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اْلُمِغْيث َكْشفُ   
 يف َشْرِح ُمقدَِّمة الـَحِديث
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ْين النَّْدِوي املظاهري َحِفظَُه هللاُ وَرَعاهاحملدُِّث اجلليل األستاُذ الدُّكتو   ر َتِقيُّ الدِّ
 أستاُذ احلديث الشريف 

 بـَجاِمَعة اإلَمارَات الَعَربِيَّة الـُمتَِّحَدة ، العني ، َساِبقاً 
 

الـحمُد ِ� ربِّ الَعاملني ، و الصَّالة والسالم على مـحمد وآله وأصحابه 
 أجـمعني .

  أما بعد ! 
فإنَّ ِعْلَم الـحديث الشريف أشرُف الُعُلوم و أجلُّها بعد القرآن الكرمي ، 
الَِّذي هو الـمصدُر األوَّل ، و علُم الـحديث ُهو الـمصدُر الثاين يف التشريع 

�اإلسالمي، و هو شرٌح وبياٌن لكتاِب ِهللا الَعزيز ، قاَل هللاُ تعاىل :  �    

��� �                ] لذلك َبَذَل ]٤: النحل ،
 علماُء هِذِه األمة ُقَصاٰرى ُجُهوِدِهْم يف حفِظه ، وَصيانِته ، وَنْشرِه ، و الدِّفَاع عنه.

و لـمَّا تـمَّ تدويُن الـحديث ، و مجُعه فقْد قَاَم علماُؤنا بتدويِن قـََواِعد ِعْلِميٍَّة 
وا ُمؤلَّفاٍت لقواعَد ُمْصطَلِح الـحديث ؛ لِتمييز دقيقٍة للرواية و األخبار، و ألَّفُ 
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كثٌري من    :صحيح األْخَبار ِمْن َسِقيِمَها ، و ُصّنف يف علم أصول الـحديث
الـُمَصنـََّفات الطوال و الـمختصرات ، فأّوُل َمْن َصنََّف فيه القاضي أبو مـحمد 

هـ) ، و كان قبل ذلك مـمزوجًا ٣٦٠الـحسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي ، (ت
ى بــــــ  " الـمحدث  :بكتب الرواية ، و كتب الـجرح و التعديل ـ و كتابُه ُيَسمّٰ

 " ، و لـم َيْسَتوِعْب فيه أنواَع الـحديث و أقساَمه . الفاصل بني الراوي و الواعي
هـ ) ، فألََّف كتاَبه " معرفة علوم ٤٠٥ثـم تاله الـحاكُم النيسابوري (ت 

هـ) ، ٤٣٠َرتِّْبه ، مث تاله أبو نعيم األصبهاين (تالـحديث" ، ولـم يـَُهذِّْبه و لـم يُـ 
فَجَمَع ما ذََكرَه الـحاكُم ، و زاَد عليه يف كتابه " الـُمْسَتْخرَج " ، و جاء الـخطيب 

الـجامع  "الكفاية يف قوانني الرواية "، و "هـ) ، فَصنََّف ٤٦٣البغدادي (ت
لراوي و السامع " يف آداب الرواية ، ثـمَّ جاء القاضي عياض ألخالق ا

، ثـم "الرواية وتقييد السماع اإللـماع إىل معرفة أصول"هـ) ، فألََّف كتابَه ٥٤٤(ت
بفتح الـميم وتشديد الياء  –ألََّف أبو حفص ُعَمر بن عبد الـمجيد الـَميَّانِـِجي 

 هـ) جزءاً سـّماه "ما ال يسع الـمحدث جهله".٥٨٠(ت -وكسر النون 
هـ)، وَصنََّف كتابَه "علوم ٦٤٣ثـم جاء ابُن الصَّالح الشهرزوري (ت

الـحديث" الـمشهور بــــــ : "مقدمة ابن الصالح"، و هّذَب فيه فنوَن العلم ـ و 
َعاِبه أْصَبَح أْصًال لكلِّ َمن َجاَء بعَده ـ فُشرَح ، و اخُتِصر ، ونُِظَم ،  لـَِجْمِعه و اْسِتيـْ

فحّشاه الزركشي ، و العراقي ، و ابن حجر ـ و اختصره بدُر الدِّين بن مجاعة 
هـ) يف "الـمنهل الروي يف الـحديث النبوي"، وَشَرَحه سبطُه ِعزُّ الدِّْين يف ٧٣٣(ت

ـ و اْخَتَصرَه النـََّووي يف "اإلرشاد" ـ و اْخَتَصَر اإلرشاَد يف "  "" الـمنهج السوي
السُُّيوطيُّ ـ و اْخَتَصَر " الـمقدمَة " أيضًا ابُن كثري  "التقريبَ "، وَشرََح  "التقريب

 اختصار علوم الـحديث"."هـ) يف ٧٧٤(ت
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وَنَظَم كتاَب ابِن الصَّالح : الزيُن الِعرَاقي يف أْلِفَيِته الـُمَسّماة بــــــ :" التبصرة 
و التذكرة"، وفيها زياداٌت على كتاب ابن الصالح ، وَشَرَحَها بنفسه ، ثـم َشَرَحَها 

 "يث"، وهو أفضُل ُشُروِحَها ـ واحتذاها السُُّيوطيُّ يف السََّخاوي يف "فتح الـمغ
 وزاَد فيها على " ألفية العراقي". "ألفيته 

وِمَن الُكُتب النافعِة يف هذا الفنِّ " نـُْخَبُة الفكر" البن حجر العسقالين 
هـ) َشَرَحها بنفسه يف " نـُْزَهة النََّظر" ، وَشرََح َشْرَحه ُمالَّ علّي الَقاري ٨٥٢(ت
مصطلحات هـ) يف" اليواقيت و الدَُّرر يف ١٠٣١هـ) ، و الـُمَناِوي (ت١٠١٤(ت

 أهل األثر".
ولعلماء الـهند أيضًا عنايٌة فائقٌة ، واهتماٌم بالٌغ بالتأليف يف هذا الـمجال، 

ألََّف يف هذا الـموضوع اإلماُم الـُمَحدُِّث الشيُخ عبُد الـحقِّ الدهلويُّ ، ألََّف َفِممَّن 
رسالًة كمقدَِّمٍة على كتاِب " لَـْمَعات التنقيح شرِح ِمشكاة الـمصابيح" الَِّذي نـحُن 
اآلن بتحقيقه و إخراجه إىل العالـم اإلسالمي ـ و هذه "مقدمة أصول الـحديث" 

هلوي" بني الـمدارس يف الـهند هو  الَِّذي اْشتَـَهرَ  بـــــ : "مقدمة الشَّيخ عبد الـحقِّ الدَّ
 مٌنت وجيٌز لقواعد مصطلح الـحديث.

وقد قَاَم بتحقيِقه بعُض األفاِضل يف الـهند، نـحن أيضًا علَّقَنا على هذه 
 –الـمقدَِّمة تعليقًا لطيفاً، لكن فضيلة الشَّْيخ الفاِضل مـحمَّد ُشَعْيب هللا َخان 

س وُمِدير الـجامعة اإلسالمية َمِسْيح العلوم ، بنغلور الـهند قاَم بشرِح هذِه  -ُمؤسِّ
"، كشف الـُمغيث يف شرح مقدمة الـحديث"الـمقدَِّمة شرحًا ُمَفصًَّال، وَمسَّاه 

 واستفاد من كتب مصطلح الـحديث، وغريها من الـمؤلَّفات يف هذا الـمجال ،
وبلغْت قائمُة مصادره للتحقيق و التعليق مائة وست وتسعني كتاباً، و اْخَتاَر من 
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هذه الكتب و الشُُّروح زُْبدًة من األقوال، وَدمَّـَجَها يف شرح هذه الرسالة ، فَصاَر 
 شرح هذه الرسالة كتاباً حافالً ونافعاً للباحثني و الدارسني.

وأخريًا ندعو َهللا ُسْبَحانه وتعاىل أْن يـَتَـَقبََّل ُجُهوَده، ويـَُوفَِّقه لـخدمة 
بة والعلماء ، الـحديث الشريف يف مستقبل حياته ، ويكون هذا الكتاب نافعاً للطل

 و هللا الـموفُِّق .
 

 د/ تقي الدين الندوي –أ 
 مؤسس ورئيس الـجامعة اإلسالمية 
 ومركز الشيخ أيب الـحسن الندوي
 بـمظفر فور، أعظم جراه، الـهند

 وأستاذ الـحديث الشريف 
 بـجامعة اإلمارات العربية الـمتحدة، العني، سابقاً 

 م٢٠١٣/مارس ٩هـ الـموافق ١٤٣٤/ربيع الثاين ٢٦التاريخ: 
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الـــَحْمُد ِ� الـَّـِذي َمــنَّ َعلــَى األنــاِم بــالَبِليِغ والَقــدِمي مــن الَكــالِم، وَنَصــَب بِـــِه 
ـــرَاِئع و  للهدايــة الـمعالِــــَم واألعـــالَم، وَرفَـــَع َمَعالِــــَم الِعلــم و أْهَلـــه، وَجَعَلُهـــم أوِعيـــًة للشَّ

ــالُم علــى َســيِِّدنَا َســيِِّد اجلــاّن َو  ــالُة والسَّ األنــام مـــحمَِّد بــن عبــد هللا األحَكــاِم، والصَّ
الـمظلَّل بالَغَمام، الَِّذي َخاطَـَب بكالِمـه َذِوي الــحَجا واألفْـَهـام، وَعلَـى آلِـه وَصـحبِه 
ـِة الْــُهدى والسَّـالم الـَّذين اختَـاَرُهم هللا لـَدْعَوِة  البَـَررَة الِكرَام، وعلى َمن تَِبَعُهم ِمـن أئمَّ

ـــــه مـــــن جيـــــٍل إىل جيـــــٍل علـــــى مــــــَمَ  رِّ الـــــُدُهور و األيَّـــــام، يــــــحَفُظوَنه مـــــن التَّمِويـــــه ِديِن
 .والتَّحرِيف واألْوَهام 

ــا بعــُد  ــنَّة اْلُمَشــرََّفِة مــن أَجــلِّ الُعلــوم و أْغَالَهــا ، و أمَّ فلّمــا كانــت ُعلُــوُم السُّ
والتعلـيم أَحقَّهـا ، وبُكــلِّ اهتمـام وعنايـٍة أْوَالَهــا ؛ وكـان اإلشـتغاُل بالـــحديث بـالتعلُّم 

وُعُلوِمه ، وتـحصيُله والتصنيُف فيـه ، خـَري مـا ُيْشـَغُل بـه الوقـت ، وأفضـَل مـا ُيسـعى 
أحببــُت أن أخــدم هــذا الفــّن الشـــريف  إليــه يف الُعْمــر، وأشــرَف مــا يُتحّصــُل عليــه ؛

بالكتابِة و الكالِم ِفيـِه بــحيُث يكـوُن جاِمًعـا لِلَمَقاِصـد حاويـاً للَفَوائِـِد ، َو َمانًِعـا ِمـْن 
لــــمَساِئِل الَفرائِـــد ، َرجـــاَءَة أن أكـــوَن مــــحشوراً َمـــع الّـــذين َخـــَدُموُه مـــن ُمْشـــِكَالِت ا

 .السََّلف و الـخَلف 
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ألعلـــم أين لســـُت بأهـــٍل لــــمجاراة فرســـان هـــذا العلـــم ، و  –َوِهللا  –و إين  
 ، و الـمشَي على ِمنَوالـهم ، و السََّري َمع رَْكِبِهم ، كما قيل:إنـما أردتُّ التََّشبَُّه بـهم 

 إنَّ التََّشـبَُّه بِالِكرَاِم فَـَالحُ   ونـُْوا ِمثْـَلُهمفـََتَشبـَُّهْوا إْن لَـْم َتكُ 
العالمـة الشـيخ الــمحّدث عبـد الــحق  أّلَفـهالـِذي ْلَمْنت اللطيـف َو لـما َكاَن ا

واشـــتهر  – يف مصـــطلحات الــــحديث -رمحـــه هللا تعـــاىل رمحـــًة واســـعًة  -الـــدهلوي 
ِمـْن َمَشـاِهِري الــمَصنـََّفاِت ِيف َذلِـَك بـَـْنيَ الطَّلبـِة  -)  عبد احلـقباسم ( مقدمة الشيخ 

ِهلَٰذا الشَّأِن و من الـمقّرر الدراسي يف ديارنا الـهند و غريهـا ، مـع مـا رأيـُت أّن لــهذا 
 الـمنت أهـميًة بالغًة بـَْنيَ كتب مصطلح الـحِديث اْخَرتُته للتعليق عليه . 

و إضافًة إىل الذي أشرنا ُهناك َحاِفٌز آخر َدفـََعين ، و َشـجََّعين علـى التعليـق 
أحـــٌد مـــن العلمـــاء علـــى عاتقـــه  -علـــى َحــدِّ ِعْلِمـــي  -نـــه لــــم يأخـــذ عليــه ، و هـــو أ

ـــه بعـــُض  خدمـــَة هـــذا الــــمنت العظـــيم تعليقـــاً أو شـــرحاً باللغـــة العربيـــة ، و إنــــما َخَدَم
العلمــاء بالشــرح عليــه باللَُّغــة األرديــة تلبيــًة لـــما تقتضــيه حاجــُة الطــالبني فحســُب ، 

ــــجّد و أخـــذتُ  ـــا شــــّمرُت عـــن ســـاق ال علـــى نفســـي تــــحقيق و شـــرح هـــذا  فمـــن هن
 الـمنت الفريد باللغة العربية ، حىتّٰ خرج �ذه الـحـُّلة اليت بني أيديكم .

ثـــم الـــجديُر بالــذكر إنـــما أردُت بـــهذا التعليــق أن أضــَع بــني أيــدي الطلبــة و 
ُر عليهم فهَم ما يف هذا  و الباحثني من ناشئة العصر الدارسني الـحديث شرحاً يـَُيسِّ

و يكــــون لــــهم عونــــاً يف فهــــم مــــا الــــمنت اللطيــــف مــــن قـََواِعـــد الفــــّن وُمصــــطلحاته ، 
و كـل ذلـك بعبـارٍة سـهلٍة ، و مـن الــمطوالت ،  أشكل؛ و منهجاً واضحاً لــما فوقـه

 أسلوٍب علمي واضح .
لـــم يـــجعل  -رحـــمه هللا تعــاىل –و مـــما ال ينبغــي اإلْغَفــاُل عنــه أنَّ الـــمؤلَِّف 

لـمباحث كتابه فصالً وال نوعـاً وال بابـاً إّال يف مواضـع يسـرية ، فرأيـُت توزيـَع َمباِحثِـه 
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ــــِه علــــى الُفُصــــول ،  منهــــا مـــــما ال يـــــجدر  و وضــــَع العنــــاوين الـــــمناسبة لكــــلوَمطالِب
اإلغفـال عنــه ؛ ألن َمباِحــَث الفـنِّ إذا اْنطَــَوْت علــى األنـواع و الفصــول كــان أحســَن 
وأسهَل من أن يكون بياناً واحداً ، وكـان أنشـَط و أبَعـَث علـى التـدريس والتحصـيل 

ة الـــــــجانبية ، و منـــــه . فجعلـــــُت لكـــــل بــــــحث فصــــــالً و وضـــــعُت العنـــــاويَن الذيليـــــ
ــــاوين الـــــجانبية مــــن نســــخة األســــتاذ ف ضــــيلة الشــــيخ اســــتفدُت يف وضــــع بعــــض الَعَن

دوة العلمــاء / لكنــاؤ ، و ُمْعَظُمهــا سـلمان النــدوي / أســتاذ الـــحديث بــدار العلـوم نــ
 ) . الـحديث كشف الـمغيث يف شرح مقدمة من عند نفسي ، و سـَمَّيُتها (

ثـم مـما يـجدُر أن ُيالَحَظ ُهنا أنَّ لـهذه الـمقدمة للشيخ عبد الـحّق  
الّدهلوي ُتوَجُد ُنَسٌخ ُمَتعدَِّدٌة ، و يف بعِضها اختالف يف مواضع ، و يف بعضها 
سقط و يف بعضها زيادة . لذا يعسر على الطالب و الباحث تـََفهُُّم بعض 

أَحايني كثرية َحائرًا للُعُثور على  الـمواضع من هذه الـمقدمة ، حىت يَِقَف يف
الصحيح منها ، فكانت الـحاجُة اْلُمِلحَّة ماّسًة إىل مراجعة وتصحيح ُنُصوص 
الـمقدِّمة ؛ لكي يكوَن عند الطالب و الباحث ما يَعَتِمُد عليه من النُّْسَخة 

 الصحيحة . 
و قد ُوفَِّق لـهَذا الَعَمل الـجليل الدقيق َرِفيُقنا الصالـح والفاضُل البارع  

س و ُمِدير مدرسة " جامعة  –حفظه هللا تعاىل  -الـمفيت مـحمَّد أرشد  ُمؤسِّ
األبرار " بـموضع "بـجهري" يف " مظفر نغر"، فقام بـجمع ُنَسِخ الـمقدَِّمِة ، و 

صحيِح ُنُصوِصها بِـُجهٍد بَِليٍغ و فكٍر َعميٍق ، فَقاَبَل هذِه النَُّسخ بعَضها انـْبَـَرى لِت
مع بعض و قاَرَن بينها بدقٍَّة ، و لـم يـَتَِّخْذ ُنْسخًة منها أصًال ُكلِّيًا ُمطلقًا ، و إنـما 
أْخرََج النَّصَّ األَصحَّ األكَمَل من مـجموع هذه النَُّسِخ على َحْسِب االجتهاد و 

 تمدَّ فيه من كتب الـمصطلحات . اس



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ١٠                                            

أنَّ َعَمَله هذا زَاَن بَعرِضِه على  النفسَ  جُ بهِ يُ  و القلبَ  رُّ سُ يَ  ماـمو 
الـمحدِِّث الَكبِري ، األستاِذ الـَجليِل الشيخ مـحمد نِْعَمت هللا األعظمي / مـحدِّث 
دارالعلوم / بديوبند ،  فَنَظَر فيَما َحقََّقه الشيُخ مـحمد أرشد ، و َوثـََّقه ، كما 

 .   -حفظه هللا تعاىل  –أخربين به الشيخ مـحمد أرشد نفسه 
َر الـُحُصوُل و الُعثُوُر عليها للشيخ مـحمد أرشد : هي ما   والنَُّسُخ اليت تـََيسَّ

 يلي :
النسخة الـمطبوعة " مع اللمعات شرح الـمشكاة " اليت صدرت مع تـحقيق و  -١

تعليق الـمفيت مـحمد عبيد هللا ، من مكتبة الـمعارف / الهور / الباكستان سنة 
:١٣٩٠  . 
النسخة الـَخطِّية القدمية الـمكتوبة خبط جلي ، وهي نسخة مكتبة وزير الـملك  -٢

موجودة يف ذخرية " مفيت إلـهي  نواب مـحمد علي خان / رئيس تونك ، وهي
 بـخش أكادمي / كاندهلة ، و لكن لـم يُْذُكْر اسُم كاتبها و ال سّن إشاعتها . 

النسخة الفارسية الـمطبوعة مع أشعة اللمعات شرح الـمشكاة الفارسية ،  -٣
 للشيخ عبد الـحق الدهلوي . 

النسخة الفارسية الـمطبوعة مع شرح سفر السعادة للشيخ عبد الـحق الدهلوي  -٤
 أيضاً . 

النسخة الـمطبوعة مع مشكاة الـمصابيح ، و األغلب أنه طبعها الشيخ  -٥
 الـمحدِّث أمحد علي السهارنفوري من مطبعه . 

النسخة الـمطبوعة مع تصحيح و تعليق الشيخ العالمة عميم اإلحسان  -٦
 .  -رمحه هللا  -الـمجدِِّدي

 النسخة الـمطبوعة مع شرح الشيخ موالنا حبيب الرمحان .  -٧
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لة الشيخ سلمان الندوي / أستاذ ضيفالنسخة الـمطبوعة مع تـحقيق و تعليق  -٨
 .  الـحديث بدار العلوم ندوة العلماء / لكناؤ

فهذه هي النَُّسخ اّليت كانت َلَديِه عند الـمقارنة و التحقيق ، ولكن لـم  
على الرغم من طول  –رحـَمُه هللا تعاىل  –يـَتَـَيسَّر له الوقوُف على نسخِة الـمؤلِّف 

 البحث و التفتيش ، ( لََعلَّ هللاَ يُـْحِدُث بـَْعَد َذِلَك أْمراً ) . 
 – حفظه هللا –قال الراقُم عفا هللا عنه : إن الشيخ الفاضل مـحمد أرشد 

هذِه  أتـحفين ما حقََّقه و أْخَرَجه من النُّسَخِة الـمحقََّقِة الـمصحََّحِة ، و اتـََّخْذنَا
كشف الـمغيث يف النسخَة الـمصحََّحَة أصًال و َمتنًا لشرحنا هذا الـموسوم بـــــــ ( 

) ، إالَّ يف َمواضَع َيِسريٍة ؛ فإين اخرتُت فيها ما يف النسخة  شرح مقدمة الـحديث
 األخرى ، لكون ذلك أقرب عندي إىل ما يف ُكُتب الـمصطلحات .              

ُــــبٍّ وَبَصــــٍر وكــــّل مث  ــــُم ُكــــلُّ ِذي ل ــــب عــــن بالنــــا أنَّــــه يعل مـــــما يـــــجُب أالَّ يغي
مالِحــٍظ ذي َنَظــٍر أّن اإلنســاَن معــّرض يف أفكــاره و أفعالــه إىل الُوقــوع يف الـــخطأ و 

، وما أبّرُِئ نفسي من أن يقَع ذلك مين يف هذا الكتاب ؛ بل أنـا ال أشـكُّ النسيان 
أنّه َمُشوٌب بالكثري من الُقُصـور و الــَخَلل ؛ و مــمُزوٌج بالــمعَظم مـن السـهو و الزلـل 

الق الكـــون و البشــر . فــإن وجــدَت  أيهـــا ؛ ألن الكمــاَل و العصــمَة ُمـــخَتصَّاِن لـــخ
النــاظر يف ذلـــك مـــن صـــواب فـــاعلم أنـــه مـــن هللا جزيـــل العطـــاء ، و إن وجـــدَت مـــن 

 خطأ فانسبه إىل ُقُصوري وأنا الـحري بالـخطأ . 
ما قال اإلمام القلقشندي يف مقدمة   الظهار ما يف قليبو ُهنا أستعُري 

 اختالف على األفكار فنتائج عليه اقفُ الوَ  رِ ذِ عْ يَـ ولْ كتابه: ( صبح األعشى ) : " 
 اسً فْ نَـ  هللاُ  فُ لِّ كَ يُ  ال ، هتِ عَ سَ  قدر على دٍ أحَ  كلّ  قُ فِ نْ يُـ  ماـإن و،  تتناهى ال القرائح

 ال راً اذِ عَ  هحَ لَ فأصْ  خطأ أو سهوٍ  على فيهِ  فَ قَ وَ  نمَ  هللا مَ حِ رَ  و،  ااهَ آتَ  امَ  إالَّ 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ١٢                                            

 وقد،  مَ صَ وعَ  هللا ىقَ وَ  نمَ  إالَّ  لطَ خَ ـال نمِ  أُ رَّ بَـ مُ الْ  فليس ،  الً ائِ نَ  ال يالً نِ مُ  و، عاذالَ 
 . "   القلمُ  عنه عُ فِ رتَ يَ  وال مؤاخذةِ ـال نمِ  مُ سلَ يَ  ال فِ لَّ كَ مُ كالْ  ابُ تَ الكِ :  يلَ قِ 

َمـن لَــْم َيْشـُكِر النَّـاَس  «و انطالقاً مـما جاء يف الـحديث النبوي الشريف : 
أرى علـيَّ لِزَامـاً أْن أقَـدُِّم َجزيـَل ُشـكري و َعِميـَق َتقـِديرِي  »لَـْم َيْشـُكِر هللاَ َعـزَّ َوَجـلَّ 

لُكــلِّ َمــن بَــَذَل ُجهــداً يف قــراءة هــذا الكتــاب و تصــحيحه مــن أحبَّــاِئي و أصــدقائي 
ـــربََز الكتـــاُب يف أكمـــل ُحلَّـــٍة  و أَصـــّح ُصـــورٍة ، و أخـــّص مـــنهم الــــمحيب الــــمولوي لُِي

مـحمد ياسني القامسي ، الـمحيب الـمولوي مـحمد زبـري القـامسي ، الــمحيب الــمولوي 
نور هللا القامسي ، و الـمحيب الـمفيت مــحمد أمـني أفسـر القـامسي ، فَجـزَاُهم هللا َعـين 

 م و ِعْلِمهم و َعَمِلهم . مجيَل الـجزاء و بَاَرَك لـهم يف حياتـهم و إيـمانـه
لُقـرآن و السُّـنَّة، و ِختاماً أدُعو هللاَ تعاىل أن يـَُوفَِّقين لـمواَصَلِة السَّري لـخدمة ا

ــــموِصل إىل  ـــده القبـــوَل ، و يَــــْجَعَله مـــن العمـــل الــــخالص ال و يُقـــدَِّر لعملـــي هـــذا عن
 الـمأمول ، و أن يَنَفَع به الطلبَة الدارسني و العلماء الباحثني إىل يوم الدين . 

 خادم العلم و العلماء                        ١٤٣٢ربيع األول : 

 عة اإلسالمية مسيح العلوم ، بنغلورمدير الـجام
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ْهَلِوي    Tاإلَمام الشَّْيخ َعْبد الْـَحّق الـمحدِّث الدَّ
اإلمام العالمة الـمحدِّث الفقيه عبُد الـحّق بن سيف الدين بن سعد  وهو

ئة مثان و خـمسني و تسع ما سنةالـحرام  محرمالـ يف دَ لِ وُ هللا البخاري الدهلوي . 
 ) من الـهجرية بـمدينة دهلي . ٩٥٨(

يف صباه يف شهرين أو ثالثة أشهر ، ثـم بدأ قراءة الُكُتب  القرآنَ  ظَ فِ حَ 
فرغ منها و له اثنا عشر سنًة ، و فرغ من سائر الفارسية و العلوم العربية ، و 

يف العلوم ، و  اً عضلّ تَ مُ الكتب الدراسية يف نـحو سبع سنوات أو ثـماين . و َصاَر 
 و،  اإلفادة دنمس على سَ لَ جَ  و،  معنويّ ـوال وريّ الصُّ  الكمالالُفُنون ، جامعاً بني 

 .     سنةً  وعشرين اثنتني ابن هو
أخذ العلم عن َمَشاِهِري زمانِه من الُعلماء بـمدرسة دهلي ، و منهم الشيخ 
ُمـحمَّد ُمقيم تلميذ األمري مـحّمد مرتضى الشريفي ، و كذا عن مشاهري علماء 

 عبد الشيخَ  بَ حِ وصَ ،  نييفَ رِ الشَّ  نيمَ رَ حَ ـال إىل لَ حَ رَ يف وقته . ف نييفَ رِ الشَّ  نيمَ رَ حَ ـال
. و أَخَذ  حديثـال علمَ  اكتسب و متقيـال علي الشيخ خليفة متقيـال الوهاب

ومي الـمكِّي ، أيضًا بـمكََّة عن القاضي علي بن جار هللا بن ظهرية القرشي الـمخز 
و بالـمدينة الـمنورة عن الشيخ أمحد بن حممد بن حممد أيب الـحزم الـمدين ، و 
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ْنِدي ، و أجازوه إجازًة عامًة و أثىن عليه  الشيخ حـميد الدين بن عبد هللا السِّ
 العلماء و الشيوخ من أهل الـحرمني . 

 جمعيةـب سنةً  مسنيـوخ اثنتني به استقرّ  و،  الوطن إىلمن الـحرمني  ادَ وعَ 
 .  العلومَ  رَ شَ ونَ ،  الباطن و الظاهر

كما ُرزَِق حظاً وافراً من العلوم الظاهرة كذلك    -رمحه هللا تعاىل –الشيخ  و
بن حامد  موسى الشيخ منالطريقَة  ذَ أخَ كان له قسٌط جزٌل من العلوم الباطنة ، ف

 عبد. و أخذ أيضًا عن الشيخ  جيالينـال القادر عبد الشيخ نسل من القادري
لـمذكور آداَب الذكر و أوضاعه ، ففاق األقران ، و َصاَر َعَجباً ا متقيـال الوهاب

يف ُسرَعِة االستحضار ، و قـُوَّة الـجنان ، و التـََّوسُّع يف الـمعقول والـمنقول ، و 
 االطالع على مذاهب السلف .

و هو الذي َجاَء بعلم الـحديث يف ديارنا اهلند حيث لـم يكن �ا إالَّ  
 قَ زِ رُ قليًال. و هو أّول من َنَشَر علَم الـحديث بأرض الـهند تصنيفًا و تأليفًا ، و 

 نإ. قال الشيخ صديق حسن القنوجي ما ملخصه : "  جزيالً  طاً سْ قِ  الشهرة من
 أهلها صناعةُ  ماـوإن،  اإلسالم أهلُ  هاحَ تَ فَـ  منذ حديثـال علم �ا يكن مـل هندـال

 ةنّ السُّ  وملُ عُ  عن واإلضراب،  اليونان وحكمةُ  الفلسفة نونُ فُ  والزمان العهد مـقدي من
 ذلك عن ينَ ارِ عَ  اآلن إىل ماهُ رَ تَـ  ولذلك،  ةِ لّ القِ  على الفقه من رُ كَ ذْ يُ  ما إالّ  رآنوالقُ 

 عن همُـ لأوَّ  هثُ ارِ وَ تَـ يَـ  احلنفي الفقه هي اليوم بضاعتهم وعمدةُ .  ناكهُ  مبا نيتحلّ مُ 
 هللا نَّ مَ  حىت كثريٌ  زمانٌ  ذلك على ودرج،  مهِ رِ ابِ كَ  عن مهُ كابرُ  ويتناقله،  آخرهم
 بن حقِّ ـال عبد كالشيخ علمائها بعض على العلم هذا بإفاضة هندـال على تعاىل
 وهو همـوأمثال – وألف ومخسني اثنتني سنة ىفّٰ وَ تَـ مُ الْ  – الدهلوي الرتك الدين سيف

 ىدَّ صَ تَ  مـث،  تقومي أحسن يف هانِ كَّ سُ  على هُ اضَ وأفَ  اإلقليم هذا يف به اءَ جَ  من لُ أوَّ 
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 بعض وكذلك - وألف وسبعني ثالث سنة متوىفـال – حقـال نورُ  الشيخ هولدُ  له
 ". هاـب لَ مِ عَ  نمَ  وأجرُ  اهَ أجرُ  فله ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ سُ  نَّ سَ  نومَ ، ةلَّ القِ  على تالمذته

بالـجملة فإنه درس و أفىت و صّنف و شرح الكتب و نقل معانيها من  و
 .  جلدـم مائة تصانيفه وبلغتالعربية إىل الفارسية 

 :و من تصانيفه  
: لـمعاُت التنقيح يف شرح مشكاة الـمصايبح ، و هو أجل و أكرب  -١ 

مل تـحقيقاٍت مفيدًة ، و تدقيقاٍت بديعًة ، و فوائَد شريفًة ، و تصانيفه ، يش
 نكاٍت غريبًة . 

اللمعات يف شرح الـمشكاة، يف أربع مـجلدات بلغة فارسية .: أشعة  -٢ 
 فارسية يف مـجلدين .بال -4-: مدارج النبوة يف سرية النيب  -٣  
 : مطلع األنوار البهية يف احللية اجللية النبوية .   -٤ 
 : شرح سفر السعادة للفريوزآبادي .  -٥ 
: جذُب القلوب إىل ديار الـمحبوب ، و غري ذلك من الكتب .  -٦ 

َ وُ وتُـ   )١بدهلي و ُدِفَن بـها قريباً من الـحوض الشمسي . ( ،١٠٥٢ سنة ّيفِ
 

 
 

 
 

، املختار املصون من أعالم ٣/٢٢٧، أجبد العلوم :  ٢٢٩-٥/٢١٩) نزهة اخلواطر : ١(
  ٢٧١-٣/٢٧٠، األعالم للزركلي: ١٢٠٥-١٢٠٣القرون :
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� 

 
 يف تعريِف الـحديث وأنـَْواِعه

ـــُق علـــى قـــول  ِثني يُْطَل اعلـــم أن الــــحديَث يف اصـــطالح جــــمهور الــــمحدِّ
 ْعِله و تَقريرِه. و فِ  -4 -النيب 

: ( اعلم أن الـحديَث يف اصطالح مجهور الـمحدِّثني يُْطَلُق على  قوله 
: إن الـحديث مأخوذ من  أقولوفعله و تقريره )  4-قول النيب 

الـحـَْدث أو الـُحُدوث ، وهو لغًة كون الشيء بعد أن لـم يكن ، فالـحديث ضدُّ 
القديـم ، ومنه الـحديث بـمعىن الـخرب ؛ ألنه يـحدث شيئًا فشيئًا ، وُيْطَلُق على 

حي إما بـمعىن الـجديد ، كأنه لُوِحَظْت قليل الـخرب و كثريه ، فاحلديث االصطال
فيه مقابلُة القرآن ألنه قدمي ، وهذا حديث ، و إما بـمعىن الـخرب ؛ ألنه خرب 

 ، وهذا الذي قلنا هو بـحسب اللغة .�7ُيَضاُف إىل النيب 
: ُيْطلَـُق  - T -كما قال املؤلـف  -و أما حبسب االصطالح فهو 

و فعله و تقريره . ويقول العالمة طـاهر اجلزائـري  -4-على قول النيب 
وأفعالـــه ، ويـــدخل يف أفعالـــه  -4-توجيـــه النظـــر ) : أقـــوال النـــيب يف ( 

و بلغه عّمن يكون ُمنقاداً للشرع ، و أما مـا تقريره ، و هو عدم إنكاره ألمر رآه ، أ
 من األحوال، فإن كانت اختياريًة فـهــي داخـلٌة يف األفعال ، �7يتعلق به 

 � 
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ــــَرتِه  ـــ ـــْيئاً يف َحْضــ ـــ ــــاَل َشـــ ـــ ــــٌد أو قَــ ـــ ـــَل أَحــ ـــ ـــ ــــه فـََع ـــ ــــِر أنَّــ ـــ ــ ــــَىن التـَّْقرِْي ـــ  -وَمعــ
َهه عن ذِلَك ، بل َسَكَت وقـَرَّرَ ولـم يُ   -4  . نِكْرُه ولـم يـَنـْ

و إن كانت غَري اختيارية كالـُحلية لـم تدخل فيه ؛ إذ ال يتعلق بـها حكـم يتعلـق بنـا 
. قال : وهذا التعريف هو الـمشهور عند علماء أصول الفقه وهو الــموافق لفـّنهم ، 

يف  -4- وذهــب بعــض العلمــاء إىل إدخـــال كــل مــا ُيَضــاُف إىل النـــيب
وأفعالـه  -4-الـحديث ، فقال يف تعريفه : علم الــحديث أقـوال النـيب 

و أحوالـــه. و هـــذا التعريـــف هـــو الــــمشهور عنـــد علمـــاء  الــــحديث و هـــو  الــــموافق 
ـــه  لفـــّنهم ، فيـــدخل يف ذلـــك أكثـــر مـــا يـــذكر يف كتـــب الســـرية ، كوقـــت مـــيالده علي

 )١( . الصالة و السالم ومكانه ونـحو ذلك

من قول أو فعل  Hوقيل : الـحديُث ما ُأِضْيَف إىل النيب 
أو تقرير أو صفٍة َخلقيٍة أو ُخلقيٍة ، سواٌء قبل البعثة أم بعدها ، سواء صدر على 
وجه التشريع أم ال، ويُْطَلُق تـجوُّزاً على ما ُأِضْيَف إىل الصحابة والتابعني . وقيل : 

وإىل أصحابه و إىل من تبعهم ، من  -4-هو ما ُأِضْيَف إىل النيب 
 أقوالـهم و أفعالـهم و تقريراتـهم ، كما سيأيت .

-أنّه فـََعَل أحٌد أو قاَل َشْيئًا يف َحْضَرتِه ( َمعىن التقرير  قوله: 
أقول : َت َوقّرر ) و لـم يُنِكْره ولـم يـَنـَْهه عن ذلَك بل َسكَ  -4

-أْن يسكت النيب  -كما قال العالمة شبري أمحد الُعثماين   –وُصْورتُه 
عن إنكار قول ِقيَل بني يديه أو يف عصره و َعِلَم به ، أو سكت  -4

 أو يف عصره و َعِلَم به ؛ فإّن ذلك يدل على اجلواز عن إنكار فعل فُِعَل بني يديه،
  ١/ ١) توجيه النظر: ١(
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وكذلك يُْطَلُق الـحديُث على قول الصحايب وفعِله وتقريرِه ؛ وعلى قول 
يـَُقاُل له :   -4-و فعله ، و تقريره . َفَما انـَْتهى إىل النيب ،  التابعي

 الـمرفوع ، و ما انتهى إىل الصحايب يـَُقاُل له : الـموقوُف .

قال ابن القشريي : وهذا مـما ال خالف فيه ، و مـما  كأكل العنب بني يديه .
يندرج تـحت التقرير إذا قال الصحايب : ُكنَّا نـَْفَعُل َكَذا أو َكانُوا يَفَعُلوَن َكَذا وأضافه 

وكان مـما ال خيفى مثله عليه ، وإن كان مـما  -4-إىل عصر الرسول 
 )١يـخفى مثله عليه فال. (

( كذلك ُيْطَلُق الـحديث على قول الصحايب وفعله وتقريره وعلى  قوله: 
إن للحديث إطالقاٍت : األول ما سبق من  أقول :وتقريره.)  قول التابعي وفعله

وفعله وتقريره ، وهو الـمشهور عند الـمحدثني و  -4-أنه  قول النيب 
هو الـمراد عند اإلطالق ، والثاين : أنه يُْطَلُق على قول الصحايب وفعله وتقريره 
أيضًا ، و الثالث : أنه ُيْطَلُق أيضًا على قول التابعي وفعله وتقريره . فاألول يـَُقاُل 

 لثاين يُْطَلُق عليه الـموقوُف والثالث يـَُعبّـُر عنه بالـمقطوع . له الـمرفوُع وا
 -4-فالـمرفوع عند جـمهور الـمحدثني هوما ُأِضْيَف إىل النيب  

خاصًة و اليقع مطلُقه على غريه ، متصًال كان أو منقطعًا أو مرسًال ، وقال 
أو قوله ،  -4-اخلطيب هو ما أخرب به الصحايب عن فعل النيب 

 ) ٢فَخّصَصه بالصحابة فَيْخرُُج مرسُل التابعي . (
 ١٢٠/ ١:  ١/١٠٨) فتح اْلُملِهم بتعليق حممد رفيع العثماين و بتحقيق حممود شاكر:١(
  ١١٣، املقنع: ٤٠) انظر : املنهل الروي : ٢(
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ـــّرَر ابـــُن عبـــاس أو عـــن ابـــن عبـــاس موقوفـــ ـــاُل : قـــال أو فـََعـــَل أو قـَ اً أو كمـــا يـَُق
 موقوٌف على ابن عباس ، وما انتهى إىل التابعي يـَُقاُل له الـمقطوُع .

-وهو ما ُأِضْيَف إىل رسول هللا ديث) : وقال ابن الصالح يف (علوم احل 
خاصًة . و ال يقع مطلُقه على غري ذلك ، نـحو الـموقوف على  -4

الصحابة وغريهم . و يدخل يف الـمرفوع : الـمتصل ، والـمنقطع ، الـمرسل و 
نـحوها ، فهو والـمسند عند قوٍم سواٌء ، واالنقطاع واالتصال يدخالن عليهما 

نقطاع واالتصال يدخالن على الـمرفوع ، و مجيعاً. وعند قوٍم يفرتقان يف : أن اال
.  -4-اليقع الـمسند إال على الـمتصل الـمضاف إىل رسول هللا 

وقال  الـحافظ  أبو بكر بن ثابت : الـمرفوع ما أخرب  فيه  الصحايب  عن  قول 
ه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل أو فعله. فخصص -4-الرسول 

 )١. ( -4-التابعي عن رسول هللا 
فهو الـمروي عن الصحابة قوًال لـهم أو فعًال أو تقريرًا ، و أما الـموقوف 

متصًال كان أو منقطعًا . و هو قول الـجمهور . وشرط الـحاكم يف الـموقوف أن 
حجر : وهو شرط لـم  يكون إسناده غري منقطع إىل الصحايب . قال الـحافظ ابن

يوافقه عليه أحٌد . ثـم ما ذكر من تـخصيص الـموقوف بالصحايب إنـما هو فيما إذا 
طاء يـَُقاُل: هذا موقوٌف على عذُِكَر مطلقًا و إال فقد ُيْستَـْعَمُل يف غري الصحايب ، 

 )٢أو على طاوس أو َوقـََفه فالن على مـجاهد و نـحو ذلك . (
هل الروي ) : و هو عند اإلطالق ما ُرِوَي عن وقال ابن جـماعة يف ( الـمن

 الصحايب من قوله أو فعله أو نـحو ذلك، متصًال  كان ، أو منقطعاً  كالـمرفوع ، 
 ٤٥) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :١(
 ١/١٧٦، توجيه النظر:٢٦١/ ١) انظر : توضيح األفكار: ٢(
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وقد خّصص بعُضهم الـحديَث بالـمرفوع والـموقوف ؛ إذ الـمقطوع 
يـَُقاُل له األثر، وقد يُْطَلُق األثُر على الـمرفوع أيضاً كما يـَُقاُل: األدعية الـمأثورة 

.والطحاويُّ ّمسى كتابَه الـمشتمل -4-يبِلَما َجاَء من األدعية عن الن
على بيان األحاديث النبوية، وآثار الصحابة بِـ :(َشرح معاين اآلثار). وقال 

ـــــ :( تـهذيب ى ب ـــــطربي كتاباً ُمَسمّٰ   ع أنه مـخصوص م اآلثار ) السخاوي: إّن للـ

( َوقـََفه  مثل : ( َوقـََفُه معمٌر على مهام ) ، و مقيداً و قد ُيْستَـْعَمُل يف غري الصحايب 
 )١مالٌك على نافع ) . (

ن يليه من اتباع وأما الـمقطوع فهو عند اإلطالق الـموقوف على التابعي فم
التابعني فمن بعدهم قوًال له أو فعًال . وربـما يقال له موقوف لكن مع التقييد . و 
ُوِجَد التعبُري بالـمقطوع عن الـمنقطع يف كالم الشافعي وأيب القاسم الطرباين، و 

 لكن الـجمهور على األول .

: أقول  ( و قد خّصص بعضهم الـحديث بالـمرفوع والـموقوف اخل )قوله : 
و مـما ال ُبد من اإلشارة : أن ههنا أربعَة ألفاٍظ يستعملو�ا : األّوُل الـحديُث ، 

أما الـحديُث فقد سبق تعريُفه ،  . رابُع السُّنَّةُ والثاين الـخُرب، و الثالُث األثـَُر ، و ال
و أما الـخرب فقيل : هو ُمراِدٌف للحديث ، و قيل : هو أعّم من الـحديث ؛ ألّن 

و أصحابه ، و الـخُرب ما  -4-الـحديَث خاٌص بـما جاء عن النيب 
جاء عنهم و عن غريهم من السالطني و الـُملوك . و قيل : هـما متباينان ، 

و أصحابه ، بينما الثاين  -4-جاء عن النيب فاألول مـخصوٌص بـما 
 ُملوك . إنـما ُيْطَلُق على ما جاء عن غريهم من السالطني و الـ

 ٤) الـمنهل الروي: ١(
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ل . و الـــخُرب و بالــمرفوع ، و مــا ذُِكـَر فيــه مـن الـــموقوف فِبَطرِيـق التبــع و التطّفـ
الـحديُث يف الـمشهور بــمعىن واحـٍد ، و بـَْعُضـهم خـّص الــحديَث بــما جـاء عـن 

و الصـحابة و التـابعني ، و الـــخَرب بــما جـاء عـن أخبــار  -4- النـيب
األيام الـماضية . و لـهذا يـَُقاُل لِـَمن يشتغل بالسُّنَّة : الـُملوك ، و السالطني، و 

 ُمـحدِّث ، و لِـَمن يشتغل بالتواريخ : أْخَبارّي .

قال يف ( توجيه النظر ) : و أما اخلرب فإنه أعّم ألنه يُْطَلُق على الـمرفوع 
والـموقوف ، فيشمل ما ُأِضْيَف إىل الصحابة والتابعني ، وعليه ُيَسّمى كل حديث 

خرب َحديثًا . وقد أطلق بعض  العلماء احلديَث على  خربًا ، وال ُيَسّمى كلّ 
الـمرفوع و الـموقوف فيكون  مرادفًا للخرب . وقد خص بعضهم احلديَث بـما جاء 

 )١والـخرب مبا جاء عن غريه فيكون ُمبايناً للخرب . ( -4-عن النيب 
فقيل : إنَّه  -، وَجـْمُعه اآلثاُر  والرواية والبقية العالمةو هو  –و أما األثر 

 والـحديث ، و هذا اإلطالق َشائٌع فيما بينهم ، و على هذا سـمى ُمراِدٌف للخرب
اإلمام الطحاوي كتابه بـــ (شرح معاين اآلثار)، وهو موضوع لبيان األحاديث النبوية 

 كتابه الطربي جعفر أيب ةُ تسمي هدُ يِّ ؤَ يُـ و  .تبعاً  فيه دُ ورِ يُ  إمناف موقوفاتـالأما و أصًال ، 
  .تبعاً  املوقوفات فيه دُ ورِ يُ  إمنا و، املرفوعات على مقصور وهو) اآلثار �ذيب(بـــــــ 

 : همـولــق منه و ، إليه تْ يفَ ضِ أُ  نْ مَّ عَ  رظَ لنَّ ا ضِّ غَ بِ  ؛ أثرٌ  روايةٍ  كلُّ و قيل :  
 الصحابة عن منقولـوال الّنبوية األحاديث فيه لُ دخُ يَ  فإنَّه) ورمأثُ ـالبِ  التفسريُ (

ــ ،كـ وغريه النَّبويُّ  حديثـال وفيها) اآلثار(ــــ بـ مسِّيت كثريةٌ  كتبٌ هناك  و  . والتابعني ــ
 .  حنيفة أيب اإلمام صاحب الشَّيباين حسنـال بن حمدـم لإلمام) اآلثار(
 ١/٤٠) توجيه النظر:١(
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........................................................ 

، واألثـَُر : ما يـُْرَوى  -4-و قيل : الـَخبَـُر ما كان عن النَِّيبِّ   
عن الصََّحابَة . قال الزبيدي : وهو الذي نـََقَله ابُن الصَّالِح وغريُه عن فـَُقهاء  

 ) ١ُخراساَن . (
ّنُة فمعناها الطريقُة الـمسلوكُة ، وُتْطَلُق يف األكثر على ما ُأِضْيَف  و أما السُّ

من قول أو فعل أو تقرير ، فهي مرادفٌة للحديث  -4-  إىل النيب
 عند علماء األصول وهي أعّم منه عند من خّص الـحديَث بـما ُأِضْيَف إىل النيب 

 ) ٢من قول فقط . (  -4-
معناها شرعًا أي يف  و قال الشوكاين يف ( إرشاد الفحول ) : و أما

و فعله و تقريره ، و ُتْطَلُق  7اصطالح أهل الشرع فهي قول النيب 
م على الواجب ، و غريه يف ُعرف أهل اللغة و الـحديث ، و أما يف بالـمعىن العا

عرف أهل الفقه فإمنا يـُْلُقْونـَها على ما ليس بواجب ، و ُتْطَلُق على ما يـَُقاِبُل 
 )٣البدعَة كقولـهم : فالن من أهل السنة . (

و قال ابن ملك يف (شرح منار األصول ) كما حكاه عنه العالمة اللكنوي 
،  -4-يف (ظََفر األماين) : " إن السنة ُتْطَلُق على قول رسول هللا 

وفعله وسكوته ، وطريقة الصحابة . والـحديُث والـخُرب مـختّصان باألول . قال 
 )٤العالمة اللكنوي : فعلى هذا يكون الـحديُث أَخصَّ من السنة ". (

   ١/٢٤٤٠) انظر تاج العروس: ١(
 ١/٤٠) توجيه النظر:٢(
 ١/٦٨) إرشاد الفحول:٣(
 ٢٥ظََفر األماين:  )٤(
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ــْحاً ففـــي  و الرفـــُع قـــد يكـــوُن َصرِيــــحاً ، و قـــد يكـــوُن ُحْكمـــاً ، أّمـــا َصريــ
يـَُقــوُل كــذا ،    -4- َســـِمْعُت رســوَل هللا :  الَقــويل كقــول الصــحايب

     -4- أو كقوله ، أو قول غريه : قَاَل َرُسوُل هللا 

و أمـا علــى قـول مـن الحــظ يف السـنة أن يكـون علــى وجـه التشــريع  قلـُت :
ـــنَّة ، فـــإن الـــ -ـحديث يشـــمل مـــا جـــاء عـــن النــــيب فيكـــون الــــحديث أَعـــمَّ مـــن السُّ

ســــواء كــــان علــــى وجــــه التشــــريع أو غــــريه ، كمــــا صــــدر عنــــه قبــــل       -4
ــّنة ،  البعثـة ، و بالتــايل فحــديث حفــر زمــزم علـى ســبيل الـــمثال ال ينــدرج تـــحت السُّ

ــــه مــــن أخبــــار مــــا قبــــل البعثــــة ، كمــــا ال يــــدخل يف الســــنة صــــفُة النــــيب  -حيــــُث إّن
الـــخلقية باعتبارهــا صــفات فطريــة ، و ليســت موضــوَع اقتــداء ، و  -4

 ال ُيْستَـَفاُد منها حكٌم شرعيٌّ .
 

الـحديث الـمرفوع و  لـما فرغ من تعريف Tاعلم أن الـمؤلف  
الـموقوف و الـمقطوع توّجه إىل أنواع الـحديث الـمرفوع ، فقّسمه أوًال إىل قسمني: 
الصريـحي و الـحكمي، مث قّسم كًال منهما إىل ثالثة أقسام: األّول الـمرفوُع 

 الفعلي، و الثالث الصريـحي التقريري ، فقال:الصرحيي الَقويل، و الثاين الصريـحي 
( والرفـع قـد يكــون صريــحاً وقـد يكــون حكمـاً ، أمـا صريـــحاً فــ) مثالــه (يف) 

يقــول   -4-كقــول الصــحايب : ســـمعُت رســوَل هللا   الـــحديث ( القــويل
ابعني ، ففيـــه إشـــارة إىل كـــذا ، أو كقولـــه ) أي الصـــحايب ( أو قـــول غـــريه ) مـــن التـــ

ترجيح ما ذهب إليه الـجمهور يف تعريف الـحديث الـمرفوع من أنه مـا انتهـى سـنده 
 ، سواء كان متصالً أو منقطعًا أو مرسالً .  -4-إىل النيب 
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ذا ، ويف الفعلي كقول قال ك أنه  -4- أو عن رسول هللا 
 فـََعَل كذا ، أو عن رسول هللا   -4- الصحايب : رأيُت رسوَل هللا 

كذا ، أو عن الصحايب أو غريه مرفوعًا أو رَفـََعه   أنه فـََعلَ   -4-
أنه فـََعَل كذا ، والتقريري أن يقول الصحايب أو غريه فـََعَل فالن أو أحٌد حبضرة 

فـكـإخبار  كذا ، وال َيْذُكُر إنكارَه . و أما حـكماً  -4- النيب
 الصحابـي الَِّذي لـْم يـُْخـبـِر عـن الـُكـُتب الـمتقّدمة ما ال جماَل لالجتهاد فيه  عن

-وخالف يف ذلك  الـخطيب وقال : هو ما أخرب به الصحايب عن فعل النيب 
صه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي ، والـمختار أو قوله ، فخصّ  -4

  -4-أو عن رسول هللا  -4-هو األول ،(:قال رسول هللا 
-أنه قال  كذا ، و)  مثاله ( يف الفعلي كقول الصحايب: رأيُت رسوَل هللا 

أنه فـََعَل كذا،   -4-فـََعَل كذا ، أو عن رسول هللا   -4
أو عن الصحايب أو غريِه ) من التابعني ( مرفوعًا أو َرفـََعه أنه فـََعَل كذا و) مثاله 

فالن  (يف) الـحديث ( التقريري : أن يقول الصحايب أو غريُه ) من التابعني (فـََعلَ 
 كذا ، وال يذكر إنكاره )  -4-أو أحٌد بـحضرة النيب 
  

خل )) هذا بيان للقسم الثاين من الرفع ، و هو الرفع ا وأما حكماً (( قوله :
 الـحكمي ، و ذكر له الـمؤلف أربَع صور :

ر إليه بقوله:(وأما حكمًا فكإخبار الصحايب الَّذي ما أشا:الصورة األوىل
  الكتب املتقّدمة ما ال َجماَل لالجتهادفيه عن األحوال الـماضية كأخبارعن مل يُـْخِربْ 
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والِفنت وأهوال يوم  األحوال الـماضية كأخبار األنبياء أو اآلتية ، كالـمالِحم
تُّب ثواٍب مـخصوص ، أو عقاٍب مـخصوص على فعل ؛ القيامة ، أو عن تر 

، أو يـَْفَعُل الصحايب  -4-فإنه ال سبيَل إليه إالَّ السماع عن النيب 
وَن كذا يف ما ال مـجاَل لالجتهاد فيه ، أو يُـْخِربُ الصحايب : بأنـهم كانوا يـَْفَعلُ 

 على ذلك  و -4-؛ ألن الظَّاِهَراطَِّالُعه -4-زمان النيب

األنبياء أو اآلتية كالـمالحم والفنت وأهوال يوم القيامة أو عن ترتب ثواب 
مـخصوص أو عقاب مـخصوص على فعل فإنه ال سبيل إليه إال السماع عن النيب 

-4-  ( 
قّيد خَرب الصحايب لكونه مرفوعاً بقيدين اثنني  T: إّن الـمؤلف أقول

: األول : أن يكون الصحايب ِمـمَّن ال يُـْخِرب عن الكتب الـمتقدمة ، و الثاين : أن 
ُل فإنـما قَــيََّده به لالحرتاز عن يكون الـخرب مـّما ال مـجال فيه لالجتهاد . أمَّا األوّ 

خرب الصحايب الذي ُعِرَف بالنظر إىل اإلسرائيليات ؛ اقتداًء لـَمن َذَهَب من 
الـمحدِِّثني إىل أنه ال يكوُن خربُُه بـحكم الـمرفوع ، سواٌء كان ذلك مـما لالجتهاد 

يف :       فيه مـجال أو ال، و هو الذي اختاره شيُخ اإلسالم الـحافظ ابن حجر 
رُه الصَّحابة  ( النكت على ابن الصالح ) فقال بعد أن ذكر " أّن ضابط ما يـَُفسِّ
رضي هللا عنهم إن كان مـما ال مـجال لالجتهاد فيه ، و ال منقوًال عن لسان 

 العرب فحكمه الرفُع ، و إال فال "ما نصه :
ر  " إال أنه يستثىن من ذلك ما إذا كان الصحايب الـمفسِّ
مـّمن ُعِرَف بالنظر يف اإلسرائيليات ، كعبد هللا بن سالم وغريه من 

عاص ؛ فإنه كان مسلمة أهل الكتاب ، و كعبد هللا بن عمرو بن ال
 الـيـرمـوك كــتٌب كثريٌة من كتب أهـل الكتاب ، حــصــل لـه فـي وقــعــة
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نـُُزْوُل الَوْحي ِبه ، أو يـَُقوُلوَن : ِمَن السُّنَِّة َكذا ؛ ألن الظاهَر أنَّ السُّنََّة ُسنَُّة 
. وقال بَعُضُهم : إنَّه يـحتمُل ُسنََّة الصََّحابَة وُسنََّة  -4-َرُسول هللا 

 عليه .الـُخَلَفاء الرَّاِشِدين ؛ فإنَّ السُّنََّة ُتْطَلُق 

فكان يُـْخِربُ بـما فيها من األمور الـمغيبة حىت كان بعض أصحابه 
و ال تُـَحدِّثنا عن  -4-ربـما قال له َحدِّثْـَنا عن النيب 

الصحيفة ، فمثل هذا ال يكون حكم ما يُـْخِربُ به من األمور النقلية 
 )١ال ". (الرفَع لقوة االحتم

حاصُل ما قال الـحافظ : أّن من ُعِرَف بالنظر إىل اإلسرائيليات و  قلُت : 
الكتب الـمتقدمة ال يكون خربُه مرفوعاً ، و إن كان مـّما ال مساغ فيه لالجتهاد ، 

و إن كان مـّما ال مـجال  و َوْجُهه على ما نقله السخاوي عن اإلمام العراقي : أنّه
للرأي فيه ، يـحتمل أن يكون ذاك الصحايب َسـِمَعُه من أهل الكتاب كــــ : كعب 

 :-4-األحبار حني مسع منه العبادلة ، وغريهم من الصحابة مع قوله 
 )٢. ( »َحدِّثـُْوا َعْن َبِينْ ِإْسرَائِْيل َوالَ َحرَج  «

و لكن نَاَزَعُهَما يف ذلك العالمُة السََّخاوي ، و إليه يـميل قليب كما ذكرُت 
) ، وإليَك ما قال السخاوي ،  نَفَحات الَعِبِري يف ُمِهمَّات التـَّْفِسرييف كتايب ( 

 فقال :
" و يف ذلك نظٌر ؛ فإنه يبعد أّن الصحايب الـُمّتِصف باألخذ 
 عن أهـل الكـتاب يـســوّغ حـكـايَة شـيٍء مـن األحكام الشرعية  الـَّيت ال

 ٥٣٣ -٥٣٢/ ٢) انظر : النكت على ابن الصالح : ١(
 ١/١٣١) فتح املغيث :٢(
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........................................................ 

مـجاَل للرأي فيها مستندًا لذلك من غري عزٍو مع علمه بـما وقع فيه 
من التبديل ، و التحريف بـحيث ّمسى ابُن عمرو بن العاص الصحيفة 
النبوية : " الصادقَة " احتزازًا عن الصحيفة الريموكية . و قال كعب 

حني سأل أبا مسلم الـخوالين : كيَف تـجُد قوَمك لك ؟  -األحبار 
: " ما صدقتين التوراة ؛ ألن فيها إذا ما كان  -كرمني ما نصه قال م

رجل حكيم يف قوم إّال بغوا عليه وحسدوه " . و كونه يف مقام تبيني 
َنا وكّنا نَفَعُل و حنو ذلك ،  الشريعة احملمدية كما قيل به يف أُِمْرنَا ونـُهيـْ

كعبًا من   فحاشاهم من ذلك ، خصوصًا و قد منع عمر 
التحديث بذلك قائال له : لََتتـْرَُكنَّه أو َالُلْـِحَقّنَك بأرض القردة . و 

كتابنا ، وقال : إّنه ال حاجة أصرح منه منع ابن عباس له ، و لو وافق  
بنا إىل ذلك ، وكذا �ى عن مثله ابُن مسعود وغريه من الصحابة ، 
بل امتنعت عائشة من قبول هدية رجل ُمعلِّلًة الـمنَع بكونه ينعت 
الكتب األول . والينافيه "َحدِّثُوا َعن َبِين اْسرَائِيَل" فهو خاص بـما 

محكية عنهم لـما يف ذلك من وقع فيهم من الـحوادث واألخبار الـ
العربة و العظة بدليل قوله تلَوه يف روايٍة " فإّنه كانْت فيهم 
ِتنا : "هذا دالٌّ على سـماعه  األعاجيب". و ما أْحَسَن قول بعض أئمَّ
للُفرَجة ال للُحجَّة" كما بسطت ذلك كله واضحًا يف كتايب: ( األصل 

 )١التوراة واالنـجيل ) . (األصيل يف اإلجـماع على تـحرمي النقل من 

 ١/١٣١فتح املغيث : ) ١(
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........................................................ 

وأما الَقْيُد الثَّاين ، وهو أن يكون الـخُرب مـما ال مـجاَل فيه لالجتهاد ، 
إنَّه ليس من فلالحرتاز َعمَّا فيه َمَساٌغ لالجتهاد ، كبيان لغٍة أو شرح غريٍب ؛ ف

الـمرفوع كما سبق يف كالم الـحافظ ؛ ألنه من الـمحتمل أْن يكوَن ما قاله من 
ثـمرات االجتهاد و القياس ـ و أما الَِّذي ال مـجال فيه لالجتهاد كأخبار األنبياء ، 
و الـَمالحم ، و الفنت ، و أهوال يوم القيامة ، و كثواٍب مـخصوٍص على طاعٍة ، 

ٍص على معصيٍة ، فهذا ُكلُّه يف حكم الـمرفوع ؛ فإنَّه ال سبيَل أو عقاٍب مـخصو 
يقتضي أن يكون  . و القياسُ -4-إليه إّال السَّماع عن النيب 

 الصَّحايب لـم يـَُقْله رأياً ، بل إنـما قاله روايًة . 
: " من أتى ساحرًا أو عرافاً �و مثاله ما قال عبد هللا بن مسعود 

: هريرة ما قال أبو  "، و -4-د كفر بـما أنزل على مـحمد فق
" ِنَساء َكاِسَيات َعارِيَات َماِئالت ُمـِمْيالت " فمثل هذا ال يـَُقاُل من قبل الرأي ، 

 فيكون من جـملة الـُمسَند .  
أو يفعل من الـمرفوع الـحكمي : ما أشار إليه بقوله : ( و الصورُة الثانية 

الصحايب ما ال مـجال لالجتهاد فيه ) قال الـحافظ ابن حجر يف (شرح النخبة ) : 
" و ِمثاُل الـَمرفوِع ِمن الِفْعِل ُحكمًا : َأْن يفَعَل الصَّحايبُّ ما ال مـَجاَل لالْجِتهاِد 

، كما قاَل الشافعيُّ  -4-ِن النيبِّ فيِه ، فيـُنَـزَُّل على أَنَّ ذلك عنَده ع
يف الُكسوِف يف ُكلِّ ركعٍة َأكثَر  -كرم هللا وجهه -رضَي ُهللا عنُه فـي صالِة عليٍّ 

 )١ِمن رُكوَعْنيِ . (

  ١٣٠ الرحيلي :شرح النخبة بتحقيق عبد هللا) ١(
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و ههنا إشكاٌل ، و هو أنّه يـحوز أن يفعل الصحايب ما ال مـجاَل  
؛ ال ألنه عليه السالم فعله ، فال  -4-لالجتهاد فيه لسماعه منه 

يكون من مرفوع الفعل ؟ أجاب عنه الـُمّال علي القاري يف شرحه على شرح 
ٌع بأّن الـُمراد من الـِمثَال أن يكون فعل الصحايب له النخبة ، فقال : هو مدفو 

حكم الـمرفوع بأن ال يكون من تلقاء نفسه؛ الشرتاط ما ال مـجال لالجتهاد فيه، 
بل يكون مأخوذًا منه عليه السالم ، و هو أعمُّ من أن يكون ُمسَتفاداً من قوله ، 

 )١كما أشرنا إليه . (  -4-أو فعله ، أو تقريره 
من الـمرفوع الـحكمي هو ما أشار إليه بقوله : ( أو يـُخـِْربُ  والصورُة الثالِثَةُ 

؛ ألن الظاهر  -4-الصحايبُّ بأ�م كانوا يفعلون كذا يف زمان النيب 
ن الصالح : على ذلك ونزول الوحي به) قال اإلمام اب -4-اطالُعه 

" قول الصحايب : ( ُكـّنا نفعل كذا ) ، أو : ( ُكنَّا نـَُقْوُل َكَذا ) إن لـم ُيِضْفه إىل 
فهو من قبيل الـموقوف . و إن أضافه إىل  -4-زمان رسول هللا 
فالذي قطع به أبو عبد هللا بن البيِّع الـحافظ و  -4-زمان رسول هللا 

غريه من أهل الـحديث و غريهم : أّن ذلك من قبيل الـمرفوع . و بلغين عن أيب 
عن ذلك ، فأنكر كونَه من  بكر الربقاين : أنّه َسأل أبا بكر اإلسـماعيلي اإلمام

الـمرفوع . و األوَُّل هو الَّذي عليه االعتماد ؛ ألّن ظاهَر ذلك ُمشِعٌر بأّن رسوَل 
اطّلع على ذلك ، و قرَّرُهم عليه ، و تقريرُه أحُد ُوجوِه  -4-هللا 

، و منها أفعاله ، و  -4-أقواله  السُّنن الـمرفوعة ، فإ�ا أنواع : منها
 منها تقريره ، و سكوته عن اإلنكار بعد اّطالعه . 

 ٥٥٤) شرح شرح النخبة:١(
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قال الشيخ ابن الصالح : و من هذا القبيل قول الصحايب : (كّنا ال نرى 
ُل كذا و كذا فينا ) ؛ أو : ( كان يـَُقا -4-بأسًا بكذا و رسول هللا 

) ،  -4-على عهده ) ؛ أو : ( كانوا يفعلون كذا و كذا يف حياته 
 )١فكلُّ ذلك و شبهه مرفوٌع ُمْسنٌد ، ُمـْخرٌَج يف كتب املسانيد . (

مث من الـُمالَحِظ أّن يف قول الصحايب : ( ُكنَّا نَفَعُل َكَذا ، أو ُكنَّا نـَُقْوُل  
 َكَذا ) أربعَة مذاهب :

كون أنه إن قُـيَِّد بالعصر النبوي فمرفوٌع و إن لـم يـَُقيَّـْد فال ي األّول : 
و إليه ذهب الـجمهوُر من الـمحدثني وغريهم ؛ وقطع به الـخطيُب  .مرفوعًا 

زي . وعّلُلوُه بأّن غرض الراوي بيان الشرع وذلك والـحاكم ؛ وهو قوٌل لإلمام الرا
 )٢وعدم إنكاره . ( -4-يـَتَـَوقَُّف على علم النيب 

أنه مرفوٌع مطلقًا قـُيَِّد بزمان النيب أم ال . وإليه مال الـحاكم أبو  والثاين :
 عبد هللا النيسابوري ، واإلمام فخر الدين الرازي .

قال العالمة السخاوي : و لـم يـَُفّرقا بني الـمضاف ، و غريه . و قال ابن  
ًا للـنووي يف (شرح الـمهذب): الصباح يف ( العّدة ): إنّه الظاهر . قال العراقي تبع

 ـــتعمال  اســ رو هو القوي ، يعين من حديث الـــمعىن . زاد اإلماُم النووي : إنه ظاه

 ٤٨ديث بتحقيق نور الدين : علوم احل) ١(
 ١/١١٨، فتح املغيث:٤٨:  علوم احلديث )٢(
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كثري من الـمحدثني، و الصحابة يف كتب الفقه، و اعتمده الشيخان يف   
 )١صحيحيهما، و أكثر منه البخاري. (

 ابن وقد سبق حكايةأنه موقوف مطلقاً قـُيَِّد بزمان النيب أم ال .  الثالث :و 
 .  مرفوعاً  يكون أن فأنكر عنه ماعيليـاإلس سأل أنه الربقاين عن الصالح

: التفصيل بني أن يكون ذلك الفعل مـما ال خيفى غالبًا و بني ما والرابع 
يـخفى كقول بعص األنصار : ُكّنا نـجامع فنكسل وال نغتسل، فاألّول مرفوع، و 

، وكذا قاله ابن السمعاين ،  ازيالثاين موقوف ، و به قطع الشيخ أبو إسحق الشري 
 ) ٢وحكاه النووي يف شرح مسلم عن آخرين . (

ذكرها بقوله :( أو يقولون :" من  من الـمرفوع احلكمي ماوالصورُة الّرابعُة 
ـ و قال  -4- السُّّنة كذا" ألّن الظاهَر أّن السُّّنة ُسّنة رسول هللا

 بعضهم : إنّه حيتمل سنَة الصحابة وسنة اخللفاء الّراشدين فإن السُّّنة ُتْطَلُق عليه )

وع أو موقوف : إ�م اختلفوا يف قول الصحايب :"من السنة كذا" هل هو مرفأقول 
؟ ذهب أكثرهم إىل أنه مرفوٌع حىت ادعى البيهقي أنه ال خالف بني أهل النقل يف 
ذلك، وسبقه إىل دعواه شيُخه الـحاكم يف ( الـمستدرك ) ، و ذلك ؛ ألن الظاهر 

يب طالب . وهو كقول علي ابن أ -4-أنه ال يريُد إال ُسّنة النيب 
: " من السُّنة وضُع الكفِّ على الكفِّ يف الصالة " ـ رواه أبو داود يف رواية �

ايب . و اْسَتَدلُّْوا على ذلك بـما يف صحيح البخاري : إن ابن داسة ، و ابن األعر 
 الـحجاج بن يـُـوسف سأل َسالِـماً : "  كيف نصنع يف الـَموقف يَوم عــرفَة " ؟ قــال 

  ١٢١ -١١٨/ ١) فتح املغيث :١(
  ١/١٢١) فتح املغيث :٢(
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سالـٌم : " إن كنَت تريُد السُّنَة فهّجر بالصالة يوَم عرفة ، قال ابن عمر: َصَدَق . 
؟ قال : و هل  -4-رسول هللا  قال الزهري : فقلُت لسالـٍم :" أفـََعَله
 )١." ( -4-يتبعون يف ذلك إال ُسّنة رسول هللا 

قاضي أبو الطيب :" هو ظاهر مذهب و ذكر الـحافظ ابن حجر: قال ال  
الشافعي ؛ ألنه اْحَتجَّ على قراءة الفاحتة يف صالة الـجنازة بصالة ابن عباس على 
جنازٍة ، و قراءتِه بـها ، و َجْهرِه " . و قال : " إنـَما فعلُت لِيَـْعَلُموا أنـها ُسّنٌة " . و  

عبد الرب : " إذا أطلق كذا جزم ابن السمعاّين بأنه مذهب الشافعي . و قال ابن 
ّنَة ، فالـمراد �ا سنُة النيب  ما لـم ُيِضْفَها إىل  -4-الصحايب السُّ

 ) ٢صاحبها ، كقولـهم : سنة العمرين". (
و َخاَلَف بعُضهم يف ذلك ، منهم أبو بكر الصرييف من الشافعية ، و أبو 
الـحسن الكرخي من الـحنفية ، و ابن حزم الظاهري من الظاهرية ؛ بل حكاه إمام 

م جـماعٌة من أئمة الشافعية بأنه الـحرمني عن الـُمحقِِّقني ، ذكره يف الربهان ـ و جز 
الـجديد من مذهب الشافعية ، ذكره ابن القشريي ، وابن فورك ، وغريهـما ، و 
جزموا بأنه كان يقول يف القديـم : إنه مرفوع ، و حكوا تردَُّده يف الـجديد ؛ لكّنه 

على أنه مرفوع ؛ فإنه قال يف باب  -و هو من كتبه الـجديدة  –نّص يف األم 
عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس ، و الضاحك بن قيس رجالن من أصحاب النيب 

-:"ال يـَُقوَالن:" ِمَن السُّنَّة " إّال لُسّنة رُسوِل ِهللا  -4-
4- ." 

 
 ١٦٦٢صحيح البخاري:) ١(
 ٥٢٤-٢/٥٢٣) انظر: النكت على ابن الصالح:٢(
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و روى يف كتاب األم عن سفيان عن أيب الزناد قال : " ُسِئَل سعيد عن  
ال يـجد ما يـُْنِفُق على امرأته؟ قال يـَُفرَُّق بينهما ، فقال له أبو الزناد : سنٌة ؟ الرجل 

قال سنٌة . قال الشافعي : "و الَّذي يشبه قول سـعيد : " ُسنٌَّة " أْن يكون أراد 
". قال الـحافظ ابن حجر : " و حينئذ فله قوالن يف  -4-سنَة النيب 

 ) ١الـجديد ." (

صحيح البخاري عن  و استدل العالمة ابن حزم على ما ذهب إليه بـما يف
،  -4-أنه قَاَل : أَلَْيَس َحْسُبُكْم ُسنََّة َرُسوِل ا�َِّ  – � –اْبن ُعَمَر 

ِإْن ُحِبَس َأَحدُُكْم َعِن الْـَحجِّ طَاَف بِاْلبَـْيِت َو بِالصََّفا َو اْلَمْرَوِة ، ثُـمَّ َحلَّ ِمْن ُكلِّ 
 )  ٢َأْو َيُصوم ، ِإْن لَـْم يَـِجْد َهْديًا ". ( َشْىٍء ، َحىتَّ يَـُحجَّ َعاًما قَاِبالً ، فـَيـُْهِدي

 ٢٦٧ -٢٦٦/ ١،توضيح األفكار: ٥٢٤-٢/٥٢٣) النكت على ابن الصالح:١(
، و ٢٢٣/ ٥، و البيهقي يف السنن الكربى:٢٧٦٩، و النسائي:١٨١٠) رواه البخاري :٢(

 غريهم .
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-قال العالمُة ابن حزم :" ال خالف بني أحٍد من األئمة أنه 
، لـما ُصّد عن البيت لـم َيُطف به ، و ال بالصفا ، و ال بالـمروة ؛ -4

-لـم يقع لرسوله  بل أحّل حيث كان بالـحـَُديِبية ، و أنَّ هذا الَِّذي ذكره ابُن ُعمرَ 
 )١قّط . ( -4

 مٌ مسلَّ  ، فعله من يقع مـل بأنه أراد إن:  قلتُ قال العالمة ابن حجر : " 
 ةدائر ال بل ؟ منه مانعـال ما و . فممنوع قوله من يقع مـل أنه أراد إن و،  هفيدُ يُ  وال

 على كان ما ويستمر استدالله ينتقض وبه ، ماـوغريه الفعل أو لقولا من أوسع
 )٢( ." كان ما

افظ :" وجزم شيخنا يف مـحاسن االصطالح : أنـها على ثـم قال احل
مراتب يف احتمال الوقف ُقربًا وبُعدًا ، قال : فأرفعها مثل قول ابن عباس : " هللا 

" ، ودونـها قول عمرو بن العاص : " ال  -4-أكرب سنة أيب القاسم 
عدة أم الولد كذا ، ودونـها قول عمر  �4-تلبسوا علينا سنة نبينا 

لعقبة بن عامر : أصبَت السنة ؛ إذ األّول أبعد احتماًال ، والثاين أقرب احتماًال ، 
 )٣والثالث ال إضافة فيه". (
                  

 
 
  ٢/٢٠٣:  األحكام أصول يف اإلحكام )١(
 ٥٢٨-٢/٥٢٧انظر النكت على ابن الصالح: ) ٢(
 ٥٢٨-٢/٥٢٧انظر النكت على ابن الصالح:  )٣(
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 يف تعريِف الَسَنِد واْلَمـْنتِ وَعَواِرِضهما
 

ــمعناه ، وقـد  الَسَنُد طريُق الـحديث وهو رجالُه الذين َرَوْوُه ، واإلسـناُد ب
ــمُنت  مـا انتهـى إليـه يـجىُء بـمعىن ذكر الَسَند ، والـحكايِة  عن طريق الـمنت . وال

 اإلسناُد .

( السََّنُد طريُق الـحديث ، و هو رجالُه الذين َرَوْوُه ، واإلسناُد  قوله: 
مبعناه، وقد يـجيُء بـمعىن ذكِر السََّند والـحكايِة عن طريق املنت . و الـمُنت ما انتهى 

إن السََّند إّما مأُخوٌذ من السند وهو ما ارتفع وعال عن  أقول : إليه اإلسناُد )
سِند يرفعه إىل

ُ
 قائله ، أو ماخوٌذ من قوهلم " فالن َسَند " أي سفح اجلبل ؛ ألن امل

معتمٌد ، فُسمَِّي اإلخباُر عن طريق املنت سندًا العتماد احلّفاظ يف صحة احلديث 
 ) ١و ضعفه عليه ، و أما السند يف اللغة فهو ما استند إليه من جدار وغريه ". (

مث اختلفت عباراتُـهم يف تعريف السند و الـمنت اصطالحًا ، وكذا يف الفرق 
بني السند و اإلسناد ، أما السند و اإلسناد فقال السخاوي يف ( فتح املغيث ) : 

اد عبارٌة عن حكاية طريق الـمنت ، و السنُد عبارٌة عن نفس الطريق ". و " اإلسن
 قال اإلمام الطيي يف (اخلالصة) : " السند إخباٌر عن طريق الـمنت ، و اإلسناُد هو  

، توجيه النظر ١١٠، املقنع لسراج الدين األنصاري : ٣٠) املنهل الروي البن مجاعة : ١(
  ٨٩للجزائري :

�  
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رفُع الـحديث إىل قائله ". و قال ابن جـماعة يف ( الـمنهل الروي ) : أما السنُد 
فهو اإلخباُر عن طريق الـمنت ، و أما اإلسناُد فهو رفع الـحديث إىل قائله ، و 

 )١السنَد ، و اإلسناَد لشيٍء واحٍد . ( الـُمحدِّثُون َيْستَـْعِمُلونَ 
سناُد فقد عرفَت أنّه مصدُر قال األمري الصنعاين : و أما اإل 

َنُد فـَُيثـَىنّٰ ، و يُـْجَمُع  أْسَنَد ، و لذلك ال يـُثـَىنّٰ ، و ال يُـْجَمُع ـ و كثرياً ما يـُرَاُد به السَّ
َنُد  ، تُقوُل : هذا حديٌث له  إسنادان ، و هذا حديٌث له أسانيُد ، و أّما السَّ

له َسَنَدان ، و ال يـَُقاُل : هذا حديٌث  فـَُيثـَىنّٰ ، و ال يـُْجَمُع ، تقوُل : هذا حديثٌ 
له أْسَناٌد بوزن أْوتَاد ، و كأنـّهم استغنوا جبمع اإلسناد بـمعىن السََّند عن جـمعه ، و 
قد ذََكر بعض اللُّغويني : أّن السند بـمعانيه اللغوية لـم يُـجَمْع أيضًا ، و قد َوَقَع 

بـمعىن الـمصدر ، و يأيت امسًا ذهول لكثري من األفاضل عن أّن اإلسناد يأيت 
 )٢بـمعىن السند ، فاضطربت عباراُ�م ؛ حىت أوقعوا الـُمَطاِلَع يف الـحريِة . (

أما الـمُنت : فهو مأخوٌذ إّما من اْلُمَماتنة ، و هي الـمباعدة يف الغاية ؛ ألن 
الـمنت غاية السََّند ، أو مأُخوٌذ من " متنت الكبَش " إذا شّققت جلدَة بـَْيضِته ، و 
استخرجتها ، و كأنَّ الـُمـسِند استخرج الـمَنت بسنده ؛ أو مأخوذ من الـمنت ، و 

َب ، و ارتفع من األرض ؛ ألن الـُمسِند يُقوِّيه بالسند ، و يَرفعه إىل هو ما َصلُ 
قائله ؛ أو من تـمتني القوس بالعصب ، و هو شدُّها به و إصالُحها ؛ ألن 

 )٣الـُمسِند يـَُقوِّي الـحديَث بسنده . (
 ٣٠-٢٩، اخلالصة : ، املنهل الروي: ١/١٦) انظر : فتح املغيث:١(
  ٩١-٨٩توجيه النظر:) ٢(
 ١/٢٩، املنهل الروي:١١١املقنع :) ٣(
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ــِصٌل ، و ُيَســـّمٰى عـــدُم  ــحديُث ُمتَّــ ــ ـــْني ، فال ــن البَـ ـــم َيْســـُقْط راٍو مـ فـــإْن لـ
الُســُقوط اتَِّصــاالً ، و إْن َســَقَط واحــٌد ، أو أكثــُر ، فالـــحديُث ُمنَقِطــٌع ، و هــذا 

 السُُّقوُط انقطاٌع .

وقال األمري الصنعاين يف ( توجيه النظر ) : " الـمنت يف أصل الّلغة الظهُر، 
ُعرف فيما ينتهي إليه السََّند، و ما َصُلب من األرض ، و اْرتـََفَع ، ثـم اْستُـْعِمَل يف ال

و اإلضافُة فيه للبيان ، و َسَنُد الـحديث : هو ما ذُِكَر قبل الـمنت ، و يـَُقاُل له 
الطريق ؛ ألنّه يُوِصُل إىل الـمقصود هنا ، و هو الـحديث كما يـُْوِصُل الطريُق 

ُه ، تُقوُل : هذا الـمحسوُس إىل ما يـَْقِصُده السَّالُك فيه ، و قد يـَُقاُل للطريق الوج
 )١حديٌث ال يـُْعَرُف إّال من هذا الوجه . (

( فإن لـم َيسُقْط راٍو من البني ، فالـحديث ُمتَِّصٌل ، وُيَسمَّى عدُم  قوله:
، و إن َسَقَط واحٌد أو أكثُر فاحلديُث منقطٌع وهذا السُُّقوط  السُُّقوط اّتصاالً 

وٌع يف بيان عوارض السند ، و الـمنت بعد ذكر تعريفهما ، هذا شر  أقوُل: انقطاٌع )
فذََكَر أّوًال عوارَض السند ، فقّدم منها االتصاَل ، و االنقطاَع ـ فالسَّنُد الذي لـم 

و الذي يعرتيه االنقطاُع فهو ُمنقِطٌع ، و يـَْعَرتِيه االنقطاُع فهو حديٌث ُمتَِّصل ، 
 يـَُقاُل للُمتَِّصل الـموصوُل أيضاً . 

و قال الـحافظ ابن حجر يف ( النكت على ابن الصالح ) : ويـَُقاُل له   
"الـمؤتصل " بالفك و الـهمز ، و هي عبارُة الشافعي يف األم يف مواضع ، قال ابن 

 )٢شافعي . (الـحاجب يف التصريف له : هي لغة ال
 ٩٠) توجيه النظر:١(
 ١/٥١٠النكت على ابن الصالح : ) ٢(
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َوَصَل إليه  مث ال يـخفى أن االتصال من الوصل وهو البلوُغ ، يـَُقاُل :
لََعَن ُهللا الواِصَلَة و  « ُوُصوًال ، أي بلغ و أْوَصَلُه غريُه ، و منه الـحديث :

. فـالواصلُة : اليت تـصل الـشعَر ، و الـُمـستوِصَلُة : اليت يـُْفَعُل بـها  »الـُمْستَـْوِصَلَة 
 ) ١ذلك . (

و أما يف االصطالح فهو الـحديُث اّلذي اتََّصل َسَنُده من الـمبدأ إىل 
الـمنتهى ، سواٌء كان مرفوعًا أو موقوفًا ، و هو ينفي اإلرسال ، و االنقطاع ، و 

 ، و الـموقوف على الصحايب . -4-يشمل الـمرفوع إىل النيب 
قال ابن الصالح : " هو الذي اتََّصل إسناُده ، فكأّن كلَّ واحٍد من ُرَواته 

 ) ٢قد سـمعه ِمـّمن فوقه ، حىت ينتهي إىل منتهاه ". (
و قال ابن مجاعة : " و هو ما اتََّصَل سنُده بسماع كّل راٍو له ّممن فوقه إىل 
منتهاه ، ومن يرى الرواية باإلجازة يزيد : أو إجازًة ، سواٌء  أكان مرفوعًا إىل النيب 

 ) ٣أم موقوفاً على غريه ، ويدخل أيضاً يف األقسام الثالثة ". ( -4-
قال الراقم :يعين باألقسام الثالثة : الـمرفوع ، و الـموقوف ، و الـمقطوع . 

األمري الصنعاين يف (توضيح األفكار) بعد نقله عن الزين: قال ٰهكذا قال، و لكن 
أو إىل  -4-الـمتَِّصل و الـموصول هو ما اّتَصَل إسناُده إىل النيب " 

و ال  -4–واحٍد من الصحابة ": احرتاز عما لـم يّتصل سنُده به 
 )٤بصحايب كما قال . (

 ٢٨٢-٢الصحاح يف اللغة:) ١(
  ٤٤علوم الـحديث بتحقيق نور الدين : ) ٢(
 ١/٤٠الـمنهل الروي:) ٣(
 ٢٦٠/ ١) توضيح األفكار : ٤(
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فعلم من هذه العبارات أن الـموصول يُـْخَتصُّ عند الـجمهور من الـمحدثني 
التابعني إذا اتََّصَلْت األسانيد بـهم فال  بالـمرفوع ، و الـموقوف ، و أما أقوال

للتنافر  -كما قال السخاوي–ُيَسمُّونـََها ُمّتصلًة ؛ بل ُيَسمُّْونَـها مقطوعًة . و ذلك 
 )١بني لفظ القطع ، و الوصل . (

و قال الشيخ زين الدين :" و إنـََّما يـمتنع هذا أي إطالُق الـمتصل على   
) الـمتَِّصلة األسانيد مع اإلطالق ، فأّما مع التقييد فجائز شائع ٢أقوال التابعني (

بن الـمسيب بالتقييد بذكر من اتصل يف كالمهم كقوهلم : هذا ُمّتصٌل إىل سعيد 
 )٣إليه. (

ـموطّأ : مالٌك ، عن وَمّثَل ابُن الصالح للمّتصل الـمرفوع بـما جاء يف ال
 –ابن شهاب ، عن سالـم بن عبد هللا ، عن أبيه ، عن رسول هللا 

لمّتصل الـموقوف بـما يف الـموطأ أيضًا : مالٌك ، عن .  وَمّثل ل -4
 نافع ، عن ابن عمر، عن عمر قوله . و هللا أعلم . 

و أما االنقطاع فهو من القطع ، و هو نقيض الوصل ، فالـمنقطع مالـم    
يّتصل سنُده بأّي وجٍه كان انقطاعه ، سواٌء ُترَِك ذكُر الراوي من أّول اإلسناد ، أو 
وسطه ، أو آخره بـحيث يشمل الـُمرَسل ، و اْلُمْعَضل ، و اْلُمعلَّق ، إّال أن أكثر 

 )٤النقطاع يف االستعمال روايُة َمن ُدْوَن التابعي عن الصحايب . (ما يُوَصُف با
 ١/١٠٧) فتح الـمغيث :١(
صل : " أقوال الصحابة " وأظن أنه تصحيف ، كما يدل عليه وقد وقع هنا يف األ )٢(

 سياقه،  فَصحَّحناه .
  ١/٢٦٠) توضيح األفكار:٣(
 ٤١٢شرح شرح النخبة للمال علي القاري:  ) ٤(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٠                                            

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

و إليك ما قال الـخطيب البغدادي يف ( الكفاية يف علم الرواية ) ، فإنه 
 أّوًال ذكر تعريَف الـمرَسل ، فقال : " و أما الـمرَسل فهو : ما انقطع إسناده ، بأن 
يكون يف ُرَواته َمن لـم يسمعه ِمـّمن فوقه ، إال أن أكثر ما يـُْوَصُف باإلرسال من 

". ثـم قال: " و  -4-حيث االستعمال ما رواه التابعي عن النيب 
الـمنقطع : مثل الـمرسل ، إّال أّن هذه العبارة ُتْستَـْعَمُل غالبًا يف رواية َمن ُدون 
التابعني عن الصحابة ، مثل أن يروي مالك بن أنس ، عن عبد هللا بن عمر ؛ أو 

اج ، عن أنس بن سفيان الثوري ، عن جابر بن عبد هللا ؛ أو شعبة بن الـحج
مالك ؛ و ما أشبه ذلك ، و قال بعض أهل العلم بالـحديث : الـمنقطع ما ُرِوَي 

 )١عن التابعي ، و من دونه موقوفاً عليه من قوله ، أو فعله . (
ثـم الـجديُر بالذكر أّن للمنقطع إطالقاٍت عندهم ، األّوُل : ما لـم يّتصل  

إسناُده بأّي وجٍه كان انقطاعه ، و الثاين : ما َسَقَط من سنده واحٌد أو أكثُر ؛ 
عي ، و من دونه موقُوفًا لكن بشرط عدم التوايل ، و الثالث : ما ُرِوَي عن التاب

 . Tعليه من قوله ، أو فعله ، كما سيأيت بعض ذلك يف كالم الـمؤلف 

وههنا فائدة يـجب التـََّنبُُّه لـها ، وهي أنه قّسم اإلمام أبو عبد هللا الـحاكم  
 ى أنواع ثالثة :الـحديَث اْلُمنقِطَع عل

و  الـمنقطع جلهالة الراوي من البـَْني ، وشواهده يف احلديث كثريٌة . األول 
ثه أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ، حدثنا أيوب بن سليمان  مّثل له مبا َحدَّ

 ١/٣٨لرواية:الكفاية يف علم ا )١(
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السعدي ، ثنا عبد العزيز بن موسى الالحوين أبو روح ، ثنا هالل بن حق ، عن 
الشخري ، عن رجلني من بين حنظلة ، عن   و هو ابنالـجريري ، عن أيب العالء ، 

يـَُعلُِّم أحَدنا أْن يـَُقْوَل يف  -4-ل : كان رسول هللا شداد بن أوس ، قا
ثَبَُّت ِيف األُمْور ، و َعزِيـَْمَة الرُّْشد ، و أْسأُلَك قـَْلباً اللُّٰهمَّ إّينِ أْسأُلَك التَّ « َصَالتِه : 

َسِلْيمًا ، و َلَسانًا َصادقًا ، و أْسأُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك ، و ُحْسَن ِعَباَدِتك ، و 
 » ُم أْستَـْغِفُرَك ِلَما تـَْعَلُم ، َو أُعوُذ ِبَك ِمن َشرِّ ما تـَْعَلُم َو أْسأُلَك ِمن َخِري َما تـَْعلَ 

ـــحاكُم : هــذا اإلســناد مثــٌل لنــوِع الـــمنقطع لـــجهالة الــرحلني بــني أيب  قــال ال
 ، و شّداد بن أوس .  العالء بن الشخري

كذا رواه عتاب بن بشري ، و الـهياج بن بسطام ، عن قال الـحاكُم : و ه  
داود بن أيب هند ، و إذا الرجُل الَّذي لـم يَِقُفوا على اسـمه أبو عمر الـجديل ، ثنا 
أبو العباس مـحمد بن يعقوب حدثين يـحي بن أيب طالب ، ثنا علي بن عاصم ، 

أعٰمى يـَُقاُل له :  عن داود بن أيب هند قال : نزلُت جزيرَة قيس ، فسمعُت شيخاً 
: -4-أبو  عمر يقوُل : سـمعُت أبا هريرة يـَُقوُل : قال رسول هللا

س زماٌن يُـَخيـَُّر الرجل بني العجز ، و الُفُجور ، فمن أْدَرَك ذلك لَيأِتَنيَّ على النا«
 »فليتخري العجز على الُفُجور الزمانَ 
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قال الـحاكم : فهذا النوع من الـمنقطع الذي ال يقف عليه إال الـحافظ 
ر يف الصنعة ، و له شواهُد كثريٌة جعلُت هذا الواحَد شاهداً لـها .  الَفِهم اْلُمَتَبحِّ

أن يكون يف اإلسناد رواية راٍو لـم يسمع من الذي يـروي والنوع الثالث :  
عنه الـحديث قبل الوصول إىل التابعي الذي هو موضع اإلرسال ، و ال يـَُقاُل لــهذا 
النوع من الـحديث : ُمرسـٌل ، إنــّما يـَُقـاُل لـه : منقطـٌع . قـال : مثالُـه مـا حـّدثنا أبـو 

ثنـا مــحمد بـن سـليمان الــحضرمي ، النضر مـحمد بن مــحمد بـن يوسـف الفقيـه ، 
حدثنا مـحمد بن سهل ، ثنا عبد الرازق ، قال : ذكـر الثـوري ، عـن أيب إسـحاق ، 

ـــن يثيـــع ، عـــن حذيفـــة قـــال : قـــال رســـول هللا  ـــد ب إْن : «  -4-عـــن زي
ولّيُتُموَها أبا َبكٍر فَقِويٌّ أِمٌني ال تأُخُذُه يف هللا َلوَمُة الِئٍم ، َو إْن ولّيُتُموها علياً فَهاٍد 

 »َمهِدي يُِقيُمُكم على طريٍق ُمسَتِقيٍم 

.

قــــال : 
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إّما أن يكوَن من أّول السََّند ، وُيَسّمى ُمَعلَّقًا ، و هذا  و السُُّقوطُ 
اِقُط قد َيُكوُن واِحدًا وقد يكوُن أكثَر ، وقد يُـحَذُف  اإلسقاط تَعِلْيقًا ، والسَّ

 ".  -4-السََّنُد كما هو عادُة الـمصنِِّفني يُقْوُلْوَن :" َقاَل َرُسْوُل هللا 

 ، فذكر الـحديث بنحوه .  -4-ذكــروا اإلمارة و الـخالفة عند النيب 
قال الـحاكم : و كلُّ َمْن تأّمَل ما ذكرناه من الـمنقطع َعِلَم و تَيقَّن أّن هـذا 

 )١العلم من الدقيق الذي ال يستدركه إال الـموفَّق ، و الطالب الـمتعلم ". (

وقد سبق  أقول : وَن من أّول السََّند اخل )( و السُُّقوُط إما أن يك قوله:
على إطالق من إطالقاته . ثـم أنه إن َسَقَط راٍو أو أكثُر من بني الرواة فهو منقطع 

هذا الُسُقوط على أربعة أقسام ، و ذلك ألّن السُُّقوط إما أن يكون من مبادئ 
السََّند ، أو من آخره بعد التابعي ، أو من غري ذلك ، فاألول اْلُمَعلَّق ، والثاين 

َضل ، و اْلُمرَسل ، والثالث إن كان الساقط فيه اثنني فصاعداً مع التوايل فهو اْلُمعْ 
 إال فهو اْلُمنقِطع . 

ُ يف هذه العبارة القسَم األوَل و هو اْلُمَعلَّق ،  Tو الـمؤلف يـُبَـنيِّ
فيقوُل : (والسُُّقوُط إّما أن يكون من أّول السََّند) أي من مبادئه من تصرُّف 

ى ُمَعلَّقًا ، و هذا اإلسقاط تعليقًا ) و إنّـَما يـَُقاُل له التعليق ِلَما  ُمَصنِّفٍ  ( و ُيَسمّٰ
قال ابن الصالح :" كأّن هذا التعليق مأخوٌذ من تعليق الـجدار وتعليق الطالق 

 )٢ونـحوه لـما يشرتك الـجميع فيه من قطع االتصال ". (
 ٥١-٤٧) معرفة علوم احلديث:١(
 ٧٠: علوم احلديث بتحقيق نور الدين ) ٢(
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........................................................ 

و قال الزركشي يف ( النكت على ابن الصالح ) : " قد نـُْوزَِع يف أخذه  
من تعليق الطالق ، فليس التعليق فيه ألجل قطع االتصال ؛ بل لتعليق أمٍر على 

بل و يف الكالم أيضًا ، فال أمٍر بدليل استعماله يف الوكالة ، و البيع ، و غريمها ؛ 
يصح أن يكون تعليق الطالق ألجل قطع االتصال إال أن يريد به قطع اتصال 
حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزاً . قال : " تعليق الطالق ليس فيه قطع اتصال 
إذ لـم يّتصل الطالق بالـمحل حىتّٰ يـَُقاَل : إّن التعليق َقَطَعه ، فينبغي أن يكون 

ـمصّنف بالقطع الدفع ال الرفع ؛ فإن التعليق منع من االتصال ، و ذلك هو مراد ال
نظري تعليق الـجدار ؛ فإنه منع من اتصاله باألرض ، ال أنه وجد االتصال ، مث 
قطعه. ووجه مناسبته يف الـحديث أن ُسقوط الراوي منه منع من اتصال الـحديث؛ 

 ) ١ـخالف الطالق والـجدار". (لكنه منع مستمرٌّ ، وإالّ لـم يكن تعليقاً ب
فعي : قال (و الساقط قد يكون واحداً وقد يكون أكثَر) مثاله كقول الشا 

( وقد يُـْحَذُف السند)  -4-نافع ، أو قال ابن عمر ، أو قال النيب 
و يف نسخة " تـمام السند " ( كما هو عادة الـمصنفني يقولون : " قال رسول هللا 

) قال ابن الصالح :" إّن لفظ التعليق وجدتُّه ُمْستَـْعَمًال فيما -4-
ُحِذَف من مبتدأ إسناده واحٌد فأكثُر حّىت إّن بعضهم استعمله يف حذف كل 

-اإلسناد . قال : مثال ذلك : قوله أي اإلمام البخاري : قال رسول هللا 
كذا و كذا . قال ابن عباس كذا وكذا . روى أبو هريرة كذا وكذا.   -4

قال سعيد بن الـمسيب عن أيب هريرة كذا و كذا . قال الزهري عن أيب سلمة عن 
 )٢كذا وكذا ". (  -4-أيب هريرة عن النيب 

 ٢/٥٥) النكت على ابن الصالح للزركشي: ١(
 ٦٩) علوم احلديث بتحقيق نور الدين : ٢(
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........................................................ 

فالـحاصُل : أنَّ التعليق يكون على ُصَوٍر ، قال الـحافظ ابن حجر  
: " و ِمن ُصَوِر الـُمَعلَِّق : َأْن يُـْحَذَف مجيُع السَّنِد ، العسقالين يف ( نزهة النظر ) 

. ومنها : َأْن يُـْحَذَف مجيع  -4-و يُقاَل مثًال : قاَل رسوُل ِهللا 
و التَّابعيَّ  معًا . و منها : َأْن يَـْحِذَف َمن السند ِإالَّ الصَّحايبَّ ، َأْو ِإالَّ  الصَّحايبَّ 

ثَُه و ُيضيَفُه ِإىل َمْن فوَقُه ، فِإْن كاَن َمن فوَقه شيخًا لذلك الـُمصنِِّف ؛ فقد  َحدَّ
اْختُِلَف فيه : هل ُيسمَّى تعليقًا أَْو َال ؟ و الصَّحيُح يف هذا : التَّفصيُل : فِإْن 

 )١راِء َأنَّ فاِعَل ذلك ُمَدلٌِّس ُقِضَي بِه ، و ِإالَّ فتعليٌق . (ُعِرَف بالنَّصِّ ، َأو االسِتقْ 

ثـم ليـُْعَلْم أن العالمة ابن الصالح ال يُدِخل يف التعليق ما ذُِكَر بصيغة 
التمريض مثل:" ُرِوَي و يُروى وذُِكَر ويُذَكُر " وغري ذلك ، وهو يقول:" ولـم أجد 

التعليق ُمْستَـْعَمالً فيما سقط فيه رجال اإلسناد من وسطه أو من آخره ، و ال  لفظ
يف مثل قوله :" يُروى عن فالن ، و يُذكر عن فالن ، و ما أشبهه مـما ليس فيه 

 )٢جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره". (
و على ذلك َمَشى اإلمام النووي يف ( التقريب ) حيث قال :" و لـم 
يستعملوا التعليَق يف غري صيغة الـجزم كـــــ : يـُْرَوى عن فالن كذا ، أو يـَُقال عنه ، و 

ْذَكر ، و يـُْحكى ، و شبهها ؛ بل َخصُّوا به صيغة الـجزم . كــــ : قال ، و فعل، و يُ 
 )٣أمر، و نـهى، و ذكر، و حكى، و لـم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده ". (

    ٩٧) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
  ٧٠) علوم احلديث بتحقيق نور الدين : ٢(
 ٤٤) التقريب:٣(
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........................................................ 

و هو كذلك يف ساقط الوسط و اآلخر و لكن نـُْوزَِع فيما قااله  قلُت :
 يف صيغة التمريض . 

قال العراقي يف (شرح التبصرة و التذكرة ) :" و قد استعمله غُري واحٍد من 
رين يف غري الـمجزوم به ، منهم الـحافظ أبو الـحجاج الـمزي  ، كقوِل الـمتأخِّ

البخاريِّ يف باِب َمسِّ الـحريِر من غِري لُْبٍس : و يُرَوى فيِه عن الزُّبيديِّ  عن الزهريِّ 
، ذكره يف األطراِف ، وَعلََّم عليِه عالمةَ  -4-عن أنٍس عن النيب 
 )١التعليِق للبخاريِّ . (

و قال العالمة العراقي أيضًا يف ( التقييد و اإليضاح ) و العالمة برهان  
رين ما  الدين األبناسي يف ( الشذا الفياح ) : " و قد َسـمّـٰى غُري واحٍد من الـمتأخِّ

كقول البخاري يف" باب ليس بـمجزوم تعليقًا ، منهم الـحافظ أبو الـحجاج الـمزي  
مس الـحرير من غري لبس" : و يُروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن 

، فذكره الـمزي يف األطراف ، و عّلم عليه عالمَة التعليق  -4-النيب 
د من الـحفاظ يقولون :" ذكره البخاري تعليقًا للبخاري . و كذا فـََعل غُري واح

مـجزومًا أو تعليقًا غري مـجزوم به إّال أنه يـجوز أن هذا االصطالح متجّدد ، فال 
 )٢لوم على الـمصّنف ( أي ابن الصالح ) يف قوله : إنه لـم يـجده . (

و قد حكى السيوطي عبارَة العراقي هذه يف التدريب ، ثـم قال : " بل 
الـمصّنف ( أي اإلمام النووي مصّنف التقريب ) نفسه أورد يف الرياض حديَث 

نـُْنزِل الناَس منازلـَهم ، و قال : ذكره مسلم يف صحيحه تعليقًا ، عائشة : أُِمْرنَا أن 
 )٣فقال : و ذُِكَر عن عائشة . (

 ٤٥شرح التبصرة و التذكرة: )١(
 ١/١٧١، الشذا الفياح :٩٤-٩٣) التقييد واإليضاح : ٢(
 ١/٢٢٠) تدريب الراوي :٣(
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و التعليقاُت كثريٌة يف تراِجِم صحيح الُبَخاري ، ولـها حكُم االّتصال ؛ 
 يف هذا الكتاِب أْن ال يأيتَ إالّ بالصحيح ؛ و لكّنها ليسْت يف مرتبِة  ألنّه اْلتـََزمَ 

وأّما ُحكم الـحديث اْلُمعلَّق فلم يتعّرض له الـمؤلف ، فأقول : إّن حكمه  
حكم الـحديث الضعيف الـمردود ؛ لكون الراوي الـمحذوف غَري معلوم بالعدالة 
والضبط ، إّال إذا ُعِرَف من مـجيئه بوجٍه آخَر موصوفًا بالعدل و الضبط ، فُيْحَكُم 

 له بالصّحة . 
قال الـحافظ ابن حجر:" وِإنّـَما ذُِكَر التَّعليُق يف قسِم الـمردوِد للَجْهِل حباِل 

ِتِه ِإْن ُعِرَف بَأْن جييَء ُمَسم�ى ِمن وجٍه آَخرَ. (  )١الـمحذوِف.  وقد يُـْحَكُم بصحَّ
و لكن القول الفصل يف ذلك ما قال أكثر العلماء : " إن التعليق له   

يف كتاٍب اْلُتزَِمْت ِصحَُّته ، و كذا ما كان من التعليق  حكُم الصحيح إذا َوَقعَ 
بصيغة اجلزم كــــ : قَاَل ، و فـََعَل ، و أََمَر ، و َرَوى ، و ذََكَر فالن كذا ، فهو حكم 
بصحته عن الـمضاف إليه ، و ما ليس فيه جزم كـــــــ : يُروى ، و يُذَكُر، و ُحيكى ، 

و ُحِكَي عن فالن كذا ، فليس فيه حكم بصحته عن  و يُقال ، و ُرِوَي ، و ذُِكر،
 )٢الـمضاف إليه ، و ليس هو ِبَواٍه إلدخاله يف الكتاب الـموسوم بالصحيح . (

( والتعليقـاُت كثـريٌة يف تـراجم صـحيح البخـاري ولــها حكـُم االتصــال  قولـه: 
 إّن الـمؤلَِّف  أقول :  ألنه الــتـزم فـي هذا الكتاب أن ال يأيت  إالَّ بالصحيح  اخل  )

 ٩٧) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
 ١/٢١٩، تدريب الراوي:٢٧) انظر:التقريب للنووي : ٢(
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َمَسانِْيِده إّال ما ذََكَر منها ُمْسَندًا يف موضٍع آخَر من كتاِبه ، و قد يـَُفرَُّق  فيها 
بأّن ما ذََكر بصيغة الـجزم والـمعلوم ، كقوله: قال فالن أو ذََكَر فالن َدّل على 

 عاً .ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قط

يُرِيُد أْن يذكَر حكَم التعليقات اليت أكثر منه اإلمام البخاري يف صحيحه  هل لـها 
 حكُم االتصال أو االنقطاع ؟ فذكر يف ذلك قولني للعلماء : 

َزَم يف هذا الكتاب أْن َال يأَيت إالّ " أّن لـها حكَم االتصال ألنه األول : التـْ
بالصحيح ؛ ولكّنها ليسْت يف مرتبِة مسانيده إّال ما ذََكَر منها ُمْسَندًا يف موضع 

 آخر من كتابه ".
: أّن ما ذََكَر بصيغة الـجزم ، والـمعلوم ، كقوله : قَاَل فالن ، أو ذََكر فالن  والثاين

ٌح قطعًا ، وما ذََكرَه بصيغة التمريض دّل على ثبوت إسناده عنده فهو صحي
 والـمجهول كـ : ِقْيَل ويـَُقاُل وذُِكَر ففي صحته عنده كالٌم .

وههنا كالٌم نفيٌس لشيخ اإلسالم الـحافظ ابن حجر حوَل تعليقات 
البخاري ، أُرِْيُد أن أنقله يف هذا الـموضع ، فقال رحـمه هللا يف مقدمة فتح الباري 

 (هدي الساري) :
" تارًة يـَجزُِم به كــــــ " قاَل " وتارًة ال يـَجزُم به كـ "يُْذَكر"،  فأما الـمعّلق من 
الـمرفوعاُت فعلى قسمني: أحدهـما: ما يُوَجُد يف موضع آخر من كتابه هذا 

هما : ما ال يـُْوَجُد فيه إال ُمَعلَّقاً. فاألول أنه يُورُِده ُمعلَّقًا حيث موصوًال، و ثاني
يضيق مـخرج الـحديث إْذ من قاعدته أنه ال يكّرر إال لفائدٍة ، فمىت ضاَق 
الـمخرج واشتمل الـمنت على أحكام فاحتاج إىل تكريره ؛ فإنه يتصّرف يف اإلسناد 

ما ال يُوَجُد فيه إال ُمعلَّقًا ؛ فإنّه على  باالختصار خشية التطويل ، والثاين وهو
 صورتني : إّما أن يُورَِده بصيغة الـجزم ، و إما أن يُورَِده بصيغة التمريض . فالصيغة 
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وما ذََكَره بصيغة التمريض والـمجهول كـ : ِقْيَل ويـَُقاُل وذُِكَر ففي 
صحته عنده كالٌم ، ولكّنه لـما أْوَرَده يف هذا الكتاب كان له أصٌل ثابٌت ، 

 ولـهذا قالوا: تعليقاُت البخاري ُمّتِصَلٌة َصِحيحٌة.

األوىل ُيْستَـَفاُد منها الصِّحَّة إىل من َعّلَق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال 
ذلك الـحديث ، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما ال يلتحق . أما ما يلتحق 
فالسبب يف كونه لـم يُوِصل إسناَده إّما لكونه أخرج ما يقوم مقامه ، فاستغىن عن 
إيراد هذا مستوىف السياق ولـم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبًا لالختصار ، و 

َسـِمَعه وشكَّ يف سـماعه له من شيخه أو إّما لكونه لـم حيصل عنده مسموعًا أو 
َسـِمَعه من شيخه مذاكرًة ، فما رأى أنه يسوقه مساق األصل . وغالب هذا فيما 
أورده عن مشايـخه ، فمن ذلك : أنه قال يف كتاب الوكالة : قال عثمان بن 

قال : وكلين رسول  �الـهيثم حدثنا عوف حدثنا مـحمد بن سريين عن أيب هريرة 
بزكاة رمضان ، الـحديث بطوله ، وأورده يف مواضع أخرى  -4-هللا 

منها يف فضائل القرآن ويف ذكر إبليس ولـم يقل يف موضع منها حدثنا عثمان 
 فالظاهر أنه لـم يسمعه منه . 

و أما ما ال يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحًا على شرط غريه ، و قد 
يكون َحسناً صاحلاً للُحّجة ، و قد يكون َضِعيفًا ال من جهة قدح يف رجاله ؛ بل 

ٍري يف إسناده . قال اإلسـماعيلي : " قد يصنع البخاري ذلك من جهة انقطاٍع يس
إما ألنه سـمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يَِثُق به عنه ، و هو معروف مشهور 
عن ذلك الشيخ ، أو ألنه سـمعه مـمَّن ليس من شرط الكتاب ، فـََنبََّه على ذلك 

 ه". الـحديث بتسمية َمْن َحدََّث به ال على جهة التحديث به عن
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قال : و السبب فيه أنه أراد أن ال يسوقه مساَق األصل ، فمثال ما هو 
-صحيح على شرط غريه قوله يف الطهارة : وقالت عائشة : كان النيب 

َيْذُكُر َهللا على كل أحيانه ، و هو حديث صحيح على شرط  -4
، و قد أخرجه يف صحيحه كما سيأيت بيانه . ومثال ما هو حسن صاحل  مسلم

للُحجَّة قوله فيه : و قال بـهز بن حكيم عن أبيه عن جّده " هللا أَحقُّ أن ُيْسَتْحَيا 
ِمنُه من الناِس " و هو حديث حسن مشهور عن �ز أخرجه أصحاب السنن كما 

ه منجرب بأمر آخر قوله يف  سيأيت ، و مثال ما هو ضعيف بسبب االنقطاع لكن
كتاب الزكاة : " و قال طاوس : قال معاذ بن جبل ألهل اليمن : " ائتوين بعرض 
ثياب مخيص ، أو لبيس يف الصدقة مكان الشعري ، و الذرة أهون عليكم و خري 

أّن طاوسًا  ، فإسناده إىل طاوس صحيح إالَّ  -4-ألصحاب حممد 
مل يسمع من معاذ . و الصيغة الثانية و هي صيغة التمريض ال ُتْستَـَفاُد منها 
ة إّال من عّلق عنه ؛ لكن فيه ما هو صحيح ، و فيه ما ليس بصحيح على  الصحِّ
ما سُنبَـيِّـُنه ، فأما ما هو صحيح فلم نـجد فيه ما هو على شرطه إالَّ مواضَع يسريًة 

َيْستعِمُل ذلك إال حيث يـُْورُِد ذلك الـحديث الـمعّلق باملعىن ،   جداً ، و وجدناه ال
يف الرُّقي  -4-كقوله يف الطب : و يُْذَكُر عن ابن عباس عن النيب 

بفاحتة الكتاب ؛ فإنّه أسنَده يف موضع آخر من طريق عبيد هللا بن األخنس عن 
 -4-أصحاب النيب : أن نفرًا من  �عن بن عباس  بن أيب مليكة

مرُّْوا بـحيٍّ فيهم لديغ ، فذكر الـحديث يف ُرقيتهم للرجل بفاحتة الكتاب ، و فيه 
 ملا أخربوه بذلك : " أن أحـقَّ  مـا أخذمت عليه أجراً  -4-قول  النيب 
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كتاُب هللا"، فهذا كما ترى لـما أورده باملعىن لـم يـجزم به ؛ إذ ليس يف الـموصول : 
ذكر الرقية بفاتـحة الكتاب ، إّمنا فيه أنه لـم ينَهُهم عن  -4-أنه 

وأما ما لـم يورده يف موضع آخر مما أورده �ذه ِفْعِلِهم ، فاْسُتِفْيَد ذلك من تقريره ، 
الصيغة ، فمنه ما هو صحيح إّال أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما 
هو ضعيف فرد إال أن العمل على موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد ال جابر له ، 

رأ النيب فمثال األول أنه قال يف الصالة : ويُْذَكُر عن عبد هللا بن السائب قال : ق
الـمؤمنون يف صالة الصبح حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون  -4-

أو ذكر عيسى أخذْته ُسعلة فركع ، وهو حديث صحيح على شرط مسلم ، 
أخرجه يف صحيحه إال أن البخاري مل خيرج لبعض رواته، وقال يف الصيام : ويُْذَكُر 

الد عن األعمش عن الـحكم ومسلم البطني وسلمة بن كهيل عن سعيد عن أيب خ
: -4-بن جبري وعطاء وجماهد عن بن عباس قال: قالت امرأة للنيب 

إن أخيت ماتْت وعليها صوم شهرين متتابعني الـحديث، ورجال هذا اإلسناد رجاُل 
تالفًا كثريًا يف إسناده ، وقد تفرد أبو خالد سليمان بن الصحيح إال أن فيه اخ

حيان األمحر بـهذا السياق، وخالف فيه الـحفاظ من أصحاب األعمش كما سيأيت 
بيانه إن شاء هللا تعاىل، ومثال الثاين: وهو الـحسن ، قوله يف البيوع : ويُْذَكُر عن 

له : إذا بعت فكل وإذا قال  -4-أن النيب  �عثمان بن عفان 
ابتعت فاكتل ، وهذا احلديث قد رواه الدارقطين من طريق عبد هللا بن الـمغرية وهو 
صدوٌق عن منقذ موىل عثمان ، وقد ُوثَِّق ، عن عثمان به ، وتابعه عليه سعيد بن 
املسيب ، و من طريقه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند إّال أنَّ يف إسناده ابن هليعة ،  

 رواه ابن أبـي شيبـة فـي ُمــصنَِّفـه من حـديث عطاء عن عثمان ، و فيه انــقــطاع ، و
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 من ذلك .فالـحديث حسٌن لـما عضده 
و مثال الثالث: و هو الضعيُف الَِّذي ال عاضد له ؛ إال أنه على وفق 

: أنّه قضى بالدين  -4-: قوله يف الوصايا : و يُْذَكُر عن النيب العمل
قبل الوصية ، و قد رواه الرتمذي موصوًال من حديث أيب إسحاق السبيعي عن 
الـحارث األعور عن علي ، و الـحارُث ضعيٌف ـ و قد استغربه الرتمذي ، ثـم 

 َع أهل العلم على القول به . حكى إجـما 
و مثاُل الرابع : و هو الضعيف الَّذي ال عاضد له ، و هو يف الكتاب 

ـ و حيث يقع ذلك فيه يتعقبه املصنف بالتضعيف خبالف ما قبله ، قليٌل جدًا 
فمن أمثلته قوُله يف كتاب الصالة : و يُْذَكُر عن أيب هريرة َرفـََعه : ال يتطوع اإلمام 
يف مكانه ، و مل يصّح ـ و هو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أيب 

ن أيب هريرة ، و ليث بن أيب سليم عن احلجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل ع
سليم ضعيٌف ، و شيخ شيِخه ال يـُْعَرُف ، و قد اْخُتِلَف عليه فيه . فهذا حكم 
مجيع ما يف الكتاب من التعاليق املرفوعة بصيغيت اجلزم و التمريض ـ و هاتان 
الصيغتان قد نقل النووي إتفاَق حمّققي احملدثني و غريهم على اعتبارمها ، و أنه ال 

ي اجلزم بشيٍء ضعيٍف ؛ أل�ا صيغة تقتضي صحته عن الـمضاف إليه ، فال ينبغ
ينبغي أن ُتْطَلَق إالَّ فيما َصّح ـ قال : و قد أهـمل ذلك كثٌري من الـمصنفني من 
الفقهاء و غريهم ـ و اشتدَّ إنكاُر البيهقي على ما خالف ذلك ، و هو تساهٌل 

لصحيح يُْذَكُر و يُرَوى ، و يف الضعيف : قبيٌح ِجّدًا من فاعله ؛ إذ يقوُل : يف ا
قاَل و َرَوى ـ و هذا قلٌب للمعاين وحيٌد عن الصواب . قال : و قد اعتىن البخاري 
 رمحه هللا باعتبار هاتني الصيغتني ، و إعطائهما حكمهما يف صحيحه ، فيقول يف 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٣                                            

و إن كان السُُّقوط من آخِر السَّند فإْن كان بعد التابعي ، فالـحديُث 
-مرَسٌل ، و هذا الفعُل إرساٌل ، كقول التابعي : قال رسوُل هللا 

ِثني الـُمرَسُل و الـمنقِطُع بـمعًىن ، و  -4 وقد يـجيء عند الـمحدِّ
 االصطالُح األّوُل أشهُر .

الرتمجة الواحدة بعض كالمه بتمريض وبعضه بـجزم مراعيًا ما ذكْرنَا ، وهذا ُمشعٌر 
وعلى هذا فُيْحَمُل قولُه : ما أْدَخْلُت يف الـجامع إّال ما صّح أي بتحّريه وورعه ، 

َ مـما َفصَّْلَنا به أقسام  مـّما ُسقُت إسناَده وهللا تعاىل أعلم انتهى كالمه . و قد تـَبَـنيَّ
تعاليقه أنه ال يفتقر إىل هذا الـحمل و أن مجيع ما فيه صحيح باعتبار أنه كّله 

 ) ١مطلقاً إال النادر، فهذا حكم الـمرفوعات . ( مقبوٌل ليس فيه ما يـَُردُّ 

هذا قسم ثان من  أقول : ( وإن كان السُُّقوط من آخر السَّند اخل ) :قوله
له: " اإلرسال" والـحديث الذي يف سنده اإلرسال: أنواع السقوط ، يقال 

 "الـمرسل". ثـم ههنا أبـحاٌث :
َسل لغًة . والثاين: يف معناه اصطالحاً . والثالث : يف األول : يف معىن الـُمرْ  

حكمه، و يأيت عليه الـمؤلف تصريـحًا . أّما معناه  اللغوي ، فهو اسم مفعول من 
" أْرَسَل" مبعىن "أطلق " ، و يف مأخذه أقوال : قيل : مأخوٌذ من اإلرسال مبعىن 

اإلطالق كما يف قوله تعاىل :    �     �    �  �   ��    

ْرِسل أْطَلَق ] . ٨٣[سورة مریم : 
ُ
َي به ؛ ألن امل و منه يـَُقاُل : " ناقٌة ُمرسَلٌة " ، و مسُِّ

 اإلسناَد ، و لـم يـَُقيِّده براٍو َمعُروٍف، وقيل : هو مأخوٌذ من  قوهلم : "ناقة مرسال"  
 ٣٠-٢٦) هدي الساري:١(
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أي سريعة السري ، فكأن الـُمْرِسل أسرََع فيه عجالً ، فَحذَف بعض إسناده ، و منه 
 قول كعب : 

 إال العتاق النجيبات الـمراسيل ... أمسْت ُسعاُد بأرض اليبلغها  
: "َجاَء الَقْوُم أْرَساًال " أي متفرقني ؛ ألن بعض اإلسناد وقيل : مأخوذ من قولـهم 

 ) ١منقطع من بقيته . (
و أما معناه االصطالحي : فالـجمهور على أنّه ما َسَقَط من آخر السند 

: " قَاَل   -سواٌء كان صغريًا أو كبريًا   -من بعد التابعي ، حيث يـَُقوُل التابعي 
 ) ٢كذا ". (  كذا ، أو فعل كذا ، أو فُِعَل بـحضرته  -4-َرُسوُل ِهللا 

وهو الذي ذكره الـحاكم يف ( معرفة علوم الـحديث ) ، فنقل عن مشائخ 
" أن الـحديث الـمرَسل هو : الذي يرويه الـمحدِّث بأسانيد متَِّصلة إىل الـحديث :

 )٣". ( -4-التابعي ، فيقول التابعي : قال رسول هللا 
وذهب بعضهم إىل أن اسم الـمرَسل مـختّص بـما نقله التابعي الكبري عن 

زهري وأيب حازم و يـحي ، وأما إذا نقله التابعي الصغري كال-4-النيب 
بن سعيد فال يـَُقاُل له الـمرَسُل ، ولكن الذي َصحََّحه جـمهور أئمة الـحديث : أنه 

 ال يـُْخَتصُّ به .

 بل قال شيخ اإلسالم ابن حجر :

 قوم  صريـحاً عن أحٍد ، لكن  نقله ابُن عبد الّرب عن" ومل أَر تقييَده بالكبري

 ١/١٣٥، فتح املغيث:٢/٥٤٢) النكت على ابن الصالح البن حجر ، ١(
 ١٠، ألفية السيوطي: ١/١٣٥، فتح املغيث:٦، ألفية العراقي: ٥٣) علوم احلديث: ٢(
 ٦٧) معرفة علوم احلديث :٣(
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بأْن يكون من رواية  –إذا اْعُتِضَد  -نعم ! قّيد الشافعي الـمرسَل الذي يـُْقَبُل 
التابعي الكبري . و ال يلزم من ذلك أنه ال ُيَسّمى ما رواه التابعي الصغري مرسًال . 

 )    ١رِّح بتسمية رواية َمْن دون كبار التابعني ُمرَسلًة . (و الشافعي مص
وُصورتُه اليت ال خالَف فيها : حديُث التابعي  و قال ابن الصالح : "

َسُهم كـ : عبيد هللا بن عدي بن الكبري الذي لقي مجاعًة من الصحابة ، و َجالَ 
-الـخيار ، مث سعيد بن الـمسيب ، و أمثالـهما إذا قال : قال رسول هللا 

. والـمشهور : التسوية بني التابعني أجـمعني يف ذلك رضي هللا  -4
 ) ٢عنهم ". (

و القول الثالث يف تعريف الـُمرسل : " ما َسَقَط من إسناده رجٌل "، و 
على ذلك فهو و الـمنقطع سواٌء . و إىل هذا القول أشار الـمؤلِّف بقوله : " و قد 

ُر ". و قال الـحافظ يـجيء الـمرسُل و الـمنقطُع بـمعًىن ، و االصطالُح األوُل أشهَ 
 ) ٣( . ابن حجر: و هو مذهب أكثر األصوليني

و هو الَّذي ذهب إليه الـخطيُب البغدادي ، فقال : " و أما الـمرَسُل ، 
فهو: ما انقطع إسناُده ، بأن يكون يف ُرَواته من لـم يسمعه مـّمن فوَقه ، إّال أّن 

-أكثَر ما يـُْوَصُف باإلرسال من حيث االستعمال ما رواُه التابعي عن النيب 
4- ) . "٤( 

  ٢/٥٤٣) النكت على ابن الصالح:١(
    ٥٢) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :٢(
         ٢/٥٤٣النكت على ابن الصالح:) ٣(
 ٣٨الكفاية يف علم الرواية :) ٤(
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  ،األصوليني و،  الفقهاء عند لرسَ مُ ـال :النووي قول وحنوهوقال السخاوي : 
. قال : و  وجه أي على إسناده انقطع ما:  نيثِ محدِّ ـال من مجاعة و،  اخلطيب و

تعليق ُمرَسًال ، و أطَلَق الـمرسَل على كذا أطَلَق أبو نعيم يف مستخرجه على ال
 )١الـمنقطع أبوزرعَة الرازي ، و أبو حامت ، و الدارقطين ، و البيهقي " . (

: أّن الـمرسل هو قول غري  - و هو أكثرها اتساعاً  –و القوُل الرابُع 
 " .  - 4 -الصحايب : " قال رسول هللا 

ّن الـُمرَسل قوُل الواحد من أو عّرفه العالئي يف (جامع التحصيل ) بـــــــ :   
و قال :  ".  -4-أهل هذه األعصار و ما قبلها : " قال رسول هللا 

الـحنفية ، و هو مقتضى كالم إمام الـحرمني ، و  يكما يقوله الغالة من متأخر
 )٢من تَِبَعه . (

و قال الـحافظ ابن حجر يف ( نكته ) : و  بـهذا  التعريف  أطلَق  ابُن  
الـحاحب و قبله اآلمدي ، و الشيخ الـموّفق ، و غريهم ، فيدخل  يف عمومه كلُّ 

 )٣لـم تصّح له صحبٌة و تأّخر َعصرُه . ( من
ْن قال : و قال العالمة اللكنوي : و على هذا يشمل الـمرسَل قوُل ُكلِّ مَ 

"، وإن كان يف هذه األعصار ، سواٌء َقَصَد  -4-قال رسول هللا 
 )  ٤إيراَده بإسناده أْو لـم يَقِصد ، وبه َصرََّح بعُض الـحنفية ، وهو قوٌل ال يـُْعَبأُ به .(

  ولكن قد قال العالئي : إن الظاهر عند التأمل يف أثناء استدالهلم  أ�م ال 
  ١/١٣٧) فتح املغيث: ١(
 ٣١-٣٠) كما يف جامع التحصيل:٢(
  ٢/٥٤٤النكت على ابن الصالح : ) ٣(
 ٣٤١ظفر األماين:) ٤(
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جـمهور العلماء ؛ ألنه ال ُيْدَرى أّن الساقط ثقٌة  و ُحكُم الـمرَسِل التـََّوقُُّف عند
 أْو ال ؛ ألّن التابعي َقْد يـَْروْي عن التَّابعي ، و يف التابعني  ثقاٌت و غُري ثقاٍت . 

يريدونه ، إنـما مراُدهم ما سقط منه التابعي مع الصحايب ، أو ما سقط منه  اثنان 
لك . و يدلُّ عليه قوُل إمام احلرمني يف ( الربهان ) : مثاله بعد الصحايب وحنو ذ

كذا " ، و إال فيلزم من   -4-أْن يقول الشافعي : " قال رسول هللا 
اإلطالق الـمتقدم بطالن اعتبار األسانيد اليت هي من خصائص هذه األمة ، و 

يف أحوال الرواة . و اإلجـماُع يف كل عصر على خالف ذلك ، و  ترك النظر
 )١ظُُهور فساده غينٌّ عن اإلطالة فيه ، انتهى . (

: إنه يـخطر ببايل أّن َمن َذَهَب إىل هذا القول  قال الراقُم عفا هللا عنه
من الـحنفية إنـما َذَهُبوا إليه يف تعريف الـمرسل فحسُب ، و ال ُمَشاحََّة يف 

صطالح، و أما يف االحتجاج به ؛ فإنّـهم َخصُّوه بإرسال أهل القرن الثاين و اال
ُر الّناِس  -4-الثالث ، اّلَذين شهد لـهما النيب  بالـخري بقوله : " َخيـْ

كر بعد قرنه " قرنني أو ثالثة "، قـَْرِين مثّ اّلِذْيَن يلونـهم ". قال الراوي : فال أدري أذ 
و يف روايٍة جزم فيها بثالثة بعد قرنه بدون شك ، قال : ثـم يفشو الكذب . و 
هو الذي صرّح به الـُمحّققون من الـحنفية ، كما أذكر يف ُحكم الـمرسل . و هذا 

 ال يتوجه عليه النقد أصالً كما ال خيفى .

قُّف عند جـمهور العلماء ؛ ألنه ال يُْدٰرى أّن و ُحكُم الـمرَسِل التـَّوَ (  قوله:
الساقط ثقٌة أْو ال ؛ ألّن التابعي َقْد يـَْروْي عن التَّابعي ، و يف التابعني  ثقاٌت ، و 

 : هذا بيان حكم الـمرسل ، و اخـتـلُفــوا يف االحتجاج به على) أقول غُري ثقاٍت .
 ١٣٩-١/١٣٨، فتح املغيث:٢/٥٤٥انظر: النكت على ابن الصالح : ) ١(
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و عند أيب  حنيفَة ومالٍك : الـمرسُل مقبوٌل ُمطلقًا . و ُهم يـَُقولُوَن : 
ّن الكالَم يف الثَِّقة ، ولو لـم يكن إنـما أْرَسَله لكمال الُوُثوق واالعتماد ؛ أل

. وعند  -4 - عنده صحيحاً لـم يـُْرِسْله ، و لـم يُقْل : قال رسولُ 
الشافعي : ِإْن اْعُتِضَد بوجٍه آخَر مرسٍل أو ُمسنٍد ، وإْن كان ضعيفًا ، قُِبَل . 

 َد قوالِن ، و هذا ُكلُّه إَذا ُعِلَم أّن عادة ذلك التابعي أْن ال يـُْرِسَل إال  وعن أمح

 واالً ، ذََكَرَها الـحافُظ ابُن حجر يف ( نكته على ابن الصالح ) .ثالث عشرة أق
ــــال الـــــحافظ الســــيوطي   : "و قــــد  -كمــــا حكــــاه األمــــري الصــــنعاين   –و ق

تلّخـص يف ذلـك عشـرة أقـواٍل : يُــْحَتجُّ بــه مطلقـاً ، ال يــُْحَتجُّ بـه ُمطلقـاً ، يُــْحَتجُّ بــه 
ن الثالثــة ، يــُْحَتجُّ بــه إْن لـــم يـَـْرِو إالّ عــن عـدٍل ، يُـــْحَتجُّ بــه إن إْن أْرَسـَلُه أهــُل الُقـرو 

أرَسَله سعيٌد فقط، يُـْحَتجُّ به إن اْعُتِضَد، يُـْحَتجُّ به إْن لـم يكْن يف الباب سواُه  هو 
 )١أقوى من الـمسند ، يُـْحَتجُّ به نْدباً ال وجوباً ، يـُْحَتجُّ به إن أرسله صحايب". (

ولكن قال الـحافظ العالئي يف ( جامع التحصيل ) : "ولـهم يف ذلك 
إىل ثالثة أقواٍل : وهي القبوُل مطلقًا والردُّ مطلقاً مذاهُب منتشرٌِة يرجع حاصُلها 

 )٢والتفصيُل ". (
 ذكر يف ذلك أربعَة أقواٍل :  -هللا  رمحه -و مؤلُفنا 

: هو التوقُُّف يف االحتجاج به ، وعزاه إىل جـمهور العلماء،  الَقْوُل األّولُ 
وَعّلَله بأنه ال يُْدَرى أّن السَّاقط ثقٌة أو ال ؛ ألّن التابعي قد يـَْرِوي عن التابعي ويف 

ف يف االحتجاج بالـمرَسِل لـم التابعني ثقاٌت وغُري ثقاٍت . قلُت : إن القوَل بالّتوقُّ 
أِقْف على من ذََكَره من العلماء ، والذي ذََكُرْوه من قول جـمهور الـمحدثني هو 

 عدُم االحتجاج به ال التوقُّف . وإليك بعَض كالِمهم :
  ٢/٥٥٨) توجيه النظر :١(
 ٣٣) جامع التحصيل:٢(
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عن الثَِّقاِت وإْن َكاَنْت َعاَدتُه أْن يـُْرِسَل عن الثَِّقات ، وعن َغِري الثَِّقاِت فُحْكُمه 
التـََّوقُّف باالّتفاق كذا ِقْيَل ، وفيه تـَْفِصيٌل أزيُد ِمْن ذِلَك ذََكَرُه السََّخاوي يف 

 َشْرِح األلفية . 

قال اإلمام مسلم يف مقدمة كتابه :" أن الـمرَسَل يف أصل قولنا وقول أهل � 
 )١العلم باألخبار ليس بـُحجٍَّة " . (

حكى ابن عبد الرب عن جـماعة أصحاب الـحديث ، فقال:" قال سائر أهل � 
الفقه وجـماعُة أصحاب الـحديث يف كل األمصار فيما علمُت : االنقطاُع 

اٌء عارضه خٌرب متَّصٌل أم ال. يف االثر علٌة تـَمنُع من وجوب العمل به ، وسو 
وقالوا : اذا اتَّصَل خٌرب وعاَرَضه خٌرب منقطٌع لـم يعرج على الـمنقطع مع 

 )٢الـمتصل ، وكان الـمصري إىل الـمتصل دونه. (
قال ابن الصالح :" وما ذكرناه من ُسُقوط االحتجاج بالـمرسل والـحكم � 

بُضعفه ، هو الذي استقرَّ عليه آراُء جـماعة حفاظ الـحديث ونقاد األثر، و 
 )٣َتَداَولُْوه يف تصانيفهم". (

و قال الـحافظ صالح الدين العالئي: " هو الذي عليه جـمهور أهل � 
ن سعيد الـحديث أو كلُّهم ، فهو قول عبد الرمحن بن مهدي ، ويـحي ب

القطان ، وعامة أصحابـهما كابن الـمديين ، وأيب خيثمة زهري بن حرب ، و 
يـحي بن معني ، وابن أيب شيبة ، ثـم أصحاب هؤالء كالبخاري ، و مسلم، 
و أيب داود ، و الرتمذي ،  و النسائي، و ابن خزيـمة ، وهذه الطبقة ، ثـم 

 )٤و البيهقي" . ( من بعدهم كالدارقطين ، والـحاكم ،  و الـخطيب ،

           ٢٢) مقدمة صحيح مسلم :  ١(
 ١/٦) التمهيد :٢(
 ٥٥-٥٤) علوم احلديث : ٣(
  ٣٦) جامع التحصيل: ٤(
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........................................................ 

قال السيوطي يف ( التدريب ) :" ثـم الـمرسُل حديٌث ضعيٌف ال يُـْحَتجُّ به � 
كما حكاه عنهم مسلٌم يف صدر   و الشافعيعند جـماهري الـمحدثني ، 

صحيحه؛ و ابن عبد الرب يف التمهيد ؛ و حكاه الـحاكم عن ابن الـمسيب، 
 ) ١ومالك ، وكثٌري من الفقهاء ، و أصحاب األصول . (

فأفَاَدتْـَنا هذِه الصرائُح : أّن الـجمهوَر من أهل الـحديث َذَهبُـْوا إىل ُسُقوط 
ىل التوقُّف ، نعم ! أنـهم َذَهُبوا إىل التوقُّف فيما إذا االحتجاج بالـمرسل ، ال إ

ُعِرَف من عادة التابعي أنه ال يُرِسُل إال عن ثقٍة ،  فقالوا بالتوقُّف يف ذلك 
الحتمال أن يكون الساقط ثقًة عند الـُمْرِسل ال يف نفس األمر كما قال الـحافظ 

إىل الـُجْمُهور من التوقُّف يف  ابن حجر يف (نزهة النظر). وأما ما عزاه الـمؤلِّف
 االحتجاج به ُمطلقاً فليس مـما ذهبوا  إليه ، وهللا أعلم .

مث من الـُمهمِّ أن الـجمهور َعلَُّلوا القوَل بُسُقوِط االحتجاج به بالـجهل 
بـحال الـمحذوف ؛ ألنه يـحتمل أن يكون السَّاقُط غَري الصحايب ، وإذا كان  
كذلك فيحتمل أن يكون َضِعيفًا ، و إن اتـََّفَق أن يكون الـُمرِسل ال َيرِوْي إّال عن 

م غُري َكاٍف ، و ألّنه إذا كان الـمجهوُل الـمسمَّى ال يـُْقَبل ثَِقٍة فالتوثيق مع اإلبـها
 )٢فالـمجهول عيناً وحاالً أوىل . (

وقال الـحافظ ابن حجر : " و إنـما ذُِكَر يف قسم الـمردود للجهل بـحال 
الـمحذوف ؛ ألنه يُـْحَتَمُل َأن يكون صحابّيًا ، ويُـْحَتَمُل أن يكون تابعّيًا ، وعلى 
الثاين يُـْحَتَمُل  أن يكوَن ضعيفًا ، ويُـْحَتَمُل أن يكون ثقًة ، و على الثاين يُـْحَتَمُل 

 يكون حـمل عن صحايبٍّ ، و يُـْحَتَمُل أن يكون محل عن تابعي آخر  ، و على  أن
   ١/١٩٨) تدريب الراوي: ١(
 ١/١٩٨) قاله السيوطي يف تدريب الراوي :٢(
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يز العقليِّ فِإىل ما ال نـهايَة له، الثاين فيعوُد االحتماُل السابق ويتعدد ، و أَما بالتجو 
وأما باالستقراء فإىل ستٍة َأو سبعٍة ، وهو َأكثُر ما ُوِجَد من رواية بعض التابعني عن 

 )١بعض ". (
: هو قـَُبول الـُمرَسل ُمطلقًا ، و هو قول اإلمام أيب حنيفة ،  و الَقْوُل الثَّاين

ام مالك . قال ابن الصالح : "و االحتجاُج به من مذهب مالك ، و أيب و اإلم
 )٢يف طائفة ، و هللا أعلم ". ( –رمحهم هللا  –حنيفة ، و أصحابـهما 

و قال السيوطي :" و قال مالٌك يف الـمشهور عنه ، و أبو حنيفة يف 
طائفٍة منهم أحـمد يف الـمشهور عنه : صحيح . قال الـُمصنِّف (أي النووي) يف 

ِمـمَّن ال (شرح الـُمهذَّب) : وقيَّد ابُن عبد الرب ، وغُري ذلك بـما إذا لـم يكن ُمرِسُله 
 )٣يَـْحَرتُِز، و يُرِسُل عن غري الثِّقات ، فإن كان ، فال خالَف يف َردِِّه . (

ثـم ال يذهب عليك أّن القول بقبول الـمراسيل هو قول الـجمهور من أهل 
األصول و أئمة الفقه . قال النووي يف (شرح الـمهذب) : و قال أبو حنيفة ، و 
مالٌك يف الـمشهور عنه ، و أحـمُد ، وكثريون من الفقهاء ، أو أكثُرهم : يُـْحَتجُّ 

 )٤به، ونقله الغزايل عن الـجماهري . (
وقال ابن جرير: وأجـمَع التَّابُِعون بأسرهم على قـَُبول الـُمْرسل، ولـم يأِت 

 ) ٥ارُه، وال عن أحٍد من األئمة بعدهم إىل رأس الـِمئتني . (عنهم إْنكَ 
 ٩٩) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
    ٥٥) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ٢(
 ١/١٩٨) تدريب الراوي:٣(
    ١/٦٠) ا�موع شرح املهذب:٤(
 ١/١٩٨) تدريب الراوي:٥(
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الـحنفية ُيْشتَـَرُط بشرطني : مث ال يـخفى عليك أّن قَبول الـمرسل عند 
أحُدمها أن يكوَن ُمرِسُله من أهل الُقرون الثَّالثة الفاضلة ، فإْن كاَن من َغريَِها فال، 

صحَّحه النَّسائي . الثاين : أن ال يكون ُمرِسُله ». مثَّ يفُشوا الكذب « لـحديث: 
 ذلك فال ِخَالَف يف َردِِّه . ِمـمَّن ال يَـْحَرتُِز ، ويُرِسُل عن غري الثِّقات، فإن كان ك

أّما األّوُل : فهو اّلِذي َصرََّح به اإلماُم الَبزَدِوي ، فقال :" فَالـمرَسُل من 
ُن األخبار ، و ذلك أربعُة أنواع : َما أْرَسَلُه الصََّحايبُّ ، و الثَّاين : َما أرَسَلُه الَقر 

الثَّاين ، و الثالُث : ما أرَسَلُه الَعدُل يف كل عصر ، والرابُع : ما أرسل من وجٍه 
 واّتصل من وجٍه آخر .

ثـم قال: و أما إرسال القرن الثاين و الثالث فُحجٌَّة عندنا وهو فوق  
َرْخِسي : " فأما  الـمسند، كذلك ذكره عيسى بن أبان . وكذا قال اإلمام السَّ

 )١. ( -رمحهم هللا  - مراسيل القرن الثاين والثالث حجٌة يف قول علمائنا
وكذا قال يف ( قفو األثر ) :" و الـمختاُر يف التفصيل قبول مرسل  

الصحايب إمجاعًا ، و مرسل أهل القرن الثاين والثالث عندنا ؛ وعند مالك مطلقاً ، 
وأما مرسل من دون هؤالء من الثقات فمقبوٌل عند بعض أصحابنا ،  ..... .......

 )٢مردوٌد عند آخرين ، إال أن يروَي الثقاُت مرسَله كما َرَوْوا ُمسنَده ". (
كما يقوله الـحافظ   -و أما الشرُط الثاين : فقد ذََكرَه ابُن عبد الرب و غريُه 

و عبارته هذه:" تـََقّدَم النقُل عن ابن عبد الرب، و غريه : أّن َمْن قال  ، -ابن حجر 
 بالـمرَسِل ال يـَُقوُل به على اإلطالق، بل َشـرطُه أْن يكوَن الـمرِسُل مـّمن يـحـتـرُز يف

 ١/٣٦٠، و أصول اإلمام السرخسي :١٧١) انظر أصول اإلمام البزدوي:١(
  ٦٧) قفو األثر:٢(
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الرواية ، أما من كان ُيْكِثُر الروايَة عن الضَُّعَفاء أو ُعِرَف من شأنه أنه يُرِسَل عن 
الثقات و الُضعفاء ، فال يـُْقَبُل مرَسَله ُمطلقًا " . قال شيُخ اإلْسالم ابن حجر : 

 )١فية ". (ومـمن حكاه أيضاً أبو بكر الرازي من الـحن
: إّن الـمرِسَل إنـما  -كما يـَُقوُل الـمؤلُِّف   –و أّما وجُه هذا القول فهو 

أرسله لكمال الُوثُوق و االعتماد ؛ ألن الكالم يف الثقة ، و لو لـم يكن عنده 
 .  -4-و لـم يـَُقْل : قَاَل َرُسْوُل هللاصحيحاً لـم يُرِسْلُه ، 

ر العسقالين عن األعمش و يـؤيُد هــذا ما ذََكرَُه الـحافُظ ابُن حجقلــُت : 
قال : " قُلُت إلبراهيم النخعي : َأْسِنْد يل عن ابن مسعود ، فقال : " إذا 
ثُتُكم عن رجٍل عن عبد هللا فهو الذي سـمعُت ، وإذا قلُت : قال عبد هللا فهو  حدَّ

 )٢عن غري واحٍد عن عبد هللا . (
َثِين فالٌن  و يـَُؤيُِّده أيضاً ما جاَء عن الـحسن البصري :" مىت قلُت لُكم َحدَّ

فِمْن سبعَني سـمعُته  -4-فهو َحِديثُه ، و مىت قُلُت : قاَل َرُسوُل هللا 
 )٣أو أكثَر . (

، فقال بعُضهم : الـمرَسل أقوى  ثـم الذين َذَهُبوا إىل االحتجاج به اختلُفوا
 من الـمسَند ، و قال بعُضهم : الـمسنُد أقوى ، و هم األكثرون . 

ي :" و القائلون بأّنه أعلى من الـمسند ، َوجَُّهوُه بأّن َمْن قال السخاو 
 َأْسَنَد فـََقْد أَحاَلَك على إسناِده ، والنظِر يف أحوال ُرَواته ، و البحِث عنُهم ؛ و َمْن 

 ٥٦٩-٥٦٨/ ٢) النكت البن حجر:١(
 ١/٢٠٥، تدريب الراوي: ٢/٥٥٥) النكت على ابن الصالح:٢(
   ١/٩٢، و فتح امللهم :٣/٣٧٤) ذكره يف فواتح الرمحوت : ٣(
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أْرَسَل مع ِعلِمه ، و ديِنه ، و إمامِته ، و ثَِقِته فقد َقَطَع لَك بِصحَِّته ، و كفاَك 
إَذا لـم ينضّم إىل اإلرسال ُضعٌف يف  -فيما ِقْيَل  -النظر فيه . و مـحلُّ الـخالف 

إّال فهو حينئٍذ أْسوُأ من ُمْسنٍد ضعيٍف َجزمًا . ولذا ِقْيَل : إنـهم بعض ُرَواته ، و 
اتـَّفُقوا على اشرتاط ثقة الـمرِسِل ، وَكْونِه ال يـُْرِسُل إالَّ عن الثَِّقات . قاله ابن عبد 

 )١. (الرب، وكذا أبو الوليد الباجي من الـمالكية ، و أبو بكر الرازي من الـحنفية 
يف ( فتح اْلُمْلِهم شرح صحيح مسلم ) : " قلُت : وقال الَعّالمة الُعثماين 

أّما كوُن الـمرَسِل أقوى من الـمسند كما هو رأي بعض الـحنفية ، فالذي يظهر 
للعبد الضعيف : أّن إرساَل حديٍث بالُقُيود اّليت ذكرت يـمكن أن يكون أحيانًا 

ه ، و مسانيد أقوى من إسناد هذا الـحديِث بعينه لو أسنده ، ال من سائر مسانيد
 )   ٢غريه ، فإن حذَف الواسطة قد يكون لكمال الُوثوق بـخربه . (

: أنّه ال يـُْقَبُل احلديُث الـمرَسُل إالَّ إذ اْعُتِضَد بوجٍه آخَر والَقْوُل الثَّالُث  
ُمْرَسٍل أْو ُمْسَنٍد وإْن كاَن َضِعْيفاً . و هو اّلِذْي اختارَُه اإلماُم الشَّاِفِعّي ، و هو قوٌل 

 لإلمام أمحد . 
قال ابن مجاعة : "حكُم الـمرسل حكُم الضعيف ، إّال أْن َيِصحَّ مـخرُجه  

، إّما ُمسَندًا  أو ُمرَسًال عن غري رجال األول، فيكون ُحجًَّة وجٍه آخر مبجيئه من 
ه قوٌم مطلقًا، ُمـْحَتّجًا به . و قال مالك وأبو حنيفة: يُـْحَتجُّ بالـمرَسل مطلقاً، و ردَّ 

واألول أصحُّ ، وعليه مجاهري العلماء ، و الـمحدثني . و لذلك احتجَّ الشافعي 
 بـمراسيل سعيد بن املسيب لـما ُوِجَدْت مسانيَد من ُوُجوٍه أَخَر، و ال يـُخَتصُّ ذلك

 ١٤٠/ ١) فتح املغيث :١(
     ١/٩٢) فتح امللهم ، بتعليقات حممد رفيع العثماين و بتحقيق حممود شاكر:٢(
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 )١عنده بـمرسل سعيد كما يتومهه بعُض الفقهاء من أصحابنا ". (

ـا اليـَُناسُب اإلغماُض عنه هو أّن مذهب اإلمام الشافعي هو عدم  ثـم ِمـمَّ
 ُروٍط ، و هي :قـَُبول الـمراسيل إالّ ِبشُ 

أْن يرويه كباُر التابعني ، فمرسُل صغار التابعني ال يـُْقَبُل عنده ، و هذا -١ 
الشرط قد اختلفْت فيه ِعباراتـُُهم ، أّما الشيخ ابن الصالح فلم يَفِصْل 

التابعني و صغارهم بل أْطَلَق ، و أّنه  يف الـمرسل اْلُمعَتَضد بني كبار
بناًء على الـمشهور يف تعريفه ، و تَِبَع ابَن الصالح يف اإلطالق النووي 
يف عاّمة ُكُتبه ، ثـم تـََنبََّه للتقييد يف شرحه للوسيط ، و هو من أواخر 

: "و أما احلديُث  -كما حكاه السخاوي  –تصانيفه ؛ فإنه قَاَل فيه 
ٍة عندنا ، إّال أّن الشافعّي كان يـََرى االحتجاَج  الـمرَسُل فليس بِـُحجَّ

بـمرسل الكبار من التابعني بشرط أْن يـُْعَتَضَد بأحد أموٍر أربعٍة ، 
 )٢وذََكَرَها . (

أْن يأَيت من وجٍه آخَر ولو ُمرَسلًة . قال النووي يف (مقدمة شرح -٢ 
: وأحتج بـمرسل كبار التابعني   Tالـمهذب) : " قاَل الشَّافعيُّ 

إذا أسند من جهة أخرى ، أو أرسله َمن أَخَذ عن غري رجال األّول أو 
 )٣َواَفَق قوَل الصََّحايب ، أو أفىت أكثر العلماء مبقتضاه ". (

   ١/٤٣) املنهل الروي:١(
  ١/١٤٥) انظر فتح املغيث :٢(
 ١/٦١) شرح املهذب:٣(
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أْن يُعَتَضَد بقول صحايب ، أو فتوى أكثر العلماء . قال ابن مجاعة يف -٣ 
على ما نقله  -( الـمنهل الروي ) :" ثـم الـمنُقول عن الشافعي 

أّن الـمرسل إن أْسَنَدُه حافٌظ غُري ُمرِسله ، أو أْرَسَله  -البيهقي وغريه 
فتوى أكثر عن غري شيوخ األول فيه ، أو َعَضَده قوُل صحايب ، أو 

 )١العلماء ،  أو ُعِرَف أنّه ال يُرِسُل إال عن عدل قُِبَل ". (

ِسُل لـــو َســــمَّى ال ُيَســـمِّي إالّ ثقـــًة ، فحينئـــٍذ يكـــون مرَســـُله إذا كــان الــــمر     -٤
ـــًة . قـــال شـــيُخ اإلْســـالم ابـــن حجـــر : " ونقـــل إمـــام الــــحرمني : أّن  ُحجَّ
ذلـك مــذهب الشــافعي ، فقــال : إذا كــان الـــمرِسُل مــن كبــار التــابعني ، 
 و عادتُــه الروايـــة عــن العـــدل وغــريه ، فلـــيس بـــُحّجٍة ، و إن لــــم يـــرِو إالّ 

 )٢عن العدل فُحّجٌة . (
هـــذا تــــحرير مـــذهب اإلمـــام الشـــافعي . وأمـــا مـــذهب الــــحنفية والــــمالكية 

ـــَم أّن عـــادة  –كمـــا قـــال الــــمؤّلف   –فقـــد ذكرنـــاه أوًال ، مث هـــذا االخـــتالف  إذا ُعِل
ـــَل إالّ  ـــابعّي : أن ال يُرِس ـــَل عـــن  ذلـــك الت عـــن الثقـــات ، و إْن كانـــت عادتُـــه أن يُرِس

َم النقـُل يف ذلـك  الثقات وعن غري الثقـات ، فحكُمـه التوقـُّف باالّتفـاق ، و قـد تقـدَّ
: " ال  -كمـا يف النكـت البـن حجـر-عن ابن عبد الّرب ، و نقل أبو الوليـد البـاجي

 مــُحِرتٍز يُرِسـُل عـن الثقـات خالَف أنه ال يـجوُز الَعَمُل بالـمرَسِل إذا كان ُمرِسُله غـريَ 
 )٣و عن غري الثقات ". (

 ٤٤املنهل :) ١(
 ٦، الباعث احلثيث: ٢/٥٥٤انظر : النكت على ابن الصالح : ) ٢(
 ٥٥٢/ ٢) النكت على ابن الصالح:٣(
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َعرَّْض ههنا لـمراسيل الصحابة ، وهو لـم يـَتَـ  Tثـم لِيـُْعَلم أّن املؤلف
م من أحداث الصحابة الذين لـ -4-الذي يرويه َصَحايب عن النيب

الـَحَسن بن علي ، و ابن عباس ، و ابن الزبري، ، ك - 4-َيْسَمُعوا منه 
، فهذا � و أنس ، و نـحوهم ؛ ألن  الظاهر أّن روايتَـُهم ذلك عن الصَّحابة 

حكُمها حكُم الـموصول على الـمشهور الذي َذَهَب إليه جـماهُري الُعَلماء من 
و مثاله قول . مقبولٌة معمول بـها عند أهل العلم الـمحدِّثني والُفَقَهاء ، و هي 

من  -4-: "........ أّول ما بُِدئ به رسول �رضي هللا عنها�عائشةَ 
 الوحي الرؤيا الصالـحة ..." ؛ فعائشة لـم ُتدرِك القصَة .

قال ابُن الصَّالح : " ثـم إنّا لـم نـَُعّد يف أنواع الـمرسل ونـحوه ما ُيَسمَّى يف 
أصول الفقه مرسل الصحايب ، مثل ما َيرِويِه ابُن عباس ، و غريه من أحداِث 

، ولـم َيْسمُعوُه منه ؛ ألّن ذلك يف حكم  -4-الصَّحابِة عن النَِّيبّ 
ُة بالصحايب غُري قادحٍة الـموصول الـمسند ؛ ألّن روايتهم عن الصحابة ، والـجهال

 )١ألن الصحابة كّلهم عدول . (
: إّن قول ابن الصالح هذا قد تـُُعقَِّب عليه يف موضعني ، األّوُل قلُت 

قوله: " ألّن روايتهم عن الصحابة " تـََعقََّب عليه الِعَراقي يف ( النكت ) و قال : 
؛ إْذ قد َسـِمَع "و يف قوله َنَظٌر ، و الصواُب أْن يـَُقاَل : " ألنَّ غالَب روايتهم" 

 )٢جـماعٌة من الصحابة من بعض التابعني". (
      ٥٦علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ) ١(
 ٢/٥٦٩) كما يف النكت البن حجر:٢(
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و هذا تـََعقٌُّب صحيٌح ؛ ألن ابَن الصالح نفسه ذكر يف " فصل رواية 
ْوا عن كعب األحبار و األكابر عن األصاغر " : أّن ابن عباس ، و بقية العبادلة َروَ 

و صنَّف الـخطيُب يف ذلك هو من التابعني ، و روى كعب أيضًا عن التابعني . 
و إنـَما هي من  جزءًا فبلُغوا جـمعًا كثريًا ؛ لكّن غالَبها ليسْت أحاديَث مرفوعًة ،

اإلسرائيليات ، أو حكايات ، أو موقوفات كما روى ابن عباس ، و العبادلة عن 
كعب األحبار ، و هو تابعي ـ  و أنكر بعُضهم أن يروي صحايبٌّ عن تابعيٍّ عن 

إنكاره ؛ فإنه ُوِجَد ذلك يف أحاديث ، جـمع  ىصحاّيب ، و لكن ال دليَل عل
إليضاح) ، و قال : الـحافظ زين الدين العراقي منها عشرين حديثًا يف (التقييد و ا

" فهذه عشرون حديثاً من رواية الصحابة مرفوعًة عن التابعني عن الصحابة مرفوعةً 
 )١ذكرتـها للفائدة ، وهللا أعلم . (

نعم ! ذكر الـحافظ ابن حجر : أنه تـََتبََّع رواياِت الّصحابة عن التابعني ، 
و ليس فيها من رواية صحايبٍّ عن تابعيٍّ ضعيف يف األحكام شيٌء يـَْثُبُت ، قال : 

 )٢" فهذا َيُدلُّ على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعني ". (
قلُت : لكن قول وقال الزركشي يف ( نكته على ابن الصالح ) : " 

، مع احتمال مساعه من غريه ، أو  -4-الصحايب : قاَل رسوُل هللا 
من غري صحايب احتماٌل بعيٌد فال يؤثر يف الظاهر ، وأما روايتهم عن التابعني 

 )٣. ( فنادرٌة جداً ، و حيُث َرَوْوا عنهم بـَيـَُّنوُهم
و املوضع الثاين : أنّه لـم يذكر يف هذا املقام ِخالفًا يف االحتجاج بـمراسيل 

 إىل أّن يف االحتجاج �ا اتـَّفاقاً ، و قد اّدعى ذلك بعُض    الصحابة ، و هذا ُمشِعرٌ 
     ٧٩) التقييد واإليضاح : ١(
 ٢/٥٧٠النكت على ابن الصالح : ) ٢(
 ١/٥٠٨النكت :) ٣(
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كما يف بعض كتب األصول : أنه ال خالَف يف االحتجاج به ، وهذه   الُعلماء
فإن األستاذ أبا إسحاق اإلسفرائيين قال : إنّه ال يُـْحَتجُّ به ، و الدعوى مردودٌة ، 

 )١إن كان الصواب ما تقّدم . (

الـَخـِفي" ،  و من الـُمالئم لـهذا الباب أّن للمرسل قسمًا يـَُقاُل له "الـمرَسل
و هو ما كان اإلسقاُط فيه صادرًا ِمـمَّن ُعِرَف ُمعاَصرتُه لِـَمْن َرَوى عنه ، و لـم 
يُعَرْف لقاُؤه له ، و هذا النوع ُمهمٌّ عظيُم الفائدة َعِميُق الـمسلك لـم يتكّلم فيه 

 قديـماً و حديثاً إالّ نّقاد الـحديث و جهابذته ، كما يقوله السخاوي .
و إذا أردَت أن ُتدرَِك حقيقَة الـمرسل الـخفي ، فاعلم أّن اإلرسال ُهنا 
ليس بالـمعىن الـمشهور الذي ُعِرَف ، و إمنا هو بـمعىن االنقطاع ، ثـم هذا 
االنقطاُع على قسمني : ظاهٌر و خفيٌّ ، فالظاهُر هو أْن يروَي الرجُل عمَّْن لـم 

إرساله باّتصاله . و الـخفي : هو أْن يروَي تثُبت معاصرتُه أصًال بـحيث ال يشتبه 
ْن َلِقَيه ، و لـم َيسَمْع منه  ، أو  الرجُل عمَّن َسـِمَع منه ما لـم َيْسَمع منه ، أو عمَّ
عمَّْن عاَصرَُه ، و لـم  يَلَقُه . و هذا قد يَـخفى على كثريين من أهل  الـحديث ؛ 

 ) ٢لكونـهما قد َجـَمَعُهَما عصٌر واحٌد . (
ثـّم ال يـخفى أنَّ بعَض الُعلماء يـَُفّرُِق بينه وبني اْلُمَدلَّس و بعُضهم يـجعُله 

 و مـّمن فرََّق بينهما الـحافُظ ابُن حجر يف (شرح النخبة )حيث قال :داخالً فيه ، 

 ٨٠د واإليضاح : انظر: التقيي) ١(
 ٥٢٤-٥٢٣) انظر شرح شرح النخبة للمال علي القاري :٢(
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"والَفرُق َبَني الـمدلَّس والـمرَسل الـَخِفي دقيٌق َحَصَل تـحريرُه مبا ذُِكَر هنا ،  
إْن عاَصرَه ومل وهو أنَّ التدليس يُـْخَتصُّ مبَْن َرَوى عمَّْن ُعِرَف لقاُؤه إياه ، فأّما 

يـُْعَرف أنه لقيه فهو الـمرسُل الـخفي . ومْن أْدَخَل يف تعريِف التدليس املعاصرَة ولو 
بغري لُقي لَزَِمه ُدُخول الـمرسل الـخفي يف تعريفه ، والصواُب التفرقُة بينهما. ويُدلُّ 
على أن اعتبار الُلْقي يف التدليس دون الـمعاصرة وحدها إطباُق أهل العلم 
بالـحديث على أنَّ روايَة اْلُمَخْضَرِمْني كأيب عثمان النهدي وقيس بن أيب حازم عن 

اإلرسال ، ال من قبيل التدليس ، و لو كان جمرَُّد  من قبيل -4-النيب 
-املعاصرة ُيْكتَـَفى به يف التدليس لَكاَن هؤالء ُمدّلِسَني ؛ أل�م َعاَصُروا النيبَّ 

ولكن لـم يـُْعَرْف هل لقوه أم ال ، و مـمن قال باشرتاط اللقاء يف  -4
التدليس اإلماُم الشافعي وأبو بكر البزّار . وكالُم الـخطيب يف الكفاية يقتضيه وهو 

 )١". ( املعتمد . ويـُْعَرُف عدُم املالقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو حبزم إماٍم مطلعٍ 

وِمَن األمور اليت يـَُناِسُب ِذْكرُُه هنا ، هو أنه ما هي األسباب الباعثة  
لإلرسال ؟ أجاَب عنه الشيخ الـحافظ ابن حجر يف ( النكت على ابن الصالح )  

َع الـحديث عن مجاعٍة ثقاٍت ، و صحَّ فقال : إنَّ ل ه أسبابًا ، منها : أن يكون مسَِ
عنده ، فيُـْرِسُل اعتماداً على ِصحَِّته عن شيوخه ، كما صحَّ عن ابراهيم النخعي أنه 

ثـُْتُكم عن ابن مسعوٍد فقد سَ  ثـُْتُكمـقال: " ما حدَّ  ِمْعُته عن غري واحٍد ، و ما حدَّ
  ١٠٣ -١٠٢نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ) ١(
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سُُّقوُط ِمْن أثناِء اإلْسناِد ، فإْن كاَن السَّاِقُط اثَنِني ُمتَـَوالِيًا و إن كاَن ال
 ُيَسمَّى ُمْعَضالً بفتح الضاد . 

ثَه ، و َعَرَف  به وَسـمَّْيُت فهو عمَّْن َسـمَّْيُت ، و منها : أن يكوَن َنِسَي مْن َحدَّ
الـمَنت فذََكَره مرسًال ؛ ألنَّ أصل طريقته أْن ال يـحمل إّال عن  ثقٍة ، و منها : أْن 

صد التحديث ؛ بل َيذُكره على وجه الـمذاكرة ، أو على جهة الفتوى ، ال يق
فيذكر الـمَنت ؛ ألنه الـمقصوُد يف تلك الـحالة دون السند ، و ال سيما إذا كان 

 )١السامُع عارِفاً بـمْن طوى ذكره لشهرته ، وغري ذلك من األسباب . (

ناِد ، فإْن كاَن السَّاِقُط اثَنِني وإن كاَن السُُّقوُط ِمْن أثناِء اإلسْ ( قولُه : 
: هذا قسٌم ثالٌث من أقسام السُُّقوط أقول ) ُمتَـَوالِياً ُيَسمَّى ُمْعَضًال بفتح الضاد . 

يـَُقاُل له : "اإلعضال " ، و للحديث الَّذي فيه اإلعضال : " اْلُمْعَضل"، بالضاّد 
عول مأخوٌذ من أْعَضَله الـمعجمة مفتوحًة . و أّما معىن اإلعضال لغًة فهو اسُم مف

 مبعىن أْعَياُه .
: أْعَضَله فهو ُمْعَضل  قال ابُن الصالح : و أصحاُب الـحديث يُقْولُونَ  

بفتح الضاد ، وهو اصطالٌح مشكُل الـمأخذ من حيث اللغة و بـحثُت ، فوجدُت 
له قولـهم : أمٌر عضيٌل أي ُمْستغلٌق شديٌد ، وال التفاَت يف ذلك إىل ُمعِضل 

 ) ٢بكسر الضاد ، و إن كان مثل عضيل يف املعىن .  (
و يف ( فتح املغيث ) للسخاوي : "و اْلُمعَضل و هو بفتح الـمعجمة من 

َع يف " أْعقْدتُ الرباعي الـمتعدِّي ، يـَُقاُل : أْعَضَلُه فهو ُمْعَضٌل و َعضِ   ْيٌل ، كما مسُِ
 ٢/٥٥٥النكت على ابن الصالح: )١(
 ٥٩) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ٢(
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" مبعىن ُمْعَقٌد ، و " أَعلَُّه الـمَرُض فهو َعِليٌل " مبعىن ُمَعلٌّ ، و  الَعَسَل فهو َعِقيدٌ 
فَِعيٌل بـمعىن ُمْفَعٌل إنـما ُيْستَـْعَمُل يف املتعدِّي ، و الَعِضيُل : اْلُمْستَـْغَلُق الشديُد ، 

أّن َعْبداً قَاَل : يَا َربِّ َلَك الـَحْمُد َكما يـَْنَبِغْي لِـَجالِل َوْجِهَك َو  «ففي حديث : 
، احلديث . قال  »ْيَف َيْكُتَبا َعِظْيِم ُسْلطَاِنَك ، فأْعَضْلَت باْلَمَلَكْنيِ ، فـََلْم َيْدرِيَا كَ 

.  ىأبو ُعبيد : هو من الُعَضال : األمُر الشَِّديُد الَِّذي ال يقوُم له صاحُبه . انته
َث به أْعَضَلُه حيث َضيََّق الـَمجاَل على من يـَُوفِّيه إليه ،  فكأنَّ الـُمَحدَِّث الَِّذي َحدَّ
َد عليه الـحاَل ، و يكوُن  وَحاَل بينه و بني معرفة روايته بالتعديل أو الـجرح ، و شدَّ

 )١ذاك الـحديُث ُمْعَضًال ؛ إلعضال الراوي له . (
هذا ما يتعلق باللغة ، و أما الـُمعَضل من حيث االصطالح فهو اّلذي 

مع التّـَوايل ؛ حىتّٰ لو َسَقَط ُكلُّ واحٍد من موضٍع   فصاعداً  سقط من إسناده اثنان
 كان ُمنقِطعاً ال ُمْعَضالً .

ابن حجر : " و القسُم الثالُث من أَقسام السقط من  شيُخ اإلْسالمقال  
ًا مع التـََّوايل ؛ فهو اْلُمعَضل ، و إّال فإْن كان اإلسناد إن كان باثْـَنِني فَصاِعد

السقط باثْـَنِني غري ُمتَوالَِيِني يف َموضعني مثًال ؛ فهو الـمنقِطُع ، و كذا إن َسَقَط 
 )٢واحٌد فقط ، أو أكثُر من اثنني ، لكنه بشرط عدم التوايل . (

وأما ما قال ابن الصالح يف تعريف اْلُمعَضل من " أنَّه عبارٌة عمَّا سقط  
من إسناده اثنان فصاعداً " من غري فرق بني أن يسقط ذلك من موضٍع واحٍد أو 

فاملراد بذلك ُسُقوطُُهَما من موضٍع واحٍد ال من موضعني ، فإنَّ ما  من موضعني ،
 َسَقَط منه راٍو من مكاٍن ، مث راٍو من موضٍع آخَر ، فال يـَُقاُل له : " اْلُمعَضل " يف

 ١٥٩-١/١٥٨فتح املغيث:) ١(
  ١٠٠) نزهة النظر:٢(
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االصطالح ، بل هو منقطٌع يف موضعني ، و هذا هو مراده فـَُيْحَمُل عليه . و  
لـمثاُل الَِّذْي َمثََّل به للُمعَضل حيث يقوُل : و مثالُه : ما يرويه تابُع يُوِضُح مراَدُه ا

 اىل آخر كالمه . - 4 -التابعي قائالً فيه : قال رسوُل هللا 
ا َسَقَط من إسناده اثنان فصاع  داً . هذا قال الزركشي : " و هو عبارٌة عمَّ

حكاه الـحاكُم عن علي بن الـمديين ، و غريه من األئمة ، قالوا : " هو أن يكوَن 
أكثُر من رجٍل ، و أنه غُري  - 4-بني اْلُمرِسل إىل رسول هللا 

اْلُمرِسل؛ فإن املراسيل للتابعني دون غريهم" انتهى . و مراُدهم ُسُقوطها من موضٍع 
 ، و ال ُيَسمَّى ُمعَضًال واحٍد ؛ فإن َسَقَطا من موضعني كان ُمنقطعًا من وجهني

 )١اصطالحاً ". (
اىل يف املوطأ أنه قال : و مثاُل اْلُمعَضل ما رواه اإلمام مالك رمحه هللا تع 

قال : للَمْمُلوِك  - 4 -أّن رسوَل هللا  «: ��بلغين عن أيب هريرة 
 )٢. ( »َطَعاُمه وِكْسَوتُه ، الـحديث 

قلُت : هذا الـحديث قد َوَصَله اإلمام مالٌك خارَج الـُمـَوطَّأ عن مـحمد بن  
 عجالن عن أبيه عن أيب هريرة ـ فُعِلَم بذلك ُسقوط اثنني من بني السند .

الصالح ) نقل الـحافُظ ابُن حجر يف ( النكت على ابن الفائدُة األوىل : 
عن الـجوزجاين أنه قال يف مقدمة كتابه يف ( الـموضوعات ) : " اْلُمعَضل أْسوأ 
حاًال من املنقطع ، و الـمنقطُع أسوأ حاًال من اْلُمرَسل ، و الـمرَسُل ال تـَُقوُم به 
حجٌة ". وتـََعقََّب عليه فقال : " إنـما يكون الـُمعَضُل أسوأ حاًال من الـمنقطع إذا  

نقطاع يف موضٍع واحٍد من اإلسناد ، فأّما إذا كان يف موضعني أو أكثر ؛ كان اال
 )٣فإنه ُيَساِوي الـمعَضَل يف ُسوء الـحال . (

 ٢/١٥) النكت على ابن الصالح:١(
 ٢٨٢٩) املوطأ مالك: ٢(
  ٥٨٠/ ٢النكت :) ٣(
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 لِ املعضَ (  استعمالُ  اءجَ  و من الـمالحظ ُهنا أْن يـُْعَلَم أنّه الفائدُة الثانيُة:
 . موضوعـال أو ، النكارة شديد أو ، املنكر حديثـال:  مبعىن فلَ السَّ  كالم يف) 

 ، حبان ابن و ، عدي ابن و ، جوزجاينـال كالم يف ةٍ عدّ  مواضع يف ذلك وقع
 .العقيلي و ، الرازي حامت أيب و ، كالبخاري ، آخرين كالم يف رةٍ دْ بِنُ  وقع كما

 : هذا الصدد يف م�اعبار  منإليك  و
 الثـَّْوريّ  سفيان عن عطاف بن أشعثُ حديٍث َرواُه  يف عدي ابنُ  قال 

 كانَ  - 4 - النيب نَّ أ «:  � ُعَمر ابن عنِ  نافع عن مريالعُ  عن
 )١( . واملنت اإلسناد لُ عضَ مُ  الثـَّْوريّ  عن حديثٌ  هذا و: » يساره يف مُ تَّ تخَ يَ 

) يف  الرحيب حمصيـال مانعث أبو عثمان نب حريزو قال يف ترمجة ( 
 معضلٌ : "   - 4 - النيب عن � أمامةَ  أيب َعنحديٍث رواه هو 

 )٢". (هللا يقِ تَّ يَـ  نْ مَ  همثلَ  يْ روِ يَ  ال جداً  منكرٌ 
 هُ تْ رَ ضَ حَ  نْ مَ  «و قال الدواليب يف ( األمساء و الُكٰىن ) يف حديث :  

 ِيفْ  هِ اتِ كَ َز  ريَ خَ  هِ بِ  لَ زَ نَـ  امَ ِـ ل ةً ارَ فَّ كَ  تْ انَ كَ ،   هللاِ  ابِ تَ كِ  لىعَ  هُ تُ يَّ صِ وَ  تْ انَ كَ فَ ،  اةُ فَ الوَ 
 )٣( . الً اطِ بَ  يكون أنْ  يكادُ  لٌ عضَ مُ  حديثٌ  هذا:  بشر أبو قال » هِ اتِ يَ حَ 

 كان) : "  األسلمي صهبان بن حمدـم بن رمَ عُ (  يف انحبّ  ابن قال 
 كَّ شُ يَ  مـل هصناعتُ  حديثُ ـال نْ مَ  هاعَ مسَِ  إذا اليت التِ معضَ ـال الثقاتِ  عن يْ روِ يَ  نممَّ 
 )٤( ". الكتب يف روايته عن التنكُّب جبـي ، معمولةٌ  هاـأن
  ٢/٥٥الكامل :) ١(
 ٣/٣٩٥الكامل:) ٢(
  ٣/٣٠٩األمساء و الكىن: )٣(
 ٨٢-٢/٨١ا�روحني : ) ٤(
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و إن كاَن َواِحداً أو أكثَر من غري َموضٍع َواِحٍد ُيَسمَّى ُمنقِطعاً ، و على 
ل ، وَقد يُْطَلُق املنقطُع مبعىن غري هذا َيكوُن الـمنقِطُع ِقْسمًا من غري اْلُمتَّصِ 

 الـمتَِّصل ُمْطَلقاً َشاِمًال لـجميع األقسام .

 األثباتِ  عن اتِ وعَ موضُ ـال يروِ يَ  كانَ و قال يف (ميسرة بن عبد ربه) :   
 )١.(االعتبار على إال حديثه كتبُ  لُّ حِ ـيَ  ال،  الثقات على التِ معضَ ـال عُ ضَ ويَ 

 قاتالث عن يأيت): يالقرش لبابة أبو قائد بن ثمانَ عُ و قال يف ( 
 وزُ جُ ـيَ  ال ، داً مُّ عَ تَـ  اهَ لُ مَ عْ يَـ  كان أنه بالقل إىل يسبق حّىت  التِ معضَ ـال شياءباأل

 )٢( .به تجاجُ االح
 معناه به عىنيُ  الالِعَبارات  ههذيظهر لـمن يتأمَّل ُهنا أن الـمعَضَل يف  و

  ، وهذا ظاهٌر ِجّداً. متأخرينـال عند هاستعمالُ  اعَ شَ  الذي االصطالحي

نقِطعًا ، وإن كان واحدًا أو أكثَر من غري موضٍع واحٍد ُيَسمَّى مُ (  قوله:
وقد يُْطَلُق الـمنقطُع مبعىن غري وعلى هذا يكوُن الـمنقطُع ِقْسمًا من غري الـمتَِّصل ، 

َ  أقول : )الـمتصل مطلقًا شامًال لـجميع األقسام ، اخل  يُرِْيُد الـمؤلُف أْن يـُبَـنيِّ
 إطالقاٍت للُمنقِطع ، فإنَّ للُمنقطع إطالقاٍت :

بعي ، َسواٌء أكان ما َسَقَط من سنِده راٍو قبَل الُوُصول إىل التَّا : األول
َهماً ، كمالك عن رجل عن  السَّاِقط َمـحُذوفاً ، كالشَّافعي عن الزهري أم مذكوراً ُمبـْ
الزهري ، و سواٌء أ كاَن السَّاقط من موضٍع واحٍد أو من مكانني أو أماكَن بـحيث 
ال يزيد كلُّ َسْقٍط منها على راٍو . قاله الـحاكم وغريه . و هو الذي أشاَر إليه 

 :الـمؤلُف بقوله 
  ٣/١١ا�روحني: )١(
 ٢/١٠١ا�روحني: )٢(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٧٦                                            

ل يشتمُل على و بـهذا الـمعىن يُـْجَعُل َمْقَسمًا أي ال َيُكون ِقسمًا واحدًا ؛ ب
 مجيع أْقَسام االنقطاع .

"وإن كان الساقُط واحدًا أو أكثَر من غري موضٍع واحٍد ُيَسمَّى ُمنقِطعًا ". قال : 
 "وعلى هذا يكون الـمنقطُع ِقْسماً من غري الـمّتِصل ". 

من أوَّل السند واحٌد الـمعلَّق ؛ ألنه ما َسَقَط : فال يشمل  قال الراقم  
و ال يشمل الـمرسَل ؛ ألن السَّاقط منه بعد التابعي ، و كذا  أو أكثُر أو الكلُّ ،
 ؛ ألن السَّاِقط منه اثنان ُمتَـَوالَِيان . ال يشمُل الـمعَضلَ 
َم ، وبه ق والثّاين : اَل مالـم يـَتَِّصل إسناُده على أّي َوجٍه كاَن ، كما تـََقدَّ

طوائُف من الفقهاء والـمحدثني ، منهم الـخطيب ، و ابن عبد الرب . و هذا 
يشمُل املعلََّق و الـمرَسَل و املعَضَل أيضًا ، إالَّ أنَّ أكثَر ما يـُْوَصُف باالنقطاع روايُة 
ُر إليه  من دون التابعي عن الصحايب ، مثل مالٍك عن ابن عمر . وهو الذي ُيِشيـْ

و قد ُيْطَلُق الـمنقطُع بـمعىن غري الـمّتِصل ُمطلقًا شامًال جلميع  " الـمؤلُف بقوله :
الـمعلَّق و الـُمرَسل و الـُمعَضل األقسام " . قال الراقم : ألنَّ هذه األقسام من 

الـمنقطع مبعىن غري الـمّتِصل ، قال :   "و�ذا املعىن يُـْجَعُل ينطبق عليها اسُم 
" ،  بل يشتمل على مجيع أقسام االنقطاع َمْقَسمًا ، أي ال يكون ِقْسمًا واحدًا ؛

 أي الـمنقطع مبعىن غري الـمّتِصل يكون َمقَسماً ال َقِسيماً هلذه األقسام . 
 هو الـموقوُف على التَّابعي ، أو َمن ُدونه قوًال أو فعًال ، و هووالثالُث : 

غريٌب و ضعيٌف على الـجميع ، حكاه الـخطيُب عن بعض العلماء ، و لـم يذكره 
 )١الـمؤلف . (

، فتح املغيث :  ٤٦، املنهل الروي :  ٣٥) انظر هذه األقسام يف : التقريب للنووي : ١(
١/١٥٩ 
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و يـُْعَرُف االنقطاُع و ُسُقوُط الراوي مبعرفة َعَدم اْلُمالقَاة بني الرَّاوي 
والـمرِوي عنه ، إّما لعدِم الـمعاَصَرِة ، أو لعَدِم االجتماع واإلجازِة عنه بِـُحكِم 

بَـنيِّ لـمواليِد الُرَواة ، وَوفـََياِ�م، وتعيني أوقاِت طََلِبِهْم، و ِعْلِم التاريخ اْلمُ 
 اْرتـَِحالِـِهْم ، و �َذا َصاَر ِعْلُم التاريِخ أْصالً وُعْمدًة عند الـمحدِّثني .

أّن الـَحديَث الـمنقِطَع َحديٌث َضِعيٌف للجهالة حبال و اليَعُزُب عنك 
 الراوي السَّاِقط ، و هو واضح ال يـحتاج إىل أّي بيان و توضيح .

له  ضرّ عَ تَـ يَـ  مـلكما منقطعـال حكمبيان ل يتعرض لمف ؤّلفمـالأّما  و 
 إنّ  مثّ العالمُة ابُن الصَّالح . قال ابُن َحَجر يف (النكت على ابن الصالح) : " 

 وحكاية مرسلـال حكمـل ضَ رَّ عَ تَـ  كما منقطعـال حكمـل ضرَّ عَ تَـ يَـ  مـل فمصنِّ ـال
 ل،مرسَ ـال ولِ بُ قَـ  نمِ  عَ نَ مَ  نْ مَ : " السمعاين ابن قال وقد، ه وردِّ  ولهبُ قَـ  يف فخالـال

 وهذا: قاَل  ". ختلفواا يلَ مراسـال لَ بِ قَ  نْ ومَ  ، نقطعاتمـال بوللقَ  اً منع أشدُّ  فهو
 على الً رسَ مُ  جميعَ ـال يمِّ سَ يُ  نْ مَ  أما منقطع،ـوال مرسلـال بنيَ  قُ رِّ فَ يُـ  نْ مَ  هبمذ على

 )١( ."  – أعلم وهللا  – فال حريرهـت سبق ما

بعــد بيــان ســقط مــن  أقــول :: ( ويُعــَرُف االنقطــاُع وُســُقوُط الــرَّاِوي اخل ) ولــهق
َ الطريــَق  الّــذي بــه يُعــَرُف ُوُجــوُد االنقطــاع  اإلســناد و أقســامه يُريْــُد الـــمؤلُف أْن يـُبَـــنيِّ
ـــمروي  ــاة بــَني الــرَّاوي وال يف اإلســناد ، فــذكر أنــه يُعــَرُف االنقطــاُع بـــمعرفة َعــَدم املالَق

 ه ، ويُعَرُف عدُم الـمالقاة من إحدى ثالث :عن

 ٢/٥٧٢) النكت على ابن الصالح :١(
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........................................................ 

ُث يكوُن َعصرُمها ُمـختلفًا ، كما إذا روى إّما ِمن عدم الـمَعاَصرَة بـحي -١ 
 مالٌك عن ابن عمر ؛ فإّن  مالكاً لـم يُدرِك ابَن ُعمر .

و أّما ِمن َعَدم االجتماع بينهما  بـحيث يكوُن َعصُرُهـما واحداً ، و لكن  -٢ 
لـم يـجتمعا ، كما ذُِكَر عن إمساعيل بن عياش قال : "  ُكْنُت بالعراق ، 
فأتاين أهُل الـحديث ، فقاُلوا : ههنا رجٌل يُـَحدُِّث عن خالد بن َمْعَداَن ، 

ٍة َكَتْبَت عن خالد بن معدان ؟ فقال : سنَة ثالَث فأتيُته ، فقلُت : أيَّ َسنَ 
و مائٍة . فُقلُت : أنَت تزعُم أنَّك َسـِمْعَت من خالد بن  –يعين  –عشرَة 

معدان بعد موته بسبع سنني ؟ قال إسـماعيل : ماَت خالد سنَة سّت 
 ) ١ومائة ". (

قلُت : فُعِلَم أّن الرَُّجل و إن كان يف عصر خالد بن معدان ، ولكنه لـم 
 يـجتمع معه ، فيكون بينهما انقطاٌع يُوِجُب الضُّعَف .

و إّما ِمن َعَدم اإلجازة عنه ، بأن كان عصرُُمها واحدًا ، و مع ذلك لـم  -٣ 
يـجتمَعا ، ومل يـحصل للراوي من شيخه إجازة . وأّما إذا ثـََبَت له إجازة 

 يف حكم الـمالقاة . على تقدير َعَدم االجتماع ؛ فإنّه

ثـــــم لِــــيُـْعَلْم أّن هــــذه الـــــمعرفة بعــــدم الـــــمالقاة بينهمــــا ، أو بعــــدم االجتمــــاع 
: " بـــحكم علــم التــاريخ الـــُمبَـنيِّ  -كمــا يقولــه الـــمؤلُف   –بينهمــا إنـــما تـــحُصُل لنــا 

ياتــهم وتعيـني أوقـات طلـبهم وارتـحالــهم " . قـال : "و بــهذا صـاَر لـمواليد الـرواة وَوفَ 
 علُم التاريخ أصالً وعمدًة عند الـمحدثني ". 

 ١٧، املدخل للحاكم:١٣٢/ ١، اجلامع ألخالق الراوي:  ٣٨٠: علوم احلديث ) ١(
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........................................................ 

و هو فنٌّ ُمِهـمٌّ ، بـه يُعـَرُف اتصـاُل الــحديث وانقطاُعـه ؛ ألّن  قال الراقم :
ُــــْخَتبَـُر دعـــواه ، فيُـْنَظـــ ِعي الرَِّوايـــَة عـــن َرُجـــٍل  ي ـــْن يَـــدَّ ـــاريخ ، و بــــهذا يظهـــر َم ر يف الت

ِصدقُه  أو َكِذبُه ، كما ذُِكَر عن الـحاكم : أنَّه لـمَّا َقِدَم عليه أبـو جعفـُر مــحّمد بـن 
حاتـــم ، و َحـــدََّث عــن َعبـــِد بــِن ُمحَيـــد ، َســألُه عـــن َمولــِده ، فـــذكر : أنّــه ُولِـــَد َســـَنَة 

َع مــن َعبــِد بــِن ُحـــَميد بعــد ِســتِّني و مــائتني ، فقــال الـــحاكُم ألصــحابه : هــذا َســـمِ 
 )١موته بثالَث عشرَة سنًة . (

يَة عن ناٍس ، فُنِظَر يف التاريخ ، فَظَهر قال ابن مجاعة : "وادََّعى قوٌم الروا 
أنـهم زعموا الروايَة عنهم بعد ِسنني ، كإبراهيم بن هدبة يف روايته عن األوزاعي . 
قال ُسفياُن الثوري : لـما استعمل الرُّواُة الكذَب استعملنا لـهم التاريَخ. وقال أبو 

ُب تقدُمي الِعَنايِة �ا: " عبد هللا الـحميدي : ثالثُة أشياَء ِمن ِعلم الـحديث جي
العلل"، وأحسُن كتاٍب ُصنَِّف فيه كتاُب الدارقطين ؛ و" الـمؤتلف والـمختلف"، 
وأحسُن كتاٍب ُصنَِّف فيه كتاُب ابن ماكوال ؛ و "وفيات الشيوخ "، وليس فيه  
كتاب . قال ابن الصالح : "فيه غُري كتاٍب ، و لكن من غري استقصاء ، و مـمَّْن 

 ) ٢َف فيه ابُن زبر ، و ذّيل عليه قوٌم بعد قوم إىل زماننا ". (َصنَّ 
ياث القاضي أنه قال : إذا و حكى اإلمام السيوطي عن حفص بن غ

اتـّهمُتُم الشيَخ ، فَحاِسُبوه بالسنني يعين سّنه وسنَّ من َكَتَب عنه . ونـََقَل عن 
سفيان الثوري أنه قال : لـما استعمل الرُّواة الكذَب استعملنا لـهم التاريخ . وعن 

سنَة   حّسان بن يزيد قال :لـم نستعن على الكّذابني بـمثل التاريخ ، نقوُل للشيخ
 )٣كم ُوِلْدَت ؟ فإذا أقرَّ بـمولده َعَرْفنا ِصدَقه من كذبه . (

 ٢/٣٤٩، تدريب الراوي : ٢/٧١٤) الشذا الفياح : ١(
 ١٤١-١٤٠) املنهل الروي:٢(
 ٢/٣٥٠) تدريب الراوي:٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٨٠                                            

،  -بضّم الـميم وفتح الالم الـمشدَّدة  -املنقِطع اْلُمَدلَُّس  ومن أْقَسامِ 
 . -بكسر الالم  -يـَُقاُل لـهذا الفعل : التدليُس ، ولفاعله : ُمَدلٌِّس 

لــما فـرغ الــمؤلُف عـن  أقـول :( ومن أقسام الـمنقطع الـمدلس اخل )  قوله:
ـــْقط الــــَخِفي وهـــو التـــدليُس ، و  بيــان الَســـْقط الظـــاهر وأقســـامه ، َشـــرََع يف بيــان السَّ

مــــن األســــباب الرَّئيســــة الـــــمهمَّة يف علــــم علــــل الـــــحديث ؛ ألن التــــدليس  التــــدليسُ 
يكشــف َعــْن ُســُقوط راو أحيانــاً ، فيكــون لـــهذا الســاقط دوٌر يف اخــتالف األســانيد 

و لــــما كـــان ، فيضـــعف الــــحديث مـــن أجلـــه .  أو يكـــون الـــراوي ضـــعيفاً ولــــم يتـــابع
التــدليس مــن أنــواع الســقط الـــخفي لـــم يـُــْورِْده الـــمؤلُف يف أقســام الســقط الظــاهر ، 

 " .وَعَدَل إىل التعبري بقوله :" ومن أقسام الـمنقطع الـمدلَّس
ثــم ههنـا أبــحاٌث لــم يُورِْدهـا الــمؤلُف ُمَرتَّبـًا، و نــحن نريـد أن نُورَِدَهـا ُمَرتَّبــاً  

 اولُه سهًال للطالبني .بـحيث يكون تن

َلِس : البحُث األّوُل يف معىن التدليس لغًة   –وهو مأخوٌذ من الدَّ
و هو اختالط الظالم بالنُّور ؛ الَّذي هو سبٌب لتغطية األشياء عن  –بفتحتني 

البصر . قال شيُخ اإلْسالم الـحافظ ابُن حجر يف شرح النخبة : " واْشِتقاقُُه  ِمن 
َلِس  َي بذلك الشرتاِكِهما   و هو اختالُط الظَّالِم بالنُّورِ  –بالتَّحريِك   –الدَّ ، ُسـمِّ

 )١يف  الـَخفاِء ". (
و قــال يف ( النكــت ) : هــو ُمشــتقٌّ مــن الــَدَلس ، و هــو الظــالم . قالــه ابــن 

 ) ٢السيد . و كأنّه أظلم على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه . (
     ١٠١) شرح النخبة:١(
 ٦١٤: ٢) النكت على ابن الصالح :٢(
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َي الّراوي شيَخه اّلِذي َسـِمَعه منه ، بل يَرِوْي  و صورتُه : أْن ال ُيَسمِّ
َعمَّن فوَقه بلفٍظ يـُْوِهُم الّسَماَع ، و ال يقطُع كذباً ، كما يقوُل : عن فالن ، و 

ْلَعة يف البيع ـ و قد يـَُقاُل :  قال فالن ـ و التدليُس يف اللَُّغة : كتماُن عيِب السِّ
َي به  إنَّه ُمشَتقٌّ من الدََّلس ، و هو اختالط الظالم و اشتداُده ، ُسـمِّ

 الشرتاكهما يف الـخفاء .

و أما الـُمَدلَّس فهو اسُم مفعوٍل من التدليس كما هو ظاهر ، والـمراُد به 
الـحديث الذي َدلََّس فيه الراوي و أْخَفى َعْيَبه من انقطاعه ، ويـَُقاُل لفاعله : 

 على صيغة اسم الفاعل . -بكسر الالم  - الـُمَدلِّسُ 
: قال املؤّلف : وصورتُه أْن والبحُث الثَّاين يف معىن التدليس اصطالحًا 

َي الراوي شيَخه الذي مسََِعه منه؛ بل َيرِوْي َعمَّن فوَقه بلفٍظ يـُْوِهُم السماَع ،  الَ ُيَسمِّ
 ، كما يقوُل : عن فالن وقال فالن . وال يقطُع كذباً 

 ثـم التدليس على ثالثة أنواع :  والبحث الثالث يف أنواع التدليس : 
: تدليُس اإلسناد : وهو أن يروَي الراوي عمَّن لَِقَيه مالـم يسمع  أحُدها

َعه منه ، أو عَ  َعه منه منه ُموِمهًا أّنه مسَِ مَّن َعاَصَرُه ولـم يلقه ُموِمهًا أنه قد لَِقَيه ومسَِ
بصيغٍة تـحتمُل اللقاَء بينه وبني من أْسَنَد عنه . ثـم قد يكون بينهما واحٌد ، و قد 
ثـََنا ) وما  يكون أكثُر . ومن َشأِنه أْن ال يـَُقوَل يف ذلك ( أْخبَـَرنَا فالن ) وال ( َحدَّ

 : ( قال ُفالن ) أو : (عن ُفالن) وحنو ذلك .  أشبههما . وإمنا يـَُقولُ 
عن  و مثاُله ما يف جامع الرتمذي من حديث ابن شهاب عن أيب سلمة

 . »ال َنَذَر يف معصيٍة وكفَّاَرتُه َكفَّارُة يـَمٍني  «عائشَة مرفوعاً : 
مث قال : هذا حديٌث ال يصحُّ ؛ ألّن الزهري لـم يسمعه من أيب سلمة .  

 يُقوُل : َرَوى غُري واحٍد منهم موسر بن عقبة ، و  ) البخاري يعىن (سـمعُت حممداً 
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 عن،  عن الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن حيي بن أيب كثرييق ، ابن أيب عت
 حديثـوال:  حمدـم قال.  - 4- النيب عن،  عائشة عن،  سلمة يبأ

 )١. ( هذا هو
و مثاٌل آخُر لذلك ما َرَوى الـخطيُب البغدادي بسنده عن علي بن    

َثُكم الزهري ؟ خشرم قا ل: "ُكنَّا عند ابن عيينة فقال : قال الزهري ، فَِقْيَل له: َحدَّ
فَسَكَت، ثـم قال : قال الزهري ، فِقْيَل له : سـمعَتُه من الزهري ؟ فقال : ال ، لـم 
َثِينْ عبُد الرزاق عن َمْعَمر عن  أمسعه من الزهري ، وال مـمَّن سـمعه من الزهري ، َحدَّ

 )٢الزهري . (
َتدليُس الشُّيوخ ، و هو : أن يروَي عن شيخ َحِديثاً سـمعه،  النوع الثاين :

ْيه بغري اسـمه الـمعروف ، أو ُيكّنيه ، أو يـَْنِسُبه ، أو َيِصُفه بـمالـم يشتهر به   فُيَسمِّ
 ُف . َكْيال يـُْعرَ 

وَمثََّل له الشيُخ ابُن الصالح : بـما ُرِوَي عن أيب بكر بن مـجاهد اإلمام 
ثَنا الـُمْقرِي : أ ِجْسَتاين ، فقاَل : َحدَّ نّه َرَوى عن أيب بكر عبد هللا بن أيب داود السِّ

ر  عبد هللا بن أيب عبد هللا . وَرَوى عن أيب بكر مـحمد بن احلسن النقاش الـُمَفسِّ
ثَنا مـحمد بن سند ، فَنَسَبه إىل جدٍّ له .   الـُمْقرِي ، فقال : َحدَّ

عن ُمـَحّمد بن عمرو بن موسى العقيلي ، قال :          و َحكى الـخطيُب : 
ثُوا عنه ، فمروان الفزاري يقوُل : " حمّمد بن سعيد املصلو  ُْون اَمسه إَذا َحدَّ ب ، يـَُغريِّ

مـحّمد بن حسَّان ، و يُقوُل أيضاً : حممد بن أيب قيس ، و يقوُل : مـحمد بن أيب 
 زينب ، و يُقوُل : حممد بن أيب زكريا ، و يقوُل : حمّمد بن أيب احلسن ـ و قاَل ابُن 

   ١٥٢٤جامع الرتمذي :  )١(
    ٣/٢٩٢الكفاية يف علم الرواية:) ٢(
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عجالن ، و عبُد الرحيم بن سليمان : مـحمد بن سعيد بن حسان بن قيس ـ و 
يه ، و ي قول : مـحمد بعُضهم يقوُل : عن أيب عبد الرحـمن الشامي ، و ال ُيَسمِّ

 بن حسان الطربي ، و هذا كلُّه مـحمُد بن سعيد الـمصلوب ".
عن ابن أيب سكينة الـحليب ، قال : سـمعُت إبراهيَم بن أيب يـحي ونـََقَل 

يقوُل :حكم هللا بيين وبني مالك بن أنس ، هو سـمـَّاين قدريًا ، وأما ابن جريج 
ثـُْته : " َمْن َماَت ُمرَاِبطاً َماَت شهيد اً " ، فحدََّث عين :" َمْن َماَت َمرِْيضاً فإين َحدَّ

َماَت َشِهيدًا " ونسبين إىل جدي من ِقَبِل أمي إبراهيم بن أيب عطاء . قال 
الـخطيُب : هو إبراهيم بن مـحمد بن أيب يـحي األسلمي ، واسم أيب يـحي مسعان 

: ثنا أبو  موىل عمرو بن عبد نـهم ، ويـَُقاُل : إّن ابن جريج روى عنه أيضاً ، فقال
الذئب ، وروى عنه مـحمد بن عمر الواقدي أحاديَث كثريًة ، قال يف بعضها : ثنا 
أبو إسحاق بن مـحمد ، وقال يف موضع آخر : ثنا أبو إسحاق األسلمي ، ويف 

 )١موضع آخر : أبو إسحاق بن أيب عبد هللا .(
تدليُس التسوية ، ولـم يذكره اخلطيُب ، و ال ابُن الصالح،  النوُع الثَّالُث :

َلَعلَّه لكونِه داخًال يف تدليس اإلسناد كما هو رأي بعض األئمة ، و بـمثله أجاب 
شيُخ اإلْسالم ابن حجر عمَّا قال العراقي مْن أّن ابن الصالح ترك قسمًا ثالثًا من 

وفيه مشاحة فإن التسوية على تسميتها تدليسًا هي من أنواع التدليس ، فقال : "
قبيل القسم األول ، وهو تدليس اإلسناد ، فلم َيرتُْك قسمًا ثالثًا ، و إنـما تـََرَك 

 )٢تفريَع القسم األول أو أخلَّ بتعريفه . (
   ٣/٣١٥) الكفاية يف علم الرواية : ١(
 ٦١٦/ ٢) النكت على ابن الصالح : ٢(
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وذكره ابُن القطان وغريه ، وجعلوه قسمًا ُمستِقال� بنفسه ، فقسم التدليس 
إىل ثالثة أقسام : تدليس اإلسناد ، وتدليس الشيوخ ، وتدليس التسوية، سـمَّاه 

 بذلك ابن القطان وغريه وهو شرُّ األقسام .
وُصوَرتُه : أن جييَء الـمدلِّس إىل حديٍث سـمعه من شيٍخ ثقٍة ، وقد سـمعه 

ٍة، ذلك الشيخ الثقة من شيٍخ ضعيٍف ، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيٍخ ثق
فيعمل الـمدّلس الذي سـمع الـحديث من الثقة األول ، فيسقط منه شيخ شيخه 
الضعيف ويـجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاين بلفٍظ مـحتمٍل كالعنعنة و 
نـحوها ، فيصُري اإلسناد كّله ثَِقاٌت ، وُيصرِّح هو باالّتصال بينه وبني شيخه ؛ ألنه 

حينئٍذ ىف اإلسناد ما يقتضي َعدم قوله إّال ألهل النقد قد سـمعه منه ، فال يظهر 
 )١والـمعرفة بالعلل . (

ا ذكره أبو مـحمد بن أيب حامت يف كتاب العلل : َسـِمْعُت ومثاُل ذلك م
َأِيب ، وذكر الـحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية ، قال حدثين أبو 
وهب األسدي ، قال حدثنا نافع ، عن ابن عمر قال : " ال تـحمدوا إسالم اْمرَأٍ 

الذي رواه إسحاق بن حىت تعرفوا عقدة رأيه ". وَسـِمْعُت َأِيب ، وذكر الـحديث 
راهويه عن بقية ، قال حدثين أبو وهب األسدي قال حدثنا نافع ، عن ابن عمر 
قال : ال تـحمدوا إسالم امَرأٍ حىت تعرفوا عقدة رأيه " . قال أيب : هذا الـحديث له 
عّلة قّل َمن يَفَهُمَها ، روى هذا الـحديث عبيد هللا بن عمرو ، عن إسحاق بن أيب 

. وعبيد هللا بن  -4-نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب  فروة ، عن
كىن عبيد هللا بن عمرو عمرو كنيُته أبو وهب ، وهو أسدي ، فكأن بقية بن الوليد  

وَنَسَبُه إىل بين أسد ؛ لكيال يفطن به حىت إذا ترك إسحاق بن أيب فروة من الوسط 
 )٢ال يهتدى به . (

  ١/١٧٤، الشذا الفياح:٩٦) التقييد واإليضاح : ١(
 ٢/١٥٥) علل احلديث:٢(
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ــُه  إالَّ   ــُل ِمْن قــاَل الشــيُخ : وُحكــُم  َمــْن  ثـََبــَت  عنــه  التــدليُس أنَّــه ال يـُْقَب
بالتَّْحـِديِث ، قـال الشُّـُمين التـدليُس َحـراٌم عنـد األئمـة ، و رُِوَي عـن  ِإَذا  َصرَّحَ 

ــاَلَغ  ــحديث ، وَب ــَف بتــدليس الـ ــِحلُّ تــدليُس الثــوب ، فكي وكيــٍع أنــه قــاَل : ال يَـ
 شعبُة يف َذمِّه .

ن ثبت عنه التدليس : أنّه ال يُقَبُل منه إالّ (قال الشيخ : و حكم م قوله :
: هذا بـحٌث ثالٌث من األبـحاث الَّيت تتعلق بالتدليس،  أقولبالتحديث)  إذا صرح

و هو حكُم التدليس و الراوي الـمدلِّس . فحكم الراوي الـمدلِّس ما أشار إليه 
 الـمؤّلف بقوله :

(قال الشيخ) أي شيخ اإلسالم ابن حجر يف شرح النخبة :( و حكُم مْن 
ثـََبَت عنه التدليُس : أنَّه ال يـُْقَبُل منه إّال ِإَذا َصرََّح بالتَّْحِدْيِث) و سيأيت تفصيُله يف  

مؤلِّف . و أما حكُم التدليس فالـحكُم فيه يـختلف بـحسب أنواعه ، فأّما كالم الـ
الِقسُم األّوُل فحكُمه ما أَشاَر إليِه الـمؤّلف بَقوِله : (قال الشُُّمّين) و هو العالمة 

 الشمين الدين تقي ، عباسال أبو.  علي ابن حسن بن حمدـم بن حمدـم بن أمحد
 بضمّ و الشُّمّين .  حويّ ـن رمفسِّ  ثحدّ ـم:  سكندرياإل ، صلاأل ييننططالقس

:  قسطنطينية بباب مزرعة ةمنّ ـش إىل نسبةٌ ،  النون تشديد و،  ميمـال و،  معجمةـال
ال يَـِحلُّ تدليُس الثوب ،  (التدليُس حراٌم عند األئّمة ، ُرِوي عن وكيع أنه قال :

 )فكيف بتدليس الـحديث ، و بَاَلَغ شعبُة يف َذمِّه
التدليُس للحديث مكروٌه عند أكثر  « قال العالمة الـخطيُب البغدادي :

ه ، و تـََبجََّح بعُضهم بالرباءِة منه   .»أهل العلم ، و قد عّظم بعُضهم الشأَن يف َذمِّ
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الشافعي قال : قال شعبُة بن الـحّجاج : " التدليُس أُخو و حكى عن 
، و نُِقَل عن  غندر ، قال : سـمعُت شعبَة يقول : " التدليُس يف  "الكذِب 

. و " و ألْن أْسُقط من السماء أَحبُّ إيل من أن أَدلَِّس الـحديث أشدُّ من الزنا ، 
ذُِكَر التدليُس و الـُمَدلِّسني ، فـََعابَه ، و قال : نُِقَل عن جرير بن حازم ، قال : و 

َع ما مل يسمع  . و عن حـماد بن زيد ، "" أدىن ما يكون فيه أنه يُرِي الناَس أنَّه مسَِ
 )١. (" يقوُل : " التدليُس كذٌب 

و هذا عند الـُجمُهور من العلماء و إالَّ فقد َذَهَب إىل جواز ذلك مجاعٌة ،  
، نفسه عن مـحمد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، ثنا جديكما حكاه الـخطيب 

قال : التدليس مجاعة من الـمحدثني ال يرون به بأسًا ،  وكرهه مجاعة منهم ، و 
 )٢نـحن نكرهه . (

و أما حكُمه بالنسبة إىل الِقْسم الثاين فلم يـُبَـيِّْنه العالمُة ابن الصالح ، و 
إمنا قال : " إن أمره أَخفُّ " . قال الراقم : و يف حكم هذا النوع خالُف ، كما 
يظهر من كالم العالمة الزركشي ، فإنه قال يف ( النكت على ابن الصالح ) : 

ومل يصرِّح ابن الصالح حبكم من ُعِرَف �ذا القسم ، وقضية كالمه أنه غُري قادٍح، "
وحكاه الشيخ أبو إسحاق يف ( اللمع ) ، و هذا هو الصحيح ، وأْطَلَق ابُن 

تغيري األسامي بالكىن ، و الكىن  السمعاين يف (القواطع ) األوَل ، قال : " و منه
باألسامي لئال يـُْعَرفـُْوا . و قد فعله سفيان الثوري . و ليس هذا ِمـمَّا يـُْوِجُب القدَح 
ة بني أن يفعل ذلك لكون من روى  يف احلديث " . و فصَّل ابن الصباغ يف الُعدَّ

 اَمسه ليقبلوا خربَه ، فال عنه غَري ثقٍة ، َغيـََّر نفَسه عند الناس ، و إنـما أراد أن يـَُغريَِّ 
 يـُْقَبُل خربُه ، و إن كان هو يعتقد فيه الثقَة ، فقد غـلط فـي ذلك لـجواز أْن يَـعـِرَف 

   ٢٨١-٣/٢٧٧) الكفاية علم الرواية : ١(
 ٢٩٨/ ٣الكفاية يف علم الرواية : ) ٢(
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غريُُه مْن جرِحه ما اليـَْعرِفُه هو ، فإن كان لصغر ِسّنه فيكون ذلك روايًة عن 
مـجهوٍل ال يـجب قبوُل خربه حىت يـُْعَرَف مْن َرَوى عنه . وأطَلَق ابُن برهان يف 

بامسه من  األوسط : أّن فاعل هذا القسم غُري مـجروٍح إّال أن يكون الذي روى
أهل األهواء ، ولكنه َعَدَل عن امسه الـمشهور َصوناً له عن الَقْدح ، فال تـَُردُّ بذلك 
روايُته ؛ ألن من العلماء من قَِبَل روايَة أهل األهواء ، ومنهم من قال : يصُري 

ْر بـخالف غريه . ( )١مـجروحاً إذا اْستُـْفِسَر فلْم يـَُفسِّ
ومن رأى التدليَس منهم فإمنا ُجيَوِّزه عن الرجل الذي قد سـمع منه ، 
فيسمع من غريه عنه مالـم يسمعه منه ، فُيَدلُِّسه يُرِي أنه قد سـمعه منه ، وال 

ثقٍة ، فأما َمْن َدلََّس عن غري ثقٍة وعمَّن مل يسمع يكون ذلك أيضاً عندهم إالَّ عن 
 )٢هو منه فقد جاوز حدَّ التدليس الذي َرخََّص فيه مْن َرخََّص من الُعلماء . (

ألنَّ فاعل ذلك قد ال وأما الِقْسُم الثالث فقد قالوا إنه شرُّ األقسام ؛ 
يكون معروفًا بالتدليس ، و يـجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية ، قد 

ه عن ثقٍة آخَر  فَيْحُكُم له بالِصّحة و يف ذلك من التدليس يف الـحديث و روا
 ) ٣الغرور الشديد ما ال خيفى. (

وقال يف توضيح األفكار : " و هذا شرُّ أنواع التدليس ؛ ألن شيخه وهو 
الثقة األول قد اليكوُن َمعُروفًا بالتدليس ، فال يـََتَحرَُّز الواقُف على السند عن 
َعَنِته ، و أمثالـِها األلفاظ اْلُمْحَتِمَلة اليت اليـُْقَبُل مثُلها من الـُمَدلِِّسني ، ويكون  َعنـْ

ا الـمدلِّس الذي يـَُتَحرَُّز من تدليسه أي الـمدلس بالتسوية قد أتى بلفظ السماع هذ
 )٤الصريح عن شيخه فأِمَن بذلك من تدلييسه ". (

 ١٠٠-٢/٩٩) النكت على ابن الصالح :١(
 ٣:٢٩٨الكفاية يف علم الرواية :) ٢(
 ٢/٥٦٩، توجيه النظر: ١/٢٢٥، تدريب الراوي :٢/١٠٥ت للزركشي:النك )٣(
 ١/٣٨٤توضيح األفكار: ) ٤(
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لَماُء يف قـَُبول ِرَواية اْلُمَدلِِّس ، فَذَهَب فريٌق من أهل و قد اْختَـَلَف العُ 
الـحديِث و الِفقه إىل أّن التَّدليَس جرٌح ، و أنَّ َمْن ُعِرَف به اليـُْقَبُل حديُثه 
مطلقاً. و ِقْيَل : يـُْقَبُل . و َذَهَب الْـُجْمهوُر إىل قـَُبول تدليس من ُعِرَف أنَّه 

كابن عيينة ، و إىل َردِّ مْن كان ُيدلُِّس عن الُضَعفاِء   الُيَدلُِّس إالَّ عن ثَِقةٍ 
ثـََنا أو أْخبَـَرنَا . ْعُت أو َحدَّ  وغريِهم حىت يـَُنصَّ على مساِعه بقوله : مسَِ

فَذَهَب فريٌق من ،  : ( وقد اختلف العلماُء يف قَبول رواية الـمدلِّسقوله 
َ حكَم رواية اْلُمدلِّس بعد ما  أقولُ اخل )  أهل الـحديث : إّن الـمؤّلف يُرِيُد أن يـُبَـنيِّ

َ حكَم التدليس ، و قد اختلُفوا فيه على أقوال :   بـَنيَّ
ُمَدلُِّس يكوُن مـجروحًا بذلك فال تـُْقَبل أّن التدليَس جرٌح ، فالْ  أحُدمها:

َ السماَع أولـم يـُبَـنيِّ . وهو ما َذَهَب إليه فريٌق من أهل الـحديث  روايُته بـحال بـَنيَّ
قهاء وأصحاب الـحديث : وقال فريٌق من الفوالفقهاء. قال الـخطيب البغدادي : "

ْمنا ذكرَه من أن التدليس يتضّمن اإليهاَم  إنَّ خرب الـمدلِّس غُري مقبوٍل ألجل ما قدَّ
لـما ال أصل له ، وترَك تسميِة َمْن لعلَّه غري مرضي وال ثقٍة ، و طلَب توهُّم ُعلو 

 )١( اإلسناد و إْن لـم يكن األمر كذلك ".
أنه ليس بـجرٍح و يـُْقَبُل مطلقًا ، وهذا القول حكاه الـخطيب عن والثاين: 

وقال خلٌق كثٌري من أهل العلم : خُرب  ُمجُهور َمْن يـَْقَبُل الـمرسَل ، و لفظه : "
لِّس مقبوٌل ؛ ألنـهم لـم يَـْجَعُلوُه بـمثابة الكّذاب ، ولـم يـََرْوا التدليَس ناقضاً الـمد

لعدالته . وَذَهَب إىل ذلك جـمهوُر من قَِبَل الـمراسيَل من األحاديث ، و زعموا : 
 )٢". (أن نـهاية أمره أن يكون التدليُس ليس بـمعىن اإلرسال 

 ٣/٢٩٧) الكفاية يف علم الرواية:١(
 ٣/٢٩٧) الكفاية يف علم الرواية:٢(
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........................................................ 

ٍ غِري أن خَرب الـُمدلِّس ال يـُْقَبُل إّال أْن يـُْورَِده على وجٍه مُ  والثالُث: بَـنيِّ
 مـُحتمٍل لإليهام ، فإن أْوَرَده على ذلك قُِبَل . وهذا هو الصحيح عند الـجمهور .  
قال ابن الصالح و النووي وغريمها :" والصَّحيُح التَّفصيل ، فَما رواُه بلفٍظ 
ثنا، وأْخبَـَرنَا،  مـُحتمٍل لَـْم يُبنيِّ فيه السَّماَع َفُمْرَسٌل ، وما بنيَّ فيه، كسمعُت، وحدَّ

وغريمها من هذا الضَّرب  » الصَّحيحني«فمقبوٌل مـحَتجٌّ به . و يف  وأشباِهها ،
كثٌري، كقتادة والسُّْفَيانني ، وغريهم ، وهذا الـُحْكم جاٍر فيمْن َدلَّس َمرًَّة، وما كان 
يف " الصَّحيحني " و شبههما عن الـُمَدلِّسني بــــــ : َعْن ، مـحموٌل على ثُبوت 

 )١. (السَّماع من جهٍة ُأْخرى 
أنه من كان يَُدلُِّس عن ثقٍة لـم حيتجَّ أْن يُوَقَف على شيٍء ، و  والرابع :

غري ثقٍة لـم يـُْقَبل منه الـحديث إذا أْرَسَله حىت قُِبَل منه ، ومن كان يُدلِّس عن 
َثِين فالن ، أو مسعُت .  يقول : َحدَّ

نـَْقَبُل تدليَس ابن عيينة وُنَظرَائه ؛ ألنه يُـِحْيُل على  قال الـخطيب :" فنحنُ  
مليٍء ثقٍة ، وال نَقَبُل من األعمش تدليَسه ؛ ألنه يُـِحيُل على غري مليٍء ، و 
األعمُش إذا سألته : َعمَّْن هذا ؟ قال : عن موسى بن طريف ، وعباية بن ربعي 

ومعمر ، ونَُظَرائهما ، فهذا الفرُق وابُن عيينة إذا وقَّفَته ، قال : عن ابن جريج ، 
 )٢بني التدليسني ". (

وال يَعُزُب عنك أّن ما ذُِكَر ُهنا هو حكُم َمْن ثـََبَت عنه القسُم : فائدة 
األوُل من التدليس ، وأما القسم الثاين فهو أَخفُّ من األول كما َسَبَق ، فال يكون 

 اً على اإلطالق باألوىل ، كما ُهو مذهُب كثٍري من الُعلَماء .جرح
  ٤، تقريب النووي:٧٥: علوم احلديث ) ١(
 ٢٩٩/ ٣) الكفاية يف علم الرواية :٢(
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والباعُث على التَّدليِس قْد يكوُن لبعض الناس غرٌض فاسٌد ِمثل إخفاء 
 السََّماع من الشيخ لِصغِر ِسنِّه أو َعَدِم ُشهَرِته وجاِهه عند الناس. 

و األوىل أْن يـَُقاَل : إنَّ حكم تدليس الشيوخ يـَْختِلُف بـحسب الغرض  
يُته الـحامل عليه ، فإن كان لُضعف الشيخ الـمروي عنه فُيَدلُِّسه حىت ال تظهر روا

عن الضعفاء ، فالـحرمُة لتضمُّنه الغشَّ والـخيانَة وال يُقَبُل خربُه ، وإن كان لِصغر 
ِسنِّه عن الـمدلِّس حىت َشارََكه يف األخذ عنه مْن هو دونه ، فالكراهُة وال يـُْقَبُل ؛  
ألنه روايُة مـجهوٍل إّال إذا ُعِرَف من َرَوى عنه ،  وأما القسُم الثالُث فهو شرُّ 

 األقسام فيكون َجرحاً باألوىل .

( والباعُث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرٌض فاِسٌد مثل  قوله :
 أقوُل :ّنه أو َعَدم شهرته وجاهه عند الناس ) إخفاء السماع من الشيخ لِصغر سِ 

هذا بـحٌث رابٌع من األبـحاث اليت تـَتَـَعّلُق بالتدليس . وهو الـَخْوُض يف أسباب 
التدليس . و الـُمؤلِّف إنـما ذََكَر منها اثنني ، وقد ذََكَر الُعَلَماُء أّن األسباب 

 الـحاملة على التدليس متعدِّدٌة :
 ِمسََتُه غَري ثَِقٍة ، و هذا شرُّ األغراض،  كوَن شيُخه الذي َغريَّ فمنها : أن ي� 

و التدليُس �ذا شّر أقسام تدليس الشيوخ . و قال العالمة السخاوي : 
"فشرُّه ما كانت تغطيًة للضُّعِف يف الراوي كما فُِعَل يف مـحمد السائب 
ـاد ؛ لتضمُّنه اخليانَة ، و الغشَّ و  الكليب الضعيف حيث ِقْيَل فيه : حـَمَّ

لَغَرَر ، و ذلك حراٌم ؛ إالَّ أن يكوَن ثَِقًة عند فاعله ، فهو أسَهُل إن لـم ا
يكن قد انفرد هو بتوثيقه مع علمه بتضعيف الناس له ، و مع ذلك فهو 

 ) ١أسَهُل من األول . (

  ١/١٩٠) فتح املغيث:١(
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........................................................ 

و منها : أن ال يكوَن لشيخه جاٌه و شهرٌة عند الناس ، فيستنكُف من  � 
ِذْكرِه . قال الـخطيب :" إّن الـمدلِّس إمنا لـم يـُبَـنيِّ َمْن بيَنه وبَني من َرَوى 
عنه لِعلِمه بأنّه لو ذََكَره لـم يكن َمْرِضيًا َمْقُبوًال عند أهل النقل ، فلذلك 

 ) ١َعَدَل عن ِذْكره ". (
و منها : أن يكون أصغَر ِسّناً من الـراوي عنـه ، فيسـتنكُف مـن تعريفـه لـئالّ � 

ــــَر الـــــخطيُب يف ينســــبه النــــاس إىل الر  وايــــة عــــن األصــــاغر . و مثالُــــه مــــا ذََك
الكفايـــة: أّن الـــــحارث بــــن أيب أســـامة َحــــدََّث عــــن أيب بكـــر بــــن أيب الــــدنيا 
اْلُمَصنِّف ، و قال : ثنا أبو بكر األموي ، وقـال يف موضـٍع آخـر : ثنـا عبـد 
هللا بــن عبيــد ، و يف موضــع آخــر : ثنــا عبــد هللا بــن ســفيان األمــوي ، و يف 

ضـــع آخـــر : ثنـــا أبـــو بكـــر بـــن  ســـفيان الكـــويف ، و كـــذا إبـــراهيم الــــحريب مو 
َحــدََّث عـــن علـــي بــن داود القنطـــري ، فقـــال : ثنــا علـــي بـــن أيب ســـليمان ، 
وَحـدََّث الــحارُث بــن أيب أسـامة عـن أخيــه مــحّمٍد ، فقـال : ثنــا مــحمد بــن 

فقـال :  أيب سليمان ، وَحدََّث أبو معاويـة الضـرير عـن الــحسن بـن عّمـارة ،
 )٢ثنا عبد هللا بن عبد الرمحن شيٌخ كان يف بـجيلة . (

َنه و بَني َمْن َدلََّس عنه  قال الـخطيُب :" إنه إنـََّما ال يذكر َمْن بـَيـْ
ثَه ، و ذلك  طلبًا لتوهيم علو اإلسناد ، و األنفة من الرواية عمَّْن َحدَّ

ى الديانة من التواضع يف طلب العلم ، خالُف موجب العدالة ، و مقتض
ُ بريءٌ  وترك الـحمية يف اإلخبار بأخذ العلم عمَّْن أخذه ، والـمرِسُل الـُمبَـنيِّ

 )٣من جـميع ذلك . (
 ٣/٢٨٧) الكفاية يف علم الرواية : ١(
    ٣/٣١٥) الكفاية يف علم الرواية : ٢(
 ٣/٢٨٧) الكفاية يف علم الرواية : ٣(
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ي َوَقَع ِمْن بعض األَكاِبر َلْيَس ِلِمثِل هذا ؛ بل من ِجَهِة ُوثـُْوِقِهم و الَّذِ 
 قال الشُُّمينِّ : يَـْحَتِمُل أْن يكوَن  بِصحَِّة احلديث ، و استغنائهم بُشهرِة احلال .

كون شيُخه متأخَر الوفاة قد شاركه يف السماع منه مجاعٌة و منها : أن ي� 
دونه فضًال و ِسن�ا، فيستنكُف من ظهور مساواته مع من هو دونه يف 

 األخذ عن شيٍخ واحٍد.
و منها : أن يكون الراوي الـمدلُِّس كثَري الرواية عنه فال يـِحبُّ اإلكثاَر من � 

ذكر شخٍص واحٍد على صورٍة واحدٍة ، أو يُـِحبُّ إيهاماً لكثرة الشيوخ بأن 
أنَّه غُري . قال  يعرفه يف موضع بصفٍة ويف موضٍع آخَر بصفٍة أْخَرى ليُـَوهِّمَ 

الشيخ ابن الصالح : " وَتَسمََّح بذلك مجاعٌة من الُرَواة الـمصنفني، منهم 
 )٣الـخطيب أبو بكر ، فقد كان لَـِهجاً به يف تصانيفه ". (

و الَِّذي َوَقَع من بعض األكابر ليس لـمثل هذا ؛ بل من : ( الـمؤلفقول 
هذا جواُب سؤاٍل  أقول:) هم بشهرة الـحالِجَهة ُوثُوِقهم بصحة الـحديث واستغنائ

ٍر ، و هو : أنه إذا كان التدليُس حرامًا أو مكروهًا ، فكيَف َصَدَر من بعض  ُمَقدَّ
َنة ، و حيي بن سعيد األنصاري ، و  األكابر مثل ُسفيان الثوري ، و ُسفياَن بن ُعيَـيـْ
الفضل بن دَُكْني ، و غريهم ؟ فأَجاَب عنه الـمؤلف بأنَّ ما َصَدَر منهم من 
التدليس ليس لألغراض الفاسدة الَّيت هي من أسباب التضعيف ، بل إمنا َصَدَر 

ة الـحديث و استغناءاً بُشهرِة الـحال .ذلك منهم لِ   ُوثـُْوِقهم بِصحَّ
 : أقولأْن يكوَن قْد َسـِمَع احلديَث اخل ) ( قال الشُُّمينِّ : يَـْحَتِمُل وقوله : 

    ٣/٣١٥) الكفاية يف علم الرواية : ١(
 ٣/٢٨٧) الكفاية يف علم الرواية : ٢(
 ١٥٩، املقنع:١٧٧، الشذا الفياح :٤، خمتصر اجلرجاين: ٧٦) انظر البحث يف املقدمة:٣(
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َن الثَِّقات ، و عن ذلك الرَُّجِل ، فاستغىن  قْد َسـِمَع الـحديَث مْن مجاعٍة مِّ
يِعهم ِلَتَحقُِّقه بِصحَّة الـحديِث فيه ، كما بذِْكرِِه  عن  ذكر أحِدهم ، أو ِذْكِر مجَِ

 يَفَعُل الـُمرِسُل .

هذا توجيه آخر لتدليس األكابر ، و حاصله : أن من َدلََّس من األكابر قد 
َع احلديَث من الثقات كما مسع من الرجل الذي َدلََّس عنه ، فروى  يـحتمل أنه مسَِ
عنهم أو عن أحدهم و لـم يذكر ذلك الرجل ، لكون الـحديث قد َصحَّ عنده ،  

 ـجرح .     كما يفعل الـمرسل . على هذا فليس التدليس ب
إنـّهم يقصدون بذلك اختباَر الطلبة لليقظة : وقد يـَُقاُل :  قال الراقم

االلتفات إىل حسن النظر يف الُرَواة وأحوالـهم وأنسابـهم إىل قبائلهم وبُلدانـهم 
 وِحَرِفهم وألقابـهم وُكَناهم وكذا الـحال يف آبائهم . 

قال احلافظ ابن حجر (النكت) : "وقد بـََلَغَنا أّن كثريًا من األئمة احلّفاظ 
امتحنوا طلبَتهم الـَمَهرََة مبثل ذلك ، فشهد هلم باحلفظ ملا َتَساَرُعوا إىل اجلواب عن 

ك . و أقرُب ما وقع من ذلك أّن بعض أصحابنا كان ينظر يف كتاب العلم أليب ذل
ثَنا الشافعي َحدَّثَنا ابُن عيينة فذكر حديثاً "،  بكر بن أيب عاصم فوقع يف أثنائه:حدَّ
فقال: لعّله َسَقَط منه شيٌء ، فَالتَـَفَت إيلَّ فقاَل : ما تقول ؟ فُقْلُت : اإلسناُد 

ه إبراهيم ُمتَِّصل ، و ليس ا لشافعي هذا حممد ابن إدريس اإلمام ؛ بل هذا ابُن عمِّ
بن حممد بن العباس ، مث اْسَتْدلَْلُت على ذلك بأنَّ ابَن أيب عاصم معروٌف بالرواية 
عنه ، وأخرجُت من الكتاب املذكور روايَته عنه ، وقد َمسَّاه . ولقد كان ظنُّ الشيِخ 

ٍة . (يف السُّقوط قوياً ؛ ألنَّ مولد اب  )١ن أيب عاصم بعد وفاة الشافعي اإلمام مبدَّ
عن ابن دقيق العيد :  وِمْن ذلك ما حكى احلافظ ابن حجر و السخاوي

 " إّن تدليَس الثقِة مصلحٌة ، و هي امتحاُن األْذَهان يف استخراج ذلك ، و إلقاؤه 

 ٢/٦٢٧النكت على ابن الصالح : ) ١( 
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نَّه قد إىل من يـُرَاُد اختياُر حفظه ، و معرفُته بالرجال ، و فيه مفسدٌة من حيث إ
َخيَفى ، فيصري الراوي الـُمدلِّس مـجهوًال اليـُْعَرُف ، فيسقط العمل بالـحديث مع  

 )١كونه عدالً يف نفس األمر . (
 و مـن ذلــك أيضــاً مــا ذكــر اإلمـام الســبكي يف ( طبقــات الشــافعية الكــربى)
يف ترمجة اإلمام الذهيب :"  أنه لـما دخـل  إىل  شـيخ  اإلسـالم ابـن دقيـق العيـد ، و  

ديَد التحــرِّي يف اإلمســاع ، قــال لــه : مــن أيــَن جئــَت ؟ قــال : مــن كــان الـــمذكور شــ
الشـام ، قــال : بــم تـُْعــَرُف ؟ قـال : بالــذهيب ، قــال : مـن أبــو طـاهر الــذهيب ، فقــال 
لــــه : الـــــمخلص ، فقــــال : أحســــنَت ، فقــــال : مــــن أبــــو مـــــحمد الـــــهاليل ، قــــال : 

لقـراءة عليـه حينئـٍذ ، إذ رآُه سفيان بن عيينة ،  قال : أحسنَت ، اقرأ ، ومّكنه من ا
 )٢عارفاً باألمساء . (

ِته بلفظ :" أنه ملا و ذكر السخاوي هذه الواقعة للذهيب عن فوائد َرْحلَ 
اجتمع بابن دقيق العيد سأله النقي : َمْن أبو مـحمد الـهاليل ؟ فقال : ُسفيان بن 
عيينة . فأْعَجَبه استحضارُه . وألطُف منه قولُه : َمْن أبو العباس الذهيب ؟ فقال : 

 أبو طاهر الـمخلص .
قولُه :  -يف صحيح ابن حبان و أنا بني يدي شيخنا  -قال: وكذا مرَّ 

حدثنا أبو العباس الدمشقي ، فقال : َمْن هذا ؟ فَباَدْرُته مع أنه لـم يقصدين 
بن ُعمري بن جوصا ، فأْعَجَبه الـجواُب دون بذلك، وقلُت : هو أبو الـحسن أمحد 

 )٣(الـمبادرة لتقوية ما عرضنا له . 
 ١٩١-١/١٩٠، فتح املغيث:  ٢/٦٢٧النكت على ابن الصالح :  )١(
 ٩/٦٤) طبقات الشافعية الكربى:٢(
 ١٩١-١/١٩٠) فتح املغيث: ٣(
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ْن َوَقَع يف إسناٍد أو مْنتٍ اختالٌف من الرَُّواة بتقديـٍم ، أو تأخٍري ، أو وإ
زيادٍة ، أو نقصاٍن ، أو إبداِل راٍو مكاَن راٍو آخَر ، أو مٍنت مكاَن مٍنت ، أو 
تصحيٍف يف أمساء السند أو أجزاء الـمنت ، أو باختصاٍر، أو حذٍف ، أو مثل 

 ذلك ، فالـحديُث ُمضطِرٌب . 

( وإْن َوَقَع يف إسناٍد أو مْنتٍ اختالٌف من الُرَواة بتقدٍمي أو تأخٍري أو قوله: 
زيادٍة أو نقصاٍن أو إبداِل راٍو مكاَن راٍو آخَر أو َمْنتٍ مكاَن َمٍنت أو تصحيٍف يف 

و باختصاٍر أو َحذٍف أو مثِل ذلك ، فالـحديُث أمساء السند أو أجزاِء الـمِنت أ
ن الـمنقطع ، و : هذا بيان الـُمْضَطِرب من الـحديث بعد بياأُقوُل ُمْضَطِرٌب) 

الـمدلَّس . واْلُمْضَطِرُب هو اّلذي فيه االضطراب ، و االضطراُب أيضاً من عوارض 
السََّند و الـمِنت، فإّن االضطراَب كما يكون يف السند يكون يف الـمنت كما سيأيت . 
فاملؤلِّف لـما فـَرََغ من الذي تعرتيه العوارض يف سنده فقط َشرََع يف الذي تعرتيه 

 ارُض يف َسَنِده و متنه معًا.العو 
أما معىن االضطراب لغًة فهو مأخوذ من الضرب،  معىن االضطراب لغًة :

والضرُب : إيقاع شيٍء على شيٍء ، والـموج يضطرب : أي يضرب بعضه بعضاً، 
وتضرب الشيء و اضطرب : تـحّرَك وَماَج . والتضريب : التحريُض، كأنه حّث 

االضطراب : كثرُة الذهاب يف الـجهات على الضرب الذى هو بعد يف االرض ، و 
 )١من الضرب يف األرض .(

 ٨/٣٥، لسان العرب : ٢٩٤) انظر: املفردات للراغب : ١(
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ه يف كالم أجد َلمْ : و أما معناه اصطالحًا فمعىن االضطراب اصطالحًا 
 . ناً تْ مَ  أو داً نَ سَ  الرَُّواة فاختال:  بأنه فهأعرِّ  أن مكنينـي َلِكنْ  ، لعلماءا

على ما قال  -و أما الـحديث الـمضطرب فهو  احلديُث اْلُمْضَطِرُب :
 : -ابن الصالح 

" الذي تـختلف الرواية فيه ، فيـَْرِويِه بعُضهم على وجٍه، وبعُضهم على  
ْيه ُمضطرِبًا إذا َتَساَوِت الرَِّوايتاِن ، أما إذا  وجٍه آخَر مـخالٍف له . إمنا ُنَسمِّ

امها بـحيث ال تـَُقاِوُمَها األْخرى: بأْن يكون راويها أحفَظ  أو أكثَر تـََرجََّحت إحد
صحبًة للمروي عنه ، أو غَري ذلك من وجوه الرتجيحات الـمعتمدة،  فالـحكُم 

 )١للراِجَحة ، وال يُْطَلُق عليه حينئٍذ وصُف الـمضطِرب ، و ال له ُحكُمه.(
و قال النووي : "هو الذي يـُْرَوى على أْوُجٍه ُمـختِلَفٍة ُمتَـَقارِبٍَة ، فإْن 

َحْت إحَدى الروايتني بـحفِظ رَاِويْـَها أو كثرِة  ُصحبته الـمروَي عنه أو غِري ذلك ، ُرجِّ
 )٢فالـحكُم للراِجَحة وال يكون ُمضطرِباً".(

أن الـحديث الـمضطِرب هو الذي يُرَوى على أوُجٍه مـختلفٍة  ُصه :و ُمَلخَّ 
من راٍو واحٍد مرَّتني أو أكثر ، أو من راوَيِني ، أو ُرَواٍة بـحيث ال يكون هناك 

َحْت إحد ٌح . فإن رُجِّ ى الروايتني ، أو الرِّوايات بـحفظ راويها أو كثرة ُصحبته ُمَرجِّ
الـمروَي عنه ، أو غِري ذلك من وُجوه الرتجيحات فالـُحكم للرَّاجحة، وال َيُكون 

 )٣الـحديث ُمضطربًا.(
  ٩٤-٩٣) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت:١(
 ٦) تقريب النووي:٢(
 ١/٢٠٠) انظر تدريب الراوي:٣(
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ثـم من الـمهم أن يُعَلَم أّن االضطراَب من حيث هو يرِجُع تارًة إىل الـمِنت ، 
 وتارًة إىل السََّند ، وتارًة إليهما ، على هذا فاالضطراُب على َضرَبِني :

 اضطراُب السََّند : و هو ما يـََقُع يف اإلسناد .� 

 اضطراُب الـمنت : وهو ما يـََقُع يف منت الـحديث .� 
قال الـحافظ ابن حجر :" وهو يقع يف اإلسناد غالبًا ، وقد يقُع يف املنت  

لكن قلَّ أن يَـْحُكَم الـمحدُِّث على الـحديث باالضطراب بالنسبة إىل اختالٍف يف 
 )١الـمنت دون اإلسناد.(

وقال الشيخ اللكنوي يف ( ظََفر األماين ) :" الـمضطِرُب ما اختلفت الروايةُ 
فيه ، سواٌء كان االختالُف من راٍو واحٍد ، أو كان يف أكثَر من واحٍد ، وسواٌء  

يف السََّند فقط ، أو يف الـمِنت فقط ، أو يف كليِهَما إالَّ أن  كان االختالفُ 
 )٢االضطراب يف الـمنت قلََّما يـُْوَجُد إالَّ ومعه اضطراٌب يف السَّند . (

ما ُرِوَي عن إمساعيل  و مثاُل مضطرب السند : :مثاُل مضطرب السند 
ه حريثاً يُـَحدُِّث عن أيب هريرة  ثـََين أبو عمرو بن مـحمد : أنَّه سـمع َجدَّ بن أمية َحدَّ

ه إَذا َصّلى أَحدُكم فْلَيْجَعْل تِلقاَء وجهِ  «قال:  –4 –أنَّ رسول هللا 
َشيئاً ، فإْن لـم يَـِجْد فْلَينَصْب َعصًا ، فإن لـم يكن معه عصاً ، فْلَيُخطَّ َخطّاً مث ال 

 ).٣( »يضرُّه ما َمّر  أَماَمه 
   ١١٤) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :١(
 ٣٩٨) ظََفر األماين :٢(
، و البيهقي يف السنن الكربى ٧٣٨٦،و أمحد:٩٤٣، و ابن ماجه:٦٨٩) رواه أبو داود:٣(
 ٢٣٦١، و ابن حبان يف صحيحه : ١١٢٠، و معرفة السنن : ٣٦٠١: 
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و هذا احلديث وقع االضطراُب يف سنده ، فقال ابن الصالح : " فرواه ِبْشُر 
بن الـمفضَّل وروح بن القاسم عن إمساعيل هكذا. ورواه سفيان الثوري عنه، عن 

عن أبيه ، عن أيب هريرة . ورواه محيد بن األسود عن أيب عمرو بن حريث ، 
إمساعيل، عن أيب عمرو بن حممد بن ُحَريث بن سليم ، عن أبيه ، عن أيب هريرة . 
ورواه وهيب وعبد الوارث ، عن إمساعيل ، عن أيب عمرو بن ُحريث ، عن جدِّه 

ث بن عّمار، ُحريث . وقال عبد الرزاق : عن ابن ُجَريج : مسع إمساعيل، عن ُحَري
 )١عن أيب هريرة . قال : وفيه من االضطراب أكثر مما ذكرناه . وهللا أعلم . (

بـما ذكره الدارقطين من حديث أيب بكر ، أنَّه قال : يا  و مّثَل له بعُضهم   
 ).٢( »َشيََّبْتين ُهوٌد وأَخَواتـُها :«  ِشْبَت ؟ قال َرُسول هللا أراكَ 

ارُقْطين  : هذا ُمْضطِرب ، فإنَّه لـم يـُْرَو إالَّ -كما حكاه السيوطي   –قال الدَّ
من طريق أيب إْسَحاق ، وقد اختُِلَف عليه فيه على نـحو َعَشرة أوُجٍه : فمنهم من 

و  و منهم من َجَعلُه من ُمْسند أيب بكر ، ومنهم من رواُه موُصوًال ، رواُه ُمْرَسًال ،
ومنهم من َجعلُه من ُمْسند عائشة ، وغري ذلك.  لُه من ُمسند َسْعٍد،منهم من َجعَ 

 )٣ترجيُح بعضِهم على بعٍض والـجمُع متعذٌر . (و ُرواته ثَِقاٌت ال يُـْمكن 
مضطرب الـمنت حديُث فاطمَة بنت قيس،  ومثالُ  : مضطرب الـمنت مثالُ 

إنَّ يف الـمال  « عن الزكاة ، فقال : -4-قالت: سألُت أو ُسِئَل النيب
 )  ٤. ( »لـحق�ا ِسَوى الزََّكاة 

   ٩٥) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت:١(
  ١/١٩٣علل الدارقطين : )٢(
  ٢٠٣/ ٢تدريب الراوي : )٣(
 ١٥٩٢، و البغوي يف شرح السنة : ٦٥٩ رواه الرتمذي: )٤(
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وهذا حديٌث قد اْضَطَرَب لفظُه ومعناُه ، فرواه الرتمذي هكذا من رواية  
شريك عن أيب محزَة عن الشعيب عن فاطمة ، و رواه ابُن ماجه من هذا الوجه 

 و هذا اضطرب ال حيتمل التأويل .  »لَْيَس ِيف اْلَماِل َحقٌّ ِسَوى الزََّكاِة  «  :بلفظ
رواه  ُمضَطِرب السند و الـمنت ما  ومثالُ  : ُمضطِرِب السََّند و الـمنت ِمثَالُ  

ثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبدهللا بن وهب ، أخربين أ بوداود يف (السَُّنن) : َحدَّ
يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن ُعتبة ، حّدثَه عن عمَّار بن 

 – 4 –أنّه كان يُـَحدُِّث أنـهم تَـَمسَُّحوا وُهم مع رسول هللا  «ياسر : 
بالصعيد لصالة الفجر ، فَضَربُوا بأُكّفهم الصعيَد ، مث مسحوا ُوُجوَههم َمْسحًة 

الصعيَد مرًة أْخَرى ، فَمَسُحوا بأيديهم كّلها  واحدًة ، مث َعاُدْوا ، فَضَربـُْوا بأُكفِّهم
 )١. ( »إىل الـمناكب واآلباط من ُبطُون أيديهم 

هذا حديٌث مضطِرٌب سندًا وَمْتنًا ، أما من حيث السند ؛ فإّن ابن  
ثه عن عمار بن ياسر ،  شهاب رواه ههنا عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة حدَّ
ورواه الـحميدي يف مسنده عن ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا ، عن أبيه 

هللا بن عبد هللا و عّمار بن ياسر " أيب  عن عّمار بن ياسر . فأْدَخَل بَني عبيد
 )٢عبيد هللا و هو عبد هللا ". (

و أما من حيث الـمنت ففي رواية أيب داود اآلنف ذكره يذكر : "ضربتني"  
 بن كيسان ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد هللا بنعن صاحل و رواه أحـمد ، 

  ٣١٨) رواه أبو داود : ١(
 ١/١٦٤) انظر مسند احلميدي: ٢(
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 فإْن أْمَكَن الـجمُع فِبَها وإالَّ فالتـََّوقُُّف .

فقام الـمسلمون مع  «عبدهللا ، عن ابن عباس ، عن عّمار بن ياسر و فيه : 
فَضَربُوا بأيديهم إىل األرض ، مث َرفـَُعوا بأيديهم ولـم  - 4–رسول هللا 

 )١( » ...يـَْقُضوا من الرتاب شيئاً ، فمسحوا �ا وجوههم وأيديهم إىل الـمناكب
فُهنا جعلها ضربًة واحدًة ، و فيما سبق ضربتني . فالـحديُث مضطرب 

ن سندًا و متناً. مث ال خيفى أن االضطراب قد يكوُن بتقدٍمي أو تأخٍري ، وقد يكو 
بزيادٍة  أو نُقصاٍن، و قد يكون بإبداِل راٍو مكاَن راٍو آخَر أو بإبداِل مْنتٍ مكاَن 
مٍنت ، و قد يكون بتصحيٍف يف أمساء السند أو أجزاء الـمنت ، و قد يكون 

 باختصاٍر أو حذٍف أو مثِل ذلك ، كما أشار إليه الـمؤلف .

هذا حكُم أقول: ( فإْن أْمَكَن الـَجمُع فَِبَها ، و إالَّ فالتـََّوقُُّف )  قوله :
 الـحديِث الـمضطِرب . ولِلُعلَماِء يف ذلك ثالثُة َمَذاهَب :

األوَُّل : ما َذَهَب إليه كثٌري من أهل الـحديث من أنَّ االختالف دليٌل على � 
َعَدم ضبط الراوي يف الـجملة ، فَيُضرُّ ذلك ولو كانت ُرَواتُه ثَِقاٍت إالَّ إن 

 )٢هو رأٌي فيه ُضعٌف .(َدلَّ دليٌل . قال الـحافظ : و 
الـمحدِّثني من الثاين : ما َذَهَب إليه الُفَقهاء وأكثُر األُصولِيني وطائفٌة من � 

أن االختالف يف السند ال يـَُؤثِّر وقد يـَُؤثُِّر يف املنت . َيرى أصحاُب هذا 
الـمذهب أن االختالف بني الرَُّواة اْلَمْقُبوِلني ال يُؤثِّر يف صحة الـحديث إال 

 )٣عند التنايف والتعارض يف املنت دون السند . (

 ١٨٨١٧مسند أمحد ، رقم:  )١(
 ٧٨٥/ ٢بن الصالح :) النكت على ا٢(
 ٧٤) انظر : املقرتب يف بيان املضطرب للشيخ أمحد بن عمر بازمول : ٣(
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........................................................ 

قال الـخليلي يف (اإلرشاد) : فأما الـحديُث الصحيُح الـمعلوُل ، فالِعلَُّة تقُع 
لألحاديث من أنـحاٍء َشّىت ال يُـْمِكُن حصُرها ، فمنها : اْن َيرِوي الثَِّقاُت َحديثاً 

فالـمسنُد صحيٌح وحجٌة ، وال َتُضرُّه علُة ُمرَسًال وينفرد به ثقٌة ُمْسندًا ، 
 )١االرسال.(
ـحديث من أنَّ االختالَف بني و الثالُث : ما اختارَُه األكثُر من أهل ال� 

الرَُّواة منه ما هو ُمَؤثٌِّر يف ثبوت الـحديث ، و منه ما ليس بـُِمـؤثِّر يف ثبوت 
 الـحديث .

 يقوُل العالمة ابن دقيق العيد يف (شرح الُعمدة ) :
ُضهم إىل أنَّ اختالف الرواية يف الـحديث ممّا مينع "أشاَر بع 

االحتجاَج به. قال : وهذا صحيٌح بشرط تكافُؤ الروايات أو تقاُر�ا ، أّما 
إذا كان الرتجيح واقعاً لبعِضها إّما ألنَّ ُرَواته أكثُر أو أحفُظ، فينبغي العمُل 

ـمرجوح ال مينع �ا؛ إذ األْضَعُف ال يكون مانعًا من العمل باألقوى، و ال
التمسَُّك بالراجح. قال: فَتَمسَّْك �ذا األصل؛ فإنه نافٌع يف َمَواضَع 
عديدٍة، منها: أنَّ الـمحّدِثني يـَُعلُِّلْون الـحديث باالضطراب ويـجمعون 
الروايات العديدة، فيقوُم يف الذهن منها صورٌة تـُْوِجُب التضعيَف. و 

ق فما كان منها َضعيفًا أْسِقَط عن درجة الواجُب أن يـُْنَظَر إىل تلك الُطرُ 
 )٢االعتبار، ولـم يُـْجَعْل مانعاً من التمسُّك بالصحيح األقوى ". (

 و قال الـحافُظ ابن حجر يف ( النكت على ابن الصالح ) :
"إنَّ الـمختلفني إما أن يكونُوا ُمتَماثِِلني يف الـحفظ واإلتقان أم ال ، 
 فالـمتماثلون، إما أن يكون عدُدهم من الـجانبني سواًء أم ال ، فإن استوى

 ١٦٣-١/١٦٢اإلرشاد : ) ١(
 ٢/٤١٣اإلحكام شرح عمدة األحكام : ) ٢(
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ستواء أوصافهم َوَجَب التَّوقُّف حىت يـَتَـَرجََّح أحُد الطريقني عدُدهم مع ا
بقرينٍة من الَقرائن . فمىت اْعُتِضَدْت إحدى الطريقني بشيٍء من ُوُجوه 
الرتجيح ُحِكَم لـها . و ُوُجوُه الرتجيح كثريٌة ال تَنَحِصُر ، و ال ضابَط لـها 

به ترجيٌح خاٌص ال  بالنسبة إىل مجيع األحاديث ؛ بل كلُّ حديٍث يقومُ 
يـخفى على الـُمَماِرس الَفِطن الذي أْكثـََر ِمن َمجِْع الُطُرق . وألجل هذا  
كان مـجاُل النظر يف هذا أكثَر من غريه ، وإن كان أحُد الـمتماثلني أكثَر 
عدداً فالـُحكُم لـهم على قول األكثر . وقد ذهب قوٌم إىل تعليله وإن كان 

أكثَر،  والصحيُح خالُف ذلك . وأما غري الـمتماثلني ، َمْن َوَصَل أو َرَفَع 
فأما أن يـََتساَووا يف الثقة أو ال ، فإن َتَساَووا يف الثقة ، فإن كان من َوَصَل 
أو َرَفَع أحفَظ فالـحكُم له ، وال يـُْلتَـَفُت إىل تعليل مْن َعلََّله بذلك أيضًا . 

ف . و إن لـم يتساووا يف و إن كان العكس ، فالـحكُم للُمرِسِل و الَواقِ 
الثقة فالـحكُم للثقة ، و ال يـُْلتَـَفُت إىل تعليل من َعلََّله ، برواية غري الثقة 

 )١إذا َخاَلَف . (
حةَ   :  االْضطراب قد يـُجاِمع الصِّ

ومن الـجدير بالـمالحظة أن اإلمام السُّيوطي قال : َوَقَع يف كالم شيخ 
حَة ، وذلك بأن يقع االختالُف  اإلْسالم السَّابق : أنَّ االْضطراب قد يـُجاِمع الصِّ

، فُيْحَكُم للحديث يف اسم رُجٍل واحٍد ، وأبيه، ونسبته، ونـحو ذلك، ويكون ثقًة 
حَّة وال يضرُّ االختالُف فيما ذُِكَر مع تسميتِه ُمْضطربًا، ويف الصَّحيحني  بالصِّ
أحاديُث كثريٌة بـهذه الـَمثَابة، وكذا َجَزَم الزَّركشي بذلك يف ُمـختصره فقال : قد 

 )٢يدخل الَقْلُب والشُّذوُذ واالْضطراُب يف ِقْسم الصَّحيح واحلسن. (
 ٧٧٩-٢/٧٧٨النكت على ابن الصالح : ) ١(
 ٢/٢٠٥تدريب الراوي:) ٢(
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وإْن َأْدرََج الـراوي كالَمـه ، أو كــالَم غـريِه مـن صــحاّيب ، أو تـابعّي ، َمــَثالً 
لَغَرٍض من األغراض ، كبياِن اللغة ، أو تفسـٍري للمعـىن ، أو تـَْقِييـٍد للُمْطلَـق ، أو 

 الـحديُث ُمْدرٌَج .نـحو ذلك ، ف

 
: اْلُمْدرَُج اسم  أقول وإن أْدرََج الراوي كالَمه أو كالَم غريِه اخل ) قوله: (
دراج" ، وهو اإلدخال ، يـَُقاُل : " أدرجُت الشيء يف الشيء" إذا مفعول من "اإل

َ سياُق إسناده أو أُْدِخَل  أدخلته فيه و َضمَّمَته إيّاه . و يف االصطالح : هو ما ُغريِّ
 يف متنه ما ليس منه بال فصل .

 ، َمْنت ـبال ةً لَ صِ تّ مُ  ، الرواة بعض من تقعُ  ألفاظٌ  هيقال اإلمام الذهيب :"  
ُ يُ  ال  راٍو، لفظِ  من هاـأن على دليلٌ  وَيدلُّ  ، حديثـال ُصْلبِ  من هاـأن إال للسامع ِبنيَّ

 )١( .هذا من هذا تـَْفِصلُ  بعبارةٍ  الطرق بعضِ  من حديثُ ـال يأيتَ  بأن
مث الـمدرَُج على قسمني : األوَُّل : ُمْدرَُج اإلسناد ، و َأقسام الـمدرج : 
َ ِسياُق إْسَناِده  ، و الثاين : مدرَُج الـمنت ، وهو ما أُْدِخَل يف متنه ما هو ما ُغريِّ

 ليس منه بال فصل . ثـم ُمدرَُج اإلسناد على أقسام : 
: ما يرويه جـماعٌة بأسانيد ُمـختِلَفٍة ، فريويه عنهم راٍو ، فَيْجَمُع  األول

ُ االختالَف .  الكلَّ على ِإسناٍد واحٍد من تلك األسانيد ، وال يـُبَـنيِّ
له ابُن الصالح : بـما رواه الرتمذي من رواية عبد الرمحن بن  مثَّلَ و  

مهدي و مـحمد بن كثري العبدي ، عن الثوري ، عن منصور و األعمش و واصل 
األحدب ، عن أيب وائل، عن عمرو بن شرحبيل ، عن ابن مسعود ، قال: قلُت: 

 يا رسول هللا ! أيُّ الذنب أعظُم ، الـحديث .

 ١٠) املوقظة للذهيب : ١(
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قال السيوطي :" فرَِواية واصل هذه ُمْدَرجٌة على رَِواية منُصور ، و 
األْعمش ؛ ألنَّ واصًال ال َيْذُكر فيه َعْمرًوا ، بل يـجعلُه عن أيب وائل ، عن 

، عبد هللا . هكذا رواُه ُشعبة ، و مهدي بن ميُمون ، ومالك بن ِمْغَول 
وسعيد بن َمْسُروق ، عن واصل ،كما ذكرُه الـخطيب . و قد بـَنيَّ 
اإلْسنادين مًعا يـحي بن سعيد الَقطَّان يف رَِوايته عن ُسفيان ، وفّصَل 
أحَدمها من اآلخر ، رواُه الُبَخاري يف (صحيحه) عن َعمرو بن علي ، عن 

 وائل، عن يَـْحي ، عن ُسفيان ، عن منُصور ، و األْعَمش كالمها عن أيب
َعمرو ، عن عبد هللا . وعن ُسفيان ، عن واصل ، عن أيب وائل ، عن 
عبد هللا من غري ذكر َعمرو . قال َعمرو بن علي : فذكرتُه لعبد الرَّمحن ، 
ثَنا عن ُسفيان ، عن األعمش ، و منُصور و واصل ، عن أيب  وكان َحدَّ

 وائل ، عن َعْمرو ، فقال : دعُه .
قال الِعَراقي : لكن رواه النَّسائي عن بـُْندار، عن ابن مهدي ، عن 

زاد يف السَّند ُسفيان، عن واصل وحدُه ، عن أيب وائل ، عن َعمرو ، ف
َعْمرًوا من غري ذكر أحٍد ، وكأنَّ ابن َمْهدي لـمَّا َحدَّث به عن ُسفيان ، 
عن منصور ، و األعمش ، و واصل بإْسناٍد واحٍد َظنَّ الرُّواُة عن ابن 

 ) ١َمْهدي اّتِفاَق طُُرِقهم ، فاقتصر على أحد ُشيوخ ُسفيان . (
الَّ َطرفًا منُه ؛ فِإنَّه عنَده بِإسناٍد آَخَر ، َأْن يكوَن الـمُنت عنَد راٍو إِ  الثَّاين :

فريويِه راٍو عنُه تاّمًا باِإلسناِد األوَِّل . ومنُه َأْن يسَمَع الـحديَث ِمن شيِخِه ِإالَّ طرفاً 
 منُه فيسَمَعُه َعن شيِخِه بواسطٍة ، فريويِه راٍو عنُه تاّماً بـحـَْذِف الواِسطِة . 

و مثالُه ما َرَوى أبو داود مـن رَِوايـة زائـدة ، وَشـريك فرَّقهمـا ، والنَّسـائي مـن 
 اصم بن ُكَليب ، عن أبيه ، عن وائل بنرواية ُسفيان بن ُعَيينة ُكلُّهم عن ع

 ١/٢١١) تدريب الراوي:١(
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قال فيه :" مثَّ جئُتهم بعد   -4–ُحْجر يف ِصَفة َصالِة َرُسول هللا 
ذلك يف زَماٍن فيه برد شديد ، فرأيُت النَّاس عليهم جل الثِّياب تـحرك أيديهم 

 )١تـحت الثِّياب.(
قــال العالمــة الســيوطي : فقولــه : " ثُــــمَّ جئــتهم إىل آخــره " لــيَس هــو �ـــذا 
اإلْسَناد ، و إنـَّما أُْدرَِج عليه، وهو من رَِواية َعاصم عن عبد الــجبَّار بـن وائـل ، عـن  

َهـُري بـن ُمَعاويـة ، و أبـو بَـْدر ُشـَجاع بعض  أْهلِه ، عـن وائـل . و هكـذا رواُه ُمبَـيـَّنًـا زُ 
ــــالها مــــن الـــــحديث ، و ذكــــرا  ــــدي ، و َفصَّ ــــة تـــــحريك األْي بــــن الوليــــد، فَميَّــــزا ِقصَّ

 )٢إْسَناَدهـما . (
َأْن يكوَن عنَد الرَّاوي َمتناِن ُمـْخَتِلفان بِإسناديِن مـختلفِني ،  الثَّاِلُث :

سناديِن ، أَو يروي َأَحَد الـَحديثِني  بِإسناِدِه فريويِهما راٍو عنُه ُمقَتِصراً على َأحِد اإلِ 
 الـخاصِّ بِه ، لكْن يزيُد فيِه ِمن الـَمْنتِ اآلَخِر ما ليَس يف الـَمْنتِ األوَِّل . 

و مثاُل ذلك حديٌث رواُه سعيد بن أيب مريـم عن مالك عن الزُّْهري عن 
ال تـََباغُضوا، وال تَـَحاَسُدوا، وال « قال:  -4 -أنس أنَّ َرُسول هللا 
 )٣الـحديث . (» ...َتَدابُروا، وال تـََناَفُسوا

ن حديث آخر لـمالٍك فقوله : "و ال تناَفُسوا " ُمْدرج أدرجُه ابن أيب مرمي م
إيَّاكم و :«  - 4 –عن أيب الّزِناد عن األعرج عن أيب ُهَرْيرة عن النَّيب 

؛ فإنَّ الظَّن أْكَذب الـحديث ، و ال تـََجسَُّسوا ، و ال تناَفُسوا ، و ال  الظَّن
 )٤» . (تـحاَسُدوا 

 ١١٥٩، و النسائي: ٧٢٨-٧٢٧) رواه أبو داود : ١(
   ١/٢١٠) تدريب الراوي:٢(
 ٦٧٠٥، و مسلم : ٦٠٧٦) رواه البخاري:٣(
 ٧٨٤٥، و أمحد : ٦٧٠١، و مسلم : ١٦١٦رواه مالك :  )٤(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ١٠٦                                            

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

قال السيوطي : وِكَال الـحديثني ُمتَّفق عليه من طريق مالك ، وليَس يف 
األوَّل: وال تناَفُسوا، وهي يف الثاين، وهكذا الـحديثان عند ُرواة الـموطأ. قال 

م، عن مالك عن ابن ِشَهاب، وإنـَّما يـَْرويها مالك الـخطيب: وِهَم فيها ابن أيب َمْريـ
 )١يف حديثه عن أيب الّزِناد . (

َأْن يسوَق الرَّاوي اِإلسناَد ، فيَـْعِرُض لُه عاِرٌض ، فيقوُل له كالمًا  الرَّابُع :
ِمن ِقَبِل نفِسِه ، فَيُظنُّ بعُض َمن َسـِمَعُه َأنَّ ذلَك الكالَم ُهو مُنت ذلَك اإلسناِد، 

 فَريويِه عنُه كذلك . 
ثـََنا ، الطَّْلِحيِّ  َحمَّدٍ ـمُ  ْبنِ  َماِعيلَ ـِإسْ و مثاله حديٌث رواه ابُن ماجه عن   َحدَّ

 َعنْ  ، ُسْفَيانَ  َأِيب  َعنْ  ، اَألْعَمشِ  َعنِ  ، َشرِيكٍ  َعنْ  ، َيزِيدَ  أَبُو ُموَسى ْبنُ  ثَاِبتُ 
َمْن َكثُرت َصالتُه باللَّيِل، :«  -4- هللاِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ، َجاِبرٍ 

 )٢» . (َحُسن وجهُه بالنهَّارِ 
قال اإلمام الـحاكم :"َدَخَل ثابٌت على شريك و هو يُـْمِلي و يقوُل : 

ثـََنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : " قال  ، و  -4-َحدَّ
قال :"َمْن َكثـَُرْت  َسَكَت لَِيكُتَب الـمستملي ، فلما َنَظَر إىل ثابت بن موسى

َصالتُه بِاللَّْيِل َحُسَن َوْجُهُه بالنـََّهار"، و َقَصَد بذلك ثابتًا لُزْهده وَوْرِعه ، فظنَّ 
ثابٌت أنه منت ذلك اإلسناد ، فكاَن يُـَحدُِّث به . وقال ابن حبان : إنـما هو قول 

 يـَْعِقدُ شريك ؛ فإنه قاله عقب حديث األعمش عن أيب سفيان عن جابر: "
" فأْدَرَجه ثابٌت يف الـخرب، مث سرقه منه مجاعٌة من  َأَحدُِكمْ  َرْأسِ  قَاِفَيةِ  َعَلى الشَّْيطَانُ 

ثُوا به عن شريك كعبد الـحميد بن بـجر وعبد هللا ابن شربمة و  الُضَعفاء ، وَحدَّ
 إسحق بن بشر الكاهلي و جـماعة آخرين .  

  ١/٢١٠تدريب الراوي:) ١(
  ١٣٣٣واه ابن ماجه:ر ) ٢(
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 و ُمْدرَُج الـَمْنتِ أيضاً على أقسام :
من كالِم بَعض  -4-منها : ما أْدرَِج يف حديث َرُسوِل هللا 

المًا من ُرواته بأْن يذُكَر الصََّحايب ، أو َمن بعَده عقيَب ما َيرِوْيِه من الـحديث ك
عند نفسه . فريويه َمن بَعَده َموُصوًال بالـحديث غَري فاصٍل بينهما بذكر قائله ، 
فيلتبس األمر فيه على من ال يَعَلُم حقيقَة الـحال ، ويَتَوهَّم أن الـجميَع عن رسول 

 .  -4-هللا 
 و منها ما يكون اإلدراُج يف قول الصحايب أو التابعي أو من بعده .

 مث هو على ثالث مراتب:
ا . أحُدها : أن يكو  -١   –و مثالُه ن ذلك يف أول الـمنت و هو نادٌر ِجد�

ما رواه الـخطيب باسناده من رواية أىب َقَطٍن  –كما يقوله العالمة العراقي 
هريرة قال:  قال و شبابة فرقهما عن شعبة عن مـحمد بن زياد عن أىب 

 . »أْسِبُغوا الوضوَء، ويٌل لألعقاب من النار«: -4-رسوُل ِهللا 
قال العالمة الـخطيُب : َوِهَم أبو َقَطن عمرو بن هيثم وشبابة بن سوار يف 

ْقَناُه ، و ذلك أن قوله: " أْسِبُغْوا روايتهما هذا الـحديَث عن شعبة على ما سُ 
-الُوُضوَء " كالُم أيب هريرة ، و قوله : " ويٌل لألعقاِب ِمَن النَّار"  من كالم النيب 

. قال : و قد رواه أبو داود الطيالسي ، و وهب ابن جرير ،  -4
وآدم بن أيب إياس ، و عاصم بن علي ، و علي بن اجلعد ، و غندر ، و هشيم ،  
و يزيد بن زريع ، و النضر بن مشيل ، و وكيع ، و عيسى بن يونس ، و معاذ بن 

ا الكالَم األوََّل من قول أيب هريرة ، والكالم الثاين معاذ كلُّهم عن شعبة ، و َجَعُلو 
 )١مرفوعاً . (

 ١٢٨) التقييد و اإليضاح : ١(
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كثُر . و مْن أمثلِته : ما ُرِوَي ثانيها : أن يكوَن يف آخره ، و هو األ -٢
 ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ُحرِّ،ْـ ال ْبنِ  َحَسنِ ـالْ  َعنِ يف التشهُّد عن زهري بن معاوية ، 

ى : " أن رسوَل ِهللا صل َمْسُعودٍ  ْبنِ ا َعنْ  ،بن قيس  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ، َخْيِمرَةَ ـمُ 
هللا عليه وسلم  َعلََّمه التشهَُّد يف الصالة فقال: " ُقْل : التحيات � ..... 
" فذكر التشهد، ويف آخره: " أشهُد أْن ال إلَه إالَّ هللا، وأشهُد أنَّ ُمـَحمَّداً 
رَُّسوُل ِهللا ، فإذا قلَت هذا فقد قضيَت صالَتَك ، وإن شئَت أن تـَُقوَم 

 )١ْقُعَد فَاقْـُعْد ". (فـَُقْم، وإن ِشْئَت أْن تَـ 
ج يف قال ابن الصالح : هكذا رواه أبوخثيمة عن الـحسن بن الـحرة، فأدر 

الـحديث قوله : " فإذا قلَت هذا. " إىل آخره، وإنـما هذا من كالم ابن مسعود، 
. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد  -4-ال من كالم رسول هللا 

الرمحن بن ثابت بن ثوبان رواه عن روايه الـحسن بن الـحر كذلك ، واتفق حسني 
الـجعفي ، وابن عجالن ، وغريمها يف روايتهم عن الـحسن بن الـحر على ترك ذكر 

مة ، و عن هذا الكالم يف آخر الـحديث مع اتفاق كل من َرَوى التشهُّد عن علق
 )٢غريه عن ابن مسعود على ذلك ، و رواه شبابة عن أيب خثيمة ففصَّله أيضاً. (

و مثاله ما ذكره الـحافظ  ثالثها : أن يكون يف الوسط وهو القليل . -٣
ابن حجر من قول الزهري : ( و الَتَحنُُّث : التـََّعبُُّد ) يف حديثه عن عروة 
عن عائشة رضي هللا عنها يف بدء الوحي يف قولـها فيه : ( وكان يَـْخُلو 

... )   الَعَددِ  َذَواتِ  اللََّياِيلَ  - التـََّعبُّدُ  ُهوَ  وَ  – ِفيهِ  فـََيَتَحنَّثُ  ِر ِحراٍء ،بغا
من كالم  إىل آخر الـحديث بطوله . قال : إن قوله : ( وهو التعبُّد )

 الزهري أدرج يف الـحديث من غري تـمييز كما أوضحته يف الشرح . 
 ١٣٨٠، سنن الدارمي:٣٧٩) مسند ابن اجلعد : ١(
 ٩٦) علوم احلديث البن الصالح: ٢(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ١٠٩                                            

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

و مثالُه أيضًا ما ذََكَرُه من حديث إبراهيم بن علي التميمي عن مالك بن 
 –قال: "إنَّ النيب  �ن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنس ، ع

َدَخَل َمّكَة يوَم الفتِح ، و على رأِسِه الـِمْغَفر ، وهو غُري مـُحرٍِم ،  -4
 : -4-فِقْيَل له : إنَّ ابَن خطل متعلق بأْسَتاِر الكعبِة ، فقال

. قال الـحافظ : إن قوله : ( وهو غري مـحرم ) من كالم الزهري ، أْدَرَجه  »اُقْـتـُُلْوهُ «
َ هذا الراوي يف ا لـخرب . وقد رواه أصحاُب الـموطأ بدون هذه الزيادة ، وبـَنيَّ

 )١بعُضهم أنـها كالم الزهري . (

 كالم و ههنا ميكن أن يتوجه إلينا سؤاٌل ، وهو : لـماذا يأيت الزيادة يف
َرَة له أنه من كالم النيب  -4-النيب  -حىت يـَتَـَوهَُّم من ال ِخبـْ

؟ والـجواُب عنه ما أشار إليه مؤلفنا رمحه هللا يف قوله : " لغرٍض -4
 مطلق أو نـحو ذلك". من األغراض كبيان اللغة أو تفسري للمعىن أو تقييد لل

 �مثاُل ما َوَقَع بيانًا لِلُّغِة قوُل الزهري يف حديث عائشَة  قال الراقم : 
وهو التَـَعبُّد  -وكان يـخلو بغار حراٍء فَيَتَحنَُّث فيه  «يف بدء الوحي يف قولـها فيه : 

من كالم الزهري ، ذكره  »وهو التعّبد  «فإنَّ قوَله :  »اللياَيل ذوات العدد ...  -
 بياناً لـمعىن التحنُّث ، فأدرج الراوي يف الـحديث من غري تـمييٍز .

الُبَخاري من حديث َماِلك  و مثاُل ما َوَقَع تفسريًا للمعىن ما َرَوى اإلمام
نـََهى َعِن  –4–: َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ  �َعْن نَاِفٍع َعِن عبد هللا بِن ُعَمَر 

َغاُر َأْن يـُزَ  َغاِر ، َو الشِّ نَـُهَما الشِّ ّوَِج الرَُّجُل ابـَْنَتُه َعَلى َأن يـَُزوَِّجُه اآلَخُر ابْـَنَتُه ، لَْيَس بـَيـْ
 )٢َصَداٌق . (

  ٢/٨٢٥النكت على ابن الصالح: ) ١(
 ٥١١٢صحيح البخاري: )٢(
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َغاُر َأْن يـَُزّوَِج الرَُّجُل اخل  -فقولُه : َوَقَع من بعض الرُّواة تفسرياً  -َوالشِّ
َغار . قال احلافظ ابنُ  َحَجر يف شرح البخاري : "قال اخلطيُب: تفسُري الشغار  للشِّ

، وإمنا هو قوُل مالٍك وصل باملنت الـمرفوع ، -4-ليس من كالم النيب
َ ذلك ابُن مهدي ، والقعنيب ، ومـحرز بن عون . مث ساقه كذلك عنهم .  وقد بـَنيَّ
و رواية مـحرز بن عون عند اإلمساعيلي ، والدارقطين يف الـموطآت، وأخرجه 

أيضًا من طريق خالد بن مـخلد عن مالٍك قال: سـمعُت أّن الشغار أن  الدارقطين
 )١لٌّ على أن التفسري من مقول مالٍك ال من مقوله ". (. وهذا دااخليـَُزّوَِج الرجل 

من حديث إبراهيم بن علي  ُرِويَ و مثاُل ما َوَقَع تقييدًا للُمطَلق ما 
قال : " إن  �التميمي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالٍك 

وهو غُري  -َخَل مكَة يوَم الفتح ، و على رأسه الـِمْغَفر دَ  -4-النيب 
 .   »أُقْـتـُُلْوُه  «، فِقْيَل له : إّن ابن خطل بأستار الكعبة ، فقاَل :  -مـُحرٍِم 

ـْحرٍِم ) من كالم الزهري ، قاله تقييدًا للمطلق فإّن قوله : ( وهو غري مُ  
دفعًا لـما يشكل عليه بأنه كيَف لَِبَس الـِمْغَفَر ِحني َدَخَل مكَة ؟ فَدَفَع بأنَّه ما كان 
ُمـْحرِمًا حينذاك ، فأدرجه الراوي يف الـخرب وقد رواه أصحاُب الـموطأ بدون هذه 

َ بعُضهم أنـها كالم الزه  ري .الزيادة ، وبـَنيَّ
  

و مـما ال بُدَّ من ِذْكرِه أّن تعمَُّد اإلدراج ال يـجوُز عند األكثر ، وهو الذي 
اختاَره ابُن الصالح يف ( الـمقدمة ) حيث  قال : "واعلم أنه ال يـجوز تعمُُّد شيٍء 

 ـمذكور . من اإلدراج ال
 ٩/١٦٢فتح الباري: ) ١(
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قال : وهذا النوع قد َصنََّف فيه الـخطيب أبوبكر كتابه الـموسوم بالفصل 
 )١للوصل الـمدرج يف النقل، فشفى وكفى ، وهللا أعلم.(

وهو الذي أْفَصَح عنه النووي يف ( تقريبه ) فقال : " وكلُّه حراٌم " ، قال 
السيوطي يشرحه :" اإلدراج بأقسامه حراٌم بإمجاع أهل الـحديث والفقه . قال : 

ة ، و ِمـمَّن وعبارُة ابن السَّمعاين وغريه : من تعمَّد اإلْدراج ، فهو ساقط الَعَدال
ابني ". (  )٢يُـحرِّف الَكِلم عن مواضعه ، و هو ُملحق بالكذَّ

و لكن استثىن بعُضهم من ذلك ما َوَقَع منه لتفسري غريٍب و بياِن لُغٍة و 
غريِه من األغراض الصحيحة ؛ لِقلَِّة ُوقُوع االلتباس فيه ، وقد فـََعَله الزهري وغريُه ، 

 َلَماء .و إىل ذلك ذهب مجٌع من العُ 
و منهم السيوطي ، فقال: "وعندي أنَّ ما أُْدرج لتفسِري غريٍب ال يُـْمَنُع ،  

 )٣ْهري و غُري واحٍد من األئمة " . (ولذلك فـََعلُه الزُّ 
و اعلـم ومنهم الـمال علي القاري يف ( شرح شرح النخبـة ) حيـُث يقـول : "

أنـــّهم قــالوا : اإلدراج بأقســامه َحــراٌم لـــما فيــه مــن التلبــيس و التــدليس ، و إن كـــان 
بعُضـــه أَخـــفَّ مـــن  بعـــض ، كتفســـِري لفظـــٍة غريبـــٍة ، مثـــل اْلُمزَابـََنـــِة ، و اْلُمَخـــابـَرَِة، و 

التحـرُمي يف الَعرَايَا ، ونـحوها ، مـما فـََعَله الزُّهرِي ، و غريُه من األئمـة ، بـل ال َيْظَهـُر 
ُد لــــه  ـــمَعاين و غــــريِه : و الــــُمَتعمِّ مثلـــه ال ســــيما يف الــــمّتفق عليــــه ، و قـــوُل ابــــن السَّ
اِبَني :  ــــم عــــن َمَواضــــِعه ، وهــــو ُملَحــــٌق بالَكــــذَّ ســــاقُط العدالــــة و مـــــمَّن يُـــــَحرُِّف الَكِل

 )٤يُـْحَمُل على ما َعَداه ". (
    ٩٨) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ١(
 ١/٢١١) تدريب الراوي : ٢(
 ١/٢١١) تدريب الراوي : ٣(
 ٤٧٥-٤٧٤بة: شرح شرح النخ) ٤(
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و منهم مجاُل الدِّين القاسـمي يف ( قواعد التحديث من فنون مصطلح      
لثالثة حراٌم وصاحُبه مـمَّن الـحديث ) حيث قال : قالوا تعمُُّد كلِّ واِحٍد من ا

يُـَحرُِّف الَكِلم عن َمَواضِعه ، وهو ُملَحٌق بالَكّذاِبَني ، نَعم ما أُْدرَِج لتفسِري غريٍب 
 )١ال يُـْمَنُع ، ولذلك فعله الزهري وغُري واحٍد من األئمة ". (

ّن إّن فيما َذَهُبوا إليه َنَظرًا ظاهرًا عندي ؛ أل قال الراقُم عفا هللا عنه :
اإلدراج ليس ُمراِدفًا لتفسري لفظٍة ، و بياِن لغٍة حىت يصحَّ أن ُيْسَتَدلَّ بـما فـََعَل 
الزهري ، وغريُه من األئمة على جواِز ذلك ؛ ألنـهم قد صرَُّحوا بأّن الـمدرََج هو ما 
أُدرَِج يف الـحديث من كالم بعض الرواة بـحيث يلتبس ذلك على السَّاِمع حّىت 

َرْت لفظٌة غريبٌة من أحد الرَُّواة بقصد التفسري أي َيُظنَّ أنّ  ه من الـحديث ، فإَذا ُفسِّ
ال بقصد اإلدراج ، ولـم يلتبس ذلك على الطالبني ال يكوُن ذلك من اإلدراج يف 

 شيٍء ، و هذا هو الذي ثـََبَت عن الزهري وغريِه من األئمة .
و أما إذا تـََعمََّد ذلك لقصد اإلدراج ، ال بقصد التفسري ، فهو حراٌم بال  

وا بذلك التفسري و استثناٍء ، و هذا لـم يثُبت عن األئمة أْصًال ؛ فإنـهم إنـما قصد
بيان اللغة . فإذا تقرََّر هذا فَاعَلْم أنَّ قولـهم: "إنَّه ال يـجوُز تَعمُُّد شيٍء من 
اإلدراج" فهو على عمومه ، ال يـحتاُج إىل َشيٍء من التخصيص ؛ ألّن اإلدراَج 
الـمذكوَر الَّذي هو سبُب االلتباس حراٌم مطلقًا ، و أما الذي ثبت عن األئمة فال 

َقاُل له اإلدراج اصطالحًا ، بل هو تفسٌري منهم للفظٍة ، أو بيان لغٍة ، أو غِري يُـ 
 ذلك ؛ ألنـهم لـم يقصدوا بذلك اإلدراج . و هللا أعلم .

 ١/٨٥) قواعد التحديث:١( 
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و هَذا اْلَمبَحُث يـَْنَجرُّ إىل روايِة الـحديث ونقِله بالـمعىن ، وفيـه  تنبيه :
ــاِهٌر يف  ــة ، ومــ ــو َعالـــــٌِم بالعربيــ ـــمَّْن ُهــ ــه جــــائٌز ِمــ ــى أنَّــ ــتالٌف ، فــــاألكثُرْوَن علــ اخــ
أَســـالِيِب الَكـــالِم ، وعـــاِرٌف بــــَِخَواِص التـََّراِكيـــب ، وَمْفُهوَمـــاِت الــــِخطَاب ؛ لِـــَئالَّ 

 ِطَئ بزِيَادٍة ونُقصاٍن .يُـخْ 

�

و هذا الـمبحُث يـَْنَجرُّ إىل رواية الـحديث ونقِله بالـمعىن ) لـَمـَّا : ( قوله 
لـمدرَِج إىل نقِل الـحديث بالـمعىن ، أراَد الـمؤلُِّف أْن انْـَجرَّ الكالُم يف بـحث ا

اُْخُتِلَف فيه على أقوال ،  أقول :يُـَحقَِّق هذا البحَث ، فقال : ( وفيه اختالف ) 
 ومنها : ما َذَهَب إليه األكثرون ، و هو ما أشاَر إليه الـمؤلُف ، فقال : 

 القوُل األوَُّل يف الرواية بالـمعىن : 
ِـــٌم بالعربيــة ، ومــاِهٌر يف أَســالِيِب ( فــاألكثُرْوَن ع لــى أنَّــه جــائٌز مـــِمَّْن ُهــو َعال

الَكـالِم ، وعــاِرٌف بِـــَخَواصِّ التـَّرَاِكيــب ، ومفهومــاِت الـــِخطَاب ؛ لــئال يـــُخِطئ بزيــادٍة 
ـلف ، ويـدلُّ : هـذا  تُ قلونقصاٍن . )  هـو الـَّذي َتْشـهد بـه أحـوال الصَّـحابة ، والسَّ

َة الواِحَدَة بألفاٍظ ُمـْختلفٍة كما ال يـَخفى على مـن يُطـاِلُع الكتـب عليه روايُتهم الِقصَّ 
 الـحديثية . 

الرتمذي يف ( الِعلل الصغري ) على جواز ذلك بأمور :  و استدل اإلمام
ثْـَناُكم على الـمعىن  « األول : بـما جاء عن واثلة بن األسقع ، قال: إذا َحدَّ

. و الثاين : بـما روي عن مـحمد بن سريين ، قال : كنُت أسـَْمُع  » فَحسُبُكم
الـحديَث من عشرٍة ، اللفُظ ُمـختِلٌف والـمعىن واِحٌد. و الثالث : بـما قال ابن 

على الـمعاين . و عون: كان إبراهيم النخعي، واحلسن ، والشعيب ، يأُتوَن باحلديِث 
 الرابع  مبا جاء  عن  عاصم  األحـول ، قــال : قُــلُت أليب  ُعثمان النـهـدي : إنـَّـَك 
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ثْـتَـَنا ؟ قــال : عليــك بالســماع  تُـــَحدِّثـَُنا بالـــحديِث ، مث تُـــَحدِّثـَُنا بــه علــى َغــِري َمــا َحــدَّ
 األول . و الـخامس: بـما قال الـحسن : إذا أصْبَت الـمعَىن  أْجـَزأَك . و السـادس :
بـما روي عن مـجاهد قال: أُنْـُقْص مـن الــحديث إْن ِشـْئَت وال تَـزِْد فيـه. و السـابع: 
بـما جاء عن زيد بن ُحبـاب عـن َرُجـٍل ، قـال : َخـرََج إلينـا ُسـفياُن الثـوري ، فقـال : 
إْن قُلـــُت لكـــم أنـــا أَُحـــدُِّثُكم كـــلَّ َمـــا مسعـــُت فـــال ُتَصـــدِّقـُْوِين ، إنــــما هـــو الــــمعىن . و 

 )١: بـما قال وكيع : إْن لـم يكن الـمعىن واسعاً فـََقْد َهَلَك الناُس . ( الثامن
 ِحيلُ ـيُ  َماـبِ ي : "إْن لـم يكن َعالـمًا باأللفاظ ومَقاِصِدَها، قال اإلماُم النـََّووِ 

ُ اللفُظ الذي مسََِعه ، فإْن   َمَعانِيَـَها لـم يَـُجْز له الّرَِوايُة بالـمعىن بال ِخالٍف ، بل يتعنيَّ
ب الـحديث والفقه و األصول : ال كاَن َعالـمًا بذلك فَقالْت طائفٌة من أصحا

ولـم  -4-جتوُز إالَّ بلفِظه ، وَجوََّز بعُضهم يف غري حديث النيب 
ّوِْز فيه ، وقاَل جـمهوُر السََّلِف والـَخَلِف من الطوائف : يـجوُز بالـمعىن يف يُـجَ 

مجيعه إذا َقَطَع بأداء الـمعىن . وهذا يف غري الـمصنفات ، وال يـجوُز تغيُري ُمَصنٍَّف 
وإن كان بـمعناه ، وهللا أعلم . وينبغي للراوي بالـمعىن أْن يقوَل َعِقيَبه: أْو َكَما قاَل 

نـحَوه، أو شبَهه، أو ما أشبه هذا من األلفاظ . وإذا اْشَتَبَه على القارئ لفظٌة ،  أو
فَحُسَن أن يقوَل بعد قراءتـها على الشك : أو كما قال ، لتضمُِّنه إجازًة وإذنًا يف 

 )٢صوابـها إذا بَاَن، وهللا أعلم.(
قال العالمُة ابُن كثري: " و أما روايته احلديث باملعىن ، فإْن كان الراِوي غَري 

يَث �ذه عاٍمل وال عارٍف مبا يُـِحْيُل املعىن ، فال خالَف أنه ال تـجوُز له روايُته الـحد
الصفة . وأّما إذا كاَن عالـمًا بذلك ، َبِصرياً باأللفاظ وَمدُلوال�ا ، وبالـمرتادف من 

 األلفاظ و حنو ذلك ، فَقْد َجوََّز ذلك ُجـْمهوُر الناس َسَلفاً وَخَلفاً ، وعليه العمُل،
 ٤٣٢/ ١، وشرح علل الرتمذي البن رجب :٢٣٥العلل الصغري يف آخر السنن:) ١(
 ١٥تقريب النووي:) ٢(
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إن الواقعة تكون واحدًة ، كما هو الـمشاهد يف األحاديث الصحاح وغريها، ف  
 )١وتـجيُء بألفاٍظ ُمتَعدَِّدٍة، ومن ُوُجوٍه مـختلفٍة ُمتباينٍة " . (

قاَل الَعالمُة الَلْكنِوي : فإنّه إْن لـم يكن الراوي َعالـمًا بـمدلوالِت  و  
األلفاظ و َمَقاِصِدها ، عارفاً بـما يَـْخَتلُّ به َمَعانِيَها ، َخبرياً بـمقداِر التفاوت بَني ما 

رِوَي يُؤدِّْيِه و بني أصل الـمدلول : لـم تَـُجز له الروايُة بالـمعىن ، بل يـِجُب عليه أن يَ 
 )٢تلك األلفاظ الـخاصَّة ، و هذا مـما ال خالَف فيه . (

فوٍع ، ُرِوَي من حديث يعقوب و ُيْستَدلُّ على جواز ذلك بـحديٍث مر 
عبدهللا بن سليمان بن ُأَكيمة اللَّيثي، عن أبيه، عن جدِِّه قال: قلُت: يا َرُسول هللا! 
إّينِ أمسُع منَك الـحديث، ال أْسَتطيُع أن أُؤدِّيَه َكَما أمسُع منَك، أزيُد َحرفًا أو 

إَذا لـم تُـِحلُّوا َحرَاًما، ولـم تُـَحّرُِموا :« �4-أنُقُص َحرفًا ، فقال 
 )٣» . (َالًال، وأَصْبتم الـَمْعىن فال بأس حَ 

 أُْنزِلَ  اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإنَّ  «:  حديثـبيف (رسالته)   الشَّافعي لذلك واستدلَّ 
عَ  َعَلى  خْلِقهـب ِلَرأْفته هللا كان فإذْ :  قال ..... » ِمْنهُ  تـََيسَّرَ  َما فَاقْـَرُءوا َأْحُرفٍ  ةِ َسبـْ
 وإنْ  قراءته همـل لُِيِحلَّ  َيزِلُّ  قدْ  حْفظَ ـال بأنَّ  منه معرفةً  أْحرف سْبعة على كتابَه أنزل

 هللا كتابِ  ِسَوى ما كان:  معىن إحالةُ  اختالفهم يف يكن مـل ما فيه اللفظُ  اختلف
 ُحْكمٌ  فيه يكن مـل ما وكل مْعناه ِحلْ ـيُ  مـل ما اللفظ اختالف فيه جوزـي أنْ  أْوَىل 

 )٤. ( معناه حيلـي ال فيه اللفظ فاختالف
 ١٨) الباعث احلثيث :١(
  ٤٩٣-٤٩٢) ظفر األماين: ٢(
، و احلكيم ٣١١/ ٩، و أبو نعيم يف معرفة الصحابة : ٦٣٧٢) رواه الطرباين يف الكبري : ٣(

 ١/١٤٥، و أبو طاهر ابن فيل يف جزئه : ٤/١١٩الرتمذي يف نوادر األصول :
 ٢٧٤) الرسالة لإلمام الشافعي : ٤(
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وِقْيـَل : َجــائٌِز يف ُمْفــَرَداِت األلفــاِظ ُدوَن الــمركَّباِت . وِقْيــَل : جــائٌز ِلَمــْن 
 اْسَتْحَضَر ألفاَظه حّىت يـََتَمكََّن  ِمْن التََّصرُِّف ِفيِه . 

 َوأَبُو أَنَا َدَخْلتُ :  ، قَالَ  َمْكُحولٍ  َعنْ وقال السيوطي: وروى البَـْيهقي 
ْعَتهُ  ، َحِديثٍ ـبِ  َحدِّثـَْنا،  اَألْسَقعِ  أَبَا يَا:  فـَُقْلَنا اَألْسَقعِ  ْبنِ  َواثَِلةَ  َعَلى ، اَألْزَهرِ   مسَِ

 َهلْ :  فـََقالَ  ِنْسَيانٌ  َوالَ  تـََزيُّدٌ  َوالَ  َوْهمٌ  ِفيهِ  لَْيسَ  - 4 - ا�َِّ  َرُسولِ  ِمنْ 
ا َحاِفِظنيَ ـبِالْ  َلهُ  ْحنُ ـنَ  َوَما،  نـََعمْ :  فـَُقْلَنا ؟ َشْيًئا اْلُقْرآنِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  قـََرأَ   ِإنَّا،  ِجد�

 تَْألُونَ  الَ  َأْظُهرُِكمْ  بـَْنيَ  َمْكُتوبٌ  اْلُقْرآنُ  َهَذا:  قَالَ  َونـَنـُْقصُ  ألَِلفَ َوا اْلَواوَ  لََنزِيدُ 
ُقُصونَ  َتزِيُدونَ  أَنَُّكمْ  تـَْزُعُمونَ  َوأَنْـُتمْ ، ِحْفَظهُ  ْعَناَها بَِأَحاِديثَ  َفَكْيفَ ،  َوتـَنـْ  ِمنْ  مسَِ
ْعَناَها َنُكونَ  الَ  َأنْ  َعَسى - 4 - ا�َِّ  َرُسولِ  ،  َواِحَدةً  َمرَّةً  ِإالَّ  ِمْنهُ  مسَِ

ثْـَناُكمْ  ِإَذا َحْسُبُكمْ   )١( . َىن اْلَمعْ  َعَلى َحدَّ
 الَقوُل الثَّاِين : 

( و ِقْيَل : جائٌز يف ُمفَرَداِت األلفاِظ ُدوَن الـُمرَكَّباِت ) هذا قوٌل  و قولُه :  
و قال ُل: " اَخلطيُب البغدادي يف ( الكفاية ) حيُث يقو  ثاٍن ، و هو الَّذي اختارَهُ 

قوٌم من أهل العلم: الواجُب على الـمحدِِّث أْن َيرِوَي على اللفظ إذا كاَن معَناُه 
راوي غاِمضاً ُمـحَتِمًال، فامَّا إذا لـم يُكْن كذلك، بل كان معناُه ظاهراً معلوماً ، و لل

غُري زائٍد عليه وال ناقٍص منه ،  - 4 -لفٌظ يـَُنوُب مناَب لفظ الرسول
، جاَز للراوي روايُته على  -4-عٰىن َلْفِظه و ال مـحتمل ألكثر ِمن م

َل قوله : (  قَاَم ) بـِـــــــ ( نـََهَض ) ، و ( قاَل ) الـمعىن ، و ذلك يَـُجوُز نـحو أن يـَُبدَّ
بـِـــــــ ( َتَكلََّم ) ، و ( َجَلَس ) بـِـــــــ ( قـََعَد ) ، و ( َعَرَف)  بـِـــــــ (َعِلَم) ، و (اْستطَاَع ) 

 ، و (َحــظَــَر )بـِـــــــ (َقَدَر) ، و ( أرَاَد)  بـِـــــــ ( َقَصــَد ) ، و ( أْوَجَب )  بـِـــــــ ( فَــَرَض) 
 ٢/٩٨) تدريب الراوي:١(
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بـِـــــــ ( َحرََّم ) ، و مثل هذا ِمـمَّا يطوُل تـََتبـَُّعه . قال : و هذا القوُل هو الَّذي نـختاُره 
َعالِـماً  -4-مع شرٍط آخَر ، و هو أن يكوَن سامُع لفِظ النيب 

 ) ١بـموضوع ذلك اللفظ يف اللسان ". (
و قال اإلماُم الغزايل يف ( الـُمْسَتْصٰفى ) : و قال فريٌق : ال يـَُجوُز إالَّ 
إبداُل اللفظ بـَما يـُرَاِدفُه ، و ُيَساِوْيه يف الـمعٰىن ، كما يبدل القعوُد بالـجلوس ، و 

ستطاعُة بالقدرة ، و اإلبصاُر باإلحساس بالبصر ، و الـحظُر العلُم بالـمعرفة ، و اال
بالتحرمي ، و سائر ما ال ُيَشكُّ فيه ، و على الـجملة ما ال يتطّرق إليه تفاوٌت 

 )٢باالستنباط و الفهِم . (
 الَقْوُل الّثاِلُث :

( وِقْيَل : جائٌز لـمْن اْسَتْحَضَر ألفاَظه حىت يـََتَمكََّن من التََّصرُِّف فيه ) و 
من وحاصله : الـَجَواُز لـمن يَـحفُظ اللفَظ لَِيَتَمكََّن هذا الثالث من األقوال ، 

قال الـحافُظ ابُن حجر : " وِقْيَل : إنـما يَـُجوُز التَّصرُّف فيه ، دون من َنِسَيه . 
 )٣". ( لَِيَتَمكََّن من التَّصرُّف فيهلـمن َيسَتْحِضُر اللفَظ 

و أشاَر الـمؤّلُف إىل ُضعِفه حيُث َعبـََّر عنه بـ : ِقْيَل ، و قال الـمال علي 
 )٤القاري يف (شرح شرح النخبة) : و ضعفه ظاهر . (

 
  ٢/١٨٨) الكفاية يف علم الرواية : ١(
 ٣٣٦/ ١) املستصفى:٢(
 ١١٦) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٣(
 ٣١٤) شرح شرح النخبة : ٤(
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و ِقْيَل :جائٌز ِلَمْن  يـَحَفُظ َمَعاَين الـحديِث، و َنِسَي ألفاَظَها؛ للضرورِة 
 يف تـحصيل األحكام، وأما مِن اْسَتْحَضَر األلفاَظ فال يـجوُز له لَعَدم الضرورة . 

 الَقوُل الّراِبعُ 
( و قيل : جائٌز ِلَمْن يـحَفُظ َمَعاَين الـحديث ، و َنِسَي ألفاَظها ؛ للَضُرورِة 
يف تـحصيل األحكام ، و أمَّا مِن اْسَتْحَضَر األلفاَظ فال يـجوُز له لعدم الضرورة.) 

هذا الرابُع من األقوال ، و هو عكس الثالث . قال الـحافظ ابن حجر :" و و 
ِقْيَل : إنـََّما يـجوُز لِـَمْن كان يـحفُظ الـحديَث ، فـََنِسَى لفَظه ، و بَِقَي معناه 
ُمْرَتِسمًا يف ذهنه ، فله أْن يرويه بالـمعىن ؛ لـَمْصَلحِة تـحصيل الـُحكم منه ، 

 )١ِضراً للفِظه ". (بـخالف من كان ُمْسَتح
كما يف ( تدريب الراوي )   –و هو مـختاُر اإلمام الـَماوردي حيُث قال  

: " إْن نسي اللَّفظ َجاز ؛ ألنَّه تـحمل اللَّفظ والـمعىن ، وعجَز عن  -ي للسيوط
أداء أحدمها ، فيلزمُه أداُء اآلخر، ال سيَّما أنَّ ترَكه قد يكون كتًما لألحكام ، فإْن 

من الَفَصاحة  -4-لـم يـَْنَسُه لـم يـُجْز أن يُورَِده بغريِه ، ألنَّ يف كالمه 
 )٢ما ليس يف غريه . (

ُل عندي هو األوىل ؛ ألن الـمرَء و لو كاَن قال العلي القاري : و هذا القو 
يف غايٍة من الفصاحة و البالغة ال ينهض إىل التعبري عن ألفاِظ َمْن أُْوِيتَ َجواِمَع 
الَكِلم بـما يُؤدِّْي َمَعانيها أْمجََع بـحيث ال يزيُد و ال ينقُص ، بل ال يـَُتَصوَُّر أْن 

 )٣.( يكون ُمَساِوياً لـها يف الـجالء و الـخفاء
   ١١٦نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي:) ١(
 ٢/٩) تدريب الراوي: ٢(
 ٥٠٠) شرح شرح النخبة:٣(
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مه ، أما أْوَلِويَُّة روايِة اللفظ من غري تصرٍُّف فيها وهذا الـِخالُف يف الـجواز وعد
َع َمَقاَلِيتْ  «: -  -   -فُمتَّفُق عليه ؛ لقوله  َنضََّر ُهللا اْمَرءًا مسَِ

َع  تَِّة وغريَِها. »فـََوَعاَها فَأدَّاَها ،كما مسَِ  . والنقُل بالـمعىن واقٌع يف الُكُتِب السِّ

 القوُل الـُمختاُر يف الباب 
( وهذا الـخالُف يف الـجواِز وعدِمه ، أمَّا أْوَلِويَُّة رواية اللفظ من قوله : 

َع  «:  -4 -غري تصرٍُّف فيها فُمتـََّفٌق عليه ؛ لقوله  َنضََّر ُهللا اْمَرءاً مسَِ
َع  تَِّة  »َمَقاَلِيتْ ، فـََوَعاَها ، فَأدَّاَها َكَما مسَِ و النقُل بالـمعىن واقٌع يف الُكُتِب السِّ

: قال الـحافظ ابن حجر بعد إيراِد األقوال الـماضية ما نّصه : "  أقول )وغريَِها .
َم يتعلَُّق بالـجواز وعدمه ، وال شكَّ أنَّ األوىل إيراُد الـحديث بألفاظه  ومجيعُ  ما تـََقدَّ

؛ لئال  ىندون التصرُّف فيه.  قال القاضي عياض : "ينبغي سدُّ باب الرواية بالـمع
يتسّلط من ال يـحُسُن ِمـمَّْن َيُظنُّ أنه يـحسُن كما َوَقَع لكثٍري من الرَُّواة قديـمًا 

 ) ١وحديثاً ، وهللا الـموفق . (
و قال ابُن الصَّالح : " الظاهُر أنَّه ال يـجوُز تغيُري " عن النيب " إىل " عن  

" ، و كذا بالعكس ، و إن َجاَزِت الروايُة باملعىن ، فإن -4-رسول 
شرط ذلك أْن ال يـختلف املعىن ، و املعىن يف هذا مـختلف . و ثـََبَت عن عبد هللا 

أى أباه إذا كان يف الكتاب " النيب " فقال الـمحّدث : " بن أمحد بن حنبل : أنّه ر 
  -4-سول هللا "َضَرَب، و َكَتَب " عن ر -4-عن رسول هللا

 يف ثِ محدِّ ـال اتباعَ  َأمحدُ  اْسَتَحبَّ  َماـَّ َوِإنو قاَل الـخطيُب أبو بكر: هذا غُري الزٍم ، 
بن أمحد بن  صاحل عن بإسناده ذكر مث.  ذلك يف الرتخيصُ  هذهبُ فمَ  إالَّ  و، هلفظِ 

 "   -4- �َِّ ا َرُسولُ  قَالَ "  حديثـال يف يكون: أليب قلتُ :  قال حنبل

 ١١٦) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
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 . بَْأسٌ  ِبهِ  َيُكونَ  َال  َأنْ  أَْرُجو: قَالَ  ،" -4- قَالَ "  نسانُ اإل فَيجعلُ  
وذكر الـخطيب بسنده عن محاد بن سلمة: أنه كان يـحدُِّث وبني يديه عفَّاُن 

َاِن " النيب   -4-"إىل"رسول هللا -4-وبـَْهٌز، فجعال يـَُغريِّ
 )١ـهما محَّاد : أما أنتما فال تـَْفَقَهاِن أَبداً ، وهللا أعلم . (فقال ل

َع َمَقاَلِيتْ فـََوَعاَها  « مث ال َيْذهُب عنك أنَّ حديَث : َنضََّر ُهللا اْمَرءًا مسَِ
َع  كما اْسُتِدلَّ ِبه على أْوَلِويَِّة رعايِة لفظ الـحديِث كذلك هو   »فَأدَّاَها َكَما مسَِ

فإّن ، كما حكاه الـخطيب يف الكفاية ؛  حجُة َمْن َذَهَب إىل ُوُجوب اتباع اللفظ
َع " فيه لفظ:  حجة حديثـال، قال الـخطيب ردًا عليهم :" إن " فَأدَّاَها َكَما مسَِ
 مبلغ فرب: -4-بقوله يقول ما على ونبه فيه علل قد ألنه عليكم،

 فكأنه ، منه أفقه هو من إىل و ، بفقيه ليس فقه حامل ورب ، سامع من أوعى
 منـم وال فقيه غري السامع وكان ، وأفقه السامع من أوعى مبلغـال كان إذا:  قال

 فال وإال ، الفقيه مـالعال معناه ليستنبط اللفظ تأدية عليه وجب ، معىنـال يعرف
 )٢. ( سواء مبلغـال و مبلغـال حال كان إن التعليل هذاـل وجه

 نقل على رُ قصي ال"  معـس كما األداء"  أنَّ عنه ب ابَ جَ ـيـمكن أن يُ  و
 كما معىنـال ىأدّٰ  هفإنّ ؛  مسع كما أداء تغيري غري من معىنـبال النقل بل ؛ لفظال

 ىأدَّ  هإنَّ : لُ اقَ يُـ  نقصان ال و، ةزياد غري من معىنـال ىأدَّ  إذا مَ جِ رتَ مُ ـال أنّ كما  مسع
 على حديثـال يف داللةَ  فال مَ لِّ سُ  لو و،  آخر بلفظ األداء كان إن و ، مسع كما
فالـجمهوُر .  األفضلية يف نزاعَ  ال و ، أفضل باللفظ داءاأل أنَّ  هغايتُ  ، جوازـال عدم

  َحـَمُلوا الـحديَث على النُّدِب و االستحباِب ، و هو الـُمْختاُر عند األخيار .
   ٢٣٣) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ٢/١٩٣الكفاية يف علم الرواية : ) ٢(
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َعُن  َعَنُة روايُة الـحديِث بلفِظ " َعْن ُفالن َعْن ُفالن " ، و اْلُمَعنـْ و اْلَعنـْ
َعنِة الـُمَعاَصرُة عند ُمسلٍم ، و  حديٌث رُِوَي بطريق الَعنَعنِة ، و ُيْشتَـَرُط يف الَعنـْ

قوٍم آخريَن . و ُمْسلٌم رَدَّ على الَفرِيَقْنيِ  الُلِقيُّ عند البخاري ، و األخُذ  عند
 غُري َمقبـُْوَلٍة .أشدَّ الرَّدِّ و بَاَلَغ فيِه ، و عنعنُة الـُمَدلِِّس 

َعنَـــُة روايـــُة الــــحديِث بلفـــِظ " عـــن فـــالن عـــنقولـــه : فــــالن " اخل )  ( و اْلَعنـْ
َعن: إنَّ ههنا مسائَل : األوىل : فـي تعريف  أقول ، و الثانيـة : فــي  الــحديِث اْلُمَعـنـْ

ـــه ، و الرابعـــة : يف اخـــتالف األئمـــة يف اعتبـــار  حكمـــه ، و الثالثـــة : يف شـــرائط قبول
 هذه الشروط . 

أما الـمسئلة األوىل فاعلم أّن الراوي قد يذكُر اإلسناَد بلفِظ " َعْن ُفالن " 
َعُن  َعَنة "، فالـُمَعنـْ َعن" و لـهذا الفعل "الَعنـْ فهذا الـحديث يـَُقاُل له :" الـحديُث الـُمَعنـْ

" َعْن "، ولو يف مـحٍل واحٍد من  هو الـحديُث الِذْي ُرِوَي بلفظِ  -بفتح العينني  -
 )١اإلسناِد ، من غري بيان للتحديث أو اإلخبار أو السَّماع . (

ومثاُل الـحديِث الـُمَعنَعن : ما قال اإلماُم البخاري : حدثنا يـحي بن 
: أّن رسوَل  �بكري، حدثنا مالك عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة 

 الصَِّفيُّ  َوالشَّاةُ  ِمْنَحةً  الصَِّفيُّ  اللِّْقَحةُ  اْلَمِنيَحةُ  نِْعمَ  « قال : -4 -هللا 
 )٢.( » .بِِإنَاءٍ  َوتـَُروحُ  بِِإنَاءٍ  تـَْغُدو

  ٤٥) انظر: التوضيح األ�ر:١(
 ٢٦٢٩) رواه البخاري برقم : ٢(
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ا يف حكمه على قولني : األول : أنه ال و أما الـمسئلُة الثانيُة فاْختَـَلُفوْ 
ْ اتصالُه الحتمال انقطاعه. و َوجََّهُه بعُضهم  كما   –يُـْحَتجُّ به ُمطَلقًا ما لـم يـََتبَـنيَّ

بأّن " عْن  " ال إشعاَر لـها بشيٍء من أنواع  التحمُّل ، و   -يَـْحكيِه السََّخاوي 
الواحُد ِمنَّا مثًال : عن رسول هللا ، أو  يصحُّ ُوقوُعَها فيما هو منقطٌع ، كما إذا قالَ 

ثـََنا " و "  عن أنس ، أو نـحوه . و لذلك قاَل ُشْعبُة : كلُّ إسناٍد ليس فيه "َحدَّ
أْخبَـَرنَا "فهو َخلٌّ وبَقٌل ، و قال أيضًا : فالٌن عن فالٍن ليس بـحديٍث . و هذا 

 )١كفاية َغَلَبِة الظنِّ.(مردوٌد بإمجاع السََّلف ل –كما يقوله النووي   –الـمذهُب 
القاضي أبو هذا القول حكاه ابن الصالح ومل ُيَسمِّ قائَله ، ونَقَله قبله 

 )٢مـحمد الرامهرمزي يف (الـمحدث الفاصل) عن بعض الـمتأخرين من الفقهاء. (
ثاين و هو قوُل الـجمهور : أنه يف حكم الـحديث الـُمتَِّصل الـُمْحَتجِّ به و ال

 بُشُروٍط ُمفصَّلٍة يف الـمسئلة كما يأيت . 
قال الـخطيب يف ( الكفاية ) : قلُت : وأهُل العلم بالـحديث ُمـْجِمُعوَن  

ثـََنا: "فالٌن عن فالن" صحيٌح معموٌل به إَذا كاَن  على أنَّ قول الـمحدِِّث َحدَّ
َع  منه ، ولـم يكن شيُخه الذي ذََكرَه يَعِرُف أنه قد أْدَرَك الذْي َحدََّث عنه ولَِقَيه ومسَِ

هذا الـمحدِّث مـِمَّن يَُدلُِّس....................ألنَّ الظاهَر من الـحديث السالـم 
 )٣رواية ِمـمَّا َوَصْفَنا اإلتصاُل ، وان كانت الَعنَعنُة هي الغالبَة على إسناِده .(

 ١٢٨/ ١، شرح مسلم : ١/١٦٧) انظر فتح املغيث :١(
 ٤٥٠،  احملدث الفاصل:  ٦١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ٢(
 ٣/٤٨) الكفاية : ٣(
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أنه من قبيل  –والذي عليه العمُل  –وقاَل ابُن الصَّالح : والصحيُح 
اإلسناد الـمتَِّصل . وإىل هذا َذَهَب الـجماهُري من أئمة الـحديث وغريهم . وأودعه 
الـمشرتطون للصحيح يف تصانيِفهم فيه وقَِبُلْوُه ، وكاَد أبو ُعَمر بن عبد الربِّ 

 –دَِّعى إمجاَع أئمة الـحديث على ذلك . وادَّعى أبو عمرو الداين الـحافُظ يَ 
 ) ١إمجاَع أهل النقل على ذلك . ( –الـمقرئ الـحافظ 

 :ذََكَر الُعَلماء أنه ُيْشتَـَرُط لَقبوله أْمرَان و أما الـمسئلُة الثالثُة فقد 
 . التدليس همةُـ ت من بريئاً  الراوي يكونَ  أنْ  - ١ 
 و،  نُّ السِّ  حيث من ناً مكِ ـمُ  ةبالعنعن عنه ىوٰ رَ  نمَ ِـ ل لقاؤه يكون أن - ٢ 

 . البلدُ 
و إليك نصوَص الُعلَماء يف هذا الصََّدد ، فقال ابن الصالح : و هذا 
بشرط أن يكون الذين ُأِضيـَْفت العنعنُة إليهم قد ثـََبَتْت مالقاُة بعِضهم بعضًا ، مع 

تدليس ، فحينئٍذ يُـْحَمُل على ظاهر االتَِّصال إالَّ أن ظهر فيه براءتـهم ِمْن َوْصَمِة ال
 )٢خالُف ذلك . (
إلماُم النووي : والصحيُح الذي عليه العمُل وقاَله الـَجماهُري من و قال ا

أصحاب الـحديث والفقه واألصول : أنه ُمتَِّصل بشرِط أْن ال يكوَن الـُمعنِعُن 
 )٣ُمدلِّساً وبشرط إمكان لقاِء بعضهم بعضاً. (

 ٦١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ٦١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ٢(
 ٤) تقريب النووي:٣(
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و قال ابُن مجاعة يف (الـمنهل الروي) : والصحيُح الذي عليه مجاهُري 
الُعلماء والـمحدثني والفقهاء واألصوليني : أنه ُمتَِّصٌل إذا أمكَن لقاُؤمها مع 
براءتـهما من التدليس ، وقد أْوَدَعُه البخاري ومسلم صحيَحيِهَما ، وكذلك غريُمها 

يقولون بالـمرَسل ، وادََّعى أبو عمرو الداين إمجاَع  من مشرتطي الصحيح الذين ال
 )١أهل النقل عليه . (
ابُن عبد الربِّ له ثالثَة ُشُروٍط يف (التمهيد) ، فقاَل : إنـهم أمجُعوا و قد ذََكَر 

َعِن ، الخالَف بينهم يف ذلك إذا َمجََع ُشُروٌط ثالثٌة ،  على قبول اإلسناد الـُمَعنـْ
وهي : عدالُة الـمحدثني يف أحوالـهم ، ولقاُء بعِضهم بعضًا مـُجالسًة وُمشاهدًة ، 

 )٢تدليس . (وأن يكونوا بـَُرآَء من ال
يه و َفذَلكُته : أّن الـحديث الـُمعنَعن يف ِعَداد الـُمتَِّصل بشرط أن يكون ف 

َعْدًال ،   –بكسر العني الثاين   -ثالثُة أمور : األول : أن يكون الراوي الـمعنِعن  
َعَنِته ، و هذا الشرُط لـم  فلو كان هو غَري َعدٍل ال يُقَبُل تـحديثُه فضال عن َعنـْ
يذكره األكثُرون ؛ ألنه أْظَهُر من أن يُظَهُر كما تـََرى ، و الثاين : أن يثُبَت لقاُء 

بعضًا مـجالسًة و مشاهدًة . كذا قال ابن الصالح كما ذكرناه آنفًا ، بعضهم 
ولكن النووي و الـجرجاين و غريمها إنـما ذكُرْوا  إمكاَن اللقاء ، وهذا الشرُط مـما 
اْختَـَلَف يف اعتباره الشيخان ، و سيجيء البحُث يف ذلك يف الـمسئلة اآلتية. 

ن ليس من عادتـهم التدليُس ، فإذا كان منهم ال والثالث : أْن يكوَن الـمعنِعُن ِمـمَّ 
 يـُْقَبُل عنعنُته وقد مرَّ يف بـحث التدليس . 

  ٤٨) املنهل الروي: ١(
 ١/١٢) التمهيد :٢(
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و أما الـمسئلُة الرابعُة فاْضَطَرَبِت اآلراُء يف هذه الشروط، و يف الـمسئلة 
 خـمسة أقوال:

َعَن عنـه ، و لــو  األول : أنـه ُيْشـتَـَرُط لقبــول العنعنـة ثبـوُت اللَِّقــاء بـني الـراوي ومــْن َعـنـْ
اختاَرُه اإلمـاُم البخـاري ، وهـو مـذهُب علـي ابـن الــمديين ، مرًَّة واحدًة ، وهو الذي 

و الـــمحققني مــن أئمــة هــذا العلــم . وهــذا هــو ُمقتضــى كــالم الشــافعي يف الرســالة ،  
 ) ١كما قال الزركشي و ابن حجر. (

قاَل السََّخاوي يف ( فتح الـمغيث ) :" ومـمَّن َصرََّح باشرتاط ثبوت اللقاء 
ِة ، وإْن َزَعَم  عليُّ بن الـمديين ، و البخاري ، وَجَعَالُه شرطًا يف أصل الصحَّ

نـما التزم ذلك يف جامعه فقط ، وكذا عزا اللقاء للمحققني بعضهم أّن البخاري إ
النووي بل هو مقتضى كالم الشافعي كما قاله شيخنا و اقتضاه ما يف شرح 

 )٢الرسالة أليب بكر الصرييف ". (
قال الزَّرَْكِشي: "وِمـمَّن اختاَر هذا الـمذهب من الـمتأخرين ابُن الوكيل يف  
كتابه: (اإلنصاف)، فقال: "الَِّذي أرَاُه أنّه ال يُـْحَمُل على السَّماع ، وإْن ثـََبَت 

َغُه من َعْدٍل عنده لو ذََكرَُه لنا لََعَرفْـَنا فسَقه ، أو رآه يف  اللقاُء لـجواِز أن يكوَن بـَلَ 
كتابه فيكوُن وجادًة . و بـهذا ردَّ ابُن حزم حديَث البخاري يف الـَمَعاِزِف ؛ لقوله 

 ) ٣فيه : قال هشام بن عمار مع أنه شيُخ الُبَخاري".(
 ٥٩٥ر:، و النكت البن حج ٢/٤٢) انظر النكت للزركشي : ١(
  ١/١٦٥) فتح املغيث:٢(
 ٢/٤٣) النكت على ابن الصالح للزركشي : ٣(
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َنا أنَّ مذهب اإلمام البخاري هو ما َذَهَب إليه عليُّ  قلت : و هذا يُعِطيـْ
ابن الـمديين ، وهو الـمشهوُر بَني الُعلماء ، و لكن قال بعضهم : إنَّ البخاري ال 

ه أي من غري أن َيْشَرتُِط ثبوَت اللُِّقّي يف أصل الصحَِّة ، وإنـما التَزَمه يف صحيح
 يكوَن َشْرطاً . وهو الذي َذَهَب إليه ابُن كثري حيُث قاَل يف ( الباعث الـحثيث ) :

:     كتابه يف ذلك التزم ولكن ، الصحة أصل يف يشرتطه ال فإنه،  البخاري وأما
 )١( . ) الصحيح (

و هذا ما أفصح به الزركشي يف ( نكته على ابن الصالح ) حيث قال :  
يف جامعه ،  " نعم ! البخاري ال َيشَرتُِط ذلك يف أصل الصحَِّة ، و لكن التَزَمه

فلعّله ( أي ُمسِلمًا ) يريُد ابَن الـمديين ؛ فإنه َيشَرتُِط ذلك يف أصل الصحة على 
 )٢ما قيل" . (

و لكن نُوِقَش يف ذلك ، فقال شيُخ اإلْسالم ابن حجر يف ( النكت ) : 
ِة .  قلُت: ادََّعى بعُضهم أنَّ البخارَي إنـما التزم ذلك  يف جامعه ال يف أصل الصحَّ
وأْخطأ يف هذه الدعوى ، بل هذا شرٌط يف أصل الصحة عند البخاري ، فقد أكثر 

 )٣يف تاريـخه بـمجرَّد ذلك ". ( من تعليل األحاديث
لَِّقاِء فَحْسُب ، وهذا هو والقول الثاين: أنه ُيْشتَـَرُط الـمعاصرُة و إْمَكاُن ال

َتُه ، وادََّعى اإلمجاَع فيه ، وشنَّع  الِذي اْعَتَمَده ُمسلٌم يف صحيحه ، و اعتَـَقَد ِصحَّ
يف خطبته وبالغ يف اإلنكاِر َعَلى َمن اْختاَر الـمذهَب األوََّل ِمن اشرتاط الُلِقيِّ مع 

 الـمعاَصرَِة ، كما تـََراه ذلك يف مقدمة صحيحه .
 و الثالث : أنّه ُيْشتَـَرُط أْن يكوَن الراوي قد أْدَرَك الـمنقوَل عنه إدراكاً بـَيِّناً. 

 ٧) الباعث احلثيث: ١(
 ٢/٣٩) النكت على ابن الصالح للزركشي :٢(
 ٢/٥٩٥) النكت على ابن الصالح البن حجر: ٣(
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ذلك عن  أيب الـحسن القابسي ، كما يف (علوم الـحديث)البن نُِقَل 
الصالح ، و ( الباعث الـحثيث ) البن كثري ، و ( الشذا الفياح ) لربهان الدين 
الألبناسي ، و ( الـمنهل الروي ) البن مجاعة ، و ( تدريب الراوي ) للسيوطي ، 

 و غريها من الكتب .
وأما لفظه فقد نـََقَله اإلمام ابن رشيد الفهري يف ( السََّنن األبْـَني ) فقال:" 

: وكذلك ما قَاُلوا فيه " َعْن َعْن " فهو  وقاَل الفقيُه الـمحدُِّث أبو الـحسن القابسي
أيضًا من الـمتَِّصل إذا ُعِرَف أنَّ ناقَله أْدَرَك الـمنقوَل عنه إدراكًا بـَيِّنًا ، ولـم يكن 

 )١مـمَّن ُعِرَف بالتدليس . (
كما   –وهو الذي يظهر من كالم أيب عمرو الداين ، و لفظه  قال الراِقُم :   

حكاه العالمة الفهري يف (السََّنن األبَني) ، و العالمُة الزَّرَْكشي يف ( النكت على 
: " وما كان من األحاديث  -ابن الصالح ) عن جزٍء له يف علوم الـحديث 

َعَنة اليت يقوُل فيها ناقُلْوها "  َعْن َعْن " فهي أيضًا ُمْسَنَدٌة بإمجاع أهل النقل الـُمَعنـْ
إذا ُعِرَف أنَّ الناقل أدَرَك الـمنقوَل عنه إدراكًا بـَيِّنًا ، ولـم يكن مـّمن ُعِرَف 
بالتدليس، وإن لـم يكن مساعًا ، كأحاديث أهل الـمدينة ، والـحجاز ، والبصرة ، 

 )٢والشام ، ومصر ؛ ألنـهم ال يَُدلُِّسْون " . (
قال الزركشي بعد إيراد كالمه : " وأبو عمرو الداين إنـما أخذ ذلك من  

قال يف علومه " األحاديث الـمعنعنة ُمّتِصلٌة بإمجاع أهل النقل كالم الـحاكم ؛ فإنه 
 إذا لـم يكن فيها تدليس " لكنَّه لـم يتعرض للقاٍء وال معاصرٍة ".

 ٥٧) السنن األبني:١(
 ٢/٢٤، النكت على ابن الصالح:٥١) السنن األبني يف احملاكمة بني الشيخني : ٢(
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إن كاَن مراُده أنه أَخَذ قوَله : األحاديُث الـمعنعنُة ُمتَّصَلةٌ  قال الراقم :
لـم يكْن فيها تدليٌس " فهو كما قاَل ، و إن كان الـمراُد أنه  بإجـماع أهل النقل إذا

أَخَذ قوَله : " إذا ُعِرَف أن الناقَل أْدَرَك الـمنقوَل عنه إدراكاً بيناً " فليس بصحيٍح ؛ 
ألنَّ هذا الشرَط ال ذِْكَر له يف كالم الـحاكم ، فهذا الشرط إنـما جاء عن أيب عمر 

 القابسي . الداين، أو عن أيب الـحسن 
 ثـم هذا الشرُط هل هو شرٌط ُمسَتِقلٌّ غُري ما ذُِكَر و يُْذَكُر من الشروط أو

هو داخٌل فيها معًىن ؟ فاألظهُر من صنيع األكثر هو أنه شرٌط ُمستِقلٌّ ؛ و لكن 
العالمة الفهري قال : أن قوله " إدراكاً بـَيِّناً " فيه إمجاٌل ، ثـم قال بعد صفحاٍت : 
" و أّما لفُظ القابسي فـَُيْمِكُن أْن يُرِْيَد به ثـُُبوَت الـمعاصرِة البيَِّنة ، و هو أظهُر 

الَْيِه فيه ، و يـمكُن أن يُرِْيَد طوَل الصحبة ، فيكوُن ُمواِفقًا لـما ذََكرَُه  أبو احتمَ 
 )١الـمظفر السمعاين" . (

و الرابُع : أنه ال بُدَّ من طُول الصُّحبِة بَني الراوي و الـمعنَعن عنه ، و ال 
يكفي مـحُض اللَِّقاِء ، َوزَاَد هذا الشرط أَبُو اْلُمظَفَِّر السَّْمَعاِينُّ اْلَفِقيُه الشَّاِفِعيُّ و 

 )٢اختارَه . (
مذهُب أهِل التشديِد ، ولذا قاَل اإلماُم ابن  –كما هو ظَاِهٌر   –و هَذا 

ِط ُطوِل الصُّحبة بينهما ، كما رشيد الفهري :" و اختاَر البعُض أْن يـُْقَبَل مع اشرتا
سبق ، و هذا و إْن كان يف ظاهره ُمْسِفرًا عن مساٍع ؛ إالَّ أنه مذهٌب ُمَتَشدٌِّد تـُرَدُّ 
به كثٌري من األحاديث اليت َمحََلها الرَُّواة عن شيوِخهم يف أثناء الرحلة ، ويف موسم 

 )٣الـحج ، ونـحو ذلك .(
 ٦١) السنن األبني:١(
، و العيين يف ١/٦٤، النووي يف شرح مسلم: ٦٦) ذكره ابن الصالح يف علوم احلديث :٢(

 و غريهم ٨، وابن كثري يف الباعث احلثيث:١/١٠٤القاري:عمدة 
 ١٨٣) السنن األبني:٣(
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نه ُيْشتَـَرُط أن يكون الراوي َمْعُروفًا بالّرَِواية عنه و ال تكفي و الـخامُس : أ
الصُّحبُة الـمحضُة . وهذا القوُل منسوٌب إىل أيب عمر الداين ، و ذكرُت يف الشرط 

كما   –الثالث أنه َشَرَط أن يكون الراوي أدرَك الـمنقوَل عنه إدراكًا بـَيِّنًا ، فُيْمِكُن 
كون قالـهما معًا ، فإنه ال مانَع من الـجمع بينهما ، بل أْن ي –يقوُل السََّخاوي 

قد يـحتمل الكنايَة بذلك عن اللقاء ؛  إْذ معرفُة الراوي باألخذ عن شيٍخ بل و 
)١إكثاره عنه قد يـحصُل ِلَمْن لـم يْلَقُه إالّ مرًَّة. (

:  أقولُ  : ( و ُمْسِلٌم َردَّ على الَفرِيْـَقني أَشدَّ الرَّدِّ وبَاَلَغ فيِه ) قول الـمؤلِّف
إنَّ الـخالَف بني البخاري ومسلٍم يف شرطية اللقاء وعدمه إنـما هو يف الـحديث 

قّرر أنّه ال يقوُل الثقُة : ( عْن  الـُمعنَعن ، فاكتفى اإلمام مسلٌم بإمكان اللقاِء و
ُفالن ) إالَّ وقْد َالقَاُه ، و إن لـم نـَْعَلم ُمالقاَته إيَّاُه ، بينما اإلمام البخاري يقوُل :  

 إنّه ال بُدَّ مْن تَـَحقُِّق اللَِّقاِء ولو َمّرًة .
وقد أْوَرَد عليه اإلماُم مسلٌم إيراداٍت وأطاَل الكالَم يف ذلك . و إليَك ما   

 قَاَلُه اإلماُم مسلٌم يف خطبة ( صحيحه ) ُمَلخَّصاً ، قاَل : 
 َتْصِحيحِ  ِيف  َعْصرِنَا أَْهلِ  ِمنْ  َحِديثِ ـالْ  يُمْنَتِحلِ  ضُ بـَعْ  َتَكلَّمَ  َوَقدْ 

 َلَكانَ  ًحاَصفْ  َفَساِدهِ  َوِذْكرِ  ِحَكايَِتهِ  َعنْ  َضَربـَْنا َلوْ  ِبَقْولٍ  َوَتْسِقيِمَها اَألَسانِيدِ 
............. ..... .......................  َصِحيًحا َوَمْذَهًبا َمِتيًنا رَْأيًا
 َعنْ  اِإلْخَبارِ  وَ ،  قَـْولِهِ  َعنْ  ِحَكايَةِ ْـ ال َعَلى اْلَكَالمَ  افْـَتَتْحَنا يالَّذِ  اْلَقاِئلُ  َزَعمَ 
 الِعْلمُ  َأَحاطَ  َوَقدْ ،  ُفَالنٍ  َعنْ  ُفَالنٌ :  ِفيهِ  َحِديثٍ ـلِ  ِإْسَنادٍ  ُكلَّ  َأنَّ  َرِويَِّتهِ  ُسوءِ 

 ي َرَوىذِ ــالَّ  ِديثُ ــحَ ـالْ  ُكونَ ــيَ  َأنْ  زٌ ــائِ ــجَ  وَ ، دٍ ــَواحِ  ْصرٍ ــعَ  ِيف  َكانَا دْ ــقَ  بِأَنـَُّهَما

 ١/١٦٦) انظر فتح املغيث:١(
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َعهُ  َقدْ  َعْنهُ  َرَوى َعمَّنْ  يالرَّاوِ    ِمْنهُ  َلهُ  نـَْعَلمُ  الَ  أَنَّهُ  َغيـْرَ ،  ِبهِ  َوَشافـََههُ  ِمْنهُ  مسَِ
 َتَشافـََها َأوْ  َقطُّ  اْلتَـَقَيا أَنـَُّهَما الرَِّوايَاتِ  ِمنَ  ءٍ يشَ  ِيف  ِجدْ ـنَ  مْ ـَولَ  َمسَاًعا

 َحىتَّ  ءَ ياْلَمجِ  َهَذا َجاءَ  َخَربٍ  ِبُكلِّ  ِعْنَدهُ  تـَُقومُ  الَ  ُحجَّةَ ـالْ  َأنَّ  - َحِديثٍ ـبِ 
 اَتَشافـَهَ  َأوْ  َفَصاِعًدا َمرَّةً  َدْهرِِمهَا ِمنْ  اْجَتَمَعا َقدِ  بِأَنـَُّهَما - اْلِعْلمُ  ِعْنَدهُ  َيُكونَ 

نَـُهَما َحِديثِ ـبِالْ   ِمنْ  َمرَّةً  َوَتَالِقيِهَما اْجِتَماِعِهَما بـََيانُ  ِفيهِ  َخبَـرٌ  َيرِدَ  أَوْ  بـَيـْ
 .  فـَْوقـََها َفَما َدْهرِِمهَا

 قـَْولٌ  اَألَسانِيدِ  ِيف  الطَّْعنِ  ِيف  - ا�َُّ  يـَْرَمحُكَ  - اْلَقْولُ  َهَذا وَ  قال :
رُ  ُمْسَتْحَدثٌ  ْختَـرَعٌ ـمُ   اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  َلهُ  ُمَساِعدَ  َوالَ  إِلَْيهِ  َصاِحُبهُ  َمْسُبوقٍ  َغيـْ

 بِاَألْخَبارِ  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  بـَْنيَ  َعَلْيهِ  اْلُمتـََّفقَ  الشَّاِئعَ  اْلَقْولَ  َأنَّ  َوَذِلكَ ،  َعَلْيهِ 
 َجاِئزٌ  وَ ،  َحِديثًا ِمْثِلهِ  َعنْ  َرَوى ثَِقةٍ  َرُجلٍ  ُكلَّ  َأنَّ  َوَحِديثًا َقِدميًا َوالّرَِوايَاتِ 

يًعا َكْوِ�َِمالِ  ِمْنهُ  السََّماعُ  وَ  لَِقاُؤهُ  َلهُ  ْمِكنٌ ـمُ   ِإنْ  وَ ،  َواِحدٍ  ْصرٍ عَ  ِيف  َكانَا مجَِ
 وَ ،  ثَابَِتةٌ  فَالّرَِوايَةُ  ِبَكالَمٍ  اَتَشافـَهَ  الَ  وَ  َمَعااْجتَ  أَنـَُّهَما َقطُّ  َخَربٍ  ِيف  يَْأتِ  مْ ـلَ 
 يـَْلقَ  مْ ـلَ  يَ اوِ الرَّ  َهَذا َأنَّ  يَِّنةٌ بَـ  َدالََلةٌ  ُهَناكَ  نَ َيُكو  َأنْ  ِإالَّ ،  َالزَِمةٌ  ا�َِ  ُحجَّةُ ـالْ 

 َعِلْمَنا َما وَ ........................ َشْيًئا ِمْنهُ  َيْسَمعْ  مْ ـلَ  أَوْ  َعْنهُ  َرَوى َمنْ 
ةَ  يـَتَـَفقَّدُ  وَ ،  اَألْخَبارَ  َيْستَـْعِملُ  مَّنْ ـمِ  السََّلفِ  أَِئمَّةِ  ِمنْ  َأَحًدا ، اَألَسانِيدِ  ِصحَّ

 وَ ،  أََنسٍ  ْبنِ  َماِلكِ  وَ ،  َعْونٍ  اْبنِ  وَ ،  السَّْخِتَياِينِّ  أَيُّوبَ  ِمْثلَ  َسَقَمَها وَ 
 ْبنِ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  وَ ،  اْلَقطَّانِ  َسِعيدٍ  ْبنِ  ْحيَ ـيَ  وَ ،  َحجَّاجِ ـالْ  ْبنِ  ُشْعَبةَ 
 ِىف  السََّماعِ  َمْوِضعِ  َعنْ  تَُّشواـــفَ ،  َحِديثِ ـالْ  َأْهلِ  ِمنْ  بـَْعَدُهمْ  َمنْ  وَ ّي، َمْهدِ 

 َمنْ  تـََفقُّدُ  َكانَ  َماـِإنَّ  وَ ،  قـَْبلُ  ِمنْ  قـَْوَلهُ  َوَصْفَنا يالَّذِ  ادََّعاهُ  َكَما،   اَألَسانِيدِ 
ُهمْ  تـََفقَّدَ  ُهمْ  َرَوى مَّنْ ـمِ  َحِديثِ ـالْ  ُرَواةِ  َماعَ ـسَ  ِمنـْ نْ ـمِ ي الرَّاوِ  َكانَ  ِإَذا َعنـْ  مَّ
  ِيفْ  َمسَاِعهِ  نْ ـعَ  ْبَحثُونَ ــيَ  ذٍ ــَفِحيَنئِ ،  ِبهِ  ُشِهرَ  وَ ،  َحِديثِ ـالْ  ِيف  يسِ بِالتَّْدلِ  ُعِرفَ 
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زَاحَ  يكَ  ِمْنهُ  َذِلكَ  َويـَتَـَفقَُّدونَ  رَِوايَِتهِ  ُهمْ  تـَنـْ  َذِلكَ  ابْـتَـَغى َفَمنِ  التَّْدلِيسِ  ِعلَّةُ  َعنـْ
َنا َمنْ  َزَعمَ  يالَّذِ  اْلَوْجهِ  َعَلى ُمَدلِّسٍ  َغْريِ  ِمنْ  ْعَنا َفَما قـَْوَلهُ  َحَكيـْ  َعنْ  َذِلكَ  مسَِ

َناـسَ  نْ ـَّ مِـ م َأَحدٍ  يـْ  )١. ( األَِئمَّةِ  ِمنَ  ُنَسمِّ  مْ ـَولَ  مَّ
و هذا الذي قاله اإلماُم مسلٌم اختلفْت فيه وجهُة نَظِر الُعلَماء ، فَنِجُد 

آخُر ، و مـِّمن َردَّ عليه ابُن الصالح ، فقـال يف   بعَضهم  قد قَِبَله بيَنَما َردَُّه بعضٌ 
كتـابه ( صيانة صحيح مسلم) : " والذي صاَر إليه مسلٌم هو الـُمْستَـْنَكر ، و ما 
أنكره قد ِقْيَل : إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم : علي بن الـمديين والبخاري 

 )٢وغريمها . (
و كذا قال يف ( علوم الـحديث ) : " وأنَكَر مسلم بن الـحجاج يف خطبة  

وَت اللَِّقاِء واالجتماِع، صحيِحه على بعض أهل عصرِه، حيث اشتَـَرَط يف العنعنِة ثب
وادََّعى أنه قوٌل ُمـْخرتٌَع لـم ُيْسَبْق قَائُلُه إليِه ، و أّن الَقوَل الشائَع الـمتـََّفَق عليِه بني 
أهل العلم باألخبار قديـماً وحديثاً : أنه َيكِفْي يف َذلك أْن يَثُبَت كونـُهما يف عصٍر 

ـهما اْجَتَمَعا أو َتَشافـََها . قال : و فيما قالُه واحٍد ؟ و إْن لـم يأِت يف َخَربٍ قطُّ أن
مسلٌم نظٌر، و قد ِقْيَل: أنَّ القوَل الذي َردَُّه مسلٌم هو الَِّذي َعليِه أئمُة هذا العلم : 

 )٣عليُّ بُن الـمديين ، و الُبخاري ، و غريُمها، وهللا أعلم.(
و ِمـمَّن َردَّ عليه الَعالَّمُة النووي يف ( شرح مسلم ) فقاَل: "و هذا الَِّذي 

هذا الذي َصاَر إليه َضِعيٌف ، َو َصاَر ِإليِه مسلٌم قد أَْنَكَرُه الـُمَحقُِّقون ، و قالُوا : 
الِذي َردَُّه هو الـُمْخَتاُر الذي عليه أئمُة هذا الَفنِّ : َعِليُّ بن الـمديين ، و الُبخاري 

 )٤و غريُمها . (
 ٢٣-١/٢٢) ملخصاً من خطبة مسلم يف صحيحه :١(
  ١٣١) صيانة صحيح مسلم:٢(
 ٦٦) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ٣(
  ٢١/ ١) شرح مسلم : ٤(
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و مـّمْن أنَكَر على مسلٍم ِفيَما َذَهَب إليه الَعالَّمُة ابُن رشيد الَفْهري ، و قد 
 بني محاكمةـال يف ناألمعَ  دمورِ ـوال األبْـَني  السََّنن (يف الردِّ عليه كتابًا :  َصنَّفَ 

، و َردَّ عليه فيه َرد�ا بَِليغًا ، و ادََّعى َعكَس ما ادََّعاه  )ننعَ عَ مُ ـال السند يف اإلمامني
 )١اإلماُم مسلٌم من اإلمجاع على اشرتاط اللقاء و عدم االكتفاء بالـمعاصرة. (

و َمْن َذَهَب إىل هذا الـمذهب الـمختار عند ابن الـمديين والبخاري و 
َعن َأنَّ موافقيهما اْستدلَّ عليه ب  ؛ االتَِّصال ىَعلَ  محُِلَ  َماـَّ ِإن التََّالِقي ثـُُبوت ِعْند اْلُمَعنـْ

 اِالْسِتْقرَاءُ  ُمثَّ  ، السََّماعِ  َعَلى ِإالَّ  َذِلكَ  يُْطِلقُ  َال  أَنَّهُ  ُمَدلٍِّس،ِـ ب لَْيسَ  مَّنْ ِـ م الظَّاِهر ِألَنَّ 
ُعوهُ  ِفيَما ِإالَّ  َذِلكَ  يُْطِلُقونَ  َال  أَنـَُّهمْ  َعاَدتـَُهمْ  فَِإنَّ .  َعَلْيهِ  َيُدلُّ   ، اْلُمَدلِّس ِإالَّ  ، مسَِ

 َواْلَبابُ  ، اِالتَِّصالُ  الظَّنِّ  َعَلى َغَلبَ  التََّالِقي ثـََبتَ  فَِإَذا.  اْلُمَدلِّسِ  رَِوايَةَ  َرَدْدنَا َهَذاـَولِ 
َنا ، الظَّنّ  َغَلَبة َعَلى َمْبِينّ   أَْمَكنَ  ِإَذا ِفيَما َمْوُجوًدا اْلَمْعَىن  َهَذا َولَْيسَ .  ِبهِ  فَاْكتَـَفيـْ

 َعَلى َحْملُ ْـ ال ُجوزـيَ  َفَال  اِالتَِّصال الظَّنّ  َعَلى يـَْغِلب َال  فَِإنَّهُ  ؛ يـَْثُبت مْ ـَولَ  التََّالِقي
 َبلْ  ْعِفهِ ضُ  أَوْ  ِبَكِذِبهِ  لِْلَقْطعِ  َال  َمْرُدوَدة رَِوايَته فَِإنَّ  ؛ َكاْلَمْجُهولِ  َوَيِصري ، اِالتَِّصالِ 
 )٢(.  َحالِهِ  ِيف  لِلشَّكِّ 

كما يُفِصُح عنه   –فهم كثريُْون و أما الذيَن قَِبُلوا نظريََّة اإلمام مسلٍم 
وكثٌري و هذا لفظه : "  –العالمة ابن رَجَب الـحنبلي يف ( شرح علل الرتمذي ) له 
رِين على ما قاَلُه مسلٌم رمحه هللا : منْ  أنَّ إمكاَن اللُِّقّي كاٍف يف  ِمَن العلماء الـمتأخِّ

 )٣االتَِّصال من الثَِّقِة غِري الـمدلِِّس ، وهو ظاهُر كالم ابن حبان وغريه.(
و يف ( شرح الكوكب الـمنري ) من ُكُتب الـحنابلة : " وَيكِفي إمكاُن لُِقي 

 وَحَكاُه عن أهل العلم باألخباِر . ُدون العلم به يف قوٍل  اختارَُه مسلٌم .
 ٩٠-٨٩) انظر السنن األبني : ١(
 ١/٢١) قاله النووي يف شرح مسلم : ٢(
  ٢١٨ح علل الرتمذي : ) شر ٣(
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 )١قال ابن ُمْفِلح : وهو معىن ما ذََكرَه أصحابُنا فيما يـَُردُّ به الـخبَـُر وما ال يـَُردُّ.(
وقال يف ( الـمسوََّدة ) من كتب الـحنابلة : " لفُظ القاضي : فإْن َرَوى 
َع ذلك منه من  َل على أنه مسَِ َثِين فالن عن فالن محُِ ٍ ، فقال : َحدَّ حديثًا عن معنيَّ

ارث وعبد هللا : غِري َواسطٍة و يكوُن َخربًا متَّصًال . وقد قال أمحُد يف رواية أيب الـح
-ما َرَواُه األعمُش عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد هللا ، عن النيب 

َرَواه الزهري ، عن سالـم ، عن أبيه ؛ و داوُد  فهو ثابٌت ؛ و َما -4
 ثابٌت . -4-عن الشعيب ، عن علقمة ، عن عبد هللا ، عن النيب 

قال شيُخنا : قلُت : نصُّ أمحَد إمنا هو يف أسانيَد مـخصوصٍة ولـم يفرِّق القاضي 
بني َمْن ُعِرَف باإلرسال أو لـم يـُْعَرف ، وبني أن يـُْعَلَم إمكاُن اللقاء أو اليُعَلم ويف 

 )٢الـمسألة خالٌف . (
َحاح فاْشتَـَرَط  قال العالمُة أنور شاه الَكْشِمْريِي : أما َشرُط أرباِب الصِّ
 البخاري اإلتقاَن وكثرَة الـمالزمِة للشيخ ، واشتَـَرَط مسلٌم اإلتقاَن فقط ، وال َيْشَرتِطُ 
ثبوَت اللقاِء أو كثرة الـمالزمة ، بل َيكَتِفي بالـمعاصرِة بني الراوي والـمروي عنه ، 

 )٣وهو مذهُب الـجمهور يف التمسُّك . (
و هو الـمختاُر عند الَعالَّمة َشبِّْري أمحد الُعْثَماين ، فإنه قاَل يف (فتح 
اْلُمْلِهم شرح صحيح مسلم) : فَما اْعَرتَض به مسلم بن الـحجاج على البخاري 

لـمعاصرة رحـمهما هللا يف اشرتاط اللقاء و السماع لقبول الـمعنَعن و عدم اكتفاءه با
 )٤مع إمكان اللقاء والسماع قوٌي عندي . (

 ١/٤٩٠) شرح الكوكب املنري:١(
  ١/٢٢٢املسودة:) ٢(
 ١/٨العرف الشذي:) ٣(
 ١/١٠٨) فتح امللهم بتعليق حممد رفيع العثماين و بتحقيق حممود شاكر:٤(
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........................................................ 

وهو الذي اختاره األمري الصنعاين ، فإنه نـََقَل أوًال كالَم الـحافظ يف رّد 
 )١مذهب مسلم ، مث أنَكَر عليه رّداً بليغاً ،كما نراه يف (توضيح األفكار ) . (

و مـما يـَُناِسُب ِذكرُُه ُهنا: أن ههنا مصطلٌح آخُر ُيَسمُّْونَه : "الـحديُث 
اْلُمَؤنَُّن "، ولـم يذكره الـمؤلف ، وهو ما يـَُقاُل يف سنده ( حّدثـََنا فالن أن فالناً )، 

ل قوله : "عن فالن"، فيكون مـحموًال وقد اختلف األئمة يف ُحكمه ، هل هو مث
على االّتصال حىت يثبت خالفه ، أو يكون قوله : "إن فالنا قال" دون قوله "عن 
فالن"، كما فّرق بينهما أمحد بن حنبل ، و يعقوب بن شيبة ، و أبو بكر 
الربديـجي، فَجَعُلوا "عن" صيغَة اتصال، وَجَعُلوا "إّن فالنًا قال كذا " يف حكم 

قطاع حىت يثبت خالفه .االن
هل هي قال العالمة ابن عبد الرب يف (التمهيد) : واختلفوا يف معىن " أن " 

مبعىن" عن " مـحمولة على االتصال بالشرائط اليت ذكرنا حىت يتبني انقطاعها حىت 
يُعَرَف صّحُة اّتصاهلا ؟ وذلك مثل مالك ، عن ابن شهاب أن سعيد بن الـمسيب 
قال كذا ، ومثل مالك ، عن هشام بن عروة أّن أباه قال كذا ، و مثل محاد بن 

، فجمهور أهل العلم على أّن "عن " و" زيد ، عن أيوب أن الـحسن قال كذا 
أن" سواٌء ، و أن االعتبار ليس باحلروف ، و إمنا هو باللقاء وا�السة والسماع 
والـمشاهدة ، فإذا كان مساع بعضهم من بعض صحيحًا كان حديث بعضهم عن 

مـحموًال على االتصال حىت تتبني فيه عّلُة  –بأي لفظ ورد  –بعض أبدًا 
ال الربديـجي : "إن " مـحمولة على االنقطاع حىت يتبني السماع يف االنقطاع. وق

 ذلك الـخرب بعينه من طريق آخر ، أو يأيت ما يدّل على أنه قد شهده ومسعه . 

 ٣٣٤-١/٣٣٣) توضيح األفكار: ١(
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وكلُّ حديٍث َمرُفوٍع َسَنُده ُمتَِّصُل فهو ُمْسَنٌد ، هذا ُهو اْلَمشُهْوُر 
 اْلُمعتَمُد عليِه .

قال أبو عمر: هذا عندي ال معىن له إلمجاعهم على أن اإلسناد الـمّتِصل 
، أو : أن رسول هللا  -4-: قال رسول هللا  بالصحايب سواٌء قال فيه

-قال ، أو : عن رسول هللا أنه قال ،  أو : مسعت رسول هللا  -4-
 )  ١، كل ذلك سواٌء عند العلماء، وهللا أعلم . (-4

 َأنَّ : "  الرَّاوي َقولِ  ِيف  اختَلُفواقال ابن الصالح يف ( علوم الـحديث ) : 
 ثـََبتَ  ِإَذا ، اِالتَِّصالِ  َعَلى ملِ َـ حـالْ  ِيف )  َعنْ (  منزَِلةِ ِـ ب ُهوَ  َهلْ "  َكَذا قَالَ  ُفَالنًا

نَـُهَما التََّالِقي َ  َحىتَّ  ، بـَيـْ  َأنَّ :  الزُّْهرِيِّ  َعنِ  ، َماِلكٌ  ":  ِمَثالُهُ  . اِالْنِقطَاعُ  هِ ِفي يـََتبَـنيَّ
 وَ ) ُفَالنٍ  َعنْ ( يـََرى َكانَ  هأنَ :  َماِلكٍ  َعنْ  فـَُروِّيَنا ." َكَذا قَالَ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنَ  َسِعيدَ 

 اْلبَـرِّ  َعْبدِ  اْبنُ  َوَحَكى . َسَواءً  لَْيَسا أَنـَُّهَما: َحْنَبلٍ  ْبنِ  َأْمحَدَ  َعنْ  وَ  . َسَواءً ) ُفَالنًا َأنَّ (
 حروفِ لـبِا اْعِتَبارَ  َال  َوأَنَّهُ  ، َسَواءٌ "  أَنَّ "  وَ "  َعنْ "  َأنَّ :  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ْمُهورِ ـجُ  َعنْ 

 المةِ سال َمعَ  يـَْعِين  ، َواْلُمَشاَهَدةِ  َوالسََّماعِ  ، ُمَجاَلَسةِ ـَوال بِاللَِّقاءِ  ُهوَ  َماـَّ ِإنوَ  َواألَلفاِظ،
 بـَْعِضِهمْ  َحِديثُ  َكانَ  َصِحيًحا بـَْعضٍ  ِمنْ  بـَْعِضِهمْ  عُ َمسَا  َكانَ  فَِإَذا التَّْدلِيِس، ِمنَ 
َ  َحىتَّ  اِالتَِّصاِل، َعَلى ْحُموالً ـمَ  َوَردَ  َلْفظٍ  بَِأيِّ  بـَْعضٍ  َعنْ   )٢(. اِالْنِقطَاعُ  ِفيهِ  يـََتبَـنيَّ

 

 
إنـَُّهم  أقوُل :) كلُّ َحديٍث َمرفُوٍع َسَنُده ُمّتصل فهو ُمْسَنٌد اخل   و: (  قولُه

حديٌث مرفوٌع َسَنُدُه  اختلُفوا يف الـمسند ، و له ثالُث إطالقاٍت : األوَُّل : أنَّه
 وهــو الَِّذي ذكره الـحاكم يف (عـلـومه ) ، و هو قوُل جـمهور الـمحدثني . ،  ُمتَِّصلٌ 

 ٢٦/ ١) التمهيد:١(
 ٦٢) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ٢(
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و بعُضُهم ُيَسمِّي كلَّ ُمتَِّصٍل ُمْسَندًا ، و إْن كاَن َمْوقُوفاً أو َمقُطْوعاً ، و 
 بَعُضُهم ُيَسمِّي الـمـرفوَع ُمْسنداً ، و إْن كاَن ُمرَسًال ، أو ُمْعَضالً ، أو ُمْنقِطعاً.

ُث عن شيخ يظهر مساعه والـمسند من الـحديث أن يرويه الـمحدِّ فقال : " 
منه لسن يـحتمله ، وكذلك مساع شيخه من شيخه إىل أن يصل اإلسناد إىل 

 )١". ( -4-صحايب مشهور إىل رسول هللا 
ا و قال الـحافظ ابن حجر: "و الـُمْسَنُد يف قول َأهل الـحديث: هذ

حديٌث ُمسَنٌد : هو مرفوع َصحايب بسند ظاهرُه االتَِّصال ، فقويل : ( مرفوٌع )  
كالـجنس ، و قويل : ( صحايبٍّ ) كالفصِل ، يـَخرج به ما رفعه التابعي ؛ فإنه 
مرسل ، َأو من دونَه ؛ فِإنه ُمعَضل أَو ُمَعلَّق . و قويل : ( ظاهره االتَِّصاُل ) يُـْخرُِج 

نقطاُع ، و ُيدِخل ما فيه االحتماُل ، و ما يُوَجد فيه حقيقُة االتِّصال ما ظاِهرُه اال
من باِب أَوىل . و يفَهُم من التقييد بالظهور َأنَّ االنقطاَع الـخفي كعنَعَنِة املدلِّس و 
الـُمعاصر الذي لـم يثُبْت لُِقيه ال يـُخرُِج الـحديَث عن كونِه  ُمسَندًا ؛ إلطباِق  

َخرَُّجوا الـَمَسانيَد على ذلك . قال : و هذا التعريف موافٌق لَقوِل  األئمِة الذين
 )٢الـحاكِم اخل .(

: فُمْجَمُل الَقوِل : أنَّ الـحاِكَم َشَرَط الـمسنَد بَشْرَطْنيِ : أْن  الراقمُ  قال
يكون اإلسناُد ُمتَِّصًال ، و أن يكون َمْرِويًا عن الرسول ، على هذا فالـمنقطُع و 

 ن الصحايب أو التابعي ال ُيَسمَّى ُمسَنداً . الـمروي ع
تَِّصًال ، سواٌء أكاَن مرفُوعًا أو والقوُل الثاين : أن الْـُمسَنَد هو ما كان مُ 

 موقُوفاً أو َمقُطوعاً . 
 ٥٦) معرفة علوم احلديث:١(
 ١٤١) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٢(
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........................................................ 

وهو الذي اختاَرُه الـخطيُب معزياً إىل مجهور أهل الـحديث يف (الكفاية)،  
و نصُّه هذا : " َوْصُفهم الـحديَث بأنَّه ُمسَنٌد يُرِيُدوَن أنَّ إسناَده ُمتَِّصٌل بني راويه 

-النيب وبني َمْن اْسَنَد عنه إالَّ أّن أكثَر استعماِهلم هذِه العبارَة هو فيما ُأْسِنَد عن 
َعه َمْن  -4 خاّصًة ، واّتصاُل اإلسناد فيه أن يكوَن واحٌد من ُرَواتِه مسَِ

ْ فيه السماَع ؛ بل اقْـَتَصَر على فوَقه حىتَّ يـَنْ  تِهي ذلك إىل آِخرِه ، وإْن لـم يـُبَـنيِّ
 )١العنعنة . (
ذََكَر شرَط االتصال إىل منتهاه ، سواٌء جاء عن صحايب ، أو  ُت :قل

تابعي . على هذا ، فاملسنُد ُيْطَلُق على املوقوف و الـمقطوع ، فال يكون بينه وبني 
أّن الـمتصل ُيْسَتعَمُل يف املرفوع واملوقوف على حّد سواء  املتصل فرٌق إالَّ من ِجَهةِ 

 خبالف املسند ؛ فإنه ُيْستَـْعَمُل يف الـمرفوع كثرياً ، و يف املوقوف و املقطوع قليالً . 
، سواٌء   -4-و الثالُث : أنَّ الـُمْسنَد هو ما ُرِفَع إىل النيب  

كان ُمتَِّصًال أو ُمنَقِطعاً أو ُمْعَضًال . َذَهَب إىل ذلك العالمُة ابو عمر ابن عبد الرب 
-4-يف ( التمهيد ) ، فقال : " و أما الـُمسَنُد فهو ما ُرِفَع إىل النيب 

 )٢خاّصًة ". (
، ُمّتِصًال  -4-على هذا فهو ما كان َمرِويًا عن رسول هللا  

  –كان ، أو منقطعًا . فال فرَق عنده بني الـُمسند و الـَمرُفوع ، و لكن هذا القول 
: ُمـخالٌف للُمستِفيِض من َعَمل  -كما يقوله شيُخ اإلْسالم الـحافظ ابن حجر 

: أْسَنَدُه فالٌن ، و  أئمة الـحديث يف مقابلتهم بني الـُمرَسل و الـُمسَند ، فَيُقولُونَ 
 )٣أْرَسَلُه فالٌن . (

  ١/٣٨) الكفاية يف علم الرواية : ١(
 ١/٢١التمهيد :) ٢(
  ١/٥٠٦) النكت على ابن الصالح:٣(
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وقال شيُخ اإلْسالم ابن حجر يف (شرح النخبة) :" يـَْلَزُم عليِه أْن َيصُدَق 
 )١على الـُمْرسل، والـُمْعضل، والـُمْنقطع إذا كاَن مرفوًعا، وال قائَل به" . (
و مثاُل َذلَك ومثاُل الـُمسَنِد على رأي الـجمهور ما قاَل اإلمام الـحاِكُم : 

ثَنا أبو عمرو ، و عثمان بن أمحد السماك ببغداد ، ثنا الـحسن بن مكرم ،  ما َحدَّ
ثنا ُعثمان بن عمر ،  أخربنا يُوُنُس ، عن الزهري ، عن عبد هللا بن كعب بن 

 اْلَمْسِجدِ  ِيف  َعَلْيهِ  َلهُ  َكانَ  َديـًْنا َحْدَردٍ  َأِيب  اْبنَ  تـََقاَضى أَنَّهُ ن أبيه مالك ، ع
َعهُ  َحىتَّ  َأْصَواتـُُهَما فَاْرتـََفَعتْ   َشفَ كَ  َحىتَّ  َفَخرَجَ  -4 - ا�َِّ  َرُسولُ  مسَِ

رَ   الشَّْطرَ  يأَ  إِلَْيهِ  َوَأَشارَ . » َهَذا َدْيِنكَ  ِمنْ  َضعْ  َكْعبُ  يَا « : فـََقالَ ،  ُحْجَرتِهِ  ِستـْ
   . فـََقَضاهُ  نـََعمْ :  قَالَ 

بياُن مثاِل ما ذََكْرُت : أنَّ َسـَماعي عن ابن  قال اإلمام الـحاكُم : و  
السماك ظاهٌر ، و سـماُعه من الـحسن بن مكرم ظاهٌر ، و كذلك سـماع الـحسن 
من عثمان بن عمرو، و سـماع عثمان بن عمر من يونس بن يزيد ، و هو عال 
لعثمان ، و يونس معروف بالزهري ، و كذلك الزهري ببين كعب بن مالك ، و 

و ُصحبِته .  -4 -كعب بن مالك بأبيهم ، و كعب برسول هللا بنو  
َيْسَتِدلُّ بـهذا الـحديث الواحِد على ُمجلتها و هذا َمَثٌل َضَربُته أللوٍف من الـحديث 

 َمْن ُرزَِق َفهَم هذا الِعلِم .
ثَنا أبو عبد هللا مـحمد بن علي الصنعاين بـمكة ، قال : و ضِ    دُّ هذا ما َحدَّ

 ثنا الـحسن بن عبد األعلى الصنعاين، ثنا عبد الرزاق، عن معمر ، عن مـحمد بـن
 ١٤٢) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
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 :  -4-واسع عن أيب صالـح عن أيب هريرة قال : قاَل َرُسوُل هللا 
 نادماً  أقَاَلُه هللاُ نفسه يوَم القيامِة  ، و  َمْن  َكَشَف  عن مسلٍم  ُكْربَةً  َمْن أقَالَ «

ُهللا عنُه ُكْربًة ِمْن ُكَرِب يوِم القيامِة ، وُهللا يف َعوِن الَعبِد ما كاَن الَعبُد يف  َكَشفَ 
 . »َعوِن أخيِه 
قال الـحاكُم : هذا إسناٌد َمْن َنَظَر فيه من غري أهل الصنعة لـم َيُشكَّ يف  

ِصحَِّته وسنِده ، و ليس كذلك ؛ فإنَّ َمعمر بن راشد الصنعاين ثقٌة مأموٌن ، ولـم 
ن واسع ؛ و مـحمُد بن واسع ثقٌة مأموٌن ، و لـم َيْسَمْع من َيسَمْع من مـحمد ب

أيب صالـح ، و لـهذا الـحديث علٌة يطوُل َشْرُحها ، و هو َمَثٌل أللوف ِمثِله من 
 )١األحاديث اليت ال يَعرِفـَُها إالَّ أهُل َهَذا الِعلِم . (

 
 

 

 
 
 
 
 

 ٥٧-٥٦) معرفة علوم احلديث:١(
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 يف الشَّاذِّ واْلُمْنَكر واْلُمَعلَّل واالْعِتَبار
وِمْن أقساِم الـحديِث الشَّاذُّ واْلُمْنَكر واْلُمَعلَّل . والشَّاذُّ يف اللغِة َمْن 
تـََفرََّد مْن الـَجماَعِة وَخَرَج منها ، و يف االصطالح َما رُِوَي ُمـَخالفًا ِلَما َرَواُه 

ُلُه الرتجيُح  الثَِّقاُت ، فإْن لـم َيُكْن رَاِويهِ  ثَِقًة فهو مردوٌد ، و إْن كاَن ثقًة َفَسِبيـْ
بِـَمزيِد ِحفٍظ وَضْبٍط ، أو َكْثرِة َعَدٍد ، و ُوُجوٍه ُأَخَر ِمَن الرتِجيَحاِت ، فالرَّاِجُح 

ُيَسمَّى َمـْحُفوظاً ، واْلَمرُجوُح َشاذ�ا .

ُمْنَكر واْلُمَعلَّل ، والشَّاذُّ يف اللغِة : ( وِمْن أقساِم الـحديِث الشَّاذُّ والْ قوله
َمْن تـََفرََّد مْن الـَجماَعِة وَخرََج منها ، و يف االصطالح َما ُرِوَي ُمـَخالفًا ِلَما َرَواُه 

فيه أبـحاٌث ، األول : يف معىن الشاذِّ لغًة ، و الثاين : يف معناه  أقول : الثَِّقاُت )
 اصطالحاً ، والثالث : يف أقسامه، والرابع : يف حكمه .

فالشاذُّ اسُم الفاعل من َشذَّ َيُشذُّ بـمعىن انـَْفَرَد ، كما  أما البحُث األول : 
يـَُقاُل : َشذَّ الرَُّجُل : إذا انْـَفَرَد من أْصَحاِبه . والَكِلَمة الّشاذَّة : العائَرُة . وُشّذاُذ 

 )١ـهم . وَشّذاُن الّناِس : ُمتَـَفرِّقُوُهم . (الّناِس : الذين لَْيُسوا يف قـََبائلهم وال َمَنازِل
 فاْختلُفوا فيه على أقواٍل : و أما البحُث الثاين : 
أحُدَها ما قاَل اإلماُم الشَّافعي من أنَّ الشاذَّ من الـحديث أْن يـَْرِوَي � 

 )٢الثِّقاُت حديثاً، فَيُشذُّ عنهم واحٌد فُيَخالُِفهم . (

 ٢/٣٥٠، الصحاح يف اللغة:٢/١٥١اللغة :  ) انظر: احمليط يف١(
 ١/٤٣٩) هذا لفظه كما ذكره اخلطيب يف الكفاية : ٢(

  � 
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وُمَلّخُصه ما ذََكَرُه البيهقي و ابُن الصالح و النووي و غريُمها من أنَّ الشَّاذَّ 
 )١أْن َيرِوَي الثقُة َحِديثاً يُـَخاِلُف ما َرَوى الناُس . ( -عند الشافعي -

فَاْعَتبَـَر الشافعيُّ يف تعريف الشُُّذوِذ أْن يكون راويه ثقًة ، و أن يكوَن ما 
ا ثَِقاٍت أو ُضَعَفاَء ، و لكن يلزُم َعليِه أن َرَواُه ُمـَخالِفًا لـما َرَواه الناُس ، سواٌء كانو 

يكوَن ما َرَواُه الثقُة مـُخالفًا لـما رواه الضعيُف أو الُضَعفاء َشاذا� .  و هذا قوٌل َال 
يـَُعرَُّج َعليِه ؛ ألن العربَة إذْن لـما َرَواه الثقُة ال لـما رواه الَضعيُف ، و ال َتُضرُّ هذِه 

الـحديِث ، كما ال خيفى . ولكْن قد يـختلُج يف قليب أنَّ اإلمام الـمخالفُة يف ِصحَّة 
الشافعي إنـما أراد بقوله :" ما َرَوى الناُس " الثقات األثبات على إرادة الفرد 
الكامل ؛ ألن الـمطلق يـُرَاُد به الفرُد الكامُل . قال الراقُم : و َتَصّفحُت الُكُتَب 

عبارَة اإلمام الشافعي هذه جاءْت عنه بألفاٍظ بعد كتابة هذه السطور ، فَوَجْدُت 
أخرى ُتِشُري إىل أنَّ ما أوَّْلَنا به عبارَته هو الـُمَراد ، فاحلمد � على ذلك ، فحكى 
ابن عدي يف ( الكامل ) عن يونس بن عبد األعلى قال : قال يل الشافعي : إَذا 

اُل له شاذٌّ . وإنـما الشاذُّ أْن َيرِوَي َرَوى الثقُة يل حديثاً، وإْن لـم َيروِه غريُه فال يـُقَ 
 )٢الثقاُت حديثاً ، وبعُضهم مـخالٌف هلم ، فيـَُقاُل َشذَّ عنهم.(

نعم ، بقي البحث يف معىن اجلمع يف قوله: " الناس " فإنه بإطالقه يستلزم 
أن ال يكون ما رواه ثقٌة مـخالفاً ملا رواه واحٌد هو أوثُق منه َشاذ�ا ، و ليس كذلك، 
فقال الشيخ اللكنوي احتماًال ما حاصله : أنه يـمكن أن يكون الالم الداخلية 

 )٣فتبطُل الـجمعيُة. ( عليه للجنس ،
 ٥، تقريب النووي :٧٦، علوم احلديث: ١/٣٠) معرفة السنن و اآلثار : ١(
 ١/١١٥) الكامل البن عدي :٢(
 ٣٥٧) انظر : ظفر األماين :٣(
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و على هذا التأويل فينطبُق كالُم اإلمام الشافعي على كالم قال الراقُم : 
 رَق بينه وبني الـجمهور ، وهللا أعلم .    الـجمهور ، فال ف

هو الـحديُث الذي ينفرُد به ثقٌة  ثانيها : ما قال الـحاكم من : أنَّ الشَّاذَّ  � 
عن الثقات، وليس له أصٌل متابع لذلك الثقة ، وذََكَر أنه يـَُغاِيُر الـمعلََّل 
من حيُث إنَّ الـمعلََّل ُوِقَف على ِعلَِّته الدالَِّة على ِجَهِة الوهم فيه ، والشَّاذُّ 

 )١لَـْم يـُْوَقف فيه على ِعلٍَّة كذلك . (
ثالثُها ما ذََكرَُه أبو يعلى الـخليلي يف (اإلرشاد) فقاَل : والَِّذي عليه ُحفَّاُظ � 

ليس له إالَّ إسناٌد واحٌد َيُشذُّ بذلك شيٌخ ثقًة كان أو الـحديِث : الشاذُّ ما 
غَري ثقٍة ، فَما كاَن عن غري ثَِقٍة فَمرتُْوٌك ال يـُْقَبُل ، وما كاَن عن ثَِقٍة 

 )٢يـُتَـَوقَُّف فيه ، وال يُـْحَتجُّ ِبه . (
و ُكلٌّ من التعريفني أيضًا ال يـَخُلو من إشكاٍل ؛ فإنه يشكُل بـما يَنفرُِد به 

 4-قال ، قاَل َرُسوُل هللا  �الـحاِفُظ الضَّاِبُط ، كحديٍث َرَواُه ُعَمُر 
. و َكحديث عبد هللا بن دينار، عن ابن ُعَمر:  »ِإنـََّما اْألْعَماُل بِالنِّـيَّاِت  « : -

. وكحديث مالٍك ، »ْيِع الَوَالِء َو ِهَبِتهِ نـََهى َعْن بَـ  « - 4 -أّن النيب 
َة َوَعَلى َرأِسِه  «-4-عن الزهرى ، عن أنس : أنَّ النيب  َدَخَل َمكَّ

 . »اْلِمْغَفُر 
، عن رسول هللا  �حديٌث فرٌد تـََفرََّد به ُعَمر  -كما قالوا   –فإنَّ األوَل 

، ثـم تـََفرََّد به عن ُعمَر علقمُة بن َوقَّاص، ثـم عن علقمَة  مـحمُد -4-
 بن إبراهيم، ثـم عنه يـحي بن سعيد ، على ما هو الصحيح عند أهل الـحديث .

 ١٨٣) معرفة علوم احلديث:١(
 ١٧٧-١٧٦) اإلرشاد :٢(
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و الـحديُث الثاين تـََفرََّد به عبد هللا بن دينار . والثالُث تـََفرََّد به مالٌك عن 
الزهري . فالـحاصُل أنه ليس لـهذه األحاديِث إالَّ إسناٌد واحٌد تـََفرََّد به ثقٌة ، و 

 )١رغم من ذلَك أ�ا ُمـَخرََّجٌة يف الصحيحني. (على ال
َ من هذا أنَّه ليس األمُر يف ذَ  لَك َعَلى ما قاَل به الــخليلي و الــحاكُم، فَتبَـنيَّ

ـَص   بل الصواُب فيه التفصيُل الذي ذََكرَُه الَعالمُة ابُن الصَّالح ، فَيْجـُدُر بنـا أْن نـَُلخِّ
 كالَمه يف هذا الصََّدِد ، فنقوُل إنَّ حاصَل ما قَاَله :

ــــا أن يكــــوَن مــــا انْـَفــــَرَد بــــه   " إنَّــــه إذا انـَْفــــَرَد الــــراوي بشــــيٍء ، فــــال يـــــَخُلو إمَّ
أْن ال يكـــوَن ُمــــَخالفأ لــــما َرَواه َمـــْن هـــو أوىل منـــه بالــــحفظ لـــذلك وأْضـــَبُط ، و إّمـــا 

ُمـَخالِفاً لـما َرواه غـريُه و إمنـا هـو أمـٌر َرَواه ُهـَو ولــم يَـروِه غـريُه ، فـاألوَّل شـاذٌّ مـردوٌد، 
والثـــاين ال يــــَخُلو إّمـــا أْن يكـــوَن هـــذا الـــراوي الــــمنفرُد َعـــْدالً حافظـــاً موثـــوَق اإلتقـــان 

قانِــة لــذلك الــذي انْـَفــَرَد بــه ، وضـبِطه ، و إمــا أْن ال يكــوَن مـــِمَّن يـَُوثَّــُق بـــِحفِظه و إت
ــَرَد بــه  ــَدح االنفــراُد فيــه . و الثـَّـاين يكــوُن مــا انْـَف ــَرَد بــه ، ولـــم يـَْق ــُل مــا انَف فــاألول يـُْقَب
َخارِماً له ، ُمَزْحزِحاً له عن َحيِّز الصحيح . قال : مث هو بعد ذلك دائٌر بني َمرَاتِـَب 

ـــحال فيــه ، فــإن كــان الـــ منفرُد بــه غــَري بعيــٍد مــن درجــة الـــحافظ ُمتَفاِوتــٍة بـــحسب ال
ـــُحطَّه إىل قبيــل الـــحديث  ــه ذلــك ، و لـــم ن ـــمقبول تفــرُُّده اْسَتْحَســنَّا حديَث الضــابط ال
ــاذِّ  الضــعيف . و إن كــان بعيــداً مــن ذلــك َرَدْدنَــا مــا انـَْفــَرَد بــه ، و كــان مــن قبيــل الشَّ

ـــاذَّ املــرُدو  َد ِقْســـماِن : أحـــُدُمها : الــــحديُث الَفـــْرُد الـــُمنَكر . َفَخـــرََج مـــن ذلـــَك أنَّ الشَّ
الـُمَخاِلف . والثاين : الَفْرُد الذي ليَس يف رَاِوْيِه ِمـَن الثقـة والضـبط مـا يـََقـُع َجـاِبراً ملـا 

 )  ٢يُوِجُبُه التـََّفرُُّد والشُُّذوُذ من النكارِة و الُضعِف . و هللا أعلم . (
، املنهل ١/١٨٣، الشذا الفياح:١٠٠التقييد واإليضاح:، ٧٨) انظر: علوم احلديث : ١(

 ٥١-٥٠الروي :
 ٧٩-٧٨حقيق نور الدين عرت : ) انظر: علوم احلديث بت٢(
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فالـحاصُل أنَّ الشَّاذَّ على ثالثة أقسام : أحُدها : الـحديُث الذي انـَْفَرَد به 
َعدل الـحافظ الـموثوق من غري مـخالفٍة لـما َرَواه غريُه ، وهذا يـُْقَبُل من الراوي ال

غري قدٍح . و مثالُه ما َسَبَق من حديث : " إنـما األعماُل بِالنِّّياِت" ، و حديِث : 
َدَخَل مكَة  - 4 -"نـهى عْن بَيع الَوالَِء وِهَبِته" ، وحديث : أّن النيب 

 وعلى رأِسِه ِمغَفر. 

و الِقسُم الثالث : الَفْرُد الذي ليس يف راويه من الثقة والضبط ما يـََقُع 
َجابراً لـما يوجب التفرُُّد و الشُُّذوُذ من النكارة و الُضعف ، و َمثََّل له ابُن الصالح  

زكري يـحي بن مـحمد بن قيس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن  بـحديث أيب 
ُكُلوا الـِمْلَح بِالتََّمر ، فإنَّ   «قال :  -4 -: أنَّ رسوَل هللا  �عائشَة 

 َجِديدَ ـالْ  َأَكلَ  َحىتَّ  آَدمَ  اْبنُ  َعاشَ  الشَّيطَاَن إَذا رأى ذلك َغاظَه ، و يقوُل : "
 .  » َخِلقِ ـبِالْ 
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قال : تفرََّد به أبو زكري، وهو شيٌخ صالـٌح ، أخرج عنه مسلم يف كتابه، غري 
 )١أنه لـم يبلغ مبلَغ من يُـْحَتَمُل تفرُُّدُه، وهللا أعلم.(

و هذا هو مراد الـمؤلِّف بقوله : ( فإن لـم يكن راويه ثقًة فهو مردود ، وإن   
كان ثقًة فسبيله الرتجيح بـمزيد حفظ وضبط أو كثرة عدد ووجوه أخر من 

ح يسمى مـحفوظًا والـمرجوح شاذًا ) كحديث رواُه الرتمذيُّ الرتجيحات ، فالراج
َنَة عن عمرو بن  دينار عن َعْوَسجة ،  والنسائيُّ وابُن ماَجه ِمن طريِق  ابِن  ُعيَـيـْ

، و -4 -َأنَّ رُجًال تـُُوّيفِ يف  عهِد رسوِل هللاِ  «:  �عن ابِن عباٍس 
َنَة على َوْصِلِه  » ....عتَقُه لـم َيدَْع وارِثًا ِإالَّ موًىل هو أَ  الـحديَث . و تاَبَع ابَن ُعيَـيـْ

ابُن ُجريٍج ، و غريُه ، و خالَفُهم محَّاُد بُن َزْيٍد ، فرواُه َعْن َعْمرو بِن ديناٍر َعن 
َنَة .  َعْوَسَجَة و لـم َيْذُكرِ  ابَن عباٍس . قال أبو حاٍمت : الـَمحفوُظ حديُث ابِن ُعيَـيـْ

فحمَّاُد بُن زيٍد ِمن َأهِل العدالِة والضَّبِط ، ومَع ذلك رجََّح أبو حاٍمت روايَة َمن ُهم  
 )٢َأكثُر عدداً منُه. (

فقالوا : إن الشذوَذ قد يكوُن يف السََّند ، و قد  و أما البحُث الثالثُ 
ْنت ، مثاُل الشُُّذوذ يف الـمنت ما رواه أبو داود ، و الرتمذي من حديث يكوُن يف

َ
 امل

 عبد الواحد بن زياد ، عن األعمش ، عن أبـي صالـح ، عن أبـي هــريرة مـرفوعًا :
  »ِإَذا َصلَّى أَحدُُكم رَْكَعَيت الَفجِر فـَْلَيْضَطِجْع عْن َميِْيِنِه  «

قال البيهقي : َخاَلَف عبُد الواحد العدَد الكثَري يف هذا ، فإن الناس إمنا 
ال من قوله ، وانفرد عبُد الواحد من بني  - 4 -َرَوْوُه من فعل النيب 

 ثقات أصحاب األعمش �ذا اللفظ.
 ٨٢: دين عرت بتحقيق نور ال) انظر : علوم احلديث ١(
  ٨٤-٨٣) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
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واْلُمنَكــُر حــديٌث َرَواُه ضــعيٌف ُمـــَخاِلفاً لـــمن هــو أْضــَعُف منــه ، ومقابُلــه 
 الـمعروُف .

و مثاُل الشُُّذوِذ يف السند ما مرَّ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
َ على عهد رسول هللا  «عن عوسجة عن ابن عباٍس:   -أنَّ َرُجًال تـُُوّيفِ

 -ولـم َيدَْع وارثًا إالَّ َموَىل هو أْعتَـَقُه ، فقاَل النيبُّ  -4
 -: هل له أحٌد ؟ فقالوا : ال إالَّ غالٌم أْعتَـَقُه ، فَجَعَل  -4
 . »مرياثَُه له  -4

َنُد ؛ فإنَّ محاَد بن زيد َرَواه عن عمرو بن  هذا حديٌث شاذٌّ من حيُث السَّ
عن عوسجة ولـم يذكر ابَن عباٍس ، وتَاَبَع ابَن عيينة على َوْصِلِه ابُن جريج دينار 

وغريُه ، فقال أبو حامت : الـمحفوظ حديث ابن عيينة . قال شيُخ اإلْسالم ابن 
حجر : فحمَّاد بن زيد من أهل الَعَدالة والضَّبط، ومع ذلك رجَّح أبو حامت ِرَواية 

 )١من هم أكثر عدداً منه . (
و هو حكم الـحديث الشاذ ، فسيأيت يف كالم  وأما البحث الرابع 

 الـمؤلف بعد قليل.

( والـمنكُر حديٌث َرَواه َضعيٌف مـخالفًا لـمن هو أضعُف منه ، و قوله: 
الـمنكر لغًة : هو الـمجهول وغري الـمعروف ، من " : أن  أقولمقابُله الـمعروُف ) 

َنِكَر األمَر نكريًا وأنكره إنكارًا وُنكرًا أي : جهله ، والنَِّكرَة ضد الـمعرفة، وجاء 
وجاء إخوة :" كقوله تعاىل واضع من القرآن الكرمي .  إطالقه على هذا الـمعىن يف م

 ]٥٨يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ". [يوسف: 
 ١/١٧٤، تدريب الراوي:١/١٩٧، فتح املغيث :٨٤انظر: نزهة النظر: ) ١(
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 يف مصطلحـال علماء عباراتُ  اختلفتو أما الـمنكُر يف االصطالح ف
أنه الـحديث الذي ينفرد به الرجل،  :فقاَل قوٌم من أهل الـحديث  منكر،ـال تعريف

ُنه من غري ُرَواته، ال من الوجه الذي رواه منه وال من وجه آخر. و  وال يُعَرُف َمتـْ
عن أيب بكر أمحد بن هارون الربدجيي الـحافظ. قال  هو الذي ذكره ابن الصالح

ل، وإطالق الـحكم على  ابن الصالح بعد ذكره: فأطلق الربديـجي ذلك ولـم يـَُفصِّ
 )١التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود يف كالم من أهل الـحديث. (

قال الـحافُظ ابُن حجر يف ( النكت ) : وهذا مـما يَنَبِغي التيقُُّظ له ، فقد  
رَِّد أطلق اإلمام أمحد ، و النسائي ، و غُري واحٍد من النقاد لفَظ الـمنكر على مـج

التفرد ، لكن حيث ال يكوُن الـمتفّرُِد يف وزن من يُـْحَكُم لـحديثه بالصحة بغري 
 )٢عاضٍد يعضده . (

و الثاين من األقوال ما َذَهَب إليه العالمُة ابن الصالح من التفصيل ، 
فقال: والصواب فيه التفصيل الذي بـَيّـَنَّاُه آنفًا يف شرح الشاذِّ . قال : وعند هذا 

 )٣نقول : الـمنكُر ينقسم قسمني على ما ذكرناه يف الشاذ، فإنه بـمعناه.(
قلُت : على هذا فال فرَق بني الـمنكر و الشاذ عنده أيضاً ، ولكن يـجري 

ينقسم إىل ما هو  من التفصيل يف الـمنكر ما ذََكرَُه يف الشاذِّ ، فالـمنكُر أيضاً 
الـحديث الذي انَفَرَد به الراوي الَعْدُل مقبوٌل ، و إىل ما هو مردود . فالـمقبوُل 

: الـحديُث  الـحافُظ الـموثوُق من غري مـخالفٍة ِلَما َرَواه غريُه . و الـمردوُد ِقْسَمانِ 
الَفْرُد الـمخالُف ِلَما َرَواُه الثَِّقاُت ، و الـحديُث الفرُد الذي ليس يف رَاِويِه من الثقة 

 والضبط ما يـََقُع َجاِبراً ِلَما ُيوِجُب التفرُُّد والشذوُذ من النكارة والضعف .
 ٨٠علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : )١(
 ٢/٦٧٤) النكت على ابن الصالح : ٢(
 ٨٠:  حقيق نور الدين عرت) علوم احلديث بت٣(
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وهو الـمنفرُد الـُمَخالُف  -و قد َمثََّل ابن الصالح القسَم األوَل من الـمنكر 
برواية مالٍك عن الزهري عن علي بن حسني عن عمر بن  -ِلَما َرَواه الثقاُت 

 ِرثُ يَ  َال  «قال :  -4-رسول هللاعثمان عن أسامة بن زيد عن 
رَهُ  َماِلكٌ  َخاَلفَ قال :  . » اْلُمْسِلمَ  اْلَكاِفرُ  َوَال  اْلَكاِفرَ  اْلُمْسِلمُ   ِيف  الثَِّقاتِ  ِمنَ  َغيـْ

  ِكَتابِ ( ِيف  الصَِّحيحِ  َصاِحبُ  ُمْسِلمٌ  ذََكرَ  وَ  . اْلَعْنيِ  ِبَضمِّ  ، ُعْثَمانَ  ْبنُ  ُعَمرُ :  قـَْولِهِ 
  يـَْعِين  ، ُعْثَمانَ  ْبنُ  َعْمُرو:  ِفيهِ  قَالَ  الزُّْهرِيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرَواهُ  َمنْ  ُكلَّ  َأنَّ  ) التَّْمِييزِ 
 َكأَنَّهُ  ، ُعْثَمانَ  ْبنِ  ُعَمرَ  َدارِ  ِإَىل  بَِيِدهِ  ُيِشريُ  َكانَ  َماِلًكا َأنَّ  ذََكرَ  وَ  . اْلَعْنيِ  بَِفْتحِ 
يًعا َوُعَمرُ  َعْمٌرو وَ  ، َخالُِفونَهُ ـيُ  أَنـَُّهمْ  َعِلمَ  رَ  ، ُعْثَمانَ  َوَلدُ  مجَِ   َحِديثَ ـالْ  َهَذا َأنَّ  َغيـْ

رُهُ  ُمْسِلمٌ  َوَحَكمَ  - اْلَعْنيِ  بَِفْتحِ  - َعْمرٍو َعنْ  ُهوَ  َماـَّ ِإن  ، ِفيهِ  بِاْلَوْهمِ  َماِلكٍ  َعَلى َوَغيـْ
 )١( . َأْعَلمُ  َوا�َُّ 

و لكن اعُرتَِض على ابِن الصالح بأنَّ ُحْكَمه على هذا الـحديث بأنّه 
ُمنكٌر ُمَعلًِّال بأنَّ مالكًا رواه عن ُعَمر بن عثمان بضّم العني ، و إنـما َرَواه 

عثمان بفتح العني ، ليس بصحيٍح ؛ ألنَّ الـحديَث أصحاُب الزهري عن َعمرو بن 
صحيُح اإلسناد ، و ليس بـمنكٍر؛ ألنه ال يَلَزُم من تفرُِّد مالٍك بقوله ىف اإلسناد :" 
ُعَمر " أْن يكوَن الـمُنت منكراً ، فالـمُنت على كل حاٍل صحيٌح ؛ ألن ُعَمر وَعْمرواً  

 كالمها ثقٌة .
وقد أشاَر ابُن الصالح نفُسه إىل نـحو ذلك يف النوع الثامن َعَشر حيُث  

 َما:  اْلَمْنتِ  ِيف  َقَدحٍ  َغْريِ  ِمنْ  ِإْسَناِدهِ  ِيف  لَّةُ اْلعِ  َوقـََعتِ  َما أَْمِثَلةِ  َفِمنْ  يقوُل ُهناَك :
 ، ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ، ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  الثـَّْورِيِّ  ُسْفَيانَ  َعنْ  بَـْيدٍ عُ  ْبنُ  يـَْعَلى الثَِّقةُ  َرَواهُ 
 .   َحِديثَ ـالْ ،  » ِخَيارِ ـبِالْ  ْلبَـيَِّعانِ ا «:  قَالَ  -4 – النَِّيبِّ  َعنِ 

 ٨١بتحقيق نور الدين عرت: ) علوم احلديث ١(
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رُ  ُمَعلَّلٌ  ُهوَ  وَ  ، اْلَعْدلِ  َعنِ  اْلَعْدلِ  بِنَـْقلِ  ُمتَِّصلٌ  ِإْسَنادٌ  فـََهَذاقال :   َغيـْ
 ،"ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ :"  قـَْولِهِ  ِيف  َواْلِعلَّةُ  ، َصِحيحٌ  َحالٍ  ُكلِّ  َعَلى َواْلَمْنتُ  ، َصِحيحٍ 

 َأْصَحابِ  ِمنْ  اْألَِئمَّةُ  َرَواهُ  َهَكَذا ، ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ، ِديَنارٍ  ْبنِ  ا�َِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُهوَ  َماـِإنَّ 
 ْبنِ  َعْمرِو ِإَىل  ِديَنارٍ  ْبنِ  ا�َِّ  َعْبدِ  َعنْ  َوَعَدلَ  ، ُعبَـْيدٍ  ْبنُ  يـَْعَلى فـََوِهمَ .  َعْنهُ  ُسْفَيانَ 
 )١( . ثَِقةٌ  وَِكَالُمهَا ، ِديَنارٍ 

فَجَعَل الوهَم يف اإلسناد بذكر ثقٍة آخَر ال يـخرج الـمنت عن كونه 
 )٢صحيحاً. فكذا يكون الـحكم هنا. (

على ما ذََكرَُه العالمة  –و إذا لـم َيِصحَّ هذا الـمثاُل للُمنَكر ، فالـمثاُل له   
ن األربعة من رواية ما َرَواه  أصحاُب السُّنَ  -العراقي يف ( التقييد و اإليضاح ) 

 -َكاَن النيب   « مهام بن يـحي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال :
، قال أبو داود : حديٌث ُمنَكٌر،  »إَذا َدَخَل الـَخالَء َوَضَع َخاَمتَُه  -4

أنَّ النيبَّ  « نـََّما يـُْعَرُف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس :وإ
. قال : و الوهُم فيه من  »من ورٍق ثـم ألَقاُه  اتّـَخَذ خامتاً  –4 -

و قال النسائي : حديٌث غُري مـحفوظ . قال العالمة  َهـمَّام ، و لـم يـَْروِِه إالَّ ُهو .
العراقي : إالَّ أنه قد َوَرَد من غِري رواية هـَمـَّاٍم ، َرواه الـحاكم ، و البيهقي من رواية 
يـحي بن الـمتوكِّل عن ابن جريج ، و َصحََّحُه الـحاكُم ، و َضعََّفُه البيهقي ، 

َظنَّ أنَّ يـحي بن  الـمتوكِّل هو أبو  فقال: هذا شاهٌد ضعيٌف . و كأن البيهقي
 عقيل صاحب بـَهية  أي الراوي عن بـَهية، و هو ضعيف عندهم، و ليس هو به ،

 ٩١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ١٨٨-١/١٨٦، الشذا الفياح:١٠٨-١٠٦) انظر التقييد واإليضاح :٢(
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و إنـما هو باهلي ُيَكىنَّ أبا بكر ، ذََكَرُه ابُن حبان يف الثقات . وقوُل ابن معني : 
"ال أْعرُِفه " ال يقدح فيه ؛ فقد روى عنه نـحٌو من عشرين نفساً إالَّ أنه اْشتَهَر تفرُُّد 

 )١عن ابن جريج . (مهََّاٍم به 
ه من الثقة وهو الَفْرُد الذي ليس يف ُرَوات -وَمثَّل ابُن الصالح الِقْسَم الثاين  

قيس عن بـِحديث أيب زَُكري يـحي بن مـحمد بن  –واإلتقان ما يُـْحَتَمُل معه تفردُُّه 
قال :  -4 -هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنَّ رسوَل هللا 

 آَدمَ  اْبنُ  بَِقيَ  َوقَالَ  َغِضبَ  آَدمَ  اْبنُ  َأَكَلهُ  ِإَذا لشَّْيطَانَ ا  فَِإنَّ  رِ بِالتَّمْ  اْلبَـَلحَ  ُكُلوا«
قال : تفرََّد به أبو زَُكٍري وهو شيٌخ صاِلٌح أخرج عنه  » َخَلقِ ـبِالْ  َجِديدَ ـالْ  َأَكلَ  َحىتَّ 

 ) ٢ أنه لـم يَبُلغ مبلَغ َمْن يُـْحَتَمُل تفرُُّده . (ُمْسلٌم يف كتابه غريَ 
صالـح " قد تَِبَع فيه أبَا يعلى الـخليلي يف  و لكن قوله يف أيب زكري "شيخ   

كتابه: (اإلرشاد) وهو مستدرٌك عليه ؛ ألنَّ الـجماعَة َضعَُّفوُه ، فَرَوى إسحاق 
الكوسج عن يـحي بن معني : أنه َضعََّفه ، وقال ابن حبان : ال يُـْحَتجُّ به ، وقال 

عدي أربعَة أَحاِديَث َمناِكري . وكذا الُعَقيلي : ال يـَُتاَبُع على حديثه ، وأْوَرَد له ابُن 
قوله :" أخرج عنه مسلٌم " ليس بـَِجيٍِّد ؛ ألنَّ اإلماَم مسلمًا إمنا أخرج عنه يف 

 )٣الـمتابعات ال فيما يُـْحَتجُّ به . (
والَقوُل الثالُث يف تعريف الـمنكر ما قاله الـحافظ ابن حجر يف ( النخبة ) 

اه الراوي الضعيف مـخالفًا لـمن هو أرجُح رو و شرحه ( النزهة ) من أن الـمنكر ما 
 . وُجلُّ الـمعاصرين من الالحقني. و هو الذي اْخَتارَُه وارتضاه كثٌري  منه

 ١٨٧) التقييد واإليضاح:١(
 ٨٢علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :) ٢(
 ١٨٨، والتقييد واإليضاح :٢/١٦٨) انظر : النكت للزركشي:٣(
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وإن َوقـََعْت الـُمَخالفُة له مع الضُّْعِف ، فالراِجُح  يُقاُل لُه قال الـحافظ : 
يُقاُل لُه : الـُمْنَكُر. ثـم قاَل : وُعِرَف بـهذا أنَّ بني الشَّاذ الـَمْعروُف ، ومقابُِله 

والـمنَكِر ُعمومًا وُخصوصًا ِمن َوْجٍه ؛ ألنَّ بينَـُهما اجتماعًا يف اشرتاط الـمخالفة، 
وافرتاقًا يف َأن الشاذَّ راويِه ثقٌة أو َصُدوٌق ، والـمنَكُر راويِه ضعيٌف . وقد غفل من 

   )١وهللاُ َأعلُم . (َسوَّى بينهما، 
وهذا القوُل هو الـُمعتَمُد يف تعريف الـمنكر عند األكثر ، وأما ما قال ابن 
الصالح من أنَّ الصواب التفصيُل الذي بـَيـَّنَّاُه آنفًا يف شرح الشاذ ، فَقْد قاَل فيه 
ُل أَحَد النَّوَعِني عن اآلَخر.  ابُن َحَجر يف ( النكت ) : إنه ليس يف عبارته ما يـَُفصِّ
قاَل : نعم ! ُمها مشرتكان يف كون ُكلٍّ منهما على قسمني ، وإمنا اختالفـُُهما يف 
مراتب الرَُّواة ، فالصَُّدوُق إذا تَفرََّد بشيٍء ال متابَع له وال شاهَد ولـم يكن عنده من 
الضبط ما ُيْشرتَُط يف حدِّ الصحيح والـحسن ، فهذا أحد قسمي الشَّاذِّ ، فإْن 

هذه ِصَفُته مع ذلك كاَن أَشدَّ يف ُشُذوِذه ، ورمبا َمسَّاه بعُضهم ُمنَكراً ، ُخْوِلَف َمْن 
وإن بـََلَغ تلك الرتبَة يف الضبط ، لكنَّه َخاَلَف مْن هو أرجُح منه يف الثقة والضبط ، 
فهذا القسم الثاين من الشاذ ، وهو الـمعتمد يف تسميته . و أمَّا إذا اْنفَرَد الـمستوُر 

ُف بُسوِء الـحفظ ، أو اْلُمَضعَُّف يف بعض مشايـخه دون بعض بشيٍء أو الـموصو 
ال متابع له وال شاهد ، فهذا أحد قسمي الـمنكر ، وهو الذي يُوَجُد يف إطالق  
كثري من أهل الـحديث . وإن ُخْوِلَف يف ذلك ، فهو القسم الثاين ، وهو اْلُمعتَمد 

نكر من الّشاذِّ وإن كًال منهما قسمان على رأي األكثرين . فإّن بـهذا َفَصَل الـم
 )٢يـَجَمُعُهما مطلُق التفرد أو مع قيد الـمخالفة وهللا أعلم.(

 ٨٦ -٨٤) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
 ٦٧٥-٢/٦٧٤) النكت على ابن الصالح:٢(
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 –و أما مثاُل الـمنكر فما رواُه ابُن َأيب حاٍمت ِمن طريِق ُحبَـيِِّب بِن َحبيٍب 
عن َأيب ِإسحاَق عن الَعْيزاِر بِن ُحريٍث  –وهو َأخو َمحزََة بِن َحبيٍب الزَّيَّاِت الـُمقرِئ 

َمن أَقاَم الصَّالَة و آتى  « قاَل :  -4-يب عن الن �ِن عبَّاٍس عن اب
. قاَل أَبو حاٍمت : و ُهو  »الزَّكاَة وَحجَّ البيَت وصاَم وقـََرى الضَّْيَف ؛ َدَخَل اجلنََّة 

 )١ُمْنَكٌر ؛ َألنَّ غريه ِمن الثِّقاِت رواُه عن َأيب ِإسحاَق َموقوفاً ، وُهو الـَمعروُف . (

و أما الذي ذكره الـمؤلف يف تعريف الـمنكر و الـمعروف من قوله :" الـمنكر 
حديٌث رواُه ضعيٌف مـخالفًا لـمن هو أضعُف منه ومقابله الـمعروف " فال يذهب 

؛ ألنَّ الـمنكر  لتأمَّ ي نْ مِ ـل رُ ظهَ يَ  نا خطًأ فاحشاً عن بالكم أّن الـمؤلف أخطأ هه
حديٌث رواه الضعيُف مـُخالفًا لـمن هو  - على حسب مصطلح الـمتأخرين –

 أرجُح منه ، ال لـمْن هو أضعُف منه . 
 أيضا اختلف فقد منكرـال وأمامة الـجزائري يف ( توجيه النظر ) : قال العال

 منـل خالفاً ـم الثقة غريُ  يرويه ما هأنّ  االصطالح حسبـب فيه معتمدـوال،  هحدّ  يف
  )٢. ( منه أرجح هو

 ماـلو كذا الـمعروُف حديٌث َرَواه من هو أوىل بالعدالة أو الضبط مـُخالفًا   
 َوُمَقابُِلهُ  ، َمْعُروفُ ـال الرَّاِجحُ  الضَّعفِ  َوَمعَ ": هللا رمحه حافظـال قال. و الضعيف رواه

 فــمخالــــال راويــــــال فـــضع مع الثقة راويـــــلل مخالفةُ ــــــــال وقعت إن: أي" ُمْنَكرُ ــــــال

  ٨٥نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :) ١(
 ٥١٥/ ١) توجيه النظر :٢(
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فاْلَمعُروُف و اْلُمنَكُر ِكَال رَاِويـَْيِهَما َضعيٌف ، وأَحُدُمهَا أْضَعُف من 
اآلَخر ، و يف الشَّاذِّ والـمحفوِظ قوٌي أحُدُمها أقَوى من اآلَخر . و الشاذ و 

 ان ، و الـمـْحُفوُظ و اْلَمعُروُف راِجَحان .الـمنكر َمْرُجوحَ 

 معتمدـال كان فإذا .منكرُ ـال: له الُ قَ يُـ  مرجوحـال هومقابلُ ، معروفَ ـال ىمَّ سَ يُ  فالراجحُ 
: معروفـال تعريف فإنّ  .الثقات فيه خالفاً ـم الضعيف رواه ما أنه منكرـال تعريف يف

 بل محدثني،ـال من كثري هذا وعلى.  الضعيف رواية فَ الَ خَ  الذي الثقة حديث
ولكن كالم  .منكرـال تعريف يف متأخرينـال عند االصطالح عليه استقرَّ  الذي هو

الـمؤلف ُيَصرُِّح بـخالفه ، و هو غلٌط فاحٌش ال يـحتمل أّي تأويل ، و أظن أنـما 
 أوقعِت الـمؤلَف يف هذا الـخطإ الغفلُة و عدُم التدبر يف كالم األئمة . 

ِعَبار�م: أْنَكَر ما َرَواه ُفالن كذا، وإن مل قال السيوطي : وقَع يف تنبيه : 
يكن ذلك الـحديث َضِعيًفا، وقال ابُن َعدي : أْنَكَر ما َروى بُريد بن عبد هللا بن 

قال : وهذا طريٌق َحَسٌن ». إَذا أراَد هللا بأمِّة خريًا قبَض نبيها قـَْبلها« أيب بـُْردة: 
م . والـحديُث يف (صحيح مسلم ) . و ُرواته ثَِقاٌت، وقد أدخله قوٌم يف ِصَحاحه

قال الذََّهيب : أْنَكَر ما للوليد بن ُمسلم من األحاديث حديث : حفظ القرآن ، 
مذي وحسَّنُه، وصحَّحه الـحاكم على شرط الشَّيخني . (  )١وهو عند الرتِّ

َضعيٌف، وأحُدمهَُا أْضَعُف من  فاْلَمعُروُف و اْلُمنَكُر ِكَال رَاِويـَْيِهَما( قوله : 
َ الفرَق بني الشاذ، و الـمنكر؛ و ما  أقول:اآلَخراخل.)  يريد الـمؤّلُف أن يـُبَـنيِّ

يـَُقابُِلهما من الـمحفوظ و الـمعروف. و قد انكشَف لك ما يف كالم الـمؤلِّف من 
َ الفـــرَق بــني هـذه األقسام   الـخطأ والـخلل. لــذلك نـََرى علــيـنا مــن الــواجب أْن نُـــبَـنيِّ

 ١/١٨٠) تدريب الراوي:١(
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 على ما ذََكرَُه الُعَلَماُء ، فهي أربعة أقسام :
 أو عدالة، أو ، عدداً فالشاذ هو: ما رواه الثقُة مـُخالفاً لـمن هو أرَجُح منه   

نه . فِكال و يـَُقابُِلُه الـمحفوُظ وهو: ما َرَواه األرجُح ُمـخالفًا لثقٍة ُدو  .ضبطاً 
 ما بأنه الشاذّ وعبـََّر الـمناوي عن راويهما ثقٌة إالَّ أنَّ أحَدمها أرَجُح من اآلخر . 

 مابأنه  محفوظـال، و عن  واإلتقان حفظـال يف فوقه منـخالفًا لـم مقبولـال اهرو 
  ) ١. ( واإلتقان حفظـال يف دونه منـل خالفاً ـم مقبولـال رواه

 ىمَّ سَ تُ الراجحة  األخرى والروايةُ  ،ةً شاذّ  روايةً  ىمَّ سَ تُ  جوحةُ مر ـال الروايةُ ف
. و مثالُه حديُث عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب صاحل حفوظةً ـم روايةً 

 »ِر، فـَْلَيْضَطِجْع عْن يـَِمْيِنِه ِإَذا َصلَّى أَحدُُكم رَْكَعَيت الَفج «عن أيب هريرَة مرفوعًا :
فظ ، و َخاَلَفهم يف انفرد عبُد الواحد من بني ثقات أصحاب األعمش �ذا الل

ال من قوله. فرواية عبد  -4 -هذا، فإنـهم إنـما َرَوْوُه من فعل النيب 
 د شاذٌة مرجوحة و رواية غريه من ثقات أصحاب األعمش مـحفوظة راجحة. الواح

 أو ، عدداً اه الضعيُف مـخالفًا لـمن هو أرجح منه و الـمنكُر هو : ما َروَ 
. و يـَُقابُِله الـمعروُف ، و هو : ما َرَواُه من هو أوىل بالـحفظ و  ضبطاً  أو ، عدالةً 

مـُخالفًا للضعيف .   -  وقاً دُ صَ  أو ثقةً  كان سواءٌ  هحديثُ  لُ قبَ يُ  نْ مَ أي  –العدالة 
 ىمّٰ سَ تُ الراجحة  األخرى الروايةُ  و ،منَكرًة  روايةً  ىمَّ سَ تُ الضعيفة  مرجوحةُ ـال الروايةُ ف

و هو َأخو َحـمزََة بِن   –مثالُه ما مرَّ ِمن طريِق ُحبَـيِِّب بِن َحبيٍب  . معروفًة  روايةً 
 عـن أَبـي ِإسحاَق عن الَعْيزاِر بِن ُحريٍث عن ابن عـباسٍ   –َحبيٍب الزَّيَّاِت الـُمقرِئ  

 ۹۹:واقيت و الدرر) الي١(
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وَحجَّ  الزَّكاةَ  َمن أَقاَم الصَّالَة و آتى «قاَل :  -4-عن النيب  �
؛ َألنَّ قاَل أَبو حاتـٍم : و ُهو ُمْنَكٌر  »البيَت وصاَم وقـََرى الضَّْيَف ؛ َدَخَل الـجنََّة 

غريَه ِمن الثِّقاِت رواُه عن َأيب ِإسحاَق َموقوفاً ، و ُهو الـَمعروُف . فالرواية الـمرفوعة 
 منكرة ، و الرواية الـموقوفة معروفٌة . 

، و أَحُدمهَُا  واْلُمنَكُر ِكَال رَاِويَيِهَما َضعيفٌ وأما قول الـمؤلف :" فاْلَمعُروُف 
، و هو : أّن راوي الـمنكر  عليه التنبيهُ  يتعّني  شيءٌ " ، فههنا أْضَعُف من اآلَخر

و أما راوي الـمعروف فهل يلزم أن يكون ضعيفًا ؟ فيه يكون ضعيفًا الزمًا ، 
بـحٌث، و قد تضاربْت عباراتـُهم يف هذا الصدد ؛ فإّن منهم من يلتزم ذلك كما 

 التزم الـمؤلُِّف . 
ْن اْلتَـَزَمُه العّالمُة عبُد الرؤوف اْلُمناوي يف (اليواقيت و الدرر يف شرح  و ِمـمَّ

 مزيدـل منه حَ بأرجَ  فَ ولِ خُ  إنوهو بصدد شرح قول ابن حجر "  –نـخبة الفكر )  
 فالراجح، الرتجيحات وجوه من ذلك غري أو،  عدد كثرة أو،  إتقان و،  ضبط

حيث يُقوُل  -"  الشاذ له الُ قَ يُـ  مرجوحـال وهو ومقابله،  محفوظـال له الُ قَ يُـ 
،  واإلتقان حفظـال يف ونهدُ  منـل خالفاً ـم مقبولُ ـلا اهوَ رَ  ما محفوظُ ـفال(اْلُمناوي) : "

 جَ رَ وخَ قال : .  واإلتقان حفظـال يف فوقه منـل خالفاً ـم مقبولُ ـال اهوَ رَ  ما الشاذُّ  و
 )١. ( مقبول غريُ  منهما كلٍّ  راوي فإنَّ ؛  منكرُ ـوال معروفُ ـلا مقبولـبال

فصرََّح بكون راوي الـمعروف غَري مقبول كراوي الـمنكر . هكذا أخذ من 
كالم الـحافظ ، و يؤيُِّده ما نذكر عن تلميذ الـحافظ كالَم الـحافظ يف شرح قوله ، 

 ٩٩) اليواقيت و الدرر:١(
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كما حكاه الـمناوي نفسه . و قبَل أن نذكرَه يـجدُر بنا أن نعلَم أنَّ الـحافظ ابن 
ِمن طريِق ُحبَـيِِّب بِن َحَجر حيث ذََكَر الـمعروَف و الـمنكَر َمثََّل لـهما بـحديٍث 

عن َأيب ِإسحاَق عن   –وهو َأخو حـَمَزَة بِن َحبيٍب الزَّيَّاِت الـُمقرِئ    –َحبيٍب  
َمن  «قاَل :   -4 -عن النيب  �الَعْيزاِر بِن ُحريٍث عن ابِن عبَّاٍس 

و  »وقـََرى الضَّْيَف ؛ َدَخَل الـجنََّة  الزَّكاَة وَحجَّ البيَت وصامَ   أَقاَم الصَّالَة و آتى
؛ َألنَّ غريَه ِمن الثِّقاِت رواُه عن َأيب حكى عن َأيب حاتـٍم أنه قال : و ُهو ُمْنَكٌر 

  ِإسحاَق َموقوفاً ، وُهو الـَمعروُف .
و يّتِضُح من هذا التمثيل أنَّ الـمنكر يكون راويه ضعيفًا، حينما الـمعروُف 
يـمكن أن يكوَن راويه ثقًة ، كما يف الـمثال الـمذكور. و من ُهنا أخذ مجٌع من 

 الذين َجاءوا من بعد الـحافظ : أنَّ الـمعروَف ال يكون راويه َضعيفاً بل ثقًة .   
 -كما حكاه اْلُمناوي   – عنهالـحافظ ابن حجر  تالمذة بعض نقللكن  و

 يف يكونَ  أن"  عفالضُّ  مع مخالفةُ ـال وقعت وإن: "بقويل مرادـال : قال أنه
 وقول الً أوّ  به لَ ثَّ مَ  ما لكن:  مذكورـال تلميذال قال.  أحدمها جحانِ رُ  مع جانبنيـال

ُ بَـ يُـ "  موقوفاً  إسحق أيب عن رواه الثقات من غريه ألن؛  منكر هو:"  حامت أيب  نيِّ
 علىالـحافَظ ابَن حجر  يعين الشيخَ  أوقفتُ  وقد:  قال.  أحدمها يف عفالضُ  أنَّ 

 أوالً  وذمأخُ ـال أنّ  يف عَ جِ وْ رُ  و . بغريه التمثيلُ  التمثيل يف قئالال نّ : إ فقال، هذا
 وقع الكالم وأنَّ ،  ناهُ  معزياً  ليس بأنه:  فأجابَ ،  الصحيح أو حسنـال راوي زيادةُ 

 كون من أوالً  به رَ سَّ فَ  ماـب ِربَ فأخْ  عَ جِ وْ رُ  مث.  مخالفةـال مطلق ألجل ناهُ  استطراداً 
 أي،  التسمية يف كذلك كان فيهما دَ جِ وُ  أوْ :  قوله مع مخالفـال يف الضعيف

 ) ١. ( انتهى منكرٌ  واآلخر معروفٌ  ضعفه لّ قَ  منـل الُ قَ يُـ 
 ١/١٠٢) اليواقيت و الدرر: ١(
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 مع مخالفةُ ـال وقعتِ  وإنْ مـما ذُِكَر يتبني َجِلّيًا أن مراد الـحافظ بقوله : "
" أن يكون الضعف يف كل من الـجانبني : الـجانب الراجح و الـجانب عفالضُّ 

 الـمرجوح . على هذا فكالم مؤلِِّفَنا صحيح. 
ولكن يبدو من كالم مجٍع من الُعلماِء الـمعاصرين أنـهم اختاُروا خالف 
ذلك و اْعَتبَـُروا الضُّعَف يف جانٍب واحٍد فقط ، و قالوا : إن الـمعروف من 

حديث ما رواه الثقُة مـخالفًا لـما َرَواُه الضعيُف ، و قَالُْوا : إّن الـمعروَف من الـ
 أقسام الـمقبول ال من أقسام الضعيف . 

 و إليك كالم بعضهم يف هذا الصدد :  
يقول الشيخ أبو سند مـحمد يف (موسوعة هل يستوي الذين يعلمون) : � 

 ىمَّ سَ يُ  و، نكراً مُ  الضعيفِ  حديثُ  ىمَّ سَ يُ فَـ ، الثقةَ  الضعيفُ  الفَ خَ  فإذا"
 ما هو معروفـال حديثـال تعريف يكون هذا وعلى، فاً معرو  الثقةِ  حديثُ 

 )١( ."للمنكر مقابل معىنـال �ذا فهو، الضعيف رواه ماـل خالفاً ـم الثقة رواه
:  لغةً  – معروفـالو يقول مؤلفو ( معجم الـمصطلحات الـحديثية ) : � 

و  ")عرف" مادة:  القاموس ( مَ لِ عَ  معىنـب ،فَ رَ عَ  نمِ  مفعول اسم
 )٢. ( الضعيف رواه ماـل خالفاً ـم الثقة رواه ما:  اصطالحاً 

يف (تيسري مصطلح الـحديث):  و يقول الشيخ مـحمود الطحان� 
 رواه ما:  اصطالحاً و  "َعَرفَ " من مفعول اسم هو: لغةً  تعريفه: َمْعروفـال

 بتعبري أو للمنكر، مقابل معىنـال هذاـب فهو الضعيف رواه ماـل خالفاً ـم الثقة
 ) ٣( . حجر ابن حافظـال اعتمده الذي منكرـال لتعريف مقابل هو ،أدقّ 

 ٢٠) موسوعة هل يستوي الذين يعلمون:١(
 ٣٤) معجم املصطلحات :٢(
 ٥٢تيسري مصطلح احلديث:  )٣(
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يف مصطلح حديث  يف ( الفصول الزاهدي هللا ثناء حافظ خشيو قال ال� 
 َرَواهُ  ِلَما َخالِفاً ـمُ  الثَِّقةُ  َرَواهُ  الَِّذي َحِديثُ ـال َوُهوَ :  اْلَمْعُروفُ الرسول) : 

 )  ١( . الضَِّعْيفُ 
 الذي الثقة حديث: هو معروفـال): معاصرةـال اإلسالمية موسوعةـاليف ( و� 

 ) ٢( .الضعيف رواية خالف

يف ( تـحقيق الرغبة خضري ـال هللا عبد بن الكرمي عبد الشيخ فضيلةو قال � 
 معتمدـال كان فإذا ، منكرـال مقابل أنه حافظـال ذكريف توضيح النخبة ) : 

 تعريف فإنّ  . الثقات فيه خالفاً ـم الضعيف رواه ما أنه منكرـال تعريف يف
 )٣( . الضعيف رواية خالف الذي الثقة حديث:  معروفـال
: هو معروفـوالو قال العالمة ابن عثيمني يف (شرح الـمنظومة البيقونية) : � 

 )٤( .للضعيف خالفاً ـم الثقة رواه ما
 هو و) : منهج النقد يف علوم الـحديثقال الشيخ نور الدين عرت يف ( � 

 يف يقع القسم ذاه و . للثقة فاً خالِ ـم الضعيفُ  رواه ما" :(أي الـمنكر)
 روايةَ  فَ الَ خَ  الذي الثقة حديثُ  :هو معروفـوال . معروفـال مقابلة

 )٥( . الضعيف

 ٩) الفصول يف مصطلح حديث الرسول:١(
 ١/٦٥: املعاصرة اإلسالمية املوسوعة )٢(
 ٥٧) حتقيق الرغبة : ٣(
 ٩٢:البيقونية املنظومة) شرح ٤(
 ٤٣٠منهج النقد يف علوم احلديث: )٥(
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: فهذه الصرائح َتُدلُّ داللًة واضحًة على ما اْخَتاُرْوه يف تعريف  قلتُ 
"الـحديث الـمعروف " من أنه ما رواُه الِثَقُة على خالف ما َرَواُه الضَّعيُف ، و أنه 

 إىل بَ هَ ذَ  نمَ  بتخطئةِ قاُموا  الـحديث الـمقبول حىت نَـِجَد بعَضهم م من أقسا
 خالف ذلك و قال : الـمعروُف ما رواه الضعيُف مـخالفًا للضعيف ، كما نـجدُ 

الشيَخ أبا عبد هللا ربيع بن مـحمد السعودي حيث َعلََّق على قول العالمة الـمناوي 
 معروفُ ـلا مقبولـبال جَ رَ خَ  و يف شرح النخبة الـمعروف بــــــ ( اليواقيت و الدرر ) : "

الـمنكر " ، َعلََّق عليه بقوله : " كوُن  مقبول غريُ  منهما كلٍّ  راوي فإنَّ ؛  منكرُ ـوال
غَري مقبول حقٌّ  و أما كوُن الـمعروف غَري مقبول ، فهذا سبق قلم و خطأ ؛ ألّن 

 )   ١الـمعروَف من أنواع الـمقبول . (
معنيان ، األول له  و الـحق عندي يف هذا الباب أن مصطلح "الـمعروف" 

 عليه استقرَّ  الذي هو، و للحافظ خاصٌ  اصطالحٌ  ذاهو  ما قال األوَّلُون،
 ثنياحملدّ أئمة  عندو أما  .، و ال مشاحة يف االصطالحمتأخرينـال عند االصطالح

و  .خرجهـم فَ رِ وعُ  بالصحة اشتهر ما كلُّ : فهو حافظ،ـال به هعرف ماـم أعمّ فهو 
هذا معًىن ثاٍن له، وهو بـهذا الـمعىن ليس ُمقابًال للمنكر، بل هو مقابٌل للضعيف 

رين يف تعريف" الـحديث الـمعروف" إىل مطلقاً. فالذين َذَهُبوا من العلماء الـمعاص
أنه روايُة الثقة على خالف رواية الضعيف، اختلط عليهم االصطالحان، ولـم 
يُـَميُِّزْوا بَني اصطالح للحافظ الذي هو خاٌص مقابٌل للمنكر ، و بني اصطالح 

  .الـمتقّدمني الذي هو عاٌم ُمقاِبٌل للضعيف مطلقاً . هذا ما عندي . و هللا أعلم 
 
  ٩٩تعليق اليواقيت و الدرر:  )١(
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و بعُضهم لـم َيْشَرتِْط يف الشَّاذ والـمنكر َقيَد الـمخالفة لراٍو آخَر قويّاً  
َفرََّد به ، وال يـُْوَجُد له كان أو ضعيفًا ، و قالوا : الشَّاذُّ ما َرَواُه الثَِّقُة ، و تَـ 

أصٌل ُمواِفٌق وُمعاِضٌد له . و هذا صادٌق على فـَْرد ثَِقٍة صحيٍح . وبعُضهم لـم 
 يـَْعَتِربُْوا الثقَة وال الـمخالفَة .

وبعُضهم لـم َيْشَرتِْط يف الشَّاذ والـمنكر قَيَد الـمخالفة لراٍو آخَر قوله: ( 
قويًّا كان أو ضعيفًا ، وقالوا : الشَّاذُّ ما َرَواُه الثَِّقُة ، وتـََفرََّد به ، وال يـُْوَجُد له أصٌل 

ٌق وُمعاِضٌد له . و هذا صادٌق على فـَْرد ثَِقٍة صحيٍح . وبعُضهم لـم يـَْعَتِربُْوا ُموافِ 
 : إن مصطلح الشاذ له إطالقات :أقول  الثقَة وال الـمخالفَة .) 

ما َذَهَب إليه الـجمهوُر ، و هو ما رواه الثقُة مـخالفًا لـما رواه األوَّل : 
الثقات . فاْعَتبَـُروا فيه األمرين : قيَد الثقة ، و قيَد الـُمَخالفة ، فإن لـم يكن الراوي 

و كذا إن لـم تقْع فيه الـمخالفُة للثقات ال يكون ثقًة ، فال يـَُعدُّ حديثُه َشاذًا ، 
 الـحديث شاذاً .    

: ما ذكره الـمؤلُف ههنا بقوله :" وبعُضهم لـم َيْشَرتِْط يف الشَّاذ  و الثّاين
والـمنكر قَيَد الـمخالفة لراٍو آخَر قويًّا كان أو ضعيفًا اخل " وهو الذي اختاره 

، فلم يعتِرب الـمخالفَة يف الشاّذ ؛ و لكن قـَيََّده  الـحاكم ، كما تقّدم مّنا البحث فيه
 بالثقة ، على هذا فهو صادٌق على فرد ثقٍة صحيٍح . 

ما أشار إليه بقوله :"و بعضهم لـم يعتربوا الثقَة وال الـمخالفةَ  و الثالُث :
 أو ثقةٌ  به يشذُّ  ، واحدٌ  إسنادٌ  إال له ليس ماعنده  الشاذُّ "وهو مذهُب الـخليلي ، ف

 . الثقة غريُ  به شذَّ  ما دُّ رَ يُـ  و ، به جُّ حتَ ُـ ي وال الثقةُ  به شذَّ  فيما فُ قَّ وَ تَـ فيُ  ، ثقةٍ  غريُ 
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مذُكورِة ، وَسـمُّوا حديَث و كذلك اْلُمنَكر لـْم يَـُخصُّوُه بالصُّورِة الـ
الـمطُعوِن ِبِفْسٍق أو فـَْرِط َغفَلٍة ، أو َكثَرِة َغَلٍط ُمْنَكرًا . و ٰهِذِه اصطالحاٌت ال 

 ُمَشاحََّة فيها .

ي بني الشاذ والفرد أن الـخليلي ُيَسوِّ  -على ما قال الـحافظ  – فالـحاصلُ 
الـمطلق ، فيلزم على قوله أن يكون يف الَشاذِّ الصحيح و غري الصحيح ، فكالمه 
أعّم ، وأخصُّ منه كالُم الـحاكم ، ألنه يقول : إنه تفرُُّد الثقة ، فيخرج تفرُُّد غري 
اُذ وغُري الشاذ . وأخصُّ منه   الثقة ، فيلزم على قوله أن يكون يف الصحيح : الشَّ

الُم الشافعي ، ألنه يقول :" إنّه تفرُّد الثقة بـمخالفة من هو أرَجُح منه ". و يلزم ك
عليه ما يلزم على قول الـحاكم لكن الشافعي صرَّح بأنه مرجوح ، وأن الرواية 

 )١الراجحة أوىل . (

لـم يـُخصُّوه بالصورة الـمذكورة وَمسُّْوا حديَث  : ( وكذلك الـمنكرقوله 
َة  الـمطعون بفسٍق أو َفرِط غفلٍة أو كثرة َغَلٍط ُمنَكراً . وهذه اصطالحات ال ُمَشاحَّ

هذا على مذهب َمن ال َيْشَرتُِط يف الـُمْنَكِر قيَد الـُمخالفِة ؛ فإنه   أقول : فيها)
َأو ِفْسِقِه بالفعِل ِن ُيَسّمي حديَث الـمطعون بَكثْـَرِة َغَلِطِه َأو َغْفَلِتِه عن اِإلْتقا

  )٢والَقْوِل مـمَّا اليبُلُغ الُكْفَر ُمنَكراً . كما ذكره الـحافظ يف (شرح النخبة) . (
إىل أن ما مّر من البحث هو يتعلق بـمصطلح "  التنبيهُ  ُهنا ال يـَُفْوتـَُناو 

الـمنكر " إذا ُجِعَل صفًة للحديث ، فيقال : هذا حديٌث منكٌر . و أما إذا ُجِعَل 
فهذا أيضاً  »الـحديث أو َرَوى الـمناكري  رُ نكَ هو مُ  «يـَُقاَل : صفًة للراوي بأن 
 على إطالقاٍت .

 ٢/٦٥٢النكت على ابن الصالح : ) ١(
 ١١٠شرح النخبة:) ٢(
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حديث بأن ـعلى من يُغرب على أقرانه يف الُيطِلُقه اإلمام أمحد ف  -١
هو و  »له أحاديث مناكري « أو » حديث ـمنكر ال« فيقول عنه ، يأتيهم بالغرائب 

ها، أي ـمناكري على األفراد اليت ال متابع لـما يطلق الّـ وإن، ال يعين بذلك تضعيفه 
معىن اللغوي للمنكر وهو ـمعروفة، وكأّنه رمحه هللا اعتمد الـاألحاديث الغريبة غري ال

 معروف.ـالنكرة غري ال
ر يف (هدي الساري) يف ترمجة يزيد بن عبد هللا بن خصيفة : جَ حَ  قال ابنُ 

:  لتُ ، قُ  »حديث ـال رُ نكَ مُ « روى اآلجري عن أيب داود عن أمحد أنه قال : "
حديث ، ُعرف ذلك ـعلى من يغرب على أقرانه بال ها أمحدُ قُ طلِ هذه اللفظة يُ 

 )١( ."باالستقراء من حاله ؛ وقد احتج بابن خصيفة مالٌك واألئمة كلهم
بذلك  يدُ رِ ما يُ ّـ فإن »حديث ـمنكر ال«  قُ طلِ البخاري حني يُ  اإلمامُ و  -٢
يذكر الذهيب يف ترمجة " أبان بن جبلة ، كما  عنه حّل الروايةُ ـي ال تذِ الراوي الَّ 

البخاري  القطان أنّ  ، ونقل ابنُ » حديثـمنكر ال: « البخاري قال أنّ : الكويف " 
 )٢( عنه ". حل الروايةُ ـفال ت، حديث ـفيه منكر ال لتُ قُ  نْ مَ  :" كلُّ  قال

 نّ أ انالقطّ  بنُ ا نقل و"  و قال الـحافُظ ابُن حجر يف ( لسان الـميزان ) : 
 الروايةُ  حلُّ ـت فال » حديثـال منكر «:  فيه لتُ قُ  من لُّ كُ  : قال البخارياإلمام 

 عن خفافـال مدـأح بن السالم عبد عن صحيحٍ  بإسنادٍ  مرويٌّ  ولُ القَ  هذا و .عنه
 )۳.  ( البخاري

 ٤٥٣ ) هدي الساري :١(
 ١/٦) ميزان االعتدال : ٢(
 ١/٢٢٠سان امليزان:) ل۳(
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       أو  »حديث ـمنكر ال« حّدثني نفس العبارة مُ ـيستخدم بعض ال و -٣
 العراقي عن السخاوي نقل، كما  كثرة تفّرد الراويللتدليل على  » مناكريـيروي ال«

 )۱". ( واحداً  يثاً حد ىوَ رَ  لكونه ، ويالرا على منكرَ ـال ونقُ لِ طْ يُ  ما كثرياً " :  قوله
للرجـــل إذا روى بعـــض  »حديث ـمنكـــر الـــ« و ُيْســـَتخَدُم هـــذه العبـــارة  -٤

 :هم ـميزان قولــمة عبـد هللا بـن معاويـة الـزبريي مـن الــلذهيب يف ترجل ااقالـمناكري .  
ــ »حديث ـمنكــر الــ« بــل إذا روى الرجــل مجلــة ؛  كــل مــا رواه منكــرٌ   بــه أنّ  ونَ ال يعُن

 . حديثـوبعض ذلك مناكري فهو منكر ال
قال  .مناكري عن الضعفاء ـعلى الثقة إذا روى ال وقد يطلق ذلك -٥  
أليس  : قلتُ ، قال ثقة ؟ فسليمان بن بنت شرحبيل : للدارقطين  قلتُ : حاكم ـال

 .  فأما هو فثقةٌ ، ها عن قوم ضعفاء ـث بحدّ ـي: قال ؟ عنده مناكري 
ثـم ال يذهب عنك أنه قد يستعمل " لفظ الـمنكر" صفًة للراوي ، فُيْطَلُق 
عليه "منكر الـحديث" أو يـَُقاُل : " فالن يروى الـمناكري" و بني هذين التعبريين 

ال " روى مناكري : " هم ـوقال ابن دقيق العيد يف شرح اإلمام قول فرق عندهم  .
 الَ قَ وينتهي إىل أن يُـ ، مناكري يف روايته ـحىت تكثر ال؛ مجرده ترك روايته ـتقتضي ب

به الرتك  يف الرجل يستحقّ  حديث وصفٌ ـألن منكر ال" ؛ حديث ـمنكر ال: " فيه 
كيف وقد قال أمحد بن حنبل يف ،  مومة ـوالعبارة األخرى ال تقتضي الدي، ه حديثـب
من اتفق عليه ـوهو م، يروي أحاديث منكرة : حمد بن إبراهيم التيمي ـم

 )٢. (مرجع يف حديث األعمال بالنيات ـوإليه ال، الشيخان
 ٢٠١، الرفع و التكميل: ١/٣٧٣) فتح املغيث:١(
 ٢٠١، الرفع و التكميل:،  ۱/۳۷۳فتح املغيث:  )٢(
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أن ، كإرسال يف قادحٌة يف الّصحة يتنبه لـها الـحذاق الـمهرة من أهل هذا الش

الـموصول ووقف يف الـمرفوع ونـحو ذلك . وقد تقصر عبارة الـمعلَّل عن إقامة 
الـحجة على دعواه كالصرييف يف نقد الدينار والدرهم .

( و الـمعَلل بفتح الالم إسناد فيه ِعَلل وأسباب غامضة خفية  قوله :
 قادحة يف الصحة يتنبه لـها الـحذاق الـمهرة من أهل هذا الشأن اخل )

 اعلم أن ههنا أبـحاث :
أن الـحديث الـُمَعلَّل له اصطالحان آخران: ومها الـمعلول أو  األول:

الـُمَعّل. فُيقال: (الـحديث اْلُمَعّل) بالالم الـمشّددة، ويـَُقاُل: الـحديُث الـمعلول،  
اُل: الـحديُث الـمعلَُّل. كلُّ هذه االصطالحات لعلماء الـحديث. أما كما يـُقَ 

(الـُمَعلَّل) فهو اسم مفعول من قولك:"َعلَّلُته تعليال" إّال أنه يشكل عليه أن التعليل 
يف اللغة ال يُناِسب الـمعىن الـمراد؛ ألنه بـمعىن اإللـهاء ، تقوُل: "عّللت الصَيب 

هيَته عن اللنب، ويـمكُن أن يُـَجاَب عنه بأن ما وقع من بالطعام تعليال" إذا ألـ
 )١استعمال أهل الـحديث له حيُث يقولون :"َعلََّله فالن"فعلى طريق االستعارة .(

و قال الزركشي يف (النكت) : وأما قول الـمحدثني " علله فالن بكذا " 
فهو غري موجود يف اللغة ، و إنـما هو مشهور عندهم مبعىن ألـهاه بالشيء وشغله 
 من تعليل الصيب بالطعام ؛ لكن استعمال الـمحدِِّثني له يف هذا الـمعىن على سبيل

 )٢االستعارة .(
 ١/٢٢٥قاله السخاوي يف فتح املغيث:) ١(
 ٢/٢٠٦) النكت على ابن الصالح :٢(
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ُه  وأما الذين قالوا إنه " معلول " فهو عندهم مأخوٌذ من عّلة ، مثل َشدَّ
 -فهو مشدوٌد ، فُيَسمُّونَه َمعلوًال ؛ ألنه مأخوٌذ من الفعل الثالثي : " عل يعل " 

 و مصدرمها : عال . - و كسرها و بالم مشّددة مفتوحة بضم العني
الـمعلول ) بأنه لـحٌن ، و ذلك ألنه و قد اْعُرتَِض على تسميته بــــــــ ( 

مأُخوٌذ من : أعّله : يُِعّله ، فاسم الـمفعول منه : ُمَعلٌّ . مثل : أضرّه ُيِضّره ، فاسم 
 )١الـمفعول منه : ُمَضّر . و لذا قال النووي يف ( التقريب ) : هو لـحن .(
ْيه أهل الـحديث "الـمعلول" و ذلك  منهم و  -و قال ابن الصالح:"وُيَسمِّ

مرذوٌل عند أهل العربية  -من الفقهاء يف قولـهم يف باب القياس: العلة والـمعلول
 ) ٢". (واللغة 

و اْعُرتَِض عليه بأنَّه قد حكاه مجاعٌة من أهل اللغة ، منهم قطرب فيما 
الـجوهري يف الصحاح، و الـمطرزي يف الـمغرب، كما نقل  حكاه اللبلي، و

الزركشي كالمهم. و قد ُأِجيَب عنه: بأنه ال شّك يف أنه ضعيف ، و إن حكاه 
بعُض َمن َصّنَف يف األفعال، كابن القوطية، و قد أنكره غُري واحٍد من أهل اللغة،  

واستعمل أبو  كابن سيدة ، و الـحريري ، و غريمها . و قال صاحب الـمحكم :
إسحاق لفظَة الـمعلول يف الـمتقارب من العروض ، مث قال : و الـمتكلمون 

 ثَِقةٍ  على منه فـََلْستُ  جملةِ ـباليستعمُلون لفظَة الـمعلول يف مثل هذا كثريًا ـ قال : 
 على يكونَ  أنْ  إالَّ  مَّ هُ اللّٰ .  ُمَعلٌّ  فهو ، هللاُ  أعلَّهُ  هو ماّـ إن معروفَ ـال ألنَّ  ؛ ثـََلجٍ  ال و
 َجنَـْنُته على جاءا امَ هُ ـأنَّ  من َمسلولٌ  و ، ْجُنونٌ ـمَ : همـقولِ  من سيبويِه، إليه ذهبَ  ما
 ٤٣) التقريب:١(
 ٨٩) انظر : علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ٢(
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 إذا و:  قالوا ، أفعْلتُ :  ــــــبـ عنهما اسُتغينَ  الكالم يف ُيسَتعمال مـل إنْ  و ؛ َسلْلُته و
لُّ  ُجنونُ ـال فيه لَ ُجعِ  يقولونَ  ماّـ فإن.  ُسلَّ  وَ  ُجنَّ :  قالوا  ُحرِقَ :  قالوا كما.  والسِّ

 )١ه وأنكره أيضاً الـحريري يف ُدرّة الَغوَّاص . (انتهى كالم . وُفِسلَ 
يـَُقاَل " َعلَُّه فهو معلول "  و لكن الزركشي قال : والصواب أنه يـجوز أن

من الِعّلة واالعتالل إّال أنه قليل ، ومنهم من نصَّ على أنه فعل ثالثي ، وهو ابن 
القوطية يف كتاب األفعال ، فقال : َعّل اإلنساُن علة مرض ، و الشيء أصابته 
العّلة " انتهى . وكذلك قاله قطرب يف كتاب ( فعلت و أفعلت ) ، وكذلك اللبلي 

قال أمحد صاحب الصحاح : " َعّل الّشْيء فهو معلول من العّلة " ، و يشهد  و
لـهذه العّلة قولـهم :" عليل " ، كما يقولون : " قتيل و جريح " ، و قد سبق نظري 
هذا البحث يف الـمعَضل، وظهر بـما ذكرناه أن قوَل الـمصّنف( أي ابن الصالح ) 

ره " لـحن" ؛ ألن اللحن ساقط غري "مرذول" أجود من قول النووي يف اختصا
 ) ٢معترب البتة ، بـخالف الـمرذول . (

التعبُري بالـمعلول موجوٌد يف كالم كثري من  وقال اإلمام العراقي : "  إفادة : 
أهل الـحديث ، ىف كالم الرتمذي ىف جامعه، و ىف كالم الدارقطين، و أيب أمحد بن 
عدي، و أيب عبد هللا الـحاكم، و أيب يعلى الـخليلي ـ و رواه الـحاكم يف التاريخ، و 

سـؤاله عن  يف علوم الـحديث أيضًا عن البخاري يف قصة مسلم مع البخاري، و
حديث ابن جريج عن موسى بن ُعقبة، عن ُسَهيل بن أيب صالـح ، عن أبيه ، عن 

 أبـي هريرة مرفوعاً : ( َمْن َجَلَس مـجِلساً ، فكثر فيه لغطُه ) ، الـحديث . فـــقــاَل 
 ٢٠٥-١/٢٠٤، الشذا الفياح:١/١١٦)  انظر التقييد و اإليضاح: ١(
 ٢/٢٠٦النكت على ابن الصالح :)  ٢(
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البخاري : هذا حديٌث مليح ، وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا الـحديث 
 )١الواحد إال أنه معلول ". (

و أما ( اْلُمَعلُّ ) فهو مأخوٌذ من أعّلُه يُِعلُّه فهو ُمِعّل ، مثل أقـَرَّه يُِقرُّه فهو 
والقياس فيه أن يكون اسم الـمفعول منه ُمَعال�، وهو الـمعروف يف اللغة ، و ُمِقّر . 

إن كان نادَر االستعمال ؛ فإنَّ األكثر يف االستعمال لفظ عليل، وقد جاء ُمَعّل يف 
عبارة بعض الـمحدثني . قال زين الدين : واألجوُد يف تسميته " الـمعل" ، قال 

كثر عبارتـهم يف الفعل أنـهم يقولون : أعّله فالن وكذلك هو يف عبارة بعضهم وأ
 )٢بكذا، وقياُسُه: ُمَعلٌّ . وهو الـمعروُف يف اللغِة .(

هذا النَّوع من أجل أنواع ُعلوم الـحديث وأْشَرفها وأدقها ، و  الثاين :
 ن منُه إال أهل الـحفظ والـِخْربة والفهم الثَّاقب . اليتمكَّ 

و هو ِمن َأغَمِض أَنواِع ُعلوِم الـحديِث وَأدقِّها ، وال يقوُم قال الـحافظ : 
بِه إالَّ َمن َرَزَقُه ُهللا فْهمًا ثاِقبًا ، وِحْفظًا واِسعًا ، ومعرِفًة تامًَّة بـمراِتِب الرُّواِة ، 

توِن ، و لـهذا لـم يتكلَّْم فيِه ِإالَّ القليُل ِمن َأهِل هذا وَمَلَكًة قويًَّة باألسانيِد والـمُ 
، ويَعقوَب بِن أيب َشْيبَة،  الشْأِن ؛ كعليِّ بِن الـَمديينِّ ، و َأمحَد بِن حنبٍل، والُبخاريِّ

اَرُقطينُّ وقد تـَْقُصُر عبارُة الـُمَعلِّل َعن ِإقامِة الـُحجَّ  ة وَأيب حاٍمت ، وَأيب ُزرعَة ، و الدَّ
َريفِّ يف نـَْقِد الدِّيناِر والدِّرَهِم.(  )٣على َدْعواُه ؛ كالصَّيـْ

عُض الـحفَّاظ يقوُل : معرفتنا �ذا كهانٌة و قال اإلمام السخاوي : كان ب
 عند الـجاهل. و قال ابن مهدي: هي إلـهاٌم ، لو قُلَت للقيم بالِعَلل : من أين لك

 ١/١١٨التقييد و اإليضاح:) ١(
 ١/٨٦) شرح التبصرة و التذكرة:٢(
 ١١١ -١١٠) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٣(
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هذا ؟ لـم تكن له ُحّجٌة ، يعين يعرب بـها غالبًا ، وإال ففي نفسه حجيج للَقُبول 
 وللرفع .

وُسِئَل أبو ُزرعَة عن الـحجة لقوله ، فقال : إن تسألين عن حديث ، مث  
تسأل عنه ابَن َوارَة ، وأبا حامت ، و تسمع جواَب ُكلٍّ ِمنّـَا ، وال تـخرب واحدًا مّنا 

لفنا فاعلم أنَّا َتَكلَّْمَنا بـجواب اآلخر ، فإن اتفقنا فاعلْم َحقيَقَة ما قُلَنا ، و إن اخت
 بـما أَرْدنَا ، فـََفَعَل ، فاتَّفُقوا ، فقال السائل : أشهد أّن هذا العلم إلـهاٌم .

و سأل بعُض األجالء من أهل الرأي أبا حامت عن أحاديث ، فقال يف  
بعضها : هذا خطأ َدَخَل لصاحبه حديٌث يف حديٍث ، و هذا باِطٌل ، و هذا 
ُمنَكٌر ، و هذا صحيٌح ـ فسأله : ِمْن أيَن علمَت هذا ؟ أخربك الراوي بأنه غلط أو  

ذلك ، فقال له الرجل : أتّدعي الغيَب ؟ كذب ؟ فقال له ال ، ولكين علمُت 
فقال: ما هذا اّدعاء غيب. قال : فما الدليل على قولك؟ فقال : أن تسأل غريي 
من أصحابنا، فإن اتفقنا علمَت أنّالـم نـجازف، فَذَهَب الّرُجل إىل أيب زرعة ، 

غري وسأله عن تلك األحاديث بعينها ، فاتفقا ، فتعّجَب السائل من اتفاقهما من 
مواطأة ، فقال له أبو حامت : أفـََعِلْمَت أنَّا لـم نـجاِزف ؟ مث قال : والدليل على 
صحة قولنا أّنك تـحمل دينارًا نـهرجا إىل صرييف ، فإن أخربك أنه نـهرج ، و قلَت 
له : أُكنَت حاضراً حني يهرج ؟ أو هل أخربك الذي يهرجه بذلك ؟ يقوُل لك : 

ا معرفَته ، و كذلك إذا محلَت إىل جوهري فّص ياقوت ، و ال ، ولكن علٌم ُرزِقْـنَ 
فص زجاج يعرف ذا من ذا ، و نـحن نعلم صحة الـحديث بعدالة ناقليه ، و إن 
يكون كالمًا يصلح أن يكون كالم النبوة ، ونعرف سقَمه ونكارته بتفرد من لـم 

 )١تصح عدالته . (
 ٢٣٧-١/٢٣٦فتح املغيث:)  ١(
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أّن الـحديَث الــمعلََّل عنـدهم هـو : الــحديُث الـذي يكـون ظـاهرُه  الثالُث :
الصحة، ولكّنه بعد البحث عنه يتبني أّن فيه علًة قادحًة خفيـًة . قـال ابـُن الصـالح 
ُمَعّرِفــاً للُمَعلَّــل : هــو الـــحديُث الــذي اطلــع فيــه علــى علــٍة تقــدح يف صــحته، مــع أن 

 )١لظاهر السالمة منها.(ا
مة اطُِّلَع قـُْلُت : فَظَهَر من هذا التعريف للُمَعلَّل أنه حديٌث ظاهرُه السال 

فيه بعد التفتيش على قادح . فالذي التظهر من ظاهره السَّالمُة عن الـخطأ  
كالـمنقطع والـُمعَضل فليس بـمعلوٍل . قال الـحافظ : فعلى هذا ال ُيَسمَّى 
الـحديُث املنقطُع مثًال معلوًال ، وال الـحديُث الذي راويه مـجهوٌل أو ُمَضعٌَّف 

ى معلوًال إذا آل أمرُه إىل شيٍء من ذلك مع كونِه ظاهَر معلوًال ، وإمنا ُيَسمَّ 
 )٢السَّالمة من ذلك. ويف هذا َردٌّ على من َزَعَم أّن الـمعلول يشمل ُكلَّ مردوٍد . (

فيه على علٍة قادحٍة ال ُيَسمَّى معلوًال كالشَّاذ ، فإّن ما اليُطَّلُع و كذا  
الشاذ هو الذي لـم يُوَقف له على علٍة ، ولذا قال الـحاكم :" الشاذ غري الـمعلول، 
فإنَّ الـمعلول ما يُوَقُف على علَِّته أنه دخل حديٌث يف حديٍث ، أو وهم فيه راو ، 

، فأما الشَّاذ فإنه حديٌث يتفّرُد به ثقٌة من الثقات،  أو أرسله واحٌد فوصله واهمٌ 
 )٣وليس للحديث أصٌل بـمتابع لذلك الثقة ". (

وقد ظهر من هذا الفرُق بني الشاذ والـمعلول ، فالشـاذ مـا فيـه الغمـوض يف 
 علته و الـمعلول ما ظهرت علته باألدلة.

 ٩٠)  علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :١(
  ٢/٧١٠)  النكت على ابن الصالح : ٢(
 ٢٧٩)  معرفة علوم احلديث:٣(
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العّلُة عندهم السبُب الـخفي القادح ، و هذا معنـاه االصـطالحي،  الرابُع :
فإذا تبني بعد البحث يف الـحديث سبٌب يقدح يف قبوله ؛ بأن كـان سـنُده ُمنقِطعـاً، 
أو موقوفــًا، أو كــان الــراوي فاســقاً، أو ســيِّئ الـــحفظ، أو مبتــدعاً ، أو كــان مـــدلول 

فـــال يــــحكم للحـــديث بالصـــحة حينئـــٍذ ؛ الــــحديث يقـــوي بدعتـــه ، ونــــحو ذلـــك ؛ 
 لعدم سالمته من العلة القادحة .

أنـهم كثرياً ما يُطِلُقْوَن ههنا شيٌء آخُر َجديٌر بالنظر والتقدير ، وهو ولكن  
شمل العّلَة بالـمعىن االصطالحي، الِعلََّة ويُرِيُدون بـها :ُكلَّ ما يـَُعلُّ به الـحديُث ، في

 و العلة الظاهرة ، حىت العّلة غري القادحة . 
 آخر مبحث (الـمعلَّل) : اعلم أنه قد يُْطَلُق قال اإلمام ابن الصالح يف

ه من باقي األسباِب القاِدَحِة يف الـحديث ؛ الـمخّرَِجِة اسُم العّلة على غري ما ذكرنا
ّحة إىل حال الضعف الـمانعة من الَعَمل به على ما هو ُمقتَضى  له من حال الصِّ
لفِظ الِعّلة يف األصل . و لذلك تـجد يف كتب ِعَلل الـحديث الكثري من الـجرح 

الـجرح . وّمسى اإلمام  بالكذب، والغفلة ، وُسْوء الـحفظ ، ونـحو ذلك من أنواع
 الرتمذي النسَخ ِعلًَّة من علل الـحديث . 

اسَم الِعلَّة على ما ليس بقادح من وجوه  ثـم يقول : إنَّ بعَضهم أْطَلقَ 
الـخالف ، نـحو إرسال من أرسل الـحديث الذي أسنده الثقة الضابط حىت قال : 
من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول ، كما قال بعضهم : من الصحيح ما 

 )١هو صحيٌح َشاذٌّ ، و هللا أعلم . (
 ٩٣-٩٢علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :)  ١(
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تقّدم ، لكــون فالــحاصل : أنــه قـد يُْطَلــُق اســُم الِعلّـِة علــى غــري ُمقتَضـاَها الـــم
الراوي موصوفًا بالكذب ، أوالغفلة ، أوُسوء الــحفِظ ، ونــحوها مـن أسـباب ضـعف 
ـــحديث . وقــد ّمســى اإلمــام الرتمــذي النســَخ علــًة ، ولعــل ذلــك لــرتك العمــل بــه ،  ال
وأْطَلَق بعُضهم الِعّلَة على مـخالفٍة ال تقدح ، كإرسـال مـا وصـله الثقـة الضـابط حـىت 

أقســــام الصــــحيح صــــحيٌح ُمَعلَّــــٌل ، كمــــا قــــال بعُضــــهم : مــــن قــــال مــــن قــــال : ِمــــن 
 )١الصحيح ما هو شاذٌّ . (

الـخفّية ه الِعّلة ُتْدَرُك هذبقي ههنا سؤال ، و هو أنه كيَف  أنّه الـخامُس :
ُيستَـَعاُن على ذلك بأن يُـْجَمَع بني طُُرِق الـحديث  القادحة ؟ والـجواُب : أنه

الـمختلفة يف سياٍق واحٍد ، و أن يُنَظَر يف كل راٍو من طبقات اإلسناد ، هل تفّرَد 
َ فيه تفرُُّده أو مـخالفُة غريه له مع قرائن يهتدي بذلك الـجهبُذ أم َخاَلَف ، فإْن  تـَبَـنيَّ

،  بعدم صحة الـحديثالناقُد العارُف بـهذا الشأن إىل وجود العّلة فيه ، فيحكم 
 أو يرتّدد ، فيتوقف فيه .

لـمخالفَة إما أْن تـََقَع يف سياِق اإلسناد  مث الـجديُر بالذكر: أّن هذه ا 
كاالختالف يف الوصل ، و اإلرسال ؛ أو يف الوقف ، و الرفع  ؛ أو يف تسمية 
شيخ الراوي ؛ أو يف زيادة راٍو واحٍد ، و حذفه ، و إما أن تـََقَع يف سياق الـمنت  

ام ، و كاالختصار ، أو الرواية بالـمعىن ، أو اإلدراج ، أو غري ذلك من األوه
 األخطاء .  

و إليك كلمات عن األئمة من أهل هذا الشأن ، يـمكنك أن تستخلص 
 منها ما سبق منا . 

 ٢٢٠املقنع :،  ٥٢املنهل الروي :) انظر : ١(
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قال الـخطيُب  البغدادي : " والسبيُل اىل معرفة علة الـحديث أن يـجمَع 
بني طُرُِقه ، وينظر يف اختالف ُرَواته ، و يعتَرب بـمكانـهم من الـحفظ ؛ ومنزلتهم 

 )١يف اإلتقان ، والضبط . (
و قال ابن رجب الـحنبلي يف (شرح العلل للرتمذي ) : اعلم أّن معرفة 
صحة الـحديث ، وسقمه تـحصل من وجهني : أحدمها : معرفُة رَِجالِه ، وثقتهم 

الثقات والضعفاء قد دونوا يف كثري من وضعفهم ، ومعرفة هذا هّنيٌ ؛ ألّن 
التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالـهم التآليف . الوجه الثاين : معرفة مراتب 
الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند االختالف ؛ إّما يف اإلسناد ، و إّما يف 
الوصل واإلرسال ، و إما يف الوقف والرفع ، ونـحو ذلك ، وهذا الذي يـحصل من 

 )٢ته ، و إتقانه ، وكثرة مـمارسته الوقوُف على دقائق ِعَلِل الـحديث.(معرف
صرة والتذكرة ) له : وُتْدَرُك العلُة بتفرُّد وقال الـحافظ العراقي يف ( شرح التب

الراوي بـمخالفة غريه له مع قرائن تـَْنَضمُّ إىل ذلك يهتدي الـجهبُذ أي الناقد بذلك 
إىل اّطالعه على إرساٍل يف الـموصول ، أو وقٍف يف الـمرفوع ، أو دخول حديٍث 

 )٣يف حديٍث ، أو وِمهه وغري ذلك . (
أْسَلفَناُه إليك يف طريق الكشف عن العلة ُكلَّ ما فهذه الكلمات ُتعِطيَنا  

 القادحة الـخفية اليت تكون مانعًة من الـحكم بالصحة على الـحديث . 
 ٢/٢٩٥اجلامع ألخالق الراوي:) ١(
  ١٨٧شرح العلل :) ٢(
 ٨٧شرح التبصرة و التذكرة:) ٣(
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ـّما ال بُدَّ ِمن ِذْكرِه : أن العلة قد تقع يف اإلسناد ، و هو ثـم م  السادُس :
يف صحة ما يقع منها يف اإلسناد قد يقدح  مثاألكثر ، وقد تقع يف الـمنت ، 
تعليل اإلرسال والوقف ، وقد يقدح يف صحة  اإلسناد والـمنت مجيعًا ، كما يف

 )١صحيحاً.(معُروفًا ، فيكون الـمنت  من غري قدح يف صحة الـمنتاإلسناد خاصًة 
قلت : إذا وقعت العلة يف  و قال الـحافظ يف النكت على ابن الصالح :" 
قد تقدح وقد ال تقدح ، وإذا قدحت فقد تـخصصه ، وقد تستلزم القدح اإلسناد 

 )٢"(يف الـمنت . وكذا القول يف الـمنت سواًء .  فاألقسام على هذا سّتٌة .
 قلت : ما أشار إليه الـحافظ من األقسام هي هذه : 

 ما َوقـََعِت الِعلَُّة يف اإلسناد ، و لـم تـَْقَدح مطلقاً .� 
 ما َوقـََعِت الِعلَُّة يف اإلسناد ، و تقَدُح فيه فقط ، دون الـمنت . � 
 ما َوقـََعِت الِعلَُّة يف اإلسناد ، و تقدُح فيه و يف الـمنت مجيعاً .� 
 َوقـََعِت الِعلَُّة يف الـمنت دون اإلسناد ، و ال تقدح فيهما .  ما� 
 لـمنت ، و استلزمت القدح يف اإلسناد . ما َوقـََعِت الِعلَُّة يف ا� 
 ْوَن اإلسناد .ما َوقـََعِت الِعلَُّة يف الـمنت ، و تقدح فيه فقط دُ � 

نة ، فإليك أمثلًة لـهذه األقسام . أما األول فمثالُه ما َرَواُه الـمدلِّس بالعنع
فإّن ذلك علة تُوِجُب التوقُّف عن قبوله ، فإذا ُوِجَد من طريق أخرى قد صرََّح فيها 
َ أّن العلة غُري قادحٍة . و كذا إذا اْخُتِلَف يف اإلسناد على بعض  بالسماع تـَبَـنيَّ
ُرَواته ، فإّن ظاهَر ذلك يُوِجُب التوقَُّف عنه ، فإن أمكن الـجمُع بينها على طريق 

َ أّن تلك العلة غُري قادحٍة.أهل الـح  )٣(ديث بالقرائن اليت تـحف اإلسناد تـَبَـنيَّ
 ١/١٩١، تدريب الراوي: ٩١علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : انظر: ) ١(
  ٢/٧٤٦ى ابن الصالح : النكت عل) ٢(
 ٣٢ - ٣١/  ٢توضيح األفكار:  ،٢/٧٤٧) النكت على ابن الصالح :٣(
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و أما الـثاين فكــحديٍث رواه يَـــْعَلى بُن ُعبيِد الطََّنافسيُّ أحُد رجاِل 
-الصحيِح ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النيب 

الـحديث . قال ابن الصالح : » البَـيِّعان بالـِخَيار........« قال  -4
فهذا اإلسناد ُمتَِّصل بنقل العدل عن العدل ، وهو معلٌَّل غُري صحيح ، و الـمنت 

عن عمرو بن دينار ، إنّـَما هو عن عبد  على كل حال صحيٌح ، و الِعلَُّة يف قوله :
هللا بن دينار عن ابن عمر ، هكذا َرَواُه األئمُة من أصحاب ُسفيان عنه . فوهم 
يعلى بن عبيد ، و عدل " عن عبد هللا بن دينار" إىل " عمرو بن دينار" ، و  

 )١كالمها ثقة . (

و أما الثالُث فهو كأن يُوَجَد يف إبدال راٍو ضعيٍف براٍو ثقٍة . و َمثََّل لذلك 
مبا وقع أليب أسامة الكويف أحد الثقات ، عن عبد الرمحن بن الـحافُظ ابُن َحَجر 

يزيد بن جابر ، و هو من ثقات الشاميني ، َقِدَم الكوفَة ، فكتب عنه أهُلها ولـم 
يسمع منه أبو أسامة ، ثـم َقِدَم بعد ذلك الكوفَة عبُد الرمحن بن يزيد بن تـميم ، 

فسمع منه أبو أسامة ، وسأله عن امسه فقال : عبُد  وهو من ضعفاء الشاميني ،
الرمحن بن يزيد ، فَظنَّ أبو أسامة أنه ابُن جابر ، فصار يـحدُِّث عنه و ينسبه من 
ثـََنا عبُد الرمحن بن يزيد بن جابر ، فوقعت الـمناكري يف  قبل نفسه ، فيُقوُل : َحدَّ

م يفطن لذلك إّال أهل النقد ، رواية أيب أسامة ، عن ابن جابر ، و مها ثقتان ، فل
 )٢فميّـُزوا ذلك ، و نصُّوا عليه ، كالبخاري ، و أيب حامت ، و غري واحٍد . (

 ٢٥٤/  ١، تدريب الراوي: ٩١ علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :) ١(
 ٧٤٨-٢/٧٤٧) النكت: ٢(
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ما َوقَـَع مـن اخـتالف ألفـاٍظ كثـريٍة مـن أحاديـث الصـحيحني و أما الرابع فك 
 )١واحٍد ، فإن القدح ينتفي عنها.(إذا أمكن َردُّ الـجميع إىل معىن 

و الــمراد و أما الـخامُس فمثالُه ما يرويه راٍو باملعىن اّلذي ظّنه يكـون َخطـًأ، 
 )٢بلفظ الـحديث غري ذلك، فإَن ذلك يستلزم القدح يف الراوي ، فُيعلل اإلسناد.(

ادُس فهو كما انفرد مسلم بإخراجه يف حديث أنس ، من اللفظ و أما السَّ 
، فَعلََّل قوٌم روايَة اللفظ  »  «الـمَصرِّح بنفي قراءة 

فكانوا يستفتحون القراءة «الـمذكور لـما رأوا األكثرين من الرواة إمنا قالُوا فيه : 
، من غري تعرُّض لذكر البسملة ، وهو الذي اتـَّفَق  » بالـحمد � رب العالـمني

البخاري ومسلم على إخراجه يف الصحيح ، و أّن من َرَواُه باللفظ الـمذكور رواه 
أنـهم   »كانوا يستفتحون بالـحمد �   « بالـمعىن الذي وقع له . فَفِهَم من قوله :

كانوا ال يـَُبْسِمُلون ، فرواه على ما فهم ، و أخطأ ؛ ألّن معناه : أّن السُّورة اليت  
كانوا يفتتُحوَن بـها من السَُّور هي الفاتـحة ، وليس فيه تعّرض لذكر التسمية . 

ذلك أمور: منها : أنه ثـََبَت عن أنس: أنّه ُسِئَل عن االفتتاح بالتسمية ، وانضّم إىل 
  )٣.(-4-فذكر أنه ال يـحفظ فيه شيئاً عن رسول هللا 

 
 ٧٤٨-٢/٧٤٧)  النكت علىابن الصالح : ١(
 ٧٤٨-٢/٧٤٧)  النكت على ابن الصالح : ٢(
 ٩٢علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :)  ٣(
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وإذا روى راٍو َحــِديثاً ، وَرَوى راٍو آخــُر حــديثاً ُمواِفقــاً لــه ُيَســمَّى هــذا الـــحديُث 
ثُون : تابـََعـه فـالن ،  -بصيغة اسم الفاعل  -ُمتابِعاً  وهذا معىن ما يـَُقوُل الـمحدِّ

 الُبَخاري يف صحيحه : ويـَُقْوُلْوَن : وله ُمَتابَِعاٌت . وكثريًا ما يقول

حيث ذكر الـحديَث الضَّعيَف بأقسامه  - T-أقول: إنَّ الـمؤلف 
عضل ، و الـمدرج ، و الـمضطرب ، و الـمنكر ، و الشاذ ، من الـمنقطع ، و الـم

َ طُــَرَق تقويِة  الـحديث الضعيف و الـمعلَّل ، و غري ذلك ، أرَاَد َهُهنا أن يُــبَـنيِّ
اِن من أعظم الَوَسائل لتقوية الـحديث ؛ فإنـَُّهَما  بالـمتابعات و الشواهد تـَُعدَّ

خالل أبـحاث علوم الضعيف . و من الـُمِهمِّ أنَّه َيظَهُر َجِلي�ا لكل دارٍس من 
الـحديث أّن الـحديث الضعيف ال يـجب أن يـُْلقى برأسه يف الـمزبلة ، بل له عربٌة 
يف الـجملة ، َفَمِن الَّذي ال يرفع إليه رأسه أصًال ، و يقول بعدم اعتباره قطعاً ، فال 
شك أّن ظّنه ظّن خاطئ ، و فكرته فكرٌة فاسدٌة ؛ ألّن الـحديث الضعيف إذا 

الـمتابعات ، و الشواهد ؛ فإنه يرتقي �ا إىل درجة الـحسن أو الصحة . و تأّيد ب
أما الطريق إىل معرفة الـمتابعات و الشواهد هو تـََتبَُّع الطُُّرق من َمظانِّـها من 
الـجوامع ، و الـمسانيد ، و األجزاء ، و هذا التتبع يـَُقاُل له االعتبار كما سيأيت . 

 كرها الـمؤلف :مث يف هذا الصدد أبـحاث ذ 

و إذا َرَوى راو حديثًا ، و روى : و هو قوله : (  معىن الـُمتابـََعةيف  األول
ى هذا الـحديُث ) الثانـي       راو آخر حديثًا موافقًا له ) أي للحديث االول ( ُيَسمّٰ

 و هذا ) الَِّذي أشرنا إليه من الـمتابعة هو (معىن  -بصيغة اسم الفاعـل  -( ُمتاِبعاً 
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........................................................ 

ما يقوُل الـُمَحدِّثُون : تابـََعه فالن ، و كثريًا ما يقول البخاري يف صحيحه : و 
و إذا قَــاُلوا : تــفـرَّد به أبو ُهـرَْيرة ، أو ابن    قلُت :  يقولُون : و له متابعات )

 . ِسريين ، أو أيُّوب ، أو محَّاد ، كان ُمْشعرًا بانتفاء اْلُمَتابعات 
ـمفاعلة ، بـمعىن الـمواالة أي مـجيء ثـم الـمتابعُة هو مصدٌر من باب ال

الثاين بعد األّول من غري فصل ، و منه : متابعة الصيام ، و متابعة اإلمام  : 
العمل كما يعمل اإلمام من غري انقطاع . و متابعة البحث أو القضية : السري يف 

 أثرها من غري انقطاع .
أن يـَُواِفَق راوي الـحديث راويًا آخَر برواية ذلك  و يف االصطالح :

َي متابعًة ؛ ألنـها أو عّمن هو فوَق شيِخه .  ، شيِخهالـحديث عن  و لـهذا ُسـمِّ
 )١. (مفاعلة من الـجانبني ، كأنّه تَِبَعُه يف هذه الرواية 

و قال الشيخ مـحمد أعلى التهانوي يف ( كّشاُف اصطالحات الُفُنون ) : 
: أي غري ذلك الراوي يف تـمام  هي عند الـمحدِِّثَني أْن يُواِفَق للراوي الـمعني غريه

 )٢إسناده أو بعضه". (
و قـــال يف ( قفـــو األثـــر ) : و الــــمتابعُة أْن يـَُتــــاِبَع راويـــاً ظُـــنَّ تفـــرُّده ، و لــــو 
صحابياً غريَه ، و لو َصَحابياً يف لفظ ما رواه ، أو معناه بشـرط وحـدة الصـحايب يف 

ــــَسمَّى هـــذا و التـــابع  –بكســـر البـــاء  -الــغــــري : الــــمتاِبع  متـابـعــــة غيــــره لـغـيــــره ، و يُـ
 ) ٣أيضاً . (

 ٢/١٧٠قاله الزركشي يف النكت على ابن الصالح:) ١(
  ١٤٣٤/ ٢كشاف اصطالحات الفنون:) ٢(
 ٦٤قفو األثر: ) ٣(
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ــَة و التأييــَد . و ال يلــزم أن يكــون الـــمتابع مســاوياً يف  ـــمتابعة ُتوِجــُب التقوي و ال
 الـمرتبة لألصل وإن كان دونه يصلح أيضاً للمتابعة .

لـمتابعُة ُتوِجُب التقويَة و و هو قوله : (و او الثاين يف فائدة الـمتابعة : 
ضعف اليسري يزول التأييَد )  والوجه أّن الضُّعَف قد ينجرب بـمجيئه بوجٍه آخَر ، فال
رسًال ، فإن الـمتابعةَ بالـمتابعة كما إذا كان راويه سيَئ الـحفظ، أو َرَوى الـحديَث مُ 

تَنَفُع حينئذ، و يرفع الـحديُث عن حضيض الضُّعف إىل أوجه الـحسن أو الصحة. 
نعم اليلزم من ُوُروِد الـحديث من ُطُرٍق ُمتَعدَِّدٍة أن يكون صحيحًا أوَحَسنًا ؛ ألن 

اِبني و الـمرتو  كني، و الضعف يتفاوُت ، فمنُه ما ال يزوُل بالـمتابعات ، كرواية الكذَّ
 أّما إذا كان الضعف َيِسرياً ، كرواية سيئ الـحفظ ؛ فإنه يزوُل بالـمتابعات.

ما قال الـمؤلف : ( وال يلزم أن يكون الـمتابع مساويًا يف والثالث : 
اعلم الـمرتبة لألصل وإن كان دونه يصلح للمتابعة ) قال الشيخ ابن الصالح : " 

أنه قد يُدُخُل يف باب الـمتابعة واالستشهاد روايُة من ال يـُحَتجُّ بـحديثه وحده ، بل 
يكون معدودًا يف الضَُّعَفاء . و يف كتاب البخاري ومسلم مجاعٌة من الضَُّعَفاء 

ٍف يصلح لذلك ، ولـهذا يقول ذََكرَاُهم يف الـمتابعات والشواهد ، و ليس ُكلُّ ضعي
 )١الدارقطين ، وغريه يف الضعفاء : " فالن يـُْعَتبَـُر به، وفالن ال يـُْعَتبَـُر به". (

و كذا قال اإلماُم النووي يف ( التقريب ) ، و الَعالمُة ابُن مجاعة يف 
 )٢(الـمنهل الروي ) . (

و يقوُل العالمة ابن كثري : " و يـُْغتَـَفُر يف باب " الشواهد و الـمتابعات " 
 من الرواية عن الضعيف القريب الضُّعف ، ما ال يُغتَـَفُر يف األصول ، كما يـقع  يف  

 ٨٤علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :) ١(
 ١/٦٠املنهل الروي:،  ٤٢تقريب النووي:) انظر : ٢(
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........................................................ 

الصحيحني وغريمها مثُل ذلك . ولـهذا يقول الدارقطين يف بعض الضعفاء : 
 )١"يصلح لالعتبار " ، أو " ال يصلح أن يـُْعَتبَـَر به ". (

ـــهم : ( وال يصــلح لــذلك كــل ضــعيف ) ففيــه إشــارٌة إىل مــا مضــى   وأمــا قول
 يف البحث الثاين ، و َصرََّح به العالمُة ابُن الصَّالح حيُث قال :

ـــحديث يــُزوُل بـــمجيئه مــن ُوُجــوٍه ؛ بــل ذلــك   " إنــه لــيس ُكــلُّ ُضــعٍف يف ال
ـــه ذلـــك ، بـــأن يكـــوَن ُضـــعُفه ناشـــئاً مـــن ُضـــعف حفـــظ          يتفـــاوت : فمنـــه ُضـــعٌف يُزِيُل

من أهل الصدق والديانة . فإذا رأينا ما رواه قد جـاء مـن وجـٍه آخـَر  راويه، مع كونه
ُضـعُفه  َعَرفْـَنا أنّه مــّما  قـد َحِفظَـُه ، و لــم يــختّل فيـه ضـبُطه لـه . كـذلك  إذا  كـان 

من حيث اإلرساُل زَاَل بنحو ذلك ، كما يف الـمرَسل الَِّذي يُرِسُلُه إمـاٌم حـافٌظ ، إْذ 
فيــه ُضــعٌف قليــٌل ، يــزوُل بروايتــه مــن وجــٍه آخــَر . ومــن ذلــك ُضــعٌف اليــُزوُل بنحــو 

ــــعف ، وتقاُعــــِد هــــ ــــك ؛ لقــــّوِة الضُّ ـــــجابر عــــن جــــربه ، ومقاومتــــه . و ذلــــك  ذل ذا ال
كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي ُمتـََّهماً بالكـذب ، أو كـون الــحديث شـاّذاً . 

)٢( 
قال الزركشي : ظاهُر تقييد ذلك بالـمتابعة و الشواهد أنّه ال  انتباه : 

يـجري يف االعتبار و أنه ال بُدَّ فيه من ثقة الراوي ويـَُؤيُِّده قولُه (أي ابن الصالح) 
أوال يف تـحقيق االعتبار : " فينظر هل َرَوى ذلك  ثقٌة غُري أيوب " إىل آخره " ،  

؛ ألنه إذا ُتُسوِمَح بذلك يف الشَّواِهد و الـمتابعات  قال : و الظاهر أنه ال فرقَ 
 )٣فاالعتباُر كذلك . (

 ٨) الباعث احلثيث :١(
 ٣٤) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :٢(
  ٢/١٧١: ) النكت على ابن الصالح ٣(
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 و الـُمتابعُة قد َيُكوُن يف نفس الرَّاوي ، و قد َيُكوُن يف شيٍخ فوَقه ، و األّول
 أتـمُّ و أكمُل من الثاين ؛ ألّن الَوْهَن يف أّول اإلسناد أكثُر وأغلُب .

: فقال الـمؤلف : ( والـمتابعُة قد يكوُن يف نفس  واع املتابعةوالرابع يف أن
و هو ما تكوُن الـمتابعة يف نفس  –الراوي ، وقد يُكوُن يف شيٍخ فوَقه ) فاألّوُل 

: -على ما ذكره الـحافظ ابن حجر  -يـَُقاُل له: املتابعُة التامَّة ، و مثاله  -الراوي 
ماِلٍك عن عبِد ِهللا بِن ديناٍر عن ابِن ُعمَر َأنَّ  ما رواُه الشَّافعيُّ يف ( األمِّ ) عن

الشَّْهُر ِتْسٌع وِعشُروَن ، فال َتُصوُموا حىتَّ  « قاَل :  -4-رسوَل هللا 
َة ثالثَني َترُوا اِهلالَل ، وال تـُْفِطُروا حىتَّ تـََرْوُه ، فإِ   .»ْن ُغمَّ عليكم ؛ فَأْكِملوا الِعدَّ

قــال الـــحافظ : فهــذا الـــحديُث بـــهذا اللَّفــِظ ظَــنَّ قــوٌم َأنَّ الشــافعيَّ تفــرََّد بــِه 
صـــحاَب مالِـــٍك َرَوْوُه عنــُه بــــهذا اِإلســـناِد ، و  عــن مالِـــٍك ، فَعـــدُّوُه يف غرائِبِــه ؛ ألنَّ أَ 

ــافعيَّ ُمتاِبعــاً ، وهــو عبــُد  »ُدُرْوا لــُه فــِإْن ُغــمَّ َعَلــْيُكُم فاْقــ «بلفــِظ :  لِكــْن وَجــْدنا للشَّ
 ) ١َقْعَنِيبُّ ، كذلك َأخرَجُه الُبخاريُّ عنُه عن مالٍك . (ِهللا بُن َمْسَلَمَة ال
يـَُقـاُل لـه الـــمتابعُة  -و هـو مـا قـد تُكـوُن الـــمتابعة يف شـيٍخ فوقَـه  –و الثـاين 

مَة يف صــحيِحه ِمــن روايــِة عاصــِم بــِن مـــحمٍَّد ، القاِصــرَُة ، و مثالُــه مــا رواه ابــن ُخَزيْـــ 
 ،  »فَكمِّلوا ثالثـَني  « عن أبيِه مـحمَِّد بِن زيٍد ، عن جدِِّه عبِد ِهللا بِن ُعمَر بلفِظ :

و مــا يف صــحيِح مســلٍم مــن روايــِة ُعبيــِد ِهللا  بــِن ُعمــَر ، عــن نــافٍع ، عــن ابــِن ُعمــَر 
 ) ٢. ( »فاْقُدروا ثالثَني  «بلفظ : 

  ٨٧) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :١(
 ٨٨) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي:٢(
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وأما مثاُل َما ُعِدَمْت فيِه الـمتابعاُت ما رواه الرتمذيُّ مْن روايِة حـّماِد بِن 
 َأْحِببْ  « َسَلَمَة ، عْن أيوَب ، عِن ابِن سرييَن ، عْن أيب هريرَة ، أراُه َرفـََعُه :

 َعَسى َما َهْونًا بَِغيَضكَ  ضْ بْغِ أوَ  ، َما يـَْوًما بَِغيَضكَ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َما َهْونًا َحِبيَبكَ 
إلسناِد قاَل الرتمذيُّ : حديٌث غريٌب ال نعرفُُه بـهذا ا» .  َما يـَْوًما َحِبيَبكَ  َيُكونَ  َأنْ 

 )١إالَّ مْن َهَذا الوجِه . (
بُن ديناٍر، وُهَو مرتوُك  قال العراقي : أْي من وجٍه يثبُت ، وقْد رواُه الـحسنُ 

الـحديِث ، عِن ابِن سرييَن ، عْن أيب هريرَة ، قاَل ابُن َعِديٍّ يف "الكامِل" : "وال 
أعلُم أحداً قاَل عِن ابِن سرييَن ، عْن أيب هريرَة إالَّ احلسَن بَن ديناٍر . ومن حديِث 

لمَة ، ويرويِه احلسُن بُن أيوَب ، عِن ابِن سرييَن ، عْن أيب هريرَة ، رواُه محاُد بُن س
أيب جعفٍر ، عْن أيوَب ، عِن ابِن سرييَن عْن ُمحَيِد بِن عبِد الرمحِن الـحـِْمرييِّ ، عْن 

 ) ٢عليٍّ مرفوعاً ".  والـحسُن بُن أيب جعفٍر منكُر الـحديِث ، قاَلُه البخاريُّ . (
اإلسناد أكثر  ( واألّوُل أتـمُّ وأكمُل من الثاين ؛ ألّن الوهن يف أولقوله : 

وأغلب ) ألن الطرف األخري من اإلسناد بـَُعَد عن القرون الـمشهود لـها بالـخري 
بـمراحل، فإذا َجاَء الـخُرب عن راٍو ، و َرَواُه غريُه من أصحاب شيخه ذاك الـخرب 
بعينه لفظًا ، أو معًىن ، يُكوُن ُموِجبًا لتقوية ذلك الـخرب ، فيكوُن أّمت و أكملَّ من 

 متابعة القاصرة ؛ فإنـها تُوِجُب التقويَة فيما فوَقه.الـ
  ١٩٩٧) جامع الرتمذي: ١(
 ٨١التذكرة و التبصرة : ) شرح٢(
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ه. و إْن َواَفَق ْيف الـمعىن والـمتابُع إْن َواَفَق األْصَل ْيف اللفِظ والـمعىن يـَُقاُل: ِمثْـلُ 
 دون اللفظ يـَُقاُل : نـحُوه .

قوله : ( و الـمتابع إن وافق األصل يف الفظ والـمعىن يقال :  و الـخامس
يف الـمعىن دون اللفظ يقال : نـحوه ) قال الراقم عفا هللا عنه : ِمْثله . وإن وافق 

نقل مجٌع من الـمحدِِّثَني عن الـحاكم أنه قال : يلزم الـحديثّي من اإلتقان أن يـَُفّرَِق 
بني ِمثِله ونَـحوِه ، فال يَـِحلُّ أن يـَُقوَل : ِمثَله إّال إذا اتـَّفَقا يف اللفظ ، و يَـِحلُّ : 

 )١ذا كان بـمعناه . (نَـْحوه ، إ
ال  – سواٌء كانْت تامًَّة أَم قاصرةً   –مث ال يذهب عن بالكم أن الـُمتابعَة 

تقتصر على اللَّْفِظ ، بل لو جاَءْت بالـمعىن لَكَفْت ، بشرط كونِـها  ِمن  روايِة 
ذلك الصَّحايبِّ . فإن جاءت موافقًة يف اللفظ و الـمعىن يـَُقاُل : " َرَواه فالن ِمثْـَله 
 " و إن جاءْت تـَُواِفُق يف الـمعىن دون اللفظ يـَُقاُل : " رواه فالن نَـْحَوه " ، وإليك

 أمثلًة يف هذا الصدد : 
) قال اإلماُم مسلم يف صحيحه يف (كتاب الطهارة ) : باب ُوُجوِب ١(

ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َوقـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوأَبُو َكاِمٍل الْـَجْحَدِرّي ال طََّهارَِة لِلصََّالِة : َحدَّ
ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن سـَِماِك ْبِن َحْرٍب َعْن ُمْصَعِب ْبِن  -َواللَّْفُظ ِلَسِعيٍد  - قَالُوا َحدَّ

ْبُن ُعَمَر َعَلى اْبِن َعاِمٍر يـَُعوُدُه َوُهَو َمرِيٌض فـََقاَل َأَال َتْدُعو  َسْعٍد قَاَل َدَخَل َعْبُد ا�َِّ 
َال « يـَُقوُل :  -4-ا�ََّ ِىل يَا اْبَن ُعَمَر . قَاَل ِإىنِّ مسَِْعُت َرُسوَل ا�َِّ 

 وَُكْنَت َعَلى اْلَبْصرَِة .». تـُْقَبُل َصَالٌة ِبَغْريِ ُطُهوٍر ، َوَال َصَدَقٌة ِمْن ُغُلوٍل 
، املقنع لسراج الدين ٢/٢٥، تدريب الراوي للسيوطي: ٧٨) انظر: التقريب للنووي : ١(

 ١/١٠٤، املنهل الروي البن مجاعة :١/٣٨٨األنصاري:
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ثـََنا ُمـَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر  ُد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َواْبُن َبشَّاٍر قَاَال َحدَّ ثـََنا ُمـَحمَّ مث قال : َحدَّ
ثـََنا ُحَسْنيُ ْبُن َعِلىٍّ َعْن زَاِئَدَة  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة ح َوَحدَّ َحدَّ

َحْرٍب ِ�ََذا اِإلْسَناِد َعِن النَِّىبِّ َووَِكيٌع َعْن ِإْسرَائِيَل ُكلُُّهْم َعْن ِمسَاِك ْبِن  قَاَل أَبُو َبْكرٍ 
 ِمبِْثِله .  -4-

) وقال اإلمام مسلم يف كتاب ( الصالة ) : باب َجَواِز َأَذاِن اَألْعَمى ِإَذا ٢(
ثـََنا َخاِلٌد  َثِىن أَبُو ُكَرْيٍب ُمـَحمَُّد ْبُن اْلَعَالِء الْـَهْمَداِىنُّ َحدَّ  -َكاَن َمَعُه َبِصٌري  : َحدَّ

ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت  َعْن ُمـَحمَِّد ْبِن جَ  -يـَْعِىن اْبَن َمـْخَلٍد  ْعَفٍر َحدَّ
 َوُهَو َأْعَمى . -4-َكاَن اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم يـَُؤذُِّن لَِرُسوِل ا�َِّ 

ثـََنا َعْبُد ا�َِّ ْبُن َوْهٍب َعْن مث قال : َوحَ   ُد ْبُن َسَلَمَة اْلُمرَاِدىُّ َحدَّ ثـََنا ُمـَحمَّ دَّ
 يَـْحَي ْبِن َعْبِد ا�َِّ َوَسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن ِهَشاٍم ِ�ََذا اِإلْسَناِد ِمثْـَلُه.

) قال اإلمام الطحاوي يف ( شرح معاين اآلثار ) من ِكَتاب الطََّهاَرِة يف " ٣(
 ِه النََّجاَسُة " :بَاب اْلَماِء يـََقُع ِفي

ثـََنا الْـُحَسْنيُ ْبُن َنْصٍر مسَِْعت يَزِيَد ْبَن َهاُروَن قَاَل : أَنَا ُمـَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  َحدَّ
ِد ْبِن َجْعَفَر ْبِن الزُّبـَْريِ َعْن ُعبَـْيِد ا�َِّ  ْبِن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن  َعْن ُمـَحمَّ

َباُع أَنَُّه ُسِئَل َعْن الْـِحيَ  -4-النَِّيبِّ  َها السِّ اِض الَِّيت بِاْلَباِديَِة ُتِصيُب ِمنـْ
 » .إَذا بـََلَغ اْلَماُء قـُلَّتَـْنيِ لَـْم يَـْحِمْل َخَبثًا « فـََقاَل : 

ثـََنا ُمـَحمَُّد ْبُن الْـَحجَّاِج ثنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد اْلُمَهلَِّيبُّ  قال َحدَّ
ِد ْبِن َجْعَفِر  ِد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن ُمـَحمَّ ْيِد ا�َِّ َعْن ُمـَحمَّ ْبِن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعَمَر َعْن ُعبـَ

ثـََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناِن ْبِن َيزِيَد -4-َعْن أَبِيِه َعْن َرُسوِل ا�َِّ  ِمثْـَلُه. وََكَما َحدَّ
ـاُد بْـــن َسَلَمَة َعْن مـُحـَمَّدِ  اْلَبْصرِيُّ ، قَاَل : ثنـا ُموَســــى ْبُن إْســـَماِعيَل قَاَل : أَنَا  َحـــمَّ
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ِد ْبِن َجْعَفٍر َعْن ُعبَـْيِد ا�َِّ ْبنِ  َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه َعْن  اْبِن ِإْسَحاَق َعْن ُمـَحمَّ
 )١ِمثْـَلُه . (  -4-النَِّيبِّ 
 ، اْلَمالِيِينُّ  َسْعدٍ  أَبُو ) قال اإلماُم البيهقي يف ( السنن الكربى ) : أْخبـََرنَا٤(
ثـََنا ، َحاِفظُ ـالْ  َعِديٍّ  ْبنُ  َأْمحَدَ  أَبُو أَنـَْبأَنَا ثـََنا ، هللا َعْبدِ  ْبنُ  َأْمحَدُ  َحدَّ  ْبنُ  يُوُسفُ  َحدَّ

ثـََنا ْحٍر،ـبَ  ثـََنا ، َواِضحٍ  ْبنُ  اْلُمَسيَّبُ  َحدَّ رُ  َحدَّ  َعنْ  ، اَألْوزَاِعيِّ  َعنِ  ، ِإْمسَاِعيلَ  ْبنُ  ُمَبشِّ
: -4- النَِّيبُّ  قَالَ  ، َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ، ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ، َكِثريٍ  َأِيب  ْبنِ  ْحَىي ـيَ 

 » .  اْلَماءَ  ِجدِ َـ ي مْ ـلَ  ِلَمنْ  ُوُضوءٌ  النَِّبيذُ « 
ثـََنا:  َأْمحَدَ  أَبُو قَالَ :  قال امٍ ـتَ  ْبنُ  َحمَّدُ ـمُ  َحدَّ ثـََنا ، مَّ  حٍ َواضِ  ْبنُ  اْلُمَسيَّبُ  َحدَّ

 )٢( .َمْوقُوفًا ِمثْـَلهُ  بِِإْسَناِدهِ  َفذََكرَهُ ... 
) وقال مسلم : يف كتاب اإلميان : باب ِغَلِظ تَـْحِرِمي قـَْتِل اِإلْنَساِن نـَْفَسُه : ٥(

ثـََنا الزُّبـَْريِيُّ  ُد ْبُن رَاِفٍع َحدَّ َثِين ُمـَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد ا�َِّ ْبِن الزُّبـَْريِ  -َحدَّ  -َوُهَو ُمـَحمَّ
ثـََنا َشْيَباُن قَاَل مسَِْعُت الْـَحَسَن يـَُقوُل حَ  َلُكْم َخَرَجْت ِبِه « دَّ ِإنَّ َرُجًال مـِمـَّْن َكاَن قـَبـْ

ُم َحىتَّ َماَت. قَاَل   قـَْرَحٌة فـََلمَّا آَذْتُه انـْتَـزََع َسْهًما ِمْن ِكَنانَِتِه فـََنَكَأَها فـََلْم يـَْرقَِإ الدَّ
ثُـمَّ َمدَّ َيَدُه ِإَىل اْلَمْسِجِد ، فـََقاَل : ِإي َوا�َِّ َلَقْد ». َلْيِه الْـَجنََّة َربُُّكْم: َقْد َحرَّْمُت عَ 

َثِين ِ�ََذا الْـَحِديِث ُجْنَدٌب َعْن َرُسوِل ا�َِّ   ِيف َهَذا اْلَمْسِجِد . -4-َحدَّ
 
 

   ١/١٠) شرح معاين اآلثار: ١(
 ١/١٢) السنن الكربى: ٢(
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ثـَنَا  ثـََنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر َحدَّ ثـََنا ُمـَحمَُّد ْبُن َأِىب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ َحدَّ مث قال : َوَحدَّ
ثـََنا ُجْنَدُب ْبُن َعْبِد ا�َِّ اْلَبَجِليُّ ِيفْ َهَذا اْلَمْسِجِد َأِيب قَاَل مسَِْعُت الْـَحَسَن يـَُقوُل حَ  دَّ

  -4-َفَما َنِسيَنا َوَما نَـْخَشى َأْن َيُكوَن ُجْنَدٌب َكَذَب َعَلى َرُسوِل ا�َِّ 
َلُكْم ُخرَاٌج «  -4-قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ  »  َخرََج ِبَرُجٍل ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

 َفذََكَر نَـْحَوُه .
مام مسلم يف ( كتاب الرضاعة ) : باب تَـْحِرِمي الرََّضاَعِة ِمْن َماِء ) قال اإل٦(

ثـََنا اْبُن نُـَمْريٍ َعْن ِهَشاٍم  ثـََنا أَُبو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاَال َحدَّ اْلَفْحِل : َحدَّ
َيْسَتْأِذُن َعَليَّ فَأَبـَْيُت َأْن آَذَن لَهُ  َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َجاَء َعمِّي ِمَن الرََّضاَعةِ 

  -4-ا َجاَء َرُسوُل ا�َِّ فـََلمَّ  -4-َحىتَّ َأْسَتْأِمَر َرُسوَل ا�َِّ 
-ُت َأْن آَذَن لَُه. فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ قـُْلُت : ِإنَّ َعمِّي ِمَن الرََّضاَعِة اْسَتْأَذَن َعَلّي فَأَبـَيْ 

ـََما أَْرَضَعْتِين اْلَمْرأَُة ، َو لَـْم قـُْلُت : ِإنّ ». فـَْلَيِلْج َعَلْيِك َعمُِّك «  -4
 » .ِإنَُّه َعمُِّك فـَْلَيِلْج َعَلْيِك « يـُْرِضْعِين الرَُّجُل ، قَاَل : 

ثـََنا َحـمَّاٌد  َثِين أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهرَاِينّ َحدَّ ثـََنا  -يـَْعِين اْبَن َزْيٍد  -مث قال : َوَحدَّ َحدَّ
َها . َفذََكَر َحنَْوُه .  ِهَشاٌم ِ�ََذا اِإلْسَناِد : َأنَّ َأَخا َأِيب اْلُقَعْيِس اْسَتْأَذَن َعَليـْ

) و قال الـحاكم يف ( الـمستدرك ): حدثنا أبو أمحد بكر بن مـحمد ٧(
بة الرقاشي ، ثنا أزهر بن سعد ، ثنا حامت بن أيب صغرية الصرييف بـمرو ثنا أبو قال

عن أيب بلج ، عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه ، قال : ذُِكَر الطَّاُعون عند أيب 
  -4-موسى األشعري ، فقال أبو موسى : سألنا عنه رسوَل هللا 

 .  »إخوانكم ـ أو قال : أعدائكم ـ من الـجن ، و هو لكم شهادٌة  «فقال : 
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........................................................ 

مث قال : أخربنيه أبو الطاهر عبد هللا بن مـحمد الدهقان ثنا أبو بكر بن رجاء 
بن أيب عتاب قاال : ثنا  بن السندي ثنا عباس بن عبد العظيم العنربي و مـحمد

يـحي بن حـماد ثنا أبو عوانة عن أيب بلج عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه عبد 
 )١نـحوه. (  -4-هللا بن قيس : عن 

بــن أمحــد بــن  ) وقــال الـــحاكم : حــدثنا أبــو القاســم عبــد الــرمحن بــن حســن٨(
مـحمد بن عبيد األسـدي بــهمدان ، ثنـا عمـري بـن مـرداس ، ثنـا عبـد هللا بـن نـافع ، 
ثنــا الليــث بــن ســعد ، عــن بكــر بــن َســَواَدة ، عــن عطــاء بــن يســار ، عــن أيب ســعيد 
ــَالُة ، و لَــْيَس َمَعُهَمــا مــاٌء  الـــخدري ، قــال : خــرج َرُجــَالِن يف َســَفٍر ، َفَحَضــَرِت الصَّ

َمـ ا َصـِعْيداً طَيِّبــاً ، َفَصـلََّيا ، ثُــمَّ َوَجــَدا الــماَء ِيف الَوقْـِت فَأَعــاَد ، أَحـُدُمهَا الصَّــالَة فـَتَـَيمَّ
فَــذََكُروا ذلــَك  -4-َو الُوُضــوَء ، ولـــم يُِعــْد اآلِخــُر ، ثـــم أتـََيــا َرُســوَل هللا 

، و قـاَل لِلَّـِذْي  »أَصـْبَت الّسـنََّة و أْجَزأتْـَك صـالُتَك  «لَـُه ، فقـال لِلَّـِذي لَــْم يُعِـْد : 
. هذا حديث صـحيح علـى شـرط الشـيخني  »َلَك األْجُر َمرََّتني  « تـََوضََّأ َو أَعاَد :

 فإن عبد هللا بن نافع ثقة . 
ثـم قال : أخربناه أبو بكر بن إسحاق أنبأ أحـمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا 
يـحي بن بكري ثنا الليث عن عمرية بن أيب ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن 

 نـحوه ، و هللا أعلم .   -4-يسار : عن النيب 
أنـهم اصطلحوا على استعمال لفظة  وحٍ ضُ وُ بِ  تبّني فمن خالل هذه األمثلة 

 " مثله " إذا اتـََّفَقا يف اللفظ ، و لفظة "نـحوه " إذا اتفقا يف الـمعىن فحسُب.

 ١/٦٨)  املستدرك:١(
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و إْن َكانَــا ِمــن   و ُيْشـتَـَرُط يف الـــمتابعِة أْن َيُكـوَن الـــَحِديثاِن ِمـْن َصــَحاِيبٍّ َواِحـٍد .
ــرَة ، و  ــْن َحــِديِث أيب ُهَري ــه َشــاِهٌد ، كمــا يـَُقــاُل : لــه َشــاِهٌد ِم ــاُل َل َصــَحابِيـَّْنيِ يـَُق

 يـَُقاُل : لَُه َشواِهُد ، وَيْشَهُد به َحديُث ُفالن . 

: و هو قوُل الـمؤّلف : َفْرِق بَني الـمتابع و الشَّاِهدالسَّاِدُس يف ال  
(ويشرتط يف الـمتابعة أن يكون الـحديثان من صحايب واحد . وإن كانا من 

حديث أيب هريرة ، ويقال: صحابيني يقال له : شاهد ، كما يقال : له شاهد من 
له شواهد ، ويشهد به حديث فالن) فحاصل الفرق بني الـمتابعة و الشاهد: أّن 

بفتح الباء على صيغة  -الـمتابعة ُيْشتَـَرُط فيه أن يكون احلديُث األّوُل الـمتاَبع 
 -بكسر الباء على صيغة اسم الفاعل  -و الـحديُث الثّاِين الـمَتاِبع  -الـمفعول 

ِويـَّْنيِ من صحايب واحٍد ، َسواٌء  أ كان ذلك باللفظ أو بالـمعىن، كما ذكرنا َمرْ 
مثاله. و أما الشاهد فال ُيْشتَـَرُط فيه ذلك ، و على عكس ذلك  ُيْشتَـَرُط فيه أن 
يكون الـحديثان من َصَحابِيـَّْني ، سواٌء أ كان باللفظ أو بالـمعىن. على هذا 

ى عن صحايبٍّ آخَر ُيْشِبُه مَنت الـحديث الفرد لفظًا أو فالشَّاهُد مُنت حديٍث يـُْروَ 
 .فإن كان باللفظ فهو شاهٌد باللفظ، و إن كان بالـمعىن فهو شاهٌد بالـمعىنمعًىن. 

نـزهة ) يف تعريف الشاهد و هذا معىن ما قال الـحافظ يف ( النخبة ) و( ال 
: "و إْن ُوِجَد َمْنتٌ يـُْرٰوى ِمن َحِدْيِث َصَحاِيبٍّ آَخَر ُيْشِبُهُه ْيف اللَّْفِظ َوالـمْعَىن ،  -

 ) ١أو يف الـمعىن فقط فهو الشاهُد . (
 ٨٨)  نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
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و بـَْعُضُهم يَـُخصُّوَن اْلُمَتابـََعَة بالــُموافقِة ْيف اللَّْفـِظ ، والشَّـاِهَد ِيف الــمْعَىن ، َسـَواٌء  
 كان من َصَحاِيبٍّ واِحٍد ، أو من َصَحابِيـَّْنيِ . 

فحاصل الفرق بني التابع و الشاهد : أنه يف األول تـختلف الطريُق ويـَتَِّحُد 
ف الصحايب و الطريق مجيعاً . وهذا الذي بـَيـَّنَّاُه يف الصحايب ، بينما يف الثاين يـختل

معىن الـمتابعة و الشاهد هو ما اختاره مجاهُري الـمحدثني ، و فيه أقواٌل ُأَخُر أشار 
إليها الـمؤلِّف بقوله : ( وبعُضُهم يَـُخصُّوَن الـمتابعَة بالـموافقة يف اللفظ ، والشاهَد 

واحٍد ، أو من َصَحابِيَّني ) و حاصل ما قالوا :  يف الـمعىن، سواٌء كان من صحايبٍّ 
إن الـمتابعة ُمـْخَتّصٌة بـما كان باللفظ، سواٌء أ كان من رواية ذلك الصحايب أم ال. 
و أّن الشَّاِهَد مـُخَتصٌّ بـما كان بالـمعىن ، سواٌء أكان من رواية صحايب واحٍد أو 

 )١من صحابيني . (
وقال العالمُة طاهر الـجزائري : مث ال يـخفى أنه ُيَسّمٰى َحديُث الَّذْي 

اِهداً . وأما الشَّاِهُد فال ُيَسّمٰى  تَاِبعاً ، و َشاَرَك الراوي فيه تابعاً ، و قد ُيَسمَّى  شَ 
قال بعُضُهم : إنَّ التَّاِبَع اْخُتصَّ بـَِما كان باللفظ ، َسواٌء كان من رواية ذلك 
الصحايب أم غريه ، والشَّاِهُد يُـْخَتصُّ بِـَما كان بالـمعىن كذلك . و قال الـجمهوُر : 

وما أَتى عن صحايبٍّ آخَر فَشاِهٌد . ويـَُقاُل ما أَتى عن ذلك الصحايب فـََتاِبٌع ، 
للتابع الـمتاِبع الـمكسر ، قال بعُضُهم : قد يُطَلُق الـمتابُع على الّشاِهِد ، والشَّاِهُد 
على الـمتاِبع ، والـَخْطُب يف ذلك َسهٌل ؛ إذ الـمقصوُد الذي هو التقوية حاصٌل 

على الـمقصودلـم يكن يف ذلك بأٌس ، غَري أنَّ بُكلٍّ ِمنُهَما ، فإذا قامْت قرينٌة َتُدلُّ 
 )٢الغالَب استعماُل ُكلٍّ منهما يف معناه اّلذي يسبق إىل الذهن . (

 ١/٢٤٦) انظر فتح الباقي :١(
 ٤٩٤/ ١) توجيه النظر: ٢(
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 . ٌ اِهُد والـمتابُع بـمعًىن واحٍد ، واألمُر يف ذلك َهنيِّ  وقد يُْطَلُق الشَّ

( و قد ُيطَلُق الشَّاِهُد و الـمتاِبُع بـمعًىن واِحٍد ، و األمُر يف ذلَك قوله :  
ٌ ) و عبارة الـحافظ يف (شرح النخبة) يف هذا الصدد أصرُح من هذا ، فقال :  َهنيِّ

قوٌم الـمتابعَة بـما َحَصَل باللفظ ، سواٌء كاَن من رواية ذلك  " ثـم ليُـْعَلم أنّه َخصّ 
الصحايب ، أم ال ، و الشَّاِهَد بـما َحَصَل بالـمعىن كذلك ، وقد ُتْطَلُق الـمتابعُة 

 )١على الّشاِهِد وبالَعكِس ، واألمُر فيِه َسْهٌل . (
و أما مثاُل الشاهد فهو ما رواه الشافعي يف (كتاب األم) عن مالٍك عن 

قال:  -4-قال : إّن َرسول هللا  �عبدهللا بن دينار ، عن ابن عمر 
الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرْوَن َفَال َتُصوُمْوا َحّىتٰ تـََرُوا اِهلَالَل ، َوَال تـُْفِطُرْوا َحّىتٰ تـََرْوُه، فَِإْن  «

َة َثالَِثَني   )٢. ( »ُغمَّ َعَلْيُكْم فََأْكِمُلوا اْلِعدَّ
و له شاهدان على ما ذكره الـحافظ يف ( النكت على ابن الصالح) : 

، رواه البخاري عن آدم ، عن شعبة ، عن  �أحدمها من حديث أيب هريرة 
فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا عدة  «، و لفظه :  �مـحمد بن زياد ، عن أيب هريرة 

أخرجه النسائي من رواية  �. وثانيهما : من حديث ابن عباس  » شعبان ثالثني
، بلفظ حديث ابن  �مرو بن دينار ، عن مـحمد بن حنني ، عن ابن عباس ع

 )٣. ( �دينار عن ابن عمر 
 فاألول مثاٌل للشاهد بالـمعىن ، و الثاين مثاٌل للشاهد باللفظ .

 ٨٩-٨٨) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
 ٢٣٢/ ٣) كتاب األم لإلمام الشافعي : ٢(
  ٦٨٤/ ٢) النكت : ٣(
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ى وتـََتبُُّع ُطُرِق ا لـحديِث َوأَسانِْيِدَها بَِقْصِد َمْعرَِفِة الـمتابع والشاهد ُيَسمّٰ
 . االْعِتَباَر 

: و هو ما قال الـمؤّلف : ( وتـََتبُُّع ُطُرِق الـحديث السابع يف معىن االعتبار
ِد َمعرَِفِة الـمتاِبع والشَّاِهِد ُيَسمَّى االْعِتَباَر ) قال الـحافظ : " واعلم وأسانيدها بَقصْ 

َأنَّ تـََتبَُّع الطُُّرق من الـجوامع والـمسانيد واألجزاء لذلك الـحديِث الذي يُظنُّ أنه 
اِر فرٌد ليـُْعَلَم هل له متاِبع أَم ال هو االعتباُر . وقوُل ابِن الصَّالِح :( معرفُة االعتب

والـمتابعاِت والشَّواِهِد ) قد يُوِهُم َأنَّ االعتبار َقِسيٌم لـهما ، وليس كذلك، بل هو 
 )١هيئُة التوصُّل ِإليهما." (

 و قد قال اإلمام العراقي ما يُوِضُح الـمراَد ، فقال :
عتباُر : أْن تأَيت إىل حديٍث لبعِض الرواِة ، فتعتربُه برواياِت " اال

غريِِه مَن الرواِة بسِرب ُطُرِق الـحديِث لُيعرَف هْل شارَكُه يف ذلَك الـحديِث 
راٍو غريُُه فرواُه عْن شيِخِه أْم ال ؟ فإْن َيكْن شارَكُه أحٌد مـمَّْن يُعتُرب حبديثِه، 

لالعتباِر بِه واالستشهاِد بِه ، فيسمَّى حديُث  أْي: يصلُح أْن خيرَج حديثُه
ُن َمْن يعتُرب حبديثِه  يف مراتِب اجلرِح و سيأيت بيا –َهَذا الَِّذي شارَكُه تابعًا 

وإْن لـْم  تـجْد أحدًا تابَعُه عليِه عْن شيخِه فانظْر هْل تابَع  -و التعديِل 
أحٌد شيَخ شيِخِه فرواُه متابعاً لُه أْم الَ ؟ إْن وجدَت أحداً تابَع شيَخ شيِخِه 

ِه أيضًا تابعًا . وقْد ُيَسمُّ  ونَُه شاهدًا ، وإْن لـْم عليِه، فرواُه كما رواُه فسمِّ
تـجْد فافعْل ذلَك فيمْن فوَقُه إىل آخِر اإلسناِد حىتَّ يف الصحايبِّ ، فكلُّ 
َم ، فإْن لَـْم  ِه تابعًا. و قْد يسمُّونَُه شاهداً ، كما تقدَّ َمْن ُوِجَد لُه متابٌع فسمِّ

 عناُه حديث آخر يف تَـِجْد ألحٍد ِمـمـَّْن َفوَقُه متابعاً عليِه ، فانظْر هْل أتى مب
 ٨٩)نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :١(
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........................................................ 

الباِب أْم ال ؟ فإْن أتى بـمعناُه حديٌث آخُر فسمِّ ذلَك الـحديَث شاهداً ، 
وإْن لَـْم تـجْد حديثاً آخَر يؤدِّي معناُه ، فقد ُعِدَمِت الـمتابعاُت والشواهُد. 

 ) ١فالـحديُث إذاً فرٌد . (
 و مثاُل االعتبار ما ذكره اإلمام أبو حامت مـحمد بن حبان التميمي

 : فقال :  -كما حكاه اإلمام ابن الصالح   -الـحافظ رمحه هللا 
ديثًا لـم يـَُتاَبع عليه ، عن أيوب ، عن " ومثالُه أن يـَْرِوَي َمحّاد بن سلمة ح

فيـُْنَظر : هل َرَوى .  -4-ابن سريين ، عن أيب هريرة ، عن النيب 
ذلك ثقٌة غُري أيوب عن ابن سريين ؟ فإن ُوِجَد ُعِلَم أّن للخرب أصًال يُرَجُع إليه، 
 وإن لـم يُوَجد ذلك ، فثقٌة غُري ابن سريين َرَواُه عن أيب هريرة ، و إّال َفَصَحايب غري

، فأن ُوِجَد ذلك يـُْعَلُم به أّن للحديث  -4-أيب هريرة رواُه عن النيب 
 )٢."  ( أصالً يـُْرَجُع إليه، و إالّ َفال

فالـحاصل أن معىن االعتبار عندهم هو طلب التوابع والشواهد اليت يعرف 
 بـها أن للحديث أصالً و بـها يـَتَـَرقّٰى حديث الضعفاء إىل مرتبة احلسن .

  
 
 

 ٨١)  شرح التبصرة و التذكرة:١(
 ٨٣)  علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :٢(
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 يف َدرََجاِت الْـَحِديِث 
 ِعيفالصَِّحيح َوالـحَسن َو الضَّ 

وأصُل أقساِم الـحديث ثالثٌة :صحيح و حسن و ضعيف ، فالصحيُح 
ٌط ، و سائُر األقسام الَّيت  ِعيُف أْدَىن َمرتـََبًة ، والـَحـَسنُ أعَلى َمرتـََبًة ، والضَّ   ُمتَـَوسِّ

( وأصل أقسام الـحديث ثالثة ) قال الراقم : أراَد الـمؤلِّف بأقسام  قوله:
من حيث الَقُبوُل والرَّدُّ ، و يندرج فيه أنواُعه أيضَا ، مث وجُه الـحديث أقسامه 

حصر أقسام  الـحديث يف الثالثة : أنَّ الـحديَث إّما أن َيْشتِمَل من أوصاف 
الَقُبوِل على أعالها فهو الصحيح ؛ أو على أدناها فهو الـَحَسن ؛ أولـم َيْشَتِمل 

 عليهما فهو الضعيف .
و ههنا إشكاٌل ، و هو أّن الـمؤلف اّدعى بكون أقسام احلديث حمصورًة  

من أقسامه ، فكيَف َيِصّح دعوى احلصر يف  يف الثالثة مع أّن احلديث املتواتر أيضاَ 
أن اْلُمحدِّثني ال يَبَحُثون عن املتواتر ؛ الستغنائه بالتواتر عن الثالثة ؟ و اجلواب 

مل يـُْبَحْث عن أحوال ُرَواته ، فقول  إيراِد َسَنٍد له ؛ حىت إنّه إذا اّتفق له َسَندٌ 
َقِسُم إىل صحيٍح ، وَحَسٍن ، وَضِعْيٍف يُرِيُدوَن به احلديَث  احملدثني : إّن احلديَث يـَنـْ

 .  املروّي ِمن طريق اآلحاد ، و أما احلديث املتواتر فهو خارج عن مورد القسمة

  � 
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َر ذُِكَرْت َداِخَلٌة يف هذه الثالثة . فالصحيُح ما يـَْثُبُت  بَنقِل َعْدٍل َتامِّ الضَّْبِط َغيـْ
ُمَعلٍَّل َوَال َشاذٍّ ، فإْن كاَنْت َهِذِه الّصَفاُت على وجه الكمال والّتَمام فُهَو 
صحيٌح لذاتِه ، و إن كاَن فيه َنوُع ُقُصوٍر ، و ُوِجَد َما يَـْجُبـُر ذلك القصوَر ِمْن  

 َكثرِة الطُُّرِق فهو الصحيُح ِلَغْريِِه .

( الصحيُح أعلى مرتبًة والضعيف أدىن مرتبًة والـحسن ُمتَوّسٌط ) قولُه : 
ألن الصحيح يشتمل على أعلى أوصاف القبول و الـحسن على أدناها و 

 الضعيف لـم يشتمل عليهما . 
ئُر األقسام اليت ذكرت داخلة يف هذه الثالثة ) هذه ( و سا و قولُه : 

إشارة إىل ما قُلنا من أّن الـمؤّلَف أراد باألقسام ما يشمل األنواع ، مثل الصحيح 
لغريه و الـحسن لغريه ، فاندفع ما يـَُقاُل : إّن  الـمؤلَف ادََّعى بأّن أقسام الـحديث 

ه إنـما أرَاَد باألقسام ما هو أَعمُّ منه ، ثالثٌة ، مث ذََكَر أزيَد منه ؟ ووجه الدفع أنّ 
 فيندرج فيه أنواعه .

( فالصـحيُح مـا يَثبُـُت بنَـْقـِل َعـدٍل تَـامِّ الضَّـْبِط غـَري ُمَعلَّـٍل َوالَ َشـاذٍّ )  قوله :
، و قولـه : هذا تعريُف الــحديث الصـحيح . فقولـه : ( مـا يـَْثبُـُت ) بــمنزلة الــجنس 

ِل َعْدٍل ) ، احرتاٌز عّما يف سنِدِه َمْن لـم  تـُْعَرْف عدالُتُه ، إما بأْن يكـوَن ُعـِرَف (بنق
ــاّم  بالضــعِف أو ُجِهــَل عينــاً ، أو حــاًال ، كمــا ســيأيت يف بيــاِن ا�هــوِل . وقولــه : ( ت

ــْبِط ) ، احــرتاٌز عّمــا يف ســنِدِه راٍو ُمَغّفــٌل، كثــُري الـــخطأ ، و ِإْن ُعــِرَف بالصــ دِق الضَّ
مَعلَِّل بعلـٍة ) احرتاٌز عن الـحديِث الشاذِّ والــ غري ُمَعلٍَّل وال َشاذٍّ والعدالِة . وقولُه : ( 

 قادحٍة .
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و الـمؤلف و إن لـم َيْذُكر ههنا " علًة قادحًة " ولكنه مراٌد ؛ ألّن العّلة 
قادح ، فما كان منه الظاهر و ما كان غري قادح عندهم : هو السبب الـخفي ال

فليس بعلة . و إن قـُْلَت : كان على الـمؤلف أن يقول : ( ُمَعلًَّال بعلٍِّة قادحٍة ) ، 
أقول : إن ذلك يُؤَخُذ من تعريف الـمعلول حيث ذكر يف موضعه : أّن الـمعلل هو 

و الـمؤلِّف اقتدى يف عدم ذكرها ابَن  ما فيه علٌة قادحٌة ، فلم يـحتج إىل ذكره .
الصالِح حيُث إنه أيضاً لـم يذكرها يف نفِس الـحدِّ ، و لكّنه ذكَرها بعد َسْطٍر فيما 

قاَل : قد احرتْزُت بقويل :  اْحتَـَرَز عنه ، فقال : ( وما فيِه علٌة قادحٌة ) ، مث 
 (قادحًة ) عن العّلِة اليت ال تقدُح يف صّحِة احلديِث . 

، و أّن هذا  أنه ِمْن شرِط الـحدِّ َأْن يكوَن جامعًا مانعاً ـخفى مث ال ي
ما يدخل فيه من األحاديث غري الصحيحة ؛ ألنه َيْشَمُل التعريف ليس بـمانع عن 

ما ثبت بنقل عدل سواء أ كان ُمتَِّصًال أو غَري ُمتَِّصٍل ، مع  أن غري الـمّتِصل ليس 
ما بَصِحْيٍح ، فكان من الَواِجب على الـمؤلِّف أن َيذُكَر يف َحدِّ الصحيح : " 

تام الضبط ُمتَِّصل السََّند " ليخرج به ما ليس بـمّتِصٍل ، و قد  يثبت بنقل عدل
 ذََكَره الُعَلَماُء يف حدِّ الصحيح .

فقال النووي : " و هو ما اّتَصَل َسَنُده بالُعُدول الضَّاِبِطَني من غري ُشُذوٍذ 
 )١". ( وال ِعلَّةٍ 

وقال العالمة الـجرجاين يف مـختصره : " وهو ما اّتَصَل َسنُده بنقل الَعْدل 
 )٢عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة ". ( الضابط

  ٢٥التقريب: )١(
   ١) خمتصر اجلرجاين :٢(
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و قال الـحافظ ابن حجر يف ( شرح النخبة ) يف حد الـحديث الصحيح : 
َنِد ، غَري ُمَعلٍَّل وال شاذٍّ . (  )١بنقِل َعْدٍل تامِّ الضَّْبِط ، ُمتَِّصَل السَّ

و قال العراقي يف ( شرح التبصرة و التذكرة ) يف حد الصحيح : "  
َما ُشُذْوِذ َو ِعلٍَّة  اْلُمتَِّصُل اإلْسَناِد بِنَـْقِل َعْدٍل َضاِبِط اْلُفَؤاِد َعْن ِمْثِلِه ِمْن َغْريِ 

 قَاِدَحٍة .
( الـمّتصُل اإلسناِد ) احرتاٌز عّما لـم يتصْل و هو  مث  قال :  فقويل : 

 )٢الـمنقطُع ، والـمرسُل ، و الـمعضُل ، وسيأيت إيضاُحها . (
من مخسِة ُشُروٍط ، فجملُة القول يف حدِّ الـحديث الصحيح أنه ال بُدَّ له   

 و هي :
ـــَند  - ١ ـــّل راٍو مـــن ُرَواتـــه قـــد أخـــذه بالــــمشافهة  ،اتصـــاُل السَّ بــــمعىن أنَّ ُك

 َعمَّن فوَقه من أّوِل السََّند إىل منتهاه . 
عدالُة الراوي ، و معناه أن يكون كلُّ راٍو من الرُّواة موصوفًا بكونه  - ٢

 عدالً ثقًة . و سيأيت البحث يف ذلك  .
ته تامَّ الضبط إما  ، وهو أن يكون كلُّ واحٍد من ُرواضبُط الراوي  - ٣

 ضبط الصدر أو ضبط الكتاب . و سيأيت . 
  ، وهو أن يكون الـحديث سالـماً من الشُُّذوذ . السالمُة من الشُُّذوذ  - ٤
من  و هو أن يكون الـحديث سالـماً السالمُة من الِعلَّة القادحة .  - ٥

 العلة القادحة .
 ٦٦بتحقيق عبد هللا الرحيلي:شرح النخبة ) ١(
 ١/٣٧شرح التبصرة و التذكرة :) ٢(
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نعم ، ههنا ُسؤال : و هو أنه بقي عليه أن يزيد يف حدِّ الصحيح ما يـخرج 
به الـمنكر ؛ ألن من شرط الـحديث الصحيح أن ال يكون منكراً ، و أِجْيَب عن 

الناس يف الـمنكر فئتان : فئٌة تـَُقوُل : إنه هو و الشاّذ َسّيان ، و هو رأي  ذلك بأن
العالمة ابن الصَّالح ، فذِكرُه معه تكريٌر ، و على ذلك فال إشكال . و فئٌة أخرى 
 تقوُل : إن الـمنكر أسوأ حاًال من الشَّاذِّ ، و على ذلك يـمكن أن يـَُقاَل : إنّ 

 اشرتاط نفي الشُُّذوذ يقتضي اشرتاط نفيه بطريق األوىل .
يشرتط نفي النكارة ؛ ألّن املنكر على  قال العالمة ابن حجر : " إمنا مل 

قسميه عند من ُخيْرُِج الشاذَّ هو أشد ضعفًا من الشَّاذِّ . فنسبة الّشاذِّ من املنكر 
نسبة احلسن من الصحيح ، فكما يلزم من انتفاء احلسن عن اإلسناد انتفاُء 

كذا يلزم من انتفاء الشُُّذوذ عنه انتفاُء النكارة . ومل يتفّطن الشيخ تاج الصحة ،  
 )١الدين التربيزي هلذا و زَاَد يف حدِّ الصحيح : أن ال يكون شاذاً وال منكراً ".(

مث من الـجدير بالذكر أن الذي ذُِكَر هو الـحديُث الذي يُـْحَكُم له  
بالصحِة بال خالٍف بني أهِل الـحديث. وإنـّما قلنا "بال خالف بني أهِل 

لـمعتزلِة يشرتُط العدَد يف الروايِة كالشهادِة ، الـحديِث" ؛ ألنَّ بعَض متأّخري ا
حكاُه الـحازميُّ يف شروط األئمة . و َألنَّ َمْن ال يشرتُط مثَل هذِه الشروِط ، ال 
يـحُصُر الصحيَح يف هذه األوصاِف كالسالمِة من الشذوِذ والعلِة ، و لذا قاَل 

زاد أصحاب الـحديث أن ) : " و الشيُخ تقيُّ الديِن ابُن َدقيِق العيِد يف ( االقرتاح 
مقتضى َنَظِر الفقهاِء ، ويف هذيِن الشرطِني نظٌر على ال يكون شاذًا وال معلًَّال . 

 )٢فإنَّ كثرياً من الِعَلِل اليت يـَُعلُِّل �ا الـمحدِّثوَن ال جترِي على ُأصوِل الفقهاِء ".(
 ٢٣٨/ ١) النكت على ابن الصالح : ١(
 ١/١) االقرتاح :٢(
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ن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو صحيح ( فإ قوله :
لذاته وإن كان فيه نوع قصور و ُوِجَد ما يَـْجبـُُر ذلك القصوَر من كثرة الطُُّرق فهو 
الصحيح لغريه ) بعد ذكر حدِّ الـحديث الصحيح يُرِيُد الـمؤلف أن يذكر أنواَعه ، 

. فالصحيح لذاته ما   فالصحيح على نوعني : الصحيح لذاته و الصحيح لغريه
كان فيه هذه الصفات على وجه الكمال والتمام ، والصحيح لغريه ما كان فيه 

 نوُع ُقُصوٍر يف هذه الصفات ، و ُوِجَد ما جيرب ذلك القصوَر من كثرة الطرق . 
والـُمراُد مَع بقيَِّة الشُّروِط  –قال الـحافظ ابن حجر : فِإْن َخفَّ الضَّْبُط  

الـُمتقدَِّمِة يف َحدِّ الصَّحيِح ؛ فُهو الـَحَسُن لذاتِِه ؛ الشتهاره ، ال ِلشيٍء خارٍِج ، و 
َدْت ُهو الَّذي قد يكوُن ُحْسُنُه بسبِب االْعِتضاِد ، نـحُو حديِث الـَمْسُتوِر ِإذا تَعدَّ 

ِد  ِة عنَد تعدُّ حَّ ُطرُقُه . مث قال : و ِبكثْـرَِة طُُرِقِه ُيَصحَُّح ؛ و ِإنـَّما يُـْحَكُم لُه بالصِّ
الطُُّرِق ؛ ألنَّ للصُّورِة الـمجموعِة قـُوًَّة تَـْجبُـُر الَقْدَر الَّذي َقصََّر الوصفني بِه َضْبُط 

حَُّة على اِإلسناِد الَّذي  راِوي الـَحَسِن عن راوي الصَّحيِح ، و ِمن ثَـمَّ  ُتطَلُق الصِّ
َد . و هذا حيُث ينفرُد الوصُف . (  )١يكوُن حسناً لذاتِه لو تفرََّد ِإذا تـََعدَّ

َدْت طُُرُق الـحسن لذاته بـمجيئه من  وقال يف ( قفو األثر ) : فإن تـََعدَّ
 )٢طريق آخَر أقوى أو مساويٍة أو ُطُرٍق أْخَرى ولو ُمْنَحطَّة فهو الصحيح لغريه . (

   ٧٧: بتحقيق عبد هللا الرحيلي ظر )  نزهة الن١(
 ١/٥٠)  قفو األثر:٢(
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و قال العالمُة مجاُل الدِّين القامسي يف ( قواعد التحديث من فنون  
َح ألمر أجنيب عنه ؛ إذ لـم يشتمل  الـحديث ) : و أما الصحيح لغريه فهو ما ُصحِّ
من صفات القبول على أعالها كالـحسن ؛ فإنه إذا ُرِوَي من غِري وجٍه ارتقى مبا 

الـحسن إىل منزلة الصحة . وكذا ما اْعُتِضَد بتلّقي الُعلماء له  َعَضَدُه من درجة
بالَقُبول ؛ فإنه يُـْحَكُم له بالصحة ، و إن لـم يكن له إسناٌد صحيٌح ، وكذا ما 
َواَفَق آيًة من كتاب هللا تعاىل ، أو بعض أصول الشريعة . قال ابن الـحصار : قد 

َة الـحديث إذا لـ م يكن يف َسَنِدِه كّذاٌب بـموافقة آيٍة من كتاب يَعَلُم الفقيُه ِصحَّ
 ) ١هللا أو بعض أصول الشريعة ، فيحمله ذلك على قبوله و العمل ". (

و خالصة القول يف ذلك ما قال العالمة ابن الصالح : إذا كان راوي 
غَري أنه من الـمشهورين الـحديث متأخرًا عن درجة أهل الـحفظ ، و اإلتقان 

، و ُرِوَي مع ذلك حديثه من غري وجٍه فقد اجتمعت له القوة بالصدق و السرت 
 من الـجهتني ، وذلك يرقي حديثه من درجة الـحسن إىل درجة الصحيح .

و مثال الـحديث الصحيح لغريه : حديث مـحمد بن عمرو، عن أيب سلمة، 
لوَال أْن أُشقَّ َعٰلى أمَِّيت  «قال :  �4-عن أيب هريرة : أن رسوَل ِهللا 

َواك عند ُكلِّ َصالٍة   )٢. ( »ألَمْرتـُُهم بالسِّ
قَاَل اإلمام الرتمذي : َوقد َرَوى هذا الـحِديَث مـحمُد بُن ِإسحاَق َعن 

 .  -4 -مـحمِد بِن ِإْبراِهيَم َعن َأِيب َسَلَمَة عن زيِد بِن َخاِلٍد َعِن النَِّيبِّ 
 ١/٣٤) قواعد التحديث :١(
  ٢٢) رواه الرتمذي:٢(
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و إن لـم يـُْوَجْد فهو الـَحَسُن لذاتِِه . وَما فُِقَد فيه الّشَراِئُط الـمعَتبَـَرُة يف 
الصحيح كًال أو بعضًا ، فهو الضعيُف . والضعيُف إْن تـََعدََّدْت طُُرقُه وانْـَجبَـَر 

 ُضعُفه ُيَسمَّى َحَسناً لَِغْريِه . 

-قال : َوَحِديُث َأِيب َسَلَمَة َعْن َأِيب ُهَريْـرََة َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد َعِن النَِّيبِّ 
ِكالمها عنِدي َصِحيح ؛ ألَنُه َقد ُرِوَي ِمن َغِري وجٍه َعن َأِيب هريرَة   -4

هذا الـحِديث . وحِديُث َأِيب هريرَة ِإنـََّما َصحَّ ألَنه قد  -4-َعِن النَِّيبّ 
  )١ُرِوَي ِمْن َغْريِ َوْجٍه. (

و قـال العالمــة ابــن الصـالح : فمحّمــد بــن عمــرو بـن علقمــة  مــن الـــمشهورين 
لكنــه لـــم يكــن مــن أهــل اإلتقــان ، حــىت َضــعََّفه بعُضــهم مــن بالصــدق و الصــيانة ؛ 

جهــة ســـوء حفظــه ، و َوثَّــــَقه بعُضــهم لصـــدقه وجاللتــه ، فحديثـــه مــن هـــذه الــــجهة 
حسـن. فلمــا انَضــمَّ إىل ذلـك كونُــه ُرِوَي مــن أوُجـٍه أَخــر ، زال بــذلك مـا كنــا خنشــاه 

فَصـــحَّ هــــذا عليـــه مـــن جهــــة ســـوء حفظـــه ، و إن جــــرب بـــه ذلـــك الــــنقص اليســـري ، 
 )٢اإلسناُد ، واْلَتَحَق بدرجة الصحيح ، و هللا أعلم . (

( و إن لـم يـُْوَجْد ) ما يَـْجبُـُر ذلك القصوَر من كثرة الطُُّرق ( فهو قوله :
: إّن علماء الـحديث َعرَّفُوا الـحسَن لذاته : " بأنّه ما اّتَصَل أُقوُل  الـحسُن لذاته )

َسَنُده بنقل عدٍل َخفَّ َضبُطه من غري ُشُذوٍذ وال ِعلٍَّة ". فُعِلَم منه أّن شرط 
الـحسن لذاته هو نفُس شرط الصحيح ، إّال أّن راوي الصحيح تاّم الضبط، و 

 الضَّبط . راوي الـحسن لذاته َخِفيفُ 
 ٢٢) اجلامع لإلمام الرتمذي : ١(
 ٣٥) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :٢(
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........................................................ 

 و قد اختلفت عبارات العلماء يف حد الـحسن :   
معامل السنن) : " الـَحَسُن ما ُعِرَف قال أبو سليمان الـخطايب يف ( -١

مـخرُجه واْشتَـَهَر رجاُله ". و قال : عليه مداُر أكثر الـحديث ، و هو الذي يـَْقبَـُلُه 
 ) ١أكثُر العلماء ، و يستعمله عاّمُة الُفَقهاء . (

و قال اإلمام ابُن الـجوزي :" الـحديُث الذي فيه ُضعف قريب  -٢
 )٢ُمـْحَتَمٌل هو الـحديث الـحسن ، و يصلح العمل به " . (

و قال اإلمام أبو عيسى الرتمذي رضي هللا عنه يف (كتاب العلل) :  -٣
َوَما ذََكْرنَا ِىف َهَذا اْلِكَتاِب : َحِديٌث َحَسٌن ، فَِإنـََّما أََرْدنَا ِبِه ُحْسَن ِإْسَناِدِه ِعْنَدنَا.  "

ُكلُّ َحِديٍث يـُْرَوى َال َيُكوُن ِيف ِإْسَناِدِه َمْن يـُتـََّهُم بِاْلَكِذِب َوَال َيُكوُن الْـَحِديُث 
 )٣". (َوْجٍه نَـْحَو َذِلَك فـَُهَو ِعْنَدنَا َحِديٌث َحَسٌن َشاذ�ا َويـُْرَوى ِمْن َغْريِ 

و قال ابن الـملقن يف ( التذكرة يف علوم الـحديث ) :" الـحسُن ما   -٤
 )٤كان إسناده دون األول يف الـحفظ و اإلتقان " . (

قال الشيخ ابن مجاعة : " الـَحَسُن ُكلُّ حديٍث خاٍل عن الِعَلِل ، يف  -٥
 )٥سنده الـمتَِّصل َمسُتوٌر ، له به شاهٌد ، أو مشهوٌر قاصٌر عن درجة اإلتقان ".(

 
   ١/٦) معامل السنن: ١(
 ١/٣٥) املوضوعات :٢(
  ٢٣٨/ ٢) العلل الصغري يف آخر السنن : ٣(
 ١٤) التذكرة :٤(
 ٣٦املنهل الروي: )٥(
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و قال اإلمام العالمة تـقي الدِّين الشُُّمينِّ : " الـَحَسُن خٌرب ُمتَّصٌل ،   -٦
َقلَّ ضبُط راويه الَعْدل ، و اْرتـََفَع عن حاِل َمن يـَُعـدُّ تفـرُُّده ُمنـكرًا ، و ليس ِبَشاذٍّ 

 )١وال ُمعلٍَّل . (
 :بعد أن أورد األقوال الثالثة األول و قال الشيخ ابُن الصالح 

َهٌم ال َيشِفي الَعليَل ، و ليس يف ما ذكره   " كل هذا ُمْسَتبـْ
 أمعْنتُ  وقدالرتمذي والـخطايب ما يفصُل الـحسُن من الصحيح . قال : " 

 مواقعَ  مالحظاً  ، كالِمِهم أطرافِ  بني جامعاً  ، والبحثَ  ، ذلك يف الَنَظرَ 
:  أحُدمها : قسمانِ  حسنَ ـال حديثَ ـال أنَّ  واتَضحَ  يل فتنقحَ  ، ِهمـاستعمالِ 

 غريَ  أهليُتُه، تتحققْ  مـل مستورٍ  من إسنادهِ  رجالُ  خلوـي ال الذي حديثُ ـال
 يف بالكذبِ  متهمٌ  هو وال ، يرويه فيما خطأـال كثريَ  ، مغفالً  ليس أنَّهُ 
 سببٌ  وال ، حديثِ ـال يف الكذبِ  دُ تعمُّ  منه يظهرْ  مـل:  أي حديِث،ـال

قٌ  آخرُ   أو مثُلهُ  ُرِوي بأنْ  ، ُعِرفَ  قد ذلك مع حديثِ ـال منتُ  ويكونُ  مفسِّ
 على راويهِ  تابعَ  َمنْ  متابعةِ ـب اعتضدَ  حىت ، أكثر أو ، آخرَ  وجهٍ  من حُوهُ ـن

 فيخرجُ  ، حوهـن آخرَ  حديثٍ  ورودُ  وهو ، شاهدٍ  ِمنْ  َلهُ  ماـب أو ، مثِلهِ 
 القسمِ  هذا على الرتمذيِّ  وكالمُ .  منكراً  أو ، شاذاً  ونَ يك أنْ  عن بذلك

 ، واألمانةِ  بالصدِق  ينمشهور ـال من راويه يكونَ  أنْ :  الثاين القسمُ  . لُ ـز يتن
 حِفظِ ـال يف عنهم يقُصرُ  لكونهِ  ؛ الصحيحِ  رجالِ  درجةَ  يبلغُ  ال أنَّهُ  غريَ 

 حديِثهِ  من به ينفردُ  ما يـَُعدُّ  َمنْ  حالِ  عن فعُ يرت ذلك مع وهو ، واإلتقانِ 
 شاذاً، يكونَ  أنْ  من حديثِ ـال سالمةِ  مع هذا كلِّ  يف ويعتربُ : قال.  منكراً 

 . ُمَعّلالً  يكونَ  أنْ  من سالمُتهُ  منكراً  أو
 ١/١٠٥)  ذكره السيوطي يف تدريب الراوي :١(
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 الذي فهذا:  قال.  خطّايبِّ ـال كالمُ  يتنزلُ  الثاين القسمِ  وعلى
 وكأنَّ :  قال.  ذلك يف كالُمهُ  بلَغَنا َمنْ  كالمِ  يف تفّرقَ  ماـل جامعٌ  ذكرناه

 مقتِصراً  ، اآلخرَ  النوعَ  خطايبُّ ـال وذََكرَ  ، َحَسنِ ـال نوَعي أحدَ  ذََكرَ  الرتمذيَّ 
 ُيْشِكلُ  ال أنَّهُ  رأى عّما معرضاً  ، مشِكلٌ  أنَّهُ  رأى ما على منهما واحدٍ  كلُّ 
 )١( . وذهلَ  البعضِ  عن َغَفلَ  أنَّهُ  أو

و لكن قال ابُن دقيق العيد يف ( كتاب االقرتاح ) :" وهذا كالٌم فيه  
مباحثاٌت و مناقشاٌت على بعض األلفاظ . وقال ابن مجاعة : يرد على األوَّل من 

و الـُمْرسل ، الَّذي يف رجالِه مستوٌر ،  و روي  القسمني الضَّعيف ، و الـُمنقطع ،
مثُله أو نـحُوه من وجٍه آخَر ،  وعلى الثاين الـُمرسل الَّذي اشتهر راويه بـما ذََكر ، 

 )٢فإنَّه كذلك ، وليس بـَحَسٍن يف االْصطالح . (

( وما فُِقَد فيه الشرائُط املعتربُة يف الصحيح كًال أو بعضًا فهو  قوله :
ى َحَسنًا  َدت ُطُرقه ، و انـجَرب ُضعُفه ُيَسمّٰ لغريه ) الضَّعيُف ، و الضعيُف إن تـََعدَّ

إن ما مّر ِمّنا من تعريف الـحديث الـحسن فهو تعريف للحديث الـحسن  أقول :
يف صدد بيانه �ذه العبارة ، و  -رَمحُه ُهللا  -، و أما الـحسن لغريه فالـمؤلُِّف  لذاته

َدْت طُُرقه تعّرَض  لـما كان أصُل الـحسن لغريه هو الـحديث الضعيف اّلذي تـََعدَّ
مؤلُفنا أوًال لبيان الـحديث الضعيف . فقوله هذا يشتمل على بيان حّد احلديث 

 غريه . الضعيف و الـحديث الـحسن ل
 ٣٢-٣١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ٣٦، املنهل الروي: ١/٣ ) انظر كتاب االقرتاح :٢(
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أّما الكالُم على الـحديِث الضَّعيِف فَسَنأِيت عليه بالبحث َقرِيبًا . و أّما 
َدْت ُطرُقُه بـحيث ينجرب  الـحديُث الـحَسنُ  لغريه فهو الـحديُث الضَّعيُف الذي تـََعدَّ

 ضعفه . 
ألثر ) : و أما الـحسن لغريه فهو الواحد الذي يرويه من و قال يف ( قفو ا

يكون سيَء الـحفظ ، ولو مـختلطًا لـم يـََتَميـَّْز ما َحدََّث به قبَل االختالط ، أو 
يكون مستوراً ، أو ُمْرِسًال لـحديثه ، أو ُمَدلِّسًا يف روايته من غري معرفة الـمحذوف 

و قيل :  له أو فوقه يف الدرجة من السند . فيهما، فيتابع أيًّا كان منهم َمن هو مث
َرجََّحْت َجانَب قامت قرينٌة الـحسن لغريه ما َرواُه الـمستور الذي تـُُوقَِّف فيه ، مث 

 ) ١قبوله لـمجيء َمْرِويِّه من طريٍق أْخٰرى . (
 -و مثال الـحديث الـحسن لذاته ما رواُه الرتمذي يف مشائل النيب 

قال : حدثنا عباس بن مـحمد الدُّوري ، قال : حدثنا علي بن   -4
الـحسن بن شقيق ، قال : أنبأنا عبد هللا بن الـمبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن 
سعيد الـَمْقُربي ، عن أيب هريرة ، قال : قالوا : يا رسول هللا ، إنك تداعبنا . قال: 

 )٢. ( »إين ال أقوُل إال حقاً  «
و هذا حديٌث َحَسٌن لذاته من أجل أسامة بن زيد الليثي فهو خفيف  

الضبط ، وهو صدوٌق حسن احلديث . و يف ( تـهذيب التهذيب ) البن حجر : 
 ال األثرم عن أحـمد : ليس بشيٍء . و قال قاَل أحـمُد : تركه الَقطّان بآخره ، و ق

  ١/٥٠قفو األثر:) ١(
 ٢٣٥) الشمائل احملمدية للرتمذي:٢(
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عبد هللا بن أمحد عن أبيه : َرَوى عن نافع أحاديَث َمَناِكري ، فقلُت له : أرَاهُ 
حسَن الـحديث، فقال :إن تدبـَّْرَت حديثه فستعرف فيه النكرة . و قال حيي ابن 
معني يف رواية أيب بكر بن أيب خيثمة : كان يـحي بن سعيد ُيَضعُِّفه. وقال أبو 

َصالـح ، و قال عثمان الدارمي عنه : ليس به بأٌس ، و يعلى الـموصلي عنه : ِثَقٌة 
قال الدوري وغريه عنه : ثقة . زاد غريه حجٌة . و قال أبو حامت : ُيَكتُب َحديثُه 
وال يُـْحَتجُّ به . و قال النَّسائي : ليس بالقوي . وقال أبو أمحد بن عدي : يروي 

هب نسخًة صالـحًة وهو كما عنه الثوري ومجاعٌة من الثقات ، و يروي عنه ابُن و 
قال ابن معني: ليس بـحديثه بأس ، وهو خري من أسامة بن زيد بن أسلم. قـُْلُت : 
و قال الربقي عن ابن معني : أنَكُروا عليه أحاديث . وقال ابن نـمري : مدين 

 )١مشهور . و قال العجلي : ثقة . (
أما الـحسن لغريه فمثاله : ما رواه َشرِيك بن عبد هللا ، عن سـِماك بن 

أكثر من  - 4 –حرب ، عن جابر بن َسـُمرة ، قال : جالسُت النيبَّ 
ْعَر ويتذاكرون أشياَء من أمر الـجاهلية ،  مائة مرّة ، وكان أصحابه يتناشدوَن الشِّ

 )٢وهو ساكٌت وربـما تـََبسََّم معهم . (
فهذا حديٌث حسٌن لغريه ؛ فإن شريك بن عبد هللا ضعيٌف عند التفرد 
بسبب ُسوِء حفظه . قال يعقوب بن شيبة : شريٌك : صدوٌق ثقٌة سيئ الـحفظ 

 جداً .
  ١٨٣/ ١ب : )  �ذيب التهذي١(
 ،١٠/٢٤٠، و البيهقي يف السنن الكربى : ٢٤٤) رواه الرتمذي يف الشمائل احملمدية : ٢(

، و الطرباين يف  ٢٥٧/ ١٥، و أبو يعلى يف املسند: ٢٤/٩٣و ابن حبان يف الصحيح :
 ٢/٣٢٧الكبري : 
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وظاهُر كالِمِهم أنّه يـجوُز أن تكون جـميع الصفات الـمذكورة يف الصحيح 
ناقصًة يف الـحسن ؛ لكّن التحقيَق أّن النقصان الَِّذي اْعُتِربَ يف الـَحَسِن إنـَّما 

 هو بـخّفة الضبط ، و باقي الصفات بـحاهلا . 

وقال الـجوزجاين : شريك : سيئ الـحفظ مضطرب الـحديث مائل . و 
قال ابن أيب حامت : قلُت اليب زرعة : شريك يُـْحَتجُّ حبديثه ؟ قال : كان كثَري 

َث الـخطأ  صاحَب حديث وهو يغلط أحياناً ، فقال له : فضلك الصائغ ، أنه حدَّ
بواسط بأحاديث بواطيل ، فقال أبو زرعة : ال تقْل بواطيل . وقال  النسائي : 
ليس به بأس . وقال ابن عدي : يف بعض ما لـم أتكلم عليه من حديثه مـما 

ء ، والذي يقع يف أمليت بعض اإلنكار ، والغالب على حديثه الصحة واالستوا
حديثه من النكرة إنـما أتى به من سوء حفظه ال أنه يتعّمد شيئًا مـما يستحق أن 

 )١ينسب فيه إىل شيء من الضعف . (
 عند الطرباين . وسعيد بن سـماك شعبة و و لكن تَابـََعه يف هذا الـحديث 

 )٢(. و الطرباين  عند البيهقي  قيس بن الربيع
فبهذه الـمتابعات ارتقى بـها حديث شريك هذا من حيز الضعف إىل  

 .درجة الـحسن 

( وظاهركالمهم أنه يـجوز أن تكون جـميع الصفات الـمذكورة  و قوله :
 اخل ) ُيِشري الـمؤلِّف بذلك إىل الفرق الرئيسي بني الـحديث الصحيح و الـحسن . 

 ١٨٣/ ١ب التهذيب : )  �ذي١(
، و املعجم األوسط : ٣٣٩/ ٢، واملعجم الكبري:٢/٣١٤املعجم الكبري:) انظر: ٢(
 ٢٤٠/  ١٠السنن الكربى : و،  ٢/٣٤٧املعجم الكبري:و  ،٤/١٢٨
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وحاصله ما ذكروه " أن الصحيح و الـحسن لذاته كالمها يشتمل على 
  -٤.ضبط الراوي  - ٣عدالة الراوي .  -٢اتصال السند .  -١شروط مخسة : 

السالمة من العلة القادحة . فشرط الـحسن لذاته هو  - ٥. السالمة من الشذوذ 
ح تاّم الضبط ، وراوي الـحسن لذاته نفس شرط الصحيح ، إال أّن راوي الصحي

 . خفيف الضبط 
قال الشيخ ابن حجر : " فِإن َخفَّ الّضبط والـمراُد مَع بقيِة الشُّروِط 
الـُمتقدَِّمِة يف َحدِّ الصحيِح فُهو الـَحَسُن لذاتِِه الشتهاره ال ِلشيٍء خارٍِج ، و ُهو 

َدْت الَّذي قد يكو  ُن ُحْسُنُه بسبِب االْعِتضاِد ، نـحُو حديِث الـَمْسُتوِر ِإذا تَعدَّ
 ) ١ُطُرقُه. وَخرََج باْشِرتاِط باقي األْوصاِف الضَّعيُف ". (

ّمث الـجديُر بالتنبيه عليه : أن كثريًا من الـمتقدمني قّسموا الـحديث إىل   
فقط : صحيح وضعيف و لـم يـُْفرُِدْوا الـحسَن ، مث منهم من أدَرُجوُه يف  قسمني

الصحيح لـمشاركته له يف االحتجاج به و منهم من ألـحقوه بالضعيف . و يـَُقاُل : 
إّن أّول َمن َقّسَمه إىل ثالثة أقسام هو اإلمام الـخطايب يف معامل السنن . و لذا قال 

سبق الـخطايب إىل التقسيم الـمذكور وإن كان يف كالم العراقي يف نكته : لـم أر من 
 )٢الـمتقدمني ذكر احلسن و هو موجود يف كالم الشافعي والبخاري ومجاعة . (

 ٧٧)  نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
 ٨)  النكت على ابن الصالح : ٢(
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لكن عندي فيه نظر ؛ ألّن الـخطايب إمنا نقل التقسيم عن أهل الـحديث  و
م الـحديث هو بنفسه حيُث قال :" الـحديُث عند أهله ثالثُة أقساٍم :  ومل يُقسِّ
صحيح ، وحسن ، وسقيم " . و هذا الكالم ُيشِعُر أّن هذه األقسام الثالثة 

 ـخطايب . و هللا أعلم .للحديث كانت معروفًة َلَدى الـمحدِِّثَني قبل ال
و على عكس ذلك قال شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية حيث نصَّ : 
" و أّما قسمُة الـحديث إىل صحيح وَحَسن وضعيف ، فهذا أّول َمن ُعِرَف أّنه 

، ومل تُعَرْف هذه القسمُة عن أحٍد قَبَله َقسََّمُه هذه القسمَة أبوعيسى الرتمذي 
 .........................................................................
و أّما من قبل الرتمذي من الُعلَماء ، فما ُعِرَف َعنـُْهم هذا التقسيم الثالثي ؛ لكن  

ُموَنه إىل صحيح وضعيف ، و الضعيُف عندهم نوعانِ  : ضعيٌف ضعفًا  كانُوا يـَُقسِّ
ال يـمتنُع الَعَمُل به ، و هو ُيشِبُه الـحَسَن يف اصطالح الرتمذي ، وضعيٌف ُضعفًا 
يُوِجُب ترَكه ، و هو الواهي. و هذا مبنزلة َمَرِض الـمريض قد يكوُن قاطعاً بصاحبه، 
فيجعل التربع من الثلث ، و قد ال يكون قاطعًا بصاحبه ، و هذا موجوٌد ىف كالم 

 ) ١ام أمحد و غريه .(اإلم
ل و هذا الذي قاله شيخ اإلسالم متعقٌَّب ال يـخلو من الكالم ؛ ألنه قا

أصٌل يف معرفة الـحديث  -رمحه هللا  -ابن الصالح : " كتاب أيب عيسى الرتمذي 
الـحسن ، وهو الذي نـَوََّه بامسه ، و أكثـََر ِمن ِذْكرِِه يف جامعه ، و يُوَجُد يف 
ُمتَفّرِقَاٍت من كالم بعض مشاخيه ، و الطبقة اليت قبله ، كأمحد بن حنبل ، و 

 ) ٢البخاري ، و غريها " . (
 

 ٢٥-١٨/٢٤) فتاوى شيخ اإلسالم :١(
 ٣٦ -٣٥) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ٢(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٠٨                                            

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

م شيوخ الطبقة اليت قبل و قال العراقي : وقد ُوِجَد التعبُري بالـحسن يف كال
 ) ١. ( الرتمذي كالشافعي

" قلــــُت : و يف وقــــال اإلمــــام الزركشــــي يف ( نكتــــه علــــى ابــــن الصــــالح ) : 
رمحن بــن الطبقــة الــيت قبلهــا ، كمالــٍك فــذكر ابــن القطــان مــن جهــة أمحــد بــن عبــد الــ

وهب قال : مسعُت عمِّي يقول : ُسـِئَل مالـُك بـن أنـس عـن تــخليل أصـابع الـرجلني 
يف الوضوء ، فقال: ليس ذلك على الناس ، فأمهلـُته حىت َخـفَّ النـاس ، مث قلـُت : 
يا أبا عبد هللا ! مسعتُـَك تقـول يف مكـة : عنـدنا فيهـا سـّنٌة ، قـال ومـا هـي ؟ قلـُت : 

الليــث بــن ســعد ، عــن يزيــد بــن عمــرو الـــمعافري ، عــن أيب  حــدثنا ابــن لـــهيعة ، و
-عبـــــد الـــــرمحن الــــــحبلي ، عـــــن الــــــمستورد بـــــن شـــــداد قـــــال : " رأيـــــُت رســـــوَل ِهللا 

يتوّضــأ ، فَخلَّــَل بــــخنصره مــا بــني أصـــابع رِْجَليــِه " ، قــال : فقـــال  -4
ــي :  مالـٌك : إّن هــذا الـــحديث َحَسـٌن ، و مــا مسعــُت بــه قـطُّ إالّ الســاعَة . قــال َعمِّ
   مث مسعُته بعد ُيْسَأُل عن تـخليل األصابع يف الوضوء ، فأَمَر به .  قال ابـن القطـان :  

و قـــد  -" إســـناده صـــحيٌح " ، وقـــاَل الشـــافعي يف كتـــاب ( اخـــتالف الــــحديث ) 
 )٢: " هو َحَسُن اإلسناد " . ( -ذََكَر حديَث ابِن ُعَمر يف استدبار الكعبة 

وكذا قال اإلمام ابن حجر ، و نصُُّه : " قد ُوِجَد التعبـُري بالــَحَسِن يف كـالم 
َمـــن هـــو أقـــدُم مـــن الشـــافعي . قـــال إبـــراهيم النخعـــي : كـــانُوا إذا اْجَتَمُعـــوا َكرُِهـــوا أن 

بَة : كيَف تركت أحاديـث العرزمـي و هـي يـُخرَِج الرجُل ِحَساَن َحديِثه . و قيل لشع
 ِحَساٌن ؟ قال : ِمْن ُحْسِنَها فـََرْرُت  . قال : وُوِجَد : " هذا ِمن أحسن األحاديث

 ١٩) التقييد و اإليضاح:١(
 ٣٣٣-١/٣٣٢) النكت على ابن الصالح للزركشي: ٢(
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إسناداً " يف كـالم علـي بـن الــمديين ، و أيب زرعـة الـرازي ، و أيب حـامت ، و يعقـوب 
 ) ١بن شيبة ، ومجاعٍة " .(

نعم ! ههنا بـحٌث ، و هو أن يـَُقاَل : ما هو الـمراُد بالـحسن يف كالمهـم : 
ـــمعىن االصــطالحي أو اللغــوي ؟ قــال الـــحافظ ابــُن َحَجــر يف ( النكــت علــى ابــن  ال

 الصالح ) :
" لكن منهم من يُرْيُد بإطالق ذلك الـمعىن االصطالحي . و منهم َمْن ال  

يُرِيُده . فأما ما ُوِجـَد يف ذلـك يف عبـارة الشـافعي و مـن قبَلـه ؛ بـل و يف عبـارة أمحـد 
 ْ ــــنيَّ ــــم يـََتبَـ ـــــمعىن االصــــطالحي ، بــــل ظــــاهُر عبــــار�م  بــــن حنبــــل فل يل مــــنهم إرادُة ال

يف  - � -فــــإّن حكــــم الشــــافعي علــــى حــــديث ابــــن عمــــر .… خــــالُف ذلــــك 
استقبال بيت الـمقدس حاَل قضاء الـحاجة بكونه َحَسـناً خـالُف االصـطالح ؛ بـل 

يف حــديث منصــور  - � -هــو صــحيٌح ُمتـََّفــٌق علــى صــحته . وكــذا قــال الشــافعي 
سـهو . و أمــا أحـــمد : فإنّــه يف ال -� -عـن إبــراهيم عــن علقمـة عــن ابــن مســعود 

ُسِئَل فيما حكاه الـخالل عن أحاديث نقـض الوضـوء بــمسِّ الـذََّكر ، فقـال : أصـحُّ 
 -�-. قـــال : و ُســـِئَل عـــن حـــديث بســـرة  - � -مـــا فيهـــا حـــديُث أم حبيبـــة 

حــــدثنا أمحــــد بـــن أصــــرم أنــــه ســــأل أحـــــمَد عــــن  فقـــال : صــــحيٌح . قــــال الـــــخالل :
ٌن . فظــاهُر يف مــسِّ الــذََّكر ، فقــال : هــو حــديٌث َحَســ - � -حــديث أم حبيبــة 

هذا أنّه لـم يقصِد الـمعىن االصطالحي؛ ألّن الـحسن ال يكـون أصـّح مـن الصـحيح 
. و أما أبو حامت ، فذكر ابُنه يف كتاب ( الـجرح و التعديل ) يف " باب امسه عمـرو 
"من حرف العني: عمرو بن مـحمد :" َرَوى عن سعيد بن جبـري ، و أبــي ُزرعـة بـن 

 عنه إبراهيم بن طــهمان ،  سـألُت  أبـي عـــنه ، فــقــال: هـو   عـمرو بن جرير ، َرَوى

 ١/٨٩) النكت على ابن الصالح:١(
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قُلُت ( القائل .… َسٌن مـجهول ، و الـحديث الذي رواه عن سعيد بن جبري حَ 
ابن حجر ) : و كالم أيب حامت هذا مـحتَمٌل ؛ فإنه ُيطَلُق الـمجهوُل على ما هو 
أعمُّ من الـمستور وغريه ، فيحتمل أن يكون َحَكَم على الـحديث بالـحسن ؛ ألنه 
ُرِوَي من وجٍه آخَر ، فيوافَق كالَم الرتمذي ، ويـحتمل أن يكون َحَكَم بالـحسن و 

َنُه َحَسٌن أر  . و أما علي بن الـمديين  -وهللا أعلم  -اَد الـمعىن اللغوي ، أي أّن َمتـْ
فقد أكثر ِمن وصف األحاديث بالصحة، و الـحسن يف (ُمسَنِده) و يف (ِعَلِلِه) . 
فــظاهُر عبارته قــصُد الـمعىن االصطالحي، و كأنّه اإلمام السابق لـهذا االصطالح، 

، و يعقوب بن شيبة ، و غري واحٍد . و عن البخاري أَخَذ و عنه أخذ البخاري 
الرتمذي . فمن ذلك : ما ذكر الرتمذي يف ( الِعَلِل الكبري ) : أنه سأل البخاري 
عن أحاديث التوقيت يف الـمسح على الـُخفَِّني ، فقال : حديث صفوان بن عسال 

حسٌن . وحديث صفوان الذي أشار إليه  -  -صحيٌح ، وحديث أيب بكرة
موجوٌد فيه شرائط الصحة . و حديُث أيب بكرة الذي أشار إليه ـ رواه ابن ماجه 

به ـ  -  -اجر أيب مـخلد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه من رواية الـمه
ان غَري حافٍظ . و قال ابُن َمِعني : صاٌحل . و و الـمهاجُر ، قال ُوَهيٌب : إنَّه ك

قال الساجي : َصُدوٌق . و قال أبو حامت : لني احلديث ، ُيْكَتُب حديثُه . فهذا 
على شرط الـحسن لذاته ، كما تقّرر. و إن كان ابُن حبان أَخَرَجُه فـي            

و الـحسن ،  ( صحيحه )، فذلك جرى على قاعدته يف عدم التفرقة بني الصحيح
فال يـُْعتَـَرُض به . و ذكر الرتمذي أيضًا يف ( الـجامع ) : أنَّه سأله عن حديث 
شريك بن عبد هللا النخعي ، عن أبـي إسحاق ، عن عطاء بن أيب رباح عن رافع  

 قال :  -4-قال : إّن النيب  -  -بن خديج 
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 )١. (»إذِ�ِم فَلْيَس َلُه ِمَن الزَّرِْع َشيٌء و َله نـََفَقُته  بغريِ  َمْن َزرََع يف أرِض قـَْومٍ «
فثبــت �ــذا الكــالم أن الـــحسن بالـــمعىن االصــطالحي أيضــاً يُوَجــُد يف كــالم  

الرتمذي ، مثل اإلمام ابن الــمديين و البخـاري ويعقـوب بـن  من هو أقدم من اإلمام
 شيبة وغري واحد كما يقوله الـحافظ . فانتقض كالم شيخ اإلسالم .  

نعم ! ميكن أن يـَُقاَل : إن هذا التقسيَم مل يكن رائجاً عند اْلُمتقدِِّمني كما 
راَج بعَدهم ، و ال ضَري فيه و على رغم ذلك ال يـُْنَكُر أ�م كانوا يُفّرقُون بينهما يف 

إّن هذا اختالف يف العبارة دون املعىن ؛ ألّن من ّمسى اَحلَسَن  اجلملة ، حىت قيل :
 صحيحاً ال يُنِكُر أنه دون الصحيح املقّدم املبّني أّوالً .   

و قال العالمُة ابن الصالح : " من أهل الـحديث َمن ال يُفرُِد نوَع الـحسن 
الندراِجه يف أنواع مـا يــُحَتجُّ بـه . و هـو الظـاهر وجعله مندرجاً يف أنواع الصحيح ، 

من كالم الـحاكم أيب عبد هللا الـحافظ يف َتَصرُّفَاته ، و إليه يُومئ يف تسـميته كتـاب 
الرتمــــذي بـــــ : الـــــجامع الصــــحيح . و أطلــــق الـــــخطيب أبــــو بكــــر أيضــــاً عليــــه اســــَم 

ـــاب النســـائي . ــــحافظ أبـــو طـــاهر الســـلفي الكتـــب  الصـــحيح ، وعلـــى كت و ذكـــر ال
الـخمسة ، و قال : اتـََّفَق على صـحتها علمـاُء الشـرق و الغـرب . و هـذا تسـاهٌل ؛ 

مـــــا َصـــــرَُّحوا بكونـــــه ضـــــعيفاً ، أو منكـــــراً ، أو نــــــحو ذلـــــك مـــــن أوصـــــاف  ألن فيهـــــا
الضـعيف . وصــرََّح أبـو داود فيمــا قـدمنا روايتــه عنـه بأقســام مـا يف كتابــه إىل صــحيح 
وغريه ، و الرتمذي صرّح فيما يف كتابه بالتمييز بني الصـحيح والــحسن . مث إن مـن 

ـــمقدم الـــمبني أوالً ، فهــذا إذاً مســى الـــحسن صــحيحاً ال يُنِكــُر أنــه دون الصــحي ح ال
 )٢اختالٌف يف العبارة دون الـمعىن ، وهللا أعلم . (

 ٩٠/ ١) النكت على ابن الصالح :١(
 ٤٠) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :٢(
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حديٍث  :" ُكلُّ  -على ما قال ابن الصالح  –و أما الـحديث الضعيف فهو 
لـم يَـْجَتِمْع فيه ِصَفاُت الـحديث الصحيح ، و ال ِصَفاُت الـحديث الـحـََسِن 

َم ، فهو َحِديٌث َضِعيُف " . (   )١الـمذكورات فيما تـََقدَّ
قال النووي : " و هو ما لـم يـَجَمْع ِصَفَة الصحيح أو الـحسن ، و يـَتَـَفاَوُت 

َخاصٌّ : كالـموضوع ، و الشاذِّ ،  ضعُفه ، كصحة الصحيح ، و منه ما له لََقبٌ 
 ) ٢وغريمها . (

الصَّالح ، و إْن قيَل : إنَّ االقتصار على  قال السيوطي : َمجََعُهَما تبًعا البن
الثَّاين أْوَىل ؛ ألنَّ مالـم يـَجَمْع ِصفَة الـحسن ، فهو عن ِصَفاِت الصحيح أبعُد ، 

 ) ٣ولذلك لـم يذكره ابُن دقيق العيد . (
مث ال يـخفى أّن الـحديَث الضَِّعيَف يـَتَـنَـوَُّع على أنواع كثريٍة ؛ حىت أطَنَب أبو 
حامت ابن حّبان البسيت يف تقسيمه ، فبلغ به مخسني ِقْسماً إال واِحداً . و قال ابن 

َكْرتُه ضابٌط جاِمٌع لـجميع ذلك . و َسِبْيُل َمن أراَد البسَط أن الصالح : ما ذَ 
يعمد إىل صفٍة ُمعيّـَنٍة منها ، فيجعل ما عدمت فيه من غري أن يـخلفها جابر على 
حسب ما تقرر يف نوع الـحسن  قسمًا واحدًا . مث ما عدمت فيه تلك الصفة مع 

مع صفتني معينتني قسمًا ثالثًا.  صفٍة أخرى معينة قسمأ ثانيًا . ثـم ما عدمت فيه
َفات الـمذكورات مجعاء . ثـم يعود و يعني من االبتداء   و هكذا إيل أن يستوَيف الصِّ

 ٤١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت :١(
  ٣١) التقريب :٢(
 ١/١٢٠) تدريب الراوي:٣(
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صفًة غَري اليت َعيـَّنَـَها أوالً ، و جعل ما عدمت فيه وحَدها ِقْسماً ، مثَّ الِقسُم اآلخُر 
ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى ، و لتكن الصفة األخرى غري الصفة األوىل 
الـمبُدوِء ِ�َا ، لكون ذلك َسَبَق يف أقسام عدم الصفة األوىل ، و هكذا  َهُلمَّ َجّراً 

 ) ١. مث ما عدم فيه مجيع الصفات هو القسم اآلخر األرذل . ( إىل آخر الصفات
ن الصالح العالمة العراقي : قوله :" مث ما و قال شارح ( علوم الـحديث ) الب

عدم فيه جـميع الصفات : " أي صفات ما يُـْحَتجُّ به و هو الصحيح و الـحسن ، 
و هى ستة : اتصاُل الّسَند ، أو جُرب الـمرِسل بـما يؤّكُده ، وعدالُة الرجال ، و 

حيُث كان  السالمُة من كثرة الـخطأ و الغفلة ، و مـجيُء الـحديث من وجٍه آخر
يف اإلسناد مستوٌر ، ليس ُمتّـَهمًا كثَري الَغَلِط ، و السالمُة من الشذوذ ، والسالمُة 
من العلة . فَجَعَل الـمصنف (ابُن الصالح) ما ُعِدَم فيه هذه الصفات هو القسم 
األرذل ، وخالف ذلك يف النوع الـحادي والعشرين ، فقاَل : اعلم أن الـحديَث 

األحاديث الضعيفة ، و ما ذكره ُهناَك هو الصواُب أّن َشرَّ أقسام الـموضوع َشرُّ 
الضعيف : املوضوُع ؛ ألنه كذٌب خبالف ما ُعِدَم فيه الصفاُت الـمذكورُة ؛ فإنّه ال 

 ) ٢يلزم من فقدها كونه كذباً . و هللا أعلم . (
 

 
 

  ٤٢-٤١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت:١(
 ٦٣) التقييد و اإليضاح:٢(
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 يف الَعَداَلِة و الضَّْبِط 
َعلَِّقِة بِـِهَما  و ُوُجْوِه الطَّْعِن اْلُمتـَ

 
 والَعَداَلُة َمَلَكٌة يف الشَّْخِص تَـْحِمُلُه على ُمالزََمِة التَّقَوى و اْلُمرْوَءِة . 

:( والعدالـــة ملكـــة يف الشـــخص تــــَحِمُله علـــى مالزمـــة التقـــوى والــــمروءة ) قولـــه
: حيــُث كــان الـــحديث الصــحيح مــا رواه الـــموصوف بالعدالــة و الضــبط كمــا أقــول

مضــى ، و قــد أمجــع مجــاهري أئمــة الـــحديث و الفقــه علــى أنــه ُيْشــتَـَرُط فــيمن يُـــْحَتجُّ 
، و حصــر الـــمحدثون صــفات القبــول يف بروايتــه أْن يكــوَن َعــدالً َضــاِبطاً لـــما َيرِويْــِه 

اقتضــى ذلــك أن يفســرمها ، فلــّىبٰ إىل ذلــك ، الــراوي علــى أمــرين : العدالــة والضــبط 
 مؤلفنا ففسر أوالً العدالة . 

قـــال الـــراقم : إن َحـــدَّ العدالـــة مـــن أصـــعب األمـــور ُوقُوفـــاً ، و قـــد خـــاض فيـــه 
ائر و اإلصـرار العلماُء كثرياً . قال بعضهم : العدالة هي ملكٌة متنع عن اقـرتاف الكبـ

علــى الصــغائر . و قــال الــبعُض : هــي ملكــٌة تـــمنع عــن اقــرتاف الكبــائر و عــن فعــل 
ــِة .   التقــوى، علــى صــاحبها حملـتــ ملكــة هــي ل الــبعض:قــا وصــغريٍة ُتْشــِعُر باِخلسَّ

  . الناس عند مروءةـبال خلـي وما األدناس واجتناب
و قـــال الغــــزايل يف (الــــمستصٰفى) : العدالــــة يف الروايـــة و الشــــهادِة عبـــارٌة عــــن  

 هيئٍة راسخٍة يف النفس تـَحِملُ استقامة السرية يف  الدين ، و َيرِجُع حاصُلها  إىل 

 � 
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 على مالزمة التقوى و الـمروءة مجيعاً ؛ حىت تـحصل ثقة النفوس بصدقه . 
و قـــال الــــمؤلف : " العدالـــُة ملكـــة يف الشـــخص تــــحمله علـــى مالزمـــة التقـــوى 
والـمروءة " . و هذا الـحّد الذي َعرََّف به العدالَة هو ما َعرََّف به الشـيُخ ابـن حجـر 

لنخبـة ) و الشــيُخ السـخاوي يف ( فـتح الــمغيث ) . و هــو يف ( النخبـة ) و (شـرح ا
 جامع ألشتات ما قيل يف ذلك كما يظهر لـمن َتَدّبر و تـََفكََّر .

أمــا شــرحه فــأقول : العدالــُة يف اللغــة مصــدُر َعــُدَل بالضَّــّم ، يـَُقــاُل : َعــُدَل   
فالٌن عدالًة و عدولًة فهو َعْدٌل . و االعتداُل عبارٌة عن التوسط يف األمور مـن غـري 

ُق يف إفــراط يف طـــريف الزيـــادة والنقصـــان ، فهـــو لفــٌظ يقتضـــي الــــمساواَة ، و قـــد يُطَلـــ
اللغـــة و يـُـــرَاُد بــــه الــــمصدُر الـــــمقابل للجـــور ، و لـــذا قيــــل العـــدل : هــــو مـــا قــــام يف 
النفوس أنه مستقيم ، و اجلور يف مقابلته ، وقد يُْطَلُق ويـُرَاُد بـه مـا كـان مـن األفعـال 
 احلسنة يتعدَّى الفاعل إىل غريه، و منه يـَُقاُل للَمِلِك الـمحسن إىل رعيته : عادل . 
و أمــا يف اصــطالح الشــرع  فمــا ســبق مــن أ�ــا ملكــة يف الشــخص تــــحمله 

ـــَمَلَكة " علــى مالزمــة التقــوى والـــمروءة " فق أي قــّوٌة باطنــٌة  -بفتحتــني  -ولــه : " ال
ناشئٌة عن معرفـة هللا تعـاىل ، و قيـل : هـي الكيفيـة الراسـخة مـن الصـفات النفسـانية 
َة والضــعَف ، مث هــل  فــإن لـــم تكــن راســخًة فهــي احلــال ، و الظــاهر أ�ــا تَقَبــُل الشــدَّ

ــل إىل حالــة األداء ، أو يـــَِجُب حصــول الـــَمَلَكة حالــَة األداء فقــط ، أو حالــَة ا لتحمُّ
 حالَة التحمُّل و األداء ؟ و األظهر األول .قاله القاري يف (شرح شرح النخبة) .  
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واملراد بالتقوى اجتناُب األعمال السَّيَِّئة مـن الشـرك ، والفسـق ، والبدعـة. 
ــُخُروِجه عــن  و يف االجتنـاب عـن الصـغرية خـالٌف . والـــمختاُر عـدُم اشـرتاطه ؛ ل

 الطاقة إّال اإلصراَر عليها ؛ لكونِه كبريًة . 

قوله : ( والـمراد بالتقوى اجتناب األعمال السيئة مـن الشـرك والفسـق والبدعـة 
ويف االجتناب عن الصغرية خالف . و الـمختار عدم اشـرتاطه لــخروجه عـن الطاقـة 

أخوٌذ مــن الوقايــة ، إال اإلصـرار عليهــا لكونـه كبــريًة ) هـذا تعريــف التقـوى ، و هــو مـ
الصـيانُة مطلقـاً ، و يف الشــرع : صـيانُة الــمرِء نفَسـه عّمـا َيُضــرُّه يف  -لغـًة  -وهـي : 

د مراتب الضـرر ، فأدناهـا : التقـوى عـن الّشـرك ،  اآلخرة . و هي على مراتَب لتَـَعدُّ
ــ به وثانيهــا : التجنُّــب عــن الكبــائر ، و اإلصــرار علــى الصــغائر ، و ثالثهــا : تــرُك الشُّ

والـمكروهات ، و منها ترُك الشهوات و بعض  الــمباحات ، و منهـا تـرُك الَغْفلَـة يف 
مجيع الـحاالت ، و مــُجَمُلَها االحـرتاُز عّمـا يُـَذمُّ َشـرعاً . و إىل ذلـك إشـارٌة يف قولـه 

لُـــُغ اْلَعْبـــُد أْن َيُكـــْوَن ِمـــَن الــــمّتِقَني َحـــىتّٰ يَـــدََع َمـــا ال بَـــأَس بِـــِه «  : 7 ال يـَبـْ
 )١. ( »َحْذراً مـما ِبِه بأٌس 

ـــــه هـــــل ُيْشـــــتَـَرطُ   ـــــا اخـــــتالٌف بـــــني علمـــــاء األصـــــول يف : أن يف التقـــــوى  و ههن
االجتنـــــاُب عـــــن الصـــــغائر أم ال  ؟ فقـــــال بعُضـــــهم : " إنّـــــه ُيْشـــــتَـَرُط بنـــــاًء علـــــى أّن 
ـَيانَُة عّمـا َيُضـرُّ يف  الصغائر مـما َيُضرُّ يف اآلخرة ، و قد اْعتُـِربَ يف مفهـوم التقـوى الصِّ

ــرَةً  مــن الــذي  اآلخــرة " . و قــال بعــٌض آَخــُر : " ال ُيْشــتَـَرُط ذلــك ؛ أل�ــا تـََقــُع ُمَكفِّ
 يـَجَتِنُب الكبائَر ". و هذا القوُل هو الـمختار . 

 ٢٤٥١) رواه الرتمذي : ١(
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والـمراُد بالـمُروَءة : التـَّنَـزُُّه عن بعض الـخسائس والنقائص اّليت هـي خـالف 
مقتضــى الـــهّمة والـــمروءة ، مثــُل بعــض الـــمباحات الدنيئــة كاألكــل والشــرب يف 

 السُّوق ، والبول يف الطريق، و أمثال ذلك .

و قوله ( و الـمراد بالـمروءة التنزه عن بعـض الــخسائس والنقـائص الـيت خـالف 
لــــمروءة ، مثـــُل بعـــض الــــمباحات الدنيئـــة ، كاألكـــل و الشـــرب يف مقتضـــى اهلمـــة وا

بّضــم الـــميم  -"الــُمُروَءة "  قلــُت :السُّـوق ، و البــول يف الطريـق ، و أمثــال ذلــك ) 
و قــــــد تبــــــدل وتــــــدغم . و اضــــــطربْت   -و الــــــراء ، بعــــــدها واٌو ســــــاكنة ، مث مهــــــزة 

ــــمروءة هـــو اإلنســـانيُة . و قيـــل : هـــو قـــّوة للـــنفس  العبـــاراُت يف تعريفهـــا ، فقيـــَل : ال
ـــمستتبعة للمــدح شــرعاً و عقــالً   و ُعرفــاً . و قيــل : تصــدر عنهــا األفعــاُل الـــجميلُة ال

الـــمروءُة : صــوُن الـــنفس عــن األدنـــاس ، و رفُعهــا عّمـــا َيِشــْنيُ عنـــد النــاس . و قـــال 
علي القاري : هو كماُل اإلنسان من صدق اللسان ، و احتمـال َعثـَـَرات اإلخـوان، 

 )١و بذل اإلحسان إىل أهل الزمان ، و َكّف األذى عن الـجريان . (
و قـــال العالمـــة اللكنـــوي : مـــا يــــُِخلُّ بالــــمروءة قســـماِن : أحـــُدها الصـــغائُر 

نـــــحوها ، و منــــه اشــــرتاط األجــــرة علــــى مســــاع الدالَّــــُة علــــى رذالــــٍة ، كســــرقة لقمــــٍة و 
قــال : و ثانيهمـــا : بعـــض الــــمباحات  -------الـــحديث . و قـــد اختلفـــوا فيـــه 

الدالَّــة علــى الـــخسَِّة ، كاألكــل يف الســوق ، و البــول يف الطريــق ، و كــإفراط الـــمزاح 
الـــــمفضي إىل االســــتخفاف بــــه ، و لعــــب الـــــحمام ، و تعــــاطي الـــــِحَرف الدنيئــــة ،  

 )٢الصياغة ، و الـحياكة ، و نـحو ذلك . (ك
و مــن اإلشــكال ، كمــا ال أقــول : إّن التمثيــل بالصــباغة و الـــحياكة ال يـــخل

 يـخفى على أويل النهى . 
 ١١٢، شرح شرح النخبة للقاري : ٢٩) انظر: توجيه النظر :١(
 ١٠٨-١٠٧) ظفر األماين :٢(
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مث مـما ال بُدَّ من اإلشارة ُهنـا أنـه اختلـف العلمـاء يف اعتبـار بعـض الشـروط 
 ہيف العدالـــة ، فمـــنهم َمـــن َشــــَرَط هلـــا اإلســـالم ، و العقـــل ، و البلــــوغ مـــع مـــا ذکــــر

، فقـال الشـريف الــجرجاين يف ( مــختصره ) ، و العالمـة ابـن مجاعـة  الـمؤلف وغـريه
يف ( الــمنهل الــروي) : " العدالـُة : أن يكــون الـراوي بالغــاً ُمْسـِلماً َعــاِقالً َسـِليماً مــن 

 )١أسباب الفسق ، و خوارم الـمروءة . (
. و أمــا شــرط و لكـن الـــمختار هــو مـا ذكــره ابــن حجـر ، و أورده الـــمؤلف 

قـــد قيـــل عليـــه : إن الظـــاهر أن العدالـــة هـــي مـــا يقابـــل اإلســـالم و العقـــل و البلـــوغ ف
فالعدالـُة اجتنـاب الكبـائر ، و عـدم اإلصـرار علـى الصـغائر ، الفسق ُعرفاً و شرعاً ، 

و أما اإلسالم و العقل و البلوغ فأموٌر خارجـٌة عـن معـىن العدالـة ، بـل َذَهـَب بعـض 
ليسـْت عدالـة ، و خارجـٌة عـن الأهل العلم إىل أّن السالمة من خوارم الـمروءة أيضـاً 

و هــي ال خــوارم الـــمروءة هــي أن يتلــبََّس مبــا ال يَعَتــاُد بــه أمثالُــه ،  مــن شــرطها ؛ ألن
 تـَْقَدُح يف العدالة ، كما ال يقدح فيها وجوُد التهمة ؛ بل إمنا يقدح يف الشهادة .

ميكن أن يـَُقاَل : إّن الذين أَخُذْوا يف تعريف العدالة اإلسـالَم و العقـَل و  و 
البلوَغ إمنا اصـطلحوا علـى أّن العدالـة اسـم لــما يشـمل هـذه األمـور كلهـا ، نظـراً إىل 
ــــُة و  ــــه أمــــوٌر أربعــــٌة : العقــــُل و الضــــبُط و العدال ــــول روايت أنــــه ُتشــــتَـَرُط يف الــــراوي لَقُب

 )٢من كتب أصول الفقه . ( اإلسالُم ، كما يظهر
 ٦٣، املنهل الروي :٥) املختصر يف أصول احلديث:١(
 ١٦٣) أصول البزدوي :٢(
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نعــم ، بَِقــَي ههنــا ســؤاٌل ، و هــو أن يـَُقــاَل : كيــَف نَعــِرُف أّن فالنــاً َعــْدٌل ؟ 
ب أّن العدالــَة يف الــراوي تـَْثبُــُت بواِحــٍد مــن األمــور التاليــة ، و منهــا فــالتحقيُق يف البــا

 ما هو ُمتـََّفٌق عليه ، و منها ما هو ُمـختَـَلٌف فيه ، أما الـمتّـَفُق عليه فهو اثنان : 
ـــى اثنـــاِن مـــن أئمـــة  -١ تنصـــيُص الــــُمزَكِّيَـْنيِ مـــن أئمـــة هـــذا الشـــأن . فلـــو زَكّٰ

الـجرح و التعديل أَحداً من الرَُّواة تَـْحُصُل العدالُة بذلك . و هذا الذي قاله العالمُة 
 )١اوي قد تـَْثُبُت بتنصيص ُمَعدَِّلني على عدالته . (ابن الصالح من : أّن عدالَة الر 

بكر البـاقالين عـن أكثـر الُفَقَهـاء  هذا قوٌل يف الباب ، و حكاُه القاضي أبو
مـن أهـل الــمدينة و غـريهم ؛ ألن التزكيـة ِصـَفٌة ، فيحتـاج يف ثبو�ـا إىل تزكيـة عــدلني  
كالرشد و الكفاءة و غريمها ، و قياساً على الشـاهد بالنسـبة لــما هـو الــمرجَُّح فيهـا 

و اختـــاره  عنـــد الشـــافعية و الــــمالكية ؛ بـــل هـــو قـــوُل اإلمـــام مــــحمد بـــن الــــحسن ،
 )٢اإلمام الطحاوي . (

و ثاين األقوال يف ذلك أنه ُيْكَتفٰى بتزكية العدل الواحد ، و قد َصحََّح هـذا 
 القوَل غُري واحٍد من الُعَلَماء ، كما يظهر من بيت ألفية العراقي حيُث يُقـوُل :  

حَ   الشَّاِهدِ  ِخَالفَ  َوتـَْعِدْيالً  َجْرَحاً     بِاْلَواِحدِ  اْكِتَفاُؤُهمْ  َوُصحِّ
و قال هو يف شرِحه : " و اْخَتلُفوا هل تثبُت العدالُة ، و اجلرُح بالنسـبة إىل   

 ه ، أو ال تثبُت إّال باثنني ، كمــا يف الـجــرح و الرواية بتعديل عدٍل واحٍد ، أو جرحِ 
 ١٠٥) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ٢/١٦٣كذا يف فتح املغيث: ) ٢(
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ـــــت الروايـــــُة مـــــع الشـــــهادة َصـــــاَر يف  َع التعـــــديل يف الشـــــهادة علـــــى قـــــولني ، و إذا مجُِ
ـــُة الــــمسئلة ثالثـــُة أقـــوال : أحـــدها : أنـــه ال  ـــة إالّ َرُجـــالن ســـواٌء التزكي ـــُل يف التزكي يـُْقَب

للشــهادة و الروايــة ، و هــو الــذي حكــاه أبــو بكــر البــاقالين عــن أكثــر الفقهــاء مــن 
أهل الـمدينة وغريهم . و الثاين : االكتفاء بواِحٍد يف الشهادة و الرواية معاً ، و هـو 

ـــمثابة  الـــخرب . قــال القاضــي : و اختيــار القاضــي أبــو بكــر الـــمذكور ؛ ألن التزكيــة ب
الذي يُوِجبُـُه القيـاُس وجـوُب قـَبُـول تزكيـة ُكـّل َعـدٍل َمْرِضـيٍّ ، ذََكـٍر أو أنثَـى ، ُحـرٍّ أو 
عبٍد ، لشاهٍد و مـُخٍرب . و الثالث : التفرقُة بني الشهادة و الروايـة ، فُيْشـتَـَرُط اثنـان 

َرجََّحـُه اإلمـاُم فخـر الـدين ، و يف الشهادة ، و ُيكتَـَفـى بواحـٍد يف الروايـة . قـال : و 
 )١السيُف اآلمدي ، و نقله عن األكثرين . (

ـــــُة إذا اشـــــتهر بـــــني العلمـــــاء  االستفاضـــــُة و -٢ ـــــُت العدال الشـــــهرُة : أي تـَْثُب
لَفْضـِلِه و ثَِقتِـِه . قــال ابـن الصــالح : " و تـارًة تـَْثبُــُت ( أي العدالـة ) باالستفاضــة ، 
فمــن اشــتهرت عدالُتــه بــني أهــل النقــل ، أو نـــحوهم مــن أهــل العلــم ، و َشــاَع الثنــاُء 

 )٢ن بـَيِّنٍة َشاِهَدٍة بعدالته تنصيصاً . (عليه بالثقة و األمانة استغين فيه بذلك ع
 عن الكتابة عـن و لذا جاء عن محدان بن سهل : " سألُت يـحي بن معني

أيب عبيــد القاســم بــن ســالم و الســماِع منــه ، فقــال : ِمْثلِــي ُيْســأُل عــن أيب عبيــد ؟  
أبو عبيد ُيْسأُل عن الناس . و ُسِئَل اإلماُم  أمحُد عن إسحاق بـن راهويـه ، فقـال : 

 )٣مثُل إسحاق ُيسأُل عنه ؟ (

 ٢٩٥/ ١شرح التبصرة و التذكرة:  )١(
 ١٠٥علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين عرت:  )٢(
 ١/٢٣٩، الشذا الفياح: ١/٣٠٢، تدريب الراوي: ٨٧) الكفاية: ٣(
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 و أما الـُمْختَـَلُف فيه فهو ما يلي :
كـون الـراوي َمعُروفـاً بـــِحمل العلـم و العنايـة بـه . َذَهــَب إليـه اإلمـام ابــن   -١

لبـاب عبد الربِّ الـمالكي حيُث قال يف ( جامع بيان العلم )  : " الصحيُح يف هـذا ا
ـــه بـــالعلم لــــم  ـــه وبانَـــْت ثقتُـــه و عنايُت ـــه و ثـََبَتـــْت يف العلـــم أمانُت أّن مـــن َصـــحَّْت عدالُت
ــٍة عادلــٍة َيِصــحُّ جرحتــه علــى  يـُْلتَـَفــْت فيــه إىل قــول أحــٍد إالّ  أن يــأَيت يف جرحتــه بِبَـيَِّن

 ) ١طريق الشهادات ". (
و هو قول أيب عبد هللا بن الـمواق من الـمتأخرين حيُث قال يف كتابه (بغيـة 

  )٢النقاد):" أهل العلم مـحموُلوَن على العدالة حىت يظهَر منهم خالُف ذلك . (
ــالح ، و قــال : " إنــه  و هــذا الــذي َذَهــَب إليــه ابــُن عبــد الــّرب َردَُّه ابــُن الصَّ

ـٌع غــريُ  مرضـي ؛ و لكــن وافقــه عليـه جـــماعٌة مــن الــمتأخرين ، و مــنهم الـــحافظ  توسُّ
الـمزي ، حيث قال : ما  قاله ابن عبد الرب هو يف زماننا مرضي بـل رمبـا ُمتَـَعـنيٌَّ . و 

 )٣قال الشيخ ابن سيدة الناس : لسُت أرى ما قاله أبو عمر إال مرضياً . (
و قال ابن الـجزري : " إّن ما َذَهَب إليه ابُن عبد الـرب هـو الصَّـواب ، و إن 

 )٤َردَُّه بعُضُهم . و كذا قال اإلمام الذهيب : إنه حقٌّ . (
ـاَدِة عـن أَحــٍد  -٢ روايـُة مجاعـٍة مـن الــِجّلة : فلـو َرَوى مجاعــٌة مـن الــِجّلة السَّ

 ٌل عند البعض . و هذا أيضاً مـما اْختُِلَف فيه . فهو َعدْ 
 ١٨٦/ ٢) جامع بيان العلم:١(
 ١٧٤/ ٢، و فتح املغيث: ٢٩٩/ ١ التبصرة والتذكرة : ) حكاه يف٢(
 ٣/٣٣٠: ) ذكره الزركشي يف النكت على ابن الصالح٣(
 ١٧٤/ ٢) انظر : فتح املغيث :٤(
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و قــد َذَهــَب إليــه البــزَّاُر يف مســـنده ، و َجــَنَح إليهــا ابــُن الَقطّــان يف الكـــالم 
 ) ١على حديث قطع السدر من كتابه ( الوهم و اإليهام ) . (

و ممن ذهب إىل القول به الذهيبُّ  يف ( ميزان االعتدال ) ، فقال  يف ترمجة 
ـــا  أنَّ  مالـــك ابـــن اخلـــري الزبـــادي : " و يف ُرَواِة  الصـــحيحني  َعـــَدٌد  ك ثـــٌري  مـــا علمن

ائخ قــد َرَوى تــوثيقهم ، و الـــجمهوُر علــى أّن َمــْن كــان مــن الـــمش أَحــداً  نَــصَّ علــى 
 )٢عنه مجاعٌة و لـم يأِت بـما يـُْنَكُر عليه أنَّ حديَثه صحيٌح . (

َبــه الــحافُظ ابــُن حجــر يف ( لسـان الـــميزان ) قـائالً : " مــا َنَســَبُه و لكـن تـََعقَّ 
للُجْمُهور لـم ُيَصرِّْح به أحٌد من أئمة النقد إالّ ابَن حبَّان ، نعـم ! و هـو َحـقٌّ فـيمن  
كــان َمشــُهوراً بطلــب الـــحديث و االنتســاب إليــه ، مث إنَّ قــوَل الشــيخ : إنَّ يف ُرَواة 

ــازَُع فيــه ، بــل لــيس كــذلك ؛ بــل هــذا شــيٌء  الصــحيح َعــَدداً كثــرياً  إىل آخــره مـــما يـَُن
 )٣نادٌر ؛ ألن غالبهم َمعُرْوُفون بالثقة إالّ َمن َخرََّجا له يف االستشهاد " . (

روايُة من ال َيرِوْي إالّ عن ثَِقٍة : فَمْن َرَوى عنه َمن ُعِرَف من حالـه أنّـه  -٣
ال يروي إّال عن ثَِقـٍة فهـو ثقـٌة عنـد مجاعـٍة مـن العلمـاء و مـنهم اإلمـام الغـزايل . قـال 

ِرَف مـن عادتـه أو بصـريح قولـه أنـَّه ال الغزايل يف (الـمستصٰفى) : الصحيُح أنَّه إن ُعـ
ُز الروايَة إالَّ من عدٍل كانت الروايُة تعديالً و إالّ فال ". (  )٤َيْسَتِجيـْ

 
 ١٦٨-٢/١٦٧) كما يف فتح املغيث:١(
 ٤٢٦/ ٣ميزان االعتدال: ) ٢(
  ٥-٤/ ٥لسان امليزان:) ٣(
 ١٢٩/ ١انظر: املستصفى : )٤(
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 أصل على مبين وهو ال الـحافظ يف ( النكت على ابن الصالح ) : "وق
 أن بني التفصيل الصحيح و ؟ ال أم له تعديل هي هل غريه عن الثقة رواية أن وهو

 )١. ( فال وإالّ  له تعديالً  فيكون ثقة عن إالّ  يروي ال أنه عادته من يكون
مث من الـمهمِّ أْن يـُْعَلَم أّن من الـمحدثني َعَددًا ال يروي إال عن ثقٍة ، و 
منهم اإلمام مالك بن أنس ، و شعبُة بن احلجاج ، و سعيد بن القطان ، و ابن 

له ( مقدمة إعالء السنن ) للشيخ العالمة ظفر أمحد أيب الذئب و غريهم ، راجع 
 العثماين ، تـجده نافعاً .

هذا  أو اإلمام مسلم عن راٍو يف صحيحيهما . تـخريج اإلمام البخاري-٤ 
ًا بأن  إىل خالف ذلك مـحتجّ  العلماءمذهب الـجمهور ، وذهب مجاعة قليلة من 

 هورمج إطباق ن: إقالوا  . ولكن الـجمهور فيهم مَ لِّ ُتكُ  من لبعض اخرجأالشيخني 
 الرواة تعديل على اكثرهم أو ، إطباقهم يستلزم كتابيهما على هملِّ كُ  أو ، األمة

 كان ذاول . فيه تكلم من فيه دَ جِ وُ  إنه مع وانفراداً  اجتماعاً  فيهما �م محتجـال
 ال أنه يعين القنطرة جازوا إ�م:  فيهم يقول مفضلـال بن حسنـال أبو حافظـال

 ، نقول وبه ، نعتقد وهكذا: ابن دقيق العيد  التقي قال . فيهم قيل ما إىل يلتفت
 من قدمناه ما على الظن ةبغل يف تزيد ظاهرة وحجة شاف ببيان إال عنه خرجـن وال

 ) ۲( . االتفاق استلزام

 

 ٤٧٥/  ١) النكت على ابن الصالح : ١(
 ١/٣٠٠فتح املغيث :) ۲(
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ــهاَدِة ؛ فــإّن عــدَل  وينبغــي أن يـُْعَلــَم أّن عــدَل الرِّوايَــِة أَعــمُّ ِمــن َعــدِل الشَّ
 الشهادة َمـخُصوٌص بالْـُحرِّ ، و عدَل الرَِّوايَِة َيْشَمُل الْـُحرَّ والَعْبَد .

( وينبغي أن يـُْعَلَم أّن عدَل الّرِوايَـِة أَعـمُّ ِمـن َعـدِل الشَّـهاَدِة ؛ فـإّن  و قوله :
ُحرِّ ، و عدَل الّرَِوايَِة َيْشَمُل الْـُحرَّ والَعْبـَد .) إشـارٌة إىل عدَل الشهادة َمـخُصوٌص بالْـ

؛ فإّن األوىل أعمُّ من الثانيـة ؛ ألّن  يف الشهادة والعدالة يف الروايةالفرق بني العدالة 
الشـهادة ُيْشـتَـَرُط فيهــا أن يكـون الشــاِهُد ُحـرّاً بــخالف الروايــة ؛ فإ�ـا ال ُيشــتَـَرُط أن 

هـذا فبينهمـا ُعُمـوٌم و  يكون الراوي ُحرّاً ؛ بل يـجوُز أن يكون ُحـرّاً  أو عبـداً . علـى
 ُخُصوٌص مطلقاً .

و إمنــا تفــرتُق العدالــُة يف الشــهادة ، و العدالــُة يف الروايــة يف ل العراقــي : قــا 
اشــرتاِط الـــُحّرِيَِّة ؛ فإ�ــا ليســْت شــرطاً يف عدالــة الروايــة بــال خــالٍف بــني أهــل العلــم،  

 الكفايــة ، وهــي شــرٌط يف عدالــة الشــهادة عنــد أكثــر أهــل كمــا حكــاه الـــخطيب يف
العلـم ، وقــد ذكــر القاضــي أبــو بكــر البــاقالين : أّن هــذا مـــما تـَْفــَرتُِق فيــه الشــهادُة و 
ــــممّيز غـــُري  ـــإّن شـــهادَة الّصـــِيبّ ال ـــان أيضـــاً علـــى قـــول يف البلـــوغ ؛ ف الروايـــُة ، و َتفرتَِق

و أمــــــا خـــــربُه فـــــاختَـَلَف تصــــــحيُح مقبولـــــٍة عنـــــد أصــــــحاب الشـــــافعي والــــــجمهور ، 
مواضــَع ، فحكـــى النــووي يف (شـــرح الـــمهذب) عـــن الـــجمهور قبـــوَل الـــمتأخرين يف 

ء ، أخبار الصَِّىبّ الـممّيز فيما طريقه الــمشاهدة ، بــخالف مـا طريقـه النقـل، كاإلفتـا
و روايـة األخبــار ، ونــحوه . و قــد سـبقه إىل ذلــك الــمتويل ، فَتِبَعــه عليـه ، و حكــى 
الرافعــي يف اســتقبال القبلــة عـــن األكثــرين عــدَم الَقبـــول ، وَجَعــَل الـــخالَف أيضـــاً يف 

ـــه قيـــد الــــخالَف يف  بالــــمراهق ، وصـــحح أيضـــاً عـــدَم  –التـــيمم  -الــــممّيز ؛ و لكّن
 )١القبول، و تبعه عليه النووي . و هللا تعاىل أعلم . (

 ٨٢) التقييد و اإليضاح :١(
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ــَن الفــوات و االخـــتالل  ــُه ِم ــُظ اْلَمْســُموِع ، و تَثِبْيُت ـــمراُد بالضَّــبِط ِحْف وال
 بـحيُث يـََتَمكََّن ِمن استحضارِه.

 تعريُف الضبط
: إن الـمؤلف بعد ما عّرف العدالة  أقول( و الـمراد بالضبط اخل ) قوله : 

 يريد أن يعّرف الضبَط الذي هو ثاين صفات القبول يف الراوي . 
لزوُم الشيء وحبسه ، يـَُقاُل : َضَبَط عليه و َضَبَطُه َيضِبُطُه  -لغًة  -و الضبُط 

َضْبطًا وَضَباطًة . قال الليث : الضبُط لزوُم شيٍء ال يـَُفارِقُه يف كل شيٍء. وضبُط 
 )١الشيِء : حفظُه بالـحزم ، و الرجل ضابط ، أي حازم . (

الـمراد بالضبط ِحفُظ الـمسموع ف:" و أما اصطالحًا فهو ما قال الـمؤل
". و ُمْوَجزُه : أّن  وتثبيُته من الفوات و االختالل بـحيُث يـََتَمكََّن من استحضارِه

َعه يف حفظه بـحيث يبُعُد  الراوَي  إذا َحدََّث من ِحْفِظه ، فالضبُط أن يـحفظ ما مسَِ
زواُله عن القوة الـحافظة ، و إن َحدََّث من كتابه فالضبط أن يـحفظ كتابَه بنفسه 

َع فيه إىل أن يـَُؤدَِّي.  أو بثقٍة ، و يُصونَه عن تطرُّق التزوير و التغيري إليه من ِحَني مسَِ
فًَّال كثَري الـخطأ غَري فالضابُط َمْن يُكوُن غَري ُمَغفٍَّل يَِقٍظ ُمْتِقٍن ، و ال يكون ُمغَ 

يَِقٍظ ؛ لئال يروي من كتابه الذي يطرق إليه الـخلُل ، و هو ال يشُعُر ، أو ِمن 
 حفِظه الـمخَتلِّ فُيْخِطُئ .

و مـــن الــــمهمِّ أن ابـــَن األثـــري ضـــبط الضـــبط يف (جـــامع األصـــول ) بــــحيث  
ـــْرِوي الغليـــَل ، فقـــال : هـــو عبـــارْة عـــن احتيـــاٍط يف بـــاب العلـــم عنـــد الســـماع ، و  يـُ
َع ولـم يعلم لـم يكن ُمعَترباً  ، كما لو   الـحفظ بعد العلم عند التكلم ، حىت  إذا مسَِ

 سان العرب وخمتار الصحاح : مادة : ضبط) ل١(
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ــــم يكـــن  ــــم يفهـــم اللفـــَظ مبعنـــاه علـــى الــــحقيقة ل مســـع صـــياحاً ال معـــَىن لـــه ، و إذا ل
ـــِم و الّســـَماع لــــم يكـــن َضـــْبطاً .  قـــال : مث  َضـــْبطاً، و إذا َشـــكَّ يف ِحفِظـــه بَعـــَد الِعْل

، و البـاطُن  الضبُط نـَْوَعاِن : ظاهٌر و باطٌن ؛ فالظاهُر ضبُط معنـاُه مـن حيـث اللغـة
ضـبُط معنـاه مـن حيـث تـََعلُّـق الـــحكم الشَّـرعي بـه ، و هـو الفقـه . و مطلـُق الضــبط 
الّـذي هـو شـرٌط يف الـراوي هـو الضـبُط ظـاهراً عنـد األكثـر ؛ ألنّـه يــجوُز نقـل الــخرب 
ـَع .  بالـمعىن ، فتلحقه �مة تبديل الـمعىن بروايته قبل الـحفظ أو قبـل العلـم حـني مسَِ

ذا الشرُط و إْن كان على ما بـَيـَّنَّـا ؛ فـإّن أصـحاَب الــحديث قلََّمـا يَعتربُونَـه قال : وه
 )  ١يف حقِّ الطفل دون الـمغفل . و األوُل أحوُط للدين و أوىل . (

 : 
يف صــــحة  أنَّ تــــوفُّر الضــــبط والـــــحفظ يف الــــراوي شــــرٌط أساســــيٌّ  األوىل : 

حديثـــه و قبولـــه ، فـــال يكفـــي أن يكـــون الـــراوي عـــدالً ثقـــًة حـــىت ُيَضـــاَف إىل ذلـــك 
ـــن ُهنـــا كـــان اخـــتالل  ـــه يف األخـــذ والروايـــة . وِم ــــحدُِّث ، وتـَثَبُُّت حفظُـــه وضـــبُطه مبـــا ي

 الضبط َسَبباً يف ردِّ الـمروي .
ـــــال اإلمـــــام ابـــــن الصـــــالح  ـــــُة َمـــــن  - رمحـــــه هللا -ق  ُعـــــرفَ : " ال تـُْقبَـــــُل رواي

بالتساُهل يف مساع الـحديث أو إسـماعه، كَمْن ال يـَُباِيل بـالنوم يف مــجلس السـماع، 
و َكَمـــن ال يــــُحدُِّث  بأصـــل ُمقابَـــٍل َصـــِحيٍح ، و مـــن هـــذا القبيـــل مـــن ُعـــِرَف بَقُبـــول 

 ...التلقني يف الـحديث ، و ال تُقَبُل روايُة َمن َكثـَُرْت الشََّواذُّ و الـمناكُري يف حديثه 

 ٧٣-٧٢/ ١) مقدمة جامع األصول :١(
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........................................................ 

وال تُقبَــُل روايـــُة َمـــْن ُعـــِرَف بالســـهو يف رواياتــه ؛ إذا مل يُــــَحدِّْث ِمـــن أصـــٍل َصـــِحيٍح. 
 ) ١الثقَة بالراوي وضبَطه ". ( وُكلُّ هذا يـخرمُ 

أنَّ هـذا الشـرط اعَتبَـــرَُه الــُجْمُهوُر ُمسـَتِقال� حيــُث َجَعلُـوا كـالً مــن  و الثانيـُة :
و الضبط غَري مستلزٍم لآلخر . و هذا ال بُدَّ منه للصحيح ؛ ألنَّ الراوي قـد  العدالة

يكوُن عدًال ، و ال يكون ضابطاً . بينما اإلمام الـخطايب اقْـَتَصَر على العدالـة و لــم 
يَــــْذُكر الضــــبَط يف َحــــدِّ الصــــحيح . و يُــــــمِكُن أْن يـَُقــــاَل : إنّــــه َجَعــــَل الّضــــبَط مـــــن 

    هو اصطالٌح له و ال ُمَشاحََّة فيه .       أوصاف العدالِة ، و
ثـــّم  الـــمراُد بالضــبط الضــبُط التَّــامُّ الكامــُل ؛ ألّ�ــم أطلُقــوُه يف عبــاراِ�م ، و  

الشـيُء إذا أْطِلــَق يـُــرَاُد بــه الفــرُد الكامــُل . و علـى هــذا ، فَيْخــرُُج الـحـــََسُن لذاتــه عــن 
َسن إنـَّــَما هـــو بــــِخفَِّة الضـــبط ، كمـــا الصــحيح ؛ ألّن النقصـــاَن الـــذي اعتُـــِربَ يف الـحَــــ 

ــُه إليــِه اعــرتاٌض بأنــه يلــزُم عليــه ُخُروُجــه إذا اْعُتِضــَد ، و صــاَر  َســـَبَق ؛ لكــن قــد يـَتَـَوجَّ
صحيحًا لغـريه ، و قـد يــَُجاب بـأنَّ الضـبط الكامـل إنــما ُيْشـتَـَرُط يف الصـحيح لذاتـه 

 )٢ال لغريه . (
و أمـــا كيفيـــُة معرفـــة كـــون الـــراوي ضـــابطاً ، فقـــال الشـــيخ ابـــُن الصـــالح : "  

بروايـات الثقـات الــمعروفني بالضـبط و يُعَرُف كوُن الراوي ضـابطاً بـأن تـُْعَتبَــَر رواياتُـه 
ـــمعىن لروايــاِ�م ، أو ُمواِفَقــًة  اإلتقــان ؛ فــإن وجــدنا رواياتِــه ُمَواِفَقــًة و لــو مــن حيــث ال
لـها يف األغلب ، و الـمخالفُة نادرٌة ، َعَرفْـَنا حينئٍذ كونَـه ضـابطاً ثـََبتـاً ، و إن وجـدنا 

 )٣ه . (كثَري الـمخالفة لـهم َعَرفْـَنا اختالَل ضبطِ 
   ١١٩) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ١(
 ١/٩٧و فتح الباقي: ٢٥/ ١) هذا مفهوم ما يف فتح املغيث: ٢(
   ١٠٦) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ٣(
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ـــابِ  ـــماِن : ضـــبُط الصَّـــدِر وَضـــبُط الِكت ـــْبُط ِقْس ــدر  َوالضَّ ، فضـــبُط الصـ
 بـِحفظ الَقْلِب َو َوْعِيِه  ، وضبُط اْلِكَتاِب ِبِصيانَِتِه عنده إىل وقِت اَألِداِء .

َوالضَّْبُط ِقْسماِن : ضبُط الصَّدِر وَضبُط الِكتاِب ، فضبُط الصدر (  قولُه :
ـــِه ، وضـــبُط اْلِكَتـــاِب ِبِصـــيانَِتِه عنـــده إىل وقـــِت األَ  .) هـــذا  ِداءِ بِــــحفظ الَقْلـــِب َو َوْعِي

 بياُن أنواع الضبط ، و قد أَشاَر إليهما يف قوله يف تعريف الضبط ، ومها قسمان : 
ضبُط الصدر ، أي إتقاُن القلب والـحفظ ، و هو أن يـُْثِبَت الراوي األول : 

َعه بـحيث يـََتَمكََّن من استحضاره مىت َشاَء ، فإن َغَلَط أو أْخَطَأ يف َصدرِه ما مسَِ 
 يف األداء ال يـَُعدُّ حديثُه صحيًحا . 

َعه بـحيث يـََتَمكََّن من  و قال الشيخ السخاوي : وهو الذي يـُْثِبُت ما مسَِ
استحضاره مىت شاء . و قال األنصاري يف (فتح الباقي) : و هو أن يـُْثِبَت الراوي 

َعه بـحيث يـََتَمكََّن من استحضاره ما شاء . (  )١ما مسَِ
َعه فيه ، و ضبُط الكتاب ، و  والنوع الثاين : هو صيانُة الكتاب َلَديِه ُمنُذ مسَِ

َصحََّحه على َمن تلقاه عنه إىل أن يـَُؤدَِّي منه ، فإذا َغاَب عنه غيبًة أْمَكَن أن 
يـَْعِرَض فيها التغيُري ، والتحريُف ، أو الزيادُة ، أو النقصاُن التـَُعدُّ روايُته له ، و ال 

 منه صحيحًة .
َع فيه إىل   و قال السخاوي : هو َصونُه له عن َتَطرُِّق الـَخَلل إليه من ِحْنيَ مسَِ

 )٢أْن يـَُؤدِّي . (
 ١/٩٧و فتح الباقي: ٢٥/ ١) انظر : فتح املغيث: ١(
 ١/٩٧و فتح الباقي: ٢٥/ ١) انظر : فتح املغيث: ٢(
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أمَّا الَعَدالُة فـَُوُجوُه الطَّْعِن اْلُمتَـَعلَِّقِة �ا مخٌس : األوَُّل بالكذب ، والثَّاين 
َاِمه بالكذب ، والثَّالُث بالِفْسق ، والرَّاِبُع بالـجهالة ، والـخاِمُس بالبدعة .  با�ِّ

 
ـا الَعَدالــُة فـَُوُجـوُه الطَّْعـِن اْلُمتَـَعلَِّقــِة �ـا مخـٌس : األوَُّل بالكــذب ،  قولُـه : ( أمَّ

ـــه بالكـــذب ، و الثَّالـــُث بالِفْســـق ، و الرَّابِـــُع بالــــجهالة ، و الــــخاِمُس  َاِم و الثَّـــاين با�ِّ
ـــــحديَث ال يكــــون ثابتــــاً إّال إذا كــــان راويــــه  أقــــول :بالبدعــــة )  قــــد َســــَبَق ِمنَّــــا أّن ال

ن درجـة َموُصوفًا بالعدالة و الضبط ، فإذا َجاَء الطعُن يف أحدمها َسَقَط الـحديُث ع
ـــك أَعـــمُّ أن  ـــا جـــاء البحـــث يف ُوُجـــوِه الطعـــن ، و ذل الصـــحة و الثبـــوت . و مـــن ُهَن
يكون األمر الطاعن َيرِجُع إىل عدالـة الـراوي و ديانتـه ، و إىل ضـبطه وإتقانـه . فأمـا 
األمــــور الطاعنــــة يف الديانــــة و العدالــــة فخمــــٌس علــــى مــــا قــــال الـــــمؤلف ، و هــــي : 

، و الفسـق ، و الــجهالة ، و البدعـة . و أمَّـا األُمـوُر  الكذب ، و االتـَّهـام بالكـذب
 الطاعنُة يف الضبط و اإلتقان فسيجيء البحُث يف ذلك .

 دالةَ العَ  أنّ  واعلم قال العالمُة سراج الدين األنصاري : َضاِبطٌة ُمِهمٌَّة :
 فإن،  فقط منهما واحدٌ  دَ وجَ يُ  أو،  اعَ مِ تَ جْ ـيَ  أو ياوِ الرَّ  يف ايَ فِ تَ نْ يَـ  أن اإمّ  والضبطَ 

 و.  املعتربُ  الصحيح وهو،  لَ بِ قُ  فيه اعَ مَ تَ اجْ  إن و،  أصالً  هحديثُ  لْ بَ قْ يُـ  مل فيه افيَ انتَ 
 هضبطِ  لعدم فيه فَ قِّ وُ وتُـ  هلعدالتِ  هحديثُ  لَ بِ قُ  الضبطِ  دونَ  اهَ دَ وحْ  العدالةُ  تِ دَ جِ وُ  إنْ 

 دونَ  الضبطُ  فيه دَ جِ وُ  إنْ  و،  الضبطِ  ةِ فَ صِ  نمِ  اتَ فَ  ما رُ بُـ جْ ـيَ  لٍ صِ نفَ مُ  دٍ شاهِ  على
ُكلُّ َواِحٍد  مثَّ ،  الرواية يف األكربُ  كنُ الرُّ  هي العدالةَ  ألنّ ؛  هحديثُ  لْ بَ قْ يُـ  مـل الةِ دَ العَ 
 بعض مع بعضها برتكيب لُ حصُ َـ ت و،  ايَ نْـ ودُ  ىطَ سْ ووُ  ايَ لْ عُ  بُ اتِ رَ مَ  له الضبط من
 )١. ( دْ رشَ تُ  لذلك هفتنبّ ،  ةوّ القُ  يف حديثـال بُ راتِ مَ 

 ١/٩٧) املقنع يف علوم احلديث :١(
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ــــِوي  ـــ ــحديِث النََّب ـــ ـــ ــه يف ال ـــ ــَت َكِذبُــ ـــ ــ ــه ثـََب ـــ ــــرَّاِوي أنَّــ ـــ ــــذب ال ــمراُد بكـــ ـــ ـــ -وال
 . ، إمَّا بإقرار الَواِضع ، أو ِبَغْريِ ذلك ِمَن الَقَراِئِن   -4

-( والـمراُد بكذب الرَّاِوي أنَّه ثـََبَت َكِذبُه يف الـحديِث النََّبِوي قوله : 
 إمَّا بإقرار الَواِضع ، أو ِبَغْريِ ذلك ِمَن الَقرَاِئِن )-4
ُر الـمؤلُِّف ما أْمجََلُه من ُوُجوِه الطعن يف العدالة . فأّما الكذب  أقول : يـَُفسِّ

 -ٍو أنّه َنَسَب إىل النيب يف الـحديث النبوي فاملراُد به أن يـَْثُبَت عن را
  ما لـم يـَُقْله ولـم يـَْفَعْله ولـم يُِقّره ُمَتعمِّداً لذلك .  - 4

 كيَف يـُْعَرُف الكذُب يف الـحديث ؟
  َ و قوله : ( إما بإقرار الواضع أو بغري ذلك من القرائن ) يُرِْيُد الـمؤلُف أن يـُبَـنيِّ

: إنّه يـُْعَرُف و يـَْثُبُت كيَف يُعَرُف هذا الكذُب و الوضُع يف الـحديث ؟ فقال 
 بأمرين : إّما بإقرار الواضع ، أو بغري ذلك من القرائن : 

أّمــــا إقــــراُر الكــــاذب الواضــــع فَكَمــــا َوقَــــَع مــــن بعــــض َمــــْن ُعرِفـُــــْوا بالكــــذب  -١
اعـــرتافـُُهم بـــذلك ، كنـــوح بـــن أيب مـــرمي ، وعبـــد الكـــرمي بـــن أيب العوجـــاء ، وزيـــاد بـــن 

 ميمون ، وغريهم .
ـــــاد بـــــن ميمـــــون، فســـــمعته يقـــــول:  ـــــو داود الطيالســـــي:" أتينـــــا زي كمـــــا قـــــال أب

 )١أستغفرهللا، وضعت هذه األحاديث". (

 ٢/٤٤٩)  العلل و معرفة الرجال ألمحد بن حنبل:١(
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........................................................ 

و كما ِقْيَل أليب عصمة ابن أيب مرمي الـمروزي : ِمن أيَن لَك عن عكرمة 
عن ابن عباس يف فضائل السَُّور ُسورًَة ُسورًَة ، و ليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ 

َس أْعَرُضوا عن الُقرآِن ، و اشتَـَغُلوا بفقِه أيب حنيفَة و َمَغازِي فقال : إين رأيُت النا
 )١(ابِن إسحاق ، فَوَضْعُت هذه األحاديَث ِحْسَبًة ". 

و كذا َوَقَع من عبد الكرمي بن أيب العوجاء الذي قُِتَل وُصِلَب يف زمن 
املهدي . قال ابن عدي لـما ُأِخَذ لُيْضَرَب عنُقه قال : َوَضْعُت فيكم أربعَة آالِف 

 )٢ا الـحالَل وُأَحلُِّل الـحراَم . (حديٍث ، ُأَحّرُِم فيه
لتاريخ األوسط و و كما أقـَرَّ بذلك عمُر بن صبح ، رواه البخاري يف ا

َثين يـحي األشكري عن علي بن جرير ، قال : مسعُت ُعَمَر بن صبح  الصغري : َحدَّ
 )٣. ( -4-يقوُل : أنا وضعُت ُخطبَة النيب 

ن كالم ابن الصالح يف و من اإلقرار ما يتنزل منزلَة اإلقرار كما يظهر م
 علوم الـحديث .

بيهقي يف الـمدخل بسنده ومثاُله ما ذكره العالمُة ابُن َحَجر : من رواية ال 
الصحيح أ�م اختلُفوا بـحضور أمحد بن عبد هللا الـجويباري يف مساع الـحسن من 

قال :  – 4 -فروى لـهم حديثًا بسنده إىل النيب  - � -أيب هريرة 
َع الـحسُن من أيب هريرة   )٤" (- � -" مسَِ

 ١/٢٦٠فتح املغيث:  ، و٥٤/ ١) ذكره احلكمي يف دليل أرباب الفالح : ١(
 ١/١٧٢، الكشف احلثيث: ٤/٥١، لسان امليزان : ٦٤٤/ ٢) ميزان االعتدال:٢(
 ٢/١٩٢، التاريخ الصغري:٤/٧١٢) التاريخ األوسط :٣(
 ٨٤٢/ ٢) النكت على ابن الصالح :٤(
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و يـمكن أن يُـَمثََّل له بـما قال العالمة يـحي بن معني يف أيب داود 
النخعي: رجل سوء كذاب يضع األحاديث ، انصرفنا من عند ُهَشيم يف أبواب 
من الطالق ، فقال : ليس منها شيٌء إّال و عندي بإسناد . قاَل :كان يدخل ، 

ُج ، و قال : مسعُت أبا داود النخعي يقوُل : حدثين فيضُع الـحديَث مث يَـخرُ 
 )١خصيف وخصاف ومـخصف ، ِكْذٌب ُكلُّه . (

و أما الـمثال الذي ذكره العالمة العراقي " لـما يتنزل منزلة اإلقرار" : بـما إذا 
َحدََّث مـحدٌِّث عن شيٍخ ، مث ذََكَر أنَّ مولَده يف تأريخ يُعَلُم تأخُّرُه ، عن وفاة 
ذلك الشيخ "، ليس يف مـحّله ؛ لـجواز أن يكذب يف تأريخ مولده ؛ بل يـجوُز أن 

 )٢خ ، و يكون يف نفس األمر صادقاً . (يغلط يف التأري
 و أّما غريُه من القرائن فعلى نوعني : -٢

األوىل قرينٌة يف الراوي : مثل أن يكون الراوي رافضيًا ، والـحديث يف فضائل 
ما َدلَّ على وضعه قرينٌة يف الراوي : َما أْسَنَدُه الـحاكُم أهل البيت . ومن أمثلة 

عن سيف بن عمر التميمي : ُكْنُت عند سعد بن طريف ، فجاَء ابُنه من الكاتب 
َثِين  يـَْبِكي ، فَقاَل له َما َلَك ؟ قال : َضَرَبِين الـُمَعلُِّم . قال : ألْخزِيـَنَُّه اليوَم . َحدَّ

َياِنُكم ِشرَارُُكم ، أقـَلُُّهم رمحًة لليتيم ، و عكرمُة عن ابن عباس مرفو  عًا : ُمَعلُِّمو ِصبـْ
  )٣أْغَلُظُهم على الـمسكني . (

 و الثانيُة قرينٌة يف الـَمْرِوي : مثل كون الـحديث ركيَك اللفظ ، أو الـمعىن ، أو 
  ٢١٨) كالم ابن معني : ١(
 ٨٤٢/ ٢) انظر النكت على ابن الصالح :٢(
  ١/٢٧٧) تدريب الراوي: ٣(
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 –قال ابن الـجوزي  ـمتواترة .مـخالفًا للحس أو العقل أو صريح القرآن و السنة ال
ما أحسن قول القائل : إذا رأيَت الـحديَث يـَُباِيُن  -على ما حكاه السيوطي 

الـمعقوَل ، أو يُـَخاِلُف الـمنُقوَل ، أو يـَُناِقُض األصوَل ، فاْعَلْم أنُّه موضوٌع . قال : 
انيد و معىن ُمَناَقَضِته لألصوِل أْن يُكوَن َخارجًا عن دواوين اإلسالم من الـمس

 )١والكتب الـمشهورة . (
ال تَنطَِبُق على القواعد  أما ركاكُة اللفظ و الـمعىن ، فالـمراُد به أن يروَي ألفاظاً 
مث ال يذهب عنكم أنه  العربية ، أو معاين ال تـَُناِسُب  شأَن  النبوَِّة و وقاَر الّرَِساَلِة .

للفـظ ال تَـُدلُّ ركاكـة اللفـظ مــما يـُدلُّ علـى الوضـع ؛ ألّن ركاكـة ا اعرتض علـى كـون
م َجوَُّزْوا الراويَة بالـمعىن كما سبق . و أجـاب عنـه شـيخ اإلسـالم  على الوضع ؛ أل�َّ

ة الـمعىن ، فحيثما ُوِجـَدْت َدلَّ علـى ال وضـع، ابن حجر: بأن املدار يف الركَّة على ركَّ
ـــَحاِسُن ، والركــة ترجــع إىل  و إن لـــم ينضــّم إليــه ركــُة اللفــظ ؛ ألّن هــذا الــدين ُكلَّــه َم
الـرداءة.  وقـال : أّمـا ركاكـة اللفـظ فـََقـط فـال تَـُدلُّ علـى ذلـك ؛ الحتمـال أن يكــون 

ــَر ألفاظَــه بغــري فصــيٍح ، نعــم ! إْن َصــرََّح بأنــه مــن لفــظ النــيب  ـــمعىن ، فَغيـَّ -رواه بال
 )٢فكاذٌب . ( -4

قُلُت : يـمكننا أن منثل لركاكة اللفظ مبا أورده الغزايل من احلديث ، و فيه: 
يا رسوَل هللا ! َمْن يَِلي حساَب  - 4 -أن أعرابيًا قال لرسول هللا 
، قال : هو -تبارك وتعاىل -: ُهللا  -4 -الـخلق يوم القيامة ؟ فقال 

 : ِممَّ  َضِحْكَت  - 4-بنفسه؟ قال : نعم ، فَتَبسََّم األعرايب ، فـــقال 
 ٢٧٧/ ١) تدريب الراوي :١(
 ١/٢٧٦، تدريب الراوي: ٢/٨٤٤انظر النكت : ) ٢(
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يا أعرايب؟ قال : إّن الكرَمي إذا َقَدَر َعَفا، وإذا َحاَسَب َساَمَح ............ إىل 
 )١آخر الـحديث . (

و فيه من ركاكة اللفظ وُضعف الرتكيب ما ال يـخفى على َمن له َمعرِفَةٌ 
بالعلوم العربية من أهل الـحديث . و قال العراقي عن هذا الـحديث : " لـم أجد 

 )٢له أصالً ". (
ومثال الركاكة يف الـمعىن ما ُرِوَي :"الباذنـجاُن ِلَما ُأِكَل له"، أو" الباذنـجاُن 

 )٣ِمن ُكلِّ داٍء " . ( شفاءٌ 
َعَلْيُكم بِالَعَدِس ؛ فإنَّه  و أما مثال ما فيه مـخالفُة الـحسِّ ، فما ُرِوَي :"

ْمَعَة ، و أنه بارك فيه سبُعوَن نَِبّياً ".  ُمَباَرٌك يـَُرقُِّق الَقْلَب ، و ُيْكِثُر الدَّ
ـــِئَل عبـــُد هللا بـــن  قـــال الَعّالمـــُة القـــاري يف ( األســـرار الــــمرفوعة ) : و قـــد ُس

أيضــاً          الـــمبارك عــن هــذا الـــحديث ، و قيــل لــه : إنّــه يـُــْرَوى عنــَك ـ فقــــال : و َعــــينِّ 
أ ُرِفَع َشيٌء يف الَعَدس ؟ أنّـه شـهوُة اليهـود ، و لـو قَـدََّس فيـه نَـِيبٌّ واحـٌد لكـان شـفاًء 
ـــارَُه علـــى  مـــن األدواء ، فكيـــَف بســـبعني نَِبّيـــاً ، و قـــد َمسَّـــاُه هللاُ أدَىن ، و َذمَّ َمـــن اْخَت

ــوم ، و الَبَصــل ، ــه قــريَن الَث ــلٰوى ، و َجَعَل أفــرتى أنبيــاَء بــين إســرائيل فيــه  اْلَمــنِّ و السَّ
ُســـوا هلـــذه العلـــة ، و الــــمضاّر الـــيت فيـــه مـــن �ـــيج الســـوداء ، و الـــنفخ ، و الريـــاح  َقدَّ
 الغليظة ، و ِضيِق النفس، و الدّم الفاسد ، و غِري ذلك من الـمضار الـمحسوسة .  

  ٤/١٣٠إحياء علوم الدين : ) ١(
 ٤/١٣٠ختريج أحاديث اإلحياء: ) ٢(
، اللؤلــؤ املرصــوع  ٩٠الفوائــد املوضــوعة للكرمــي: ، ٤٢٥انظر:األســرار املرفوعــة للقــاري:) ٣(

 ٦١للمشيشي:
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ـــلٰوى  و يشـــبه أن يكـــون هـــذا الــــحديث مـــن وضـــع الَّـــذيَن اختـــاُرْوُه علـــى الــــمنِّ والسَّ
 )١وأشباههم . (

أن يكـون مــخالًفا للعقـل الصـريح و أما ما هو مـخالٌف للعقل ، فالـمراُد بـه
بـحيُث ال يـَْقَبُل التأويَل من أّي وجٍه مـن الُوُجـوه . و إنّــَما اضـطررنا إىل هـذا التأويـل 

؛ ألّن مــن أهــل الباطــل َمــن  يَـــْجَعُل العقــَل َحَكمــاً علــى نصـــوِص يف كــالم العلمــاء 
الشـرع ، فيَـــُردُّ بعــَض النصـوص الصــحيحة ، بــل املشــهورة الّـيت تقــرُب مــن الـــمتواتر ، 
بــدعوى ُمــــخالََفِتها للعقــل ، فلـــيَس هــذا هـــو العقــُل الَّـــِذي نُرِيــُده يف كالِمَنـــا نــــحُن ، 

ل الصحيح السَّليم . لكنَّنا نُقوُل : ُمـَخالفٌة للعق
إّن  « فِمـن أمثلتـه : ذلـك الــحديُث الـذي وضـعه أحـُد الّزنادقـة ، و لفظــه :

. »َهللا َخَلَق الَفَرَس فأْجرَاَها ، فَعرَِقْت ، فَخَلَق نفَسه من َعَرِقَها 
قــال العالمــُة ابــن الـــجوزي : هــذا حــديٌث ال ُيَشــكُّ يف وضــعه ، و مــا وضــع 

ـــا ، إذ هـــو مســـتحيل ؛ ألن  مثـــل هـــذا مســـلٌم ، وإنّـــه َلِمـــنْ  أََركِّ الــــموضوعات وأدَبرَِه
الـــخالق ال يـــخلق نفســه . و قــد ا�ــم علمــاء احلــديث بوضــع هــذا الـــحديث مـــحمد 

 ) ٢بن شجاع . (
َعـْن َأِيب ُهَريْــرََة ، قَـاَل : و أما مـخالفة صريح القرآن فمثاُله: ما رواه الطرباين 

ال يَـــْدُخُل َولَـــُد الّزِنَـــا اْلــــَجنََّة، َوال َشـــْيٌء ِمـــْن  « : -4-قَـــاَل َرُســـوُل ا�َِّ 
َعِة آبَاءٍ   )٣. ( » َنْسِلِه ِإَىل َسبـْ

 ٤٢٧-٤٢٦) األسرار املرفوعة : ١(
 ١٠٥) املوضوعات : ٢(
 ٣٣٧) املعجم الكبري : ٣(
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: ٌل ال أصـَل لــه؛ لكونِـه ُمــخالِفاً لصـريح قـوِل هللا تعــاىل فهـذا الــحديُث باِطـ 
  �  � �   � �  :؛ ألّن معنـــاه : ال تــــحمل نفـــٌس حاملـــٌة ١٥[اإلســـراء[

 للوِْزِر ِوزَر نفٍس أْخَرى .  
ــــنَّة الـــــمتواترة مــــا ُرِوَي : إذا  « و مثــــاُل الـــــحديث الّــــذي َجــــاَء ُمـــــخالِفاً للسُّ

ثْـُتْم َعينِّ بِـَحديٍث يـَُواِفُق الـَحقَّ َفُخُذْوا ِبه ، َحّدْثُت به أم لـم أَحدِّْث   )١. ( »ُحدِّ
ـــداً  «فهـــذا الــــحديث مــــخالٌف للحـــديث الــــمتواتر :  َمـــْن َكـــَذَب َعَلـــيَّ ُمتَـَعمِّ

 )٢. ( »فـَْلَيَتبَـّوأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر 
قاَل شيُخ اإلسالم ابُن حجر:" وهذا ال يأيت إّال حيُث ال ُميِكُن  انتباه :

َال ، كما َزَعَم بعُضُهم أّن الـجمُع بوجٍه ِمَن الُوُجوه ، أّما َمَع إمكاِن الـجمع ، فَ 
ؤمُن ال يُ  «:  -  -الـحديَث الذي رواه الرتمذي وَحسََّنه من حديث أيب هريرة 

 -عبٌد قوما فيخص نفسه بدعوة دو�م فإن فعل فقد خا�م" موضوع ؛ ألنه 
ن يقول : " الّلُهمَّ بَاِعْد بـَْيِينْ وَبَني َخطايَاَي  قد َصحَّ عنه أنه كا -4

َكَما بَاَعْدتَّ َبَني الـمشرِِق والـمغرِب " و غري ذلك ؛ ألنا نقول يـمكن محُله على 
ما لـم ُيْشرَْع للمصّلي من األدعية ؛ ألّن اإلمام والـمأموم َيْشَرتَِكاِن فيه بـخالف 

 « : -�4-بان يف صحيحه أّن قوَله مالـم يُؤثـَْر . وكما َزَعَم ابُن ح
َدّل على أن األخبار اليت فيها أنه كاَن  » إّينِ َلْسُت َكأَحدُِكم إّينِ أُْطَعُم وأْسَقى

ُء يضع الـَحَجَر على َبطِنه من الـُجوع باطلة . و قد َردَّ عليه ذلك الـحافُظ ضيا
 )٣الدين فشفى و كفى . (

  ٢٨٥/ ١) املوضوعات:١(
 ٤:  ، و مسلم١٠٧أخرجه البخاري : ) ٢(
 ٢/٨٤٧النكت على ابن الصالح: ) ٣(
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  : اعنيالوضّ  وأصناف الوضع دواعي
و مــن اْلُمِهـــمِّ أْن يُعَلـــَم أنــه مـــا هـــو الــداعي إىل الوضـــع يف الــــحديث ؟ وقـــد 

ـــَل هـــذا الــــموضوَع العالمـــُة ا ـــُن الــــجوزي يف مبـــدأ كتابـــه ( الــــموضوعات ) ، و َفصَّ ب
 : أقسام سبعةُ الوّضاِعني  واةالرُّ  أنّ ُمَلخَُّصه : 
 كِّ الشَّ  إيقاعُ  و،  الشريعة إفسادُ بذلك  همقصدُ ، و  الزنادقة : لوّ األ القسم

"  : قال العرجاء، أىب بن الكرمي كعبد ، بالدين بالتالعُ  و،  العوام لوبقُ  يف فيها
 ،رامَ حَ ـال فيها لُّ وأحِ  حاللَ ـال فيها مُ رِّ أحَ  حديثٍ  آالفِ  أربعةَ  فيكم وضعتُ  لقد هللاِ و
 . مكُ طْ فِ  يومِ  يف مكُ تُ مْ وَّ وصَ  مكُ ومِ صَ  يوم يف مكُ تُ رْ طَّ فَ  لقد و

 ةُ قَ نادِ الزَّ  تِ عَ ضَ وَ :  يقولُ  زيد بن محادَ  مسعتُ :  قال مباركـال ابن حكمـالو عن 
 . حديثٍ  ألف عشرَ  أربعةَ  -4- هللا رسول على

 نصرةُ االنتصاُر وال حديثـال وضعب همقصدُ الِفَرُق الَضالَُّة ، و  : الثاين القسم
 عَ جَ رَ ،  البدع أهل من رجل عن يمعرّ ـال يزيد بن هللا عبدقال  الباطل . مذهبهمـل

 رأينا إذا اكنّ  افإنّ ؛  تأخذونه نمّ ـم حديثَ ـال هذا وارُ ظُ انْ :  ولُ قُ يَـ  ، كان بدعته عن
 .حديثاً  له انَ لْ عَ جَ  رأياً 

 شيخاً  مسعتُ  قال،  هيعةـل ابن حدثنا قال،  يمقر ـال يزيد بن هللا عبدو عن 
 نعمّ  فانظروا،  دينٌ  حاديثاأل هذه إنَّ :  يقولُ  هو و،  عَ جَ ورَ  تابَ  خوارجـال من

 . حديثاً  اهُ نَ رْ يـَّ صَ  أمراً  هوينا إذا اكنَّ  افإنَّ ،  كمدينَ  تأخذون
 اجتمعنا إذا كنا: قال الرافضة يعين همـل شيخ حدثين قال سلمة بن محادقال  

 . حديثاً  جعلناه شيئاً  استحسنّ ا
 الرتغيب يف حاديثَ األ واعُ ضَ وَ الزُّهَّاُد و الصُّوفيُة ،  : الثالثُ  القسمُ  و

  يعد بن أمحد. قال  رِّ الشَّ  عن موهُ رُ جُ زْ يَـ  و،  خريـال على الناسَ  واثّ حُ يَ لِ ؛  والرتهيب
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 اليت حاديثاأل هذه:  خليل لغالم قلتُ :  قال النهاوندي هللا عبد أبا مسعتُ 
 . العامة لوبَ قُ  �ا قَ قِّ رَ لنُـ  وضعناها:  فقالَ  ؟ قائقالرّ  من �ا ثُ حتدِّ 

 عن عيسى ابن بكر عن خليل غالمُ  ثَ دَّ حَ  ماـلي : الشعري  بن جعفر أبو قال
 و أنتَ  هتلحق مـول ، الوفاة قدمي الرجل هذا إن!  عبدهللا أبا يا:  له قلتُ  ةعوان أيب
 خنقه من مصحفة لعلها و صلباأل كذلك ( خفته مث هذا يف رَ ففكَّ ،  كَ نِّ سِ  ِيف  نْ مَ  ال
،  عيسى بن بكر له الُ قَ يُـ  لٍ رجُ  من مسعتَ  كَ أحسبُ :  له فقلت،  ) البكاء أي
:  قال الغد من كان افلمّ .  افرتقنا و،  تَ كَ فسَ ،  هذا عيسى بن بكر عن كَ ثَ دَّ حَ 
 بكر:  له الُ قَ يُـ  بالبصرة منه مسعتُ  فيمن البارحةَ  نظرتُ  أىنّ  علمت! جعفر أبا يا
  . الً رجُ  نيَ تّ سِ  مهُ فوجدتُـ ،  عيسى بن

 تقوتي و الدنيا شهوات ريهج و يتزهد خليل غالم كان: ابن الـجوزي  قال
 الفعل هذا طانشيال له فحسن،  موته يوم بغداد أسواق وغلقت ،رفاً صِ  يَّ الباقل

  . السالمة هللا نسألالقبيح ، 
 من يمروز ـال مرمي أىب بن نوح عصمة يبأل قيل: ي مروز ـال عمار وأب لاق

 عند ليس و،  ورةً سُ  ورةً سُ  القرآن فضائل يف عباس بنا عن عكرمة عن لك أينَ 
 اشتغلوا و،  القرآن عن أعرضوا الناسَ  رأيتُ  إىن:  فقالَ !  هذا عكرمة أصحاب

 . حسبةً  حديثـال هذا فوضعتُ ،  إسحاق ابن يمغاز  و،  حنيفة أيب بفقه
 أبوقال  ، حسنٍ  كالمٍ  لّ لكُ  سانيداأل وضع واازُ استجَ  قومٌ  : عُ ابِ الرّ  القسمُ 

 بن حمدـم مسعتُ :  قال أبيه عن خالد بن حممد انَ ثَـ دَّ حَ :  قال الدمشقي زرعة
 . إسناداً  له تضع أن حسنٌ  كالمٌ  كان إذا بأس ال:  يقولُ  سعيد

 بالتقرُّ  بذلك قصد من فمنهمالفاسدة ،  ضاغر أهل األ : خامسُ ـال القسمُ 
  املهدي، مؤمننيـال أمري ىعل لَ خَ دَ  نيَ حِ  إبراهيم بن غياث ةقصّ  مثل،  السلطان إىل
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:  قال أنه -4- النيب إىل بسنده اقَ فسَ  ، َمامـحَ ـبال يلعب وهو
"  َجَناح أو" :  كلمةَ  فزادَ ،  » َجَناح أو حافر أو ُخفٍ  أو َنْصل يف إالّ  قَ َسبْ  ال«

 محلته أنا:  قال و ، َحَمامـال بذبح فأمر ، ذلك مهديـال فَ رَ فعَ  ، مهديـال ألجل
 . ذلك على

 عن يمعيطـال روى كما لسائليه اباً وَ جَ  حديثَ ـال عُ ضَ يَ  كان من ومنهم
 و،  له جَ سَ فنَ ،  حائكـال الغزل أعطى رجل عن سئل أنه يحـي أيب بن إبراهيم
،  يل هي:  اجالنسّ  قال و،  يل هي:  الثوب صاحب فقال ، وطٌ يُ خُ  منه فضل

 كان إن:  قال عطاء عن جريج ابنُ  ِين ثَ دَّ حَ :  إبراهيم فقال ؟ منـل خيوطـفال
 ، ويف الآليل الـمصنوعة :صلباأل كذلك( جل ردها إالَّ  أعطاه الثوب صاحب
 . للحائك يفه إال و ، له خيوطـفال)  نسج ألردها

 بن سعد عن هاروين كما،   يذمه أن يريد نمَ  ذمّ  يف هعُ ضَ يَ  كان من ومنهم
 أنا:  فقال ، مُ لِّ معَ ـال ِين بَ رَ ضَ :  فقال ، كَ لَ  ما:  فقال ،ي يبك هابنَ  رأى أنه طريف

 -4- هللا رسول عن عباس ابن عن عكرمة حدثين ، خزينهمأل وهللاِ 
 إىل رى تال: أ أمحد بن مأمونـل قيل و ."  مكُ اُر رَ شِ  مكُ صبيانِ  ومُ لِّ عَ مُ : "  قالَ 

 حدثنا هللا عبيد بن أمحد حدثنا:  فقال ، خراسانـب له عَ بِ تَ  من إىل و الشافعي
 يف يكون « : -4- هللا رسول قال:  قال أنس عن معدان بن عبدهللا

 . » إبليس من أميت على أضرُّ  إدريس بن حمدـم له الُ قَ يُـ  رجل أميت
 ويسمع ليطلبوا؛  غرابإلل قصداً  أحاديثَ  واوضعُ  قومٌ  : السادسُ  سمُ القِ 

 كان ةيح أيب ابن وهو،  ليسعا بن إبراهيم منهم حاكمـال هللا عبد أبو قال . منهم
 حديث على هذا حديث بُ فريكِّ ،  عروة بن وهشام الصادق جعفر عن ثُ دِّ حَ ـيُ 

  . سانيداأل بتلك حاديثاأل تلك لتستغرب؛  ذاك
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 بن أصرم و،  عبيد نب هلولـب و،  ـيالنصيب عمرو بن مادـح ومنهم:  قال
 . حوشب

 قال . هحديثُ  رَ ليكثُـ  منه عْ سمَ يَ  مـل نمَ  مساعَ  يعِ يدّ  كان من منهم و 
 عَ فاجتمَ ،  أنس عن ثُ دِّ حَ ـيُ  حناءـبال خضوبٌ ـم شيخٌ  علينا مَ دِ قَ :  عون بن عمرو
 ، هارون بن يزيد و يمشَ هُ  إىل هحديثُ  لَ ومحُِ ،  ألفاً  عشرين من أكثرُ  خلقٌ  عليه

 فاشرتى،  وقَ السُّ  لَ خَ فدَ .  التيمي و،  محيد من مسعناها صحاح أحاديثُ :  فقالوا
:  قالَ  و ىكَ بَ ف ؟ هرأيتَ  أينَ :  له فقالوا ، عنه ثُ دِّ حَ ـيُ  دَ عَ قَـ  و،  إسحاق ابن يَ مغاز 

 . بَ تُ الكُ  واقُ زَّ فمَ ،  عنه أنس ِين رَ بَـ أخَ  لكّين ؛  أره مـل،  يءٍ ش لَّ كُ  نُ يِّ زَ يُـ  الصدق
 رأوا رمبا و،  الوقت دنق وافضربُ ،  حفظُ ـال عليهم قَّ شَ  قومٌ  : ابعالسَّ  القسمُ 

:  قسمان فهؤالء،  مقصودهم حصلـي ماـم يغرب ماـب فأتوا،  معروف حفظـال أن
 فتثقّ  أحاديث يزيدون ال�م ي ؛جر ـي منهم البالء معظم و،  اصالقصّ  مهاأحدُ 
 الدين عدم قُ فِ ويتّ  عليهم قُّ شُ يَ  حفظـال إن مث . هذا فيها يقلُّ  الصحاح و،  قوترقّ 

 بعض عن ثقتان فقيهان يل حكى لقد و.  ونَ لُ وْ فيقُ ،  الٌ هَّ جُ  حضرهمـي من و
 يومَ  تُ لْ قُـ :  قال هماـل حكى أنه:  عشُّ خَ والتَّ  النسكَ  يظهر ناوك زماننا قصاص
 نْ ومَ  ا،ذَ كَ  هُ فلَ  كذا اليومَ  لَ عَ فَـ  نْ مَ :  -4-هللا رسول قال عاشوراء

 هذه تَ ظْ فِ حَ  أينَ  من و:  له فقاال،  مجلسـال آخر إىل اكذَ  هُ لَ فَـ  اذَ كَ  لَ عَ فَـ 
 )١( . هاقلتُ  وقيت يف بل؛  أعرفها ال و ا،هَ تُـ ظْ فِ حَ  ما وهللاِ :  فقال ،حاديثَ األ
 
 ٢٧املوضوعات البن اجلوزي : ) ١(
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العالمة ابن الصالح يف ( علوم الـحديث ) له : " إن الواضع قال  إفادة :
قد يصنع كالمًا من عند نفسه فَرَواُه ، و رمبا أَخَذ كالمًا لبعض الـحكماء ، أو 

 ِيف  فـََوَقعَ  ، َغاِلطٌ  َغِلطَ  امَ ـرُبَّ  وَ  -4-غريهم ، فوضعه على رسول هللا 
 َمنْ : "  َحِديثِ  ِيف  الزَّاِهدِ  ُموَسى ْبنِ  لِثَاِبتِ  َوَقعَ  َكَما ، تـََعمُّدٍ  َغْريِ  ِمنْ  اْلَوْضعِ  ُشَبهِ 

 )١. ( "بِالنـََّهارِ  َوْجُههُ  َحُسنَ  بِاللَّْيلِ  َصَالتُهُ  َكثـَُرتْ 
أما وضع الواضع من عنده فكثٌري ، وأمثلُته ُمنتِشرٌَة يف ُكُتِب  قلُت :

 ا أخُذه من كالم الـحكماء و غريهم ، فأمثلُته ما يلي : الـموضوعات ، و أم
 كالم نم بل؛  نبوي حديثـب ليس:  »ِيفْ الْـَحرََكاِت اْلبَـرََكاُت  «-١ 

 . السلف
 .  الصوفية كالم من:  » ْنيَ بِ رَّ قَ مُ الْ  اتُ ئَ يِّ سَ  برارِ األ تُ انَ سَ حَ  «-٢ 
 . الناس كالم من بل حديثـب ليس.  » دُ وْ سُ يَ  ال دُ وْ سُ حَ ـال «-٣ 

 من، بل  حديثـب ليس.  » انِ يَ العَ كَ  أو ةِ نَ ايَـ عَ مُ الْ كَ  رُ بَـ خَ ـالْ  سَ يْ لَ  «    -٤
 .  � عباس ابن كالم

 إمنا و،  باطل:  » هِ يْ فِ  مكُ لَ  كْ ارَ بَ يُـ  هُ دَ دَ عَ  وارُ ثِ أكْ  و،  زَ بْـ خُ ـالْ  اوْ رُ غِّ صَ  «-٥ 
 )٢. ( األوزاعي قاله

  ١٠٠علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ) ١(
) انظر : النخبة البهية لألمري املالكي ، املصنوع للقاري ، األسرار املرفوعة للقاري ، اللؤلؤ ٢(

 املرصوع للمشيشي 
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 .  ى َمْوُضوعاً وحديُث الـمطُعوِن بِالَكِذِب ُيَسمَّ 

( وحديُث الـمطُعوِن بِالَكِذِب ُيَسمَّى َمْوُضوعًا ) هذا تعريف قولُه : 
 حاديثاأل أنواع رُّ شَ  هوو  ، مصنوعـال مختَلقـال وهوالـحديث الـموضوع ، 

 جوزُ ـي ال وهلذا ؛ موضوعـال ديثحـال من فُ عَ أضْ  يءَ شَ  ال هألنّ  اف؛عَ الضِّ 
 انِ يَ ببَـ  مقروناً  إالَّ ؛  كانَ  ىنً عْ مَ  أيّ  يف هحالَ  مَ لِ عَ  دٍ ألحَ  هروايتُ  وال به، االستشهاد

 يتالَّ  الضعيفة حاديثاأل من غريه خالفـب منه التحذير بيلس على إالّ  هوضعِ 
 عدم ماألن  ؛ والرتهيب الرتغيب يف اهروايتُ  ازَ جَ  حيثُ  ؛ الباطن يف صدقها حيتمل

 .عاىلت هللا شاء إن اً قريب هنُ يِّ بَـ نُـ  ما على كذباً  كوني أن يلزم ال مذكورةـال الصفات فيه
 غريُ  مردودٌ حديٌث  موضوعَ ـال ألن؛  مردودُ ـالللموضوع أمساٌء أَخُر : منها و 

 هذاو  ، له أصلَ  ال لٌ باط حديثٌ  هذا: العلماء  يقول، ف الباطلُ منها  و، مقبول 
به قليٌل ؛ ألن  ، إال أن التعبري مرتوكـالو منها  ، العلماء التعبري مشهوٌر بني

 كان إذا مرتوكَ ـال ونَ مُّ سَ يُ  ماـإنو  ،مرتوكاً  موضوعَ ـال حديثَ ـال يمِّ سَ يُ  الكثَرهم أ
 – مفعولـال اسم صيغة على السني بفتح - دُ مفسَ ـالمنها  و.  ماً هَ تـَّ مُ  الراوي

 األحاديث بعض يف الطحاوي قال كما العلماء بعض كالم يف دَ جِ وُ والتعبري به 
 إطالقو أما  ، الضعيف على أطلق لكن ، إسناده فساد بذلك فتبني:  قال

 )١( . العلماء كالم يف مشهوراً  ليسف موضوعـال على مفَسدـال
 هللا رسول إىل بَ سِ نُ  الذي أي مصنوعـال ُمختَـَلقـهوال: موضوعـال حديثـالف

 هو و ،-4- بالنيب حقيقة صلة له ليس و ، كذباً -4-
 . حديثـب ليس

 ٦١) انظر : التذكرة :١(
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ْن َكاَن وقوُعه يف الُعمر و إ -ومن ثـََبَت عنُه تـََعمُُّد الكذب يف الـحديث 
 . د الزُّْوِر إَذا تَابَ مل يـُْقَبْل حديثُه أَبدًا، خبالف شاه –َمرًَّة، و إْن تَاَب ِمن َذلَك 

و إْن َكاَن وقوعه يف  -( ومن ثـََبَت عنُه تـََعمُُّد الكذب يف الـحديث  قوله :
َذا لـم يـُْقَبْل حديثُه أَبداً، بـخالف شاهد الزُّْوِر إ –ر َمرًَّة ، وإْن تَاَب ِمن َذلَك الُعم

 تَاَب .)  بياُن حكم َمْن تـََعمََّد الكذَب يف احلديث . 
 َيْكُفرُ  َال  َلِكنْ  وَ ،  َكِبريَةٌ  َوُموبَِقةٌ  َعِظيَمة فَاِحَشةقال اإلمام النووي : إنه 

 ِمنْ  اْلُعَلَماء َمَذاِهب ِمنْ  اْلَمْشُهور ُهوَ  َهَذا.  َيْسَتِحلَّهُ  َأنْ  ِإالَّ  اْلَكِذب َهَذاِـ ب
 ِمنْ  اْلَمَعاِيل  َأِيب  َحَرَمْنيِ ـالْ  ِإَمام َواِلد ُجَوْيِينّ ـالْ  َحمَّدٍ ـمُ  أَبُو الشَّْيخ َوقَالَ .  الطََّواِئف

 امِإمَ  َحَكى ، -4- َعَلْيهِ  اْلَكِذب بِتَـَعمُّدِ  َيَكُفرُ :  َأْصَحابَنا أَِئمَّة
 َكَذبَ  َمنْ " :  َكِثريًا َدْرسه ِيف  يـَُقول َكانَ  َوأَنَّهُ  اْلَمْذَهب َهَذا َواِلده َعنْ  َحَرَمْنيِ ـالْ 

 َحَرَمْنيِ ـالْ  ِإَمامُ  َوَضعَّفَ  ، َدمه َوأُرِيقَ  َكَفرَ  َعْمًدا -4- ا�َّ  َرُسول َعَلى
 وَ .  َعِظيَمةٌ  َهْفَوةٌ  ِإنَّهُ  وَ  اْألَْصَحاب ِمنْ  ِألََحدٍ  يـََرهُ  مْ ـلَ  ِإنَّهُ :  قَالَ  وَ  ، اْلَقْولَ  َهَذا

ْمَناهُ  َما الصََّواب  )١( . َأْعَلمُ  ا�َّ  و،  ُجْمُهورـالْ  َعنْ  َقدَّ
 رواية يف وافُ لَ تَـ اخْ  -تعاىل هللا رمحهم - اءَ مَ لَ العُ ال يذهب عنكم أنَّ  مث

 تُقَبلُ  التوبة أنّ يف  وافُ لَ ختَـ هذا أنـّهم ا يُعىنٰ  وال ؟ ال أم تُقَبل هل:  بتا إذا اعضَّ الوَ 
وإىل هذه الـمسئلة أشاَر الـمؤلُِّف بقوله  ؟ ال أم هروايتُ  تُقَبل هليف  لكن و، أم ال 

ه من ثـََبَت عنه تـََعمُُّد الكذب يف الـحديث فال يـُْقَبُل منه هذا ، و ملخَُّصه : أن
حديٌث بعد توبته أيضًا ، و إن َوَقَع منه ذلك يف العمر مرًة ، بـخالف شاهد 

 النَّاسِ  َحِديثِ  ِيف  اْلَكِذبِ  ِمنَ  التَّاِئبَ الزور؛ فإنّه تـُْقَبُل شهادُته بعد التوبة كما أن 
 ُته إذا تَاَب منها . ِرَوايَـ  تـُْقَبلُ  اْلِفْسقِ  َأْسَبابِ  ِمنْ  َوَغْريِهِ 

  ٨/ ١) شرح مسلم : ١(
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........................................................ 

: و هاتان الـمسئلتان فيهما خالٌف بني العلماء ، أما الثانيُة فقد َذَهَب  قلتُ 
 قَبول التوبة من َشاهِد الزُّور كما يف قول الـماتن ، و فيه خالُف الـُجمُهوُر إىل

 ال هإنّ  -كما يف ( فتح الـمغيث ) للسخاوي   – هعن يَ كِ حُ اإلمام مالٍك ، فإنّه 
   )١التوبة. ( ور بعدالزُّ  شاهدِ  شهادةُ  لُ بَ قْ تُـ 

:  ييدِ مَ حُ ـوال،  أمحد قال األول :أما األوىل فقد اختلفوا فيها على أقوال : 
 بٍ ذِ كَ كَ  سَ يْ لَ  يَّ لَ عَ  كذباً  إنَّ  «:  7 هبقولِ  كاً مسُّ ـت هتوبتُ  لُ بَ قْ يُـ  ال هنّ إ
 ،األشرس بن رافع و،  الثوري و،  مباركـال بنا عن يزمحاـال نقله و . » دٍ أحَ  ىلَ عَ 
،  اءهَ قَ الفُ  ورهُ ومجُْ ، محدثنيـال عند حُّ األصَ و  حقُّ ـال هو و.  غريهم و،  نعيم أيب و

 )٢و إليه َماَل الـمؤلُِّف . (
 وقطع)  مسلم شرح(  يف النوويأنه تـُْقَبُل توبُته ، و إليه َجَنَح  والثاين : 

ُر إىل القول األول :  هروايتِ  ولبُ وقَـ ،  هتوبتِ  ةِ بصحَّ   َهَذا وَ :  قـُْلتُ حيُث قال ُيِشيـْ
 اْلَقْطع اْلُمْخَتار وَ ،  الشَّْرِعيَّة لِْلَقَواِعدِ  َخاِلفـمُ  َضِعيفٌ  اْألَِئمَّة َهُؤَالءِ  ذََكرَهُ  الَِّذي

 ، اْلَمْعُروَفة ِبُشُروِطَها تـَْوبَته َصحَّتْ  ِإَذا بـَْعدَها رَِوايَاته َوقـَُبول ، َهَذا ِيف  تـَْوبَته ِبِصحَّةِ 
ْقَالع َوِهيَ  َها يـَُعود َال  َأنْ  َعَلى َواْلَعْزم ْعلَهافِ  َعَلى َوالنََّدم اْلَمْعِصَية َعنْ  اْإلِ  فـََهَذا.  إِلَيـْ
،  َكاِفرًا َكانَ  َمنْ  رَِوايَة ِصحَّة َعَلى َأْمجَُعوا َوَقدْ  ، الشَّرْع قـََواِعد َعَلى اْجلَارِي ُهوَ 

َفة ِ�َِذهِ  َكانُوا الصََّحابَة َأْكَثر وَ ،  فََأْسَلمَ   َوَال ،  َشَهاَدته قـَُبول َعَلى َوَأْمجَُعوا ، الصِّ
 )٣( . َهَذا ِيف  َوالّرَِوايَة شََّهاَدةال بـَْني  فـَْرقَ 

 ١/٣٣٦) فتح املغيث : ١(
 ٣/٤٠٥، النكت للزركشي :  ١/١٦٨) انظر: اليواقيت و الدرر:٢(
  ١/٨) شرح مسلم : ٣(
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 : قلتُ  و لكن رّد عليه الزركشي يف ( نكته على ابن الصالح ) ، فقال :
 األصحاب هورَ مجُ  فإنَّ ؛  ممنوعٌ  مذهبناـل خالفٌ ـم هأنَّ  نمِ  الشيخ اهعَ ادَّ  الذي هذا و

 عن حكاه قد و،  الصالح ابن نقله كما،   السمعاين وابن،  الطربي منهم،  عليه
 حكاه فيما مروزيـال القفال منهم و،  فهالِ خَ ـيُ  مـول الطيب أبو القاضي الصرييف
 رَّ أقَـ  اإذَ " :  القفال قال:  فقال،  الشهادة عن الرجوع باب يف البحر صاحب

 عند مطلبـال يف الرفعة ابنُ  حكى و. "  أبداً  هحديثُ  لْ بَ قْ يُـ  مـل بالكذب ثُ محدِّ ـال
 يف بَ ذَ كَ  اإذَ  الراوي إنّ " :  ماورديـال عن الشاهد سقُ فِ  بانَ  إذا فيما الكالم
 ما نقضُ  بَ جَ وَ  و،  السالفة هأحاديثِ  مجيعُ  تْ دَّ رُ  -4- النيب حديث
 احلديث بأنّ  هسقُ فِ  ثَ دَ حَ  نْ مَ  بشهادة حكمُ ـال ينقض مـل إن و،  منها به حكم
. "  أغلظَ  حكمه وكان،  األمصار مجيع يف و،  مسلمنيـال جميعـل الزمةٌ  حجةٌ 

 و،  ييدِ مَ حُ ـال عن ) الكفاية(  يف خطيبـال وحكاهُ ،  بنكريٍ  الرفعة ابنُ  هبْ قَّ يتعَ  مـول
 ) ١( ." حقُّ ـال هإنّ "  :قال

 حديثهـب حىت مطلقاً  هولِ بُ قَـ من  حنفيـال الدامغاينما َذَهَب إليه و الثالُث : 
 سأل أنه حكى حنابلةـال من القاضي. قال العالمة بدر الدين الزركشي :  مردودـال

 خالفـب هوغريُ  مردودُ ـال هحديثُ  لُ بَ قْ يُـ " :  فقال،  حنفيـال الدامغاين القضاة قاضي
 من حكماً  ناكَ هُ  ألنَّ :  قال .  ةً اصَّ خَ  تلك لُ بَ قْ تُـ  ال ابَ تَ  مث،  تْ دَّ رُ  اإذَ  شهادته
 وهذا، قاَل : "  حكمٍ ـب ليس له ىوَ رَ  نمّ ـم خربِ ـال دُّ رَ  و،  لُ بَ قْ تُـ  فال اهَ بردِّ  حاكمٍ 

 )٢. ( طٌ رَ فْ مُ  عٌ سُّ وَ تَـ 
 ٤٠٦-٤٠٥/ ٣) النكت على ابن الصالح للزركشي : ١(
 ٣/٤٠٨) النكت على ابن الصالح للزركشي : ٢(
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ِثَني هذا ، ال أنّه ثـََبَت   فالـمراُد بالـحـَديِث الـموُضوِع يف اصطالح الـمحدِّ
َكِذبُه ، و ُعِلَم ذلك يف هذا الـحديث بِـُخُصوِصه . و الـمسأَلُة ظَنِّيٌَّة ، و 

الظَّنِّ الَغاِلِب ، و لَْيَس إىل الَقطِع والَيِقِني الـحكُم بالوضع ، و االفرتاِء بـحكم 
 بذلَك َسِبْيٌل ؛ فإّن الَكُذوَب َقْد َيْصُدُق . 

 امَ  اأمَّ ،  بتأويل يكن مـل إن فيه ال مردودـال غري يف لُ بَ قْ يُـ أنَّه  و الرابع :
 وّ دُ العَ  من هيلحقُ  رٍ رَ لضَ  عاً فْ دَ  هلَ عَ فَـ  أو،  ضرره يعتقد مـول األعمال فضائل يف كانَ 

 )١(.  مطلقاً  لَ بِ قُ  دأتعمّ  مـل:  قال ولو:  خطيبـوال حازميـال قال.  هتوبتُ  لُ بَ قْ فيُـ 

(فالـمراد بالـحديث الـموضوع يف اصطالح الـمحدثني هذا ) أي ما ذُِكَر  قوله : 
َم ذلَك يف هذا الـحديث من أنَّه حديُث الـمطُعون بالكذب (ال أنّه ثـََبَت َكِذبُه وُعلِ 

ليُل على أنَُّه تـََعمََّد الَكِذَب يف  بِـُخُصوِصه) ألنّه ال دليَل عليه ، و إنّـَما قَاَم الدَّ
حديٍث واِحٍد ، و مع ذلك الـحكُم بالوضع على مجيع َمرِويَّاتِه إّمنَا هو بالظَّنِّ 

ظَنِّيٌَّة ، والـحكُم بالوضع  الَغالِب ، و إليه يُرِشُد قوُل الـمؤلِّف هذا :( والـمسألةُ 
واالفرتاء بـحكم الظَّنِّ الغالب ، و ليس إىل القطع واليقني بذلك سبيٌل ؛ فإنَّ 

 امَ ـِإنَّ  بالَوْضعِ  عليهِ  ْكمُ ُـ حـوالالَكُذوَب قد َيْصُدُق ) قال الـحافظ يف شرح النخبة : 
 بالـحديث العلمِ  ألهلِ  لكنَّ  ، الَكذوبُ  َيْصُدقُ  َقدْ  ِإذ؛  بالَقْطعِ  ال الظَّنِّ  بطريقِ  ُهو

 تاّمًا، ِإطِّالُعهُ  يكونُ  َمن منُهم بذلك ومُ يقُ  ماَـ وِإنّ  ، ذلك بني هاـب ونميِّزُ ـي قويَّةً  َمَلَكةً 
الَّةِ  بالقرائنِ  ومعرِفُتهُ  ، قويّاً  وفهُمهُ  ، ثاِقباً  وذْهُنهُ    )٢( . متَمكَِّنةً  ذلك على الدَّ

 ١/١٦٧، النكت للزركشي:١/١٦٧) اليواقيت و الدرر للمناوي:١(
 ١٠٦ -١٠٥) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
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 وءِ كضَ  وءٌ ضَ  هُ لَ  حديثاً  حديثِ ـال نَ مِ  نّ : إ ثيمخُ  بن بيعُ الرَّ  قالَ ولذا  �
 ) ١. ( هرُ نكِ نُ  يلِ اللَّ  ةِ لمَ كظُ  ةٌ لمَ ظُ  له حديثاً  حديثـال نَ مِ  إنّ  و،  هنعرفُ  ارالنه

- النيب عن ىوَ رَ  اذَ إ : قالَ ؟  بُ ذِ كْ يَ  الشيخَ  أنّ  مُ لَ عْ تَـ  أينَ  نْ مِ :  ةَ عبلشُ  يلَ قِ و 
 )٢.( بُ كذِ يَ  هأنَّ  لمتُ عَ "  اوهَ حُ ـبذْ تَ  حىت؛  القرعةَ  والُ تأكُ  ال: "  -4

 رُ منكَ ـال حديثُ ـالأنه قاَل :  جوزيـال ابن َحَكى َمجٌْع من الُعَلَماِء عن و �
 )٣. ( هلبُ قَ  منه رُ فِ نْ يَـ  و،  العلم طالبِ  لدُ جِ  منه رُّ عِ شَ قْ يَـ 

 هاـل شُ يْ عِ تَ :  الَ قَ ،  ةُ وعَ نُ مصْ ـال يثُ األحادِ  هذهِ  : كِ بارَ مُ الْ  البن لَ يْ وقِ  �
   ،  جهابذةُ ـال   ��� ��         :٤]. (٩[الـحجر( 

 أن رُ قدِ يَ  هأنّ  مكُ دُ أحَ  نَّ نَّ ظُ يَ  ال!  بغدادَ  أهل يا ":  يوماً  الدارقطين وقال �
 )٥. ( يٌّ حَ  اوأنَ  - 4 - هللا رسولِ  على يكذبَ 

 عن يذكرون خناـمشاي من واحد غري مسعت: ي جوزقـال بكر وأبقال  �
 ال حياءاأل يف الشرقي حامد أبو مادام:  قال نهأ مةـخزي نب إسحاق بن حمدـم

 )٦(. - 4 - هللا رسول على يكذب أن حدٍ أل يتهيأ
:  الشرقي حامد یأب ىلإ ونظر مةـخزي بن إسحاق بن حمدـمقال  �

 )٧( . - 4 - هللا رسول على والكذب الناس بني حجزـت حامد یأب حياة
 ٦١٣، احملدث الفاصل :١٣٤) الكفاية :١(
 ٦١٣) احملدث الفاصل :٢(
 ١/١٣٤، اليواقيت و الدرر:٢٦٨/ ١) فتح املغيث :٣(
 ١/١٨٢، شرح علل الرتمذي البن رجب:١/٤٦) املوضوعات البن اجلوزي:٤(
 ٢/٣٩٢، الآليل املصنوعة:٣) النافلة يف األحاديث الضعيفة أليب إسحاق احلويين:٥(
 ٤٥ضوعات البن اجلوزي : ) املو ٦(
 ٤٥) املوضوعات البن اجلوزي : ٧(
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و بـهذا يندفع مـا ِقْيـَل يف معرفـة الوضـع بـإقرار الواضـع :  أنـَّه يــجوُز أن 
يكون َكاِذبًا يف هذا اإلقرار ؛ فإنَّه يـُْعَرُف ِصْدقُه بَغاِلِب الظَّنِّ ، و لوال ذلك َلَمـا 

 . تُل اْلُمِقرِّ بالقتل ، وال رَْجُم اْلُمْعَرتِِف بالّزِنَا ، فافهمَساَغ قَ 

: هذا  أقول( وبـهذا يندفع ما ِقْيَل يف معرفة الوضع بإقرار الواضع اخل )  قوله:
جواُب إيراٍد أْوَرَدُه الَعالَّمُة ابُن دقيق العيد على الـحكم بالوضع بإقرار الواضع . 
وحاصل ما اْسَتْشَكَلُه : أنّه قد ذََكَر ُعلَماُء الـحديث يف أسباب معرفة الوضع يف 
الـحديث إقراَر الرَّاِوي بالوضع ، و هذا إنّـَما يكفي يف َردِّ َحِديِثه ، و لكنَّه ليس 

 )١ٍع يف َكونِِه َموُضوعاً لـجواز أْن َيْكِذَب يف هذا اإلقرار ِبَعْيِنِه . (بقاطِ 
نه الـمؤلُِّف بِـَما حاِصُله : أنَّ الـحكَم بالوضع إنّـَما يكوُن بغلبة فأَجاَب ع

يف  فَ رِ عُ  وقدالظنِّ ال بالقطع و اليقني ، و هذا الَقْدُر كاٍف للحكم بالوضع ، 
. مث اْسَتْشَهَد على ذلك بأن  األمرِ  نفسِ  يف القطعُ  ال نِّ الظَّ  بةُ لَ غَ  الشرطَ  أنَّ َمـحلِِّه 

القاِتَل إذا أقّر بالقتل يـُْقَتُل بإقراره ، و هكذا إذا أقّر الزَّاِين بالّزِنَا يـُْرَجُم ، و إمنا َجاَز 
 ذلك ؛ ألنّه يُعَرُف صدُقه بـحكم الظنِّ الَغاِلب .      

قال الراِقُم عفا هللا عنه : إّن ما َفِهَمُه الـمؤلُِّف من كالم الشيخ ابن دقيق 
بذلك اإلقرار أصالً  العيد أنّه يـَُردُّ الـحكَم بالوضع بإقرار الواضع ، و أنُّه ال يـُْعَملُ 

ال َقْطعًا وال ظَّنًا ، هو الَِّذي َفِهَمُه العالمة اإلمام الذهيب من كالم الشيخ يف 
 (الـموقظة) حيث قال بعد كالمه :

 ١٢) انظر : االقرتاح البن دقيق العيد : ١(
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........................................................ 

" قلُت : هذا بعُض ما فيه ، و نـحُن لو فـََتْحَنا باَب التجويز و االحتمال 
 )١البعيد َلَوقـَْعَنا يف الوسوسة والسفسطة " . (

فقال يف (نكته على ولكن هذا الَفهم َخاِطىٌء . َردَُّه الـحافُظ ابُن َحَجر،  
ابن الصالح ) : قلُت : كالُم ابن دقيق العيد ظاهٌر يف أنه ال يستشكُل الـحكَم  ؛  
ألّن األحكام ال ُيْشتَـَرُط فيها القطعياُت ، ولـم يـَُقْل أَحٌد أنّه يُقَطُع ِبَكوِن الـحديِث 

يقتضي ُموِجَب الـحكِم   َموُضوعًا بـمجرَّد اإلقرار ، إالَّ أنَّ إقراَر الواضع بأنّـه َوَضعَ 
العمَل بقوله ، و إنـما نـََفى ابُن دقيق العيد القطَع بكون الـحديث َموُضوعًا بـمجرَِّد 
إقرار الراوي بأنه َوَضَعه فقط ، فلم يـَْعَرتِْض لتعليل ذلك ولـم يـَُعلِّل بأنه يلزم العمُل 

عرتاَفه بذلك يُوِجُب بقوله بعد اعرتافه ، ألنَّه ال ماِنَع من العمل بذلك ؛ ألن ا
ثبوَت فسِقه ، و ثبوُت فسِقِه ال يَـمَنُع الَعَمَل بـمـُوِجِب إقرارِِه ، كالقاِتل مثًال إَذا 
اْعتَـَرَف بالقتل َعَمداً من غري تأويل ؛ فإّن ذلك يُوِجُب فسَقه ، و مع ذلك فنقتُله 

باً يف ذلك اإلقرار بعينه . َعَمالً بـموِجِب إقرارِِه مع احتمال كوِنه يف باطن األمر َكاذِ 
 )٢و لـهذا َحَكَم الُفَقهاُء على َمن أقـَرَّ بأنَّه َشِهَد الزُّوَر مبقتضى اعرتافه . (

و ،  وبيان توضيحفالـحاصُل أّن كالَم ابن دقيق العيد إنـما هو  قلُت : 
 يٍّ عِ طْ قَ  بأمرٍ  ليس،  باإلقرار بالوضع حكمـال أنَّ  همرادُ و  ،يف شيٍء  باستشكال ليسَ 
 ثبوتُ  ذلك من يلزم ال هإنّ . و  اإلقرار يف هبِ ذِ كَ  َجَوازـل ؛ األمر نفس يف امَ لِ  قٍ موافِ 

 ، الظنِّ  غلبة علىهذا  يف حكمـال مدار لكن؛  هٌ جِ تّ مُ  وهويقينًا .  بالوضع حكمـال
 . و هللا أعلم . هنا موجودةٌ  هي و
 ٤٠) املوقظة:١(
 ٢/٨٤١) النكت على ابن الصالح : ٢(
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وأّما اتـَّهاُم الرَّاِوي بالكذب فبأْن َيُكْوَن َمْشُهوراً بالكـذب ، و َمعُرْوفـاً بـه 
وي ، و يف ُحْكِمـه روايـُة مـا يف كالم النـاس ، و لــم يَثبُـْت َكِذبُـه يف الــحديث النبـ

 يُـَخاِلُف قواِعَد َمعُلوَمًة ُضُرورِيًَّة يف الّشرع ، كذا ِقْيَل .

( وأما ا�ام الراوي بالكذب فبأن يكون مشهوراً بالكذب ومعروفاً بـه  قوله:
مل يَثُبْت َكِذبُه يف احلديث النبوي ، و يف ُحْكِمه روايُة مـا يُــَخاِلُف يف كالم الناس و 

قواِعــَد َمعُلوَمــًة ُضــُرورِيًَّة يف الشــرع ) هــذا بيــاُن الطعــن باتـــّهام الكــذب ، و هــو الثــاين 
َر    بأَحِد األمرين : بالكذب الراوي هامّـ اتمن ُوُجوِه الطعن يف العدالة . و قد ُفسِّ

 . معلومةـال للقواعد خالفاً ُـ م يكون و هجهتِ  من إالّ  حديثُ ـال ىروَ يُ  ال أنْ  -١
 منه يظهر مـل لكن ، العادي هكالمِ  يف بالكذب ياوِ الرَّ  فَ رَ عْ يُـ  أنْ  -٢
 . النبوي حديثـال يف الكذب

رًا قوَله  يـُْرَوى ال بأن" :  الكذبب تههمُـ ت: "  قال الـحافُظ ابن حجر ُمَفسِّ
 ُعِرفَ  َمن وكذا ، معلومةـال للقواعد الفاً خَ ـمُ  ويكونَ  ، جهته من إالَّ  حديثُ ـلا ذلك

 هذا و ، النبويّ  حديثـال يف ذلك وعُ قُ وُ  منه َيظهر مـل إنْ  و ، كالمه يف الكذبب
 )١. ( األولِ  ُدونَ 

 : ومها بالكذب الراوي هامـات أسباب فُ عرَ يُ  هذا ومن
 .العامة وقواعده ينالد أصول فُ خالِ ُـ ي ما برواية الراوي يتفّرد أن -۱
 الكذب منه يظهر من غري أن، العادي كالمه يف بالكذبأن يكون معروفًا  -۲
 .النبوي حديثـال يف
 ١٠٤-١٠٣) شرح النخبة: ١(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٥١                                            

ٌروُك  ى هذا القسُم َمرتُوكاً كما يـَُقاُل : حديثُه َمرتُوٌك ، و ُفالٌن َمتـْ و ُيَسمّٰ
 الـَحِديِث .

( وُيَسمَّى هذا القسُم مرتوكاً ، كما يـَُقاُل : َحديثُه مرتوٌك ، و فـالٌن  قوله :
 هُ رْ كُ ذْ يَـ مـولـ،  العالمـة ابـن حجـر أفرده حديثـال من نوعال هذا وَمرتُوُك الـحديِث ) 

 . النووي وال الصالح ابنُ  هقبلَ 
 : مرتوكـال؛ ألّن معىن   مرتوكاً  ىمَّ سَ يُ إنّـَما  يثـحدالالنوع من  وهذا

و الُيَسمَّى  " مّطرَحـال حديثـال"  ـ تعاىل هللا رمحه ـ الذهيب ّمساهُ  و ، ورمهجُ ـال
 عليه قُ لِ طْ يُ  وقد.  لوضعبا حكمـال يسوغ ال بالكذب مهاّـ االت دَ جرَّ ـم ألنَّ  ؛ موضوعاً 

 . تفصيله سيأيت كما ، رَ كَ نْ مُ الْ  محدثنيـال عضُ ب
لكن  و وكاً،رتُ مَ بالكذب  مِ هَ تـَّ مُ الْ  حديثَ  ىَمسَّ  حافظَ ـال أنَّ مث ال يَـخَفى 

 على ال اِويالرَّ  على "مرتوك" لفظ إطالقُ  محدثنيـال استعمال يف معروفـال
 على ونَ قُ لِ طْ يُ  وقدكما يـَُقاُل: فالٌن َمرتُوٌك ، أو فالٌن َمرتُوُك الـحديِث .  حديث،ـال

 . العبارات من ذلك حوـن و ،ساقطٌ  أو، واهٍ  أو،  باطلٌ  أو،  موضوعٌ  بأنه:  هحديثِ 
،  ةرّ مُ  عن،  فرقد عن،  الدقيقي صدقةالـمرتوك حديُث  حديثالـ مثالُ و 

 عن،  حارثـال عن،  جعفيـال جابر عن،  مشر بن رومْ عَ  حديثُ  و؛  بكر أيب عن
 ابن عن،  حـصال أيب عن،  الكليب عن،  مروان بن حمدـم الصغري السدي علي

 .  الذهب ال الكذب سلسلةُ  هذهالـحافظ :  قال.  عباس
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ــه ، وَظَهــرَ  ــاَب وَصــحَّت توبُت ــْدِق منــُه و هــذا الرَُّجــُل إْن َت ت أمــارَاُت الصِّ
َجاَز مساُع الـحديِث منـه . و الـَِّذي يـََقـُع منـه الكـذب أْحَيانـاً نـاِدراً يف كالِمـه غـِري 
الـحديث النبوي، فذلك غُري ُمَؤثٍِّر يف تسميِة حديِثه بالـموضوع ، أو الــمرتوِك ،  

 و إن كانْت َمْعِصيًَّة .

(وهذا الرجل) أي الـمتـََّهم بالكذب ( إْن تَاَب ، و َصحَّْت توبُته،  قوله :
 حديبث يف الكذبمنه جاَز مساُع الـحديث منه) ألّن وَظَهَرت أماراُت الصدق 

. و  منه التائب روايةُ  لُ بَ قْ إذا تاَب منها الرُجُل تُـ  الفسق أسباب من غريه و الناس
 غري يف الكذب من و،  الفسق نَ مِ  التائب روايةُ  لُ بَ قْ تُـ " يف ( تدريب الراوي ): 

 )١. ( ذلك على ةالَّ الدَّ  األحاديث و لآليات؛  شهادتهك النبوي حديثـال
،  الشافعي الصَّْرييف بكرٍ  أيب اإلمامو هذه الـمسئلة قد قيل : فيه خالُف    

 يف له تُ دْ جَ وَ  فيما الشافعي يفري الص بكرٍ  أبو اإلمام وأطلقَ :  الصالحِ  ابنُ  قال
 ، بكذبٍ  النقلِ  أهلِ  من خَربه اطنَ قَ أسْ  َمنْ  لُّ كُ :  فقال)  الشافعيِّ  لرسالةِ  شرِحهِ (

 بعدَ  قويّاً  جعْلهُ ـن مـل نقَلهُ  ضعَّفَنا َمنْ  و.  تظهرُ  بتوبةٍ  لَِقبُـْولِهِ  نـَُعد مـل ، عليه وجدناهُ 
َمامُ  َوذََكرَ قال :  . والشهادةُ  الروايةُ  فيه افرتَقتْ  مَّاـم  ذلكَ  أنَّ  وذََكرَ .  ذلكَ   أَبُو اْإلِ

 ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما ِإْسَقاطُ  َوَجبَ  َواِحدٍ  َخَربٍ  ِيف  َكَذبَ  َمنْ  َأنَّ  اْلَمْرَوزِيُّ  السَّْمَعاِينُّ  اْلُمظَفَّرِ 
َرِيفُّ  ذََكرَهُ  َما اْلَمْعَىن  َحْيثُ  ِمنْ  اِهيُيضَ  َوَهَذا ، َحِديِثهِ   )٢( . الصَّيـْ

الح ): (أي ابن الص قوله على ضَ رتُِ اعْ و لكن قال أبو إسحاق األبناسي: 
 ، قال :غريه يف أو،  حديثـال يف بكونه الكذب يقيد فلم أي"  الصرييف وأطلق"
 ١/٣٢٩) تدريب الراوي:١(
  ١١٦دين عرت : ) علوم احلديث بتحقيق نور ال٢(
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........................................................ 

 أهل من هقولِ  بدليل حديثـال يف الكذبَ  ادَ أرَ  ماـإن الصرييف أنّ  والظاهرُ " 
 وليس:  فقال) ،  عالمواأل الدالئل(  كتابه يف ثمحدِّ ـبال هدَ يَّ قَـ  قد و،  النقل

،  األول يف كاذب فهو"  الكذبَ  دتُ تعمَّ :"  ولَ يقُ  أن إالّ  ثِ محدِّ ـال على نُ عَ طْ يُ 
 )١( . ذلك بعد هخربُ  لُ بَ قْ يُـ  وال

وكذا قيد كالَمه العراقي يف ( التقييد و اإليضاح ) ، و سراج الدين 
 )٢األنصاري يف (الـمقنع ) . (

و لكن السخاوي يف ( فتح الـمغيث ) ماَل إىل إطالق كالِمه ، و نازََع 
 إذْ ؛  نظراً  مَ تقدَّ  ماـب التقييد إرادة توجيه يف إنَّ  َمْن قـَيََّد كالَم الصرييف ، فقال : "

 وكذا،  اختصاص غري من كانت كيفما واألخبار الروايات أهل هم لقنال أهلُ 
 ؛  غريه أو،  -4- عنه خِربُ يُـ يكونَ  أن من مُّ أعَ  ثِ محدِّ ـبال الوصف

 )٣". (الكذب هتنكريُ  التعميم إلرادة لُّ دُ يَ  بل

ى حـديث هـذا  وقوله : ( والذي يقع منـه الكـذب أحيانـا نـادرا اخل ) فـال ُيَسـمّٰ
: وهذا الذي قاله الـمؤلُِّف لـم أَر  أَحـداً َصـرََّح بـه  قال الراقمموُضوعاً وال ُمرتوكاً . 

مـّمن َصـنََّف يف مصـطلحات الصـناعة ، و أظُـنُّ أنَّ الــمؤلِّف إنــَّما أَخـَذه مـن قولــهم 
ـــــمتـََّهم بالكــــذب :  ــــ مــــن وهــــويف تعريــــف ال  يف ال النــــاس كــــالم يف بالكــــذب فَ رِ ُع

  . النبوي حديثـال
   ٢٥٥) الشذا الفياح :١(
 ٢٨١، املقنع:١/١٢٩) التقييد و اإليضاح: ٢(
 ٣٣٧-١/٣٣٦) فتح املغيث:٣(
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ـــمَراُد بــه الِفْســُق يف الَعَمــل ُدون االعتقــاد ،  فــإنَّ ذلــك  وأمــا الِفْســُق فال
 داِخٌل يف البدعة ، و أكثُر ما ُيْستَـْعَمُل البدعُة يف االعتقاد . 

يـََقُع فُيعَلُم ِمن ذلَك أنَّ َمن لـم يـُْعَرْف بالكذب يف كالم الناس ، و إنـما 
ال يكون ُمتَّهماً بالكذب ، و ال يكون حديُثه َمرتُوكاً ، و منه الكذب أحيانًا ناِدراً 
نا ُسَؤاٌل : فإن لـم يكن حديثه موضوعًا أو قلُت : و ههإْن كان ذلك معصيًة . 

مرتوكًا فما ذا يقال له ؟ فالـجواب أن حديَثه يـَُقاُل له : الـمنَكُر ؛ ألنّـهم صرَُّحوا 
بأن حديَث الفاسق يـَُقاُل له الـمنكُر كما يأيت ، و ليس بـخاٍف أّن الذي يقع منه 

       الكذب أحياناً يُْطَلُق عليه الفاسُق .

( وأما الفسُق فالـمراُد به الِفْسُق يف الَعَمل ُدون االعتقاد ، فإنَّ ذلك قوله: 
داخٌل يف البدعة ، و أكثر ما ُيْستَـْعَمُل البدعُة يف االعتقاد ) هذا بياٌن للفسق 

 الذي هو ثالُث ُوُجوِه الطعن يف العدالة . مث ههنا أبـحاث : 
 معىن الفسق لغًة و شرعاً :

 ، الشيء عن خروجـالهو  العرب كالم يف الفسق ومعىن الفسق ،  األول :
 التـَّْركُ وهو  . جحرها من والفأرة ، قشرها عن خرجت إذا الرطبة فسقت:  الُ قَ يُـ 

 َفَسقَ  كالُفسوقِ  الُفجورُ  أو َحقِّ ـال َطرِيقِ  عن ُخروجُ ـوال والِعْصيانُ  تعاىل ا�ِّ  ألَْمرِ 
:  وَفَسقَ   َحقِّ ـال عن ُخروجٌ :  قٌ لَِفسْ  إنه و.  وُفسوقاً  ِفْسقاً  وَكرُمَ  وَضَربَ  كَنَصرَ 

 كالم يف قطُّ  عْ مَ سْ يُ  مـل أنه األعرايب ابنُ  مَ عَ وزَ .  َخرَجَ :  ربِّهِ  أمرِ  عن و،  جارَ 
 حكاه يبٌّ رَ عَ  كالمٌ  هو و ، عجب هذا و:  قال.  فاسق شعرهم يف وال جاهليةـال

 ) ١( . جوهريـال و،  فارس ابن عنه
 ، تفسري القرطيب ، روح املعاين ٥٨١١، القاموس احمليط :٢/٣٣) الصحاح :١(
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........................................................ 

 من هونَ دُ  و،  فرَ الكُ  لُ شمَ فيَ ،  الطاعة عن الءقَ العُ  وجُ رُ خُ فهو  شرعاً أما  و
 الفطرةُ  هُ تْ ضَ تَ واقْـ  العقل ألزمه اعمَّ  خروجهـل قٌ فاسِ  رُ فالكافِ  . الصغرية و الكبرية

 : تعاىلو أُْطِلَق الفاِسُق على الكافر يف كالمه .  السليمة       

     �  � :تعاىل قال و] ، ٥٥[النور :        

  �     � :فُيعَلُم منه أّن  به مانـاإلي فقابل ] ١٨[السجدة ،
 ، فاسقُ ال:  هيلع قُ لَ طْ يُ  - الكفر دون امَ ِـ ب – العاصيكذا   والـمراَد هو الكافُر . 

  �   �: القاذف شأن يف تعاىلهللا  قالكما   �     

  �   � :٤[النور[ 
 على قُ طلَ يُ  فال،  الكبرية بارتكابه صَّ خَ  االستعمالَ  و رفَ العُ لكنَّ  و 

 سُ تلبُّ لاهو :  هنا بالفسق مرادُ ـالف . بقرينةٍ  نادراً  إالّ  الكفر ، و الصغرية ارتكاب
 يف الكالمَ  ألنّ ؛ املبحث  عن خارجٌ  فهو رُ الكف أما و ؛ الكفر دون معصيةٍ ـب

 .  مسلمـال الراوي
الفسق الَعقِدي ، و الفسق الَعَملي ، والـمراُد ههنا  : قسمانِ  الفاسقُ  والثاين :

و إليه إشارٌة يف قول الـمؤّلف : " أما .  بالفسق : الفسُق العملي ال االعتقادي
عتقادي ". و الوجُه أن الفسق اال الفسُق فالـمراد به الفسق يف العمل دون االعتقاد

 هذه يف هُ وْ أفردُ  البدعة ، و يف العلماء أْدَخُلوه من اً كثري و إن كان فسقًا ؛ لكّن  
 أو ، فيه االختالف و عليه الكالم لكثرة أو ، خطورتهـل إما ذلك و األبواب ؛

فهو عاٌم يـُرَاُد به ما عدا  . األمور هذه لغري أو ، تفاصيله من كثري انضباط لعدم
 الفسق العقدي .
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الظـاهر فقـط ، اختلف العلماُء هل الــمراد بالفسـق هنـا الفسـق  و الثالُث :
أو مــا هــو أعــّم مــن ذلــك ، علــى قــولني ، كمــا أنـــهم اختلفــوا يف العدالــة هــل الـــمراد 

 ألن ؛ اً هر اظــعلــى أن الـــمراد مــا كــان  رُ هو مـجالــالظــاهرة أو مــا يشــمل الباطنــة . و 
 بــالظواهر ُنَكلَّــفُ  ماـإنــ ، وألنــه وظهــوره بــه العلــم بعــد هــو ماـإنــ للطعــن بــاً وجِ مُ  هجعَلــ
   . السرائر يتوىل وهللا

 عن الرواية ألن ة الفاسق؛رواي قبول عدم على العلماءُ  اتفق قد: الرابُع 
 كذب الحتمال؛  اهَ لُ بطِ يُ  والفسقُ  ، ودينٌ  أمانةٌ  -4- هللا رسول

 دِّ برَ  وتعاىل سبحانه هللا أمر لقدو  . -4- هللا رسول على الفاسق
 : تعاىل فقال ، وهلابُ قَـ  من رحذّ و  الفاسق رواية    � � � �    �      

�   �   �    �             �  :٥[احلجرات[ 
 يف هقولُ  لَ طَ بَ  هفسقُ  تَ بَ ثَـ  نمَ : يف تفسري هذه اآلية  العريب ابنُ  قالو 
 )١( . اهَ لُ بطِ تُ  قرينةٌ  الفسق و،  أمانة خربـال ألن ؛ إمجاعاً  األخبار

 لقبو  على دليلٌ  اآلية هذه يف و" :  اآلية هذه يف رطيبالقُ العالمُة  يقولُ و 
 و،  الفاسق خرب نقل عند بتبالتث فيها أمر ماـإن ألنه؛  عدالً  كان ذاإ الواحد خرب
 قرينة الفسق و،  انةأم خربـال نأل؛  إمجاعاً  األخبار يف هقولُ  لَ طَ بَ  هفسقُ  تَ بَ ثَـ  من

  )٢(" .  اهَ لُ طِ بْ تُـ 
 – اءفَ عَ الضُ  يعين - ومنهم: )  مجروحنيـال(  يف حبان ابن حامت أبو وقال

  يكون ال الفاسق ألن؛  هـروايت يف وقاً دُ صَ  كان إن و،  السفه و بالفسق نمعلـال
 ١٦٤/  ٧ : العريب البن القرآن أحكام) ١(
 ٣١٢/  ١٦:  القرطيب تفسري )٢(
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 على دُ مَ تَ عْ يُـ  ال العدالة حدِّ  عن خرج ومن جروحًا،ـم يكون ال والعدل عدًال،
 دُّ ضِ  عليه يظهر أن إالّ  ، األحوال من حالةٍ  يف بعينه شيء يف صدق إن و صدقه،

 فأما ، خربهـب جُّ تَ حْ ـيُ  فحينئذٍ ،  وجل عز هللا طاعةَ  أحواله أكثرُ  يكون حىت؛  جرحـال
 )١( . فال عنه ذلك ظهور قبلَ 

حديث الراوي الـمتـََّهم بالفسق يـَُقاُل له:  أنَّ :  هنا ظَ الحِ تُ  أن جدير اخلامُس:
  ــــــــبـ هحديثُ  ىُيسمّٰ ف الـمنكرُ ، كما أْفَصَح به الـحافُظ ابُن َحَجر يف شرح النخبة .

 للمنكر فإنّ ؛  مخالفةـال قيدَ  منكرـال يف طُ رتَِ شْ يَ  ال نْ مَ  رأي على؛ لكن ) منكرـال (
 حشفُ  أو،  هلفسقِ  هضعفُ  لُ مَ تَ حْ ـيُ  ال يفٌ عِ ضَ  به تفّرد ما - ١ : مها:  إطالقني

 مجعاً  أو،  منه أوثق هو نمَ  خالفاً ـم الضعيفُ  رواه ما - ٢ . هتِ لَ فْ غَ  كثرةِ  أو هطِ لَ غَ 
فعلى الرأي األول يُطَلُق على حديث الراوي الـمتـََّهم  .كما سبق   الثقات من

 بالفسق أنه ُمنَكٌر  .    
و قد يـَُقاُل: إّن هذا الـحديث ُيَسمَّى مرتوكًا ، كما يظهر من كالم السيوطي  

 بالكذب مٌ هَ متّـ  راويه و فيه خالفةـم الالذي  حديثُ ـفاليف(التدريب) حيث يقوُل:" 
 غري يف به فَ رِ عُ  أو،  معلومةـال للقواعد خالفـم وهو جهته من إال يروي ال بأن

 )٢. ( مرتوكُ ـال ىمَّ سَ يُ  الغفلة أو، الفسق أو، الغلط كثري أو ،النبوي حديثـال
 

  ١/٧٩) ا�روحني:١(
 ١/١٢٨) تدريب الراوي:٢(
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والكــذُب وإن كــان داخــالً يف الفســق ؛ لكــنـَُّهم َعــدُّوه أصــالً علــى حــدٍة 
 لكون الطعن به أشدَّ وأغلَظ  . 

وأما جهالُة الراوي فإنـَّه أيضـاً سـبٌب للطعـن يف الــحديث ؛ ألنّـه لــما لــم 
َثِينْ  يـُْعَرف امسه وذاتُه لـم يـُْعَرْف حالُه ، و أنه ثَِقٌة أو غُري ثقٍة  . كمـا يقـوُل : َحـدَّ

 رجٌل ، و أَخَربين شيٌخ ، و ُيَسمَّى هذا ُمبَهماً . 

( والكذب وإن كان داخًال يف الفسق ؛ لكنهم َعدُّوُه أصًال على  قوله:
لَظ.) هذا َدفٌع لـما قد يـَُقاُل : إّن الكذب داخٌل حدة ؛ لكون الطعن به أشدَّ وأغ

يف تعريف الفسق كما هو ظاهر ، فلماذا يـَُعدُّونَه أصًال على حدٍة ؟ فأجاب عنه 
 أشدِّ بـما َحاِصُله : أن الكذب و إن كان داخًال يف الفسق ؛ لكنه لـما كان من 

 أفَرُدْوُه ، وَعدُّوُه أصالً ُمْسَتِقالً .  الطعن أسباب وأقبح ، الفسق أنواع
 خاصـال الكذب هذا كان ماـلقال القاري يف ( شرح شرح النخبة ) : " 

- عليه مفرتيـال بكفر لَ يْ قِ  حىت ، الطعن أسباب وأقبح ، الفسق أنواع أشدَّ 
 )١. ( لِّ الكُ  على همَ وقدَّ  ، آخرُ  جنسٌ  هكأن  هلَ عَ وجَ  هُ دَ أفرَ  ، -4

 فـاألول ، طلقـاً مُ   وصٌ ُصـوخُ  ومٌ ُمـعُ  الـراوي كـذب وبـني الفسـق بَــْنيَ هـذا ف على
 ، الكــذب  عليــه صــدق مــا كــل علــى قُ يصــدُ  الفســق ألن ؛ مُّ أَعــ والثــاين ، صُّ أَخــ

 . العكس دون

( وأمــا جهالــُة الــراوي فإنــه أيضــاً ســبٌب للطعــن يف الـــحديث ) فــال قولــه : 
 ْقَبُل حديثُه (ألنه لـمامل يُعَرْف امسُه و ذاتُه لـم يُعَرْف َحالُه) من حيُث عدالُته ، ويُـ 
 ٤٣٠) شرح شرح النخبة: ١(
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عــــدمها ( و أنَّــــه ثقــــٌة ، أو غــــُري ثقــــٍة ) و هــــذه الـــــجملة تفســــٌري لـــــما قبَلــــه ، فــــالواُو  
العاطفـــُة تفســـرييٌة ، وهـــو عطـــُف الــــجملة علـــى الــــمفرد ، و يف جـــوازِِه خـــالٌف بـــَني 

َثِينْ رَ  ،  همبعُضـأخـربين يقـول :  أوُجٌل ، و أْخَربِينْ َشـيٌخ ) النحاة (كما يقوُل : َحدَّ
َهمـاً ) ؛ ألنــه أُبـــِْهَم  فــالن ابـنُ  أو ( و ُيَسـمَّى هــذا ) أي الـــمذكور بـاللفظ العــام ( ُمبـْ

 امسه و بالتايل ذاته .

قــال الــراقم : هــذا بيــان الســبب الرابــع مــن أســباب الطعــن يف العدالــة و هــو 
جهالة الـراوي . و يف هـذا الــمقام بــحثان : األول : تعريـف الــجهالة و أنواعهـا ، و 

 الثاين : حكم كل واحد من أنواعها .
 جهالةُ ـال و، "  َعِلمَ "  ضدّ "  َجِهلَ "  مصدر:  لغةً  فهي أما األول :

 أنب ، حاله أو الراوي َعْنيِ  معرفةِ  عدمُ :  اصطالحاً و  . معرفته عدم تعين بالراوي
 هذاـب و.  التعديل و جرحـال أهل قبل من جريحٌ ـت ال و،  تعديلٌ  فيه فَ رَ عْ يُـ  ال
 جهالةُ :  أوالً أنواعها :  هي، و  أمور ثالثةُ  حتهاـت يندرج اويالرّ  جهالةَ  نّ إف معىنـال

  . الراوي حال جهالةُ :  ثالثاً  . الراوي عني جهالةُ :  ثانياً  . الراوي اسم
ـــَرَف امسُـــه و ال كنيتُـــه  أمـــا جهالـــُة االســـم ، فالظـــاهر أن الــــمراَد بـــه أن ال يُع

 ) .أو عـن شـيخ  رجـل عـن: (  اإلسـناد يف يـأيت كـأنبـحيث أن ال يـُْعَلَم َمـن هـو ؟  
و هذا القسم ُيَسّمٰى ُمبهماً . و هو الذي ذكره الـمؤلف من أنـواع الــمجهول و لــم 

 يذكر غريَه و لـم ُيِصب .  
مث مـــن الــــمالحظ ُهنـــا أنـــه لـــيس الــــمراد أن ال يُعـــَرَف امسُـــه فقـــط ؛ ألن ِمـــَن 

 الرُّواِة العادلني الـمعروفني َمن ال يـُْعَرُف امسُه :
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 بن معاوية عنه روى ، قال ابن أيب حامت : يالعنس سليم بن محزة أيبك  -١ 
 ، ىسمّ يُ  ال:  يقولُ  يبأ مسعتُ ،  يونس بن وعيسى،  حارثـال بن وعمرو،  صاحل

 )١( . ثقة محصي هو و
،  شعبةُ  عنهَرَوى  - � - علي بن حسنـال موىل انالطحَّ  زياد أيبوك -٢

 )٢. (هامسُ  فُ عرَ يُ  ال نمّ . و هو مـ أبو حامت ، و غريُه و،  نيعِ مَ  بنُ ا هقَ وثـَّ 
 ىوَ رَ  ، أميمة أبو:  الُ قَ ويُـ قال النووي :  ي ،التابع يالتيم أمامة أيبو  -٣

 بن حسنـوال ، مسيبـال بن العالء و ، شعبةُ  عنه ىوَ رَ و .  خطابـال بن رَ مَ عُ  عن
 )٣( . هامسُ  فُ يُعرَ  ال ،ثقةٌ  هو:  معني بن حيـي قال. ي الفقيم عمرو

قال يف ( تـهذيب التهذيب ) :  . زدياأل الشامي شعرياأل صاحل أيبو  -٤
 عبد بن إمساعيل و،  ميمـت بن يزيد بن الرمحن عبد و،  سوداأل سالم أبو عنه ىوَ رَ 

 أبو  قال . الصنعاين داود بن راشد و،  عطية بن وحسان،  مهاجرـال أيب بن هللا
 )٤( . به بأس ال:  حامت أبو قال و،  هامسُ  فُ عرَ يُ  ال:  زرعة

 أمحــد أبــو هرَ َكــذَ  و) ،  الثقــات(  يف حبــان ابــنُ  هرَ َكــذَ  ، الليثــي ســليمان أيب -٥
 )٥. ( هامسُ  فُ رَ عْ يُـ  ال فيمن)  الكىن(  يف حاكمـال
 

 ٣٦٢/ ٩) اجلرح و التعديل : ١(
 ٢/٤٦١تعجيل املنفعة : ) ٢(
 ٧٤٣ �ذيب األمساء و اللغات :) ٣(
 ١٢/١١٢) �ذيب التهذيب :٤(
  ١/٢١٥) ذيل ميزان االعتدال :٥(
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 سريع بشكلو هذا ُقّل من ُكثر ، فإْن َتَصفَّحَت ُكُتَب الّرَِجال ، و لو 
من الرُّواة من هذا القبيل . و على ذلك نّبه العالمة سراج الدين  تـجُد فيها مجاعةً 

أي ابن الصالح  – الشيخ يذكره مـل فرعاألنصاري يف ( الـمقنع ) حيث قال: " 
  فالنٌ  أخربين:  لَ قا إذا و،  به جَّ تُ احْ ،  هامسُ  لَ هِ وجُ  هوعدالتُ  هعينُ  تْ فَ رِ عُ  من: "  -
 أو فالن : قال أو،  مهاأحدِ   عدالةُ  لَ هِ جُ  فإنْ ،  هبِ  جَّ تُ احْ  عدالن مها و،  فالنٌ  أو

 )١" .  ( به جّ تَ حْ ـيُ  مـل،  غريه
فالــحاصُل أّن َمـن لــم يـُْعـَرْف اســُمه ، و لكـن ُعرِفَـْت ذاتُـه و ثقاهتـه ، فهـذا 
مـحتجٌّ به، و أما الَِّذي لـم يـُْعَرْف اسـُمه بـحيث َخِفَيْت ذاتُه فهـو مــجهوُل االسـم ؛ 

نُــهُ  تـُْعـَرفُ  ال امسُــه ِهمَ ـأُبْــ َمـنألن  و بالتــايل فــال يكــون  ؟ عدالَتُـهُ  تـُْعــَرفُ   فكيــفَ  ، َعيـْ
 ُمـْحتّجاً به . 

: " أن ال يكـون للـراوي  - واحـد غـري قالـه كمـا -و أما جهالُة العـني فهـو 
 اءِ َمـــلَ للعُ " ، فمـــن لـــه راٍو واحـــٌد فقـــط فهـــو مــــجهوُل العـــني . و  فقـــط واحـــد راوإالَّ 
 -: أقوال عنهالعني  جهالةُ  به ترتفع فيما

 يــروي أنْ  جهالةُ ـالــ بــه ترتفــع مــا قــلّ أ أنَّ  إىل البغــدادي خطيبُ ـالــ بَ َهــذَ  -١
 ) .٢(.  بالعلم مشهورينـال من فصاعداً ،  اثنانِ  الرجل عن

و لــم يكـن مــحتّجاً بـه  لــم يكـن ثقـةً  مـن عنه روى إذاعلى هذا فإّن الراوي 
 )٣(.  هجهالتُ  ارتفعت وال ةً جَّ حُ  هحديثُ  يكن مـل
 ٢٦٥املقنع : ) ١(
 ٨٨الكفاية يف علم الرواية :) ٢(
 ٢/٢٩) قاله الزيلعي يف نصب الراية:٣(
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 ابن و،  الذهيب و،  معني بن حيـي، و منهم  العلماء من فريقٌ  بَ هَ ذَ  -٢
 اثنان عنه يروي بأن ترتفعُ  العني جهالةَ  أنّ  إىل همغريُ  و،  رأييه حدأ يف حجر

 . العلم أهل من مشهورين يكونا أن فيهما يشرتط أن دون فصاعداً 
:  قال حيـي بن حمدـم بن حيـي إىل بسنده البغدادي خطيبُ ـال خرجأ 

 )١(.  جهالةِ ـال اسمُ  عنه عَ فَ تَـ ارْ  النِ رجُ  ثِ محدِّ ـال عن ىوَ رَ  إذا:  يقولُ  أيب مسعتُ 
 عبد أيب حافظـل) فإنه نقل أوالً عن ا منفعةـال تعجيل(  يف إليه مال الـحافظ و

: أنه َرَوى عنه أبو عقيل ،  التميمي يعلى بن بركة يف الدمشقي حسيينـال هللا
 ترمجة يف أمحد أيب للحاكم)  ىنٰ الكُ (  يف ذكراً  له رأيتُ  ولكنمـجهول ، مث قال : 

 يعلى بن بركة عن وكيع رواية من للبخاري)  ىنٰ الكُ (  عن هلَ قَ نَـ ،  سويد أيب شيخه
 من تْ فَ حرِّ ـت إحدامها فلعلّ ،  التميمي:  مسندـال يف الذي و.  فيه كذا،   التيمي

 جهالةُ  فارتفعت،  وكيع هو و،  آخرَ  راوياً  لربكة نأ منهما واستفدنا،  األخرى
 )٢. ( مستعانـال هللا و.  هعينِ 

 بصري بن هللا عبد ترمجة يف)  حبريـال تلخيصكذا يـُْفَهُم  من كالمه يف ( ال  و
 ، السبيعي إسحاق أيب غريُ  عنه ىوَ رَ  ما ألنه؛  فُ عرَ يُ  ال:  يلَ قِ  ": حيث قال 

 )٣( ". عينه جهالةُ  فارتفعتْ  ، عنه العيزار رواية من حاكمـال أخرجه لكن
 ترتفع العني جهولَ ـم أنّ  إىل بعده من حبان نواب،  مةـخزي ابنُ  بَ هَ ذَ  -٣
 . مشهورٍ  واحدٍ  بروايةِ  هجهالتُ 

 
 ٨٩يف علم الرواية : الكفاية) ١(
 ١/٣٤١) تعجيل املنفعة :٢(
 ٢/٦٥) التلخيص احلبري :٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٦٣                                            

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

 عند وكان" : ) حيث قال  ميزانـال لسان(  يفو هذا َنصَّ عليه الـحافظ 
 ابن شيخه مذهب وهو،  مشهورٍ  واحدٍ  برواية ترتفع العني جهالةَ  أنّ  حبان ابن
 بقاعدته حبان ابنُ  حَ فصَ أ قد و.  غريه عند باقيةٌ  حاله جهالة ولكن؛  مةـخزي

 حْ رَ جْ ـيُ  مـل فمن ، التعديل ضدُّ  التجريح إذ ، جرحُ ـال فيه فْ رَ عْ يُـ  مـل نمَ  دلُ العَ : فقال
َ بَـ تَ يَـ  حىت عدلٌ  فهو  )١(.  هجرحُ  نيَّ

مث الـجديُر بالتنبيه عليه : أّن هذا الـمسلك و إن كان الـمعروُف عن ابن 
مام خزيـمة و ابن حبان فقط لكن قد َذَهَب إليه غُري واحٍد من الُعَلَماء . قال اإل

 يف القطان ابنُ اإلمام  حَ صرَّ  وبه،  أيضاً  النسائي عن بعضهم هقلن الزركشي :
. ثـم  األصول أهل و الشافعي عن البيهقي نقله و) ،  واإليهام الوهم كتاب(

 قتادة بن جون عن حسنـال عن قتادةُ  رواه حديثٍ  يف مديينـال بن علي عنحكى 
 حكى عن  و.  معروفٌ  أنه إالّ  حسنـال غريُ  عنه يرو مـل روفٌ مع جون أنَّه قال :

 هحديثُ :  فقال ؟ الرجال أيب بن مالك عن داود أبا سألتُ " قال :  جرياآل
 )٢. ( " مسلم بن الوليد غريُ  عنه ثَ دَّ حَ  أعلم ال،  فيه نظرتُ  قد،  مٌ مستقي
 ادشدَّ و إليك من أمساء الرواة الذين لـم َيرِو عنهم إال راٍو واحٌد : فمنهم   
 كليب بن جريمنهم  و،  السبيعي اسحاق يبأ سوى عنه يرو مـل الطائي

 يرو مـل مشموج وأ مشيخ بن معانـسمنهم  و،  قتادةُ  إال هعن يرو مـل السدوسي
، األشج  بن بكري إالَّ عنه  يرو مـل التيمي سعد بن هللا عبدمنهم و  ، الشعيب إالّ  هعن
منهم  و،  مسلم بن الوليد إالّ  هعن يرو مـل يبصيحال مرـن بن الرمحن عبدمنهم و 
 بن حمدـممنهم  و،  عون بن هللا عبد الّ عنه إ يرو مـل القريشي سحاقإ بن ريمَ عُ 

 ) ٣. ( الزهري الّ عنه إ يرو مـل زوميخمـال هشام بن حارثـال بن الرمحن عبد
 ١/٢٠٩) لسان امليزان:١(
  ٣/٣٨٤النكت على ابن الصالح: )٢(
 ١/٣١٧) انظر فتح املغيث :٣(
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 وحديُث اْلُمْبهِم غُري َمْقُبوٍل إالّ أن يكوَن َصحابِّياً ألنـُّهم َعُدوٌل .

ا جهالة الـحال فهي أن ال يُعَلَم حاُل الراوي من جهة تعديله ، و و أم
 من دٌ أحَ  صُّ نُ يَـ  مـل أو،  قْ ثَّ وَ يُـ  مـول،  فصاعداً  اثنان عنه روى الذيتـجريـحه ، فَمِن 

مث هذ الـمجهول فهو مـجهول الـحال ،  حهـجريـت وال تعديله على حديثـال أئمة
 العدالة جهولُ ـم:  الثاين، و  وباطناً  ظاهراً  لةالعدا جهولُ ـم : امهأحدُ على قسمني : 

 ومل،  قٍ سِّ فَ مُ  على هل علَ طَّ يُ  مـل من وهو،  ورُ املستُ يـَُقاُل له  وهو،  ظاهراً  ال باطناً 
 . تزكيته لعدم هعدالتُ  مْ لَ عْ تُـ 

 أنَ :  حجر البن)  لنخبةا شرحــــــ ( ل قاريعلي ال مالالـ شرح يفو   
 الذي مستورُ ـال:  السخاوي وقال.  هجرحُ  وال هعدالتُ  قْ قَّ حَ تَ يَـ  مـل ذيالَّ  مستورَ ـال
 )١. ( مهاأحدُ  حجَّ رَ تَـ يَـ  مـول َال قِ نُ  إذا وكذا،  تعديلٌ  وال جرحٌ  فيه لْ قَ نْـ يُـ  مـل

وهو مـجهول االسم الَّذي يـَُقـاُل لـه :  -و أما ُحكُم هذه األقسام، فاألوَّل 
ُـــ يـُْقَبـــلُ ال  -الــــمبَهم  ـــه : و هـــذا مـــا أشـــار إليـــه الــــمؤلُِّف ب . ُيَســـمَّ  مـلـــ مـــا هحديث قول

 شــرطَ  ألنَّ ألنـــهم َعــُدوٌل ) (وحــديث الـــمبَهِم غــُري َمقبُــوٍل إالّ أن يكــوَن صــحابياً ؛ 
نُـهُ  تـُْعــَرفُ  ال امسُـه ِهمَ ْـ أُبـ َمــن و ، راويـهِ  عدالَــةُ  َخَربِ ـالـ قَبـولِ   هصــفتُ  تـُْعـَرفُ  فكيــفَ  ، َعيـْ
 )٢( ؟ العدالة من

 هعينُ  فُ عرَ تُ  وال يَ مسُِّ  من أو ، مَّ سَ يُ  مـل ذيالَّ  ممبهَ ـال فأماو قال ابُن كثري : 
 ونرُ والقُ  التابعني عصر يف كان إذا ولكنه.  اهُ نَ مْ لِ عَ  دٌ حَ أ هروايتَ  لُ بَ قْ يَـ  ال نمّ ـم فهذا

 قد و.  مواطن يف هاـب اءُ ضَ ستَ يُ  و ، بروايته سُ أنَ تَ سْ يُ  فإنه ، خريـبال همـل مشهودُ ـال
 )٣( . أعلم وهللا،  كثريٌ  القبيل هذا من وغريه،  أمحد اإلمام مسند يف وقع

 ٢٩٣، شرح شرح النخبة :١/٦٦، فتح املغيث:١/١٦٢) انظر : اليواقيت و الدرر:١(
  ١٢١) انظر نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
  ١١) الباعث احلثيث: ٣(
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َثِين ثَِقـٌة ،  وإن جاَء اْلُمـبَهُم بلفـظ التعـديل ، كمـا يقـوُل : أْخبَــَرِينْ َعـْدٌل ، أو َحـدَّ
ففيه اختالٌف ، واألصحُّ أنه ال يـُْقَبُل ؛ ألنه يـجوُز أن يكـوَن َعـدالً يف اعتقـاده ، 

 ال يف نفس األمر ، و إْن قَاَل ذلك إماٌم َحاِذٌق قُِبـَل .

( وإن جاَء اْلُمبَهُم بلفظ التعـديل ، كمـا يقـوُل : أْخبَــَرِينْ َعـْدٌل ، أو وقوله :
َثِين ثَِقٌة ، ففيه اختالٌف اخل )   غـريِ  مـن اإل�ـامِ  علـى التعديلهذه مسئلُة  قلُت :َحدَّ

ِل،ـال تسميةِ   ، و للُعلَماِء فيها أقواٌل:ذلك حوَ ـون ، الثقةُ  ينثِ دَّ حَ :  الَ قَ  إذا كما معدَّ
ابـن  ذكـرهُ  كمـاوهو قوُل الــُجمُهور ،   ، التوثيقِ  يف به ىُيكتَـفٰ  ال أنه األوَّل :  

 نصـر وأيب ، الصَّـْرييف بكـرٍ  أيب والفقيـه  ، بكـرٍ  أيب خطيبـالـالصالح و العراقي عن 
ـا ، هُ عنـدَ  ثقـةً  كـان إنْ  و ألنـَّهُ و ذلـك ؛  . غـريهم و ، الشـافعيةِ  مـن الصَّـبَّاغِ  بنا  فرمبَّ
 تـُْوقِـعُ  ريبـةٌ  يِتهِ َتْسـمِ  عـن إضـرابُهُ  بـل.  قـادحٍ  جرحٍ ـبـ غـريُهُ  َجرََّحـهُ  نْ مَّ ِـ مـ انلكـ ّماهُ ـس ول

 )١( . القلبِ  يف تردداً 
 عنـــه َرَوْيـــتُ  َمـــنْ  ُكـــلُّ  مُ ـالَعالِـــ قـــالَ  إذا" :  ) الكفايـــةِ  ( يف خطيبُ ـالـــ قـــالَ و 

هِ  مـل إنْ  و ، ثقةٌ  فهو هِ  مـل مَّنْ ع َرَوى مـث.  ُأمسِّ  أنـَّا غـريَ .  لـهُ  ُمزَكَِّياً  يكونُ  فإنّهُ  ، ُيَسمِّ
 )٢". ( العدالةِ  خالفـب ذكرَهُ  إذا َفهُ عرِ نَ  أنْ  جوازِ ـل ؛ تزكيِتهِ  على نَعملُ  ال

 الصـباغِ  ابـنُ  اهحكـ ،مطلقًا على عكس ما قـال األولـون  يـُْقَبلُ  أنّهُ الثاين : و 
 ، مرسلِ ـبالـ حتجُّ ـيَـ َمـنْ  قـولِ  علـى مـاشٍ  هـو و،  نيفةَ ـحـ أيباإلمـام  عـن ) الُعدَّةِ  ( يف

 . بالقبولِ  وأوىل
 
 ١/١١٢،  شرح التبصرة و التذكرة : ١١٠) انظر : علوم احلديث : ١(
 ١/٩٢الكفاية يف علم الرواية :) ٢(
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 مَ هِ ْـ أبـ إن و،  بولـهقَ  مـذهبنا يكـون أن ينبغـي والـذي و يف ( قفو األثـر ) : "
 )١" . ( لمرسَ ـال يف اعتربناه الذي الشرط مثلـب لكن و،  ديلالتع لفظ بغري

 َمنْ  حقِّ  يف ذلكَ  أجزأَ  ماً ـعال لذلك القائلُ  كانَ  إنْ  أنّهُ  : لثالثا القولُ و 
 يف أيضاً  ذلكَ  الشافعيِّ  وكقولِ  ، ةُ قَ الثِّ  ِين رَ بَـ أخْ :  مالكٍ  كقولِ ،   مذهِبهِ  يف ُقهُ وافِ يُ 

 ابن و َعلََّله . محّققنيَ ـال بعضِ  اختيارِ  عن الصالحِ  ابنُ  حكاهُ  ما هو و . مواضعَ 
 قيام ألصحابه رُ ذكُ يَ  بل؛  غريه على خربـبال اجاً احتجَ  ذلك دْ ورِ يُ  مـل هأنّ ب الصباغ

 إمام اختاره و.  ذلك عنه ىوَ رَ  نمَ  هو فَ رَ عَ  قد و،  حكمـال على عنده حجةـال
 أهل من ذلك صدور يف هرضُ فَ  و،  )مسندـال شرح( يف الرافعي هحَ رجَّ  و،  حرمنيـال

 )٢(.  التعديل
 عنه لكم أَروي َمنْ  ُكلُّ :  ـمُ العالِ  يقول حىت يكفي الأنه  و القوُل الرَّاِبُع :  
 َمنْ  لكلِّ  تعديالً . فإن قال كان ذلك  حديثِ ـال مقبولُ  مرضيٌّ  عدلٌ  فهو وُأمسيهِ 
اهُ ـس و عنه َرَوى  سلكَ  مَّنْ ـم كان و:  قال ، خطيبُ ـالالعالمة  به جزمَ  هكذا.  مَّ
 بنَ  مالكَ  مهديٍّ  ابنِ  مع البيهقيُّ  زادَ و .  مهديٍّ  بنُ  الرمحنِ  بدُ ع الطريقةَ  هذهِ 

 بعِضهم روايةِ  يف دُ وجَ يُ  قد و: الـخطيب  قال.  القطّانَ  سعيدٍ  بنَ  حيـي و أنٍس،
 بن الكرميِ  عبد عن ، مالكٍ  كروايةِ  ، عليهِ  حالِهِ  خفاءِ ـل الضُّعفاءِ  بعضِ  عن الروايةُ 

 )٣(.  ُمَخارِقِ ـال أيب
   ٨٥) قفو األثر: ١(
 ١/٣١١، تدريب الراوي:١/١١٢، شرح التبصرة و التذكرة : ١١٠) مقدمة : ٢(
 ١/٣١١، تدريب الراوي:١/١١٢) شرح التبصرة و التذكرة : ٣(
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 ألجله عنه ىوَ رَ  نمَ  خربـب مـالعال لَ مِ عَ  إذا ماقال الـخطيب :" أ : األوىل
،  عدلٌ  عنده ىً ضرِ  وهو الّ إ خربهـب لْ عمَ يَ  مـل ألنه؛  عليه دُ مَ تَ عْ يُـ  له تعديلٌ  ذلك نإف

 نمَ  خربـب مـالعال لَ مِ عَ  لو و.  خربـال ولُ قبُ مَ  دلٌ عَ  هو:  هقولِ  مقامَ  خربهـب هعملُ  فقامَ 
؛  تعديله ىلإ الرجوع و،  بقوله األخذُ  جوزُ ـي عدالً  يكن مـل عدالً  عنده هو ليس
 نأ همانتُ أ احتملتْ  هعندَ  دلٍ بعَ  ليس نمَ  خربـب لَ مَ عْ يَـ  نأ همانتُ أ احتملت إذا ألنه

 )١( ". دلٍ بعَ  ليس نمَ  لَ دِّ عَ يُـ  و يَ كّ يُـ 
 ال نمَ  ِين رَ بَـ أخْ :  الشافعي حوُ ـن قال لوقال اإلمام السيوطي: "  الثانية :

 للتهمة نفيٌ  ألنه؛  بتوثيق ليس:  الذهيب قال و.  ةُ قَ الثِّ  ِين رَ بَـ أخْ :  كقوله فهو مُ هِ ـأتَّ 
 صحيح هذا و:  السبكي ابن قال.  حجةً  يكونُ  ال و،  إلتقانه ضٌ تعرُّ  فيه ليس و

 أصل يف واءٌ سَ  والتوثيقُ  فهي،  دينيةٍ  مسألةٍ  على الشافعي من عَ قَ وَ  إذا هذا أنّ  غريَ 
 مَّ َث◌َ  نفمِ ،  الذهيب ذكره ما على يزيدُ  ال اللفظ مدلولَ  كان إن و،  ةجَّ حُ ـال

 الق.  انتهى قال كما فاألمر هُ ثلَ مِ  ليس نمَ  أما،  الشافعي ثلم يف خالفناه
 ولِ حُ فُ  نمِ  طوائفَ  أن مع الذهيب عن نقله على اقتصاره من بُ جَ والعَ :  الزركشي
 )٢. ( الروياين و،  ماورديـال و،  السريايف منهم،  به واحُ رَّ صَ  أصحابنا

َ  وقد : الثانيةالفائدة  اإلمام مالٌك و  مَ هَ أبَـ  ما بعضَ  العلماءِ  بعضُ  بـَنيَّ
 الثقة عن:  مالكٌ  قال إذا. فقالوا :  شيوِخهما باعتبارِ  ذلكَ  ِمنْ اإلمام الشافعي 

 عن  قةثِ لا عن:  قالَ  إذا و،  ْري كَ بُ  بن ةُ مَ رَ خمَ  فالثقة،  األشج هللا عبد بن بكري عن
 : النسائي وقال.  هريالزُّ  وقيل،  وهب بن هللاِ  عبدُ  فهو،  شعيب بن عمرو

 ٩٢/ ١) الكفاية يف علم الرواية :١(
 ١/٣١٢) تدريب الراوي: ٢(
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،  حارثـال بن عمرو يكون أن يشبهُ  بكري عن الثقة : كتابه يف مالك يقولُ  الذي
 نمِ  مُ هِ ـأتَّ  ال نمَ  ِين رَ بَـ أخْ :  مالك كتاب يف ما لُّ كُ :  وهب ابن قال،  هغريُ  قال و

 )١( . سعدٍ  بن الليثُ  فهو العلم أهل
:  ولُ قُ يَـ  حديثـال أهل بعضَ  معتُ ـس:  اآلبري حسنـال أبواإلمام  قال و

 إذا و.  فديك أيب ابنُ  فهو،  يبٍ ؤَ ذُ  أيب ابن عن الثقةُ  انَ رَ بَـ أخْ :  الشافعي قالَ  إذا
:  قال إذا و.  انحسَّ  بن حيـي فهو،  سعد بن يثاللَّ  عن الثقةُ  انَ رَ أخبَـ : قال
 عن الثقةُ  انَ رَ أخبَـ :  قال إذا و.  أسامة وأبُ  فهو،  كثري بن الوليد عن الثقةُ  انَ رَ بَـ أخْ 

،  ريججُ  ابن عن الثقةُ  انَ رَ بَـ أخْ :  قال إذا و.  سلمة أيب ابن عمرو فهو،  األوزاعي
 فهو،  التوأمة موىل حـصال عن الثقةُ  انَ رَ بَـ أخْ :  قال إذا و.  خالد بن مسلم فهو

 )٢. ( حيـي بن إبراهيم
 جهولـم رواية قبول مُ دَ عَ  اهَ أصحُّ :  أقوال مخسةُ  هفيفو أما مـجهوُل العني 

 يف شرطٌ  العدالة أنّ  همتُ جَّ وحُ ،  لماءالعُ  ورهُ مجُ  بَ هَ ذَ ذلك إىل ، و  مطلقاً  العني
 قولو حكينا  . أوىل باب من هعدالتُ  تْ لَ هِ جُ  هعينُ  تْ لَ هِ جُ  نفمَ ،  الرواية صحة

 فهذا هعينُ  فُ عرَ تُ  وال يَ مسُِّ  نمَ  أو،  هُـ امس مّ سَ يُ  مـل الذي ممبهَ ـال فأما" :  كثري ابن
 )٣(" .  اهُ نَ مْ لِ عَ  دٌ أحَ  هايتَ وَ رِ  لُ قبَ يَ  ال من

 ١/٣١٢، فتح املغيث: ١/١١٢، شرح التبصرة و التذكرة:١/٣١٢) تدريب الراوي: ١(
، شـــــــــــرح التبصـــــــــــرة و ١/٣١٢، تـــــــــــدريب الـــــــــــراوي: ٢٤/٣٥٨) �ـــــــــــذيب الكمـــــــــــال : ٢(

 ١/٣١٢، فتح املغيث:١/١١٢التذكرة:
 ١١الباعث احلثيث: ) ٣(
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، ِمَن الذين  عهمم ومن ةُ يحنفـال بَ هَ ذَ ، و إليه  قاً لَ طْ مُ  هروايتِ  ولُ بُ قَـ  : ثانيها
 . اإلسالم على زيداً مَ  واةالرُّ  يف واطُ شرتَِ يَ  مـل همّـ ألن؛  ةً خاصّ  باإلسالموا اكتف

 بن نمـالرح عبدـك،   ثقةٍ  عن إالَّ  ييرو  ال من هعن بالرواية دَ رَّ فَ تَـ  إذا : ثالثها
 إالّ  و،  هيتُ روا تْ لَ بِ قُ ،  دٍ بواحِ  لالتعدي يف اكتفينا و،  سعيد بن حيـي و،  مهدي

 دلٌ عَ  فهو هِ يْ مسَِّ أ و عنه لكم رويأ نمَ  لُّ كُ  مـالعال قال إذا" :  خطيبـال ال. ق فال
 ) ١(. اهُ وَمسَّ  عنه ىوَ رَ  نمَ  لكل منه تعديالً  القول هذا كان احلديث مقبولُ  رضاً 

،  به دينار بن مالك كشهرة بالزهد العلم غري يف مشهوراً  كان إن : اهَ رابعُ 
،  فالَ  إالَّ  و،  لَ بـِ قُ ، احوهـون والصناعة باألدب أو، كرب بن كعمرو،   بالنجدة أو
 ابن قولُ  هو و،  أوىل باب من كافيةٌ  فهي األمانة و الثقة و بالعلم الشهرةُ  افأمّ 
 . الرب عبد

 عنه دٍ واحِ  رواية مع التعديل و جرحـال أئمة من دٌ أحَ  اهُ كَّ َز  إنْ  : اهَ خامسُ   
 و الوهمِ  بيان: (  هكتابِ  يف القطّانِ  بنِ  حسنِ ـال يـأب اختيارُ  هو و،  فالَ  إالّ  و لَ بـِ قُ 

  )٢ابن حجر يف (شرح النخبة ) . ( اإلسالم شيخُ  هحَ صحَّ  و،  ) يهامِ اإل
 ولبُ قَـ  فيفو أما مـجهوُل العدالة من حيث الظاهر و الباطن مجيعًا ، 

 : أقوال ثالثةُ حديثه 
 و،  جماهريـال عن الصالح ابن حكاهعلى اإلطالق ،  لُ بَ قْ يُـ  ال أنه : األولُ 

 .  هروايتُ   لُ بَ قْ تُـ  ال هعدالتُ  تْ لَ هِ جُ  من و، شرطٌ  اويالرَّ  يف العدالة قَ حقُّ ـت ألن؛  ذلك
 ٩٢/ ١) الكفاية يف علم الرواية :١(
، فتح املغيث: ١/٢٦٥، املقنع : ١/٣١٧ريب الراوي : ) ُحِكَيت هذه األقوال يف تد٢(
 ١/٢٤٨، الشذا الفياح:١/٣١٨
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 من خبازيـال صرح به و،  فيه خالف ه حكايةظاهرُ  وقال الزركشي : 
 )١( .عليهم العدالة لغلبة التابعني عصر يف ذلك حنيفةَ  أبو لَ بِ قَ  ماـإن و،  حنفيةـال

 ؛العني جهولـم روايةُ  لْ بَ قْ تُـ  مـل إن و، تفصيل غري من مطلقاً  لُ بَ قْ يُـ  :والثاين
 يفة .  و نسب إىل اإلمام أيب حن .عدالته معرفة عن تْ نَ أغْ  هنا عينه معرفة ألن

 عن إالّ  يرويان العنه  الراويان كان إن أنه هو و،  التفصيلُ  : والثالثُ 
 )٢( . فال إالّ  و لَ بِ قُ  عدلٍ 

و هو الـمستور ،  ، الظاهرِ  يف عدلٌ  وهو ، الباطنةِ و أما مـجهوُل العدالة 
 ني :قول على روايته بولقَ  يففاْخُتِلَف 

 تثبت مـمال،  مردودةٌ  َة الـمستوررواي أنيـََروَن  العلماء ورهُ مجُ أَن  : أحُدها  
 يظن فال العدالةُ  تثبت مـل وما ، القبولَ  منعـي الفسق بأنعليه  واستدلُّ و ا ، هعدالتُ 
 دَ دَّ رَ تَـ  : جويينـال حرمنيـال إمام قال ؟ هلُ قبَـ نَ  فكيف اعنّ  ّيبغَ مُ  أمر ألنه ، هفسقِ  عدمُ 

 لُ قبَ تُ  ال هأنّ  األصوليني من معتربونـال إليه صار الذي و،  روايته يف محدثونـال
 )٣. ( عندنا به مقطوعـال هو و هروايتُ 

 .  الصالحِ  ابنُ  حكاهُ  كما ، جماهريِ ـال قولُ هو  ذاه و
 به و،  ولةٌ قبُ مَ  مستورـال رواية أنإىل  العلماء من مجاعةٌ  َذَهبَ  : الثاين و

ِتَنا بـَْعضُ  قَالَ  فـََقدْ  الصالحِ  ابنُ  قال.  حبان ابن و احلنفية يقولُ   اْلَمْسُتورُ : "  أَِئمَّ
 ْحَتجُّ ـيَ  اْلَمْجُهولُ  فـََهَذا" .  بَاِطِنهِ  َعَداَلةُ  تـُْعَرفَ  َال  وَ  ، الظَّاِهرِ  ِيف  َعْدًال  َيُكونُ  َمنْ 

هُ ــمِ ،  عَ ــطَ ــقَ  ِبهِ  وَ  الشَّاِفِعيِّنيَ  بـَْعضِ  ْولُ ــقَ  ُهوَ  وَ  ، اْألَوَّلِ  رَِوايَةَ  َردَّ  َمنْ  بـَْعضُ  ِبرَِوايَِتهِ    مُ ـنـْ
 ٣/٣٧٤النكت على ابن الصالح : ) ١(
، ١/١١٤، شرح التبصرة و التذكرة :١/٣١٦) ذكر هذه األقوال يف تدريب الراوي ٢(

   ٢/١٢١توضيح األفكار:
 ١/٣٩٦) الربهان : ٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٧١                                            

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

َمامُ   الظَّنِّ  ُحْسنِ  َعَلى َمْبِينٌّ  اْألَْخَبارِ  أَْمرَ  ِألَنَّ :"  قَالَ  ، الرَّازِيُّ  أَيُّوبَ  ْبنُ  ُسَلْيمُ  اْإلِ
 ، اْلَباِطنِ  ِيف  اْلَعَداَلةِ  َمْعرَِفةُ  َعَلْيهِ  يـَتَـَعذَّرُ  َمنْ  ِعْندَ  َتُكونُ  اْألَْخَبارِ  رَِوايَةَ  َوِألَنَّ  ؛ بِالرَّاِوي
 ِعْندَ  َتُكونُ  فَِإنـََّها الشََّهاَدةَ  َوتـَُفارِقُ  ، الظَّاِهرِ  ِيف  َذِلكَ  َمْعرَِفةِ  َعَلى ِفيَها فَاقْـُتِصرَ 

رُ  َال  وَ  ، ُحكَّامِ ـالْ   )١( ". اِطنِ َواْلبَ  الظَّاِهرِ  ِيف  اْلَعَداَلةُ  ِفيَها فَاْعُتِربَ  َذِلَك، َعَلْيِهمْ  يـَتَـَعذَّ
 ُكُتبِ  ِمنْ  َكِثريٍ  ِيف  الرَّْأيِ  َهَذا َعَلى اْلَعَملُ  َيُكونَ  َأنْ  َوُيْشِبهُ : قال ابن الصالح 

 َوتـََعذََّرتِ  ، ِهمْ ـبِ  اْلَعْهدُ  تـََقاَدمَ  ينَ الَّذِ  الرَُّواةِ  ِمنَ  َواِحدٍ  َغْريِ  ِيف  اْلَمْشُهورَةِ  َحِديثِ ـالْ 
رَةُ ـالْ   )٢( .َأْعَلمُ  َوا�َُّ  ، ِ�ِمْ  اْلَباِطَنةُ  ِخبـْ

 جهالةـال أن على ونعُ جمِ ـمُ  العلماءأن عليه  التنبيهُ مـما يَـجُدُر  فائدة  :
ولذا قال  . همـل وتعاىل تبارك هللا بتعديل ثابتة عدالتهم ألن؛  الصحابة عن مرفوعة

أي القول يف  – ذلك يقع أن مسألةـال صورة إنالزركشي يف بـحث الـمرسل : 
 من رجل عن"  التابعي قال لو أما،  التابعي غري من -اإلسناد " عن رجل " 

 يضرّ  فال،  همكلُّ  ولٌ دُ عَ  الصحابة ألن؛  لُ بَ قْ فيُـ  -4- النيب أصحاب
 أئمةُ  مَ زَ جَ  به و،  عنه ألثرما رواية يف محدأ اإلمام عليه نصّ ،  همـبأعيان جهلـال
 يف )البيهقي ننَ سُ ( يف وقع ما أما و .  خالف فيه يتجه ال و،  واألصول حديثـال
 ، االحتجاج نفي يف ال، التسمية يف به مراده أن مَ علَ يُ  أن فينبغي، مرسلـبال حاقهـإل
 به و ،  اإلمام خلف القراءة على كالمال يف ) معرفةـال(  يف بذلك حصرّ  دق و
 )٣. ( ذلك يف يهعل النقي رِّ الدُّ  صاحب اعرتاض بطالنُ  فُ عرَ يُ 

 ١/١١٤شرح التبصرة :، ١١٢) انظر : علوم احلديث بتحقيق نورالدين عرت:١(
 ١١٢احلديث البن الصالح بتحقيق نورالدين عرت :  ) علوم٢(
 ١/٤٦٢النكت للزركشي:) ٣(
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 على الـمجهول روايةَ قال اإلمام السرخسي ما ُمَلخَُّصه : إنَّ  فائدة :
 : أوجه مسةـخ

 منزلةـبوهذا  ، عنه والروايةَ  هروايتَ  هاءقَ الفُ  ولبُ لقَ  رَ هِ شتَ يَ  أن:  هاأحدُ  
 كانوا وما ، الدين أمر يف بالتقصري نيَ مِ هَ تّـ مُ  كانوا ما �مأل؛  ايةوَ الرِّ  يف مشهورينـال
  . -4- هللا رسول عن يروِ يَ  أنه عندهم يصحَّ  حىت حديثَ ـال ونَ لُ بَـ قْ يَـ 

 مشهورينـال منزلةـبو هو  يشتهر، ما بعد فيه الطعن عن وايسكتُ  أن:  والثاين
 اضَ الرِّ  وجهِ  على إالَّ  حلـالي حاجةـال قحقُّ ـت بعد كوتالسُّ  نأل أيضًا ؛ وايةالرّ  يف
 . عنه وردوا قبلوه لو ما منزلةـب التقرير، دليلُ  دِّ الرَّ  عن همُـ سكوت فكان مسموعـبال

 حني نهأل؛  وهو أيضًا كذلك ، روايته يف الطعن يف واختلفُ ـي أن:  والثالث 
 . بنفسه ذلك روى فكأنه،  منهم مشهورينـال الفقهاء بعض قبله

 جوزـي ال فإنه ، ذلك يف بينهم خالفٍ  غري من هروايتِ  يف واعنُ طْ يَ  أن:  والرابعُ 
- هللا رسول عن الثابت حديثـال دِّ برَ  ونمُ هِ تَّ يَـ  ال واكانُ  �مأل ؛ بروايته العمل

 همفاقُ فاتّ  ، عليه خالفهـب الرأي ترجيح و،  به العمل برتك ال و -4
 . منه وهمٌ  ذلك أنّ  وامُ لِ عَ  و،  الرواية هذه يف وهُ بُ ذَّ كَ  همـأن على دليلٌ  الردِّ  على

 ال  به لَ مَ العَ  فإن،  بينهم فيما فيه الطعنُ  وال هروايتُ  رَ ظهَ تَ  ال أن:  واخلامسُ  
  األوَّل درصَّ ـال نَ مِ  انك نـمَ  نّ أل ؛ قياسَ ـال قَ افَ وَ  إذا هـب لُ مَ العَ  جوزُ ـي لكن و،  بُ جيِ 
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و أمـا البدعـُة فالــمراُد بـه اعتقـاُد أمــٍر مــُْحَدٍث علـى خـالِف مـا ُعــِرَف يف 
ــاَء عــن رســول هللا و أصــحابه بنــوِع ُشــبَهٍة  -4 - الــدين ، و مــا َج

 وتأويٍل ، ال بطريق ُجُحوٍد و إنكاٍر ؛ فإن ذلك ُكْفٌر .

 فباعتبار،  ولدُ العُ  أهله من بُ الِ الغَ  زمانٍ  يف هنّ أل ، الظاهر باعتبار له تةٌ ابِ ثَ  فالعدالةُ 
 السلف يف روايته تشتهر مـل أنه تبارباع و ، هخرب  يف الصدق جانبُ  حُ جَّ رَ تَـ يَـ  الظاهر
 جبـي ال كنول؛  القياسَ  قَ افَ وَ  إذا،  به لُ مَ العَ  فيجوزُ  ، فيه الوهم مة� يتمكن
 فصار.  لضعيفا الطريق هذا مثلـب يثبت ال شرعاً  الوجوب نأل به، العمل

 ومحل العمل وجوب بالفقه يعرف مـل الذي مشهورـال رواية يف حكمـال أن حاصلـال
 وأن للقياس خالفاً ـم يكون أن وهو مانع منه منعـي أن إال الصدق على روايته

 قبول وهو مؤيدـب يتأيد أن إالّ  للعمل ةً جّ حُ  يكون ال أنه مجهولـال رواية يف حكمـال
 )١(.أعلم وهللا روايته، بعضهم أو السلف

( و أمــا البدعــة ) بيــان الوجــه الرابــع مــن ُوُجــوِه الطعــن يف عدالــة الــراوي  قولــه :
 إرادة علـــىبدعــة مؤنــٌث (فالـــمراد بــه ) أي البدعــة ، أتــى بضــمري الـــمذكر مــع أن ال

لوجــه ، فهــو ( اعتقــاُد أمــٍر ُمـــحَدٍث علــى خــالف مــا ُعــِرَف يف الــدين ، و مــا جــاء ا
ــــــ :  -4-عـــــن رســـــول هللا  وأصـــــحاِبه بنـــــوع ُشـــــبَهٍة وتأويـــــٍل ) متعلـــــٌق ب

اعتقاد، ال بـــــ : ُعِرَف ، أو َجاَء ، كما ال يــخفى علـى الطـالبني ( ال بطريـق ُجُحـوٍد 
 و إنكاٍر ؛ فإّن ذلك ُكفٌر ) فإن إنكار و جحود شيٍء من أمر الدين كفر . 

 ٣٤٥-١/٣٤٢) أصول السرخسي:١(
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........................................................ 

 البدع ال ، العقدية لبدعا:  به عٰىن و من اْلُمِهمِّ أّن البدعة ههنا يُ أقوُل : 
البدعِة:  و إليه ُيشِعُر كالُم الـمؤلِّف حيُث يقوُل يف حد .الفروع أبواب يف اإلضافية

 إنَّه اعتقاُد أمٍر مـحَدٍث إخل . 
 - النيب عهد على وفاً عرُ مَ  يكن مـمال اعتقادُ  هي: اصطالحًا  البدعةُ ف

4�بلو إنكار  معاندةبـ ال أصحابه ال و،  هأمرُ  عليه يكن مـل مما 
 و تأويٍل . ةٍ بهَ شُ  بنوع

أما قول الـمؤلف : " ال بطريق ُجُحود و إنكار" فهو احرتاٌز عن االعتقاد 
على خالف ما ُعِرَف يف الدين بطريق الـُجـُحود و اإلنكار ؛ ألنه عُني الكفر ، و 

 معد على العلماءُ  عَ أمجَْ :  النهاية يف قالعلوم أنه ال يُقَبُل روايُة الكافر إمجاعًا . م
 عن االحرتاز منه مَ لِ عُ  واءٌ سَ ،  القبلة أهل من يكون ال الذي الكافر رواية قبول

 )١(.  ال أو الكذب
نوعاِن : األول  -الَّيت تكوُن بطريق الشبهة و التأويل  -ثُـمَّ هذه البدعُة 

 .  هابُ صاح هاـب قُ سَّ فَ يُـ  ةٌ بدع:  الثاين ، هاصاحبُ  �ا رُ فَّ كَ يُ  ةٌ بدع
 قواعد يف عليه قاً فَ تّـ مُ  التكفري ذلك يكون أنللطعن به  دَّ بُ  الأما األول ف

 جوزـت ال �مأ العلماء بني الفَ خِ  الف الشاكلة هذه علىَمْن كان ف،  األئمة مجيع
 . دالةالعَ  ثبوت يف شرطٌ  اإلسالمَ  ألن الظروف من ظرف أي حتـت عنهم الرواية

 اأمَّ  و " :ري مقدمة فتح الباري ) يف (هدي السا حجر ابنالعالمُة  يقولُ 
  دَّ ــبُ  ال هاـب رُ فاملكفَّ ،   قُ سَّ فَ يُـ  أو،  �ا رُ فَّ كَ يُ  ممن يكون أن ماإ �ا فاملوصوف البدعةُ 

  ١/١٤١حكاه يف توجيه النظر:) ١(
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........................................................ 

 ضافِ وَ الرَّ  الةِ غُ  يف كما األئمة مجيع قواعد من عليه قاً فَ تّـ مُ  التكفريُ  ذلك يكون أن
 إىل برجوعه مانـاإلي أو،  غريه أو،  علي يف هيةـاإلل حلول بعضهم دعوى من

 )١". ( ذلك غري أو،  القيامة يوم قبل الدنيا
 ببدَعِته؛ ُمكفَّرٍ  ُكلُّ  يـَُردُّ  ال أنه:  التحقيق و " و يقوُل يف ( نزهة النظر ) :

 فلو ، خالِفهاـم فُتكفِّرُ  تُباِلغُ  وقد ، مبَتِدعةٌ  خالِفيهاـم َأنَّ  تدَّعي طائفةٍ  كلَّ  َألنَّ 
 الَّذي َأنَّ  ُمْعَتَمدُ ـفال ، الطَّوائفِ  مجيعِ  تكفريَ  الْستَـْلَزمَ  ؛ اِإلطالقِ  على ذلك أُِخذَ 
 َمن وكذا ، ورةِ رُ بالضُّ  الدِّينِ  ِمن لوماً مع ، الشَّرعِ  ِمنَ  ُمتواتِراً  أَمراً  أَْنَكرَ  َمنْ  روايُتهُ  تـَُردُّ 

 )٢"( عكَسهُ  اعتقدَ 
 و  ، لوالغُ  ذلك ونَ يغلُ  ال الذين الروافض و،  اخلوارج كبدع : الثاينو أما 

 إىل مستندٌ  لكنه؛  ظاهراً  خالفاً  السنَّة ألصول مخالفنيـال الطوائف من هؤالء غري
 )٣( .ئٌغ سا هظاهرُ  تأويلٍ 

 و ، ريةالقد و ، خوارجـال بدعة:  إىل هالتُ مْ ُـ ج ودُ عُ تَـ  دعـالب أصولثُـمَّ 
 خوارجـال فأما.  الواقفة و ، ةيّ مِ هْ جَ ـال و ، ةئَ رجِ مُ ـال و ، الناصبة و ، ةفضالرا

 على واجُ رَ خَ  و،  الطاعة عصا شقوا حنيَ  ذلك و ، اإلسالم يف البدع لأوّ  فبدعتهم
:  أي ، القدر بنفي القائلون ُهم القدريةُ  و.  � طالب أيب بن علي مؤمننيـال أمري
 من هللاُ  هيعلمُ  ال:  يقولُ  من ممنه و ـ هللا لقخَ  من ال،  العْبد خلق من رَّ الشَّ  أنَّ 
 أو ، عثمان و،  ُعمر و،  بكر يـأب مْبغضو:  الرافضة و.  يفعله حىتّٰ  مخلوقـال
  َيشَمُلُهم َقبٌ ـل والشيعة ـ هـبيت لـأه و،  طالب أيب بن علي يف الغالةُ  و ، مهُ وْ رُ فِّ كَ مُ 
 ٣٨٢) هدي الساري:١(
  ١٢٣-١٢٢) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
 ٣٨٢) هدي الساري : ٣(
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ــمبتدع مـردوٌد عنـد الــجمهور ، وعنـد الـبعض إن كـان ُمتَِّصـفاً  وحديُث ال
 .بصدق اللهجة وصيانة اللسان  قُبـَِل 

 و.  الُبغض دونَ ،  ُعمر و،  بكر أيب على علي تقدمي جردـمُ :  يْدخل فيه لكن
 إىل بَ هَ ذَ  من:  مرجئةـوال.  بيته وأْهل علي بُغض يف الرافضة قابلوا نمَ :  الناصبة

 اإلميان، من ليست األعمال أنَّ  و ، اللسان إقرار و القلب اعتقادِ  جرَّدـمُ  اإلميان أن
. معصية اإلميان مع يضرُّ  ال:  فقال غال من ومنهم ، ينقص وال يزيد ال فهو وعليه

 خلق واعتقاد تعاىل، ئالبار  ِصفات نفي يف َصفوان بن جهم أتباع:  جهميةـوال
 ال:  فقالوا،  فيه مقالةـال ظهرت حني القرآن يف توقَّف من هم:  والواقفة.  القرآن

 )١( .خلوقـم غري وال ، خلوقـم هو:  ولُ قُ نَـ 

 بني حديثـال ُعلَماءِ  مذاهب فيه تضاربت قدوأما حكم حديث الـمبتدع ف
 على مذاهَب: حالٍ  يف وردِّه حالٍ  يف بولهقَ  أو ، وردِّه به موصوفـال حديث قبول

 القول األول :
و الـُمؤلِّف حكاها ههنا بقوله: ( وحديُث الـمبتدِِع مردوٌد عند الـجمهور ) 

 -رمحه هللا-. أقوُل : ههنا بـحث ألن الـمؤلف  الةدَ للعَ  ةٌ طَ سقِ مُ  ِجرحةٌ  البدعةألن 
د الـجمهور ، فإن كان الـمراُد به حديَث أْطَلَق القوَل بَردِّ حديث الـمبتدع عن

 الـمبتدع الذي ُيَكفَّر ببدعته فهو كما قال . فهذه نص ابن حجر يف ( نزهته ) : "
قٍ ـب أو الكفرَ  َيْستلزم ما يَعتقد كأن مَكفِّرٍ ـب أن تكون إما وهي  ال:  فاألول . ُمَفسِّ
 . جمهورُ ـال صاِحبـََها يـَْقَبلُ 

 ١/٣٨٠كذا يف حترير علوم احلديث لعبد هللا اجلديع :)  ١(
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........................................................ 

 لنصرة الكذب ِحلَّ  يـَْعتقد ال كان إن:  قيل و . مطلقاً  لُ يُقبَ :  وقيل
 )١( . قُِبلَ  مقالته

فُعِلَم أّن ما َرّدُه الـجمهوُر هو حديُث الـمبتدع الذي ُيَكفَّر ببدعته . مث من 
 أن -كما قال الـحافظ –و الوجه  ؛ ببدعةٍ  ُمَكفَّرٍ  ُكلُّ  يـَُردُّ  ال أنهالـمهم أن يُعَلَم 

 ذلك ُأِخذَ  فلو خالفها،ـم فتكفِّر لغتُبا وقد مبتدعٌة، خالفيهاـم أن عيتدّ  طائفةٍ  كلَّ 
 َمن روايته تـَُردُّ  الذي أن معتمدـفال . الطوائفِ  مجيعِ  تكفري الستلزم اإلطالق على
 . عكَسهُ  اعتقدَ  َمن وكذا ، ورةِ رُ بالضُّ  الدين من معلوماً  الشرع ِمن متواتراً  أمراً  أَنكر
َفةِ  هذهِ ـب َيُكنْ  مـل َمن فأَمَّا  وتـَْقواُه؛ َوَرِعهِ  َمعَ  َيرويهِ  ِلما َضْبُطهُ  ذلك ِإىل واْنَضمَّ  ، الصِّ
 )٢( ." أصالً  ولِهِ قَب ِمن ماِنعَ  فال

دِّ و إن كان الـمراُد به الـمبتدع الذي يـَُفسَّق ببدعته ، فانتساب قول الرَّ 
ُمطلقًا إىل الـجمهور مـحلُّ نظٍر ؛ فإنه و إن كان فيه خالٌف بني العلماء ، 

اعيةِ  غريِ رواية  قَبولِ  علىـجمهور الف كما يأيت .  ِبْدَعَتهُ  يـَُقوِّي ما َروى إنْ  ِإالَّ  ؛ الدَّ
 النووي قال الذي األصح القول يف هذا وقال الـمناوي يف ( اليواقيت و الدرر ): 

 ) ٣. ( األكثر أو،  الكثري وقول،  األعدل األظهر أنه:  وغريه،  تقريبه يف
 ُعلِّلَ  َما وَأكثرُ  . بَعيدٌ  وُهوو أما القول برّده مطلقاً فَردَُّه ابُن َحَجر بقوله : "  

 يـُْروى ال نْ أَ  فيَـْنَبغي هذا وعلى . بذِْكرِهِ  وتـَْنويهاً  ألمرِهِ  جاً ـتـَْروي عنهُ  الّرِوايةِ  يف َأنَّ  بهِ 
 )٤". ( ُمبتدعٍ  غريُ  فيهِ  ُيشارُِكه شيءٌ  ُمْبَتدعٍ  عنْ 

 ١٢٣-١٢٢) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :١(
 ١٢٣-١٢٢) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٢(
  ١٦٦) اليواقيت و الدرر:٣(
 ١٢٣) نزهة النظر:٤(
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 الصحيحني صاحيب باحتجاج األولُ  القولُ  فَ عِّ وضُ وقال السيوطي : 
 بن داود و،  حطان بن كعمران ، الدعاة غري مبتدعةـال من بكثري وغريمها

   )١. ( الشيعة من مآلن مسلم وكتاب:  حاكمـال قال ،حصنيـال
 القول الثاين :

وعند البعض إن كان ُمتَِّصفًا و القول الثاين : هو ما أشار إليه بقوله : ( 
بصدق اللهجة وصيانة اللسان قُِبَل ) و هذا أيضاً يـحتمُل أْن يـُرَاَد الـمبتدُع الـمكفَّر 

ته ، أو املبتدُع املَفسَّق ببدعته ، فإن كان املراُد هو األول ، فُجْملُة الَقوِل : أنه ببدع
يُقَبُل حديُث املبتدع الذي ُيَكفَُّر ببدعِته إذا كان صادَق اللهجة أي صادق اللسان 
َوْرعاً َتِقّيًا . و هو الذي يـختاره شيُخ اإلسالم ابُن حجر فيمن ُيَكفَُّر ببدعته حيث 

 ِمن معلوماً  ، الشَّرعِ  ِمن ُمتواتِراً  أَمراً  أَْنَكرَ  َمنْ  روايُتهُ  تـَُردُّ  الَّذي َأنَّ  ُمْعَتَمدُ ـفال:  يقولُ 
َفةِ  �ذهِ  َيُكنْ  مـل َمن فَأمَّا . عكَسهُ  اعتقدَ  َمن وكذا ، رورةِ بالضُّ  الدِّينِ   واْنَضمَّ  ، الصِّ

 )٢. ( أصالً  بولِهِ قَ  ِمن ماِنعَ  فال ؛ وتـَْقواهُ  َوَرِعهِ  َمعَ  َيرويهِ  ِلما َضْبطُهُ  ذلك ِإىل
 مـل إن به جُّ تَ حيُْ و إن كان الـمراُد هو الثاين فمآلُه ما قاَل بعُضهم : إنه 

. على هذا فالـمراد  مذهبه ألهل أو،  همذهبِ  ةِ صرَ نُ  يف بَ ذِ الكَ  يستحلُّ  منـم يكن
بصدق اللهجة وصيانة اللسان هو االحرتاز عن الكذب ِعْلمًا و َعَمًال ، فإن كان 
صادَق اللسان ال يكذب و اليستحلُّ الكذَب يـجوُز االحتجاج بـحديِثه عند 

 .  ذلك استحلَّ  إن لُ قبَ يُ  وال،  ال أم،  داعيةً  كان سواءٌ هذا القول ، القائلني بـ

  ١/٣٢٥) تدريب الراوي:١(
 ١٢٣نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ) ٢(
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ألمـــٍر ُمتـــواتٍِر يف الشـــرع ، و قـــد ُعِلـــَم  و قـــاَل بعُضـــُهم : إن كـــان ُمنِكـــراً 
ـَفِة يـُْقبَــُل ،  ــم يكـن بِــٰهِذِه الصِّ ْيِن ، فــُهو َمـْرُدوٌد ، و إن ل ــه من الدِّ بالضرورة  كوُن

ــاٍط ،         ــ ــْبٍط ، و َورٍْع ، و َتقــــوى ، و احتي ــع ُوُجــــود َضــ ــُمَخالُفوَن مــ ـــَرُه الـــ و إن َكفَّـ
 .و صيانٍة 

 عنه حكاه ، الشافعي عن القولُ  هذا يَ كِ حُ قال اإلمام السيوطي : " 
 أل�م؛  خطابيةـال إالَّ  األهواء أهلِ  شهادةَ  قبلأ:  الق ألنه؛  الكفاية يف خطيبـال
 أيب ابن عن أيضاً  هذا يَ كِ حُ  والـخطيُب :  قال.  موافقيهمـل ورِ بالزُّ  الشهادةَ  ونَ رَ يَـ 

 ) ١. ( يوسف أيب قاضيوال،  الثوري و،  ليلى
قال الراقم : وعلى كل حال ففي كالم الـمؤلف من النقص ما ال يـخفى ؛   

ال على النوع األول ، و ال على الثاين من  الرتكيب �ذا مرادـال على ينطبق الألنّه 
    نوعي الـمبتدع .

 القول الثالث : 
و القوُل الثَّاِلُث ما ذََكَره بقوله : ( و قال بعُضهم إن كان ُمنِكرًا ألمٍر 
متواتٍر يف الشرع و قد ُعِلَم بالضرورة كونُه من الدِّين فهو مردوٌد ، و إن لـم يكن 

َبُل ، و إن َكفَّرَه الـُمخالُفون مع ُوُجود ضبٍط ، و ورٍع ، و تقوى ، بـهذه الصفة يـُقْ 
واحتياٍط ، و صيانٍة ) هذا الكالُم ُيشِعُر بأّن الـُمراَد به الـُمبَتدُِع اْلُمَكفَُّر ببدعِته ، و 
على هذا ، فال فرَق بني هذا و ما قبَله ، فإنَّه إْن كان ُمنِكرًا ألمٍر متواتٍر ، فهو  

، فال يـُْقَبُل حديُثه ، و إن لـم يكن ُمنِكراً فهو ِمَن الـُمَفسََّقِة بِبدَعِته ، فيـُْقَبُل  كافرٌ 
 حديثُه ، فافْـَهْم .

 ١/٣٢٥)  تدريب الراوي : ١(
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و الــــمختاُر أنّـــه إن كـــان داعيـــاً إىل بدعتـــه ، ُمَروِّجـــاً لـــه  رُدَّ ، و إن لــــم  
 يكن كذلك قُِبَل إالّ أن يروي شيئاً يـَُقوِّْي به بدعَته فهو مردوٌد قطعاً . 

و  -و أظنُّ أن الـُمؤلِّف إنـََّما أَخَذُه من كالم الـحافظ يف (شرح النخبة ) 
 ونصُّه قد حكيناُه يف القول الثاين ، وهو هذا : " -هو بصدد تـحقيق الـمسئلة 

 الدِّينِ  ِمن معلوماً  ، الشَّرعِ  ِمن ُمتواتِراً  أَمراً  أَْنَكرَ  َمنْ  روايُتهُ  تـَُردُّ  الَّذي َأنَّ  ُمْعَتَمدُ ـفال
َفةِ  �ذهِ  َيُكنْ  مـل َمن فَأمَّا . عكَسهُ  اعتقدَ  َمن وكذا ، بالضَّرورةِ   ِإىل واْنَضمَّ  ، الصِّ

 .  أصالً  قَبولِهِ  ِمن ماِنعَ  فال ؛ وتـَْقواهُ  َوَرِعهِ  َمعَ  َيرويهِ  ِلما َضْبطُهُ  ذلك
د ، و إنـما هو ليس قوًال ُمْستقًال يف هذا الصَّدَ  –كما ال يـخفى   –و هذا 

توضيٌح من الـحافظ لـما َسَبَق ِمن القول بَردِّ الـمبتدِِع الـمَكفَّر ببدَعِتِه ، و ملخَُّصه: 
 ِمن ُمتواتِراً  أَمراً  أَْنَكرَ أن عدم قبول الـمبتدع الـمَكفَّر ببدعِته أيضًا مقيٌَّد بـما إذا 

، فما يـَُقاُل : إّن حديَث الـمبتدع الـمَكفَّر  بالضَّرورةِ  الدِّينِ  ِمن معلوماً  ، الشَّرعِ 
 بِبْدَعِته ال يـُْقَبُل فليس على إطالقه .  

و أما قوُل الـُمؤلِِّف : ( و إن لـم يكن بـهذه الصفة ) من إنكار أمر متواتر 
 أن عيتدّ  طائفةٍ  كلَّ  نيـُْقَبُل ، و إن َكفَّرَه الـمخالُفون ) ألمعلوم من الدين ( 

 اإلطالق على ذلك ُأِخذَ  فلو ها،خالفَ ـم فتكفِّر تُبالغ قد و ، مبتدعةٌ  خالفيهاـم
( مع ُوُجود ضبٍط ، و ورٍع ، و تقوى ، واحتياٍط، و  الطوائفِ  مجيعِ  تكفري الستلزم

 صيانٍة ) فال مانع من قبول حديثه .
 القول الرابع الـمختار : 

و أمَّا القوُل الرابُع ، فــقاَل : ( و الـمختاُر : أّنه إن كان داعيًا إىل بدعته 
ُمروِّجًا له ُردَّ ، و إْن لـم يكن كذلك قُِبَل ؛ إالَّ أن َيرِوَي شيـئًا يـَُقوِّي به بدعَته ، 

 األقاويل يف هذا الباب ، و أنّــه أصحُّ  القوُل هو هذا ْلُت : وفهو مردوٌد قـطعاً ) قُـ 
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 من العلماء الـمحدثني .  األكثر أو الكثري قولوهو  و،  األعدلو  األظهر
 ؛ ِبدَعِتهِ  ِإىل داِعيةً  َيُكنْ  مْ ـلَ  َمنْ  يـُْقَبلُ و قال شيخ اإلسالم ابن حجر : قيل : 

 يقَتضيهِ  ما على َتسويَِتها و،  الّرِواياتِ  حريفِ ـتَ  على ْحِمُلهُ ـيَ  قد ِبدَعِته تزينيَ  ألنَّ 
 غريِ  قَبولِ  على االتِّفاقَ  فادَّعى ، ِحبَّانَ  ابنُ  ْغَربَ أَ  و . األَصحِّ  يف هذا و ، مذَهُبه
اعيةِ  اعيةِ  غريِ  قَبولِ  على األكثرُ  ! نـََعمْ  . تفصيلِ  غريِ  ِمن الدَّ  ما َروى إنْ  ِإالَّ  ؛ الدَّ
 )١. ( ُمْختارِ ـال مذَهبِ ـال على فيُـَردُّ  ، ِبْدَعَتهُ  يـَُقوِّي
 يرو مـل إذا ماـب الداعيةرواية  قبولَ من الُعلماء  ةٌ مجاع دقيّ مث من الـمالحظ أنه  

 داود أيب شيخ جوزجاينـال إسحق أبو حافظـال بذلك صرح.  هبدعتَ  يوِّ قَ يُـ  ما
 صدوق حقّ ـال عن زائغ منهم والرجال ) حيث قال : "  معرفة( كتابه يف والنسائي
 ،روايته يف مأموناً  بدعته يف خذوالً ـم كان إذ حديثه الناس يف جرى قد اللهجة
 به وِّ قَ يُـ  مـل إذا فُ رَ عْ يُـ  ما حديثهم من ذَ ؤخَ يُ  أن إالَّ  حيلةٌ  فيهم ليس عندي فهؤالء
 )٢. ( ذلك عند مُ هَ تـَّ فيُ  هبدعتَ 

 قاله ما: "  شرحها يف قال و،  )النخبة( يف اإلسالم شيخ جزم وبه
 كان إذا فيما واردةٌ  يةاعِ الدَّ  حديثُ  دَّ رُ  هاـل اليت ةالعلّ  ألن؛  هٌ جِ تَّ مُ  جوزجاينـال

 )٣. ( داعيةً  يكن مـل لو و،  مبتدعـال مذهبَ  قُ وافِ يُ  مرويـال الظاهر
 
   ١٢٣) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي: ١(
  ٣٢) معرفة الرجال:٢(
 ١٢٤) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٣(
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ـــل البـــــدع ،  ـــن أهــ ـــحديث مــ ــذ الـــ ــختِلُفوَن يف أخـــ ـــجملة األئّمـــــُة ُمــــ و بالـــ
ــمذاهب الزائغــة . و قــال صــاحب ( جــامع  األصــول ) : واألهــواء، و أربــاب الـ

ــَخَوارِج ، و اْلُمْنَتِسـِبْنيَ إىل الَقـَدِر ،  أَخَذ جـماعٌة  من أئّمـة الــحديث مـن ِفرقَـِة ال
ــاَط  ـــد اْحَتــ ــائر أصـــحاب البِـــدَِع و األْهــــَواء . و ق ــرَّْفِض ، و ســ ـــيُّع ، و الـ و التََّش

لٍّ مــنهم جـــماعٌة آَخــُرْوَن ، و تـََورَُّعــوا مــن أخــذ حــديٍث مــن َهــِذِه الِفــَرِق ، و لُكــ
ــَرِق يكــــوُن بعــــد  ــن هــــذِه الِفــ ـــحديث مــ ــَذ الــ ــاٌت ، انتهــــى . و ال َشــــكَّ أنَّ أْخــ نِيَّــ
التََّحرِّي و االستصواب ، و مع ذلك االحتياُط يف عـدِم األْخـِذ ؛ ألنّـه قـد ثـَبَـَت 
أنَّ هـؤالء الِفـَرق كـانُوا َيَضـُعون األحاديـَث لـرتويج مـذاهِبِهم ، و كـانوا يُِقـرُّْون بــه 

 توبة و الرجوع ، و هللاُ أعلم .بعد ال

 خالصُة القول :
أهل البدع واألهواء  ( وبالـجملة األئمة مـختلفون يف أخذ الـحديث من قوله :

وأرباب الـمذاهب الزائغة . و قال صاحب جامع األصول : أخذ جـماعة من أئمة 
 أخذ وقدالـحديث اخل ) قُلُت : و عبارة ابن األثري يف (جامع األصول ) هذه : " 

 القدرية إىل ينسب ممن ومجاعة ، خوارجـال من مجاعة عن حديثـال أئمة نم مجاعة
 لُّ والكُ  آخرون، عنهم األخذ عن جَ حرَّ ـوت . واألهواء البدع وأصحاب ، والشيعة

 )١( .به العمل و،  هانِّ ظَ مَ  من هُ ذَ وأخْ  حقِّ ـال طلبَ  ةَ الكافَّ  مُ هِ لْ يُـ  وهللاُ  . وندُ جتهِ ـمُ 
 االحتياُط يف عدم األخذ عن أهل األهواء

: ( و ال شكَّ أن أخَذ احلديث من هذِه الِفَرِق يكون بعَد التََّحّرِي و قوله 
 وكانوا يُِقرُّْوَن به بعد التوبة والرجوع ، وهللا أعلم ) -إىل قوله -و االستصواب 

  ٧٦-١/٧٥األصول: جامع ) ١(
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 عبد بن أمحد، قال  بسكرة معروفـال إسحاق بن حمدـمكما أقرَّ بذلك   
 إسحاق بن حمدـم مسعت يقول:  عبدان بن بكر أبا مسعت الشريازي الرمحن

 )١. ( األحاديث هذه وضعت أنا:  يقول بسكرة معروفـال
 ولُ يقُ  يمعرّ ـال يزيد بن عبدهللاو حكى ابن الـجوزي يف (املوضوعات) : عن 

 حديثَ ـال هذا وارُ ظُ انْ :  ولُ قُ يَـ  لَ عَ فجَ ،  هبدعتِ  عن عَ جَ رَ  البدع أهل من رجلٍ  عن
  . يثاً دِ حَ  له انَ لْ عَ جَ  رأياً  انَ أيْـ رَ  إذا اكنَّ  افإنَّ ،  هونَ ذُ تأخُ  نمَّ ـمِ 

 و – عَ جَ رَ  و،  تابَ  خوارجـال من اً شيخ معتـس الق هيعةـل ابنو نقل عن 
 انَّ كُ  افإنّ ؟  مكُ ينَ دِ  ونَ ذُ تأخُ  نمَّ عَ  وارُ فانظُ ،  ينٌ دِ  االحاديثَ  هذه إنّ :  - يقولُ  هو
 )٢( . حديثاً  اهُ نَ رْ يـَّ صَ  أمراً  اَـ ينْ وَ هَ  إذا

:  قالَ ،  الرافضةَ  يعين همـل شيخٌ  ِين ثَ دَّ حَ :  قال،  سلمة بن ادّـ محَر عن و ذَكَ 
 )٣( .يثاً دِ حَ  اهُ لنَ عَ جَ  شيئاً  انَّ سَ حْ تَ اسْ  انَ عْ مَ اجتَ  إذا انَّ كُ 

نا يف فصل الـحديث الـموضوع ِعدََّة حكاياٍت عن زياد بن و قد حكي
عبد الكرمي بن ايب العوجاء ، و و أيب عصمة ابن أيب مرمي الـمروزي ، و ميمون ، 

 عمر بن صبح ، من هذا القبيل ، و ال معىن إلعادته ، فارجع إليه .

 
 ١٢٥سؤاالت محزة للدارقطين : ) ١(
 ١/٣٩املوضوعات : ) ٢(
 ١/٣٩املوضوعات : ) ٣(
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أحـُدها :  - ١ضـاً مخسـٌة : أما ُوُجوُه الطعِن اْلُمتَـَعلَِّقُة بالضَّْبِط ، فهي أي
ــِة ،  ــْرُط الَغفَل ــات ،  -٣و ثانيهــا : َكثــرُة الَغَلــط ،  -٢فـَ و ثالثهــا : ُمـــَخالََفُة الثَِّق

 و خامُسها : ُسْوُء احلفِظ . -٥و رابُعها : الَوْهُم ،  -٤

( أما ُوُجوُه الطعن الـمتعلِّقُة بالضبط ) شرع الـمؤلف يف بيان الوجوه  قوله :
 فإنَّ  ، يالراو  خرب قبول يف شرطٌ  الضبطالطاعنة يف ضبط الراوي و قد مرَّ مّنا أن 

 بن هللا عبد الزناد أبو قال. و لذا بينهما جمعـي حىت يكفي ال الدينية هعدالتِ  ثبوتَ 
:  الُ قَ يُـ  ،حديثُ ـال عنهم ذُ ؤخَ يُ  ما ، مأمونٌ  مهُ لّ كُ  ، مئةً  مدينةـبال أدركتُ : " ذكوان
 )١( ." أهله من ليس

:  يقول أنس بن مالك خايل مسعتُ :  أويس َأيب بن إمساعيل عنو حكي  
 املسجد هذا يف أدركنا لقد ، مكُ دينَ  ونَ ذُ تأخُ  من عن وارُ فانظُ ،  دينٌ  العلم هذا إنَّ 

 ، فالنٌ  قالَ :  يقولُ  ممن -4- هللا رسول مسجد إىل أشار و – سبعنيَ 
 لو أحدهم إن و ، شيئاً  عنهم أخذتُ  فما -4- هللا رسول قال

 )٢. ( الشأن هذا أهل من واونُ يكُ  مـل ال�م؛  أميناً  به لكان مال بيت على ائتمن
 عمران عن انطَّ القَ  سعيد بن حيَ ـي سألتُ :  مديينـال هللا عبد بن يعل قالو  
:  حيـي قال،  حديثـال أهل من يكن مـل هولكنَّ ؛  بأسٌ  به يكن مـل:  قالي العم
 )٣. (�ا فرميتُ  أشياءَ  عنه كتبتُ  وقد

 ١٦٠/ ١الكفاية: )١(
 ١/١٥٩، الكفاية : ٣٠) مقدمة صحيح مسلم : ٢(
 ١/١٥٩، الكفاية: ٢٦/٤٣٩�ذيب الكمال : )٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٨٥                                            

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

 عن حج رجل يف الشعيب عن الطائي عبيد بن سعيد حديثَ  تعرفُ  ! سفيان أبا يا
 ، إمساعيل بن وهب:  لتُ قُ  ،"  ؟ يهروِ يَ  نمَ : "  فقال ؟ نفسه عن حجَّ  مث ، غريه
 )١(. "  رجالٌ  وللحديثِ  ، صاحل لٌ رج ذاك" :  قال

 فقدنـََّما ذكر هذه الـخمسة فـي الُوجوه الطاعنة يف الضبط ؛ ألنَّ و إ
،  حفظـال وءسُ  و،  الوهم و،  ةالغفل و،  الغلط كثرةَلَل من  هذه العِ  وِجبُ يُ  الضبط

 .  مخالفةـال و،  االختالط و
 فرُط الغفلة :

 و . غافل فهو والً ُغفُ  غُفلُ يَ  الشيء عن الرجلُ  َغَفلَ :  الُ قَ يُـ  - لغةً  - الغفلةُ ف
 إذا تغفيًال، الشيءَ  وغّفلتُ . غّفالً مُ  العرب ّمست وقد.  له فطنةَ  ال:  فَّلغَ مُ  رجلٌ 

 )٢( . ُغفَّل و ولَغفُ :  غافلٍ  ومجع.  أُنسيَته إذا الشيَء، وأغفلتُ . وسرتَته كتمته
 دْ قَ  وَ  ، له تذكُّره وعدم اإلنسان بال عن الشيء غيبةو يف الُعرف : 

 : تـََعاَىل  قـَْوله ِيف  َكَما َوِإْعرَاًضا إْمهَاًال  تـَرََكهُ  ِفيَمنْ  اُْستُـْعِملَ  ���   

  � �    � : ِمنْ  ُغُفوًال  الشَّْيءِ  َعنْ  َغَفْلتُ  ِمْنهُ  يـَُقالُ ] ١[األنبياء 
 )٣. ( قـََعدَ  بَابِ 

 َماعِ ـسَ  يف لالتَساهُ  ِهيَ ـُمراد بـها الالَّيت نـحن بصددها ، ف الَغفلةِ  َكثرةأما  
 ،  ماعِ السَّ  جِلسِ ـمَ  يف يقَرأ َعمَّا بَاَلهُ  ُيشِغلَ  أو ، ينامَ  كأن،   إمساِعه أو،  حِديثِ ـال

  . َصِحْيحٍ  غريِ  أو ، لٍ ُمَقابَ  َغْريِ  أصل ِمن ثَ َحدِّ ـيُ  أَو َأنْ 

  ١/١٥٩الكفاية:) ١(
 ٢/٣٩مجهرة اللغة البن دريد:) ٢(
  ٧/٤٧) املصباح املنري:٣(
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 : كثرُة الغلط
 َوْجهَ  َأْخطَأَ " :  َغَلطًا َمْنِطِقهِ  ِيف  َغِلطَ و أما الغلط فهو لغًة : ِمن " 

 ) ١( . اْلَغَلطِ  إَىل  َنَسْبُتهُ  أَوْ ،  َغِلْطتَ  َلهُ  قـُْلتُ  أَنَا : َغلَّْطُتهُ  وَ  ، الصََّوابِ 
 َغْريِ  َعلى الّرَِوايَاتِ  ِسَياقِ  ِمنَ  كثاراإل  هوو الَِّذي نـحن بصدده فالـمراد به 

َها َذِلكَ  ْحوِ ـنَ  وَ ،  الَقْلبِ  وَ ،  الزيَاَدةِ  و،  ريِ يِ َكالَتغ َوْجِهَها  . ِفيـْ

و من الـمهّم  أن نفَس الغلط و الغفلة و كذا الغلط اليسري ليس بـجرح ؛ 
 الذي البشري عفالضُّ من  و ذلك البشر، عليهما ُجبل أمران والنسيان خطأـالألن 

 بُ يصيف البشر ماأ و ولرسوله ولكتابه � إال عصمةَ  وال،  خلوقٌ ـم منه يسلم ال
 : " مهدي بن الرمحن عبدُ  قال؛ حىت  ىينس و يتذكر وأخرى ،  خطئـي وتارًة 
  )٢(. " جنونـم الغلط من نفسه يربئ الذي
 و الصحابة علىقد َوقـََعا  خطأـال و،  الوهمأّن  ليس بـخاٍف على أحدٍ  و  

، نعم أن  خاصةـوال عامةال عند معروفٌ  شيءٌ ، و هذا  متقدمنيـال ةواألئمّ  التابعني
 الـجرح منهما ما كان كثرياً . و إليك يف هذا الصدد كالم أهل هذا الشأن :  

 من يفلت يكادُ  ليس:  قال الثوري سفيان عنو يف تـهذيب الكمال :  -١
 و ، طَ لِ غَ  إن و حافظٌ  فهو ، حفظُ ـال الرجل على الغالبَ  كان إذا ، دٌ أحَ  الغلط

 )٣( . كَ رِ تُ  ، الغلطُ  عليه الغالبَ  كان إذا
 ٧/٥٨) املصباح املنري:١(
 ٧/٢٢١) �ذيب التهذيب: ٢(
 ١/١٦١) �ذيب الكمال : ٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٨٧                                            

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

 ختلفـي ال فهذا،  نٌ قِ تْ مُ  حافظٌ  رجلٌ :  ثالثةٌ  الناس:  مهدي ابن قال و -٢
 كَ رِ تُ  لو و،  هحديثُ  كُ رتَ يُ  ال فهذا،  ةُ حَّ الصِّ  حديثه على الغالبُ ؛  مُ هِ يَ  آخرُ  و ، فيه
 فهذا،  الوهم هديثِ حَ  على الغالبُ  ؛ مُ هِ يَ  وآخرُ  ، الناس حديثُ  بَ هَ ذَ لَ  هذا مثلُ 

 )١. ( هحديثُ  كُ رتَ يُ 
 الرجل؟ حديثُ  كُ رتَ يُ  مىت:  عبةَ لشُ  قيل : " مهدي بن الرمحن عبد قال -٣

 إذا و الغلط، أكثر إذا ، ونمعروفُ ـال هفُ عرِ يَ  ال ما معروفنيـال عن ثَ دَّ حَ  إذا:  قال
 حَ طُِر  هكُ تْـ فيَ  هنفسَ  مهِ تَّ يَـ  فلم عليه جتمعاً ـم غلطاً  حديثاً  ىوَ رَ  إذا و ، بالكذب مَ هِ ـاتُّ 

 )٢(. "عنه واوُ فارْ  ذلك غريَ  كان ما و ، هحديثُ 
      :  مهدي بن الرمحن لعبد قلتُ :  قال الدمشقي أمحد بن سليمانقال  -٤ 

:  قال ؟ عشرين يف يغلطُ :  له قيلَ  ، نعم:  قال ؟ عشرةٍ  يف طُ غلَ يَ  نْ مَّ عَ  بُ أكتُ " 
 )٣( . نعم:  قال ؟ فخمسني:  له قيل ، نعم:  قال ؟ فثالثني:  له قيل ، نعم

 حديثـال واةرُ  يف هذا من قلنا ما لُّ كُ :  قال اإلمام مسلم يف ( التمييز ) -٥
 يف همـمنازل من لك ذكرتُ  مما و .يضٌ فِ ستَ مُ  ودٌ موجُ  فهو ، األخبار نقال و
 ماضنيـال السلف من أثر حامل و خرب ناقل من فليس ، فيه مراتبهم و حفظ،ـال

 و،  حفظـي ماـل تقاناً إ و توقياً  همأشدّ  و الناس، أحفظ من كان إن و - زماننا إىل
 لك وصفتُ  منـب فكيفَ  ، نقله و حفظه يف مكنٌ ـم السهو و الغلط إالّ  - ينقل

 )٤( . ذلك يف السهولة و الغفلة هطريق  منـم
 ١/١٠٠) خمتصر الكامل يف الضعفاء للمقريزي:١(
 ١/٤٠٥،شرح العلل البن رجب:٢/٣٢) اجلرح و التعديل :٢(
 ١/١٤٧، الكفاية:٢/٢٨اجلرح و التعديل:) ٣(
  ٣التمييز :) ٤(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٢٨٨                                            

ِل  أما فرط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان ، فالغفلة يف السماع وتـحمُّ
الـحديث ، والغلط يف اإلمساع واألداِء . ومـخالفُة الثقات يف اإلسناد و الـمنت 

َدةٍ   تكون موجبًة للشُُّذوذ . يكون على أنـحاٍء ُمَتعدِّ

ُضرُّ ، و إالَّ فالـحاصل : أن الغلط و الغفلة إذا وقع من الراوي غالباً فهذا يَ 
 ال . و لـهذه النكتة قال الـُمؤلُِّف : " فرط الغفلة و كثرة الغلط " . 

( أما فرُط الغفلة وكثرة الغلط فمتقاربان اخل ) لـما كانت الغفلة و  و قوله :
َ بينهما فرقًا اعتباريًا ، و حاصُل َما ذََكرَه :  الغلط شيئًا واحدًا باعتبار الـحقيقة بـَنيَّ

ِل الـحديث ، ب ينَما الغلُط ُيطَلُق أن الغفلة ُتْطَلُق على ما كان يف السََّماع ، و تـحمُّ
على ما يـََقُع يف اإلمساع و األداِء . و هذا الذي قاله الـمؤلف يف الفرق بني الغفلة 
و الغلط هو على الغالب أو على االصطالح ، و إّال فقد تقع الغفلة يف األداء و 

 الغلط يف السماع كما ال يـخفى . 
َذَهَب شيُخ اإلسالم ابُن َحَجر إىل أنَّ حديَث َمن َفُحَش غَلطُه و   فائدة : 

 ) ١َكثـَُرْت غفلُته فحديثُه يـَُقاُل له : الـمنكُر . (
 مـخالفُة الثَِّقاِت و أقسامها :

حاٍء ُمَتعدَِّدٍة  ( ومـخالفُة الثقات يف اإلسناد و الـمنت يكون على أنـ قوله :  
 امّ ـمِ  اَألَحاِدْيثِ  رَِوايَةِ  ِمنْ  الرَّاِوي كِثرَ يُ  بِأنالثقات  الََفةَـ خاخل ) أقول : إن مـ

رُ  ، الثَقاتِ  ِبهِ  َخاِلفـي ، جرٌح ، حىت  أَوُمْنَكراً  َشاّذاً  اْلُمَخالََفةِ  َألْجلِ  َحِديـْثُهُ  فـََيِصيـْ
 الثقات موافقة ألن ؛ضابطًا ، و بالتايل ال يكون ثقًة  الثقاتِ  فَ الَ خَ  نمَ ال يكون 

:  اعلم مث" :  الذهيباإلمام  قال؛ حىت  اويالرَّ  ضبط معرفةـلالعدل  قسطاسال هي
 )٢(".  األثبات ملخالفتهم إال اظُ احلفَّ  مهُ فَ عّ ضَ  ما فيهم متكلمـال أكثر أن
 ١١٠) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي:١(
 ٥٢) املوقظة:٢(
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 هرواياتُ  ربَ عتَ يُ  بأن ضابطاً  الراوي كونُ  فُ عرَ يُ :  الصالح ابنالعالمة  لُ و قو ي
 لو و،  موافقةً  هرواياتِ  ادنَ جَ وَ  فإن ؛ اإلتقان و بالضبط معروفنيـال الثقات بروايات

 انَ فْـ رَ عَ  ، نادرة مخالفةـال و،  األغلب يف هلا موافقةً  أو،  همـلروايات معىنـال حيث من
،  هضبطِ  اختاللَ  عرفنا همـل مخالفةـال كثريَ  اهدنَ جَ وَ  إن و تاً،بَ ثَـ  ضابطاً  هكونَ  حينئذٍ 

 )١(.  هحديثِ ـب جَّ تَ حْ نَـ مـل و
فالـمخالفُة للثقات ُتوِجُب الشُّذوذ كما قال الـمؤلف ، و كذا النكارُة على 
قوِل َمن َجَعَل الشاذَّ ، و الـُمنكَر واحدًا ، فحديُث َمن َخالَف الثَِّقات إما شاّذ ، 

 كر . أو من
مث قول الـمؤلف : ( مـخالفُة الثقات يف اإلسناد و الـمنت يكون على أنـحاء 

      أسباب من أسبابٍ  مسةَ ـخ ثقاتال ةخالفـم عن ينتجَدٍة ) إشارٌة إىل ما ُمتَـَعدِّ 
 ، و هذا يـحتاج إىل بيان و تفصيل . فعْ الضُّ 

 الضعف أسباب من عنها ينشأ لثقاتا خالفةـمو حاصل ما قالوا : إنَّ  
 -٤ . األسانيد لصِ تَّ مُ  يف ةُ داالزي -٣. القلب  -٢ .دراج اإل -١:  أشياء مسةُ ـخ
 .  التحريف و التصحيف -٥.  بُ اضطر اإل

 ة : و ذلك ؛ ألن الـمخالف
 اإلدرَاُج : -١

 نت بالامل يف منه ليس ما لِ ادخَ إ، أو  اإلسناد سياق تـََغّريِ تارًة تقع بسبب 
 ُمْدرَجُ  هو التغيري ذلك فيه الواقعُ هذا يـَُقاُل له اإلدراج ، و الـحديُث ف،  لفص

 د . و َسَبَق هذا القسم مع أنواعه .اإلسنا

 ١٠٦) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ١(
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 الَقْلُب : -٢
،  بتقـدميٍ  ، هنِـتْ مَ  أو،  حديثـالـ سـند يف بآخرَ  لفظٍ  إبدالوتارًة تقع الـمخالفُة ب

  : نيِ يَّ سِ يْ ئِ رَ  نيِ سمَ قِ  إىل ينقسمُ . وهو  وبلُ قْ مَ الْ  هو فهذا،  حوهـن و،  تأخريٍ  أو
 بـن َكْعـب" مكـاَن   "  َكْعـبٍ  بـن ُمـرَّةَ   " أن يـَُقوُل :ك ، دنَ السَّ  مقلوبُ األول 

ـــِدلَ  أن. و كـــ اآلَخـــرِ  أيب اســـم ماـأحدهـــ اســـم ألنّ  ؛أو بـــالعكس  " ُمـــرَّة  صـــاً خْ شَ  يـُْب
  نـعـــ الـــراوي هلُ عَ ـْجـــفيَ ،  " مـسالـــ " عـــن مشـــهورٍ  كحـــديثٍ :  اإلغـــراب بقصـــد بـــآخرَ 

 .  " نافع"
 � هريرة أيب حديثو َمثََّل له العالمُة ابُن َحَجر بِـ ، منتـال مقلوبُ الثاين  و

 قَ دَّ صَ تَ  لٌ جُ رَ  و «:  ففيه ، عرِشهِ  يف هللاُ  مُ هُ لُّ ظِ يُ  الذين السبعة يف مسلمٍ  عند
 فهذاقال شيخ اإلسالم : .  » هالُ مَ ـشِ  تُنِفقُ  امَ  هنُ يْـ مِ ـيَ  مَ لَ عْ تَـ  ال ىتَّ حَ  ااهَ فَ أخْ  ةٍ قَ دَ صَ بِ 
 . »َميِيُنه قُ فِ نْ تُـ  امَ  هالُ ِمشَ  مَ تَعلَ  ال ىتَّ حَ  «:  هو ماـإن و ، الرواة أحد على انقلب ماـم

 بَ غّ رَ يُـ لِ  اإلغراب صدُ قَ ، فمنها  فُ لِ تَ خْ تَ ف الَقْلب على حاملةُ ـال األسبابُ و أما 
 فيه ألنَّ ؛  هز اجو عدم  يف كَّ شَ  ال. و هذا  عنه األخذ و،  حديثه رواية يف الناسَ 
اِبَني  نيَ اعِ ضَّ الوَ  لِ مَ عَ  من هذايـَُعدُّ و  ، للحديث تغيرياً   االمتحان قصدُ ومنها  .الَكذَّ

َ  أن بشرط جائزٌ  هو. و  هِ طِ بْ ضَ  مامِ ـت و،  ثدِّ حَ مُ الْ  حفظ من دالتأكُّ  و  يـُبَـنيَّ
 .قصد غري من طلَ والغَ  خطأـال يف وعُ قُ الوُ و منها  .مجلسـال انفضاض قبل الصحيح

ه بُيْسَتَدلُّ  هفانّ ،  منهُ  ذلك رَ ثُـ كَ  إذا لكن ، هئِ طَ خَ  يف معذورٌ  هفاعلَ  أنَّ  كَّ الشَ و 
 أنواع من مقلوبُ ـال حديثُ ـالف . يفاً عِ ضَ  هلُ جعَ َـ ي ووِقلَِّة تَـثَبُِّته ،  هطِ بْ ضَ على َعَدم 

 )١( . معلوم هو كما مردودـال الضعيف
 ١/٩٩، شرح التبصرة والتذكرة: ١/١٤٩، اليواقيت والدرر:١١٥) نزهة النظر: ١(
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 ِحَكايٌة َعِجيبٌة :
 أمحدُ ، حكاها البخاريِّ اإلمام  معٌة َعِجْيَبٌة ِقصّ َوَقَع لـِمحّدِثي أهل بغداَد  

ةَ  مسعتُ :  يقولُ  َعِديٍّ  بنا  البخاريَّ  إمساعيلَ  بنَ  حمدَ ـم أنَّ :  حُكونَ ـي مشايخَ  ِعدَّ
،  حديثٍ  مائةِ  إىل وعمدوا فاجتمعوا ، حديثِ ـال أصحابُ  به عَ مِ فسَ  ، بغدادَ  َقِدمَ 

 هذا وإسنادَ  ، آخرَ  إلسنادٍ  ، اإلسنادِ  هذا َمْنتَ  وجعلوا ، وأسانيَدها ، هاَـ ونتُ مُ  فقَلُبوا
 ، أحاديثَ  َعَشرةَ  رجلٍ  ُكلِّ  إىل ، أنُفسٍ  َعَشرةِ  إىل ودفعوا.  آخرَ  منتٍ ـل منتِ ـال

 موعدَ ـال وأخذوا ، البخاريِّ  على ذلك يُلُقون مجلسَ ـال ُضرواحَ  إذا وأمُروهم
 أهل من الغرباءِ  من حديثِ ـال أصحابِ  مجاعةُ  مجلسَ ـال فحضرَ  للمجلِس،

 رجلٌ  إليه انتدبَ  بأهِلهِ  ا�لسُ  اّطمأنَّ  فلما.  البغدادينيَ  ومن وغريِهم، ، ُخراسانَ 
.  أعرِفُهُ  ال:  البخاريُّ  فقال ، األحاديثِ  تلك من حديثٍ  عن فسأله ، الَعَشرةِ  من

 فرغَ  حىت واحدٍ  بعدَ  واحداً  عليهِ  يُلقي زالَ  فما.  أعرفُهُ  ال:  فقال ، آخرَ  عن فسأله
 يلتفتُ  ا�لسَ  حضرَ  ممَّنْ  هاءُ قالف فكان.  أعرفُهُ  ال:  يقولُ  والبخاريُّ  ، َعَشَرتِهِ  من

  يقضي ذلكَ  غريَ  منهم كان وَمنْ  ، َفِهمَ  الرجلُ :  ويقولون.  بعضٍ  إىل بعُضهم
 ، الَعَشرَةِ  من آخرُ  رجلٌ  انتدبَ  مث ، الَفْهمِ  وِقّلةِ  والتَّقِصريِ  بالَعْجزِ  البخاريِّ   على

.  أعرفُهُ  ال:  لبخاريُّ ا فقال ، مقلوبةـال األحاديثِ  تلك من حديثٍ  عن وسأَلهُ 
 يزلْ  فلم.  أعرفُهُ  ال:  فقالَ  ، آخرَ  عن فسألهُ .  أعرفُهُ  ال:  فقال ، آخرَ  عن فسألهُ 
.  أعرفُهُ  ال:  يقولُ  والبخاريُّ  ، َعَشَرتِهِ  من فرغَ  حىت آخَر، بعدَ  واحداً  عليه يُلقي

 األحاديثِ  من كلُّهم فرُغوا حىت ، الَعَشرةِ  مامـت إىل والرابعُ  الثالثُ  له انتدبَ  مث
 . "أعرفُه ال: " على َيزِيُدهم ال والبخاريُّ  ، مقلوبةِ ـال
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 أّما:  فقال ، منهم األولِ  إىل التفتَ  فرغوا قد همَـ أنّ  البخاريُّ  َعِلمَ  فلمَّا 
 ، الوالءِ  على والرابعُ  والثالثُ  ، كذا فهو الثاين ُثكَ وحدي ، كذا فهو األولُ  حديُثكَ 

.  متِنهِ  إىل إسنادٍ  وكلَّ  ، إسناِدهِ  إىل منتٍ  كلَّ  فردَّ  ، الَعَشرَةِ  مامِ ـت على أتى حىت
 وأسانيَدها ، أسانِيِدها إىل ُكلِّها األحاديثِ  متونَ  وردَّ  ، ذلكَ  مثلَ  باآلخرينَ  وفعلَ 

 )١( .بالفضلِ  له وَأْذَعُنوا حفظِ ـبال الناسُ  له فأقرَّ  ، هاـمتونِ  إىل
 يدانِ األسَ  لصِ تَّ مُ  يف ةُ داالزي -٣

 موضعِ  يف ماعبالسَّ  اً حصرَّ مُ  اإلسناد أثناء يف راوٍ  بزيادةِ  مخالفةُ ـال كانت إن و
 لصِ تَّ مُ  يف مزيدـال هو فهذا ،ه من أَتقنَ َمْن َكان  يزدها مـلعلى رغم أنه  الزيادة ،
 أن: أحدمها :  رطانِ شَ مـخالفًة للثقات  واعتبارها الزيادة ِلَردِّ  طُ رَ شتَـ يُ ف . األسانيد

 موضع يف بالسماع التصريح يقع أنو الثاين  .اهَ ادَ زَ  منـم أتقن يزدها مـل من يكون
 ِربَ واعتُ  ، قُِبَلتْ  و الزيادةُ  تحَ جَّ رَ تَـ ،  منهما واحدٌ  أو،  الشرطان لَّ تَ اخْ  فان . الزيادة

 ىمّ سَ يُ  الذي وهو،  يٌّ َخفِ  انقطاعه لكن منقطعًا، الزيادة تلك من خايلـال اإلسناد
  ".خفيـال مرسلـال" 

ثـََنا:  قَالَ  ، اْلُمَباَركِ  ْبنِ  ا�َِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُرِويَ  َما:  ِمثَالُهُ و   َعْبدِ  َعنْ  ، ُسْفَيانُ  َحدَّ
َثِين :  قَالَ ،  َجاِبرٍ  ْبنِ  َيزِيدَ  ْبنِ  الرَّْمحَنِ   أَبَا ِمْعتُ ـسَ :  قَالَ  ا�َِّ  ُعبَـْيدِ  ْبنُ  ُبْسرُ  َحدَّ
:  يـَُقولُ  اْلَغَنِويَّ  َمْرَثدٍ  أَبَا ِمْعتُ ـسَ :  يـَُقولُ  اْألَْسَقعِ  ْبنَ  َواثَِلةَ  ِمْعتُ ـسَ :  يـَُقولُ  ِإْدرِيسَ 

 َوَال  اْلُقُبورِ  َعَلى ْجِلُسواـتَ  َال : "  يـَُقولُ  -4 - ا�َِّ  َرُسولَ  ِمْعتُ ـسَ 
َها ُتَصلُّوا  )٢( ". إِلَيـْ

، سري أعالم ٩١/٢٤٩، تاريخ اإلسالم للذهيب: ٢/٢٠) انظر: تاريخ بغداد للخطيب:١(
 ٤/١٨٩،وفيات األعيان:١٢/٤٠٩النبالء : 

 ٣/٢٤٤، و احلاكم يف املستدرك:١٧٢٥٥، أمحد :١٠٥٠) رواه الرتمذي:٢(
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ْسَنادِ  َهَذا ِيف  ُسْفَيانَ  ِذْكرُ قال ابن الصالح :   ِذْكرُ  َكَذاَوهَ  ، َوَوْهمٌ  زِيَاَدةٌ  اْإلِ
 َماَعةً ـجَ  ِألَنَّ  ، اْلُمَباَركِ  اْبنِ  ُدونَ  َفِممَّنْ  ُسْفَيانَ  ِذْكرِ  ِيف  الَوْهمُ  أَمَّا . ِإْدرِيسَ  َأِيب 

ُهمْ  ، نـَْفِسهِ  َجاِبرٍ  اْبنِ  َعنِ  اْلُمَباَركِ  اْبنِ  َعنِ  َرَوْوهُ  ثَِقاتٍ   بَِلْفظِ  ِفيهِ  َصرَّحَ  َمنْ  َوِمنـْ
نَـُهَما َبارِ اْإلِخْ   ، اْلَوْهمِ  ِإَىل  ِفيهِ  َمْنُسوبٌ  اْلُمَباَركِ  فَاْبنُ :  ِفيهِ  ِإْدرِيسَ  َأِيب  ِذْكرُ  َوأَمَّا . بـَيـْ

 ُبْسرٍ  بـَْنيَ  ِإْدرِيسَ  أَبَا َيْذُكُروا فـََلمْ  َجاِبٍر، اْبنِ  َعنِ  َرَوْوهُ  الثَِّقاتِ  ِمنَ  َماَعةً ـجَ  ِألَنَّ  َوَذِلكَ 
 يـََرْونَ : "  الرَّازِيُّ  َحامتٍِ  أَبُو قَالَ  . َواثَِلةَ  نْ مِ  ُبْسرٍ  ِبَسَماعِ  ِفيهِ  َصرَّحَ  َمنْ  َوِفيِهمْ  ، َوَواثَِلةَ 

 ، ِإْدرِيسَ  َأِيب  َعنْ  ُبْسرٌ  َحدِّثُ ـيُ  َما وََكِثريًا:  قَالَ  ، َهَذا ِيف  َوِهمَ  اْلُمَباَركِ  اْبنَ  َأنَّ 
اِـ م َهَذا َأنَّ  َوَظنَّ  ، اْلُمَباَركِ  اْبنُ  فـََغِلطَ   مسَِعَ  َوَقدْ  ، َواثَِلةَ  َعنْ  ِإْدرِيسَ  َأِيب  َعنْ  َرَوى مَّ
  . نـَْفِسهِ  َواثَِلةَ  ِمنْ  ُبْسرٌ  َهَذا

ْسَنادَ  َأنَّ بـما حاصله :  و لكن ابن الصالح استشكل عليه  نِ عَ  َخاِيلَ ـالْ  اْإلِ
 ُمَعلًَّال  و قاً لمط ْجَعلـيُ  أن فينبغي َذِلكَ  ِيف "  َعنْ "  بَِلْفَظةِ  َكانَ  ِإنْ  الزَّاِئدِ  الرَّاِوي

ْسَنادِ  ْخَباِر، أَوْ  بِالسََّماعِ  َتْصرِيحٌ  ِفيهِ  َكانَ  َوِإنْ  . الزَّاِئدُ  ِفيهِ  ذُِكرَ  الَِّذي بِاْإلِ  َكَما بِاْإلِ
 ِمَعهُ ـسَ  مَّ ـثُ  ، َعْنهُ  َرُجلٍ  ِمنْ  َذِلكَ  ِمعَ ـسَ  َقدْ  َيُكونَ  َأنْ  َفَجاِئزٌ  ، الـمذكور اْلِمثَالِ  ِيف 
 ُمثَّ  ، َواثَِلةَ  َعنْ  ِإْدرِيسَ  َأِيب  ِمنْ  ِمَعهُ َـ س َقدْ  احلَِْديثِ  َهَذا ِيف  ُبْسرٌ  فـََيُكونُ  ، هنـَْفسُ  ِمْنهُ 
 َأنْ  ِإالَّ  اللَُّهمَّ  . َهَذا َغْريِ  ِيف  ِبهِ  ُمَصرًَّحا ِمثْـُلهُ  َجاءَ  َكَما ، ِمْنهُ  َفَسِمَعهُ  َواثَِلةَ  لَِقيَ 
 . اْلَمْذُكورِ  اْلِمثَالِ  ِيف  َحاِمتٍ  أَبُو ذََكرَهُ  َما َكَنْحوِ  ، ًماـَوهْ  َكْونِهِ  َعَلى َتُدلُّ  َقرِيَنةٌ  دَ ُتوجَ 

 )١( .َأْعَلمُ تعايل  ا�َُّ  وَ 
 االضطراُب: -٤

 وال ،يف السند أو اللفظ يف الـمنت  الراوي بإبدال مخالفةـال كانت إن و
حَ    و سبق بيانه .  .ُمْضَطِربُ ـال هو فهذا ، رىاألخ على الروايتني إلحدى مرجِّ

 ٢٨٧) علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين عرت: ١(
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 التَّْصِحيُف و التَّحرِْيُف : -٥
  يف خطـال  صورة بقاءِ  مع ، حروفٍ  أو حْرٍف، بتغيري مخالفةُ ـال كانت إن و
"  اْحَتَجمَ "  ِإىل"  اْحَتَجرَ " َكَتْصِحْيفِ  النَـْقطِ  إىل بالنسبة ذلك انك فإنْ  ، السياق

 مع َواِإلْعرَابِ  لِ كْ الشَّ  إىل بالنسبة كان وإن . ُمَصحَّفُ ـفَالو "شيئاً" إىل " سّتًا " 
 "َجَناحٍ " ِإىل "ُجَناحٍ " وَ  ، ِكَالبٍ "  ىل" إ ُكَالبٍ "  وف َكَتْحرِْيفِ رُ حُ ـال اءِ قَ بَـ 

  . ُمَحرَّفُ ـفال
 يف عُ قَ يَـ  وقد،  متونـال يف والتحريفُ  التصحيفُ  عُ قَ يَـ  ماال يـخفى أن أكثر  و

حيث  – جيمـوال بالواو -"  مواجم بن العوام"  ، كما َوَقَع البن معني يف األسانيد
كما َوَقَع البن جرير يف "   و،  – مهملةـال حاءـوال ءبالزا -"  مزاحمإىل "  هفَ حَّ صَ 

الِ  بِاْلَباءِ  قَاَلهُ حيث  ،"  النُّدَّرِ  ْبن ُعْتَبةَ   اْبنُ "  ُهوَ  َماَـ ِإنّ  وَ  ،"اْلُبذَّرِ  :" اْلُمْعَجَمةِ  َوالذَّ
الِ  بِالنُّونِ "  النُّدَّرِ   ونطُ بُ  من خذألل غالباً ذلك  حصلـي ماـإنو  . اْلُمْعَجَمةِ  َغْريِ  َوالدَّ

 األئمةُ  ضَّ حَ  مث ومن.  ذلك على هفُ قِّ وَ يُـ  شيخٌ  له يكن مـول،  فحُ والصُّ  اترفَ الدَّ 
 .  كذلك األخذ جنيبـت على

 من ذاقحُ ـال بأعبائه ينهضُ  ماـإن،  جليلٌ  فنٌّ  هذاالـجديُر باإلشارة إليه أنَّ و 
،  األلفاظ بعض يف اهَ ابَـ شَ  مَّاـمِ  النبوية األحاديث تنقية من ِفْيهِ  ماـل؛  اظحفَّ ـال
  . أسانيدها رجال يف أم،  هاـمتون يف َكانَ  اءٌ وَ سَ 

َها نقسمي أقسام حيفوللتص   : أنواع ستة َوِهيَ  إِلَيـْ
 العوام عن ، شعبةَ  َحِدْيث:  همثالُ و  : اإلسناد يف التصحيفُ :  لاألوَّ  القسم

 هللا َرُسْول قَالَ :  قَالَ  عفان، بن عثمان عن ، النهدي عثمان أيب عن ، مراجم بن
 )١. ( » َحِدْيثـالْ …هلهاأ إىل حقوقـلا لتؤدنَّ  «: - 4 -
  ٣/٦٣) علل الدار قطين:١(
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 حاءـوال ءبالزا - » مزاحم ابن «:  فـََقالَ  ، معني بن حيـي ِفْيهِ  فَ حَّ صَ  َوَقدْ 
 )١. ( – جيمـلوا مهملةـال بالراء - » مراجم ابن «:  وصوابه -

 امَ صَ  نْ مَ  «:  حديثُ :  هومثالُ  : اْلَمْنت  يف التصحيفُ :  الثاين القسم
 ) ٢( » الوّ شَ  نمِ  اً تّ سِ  هُ عَ بَـ أتْـ  ُمثَّ  انَ ضَ مَ رَ 

 بدل – معجمةـبال - » ئاً يْ شَ  «:  الَ قَ فَـ ه ّحفَ صَ  الصُّويلقال الُعلماء : إن 
 )٣(. » ستاً «

 وفحرُ ـال هابُ شَ تَ  بسبب القراءة سوء ُهوَ  وَ  : رصَ البَ  تصحيفُ :  ثُ الِ الثَّ  القسمُ 
من  قٍّ لَ تَـ  دون فحُ الصُّ  من ذُ أخُ ي ِلَمنْ  غلباأل يف لحصـي هذا و،  ماتوالكل

 َفطَاِحل الُعَلَماء . 
 بن زيد عن هبإسنادِ  ِإلَْيهِ  عقبة بن موسى كتاب عن هيعةـل ابنُ  رواه ما:  همثالُ 

 ابن قَالَ .  » مسجدـال يف مَ جَ تَ احْ  -4- هللا َرُسْول أن «:  ثابت
 رةً جْ حُ  ريٍ صِ حَ  أو،  صٍّ خُ ـبِ  مسجدـال يف رَ جَ تَ احْ  : بالراء ُهوَ  ماـإن ":  الصََّالحِ 

َها يلِّ صَ يُ   َذِلكَ  ذََكرَ .  َمسَاعٍ  بغريِ  ابٍ تَ كِ  من أخذه لكونه ؛ هيعةـل ابنُ  هّحفَ فصَ ، ِفيـْ
 ) ٤". ( َلهُ  التَّْمِييزِ  ِكَتابِ  ِيف  ُمْسِلمٌ 

 قُلُت : و نصُّ مسلم يف كتاب التمييز هذا :
 ٢٨٠-٢٧٩رت: ) علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين ع١(
 ٢٣٥٨٠،أمحد: ٧٥٩،الرتمذي:٢٨١٥مسلم: ) ٢(
 ١/١٥١، اليواقيت والدرر:٢/١٩٤) تدريب الراوي:٣(
 ٢٨٠: بتحقيق نور الدين عرت) علوم احلديث البن الصالح ٤(
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 ، واإلسناد اْلَمْنت  يف هاخطؤُ  فاحشٌ .  ةٍ هَ جِ  ُكلّ  من فاسدةٌ  رَِوايَةٌ  ِذهِ " هَ  
- النيب أنّ  حديثُ ـال ماـوإن،  إسناده يف لمغفَّ ـال ، متنه يف فُ مصحِّ ـال هيعةـل وابنُ 

 )١(" .  فيها يلِّ صَ يُ  ريٍ صِ حَ  أو ةٍ خوصَ ـبِ  دِ جِ سْ مَ الْ  ِيفْ  رَ جَ احتَ  -4
 جخاِر ـمَ  هُ ابُ شَ تَ يف ذلك هو  بُ بَ سَّ ال و : عِ مْ السَّ  تصحيفُ :  ابعُ الرَّ  القسمُ 

 أَوْ ،  التصحيف يف فيقع،  السامع َعَلى األمرُ  فيختلط،  قطْ النُّ  يف اتمَ لِ الكَ 
 طريق من ) مجتىبـال(  يف النسائي أخرجه األحول عاصم َحِدْيث حنو . التحريف

 قال هللا عبد عن،  وائل أيب عن،  عاصم عن،  شعبة أخربنا،  يزيد خربناأ،  عبدة
 أن الشرك، «:  قال ؟ أعظمُ  الذنب أيُّ : -4- هللاِ  رسولَ  سألتُ :
ا � جعلـت  . احلديث،  »...  ند�

 أي الذي فيه : – هقبلَ  الذي وابوالصَّ ،  خطأٌ  هذا:  هعقبَ  النسائي قال
 ماـإن و خطأ، هذا يزيد وحديث ، -"  ئلوا أيب عن،  واصل ينثَ حدَّ  قال سفيان"

 )٢. ( أعلم تعاىل وهللا ، واصل هو
 ما كمثل كثريةٌ  هأمثلتُ  و األكثر، وهو اللفظ، تصحيفُ  : خامسُ ـال القسمُ 

 . قَ بَ سَ 
 خطيبـال أسنده ما: همثالُ ، و  اللفظ دون عىنمـال تصحيفُ : سادُس ال القسم

اََرُقْطين إىل جامعـال يف  ثُ دِّ حَ ـيُ  العنزي مثىنـال بن حمدـم موسى أبا إن:  هقولَ  الدَّ
 » ارٌ وَ خُ  هاـل ببقرةٍ  ةِ امَ يَ القِ  يومَ  مكُ دُ أحَ  يأيت ال«: قال -4 - النيب عن

 )٣( . - بالياء –"  رُ عِ يْ تَـ : "  هو ماـإن و،  - بالنون - رُ عِ نْ تَـ  اةٍ شَ  أو:  فقال
 ٢٣) التمييز :١(
  ١٠٤/ ٧: ا�تىب) ٢(
 ٦٣٤/ ١) اجلامع ألخالق الراوي : ٣(
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و َجْعُلُه ِمن ُوُجـوِه الطَّْعـِن الــمتَعلَِّقِة بالضَّـبِط ِمـن ِجَهـِة أنَّ الَباِعـَث علـى مــخالَفِة 
َيانَِة َعِن التـََّغريُّ و التَّْبِديِل .الثَِّقاِت إنـََّما ُهو َعَدُم   الضَّْبِط و الـحفِظ و َعَدُم الصِّ

 اْلُمثـَىنَّ  بنَ  حمدَ ـم موسى أبا أنَّ : أيضًا  الدارقطينُّ  ذكرَهُ  ماو من أمثلته 
تَِّة، األِئمَّةِ  شيوخِ  أحدَ  ، بالزَِّمنِ  ملقَّبَ ـال الَعَنزِيَّ   َمامُ إ: ( قويل يف مرادُ ـال َوُهوَ  السِّ

- النيبُّ  َصلَّى َقدْ  َعنَـزَةَ  من حنُ ـن ، َشَرفٌ  لنا قومٌ  حنُ ـن:  يوماً  لَ قا ، )َعنَـزَه
 فـَتَـَوهَّمَ ،  َعنَـزَةَ  إىل َصلَّى -4- النيبَّ  َأنَّ  يريدُ .  إلينا -4

 ِمن وأعجبُ .  يديهِ  بنيَ  تـُْنَصبُ  حربةُ ـال هنا الَعنَـزَةُ  َماـوإنَّ .  قبيلِتِهم إىل َصلَّى أنَّهُ 
 َصلَّى إذا كانَ -4- أنَّهُ  زعمَ  أنَّهُ :  أعرايبٍّ  عن حاكمُ ـال ذكرهُ  ما ذلكَ 

َزة فصحََّفها شاةٌ  يديهِ  بنيَ  ُنِصَبتْ   ومهِْهِ  على معىنـبال رواهُ  ُمثَّ  - النون بإسكان - َعنـْ
 .  وجهنيِ  من ذلكَ  يف خطأَ أف

 عن النهيِ  حديثَ  روى ماـل أنّهُ :  شيوِخهِ  بعضِ  عن خطَّايبُّ ـال ذكرَهُ  ما هومن
 أربعنيَ  منذُ  الصالةِ  قبلَ  رأسي َحَلْقتُ  ما: قالَ  ، الصالةِ  قبلَ  ُجمعةِ ـالْ  يومَ  التحليقِ 

 )١( .  ِحَلقاً  الناسِ  حليقُ ـت مرادُ ـال َماـوإنَّ  ، الرؤوسِ  حليقَ ـت منهُ  فِهمَ .  سنةً 
 باعتبار فالقسُم األوَّل و الثاين ، التصحيف أقسام من أقسامٍ ِستَُّة  فهذهِ 

  . معناه أو لفظه باعتبار، و األخريان  هئِ نشَ مَ  باعتبار ، و الثالث والرابع موقعه
و أما قول الـمؤلف : ( وَجْعُله ) أي َعدُّ مـخالفِة الثقات ( ِمن ُوُجوه 
الطعن الـمتعلقة بالضبط ) إنـما هو ( ِمن ِجَهِة أنَّ الباعَث على مـخالفة الثَِّقات 

نـما هو َعَدم الضبط والـحفظ وعدم الصيانة عن التغري والتبديل ) فمن هذه إ
 الناحية يـَُعدُّ مـخالفُة الثقات من الوجوه الطاعنة يف ضبط الراوي .

، ١/٢٨٣التقييد و اإليضاح:  ،٢٨١ :احلديث علوملألمثلة يف هذا الصدد :  انظر) ١(
 ١٩٩ /١: التبصرةشرح  و ، ٣/٧٨:املغيث فتح" و ،١/٤٤٢توجيه النظر:
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و الطَّعُن ِمن ِجَهـِة الـَوْهِم ، و النِّْسـَياِن الّـَذْيِن أخطـأ �مـا ، و َروى علـى 
ــٍة علـــى ُوُجـــوِه ِعَلـــٍل  ـــَالُع علـــى ذلـــك بقـــرائَن َدالـَّ ـــَوهُّم إْن َحَصـــَل االطِّ ســـبيل التـَّ

 وأسباٍب قاِدَحٍة كان الـحديُث ُمَعلًَّال .

قوله : (والطَّعُن ِمن ِجَهِة الَوْهِم والنِّْسَياِن اّلَذْيِن أخطأ �ما ، و َروى على 
سبيل التـََّوهُّم إْن َحَصَل االطَِّالُع على ذلك بقرائَن َدالٍَّة على ُوُجوِه ِعَلٍل وأسباٍب 

 ًال.) قاِدَحٍة كان الـحديُث ُمَعلَّ 
 معىن الوهم و الفرق بينه و بني الظن و الشك 

 ، غلط – هاءـال بكسر - مَ هِ وَ أبـحاٌث : األول يف معىن الوهم : و ههنا 
:  الُ قَ يُـ  و يكن، مـل أو الوجود يف كان سواء ، مثّلهـت و خّيلهـت: الشيء توهم قد و

 جمعـال و ، القلب خطرات من والوهم ، إليه مهـوه ذهب:  ومهاً  يهم يهإل وهم
  )۱(.  امأوه

 أو،  القلب خطرات من هو : الوهمو يف (الكليات أليب البقاء ) : 
 من معرفةـال جنس من حيوانـال يف يقع عما عبارةٌ  وهو،  فيه دمرتدّ ـال طريف مرجوح

 معرفة على تتوقف ومعرفتهما.  الظن من أضعف وهو.  للعلم موضوع سبب غري
 سلباً  أو،  جاباً ـإي الشيء حكمـب جازماً  كان إن القلب أن وذلك.  القلب حكم

،  تقليداً  كان موجب بدليل حكمه يكن مـول طابق وإن،  جهالً  كان بقيطا مـول
 مـل وإن ،  ماً عل كان منهما بمركّ  أو يحس أو عقلي موجب بدليل كان إن و
 كان وإال،  شكاً  كان الطرفان وىاست فإن،  حكمـال بذلك جازماً  القلب كني

 )۲. ( ومهاً  مرجوحـوال،  ظناً  الراجح
 ٢/٢٤٤، احملكم و احمليط البن سيدة : ٤٠٤/ ٥) املغرب : ١(
 ٤٧/ ٢ البقاء: الكليات أليب) ۲(
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........................................................ 

:  همُ الوَ و قال القاضي عبد رّب النيب األمحدنكري يف ( دستور العلماء ): 
.  خربـال طريف من وحُ مرجُ ـال الطرفُ  الثاين وبسكون،  طلَ الغَ  والثاين األول بفتح
 من األوسط التجويف آخر هو هاـب األخصّ  لكن؛  كله الدماغ يف بةٌ رتَّ مُ  ةٌ وقوّ 

 يف حاكمةـال ةوَّ كالقُ ،   محسوساتـال يف موجودةـال جزئيةـال معاينـال كُ درِ يُ  الدماغ
 ما هي معاينـبال مرادـوال ، عليه معطوف الولد أو،  عنه وبٌ هرُ مَ  الذئب بأن الشاة

 )١( . الظاهرة حواسـبال كُ درَ يُ  ال
 خالفُ  كُّ الشّ : ، فقال العسكري  الوهم و الظن و الشك بنيو أما الفرق 

 استوى سواءٌ  الشيئني بني دالرتدُّ  يف لَ مِ عْ تُـ اسْ  مث ، النفس اضطراب أصله و،  اليقني
 : تعاىل قال.  اآلخر على مهاأحدُ  حَ جَّ رَ تَـ  أو طرفاه،   �  �  � �   

�  �   :دُ تردُّ  هو:  صوليوناأل قال و . مستيقن غري أي .]  ٢٣[البقرة 
 السواء على كان إن الطرفني بني دُ الرتدُّ :  قالوا . واءٍ سَ  حدٍّ  على أمرين بني الذهن

 )٢( . وهمٌ  مرجوحـال و،  ظن فالراجح وإالَّ  ، الشك فهو
. للشيء النْسيانِ  كثري:  َنْسيانُ  ورجلٌ .  حفظـوال الذِْكرِ  خالف و النسيان :

 تثنية هو ماـَّ إن الَنَسيانِ  ألنّ  ؛ بالتحريك َنَسياناً  تقل وال ِنسياناً  الشيء َنسيتُ  وقد
  )٣. ( الِعْرقِ  َنسا

 ما ضبطَ  اإلنسان ترك و أما يف االصطالح فقال اْلُمَناِوي : النسيان :
 عن ينحذف حىت؛  قصد عن أو،  غفلة عن وإما،  قلبه لضعف إما استودع
 )٤. ( األصول علماء بعض ذكره.  القلب

 ٣/٣٢٤) كذا يف دستور العلماء للقاضي األمحدنكري : ١(
  ١/٣٠٤) الفروق اللغوية للعسكري:٢(
 ٢/٢٠٨) الصحاح يف اللغة :٣(
       ٦٩٨ريف للمناوي: ) التوقيف على مهمات التعا٤(
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َق فهمــاً و هـذا أْغَمــُض ُعلُـوم الـــحديث و أَدقـَُّهـا ، و ال يـَُقــوُم بـه إالَّ َمــن رُزِ 
ثاقباً ، و حفظاً واسعاً ، و معرفـًة تامَّـًة بــَمَراِتب الـرَُّواة ، و أحـواِل األسـانيد ، و 
ِمَني من أرباب هذا الَفنِّ إىل أن انـْتَـَهـى إىل الـدارقطين، و يـَُقـاُل:  الـُمتوِن كالـمتقدِّ

 لـم يأِت بعَده ِمثُله يف هذا األمر ، وهللا أعلُم . 

فالوهم و النسيان من أسباب القدح يف ضبط الراوي ؛ ولكن الـجرح من 
 قَالَ  َوَقدْ  ، البشر سجية النسيان فإّن الوهَم وال َما َقلَّ منه ، ذلك ما َكثـَُر ، 

 : الشاعر
 النَّاسِ  أوَّلُ  نَاسٍ  وَّلُ فَأ فَاْغِفرْ    � ُمْغتَـَفرٌ  والنِّْسَيانُ  َوْعَدكَ  َنِسيتُ 
 كتابه يف عياش بن بكر أيب ترمجةِ  يفقال العالمة ابُن حبان  ولقد

 وابن،  القطان حيـي وكان،  متقننيـال اظحفّ ـلا من أبوبكر انك ":) الثقات(
 إذا مُ هِ يَ  فكان ه،فظُ حِ  اءَ سَ  هنُّ سِ  رَ بُـ كَ  ماـل أنه وذلك فيه، الرأيَ  انِ ئَ يْ سِ يُ  مديينـال
 ارَ صَ  حىت خطأـال رَ ثُـ كَ  فلو ، رُ شَ البَ  منهما وخلُ ـيَ  ال يئانشَ  همُ والوَ  خطأُ ـوال ى،وَ رَ 

 )١" . ( هايتِ وَ رِ  انبةجمَُ  قَّ حَ تَ السْ  هوابِ صَ  على غالًبا
(إن َحَصَل االطالع على ذلك) الوهم و النسيان ( بقرائَن  فقول الـُمؤلف: 
َقطع، َأو ُمْرَسل َوْصلِ  راويِه ِمن مِ َوهَ  علىَداّلٍة )   ، َحديثٍ  يف َحديثٍ  ِإدخال أَو ُمنـْ

 ْحُصلُ ـتَ  وكان الـحديُث ُمَعلًَّال )  (على ُوُجوِه ِعَلٍل وأسباٍب قاِدَحةٍ  ذلك حوِ ـن أَو
 . كما سبق يف بيان الـحديث الـمعلل .  الطُُّرقِ  وَمجْعِ  التَّتبُّعِ  بكثرةِ  ذلك معرفةُ 

 فيهِ  يتكلَّمْ  مـل هذاـل و (و هذا أغمُض ُعُلوِم الـحديث وأدقـَُّها اخل ) و قوله:
 و ، حنبلٍ  بنِ  َأمحدَ  و ، َمديينِّ ـال بنِ  كعليِّ  ؛ الشْأنِ  هذا َأهلِ  ِمن القليلُ  ِإالَّ 

اَرُقطينُّ  ، ُزرعةَ  وَأيب حاٍمت، وَأيب ، ْيبةَ شَ  أيب بنِ  ويَعقوبَ  ، الُبخاريِّ  قلُت : و  . والدَّ
  قد سبق َمنّـا ما يتعلَُّق به تفصيالً ، فلرياجع إليه .

 
 ٧/٢٧٠كتاب الثقات: )  ١(
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و أما ُسوُء الــحفظ فَقـاُلوا : إّن الــمراَد بـه أن ال يكـوَن إصـابُته أغلـَب علـى 
ــ ــَر ِمــن َســْهِوه و ِنســَيانِه ؛ يعــين إن كــان َخَطــُؤُه و َخطَِئ ه ؛ و ِحْفُظــه و إْتقانُــه أكث

ــــحفظ ،  ـــوِء ال ــالً يف ُس ـــه كـــان َداِخـ ــَب ، أو ُمســـاِوياً لَصـــواِبه و إتقاِن نســـيانُه أغلـ
 فاملْعَتبَـُر غلبُة صواِبه ، و إتقانِه ، و كثرتـُهما. 

 حراسةـال على قُ طلَ يُ  حفظَ ـال: ( و أما سوء الـحفظ ) اعلم أّن  قوله
 مبعىن هحفظتُ  و ، هحرستُ  أي حفظاً  يءَ الشَّ  تُ ظْ فِ حَ :  الُ قَ يُـ  واالستظهار،

 و الكالم يف الغفلةِ  ةُ لَّ قِ :  ظُ التحفُّ  و . الغفلة ةُ لَّ قِ  و دالتعاهُ  هو و ، هاستظهرتُ 
 ما حفظَ  واقُ زِ رُ  الذين هم و ، ّفاظٌ حُ  قومٌ  و ظٌ حافِ  رجلٌ  و ، السقطة من التيقُّظ

 �ا اليت النفس هيئة على حفظُ ـال قُ طلَ يُ  و . هونَ نُ يع شيئاً  ونَ سَ نْ يَـ  اقّلمَ  و،  واعُ مسَِ 
 هُ ادُّ ضَ يُ  و النفس يف الشيء ضبط على قُ لَ طْ يُ  كما ،الفهمُ  إليه يدِّ ؤَ يُـ  ما تُ بُ ثْ يَـ 

 ما: هنا به مرادـوال.  ورعاية وتعهُّد تفقُّد كل يف لُ عمَ تَ سْ يُ  أيضاً  مث هو ،النسيانُ 
 ُهوَ ف . ورداءته قّلته:  حفظـال وءوسُ  ، النفس يف الشيء ضبط وهو النسيان يقابل

 )١( . إلَْيهِ  َحاَجِتهِ  ِعْندَ  َحِفَظهُ  َما َداءِ أَ  َعلى الُقْدرَةِ  َعَدمُ  أو ، النِّْسَيانُ 
فالذي قّل حفُظه فهو سيء الـحفظ ، و هذا من الطُُعون الَّيت تـَْقَدُح يف 

، أو سلبًا كليًا  هعن الضبط سلبُ  عُ قَ يَـ  هحفظِ  وءسُ  بسببضبط الراوي ؛ ألنه 
فهو سلٌب ُكلِّيٌّ ، و  حديثـال روكَ ـتـم الراوي يكون أن دّ حَ  إىلجزئياً ؛ فإن أْفَضى 

   ما ضـــعــب يف مُ ــوهــال  الراوي على  تـبـثـيـف،  ياً ـزئـجُ  طـبـضـال اللـتـاخإن أفــَضى إىل 
 ٧/٤٤٠، لسان العرب:٤/٢٦٥،�ذيب اللغة:٨٩٨احمليط: انظر: القاموس ) ١(
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ُر  ِة ُعْمرِه ال يـُْعَتبـَ و ُسوُء الـحفظ إْن كاَن الزَم َحاِله يف مجيع األوقاِت وُمدَّ
ِثَني هذا أيضاً داِخٌل يف الشَّاذِّ .  بـحديِثه ، وعند بعض اْلُمَحدِّ

 رَ كثُـ يَ  حىت؛ حديثه  يف حيقد  اللراوي ذلك يف ا ثبوت يرويه فهو جزئي ، و لكن
 كّلها مرويّاته تكون أن ضابطاً  ثقةً  الراوي كون معىن ليس ألنّه؛  الغلطُ  منه

 ، هخطئِ  من أكثرَ  صوابه يكون أن ذلك معىن وإّمنا ، أحدٌ  يقوله ال هذا صواباً،
 . خلقته وأصل طبيعته عن خيرج أن ميكن ال اإلنسان ألن ؛ هومهِ  من أكثرَ  هوضبطُ 

( فقالوا : وهذا الذي يقوله الـمؤلف يف قوله اآليت و الفاء فيه جواُب أّما:  
إن الـمراد به) أي ُسوِء الـحفظ ( أْن ال يكون إصابُته أغلَب على خطئه ، وحفظُه 
وإتقانُه أكثَر من سهوه ونسيانه ؛ يعين إن كان خطأه ونسيانه أغلَب أو مساويًا 

لـحفظ ، فالـمعترب غلبُة صواِبه وإتقانِه لصوابه وإتقانه كان داخًال يف سوء ا
االعتبار ف،  إليها بالنسبة قليالً  أو ، اإلصابة من أقلَّ  غلطه كان إذايعين وكثرتـهما) 

 .مقبوالً  لغلبة صوابه و إتقانه فيكون

ال  ( وسوء الـحفظ إن كان الزَم َحالِه يف مجيع األوقات ومّدة عمره قولُه :
وكان الزمًا له  يّ لقِ خَ  بسببٍ يـُْعَتبَـُر بـحديثه ) أقوُل : إن سوء الـحفظ تارًة يكون 

ُء الـحفظ ، و تارة يكون بسبب عارضي ، يف مجيع أوقاته  ، وهذا يـَُقاُل له : السَّيِّ
 -وهو السيء الـحفظ –و يقال له: الـمختلط ، وهذا سيجيء بيانه . وأما األول 

الـخطأ  منه رَ كثُـ و ،  إصابته جانب ىلع هئخط جانبُ  رجحإذا فال يـُْعَتبَـُر بـحديثه 
، أو كان  هئخط جانب على إصابته جانبُ  رجحو أما إذا أصاب ،  ما جنب إىل

    ه .  حديثُ  لُ قبَ  اإلصابة و الـخطأ مساويني فيُ طريف
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 له يكن مـول محدثنيـال من هغلطُ  رَ ـثُ كَ  من " : افعيالشَّ اإلمام  هلو قي كما  
 لْ بَ قْ تُـ  مـل الشهادة يف غلطه رَ ـثُ كَ  نْ مَ  يكون كما ، هحديثُ  لْ بَ قْ يُـ  مـل صحيح أصل

 )١( ." هشهادتُ 
 من دُّ عتَ يُ  ال حفظـال السيء نأ يف باب:  و بـَوََّب الـخطيُب يف ( الكفاية ) 

 قال:  قال إدريس بن حسنيـال. وحكى فيه عن  كتابه أصل من رواه مبا الَّ إ هحديث
 )۲(.  حيحص فهو كتبه من منه مسع فمن صحاح هبُ تُ كُ  شريك:  عمار بنا

 ىمَّ سَ يُ  أي( وعند بعض الـمحدثني هذا أيضًا داخٌل يف الشاّذ )  قوله :
الذين لـم يالحظوا يف  حديثـال أهل بعض رأي على ا� شاذ الراوي ذلك حديثُ 

 كان سواءٌ  د،التفرُّ  مطلق علىتعريف  الشاذ كون الـمتفّرِد ثقًة بل يُطِلُقوَن الشذوَذ 
 به خالفـي الثقة يرويه مايف تعريف الشاذ :  مشهورـال . و ثقة أو ضعيفاً  دمتفرِّ ـال

 حديث نسمي أن األسلم، فـجمهور ال عند الشاذ هو هذا، و منه أوثق هو من
 . منكرـبال ـ حفظـال سيء ـ الصنف هذا

 وءسُ قال الشيخ عبد هللا الـجديع يف (تـحرير علوم الـحديث ) ما ملخَُّصه : 
 يف جملةـال يف حصورةٌ ـم ، ةٌ تَ اوِ تفَ مُ  درجاتٌ  الراوي حديث على أثره باعتبار حفظـال

 : قسمني
 . الراوي به يسقط ال ماـب الضبط اختاللُ  : األول القسم 
 . حديثـال مرتوكَ  الراوي يكون أن دّ حَ  إىل الضبط فسادُ  : الثاين القسم 

 ١/٢٠٧) الكامل يف ضعفاء الرجال :١(
 ٧٩/ ٢) الكفاية : ٢(
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 : واةالرُّ  من أصنافٍ  أربعةُ  حتهـت األول :
 من اليسري يف خطأُ ـوال الوهمُ  اهُ رَ تَـ واعْ  ، هضبطُ  بَ لَ غَ  من : األول الصنف

 خطأ على انٌ رهَ بُ   ومَ ـيقُ  حىت؛  ديثهـح من شيءٍ  عن فُ قّ وَ تَـ يُـ  ال ذافه،  حديثه
ٍ مُ  شيءٍ  يف أحدهم  أخطأ ما  عنيُ  دُّ رَ يُـ  إمنا ، با�روحني قُ لحَ يُ  وال ، ذلك من عنيَّ

 دوقالصّ  والراوي ، اتـدرج ثقاتال أن متقدّ  كما، هحديثِ  سائرُ  ال ، ُهمأحدُ  فيه
 . هحديثَ  نسقط ال الكنَّ ؛  حفظـال يف درجته للنزو  لياالعُ  الثقة درجة عن نازلٌ 

 . هحفظِ  من ثَ دَّ حَ  إذا ضابطٍ  غريَ  ، لكتابه ضابطاً  كان من : الثاين فالصن
 ثُ دِّ حَ ـيُ  فكان ، صحيحٍ  كتابٍ  إىل رجع حفظـال وءِ بسُ  معروفـال الراوي كان إذا
 من به ثَ دَّ حَ  كان ما هحديثِ  من دُّ رَ ويُـ  ، صحيحٌ  الكتاب من هفحديثُ  ، كتابه من

 . هحفظِ 
 . حالٍ  يف هولينُ  حفظه وءُ وسُ  ، حالٍ  يف هضبطُ  زَ يـَّ مَ َـ ت نمَ  : الثالثُ  الصنف 
 غريه من هنُ تقِ يُ  ما زَ يـَّ مَ ـتَ  حيثُ  ماـوإن ، مجلةً  بالراوي يسقط ال ، ِيبٌّ سْ نِ  جرحٌ  وهذا

 ماـرب النقاد بعضَ  أنَّ  إىل هتتنبَّ  أن بُ جِ ـيَ  وهنا.  اهُ وَ سِ  ما حَ ِر وطُ  ، محفوظُ ـال لَ بِ قُ 
 قاً،طلَ مُ  ضعيفٌ  أنه له خربةَ  الَ  نمَ  نَّ فظَ  ، هنعتُ  هذا من على الضعف وصفَ  قَ لَ أطْ 

 : رٌ وَ صُ  الصنف هذاـول . كذلك وليس
 . يوخالشُّ  بعضِ  حديثِ  يف إالّ  ضابطاً  يكون أن : األوىل الصورة
 به ثَ دَّ حَ  ما دونَ  ، بلدٍ  يف به ثَ دَّ حَ  افيمَ  ناً تقِ مُ  يكون أن : الثانية الصورة

 . لذلك ئُ خطِ ـيُ  ، هبلدِ  غري يف نالتمكُّ  عدم أجل من وذلك . غريه يف
 دون بلده أهل حديث من هلَ مَ ـحَ  فيما ناً تقِ مُ  يكون أن : الثالثةُ  الصورة

 ، هحفظَ  نُ تقِ فيُ  بلده أهل حديثـب الراوي اعتناء أجل من متصور هذا و . غريهم
 . مهِ غريِ  عن به ثَ دَّ حَ  ما دون
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 دون مواعظ،ـوال الرقائق أحاديث يف مقبوالً  ثقةً  يكونَ  أن : الرابعةُ  الصورة
 روايات يف حديثـال أهل لتسهُّ  إىل األصل يف راجعةٌ  الصورة وهذه . األحكام

 ماـم األحكام أنّ  لعلة ، أصالً  أو حكماً  يثبت ما غري يف بالصدق معروفنيـال
 ، عفٌ ضُ  هحفظِ  يف نمَ  طريق من إالَّ  يأيت ال هفكونُ  ، هحفظِ  على ممَ هِ ـال تتوافر
 يف هاـل دُ اهِ وَ فالشَّ  وشبهها الرقائق أبواب خالفـب ، إتقانه عدم على شبهةٌ  فذلك
 . مثله حتملـي ال ماـب فيها يأيت ال حفظه يف ممتكلَّ ـال فالراوي ، قائمةٌ  األصل

 ذلك دون ، حديثـال لغري النقل يف ناً تقِ مُ  يكون أن : خامسةـال الصورة 
 ، فأتقنه بفنٍّ  االعتناء إىل همهُّ  انصرف قد يكون الناقل أنّ  هذا ويف . حديثـال يف
 وعرفنا هأمرُ  لنا زَ ميّـ ـتَ  فحيثُ  ، دُ حمَ ـيُ  ال ماـب فأتى هنِّ فَـ  نمِ  وليس حديثَ ـال مَ حَّ قَ وتَـ 

 ىوَ رَ  ما سائر دون خاصةً  حديثـال يف هرحِ جَ  على فنقتصر ، ىوَ رَ  فيما الفصلَ 
 . العلم من

 ، بأخرةٍ  هحفظُ  رَ يـَّ غَ وتَـ  طَ لَ تَـ اخْ  لكن ، األصل يف ثقةٌ  : السادسة الصورة
  . لعارضٍ  أو ، للكرب

،  حديثـال مرتوكَ  الراوي يكون أن حدّ  إىل الضبط فساد : الثاين القسم
 منكرَ : "  بكونه فُ وصَ فيُ  ، الراوي حديث على مناكريـال بغلبة عُ قَ يَـ  هذا و
 فال"  حديثـال مرتوك"  يكون أن فأما " . حديثـال مرتوكَ "  أو ،" حديثِ ـال

 حىت خطأـال و الوهم عليه غلب الراوي هو إذ ، اشتباهٌ  الوصفَ  هذا يدخل
 ، بالكذب عليه الشبهة أورده ماـرب حىت ، حديثه على منكراتـال غلبت و ،شَ حُ فَ 

 )١. ( ذلك على بناءً  به مَ هِ ـفاتُّ 
 ٢٩٩-١/٢٨٥)  ملخصاً من حترير علوم احلديث: ١(
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و إْن َطَرَأ ُسوُء الـحفِظ لَِعاِرٍض ، مثِل اختالٍل يف الـحافظة ِبَسَبِب ِكرب 
 سنِّه ، أو ذهاِب َبَصرِِه ، أو فواِت ُكتُِبه فهذا ُيَسمَّى ُمـْخَتِلطاً . 

 من منهماوي الـموصوف بُسوِء الـحفظ على درجاٍت : فأن الر  فالـحاصل :
 الوصفان هنالَ  نمَ  ومنهم ، به رُ بَـ تَ عْ يُـ  حٌ ـصال هو من ومنهم ، ساقطٌ  مطروحٌ  هو

و منهم َمن يُـحَتجُّ  . حالٍ  يف دُّ رَ ويُـ  حالٍ  يف به حتجُّ ـيُ  من ومنهم ، حديثه حسبـب
 يف راٍو و يـَُردُّ يف راٍو آخَر .  به

(وإْن َطَرَأ ُسوُء الـحفِظ لَِعاِرٍض ، مثِل اختالٍل يف الـحافظة ِبَسَبِب  قوله : 
 ِكرب سنِّه ، أو ذهاِب َبَصرِِه ، أو فواِت ُكُتِبه فهذا ُيَسمَّى ُمـْخَتِلطاً .) 

 هذا بيان تعريف الـمختلط ، مث ههنا مسائل : 
 العقل، فسادُ  " : -كما قال اإلمام السخاوي   –االختالط  األوىل :

 من أوعرض مرض، أو ضرر، أو،  َرفخَ ـبِ  إما،  واألفعال األقوالِ  انتظام وعدمُ 
 أو هيعة،ـل كابن:  بٍ تُ كُ  ذهاب أو ، مسعوديـكال مالٍ  سرقةِ  أو ابنٍ  موتِ 

 )١(". ملقنـال كابن احرتاقها
يف  و ، اإلدراكالعقل و  يف اداً سَ فَ  ثُ ورِ تُ  ةٌ يَّ سِ فْ نَـ  آفةٌ فاالختالط هي 

كذهاب  حادثٍ  بسببٍ  َلهُ  تعرضقد  و ، همرِ عُ  آخر يف اإلنسانَ  يبُ صِ تُ األغلب 
إىل غري ذلك من األسباب   مالٍ  ضياع أو،  عزيز فقدبصر ، و تلف كتب ، و 

 كما يأيت تفصيلها .
 ٣/٣٦٦فتح املغيث:) ١(
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 تعريُف الراوي اْلُمْخَتِلط : هو الثقُة اّلذي َطَرَأ عليه سوُء الـحفظ يُة :الثان
بعد ما كان حافظًا ضابطًا . فالـموصوف  حفظـال سيئَ  صار بأن داً دِّ جَ تَ مُ  حادثاً 

ًا . و   ىعل رَ التغيـُّ  و االختالطَ  نوْ قُ طلِ يُ بـهذا االختالط ُيَسمَّى مـختلطًا و ُمَتغريِّ
 –"  رهِ بآخِ  رَ يـَّ غَ تَـ " : الُ قَ يُـ يـَُقاُل :" اْختَـَلَط " أي تـََغيـََّر ِحفظُه ، و   . واحدٍ  شيء

 مدـب –"  بآِخرَة رَ يـَّ غَ تَـ "  و.  - هاء بعدها ، اءوالر  خاءـال كسر و همزةـال مدـب
 " ةرَ بأخَ  رَ يـَّ غَ تَـ  : و.  مربوطة تاء بعدها ، اءالر  فتح و اءخـال وكسر اً أَْيض همزةـال

 يف هوحفظُ  هضبطُ  لَّ تَ اخْ :  أي.  مربوطة تاء بعدها ، الراء و خاءـال و همزةـال بفتح
 )١( . أمره وآخر همرِ عُ  رِ آخِ 

ال يذهب عنكم أنَّ التغيـَُّر اليسَري و االختالَط القليَل ليس بقادٍح ،   الثالثة :
ذا فإن اإلمام الذهيب قال يف " هشام بن و إمنا القادح منه ما كثر ذلك منه . ول

 ختلطـي ومل ه،حفظُ  صَ اقَ نَ تَـ  الكرب يف لكن ، إمامٌ  حجةٌ ،  عالماأل أحدُ عروة " : 
 حـصال أىب بن وسهيل أنه:  من القطان بن حسنـال أبو قاله مبا عربةَ  وال ، أبداً 
 الشبيبة، حال يف كهو هحفظُ  يبق ومل،  قليالً  رَ يـَّ غَ تَـ  الرجلُ !  نعم . اَ تغريَّ  و طاَ لَ اختَـ 
 مَ دِ قَ  ماـول ! النسيان من معصومٌ  أهو!  ماذا فكان ، مَ هِ وَ  أو حمفوظه بعضَ  ىَ سِ فنَ 

 يسريُ  ذلك غضون يف ، العلم من كثريةٍ  جملةٍ ـب ثَ دَّ حَ  مرهعُ  آخر يف العراقَ 
 لكبار و،  لوكيعٍ  و،  لشعبةَ  و،  مالكٍ ـل عُ قَ يَـ  هذا مثلُ  و ، اهَ دْ وِّ جَ ـيُ  مـل أحاديثَ 
 ، مخلطنيـوال بالضعفاء ثباتاأل ئمةاأل خلطَ  رْ وذَ  خبطَ ـال عنكَ  عْ فدَ  ، الثقات
 )٢. ( القطان بنَ ا يا فيك عزاءنا هللا أحسن ولكن ، سالماإل شيخ فهشام

 ٢٤٩:  احلَِْدْيث علوم يف قواعد كتاب َعَلى غدة أبو الشيخ اتتعليق) ١(
 ٣٠٢-٤/٣٠١ميزان االعتدال:) ٢(
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 بني التفريقمن الـمالَحِظ أّن بعَض الـمعاصرين َذَهَب إىل  الرابعة :
، أيب ِين ثَ دَّ حَ :  أمحد اإلمام بن هللا عبد قال، و استدلوا عليه مبا  التغّري  و االختالط

، اجلريري عن إمساعيل سألتُ :  قال،  هللا عبيد أيب موىل يعقوب أبو ِين ثَ دَّ حَ  قال
 قبل:  قال إالَّ  أعلم وال،  قّ رَ  قد الشيخ كان ماـإن:  قال؟  طَ اختلَ :  قلتُ :  قال
 )١( . سنني بسبع موته

 أحد : عروة بن هشام ترمجة يف الذهيب قالو كذا استدلوا عليه بـما  
 )٢. ( أبداً  ختلطـي مـول حفظُه، تناَقص ِكَرب ال يف لكن مام،إ حجة األعالم،
ولكـــن عنـــدي فيـــه نظـــر ؛ أل�ـــم كثـــرياً مـــا يُطِلُقـــون التغـــَري واالخـــتالَط علـــى  

 واحٍد .  شيءٍ 
،  أمحد بن هللا عبدعن  التوأمة موىل حـصالقال ابُن عدي يف ترمجة  -١

. حديثـال يف بالقوي ليسَ : قال،  التوأمة موىل حـصال عن،  معني بن حيـي سألتُ 
:  فقال،  التوأمة موىل حـصال عن مالكاً  سأل هنَّ أ مَ عَ زَ  عمر بن بشر ن: إأليب لتُ قُ 

 به أعلم ما،  كبريٌ  وهو،  طَ اختلَ  وقد اً حـصال أدرك مالكٌ :  أيب قال. بثقة ليس
 موىل حـصال:  السعدي قال:  يقول محاد بنا مسعت.  قدمياً  منه مسع من،  بأساً 

 عنه القدمي ولسماعه لسنه مقبول عنه ذئب أيب بنا فحديث،  آخرا تغري التوأمة
 )٣. ( التغري بعد فجالسه الثوري وأما

 : قال:  األشجعي خليفة بن خلفقال الذهيب يف (املغين) يف ترمجة  -٢
 )٤. ( واختلط موته قبل تغري،  ثقةٌ  سعد بن حمدـم
 ١/٩٨العلل و معرفة الرجال: ) ١(
  ٣٠١/ ٤ميزان االعتدال :) ٢(
 ١٣/١٠٢، �ذيب الكمال : ٤/٥٥ الكامل :) ٣(
 ٢٠٨) املغين يف الضعفاء : ٤(
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 بن بانتعديل ) يف ترمجة أيف ( الـجرح وال حامت أيب بنحكى اإلمام ا -٣
 بانأ كان:  لاقأنه  القطان حيـي: عن  متعبدـال الغالم عتبة والد نصارياأل صمعة

 صمعة نب بانأ تيتأ:  يمهد بن الرمحن عبد الوق.  بأخرة تغري قد صمعة بنا
 قال إيل كتب فيما حنبل ناب ناأ الرمحن عبد حدثناو قال :  . البتة اختلط وقد

 ؟ بأخرة غريت أليس : له فقلت.  حـصال : قالف صمعة بن نباأ نع ىبأ سألت
 )١( . نعم :قال

طلُقوا االختالَط و التغيـَُّر على شيٍء واحٍد و على راٍو واحٍد ، فذلك فأ
ُيشِعُر إىل أنـهما بـمعًىن عندهم . و َيُدلُّ عليه أيضًا أنـُّهم لـم يفصلوا بينهما يف  

 كتبهم، فلو كان بينهما فرُق لـما يُهِمُلوا .   
ما هي أسباب االختالط ؟ ذكروا لالختالط أسباباً ، والـمؤلُف ذََكَر لثالثة : ا

منها ثالثَة أسباٍب : ِكبَـُر ِسنِِّه و َذَهاُب َبَصرِه و َفواُت ُكُتِبه ، وزاَد على ذلك 
 سرقة أو هابنِ  موتِ ك نـُُزوُل حادثةٍ  و ، ضٍ رَ مَ إصابُة  و ، رٍ رَ ضَ بعُضهم : لـحوُق 

 و أما شرح هذه األسباب ففيما يلي :  ه .مالِ 
 و اإلدراك وعدم هذيانـال حدَّ  فبلغ: أي طوُل ُعمرِه ،  ِكَبـُر ِسنِّـهِ  �

 هفرأيتُ  هحديثَ  تتبعتُ :  حبان بنُ ا قال،  األسدي الربيع  بن قيس. مثل  التمييز
،  به ثقةً  منه ثُ دِّ حَ فيُ ،  هابنُ  عليه فيدخلُ ،  هحفظُ  اءَ سَ  رَ بُـ كَ  ماـل أنه إالَّ  صادقاً 
 ) ٢( . مجانبةـال فاستحق،  روايته يف مناكريُ ـال فوقعتِ 

 من ثُ دِّ حَ ـيُ ، و قد كان  هيونِ عُ  يف ىعمً  له لَ صَ حَ أي  َذَهاُب َبَصرِِه : �
  . طُ لِّ وخيَُ  فيخطئ،  حفظه من ثُ حدِّ ـيُ  صارَ ، ف هاظُ حفَ ـيَ  وال هبِ تُ كُ 

 ٧/٧٢جلرح و التعديل:) ا١(
  ٧/٢٨٠) �ذيب التهذيب:٢(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٣١٠                                            

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

 فروة يبأ بن هللا عبد بن مساعيلإ بن حمدـم ابن هو يالفرو  سحاقمثل إ
؛  وقاً دُ صَ  كان:  يقولُ  يبأ معتُ ـسابن أيب حامت :  قال،  يعقوب أبو يالقرش
 )١.( حديثَ ـال نَ قِّ لُ  ماـفرب،  هبصرُ  بَ هَ ذَ  ولكنه

 البصر ابهَ ذَ  نَّ و اْعُرتَِض على َعدِّ َذهاب البصر من أسباب االختالط بأ
أّن الـمراَد  ، و الـجواُب : النواظر من حادثةـال خواطرـال لسالمة حفظَ ـال يوِّ قَ يُـ  ماـم

 ) ٢. ( أصله إىل هحفوظِ ـم يف رظَ النَّ  ودِ عَ بِ  داً وِّ عَ تَـ مُ  كان وقدأنه َذَهَب بصرُه 
 أو ،الحرتاقبا ةً معدوم تفصار  ، له ةً حاصل تْ كانبأن  فواُت ُكـتُِبه :  �

حفظُه .  فساءَ  ، حفِظهِ  ِإىل فَرَجعَ  ، يْعَتِمُدها كانَ ق ، و قد  سرتااال أو،  غرتاقاال
 من ثَ دَّ حَ  ماـوإن،  الكذبَ  يقصد مـل حاكمـالفيه  قال،  هيعةـل بن هللا عبدمثل 
 )٣. ( أطَ فأخْ  هبِ تُ كُ  احرتاقِ  بعدَ  هحفظِ 

 آخر يف اختلَّ  ، هوغريِ  أمحدَ  سندمُ  راوي القطيعيّ  مالك بن بكر أيبو مثُل 
، والباعُث عليه  َغرُق    عليه يُقرأ ماـم شيئاً  فُ عرِ يَ  ال كان حىت ، فَ رُ وخَ  همرِ عُ 

 هأنّ :  وارُ كَ ذَ  كتاب من فنسخها كتبه من قطعةٌ  تْ قَ رِ غَ  : الربقاين قالُكُتِبه ، كما 
 شديدَ  كنتُ "وقال : .  ثقةٌ  فهو إالَّ  و ، ذلك جلأل وهزُ مَ فغَ  ، فيه همساعُ  يكن مـل

 مساعه، يف كُّ ُيشَ  ال وقٌ دُ صَ  أنَّه عندي تَ بَ ثَـ  حىت؛  مالك ابن حال على التنقري
 ه،بِ تُ كُ  من شيءٌ  غرق األسود باملاء القطيعة غرقت فلما،  هٌ لْ بُـ  فيه كان ماـوإن
 )٤( . همساعُ  فيه يكن مـل كتابٍ  من قَ رِ غَ  ما بدلَ  خَ سَ فنَ 

 ٣/٤٥٤) اجلرح و التعديل:١(
 ٥٣٦) قاله املال علي القاري يف شرح شرح النخبة:٢(
 ٤/٢٨٤) �ذيب التهذيب :٣(
 ١/١١٥، لسان امليزان :١/٦٠) ميزان االعتدال:٤(
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 بزوالاً ريُّ غَ تَـ ألن الضَرر و الـمرض قد ُيَسبِّبان  لُـُحوُق َضَرٍر أو َمَرٍض : � 
 فقد،  مةـخزي ابن إسحق بن حمدـم بن الفضل بن محمدو اإلدراك ،ك العقل

َ بَـ   - العقل بزوال رَ يـَّ غَ وتَـ يف اآلخر ،  ضَ رِ مَ  إنه ) :نيسابور تاريخ(  يف حاكمُ ـال نيَّ
 )١. ( لُ عقِ يَ  ال هفوجدتُ  ةٍ مرَّ  غريَ  ذلك بعد هدتُّ صَ قَ  فإين -قال : 

 يف تغري وقد - مثلثةـوال مهملةـال بفتح - حدثاينـال سعيد بن سويدو ك
 )۲. ( ذلك بسبب فَ عِّ فضُ  العمى بسبب عمره آخر

 بن حسنيـال بن محمدك كموت ابٍن أو سرقة ماٍل :نُـُزوُل حاِدثٍَة :  � 
 موته قبل رَ يـَّ غَ ـتَ  هنّ : أ تارخيه يف مناديـال بن ذكر،  حافظـال فرجع أيب األعرايب
َ وُ تُـ  حىت لْ زَ يَـ  فلم عليه نَ زِ فحَ ،  حديثَ ـال ظُ حفَ ـيَ  وكان، هابنِ  موت بسبب  )٣. (ّيفِ

 آلجريا قال ، الكبري الدمشقي كرب أبو الثقفي رعم بن الرزاق دعبو ك
 يتبع وكان،  جٍ رْ خُ  يف نتْ وكا،  هبُ تُ كُ  تْ قَ رِ سُ ،  حديثِ ـال ضعيفُ :  اودد أيب عن

 )٤. ( بشيءٍ  هحديثُ  يسول،  اوههن ههنا ومن،  الزهري حديثَ 
 يبأ مسعتُ  الرازي حامت أيبعبد الرمحن بن  قال،  وكأيب بكر بن أيب مرمي

 ، همتاعَ  واذُ فأخَ ،  وصٌ صُ لُ  رقتهط ، حديثـال ضعيفُ  مرمي يبأ بن بكر أبو:  يقولُ 
 )٥( . طَ لَ فاختَـ 

 
 

 ٥/٢٩٥، و لسان امليزان : ٣/٥ميزان االعتدال: )١(
 ٢/١٢٥) الكاشف للذهيب : ٢(
  ٥/١٠٩لسان امليزان : )٣(
 ٥/٢١٤) �ذيب التهذيب:٤(
 ١٠/٤٠٦اجلرح و التعديل: )٥(
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ا َرَواُه بعَد هذِه الـحال  فَما َرَوى قَبَل االختالِط واالختالِل ُمَتَميِّزًا عمَّ
 قُبِـَل ، و إن لـم يـََتَميـَّْز تـُُوقَِّف ، و إن اْشَتَبَه فكذلك .

( فمــا روي قبــل االخــتالط و االخــتالل متميــزاً عمــا رواه بعــد هــذه قولــه :   
الـحال قُِبَل وإن لـم يتمّيز تـُُوقَِّف و إن اشتبه فكذلك ) إرشاٌد إىل حكم الـمختلط، 
و حاصل مـا قَـالُوا : إنَّ َمـا َحـدََّث بـه الــمختلُط ال يَــخُلو إمَّـا أن يتميـز مـا رواه قبـل 

 الواه بعـــده أو ال يتميـــز ، فـــاألوَّل يـُْقبَـــُل بـــال خـــالٍف ، و الثــــاين االخـــتالط مــــمَّا ر 
ــقْ يُـ  ، َســواٌء ثـََبــَت كونُــه مـّمـــا َرَواُه بعــَد االخــتالط ، أم اشــتبه األمــر يف ذلــك ، بــل لُ َب

 .يـُتَـَوقَُّف فيه 
 يف مختلطونـال أما و " :يف ( مقدمة صحيحه )  حبان بن متحا أبو قال

 نروي افإنَّ  ، أشباههم و،  عروبة أيب بن وسعيد،  جريريـال مثل،  أعمارهم أواخر
 ىوَ رَ  ما إالَّ  همثـِ يدِ حَ  من دُ نعتمِ  ال اأنّ  إالَّ  ، واوَ رَ  ماـب حتجـن و هذا كتابنا يف عنهم
 وافقوا وما ، اختالطهم قبل منهم مسعوا همـأن نعلم الذين القدماء من لثقاتُ ا عنهم

 ألن ؛ أخرى جهة نم هاـوثبوت صحتها يف كُّ شُ نَ  ال اليت الروايات يف الثقات
 تقدم بعد اختالطهم يف همعن ومحل ، أعمارهم أواخر يف اختلطوا وإن - حكمهم
 واالحتجاج ، علم إذا خطئه ترك الواجب أن،  أخطأ إذا الثقة حكمُ  - عدالتهم

 وافقوا فيما همـب االحتجاج هؤالء حكم كذلك و ، فيه خطئـي مـل أنه نعلم ماـب
 همماعـس كان ينذِ الَّ  الثقات من اءمَ دَ القُ  عنهم روى ماـم انفردوا ما و،  الثقات

 )١(" .  سواء االختالط بلق و منه
 بِ وتغيُّ  كاالختالط ، طارئ بأمرٍ  هعقلُ  الَ زَ  نمَ  أما: "حازميـال قال

 فإن ؛ اختالطه وقت عن البحثُ  الطالبَ  يلزم لكن و ، حديثهـب دُّ تَ عْ يُـ  فال الذهن؛
   ١/١٨٠) صحيح ابن حبان :١(
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 أَ رَ طَ  قد عارضٌ  هذا ألن ؛ بالكلية هحديثُ  حَ ِر طُ  هعلمِ  إىل الوصولُ  مكنـي ال كان
 ممن مسعه ما له زَ يـَّ ـمَ تَ  فإذا ، مشهورينـال حفاظـوال متقدمنيـال من دٍ واحِ  غريِ  على

 ) ١(. "  فيها العملُ  حَّ وصَ  عنه الروايةُ  له ازَ جَ  صحةٍ  حال يف اختلط
 فيمن حكمـال مَّ ـثُ " : يف ( شرح التبصرة و التذكرة ) العراقي حافظـالو قال 

 مَ هِ ـبْ أُ  ما وكذا ، االختالط حال يف ِبهِ  ّدثَ حَ  ما حديثه من لُ بَ قْ يُـ  ال أنه اختلط
 قـَْبلَ  ِبهِ  حدث وما ؟ بعده أو االختالط قـَْبلَ  ِبهِ  أحّدث ندرِ  فـََلمْ  ، وأشكل هأمرُ 

 ِمنـُْهمْ  مسَِعَ  من فمنهم ، َعنـُْهمْ  الرَُّواة باعتبار َذِلكَ  يتميز ماـوإن ، قُِبلَ  االختالط
 ، حالنيـال يف مسَِعَ  من ومنهم ، فـََقطْ  بعده مسَِعَ  من ومنهم ، فـََقطْ  االختالط قـَْبلَ 
 )٢( " . يتميز مْ ـَولَ 

ثقات األثبات هو أن يُعَرَف َمْن روى وطريُق معرفِة الـمختلطني من الرواة ال
 َعنْ  الرَُّواة ماقسعنه قبل االختالط و من َرَوى عنه بعَده . على هذا ، فأ

  : أقسام أربعة َعَلى مختلطنيـال
 . اختالطه قـَْبلَ  مختلطـال َعنْ  رووا الَِّذْينَ :  األول
 . اختالطه بـَْعدَ  َعْنهُ  رووا الَِّذْينَ :  الثاين

 من َهَذا ميزواـي مْ ـلَ  وَ  ، بعده و االختالط قـَْبلَ  َعْنهُ  رووا الَِّذْينَ :  الثالث
  . َهَذا

  . َهَذا من َهَذا وميزوا وبعده اختالطه قـَْبلَ  َعْنهُ  واوَ رَ  الَِّذْينَ :  الرابع
 ٥٢) شروط األئمة:١(
 ١/٢٨٦:) شرح التبصرة و التذكرة٢(
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إىل  و إن ُوِجَد لـهذا القسِم ُمتابَِعاٌت وَشَواِهُد تـََرقَّى من مرتبِة الرَّدِّ 
 . الَقُبول و الرُّْجَحاِن، و هذا ُحْكُم أحاديِث الـمسُتور ، و اْلُمَدلِِّس ، واْلُمْرِسلِ 

 مختلطـال َعنْ  َرَوى فمن:  األقسام ِذهِ هٰ  من سمٍ قِ  لكل حكماً  واعُ ضَ وَ  و
 ما وميز ، وبعده االختالط قـَْبلَ  َعْنهُ  َرَوى ومن َعْنُه، هروايتُ  تْ لَ بِ قُ  االختالط قـَْبلَ 
 أو حديثه مييز مْ ـلَ  ومن ، االختالط بـَْعدَ  مسَِعَ  ما يُقبل مْ ـَولَ  قُِبَل، االختالط قـَْبلَ  مسَِعَ 
 )١( .روايته لقبَ تُ  مْ ـلَ  االختالط بـَْعدَ  مسَِعَ 

( و إن ُوِجَد لـهذا القسِم ُمتاِبَعاٌت و َشَواِهُد تـََرقَّى من مرتبِة الرَّدِّ قوله : 
إىل الَقُبول والرُّْجَحاِن ) و هذه مسئلة الـُمتابعة ، و االستشهاد ، و قد سبق 

يل و التوضيح . و الـحاصل : أّن حديث السيء الـحفظ ، و الـمختلط إذا بالتفص
 ُوِجَد له متابعاٌت ، و شواهُد ارتقى من درجة الرَّدِّ إىل الَقُبول . فالضمُري يف قوله :

عائٌد إىل َمن طُِعَن بُسوِء الـحفظ ، سواٌء كان الزماً أو طارئًا ، ال  " لـهذا القسِم "
 إىل الـمختلط فقط . 

  تُوِبعَ  وَمىتو يدلُّ عليه عبارُة الـحافظ يف (شرح النخبة ) و هو هذه : " 
ءُ   ُمْخَتِلطُ ـال وَكذا ، ُدونَه ال ِمثـَْله أَو  فوَقهُ  يكونَ  كَأنْ  أي ؛ ُمْعَتَربٍ ـبِ  ِحْفظِ ـال  السَّيِّ
 يـُْعَرفِ  مـل ِإذا ُمَدلَّسُ ـال وكذا ُمْرَسلُ ـال واِإلسنادُ  َمْستورُ ـال كذا و يَتَميـَّزْ  مـل الَّذي

 َمْجموعِ ـال باعتبارِ  بذلك هُ َوْصفُ  بل لذاتِِه، ال َحسناً؛ حديثـُُهم صارَ  منهُ  محذوفُ ـال
  ،  واباً ـص هـتُ يروا كونَ أن ت اْحِتمالُ  منُهم واحدٍ  كلَّ  ألنَّ  ؛ مَتاَبعِ ـوال متاِبعِ ـال من
 
 : الفياح والشذا ، ٢٤٤:  اَحلِديث علوم واختصار ، ١٣٧:  الروي املنهل) انظر : ١(
 ٣/٢٧٧:  املغيث وفتح ، ٢/٦٦٣:  واملقنع ، ٢/٧٤٤
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 ألحِدِهم؛ ُمواِفقةٌ  روايةٌ  ُمْعَتَربينَ ـال ِمنَ  جاَءتْ  فِإذا . سواءٍ  حدٍّ  على صوابٍ  غريَ أو 
 َحديثَ ـال َأنَّ  على ذلك دلَّ  و ، َمذكوَرْينِ ـال االْحِتمالنيِ  ِمن جانِبنيِ ـال َأحدُ  حَ جَ رَ 
 ) ١(" .  الَقبولِ  َدَرَجةِ  ِإىل التوقُّفِ  دَرَجةِ  ِمن فاْرَتقى ، ْحفوظٌ ـمَ 

العبارة أنَّ الـمتابعات ، و الشواهد كما تـَُؤثِّر يف الراوي  فَيبُدو من هذه 
 ِإىل التوقُّفِ  دَرَجةِ  ِمن يْرتَقالـمختلط ، تـَُؤثُِّر يف الراوي السيء الـحفظ ، و بـها ي

 .    الَقبولِ  َدَرَجةِ 
لقوة يف ا فوَقهُ يعين : إذا كانت  إذا ُوِجَد له ُمتابَِعاٌت و َشَواِهُد "مث قوله :"  

 البأن كان سيء الـحفظ أو الـمختلط ،  ِمثْـَله أَوبأن كان راويَها قوَي الـحفظ ، 
  أو مرتوكاً ، كما َسَبَق يف عبارِة الـحافظ . يف القوة بأن كان كذاباً  ُدونَه

تـََرقَّى من مرتبِة الرَّدِّ إىل الَقُبول والرُّْجَحاِن " أي صار حديثهم  و قوله : "
 . مَتاَبعِ ـوال متاِبعِ ـال من َمْجموعِ ـال باعتبارِ  لذاتِهِ  ال ؛لغريه حسناً 

" و هذا ُحْكُم أحاديِث الـمسُتور ، و اْلُمَدلِِّس ، و اْلُمْرِسِل وقوله : " 
 .   ناً َحسَ  حديثـُُهم صارَ يعين إذا تُوِبَع براٍو ُمعَتَربٍ 

 
 

 
 

 
 

  ١٢٥) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :١(
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 يف الغريب والعزيز والـمشهور والـمتواتر

ى َغرِْيبًا ، و إن كان اثنني الـحديُث الصَِّحيُح إْن كاَن رَا ِويه واِحدًا ُيَسمّٰ
ـى َمشُهورًا و ُمْسَتِفيضًا ، و إن بـََلَغْت  ى َعزِيزًا ، و إن كانُوا أْكثَــَر ُيَسمّٰ ُيَسمّٰ
ــَكْثرة إىل أن يستحيَل يف العادة َتواُطُؤهم على الكذب ُيَسمَّى  رَُواتُــه يف اْل

 ُمتَـَواتِراً . 

 أقول :( الـحديُث الصحيُح إن كان رَاِويِه واِحدًا ُيَسمَّى َغريبًا ) قوله: 
 اصطالح يف حديثُ ـالهذا تقسيٌم آخُر للحديث من حيُث َعَدُد أسانيده ، ف

،  متواترالـ خرب الواحد و إىلينقِسُم أّوًال  – أسانيدها عدد حيث من - متأخرينـال
:  لُ األوَّ  : قسامأ ثالثةِ  إىل هاأسانيدِ  دِ دَ عَ  حسبـب اآلحاد أحاديثُ  مُ سِ نقَ تَ مث 

فالـمؤلُِّف ِبَصَدِد تعريف هذه  . مشهورُ ـال:  الثالثُ  و ، زيزُ العَ :  والثاين ، الغريبُ 
 األقسام ، فذكر أوالً : الغريَب .  

 فعيل، وزن على ةٌ هَ شبِّ مُ  صفةٌ  : - لغةً  -وهو : الغريبتعريف الـحديث 
 و.  الشمس غروبُ  منه و ، الوطن عن عدالبُ  و حالنزوُّ  وهي ، ربةالغُ  من ةٌ وذَ مأخُ 
 ) ١. ( أقاربه و،  وطنه عن عدهبُ  و،  النفراده؛  غريباً  الغريبُ  يمسُِّ 

 ٣/٦٩٥ اللغة، مقاييس معجم) ١(

�  
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 وأَبُ . قال  واحدٌ  راوٍ  بروايته ينفردُ  يذِ الَّ  حديثُ ـالو هو يف االصطالح : 
 : " -كما حكاه عنه ابن الصالح   – اْألَْصبَـَهاِينُّ  َحاِفظُ ـالْ  َمْنَدهْ  ْبنُ  ا�َِّ  َعْبدِ 

 ْجَمعُ ـيُ  مَّنْ ـمِ  اْألَِئمَّةِ  ِمنَ  َوَأْشَباِهِهَما قـََتاَدةَ  وَ  الزُّْهرِيِّ  َكَحِديثِ  َحِديثِ ـالْ  ِمنَ  اْلَغرِيبُ 
ُهمْ  َرَوى فَِإَذا ، َغرِيًبا ُيَسّمىٰ  حِديثِ ـبِال عنهم الرَُّجلُ  انْـَفَردَ  ِإَذا ، َحِديثـُُهمْ   َرُجالنِ  َعنـْ

 َحِديثًا عنهم جماعةُ ـال َرَوى فَِإَذا ، َعزِيزًا ُيَسّمىٰ  َحِديثٍ  ِيف  اشرتُكوا وَ  ، َثالثةٌ  وَ 
 )١( ". َمْشُهورًا مِّيَ ـسُ 

 الرُّواةِ  بـَْعضُ  به يتفرَّدُ  ِذيالَّ  حديثُ ـال:  قـُْلتُ قال العالمة ابن الصَّالح : " 
 ِفيهِ  َيْذُكرُهُ  َال  بِأَْمرٍ  همعضُ بَ  ِفيهِ  يـَتَـَفرَّدُ  الِذي حِديثُ ـال كذلكَ  وَ  ، بالغريبِ  يُوَصفُ 

رُهُ   ) ٢. ( ِإْسَناِدهِ  ِيف  َوِإمَّا ، َمْتِنهِ  ِيف  ِإمَّا:  َغيـْ
 أقسام الـحديث الغريب :

:  هماـأولومن الـُمِهمِّ أن يـُْعَلَم أنَّ الـحديَث الغريَب ينقسم إىل نوعـني : 
 ـ النسيب الغريب:  ثانيهما و . مطلقـال الغريب

 أقسام : ثالثة إىلالـَمنت باعتبار السََّند و  أيضاً  ينقسمو 
 فيه و،  ناً مت ال إسناداً  غريبٌ الثاين :  و،  و إسناداً  متناً  غريبٌ  األول :

و الثالث : غريٌب متناً ال اسناداً ،  ، الوجه هذا من غريبٌ  : الرتمذي اإلمام يقول
. جهتني إىل بالنسبة بل،  واحدةٍ  جهةٍ  من اداً إسن ال،  ناً مت بٌ غري دُ وجَ يُ  الو قيل: 

  و سيجيء البحث يف أقسامه . 
 

 ٢٧٠) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ١(
 ٢٧٠) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ٢(
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وذََكَر ثَانِياً العزيَز فقاَل : ( وإن كان ) راويه ( اثنني ُيَسمَّى َعزِيزاً ) و العزيُز 
 يف و ،" عزيزٌ  حديثٌ " :  ونَ ولُ فيقُ  ، ةْدرَ والنُّ  ةلَّ القِ  : اللغوي معناهمأُخوٌذ من الِعزَِّة و 

 إّما و وجوِدِه، لقلةِ  إّما بذلك مِّيَ ـوسُ  . هقليلُ  أي " حديثـال عزيزُ  ":  الراوي
 )١( . أخرى طريقٍ  من مجيئهـب َقِويَ  َأيْ  ، َعزَّ  لكونه

 انك ولو ،كاَن   طبقةٍ  أيّ  يف اثنني عن اثنانِ  هِ يْ روِ يَ  ما:  هويف االصطالح و 
 قُ حقُّ ـت مدارُ ـفال ، هطبقاتِ  بعض يف يزيد نأ من مانع ال و ، ةٍ واحد طبقةٍ  يف ذلك
 عن اثنني ِمن أقلُّ  َيرِويَه ال أن وهوو لذا قال ابن حجر :  . امَّ  طبقةٍ  يف التثنية
 )٢( . اثنني

 منو البخاري   أنس حديث من و مسلم البخاري رواه ما مثاله و
 ىتَّ حَ  مْ كُ دُ أحَ  نُ ؤمِ يُ  ال «:  قال -4 - النيب أن:  هريرة أيب حديث

  )٣( » ْنيَ عِ مَ ـأجْ  اسِ النَّ وَ ،  هِ دِ الِ وَ  وَ ،  هِ دِ لَ وَ  نمِ  هِ يْ إلَ  بَّ أحَ  ونَ أكُ 
 أنس عن ورواه وأبوهريرة، أنساثنان  الصحابة من ى هذا الـحديثرو   

 ورواه وسعيد، شعبة:  اثنان قتادة عن ورواه ُصَهيب، بن العزيز وعبد قتادة: اثنان
 منهما كل عن رواه مـث الوارث، وعبد ُعلية ابن ماعيلـإس: اثنان العزيز عبد عن
 )٤( .ماعةـج

 ٥١) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي: ١(
 ٥١رحيلي :) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا ال٢(
  ١٧٨، صحيح مسلم:١٥، صحيح البخاري: ١٩١٥) اجلمع بني الصحيحني : ٣(
 ٥٤)  انظر :نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٤(
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 ُجبَّاِئيـال علي أبو وهو أنَّ بعضهم َشَرَط للصحيح أن يكون َعزيزًا ، األوَُّل :

 ،) حديثـال علوم( يف هللا عبد أيب حاكمـال كالمُ  يومئُ  إليه و،  معتزلةـال ِمن
 زائلٌ  صحايبٌّ  -4- هللا رسول عن يرويه نأ الصحيح:  قال حيث

 حديثـال أهلُ  هيتداولُ  مـث ، عدالن تابعيان عنه يرويَ  أن وهو،  جهالةـال اسمُ  عنه
 )١( . الشهادة على كالشهادة،   هذا وقتنا إىل بالقبول

 بشهادة، وليس خرب، هذا نعند الـجمهور ؛ أل للصحيح شرطاً  ليسو لكنه 
 أنه مع أذانه، على الناسُ  رُ فطِ ويُ  ،نُ يؤذِّ  نَ املؤذِّ  أنّ  بدليل ،الواحدُ  فيه يكفي خربـوال

 .  الواحد فيه يكفي ديين خرب هذا ألن ؛ واحدٌ 
كون  بأنّ ) :  الُبَخارِيّ  شرح(  يف العريب بن بكر أبو قاضيال صرّح والثاين :

 »بالنيات األعمال« : حديثَ د أْورَِد عليه بأن و ق ، الُبَخارِيِّ  شرطُ الـحديث عزيزاً 
 به َخَطبَ  قد و أجاب عنه القاضي : بأنه ؟ علقمةُ  إالّ  رُعمَ  عن يروه مـل ؛ فـَْردٌ 

و لكن قال .  ألنكروه يعرفونه أ�م ال فلو ؛ الصحابة حضرةـب منربـال على ُعمرُ 
 يكونوا أن عنه واتُ كَ سَ  همـكون من يـَْلزم ال نه؛ ألنظر فيهالـحافظ : هذا الـجواب 

 حمدـم تـََفرُّدِ  مث،  علقمةَ  تَـَفرُّدِ  يف ُمِنعَ  عمر يف ُسلِّمَ  لو هذا بأنّ  و ، غريه من وهعُ مسَِ 
 هو ما على ، حمدٍ ـم عن به سعيد بن حيـي تـََفرُّدِ  مث ، علقمة عن به إبراهيم بن

 ، هاـب يـُْعَتبَـرُ  ال متابعاتٌ  همـل وردتْ  قد و ، محدثنيـال عند معروفـال الصحيح
 يكفي كان ولقد:  ُرَشْيدٍ  ابن قال . ُعمرَ  حديثِ  غريِ  يف جوابُه َيْسَلمُ  ال وكذا

 )٢( . فيه مذكور حديثٍ  أولُ  الُبَخارِيِّ  شرطُ  أنه اّدَعى ما بطالن يف القاِضيَ 
   ١١١) معرفة علوم احلديث : ١(
 ٥١) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
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هو ما  : ( وإن كانوا أكثر ُيَسّمٰى مشهورًا ومستفيضًا ) أي الـمشهور  قوله :
 اثنني من بأكثر حصورةٌ ـم قٌ رُ طُ  لهالذي  ثر من اثنني ، فهو الـحديثكان راويه أك

 أنّ «  : الشيخان رواه الذي � أنس حديثُ :  همثالُ و  . اترالتو  حدَّ  يبلغ مـول
 )١( » كوانوذَ  رِْعل على ويدعُ  هراً شَ  تَ نَ قَـ  -4-النيب

 ميد،ـحُ  بن الحق ْجَلزـمِ  وأبو وعاصم قتادة و عنه أنس رواه و هذا الـحديث 
  . ماعةـج واحد كل عن ورواه سريين، بن وأنس

مث يف قوله : " ُيَسمَّى َمشُهورًا وُمسَتِفيضًا " إشارٌة إىل أن الـمستفيض هو 
، محدثنيـال وبعض ألصولينياو  الفقهاء أئمة من ماعةٍ ـج رأي على وهوالـمشهور، 

ففيه أقواٌل : قيل :  بينهما فرقأما الو  ، مشهورـوال مستفيضـال نيَ بَ  رَ ايَـ غَ  من ومنهم
 حيثـب ذلك من أعمُّ  مشهورُ ـال، و  واءً سَ  وانتهائه ابتدائه يف يكون مستفيضـال نإ

. و قـيل : » بالنيات األعمالُ  «:  كحديث واحدٍ  عن منقوالً  هأولُ  كان ما يشمل
 فكل.  فأكثر،  ثالثة رواه ما مستفيضـوال،  فأكثر،  اثنان رواه ما مشهورـالإن 

 نقيل : إو .  اً مستفيض مشهور كل وليس،  مشهورٌ  هؤالء عند مستفيض
 و الصرييف قال لذلك و،  عدد اعتبار دون بولبالقَ  األمة تلقته ما مستفيضـال

 من أقوى نه: إ ماورديـالاإلمام  قال بل،  واحدٍ  معىنـب متواترـوال هو إنه:  القفال
 مشهورـال و،  كان ماكيفَ  أصل عن الشائع هو مستفيضـال نقيل : إو .  تواترـمال
 )٢. ( ثالثةٍ  على هاتُ وَ رُ  زادت ما

 
 ٢/٣٩٦، اجلمع بني الصحيحني للحميدي: ١٥٨٦-١٥٧٩) انظر: صحيح مسلم : ١(
 ١/١١٢، توجيه النظر:٢/١٧٣، تدريب الراوي:٥٠) انظر اليواقيت و الدرر: ٢(
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 كحِديثِ ،  َصِحيًحا مشُهورُ ـال َيُكونُ  َوَقدْ قال العالمة ابن كثري :  فائدة :
 هي أو، َهاـلَ  َأْصلَ  َال  َأَحاِديثُ  الناسِ  بنيَ  يشتِهرُ  وقد،  َوَحَسًنا"  بِالنِّيَّاتِ  َاْألَْعَمالُ "

ا َكِثريٌ  َوَهَذا بِالُكليةِ  موُضوعةٌ   الفرجِ  ِأليب مْوُضوَعاتِ ـال ِكَتابِ  ِيف  َنَظرَ  َوَمنْ ، ِجد�
 َتُدورُ  َأَحاِديثَ  أربعةُ :  قَالَ  أنهُ  أمحد اِإلَمامِ  َعن ُرِويَ  َوَقدْ ، َذِلكَ  َعَرفَ  جوزيِّ ـال بنِ ا

ْرتُهُ  آَذارَ  ُخُروجِ ـبِ  َبشََّرِين  َمنْ : "" َهاـلَ  َأْصلَ  َال  اَألسَواقِ  يف الناسِ  بـَْنيَ   : و" َجنَّةِ ـبِالْ  َبشَّ
ي�ا آَذى َمنْ "  " : وَ "   َصْوِمُكمْ  يـَْومَ  ْحرُُكمْ ـنَ  ":  وَ ، "الِقَياَمةِ  يـَْومَ  َخْصُمهُ  فَأَنَا ِذمِّ

 )١( " . فـََرسٍ  َعَلى َجاءَ  ِإنْ  وَ   َحقٌّ  اِئلِ لِلسَّ 

قوله : ( وإن بـََلَغْت ُرواتُه يف الكثرة إىل أن يستحيل يف العادة تواطُُؤُهم 
 عددٌ  رواه ما هو:  متواترـال حديثـالعلى الكذب ُيَسمَّى ُمتَـَواتِراً ) و َحاِصُله : أن 

 طبقة كل يف الكثرة هذه تكون وأن،  الكذب على مهُ ؤَ تواطُ  العادةُ  حيلـت كثري
 يكونثـم إنـهم قد اشرتطوا للعمل به َشرطَاِن : األوَّل : أن  . دنَ السَّ  طبقات من

 على إقليمٍ  أهلُ  قَ فَ اتـَّ  لو حىت؛  السماع أو املشاهدة وهو يٍّ سّ حِ  أمرٍ إىل  مهُ مستندُ 
. و الثاين : أن يكوَن طرفاه  الربهان يقوم حىت اليقني لنا حصلـي مـل عقليةٍ  مسألةٍ 

 )٢األول و اآلخر َسَواًء . (
 و ، األربعةُ  وطُ رُ الشُّ  هذهِ فيه  تَمعتجَ قلُت : على هذا فإن الـمتواتر ما ا

 : هي
 ١٦١-١٦٠) الباعث احلثيث بتحقيق أمحد حممد شاكر: ١(
 ١٥٢/ ١، توجيه النظر : ٧٠انظر : الغاية يف شرح اهلداية للسخاوي :) ٢(
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 . الكذب على ، توافـَُقهم أو ، تواطَؤهم العادةُ  أحالت كثريٌ  عددٌ  -١
 . االنتهاءِ  إىل االبتداءِ  من مثلهم عن ذلك رووا -٢
 . ِحسَّ ـال اْنِتهاِئهم ُمْستَـَندُ  وكان -٣
  . لسامعه العلمِ  إفادةُ  خربَهم َيْصحبَ  أن ذلك إىل افَ انضَ  و -٤

 ثـم ههنا أبـحاث :
 ـملَ ومن الـجدير بالذكر أن أكثر أهل الـحديث من القدماء  األّوُل :

هِ ا الـمتواتر َيْذُكُرو   وَ  ، ِصَناَعتُـُهمْ  َتْشَمُلهُ  َال أنه  َذِلكَ الوجه يف  لََعلَّ  وَ الـخاص ،  بِامسِْ
 مَ سَّ قَ  نمَ  لُ أوَّ  هممن أهل الفقه  واألصوليون،  ِهمْ ـرَِوايَاتِ  ِيف  يُوَجدُ  َيَكادُ  َال 
؛ ثـم اتبع يف ذلك الـمتأخرون من أهل الـحديث  . وآحاد متواتر إىل حديثَ ـال

 مثل القول فيه يفصلوا مـل إن و، األصول أهل تعريف مع يتفق ماـب ونهفُ عرِّ فإنـهم  ي
هو أول من ذكر  البغدادي خطيبـال اإلمامو أما أهل الـحديث ف . األصول أهل

 أفصح وقد،  األصوليون ذكره ماـل نقالً  كالمه يكون ويكاد )الكفاية( يفالـمتواتر 
 ال حديثـال وأهل:  فقال) ،  مقدمته(  يف الصالحابن  حافظـال ذلك عن

،  ذكره قد خطيبـال كان إن و ، خاصـال معناهـب مشعرـال خاصـال بامسه يذكرونه
 )١. ( حديثـال أهل غري فيه اتبع أنهما يشعر ب كالمه ففي

ٍ عَ مُ  بعددٍ  حصرٌ  لمتواترل هلاختَـَلُفوا الثاين :  و  ؟ حصرٌ  له ليس أو ، نيَّ
 عددَ  َعّني  َمن محدثنيـال من ويف الـمتواتر .  العدد اشرتاط عدماألكثُروَن على 

  اعتباراً  خمسةـال يفمنهم من حصره  و.  داءهَ شُ  بأربعة اعتباراً  األربعة يف متواترـال
 

 ٢٦٧) انظر: علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
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 . رَ شَ عَ  االثين يف:  قيل و.  العشرة يف:  وقيل.  السبعة يف:  وقيل.  عاناللِّ  دِ بعدَ 
 لُّ كُ  كَ مسَّ ـت و.  ذلك غري:  قيل و . السبعني يف:  قيل و.  األربعني يف:  قيل و
 و ، الدليل ذلك إىل بالنسبة العلمَ  فأفادَ ،  دِ دَ العَ  ذلك وصصُ خُ  يف دَ رَ وَ  بدليل لٍ ئِ قا
 أن جبـي ال أنه:  حاصلـوال . غريه يف العدد ذلك دَ رِ طَّ يَ  أن بالزمٍ  ليس هأنَّ  حالـال
 ذلك غري يف  منه أقلُّ  يدَ فِ يُ  أن جبـي ال وكذا ، موضع كل يف العددُ  ذلك يدَ فِ يُ 
 )١. ( موضعـال

 اليقيين لعلمُموِجٌب ل متواترـالأنَّ  علىبني العلماء  اقعٌ و  قُ اتفالا الثالُث :
 يف - هللا رمحه - حجر ابن حافظـال قال الـمذكورُة . وطُ رُ الشُّ  فيه اجتمعت ذاإ

 )٢(".  بشروطه اليقيين للعلم مفيدـال: "...  متواترـال صفة
 الثبوت، قطعيُّ  فإنه...:  متواترـال حديثـال أما : " شاكر أمحد الشيخ وقال

 )٣( ".العلم أهل بني هذا يف خالفَ  ال
و الـجمهوُر على أنه  ؟ نظريال الضروري أو مَ لْ العِ  يدُ فِ يُ  و لكن اختَـَلُفوا يف أنّه

و َردَُّه  ابُن حجر قائًال :  ، نظرياً  إال العلم دُ فيْ يُ  ال:  قيلَ . و  الضروري العلمَ  يدُ فِ يُ 
 ؛ كالعاميِّ  النظر أهليةُ  له ليس منـل حاصلٌ  بالتواتر العلمَ  ألن ؛ بشيءٍ  ليس و" 
 يف وليس ظنوٍن، أو علومٍ  إىل هاـب يـُتَـَوصل مظنونةٍ  أو معلومةٍ  أمورٍ  ترتيبُ  النظرُ  ِإذِ 

 )٤( . همـل َحَصلَ  َلَما نظرياً  كان فلو ، ذلك أهليةُ  العاميِّ 
 : نيقسمعلى  معناه و لفظه باعتبارينقسم  متواترَ ـال حديثَ ـالأّن  :الرابُع 

  ١٦٧-١٦٤شرحه للقاري : ) انظر : نزهة النظر مع ١(
 ٤٢) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٢(
  ٣٥:احلثيث الباعث) ٣(
 ٤٢) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٤(
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 : حديثُ  له مثالٍ  وأشهرُ  ،ما تواتر لفُظه  هو و . اللفظي متواترُ ـال:  األول
. و يف (تدريب الراوي)  » ارِ النَّ  نَ مِ  هدَ قعَ مَ  أوّ بَـ تَ يَ لْ فَـ  داً مِّ عَ تَـ مُ  عليَّ  بَ ذَ كَ  نمَ  «

:  هغريُ  قال و،  لصحابةا من ونوستُّ  اثنان رواه:  الصالح ابن قال للسيوطي : "
 .  مائتني حوُ ـن اهوَ رَ :  للمصنف)  مسلم شرح(  يف و.  نفسٍ  مائةِ  نمِ  أكثرُ  رواه
 خاصـال و،  الكذب مطلق يف هلكنَّ  و؛  بعينه منتـال هذا يف ليسَ  و:  العراقي قال

 ) ١". ( صحابياً  وسبعني بضعة روايةُ  منتـال هذاـب
 حكمـال أو الباب يكونَ  أن ذلك و ، كثري وهو . املعنويّ  متواترُ ـال:  والثاين

 كشرعيةِ  ، التواتر حدَّ  هاـبكثرت حقَّقت اليت الكثرية األحاديث به جاءت قد
 . خفنيـال على مسحـال

 ةَ عزَّ  الصالح ابنالشيخ  ىعَ ادَّ اختلُفوا هل يُوَجُد حديٌث ُمتَواتٌِر ؟  الـخامس :
، وهذا االختالف إنـما هو يف الـمتواتر اللفظي ، ال  همَ دَ عَ  هغريُ  ىعَ ادّ  و،  متواترـال

وقد نَازََع يف ذلك الشيُخ ابن حجر  ًا .كثري يُوَجُد   معنويـال التواترالـمعنوي ؛ ألن 
 ،الطرق كثرة على االطالع ةِ لَّ قِ  عن نشأ ذلك ألن؛  منوعـمقائًال : إنَّ ذلك 

 أو الكذب على او يتواطؤ  أن العادة إلبعاد مقتضيةـال همـوصفات،  الرجال وأحوال
 موجوداً  متواترـال كونُ  هبِ  رُ رَّ قَ يُـ  ما أحسن من و:  قالثـم  . اتفاقاً  منهم حصلـي

 شرقاً  العلم أهل بأيدي متداولةـال مشهورةَ ـال الكتبَ  أنَّ :  األحاديث يف كثرةٍ  وجودَ 
 إخراج على اجتمعتْ  إذا،  مؤلفيها إىل نسبتها بصحة عندهم مقطوعَ ـال وغرباً 

 اليقيين العلمَ  أفادَ  الكذب على همؤَ تواطُ  العادةُ  يلُ حِ ـتُ  داً دُّ تعَ  هطرقُ  تْ دَ دَّ عَ وتَـ  حديثٍ 
 )٢. (كثريٌ  مشهورةـال الكتب يف ذلك ومثل:  قال،  قائله إىل بصحته

  ٢/١٧٧) تدريب الراوي:١(
 ٤٩-٤٨) نزهة النظربتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
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 ، مثله إىل قْ بَ أسْ  مـل كتاباً  النوع هذا يف ألفتُ  قد اإلماُم السُُّيوطي : لَ اقو 
 فيه أوردتُ ،  األبواب على باً رتَّ مُ "  متواترةـال األخبار يف متناثرةـال األزهار: "  هتُ يْ مَّ ـسَ 
"  :  همسيتُ  لطيفٍ  زءٍ جُ  يف هتُ صْ ـخَّ ـل مث،  هِ قِ رُ وطُ  هجَ رَّ خَ  نمَ  بأسانيدَ  حديثٍ  لَّ كُ 
 و األئمة من اهَ رجَ أخْ  منـل طريقٍ  لِّ كُ  زوِ عَ  على فيه اقتصرتُ "، األزهار طفُ قَ 

 مسنيـوخ نيف رواية من حوضـال حديثُ  : منها،  كثريةً  أحاديثَ  فيه أوردتُ 
 رفع وحديث،  صحابياً  سبعني رواية من خفنيـال على مسحـال وحديثُ ،  صحابياً 
"  مقاليت مسع امرأ هللا رضن" وحديثُ ،  مخسني حوـن رواية من الصالة يف اليدين

 )١". ( القرآن نزل"  وحديث،  ثالثني حوـن رواية من
 متواترـال إنـما هو يف متواترـال وجود يفالواقع  النزاعَ  نَّ إ قال الراقم :

أما  و.  السيوطي حافظـالفيه كتاب  و.  كثري فهو،  معنويـال تواترـمال ال يفظللا
 ةِ زَّ عِ  يف الصالح ابن كالمَ  )النخبة شرح( يف رجَ حَ  ابنُ  حافظُ ـالبه  بَ قَّ عَ تَـ  ما

 ه . مرادفهم  غريفهو صادٌر منه من  الـمتواتر

مث ال يـخفى أنَّ الـمؤلَِّف َجَعَل الـحديَث الصحيَح َمقَسمًا لـهذه األقسام 
األربعة للحديث ، و من البّني أنَّ هذا الصنيع يقتضي أن تكوَن هذه األقسام ُكلَُّها 
صحيحًة ، مع أنه ليس كذلك ؛ ألنَّ من هذه األقسام ما هو صحيح ، و منها ما 

تواتر ؛ فإنّه خارٌج عن هذا البحث ، و مـحتجٌّ به على  هو غري صحيح ، إال الـم
 كل حال . 

 ١٧٩-٢/١٧٨) تدريب الراوي:١(
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ي يف شرحه (التقريب) عن ولذا يقوُل النووي يف (التقريب) و السيوط
 أي غريه إىل و الصحيح ادكأفر  صحيح إىل الغريب وينقسمالـحديث الغريب : 

 هذه وابُ كتُ تَ  ال:  حنبل بن مدـأح قال.  لغرائبا على الغالبُ  وهو،  الصحيح غري
 شرُّ :  مالك وقال.  الضعفاء عن وعامتها،  مناكري هاـفإن ؛ الغرائب األحاديث

 )١. ( الناس رواه قد الذي الظاهر العلم وخري،  الغريب العلم
 صحيح إىل الغريب ينقسمو كذا يقول الـمناوي يف اليواقيت و الدرر: " 

 )٢". ( الغالب وهو صحيح وغري الصحيح كأفراد
 أو ، عزيزاً  أو ، مشهوراً  بكونِهِ  حديثـال وصفَ  إنوقال العالمة العراقي : 

حَّةَ  اليُنايف غريباً   مشهوراً  أو صحيحاً، مشهوراً  يكونُ  قد بل ، الضعفَ  ال و الصِّ
 عزيزاً  أو ، صحيحاً  عزيزاً  أو ، ضعيفاً  غريباً  أو ، صحيحاً  غريباً  أو ، ضعيفاً 
 بل ، والضعيفُ  الصحيحُ  منهُ  يكونُ  العزيزِ  كونَ  الصالحِ  ابنُ  يذكرِ  مـول. ضعيفاً 

 )٣( . فقطْ  والغريبِ  مشهورِ ـال يف ذلكَ  ذََكرَ 
 من إالَّ  فُ عرَ يُ  ال الذي فهو الغريبُ  أما:  تيمية بن الدين تقي  العالمة قالو 

 �يه"  و" ،  بالنيات األعمال: "  كحديث،   صحيحاً  يكون قد مث،  دٍ واحِ  طريقٍ 
 فهذه" املغفر رأسه على و،  مكةَ  دخل هأنَّ : "  حديث و" ،  وهبته الوالء بيع عن

  تَ بَ ثَـ  ماـإن فاألول . حديثـال أهل عن غريبةٌ  هي و،  مسلم و البخاري يف صحاح
  ةـمـقــعل عن،   يـمـيـتــال إبراهيم بن دحمَّ ـم عن،   اريـصــاألن دـيـعـس نــب حيـي نـع

  ٢/١٨٢) تدريب الراوي:١(
 ٦٩/ ١:اليواقيت و الدرر) ٢(
 ١٩١) شرح التبصرة و التذكرة :٣(
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 عبد حديث من فُ عرَ ما يُ ـإن والثاين . خطابـال بن رمَ عُ  عن،  الليثي وقاص بنا
 عن مالك رواية من فُ رَ عْ يُـ  ماـإن والثالث.  عمر بن هللا عبد عن،  دينار بن هللا

 )١. ( ضعيفةٌ  الغرائب أكثر ولكن،  أنس عن الزهري
       يكون قد و،  حسناً  أو،  صحيحاً  يكون قدو كذا الـحديُث العزيُز 

 حديثـال نِ مكُّ ـت ىمدَ  إىل يرجع ماـإن ذلك وو هذا مـما الَشكَّ فيه .  ، ضعيفاً 
 و ، صحيحٌ  فهو بولالقَ  وطِ رُ شُ  أعلى يهف قَ قَّ حَ ـتَ َما الذي ف ، ولبُ القَ  وطرُ شُ  من

 أو شرطٌ فيه  دَ قِ فُ أما الذي  و ، نٌ سَ حَ  فهو بولالقَ  روطشُ  أدىن يهف قَ قَّ حَ ـتَ الذي 
كما يُفَهُم من كالم   فليس ُكلُّ عزيٍز صحيحٌ  .ضعيفٌ  فهو القبول شروط من أكثرُ 

 كان إذا إالَّ  صحيًحا يكون ال حديثـال أنّ  مُ زعُ يَ  نمَ  ناكَ هُ الـمؤلف. و لذا تَـِجُد 
؛ و لكن ال تـجُد َمن يَزُعُم أنَّ العزيز ال يكون إالَّ صحيحاً ، و الفرُق بينهما  عزيزًا

 ليس بـخاٍف . 
فهو أيضاً ينقِسُم إىل هذه األقسام ، فمنه ما هو  مشهورـال حديثـالو أما 

 َمنْ  «: وحديثِ  ، » … ، انِْتزَاعاً  العلمَ  يقبضُ  ال هللاَ  إنَّ  «:  كحديثِ  صحيحٌ 
 ابنُ له  َوَمثَّلَ  ، ضعيفٌ منه ما هو  و . ذلكَ  وغريِ  » …، فـَْليَـْغَتِسلْ  ُجُمَعةَ ـالْ  أَتى

بناًء على و هذا  ، » ُمسلمٍ  ُكلِّ  على فريضةٌ  العلمِ  طلبُ  «:  حديثِ ـب الصالحِ 
 .  منها هنِ مكُّ عدم تـو  بولالقَ  وطرُ شُ  من حديثـال مكنـت مدى

 أقساممن مشهور ـوال ، والعزيز ، الغريب نو أقوُل من ناحيٍة أخرى : إ
 والضعيف، حسن،ـوال الصحيح، إىل ينقسممعلوم أن خَرب اآلحاد  وخرب اآلحاد ، 

   ١٨/٣٩) جمموع الفتاوى : ١(
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و ُيَسمَّى الَغريُب فـَْردًا أيضًا . و الـمراُد بَكوِن راويه َواِحدًا َكونُه  
كذلك، و لو يف َموضٍع َواِحٍد من اإلسناد ؛ لكنَّه ُيَسمَّى َفردًا ِنْسِبّيًا ، و إن  

 نه ُيَسمَّى َفرداً ُمطَلقاً .كان يف ُكلِّ َموضٍع م

ينقسم أقسامه  فكذا هذه األقسام ؛ ألن من الواضح أنَّه إذا انقسم الـمقسمُ 
بالضرورة . على كل حال فال َيِصحُّ َجْعُل الـحديث الصحيح َمْقَسمًا لـهذه 

 األقسام الثالثة .

( وُيَسمَّى الغريُب َفردًا أيضًا . والـمراُد بكون راويه واحدًا كونُه   قوله :
كذلك ، ولو يف موضٍع واِحٍد من اإلسناد ؛ لكنَّه يَُسمَّى فـَْردًا ِنْسِبّيًا ، و إن كان 

 يف هذه العبارة مسئلتان : أقول :يف كل موضع منه ُيَسمَّى َفرداً ُمْطلقاً ) 
 انِ فَ رتادِ مُ هما متساويان ؛ ألنـ -على ما قيل  -أن الغريب و الفرد  األول :

 االستعمال ةِ رَ ثْـ كَ  جهةِ  من بينهما وارُ ايَـ غَ  حديثـال أهل أنّ  إالَّ ؛  واصطالحاً  لغةً 
 هونَ قُ طلِ يُ  ما أكثرُ  الغريبُ ، بينما  مطلقـال ردالفَ  على هونَ قُ لِ طْ يُ  ما أكثرُ  ردُ فالفَ ،  هتِ لَّ وقِ 

 حيث من اأمّ ،  عليهما االسم إطالق حيث من هذا. ثـم  ِيبِّ سْ النِّ  الفرد على
:  مجيعاً  ِيبِّ سْ والنِّ  مطلقـال يف ونَ لُ وْ فيقُ ،  بينهما ونقُ رِّ فَ يُـ  فال مشتقَّ ـال علَ الفِ  استعماهلم

 من غري فرٍق بينهما .   فالن بَ رَ أغْ  أو،  فالن به دَ رّ فَ تَـ 
 الغريبُ :  هماـلأوَّ  : نينوع، و هي على  الغريبأقساُم الـحديث  الثاين :

 أصل يفالغرابُة فيه  كون، و هو الذي يُطَلُق عليه الَفرُد : وهو الذي ت قُ لَ طْ مُ الْ 
 قرُ الطُّ  تْ دَ دَّ عَ تَـ  ولو – عُ رجِ يَ  و عليه اإلسنادُ  ورُ دُ يَ  الذي موضعـال يف أي - دنَ السَّ 
 )١. ( مجاعةٌ  عنه اهوَ رَ  بأنْ ؛  ال أو،  درُّ فَ التَـ  رَّ استمَ  واءٌ سَ ،  إليه

 ١/٦٦، اليواقيت و الدرر: ٦٤)  انظر : نزهة النظر :١(
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رَاتـهم اْضطَرَبْت يف تعيني الـمراد بأصل السََّند ، و  ثـم الـجديُر بالذكر أنَّ عبا
كالم الـجـُمُهوِر َيُدلُّ على أّن الـمراد بأصل السند ما بعد الصحايب . قال العالمة 

 من كانَ  موضعٍ  أيِّ  يف شخصٌ  بروايته ينفردُ  ما الغريبَ  نَّ طاهر الـجزائري : إ
  بالغرابة له حكمـال بُ وجِ يُ  ال حديثـبال فقط الصحايب انفراد وأنّ ،  دنَ السَّ  مواضع

 ) ١. ( التابعني من واحدٌ  الصحايب عن بروايته ينفرد ما هو مطلقُ ـال ردُ فالفَ 
 الطرف هذا يف الغرابة وكونُ و يُقوُل الـمال علي القاري يف (شرح النزهة ) : " 

 ذلك عن روايته يف هغريُ  هيتابعُ  وال ، صحايب عن دٌ واحِ  يٌّ عِ تابِ  يروي أن هو
 عن الصحايب انفراد وأما.  ال أو الرواية تلك يف الصحايب دَ دَّ عَ تَـ  سواءٌ  ، الصحايب

،  دحاً قَ  بُ وجِ يُ  ما الصحابة يف ليس إذْ ؛  غرابةً  فليس ، -4- النيب
:  تلميذه قال.  أرجح  يكون بل ، غريه تعدد تعادل يوجب الصحايب فانفراد

 عن يروي  الذي أي:  مصنفـال قال.  الصحايب فيه الذي طرفه وهو: قوله
 يرتتب  ما مقصودـال ألن ، الصحايب يف يتكلم مـل ماـوإن ، التابعي وهو ، الصحايب

 )٢(.  عدول كلهم والصحابة.  والرد القبول من عليه
تابعني، ال من دٌ واحِ الصحايب  عن بروايته ينفرد ما هو مطلقُ ـال فالفردُ على هذا 

 و أما تفرُُّد الصحايب فال ُيَسمَّى غرابًة . 
وكالُم بعضهم َيُدلَّ على أّن الـمراَد بأصل السََّند هو الصحايب نفسه ، 

:       حديثفالـحديث الذي تفرَّد به الصحايب ُيَسمَّى َغرِيبًا أيضاً، و َمثـَُّلوا له بـ
- هللا رسول نع  رمَ عُ  به دَ رَّ فَ تَـ  فردٌ  حديثٌ  فإنه؛  » بالنيات األعمال ماـإن «

   حمدُ ـم،   علقمة عن مث، وقاص بن علقمةُ ، رمَ عُ  عن به دَ فرَّ ـت مـث -4
 ١/٤٩٠) توجيه النظر : ١(
  ٢٣٣) شرح شرح النخبة : ٢(
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.  حديثـال أهل عند الصحيح هو ما على سعيد بن حيـي عنه مثابن إبراهيم ، 
 (كما سبق يف بـحث الشاذ ) 

 بسندهأخرَجه البخاري و غريُه  حديثٌ على رأي الـجمهور ف هـمثالُ و أما 
- هللا رسول هىـن «:  قال � عمر بن هللا عبد، عن دينار  بن هللا عبد عن

 ) ١( . » هبته و الوالء بيع عن -4
 دينار، بن هللا عبد إالَّ  - � - عمر ابن عن أحد يرويه ال حديثـال فهذا

 :حديثن م أوضحهذا الـمثال  وو قال ابن الصالح :  . هطريقِ  من إالَّ  فُ عرَ يُ  وال
 .  » بالنيات األعمال ماـإن «

 إالَّ  هاـل ليس أنه مع الصحيحني يف ةٌ جَ خرَّ ـم هذه لُّ فكُ قال األنصاري : 
 قد و . قليلةٍ  غريُ  لذلك أشباهٌ  الصحيح غرائب يف و . ثقةٌ  به دَ رَّ فَ تَـ  دٌ واحِ  إسنادٌ 

 4- هللا رسول عن كذا يهِ روِ يَ  رفاً حَ  تسعني حوُ ـن زهريلل:  مسلم قال
 )٢. ( ادٍ يَ جِ  بأسانيدَ  دٌ أحَ  فيه هُ كُ اِر شَ يُ  ال -

 يففيه  التفرد كوني الذي حديثـال هو و . ِيبُّ سْ النِّ  الغريبُ :  وثانيهما
 منهم واحدٍ  عن بروايته يتفرد مـث واحدٍ  من أكثرُ  الصحايب عن يرويه كأن أثنائه

.  معني شخص إىل بالنسبة حصل به التفرد لكون؛  اً يّ بِ سْ نِ  يَ مِّ ـسُ .  دٌ واحِ  شخصٌ 
 عن يرويه بأن ذلك و،  التابعني بعد منـم واحد بروايته ينفرد ما هو ِيبُّ سَ النِّ  الفردُ ف

 يدخل و. واحد أكثر أو منهم واحد عن بالرواية ينفرد مث واحد من أكثر الصحايب
 .  جهةـال تلك كانت أياً  ةٍ خاصَّ  جهةٍ  إىل بالنسبة التفرد فيه يقع ما النسيب يف

 ١٦٩)  املقنع : ١(
 ١٢٣٦،والرتمذي:٢٩٢١،أبو داود:٣٨٦١،و مسلم:٢٥٣٥:البخاري اإلمام أخرجه) ٢(
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 أهلُ  به دُ رَّ فَ تَـ يَـ  أو ، الضعفاء من ماعةٌ ـج اهوَ رَ  إن و،  ثقةٍ  عن ثقةٌ  به دُ رَّ فَ تَـ يَـ  كأن
 كان،   ثقةً  غريه عن راوٍ  به دُ يتفرَّ  أو ، غريهم يرويه ال حيثـب قبيلة أو قطر أو بلد
 ىرَ أخْ  وهٍ جُ وُ  من اً يّ روِ مَ  كان إن و ، هغريُ  الشيخ هذا عن يرويه ال بأن ثقةٍ  غريَ  أو

 )١( . غريه عن
 » هللا إالَّ  هَ إلَ  الَ  أنْ  وادُ هَ شْ يَ  ىتحَ  اسَ النَّ  لُ اتِ قَ أُ  أنْ  تُ رْ مِ أُ  «:  حديثُ : هـمثالُ و  

 واقد عن،  شعبة عن،  الصباح بن ملكـال عبد عن،  انغسّ  أيب عن مٌ سلِ مُ  رواه
 به دَ رَّ فَ تَـ .  عمر ابن جده عن،  أبيه عن،  عمر بن هللا عبد بن زيد بن حمدـم بن
 عن،  عمارة ابنُ  هُ عَ ابَـ تَ  بل؛  الصباح ابنُ  ينفرد مـول،  الصباح ابن عن انغسّ  أبو

 )٢. ( شعبة

ا يـجُب التنبيُه عليه : أن ما َعّرَف به الـمؤلُِّف للغريب الـمطلق من "   و مـَمِّ
كون راويه واحدًا يف كل موضع من إسناده " ال ُتَساِعُدُه عباراُت القوم ، كما 

هو  مطلقـال الغريبَ لى أّن يلمسه كلُّ َمْن َنَظَر يف كالمهم ؛ ألن عباراتـهم ُمتَِّفَقٌة ع
 أويف بقية السند  دالتفرُّ هذا  رَّ مَ استَ  واءٌ سَ ،  السند أصل يفالغرابة فيه  كونالذي ت

 )٣. ( مجاعةٌ  ذلك الـمتفرد عن رواه بأن،  ال
، ١/٦٦، اليواقيت و الدرر:١/٤٩٠، توجيه النظر : ٦٦-٦٥) انظر : نزهة النظر : ١(

 ١/٥٢، فتح املغيث: ٧٠٩ -٢/٧٠٤النكت على ابن الصالح : 
  ١/٦٧) اليواقيت و الدرر:٢(
 ، ١/٦٦، اليواقيت و الدرر:٦٥ -٦٤) انظر : نزهة النظر : ٣(
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فيُـْعَلُم من ذلك أن الغريب الـمطلق ال يشرتط له أن يكون الغرابة فيه يف  
 سواءٌ ُيَسمَّى غريباً ُمطلقًا ،  السند أصل يفكل موضع منه ، بل إذا كان الغرابة فيه 

. على هذا فكالم  مجاعةٌ  ذلك الـمتفّرِدِ  عن رواه بأن؛  ال أو،  التفرد مرَّ استَ 
 .  الناظرُ  هلَ تأمّ  إذاخلو عن نظر الـمؤلف ال يـ

ثـم عبارته هذه قد تتعارُض مع ما قال هو بعَده : " و الـمراُد بكون الرَّاوي 
اثنني أن يُكونَا يف كل َموضٍع كذلك ، فإن كان يف موضٍع واحدًا مثًال لـم يكن 

يث عزيزاً بل غريبًا " فإن معناه : أنه إذا كان الراوي يف ُكلِّ موضع من السند الـحد
اثنني إالَّ موضعًا واحداً ، ففيه راٍو واحٌد ، فال ُيَسمَّى الـحديُث عزيزاً ؛ بل غريباً ، 
فُعِلَم أن كون التفرد يف كل موضع ليس بشرط لكون الـحديث غريباً ؛ بل إذا كان 

 موضع واحٍد يكون الـحديث غريباً .       الراوي واحداً يف

 : أنواع أربعة إىل الغريبَ َقسََّموا  حديثـال اءَ مَ لَ عُ  مث ال يذهب عنكم أنّ 
 عن إالَّ  متنه فُ عرَ يُ  ال ذيالّ  حديثُ ـال وهو ، ناً تْ ومَ  داً نَ سَ  الغريب : األول

 . مطلقـال الفردَ  ىمَّ سَ يُ  وهذا ، واحدٍ  راوٍ  طريقِ 
 طريق عن بسنده)  حديثـال علوم معرفة(  يف حاكمُ ـال رواهُ  ما:  هـمثالُ 

 - هللا رسول قال:  قال جابر عن منكدرـال بن حمدـم عن ، سوقة بن حمدـم
 نـَْفِسكَ  ِإَىل  تـُْبِغضْ  َوَال  ِبرِْفقٍ  ِفيهِ  فََأْوِغلْ  َمِتنيٌ  الدِّينَ  َهَذا ِإنَّ  «:  - 4

 . » " أَبْـَقى َظْهرًا َوَال  َقَطعَ  أَْرًضا َال  اْلُمْنَبتَّ  فَِإنَّ  ، ا�َِّ  ِعَباَدةَ 
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 - النيب عن يروه فلم ؛ واإلسناد منتـال غريبُ  حديثـال هذا:  حاكمُ ـال قال
 يروه مـول منكدر،ـال بن دحمّ ـم إالَّ  جابرٍ  عن يروه مـول ، جابر إالَّ  -4

 )١( . سوقة بن حمدـم إالّ  منكدرـال بن حمدـم عن
 عن هتنُ مَ  فَ رِ عُ  الذي حديثُ ـال:  هو و.  ناً تْ مَ  ال داً نَ سَ  الغريبُ  : الثاين

 . خرآ صحايب عن راوٍ  بروايته ينفرد مـث،  نيَ نِ يَّ عَ مُ  صحابةٍ 
 - النيب عن - � - األشعري موسى أيب عن يبٍ رَ كُ  أبو رواهُ  ما:  همثالُ 

 يف لُ يأكُ  مؤمنـال و،  اءعَ أمْ  عةِ بْ سَ  يف لُ يأكُ  الكافرُ  «:  قال – 4
 . » دٍ واحِ  معىً 

 - النيب عن منتـال معروفُ  حديثٌ  هذا:  رجب ابنُ  حافظـال قال
 أيب حديث من الصحيحني يف أخرجاه وقد ، ةٍ دَ دِّ تعَ مُ  وهٍ جُ وُ  من -4

 مسلم هجَ فخرَّ :  األشعري موسى أيب حديثُ  أما . عمر ابن حديث ومن،  هريرة
 ومنهم الوجه، هذا من دٍ واحِ  غريُ  استغربه وقد.  موسى أيب عن ، كريب أيب عن

 )٢( ".به دَ رَّ فَ تَـ  كريب أبا أنَّ  وارُ كَ ذَ  و ، زرعة أبو و البخاري
،  زرع أم حديث. و مثََّل له السخاوي بـ اإلسناد بعض يف غريبٌ  : الثالثُ 

 كالمها يونس نب وعيسى احلسام أيب بن سلمة بن سعيد رواية فيه محفوظـالإن ف
 رواه و،  عائشة عن أبيهما عن عروة بن هللا عبد أخيه عن عروة بن هشام عن

  . أخيه واسطة بدون هشام عن عباد و الدراوردي حديث من الطرباين
 ١٥٥معرفة علوم احلديث : ) ١(
 ٢٤١) شرح علل الرتمذي البن رجب:٢(
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و الـمراد بكونـهما اثنني أن يُكونَا يف كل َموضٍع كذلك ، فإن كان يف 
 موضٍع واحداً مثالً لـم يكن الـحديث عزيزاً بل غريباً . 

 مـل منتـال يف ادةبزي راوٍ  ينفرد أن هو و ، منتـال بعض يف غريب : الرابع
 . اآلخرون عليها يوافقه

 هالُّ كُ  األرضُ  «:  مرفوعاً  – � - خدريـال سعيد أيب حديث:  مثاله
امـوال مقربةـال إالَّ  مسجد  ، أبيه عن ، مازينـال عمارة بن حيـي بن رومْ عَ  اهوَ رَ  » حمَّ

 )١(.  بعده وما االستثناء بزيادة ، هكذا مرفوعاً  سعيد أيب عن
 ضُ األرْ  يلَ  تْ لَ عِ وجُ  «:  حديثـال أصلإىل أن  د أشاَر الرتمذي ُهناقو 

 من تسعةٌ  -4- النيب عن رواه ، االستثناء بدون » راً وْ هُ طُ  وَ  داً جِ سْ مَ 
 ابن و،  جابر و،  هريرة وأب و،  عمرو بن عبدهللا و،  علي، و ُهم :  الصحابة

 )٢. (ذر وأب و،  أمامة وأب و،  أنس و،  حذيفة و،  عباس

( و الـمراد بكو�ما اثنني أن يُكونَا يف كل َموضٍع كذلك ، فإن   قوله :
مراَد  كان يف موضٍع واحدًا مثًال لـم يكن الـحديث عزيزًا ، بل غريبًا ) أقول : إنّ 

الـمؤلِف أن يكونا اثنني يف كل َموضٍع على األقّل ، فإن روى اثنان عن اثنني على 
 و إن روى واحــٌد عن اثـنني ، أو اثـنـان األقل يف كل طبقٍة يكون الـحديث عـزيزاً ؛

/ ١ : والدارمي ، ٧٤٥ ه :ماج وابن ، ٣١٧ :والرتمذي ، ٤٩٢ : داود أبو أخرجه) ١(
 ١١٨٠١ :وأمحد ، ٣٢٣

  ٢/١٣١سنن الرتمذي بتحقيق أمحد حممد شاكر :  )٢(
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ــَمْشُهور : أْن َيُكـون يف ُكـلِّ  و َعلى ٰهذا الِقَياس َمْعَىن اعتبار الـكثرِة يف ال
موضٍع أكثُر مـن اثنـني ، و هـذا َمْعـٰىن َقولِــِهْم : إن األقَـلَّ َحـاِكٌم علـى األْكثَـر يف 

 هذا الَفنِّ ، فافهم .

 صار عشرة عن اثنني عن عشرة ىرو  عن واحٍد ال ُيَسمَّى َعزيزاً ، بل َغرِيباً . و إن
 رواه مث ، فقط راويان الطبقات بعض يف رواه إذا حديثـال ألنًا ؛ عزيز الـحديث 

فأن علماَء الـحديث قاطبًة َصرَُّحوا : ؛  زيزاً ع كونه عن خرجـي مـل ذلك من أكثر
 يزيد نأ من مانع ال و ، واحدةٍ  طبقةٍ  يف ولو اثنني  عن اثنانِ  هِ يْ روِ يَ بأن العزيز ما 

لذا قال ابن حجر : . و امَّ  طبقةٍ  يف ةنيثنياال قِ حقُّ ـتعلى  مدارُ ـفال ، هطبقاتِ  بعض يف
 يف بَأْكثـَرَ  َوَردَ  فِإنْ  ، ِمنـُْهما بَأقلَّ  َيرِدَ  ال أنْ ) :  باثْـنَـْنيِ  َيردَ  أنْ : (  بقولِنا مرادُ ـوال

 على يـَْقضي الِعْلمِ  هذا يف األقلُّ  إذ ، َيُضرُّ  ال الواِحدِ  السََّندِ  ِمن َمواِضعِ ـال بعضِ 
 )١( . األْكَثرِ 

على هذا فالـحديُث العزيُز يَتحقَُّق على ُصوَرتني : األّول أن يكون الراوي 
أيِّ طبقٍة من الرُّواة يف ُكلِّ طبقٍة من السند اثنني ، و الثاين : أن يكون الراوي يف 

 اثنِني بشرط أن ال يقَع واحداً يف أّي موضع .  
و على هذا القياس ) أي قياس ما َمَضى يف تسمية الـحديث ( و قولُه : 

الـحديث ( الـمشهور : أن يكوَن يف ُكلِّ موضع  عزيزًا ( معىن اعتبار الكثرة يف )
 إىل ثالثة عن ثالثة عن ثالثةعن  اي� وِ رْ مَ  ناك) أي على األقل . فإن  أكثُر من اثنني 

،  أربعة عن أربعة عن أربعةعن  اً مرويالـحديث مشهوراً، و كذا إذا كان  صار آخره
 ذلك ىمَّ سَ يُ  ال مائة عن واحد عن مخسة عن عشرين عن عشرة رواهلكن إذا و 

   باً . غريمشهوراً بل 
 ٤١) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
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َة ، و يَـُجوُز أْن َيُكوَن  حَّ و ُعِلَم ِمـمَّا ذُِكَر أنَّ الَغراَبَة ال تُناِيف الصِّ
 الـحديُث َصِحيحاً َغرِيباً بأْن يُكوَن ُكلُّ واِحٍد ِمن رَِجالِِه ثَِقًة . 

)  ( وهذا معىن قوهلم : إن األقل حاِكٌم على األكثر يف هذا الفنقوله :  
 واحدٌ  السند مراتب من مرتبةٍ  يف لَ خلَّ ـتَ  ما فالغريبُ (فواتح الرمحوت) : قال يف 

 الرواة تخالفامُ  سندان له ما العزيزُ  و.  ال أم فصاعداً  اثنان بعده أو قبله كان سواءٌ 
 وثالثة موضع يف اثنان روى فان،  اثنني وينيار  على املراتب من مرتبةٍ  يف يزيد وال

 متخالفة أزيد أو أسانيد ثالثة ماله مشهورُ ـال و.  غري ال،  عزيز فهو آخر يف وأربعة
 ) ١(.  الرواة

  » إّن األَقلَّ حاِكٌم على األكثر «:  قاعدةمث ال يذهب عنكم : أن هذه ال
 اإلسناد هذاعلى  مُ كَ حْ يُ ف،  اً واحد إالَّ  اتٌ قَ ثِ  هواتِ رُ  لُّ كُ  الذي فاإلسنادُ  ، دةٌ رِ طَّ مُ 

 اً واحد ياً راو   إالَّ   بارٌ كِ  اظٌ فَّ حُ  أئمةٌ  واتهرُ  لّ كُ  الذي اإلسنادُ كذا و  ، ضعيفٌ بأنه 
 فتحكم ، اإلسناد هذا يف راوٍ  أقل يف فتنظرُ  ، الضعف شديدُ  فحكمه ، دّجاالً 
 . الراوي هذا درجة باعتبار عليه

َة)  قوله :  حَّ ( وُعِلَم ِمـمَّا ذُِكَر ) من معىن الغرابة ( أنَّ الَغرَابَة ال تُناِيف الصِّ
و الـحسن أيضًا ( ويَـُجوُز أْن َيُكوَن الـحديُث َصِحيحًا َغرِيبًا بأْن يُكوَن ُكلُّ واِحٍد 

 ريباً غَ  يكون وأحياناً  ، صحيح وهو ريباً غَ  حديثُ ـال يكون فأحياناً من رَِجالِه ثَِقًة ) 
  غرابته عن أَ شَ نَ  الَّذيْ  لكن ؛ ضعيفٌ  وهو غريباً  يكون وأحياناً  ، نٌ سَ حَ  وهو

 ذلك من شيءٌ  عنه ينشأ مـل إذا أما ، هعفِ بضُ  ْحَكمـيُ  فهذا ، نكارةٌ  أو وذٌ ذُ شُ 
 فهو ناً سَ حَ  كان وإن ، صحيحٌ  فهو صحيحاً  كان إنف اإلسناد، حال يف فيـُْنَظر
  . هونَ دُ  أو ضعيفٌ  فهو ذلك دون أو ضعيفاً  كان إن و ، حسنٌ 

 ٣/٢٣٠) فواتح الرمحوت: ١(
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والغريُب قد يـََقُع مبعىن الشَّاذِّ أي شذوذًا هو من أقسام الطَّْعِن يف 
ـمراُد من قول صاحب (الـمصابيح) من قوله : " هذا الـحديث . وهذا هو ال

ُرْوَن الشَّاذَّ بـمفرد  حديٌث َغريٌب " َلمَّا قاَل بطريق الطعن . وبعُض الناس يـَُفسِّ
الراوي من غري اعتبار مـخالفته للثقات كما َسَبَق ، ويـَُقوُلوَن : َصحيٌح شاذٌّ 

َة كالغرابِة ،  وصحيٌح غُري َشاذٍّ . فالشذوُذ �ذا الـمعىن أيضاً  حَّ ال يُناِيف الصِّ
 . والذي يُْذَكُر يف مقام الطعن هو مـخالٌف للثقات

مث ال يَعُزُب عنكم أن َهذا الَقوَل ِمن الـمؤلِّف إمنا يَنِفي التـََّناِيفَ بَني الصّحة 
و الغرابة ، و ال يلزم منه أن يكون الغريُب صحيحًا ، كما يظهر مما قال الـمؤلف 

هذا الفصل حيُث َجَعَل الغريَب و العزيَز و الـمشهوَر من أنواع الـحديث يف أوَِّل 
الصحيح ، و انتقدنا عليه ُهناك ، و نقلنا ُهناك من غرر النـُُّقول من األئمة 

 الُفُحول ما َيُدلُّ على َخطأ الـمؤلِّف يف َجْعِله هذه األنواع من الـحديث الصحيح .   
�

لطعن ( والغريُب قد يـََقُع بـمعىن الشَّاذِّ أي ُشُذوذًا هو من أقسام ا قوله :
يف الـحديث ) وهو ما َرَواُه الثقة مـخالفًا لـما رواه الثقات ( وهذا هو الـمراُد من 
قول صاحب الـمصابيح ) وهو اإلمام مـحي السنة البغوي ( من قوله : " هذا 
حديٌث غريٌب " َلمَّا قاَل بطريق الطعن ) فالـمراد به عنده الـحديث الشاذ ، ال 

ُروَن الشَّاذَّ مبفرد الراوي من غري الغريب مبعىن حديث الـمتفر  د (وبعُض الناس يـَُفسِّ
اعتبار مـخالفته للثقات ) فعندهم الشاذ مبعىن الغريب على عكس ما قال البغوي، 
فالشاذ عندهم ينقسم إىل الصحيح و غريه (كما َسَبَق ) يف الفصل الثالث، و لذا 

شذوذ �ذا الـمعىن أيضًا ال يُناِيف (يُقْوُلوَن : صحيٌح شاذٌّ وصحيٌح غُري َشاذٍّ . فال
الصحَة كالغرابة . والذي يُذَكُر يف مقام الطعن هو مـخالٌف للثقات ) قلُت : قد 

 سبق ذلك كله يف بـحث الشاذ والـمنكر ، فراجعه . 
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ِد َمراِتِب الضَّعيِف والصَِّحيح و الـَحَسنِ   يف تـََعدُّ
 

ِة احلديُث الضَّعيُف هو الَّذِ  حَّ ي فُِقَد فيه الشَّراِئُط اْلُمْعَتبَـَرُة يف الصِّ
واْحلُْسِن ُكال� أو بَعضًا ، و يـُتـََّهُم راويِه ِبُشُذوٍذ أو نكارٍَة أو ِعلٍَّة ، و �ذا 

ُد أقساُم الضعيف ، و َيْكثـُُر إفراداً وتركيباً.  االعتبار يـَتَـَعدَّ

راِئُط اْلُمْعَتبَـرَُة يف الصِّ  قوله : حَِّة ( الـحديُث الضَّعيُف هو الَِّذي فُِقَد فيه الشَّ
والـُحْسِن ُكال� أو بَعضًا ، ويـُتـََّهُم راويِه ِبُشُذوٍذ أو نكاَرٍة أو ِعلٍَّة ، و بـهذا االعتبار 

ُد أقساُم الضعيف ، وَيْكثـُُر إفرادًا وتركيبًا )  إّن الـمؤلف يُرِيُد �ذا  أقول :يـَتَـَعدَّ
َد َمراتب الـحديث الضعيف و الصحيح و الـحسن ، و أما  َ تعدُّ الفصل أن يـُبـَنيِّ

هيد قوله : " الـحديُث الضعيف هو الذي فقد فيه الشرائط املعتربة " اخل فهو تـم
لبيان مراتب الـحديث الضعيف ، وليس بتعريف الـحديث الضعيف ؛ ألنه قد فرغ 

 من ذلك فيما سبق .   
و حاصُل ما قالوا يف هذا الصدد : أّن الـحديَث الّضعيَف يـَتَـنَـوَُّع على أنواع   

كثريٍة حىت أطَنَب أبو حامت بن حبان البسيت يف تقسيمه ، فبلغ به مخسني ِقْسماً 
 إال واحداً .

و قال اإلمام ابن الصالح : ما ذََكْرتُه َضابٌط جامٌع لـجميع ذلك . و َسِبيُل 
 َمن أرَاَد  الَبْسَط أْن يعمَد إىل صفٍة ُمعيـََّنٍة منها ، فَيجَعَل ما ُعِدَمت فيه من غري أن

 � 
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........................................................ 

يـَخُلَفَها جابٌر على حسب ما َتقرََّر يف نوع الـحسن  قسماً واحداً . مث ما ُعِدَمت  
مع صفة أخرى معينة قسمًا ثانيًا . مث ما ُعِدَمت فيه مع صفتني  فيه تلك الصفةُ 

معينتني قسمًا ثالثًا . وهكذا إىل أن يستوَيف الصفات الـمذكورات مجعاء . مث يعوُد 
َ من االبتداء صفًة غَري اليت َعيّـَنها أوًال ، و َجَعَل ما ُعِدَمت فيه وحدها  و َعنيَّ

ت فيه مع عدم صفة أخرى ، وْلَتُكن الصفُة قسمًا ، مث القسم اآلخر ما ُعِدمَ 
َفة األوىل الـمبُدوِء �ا ، لكون ذلك سبق يف أقسام عدم الصفة  األخرى غَري الصِّ
األوىل ، وهكذا َهُلمَّ َجرًّا إىل آخر الصفات . مث ما ُعِدَم فيه مجيُع الصفات هو 

 )١القسم اآلخر األرذل . (
و قال شارح ( علوم الـحديث ) البن الصالح العالمُة الِعرَاِقي : قولـه : " 

جُّ به، وهو الصحيح والـحسن ، مث ما ُعِدَم فيه مجيُع الصفات" أى صفاُت ما يُـْحتَ 
وهي ستٌة : اتصال السند ، أو خرب الـمرِسل بـما يُؤكُِّده ، و عدالُة الرجال ، و 
السالمة من كثرة الـخطأ و الغفلة ، ومـجيُء الـحديث من وجٍه آخر حيُث كان يف 
اإلسناد مستوٌر ليس منهما كثُري الغلط ، والسالمُة من الشذوذ ، والسالمُة من 

لِعلَّة . فجعل الـمصنُِّف ( ابُن الصالح ) ما ُعِدَم فيه هذه الصفاُت هو القسم ا
األرذل ، وخاَلَف ذلك ىف النوع الـحادي والعشرين ، فقال : اعلم أّن الـحديَث 
الـموضوع َشرُّ األحاديث الضعيفة ،. وما ذََكرَُه هناك هو الصواب : أّن َشرَّ أقساِم 

ه ِكذٌب ، بـخالف ما ُعِدَم فيه الصفاُت الـمذكورُة ؛ فإنه الضعيِف الـموضوُع ؛ ألن
 ) ٢ال يلزم من َفقِدَها كونُه كذباً . وهللا أعلم . (

 ٤٢-٤١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت:١(
 ٦٣التقييد واإليضاح:) ٢(
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و َمَراِتُب الصَِّحيِح والـَحَسِن ِلَذاِ�َِما ، و لَِغِريِمهَا أيضًا ُمتَفاِوَتٌة بَِتفاُوِت 
َفاِت الـمعتربِة الـمأُخوَذِة يف َمف ُهْوَمْيِهَما مع الـمراِتِب ، و الدَّرََجاِت يف كماِل الصِّ

حَِّة  حَِّة واْلـُحْسِن . و الَقوُم َضَبُطوا َمراِتَب الصِّ ُوُجوِد االشرتاِك يف أصل الصِّ
وَعيـَُّنوَها ، وذََكُروا أْمِثَلتَـَها ِمن األسانيد ، و قالوا : اْسُم الَعدالِة والضَّْبِط 

 َيشَمُل رَِجالَـَها ُكلََّها ؛ ولكنَّ بَعَضَها فوَق بعٍض .

( ومراتــب الصـحيح والـــحسن لذاتــهما ولغريمهــا أيضـاً ُمتَفاِوتــٌة بتفــاوت  قولـه : 
الـمراتب والدرجات يف كمال الصفات الـمعتربة الــمأخوذة يف مفهوميهمـا مـع وجـود 

روا االشرتاك يف أصل الصحة والـحسن . والقوم ضبطوا مراتب الصحة وعيّـُنوها وذكـ
أمثلتها من األسانيد ، و قالوا : اسم العدالة و الضبط يشـمل رجالــها كلهـا و لكـن 

ـــولبعضــــها فــــوق بعــــض )  يعــــين أن مراتــــب الضـــــعيف كمــــا تتفــــاوت كـــــذلك  : أقــ
الصحيح لذاته و الصحيح لغريه ، و الـحسن لذاته و لغريه أيضـاً تـََتفـاَوُت َمراتبُـَهـا . 

 أعلـــى مــن اِإلســـناد نِ مكّ ـتــ علـــى بٌ تـَّـرَ تَـ مُ و الــــحسن  الصــحيح بِ مراتِـــ تَ تفــاوُ  نّ و أ
ِنـه مـن ذلـك . وهـذا معـىن  حومهاـون والعدالة الضبط من ولبُ القَ  اتِ جَ رَ دَ  ، وَعـَدِم َمتَكُّ

 ما يقوله اإلمام ابن حجر :
 مقتضيةِ ـال األوصاف هذه تفاُوتِ  بسببِ  ، الصحيح أي ، رُتـَُبه وتتفاوت"

 الصحة مدارُ  عليه الذي الظنِّ  لغلبةِ  يدةً فِ مُ  كانت َلّما فإ�ا ؛ ةوَّ القُ  يف للتصحيح
 وإذا ، مقوِّيةـال األمور حسبـب بعضٍ  فوق بعُضها اتٌ جَ رَ دَ  هاـل يكونَ  أنْ  اقتضتْ 

 وسائر ، والضبط ، العدالة:  من العليا الدرجة يف ُرَواتُه تكونُ  فما كذلك كان
 ) ١( ." ونَهدُ  ماـم أصحَّ  كان الرتجيحَ  بُ وجِ تُ  اليت الصفات

 ٧٠) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :١(
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و أما إطالُق أَصحِّ األسانيِد على َسَنٍد مـخُصوٍص على اإلطالق ، ففيـه 
، عــن  ســانيد زيـُن العابــدين ، عــن أبيــه اخـتالف . فقــال بعُضــهم : أصــحُّ األ

 . َجدِّه 

 ىعلأف . مراتبَ  الصحيح للحديث نّ : إ الَ قَ يُـ  أن نُ مكِ يُ هذا ف ىعل و
 .عمر ابن عن نافع عن كمالكٍ  ، األسانيد أصحِّ  من بإسنادٍ  اً يّ روِ مَ  كان ما هاتبِ رَ مَ 

 األول اإلسناد رجال من أدىن مهُ  الٍ جَ رِ  طريق من مروياً  كان ما ةً تبَ رُ  ذلك ودون
 نمَ  رواية من كان ما رتبةً  ذلك وندُ  و كحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس .

كالعالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن   الثقة وصفُ  عليهم قُ يصدُ  ما أدىن فيهم قَ قَّ حتََ 
 مراتب سبع إىل الصحيح حديثـال تقسيم التفاصيل هذهـب ويلتحق .أيب هريرة 

 كما يصرح بـها الـمؤلف . 
:  تنبيهاَوُت رُتـَُبُه ، قال اإلمام السيوطي : و كذا الـحديث الـحسن تـَتَـفَ 

 بن زُ �َ :  مراتبه فأعلى:  الذهيب قال.  كالصحيح مراتبَ  على أيضاً  حسنـال
 إسحق وابن،  هدِّ جَ  عن أبيه عن عيبشُ  بن مروعَ  و،  هدِّ جَ  عن أبيه عن حكيم

 مراتب أدىن من هو و،  صحيحٌ  إنه:  يلَ قِ  مما ذلك أمثال و،  التيمي عن
 بن حارثـال كحديث،   وتضعيفه حسينهـت يف فَ لِ تُ اخْ  ما ذلك بعد مث،  الصحيح

 )١. ( حوهمـون،  أرطأة بن وحجاج،  ضمرة بن وعاصم،  هللا عبد

( و أمــا إطــالق أصــح األســانيد علــى ســند مـــخصوص علــى اإلطــالق  قولــه : 
ففيه اختالف ) بني  أهـل العلـم مـن الــمحدثني و الفقهـاء ( فقـال بعُضـهم : أصـحُّ 

 (عن جده ) علي بن أيب طالب. �ن  أبيه ) الـحسني األسانيد زين العابدين ع

 ١/١٦٠) تدريب الراوي: ١(
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قيل : الزهري عن سالـم ، و  ابن عمر  وقيل : مالٌك عن نافع عن
. و الـحقُّ أنَّ الـحكَم على إسناٍد مـخصوٍص باألصحية على  �عن ابن عمر 

ٌة من األسانيد  حَّة مراتَب عليا ، و ِعدَّ اإلطالق غُري جائٍز ؛ إالَّ أن يف الصِّ
يدخل فيها . و لو قيد بقيد بأن يـَُقاَل : أصحُّ أسانيد البلد الفالين ، أو يف 

 ألة الفالنية َيِصحُّ ، وهللا أعلم . الباب الفالين ، أو يف الـمس

. ( وقيل : مالٌك عن نافع عن ابن  الرزاق وعبد،  شيبة أيب ابنُ  عليه ذلك أطلق
قيَل : الزهري ، عن سالـم ، عن ابن ( و  البخارياإلمام  ولق) و هو  �عمر 
بأنَّه أصحُّ األسانيد،  راهويه بن إسحاق و،  حنبل بن محدأ عليه أطلق)  �عمر 

،  السلماين عبيدة عن،  سريين ابنعلى مديين ـال ابنأطلق  و قيل غري ذلك ، كما
 عن،  األعمشعلى   معني بن حيـي أطلق. و  - � - طالب أيب ابن علي عن

 .  �مسعود ابن عن،  علقمة عن،  النخعي إبراهيم
( و الـحق أن الـحكم على إسناد مـخصوص باألصحية على اإلطالق قوله : 

غري جائز إّال أن يف الصحة مراتب عليا وعدة من األسانيد يدخل فيها ولو قيد 
و يف الباب الفالين أو يف الـمسألة بقيد بأن يقال أصح أسانيد البلد الفالين أ

جواز على ذلك مـحلُّ َتأمٍُّل ؛ : إّن إطالَق عدم الـأقولالفالنية يصح وهللا أعلم ) 
 جَزمُ ـيُ  ال أنهُ عندهم :  ْختارُ مُ ـال وألنَّ عباراِت القوم َتُدلُّ على كونه غَري مـختاٍر ـ 

. َصرََّح بذلك ابُن الصَّالح ، و النووي ، و ابن  مطَلقاً  األسانِيدِ  أصحُّ  أنهُ  إْسَنادٍ  ِيف 
 َحَجر ، و السيوطي ، و غريهم . 
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........................................................ 

 أو إلسنادٍ  حكمـال عن مساكَ إلا ىرَ نَـ  هذاـل وقال الشيخ ابن الصالح : 
 واخاضُ  حديثـال أئمة من مجاعةً  أنَّ  لىع.  اإلطالق على األصح أنه حديثٍ 

 )١( . مأقواهلُُ  فاضطربتْ  ذلك غمرةَ 
 إسنادٍ  يف مُ زَ جْ ـيُ  ال أنه ختارُ مـال وو قال اإلمام النووي يف ( التقريب ) : 

 اِإلطالقِ  عدمُ  ُمْعَتَمدُ ـوالو قال العالمة ابن حجر : .  اً مطلق األسانيد أصح أنه
 ُتهُ أَرَجِحيَّ  ذلك عليهِ  األئمَّةُ  َأطلقَ  ما جموعِ ـم ِمن ُيستَـَفادُ  نعم . منها معيَّنةٍ  لرتَمجةٍ 
 )٢( . ُيْطِلقوهُ  مْ ـلَ  ما على

 -كما َصَنَع الـمؤلُِّف   -فإطالق عَدِم الـجواز على الـحكم بأصحية السند 
 ليس بـجيٍِّد . 

على ما قال اإلمام ابن الصالح و  –و أما العلَُّة يف القوِل الـمختاِر فهو 
 يحِ حِ الصَّ  درجاتِ  إنَّ :  -العالمة سراج الدين األنصاري و العالمة السيوطي 

 يف اإلسناد نكُّ مَ َـ ت على بٌ مرتَّ  الصحة مراتب تفاوت ألن؛  ةِ القوَّ  يف تُ اوَ فَ تَـ تَـ 
 مةٍ ـترج يف فردٍ  فردٍ  لِّ كُ  يف القبول درجات أعلى ودُ جُ وُ  عزّ يَ  و،  الصحة وطرُ شُ 

 اليت مذكورةِ ـال اتفَ الصِّ  من الصحيح نِ كُّ ـمَ تَ  حسبـب الرواة جميعـل بالنسبة واحدةٍ 
ٍ مُ  إسنادٍ  على حينئذٍ  حكمُ ـفال،  عليها ةُ حَّ الصِّ  َىن بْـ تُـ   اإلطالق على حُّ أصَ  بأنه:  عنيَّ

 )٣. ( حٍ جِّ رَ مُ  بغري ترجيحٌ  اتفاقهم مدَ عَ  مع
 
 ١٥:  علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت) ١(
 ٧١ ، نزهة النظر : ١التقريب : ) ٢(
 ١/٧٦الراوي: ، تدريب  ٤٥، املقنع : ١٤انظر : علوم احلديث البن الصالح :) ٣(
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........................................................ 

:  ارُ مختـال عليه دُ معتمَ ـال ولُ القَ : ) والتذكرة التبصرة شرح( يف راقيـالع قالو 
 مراتب تفاوت ألن ؛ مطلقاً  األسانيد أصحُّ  بأنه نيٍ عَ مُ  إسنادٍ  على قُ لَ طْ يُ  ال أنه

 درجات أعلى وجود ويعزّ  ؛ الصحة شروط ِمنْ  اإلسناد مكنـت على مرتتب ةالصح
 )١( . رواةال جميعـل بةبالنس واحدة ترمجة ِمنْ  فرد فرد كل يف القبول

هذا بالنسبة إىل اإلطالق ، و أما إذا قـُيَِّد بالبلدان ، أو األشخاص ، أو 
فيه اإلمام  فقال بالرتاجم مقيدـال أماالـموضوع ، فهذا َيِصحُّ باّتَِفاق العلماء . 

 أيب بن إمساعيل:  � الصديق أسانيدِ  أصحُّ  " : - تـََعاَىل  هللاُ  َرِمحَهُ  - حاكمـال
 مـسال عن الزهري:  � عمر أسانيد أصحُّ  و ، عنه حازم أيب بن قيس عن خالد
 ، جده عن أبيه عن حمدـم بن جعفر:  البيت أهل أسانيد أصحُّ  و ، عنه أبيه عن
 الزناد أبو و ، عنه مسيبـال بن سعيد عن الزهري:  � هريرة أيب أسانيد أصحُّ  و

 و.  عنه سريين ابن عن السختياين أيوب عن زيد بن محاد و ، عنه األعرج عن
 الذهب سلسلة هي و،  عنه نافع عن مالك:  � عمر ابن أسانيد أصحُّ 

 حفص بن عمر بن هللا عبيدُ :  عنها هللا رضي عائشةَ  أسانيد حُّ أصَ  و ، مشهورةـال
 عن الثوري سفيانُ :  � مسعود ابن أسانيد حُّ أصَ  و ، عائشة عن القاسم عن

 : " البزار قال و" .  مسعود ابن عن علقمة عن ،النخعي إبراهيم عن،  منصور
 وقاص أيب بن سعد عن بمسيّ ـال بن سعيد عن علي بن حسنيـال بن علي رواية
 ) ٢(  . " سعد عنى وٰ رْ يُـ  إسنادٍ  حُّ أصَ  �

 ١/١٠٦ والتذكرة التبصرة شرح) ١(
  ٩٩) انظر: معرفة علوم احلديث:٢(
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........................................................ 

 عن ينةَ يَ عُ  بن سفيانُ :  مكةَ ـل األسانيد حُّ أصَ  فقالوا : بالبلدان دُ مقيَّ ـال أما و
 األسانيد حُّ أصَ  و ، � عباس ابن عن األزدي زيد بن جابر عن دينار بن عمرو

 - هريرة أيب عن حضرميـال سفيان بن عبيدة عن حكيم أيب بن إمساعيل : للمدينة
 أيب عن منبه بن مامـه عن راشد بن معمر:  نمَ لليَ  األسانيد أصح و،  - �

 حبيب أيب بن يزيد عن سعد بن الليثُ :  مصرينيـال أسانيد تُ بَ أثْـ  و ، � هريرة
 حسنيـال:  خراسانينيـال أسانيد أثبتُ  و.  � عامر بن عقبة عن خريـال أيب عن
 أبو : الشام ألهل األسانيد أثبتُ  و.  أبيه عن بريدة بن هللاِ  َعْبد عن واقد بن

.  عنهم هللا رضي الصحابة عن محاريبـال عطية بن حسان عن األوزاعي عمرو
 )١( . حاكمـال ذكره

 من مجاعة صرح قد قال كما فهو اإلسناد ماأقال ابُن َحَجر :  تنبيه :
 أحدٍ  عن ظُ فَ حْ ـيُ  فال حديثـال وأما . األسانيد حُّ صأ كذا إسناد بإن حديثـال أئمة
 هألن ؛ اإلطالق على األحاديث حُّ أصَ  كذا حديث:   قال أنه حديثـال أئمةِ  من
 املنت من حَّ أصَ  به مرويـال منتـال يكون أن غريه من حَّ أصَ  اإلسناد كون من يلزم ال
 األول يف هاودِ جُ وُ  و،  الثاين عن ةِ لَّ العِ  انتفاء الحتمال ؛ مرجوحـال نادباإلس مرويـال
 ما هذا فألجل.  األول وندُ  الثاين على اهَ رِ فُ توا و،  تِ متابعاـال كثرةِ  أو …..
 )٢( . ةً خاصَّ  اإلسناد على حكمـال يف إالَّ  ةُ األئم اضَ خَ 

، دليل أرباب الفالح ١/٣٩، شرح التبصرة و التذكرة : ٩٩) انظر: معرفة علوم احلديث:١(
 :٢٣-١/٢٢ 
 ١٣-١/١٢النكت على ابن الصالح:) ٢(
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 تنبيه : 
ِمن َعاَدِة الرتمذي أن يـَُقوَل يف جامعه : حديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ، 
َحديٌث َغرِيٌب َحَسٌن ، َحديٌث َحَسٌن َغرِيٌب َصحيٌح . وال ُشبَهَة يف جواِز 

ِة ب حَّ أْن يُكوَن َحَسنًا لذاته وصحيحًا لغريه ، وكذلك يف اجتماع الـُْحْسِن والصِّ
 اجتماع الغرابة والصِّحَّة كما أسلفنا .



ٌث َحَسٌن َصِحيٌح ، ( ِمن َعاَدِة الرتمذي أن يـَُقوَل يف جامعه : حديقوله :
َحديٌث َغرِيٌب َحَسٌن ، َحديٌث َحَسٌن َغرِيٌب َصحيٌح . وال ُشبَهَة يف جواِز اجتماع 
حَِّة بأْن يُكوَن َحَسنًا لذاته وصحيحًا لغريه ، وكذلك يف اجتماع  احلُْْسِن والصِّ

حَّة كما أسلفنا )  الغرابة و الصِّ
هذا جواُب ُسؤاٍل يـرُد ههنا بأّن الصحيح والـحسن إذا كان  أقول: 

أحُدُمها َقِسيمًا لآلَخر ، فكيَف يـُمِكُن أن يـجَمَع بينهما ، كما َمجََعُهَما اإلماُم 
الرتمذي بقوله : " هذا حديٌث َحَسٌن َصحيٌح " ؟ قلُت : و قد أِجيَب عن ذلك 

ُصَها بتلخيٍص َحَسٍن إن شاء هللا :بِ  َدٍة ، و نَـحُن نـَُلخِّ  َأْجِوبٍَة ُمتَـَعدَّ
ما أَشاَر إليه الـمؤلُِّف من أنَّ الـمراَد بالصحيح ، الصحيُح لغريِه  األوَُّل :

 بَينَما الـمراُد بالـَحَسِن ، الـحسُن لذاِته ، فال إشكال . 
: إنَّ قوَله يرجُع إىل ما أجاَب به الشيُخ ابُن الصَّالح ، فقاَل  الثَّاين :

 اإلسناد، فإذا ُرِوَي الـحديُث الواِحُد باسناَديِن : أَحُدُهـما إسناٌد َحَسٌن ، و اآلَخُر 
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أي إنه حسن  إسناٌد صحيٌح ، استقام أن يـَُقاَل فيه : إنّه حديٌث َحَسٌن َصحيٌح ،
 )١إسناٍد ، صحيٌح بالنسبة إىل إسناٍد آخَر . ( بالنسبة إىل

 قيلَ  ما فوقَ  ؛ صحيحٌ  حسنٌ : فيهِ  قيلَ  فما  هذا وعلىقال ابُن حجر :  
 )٢( . تـَُقوِّي الطُّرقِ  كثرةَ  ألنَّ  ؛ فـَْرداً  كانَ  إذا فقطْ  صحيحٌ :  فيهِ 

 دُ رِ يَ وقد تـََعقََّب الشيُخ ابُن دقيق العيد َما أجاَب به ابُن الصَّالح ، فقال : 
 إالَّ  هلا ليس أنه مع ، يحٌ حِ صَ  نٌ سَ حَ  حديثٌ :  فيها لَ ـيْ قِ  اليت األحاديثُ  عليه

.  مخارجـال إىل بالنسبة األسانيد اختالفُ  رُ بَـ يُعتَ  امَ ـوإنَّ  . واحد وجه و واحد خرجـم
 حديثٌ  هذا:  ولُ قُ يَـ ،  مواضع يف الرتمذي عيسى أيب كالم يف ودٌ وجُ مَ  هذا و
مث  . فالن حديثِ  من إالَّ  هالنعرفُ  أو ، الوجه هذا من إالَّ  هنعرفُ  ال،  صحيحٌ  نٌ سَ حَ 

: ؤالالسُّ  هذا جواب يف أقولُ  الذي وأجاَب عن اإلشكال من عند نفسه ، فقال: 
 و القصور جيئهـي ماـإن و ، الصحيح عن ورصُ القُ  قيدَ  حسنـال يف طُ رتَِ شْ يَ  ال هإنَّ 

،  االقتصار قيدِ  من يأتيهِ  ورُ صُ فالقُ  ، نٌ سَ حَ :  قوله على اقتصر إذا فيه ذلك يفهم
 واةللرُّ  صفاتٍ  ههنا أنّ  : هـيانُ بَ  و هذا حُ رْ شَ  وقال :  . اتهذَ  و يقتهقِ حَ  حيثُ  نمِ  ال
 ظِ كالتيقُّ ،   بعضٍ  فوقَ  هابعضُ  اتٌ جَ رَ دَ  الصفات ولتلك ، ةِ ايَ وَ الرِّ  ولَ بُ قَـ  يضِ قتَ تَ 

 التهمة وعدم ، مثالً  كالصدق الدُّنيا الدرجة ودُ جُ فوُ .  مثالً  اإلتقان و حفظـوال
 ُوِجَدتْ  فإذا.  اإلتقان و حفظـكال منه أعلى هو ما وجودُ  يهِ نافِ يُ  ال بالكذب
نيا وجود ذلك يُنافِ  مـل الُعليا الدرجة  الَ قَ يُـ  أن فيصحُّ  ، الصدق مع حفظـكال الدُّ

نيا الصفة ودِ جُ وُ  باعتبار نٌ سَ حَ  إنَّه:  هذا يف  صحيحٌ  ، مثالً  الصدق هي و ، الدُّ
 كلُّ  يكون أن :هذا لىـع زمــلـي و . اإلتقان و حفظـال هي و ، الُعليا الصفة باعتبار

 ٣٩) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ٧٩) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي :٢(
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 يف َحَسنٌ  حديثٌ  هذا:  همـقول ورودُ  هدُ يِّ ؤَ يُـ  و،  ذلك ويلتزمُ .  ناً سَ حَ  صحيحٍ  
 )١( . متقدمنيـال كالم يف موجودٌ  هذا و،  الصحيحة األحاديث

أنه أراد بالـحسن معناه اللغوي وهو : ما متيل إليه النفس ، وال  الثالُث :
ون الـمعىن االصطالحي الَّذي نَـحُن ِبَصَدِده . قاله العالمة ابن يأباه القلب ، د

 قَ يُطلَ  أن:  عليه يلزمُ الصالح . و اعرتض عليه الشيُخ ابُن دقيق العيد ، قائًال : 
 دٌ أحَ  هولُ قُ يَـ  ال وذلك ، نٌ سَ حَ  هأنّ  : اللفظِ  نَ سَ حَ  انك إذا موضوعـال حديثـال على
 )٢( . اصطالحهم على َجَروا إذا ، حديثـال أهل من

عا، إنما قاله ابُن َحَجر :  الرابُع :  وصفٍ  يف ،حسنُ ـوال الصحيحُ  أي مجُِ
  من حاصلـال ددُّ رَ لتـَّ فلِ  ، صحيحٌ  حسنٌ  حديثٌ  : غريه و الرتمذي كقول واحٍد،

 حيث وهذا عنها، َقُصرَ  أو الصحة شروط فيه اجتمعتْ  هل:  الناقل يف  مجتهدـال
 بني جمعَ ـال استشكلَ  َمنِ  جوابُ  هذاـب وُعِرفَ  .الرواية بتلك التفرد منه ْحصلـيَ 

 إثباتٌ  الوصفني بني جمعـال ففي ؛ الصحيحِ  عن قاصرٌ  َحَسنُ ـال:  فقال الوصفني؛
 يف حديثـال أئمة تردُّدَ  أنّ :  جوابـال َحصَّلـمُ  وقال :  !. ونـَْفُيهُ  القصورِ  لذلك
 َحَسنٌ :  فيه الُ فيُـقَ  ، الوصفني بأحدِ  يصفه ال أن للمجتهد اقتضى ناقِلهِ  حال

 ُحِذف أنه فيه ما وغايةُ  ، قومٍ  عند وْصِفهِ  باعتبارِ  صحيحٌ  قوٍم، عند وْصِفهِ  باعتبار
 قيلَ  فما هذا وعلى . صحيحُ  أَو َحَسنٌ  : يقولَ  أن هحقَّ  ألنّ  ؛ الرتدد حرفُ  منه
دُّدِ  ِمن أَقوى جزمَ ـال ألنَّ  ؛ َصحيحٌ :  فيهِ  قيلَ  ما دونَ  ؛ صحيحٌ  َحَسنٌ  فيهِ   ، الرتَّ

 )٣( . التفرُّدُ  حيثُ  وهذا
 ١/٤) االقرتاح يف فن االصطالح :١(
 ١/٤) االقرتاح يف فن االصطالح :٢(
     ٧٨) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٣(
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ُع الغرابة و الـحسن فَيْسَتْشِكُلونَه بأنَّ الرتمذي اعترب يف و أمَّا اجتما 
ِد  الـحَسِن تـََعدَُّد الطُُّرِق ، فكيَف يكوُن َغريْبًا ؟ و يُـِجيبـُْوَن بأنَّ اعتباَر تـََعدُّ
الطُُّرق يف الـحسن ليَس َعَلى اإلطالق ؛ بل يف ِقْسٍم منُه ، وحيُث َحَكَم 

 راُد به ِقْسٌم آَخُر . باجتماع الـحسن والغرابة فالـم

رابة و أما ما يـََقُع يف كالم الرتمذي من الـجمع بني وصفي الصحة و الغ
حيُث يقوُل : "هذا حديث صحيح غريب " فال إشكال فيه ؛ ألنه ال تـََناِيفَ بني 

 الصحة و الغرابة ، و قد سبق .

ا اجتماع الغرابة والـحسن فيستشكلونه بأن الرتمذي اعترب يف ( وأم قوله :
َد الطُُّرق فكيَف يكون َغريبًا ) و مـحصل اإلشكال أنه كيَف َمجََع  الـحسن تعدُّ

 أو متنه يف إما ، راوٍ  به دُ رَّ فَ تَـ يَـ  الذي حديثُ ـال: هو  عندهم ريبَ الغَ بينهما مع أنَّ 
 للَ العِ (  يف حسنَ ـالهو  فعرّ بينما  ، معاً  يف متنه و سنده  أو،  إسناده يف

 نَ سْ حُ  أردنا فإمنا ، حسن حديث الكتاب هذا يف ذكرنا ما و ": بقوله) الصغري
 وال ، بالكذب مُ هَ تـَّ يُـ  نمَ  هإسنادِ  يف يكونُ  ال حديثٍ  كلُّ  هو و ، عندنا هإسنادِ 
 )١(.  حسنٌ  حديث عندنا فهو ، ذاك حوـن جهٍ وَ  ريِ غَ  نمِ  ىروَ يُ  و ، اً اذّ شَ  يكونُ 
 الرتمذي أن مع ، والغرابة ُحْسنـال جتمعـي كيف:  ههنا اإلشكال وجه و
فحكى  . ؟ كذلك واألمر غريباً  يكون كيفَ ف ؟ الطرق دَ تعدُّ  حسنـال يف اعترب

 الـمؤلف إجاباٍت أَجاَب بـها العلماء .
 ٢٣٨) العلل الصغري يف آخر السنن : ١(
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و قَاَل بعُضُهم : إنه أَشاَر بذلك إىل اختالف الطُُّرِق بأْن َجاَء يف بعِض 
مبعىن أو ، بأنَّه َيُشكُّ و  الطُُّرق غريبًا ، و يف بعِضها َحَسنًا . وقيل : الواوُ 

يـَتـََردَُّد يف أنَّه غريٌب  أو َحَسٌن ؛ لعدم معرفته َجْزمًا . وقيل : الـمراُد بالـَحَسِن 
ههنا ليس معناه االصطالحي ؛ بل اللغوي ، بـمعىن ما يَـِميُل إليه الطبُع . وهذا 

 القول بعيٌد ِجّداً . 

ِد الطُُّرق يف الـحسن ليس ( ويُـِجيُبوَن بأن اعت الـجواُب األول : باَر تـََعدُّ
على اإلطالق ؛ بل يف ِقْسٍم منُه ، وحيُث َحَكَم باجتماع الـحسن والغرابة فالـمراُد 

َد  به ِقْسٌم آَخُر ) هذا جواٌب أّوٌل ، و مـحصله : أن اإلماَم الرتمذي إمنا اعَتبَـَر تـََعدُّ
 ِمن ، حسنٌ :  فيه يقول ما هو والطُُّرق يف قسٍم من أقسام الـحديث الـحسن ، 

بة أما الذي يقول فيه : َحَسٌن َغرِيٌب باجتماع الـحسن والغراو  ؛ أخرى صفةٍ  غري
 حسنٌ :  األحاديث بعض يف يقولُ فالـمراد به قسم آخر من أقسامه ، ألنه كثرياً ما 

 صحيحٌ  حسنٌ :  بعضها يف و . غريبٌ :  بعضها يف و.  صحيحٌ :  بعضها يف و .
:  بعضها يف و.  غريبٌ  صحيحٌ :  بعضها يف و . غريبٌ  حسنٌ :  بعضها يف و. 

 .  فقط لاألوَّ  على عَ قَ وَ  ماـإنهذا  هتعريفُ ف . غريبٌ  صحيحٌ  حسنٌ 
 آخر يف قال حيث ؛ ذلك إىل تـُْرِشدُ  هوعبارتُ قال العالمة ابُن َحَجر :  

:  عندنا إسناده ُحْسنَ  به أردنا فإمنا ، َحَسنٌ  حديثٌ :  كتابنا يف النَ قُ  ما و:  كتابه
 حوُ ـن وجهٍ  غري من يـُْرَوى و ، بَكِذبٍ  متـََّهماً  راويه يكون ال ، يـُْرَوى حديثٍ  ُكلُّ 

 إمنا أنه �ذا فـَُعِرفَ قال :  .  حسنٌ  حديثٌ  عندنا فهو شاّذاً  يكون ال و ، ذلك
:  أو ، صحيحٌ  حسنٌ :  فيه يقول ما أما ، فقط ، حسنٌ :  فيه يقول الذي َعرَّفَ 
  يـَُعرِّجْ  مل ماـك ، تعريفه على يـَُعرِّجْ  فلم ، غريبٌ  صحيحٌ  حسنٌ :  أو ، غريبٌ  حسنٌ 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٣٥١                                            

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

 ذلك ترك وكأنه ، فقط  غريبٌ  : أو ، فقط ، صحيحٌ :  فيه يقول ما تعريف على
:  كتابه يف فيه يقول ما تعريف على اقتصر و.  الفن أهل عند ِلُشْهَرتِه  استغناءً 
:  بقوله قـَيََّده لذلك و ؛ جديدٌ  اصطالحٌ  ألنه إّما و ، لغموضه إّما ؛ فقط ، حسنٌ 
 يندفع قريرالت هذاـب و . خطايبـال فعل كما حديثـال أهل إىل ينِسْبه مـول ، عندنا
هِ فلِ  توجيِهها، وْجهُ  ُيْسِفر مـول فيها، البحث طال اليت اإليرادات ِمن كثريٌ   حمدُ ـال لّٰ
 )١( . وَعلَّم َهمـأَلْ  ما على

( وقَاَل بعُضُهم : إنّه أشاَر بذلك إىل اختالف الطُُّرق جواُب الثاين : الـ 
بأن َجاَء يف بعض الطرق َغرِيبًا ويف بعِضها َحَسنًا ) على طريقة ما قيل يف الـجمع 

 .بني الصحيح و الـحسن 
( وقيل : الواو بـمعىن : أو ، بأنه يشّك ويرتدد يف أنه الـجواُب الثَّاِلُث : 

غريب أو حسن لعدم معرفته جزماً ) يعين الواَو يف قوله :" حديٌث َحَسٌن و َغريٌب 
" مبعىن " أو " فهو للشك ، فاإلمام الرتمذي ُيظِهُر الشَّكَّ يف كون الـحديث 

 حسناً أو غريباً . 
: ( وِقْيَل : الـمراُد بالـحَسِن ههنا ليس معناه  الرَّابعُ  الـجوابُ  

االصطالحي بل اللَُّغِوي بـمعىن ما يَـِميُل إليه الطَّْبُع ) فبهذا الـمعىن يَـجَتِمُع هو و 
يف مجع الصحة و الـحسن . و لكن هذا الـجواب ال يـخلو من الغريُب ، كما ِقْيَل 

نظر ، و لذا يقول الـمؤلُِّف : ( وهذا القوُل بعيٌد ِجّدًا ) ألّن إرادَة الـمعىن اللغوي 
 يف مـحلِّ بيان االصطالحي بعيٌد .

    ٨٠-٧٩)  نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ١(
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 ِيفْ اْالحِتَجاِج 
 بالـَْحديِث الصَِّحيِح والْـَحَسِن والضَِّعْيفِ 

 
ــذلك  ــِه ، وكـــ ـــ ــــْجَمٌع َعَلي ــــحيح ُمــ ــخرب الصـ ـــ ــاِم بالـ ــــاُج يف األحكـــ االحِتَجـ
بالْـَحَسِن ِلَذاتِه عنَد َعامَِّة الُعلَماِء ، وهو ُمْلَحٌق بالصحيح يف باِب االحِتَجـاِج و 

 إْن َكاَن ُدْونَه يف اْلَمْرتـََبِة . 

 قلت :( االحِتَجاُج يف األحكاِم بالـخرب الصحيح ُمـْجَمٌع َعَليِه ) قوله :
لبيان ُحكم االحتجاج بالـحديِث الصَِّحيِح و الـحسن و  هذا الفصل َمعُقودٌ 

الضعيف . أما الـحديُث الصحيُح فاالحتجاُج به يف األحكام َجاِئٌز باالتَِّفاِق ، 
والَعَمُل بـمقتَضاه واِجٌب ، و إن كان من أخبار اآلحاد ، كما هو ُمَصرٌَّح يف 

 حديثُ ـال تَ بَ ثَـ  اإذَ حكام ) : أصول الِقفه . قاَل ابُن دقيق العيد يف ( إحكام األ
 )١( . واالحتمال همالوَ  دِ مجرَّ ـب كُ رَ تْـ يُـ  فال،  ظاهراً  به لُ مَ العَ  بَ جَ وَ  ةِ لَ قَ النَـ  بعدالةِ 
 ، ينِّ مِ  والرجال حديثـبال أعلمُ  أنتم:  الشافعي لنا قال : أمحدُ  اإلمامُ  ولُ يقُ و  

 أو،  ياً صرِ بَ  أو،  ياً وفِ كُ  يكون شاء إن ، وِين مُ لِ فأعْ  يحاً حِ صَ  حديثُ ـال كان فإذا
 )٢(.  صحيحاً  كان إذا إليه أذهبَ  حىت؛  شامياً 

 ١/٣٤١) إحكام األحكام: ١(
 ١/٤٦٢) العلل لإلمام أمحد:٢(

�  
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( وكذلك بالْـَحَسِن ِلَذاتِه عنَد َعامَِّة الُعلَماِء ، وهو ُمْلَحٌق قولُه : 
بالصحيح يف باِب االحِتَجاِج و إْن َكاَن ُدْونَه يف اْلَمْرتـََبِة ) فالـحديث الـحسن 

 الـمرتبة ، حجٌة باالتفاق . لذاته و إن كان ُدوَن الصحيح يف
 لذلك و،  دونه كان إن و،  كالصحيح ةٌ جَّ حُ  حسنُ ـالقال ابن مجاعة :  

 يف حاكمـال كالم ظاهرُ  وهو،  عنه هوْ دُ رِ فْ يُـ  مـول،  فيه حديثـال أهل بعضُ  هجَ رَ دْ أَ 
 )١. ( الصحيح جامعـبال الرتمذي جامعَ  هيتِ مِ سْ وتَ  هاتِ فَ تصرُّ 

 حسنـال يدرج منو يف ( فتح الـمغـيث ) للعالمة السخاوي : ومنهم 
 الرتمذي إالّ  مهُ إمجاعَ  تيمية ابنُ  لَ قَ نَـ  بل؛  االحتجاج يف الشرتاكهما ؛ الصحيحَ 

 )٢. ( عليه ةً خاصّ 
 َأكثرِ  َمدارُ (أي الـحسن)  وَعلْيهِ وحكى السيوطي عن اإلمام الـخطايب : 

 )٣( . هاءقَ الفُ  ةُ َعامَّ  واستعمله ، العلماءِ  َأكثرُ  َويْقبُلهُ  ، َحِديثِ ـال
 ألن)  حديثـال أكثر مدار وعليه( و قال السيوطي يف شرح كالمه : 

 بعض كان وإن)  العلماء أكثر ويقبله(  الصحيح رتبة تبلغ ال األحاديث غالب
 أيب ابن عن روي كما ال أم كانت قادحة ، علة بكل فرد شدد حديثـال أهل
 ؟ به حتجـي:  فقلت حسن، إسناده:  فقال حديث عن أيب سألت:  قال أنه حامت
 )٤.()  الفقهاء عامة(  به عمل أي)  واستعمله(  ، ال:  فقال

  ١/٣٧املنهل الروي:) ١(
 ١/١٥) فتح املغيث:٢(
 ٢/١٠٢تدريب الراوي:) ٣(
  ٢/١٠٢) تدريب الراوي:٤(
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ِد الطُُّرِق َمرَتبَة الْـَحَسِن ِلَغريِه أيضاً    َوالـحديُث الضَِّعيُف الَِّذْي بـََلَغ بِتَـَعدُّ
  ُمـْحَتجٌّ بِِه .

 اركٌ شَ مُ ( أي الـحسن لذاته )  َحَسنِ ـالْ  من الِقسمُ  وهذاقال ابُن َحَجر : 
 مراتبَ  إىل انقسامه يف له ومشابِهٌ  ُدونَُه، كان وِإنْ  به، االحتجاج يف للصحيح

 )١( . بعض فوقَ  بعُضها
ِد الطُّرق مرتبَة الـحسن لغريه  قولُه : ( والـحديُث الضَِّعيُف الَِّذي بـََلَغ بِتَـَعدُّ

فالـحديث  أيضاً ُمـْحَتجٌّ ِبه ) إشارٌة إىل حكم االحتجاج بالـحديث الـحسن لغريه ،
الـحسن لغريه ، الذي يرتكَُّب من َمـجُموع األحاديث الضعاف ، يُـحَتجُّ به عند 
الـجمهور . و يف نسخٍة : "مـجمع عليه" بدَل َقولِه :" ُمـحَتجٌّ ِبه"، و على هذا 

 االتفاقَ من العلماء  دٍ واحِ  ريُ غَ االحتجاج به، و كذا نـََقَل  على فاقَ االتّ ففيه دعوَى 
، و لكن دعوى اإلمجاع بالصحيح جُّ حتَ ـيُ  كما هبِ  جُّ تَ حْ ـيُ  حسنَ ـال حديثَ ـال على أن

مـحلُّ َنَظٍر؛ فإنَّ الـَحَسَن لغريه و إن كان يُـْحَتجُّ به عند كافَِّة الُعلَماء فهو غُري 
به عند البعض ؛ فإّن اإلمام ابن القطان ال يرى االحتجاَج بالـحسن لغريه  ُمـحَتجٍّ 

 يف األحكام ، كما يقولُه العالمُة ابُن َحَجر . و إليك نصَّه يف هذا الصدد : 
 فقال يف كتابه ( النكت على ابن الصالح ) : 

 غريَ  و فَ مصنِّ ـال أنّ  ذلك و . رُ آخَ  أمرٌ  هوراءَ  بقي ذلك رَ رَّ قَ تَـ  إذا و" 
 و،  بالصحيح جُّ حتَ ـيُ  كما به جُّ حتَ ُـ ي نَ سَ احلَ  حديثَ ـال أنَّ  على االتفاقَ  والُ قَ نَـ  دٍ واحِ 
 على فيه واقُ فَ اتّـ  الذي احلسن باحلديث هذا على املرادُ  افمَ ،  املرتبة يف هونَ دُ  كان إن

  كالمَ   إنّ :  قال و( ابُن الصالح )  املصنف  هُ رَ رَّ حَ  الذي  القسم هو هل،  ذلك

 ٧٧نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : )  ١(
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 ، كالمه آخر إىل ... باألمانة مشهورـال وقدُ الصَّ  رواية وهو.  عليه ينزل خطايبـال
 أو أمثلتها، ذكرنا اليت أنواعه جموعـم مع الرتمذي عن آنفاً  ذكرناه الذي القسم أو
 أن يل يظهر الذي و ، هذا لتحرير ضَ رَّ عَ تَـ  نمَ  أرَ  مـل ؟ ذلك من أعمُّ  هو ما

 قول يتنزلُ  أيضاً  عليه و،  الثاين دونَ  األول على تصحُّ  ماـإن االتفاق دعوى
،  سنـحـوال الصحيح بني قُ رِّ فَ يُـ  ال حديثـال أهل من رياً ثِ كَ  أنّ :  فِ مصنِّ ـال

 قٍ رُ طُ  نمِ  اءَ جَ  إذا حسنَ ـال إنّ  ": مصنفـال قول وكذا.  سيأيت كما" ،  حاكمـكال
:  رمذيـالت عن اهنَ رْ حرَّ  ما فأما . تعاىل هللا شاء إن سيأيت كما"  الصحة إىل ارتقى

 إطالقُ  يتجه فال ، دَ ضِ تُ اعْ  إذا منقطعـوال الضعيف من حسنـال اسمَ  عليه قُ لِ طْ يُ  أنه
 و . قٍ رُ طُ  من أتى إذا فيه الصحة دعوى ال و،  همجيعِ  به االحتجاج على االتفاق

 نمِ  إالّ  هولُ بُ قَـ  بُ جِ ـيَ  ال خربَ ـال أنّ  العلم أهلُ  عَ أمجَْ  : "خطيبـال قولُ  هذا دُ يِّ ؤَ يُـ 
 القطان ابنُ  حسنـال أبو حَ رَّ صَ  قد و . " به خربـي ما على مأمونـال الصدوق العاقل
 هذا بأن) :  واإليهام الوهم بيان(  كتابه يف مغربـال أهل من النقاد اظحفَّ ـال أحدُ 

 به لمَ العَ  عن فُ قَّ وَ تَـ ويُـ  ، األعمال فضائل يف به لُ مَ عْ يُـ  بل ه،لِّ كُ  به جُّ تَ حْ ـيُ  ال القسم
،  صحيحٍ  دٍ شاهِ  ةُ وافقَ مُ  أو، لٍ مَ عَ  الُ صَ اتِّ  هُ دَ ضَ وعَ  هقُ رُ طُ  تْ رَ ثُـ كَ  اإذَ  إالَّ  األحكام يف
 )١( . املوفق وهللا،  اهُ يأبَ  فاً نصِ مُ  أظنُّ  ما، قٌ ئرا يٌّ وِ قَ  نٌ سَ حَ  وهذا .القرآن رُ ـظاه أو

 ٤٠٣-٤٠٢/ ١) النكت على ابن الصالح:١(
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ــاِل ، ال يف  ــٌر يف فضــائل األعَم ــِعيَف ُمعَتبَـ و َمــا اْشــتَـَهَر أنَّ الـــحديَث الضَّ
ــَحَسِن ال يف الضَّـِعيِف ،  غريِها : الـمراُد ُمْفَرَداتُه ال مـجموُعها ؛ ألنُّه َداِخٌل يف اْل

 . األئمَّةُ  َصرََّح به

�

وَما اْشتَـَهَر أنَّ الـحديَث الضَِّعيَف ُمعَتبَـٌر يف فضائل األعَماِل ، ال (  قوله :
ها ؛ ألنُّه َداِخٌل يف الْـَحَسِن ال يف الضَِّعيِف ، يف غِريها : الـمراُد ُمْفَرَداتُه ال مـجموعُ 

غالطٍة يـُمِكُن أن تَـختِلَج يف القلب ، وهو أنَّ لـم فعٌ دَ : هذا  قلتُ  ) َصرََّح به األئمَّةُ 
ما يـَُقاُل : إنَّ الضَِّعيَف ال يـُحَتجُّ به يف األحكام ، و إنّـَما يـُحَتجُّ به يف َفَضاِئِل 
األعمال ، فالـمراُد به الضعيُف على اإلطالق ، سواٌء َجاَء بطُُرٍق ُمتَعدَِّدٍة أو َال . 

أنه ، فأراَد املؤلِّف دفع هذه الـمغالطة ، ومـحصل الدفع :  و هذه ُمغاَلَطٌة َعِظيَمةٌ 
ليس الـمراد بقوهلم : "الـحديُث الضعيُف ُمعَتبَـٌر يف فضائل األعمال" هو الضعيف 

َدْت طُُرقُه ُمطَلقًا ؛ بل الـمراد به الضعيُف ُمنفَ  رِدًا ، وأما الضعيُف الَِّذي تـََعدَّ
فَمْجُموُعه يـُْعَتبَـُر َحِسنًا لَغريِه كما سبق . فإذا الح أّن الضغيَف اّلذي جاَء بُطُرٍق 
عديدٍة داخٌل يف الـحسن أي لغريه ، ال يف الضعيِف ، فاالحتجاُج به َجاِئٌز يف 

لرتغيب و الرتهيب. مث هذا عند األحكام أيضاً، كما َجاَز يف الَفَضاِئل و ا
 الـجمهور و فيه اختالُف ابن القطان، قد مرَّ بنا نظريُته عن الـحافظ ، فال تغفل . 
فالـحاصل : أّن الـحديَث الضَّعيَف الَِّذي َجاَء ِمن َوْجٍه واحٍد فـََقط ال 
يُـحَتجُّ ِبه ِيف األحَكام ، و أما يف الفضائل و الرتغيب و الرتهيب ، فالـُجمُهور 

 على أنه يُـحَتجُّ به . 
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 لُ مَ عْ يُـ  ال هُ أنّ  مَ يُعلَ  أن يجبُ ف و أما االحتجاُج بالضعيف غري الـموضوع ،
و  . العلم أهل ورُ هُ مْ ـجُ  عليه ذيالّ  الصحيح القول على والعقائد األحكام يف به

 الرتغيب نونفُ  وسائر األعمال وفضائل والقصص مواعظـالأما االحتجاج به يف 
 :  أقوال ثالثة على هفي - هللا مهمـرح – اءُ لمَ العُ  فَ لَ تَـ اخْ  قد، ف والرتهيب

 ورُ هُ مجُ  بَ هَ ذَ  القول هذا إىل و.  قاً طلَ مُ  هِ بِ  لُ عمَ يُ أنَّه  : األول القول
 وسفيان ، مهدي بن منـالرح عبد و ، مباركـال بن هللا عبدو  أمحد منهم ؛ اءِ لمَ العُ 

   . الثوري
 يف لُ اهُ سَ التَ  وغريهم حديثـال أهل عند وزُ جيَُ قال ابُن الصَّالح : أنّه 

 غري من الضعيفة األحاديث أنواع من موضوعـال سوى ما روايةِ  و،  األسانيد
 حاللـال من الشريعة وأحكام تعاىل هللا صفات سوى فيما هاعفِ ضُ  يانِ بَ بِ  اهتمام

 وننُ فُـ  وسائر األعمال وفضائل والقصص مواعظـكال وذلك.  وغريمها حرامـوال
 عنه روينا منـم و.  والعقائد باألحكام له قَ لُّ عَ تَـ  ال ما وسائر والرتهيب الرتغيب

 بن أمحدُ  و،  مهدي بن الرمحن عبدُ :  ذلك حوـن يف لالتساهُ  على التنصيصُ 
 )١. ( عنهما هللا رضي حنبل

 نوعٍ  أيِّ  يف ، البيانِ  َمعَ  إالّ  موضوعِ ـال ذكرُ  جوزُ ـي ال أنَّهُ  تقّدمَ قال العراقي : 
 بيانٍ  غريِ  من روايِتهِ  و،  إسناِدهِ  يف التساُهلَ  فجّوزوا موضوعِ ـال غريُ  أّما و.  كانَ 

  من ، رهيبِ ـتـال و رتغيبِ ـال يـف لْ ـب.  ائدِ ـعقـال و كامِ ـاألح غريِ  يـف كانَ  إذا هِ ــْعفِ ــضــل
 
 ١٠٣) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت: ١(
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 األحكامِ  يف كانَ  إذا أما.  حِوهاـون األعماِل، فضائلِ  و والقصِص، مواعظِ ـال
 وما ، تـََعاَىل  هللاِ  كصفاتِ  العقائدِ  يف أو ، غِريمها و حرامِ ـوال حاللِ ـال من الشرعيةِ 

 صَّ نَ  نْ ـمَّ ومِ .  َذِلكَ  يف التساهلَ  َروايَـ  فـََلمْ  ، ذلكَ  حوِ ـون ، َعَلْيهِ  ويستحيلُ  جوزُ ـي
 بنُ  هللاِ  عبدُ  و ، حنبلٍ  بنُ  وأمحدُ  ، مهديٍّ  بنُ  الرمحنِ  عبدُ  األئمةِ  من َذِلكَ  َعَلى

  يف خطيبُ ـال و ، ) الكاملِ  ( مقّدمةِ  يف عديٍّ  ابنُ  عقدَ  وقدْ .  غريُُهمْ  و ، مباركِ ـال
 )١( . لذلكَ  باباً  ) الكفايةِ ( 

قد َجـَمْعُت كالَمهم يف هذا الصدد يف َمقاٍل عنوانه : ( الـحديُث  قلت :
يت باسم : ( نفائس الضعيُف يف كالم األئمة ) ، و قد ُنِشَرْت يف مـجموع مقاال

 الفقه ) .
 سيد ابنُ  حكاهُ  مذهبـال هذا .طلقاً مُ  به لُ مَ عْ يُـ  الأنه  : اِين الثَّ  القولُ 

 هأنّ  والظاهر.  العريب ابن بكر أبو بَ هَ ذَ  إليه و ، معني بن حيـي اإلمام عن الناس
 ابن مذهب هو و ، للصحيح شروطهما من عرفناه ماـل مسلمٍ  و البخاري مذهبُ 

 )٢( . وغريهم،  الدواين جاللـال و،  خفاجيـال الشهاب و،  الظاهري حزم
 و حاللـال يف أي طلقاً مُ  الضعيف حديثـبال لُ عمَ يُ  أنه القول الثالث :

 ذلك إىل بَ هَ ذَ .  هغريُ يف الباب  دَ وجَ يُ  ال أن بشرط والواجب والفرض حرامـال
 . وغريمها،  داود أيب و،  أمحد كاإلمام األجلة األئمة بعضُ 

 الباوردي سعد بن حمدَ ـم عَ مسَِ  هأنّ  هدَ نْ مَ  ابنُ  احلافظُ  ىوَ رَ وهذا يظهر ِممَّا 
 من لـم يـجمع  لِّ كُ  عن جَ خِر ُـ ي أن النسائي الرمحن عبد أيب مذهب من كان :"يقولُ 

 ١/١٠١كرة: ) شرح التبصرة و التذ ١(
 ١/١١٠) املفصل يف علوم احلديث للشيخ علي بن نائف شحوذ:٢(
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 و،  هُ ذَ مأخَ  ذُ يأخُ  اينتَ سْ جِ السِّ  داود أبو وكذلك: " همندَ  ابنُ  قال". تركه على
 رأي من عنده أقوى ألنه؛  هريَ غَ  الباب يف دْ جِ ـيَ  مـل إذا عيفَ الضَّ  اإلسنادَ  جُ خِر ُـ ي

 )١( ".الرجال
قال الراقم عفا هللا عنه : و هو َمذَهُب اإلمام أيب حنيفَة، كما يقوله اإلمام 

 رمحه - حنيفة أيب أصحابُ  وابُن القيِِّم يف ( إعالم الـموقعني ) و َنصُُّه هذا : 
 من أوىل هعندَ  حديثِ ـال يفَ عِ ضَ  أنّ  حنيفةَ  أيب بَ ذهَ مَ  أنَّ  على ونَ عُ مِ جْ ـمُ  -هللا

 هعفِ ضُ  مع القهقهة حديثَ  مَ دَّ قَ  كما هُ بَ هَ ذْ مَ  َىن بَـ  ذلك على و،  الرأي و القياس
 على هعفِ ضُ  مع رفَ السَّ  يف مرالتَّ  بيذِ نَ بِ  الوضوءِ  حديثَ  مَ وقدَّ ،  أيوالر  القياس على
 فيه حديثُ ـوال،  ماهِ رَ دَ  عشرةِ  من أقلَّ  بسرقةٍ  السارقِ  قطعَ  عَ نَ مَ  و،  والقياس الرأي

 يف طَ رَ وشَ  ، عيفٌ ضَ  فيه حديثُ ـوال،  امٍ أيَّ  عشرةَ  حيضِ ـال أكثرَ  لَ عَ وجَ ،  ضعيفٌ 
 مسائل يف محضَ ـال القياسَ  كَ رَ تَـ  و،  كذلك فيه حديثـوال،  مصرَ ـال جمعةـال إقامة
 على الصحابة وآثار الضعيف حديثـال مُ ـفتقدي.  ةٍ عَ وْ رفُـ مَ  غريِ  افيهَ  آلثارٍ  اآلبار

 )٢. ( أمحد اإلمام وقولُ  هقولُ  والرأي القياس
قال الراقُم: مث ههنا بـحث مهم يف هذا الصدد ، وهو: إنَّه قد اختلفْت 

هؤالء األئمة ، فمنهم أنظاُر الُعلَماِء يف تعيني الـمراد بالـحديث الضعيف يف كالم 
َمن يـَحِمُل كالَمهم على الضعيف بـحسب اصطالح الـمتأخرين، و منهم َمن 
يـَحِمُله على الـحديث الـحسن، كما يقوُل ابُن القيم يف هذا الـموضع من إعالم 

 يف الضعيف هو السلف اصطالح يف الضعيف حديثـبال مرادـال وليسالـموقعني: "
 . عيفاً ضَ  ونمُ متقدِّ ـال هِ يْ مِّ سَ يُ  قد ناً سَ حَ  ونَ متأخرُ ـال يهِ مِّ سَ يُ  ما بل متأخرينـال اصطالح

 ١/٧٣) شروط األئمة البن منده :١(
 ٨٥/ ١) إعالم املوقعني :٢(
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........................................................ 

وقد بـحثُت عن ذلك يف مقاليت: " الـحديث الضعيف يف كالم األئمة " ،   
و الـمختار عندي أنـّهم إذا أطلقوا الضعيَف يف باب األحكام فهو مـحموٌل على 

أما إذا أطلُقوا الـحديث الـحسن ال الضعيف الذي اصطلح عليه الـمتأخرون . و 
الضعيَف يف باب الفضائل و الرتغيب فالـمراد هو الضعيف على حسب اصطالح 
الـمتأخرين. فإن شئَت التفصيَل و التحقيَق يف الـموضوع فراجع إىل تلك الـمقالة . 

 .   -إن شاء هللا تعاىل –تـجد فيها من النفائس ما يُرِوْي ُغلََّتَك و َيشِفي ِعلََّتَك 

 يف الضعيف حديثـبال لُ مَ عْ اليُـ مث من الالزم أْن َنَضَع يف أذهاننا أنَُّه 
 يف الضعيف حديثـبال لألخذ أنّ  لُعَلَماءُ ا رَ كَ ذَ  وقد.  وطٍ رُ شُ بِ  إالَّ  األعمال فضائل

 : وطٍ رُ شُ  ثالثةَ  ذلك غسوّ  من عند حوهاـون الفضائل
 راوٍ  به دَ رَ فَ انْـ  امَ  جُ رُ خْ فيَ ،  فِ عْ الضُّ  يدَ دِ شَ  الـحديثُ  يكونَ ال أن:  أحدها

 العالئي حافظـال ونقل . هطُ لَ غَ  شَ حُ فَ  نمَ  و،  بِ ذْ بالكِ  نيَ مِ هَ تـَّ مُ والْ  نيَ ابِ ذَّ الكَ  من
  . الشرط هذااعتبار  على االتفاقَ 

 . امٍّ عَ  لٍ أصْ  حتَ ـتَ  جاً رِ ندَ مُ  يفُ عِ الضَّ  حديثُ ـال ونَ كُ يَ  أن:  الثاين
- النيب إىل بَ سِ نْ يَـ  لئالَّ  ؛ هثبوتَ  به لِ مَ العَ  عندَ  دَ قِ تَ عْ يَـ  ال أن:  الثالث
 )١( . االحتياطَ  دُ عتقِ يَ  بل ، هلْ قُ يَـ  مـل ما -4

 أيضاً  يفِ عِ بالضَّ  لُ مَ عْ ويُـ قال اإلمام السيوطي يف ( تدريب الراوي ) :  انتباه :
 )٢( . احتياطٌ  فيه انَ كَ  إذا األحكام يف
 ٧٢، قواعد التحديث : ٢/٦٥٢، توجيه النظر:٢٩٩-١/٢٩٨) تدريب الراوي:١(
 ٢/٢٣٣) تدريب الراوي:٢(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٣٦١                                            

: إْن كاَن الضُّعُف ِمن ِجَهِة ُسوِء حفٍظ ، أو اخـتالٍط ، أو  وقال بعُضهم
ِد الطُّــُرق ، و إن كـاَن ِمــن ِجَهــِة  يانَــِة يـَْنَجـِربُ بِتَـَعــدُّ ــْدِق والدِّ تـدليٍس مــع ُوُجـوِد الصِّ
ِد الطُّـــُرق . و  ـــُذوِذ ، أو ُفحـــِش الــــخطأ ال يـَْنَجـــِربُ بَِتعـــدُّ اتـَّهـــام الِكـــْذِب ، أو الشُّ

ــه ِيف َفَضــاِئِل األعَمــاِل . وعلــى الـــحديُث َمــ ــوٌل ب ــْعِف ، وَمعُم ــه بالضُّ ـحُكوٌم علي
ًة ،  مثل هذا يـَْنَبِغي أْن يُـْحَمَل َما ِقْيَل: إنَّ لُـُحوَق الضَّعيِف بالضَّـِعيِف اليُِفيـُد قـُـوَّ

 و إالَّ فهذا الَقوُل ظَاِهُر الَفَساِد ، فتدبّر.

 : ( وقال بعُضهم : إن كان الضُّْعُف من ِجَهة ُسوء حفٍظ أو اختالطٍ قوله 
ِد الطُُّرق ) ألنه ُضعٌف َيِسريٌ  ْدِق والدِّيَانَِة يَنَجِربُ بِتَـَعدُّ  يـَُزولُ  أو تدليٍس مع ُوُجود الصِّ

ْحش ( وإن كان من ِجَهة اتـَّهام الِكذِب ، أو الشُُّذوذ ، أو فُ  ُوُجوهٍ  ِمنْ  َمِجيِئهِ ـبِ 
الَغَلط ال يَنَجِربُ بتَـَعدُِّد الطُُّرق) لكون الضُّْعِف َشِديدًا ، و الـجابُر ضعيفاً 
(والـحديُث َمـحُكوٌم عليه بالضُّعِف) فال يرتقي إىل درجة الـحسن ، و لو َجاَء ِمن 
ألِف ُطُرٍق (ومعموٌل به يف فضائل األعمال) كما هو رأي الـجمهور و قد َمرَّ 

وعلى مثل هذا يـَْنَبِغي أن يـُحَمَل ما ِقيَل: إنَّ لُـُحوَق الّضِعيِف بالضَّعيِف  تَـحِقيُقه (
 نَّهُ ال يُِفيُد قـُوًَّة ، و إالَّ فهذا الَقوُل ظَاِهُر الَفَساِد ، فَتَدبَّر ) قال ابن الصالح : إ

 َفِمْنهُ  : يـَتَـَفاَوتُ  َذِلكَ  َبلْ  ، ُوُجوهٍ  ِمنْ  َمِجيِئهِ ـبِ  يـَُزولُ  َحِديثِ ـالْ  ِيف  َضْعفٍ  ُكلُّ  لَْيسَ 
 ِمنْ  َكْونِهِ  َمعَ  ، هِ ـرَاِوي ِحْفظِ  َضْعفِ  ِمنْ  نَاِشًئا َضْعُفهُ  َيُكونَ  بَِأنْ  َذِلكَ  يُزِيُلهُ  َضْعفٌ 

ْدقِ  َأْهلِ   َقدْ  مَّاـمِ  أَنَّهُ  َعَرفْـَنا آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  َجاءَ  َقدْ  َرَواهُ  َما رَأَيـَْنا فَِإَذا.  َوالدِّيَانَةِ  الصِّ
  . َلهُ  َضْبطُهُ  ِفيهِ  ْخَتلَّ ـيَ  مْ ـلَ  وَ  ، َحِفَظهُ 
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ْرَسالُ  َحْيثُ  ِمنْ  َضْعُفهُ  َكانَ  ِإَذا َكَذِلكَ  وَ قال :   َكَما ، َذِلكَ  بَِنْحوِ  َزالَ  اْإلِ

 َوْجهٍ  ِمنْ  ِبرَِوايَِتهِ  يـَُزولُ  قَِليٌل، َضْعفٌ  ِفيهِ  ِإذْ  ، َحاِفظٌ  ِإَمامٌ  يـُْرِسُلهُ  الَِّذي اْلُمْرَسلِ  ِيف 
 َجاِبرِ ـالْ  َهَذا اُعدِ َوتـَقَ  الضَّْعفِ  لُِقوَّةِ  ، َذِلكَ  بَِنْحوِ  يـَُزولُ  َال  َضْعفٌ  َذِلكَ  ِمنْ  وَ  . آَخرَ 
 ُمتـََّهًما الرَّاِوي َكْونِ  ِمنْ  يـَْنَشأُ  الَِّذي َكالضَّْعفِ  َوَذِلكَ .  َوُمَقاَوَمِتهِ  َجْربِهِ  َعنْ 

 )١( . َشاذ�ا َحِديثِ ـالْ  َكْونِ  أَوْ  ، اْلَكِذبِ بِ 
 أن ةٍ دَ دَّ تعَ مُ  وهٍ جُ وُ  نمِ  حديثِ ـال ودِ رُ وُ  من يلزمُ  ال:  كثري ابنُ  حافظُ ـال قال و

 منه و ، متابعاتـبال ولُ زُ يَـ  ال ما فمنه:  تُ اوَ تفَ يَ  الضعف ألنَّ  ؛ ناً سَ حَ  يكون
 حديثَ ـال ىوَ رَ  أو،  حفظـال سيئ يهِ راوِ  كان اذا كما ، متابعةـبال ولُ زُ يَـ  عفٌ ضُ 
 أوج ىلإ عفالضُّ  حضيض عن حديثـال فريفعُ ،  حينئذٍ  عُ نفَ تَ  متابعةَ ـال فان،  الً رسَ مُ 
 )٢( . ةحَّ الصِّ  أو نسْ ُـ حـال

ثـم ههنا فائدة مهمة يـجب أن يالحظ ، وهو أنَّ الضُّعَف الّشِديَد الذي 
أو ا�امه ، و إن لـم يـَْنَجِربْ بـمجيئه بطُُرٍق  كذبه أو الراوي لفسقيلحق بالـحديث 

 الً .    ُمتعدَِّدٍة ، ولكن مـجموَع طُُرِقه يُرِشُد إىل أنَّ له أص
 موافقةُ  فيه رُ يؤثِّ  فال كذبه أو الراوي لفسق الضعف وأماقال السيوطي : 

 يرتقي!  نعم،  جابرـال هذا دِ اعُ قَ تَـ  و عفِ الضُّ  ةِ وَّ لقُ  همثلَ  اآلخرُ  كان إذا له هغريِ 
 .  اإلسالم شيخُ  به حَ رَّ صَ .  له أصلَ  ال أو،  راً نكَ مُ  هكونِ  عن هقِ رُ طُ  مجموعـب

 ٣٤) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ٤٠علوم احلديث: ) الباعث احلثيث يف اختصار٢(
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 السيء مستورـال درجة إىل هُ أوصلتْ  ىتح قُ رُ الطُّ  ترَ ثُـ كَ  رمبا بل : قال
 وعجمُ مَ ـبِ  ىقَ ارتَـ  لٌ مَ حتَ ـمُ  يبٌ رِ قَ  عفٌ ضُ  فيه رُ آخَ  طريقٌ  له دَ جِ وُ  إذا حيثُ ـبِ  حفظـال

 )١. ( نسَ حَ ـال ةِ جَ رَ دَ  إىل ذلكَ 
 االعتبار درجة عن القاصرة هقِ رُ طُ  بكثرة لكن ووقال العالمة السخاوي : 

 وزُ جُ ـيَ  ال الذي منكرـال مردودـال ةمرتب نعَ  ييرتقِ  ببعضٍ  هابعضُ  رُ بُـ جْ ـيَ  ال حيثُ ـب
 ماـرب و،  الفضائل يف به لُ مَ العَ  وزُ جُ ـيَ  يذِ الَّ  يفعِ الضَّ  تبةِ رُ  إىل حالٍ ـب به لُ مَ العَ 

 ضَ رِ فُ  لو حيثُ ـب ريٌ سِ يَ  عفٌ ضُ  فيها اليت الطريق منزلةـب الواهية قُ رُ الطُّ  تلك تكون
 نِ سَ َـ حـال بةِ رتَ مَ  إىل اهَ ـبِ  ياً قِ تَ رْ مُ  كان ريٌ سِ يَ  عفٌ ضُ  فيه بإسنادٍ  حديثِ ـال ذلكَ  يءُ جِ ـمَ 

 )٢. ( لغريه
و قال العالمة الشوكاين يف ( السيل الـجرار ) يف بـحث الـمسح على الرقبة 

 حجر ابن ذكر وقد حسنـال أو بالصحة يوصف شيء لكذ يف يثبت مـل: أقول: 
 أن أفادت فقد هاـب االحتجاج درجة تبلغ مـل وإن وهي أحاديث التلخيص يف

 )۳. ( أصال لذلك
 

 

 
 
  ١/١٧٧) تدريب الراوي:١(
 ١/٧٣) فتح املغيث:٢(
 ٥٧) السيل اجلرار : ٣(
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 يف مراتبِ 

َحاح وُكُتِبَها   الصَِّحيِح وَعَدِد الصِّ
 

ـــن بعـــٍض  ــحُّ ِم ــَحاُح بعُضـــَها أَصـ ـ ـــُب الصَّـــِحيِح ، والصِّ ـــْت َمراِت ــا تـََفاَوَت ـ َلمَّ
ٌم علـ ِثني أنَّ صحيَح البخاري ُمَقـدَّ ى فاْعَلْم : أنَّ الَِّذي تـََقرََّر عند ُجـْمُهوِر اْلُمَحدِّ

سائر الُكُتب اْلُمَصنـََّفِة َحـىتَّ قـاُلوا : أَصـحُّ الُكتُـِب بعـَد كتـاِب ِهللا تـََعـاَىل َصـحيُح 
  الُبخاري . 

َحاُح بعُضَها أَصحُّ ِمن بعٍض  له :قو  ( َلمَّا تـََفاَوَتْت َمراِتُب الصَِّحيِح ، والصِّ
ٌم على سائر فاْعَلْم أنَّ الَِّذي تـََقرََّر عند ُمجُْهوِر اْلُمَحدِِّثني أنَّ صحيَح البخاري ُمَقدَّ 

 الُكُتب اْلُمَصنـََّفِة َحىتَّ قالُوا : أَصحُّ الُكُتِب بعَد كتاِب ِهللا تـََعاَىل َصحيُح الُبخاري )
،   إنَّه ِممَّا ال َشكَّ فيه أن الصحيح على مراتَب ، بعُضَها أَصحُّ ِمن بعضٍ  أقول :

ٌم على بعٍض .  َحاُح أيضاً على َمرَاِتَب ، بعُضها ُمقدَّ كما َسَبَق، و كذا الُكُتُب الصِّ
 على هذا فيلزُم أن تُعَلَم هذه الـمراتُب ، و يف هذا الَفْصِل يُرِْيُد الـمؤلُف أن يبينها . 

مث ال يـخفى أن االتفاَق واقٌع بني العلماء على أن كتايب البخاري و مسلم  
 أصحُّ و أقَدُم من الُكلِّ بعد كتاب هللا تعاىل . 

 

�  
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 ِيف  َأْعَلمُ  َما:"  قَالَ  أَنَّهُ  َعْنهُ  ا�َُّ  َرِضيَ  الشَّاِفِعيِّ اإلمام  َعنِ جاء  َما أَمَّا وَ 
فقد قال ابن الصالح :  ،" ِلكٍ َما ِكَتابِ  ِمنْ  َصَوابًا َأْكثـَرَ  اْلِعْلمِ  ِيف  ِكَتابًا اْألَْرضِ 

 )١( . َوُمْسِلمٍ  اْلُبَخارِيِّ  ِكَتاَيبِ  ُوُجودِ  قـَْبلَ  َذِلكَ  قَالَ  َماـَّ ِإن
ُمثَّ َوَقَع بينهم الـخالُف يف كتاب البخاري و مسلم أيـُُّهما أَصحُّ و أقَدُم 

 بعد اتفاِقهم على أن كتابيهما أَصحُّ من الُكلِّ ؟ 
َفَذَهَب الـجمهوُر من أئمة الـحديث إىل أنَّ كتاَب اإلمام البخاري أصحُّ و 

على ذلك بدليلني :  ورُ مهُ جُ ـال دلَّ أقدُم على مجيع الكتب بعد كتاب هللا . واست
  : تفصيليٌّ  و إمجايلٌّ 

 نِّ بالفَ  أعلمَ  كانَ  البخارياإلماَم  أن على وافقُ اتَّ إنّـهم  فقالوا : وَّل : األ أما
 مبعرفة دالتفرُّ  و مالتقدُّ ب له يشهدُ  و ، منه مُ لَّ عَ تَـ يَـ  كان هأنّ  و،  مسلمٍ اإلمام  نمِ 
 . جاءَ  ال و  مسلمٌ  راحَ  ماـل البخاري لوال:  الدارقطين قال حىت؛  عصره يف لكذ

من   الً اصَ اتِّ  دُّ أشَ  و اةً وَ رُ  لُ أعدَ  البخاري كتابأوًَّال قاُلوا : إنَّ  ف الثاين : وأما
 وعدالة االتصال على الصحيح اإلسناد مدارَ كتاِب ُمسِلٍم . و من الـمعلوم : أّن 

 مسلمٍ  ونَ دُ  هملـ باإلخراج البخاري دَ رَ فَ انْـ الرواة الذين  عدد أنَّ :  بيانه و . الرواة
 وُ حنَ هم  عفبالضُّ  مفيه ذين ُتُكلِّمَ ال، بينما  رجالً  ونوثالثُ  مسةٌ ـوخ ائةٍ مِ  أربعُ 

 و مائةٍ ستُّ فهم  البخاري دون حديثهم بإخراج مسلمٌ  دَ رَ فَ انْـ  الذينأما  و ، ماننيـث
 على، و هذا العدد  الً رجُ  ونَ وستُّ  مائةٌ  منهم فيه مُ لَّ كَ متَ ـال، و  الً رجُ  ونعشرُ 
 كما ال يـخفى .  البخاري ُرواة نمِ  فِ عْ الضِّ 

 ١٨علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين عرت: )١( 
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 التخريج من أوىل أصالً  فيه مْ لَّ كَ تَ يُـ  ـمل نمَّ عَ  التخريج أنَّ فيه  كَّ شَ  المـِّما  و
 .  شديدٍ  غريَ  ذلك كان لو و،  فيه مَ لِّ كُ تُ  عمن

 خريجـت من رثِ كْ يُ  مـل فيه مَ لِّ كُ تُ  نمَّ عَ  البخاري همـب انفرد الذين: أّن  ثانياً 
 .  مٍ سلِ مُ  خالفـب أحاديثهم

 ذينالّ  هوخِ يُ شُ  من همأكثرُ  فيه  مَ لِّ كُ تُ  نمَّ ـمِ  البخاري همـبِ  دَ انفرَ  الذينثالثاً : 
 من جيدها ميز و،  أحاديثهم على واطلع،  أحواهلم وعرف،  جالسهمو ،  مهُ يَـ قِ لَ 

غري شيوخه .  من فيه مَ لِّ كُ تُ  منـم به ينفرد من فأكثرُ ؛  مسلم خالفـب،  موهومها
  . مَ تقدَّ  نْ مَّ ـمِ  غريهم حديث من يوخهشُ  حديثـب أعرفُ  مرءَ ـال أنَّ  كَّ شَ  ال و

 البخاري جُ خِر ُـ ي نيَ مِ قدِّ متَ ـال من فيهم مَ لِّ كُ تُ  الذين هؤالء أكثرُ رابعًا : 
 فإنه ؛ مسلم خالفـب التعليقات و متابعاتـوال االستشهادات يف غالباً  همأحاديثَ 

 .  واالحتجاج األصول يف الكثري همـل خرجـي
 حكم له معنعنـال اإلسناد أن مذهبه كان اً مسلمخامسًا : أن اإلمام 

، بينما  اجتماعهما يثبت مـل إن و،  عنه معنعنـوال معنعنـال تعاصر إذا االتصال
 ماـم هو . ةً واحد مرةً  ولو عهماااجتم يثبت حىت االتصال على حملهـي ال البخاري

 أن خفىـي فال باالتصال حكمـال من مسلم ذكره ما سلمنا إنو  ألنا ، بهكتا به حُ جَّ رَ يُـ 
  )١(  . االتصال يف أوضح البخاري شرط

، فتح ٧٤-٧٣، نزهة النظر : ،  ٢٨٩-١/٢٨٦) انظر: النكت على ابن الصالح :١(
 ٢٩-١/٢٨غيث :امل
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.  و بعُض الـمغاربة رَجَُّحوا صحيَح ُمْسلٍم على صحيح البخاري
والـجمُهوُر يـَُقْوُلوَن : إنَّ هذا فيما يَرِجُع إىل ُحسِن البيان ، و جودِة الَوْضِع 

 والرتتيب ، و رعايِة َدقَاِئِق اإلشارات ، و َمـَحاِسِن النكاِت يف األسانيد . 

هذا هو قول الـجمهور ، بينما جاء عن بعضهم تفضيل كتاب مسلم ، و 
ُر الـمؤلُِّف بقوله هذا :  إليه ُيِشيـْ

( وبعُض الـمغاربة َرجَُّحوا صحيَح ُمسِلٍم على صحيح البخاري ) و   
صالح ) : الـمراُد أهُل الـمغرب ، وذكر الشيخ ابن حجر يف ( النكت على ابن ال

 أبو فذكر، و بعض شيوخه . قال :  الطبين مروان أبو، و  حزم بن حممد وأبأّ�م 
 هأنّ  : " حزم بن حمدـم أيب عن)  فهرسته(  يف جييبنال القاسم بن القاسم حمدـم

 إالَّ  خطبته بعد فيه ليس ألنه ؛ البخاري كتاب على مسلمٍ  كتابَ  لُ ضِّ فَ يُـ  كان
 عن حكى الطبين مروان أبو كان:  عياض القاضي قال و .ة دَ رِ السَّ  حديثـال

 )١( . البخاري صحيح على مٍ سلِ مُ  صحيحَ  لُ ضِّ فَ يُـ  كان هأنّ :  هوخِ يُ شُ  بعض
على ما ذكره  –قوُل عن بعض الـمشارقة أيضًا ، فجاء ُرِوَي هذا ال وكذاَ    

 أَنَّهُ  ِمنْ  النـَّْيَسابُورِيِّ  َحاِفظِ ـالْ  َعِليٍّ  َأِيب  نْ ع -ابن الصالح و ابن حجر و غريمها 
 ) ٢. (" َحجَّاجِ ـالْ  ْبنِ  ُمْسِلمِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َأَصحُّ  ِكَتابٌ  السََّماءِ  أَِدميِ  ْحتَ ـتَ  َما: "  قَالَ 

سِن البيان ، و جودِة ( والـجمهوُر يـَُقوُلوَن : إّن هذا فيما َيرِجُع إىل حُ قوله :  
الوضع والرتتيب ، و رعايِة َدقاِئِق اإلشارات ، ومـحاسن النكات يف األسانيد )  و 

 هذا أَحُد األجِوبَة عن تفضيل كتاب ُمسلم على كتاب البخاري . 

 ٢٨٢/ ١) النكت على ابن الصالح:١(
، شروط األئمة البن مندة ١٨، مقدمة ابن الصالح : ٦٨) صيانة مسلم البن الصالح : ٢(
  ٧٢، شرح النخبة : ٧٢: 
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 األحاديث مُ سِّ قَ يُـ  اإلمام مسلماً  أن: ُحسن البيان ، فالـمراد به  و أما قولُه
 نوْ ورُ مستُ ـال رواه ما والثاين،  متقنونـلا حفاظـال رواه ما لوّ األ:  أقسام ثالثة

 إذا أنه و،  كونو مرت ـوال فاءعَ الضُّ  رواه ما والثالث،  واالتقان حفظـال يف ونطُ متوسِّ ـال
 )١. ( عليه يعرج فال الثالث وأما ينالثا أتبعه لوّ ألا القسم من غفر 

 من متناوالً  أسهل كونه الـمراد بـهاجودة الوضع والرتتيب ، ف و أما قوله :
 اليت هقَ رُ طُ  فيه معـج،  به يليقُ  واحداً  موضعاً  حديثٍ  لكل لَ عَ جَ  نهإ حيثُ 
 على فيسهل،  مختلفةـال ألفاظه و،  متعددةـال هأسانيدَ  فيه أوردَ  و، هاارتضا

 مسلم أورده ما جميعـب الثقة له حصلـي و، استثمارها و، وههجُ وُ  يف رُ ظَ لنَّ ا الطالب
 متفرقة أبواب يف مختلفةـال الوجوه لكت يذكر فانه؛ البخاري خالفـب قهرُ طُ  من

 )  ٢. ( به وىلأ نهأ الفهم ىلإ يسبق الذي بابه غري يف يذكره منها وكثري. متباعدة
 -هللا رمحه - مسلم ءاعتنا مثلفرعاية َدقاِئِق اإلشارات ،  و قوله :

،  روايته يف و خهـمشاي على ذلك وتقييده " ، انَ ربَ أخْ " و " انَ ثَـ دَّ حَ " بني بالتمييز
 الَّ إ هاطالقُ  جوزُ ـي ال"  انَ ثَـ دَّ حَ " أنَّ  و،  بينهما الفرقُ  - هللا محهر - هبهمذ من وكان

 الفرق وهذا.  الشيخ على ئَ رِ قُ  ماـل"  انَ ربَ أخْ " و،  ةً خاصَّ  الشيخ لفظ من مسعه ماـل
 اعتناؤه ذلك من. و  رقمشـبال العلم أهل ومجهور،  وأصحابه الشافعي مذهب هو

 قاال أو قال لفالن واللفظ وفالن فالن حدثنا كقوله الرواة لفظ اختالف بضبط
 صفة أو حديثـال منت من حرف يف اختالف بينهما كان إذا وكما فالن حدثنا
 )٣. ( هنُ يِّ بَـ يُـ  نهإف ذلك حوـن أو نسبه أو الراوى

 ، ١٣،  مقدمة شرح مسلم للنووي :  ٨١) مقدمة إكمال املعلم للقاضي عياض : ١(
 ١٣) مقدمة شرح مسلم للنووي : ٢(
 ١٤مقدمة شرح مسلم للنووي :) ٣(
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مـحاسن النكات يف األسانيد ، فمثاُله ما رواه مسلم يف كتاب  و قوله :
 بن يزيد عن الليث حدثنا،  مهاجرـال بن رمح بن حمدـم حدثنااإلميان ، قال : 

:  . قال النووي العاص ابنَ  يعين عمرو بن هللا عبد عن اخلري أيب عن حبيب أيب
 غريه يف بل ) مسلم(  يف سانيداأل عزيز من وهذا،  جلة أئمة مصريون كلهم سناداإل وهذا
 )١. ( اجلاللة باعتبار قلة ويزداد القلة غاية يف ينيمصر  كو�م يف الرواة مجيع اتفاق فإن

"   حرثـال ابن وهو خالد حدثنا:" قولهومن أمثلته أيضًا ما قال النووي : 
 وهو،  حرثـال بن خالد يقل مـول،  حرثـال ابن وهو:  قوله فائدة بيان قدمنا قد
 أن له جوزـي وال،  مييزهـت رادأف،  مشاركون خالدـول،  خالد الرواية يف مسع ماـنإ نهأ

 مـل نهإف؛  عنه يمرو ـال على كاذباً  يصري ألنه؛  حرثـال ابن خالد حدثنا:  يقول
 مةوالسال بالتميز الفائدة لتحصل حرثـال ابن وهو لفظه ىلإ فعدل،  خالد الَّ إ يقل
 )٢(.  الكذب من

 سريج حدثنا مسلم : قول وأماو من أمثلته أيضًا ما قال النووي : 
 آخره يف مسلم قال مث جرير عن الشعىب عن سيار عن هشيم حدثنا قاال ويعقوب

 هشيماً  أن يوه،  لطيفةٍ  على تنبيهٌ  فيهف،  ارسي حدثنا:  روايته يف يعقوب قال: 
 الَّ إ به جُّ حتَ ـيُ  ال"  عن: "  قال إذا سُ مدلِّ ـال و" ، سيار عن: " قال وقد،  سٌ مدلِّ 
 يجسر  عن هذا هحديثَ  هللا رمحه مسلم فروى،  أخرى جهةٍ  من هماعُ ـس تَ بَ ثَـ  أن

 ثناحد فقال يعقوب وأما سيار عن هشيم حدثنا فقال ريجس ماأف،  ويعقوب
 نقلهما يف الروايتني عبارةِ  اختالف هللا رمحه مسلم فبني،  سيار دثناح قال هشيم
 دىحإ على - هللا رمحه - مسلم يقتصر مـل حديثه الاتص منها وحصل عبارته

 )٣. ( ياطهاحت وحسن نظره ودقيق تقانهإ عظيم من هذا و،  الروايتني
 ٤٩) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم : ١(
 ٦٤الكبائر : باب ) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم٢(
  ٥٥) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم باب الدين النصيحة : ٣(
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والثاين : ما يقتضي كالُم أبو مـحمد بن حزم اّلذي حكاه ابن حجر ، و 
 مْ ـلَ  بِأَنَّهُ  يـَتَـَرجَّحُ  ُمْسِلمٍ  ِكَتابَ  َأنَّ :  -على ما يف كالم ابن الصالح  –مـحصَُّله 

رُ  َمازِْجهُ ـيُ   ، َمْسُروًدا الصَِّحيحُ  َحِديثُ ـالْ  ِإالَّ  ُخْطَبِتهِ  بـَْعدَ  ِفيهِ  لَْيسَ  فَِإنَّهُ  ، الصَِّحيحِ  َغيـْ
رَ   مْ ـلَ  الَِّيت  اْألَْشَياءِ  ِمنَ  أَبـَْواِبهِ  تـَرَاِجمِ  ِيف  اْلُبَخارِيِّ  ِكَتابِ  ِيف  َما ِمْثلِ ـبِ  ْمُزوجٍ ـمَ  َغيـْ

: إن كان الـمراد  . قال ابُن الصَّالح الصَِّحيحِ  ِيف  اْلَمْشُروطِ  اْلَوْصفِ  َعَلى ُيْسِنْدَها
 ِإَىل  يـَْرِجعُ  ِفيَما أَْرَجحُ  ُمْسِلمٍ  ِكَتابَ  َأنَّ  ِمْنهُ  يـَْلَزمُ  لَْيسَ  وَ .  هِ بِ  بَْأسَ  َال  فـََهَذاهذا 
 ) ١. ( اْلُبَخارِيِّ  ِكَتابِ  َعَلى الصَِّحيحِ  نـَْفسِ 

 الرواية وازَ جَ  ىرَ يَـ  كان البخاري نّ و الثالُث : ما نقله ابُن حجر: أ
  خالفـب،  هاختصار  على تنصيص غري من حديثـال تقطيع جوازَ  و معىن،ـبال

 فَ نَّ صَ  البخاري أن:  أحدمها : أمران ذلك يف السببُ  و. قال ابُن َحَجر:  مسلم
 هفكتبتُ  بالشام همسعتُ  حديثٍ  بَّ رُ :  قالَ  أنه عنه روينا فقد ، هتِ لَ حْ رِ  ولِ طُ  يف هكتابَ 
 رمبا هذا ألجل فكان.  سانار ِخبُ  هفكتبتُ ،  بالبصرة هتُ عْ مسَِ  حديثٍ  بَّ رُ  و،  مبصر

 هيسوقُ  و فيه فتصرّ ي بل؛  اهَ تِ مَّ رُ بِ  هألفاظَ  يسوق فال هحفظِ  من حديثَ ـال بَ تَ كَ 
 خه،ـمشاي من كثريٍ  حياة يف هـأصول حضورـب بلده يف هتابَ ـك فَ نَّ صَ  ومسلمٌ . معناهـب

 قهَ فِ  طَ بَ نْ تَـ اسْ  البخاري أنّ :  الثاين . السياق يف ىيتحرَّ  و،  األلفاظ يف زُ رَّ حَ تَ يَـ  فكانَ 
؛  أحكامٍ  ةِ دَّ عِ  على لَ مَ تَ اشْ  إذا دَ الواحِ  منتَ ـال عَ قطَ يَ  أن فاحتاجَ ، أحاديثه من هكتابِ 

 استنبط الذي حكمـال ذلك على به لُّ دِ ستَ يَ  ذيالَّ  الباب يف منه قطعةٍ  لَّ كُ  دَ ورِ ليُ 
 يعتمد مـل مٌ لِ سْ مُ  و . ابُ تَ الكِ  لطالَ  برّمته اهَ لِّ كُ  مواضعـال يف هُ اقَ سَ  لو هألنَّ  ؛ منه

 فـي  بعض على اـعضهـب،  فاً ـاطِ ــعَ  رداً ــسَ  اهَ ــــلَّ كُ  بابــال اديثــأح وقُ ـسُ ــي بل ؛ ذلك

 ١٩) علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين عرت:١(
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حَِّة والُقوَِّة وما يـَتَـَعلَُّق �ما .   و هذا َخارٌِج عن الـمبحث ، والكالُم يف الصِّ
َفات و ليس كتاٌب ُيَسا ِوْي َصحيَح البخاري يف هذا الباب بدليل كمال الصِّ

 اليت اْعُتِربَْت يف الصحة يف رجاله . 

 أمسّ  يف يذكره فإنه ، أحكام ةِ دَّ عِ  على الً مِ شتَ مُ  منتـال كان لو و ، دٍ واحِ  موضع
 كثرياً  ترى فلهذا ، ةً حررَّ ـم ةً تامَّ  متونَ ـال يسوق و،  فيه دخالً  أكثرها و،  مواضعـال
 على يعتمدون ماـإن)  مغاربةـال من ( األسانيد حذفـب األحكام يف فَ نَّصَ  نمَّ ـمِ 

 أحدٍ  عن ظُ فَ حيُْ  ال و،  مغاربةـبال يتعلق ما هذا ، متونـال نقل يف مسلم كتاب
 نفس إىل يرجع فيما البخاري صحيح من حُّ أصَ  مسلم صحيحَ  بأن حَ رَّ صَ  أنه منهم

 )١( . الصحة
( وهذا خارٌج عن الـمبحث ، والكالُم يف الصحة والُقوَّة  قول الـمؤلِّف :

) أي ما ذُِكَر من ُحسِن البيان ، و جودِة الوضع والرتتيب ، و وما يتعلق بـهما 
رعايِة َدقاِئِق اإلشارات ، ومـحاسن النكات يف األسانيد يف كتاب اإلمام ُمسِلٍم ، 
فهذا خارٌج عمَّا نَـحُن ِبَصَدِدِه من بـَحث الصحَّة و الُقوَّة ؛ ألن الكالم فيهما، ال 

والرتتيب و غري ذلك الذي ال يـَتَـَعلَُّق بـهما . و  يف ُحسِن البيان ، و جودِة الوضع
 هذا جواب عما ذهب إليه بعض الـمغاربة و غريهم . 

( و ليس ِكَتاٌب ُيساِوي صحيَح  البخاري يف  هذا  الباب بدليل  قوله : 
َفات الَِّيت  حَِّة يف رَِجالِه ) هذا َدليٌل ِلَما َذَهَب إليه كمال الصِّ اْعُتِربَْت يف الصِّ

يَِّة و تقدمي صحيح اإلمام البخاري على صحيح اإلمام مسلم ،  الـجمهور من أَصحِّ
و قد مرَّ تـحقيقه و تفصيُله من كالم الـحافظ ابن الصالح و الـحافظ ابن حجر و 

 غريمها .  
 ٢٢٨٣-٢٨٢لصالح:)  النكت على ابن ا١(
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 و بـَْعُضُهم َتوقََّف يف َترِجْيِح أَحِدِمهَا على اآلخر . و الْـَحقُّ ُهو األوَُّل . 

وبَعُضهم تـََوقََّف يف ترجيح أَحِدِمهَا َعَلى اآلَخِر ) ألن ما اْسُتِدلَّ قوله : ( 
 هذه نال يـخُلو من َنَظٍر ، و قد ِقيَل : إبه على أصحية البخاري من الدالئل 

 بل؛  رياالبخصحيح  ةُ يَّ حِّ أصَ  هو و،  ىعٰ مدَّ ـال على لُّ تدُ  ال أكثرها أو الوجوه
 يف الوجوه اليت فقط . و قد نظر العالمة األمري الصنعاين هِ تِ حَّ صِ  على لُّ دُ تَ  هاايتُ غَ 

 ) ١ذكره الـحافظ مستدًال على أصحية البخاري . (
الـجمهور ؛ لألدلة اليت مرت بنا ( والـَحقُّ هو األوَُّل ) وهو ما ذهب إليه  

 أصحية على تدل ال كثرهاأ أو الوجوه هذه نإ مفصًال ، و أما قول من قال :
 عند الـجمهور .  فال التفات إليه رياالبخ

 تقتضي ُأخرى بأمورٍ  فوقه هو ما على ِقْسمٌ  َرَجحَ  لو أّماقال ابن حجر : 
مُ يُـ  فإنه ؛ الرتجيح  كما . فائقاً  ْجعلهـيَ  ما للَمُفوقِ  يـَْعِرضُ  قد إذ ؛ فوقه ما على َقدَّ

  لكن ، التواتر درجة عن قاصرٌ  مشهورٌ  هو و مثًال، ، مسلمٍ  عند حديثُ ـال كان لو
 الُبَخارِيّ  ُخيرُجه الذي حديثـال على ميـَُقدَّ  فإنه ؛ العلم يُفيدُ  �ا صارَ  قرينةٌ  َحفَّْته

 ترمجةٍ  من اهُ ّرِجَ خَ ـيُ  مـل الذي حديثُ ـال كان لو كما و . مطلقاً  فـَْرداً  كان إذا
م فإنه عمر، ابن عن نافع عن كمالك ، األسانيد أصحَّ  بكو�ا ُوِصفت  على يُقدَّ

 )٢( . قالٌ مَ  فيه َمنْ  إسناده يف كان إذا سيما ال  مثالً  ، أحدمها به انفرد ما

  ٤٣-٤٢/ ١) توضيح األفكار: ١(
 ٧٦) نزهة النظر بتحقيق عبد هللا الرحيلي : ٢(
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َفقاً  والـحديُث الَِّذي اتـَّفَق البخاريُّ ومسلٌم على تـخريـجه ُيَسمَّى ُمتـَّ
 عليه . وقال الشيخ : ِبشرِط أْن يكوَن عن صحايبٍّ واِحٍد . 

( والـحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على تـخرجيه ُيَسّمى ُمتّـَفقاً  قوله :
ـــــمفاضلة بــــني  ــــه وقــــال الشــــيخ بشــــرط أن يكــــون عــــن صــــحايب واحــــد ) بعــــَد ال علي
َ معـــَىن الــــمصطلح : " حـــديٌث ُمتـََّفـــٌق عليـــه " ؛  ـــنيِّ ـــُد الــــمؤلُف أْن يـُبَـ الصـــحيحني يُرِي
ألنَّه يتعلق بالصـحيحني ، فهـو الــحديُث الـَّذي اتـََّفـَق علـى إخراجـه اإلمـام البخـاري 
و اإلمام مسلٌم ، و ليس معناه ما اتفق عليه جـميُع األئمة كما قد يـَْفَهُم منه بعـُض 

 .طلبة العلم 
بعد ذكره أقساَم الـحديث الصحيح وَعّده منها أّوالً ما  -قال ابُن الصَّالح 

 ِفيهِ  يـَُقولُ  الَِّذي َوُهوَ  ، اْألَوَّلُ  َأْعَالَها وَ : "  - ِميًعاـجَ  ُمْسِلمٌ  وَ  َخارِيُّ اْلبُ  َأْخَرَجهُ 
 اتَِّفاقَ  ِبهِ  يـَْعُنونَ  وَ  َذِلكَ  ُيْطِلُقونَ ".  َعَلْيهِ  ُمتـََّفقٌ  َصِحيحٌ :  َكِثريًا َحِديثِ ـالْ  َأْهلُ 

 َذِلكَ  ِمنْ  َالزِمٌ  َعَلْيهِ  اْألُمَّةِ  اتَِّفاقَ  َلِكنَّ .  َعَلْيهِ  اْألُمَّةِ  اتَِّفاقَ  َال  ، ُمْسِلمٍ  وَ  اْلُبَخارِيِّ 
 )١( ."  ِباْلَقُبولِ  َعَلْيهِ  اتـََّفَقا َما تـََلقِّي َعَلى اْألُمَّةِ  ِالّتَِفاِق  ، َمَعهُ  َوَحاِصلٌ 

و لكن اشرتط الشيخ ابن حجر لكون الـحديث متفقًا عليه أن يكون من 
 صحايب واحد ، كما أشار إليه الـمؤلف .

 الكالمَ  نامْ قدّ  ما مجيعُ و إليك َنصَّه يف ( نكته على ابن الصالح )، فقال:   
 إذا أما . واحدٍ  صحايب حديث من جهـخريـت على اقَ فَ اتـَّ  ما:  هو املتفق من عليه
 أخرجه الذي الصحايب غري صحايب حديث من أحدمها عند الواحد منتـال كان
 ؟ متفقـال من أنه هذا يف الُ قَ يُـ  فهل ، معناه أو منتـال لفظ اتفاق مع اآلخر عنه

 ٢٨) علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين عرت: ١(
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...................................................... 

 يعدونه ال أ�م فا�مرُّ صَ تَ  من:  والظاهرُ قال :  . محدثنيـال طريقة على رٌ ظَ نَ  فيه 
 عدة يف له )متفقـال كتاب( يف ذلك تعملاس منهم جوزقيـال أن إالَّ  متفق،ـال من

 طريقة على إال ذلك له يتمشى وما عنه ذلك حكايةَ  انَ مْ دَّ قَ  قد و أحاديث،
 )١( . ذلك مأخذ لننظر و،  الفقهاء

مث ِممَّا َجيُْدُر ِذْكرُه و قد أْغَفَلُه الـمؤلُف هو : حكُم األحاديث الَّيت اتـََّفَق 
، على تـخريـجه اإلمامان ، َذَهَب بعُضهم إىل أنـها تُفيُد الِعْلَم الظَّين ال اليقيين 

 بينما الـجمهوُر على أنـها تُِفْيُد علماً يَقينياً . 
( أي الذي اتفق على تـخرجيه  اْلِقْسمُ  اَهذَ  وَ قال الشيخ ابن الصالح : 

ِتهِ  َمْقُطوعٌ  ِميُعهُ ـجَ الشيخان )   ِخَالفًا ، ِبهِ  َواِقعٌ  النََّظرِيُّ  اْلَيِقيِينُّ  اْلِعْلمُ  وَ ،  ِبِصحَّ
 اْألُمَّةُ  تـََلقَّْتهُ  َماَـ ِإنّ  وَ  ، الظَّنُّ  ِإالَّ  َأْصِلهِ  ِيف  يُِفيدُ  َال  بِأَنَّهُ  ْحَتج�اـمُ  ، َذِلكَ  نـََفى َمنْ  لَِقْولِ 

 أَِميلُ  ُكْنتُ  َقدْ  وَ  .ْخِطئُ ـيُ  َقدْ  الظَّنُّ  وَ  ، بِالظَّنِّ  اْلَعَملُ  َعَلْيِهمُ  ِجبُ َـ ي ِألَنَّهُ  ؛ بِاْلَقُبولِ 
؛  الصَِّحيحُ  ُهوَ  أَوًَّال  اْختَـْرنَاهُ  الَِّذي اْلَمْذَهبَ  َأنَّ  ِيل  بَانَ  ُمثَّ  ، َقِوي�ا َأْحَسُبهُ  وَ  َذا هٰ ِإىل
 ِمنَ  َمْعُصوَمةٌ  ِإْمجَاِعَها ِيف  اْألُمَّةُ  وَ .  ْخِطئُ ـيُ  َال  َخَطأِ ـالْ  ِمنَ  َمْعُصومٌ  ُهوَ  َمنْ  َظنَّ  ِألَنَّ 

ْمجَاعُ  َكانَ  ِهلََذا وَ  ، َخطَأِ ـالْ   َأْكثـَرُ  وَ  ، ِ�َا َمْقطُوًعا ُحجَّةً  اِالْجِتَهادِ  َعَلى اْلُمْنَبِين  اْإلِ
:  فـََواِئِدَها ِمنْ  وَ  ، اِفَعةٌ نَ  نَِفيَسةٌ  ُنْكَتةٌ  َهِذهِ  وَ قال :  . َكَذِلكَ  اْلُعَلَماءِ  ِإْمجَاَعاتِ 

ِتهِ  يـُْقَطعُ  َما َقِبيلِ  ِيف  ُمْنَدرِجٌ  ُمْسِلمٌ  أَوْ ،  اْلُبَخارِيُّ  ِبهِ  انْـَفَردَ  َما بَِأنَّ  اْلَقْولُ   يلِتَـَلقِّ  ِبِصحَّ
 َماـِفي َماِـ هـَحالِ  ِمنْ  َفصَّْلَناهُ  الَِّذي اْلَوْجهِ  َعَلى ِباْلَقُبولِ  ِكَتابـَْيِهَما ِمنْ واحد  ُكلَّ  اْألُمَّةِ 

 ٣٦٤/ ١) النكت على ابن الصالح: ١(
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و قاُلوا : مـجموُع األحاديِث اْلُمتـََّفِق عليَها : ألفاِن وثلُثمائٍة وِستٌَّة 
 وِعشُروَن . 

َها َتَكلَّمَ  َيِسريَةٍ  َأْحُرفٍ  ِسَوى ، َسَبقَ   ، ُحفَّاظِ ـالْ  ِمنَ  النـَّْقدِ  َأْهلِ  بـَْعضُ  َعَليـْ
اَرُقْطِينِّ   )١( . الشَّْأنِ  َهَذا َأْهلِ  ِعْندَ  َمْعُروَفةٌ  َوِهيَ  َوَغْريِِه، َكالدَّ

( وقاُلوا : مـجموُع األحاديِث اْلُمتـََّفِق عليَها : ألفاِن وثلُثمائٍة وِستٌَّة قوله : 
وِعشُروَن ) ذكر الـمؤلف عدد األحاديث الـمتفق عليها ، فحكى عن العلماء أن 

 حافظُ ـالهذا العدد  ذكر) . ٢٣٢٦مـجموعها : ألفان وثلثمائة وستة وعشرون (
 نه) ، فقال : إ متفقـالـ : ( ب ىٰ مسمّ ـال كتابه يف جوزقيـال حافظـال عن حجر ابنُ 

 مخسةً  ذلك جموعُ ـم فكان،  حديثاً  حديثاً  الصحيحني يف ما مجيع على استخرج
 على الشيخان اتفق ما أما و،  طريقاً  مثانني و أربعمائةٍ  و،  طريقٍ  ألف نيوعشر 

 من إخراجه على الشيخان اتفق ما لةَ مج أنَّ :  وزقيجـال فذكر،  متونـال من إخراجه
 )٢.( حديثاً  وعشرون وستة وثلثمائة ألفان كتابيهما يف متونـال

ُق كتاب ( النكت على ابن الصالح ) الشيُخ َربِْيع بن  و لكن قال مـحقِّ
 اللؤلؤ اهَمسَّ  كتاباً  الباقي عبد فؤاد حمدـم فَ ألَّ هادي الـمدخلي يف تعليقاته : 

 عليها اتفق اليت األحاديث عدد فبلغ ، الشيخان عليه اتفق فيما مرجانـوال
 أوهلا من دقيقاً  ترقيماً  رقمها قد و،  ٢٠٠٦ أحاديث وستة حديث ألفي الشيخان

  . منها حديثٍ  آخر إىل
 
 ٢٩ -٢٨) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
  ١/٢٩٨) انظر : النكت على ابن الصالح: ٢(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٣٧٦                                            

ٌم على غريه ، مث ما تـََفرََّد به  و بالـجملة ما اتـََّفَق عليه الشيخان ُمقدَّ
مث ما ، ي ومسلٍم البخاري ، مث ما تـََفرََّد به مسلٌم ، مث ما كان على شرط البخار 

من  هو على شرط البخاري ، مث ما هو على شرط مسلم ، مث ما َرَواُه غريُُهم
حََّة وَصحَُّحوُه ، فاألقساُم َسبَعٌة .   األئمِة الَّذيَن اْلتَـَزُموا الصِّ

مث  -٢ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غريه .  -١( وبالـجملة  قوله :
مث ما كان على شرط  - ٤مث ما تفرد به مسلم .  - ٣ما تفرد به البخاري .  

مث ما هو على شرط  - ٦مث ما هو على شرط البخاري.  - ٥البخاري ومسلم . 
التزموا الصحة وصححوه . مث ما رواه  غـريهم من األئمة الذين  -٧مسلم . 

واِحٍد من  هذا التقسيم للحديث الصحيح ذََكرَُه غريُ  قلت :فاألقسام سبعة ) 
الُعلَماِء ، و لكن نَازََع يف ذلك العالمُة ابُن الـهمام من أئمة الـحنفية ، فقال يف 

 (فتح القدير شرح الـهداية): 
 انفرد ما مث  ) ، الصحيحني(  يف ما ثياألحاد حُّ أصَ :  قالَ  من قولُ  و" 

 مث،  غريمها من  شرطهما على اشتمل ما مث،  مسلم به انفرد ما مث،  البخاري به
 ليس األصحية إذ؛  فيه التقليدُ  جوزـي ال مٌ حكُّ ـت،  أحدمها شرط على اشتمل ما
 الشروط تلك ودُ جُ وُ  ضَ رِ فُ  فإذا،  اعترباها اليت وطِ رُ الشُّ  على هماـاتوَ رُ  الشتمال إالَّ 
 عنيَ  الكتابني يف ما بأصحية حكمـال يكون أفال،  الكتابني غري يف حديثٍ  واةِ رُ  يف
 ليس الشروط تلك جتمعـم معنيـال الراوي بأن أحدمها أو حكمهما مـث،  مِ كُّ حَ التَّ 
  )١. ( هخالفَ  الواقع كونُ  وزُ جُ فيَ ،  الواقع مطابقةـب فيه عُ طَ قْ يُـ  ماـم

  ١/٤٥٥) فتح القدير:١(
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َفاِت  والـمراُد بَشْرِط البخاري ومسلٍم أْن يكوَن الّرَِجاُل ُمتَِّصِفَني بِالصِّ
الَّيت يـَتَِّصُف �َا رَِجاُل البخاري و ُمسلٍم من الضبط ، و العدالة ، و عدم 

رة ، و الغفلة . و قيل : الـمراُد بشرط البخاري ومسلٍم الشذوذ ، و النكا
رَِجالُـُهما أنـُْفُسهم . والكالُم يف هذا طويٌل ذََكْرنَاُه يف ( مقدَِّمِة شرح ِسْفِر 

 السََّعاَدة ) .

( والـمراد بشرط البخاري ومسلم أن يكون الرجال متصفني  قوله :
بالصفات اليت يتصف بـها رجال البخاري ومسلم من الضبط والعدالة وعدم 
الشذوذ والنكارة والغفلة . وقيل: الـمراد بشرط البخاري ومسلم رجالـهما أنفسهم. 

مة شرح سفر السعادة ) لـما انْـَجرَّ الكالُم يف والكالم يف هذا طويل ذكرناه يف مقد
تقسيم الـحديث الصحيح إىل ِقْسم " ما كان على شرط البخاري ومسلم " أراَد 
الـمؤلُِّف بياَن ما هو الـمراُد بقولـهم : " حديٌث صحيٌح على شرط الشيخني " . 

 فأشاَر إىل االختالف يف ذلك حيُث ذََكَر يف ذلك قَوَلِني :
 بَ هَ ذَ أنَّ الـمراَد بشرط البخاري ومسلم رجالـهما أنفسهم . و إليه   -١

مُ  مثفقال :  النظر ) ، نزهة(  يف حجر ابن حافظُ ـال  حيثُ  ِمن ، األرجحية يف يـَُقدَّ
يَّةُ ا  ، الصحيح شروطِ  باقي مع هماـاتوَ رُ  به مرادَ ـال ألنَّ  ؛ َشْرطُُهما وافَقه ما ، َألَصحِّ
مُ مُ  فُهمْ  ، اللزوم بطريق بتعديلهم ولالقَ  على االتفاقُ  لَ صَ حَ  قد اتـُُهماوَ رُ  و  ونقدَّ

 )١(.  روايا�م يف غريهم على

 ٧٥هللا الرحيلي :  ) نزهة النظر بتحقيق عبد١(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٣٧٨                                            

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

، كما  والذهيب،  العيد دقيق وابن ، والنووي،  الصالح ابن قال هذاـوب  
 ابن و،  النووي فعند؟  شرطهما على بقوله مرادـال ما:  السخاوي قالذكرنا ، و 

 اإلسناد ذلك الُ جَ رِ  يكون أن هو الصالح البن تبعاً  والذهيب،  العيد دقيق
 )١. ( كتابيهما يف همـبأعيان عليه محكومـال

ـــــَل ُرَواتــــــهما يف  -٢ ـــــُرَواُة ِمث ــــــمراَد بَشـــــرِط البخـــــاري ومســـــلم أْن يكـــــوَن ال أنَّ ال
َفاِت اليت  يتصف بـها رَِجالـُهما من الضـبط و العدالـة وعـدم الشـذوذ  اتَِّصاِفهم بالصِّ

 الغفلة . و النكارة و
) ، فَقاَل:  مستدركـال(  كتابه بةِ طْ خُ يف  حاكمـالهذا هو الظاِهُر من كالم 

 اهَ لِ ثْ مِ بـ جَّ احتَ  قد اتٌ قَ ثِ  هاـاتوَ رُ  أحاديثَ  خراجإ على تعاىل هللاَ  أستعني أنا و
 َأنَّ  اِإلسالَمِ  َأهلِ  فـَُقَهاءِ  افَّةِ كَ  ِعندَ  الصَِّحيحِ  شرطُ  وهذا.  مهاأحدُ  أو الشيخان

 ، َقَصْدتُهُ  َما على مِعنيُ ـال َوا�ُّ  ، َمْقُبوَلةٌ  الثَِّقاتِ  ِمنَ  واْلُمُتونِ  اَألسانِيدِ  يف الّزِيادةَ 
 )٢( .الوَِكيلُ  ونِعمَ  حسِيب  وهو

ظاهُر كالم الـحاكم يُفِهُم أنَّ الـمراَد بشرط الشيخني أن تكون الرُّواُة ِمثَل  
مة العراقي من  ُرَواتـِهَما ، و ليس الـمرَاُد ُرَواتـهما أنُفَسُهم . و هذا الذي فهمه العال

،  هاـاتوَ رُ  لِ ثْ ـمِ بِ  يأ" مثلهاـب: "حاكمـال فقولُ كالمه ؛ فإنّه يقوُل بعد نقل كالمه: " 
 )٣(.   أنفسهم همـب ال
 
 ١/٤٨) فتح املغيث :١(
   ٣-١/٢املستدرك للحاكم :) ٢(
 ٣٠) التقييد و اإليضاح : ٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٣٧٩                                            

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

و لكن ابن الصالح و ابن دقيق العيد و الذهيب َفِهُموا و أَخُذوا من كالِمه أنَّ 
مراَد الـحاكم هو ُرَواتـهما أنفُسهم ، و نَاَزَعُهم يف ذلك العالمُة العراقي قائًال : 

؛  حاكمـال عمل من العيد دقيق ابن فهمه الذي هو فُ مصنِّ ـال هُ رَ كَ ذَ  الذي ولكن
 يعرتض مث،  مثالً  البخاري شرط على هوأنَّ ،  حديثٍ ـل حاكمـال تصحيحَ  ينقل هفإنَّ 

 ختصرـم يف الذهيب لَ عَ فَـ  وهكذا.  البخاري له جْ ِر خيُ  ومل،  فالناً  فيه بأنَّ  عليه
 )١. ( عنه وهمُ هِ فَ  امَ لِ  فٌ خالِ ـم مذكورـال حاكمـال كالم ظاهر لكن و؛  مستدركـال

( نكته على  و لكن َداَفَع عنهم العالمُة ابُن حجر العسقالين و انْـَتَصرَلـَُهم يف
 اللذين االحتمالني دَ أحَ  يوِّ قَ يُـ  حاكمـال فرُّ صَ تَ  لكن:  قلتُ ابن الصالح ) فقال : 

 -الـحاكم – دهعن كان إذا هفإنّ  ، تعاىل هللا رمحه -العراقي  – ناشيخُ  امهُ رَ كَ ذَ 
 أو الشيخني شرط على صحيحٌ : " قال هواتِ لرُ  مهادُ أحَ  أو اجَ رَ أخْ  قد حديثـال

 و . حسب اإلسناد صحيحُ  : قال له اجَ خرِ ـيُ  مـل هواتِ رُ  بعضُ  كان وإذا،  أحدمها
 - هريرة أيب عن ثمانَ عُ  أيب حديثَ  دَ رَ أوْ  ماـل – التوبة باب يف - هقولُ  ذلك حُ وضِ يُ 

 صحيحُ  حديثٌ  هذا " : قال.  » يٍّ قِ شَ  نْ مِ  إالَّ  ةُ مَ ـحْ الرَّ  عُ زَ نْـ تُـ  ال« :  وعاً رفُ مَ  – �
 حكمتُ ـل النهدي هو كان ولو،  النهدي هو ليس هذا انَ ثمَ عُ  وأبو،  اإلسناد

 اةِ وَ رُ  دِ ألحَ  اجَ خرِ ُـ ي مـل إذا هأنَّ  على  هذا  لَّ دَ فَ  ". الشيخني شرط على حديثـبال
 .غريه و العيد دقيق ابنُ  ىعَ ادَّ  امَ  نيُ عَ  هو و. شرطهما على به حكمـي ال حديثـال
 شرطهما على حُ حِّ صَ فيُ  ، األحيان بعض يف هذا عن يغفل قد حاكمـال كان إن و

 يتوجه و،  النسيان و السهو على ذلك لُ حمَ فيُ  ، واتهرُ  لبعض اجَ خرِ ُـ ي مـل ما بعضَ 
 )٢(.  االعرتاضُ  عليه حينئذٍ  به
 ٣٠التقييد و اإليضاح :  )١(
 ٣٢١-١/٣٢٠النكت على ابن الصالح: ) ٢(
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 يف حاكمـال فُ صرُّ تَ  قوِّيهيُ  وو إليه َجَنَح تلميُذه الشيُخ السَّخاوي ، فقال : 
 صحيحٌ :  يقولُ  فإنه واتهلرُ  معاً  أخرجا قد حديثـال عنده كانإذا   هفإنّ  ؛ مستدركه

 صحيحُ  قال له اجَ خرِ ـيُ  مـل هواتِ رُ  بعضُ  كان إذا و. أحدمها أو الشيخني شرط على
 )١(.  أحدمها شرط على ال و شروطهما على يقول ال أي ، حسب اإلسناد

و ههنا يتوجَُّه ُسؤاٌل ُمِهمٌّ : ما هو شرُط البخاري و مسلم ؟ و الـجواُب   
 شرط أما و(الـجرح و التعديل): ما قال اإلمام عبد العظيم الـمنذري يف رسالته يف 

 منهما دٍ واحِ  عن لْ قَ نْـ يُـ  مـل مسلماً  و،  يَ البخار  أنَّ :  األئمةُ  رَ كَ ذَ  فقد ،الصحيحني
 فَ رَ عَ  امَ ّـ إن و ، الفالين الشرط على يكون ما كتايب يف أخرج أن طتُ رَ شَ :  قالَ  أنه

 )٢( . أجوبةٌ  ذلك يف ولألئمة ، اهُ جَ رَّ خَ  امَّ ـمِ  رَ بَـ تَ اعْ  و ، امَ يهِ كتابَ  رَ بَـ سَ  من ذلك
البخاري،  نّ الـمقدسي يف (شروط األئمة): اعلم أ طاهر ابنُ العالمُة  قالو 

 أن شرطتُ :  قال أنه منهم واحدٍ  عن لْ نقَ يُ  مـلو مسلمًا ، و من ذََكْرنَا بعَدُهم 
 ْربِ سَ  نمِ  الفالين . و إنـما يـُْعَرُف ذلك  شرطال على يكون ما كتايب يف جَ أخرِّ 
 مو مسل اريخالب شرطاعلم أّن ف . منهم رجلٍ  كلِّ  شرطُ  بذلك مُ علَ ، فيُ  همبِ تُ كُ 
من غري  مشهورـال الصحايب إىل هنقلتِ  ةِ قَ ثِ  على تفقَ مـال حديثَ ـال اجَ خرِ ُـ ي أن

 كان فإنِصًال غَري مقطوع ، اختالف بني الثقات األثبات، و يكون إسناُده ُمتَّ 
  الطريقُ  حَّ صَ إذا  واحدٌ  راوٍ  إالّ  له يكن مـل إن و، نٌ سَ حَ ـف صاعداً ــف راويانِ  حايبــللص

 ١/٤٨) فتح املغيث : ١(
 ٩٠يف اجلرح والتعديل بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة:  رسالة) ٢(
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 همحديثَ  اريخالب كَ رَ تَـ  قومٍ  حديثَ  أخرج ماً سلِ مُ  أنَّ  إالَّ  أخرجاه الراوي ذلك إىل
 )١، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشُّبهة . ( هنفسِ  يف وقعتْ  ةٍ بهَ لشُ 

الـخمسة ) ،  األئمة شروط(  يف احلازميو قد َفصََّل هذا البحَث العالمُة 
 و خهـمشاي يف العدل الراوي حالَ  ِربَ عتَ يَ  أنْ  الصحيحَ  جُ خِر ُـ ي من مذهبُ فقال : 

 يلزم ثابتٌ  صحيحٌ  بعضهم عن هوحديثُ ،  أيضاً  اتٌ قَ ثِ  وهم،  عنهم ىوَ رَ  نْ فيمَ 
 و . متابعاتـوال الشواهد يف ال هإخراجُ  حُّ صِ يَ  ال مدخولٌ  بعضهم وعن.  إخراجه

 ومراتب األصل راوي عن اةوَ الرُّ  طبقات معرفةُ  هوطريقُ  وضٌ مُ غُ  فيه بابٌ  هذا
 على مثالً  الزهري أصحاب أنَّ  مَ لَ عْ تَـ  أن هو و،  مثالٍ ـب ذلك ولنوضح . مداركهم

 . اهَ يْـ لِ تَ  اليت على ةٌ يَّ زِ مَ  منها طبقةٍ  لكل و،  طبقات مسـخ
 و،  يونس و،  عيينة وابن،  مالك حوـن الصحة غاية يف:  فاألوىل 

 . البخاري مقصد هي و.  حوهمـن و، عقيل
 حفظـال بني تْ عَ مجََ  األوىل أنَّ  غريَ  العدالة يف األوىل تْ كَ اَر شَ :  والثانيةُ  
 السفر يف هلُ مِ زايُ  من منهم كان حىت؛  للزهري مالزمةـال ولطُ  بني و،  واإلتقان

،  هحديثَ  سْ ارِ مَ ـتُ  فلم،  ريةً سِ يَ  ةً دَّ مُ  إالَّ  الزهريَّ  مْ الزِ تُ  مـل والثانيةُ ، حضرـال يف همُ الزِ ويُ 
 النعمان و ،األوزاعي و،  سعد بن كالليث،   األوىل الطبقة ونَ دُ  اإلتقان يف واوكانُ 
 . سلمٍ مُ  شرطُ  وهو،  راشد بن

 وامُ سلَ يَ  مـل همـَّ أن غريَ  األوىل الطبقة أهل مثلَ  الزهريَّ  وامُ زِ لَ : مجاعٌة  والثالثةُ 
 حسني بن وسفيان،  برقان بن كجعفر ولبُ والقَ  دِّ الرَّ  بني مفهُ ،  رحجَ ـال لِ وائِ غَ  من

 . والنسائي داود أيب شرطُ  هم و،  مكيـال حـصال بن زمعة و،  السلمي

 ١٨-١٧) شروط األئمة الستة : ١(
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 ةِ لَّ بقِ  وادُ رَّ فَ تَـ  و التعديل و جرحـال يف الثالثةَ  واكُ اَر شَ  قومٌ :  لرابعةُ ا و
 حيـي بن كمعاوية،   كثرياً  وهمُ الزِ يُ  مـل همـألن؛  الزهري حديثـل همتِ سَ ارَ مَ ـمُ 

 .الرتمذي شرطُ  هو و،  الصباح بن مثىنـوال،  الكليب حيـي بن إسحاق و، الصديف
 جُ خِر ُـ ي منـل وزُ جُ ـيَ  ال مجهولنيـوال فاءعَ الضُّ  نمِ  رٌ فَ نَـ :  خامسةُ ـوال 

 واالستشهاد االعتبار يلِ بِ سَ  على إالَّ  همحديثَ  جَ خِر ُـ ي أن األبواب على حديثَ ـال
 )١( . فال الشيخني عند فأما.  دونه فمن،  داود أيب عند

 حديثـال يروي أن شرطهما أنّ من  هللا عبد أبووأما ما َذَهَب إليه الـحاكم  
 عنه يروِ يَ  بأن جهالةـال اسم هعن زائلٌ  صحايبٌّ  -4- هللا رسول عن

 له و،  الصحابة عن بالرواية مشهورُ ـال التابعيُّ  عنه يْ روِ يَ  مث ، عدالن تابعيان
 الطبقة من اةٌ وَ رُ  له و،  نٌ تقِ مُ  ظٌ حافِ  التابعني أتباع من عنه هِ يْ روِ يَ  مث،  تانِ قَ ثِ  راويان
 )٢. ( روايته يف بالعدالة مشهوراً  حافظاً  مسلم أو البخاري شيخ يكون مث ، الرابعة

 أنَّ  هللا عبد أبو حاكمُ ـال اهُ عَ ادَّ  ما: أن فـََقد َردَّ عليه ابُن طاهٍر بـما حاصله 
 للتابعي يكون مـث،  داً اعِ صَ فَ  يانِ اوِ رَ  للصحايب يكونَ  أنْ  ومسلم البخاري شرط

 أحاديثَ  اجَ رَ اخْ  هماـبأن عليه ضٌ قِ تَ نْ فمُ  كالمه آخر إىل ثقتان راويان مشهورـال
 )٣. ( واحدٌ  راوٍ  الَّ إ همـل ليس الصحابة من ماعةٍ ـج

حازمي يف شروط األئمة، و كذا َردَّ عليه غريُه من األئمة رداً ُمْشَبعاً منهم الـ
 و ابن الصالح و ابن حجر و غريهم .  

 ٥٩-٥٦) شروط األئمة للحازمي مع شروط األئمة البن طاهر:١(
 ٨٧:  واملدخل ، ٦٢: احلديث مو عل معرفة) ٢(
  ١٩-١٨) شروط األئمة الستة : ٣(
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........................................................ 

أي )  ( والكالُم يف هذا طويٌل ذََكْرنَاُه يف ُمقدَِّمِة شرح ِسْفِر السََّعاِدةقوله : 
الكالم يف الـمراد بشرط البخاري و مسلم ، و يف ُشُروِطهما َطويٌل ، و قد ذكرنا 

ألََّفه الشيُخ الـمؤلُف شرحاً  ) شرح ِسْفر السََّعاَدة( منه ما يليق بـهذا الكتاب . و
على ( ِسْفر السَّعادة يف ذِْكِر تاريِخ الرَُّسول قَبَل نـُُزوِل الَوْحي و بَعَده ) وهو من 
تآليف الشيخ العالمة مـجد الدين الفريوزآبادي صاحب القاموس الـمحيط 

وخصائَصه و  -4-، ذكر فيه مشائَل الرسول  ٨١٧الـمتوىف: 
زآبادي يَـِميُل إىل الظاهرية ، و لذا َمَشى معموالتِه وعاداِته . و كان الشيُخ الفريو 

فيه على طريقتهم ، فذََكَر ما ليس عليه َعَمُل أئمة الفقهاء الـمجتهدين ، و أْعَرَض 
َحاح يف الـموضوعات  عمَّا عليه األئمة ، و كذا أدَخَل كثريًا من األحاديث الصِّ

زي ، فَحاَوَل مؤلُفنا أن تقليدًا  لـما ذهب إليه الـمتشدُِّدوَن كالعالمة ابن الـجو 
يشرح هذا الكتاب مع ذكر ما عليه األئمة الـمجتهدون ، و الـجواب عن 
اإليرادات و الشبهات اليت  أثِيـَْرْت حوَله ، و َمسّٰى هذا الشرح بـ : (طريق اإلفادة 
إىل سفر السعادة) و كتب عليه مقدمًة مبسوطًة ذكر فيه اصطالحات الـحديث ، 

لـمواضيع من هذا الـمبحث ، فأفاد و أجاد ؛ بل الـحق أن و بسط فيه بعض ا
 إن هذه الـمقدمة هو روح هذا الشرح. وهللا أعلم.       –َع والـحقُّ أحقُّ أن يـُتَّبَ  –يقاَل 
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األحاديُث الصَّحيَحُة لـم تـَْنَحِصْر يف َصِحيَحي البخاري ومسلٍم ، و لـم 
َحاَح ُكلََّها ؛ بل مها مُ  َحاُح اليت َيسَتوِعَبا الصِّ َحاح ، والصِّ نَحِصراِن يف الصِّ

 عندمها وعلى شرطهما أيضاً لـم يُورَِداها يف كتابيهما فضالً عمَّا عند غريمها . 

( األحاديُث الصَّحيَحُة لـم تـَْنَحِصْر يف َصِحيَحي البخاري ومسلٍم ، و لـم  قوله :
َحاح ، والصِّ  َحاَح ُكلََّها ؛ بل مها ُمنَحِصراِن يف الصِّ َحاُح اليت عندمها َيسَتوِعَبا الصِّ

وعلى شرطهما أيضًا لـم يُورَِداها يف كتابيهما فضًال عمَّا عند غريمها )  مـما ال بُدَّ 
 نمن التنبيِه عليه : أّن الـمؤلَِّف يف هذا الـمقطع يُريُد إزالَة َظنِّ َمن َيُظنُّ : أ

 يف حديثـال من حّ صَ  ما كلَّ  اجَ رِ خيُْ  نأ التزما قداإلمامني البخاري و مسلمًا 
 ماـب اومَ قُ يَـ  مـل هماـبأن عليهما واضُ رَ اعتَـ ، مث لـما َشاَهُدوا خالَف ذلك  كتابيهما

على ما  - وغريه الدارقطين حسنـأبوال حافظـال ماماإل هماألزم. كما  به التزما
 أن مع هاخراجَ إ تركاقد  حاديثأ خراجَ إ -حكاه عنه ابن الصالح و النووي 

:  وغريه الدارقطين ذكر و.  هاـب همايصحيح يف لروا�ا أخرجا قد أسانيد أسانيدها
 - هللا رسول عن واوَ رَ  - عنهم هللا رضي – الصحابة من مجاعةً  أنّ 

 مـل و،  ناقليها يف نَ طعَ المَ  احٍ حَ صِ  وهٍ جُ وُ  من همأحاديثُ  تْ يَ وِ رُ  و -4
قال النووي:  . مذهبيهما على خراجهاإ فيلزمهما،  شيئاً  أحاديثهم من اجَ خرِ ُـ ي

  أن و،   هٍ بِّ نَ مُ   بن مامـه صحيفةِ  من أحاديث على اقَ فَ اتـَّ  هماـأن يالبيهق وذكر
 وصنف واحد سناداإل أن مع منها بأحاديث اآلخر عن دَ انفرَ   منهما  واحدٍ  لَّ كُ 

 )١. (ألزمومها الذي النوع هذا يف يهرو ـال ذر وأبو الدارقطين

 ٢٤، مقدمة شرح مسلم : ٩٥-٩٤)  صيانة مسلم البن الصالح :١(
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قال البخاريُّ : َما أْوَردتُّ يف كتايب هذا إالَّ َما َصحَّ ، و لََقْد تـَرَْكُت  
َحاح . و قال ُمسلٌم : الَِّذي أْوَردتُّ يف هذا الكتاب من  َكثريًا من الصِّ

 األحاديث صحيٌح  ، و ال أُقوُل :  إّن ما تـَرَْكُت َضِعيٌف .

 أن والظاهروهذا اإللزام إنـما نشأ من اعتقاد التزامهما االستيعاب، 
بعدم التزامهما ذلك.و أجاب  حهماـتصري يبلغهم مـل ذلك يف عليهما معرتضنيـال

؛ هماـل الزم غريُ  الدارقطين ألزمهما ما إنعنه ابن الصالح يف (صيانة مسلم) فقال:
 األحاديث ميعـج يستوعبا أن على كتابيهما يضعا مـول التطويل نباجَ ـتَ  هماـفإن

 )١.(حاـصري عنهم ذلك روينا الصحاح بعض تركا هماـبأن واعرتفا الصحاح
 لزاماإل هذاو أجاَب عنه النووي يف ( مقدمة شرح مسلم ) قائًال : "و  

 عنهما حَّ صَ  بل؛  الصحيح استيعابَ  يلتزما مـل هماـنإف؛  حقيقةـال يف بالزم ليس
 يقصد كما،  الصحيح من لٍ مجَُ  مجعَ  ادَ صَ قَ  ماـوان، يستوعباه مـل هماـبأن ماحهـتصري

 )٢". (مسائله مجيعَ  حصرـي أنه ال مسائله من مجلةٍ  مجعَ  الفقه يف مصنفـال
على ما ُيِشُري إليه كالم ابن الصالح و  –و أما تصريـحهما يف ذلك 

 يف أدخلتُ  ما:  قال أنه البخاري عن يَ وِ رُ  فقد -النووي و كذا كالم الـمؤلِّف 
 )٣. ( ولَ طُ يَ  ال حىت الصحيح من كتُ تَـ  و،  حَّ صَ  ما الَّ إ جامعـال كتايب

 الَّ إ الكتاب هذا يف أخرج مـل:  قال البخاري عن ماعيليـساإل ىوَ رَ  و
 )٤( . أكثرُ  الصحيح من تركتُ  ما و،  صحيحاً 

 ٩٥) صيانُة مسلم:١(
 ٢٤) مقدمة شرح مسلم : ٢(
 ٥، هدي الساري:٢٤/٤٤٢، �ذيب الكمال :١٩/٧٨) سري أعالم النبالء :٣(
  ٥، هدي الساري:٢٣/٤٦٧) سري أعالم النبالء :٤(
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........................................................ 

كما حكاُه الـحافظ ابُن َحَجر العسقالين بعد   - مساعيلياإلو قد َعلََّلُه 
 الواحد الباب يف عمَ ـجَ لَ  عنده صحيحٍ  لَّ كُ  جَ رَ أخْ  لو: بأنَّه -حكاية هذا القوِل 

 فيصريُ  تحَّ صَ  إذا منهم واحدٍ  لكُّ  طريقَ  رَ كَ لذَ  و،  الصحابة من ماعةٍ ـج حديثَ 
 )١. ( اً دّ جِ  رياً بِ كَ  كتاباً 

 ماـل أنه عنه يَ وِ رُ أما اإلمام مسلم فقد هذا ما َجاء عن البخاري ، و 
 األحاديث معـج من لَ عَ فَـ  ما علىأبو زرعة و مـحمَُّد بن مسلم بن وارة  هبَ تَـ اعَ 

 ونَ دُ جِ فيَ ،  علينا البدع ألهل يطرق هذاَ  إنَّ :  له يلَ قِ  و،  كتابٍ  يف اححَ الصِّ 
 ماـإن:  قالَ .  يححِ الصَّ  يف هذا ليس:  حديثٍ ـب عليهم جَّ تُ احْ  إذا واولُ قُ يَـ  بأن السبيلَ 

 من هُ جْ رِ خْ أُ  مـل ما إنَّ :  أقل مـول،  حاحٌ صِ  هو:  قلتُ  و الكتابَ  هذا أخرجتُ 
 من حديثـال هذا رجتُ أخْ  ماـإن و،  ضعيفٌ  فهو الكتاب هذا يف حديثـال

 )٢. ( هتِ حَّ صِ  يف يرتابُ  ال و،  ينِّ عَ  هيكتبُ  نمَ  وعند عندي ليكونَ  الصحيح
و هذا الـمقطع َدَفَع فيه الـمؤلُف أيضًا ما قد  قال الراقم عفا هللا عنه :  

َحاح هي ما يف كتايب البخاري و مسلم  يـَُقاُل من الـمقّصرين : إنَّ األحاديث الصِّ
الرتمذي ، و  فحسُب ، و أما األحاديث اليت رواها غريُهـما من األئمة ، كاإلمام

اإلمام أيب داود ، و اإلمام النسائي ، وغريِهم يف ُكُتِبهم ، فال اعِتَداَد �ا عند هؤالء 
الـمقّصرين ، و لذا تـَرَاُهم يُطالُِبوَن من الـخصم بـحديث البخاري أو مسلم يف 

 َمعَرِض الدليل ، و ال يـَْقبَـُلوَن حديَث غريهم ، و إن كان َصِحيحاً .
 ٥هدي الساري: )١(
 ١٠٠) انظر : صيانة مسلم البن الصالح:٢(
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ِك واإلتياِن َوْجُه تـخصيِص اإليراِد والرتِك إمَّا  والُبدَّ أن يكوَن يف هذا الرتَّ
حَّة ، أو من ِجَهِة َمقَ   اِصَد ُأَخَر .من ِجَهِة الصِّ

؛ بل جهٌل فاحٌش ؛ ألن اإلمام البخاري و اإلمام  خاطئ و هذا َظنٌّ  
مسلماً لـم َيْسَتوِعَبا األحاديث الصحاح كما ذكرنا ، و إنـما التزما إخراَج الـحديث 
الصحيح من ُدون االستيعاِب ، بل ُهناك أحاديُث ِصحاٌح أكثُر مـما يف 

َنن هدرًا ، كما يلمس الصحيحني، فلو لـم يـُْعَتّد بـها ولـم تُقَبل َلَضاَع أكثُر السُّ 
 . و هل يسوغ ذلك إال الـمعاند ؟ ريةٍ صِ وبَ  رٍ صَ بَ  يذِ  لُّ كُ ذلك  

مث أَشاَر الـمؤلُِّف إىل وجه تركهما بعض األحاديث الصحيحة بقوله : (وال 
بُدَّ أن يكوَن يف هذا الرتك واإلتيان َوْجُه تـخصيِص اإليراِد والرتِك إمَّا من ِجَهة 

حَِّة أو من ِجَهِة َمَقاِصد ُأَخَر )   الصِّ
،  اهُ كَ تَـ  يذِ الَّ  حديثُ ـال كانَ  ذاإ امَ هُ لكنـَّ و قال ابن الصالح ثـم النووي : 

 و رياً ظِ نَ  له اجَ خرِ ُـ ي مـول،  هابِ بَ  يف أصالً  الظاهر يف هسنادِ إ ةحَّ صِ  مع مهادُ أحَ  هُ كَ تَـ  أو
 اهُ يَ وَ رَ  كانا نإ علةٍ  على فيه ااطلعَ  هماـأن امهِـ حال نمِ  رُ اهِ فالظَّ ،  هامَ قَ مَ  ومُ قُ يَـ  ما ال
 اهكرَ ذَ  ماـم غريه أن رأيا أو،  طالةاإل لرتك  يثاراً إ أو،  اناً سيَ نِ  تركاه هماـأن حتملـي و
 )١. ( ذلك لغري أو،  هسدّ مَ  سدّ يَ 

قلت : قد مّر بنا عن اإلمامني ما يقوي احتمال أنـهما تركاها خشية 
 . و هللا أعلم . اإلطالة فالـحمل عليه أوىل ، بل متعٌني عندي 

 ٢٤، مقدمة شرح مسلم:٩٥) صيانة مسلم :١(
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والـحاكُم أبو عبِد هللا النيسابوري َصنََّف كتابًا َمسَّاُه : " الـمستدرك "  
َحاح أْوَرَده يف هذا الكتاِب و  بـمعىن أنَّ َما تـَرََكُه الُبخاري و ُمسِلٌم ِمن الصِّ

و بعَضها على َشرِط أحِدمها ، و  َتَالَىف واْسَتْدَرَك بَعَضها على شرط الشَّيَخني ،
 بعَضها على غِري َشرِطِهَما . 

( و الـحـاكُم أبو عبد هللا النيسابـوري َصنَّـَف كتابًا َمسَّاه : "  قوله : 
َحاح يف الصحيحني ُيِشُري  أقول : الـمستدرك " اخل ) لـما ذكر َعَدم استيعاِب الصِّ

إىل ما فَاَت البخارَي و ُمسِلمًا من األحاديث الصحاح و َمن اْسَتْدَرَك عليهما ، 
لكي يكوَن دليًال آخَر على أن الشيخني لـم يلتزما استيعاب الصحاح . فذكر 

. و هو كتاٌب  حاكمـال هللا عبد أيب للحافظ)  الصحيحني على مستدركـالههنا ( 
،  ماـأحده شرط أو،  يهمارطَ لشَ  قٌ افِ وَ مُ  هأنَّ  رأى ماـم الصحيحني يف ليس ما هُ عَ دَ أوْ 
 رياً شِ مُ  منهما واحدٍ  شرط على يكن مـل إن و،  تصحيحه إىل هاجتهادُ  ىأدَّ  ما و

، البخاري شرط على أو، الشيخني شرط على صحيحٌ  هذا: هبقولِ  ولاأل القسم إىل
 رمبا و،  اإلسناد صحيحُ  هذا:  بقوله الثاين القسم إىل و،  سلممُ  شرط على أو
 .  ذلك على هاً بِّ نَ مُ  عنده حَّ صِ يَ  مـل ما فيه دَ رَ أوْ 

 هفي لَ تساهَ قد  يـجب على الطالب أي يعلَم أن اإلمام الـحاكم لكنو 
 .من العلماء مآخذُ ـال فيه عليه كثرتصحح الـمناكريوالـموضوعات و لذا  حىت  داً جِ 

 ألحاديث تصحيحه حاكمـال عن ذكر أن بعد تيمية ابنشيخ اإلسالم  قال
 تصحيح دجرَّ ـم على يعتمدون ال حديثـبال العلم أهل كان هذاـل: " موضوعة

 مصححنيـال يف هو لكن ، صحيح فهو هُ حُ حِّ صَ يُ  ما غالب كان إن و ، حاكمـال
 فيمن ليس و ، عليه أغلب الصواب كان إن و ، غلطه يكثر الذي الثقة منزلةـب

 فإن ، بسيتــال انـبــح بن امتــح أيب خالفـبه تصحيح من أضعف احلديث يصحح
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و قال : إنَّ البخاري وُمسلماً لـم يَـْحُكَما بأنَّه ليس أحاديُث صحيحٌة غَري 
 .ما َخرََّجاُه يف ٰهَذْين اْلِكَتابـَْني 

 الرتمذي تصحيح وكذلك ، قدراً  وأجل حاكمـال تصحيح فوق تصحيحه
 هؤالء فإن ، حديثـال يصحح فيمن همـوأمثال ، منده وابن خزمية وابن والدارقطين

 وال ، حاكمـال من الباب هذا يف أتقن فهم ، نزاع ينقلونه ما بعض يف كان وإن
 مسلم تصحيح يبلغ وال ، مسلم تصحيح مبلغ هؤالء من الواحد تصحيح يبلغ
 ) .١( "  البخاري تصحيح مبلغ

 بتصحيح حديثـال أطباء احلفاظ يعبأ ال: " القيم ابنالعالمة  قال و
 حسن على تصحيحه يدل ال بل ، البتة رأساً  به يرفعون وال ، شيئاً  حاكمـال
 وإن ، حديثـبال العلم أهل عند شك بال موضوعة أشياء يصحح بل ، حديثـال

- هللا رسول سنة على معيارـب فليس ذلك يعرف ال حديثـبال له علم ال من كان
 يصحح نفسه حاكمـوال ، شيئاً  به حديثـال أهل يعبأ وال ،-4

 وأطلق ، همـب حتجـي ال أن له)  مدخلـال(  كتاب يف أخرب وقد ماعةـج أحاديث
 ) .٢" ( بعضهم على الكذب

( وقال ) أي الـحاكم (: إن البخاري ومسلماً لـم يـَْحُكَما بأنَّه ليس  و قوله :
ما َخرََّجاُه يف هذين الكتابني ) هذا كالفذلكة لـما تقدم من  أحاديث صحيحة غريَ 

َحاَح . فالح  البحث يف عدم استيعاب اإلمامني البخاري و مسلم األحاديَث الصِّ
�ذا التقرير أن األحاديث الصحيحة ال تنحصر يف الصحيحني؛ بل توجد الكثري 

األربعة و صحيح ابن منها يف غريمها من الكتب الـمصنفة يف الـحديث ، كالسنن 
 خزمية و صحيح ابن حبان و غريها . و سيأيت ذكر بعضها مع الكالم عليها .     

 ١/٢٥٥) جمموع الفتاوى :١(
 ٢٤٥) الفروسية :٢(
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هذا ِفرَقٌة من الـُمْبَتِدَعة أطاُلوا أْلِسَنتَـُهم  وقال : قد َحَدَث يف َعصرِنَا
ين بأنَّ مـجموَع َما َصحَّ عندُكم من األحاديث لـم يَبُلْغ  ِة الدِّ بالطعن على أئمَّ
 زهاء عشرة آالٍف . و نُِقَل عن البخاري أنه قال : حفظُت من الصحاح مائة

َحاح مائيت ألف . و الظاهُر  أنُّه  -و هللا أعلم  –ألف حديث ومن غري الصِّ
يُريد الصحيَح على َشْرِطه ، و َمبَلُغ ما أورد يف هذا الكتاب مع التكرار سبعة 
 آالف و مائتان و مخس و سبعون حديثاً ، و بعد حذف التكرار أربعة آالف .

قوله : ( وقال ) أي الـحاكم ( : قد َحَدَث يف عصرنا هذا فرقٌة من 
الـمبتدعة أطالوا ألسنتهم بالطعن على أئمة الدين : بأن مـجموَع ما َصحَّ عندكم 

 -حاديث لـم يَبُلْغ ُزَهاَء عشرِة آالٍف ) أي مقداره ، و الُزهاء بضم الزاء من األ
،  زهاؤهم وكم،  ألف هاءزُ  هم:  الُ قَ يُـ ،  منه بقرُ يَ  ما و الشيءِ  قدارُ مَ  -لغًة 
 . (الـمعجم الوسيط : مادة زهو) كثري عدد ذو: أي  زهاء ذو قوم وهم

 َوَقدْ و حاصل الطعن يُفَهُم من عبارة الـحاكم يف الـمستدرك ، و هي هذه :  
يعَ  بَِأنَّ  ، اْآلثَارِ  ِبُرَواةِ  َيْشَمُتونَ  مبتِدعةِ ـال ِمنَ  َمجَاَعةٌ  َهَذا نَاَعْصرِ  ِيف  نـََبغَ   َيِصحُّ  َما مجَِ

ُلغُ  الَ  َحِديثـالْ  ِمنَ  ِعْندَُكمْ   اْلَمْجُموَعةُ  اَألَساَنِيدُ  َوَهِذهِ  ، َحِديثٍ  آَالفِ  رَةَ َعشَ  يـَبـْ
رُ  َسِقيَمةٌ  ُكلَُّها ِمْنهُ  َأْكثـَرَ  أَوْ  أََقلَّ  أَوْ  ُجْزءٍ  أَْلفِ  َعَلى اْلُمْشَتِمَلةُ   ) ١( . َصِحيَحةٍ  َغيـْ

( و نُِقَل عن البخاري أنه قال :حفظُت من الصحاح مائَة ألف قوله : 
حكى هذا القول ابن عدي ، و  وحديث ، و من غري الصحاح مائيت ألف ) 

 :    ولــقُ ــــــي البخاريَ اإلماَم  تُ عْ مِ ـسَ ،  مريويهـخ بن دحمَّ ـمالنووي ، و الذهـيب ، عن 

 ١/٢)  املستدرك:١(
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........................................................ 

  )١. ( صحيح غري حديث ألف مائيت أحفظ و، صحيح حديث ألف مائة أحفظ
و يظهر منه أنه كان عند البخاري من الصحاح ما يقرب ألف حديث ، 
بينما أودع الصحيَح أربعة آالف بـحذف الـمكررات كما يأيت . و هذا يف الـحقيقة 

 جواب عما أورده الـمبتدعة على األئمة . 
أنه يريد الصحيح على شرطه ) هذا  -وهللا أعلم  -( و الظاهر  قوله :

اإلمام البخاري من الـمؤلف و لكن ال داعية له مع أنه خالف الظاهر   شرح قول
 كما يبدو لكل ذي عني و قلب .

( ومبلغ ما أورد يف هذا الكتاب مع التكرار سبعة آالف ومائتان  قوله :
ومخسة وسبعون حديثًا وبعد حذف التكرار أربعة آالف ) هذا ما اختاره ابن 

 الدين حيـم الشيخ وتبعهالصالح من عدد أحاديث البخاري يف ( مقدمته ) ، 
،  مسندةـبال اهَ دَ يَّ فقَ مسلم )،  شرح(  يف فَ الَ خَ  ولكن) ،  ( التقريب يف النووي
 الرتاجم يف هدَ رَ أوْ  ما و،  معلقةـال األحاديث" مسندةـال: " بقوله فأخرج

 بقوله جَ رَ خَ  ذلك لُّ ـفك،  موصل إسناد بغري االختالف وبيانات، متابعـوال
 أحاديثه مجيعَ . و لكن الشيخ ابن حجر َحقََّق يف (هدي الساري) : أنَّ  ةمسندَ ـال
 وتسعون وسبعة مائة وثالث آالف سبعةُ : " متابعاتـوال اتِ قَ معلَّ ـال ىوَ سِ  رمكرَّ ـبال

 )٢. ( حديثاً  نيوعشر  نيواثن حديثٍ  مائةَ  ذكروه ما على زاد فقد،  حديثاً 
، ٢/١٠٥، تذكرة احلفاظ: ٩٤،�ذيب األمساء واللغات :١/١٣١) الكامل البن عدي:١(

 ٢٣/٤٠٨سري أعالم النبالء:
 ٤٦٨)  انظر : هدي الساري:٢(
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اإلمام  قاللم يتعرض الـمؤلف لعدد أحاديثه ـ و ف مسلم يحصح أما و
 آالف أربعة حوُ ـن رِ مكرَّ ـال بإسقاط فيه ما جملةُ ( التقريب ): " ف يفالنووي 
 يعين(  عمرو أبو الشيخ قال:  ) مسلم شرح". و قال هو أيضًا يف (  حديثٍ 
 زرعة أيب عند كنتُ :  قال،  حافظـال قريش أيب عن روينا) :  الصالح ابنالعالمة 

.  ارَ تذاكَ  و،  ساعةً  جلس و،  عليه مَ لَّ فسَ ،  حجاجـال بن مسلمُ  فجاء،  الرازي
:  زرعة أبو قال.  الصحيح يف حديث آالف أربعةَ  معـج هذا:  له قلتُ  قامَ  افلمَّ 
،  أصول حديث آالف أربعة هذا كتابه أنَّ  أرادَ :  الشيخ قال؟  الباقي كَ رَ تَـ  نمَ فلِ 

 )١. ( اترَ رَّ كَ مُ ـال دون
 بخاريال على يزيد هو و:  العراقي قالو لكن قال العالمة السيوطي : 

:  قال أنه سلمة بن مدـأح الفضل يـأب عن رأيتُ  و:  قال،  هقِ رُ طُ  لكثرة رمكرَّ ـبال
.  آالف مانيةـث هاـإن:  يجِ نِـايَّ مَ ـال حفص أبو قال و،  حديثٍ  ألف عشر اثنا هاـإن

 ) ٢. ( نظر هذا يف عندي و:  حجر ابن قال
يف  فذكر األمري الصنعاين، متون ـيخان على إخراجه من الالشَّ  قَ فَ أما ما اتّـ  و

ملة ما جُـ   أنَّ قال : جوزقي ـال) نقًال عن الـحافظ ابن حجر أن توضيح األفكار ( 
 ستة و ثلثمائة و متون يف كتابيهما ألفان وـاتفق الشيخان على إخراجه من ال

 )٣ـ ( عشرون حديثاّ 
 ٢١ ، مقدمة شرح مسلم:١)  التقريب : ١(
 ١/١٠٤)  تدريب الراوي:٢(
 ٦١/ ١) توضيح األفكار: ٣(
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وَلَقْد َصنََّف اآلَخُروَن من األئمَِّة ِصَحاحًا ، ِمثل َصحيِح ابِن ُخَزيْـَمَة  
الَِّذي يـَُقاُل له: إماُم األئمَِّة ، وهو َشيخ ابِن ِحبَّان ، وقال ابُن ِحبَّان يف مدحـه: 

ا رأيُت على وجه األرض أَحدًا أْحَسَن يف صناعة السَُّنن ، و أْحَفَظ لأللفاظ م
 الصحيحة منه َكَأنَّ السَُّنَن واألحاديَث ُكلََّها ُنصَب َعيَنيه .

لـّما ثبت مـمَّا مرَّ من األدلَّة أّن اإلمامني البخاري ، و مسلمًا لـم يستوعبا 
 أينَ  : َفِمنْ  لَ اقَ األحاديث الصحاح يف كتابيهما اتـََّجَه إليه سؤاٌل ، و هو أن يُـ 

 صحيحيهما ؟  يف ما على الزائد الصحيحُ  فُ عرَ يُ 
فأَجاَب الـمؤلُِّف عن ذلك بقوله: ( و لقد َصنََّف اآلَخُروَن من األئمة 

 ِصَحاحاً اخل ) فذكر منها : 
 بن إسحاق بن حمدـم بكر وأب إلمامو هو ا صحيح ابن خزيـمة : -١

شيُخ ابن   -كما قال الـُمؤلف   -وهو  ) ٣١١:  سنة متوىفّٰ ـال ( النيسابوري خزمية
ان يف َمدِحه : ما رأيُت على وجه األرض أحدًا أحسَن يف ِحبَّان ، و قاَل ابُن ِحبَّ 

صناعة السَُّنن و أحفَظ لأللفاظ الصحيحة منه كأنَّ السَُّنَن و األحاديَث ُكلََّها 
     ابن كتاب يف دُ وجَ يُ  ما ذَ ؤخَ يُ  أن ما قال الـمؤلِّفُ  مقتضىُنْصب َعيَنيه . ثـم 

وهو  َة ؛الصح وااشرتط ن الذينم وغريمها،  حبان ابنكذا ما يف كتاب   و،  ةـخزمي
 الذي اختار الشيخ ابن الصالح ، فقال يف ( علوم احلديث ) :

 فيما الصحيحَ  منهم طَ رَ تَـ اشْ  نمَ  بتُ كُ  يف وداً وجُ مَ  كونه دُ جرَّ ـم يكفي و"  
 على ةِ جَ رَّ مخَ ـال الكتب يف دُ وجَ يُ  ما كذلك و).  خزمية ابن كتابـــــ : (  ك، معهـج
 و ،  اإلسفرائيين عوانة أيب كتابـــــــ :  ك)   سلمم كتاب(  و )  البخاري كتاب( 
تتمة  من غريها و)  الربقاين بكر أيب كتاب(  و)  اإلمساعيلي بكر أيب كتاب( 
 هذا   من  كثريٌ  و.  حيحنيالص  ثأحادي من كثري يف شرح زيادة أو،  محذوفـل
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........................................................ 

  )١. ()  حميديـال هللا عبد أليب) (  الصحيحني بني جمعـال(  يف موجودٌ 
 مجعَ  فيه التزم  -كما قيل   –؛ ألنه  رٍ ظَ نَ من  ذلك كلُّ و لكن ال يـخلو 

 تسميته من هشرطُ  مَ لِ عُ قد  و . هشرط وفق على حديثـال من حسنـوال الصحيح
 يف قطعٍ  غري من ، لِ دْ العَ  عن لدْ العَ  بنقل لصِ متَّ ـال الصحيحُ  مسندُ ـال: "  لكتابه
 )٢( . " النقلة يف رحٍ جَ  وال ، السند

 اجَ رِ خْ ُـ ي أن كتابيهما يف حبان وابن زميةَ خُ  ابنُ  يلتزم فلمو قال ابن حجر : 
 أل�ما (ابن الصالح)؛ مؤلفـال ذكرها اليت وطُ رُ الشُّ  فيه اجتمعتْ  يذِ الَّ  الصحيحَ 

 من قسمٌ  حسنَ ـال أن عندمها بل ، حسنـوال الصحيح بني التفرقةَ  ىرَ يَـ  ال ممن
و مسى ابن خزمية  : " قال  . بشرطه حبان ابنُ  حَ رَّ صَ  وقد.  هيمُ سِ قَ  ال الصحيح
 يف قطعٍ  غري من ، لِ دْ العَ  عن لدْ العَ  بنقل لصِ متَّ ـال الصحيحُ  مسندُ ـالكتابه " 

 ابن ألن ، سواء حبان ابن شرط مثل الشرط وهذا. " النقلة يف رحٍ جَ  وال ، السند
 ما يعضد ماـم و . منواله على ناسج حرهـب من فٌ غرتَِ مُ  خزمية البن تابع حبان
 جُ ِر خْ ـيُ  الذين الثانية الطبقة أهل بأحاديث حبان ابن و،  مةـخزي ابن احتجاجُ  ذكرنا
 حمدمـ و،  الليثي زيد بن أسامة و إسحاق كابن،   متابعاتـال يف همأحاديثَ  مسلمٌ 

 تَ فْ رَ عَ  ذلك رَ رَّ قَ تَـ  فإذا . هؤالء وغري،  علقمة بن عمرو بن حمدـم و،  عجالن بن
 �ا االحتجاج صالحيةَ  حبان وابن خزمية ابن كتاب يف اليت األحاديث حكمَ  أنَّ 

 أن أما و . قادحة علة بعضها يف يظهر مـمال حسنـال و الصحيح بني دائرةً  لكو�ا
 الصحيح حد يف مذكورةـال الشروط مجعت هاـأن صحيحةً  يسميها من مراد يكون

  )٣( .- أعلم هللا و –.  فال
 ٢١) علوم احلديث بتحقيق نور الدين عرت : ١(
 ١٨٦/  ٣ و ، ٣/  ١ : خزمية ابن صحيح) ٢(
 ٢٩١ -٢٩٠/ ١ :حجر البن ، الصالح ابن على النكت) ٣(
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ــَقة ثـََبت فَاضل إمام و مثل صَ  حيِح ابِن حبَّاَن تلميِذ ابن خزيـمة ، ِث
فـَهَّام . و قال الـحاكُم : كاَن ابُن ِحبَّان ِمن أْوِعَيِة الِعلم ، و اللَُّغة ، و 

 . الـحديِث ، والوعظ . و كان من ُعَقالِء الّرَِجاِل 

ذكر من الـمصنفات يف الصحيح صحيح ابن  : انَ بَّ حِ  ابنِ  يحُ حِ صَ  -٢ 
 انَ بَّ حِ  بن حمدـم حامت وأب إلمامِحبَّاَن ، فقال: (و مثل صحيح ابن حبان) و هو ا

، و هو تلميُذ ابن خزيـمَة ، ثقٌة ثـََبٌت فاضٌل إمام  ٣٥٤:  سنة متوىفَّ ـال سيتالبُ 
: من أوعية العلم واللغة والـحديث  -كما قال احلاكم   –فّهام ، وكان ابن حّبان 

 به حهـبتصري مُ لَ عْ يُـ "  صحيحه"  يف هشرطُ والوعظ ، وكان من ُعَقالَِء الّرَِجال ، و 
 من هذا انَ كتابَـ  أودعناه فيما انَ طُ رْ شَ " : قال الصحيح ) حيث  كتابه(  أول يف

 مسةُ ـخ هاتِ وَ رُ  من خـشي كل يف اجتمع حديثٍ ـب إالَّ  فيه جَّ تَ حْ ـنَ  مل فإنا ، السنن
 حديثـال يف الصدقُ :  والثاين . جميلـال بالسرت الدين يف العدالةُ :  لُ األوَّ  : أشياءَ 

 مبا العلمُ :  والرابعُ  . حديثـال من ثُ حدِّ ـي ماـب العقلُ :  والثالثُ  . فيه بالشهرة
 نمَ  لُّ فكُ  . التدليس عن خربه متعريـال:  خامسُ ـوال . يروِ يَ  ما معاين من حيلـي

 ، روايته على الكتاب وبنينا ، حبديثه احتججنا خمسـال خصالـال هذه فيه اجتمع
 )١( ." به جَّ حتَ َـ ن مـل خمسـال خصالـال هذه من خصلةٍ  عن ىرَّ عَ تَـ  من وكل

" الصحيح "  ى كتابهعللكن الذي يـجب التنبه له هو أنَّ للُعلماِء  و
ثانيًا :  و ، الشروط بعضبالنسبة إىل  ضعفال فيه عَ قَ وَ : لكونه  أوالً  ، اتٍ ذخَ ؤامُ 
 لذا . ضعيف أنه فيه القول وراجح فيه اختلف منـم طائفةٍ  حديثـلفيه  جهـتخريل
 هللا عبد أبو قالحىت  حديثـال لقبولبتخريـجه  ونكتفال ي النقاد من ماعةً ـج رىن

 :)  ( السنن األبني يف الفهري رشيد بن
 ١/١٥١) صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان:١(
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ومثل صحيح الـحاكم أيب عبد هللا النيسابوري الـحـافظ الثـقة الـمَسمَّى 
 .بـ : الـمسَتْدَرِك . و قد َتَطرََّق يف كتابه التََّساُهُل ، و أخُذوا عليه 

 يف التساهل بعضُ  فعنده ، حديثـال أئمة من( ابُن ِحبَّاَن )  كان إن و" 
 من يكن مـل إن ، هغريُ  به حكمـي مـل ماـم بصحته حكم فما ، بالصحيح القضاء

 أن إالَّ  ، عليه لُ مَ عْ ويُـ  به جُّ تَ حْ ـيُ  وكالمها ، حسنـال قبيل من يكن الصحيح قبيل
 )١(. "  هعفَ ضُ  بُ وجِ يُ  ما فيه رَ ظهَ يَ 

 على ليس عٌ رَ تَـ خْ ـمُ  هُ بُ يْ رتِ تَ  انَ بَّ حِ  ابن صحيحُ و قال العالَمُة السُُّيوطي : 
:  هبُ بَ وسَ ) ،  اعَ وَ واألنْـ  مَ يْ اسِ قَ التَـ (  اهُ مَّ ـسَ  هذاـل و . مسانيدـال على ال و،  األبواب

 إىل بَ سِ ونُ ،  فيه مَ لِّ كُ تُ  هذاـل و،  الفلسفة و،  النحو و،  بالكالم فاً عارِ  كان هأنَّ 
 الكشف و.  مسرقند إىل سجستانَ  من يَ فِ نُ  مث،  بقتله ونَ مُ كُ حْ ـيَ  واوكادُ ،  الزندقة

 له لَ مِ وعَ ،  األبواب على متأخرينـال بعضُ  هبَ تـَّ رَ  قد و،  اً دّ جِ  رٌ سْ عُ  كتابه من
 هزوائدَ  هيثميـال حسنـلا أبو حافظُ ـال دَ رَّ وجَ ،  طرافاً أ العراقي الفضل أبو حافظُ ـال

 )٢. ( دٍ جلَّ ـم يف الصحيحني على
و ذََكَر منها صحيح الـحاكم ، صحيح الـحاكم و هو الـمستدرك :  -٣

صحيح الـحاكم أيب عبد هللا النيسابوري الـحافظ الثقة الـمسّمٰى بـ  فقال : ( ومثل
الـمستدرك ) و قد َسَبَق ذِْكرُه من ناحيِة مأخِذ ما فات البخارَي و مسلمًا من 
األحاديث الصحاح ، و إنـما ذكره ُهنا ثانيًا من حيث الُكُتُب الـمصنـََّفُة يف 

هو أوَُّل من َتَصدَّى لـجمع ما فَاَته  الصحيح . و ال َشكَّ أنَّ اإلمام الـحاكم 
  -رمحه هللا -البخارّي و مسلمًا من األحاديث الصحيحة ، و هذه الـمحاولة منه 

 مـحاولة قيمة جادة كبرية َتُدلُّ على مهته العالية . 
 ١٦١) السنن األبني :١(
 ١/١٠٩تدريب الراوي:) ٢(
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و قالوا : ابُن ُخزيـمَة ، وابُن ِحبَّاَن  أمَكُن و أقْـَوى من الـحاكم ؛ و 
 أحسن ، و ألطف يف األسانيد ، و الـمتون . 

عنكم : أن اإلمام الـحاكم مع قدوته السامية و مكانته  لكن ال يذهب و
، و هذا الذي ُيْشِعُر عليه قوُل الـمؤلِِّف:" قد  التصحيح يف الً اهِ سَ تَ مُ  العالية كان

لتََّساُهُل "، و لذا فإنَّ األئمة لـم يَعَتربُوا تصحيَحه إالَّ بعد إجراء َتَطرََّق يف كتابه ا
 ما فنقولُ ،  أمره يف طنتوسّ  أنْ عمل التحقيق . و قال يف ( الشذا الفياح ): األوىل 

 الصحيح قبيل من يكن مـل إن األئمة من لغريه فيه ذلك دجـن مـول بصحته حكم
 هعفَ ضُ  بُ وجِ تُ  ةٌ لَّ عِ  فيه رَ ظهَ تَ  أن إالَّ ؛  به لُ عمَ ويُ  به جُّ تَ حْ ـيُ ،  حسنـال قبيل من فهو
 )١( .- هللا رمحهم - البسيت حبان بن حامت أيب صحيحُ  حكمه يف هبُ ارِ قَ ويُـ 

و لقد أجاد العالمة الذهيب فيما َعلََّق على الـمستدرك يف ( سري أعالم 
رٌ  َشْيءٌ يف الـمستدرك  النبالء ) فقال : رٌ  َوَشيءٌ  َشْرِطِهَما، َعَلى َكِثيـْ  َشْرطِ  َعَلى َكِثيـْ

 َذِلكَ  ِمنْ  َكِثْري  ِيف  فَِإنَّ  ، أَقلُّ  َبلْ  الِكَتابِ  ثُلثُ  َذِلكَ  َجمُْموع َوَلَعلَّ  َأَحِدِمهَا،
 َخِفيَّة عللٌ  َهلَا الَباطن َوِيف  َما،كليهِ  َأوْ  َأَحِدِمهَا َشْرطِ  َعَلى الظَّاِهر ِيف  َأَحاِدْيثَ 

 وَ  ، رُبُِعه ْحوـنَ  َذِلكَ  وَ  ، َوجّيدٌ  َوحسنٌ  َصاِلحٌ  ِإْسَناُدَها الِكَتاب ِمنَ  قطَعةٌ  وَ  ُمَؤثِّرَة،
 َيْشَهد ماَئةـال ْحوـنَ  َأَحاِدْيثُ  َذِلكَ  ُغُضون َوِيف  . عَجاِئبُ  وَ  َمَناِكري الِكَتاب بَاِقي

َها أَفردت َقدْ  ُكْنتُ  بُِبْطَال�َا، الَقْلبُ   َقدِ  ُمِفْيدٌ  ِكَتابٌ  فـَُهوَ  َحالٍ  َوِبُكلِّ  ، ُجْزءاً، ِمنـْ
 )٢( . حريراً ـَوت َعَمالً  َويعوزُ  اختصرتُُه،
فقد َردَُّه  " شرطيهما على حديثاً  فيه أر مـل: " ماليينـال سعد أيب لو قأما  و

 . َهَذاـبِ  حُكمـيَ  َأنْ  َسْعدٍ  َأِيب  رتبةُ  َولَْيَستْ  َوُغُلّو، ُمَكابرَةٌ  َهِذهِ ، قائالً :  الذهيب
 وهو منكر أو فيضع من فيه ما وأبان )مستدركه( الذهيب خصـل وقد 

 .  ئةام حوـن وهي موضوعة وهي فيه اليت األحاديث يف جزءاً  ومجع كثري
 ١/٨٩شذا الفياح :) ال١(
 ١٧/١٧٦) سري أعالم النبالء :٢(
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يِن اْلُمَقدِِّسي ، وهو أيضًا َخرََّج  ومثل اْلُمْخَتارَة للَحافظ ِضَياِء الدِّ
 ِصَحاحاً ليسْت يف الصحيحني ، وقاُلوا : كتابُه أْحَسُن ِمن الـمستدرك . 

و ذكر من الكتب الصحاح : "  األحاديُث اْلُمْخَتارَُة للمقدسي : -٤
ْخَتارَُة " وهو قوله : ( ومثل الـمختارة للحافظ ضياء الدين األحاديُث اْلمُ 

الـمقدسي وهو أيضا خرّج صحاحًا ليست يف الصحيحني وقالوا كتابه أحسن من 
 عبد بن حمدـم الدين ضياء فظللحاالـمستدرك ) كتاب " األحاديث الـمختارة " 

 .٦٤٣:  ةَ نَ سَ  متوىفَّ ـال مقدسيـال الواحد
"  :بة (األحاديث الـمختارة ) خطيقول اإلمام الضياء الـمقدسي يف  و 

 بعض ذكرت ماـرب أنين إال ، ومسلم البخاري يف ليس ماـم هاـاخرتت أحاديث هذه
 فنذكر ، ةٌ لَّ عِ  هاـل يادٍ جِ  بأسانيدَ  أحاديثَ  ارنَ كَ ذَ  ماـورب ، تعليقاً  البخاري أورده ما

 ) ١(. "  ذلكَ  فَ عرَ يُ  حىت علتها بيان
 ما فيه لكنو الـحسن ؛  الصحيح حديثـال عليه يغلب الكتاب هذا و

 ما فيه و ،هو يف خطبته  أشارَ  كما ، تعليله يف هنفسُ  الضياءُ  يذكره ماـب لٌ معلَّ  هو
 حديثـال أجود من منتقى يكون أن على حرصه لكن ، يصح ال و،  عنه يسكت

ـراتب الـمصنفات َجَعُلوا         لـذا فإننا نرى العلـماَء ِمـمَّن َتَكلََّم يف م . فيه اً ظاهر 
 ( الـمختارة ) من كتب الصحاح و أطلقوا عليه اسم الصحيح .

 ضياء حافظـال( أي مـمن صنف يف الصحيح )  ومنهمقال السيوطي :   
، الصحة فيه التزم)  مختارةـال(  مساه كتاباً  مجع مقدسيـلا الواحد بن حمدـم الدين
 )٢( . تصحيحها إىل يسبق مـل أحاديث فيه وذكر

  ٧٠-٦٩) األحاديث املختارة : ١(
 ١/١٤٤)  تدريب الراوي:٢(
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 و مثل صحيح أيب َعَوانَة ، و ابن السََّكن ، و اْلُمْنتَـَقى البن الـجاُروِد . 

 يف ليس ماـم) مختارةـال( الصحيح ظانِّ مَ  من وكذاو قال السخاوي: 
 )مستدركـال( من أحسن هي و، حافظـال مقدسيـال للضياء أحدمها أو الصحيحني

 )١. ( تصنيفها يكمل مـل األبواب ال مسانيدـال على هاـكون مع لكنها
 مسانيدـال على بٌ تَّ رَ مُ  وهو و قال العالمة الكتاين يف (الرسالة الـمستطرفة):

 لتزما،  مليك مـول،  زءاً جُ  اننيومث ستة يف بواباأل على ال،  معجمـال حروف على
 الَّ إ فيه له سلم قد و،  تصحيحها ىلإ يسبق مـل أحاديث فيه وذكر،  الصحة فيه

 نَّ : أ وغريمها الزركشي و تيمية بنا رَ كَ وذَ .  عليه تْ بَ قِّ عُ تُـ  اً دّ جِ  ةً سري يَ  أحاديثَ 
 خريجـت يف الزركشي رَ كَ ذَ :  يلالآل ويف،  حاكمـال تصحيح من مزيةً  ىعلأ هيحَ تصح

 تصحيح من بقري نهأ و،  حاكمـال تصحيح من مزيةً  ىعلأ هصحيحَ ت نَّ : أ فعيالرا
 و،  هحوَ ـن)  منكيـال الصارم(  يف اديـهـال بدـع بنا ذكر و . انـحب وابن رمذيـتال

 أحاديث فيه نإف؛  حاكمـال صحيح مثل هو ليس،  قليلٌ  فيه الغلط نإف:  زادَ 
 )٢(.  غريه درجة عن هدرجتُ  حطتـان فلهذا،  وعةٌ وضُ مَ  بٌ ذِ كَ  هاـنأ يظهر ةكثري 

و من الكتب الصحاح صحيح أيب عوانة ، و  صحيُح أيب َعَوانََة : -٥ 
ُيَسّمى باسم ( مستخرج أيب عوانة ) و يُعَرُف بـ ( مسند أيب عوانة ) . و أبو عوانة 

 النيسابوري يزيد بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب الكبري حافظـال ماماإلهو 
 . االً وَّ جَ  إماماً  شافعياً  فقيهاً  حفظه مع وكان ، سفرايييناأل ، صلاأل

 ) الصحيح مسندـال(  صاحبقال الذهيب يف (سري أعالم النبالء):  هو  
  . بواباأل أواخر يف  قليلةً  أحاديثَ  زادَ  و،  ) مسلم صحيح ( على هجَ رَّ خَ  الذي

 ١/٣٧)  فتح املغيث:١(
 ١٦الرسالة املستطرفة:)  ٢(
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........................................................ 

 و ، واليمن ، ومصر ، والشام ، حرمنيـبال ومسع ، ئتنيام و الثالثني بعد مولده
 عَ رَ وبَـ  ،الرتحالَ  رَ ثَـ وأكْ  وأصبهان، وفارس، وخراسان، جزيرة،ـوال العراق، و ، الثغور

 )١( . قرانَ األ ذَّ بَ  و ، الشأن هذا يف
 حافظـالو قال اإلمام تاج الدين السبكي يف ( طبقات الشافعية ) :  

 ةانَ وَ عَ  أبو مسلم كتاب على جِ مخرّ ـال الصحيح مسندـال صاحبُ  جليلـال الكبري
، نيئسفراإ إىل الشافعى مذهبَ  أدخل نمَ  أول هو وي ، النيسابور  يينئسفرااإل
.  أثبا�م و، حديثـال علماء من انةوَ عَ  أبو: حاكمـال قال. والربيع مزينـال عن هذَ أخَ 
َ وُ تُـ  هإنَّ : يقولُ  داً حمَّ ـم هابنَ  عتُ مس  بن الغافر عبد وذكر: قلتُ .  عشرةَ  تّ سِ  ةنَ سَ  ّيفِ
َ وُ تُـ  أنه:  ماعيلـإس  )٢. ( األول الصحيح و،  عشرة ثالث سنة ّيفِ

و مـِمَّا ُصنَِّف يف الصحيح صحيُح ابن  صحيُح اْبِن السََّكِن : -٦
 ماماإلالسََّكن ، و قوله : ( و ابن السََّكن ) أي صحيح ابن السََّكن ، وهو 

 السكن بن سعيد بن عثمان بن سعيد علي، أبو الكبري، مجودـال حافظـال
 ثَ دَّ وحَ  ،صرَ مِ  إىل الصحيحَ  بَ لَ جَ  نمَ  لَ أوَّ  كان  . بغدادي وأصله البزاز، مصريـال

  على ينِّ ثَـ يُـ  مزَ حَ  ابنُ  كان . لَ لَّ وعَ  حَ حَّ وصَ  ، لَ دَّ وعَ  حَ رّ وجَ  ، فَ نَّ وصَ  عَ مَ ـجَ  به،
َ وُ تُـ  . غرائب وفيه ، منتقىـال صحيحه  وثالث ومخسني ثالث ةَ نَ سَ  محرمـال يف ّيفِ

 )٣( . ولزُ ـبنُ  إالَّ  ويعسر لنا، وقوعه يعز هحديثُ  و .ئةام
  من دجرَّ ـم هـأن:  كيـبالسُّ  رـذك دـفق  ، نكَ ـالسَّ  ابن حيحـلص النسبةــب أما و

 ٤١٧/ ١٤سري أعالم النبالء : ) ١(
 ٤٨٨-٣/٤٨٧) طبقات الشافعية:٢(
 ١١٨-١٦/١١٧) سري أعالم النبالء :٣(
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........................................................ 

و قال الكتاين :  .السابقني عند حىت مشهور وغري اآلن، موجود غري األسانيد وهو
 البغدادي نكَ السَّ  بن سعيد بن عثمان بن سعيد علي يـأب حافظـال صحيح و
ـــــــ : ب ىمَّ سَ يُ  و،  ثالمثائة و مخسني و ثالث سنة هاـب متوىفَّ ـال مصر نزيل مصريـال
- هللا رسول عن مأثورةـال اححَ الصِّ  ننَ السُّ ـ : "ب و" ، منتقىـال الصحيح"

 اجُ تَ حْ ـيُ  ما مجيع يف أبواباً  هلَ عَ جَ ،  األسانيدِ  حذوفُ ـم كتابٌ  هلكنَّ  -4
 يف هذكرتُ  وما:  قال.  مأثورةـال ننَ السُّ  من عنده حَّ صَ  ما هنَ مِ ضَ ،  حكاماأل من اليه

 هارُ تَ خْ ـيَ  مما ذلك بعد هذكرتُ  وما،  هتِ حَّ صِ  على وامعُ ـجأ ماـم فهو جمالً ـم هذا كتايب
 ىلإ هتُ بْ سَ ونَ ،  هرَ كَ ذَ  ما بولقَ  يف هتَ جَّ حُ  تُ نْ يـَّ بَـ  فقد همميتُ ـس الذين األئمة من دٌ أحَ 

 فقد للحديث النقل أهل من أحدٌ  به ينفرد ماـم هذكرتُ  وما،  هغريِ  وندُ  اختياره
 )١. ( هغريِ  وندُ  انفراده على تُ لْ لَّ ودَ  هتَ لَّ عِ  تُ نْ يـَّ بَـ 

 ماماإل: و منها ( اْلُمنتَـَقى البن الـجاُرود ) وهو الـمنتقى البن الـجارود  -٧
 حدود يف دَ لِ وُ ،  النيسابوري رودجاـال بن يعل بن هللا عبد حمدـم أبوالـحافظ 
 ماتَ  . الناس و حاكمـال عليه أثىن . النقاد رثاأل أئمة من كان. ئتنياوم الثالثني

 . )٢( . مئة وثالث بعسَ  ةَ نَ سَ 
ــا   ــ مــن منتقىـالــ(: ه كتابُــو أمَّ فهــو الــذي يـَُقــاُل لــه : صــحيُح  الـــمسندة ) ننَ السُّ
فقـط . و  حكـاماأل ، يَبَحـُث عـن واحـدٍ  دٍ جلَّ ـمـود ، وهو كتاٌب َصـغٌري يف ابن الـجار 

ـــد الــــمحدثني فقـــد   درجـــات أعلـــى مـــنعنـــدهم  ُعـــدّ أمـــا درجتـــه يف ميـــزان النقـــد عن
 . الصحيحني بعد بالتعظيم الكتب أوىل حزم ابن هدَّ عَ  ىتّ ح ، اححَ الصِّ  بِ تُ الكُ 

  ١٧) الرسالة املستطرفة:١(
 ١٤/٢٣٩) سري أعالم النبالء:٢(
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ـــَحاح ؛ ولكــنَّ مجاعــًة انتقــُدوا عليهـــا  ـــْخَتصٌَّة بالصِّ وَهــِذِه الُكتُــب ُكلَّهــا ُم
  أعلم تـََعصُّباً ، أو اْنَصافاً . وفوَق ُكلِّ ِذْي ِعْلٍم َعليٌم ، وهللا 

 ، السكن ابن صحيح مث ، ناالصحيح الكتب أول:  حزم ابن يقولف
 وكتاب،  داود أيب كتاب هذه بعد مث ، لقاسم منتقىـوال ، جارودـال البن منتقىـوال

 وكتاب اودد أيب كتاب على جارودـال البن" منتقىـال" كتاب فقدَّم . النسائي
 ) ١( . النسائي

ــــ رتبــــة عــــن فيــــه ينــــزل القــــال الــــذهيب :  و  يف النــــادر يف إالَّ  ، أبــــداً  حسنـال
 )٢. ( اجتهادٌ  فيها ختلفـي اديثَ أح

 مختارـالــ يأ منتقىـالـ وكتـابو يقـول الكتـاين يف ( الرسـالة الـــمستطرفة ) : 
ــــــــ الســــــــنن مــــــــن  وهــــــــو حكــــــــاماأل يف -4- هللا رســــــــول عــــــــن مسندةـال
 )٣. ( لطيفٍ  دٍ جلَّ ـم يف مةـخزي بن صحيح على مستخرجـكال

) ، هكـذا  ٨٠٠(  مائـة مثان حوـن تبلغال الكتاين : و أما عدد أحاديثه فق
 رَ َشـــعَ  أربعـــةَ  و مائـــةٌ  و ألـــفٌ قــال ، و لكـــن النســـخة الــــمطبوعة بـــني أيــدينا ، و فيــــه 

 ) . ١١١٤اً ( حديث
 شـرحٌ  لـه و،  بيسـري الَّ إ منها الشيخني عن ينفرد فلم وتتبعتقال الكتاين : 

 )٤. ( األندلسي عمرو أليب)  ىمنتقٰ ـال شرح يف ىمرتقٰ ـالــــــــ : ( ب ىمَّ سَ يُ 
 ١٤٩/ :١ الراوي وتدريب ، ٣/١١٥٣:  احلفاظ تذكرة) ١(
 ١٤/٢٣٩) سري أعالم النبالء: ٢(
 ١٧-١٦) الرسالة املستطرفة:٣(
 ١٧- ١٦) الرسالة املستطرفة:٤(
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ه الكتب كلها مـختصة بالصحاح و لكن جـماعة انتقدوا عليها) (وهذ قوله:
املؤلف ، وهو أنه إن كان مراده هنا بالصحيح ما و ههنا بـحث يف ما قال  أقول:

 ال أنـهم حديثـال أهل بعض عن نقليشمل الصحيح و الـحسن فصحيح ، ألنه 
 متأخرينـال بعض عن لَ قِ نُ ، بل  لصحيحيف ا مندرجاً  جعلهـي و حسنـال نوعَ  ونَ دُ فرِ يُ 

 هذه تسميةَ . على هذا فإنَّ الرتمذي خال حديثـال أهل ميعـج عن هذا حكايةُ 
 األحاديث من كثرياً  َضمَّن قدا ؛ ألنـه األغلب باعتباريصّح  صحاحاً  الكتب
. و إن كان مراده الصحاح  بالصحاح ملحقة وهي وحسانٌ  صحاحٌ  غالُِبها النَّبويَّة

لُوُجوه على ما حقق ؛ ألنَّ هذه الكتب فيها فقط فال َيِصحُّ هذا الكالم بوجٍه من ا
الصحاح و الـحسان و الضعاف من األحاديث ، و إن كان غالبها جياد. على 

 ربعة .كما أْطِلَق على السَُّنن األ التغليب باب من عليها الصحة إطالقهذا ف
 ذكره بعد - ) الكبري جامعـال ( مقدمة يف السيوطي حافظـال قالو أما ما 

 مختارةـال األحاديث و حاكمـال مستدرك و حبان ابن صحيح و الصحيحني رموز
 : هنصُّ  ما - مقدسيـال للضياء

 ، بالصحة مٌ لِ عْ مُ  إليها فالعزو ، صحيحٌ  خمسةـال الكتب يف ما ميعـج"  
 و ،  مالك موطأ يف ما وكذا ، عليه فأنبه بمتعقَّ ـال من مستدركـال يف ما ىوَ سِ 

 ، جاوردـال البن منتقىـوال ، السكن وابن ، عوانة وأيب ، مةـخزي ابن صحيح
 )١(. " أيضاً  بالصحة مٌ علِ مُ  إليها فالعزو ، مستخرجاتـوال

 ١/١٤ :الكبري اجلامع) ١(
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فهذا الكالم ال يـخلو إما أن يـحمل الصحُة فيه أيضًا على ما يشمل 
ان األوَّل فال الصحة و الـحسن ، و إما أن يـُرَاَد به الصحُة االصطالحيُة ، فإن ك

 إشكال و إن كان الثاين فيقاُل : إنَّه من َتَساُهِله الـمعروف كما ُعِرَف يف موضعه .  
و أما قول الـمؤلف : " لكنَّ جـماعًة انتقدوا عليها تـََعصُّبًا أو إنَصافًا " 
فمعناه: أّن من الناقدين من انتقد عليها تـََعصُّبًا ، و منهم من انتقد عليها من 

يف كتاب الـحاكم   ماليينـال سعد أيب ولـقناحية اإلنصاف. و مثال التعصُّب 
، كما حكيناه .  شرطهما على حديثاً  فيه ير فلم بتمامه طالعه أنه(الـمستدرك): 

.  و االنتقاد من ناحية اإلنصاف فكما سبق يف ضمن الكالم على هذه الكتب
 وهللا أعلم . 
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 يف تعريف الُكُتِب الستة اْلَمْشُهورَِة و تراجم مؤلفيها 
 

ــَحاُح   ــتَُّة الـــمشهورُة املقــرَّرَُة يف اإلســالم الــيت يـَُقــاُل لـــها الصِّ الُكُتــُب السِّ
ــتَُّة : هــَي   ــجاِمُع  -٣وصــحيُح ُمســِلٍم ،  -٢صــحيُح الُبَخـــاِري ،  - ١السِّ والــ

ــَنُن أليب داود ،  -٤للرتمـذي ،  وُســَنُن ابــِن َماَجــه .   -٦والنََّســاِئي ،  -٥و السُّ
 و عند البعض الـموطأُ َبدَل ابِن ماجه ، وصاحُب جامِع األُصوِل اْخَتاَر املوطأ.

تَّة ، و بعض أئمة  هذا الفصُل َعَقَده الـمؤلُِّف لبيان تعريف الُكُتِب السِّ
الـحديث . و قبل أن ألقي الضَّوَء على ما ذكره الـمؤلُِّف أريد أن أذكر نبذًا من 

 تدوين الـحديث .    تاريخ
- النيب آثارَ  أن - وإياك هللا علمين - علمقال اإلماُم ابن حجر : ا

 و،  جوامعـال يف نةً وَّ دَ مُ  هميبعات وكبار أصحابه عصر يف تكن مـل-
 كما،   ذلك عن واهُ نُـ  قد حالـال ابتداء يف كانوا همـإن:  مهاأحدُ :  ألمرين  مرتبةً  ال
 ثانيهما و،  العظيم بالقرآن ذلك بعضُ  ختلطـي أن خشيةَ  مسلم صحيح يف تَ بَ ثَـ 

 مث.  الكتابةَ  ونفُ عرِ يَ  ال واكانُ  أكثرهم ألن و،  همـأذهان وسيالن همفظِ حِ  ةِ عَ لسَ 
 اءُ لمَ العُ  رَ شَ تَ انْـ  ماـل األخبار تبويب و،  اآلثار تدوينُ  التابعني صرعَ  أواخر يف ثَ دَ حَ 
 نمَ  لُ فأوَّ ،  قداراأل ومنكري والروافض خوارجـال من االبتداعُ  رَ ثُـ وكَ ،  األمصار يف
 .  غريمها و،  وبةَ رُ عَ  أيب بن وسعيدُ ،  يحبِ صَ  بنُ  الربيعُ :  ذلك عَ مَ ـجَ 

� 
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 الثالثة الطبقة أهل بارُ كِ  امَ قَ  أن إىل ةٍ دَ حِ  على بابٍ  لَّ كُ  ونَ فُ نِّ صَ يُ  وكانوا
 حديث نمِ  يَّ وِ القَ  فيه ىخَّ وَ تَـ  و،  موطأـال مالكٌ  اإلمامُ  فَ نَّ صَ فَ ،  األحكامَ  وانُ وَّ دَ فَ 

 أبو  فَ نَّ وصَ .  بعدهم ومن التابعني وفتاوى الصحابة بأقوال هجَ زَّ ومَ  حجازـال أهل
 بن الرمحن عبدُ  ورٍ مْ عَ  أبو و،  مكةَ ـب ريجٍ جُ  بن العزيز عبد بن ملكـال عبدُ  دٍ حمَّ ـم
 أبو و،  وفةكالب وريالثَّ  سعيد بن فيانُ سُ  هللا عبد أبو و،  بالشام األوزاعي ورٍ مْ عَ 

 يف عصرهم أهل نمِ  كثريٌ  مهُ الَ تَ  مـث.  بالبصرة دينار بن سلمة بن محاد سلمة
- النيب حديثَ  دَ رِ فْ يُـ  أنْ  منهم األئمة بعضُ  رأى أن إىل همـمنوال على النسج

 بن هللا بيدُ عُ  فَ نَّ فصَ .  مائتنيـال رأس على ذلك و،  خاصةً  -4
 ، داً سنَ مُ  البصري دهَ رْ سَ مُ  بن دُ دَّ سَ مُ  فَ نَّ وصَ ،  داً نَ سْ مُ  الكويف العبسي موسى

 نزيل يـخزاعال محاد بن يمُ عَ نُـ  فَ نَّ وصَ ،  سنداً مُ  األموي موسى بن أسد فَ نَّ وصَ 
 الَّ إ اظِ حفَّ ـال من إمامٌ  لَّ فقَ .  مهُ ثرَ أ ذلك بعد األئمةُ  ىاقتفَ  مث.  داً سنَ مُ  مصر
 ، راهويه بن إسحاق و،  حنبل بن مدـأح مامكاإل،   مسانيدـال على هحديثَ  فَ نَّ وصَ 

 األبواب على فَ نَّ صَ  نمَ  ومنهم.  الءِ بَ النُ  من غريهم و،  شيبة أيب بن وعثمان
 )١. ( شيبة أيب بن بكر كأيب معاً  مسانيدـال وعلى

 مـل التابعني كبار و الصحابة زمن يف أنَّ  اعلمو قال الـمال علي القاري : 
 خافةَ ـم حديثـال ةكتاب عن هأصحابَ  7 لنهيه ةً نَ وَّ دَ مُ  األحاديث تكن

 و،  هصحبتِ  بربكةِ  واسعةً  كانتْ  حفظهم دائرةُ  أيضاً  و،  القدمي بالكالم هلطِ خَ 
 آخر يف رَ هَ فظَ .  ابةِ تَ الكِ  ةِ بصنع عارفني وايكونُ  مـل همأكثرُ  أيضاً  و،  هتِ دَّ مُ  ربِ قُ 

  وادَّ صَ تَ  و،  واآلثار السنن تصنيف و،  األخبار و، األحاديث تدوينُ  التابعني عصر

  ٥-٤) هدي الساري مقدمة فتح الباري : ١(
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 و ةبعرو  أيب بن سعيد و،  صبيح بن ربيع و،  كالزهري،   الشريف األمر هذاـل
 الطبقة أهل كبار عهد إىل حدةٍ  على بابٍ  لِّ كُ  تصنيفُ  همـدأب وكان.  غريهم
 أهل دممق مالكٌ  اإلمام فَ نَّ فصَ ،  الفقه أبواب ترتيب على حديثَ ـال وافُ فألَّ ،  الثالثة

 أدرج و عنده حَّ وصَ  تَ بَ ثَـ  ماـم حجازـال أهل أحاديثَ  فيه عَ ومجََ ،  هوطأمَ  مدينةـال
 حامد أبو مكة أهل من فَ صنَّ و.  بعدهم ومن التابعني وفتوى الصحابة أقوال فيه

 بن الرمحن عبد عمرو أبو الشام أهل من و،  جريج بن العزيز عبد بن ملكـال عبد
 محاد سلمة أبو البصريني ومن،  الثوري فيانُ سُ  الكوفة أهل من و،  األوزاعي عمرو

 بَ تَ وكَ ،  كتاباً  فَ ألّ  مجتهدينـال العلماء أعيان من دٍ واحِ  كل وبعدهم،  سلمة بن
 اءِ ربَ كُ  من غريهم و شيبة أيب بن وعثمان،  راهويه بن إسحاق و،  لبحن بن أمحدُ 

 الكتب يف لكن؛  الفقه أبواب ترتيب على هموبعضُ ،  هممسانيدَ  احملدثني
 )١. ( والضعيف الصحيح زيَّ ـُمَ ي مـل مذكورةـال

تَّة   الُكُتُب السِّ
قرر ( الكتب الستة الـمشهورة الـمقررة اخل ) قلُت : و هذا الذي ت قوله :

 عند مجهور الـمتقدمني من أن الصحاح الستة  هي :
 صحيح البخاري - ١ 
 وصحيح مسلم -٢ 
 واجلامع للرتمذي -٣ 
 والسنن أليب داود -٤ 
 والسنن للنسائي  -٥ 
 والسنن البن ماجه. -٦ 
 ٣٧-١/٣٥)  مرقاة املفاتيح :١(
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ومـما يـجدر بالـمالحظة أن إطالق الصحة على كتاب البخاري و مسلم 
قد وقع فيه الـخالف متّـَفٌق عليه بني األئمة ، وأما إطالق الصحة على غريمها ف

بينهم . فأطلق ابُن َمنَده يف ( شروط األئمة ) الصحَة على كتاب أيب داود و 
 النسائي .
 ذكرها اليت الطبقة هذه مع - هللاُ  اءشَ  إنْ  - ذاكرٌ  اأنَ  وو هذا َنصُّه : "  

 أزمنتهم يف كانوا األئمة من ماعةً ـج إليهم العلم هذا بَ سَ ونَ ،  مديينـال بن علي
 من دون كانوا إن و،  مهُ فَ الَ خَ  من على ةً جَّ حُ  والُ عَ وجَ ،  مهُ انفرادُ  لَ بِ قُ  منـم

،  همانفرادُ  لَ بِ وقُ  أئمةٌ  عصرهم يف مفهُ ،  يّ قِ واللُّ  الرواية يف مديينـال بن علي ذكرهم
 معلولـال من الثابتَ  وازُ يـَّ ومَ  الصحيحَ  أخرجوا الذين األربعةُ  األئمةُ  �م جَّ تَ احْ  و
 وأبو - ٢ ، البخاري إمساعيل بن حمدـم هللا عبد أبو - ١ : الصواب من خطأـوال
 بن سليمان داود أبو - ٣ ، ماـوبعده القشريي حجاجـال بن مسلم حسنيـال

 شعيب بن مدـأح منـالرح عبد وأبو - ٤ ، تاينسْ جِ السِّ  إسحاق بن األشعث
 كانوا وإن،  مهُ دَ صْ قَ  وادُ صَ قَ  و،  همطريقتَ  واذُ أخَ  منـم بعدهم نوم النسائي

 )١. ( الفهم يف همـدون
 واجُ أخرَ  الذين األربعة األئمةفَعدَّ اإلمام أبا داود ، و اإلمام النسائي من 

 .الصواب من خطأـوال معلولـال من الثابتَ  وازُ يـَّ ومَ  الصحيحَ 
 ٤٢) شروط األئمة : ١(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٠٩                                            

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

، مث جاء  والنسائي الرتمذي كتايب على الصحيح اسمَ  خطيبُ ـال قَ لَ أطْ  و
فظ أبو طاهر السلفي و قال : الكتب الـخمسة اتـََّفَق على صحتها ُعلَماُء الـحا

 )١الـمشرق و الـمغرب . (
و لكن هذا اإلطالق اليصح بـحال كما يأيت البحث يف ذلك ، مث ُضّم  

 طاهر بن الفضل أبو صحاحال إىل هأضاف نمَ  لُ أوَّ إىل الصحاح سنُن ابن ماجه ، و 
 السلفي .
وهذا ما يقوله الـحافظ العالمة ابن حجر العسقالين يف ( النكت على  

 إىل ماجه ابنِ  كتابَ  أضاف من لأوَّ  أنَّ :  عساكر ابنعن  ايةً حكابن الصالح ) 
 لَ مِ عَ  هفإنّ  ؛ قال كما هو وـ قال ابن حجر :  طاهر ابن الفضل أبو األصول

 لَ مِ عَ  مث.  معهم هدَّ فعَ  الستة األئمة شروط يف رَ آخَ  زءاً جُ  فَ نَّ صَ  و،  معها هأطرافَ 
 أبو حافظـال هبَ ذَّ هَ  الذي ) الرجال أمساء يف مالـالك(  كتابَ  الغين عبد حافظـال
 دِّ عَ  عن هعَ بِ تَ  نمَ  و،  طاهر ابنُ  لَ دَ عَ  ماـإن و . فيهم فذكره مزيـال حجاجـال
 من خمسةـال الكتب على أوطّ مُ ـال زيادات لكون؛  ماجه ابن دِّ عَ  إىل أموطَّ ـال

 زيادات أضعاف زياداته فإنّ  ؛ ماجه ابن خالفـب اً دّ جِ  يسريةً  مرفوعةـال األحاديث
،  مرفوعةـال األحاديث تكثري خمسةـال إىل ماجه ابن كتاب مِّ ضَ بِ  وافأرادُ ،  أوطَّ مُ ـال
 )٢( . أعلم هللا و
 
، وسراج ١/٣٧، وابن مجاعة يف املنهل الروي :٤٠) حكاه ابن الصالح يف علوم احلديث ١(

 ١/١٦٥، و السيوطي يف تدريب الراوي:١/٨٩الدين األنصاري يف املقنع :
 ١/٤٨٧) النكت على ابن الصالح:٢(
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 لدخِ ـيُ  مـلو قال العالمة السُُّيوطي يف شرح ( التقريب ) للنـووي : 
 عصر يف رَ هَ تَـ اشْ  قد و،  األصول يف هماج ابن سننَ ( النووي )  فُ مصنِّ ـال
 إليها هُ مّ ضَ  نمَ  لُ أوَّ  و:  قيل.  فيها بإدخاله ستةً  األصول علجَ  هبعدَ  و مصنفـال

:  مزيـال قال و.  والناس والرجال األطراف أصحابُ  هعَ ابَـ فتَ ،  مقدسيـال طاهر ابنُ 
 )١. ( ضعيفٌ  فهو خمسةـال عن به دَ رَ فَ انْـ  امَ  لُّ كُ 

ض الـموطأ بدل ابن ماجه وصاحب جامع األصول ( و عند البع قوله :
اختار الـموطأ ) أي عند البعض يـَُعدُّ الـموطأ من الكتب الستة الـمشهورة الـمقررة 
يف اإلسالم بدل ُسَنن ابن ماجه . و هو الـمختار عند صاحب ( جامع األصول ) 

 أبو جزريـال الشيباين مـالكري عبد بن حمدـم بن حمدـم بن مباركـالوهو اإلمام 
 جامع(  نهام تصانيف له، و  األصويل اللغوي محدثـال الدين جدـم السعادات

 ،) حديثـال غريب يف النهايةمنها (  و ، الستة الكتب بني فيه عَ مَ ـجَ  ) األصول
 )٢(. ٦٠٦ سنة مات

 و،  مســـلمصـــحيح  و،  البخـــاريصـــحيح  األثـــري ابـــن عنـــد الســـتة فالكتـــب
سـنن  بـدل ، مالـك وموطـأ،  النسائيسنن  و،  ذيالرتمسنن  و،  داود أيبصحيح 

   . ماجه ابن
 
  ١/١٠٢) تدريب الراوي:١(
 ٤/١٤١:  األعيان وفيات ،٦/١٥٢:  األعالم) ٢(
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الستة ، فقـال الشـيخ موالنـا عبـد و أما الذي َعدَّ أّوًال الـموطأ من  الكتب  
ـــن أضـــاف الــــموطأ إىل  ـــه الــــحاجة ) :  إنَّ أوََّل َم الرشـــيد النعمـــاين يف ( مـــا متـــسُّ إلي

الـــمتوىفَّ َســَنَة خـــمس و عشــرين و  –الـــخمسة الـــمحدُِّث رزيــن بــن معاويــة العبــدري 
: ( التجريـــد للصـــحاح و الســـنن ) ،  مث تَِبَعـــه الــــمحدث  يف كتابـــه -خــــمسمائة 

الـــمبارك بــن مـــحمد الـــجزري الشــهري بــابن األثــري الـــمتوىف ســنة ســت و ســتمائة يف  
 )١كتابه ( جامع األصول ) . (

 إضافة على القدماء من كثري جرىيذهب إىل أنه  حجر ابن و لكن
على ما حكاه األمري اليماين  – الفهرسة يف. فقال  خمسةـال إىل غريه أو موطأـال
 جرى ولذا الضعف ماجه ابن به انفرد فيما الغالب إن:  مزيـال حافظـال قال إنه -

 لأوَّ :  حافظـال قال،  خمسةـال إىل غريه أو موطأـال إضافة على ماءدَ القُ  من كثريٌ 
 يف معها أدرجه حيثُ  طاهر بن الفضل أبو خمسةـال إىل ماجه ابنَ  أضافَ  نمَ 

 يف كتابه يف الغين عبد حافظـال مـث) ،  الستة األئمة شروط(  يف وكذا،  األطراف
 موطأـال على له هؤالء تقدمي وسببُ .  مزيـال حافظـال هبَ هذَّ  الذي ) الرجال أمساء(

 ابن حافظـال بأطرافها اعتىن منـم و،  موطأـال خالفـب خمسةـال على زوائده كثرةُ 
 )٢( . هاـرجال مع مزيـال مـث،  عساكر

و تـََعقََّبُه الشيخ عبد الرشيد النعماين يف ( ما تـمسُّ إليه الـحاجة ) بأن قوله : 
 ه جرى كـــثري من الُقَدماء على إضافة الـُموطَّأ  أو غريه إىل الـخمسة " ففيه َنَظٌر؛ "إنَّ 
 ٣٦) ما متس إليه احلاجة معه سنن ابن ماجه : ١(
  ١/٢٠١) توضيح األفكار:٢(
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فإنا ال نَعَلُم أَحداً من الُقدماء أضاَف إىل الـخمسة كتاباً ال الـموطأ و ال غريه .  مث 
 أصحاب من قومٌ  إليه اجتمع نكَ السَّ  ابن َسِعيد أن يكِ حُ اْسَتَدلَّ على ذلك بـما 

 الشيخُ  انَ لَّ دَ  فلو ، علينا تْ رَ ثُـ كَ  قد حديثـال يف الكتب إن:  له فقالوا ، حديثـال
    أربع فأخرج ، هبيتِ  إىل لَ خَ دَ  و ، عنهم تَ كَ سَ فَ .  منها عليه رُ صِ قتَ نَ  شيءٍ  على
 البخاري كتاب:  سالماإل قواعد هذه:  فقال ، بعض على بعضها فوضع ، رزم

و بـما قال ابن الصالح و  . النََّسائي كتاب و ، داود أيب وكتاب ، مسلم وكتاب
النووي حيث اكتفى كل منهما على ذكر الكتب الـخمسة ، و لـم يذكرا كتاب 

ال ُيِضيُفوَن إىل األربعة أو  –كما ترى   –ابن ماجه يف األصول ،  و قال : فهؤالء 
 ) ١الـخمسة ال ابَن ماجه و ال الـموطأ و ال غريمها . (

 صالحو ُهناك قوٌل آخُر يف آخر الكتب الستة اختاره الـحافظ أبو سعيد 
 ينبغي:  يقول كان.  -الـمتوىفّٰ سنة إحدى و ستني و سبعمائة  –العالئي  الدين

 نادر فاءعَ الضُّ  الرجال قليلُ  هفإنّ ؛  هبدلَ  ةللخمس سادساً  الدارمي كتاب يكون أن
 ذلك مع فهو ةوموقوف ةٌ رسلمُ  أحاديث فيه كان وإن،  والشاذة منكرةـال األحاديث

 )٢. ( منه أوىل
و قال الشيخ النعماين : هذا القوُل حادٌث َوَقَع بعد إضافة سنن ابن ماجه 

 الشيخ فتعقبه بالدارمي يتعلق اـم أما وإىل الكتب الـخمسة . و قال ابن حجر : 
 بصحة يمغلطا مطالبة بقي لكن ، منقطعـال و الضعيف فيه بأن( العراقي ) 

  يـف كـذل أرَ  مـل فإّينِ  ، حاً صحي ونهــك الدارمي مسند على واأطلقُ  مجاعةً  بأنّ  دعواه

 ٣٦-٣٥) ما متس إليه احلاجة:١(
 ١/٨٧و فتح املغيث: ١/١١٥على ابن الصالح: ) حكاه يف النكت٢(
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 حافظـال خطـب رأى أنه مغلطاي خطـب وجدتُ  مـث.  عليه دُ مَ تَ عْ يُـ  منـم كالم أحد
 ليس و . جامعـال الصحيح مسندـبال الدارمي كتاب ترمجةَ  منذريـال حمدـم أيب

 ماعناـس أصلُ  هي و ، منذريـال خطـب اليت النسخة على وقفتُ  فلقد زعم، كما
 بل ، منذريـال خطـب ليست أوراق عدة مع منه األوىل الورقة و ، مذكورـال للكتاب

 هَ بَ تَ فاشْ  ، منذريـال طِّ خَ  من قريبٌ  هوخطُّ  ، حصينـال أيب ابن حسنـال أيب خطـب هو
 يف خطهـب حتجُّ ـحىت ي الفن هذا أحالس من حصينـال ليس و،  مغلطاي على ذلك
 يف ماـل هفُ الِ خَ ـيُ  الواقع لكان عليه دُ مَ تَ عيُ  نمَ  عليه ذلك أطلق ولو كيف ، ذلك

 )١( . مقطوعةـوال منقطعةـوال الضعيفة األحاديث من مذكورـال الكتاب
تَّة ،  بالـجملة اختلفوا يف و  لو:  حفاظـال من قومٌ  قالسادس الكتب السِّ

، و منهم من َجَعَل الـموطأ سادَسها و  أوىل كان ساً سادِ  الدارمي دُ سنَ مُ  لَ عِ جُ 
 موطأـال من كالً  خمسةـال على زيادة منها فعدّ ،  سبعةً  األصول لَ عَ جَ  نمَ  منهم
 .  اعلم وهللا،  هماج وابن

 و بعد هذا البحث نريد أن نذكر نبذاً عن هذه الصحاح الستة فأقول :
 صحيح البخاري :

 حيحُ الصَّ  دُ نَ سْ مُ الْ  عُ امِ جَ ـال" هو:  الصحيح الكاملالـجليل  الكتاب هذا اسم 
 شيخ. ألََّفُه  " هامِ وأيَّ  نهنَ وسُ  -4- هللا ولِ سُ رَ  ورِ أمُ  من رُ صَ ختَ مُ الْ 

 بن مغريةـال بن اهيمإبر  بن إمساعيل بن حمدـم هللا عبد أبو حفاظـال وإمام اإلسالم
 ، و سيأيت ترمجته . البخاريّ  موالهم جعفيـال هبَ زْ دِ رْ بَـ 

 
 ٢٨١-١/٢٨٠) النكت على ابن الصالح:١(
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،  دٍ واحِ  غريُ  قاله ما على دِ مجرَّ ـال الصحيح يف فنِّ صُ كتاٍب  أولهو  و
 أمهاتمن  وهو.  هوغريُ  الصحيح فيها مزوجاً ـم جموعةً ـم قبله الكتب وكانت
 .  شهرهاأو  هاـصولأو  حديثيةـال الكتب

 حَّ أصَ  أن على اءُ لمَ العُ  قَ فَ اتـَّ ) :  مسلم صحيح شرح(  يف النووي قال
 و،  مسلم وصحيح البخاري صحيح الصحيحان مـالكري القرآن بعد الكتب

 دَ وائِ فَ  مهاأكثرُ  و،  صحيحاً  ماهُ حُّ أصَ  البخاري وكتابُ ،  بولبالقَ  األئمة امهاتلقَّ 
 . وغامضةً  ظاهرةً  ومعارفَ 

أنه  البخاريو الباعُث على وضعه ما حكاه الـحافظ ابن حجر عن اإلمام  
 لصحيح ختصراً ـم كتاباً  معتُ مَ ـجَ  لو : فقال،  راهويه بن إسحاق عند انَّ كُ :  قال
 معـج يف فأخذتُ ،  قليب يف ذلك عَ قَ وَ فَـ  : قال،  -4- هللا رسولِ  ةِ نَّ سُ 
 سليمان بن حمدـم عن الثابت باإلسناد وروينا. قال ابن حجر:  الصحيح جامعـال

 وكأنين -4- النيبَّ  رأيتُ :  ولُ قُ يَـ  البخاريَ  معتُ ـس : قال فارس بن
 فقال،  ينَ ربِّ معَ ـال بعض فسألتُ ،  عنه هاـب بُّ ذُ أ ةٌ حَ وَ رْ مِ  وبيدي،   يديهِ  بني واقفٌ 

 . الصحيح جامعـال إخراج على ملينـح ذيالَّ  فهو، الكذبَ  عنه بُّ ذُ تَ  أنتَ  :يل
 يكِّ مَ  بن حمدـم هيثمـال أبا معتُ ـس : هرويـال ذر أبو حافظُ ـال وقال 

 ما:  البخاري قال:  يقولُ  الفربري يوسف بن حمدـم مسعتُ  : يقولُ  الكشميهين
 .  ركعتني وصليت ذلك قبل اغتسلت الّ إ حديثاً  الصحيح كتاب يف كتبت

 ألف مائةِ تِّ سِ  نمِ  الصحيحَ  تُ جْ رَّ خَ :  قال أنه عنه يَ وِ رُ  الغساين يعل أبو قال
 وما صحيحاً  الَّ إ الكتاب هذا يف جْ رِّ أخَ  مـل:  قال عنه مساعيلياإل روى و،  حديثٍ 
 . أكثرُ  الصحيح من تركتُ 
 الواحد الباب يف جمعـل عنده صحيحٍ  لَّ كُ   جَ رَ أخْ  لو ألنه:  ماعيليـساإل قال 
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،  صحت إذا منهم واحد كل طريق لذكر و،  الصحابة من ماعةٍ ـج حديثَ 
  . اً دّ جِ  كبرياً  كتاباً  فيصري

:  يقول البزار حسنيـال بن حسنَ ـال مسعتُ :  عدي بن مدـأح أبو وقال
 يف أدخلت ما:  يقول البخاريَ  معتُ ـس يقول النسفي معقل بن إبراهيم معتُ ـس

 . ولَ طُ يَ  ال حىت الصحيح من وتركتُ  حَّ صَ  ما الَّ إ جامعـال كتايب
 كتابَ  البخاري فَ ألَّ  ماـل: العقيلي عمرو بن حمودـم جعفر أبو وقال
،  مديينـال بن على و،  معني بن حيـي و،  حنبل بن مدـأح على هضَ رَ عَ  الصحيح

:  العقيلي قال . أحاديث أربعة يف الَّ إ ةِ حَّ بالصِّ  له وادُ هِ وشَ ،  فاستحسنوه غريهم و
 .  صحيحاً  حديثاً  إالَّ  فيه دُ ورِ يُ  ال صحيحةٌ  وهي،  البخاري قولُ  فيها القول و

 من ةً عدَّ  معتُ ـس:  يقولُ  مهام بن القدوس عبدَ  معتُ ـس:  عدي ابن وقال
- هللا رسول قرب بنيَ  هِ جامعِ  تراجمَ  إمساعيل بن حمدـم لَ وَّ حَ :  يقولون ، مشايخـال

 معتُ ـس:  قال . ركعتني ترمجةٍ  لِّ لكُ  يلِّ صَ يُ  وكان ، ومنربه -4
 فيما ةً جَّ حُ  جعلته و ، سنةً  عشرة ست يف"  الصحيح"  تُ فْ نـَّ صَ :  يقولُ  البخاريَ 

  . تعاىل هللا وبني بيين
 على االقتصارَ  البخاري مقصود ليسالنووي :  الدين حيـم الشيخ قال 

 هلذا و،  رادهاأ ألبواب االستدالل و،  منها االستنباط همرادُ  بل،  فقط األحاديث
 فيه قوله على فيه اقتصر و،  حديثـال إسناد عن األبواب من كثرياً  ىخلأ معىنـال

 وقد إسناد بغري منتَ ـال يذكر وقد،  ذلك حوـن أو -4- النيب عن فالن
 وأشار هاـل ترجم اليت للمسألة االحتجاجَ  أرادَ  ألنه؛  هذا لُ فعَ يَ  إمنا و.  قاً علَّ مُ  هُ دُ ورِ يُ 

 يف يقع و،  قريباً  مَ دَّ قَ تَـ  ورمبا مَ دَّ قَ تَـ  مما يكون قد و،  معلوماً  لكونه حديثـال إىل
 ، و يف  واحدٌ  ديثٌ ــح يهــف اـم هاــضـعـب يـف، و   ثريةـكــال  األحاديث أبوابه من كثريٍ 
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 ىعَ ادَّ  قد و.  البتة فيه شيء ال وبعضها،  هللا كتاب من آيةٌ  فيه ما بعضها
َ بَـ يُـ  أنْ  هوغرضُ ،  داً مَ عَ  ذلك عَ نَ صَ  أنه همبعضُ   بشرطه حديثٌ  عنده تْ بُ ثْ يَـ  مـل أنه نيِّ

 )١. ( عليه ترجم الذي معىنـال يف
 له وافُ نـَّ فصَ ،  وحديثاً  ماً ـقدي به األئمة اعتىن فقدصحيح البخاري  شروح وأما

العـالمة صديق حسن القنوجي يف  منها، وقد استقصى الكثري  ثريةً ـك وحاً رُ شُ 
وي يف (الـحطة يف ذكر الصحاح الستة) وكذا شيخ مشائخنا العالمة زكريا الكاندهل

 شرحًا . و أنا أذكر منها أمهها :١٣٢( مقدمة المع الدراري ) فبلغ إىل 
 بن براهيمإ بن حمدـم بن أمحد سليمان أيب إلمامل :السنن  عالمإ -١ 
 فيه لطيفٌ  شرحٌ  وهو،  - مائةـوثالث مانـث سنة متوىفّٰ ـال – خطايبـال البسيت خطاب
 . شريفةٌ  ولطائفُ  لطيفةٌ  نكت

 الشهري خلف بن علي حسنـال أيب إلمامصحيح البخاري : ل شرح -٢
 فقهُ  هوغالبُ  - وأربعمائة وأربعني تسع سنة متوىفّٰ ـال – مالكيـال مغريبـال الطَّ بَ  بابن

 .  الكتاب موضوعـل ضٍ رُّ عَ تَـ  غري من مالك اإلمام
 وهو ،االسكندراين منريـال بن حمدـم بن علي الدين ناصر اإلمام شرح -٣

 . جلداتـم عشر حوـن يف كبريشرح  
 حليبـال منري بن النور عبد بن مـالكري عبد الدين قطب اإلمام شرح -٤

 عشر يف نصفه إىل هو و – وسبعمائة وأربعني مسـخ سنة متوىفّٰ ـال – حنفيـال
 . جلداتـم

، مقدمة ٤٠٥-٤٠٠/،٢١، سري أعالم النبالء: ٧-٦ملتقطًا من هدي الساري: ) ١( 
 ١٤شرح مسلم:
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 – مصريـال الرتكي قليج بن مغلطاي الدين عالء حافظـال اإلمام شرح -٥
 . التلويح ماهـس كبري شرح وهو - وسبعمائة اثنتني سنة متوىفّٰ ـال

 – الكرماين علي بن يوسف بن حمدـم الدين مسـش العالمة شرح -٦
 جامعٌ ،  ولببالق مشهورٌ  وسط شرح وهو - وسبعمائة ماننيـوث ست سنة متوىفّٰ ـال

 علم أن فيه رَ كَ ذَ ) .  الدراري الكواكب: (  مساه،  الفرائد زوائد و،  الفوائد لفرائد
 تعديالً  هاأكثرُ  و،  نقالً  بتُ الكُ  لُّ أجَ  البخاري وكتابَ ،  العلوم أفضل حديثـال

،  هاكلِّ  عن فضالً  به يتعلق ما بعض كشف على مشتملٌ  شرحٌ  له وليس،  وضبطاً 
 و الرواياتِ  طَ بَ وضَ ،  البعيدة النحوية األعاريب وجهَ  و،  اللغوية األلفاظَ  فشرح
 مبكة عنه غَ رَ فَـ  و،  متنافيةـال األحاديث بني قَ فَّ وَ  و،  واةالرُّ  ألقابَ  و الرجال أمساءَ 

 . وسبعمائة وسبعني مسـخ سنةَ  مكرمةـال
 متوىفّٰ ـال – الشافعي ملقنـال علي بن عمر الدين سراج اإلمام شرح -٧

 فيه مَ دَّ قَ ،  جلداً ـم عشرين حوـن يف كبريٌ  شرحٌ  هو و – مائة مانـوث أربع سنة
 و،  حديثٍ  كل يف أقسام عشرة يف مقصودَ ـال حصر هأنَّ  رَ كَ ذَ  و ةً همَّ مُ  مقدمةً 

 ) .  التوضيح شواهد: (  ماهـس
 بسبط معروفـال حليبـال حمدـم بن براهيمإ الدين برهان الشيخ شرح -٨

 التلقيح: (  ماهـس و – مائةـمانـوث وأربعني إحدى سنة متوىفّٰ ـال – العجمي ابن
 . نةٌ سَ حَ  فوائدُ  وفيه،  جلدينـم يف خطهـب هو و)  الصحيح قارئ لفهم

 بن مدـأح الفضل أيب اإلسالم شيخ مةالعال لحافظفتح الباري : ل -٩
 من، و هو  - مامنائةـوث مسنيـوخ اثنتني سنة متوىفّٰ ـال – العسقالين حجر بن علي

 . جزءٍ  يف ومقدمته أجزاء عشرثالثة  البخاري يف شروح أعظم



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤١٨                                            

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

 بدر لعالمةالعظيمة ل مشهورةـال الشروح منهو  وعمدُة القاري :  -١٠
 مسـخ سنة متوىفّٰ ـال – حنفيـال العيين مدـأح بن حمودـم حمدـم أيب الدين

 فيه استمد و،  أزيد و أجزاء عشرة يف أيضاً  كبريٌ  وهوشرحٌ  - مائةـمانـوث مسنيـوخ
 بن الربهان من يستعريه كان و هاـبكمال الورقة منه ينقل حيثـب الباري فتح من

 حجر ابن حافظُ ـال دَ مَّ عَ تَـ  ماـب لهوطوَّ ،  مواضع يف تعقبه و،  له مصنفه باذن خضر
 و،  بالكالم الرواة تراجم من كل إفراد و،  بتمامه حديثـال سياق من هحذفَ 
 استنباط و،  البيان و،  معاينـال و،  اإلعراب و،  اللغات و،  األنساب تباين

 . واألجوبة األسئلة و،  حديثـال من الفوائد
 – حاشية البخاري : للعالمة الشيخ أحـمد علي السهارنفوري  -١١ 

وهي حاشيٌة َمبُسوطٌة ُمِفيَدٌة ِجّدًا ، ،  -من الـهجرية ١٢٩٧الـمتوىف : سنة  
تكفي لطلبة العلوم الـحديثية لـحل غوامضه و َكشِف ُمشِكالتِه ، أَتى فيه صاحُبه 

نسخ البخاري  بـمباحَث لطيفٍة و نكاٍت عجيبٍة ، و هي مطبوعة على هامش
الـمطبوعة بالـهند ، و من الـجدير بالذكر أن العالمة أحـمد علي السهارنفوري 
َعلََّق الـحواشي إىل قريب من الـجزء الـخامس و العشرين من األجزاء الثالثني ، و 
س دار  أْكَمَل بَِقيَّتَـَها قاسم العلوم والـخريات اإلمام مـحمد قاسم النانوتوي ُمَؤسِّ

ديوبند . و مـّما َيُسرُّنَا أنَّ الشيخ الـمحدث الدكتور تقي الدين الندوي العلوم ب
الـمظاهري قام لتصحيحها و التعليق عليها ، و أخرجها بطَبعٍة أنيقٍة و بِـُحلٍَّة 

  مـجّلداً ، و نشره دار البشائر اإلسالمية .     ١٥َجـِميلٍة يف 
فيض الباري يف شرح البخاري : لإلمام سيد أنور شاه الكشمريي  -١٢ 

، وهو يف األصل مـجموعة إفاداته يف درس  -من الـهجرية  ١٣٥٢الـمتوىفّٰ سنة  –
 البخاري ، َجـَمَعها تلميذه الرشيد العالمة َبدَر َعالـم يف أربعة مـجلدات كبار . 
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 صحيُح مسلم :
 بن مُ سلِ مُ  حسنيـال حديث أبوـال أهل إمامو هو كتاٌب َصحيٌح ألََّفه 

 – معروفة العرب من قبيلة شريقُ  بين من -ي شري القُ  مسلم بن اججَّ حَ ـال
 طرفاً فيما سبق  ذكرنا قد و وهو ثاين الصحيحني أثىن عليه العلماء . . يالنيسابور 

معىن إلعادته . و أما اسم هذا الكتاب فلم  فال اآلخر على أحدمها تفضيل من
ينص اإلمام مسلم يف الصحيح على تسميته ، و قد مسّـاه غُري واِحٍد من الُعلماء بـ 
" الـجامع" و بــــــــــ " الصحيح " ، وهو الذي َشاَع و َغَلَب يف الكتب و فيما بني 

اإلمام مسلم بـــــــ" الـمسند " حيث يقول : " ما وضعت شيئًا يف  الناس . و مساه
هذا الـمسند إالَّ بـحجة " ، كما يظهر من ( صيانة مسلم )  البن الصالح.  و 

 ) ١سـماه هو أيضاً " الـمسند الصحيح" كما يف ( تاريخ الـخطيب ) . (
 مـل يذالَّ  الصحيحُ  هكتابُ قال النووي يف ( تـهذيب األمساء و اللغات ) :  

 حديثـال طرق تلخيص و ، الرتتيب ُحسن من بعده ال و قبله كتابٍ  يف دْ وجَ يُ 
 غري من اتفاقها عند األسانيد يف التحويل من االحرتاز و ، نقصان ال و زيادة بغري
 يف لو و،  إسناد أو منت يف اختالف من الرواة ألفاظ يف ما على تنبيهه و ، زيادة

 ذلك غري و،  مدلسنيـال بسماع مصرحةـال الروايات على بيهنبالت واعتنائه ، حرف
 من ُمجالً  مسلم لصحيح يشرح مقدمة يف ذكرت وقد ، كتابه يف معروف هو مما

 تلك على تُ هْ بـَّ نَـ  مث ، وضحته و مبسوطةً  وشبهها األشياء هذه على التنبيه
   لكتابه نظري  فال جملةـال على و مواطنها، يف الشرح ءأثنا يف محاسنـال و، الدقائق

 ١٣/١٠١تاريخ بغداد : ٦٧) انظر : صيانة مسلم:١(
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 فيها شك ال اليت محققاتـال من عندنا هذا و ، اإلسناد نعةصو  الدقائق هذه يف
 فوائد، وأكثر أصح يالبخار  فصحيح هذا مع وقال :  . عليها متظاهرةـال للدالئل

 يف مسلم كتاب لكن مختار،ـال الصحيح وهو ، العلماء مجهور مذهب هو هذا
 حديثـال علم يف راغبٍ  لكل يينبغ و ، ذكرناه كما أجود حوهاـون األسانيد دقيق

 إن و ، محاسنـال من العجائب فيها فريى ، الدقائق تلك يف يتفطن و به يعتين أن
 )١( . املذكور رحبالش استعان باستخراجها االستقالل عن ضعف

 فَ نِّ صُ  كتاب ثاين الكتاب هذاقال ابن الصالح يف ( صيانة مسلم ) : 
 ذلك إىل البخاري سبق،  خاصةً  له عَ ضِ وُ  و،  به مَ سِ وُ  و،  حديثـال صحيح يف

 .  مصنفونـال هُ فَ نـَّ صَ  ما حُّ أصَ  وكتابامها الحقٌ  يلحقهما مـل مث،  مسلمٌ  ىلَّ وصَ 
:  قال أنه نيسابور اظفَّ حُ  حدُ أ عبدان بن مكي عن بلغنا ماقاَل : و 

 حديثـال أهل أن لو:  يقولُ  - عنه هللا رضي - حجاجـال بن مسلمَ  مسعتُ 
 .  صحيحه يعين،  مسندـال هذا على همفمدارُ ،  حديثَ ـال سنة مائيت يكتبون

 كتايب عرضتُ :  يقولُ  مسلماً  مسعتُ  و) :  عبدان بن مكي( أي   قال
:  قال ما وكل،  هتركتُ " ،  ةً لَّ عِ  له أنَّ : "  أشارَ  ما لّ فكُ ،  الرازي زرعة أيب على هذا
 بكر أبو حافظـال رواهُ  ما هغريُ  رَ كَ ذَ  و.  هتُ جْ رَّ خَ "،  علةٌ  له ليس و صحيح نه"إ
 مسندَ ـال هذا فتُ نَّ صَ  : قال – هللا رمحه - مسلم عن سنادهإب البغدادي خطيبـال

 )٢. ( مسموعةٍ  حديثٍ  ألف ثالمثائة من الصحيحَ 

  ٦٢٠) �ذيب األمساء :١(
 ٦٧) صيانة مسلم:٢(
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و أما الباعث على هذا التأليف فيظهر من كالم مسلم يف بداية كتابه أنه 
طلب منه أحُد تالمـيِذه أن يُوقـَّفه على األحاديث الصحيحة ، فلـّىب هذا الطلب ؛ 
ألنه وقع عنده موقعًا حسناً ، فَصنََّف هذا الصحيَح . و يظهر من كالم الـخطيب 

 طلب منه ذلك هو أحـمد بن سلمة أحد تالميذه .أن من 
ذكرها العالمة صديق حسن القّنوجي  كثريةف مسلم لصحيحو أما الشروح 

 و ههنا ذكر أمهها :يف ( الـحطة يف ذكر الصحاح الستة ) . 
 زكريا أيب حافظـال إلمامل :  حجاجـال بن مسلم صحيح شرح يفالـمنهاج  -١

 ست سنة متوىفّٰ ـال – الشافعي النووي خراميـال شرف بن حيـي الدين حيـم
 مسلم صحيح أما و:  فيه قال.  مفيد متوسط رحش هو و - وستمائة وسبعني

 و مختصراتـال بني متوسط شرحه يف كتاب معـج يف الكرمي هللا استخرت فقد
 ، ممالتـال مطوالتـال من ال و،  مخالتـال مختصراتـال من ال،  مبسوطاتـال

 الطالبني لقلة الكتاب انتشار عدم وخوف الراغبني وقلة هممـال ضعف ولوال
، تكرار غري من مجلداتـال من مائة على يزيد ما به فبلغت،  لبسطته للمطوالت

  .اإلطاالت ترك لىع وأحرص متوسطـال على أقتصر لكين؛ عاطالت زيادات ال و
 موسى بن عياض لقاضي: ل  مسلم صحيح شرح يف معلمـال إكمال -٢
 .  - مسمائةـوخ وأربعني أربع سنة متوىفّٰ ـلا – مالكيـال اليحصيب

 العباس أيب: لإلمام   مسلم كتاب تلخيص من أشكل ماـل مفهمـال -٣
 وهو - وستمائة ومخسني ست سنة متوىفّٰ ـال – القرطيب إبراهيم بن عمر بن أمحد
،  هغريبَ  حَ رَ شَ  هبَ وَّ ـبَ  و،  هُ بَ تـَّ رَ  و،  هصَ ـخَّ لَ  ماـل أنه فيه ذكر له ختصرهـم على شرح

 . بأحاديثه االستدالل وهجُ وُ  على إعرابه من نكت على هَ بَّ ونَـ 
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 عبد الدين جالل لشيخ: لحجاج ـال بن مسلم صحيح على الديباج -٤
 يف وذكر - وتسعمائة عشرة إحدى سنة متوىفّٰ ـال – السيوطي بكر أيب بن الرمحن

 بكنيته فيه ذكر من تسمية و،  كتابه يف مصطلحه و مسلم شرط يف فصوالً  أوله
 وضبط بالنبوة ذكر من تعريف و،  الياء إىل األلف من هجاءـال حروف ترتيب على

 . ختصرـم لطيف هو و،  كذلك األلقاب و األمساء من التباسه خشىـي ما
شيرب أمحد العثماين ، وهو شرٌح عظيٌم مجع فيه فتح الـملهم : للعالمة  -٥

 أدركتهمن الفوائد و الفرائد ما ال يوجد يف غريه ، وهو يف مـجلدات ثالث و لكن 
تكميله ، و أكمله الشيخ موالنا تقي العثماين باسم " تكملة فتح  قبل منيةـال

 الـملهم " يف ستة مـجلدات . 
 ُسَنُن أيب َداود :

 األزدي سحاقإ بن األشعث بن سليمان داود أيبإلمام لو هو  
 هنفسَ  مؤلفـال أنَّ  يبدو و، )  ننَ السُّ  ( هو به معروفـال االسم، و  اينتَ سْ جِ السِّ 
و هو ثالث الكتب  . مكة أهل إىل رسالته منكما َيظَهُر  ، االسم هذاـب ّماهـس

َحاح بعد الصحيحني عند كثٍري من العلماء .  الصِّ
 والفقهاء،  اإلسالم دواوين من وهي) :  طبقات( ال يف السبكي ابن لقا

 )١. ( الرتمذي سنن على و عليها الصحيح لفظ إطالق من يتحاشون ال
 داود أيب سنن و،  اإلسالم أصل هللا كتابُ :  الساجي زكرياالعالمة  قالو 

  -4- النيب عن كتبتُ  :  قال  داود أيب عن و . اإلسالم هدُ ــع
 

  ٥/١٨٨) طبقات الشافعية:١(
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 مانيةـث و آالف أربعة فيه ، السنن هذا منها بتُ خانت ، حديثٍ  ألف مسمائةـخ
 )١(.  حديثٍ  مائة

 ننَ السُّ  كتابوقال اإلمام الـخطايب يف مقدمة كتابه ( معالـم السنن ) :  
 بولالقَ  قَ زِ رُ  وقد،  همثلُ  كتابٌ  الدين علم يف فْ نَّ صَ يُ  مـل شريفٌ  كتابٌ  داود أليب
 أهل لُ وَّ عَ مُ  وعليه،  مذاهبهم اختالف على الفقهاء طبقات و،  الناس كافة من

................  األرض أقطار من وكثري،  مغربـال بالد و،  مصر و،  العراق
 قبل حديثـال  علماء تصنيف فكان.................................. قال : 

 من فيها ما إىل الكتب تلك عُ مَ جْ فيُ ،  هاحوُ ـن و مسانيدُ ـوال جوامعُ ـال داود أيب
 دْ قصِ يَ  فلم محضةـال نُ نَ السُّ  افأمّ ،  وأدباً  ومواعظَ  وقصصاً  أخباراً  واألحكام السنن

 هذا لحَ  كذلك،   داود أليب اتفق ما حسب على هاواستيفاءَ  هامعَ ـج دٌ أحَ 
 أكباد فيه فضربت،  بجَ العَ  حلَّ ـم األثر وعلماء حديثـال أئمة عند الكتاب

 من عنده يكن مـل الً رجُ  أن ول:  األعرايب ابن قال.  الرحل إليه ودامت، اإلبل
 . العلم من شيءٍ  معهما إىل جْ تَ حْ ـيَ  مـل داود أيب كتاب مـث،  مصحفـال إالَّ  العلم

 هذا كتابه يف معـج فقد،  فيه شك ال،  قال كما وهذا:  خطايبـال قال
 متقدماً  يعلم مـمال الفقه وأحكام ننَ السُّ  اتِ هَ وأمَّ  العلم أصول يف حديثـال من

  ) ٢. ( فيه حقهـل متأخراً  وال إليه سبقه
 

 ١٧٦/ ٢تذكرة احلفاظ: ) ١(
  ٨-٦) مقدمة معامل السنن :٢(
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 مفاتيحوحكى العالمة صديق حسن القنوجي يف ( الـحطة ) عن ( 
- هللا رسول عن كتبتُ :  قال) : أّن أبا داود  هدىـال مصابيح شرح الدجى

 يف معتُ ـج و،  ضمنته ما انتخبتُ ،  حديث ألف مسمائةـخ -4
 و يشبهه ما و الصحيح من حديث مائةـمانـث و حديث آالف أربعة هذا كتايب
 الُ مَ األعْ  اـَمَـ إنّ  «: اهَ أحدُ :  أحاديثَ  أربعةُ  ذلك من لدينه اإلنسان ويكفي،  يقاربه

:  الثالث و،  » هِ يْ نِ عْ يَـ  الَ  امَ  هُ كُ تَـ  أِ رْ مَ الْ  مِ الَ سْ إِ  نِ سْ حُ  نْ مِ  «:  الثاين و،  » اتِ يَّ النِّ بِ 
:           الرابع و،  » هِ سِ فْ نَـ لِ  اهُ ضَ رْ يَـ  امَ  هِ يْ ألخِ  ىضَ رْ يَـ  ىتَّ حَ  ناً ؤمِ مُ  نُ مؤمِ ـال ونُ كُ يَ  الَ «
ٌ بَـ  اللُ حَ ـال « ٌ بَـ  امُ رَ حَ ـال وَ  نيِّ  )١. ( » حديثـال،  اتٌ هَ بِ تَ شْ مُ  كَ لِ ذَ  نيَ بَ  و،  نيِّ

َدْت ، فق  يف الزبري بن جعفر أبو حافظـال المث نسخ سنن أيب داود قد تـََعدَّ
 أربعةُ  به أسانيدنا تلَ صَ اتَّ  منـم داود أيب عن الكتابَ  هذا ىوَ رَ ) :  جهـبرنام( 

 معروفـال البصري التمار الرزاق عبد ابن بكر بن حمدـم بن بكر أبو -١ : رجال
 بن حمدـم بن مدـأح سعيد أبو -٢.  - خفيفهاـت و السني بفتح - ةَ اسَ دَ  بابن
 بن مدـأح بن حمدـم علي أبو -٣.  األعرايب ابنــــــــ : ب معروفـال بشر بن زياد

 الرملي سعيد بن موسى بن إسحاق عيسى أبو و -٤.  البصري اللؤلؤي عمرو
 . داود أيب اقورَّ 

، مالحمـال و،  الفنت كتاب منها يسقط األعرايب ابن روايةَ  أنَّ  إالَّ  قال :
  كتاب من أيضاً  هاتَ فَ  و،  اللباس كتاب من النصف حوـن و، خامتـال و، حروفـوال

 
  ٢٠٣) احلطة يف ذكر الصحاح الستة :١(
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،  الروايات أكملُ  داسة ابن رواية و.  كثريةٌ  أوراقٌ  النكاح و،  الصالة و،  الوضوء
 ما آخر من هاـألن الروايات أصح من اللؤلؤي روايةُ  و،  هاُـ بارِ قَ تُـ  الرملي رواية و

 )١. ( ماتَ  وعليها داود أبو أملى
 مشرقـال يف اللؤلؤي روايةُ : اشتهرت  الدهلوي العزيز عبد الشاه قال و

 بينهما االختالف ماـإن و،  اآلخر يقارب ماـوأحده،  مغربـال يف داسة ابن ورواية
 فإن؛  األعرايب ابن رواية خالفـب،  والنقصان الزيادة دون والتأخري بالتقدمي
ٌ بَـ  هاـنقصان  )٢. ( النسختني هاتني إىل بالنسبة نيِّ

، كما  حديث مائةـمانـوث آالف أربعة:  داود أيب كتاب أحاديث عدةو 
 )٣الراوي ) . ( تدريب(  يف السيوطي جاللـال قال

 كاعتنائهم داود أيب ننسُ  على بالكتابة يعتنوا مـلإن  ونه و أما شروحاته فإ
 صاحبًا كثريًة جامعة مفيدة . ذكر منها وحرُ شُ ؛ فإنـهم كتبوا عليه  بالصحيحني

 :  الظنون كشف
 حافظـال القوي عبد ابن العظيم عبد الدين زكيالـُمْجتٰىب : للشيخ  -١

 ه . ر ااختص، وهو يف الـحقيقة  - وستمائة مسنيـوخ ست سنة املتوىفّٰ  – منذريـال
 سنةاملتوّىف  – خطايبـال إبراهيم بن أمحد سليمان أبوألفه  معالـم السنن : -٢

 .  ختصرـم وهو - مائةـوثالث ماننيـوث مانـث

 ٢٠٩) احلطة يف ذكر الصحاح الستة : ١(
  ٧٩-٧٨) بستان احملدثني : ٢(
 ١٧٠/  ١الراوي : تدريب) انظر : ٣(
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 إحدى سنة متوىفّٰ ـال – السيوطي الدين جالل لشيخمرقاة الصعود : ل  -٣
 .  - مائة وتسع عشرة

 متوىفّٰ ـال – الشافعي ملقنـال بن علي بن عمر الدين سراج الشيخ شرح -٤
 .  جلدينـم يف - مائةـمانـوث أربع سنة

 – الشافعي اليمين دعني بن مدـأح بن بكر أيب الدين قطب وشرح -٥
 . كبار جلداتـم أربع يف - مائة وست مسنيـوخ اثنتني سنة متوىفّٰ ـال

 ست سنة متوىفّٰ ـال – العراقي الرحيم عبد بن مدـأح زرعة أيب شرح -٦ 
 .فيه لأطا السهو سجود أثناء إىل جلداتـم سبع منه كتب - مائةـمانـوث وعشرين
ذكر فيه : أنه   و،  جوزيةـال القيم بن: لإلمام ا داود أيب سنن هذيبـت -٧

 رمحه - منذريـال العظيم عبد حمدـم أبو الدين زكي حافظـال المةالع اإلمام كان
، تقريبه و علله إيضاح و أحاديثه زوعو  هذيبهـوت اختصاره يف أحسن قد -تعاىل هللا

، تبعاً  له خلفه من جاء حىت وسبق ، موضعاً  لإلحسان يدع يكد مـل حىت فأحسن
 ما حوـن فهّذبته - : معادـال ليوم ذخرية خذتهـوات الزاد أفضل من كتابه جعلتُ 
 . األصل به هو هّذب
شرح سنن أيب داود للعالمة أيب مـحمد مـحمود بن أمحد بدر الدين  -٨
، و لكنه لـم يكمل ، وذكر هو يف شرحه  - ٨٥٥الـمتوىف سنة :  –العيين 

 دار هللا بوأه - تاينسْ جِ السِّ  داود أيب سنن على شرحاً  أنشأت مـثللبخاري : 
 همومـال من يّ عل واستوىل التتميم عن شغلين ما الدهر عوائق من فعاقين - جنانـال
 .  لتقسيم وا حصرـال عن خرجـي ما
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: للعالمة أيب الطيب شـمس الـحق  داود أيب سنن حل يف مقصودـال غاية -٨
ح كبري عظيم كما ذكر أخو الـمؤلف العالمة شرف العظيم آبادي ، وهو شر 

 الـحق. و لكنه لـم يتم .     
 الكبري محدثـال محققـال لعالمةل . داود أيب سنن على معبودـال عون -٩

حيدر  بن عليبن  أمري بنالشهري بـمحمد أشرف  حقـال رفشعبد الرمحن  أيب
مقدمة : و الباعُث على هذا التأليف قال الـمؤلِّف يف الـ . آبادي العظيم الصديقي

أّن أخانا األعظم ذكر : أن شرحي ( غاية الـمقصود ) يطول إىل غري نـهاية ، ال 
أدري كم تطول الـمدة يف إتـمامه، فأمرين الختصاره ، فشرعُت يف إتـمام هذه 

 الـحـاشية . (ملخصًا)
فُعِلَم منه أن غاية الـمقصود تصنيٌف ألخيه األكرب ، و ليس من تصانيفه ، و  

بشروح أخطأ من أضافه إليه كما فعل الشيخ عبد العزيز الـحريب يف كتابه ( تعريف 
 الكتب الستة ) .

 مؤلفـال إن : الباحثني بعض ويقول قُلُت : و من أخطائـه العجيبة ما قال : 
 آبادي العظيم الطيب أبو حقـال مسـش -١: ماـهُ ،  واحد ال اثنان معبودـال لعون
 حديثيةـال والشروح حواشيـال له و،  وحده الغالف على امسه يكتب الذي وهو

 الصديق حيدر بن علي بن أمري بن محمدـب الشهري حقّ ـال شرف -٢ . والفقهية
 فإنّ  لذا و . يةالنحو  الرتاكيب و اللغوية األلفاظ شرح و حلّ  له و، آبادي العظيم

 صاحب قال: يُقال أن للكتاب قول عزو عند واالحتياط والتدقيق التحقيق من
 )١. ( يشملهما فهذا معبود،ـال عون

 ١٢٣) تعريف بشروح الكتب الستة : ١(
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 خليل الفقيه العالمة الشيخ أّلفه  . داود أيب حل يف مجهودـال لبذ -١٠
) ١٨( يف يقع وهوثـم السهارنبوري ،  األنبيتهوي حنفيـال علي جيدـم بن أمحد
 ما اً ري كثو قد قال يف مقدمته يذكر الباعث عليه  : "   . جلداتـم تسع يف جزء
 و،  همغلقاتِ  لّ حُ ـيَ  رحٌ ش داود أيب سنن على يكون أن صدري يف ختلجـي كان

 نفسي أحّقر كنتُ  ولكّين ، هشكالتِ مُ  سّهلويُ ، هعابَ صِ  لَ ويُذلِّ ،  هالتِ عضَ مُ  يكشف
 ألفه الذي الشرح من واحداً  رأيتُ  حىت.. .... الّثقيل حملـال هذا حّملـأت أن

 لكشف هفوجدتُ ،  مقصودـال غاية:  بـ املسّمى احلقّ  مشس الطيب أبو الشيخ
" معبودـال عونَ " رأيتُ  مث .........حافالً  خزوناتهـم جمعـوب، كافالً  مكنوزاته
 موقعه القلب يف يقع فَلم"، مقصودـال غاية" ختصرـم كان أشرف حمدـم للشيخ
 ختصراً ـم تعليقاً  داود أيب على أكتب أن روعي يف فأُلقي : قال أن إىل .......

 ...........   رموزه ِصعاب هلوُيس،  كنوزه أقفال يفتح،  جامعاً 
 ُسَنُن الرتمذي : 
 - الرتمذي البوغي عيسى بن حمدـم عيسى أيب حافظـال لإلمامو هو 

 «و  »السنن  «و  »الـجامع  «. و ُيَسمَّى بتسميات مـختلفة :  - تعاىل هللا رمحه
، و هو من أهم الـمَصنـََّفاِت اليت عليها مداُر علم السنة ، و  »الـجامع الصحيح 

 من أجـمع ما صنف يف السنن و األحكام . 
 أكثرها و،  الكتب أحسن » الصحيح « كتابه هذا و و قال ابن األثري :

 ذكر من:  غريه يف ليس ما فيه و ، تكرارًا هاأقلُّ  و ، ترتيًبا أحسنها و ، فائدةً 
  ، حسنـوال ، الصحيح من احلديث أنواع تبيني و ، االستدالل وجوه و ، املذاهب
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 فيه فوائد معـج قد ، » العلل « كتاب آخره يف و ، وتعديل جرح وفيه ، والغريب
 )١( . عليها فَ قَ وَ  نمَ على  قدرها خفىـي ال حسنة

،  الكتاب هذا تُ فْ نـَّ صَ  و نقل ابن األثري عن اإلمام الرتمذي أنه قال : 
 به، فرضوا،  العراق علماء على هوعرضتُ  ، به فرضوا،  حجازـال علماء على هفعرضتُ 

 ، الكتاب هذا بيته يف كان من و ، به فرضوا،  خراسان علماء على هعرضتُ  و
 )٢( . مُ لَّ كَ تَ يَـ  ِيبٌّ نَ  بيته يف ماـفكأن

 كل ألن؛  الصحيحني من أنفع عندي هو:  هرويـال مساعيلإ أبو قالو 
 قال.  رحّ بَ متَ ـال مُ ـالعال إالَّ  منهما إليهما يصل ال مها و،  منه للفائدة يصل أحد

 أخذ به و،  به معمولٌ  هو حديثـال من الكتاب هذا يف ما ميعُ ـج:  الرتمذي
- النيب أنَّ  « عباس ابن حديث:  حديثني خال ما العلم أهل بعض

 غري من والعشاء مغربـوال مدينةـبال والعصر الظهر بني عَ مجََ  -4
 اإذَ  قال -4- أنه «:  حديث و،  » رٍ مطَ  وال سفرٍ  ال و،  خوفٍ 

 )٣. ( » وهلُ تُـ فاقْـ  الرابعة يف عادَ  فإنْ ؛  وهدُ لِ فاجْ  خمرَ ـال بَ رِ شَ 
 جامعهـب ناهيك و:  للرتمذي) الشمائل حاشية( يف الباجوري قال

 ،  خلفيةـال و، السلفية مذاهبـال و، الفقهية و، حديثيةـال للفوائد جامعـال الصحيح
 ال و،  صحيحتال يف لٍ تساهُ  نوعُ  عنده!  نعم.  دلِّ قَ للمُ  غنٍ مُ  للمجتهد كافٍ  فهو
 حسن و،  هنِ نَ سُ  من أحاديث يف االنقطاع وجود مع حسنـبال مَ كَ حَ  فقد؛  هيضرُّ 
  هعقبَ  يقولُ   مَّ ـث،  حديثَ ـال دُ ورِ ـيُ  هإنّ ــف؛  وــه هــب حَ رَّ َـ ص ماــك،  هــب روايته انفرد ما فيها

  ١٩٤-١/١٩٣) جامع األصول: ١(
 ١/١٩٤) جامع األصول: ٢(
 ٢٠٠، احلطة:١/١٧٢) �ذيب الكمال : ٣(
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 أجيب هلكنَّ .  الوجه هذامن  إالَّ  هفُ عرِ نَ  ال غريبٌ  صحيحٌ  أو،  ريبٌ غَ  نٌ سَ حَ  أنه
 )١. ( انتهى،  االصطالح يف ةَ مشاحَّ  ال و،  يدٌ دِ جَ  اصطالحٌ  بأنه

) :  محدثنيـال انستَ بُ (  يفالشَّيُخ عبُد العزيز الـمحدُِّث الدهلوي  قالَ  و
 بعض من هو بل؛  الصحيح جامعـال هذا هاأحسنُ  و،  كثريةٌ  الرتمذي تصانيفُ 

 سنحُ  ةِ هَ جِ  من:  لُ األوَّ :  حديثِ ـال بتُ كُ  ميعـج أحسنُ  حيثياتـال و وهجُ الوُ 
 وهجُ وُ  و،  الفقهاء مذاهب كرذِ  ةهَ جِ  من:  الثاين و،  التكرار عدم و الرتتيب

 أنواع بيان جهة من:  الثالث و،  مذاهبـال أهل من دِ أحَ  لكل االستدالل
 و،  للَ بالعِ  لعلَّ مُ ـال و الغريب و الضعيف و حسنـال و الصحيح من حديثـال

 من حوهاـن و،  ماهُ نَ كُ  و،  همـابألقَ  و،  اةوَ الرُّ  ماءـأس بيان جهة من:  الرابع
 )٢. ( الرجال بعلم متعلقةـال الفوائد

 اتهشروح) حديثًا ، و أما  ٣٩٥٦عدد أحاديث الـجامع فهي ( و أما 
 :  منهاف

 عبدهللا بن حمدـم بكر أيب لحافظل : الرتمذي شرح يف األحوذي عارضة -١
 مسمائةـوخ وأربعني ست سنة متوىفّٰ ـال – مالكيـال العريب بابن معروفـال شبيلياأل
 شديدُ  فالن:  الُ قَ يُـ ،  الكالم على القدرةُ  فالعارضةُ  األحوذي عارضة معىنو –

و  حذقهـل الشيء يف سريعال األحوذي و،  الكالم على ةٍ درَ قُ  ذا كان إذا،  العارضة
 .  الـمشمر يف األمور القاهر عليها

 اليعمري الناس سيد بن حمدـم بن حمدـم الفتح أيب حافظـال شرح -٢
  جامعـال ثلثي  دون إىل فيه بلغ،  - وسبعمائة وثالثني أربع سنة متوىفّٰ ـال –الشافعي

  ٢٠٠) احلطة يف ذكر الصحاح الستة:١(
 ٨٤) بستان احملدثني :٢(
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،  ماماً ـت لكان حديثـال فنِّ  على اقتصر لو و،  مَّ تِ يَ  مـل و، اتدَ جلَّ ـم عشر حوـن يف
 ست سنة متوىفـال – العراقي حسني بن الرحيم عبد الدين زين حافظـال كمله مـث
 . - مائةـمانـث و

 بن علي بن عمر الدين لسراج داود وأيب الصحيحني على زوائده شرح -٣
 اهـومس،  لهـيكم مـول قطعةً  منه كتب - مائةـمانـوث أربع سنة متوىفّٰ ـال – قنـملـال
 ) . الرتمذي جامع على الشذي العرف(

 يف وهو ، حنبليـال النقيب بن مدـأح بن منـالرح عبد الدين زين شرح -٤
 . الفتنة يف احرتق وقد جلداً ـم عشرين حوـن

  . السيوطي الدين جاللللعالمة  : الرتمذي  جامع على مغتذيـال قوت -٥
 – حنبليـال رجب بن مدـأح بن منـالرح عبد الدين زين حافظـال شرح -٦

 . - وسبعمائة وتسعني مسـخ سنة متوىفّٰ ـال
 متوىفّٰ ـال – مدينـال السندي هاديـال عبد ابن حسنـال أيب الشيخ شرح -٧

 .  لطيف شرح وهو النبوي رمحـبال ألف و – ومائة وثالثني تسع سنة
معارف السنن : للعالمة مـحمد يوسف البنوري ، و هو شرح عظيم  -٨

حاٍو على نـُُقوٍل ُمعَتِمدٍة من األئمة ، و أبـحاٍث شريفٍة حديثيٍة و فقهيٍة ، و 
وهو يف ستة مـجلدات ، و لكنه لـم يتم ؛ ألن الـمؤلف أدركته  لطائَف غريبٍة .

 الـمنية قبل إكماله .  
 بن منـالرح عبد حمدـم لشيخ: ل الرتمذي جامع شرح األحوذي حفةـت -٩

  . جّلداتـمأو خـمس  أربع يفو هو ،  مباركفوريـال هادرـب بن الرحيم عبد
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 ُسَنُن النََّساِئي :
 سنة متوىفّٰ ـال – حافظـال يائِ سَ النَّ  شعيب بن الرمحن عبد أيبتاليف اإلمام 

. و امسه الـمعروف هو " الـمجتىب" ، و يـَُقاُل : " السنن "  - مائةـوثالث ثالث
 ههنا مرادـوالي ُسنَـَنِني: الصُّغرى و الُكربى ، أيضًا . و من الـُمِهمِّ أّن للنسائ

 و األطراف عليها الناس خرَّج اليت وهي ، األمهات من معدودةـال فهي  )غرىالصُّ (
 . ) ىربَ الكُ (  دون ، الرجال

 هلُّ كُ  أ)  الكربى السنن(  كتابه عن األمراء بعض وسأله:  األثري ابن قال
 من مجتىبـال عَ نَ صَ فَ .  داً جرَّ ـم منه الصحيحَ  لنا بْ تُ فاكْ :  قال،  ال:  فقال؟  صحيحٌ 

 يف تكلم ماـم الكبرية يف أورده حديٍث  كل ترك و،  الصغريةَ  منها خصـول،  ننَ السُّ 
 )١. ( بالتعليل إسناده

 حديثـال فقه على منـالرح عبد أيب كالم أما:  النيسابوري حاكمـال وقال
 . كالمه حسن يف حريـت له »السنن« كتابه يف نظر ومن. يذكر أن من فأكثر
 ُمقدم منـالرح عبد أبو:  يقول مرة غري حافظـال عمر بن علي معتـس:  وقال
 )٢( . زمانه يف العلم هذاـب رُ كَ ذْ يُ  من كل على

تَّة ) :  َحاح السِّ :  علي أبو حافظـال قالو يف ( الـحطَّة يف ذكر الصِّ
 خطيبـال و حاكمـال كذلك و،  مسلم شرط من دُّ أشَ  الرجال يف شرطٌ  للنسائي

  لكن؛  مسلم شرط من دَّ أشَ  الرجال يف رطاً شَ  له أنّ  و،  صحيحٌ  هإنّ :  والنـيق كانا
 

   ١/١٩٧) جامع األصول:١(
 ١٣٨-١٣٧) معرفة علوم احلديث: ٢(
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 يف أنَّ :  كثري ابن عن)  لفيةاأل شرح(  يف البقاعي. قال  مٍ لَّ سَ مُ  غري همـقول

 أحاديثُ  فيه و،  مجروحـال فيهم و،  االً حَ  أو عيناً  إما،  جهولنيـم رجاالً  النسائي
 )١. ( ومنكرة ومعللة ضعيفة

) ٥٧٦١( آالف مسةـوخ وسبعمائة ستني وى حدوعدد أحاديثه بلغت إ
 عند ويشفي يكفي ما جدـي ما حقيقةً  هاعن الباحثحديثًا ، و أما شروحه ف

:  عنه واـقال،  رشد ابن شرحكـ ، مفقودة ؛ لكن أكثرها شروح، نعم له  متقدمنيـال
 بن علي حسنـال أليب شرح و ، شيءٌ  وجوده عن مُ علَ يُ  ال لكن ، حافل كتاب نهإ

)  منـالرح عبد أليب النسائي مصنف شرح يف اإلمعان (:  مهـاس نعمة بن هللا عبد
 . و نذكر من شروحها أهـمها : مفقودٌ  أيضاً  وهو

 زوائده الشافعي ملقنـال بن علي بن عمر الدين سراج لشيخا شرح -١
 . جلدـم يف والرتمذي داود وأيب الصحيحني أعين األربعة على

 عبد الدين جاللـلعلى السنن  تعليقة: وهي مجتىب ـال على الربا زهر -٢  
 مفرداتـال من شرحه إىل حتاجـي مافيه  شرح.  السيوطي بكر أيب بن الرمحن

 يف الروايات اختالف ذكرمع   باختصار واألحكام الفوائد بعض ذكرو  . جازـبإي
 .  األلفاظ بعض

 تعليقة من طـأبس ، وهي السندي حسنـال أيب للشيخ تعليقة -٣
 ما لّ حَ  علىفيه  قتصر، ا النسائي سنن على لطيف تعليق هذا. و السيوطي

 . واإلعراب الغريب إيضاح و ، اللفظ ضبط من مدرسـال و،  القارئ إليه حتاجـي
 بن علي الشيخ بن حمدـم مؤلفهلـ : مجتىبـال شرح يف قىبالعُ  ذخريةُ  -٤

قال عبد العزيز الـحريب يف ( تعريف بشروح  ، الولوي األثيويب موسى بن آدم
 الكتب الستة ) : 

 ٢١٣) احلطة يف ذكر الصحاح الستة:١(
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 شرح ، مكة يف خرييةـال حديثـال دار يف مدرسٌ ،  اآلن موجود و معاصر هو و
 انتهى هو كالمه حد على ألنه ، جلداً ـم أربعني إىل لَ صِ يَ  أن يتوقع ، جداً  مبسوط

 إىل منه يطبع مـول ، مانيةـث من أجزاء ستة شرح يف والعشرين الثامن مجلدـال من
 )١( . أقلّ  أو تقريباً  ننَ السُّ  سِ مْ ـخُ  يف التسعة هذه،  جملدات تسعة إال اآلن

ـمد حسني الفتين الـُمكتٰفى بـحلِّ الـُمجَتٰىب : للشيخ الـُمَعاصر أح -٥
الـمظاهري ، هذا شرح متوسط اقتصر صاحبه فيه على حّل ما يـحتاج إليه الطالب 

 و الدارس . و إنـما وصل إلينا مـجلد واحد وهذا أيضا من الكتب الـمعاصرة . 
 ُسَنُن ابن ماجه : 

 سنة متوىفّٰ ـال – القزويين ماجه بن يزيد بن هللا عبد حافظ أيبـالإلمام لهو 
أهل  بني. و يقال له : " السَُّنن" ، و هذا هو الـمشهور  - ومائتني وسبعني ثالث

، و قد َوَرَد عن اإلمام ابن ماجه نفِسه تسميُته بالسَُّنن حيث  مو العل طلبةالعلم و 
 )٢قال : عرضت هذه السَُّنن على أيب زرعة ، فنظر فيه اخل . (

و بعُضُهم أطَلَق عليه اسم  الصحيح" و ليس بـجيٍِّد . و ربـما أُطِلَق عليه 
 وفوع باعتبار غالب ما فيه من األحاديث الـمرفوعة . اسم "الـمسند" بـمعىن الـمر 

 .  الستة الكتب من السادسة هي
 هذه تُ ضْ رَ عَ :  قال هماج بن هللا عبد أيباإلمام  عنو حكى الذهيب 

  ّناسـال  ديــأي  يـف  ذاــه عــوق إن أظنّ :  قالَ  و،  فيه فنظر،  زرعة أيب على السُّنن

 ٢٦٧بشروح الكتب الستة : ) تعريف ١(
 ٣٧٨/ ٣١) حكاه الذهيب يف سري أعالم النبالء : ٢(
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 حديثاً  ثالثني مامـت فيه يكون ال لعلّ :  قال مثّ .  أكثرها أو جوامعـال هذه تعطّلت
 ثقةً  صدوقاً  حافظاً  هماج ابن كان:  قلتُ .  ذا حوـن أو ، ضعفٌ  إسناده يف ّماـم
 )١( . فيه منكرةً  أحاديثَ  بروايته هكتابُ  نقص ماـإنّ  و ، نفسه يف

فإنـما عىن بثالثني  –إن صح  –قال اإلمام الذهيب : وقول أيب زرعة 
الساقطة ، وأما األحاديث اليت ال تقوم بـها حجٌة حديثًا األحاديث الـمطرحة 

  )٢. (فكثرية لعلها نـحو األلف 
 ويقرنو قال الشيخ عبد الكريـم الرافعي يف ( التدوين يف أخبار قزوين ) : 

 - والدي معتُ ـوس ، الرتمذي وجامع النسائي دو دا أيب وسنن ، بالصحيحني سننه
 الرازي زرعة أيب لىع هماج البن ننَ السُّ  كتابُ  ضَ رِ عُ :  يقولُ  - هللا رمحه

 )٣( . فاستحسنه
 اليت اإلسالمية الكتب من دٌ واحِ  هكتابُ :  الدهلوي عزيزال عبد الشيخُ  قال

 ) ٤. ( الستة والصحاح الستة والكتب الستة األصول:  هاـل الُ قَ يُـ 
 آالف أربعة سننه يف ما ملةُ ـج وو قال الشيخ صديق حسن القنوجي : 

،  بابٍ  ألفُ  و مائةٍ  مسُ ـخ هاـوأبواب،  كتاباً  وثالثون اثنان هابِ تُ كُ  وعدد،  حديثٍ 
 غري من باالختصار األحاديث وسرد الرتتيب حسن من فيه الذي الواقع يف و

 )٥. ( هتِ حَّ صِ  على زرعة أبو دَ هِ شَ  قد و،  الكتب من دٍ أحَ  يف ليس تكرار
 

 ٤٦٨/ ٢٠) تاريخ اإلسالم للذهيب:١(
 ١٧٩/ ١٣ري أعالم النبالء : ) س٢(
  ١/١٨٥) التدوين يف أخبار قزوين:٣(
 ٨٨بستان احملدثني: )٤(
  ٢١٤احلطة يف ذكر الصحاح الستة : )٥(
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 فيه لكن؛  الفقه يف النفع يُّ وِ قَ  يدٌ فِ مُ  كتابٌ  هكتابُ :  األثري ابن قال
 فيما الغالبَ  أن:  مزيـال حافظـال عن لَ قِ نُ  حىت ةٌ رَ نكَ مُ  بل؛  اً دّ جِ  ضعيفةٌ  أحاديثُ 

 السادس جعلوا بل؛  خمسةـال إىل واحدٍ  غريُ  هفْ ضِ يُ  مـل لذا و،  عفُ الضُّ  به دَ رَّ فَ تَـ 
 )١. ( موطأـال

 : هاأمه منو  وحرُ شُ  ةُ دَّ عِ  ه ماج ابن نِ نَ سُ لِ  و
 قليج بن مغلطاي الدين عالء للحافظ : السالم عليه بسنته اإلعالم -١

 فقد، مؤلفه يكمله مـول، جلداتـم) ٥( يفو هو  -هـ ٧٦٢ سنة متوىفـال-حنفيـال
 . والتصفيق الصالة يف للرجال التسبيح باب الصالة كتاب ىلإ مؤلفه فيه وصل

 عبد الدين جالل: للعالمة  هماج بن سنن على الزجاجة مصباحُ  -٢
 هـ١٢٨٢ سنة هندـال يف طبع، السيوطي بكر أىب الرمحن
 بن حمدـم الدين كمال لشيخه : لماج ابن سنن شرح يف الديباجة -٣
 العقد ( يف الفاسي ذكره - هـ ٨٠٨ سنة متوىفـال – الشافعي الدمريى موسى
 وقال،  اهـ خطهـب وجدت ما على جلداتـم مسـخ حوـن يف هو : قال)  الثمني

 . وتبييضه حريرهـت قبل مات:  )الظنون كشف( يف
 مرعُ  الدين سراج لشيخ: ل هماج ابن ننسُ  على ةاجَ حَ ـال ليهإ سُّ مُ ـتَ  ما -٤

 على  زوائدهو هــو شرح  - هـ٨٠٤ سنة توىفّٰ مُ ـال – عيــشافــال نلقَّ ــمُ ـال بن على بن
  ، جلداتـم مثان يف، النسائي و الرتمذي و داود أيب و الصحيحني أعين، خمسةـال
 
 ٢١٣) احلطة يف ذكر الصحاح الستة:١(
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 من مشكلـال ضبط مع،  الستة األئمة باقي من وافقه من بيانَ  هخطبت يف حقـأل و
 . الباقني يوافق مـل ماـم الغرائب من إليه حتاجـي ما و،  الكىن و ماءـاألس

 بن حمدـم للشيخ:  هماج ابن سنن على حاشية حاجةـال ذوي عجالةُ  -٥
 فهو خرتعـم بأسلوب فيه جاء و - هـ١٢٦٤ سنة متوىفـال – اليمين العمراين علي
 الطرق جمعـوي،  فيهم قيل ماـب السند رجال على ويتكلم،  متنهـب السند يورد

 جعلها كان وقد،  حديثـال معىن على ويتكلم، واالعتبار منتـال لذلك الشاهدة
 . ننالس شرح إىل ذلك جاوز مـث،  كالتخريج أوالً 

 الدين نور حسنـال أليبحاشية على سنن ابن ماجه :  حاجةـال كفاية -٦
 لطيف شرح وهو ، - هـ١١٣٨ سنة متوىفـال – السندي هاديـال عبد بن حمدـم

 . )السنن( هامشـب طبع،  بالقول
 مجدديـال العمري سعيد أيب بن الغين عبد لشيخل : حاجةـال جاحـإن -٧
 طبعت، ه ماج ابن سنن على حاشية له ،  حنفيـال مدينـال مـث هنديـال الدهلوي

 )١. (ومعه هـ ١٢٨٢ سنة هندـال دهلي يف
 متوىفـال – الديوبندي الكنكوهي حسنـال فخر مولويـال الشيخ شرح -٨

 . سابقه مع طبع -هـ١٣١٥ سنة
  

 

 
 
 ٣٠٧-٣٠٣، تعريف بشروح الكتب الستة:٢١٣يف ذكر الصحاح الستة:) احلطة ١(
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ـــَحاح ، و  ـ ــن الصِّ ــث مــ ــاٌم مــــن األحاديــ ــِب األربعــــِة أقســ و يف َهــــِذِه الُكُتــ
تَِّة  بطريق  التغليب . َحاِح السِّ َعاِف . و َتْسِميُتها بالصِّ  الـِحَساِن ، و الضِّ

َحاح ،  قوله : ( و يف َهِذِه الُكُتِب األربعِة أقساٌم من األحاديث من الصِّ
تَِّة  بطريق  التغليب ) ُيِشُري إىل  َحاِح السِّ َعاِف . و َتْسِميُتها بالصِّ والـِحَساِن ، والضِّ
تَّة بالّصحاح إنـما هو باعتبار الغالب ؛ ألن غالب  أّن تسميَة هذه الُكُتب السِّ

 حاٌح .أحاديثها صِ 
و أما الذين أطلقوا عليها الصحاَح كالـحافظ أيب طاهر السلفي حيث  

ة ( البخاري و مسلم و الرتمذي و أيب داود و النسائي ) قال : الكتب الـخمس
اتـََّفَق على صحتها علماء الـمشرق و الـمغرب كما مر كالمه ، فإن من العلماء من 

 أْنَكَر عليه هذا اإلطالق ، و منهم من لـجأ إىل تأويل كالمه .
أما الذين أنكروا عليه فمنهم العالمة ابن الصالح حيث قال رّدًا عليه :  

 ِمنْ  َذِلكَ  ْحوَ ـنَ  أَوْ ،  ُمْنَكرًا َأوْ ،  َضِعيًفا ِبَكْونِهِ  َصرَُّحوا َما ِفيَها ِألَنَّ  ؛ َتَساُهلٌ  َهَذا وَ 
ْمَنا ِفيَما َداُودَ  أَبُو َصرَّحَ  وَ .  الضَِّعيفِ  أَْوَصافِ   ِكَتاِبهِ  ِيف  َما بِاْنِقَسامِ  َعْنهُ  ِرَوايـََتهُ  َقدَّ

 وَ  الصَِّحيحِ  بـَْنيَ  بِالتَّْمِييزِ  ِكَتاِبهِ  ِيف  ِفيَما ُمَصرِّحٌ  ِمِذيُّ الرتِّْ  وَ  ، َغْريِهِ  وَ  َصِحيحٍ  ِإَىل 
 )١( . َحَسنِ ـالْ 

) ،  توجيه النظرو كذا أنكر عليه العالمة طاهر الـجزائري يف كتابه : ( 
 فقال : 

  ٤٠) علوم احلديث البن الصالح بتحقيق نور الدين عرت:١(
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........................................................ 

 حافظـال نأ فُ رِ عْ تَـ  مذكورةـال السنن كتب شأن يف قيل ما تَ فْ رَ عَ  وحيثُ " 
 على قَ فَ اتـَّ  قد:  خمسةـال الكتب شأن يف قال حيث لالتساهُ  يف طَ رَ أفْـ  قد السلفي
 أبو و؟  لالتساهُ  يف أفرط هإنَّ :  الُ قَ يُـ  ال وكيفَ ،  والغرب الشرق علماءُ  صحتها

 يف زَ يـَّ مَ  قد الرتمذي و،  هوغريِ  صحيح إىل بهاكت يف ما بانقسام حَ رَّ صَ  قد داود
 )١" . ( حسنـوال الصحيح بني كتابه

 ألن؛  تساهلٌ  فيه وهذاو مـمن أنكر عليه سراج الدين األنصاري فقال : 
 عفِ الضُّ  أوصاف من ذلك حوـون،  راً نكَ مُ  أو،  ضعيفاً  بكونه واحُ رَّ صَ  ما منها
 الرتمذي و،  سيأيت كما وغريه صحيح إىل كتابه يف ما بانقسام داود أبو حَ وصرَّ 
 )٢. ( حسنـوال الصحيح بني بالتمييز كتابه يف

 الصحاح عليها أطلق ومنوكذا َردَّ عليه الـحافظ السيوطي ، فقال : 
 واملغرب مشرقـال علماء صحتها على قَ فَ اتـَّ  خمسةـال الكتب يف السلفي كقول

 عليه خطيبـال إطالق و" الصحيح جامعـال" الرتمذي على حاكمـال وكإطالق
 )٣. ( لَ اهَ سَ تَ  فقد"  الصحيح"  اسم النسائي وعلى

 أيب سَنن:  السَلِفي طَاِهر أيب َحاِفظـالْ  َقول اأم وَ و كذا قال ابُن الـملقِِّن : 
 َفِفيهِ  ، والغرب الشرق ُعَلَماء ِصحَّتَها َعَلى اّتفق الَِّيت  َخْمَسةـالْ  اْلكتب من َداُود

 )٤( . كبريٌ  تساهلٌ 
 ١/٣٧٢) توجيه النظر: ١(
   ٨٩) املقنع :٢(
 ١/١٦٥) تدريب الراوي: ٣(
 ١/٣٠٢: ) البدر املنري٤(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٤٠                                            

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

 مَ عظَ مُ  أنَّ و أمَّا الذين تأوَّلُوا كالَمه ، فمنهم النووي حيُث تأوََّله على إرادة 
 )١. ( به جُّ تَ حْ ـيُ  الصحيحني ىوَ سِ  الثالثة بتُ الكُ 

 ألن:  لصحيحنيا سوى ما مُ عظَ مُ  همرادَ  لَّ عَ ولَ و كذا قال ابن جـماعة : " 
 بانقسام والرتمذي داود أبو حَ صرَّ  و.  منكرٌ  أو،  ضعيفٌ  بأنه صرحوا قد ما فيه

 )٢". ( وضعيف وحسن صحيح إىل كتابيهما
و هذا التأويل قد ارتضى به العالمة ابُن َحَجر يف ( النكت على ابن 
الصالح ) و العالمة السخاوي يف ( فتح الـمغيث ) ؛ و لكن َرّد هذا التأويل 

 هللا رمحه - النووي ملهـح:  قلتُ  سراج الدين األنصاري يف ( الـمقنع ) ، فقال :
 يف لكن؛  به جُّ تَ حْ ـيُ  الصحيحني سوى الثالثة الكتب معظَ مُ  أن مراده أن على -

 جٍّ تَ حْ ـمُ  غري صحيحٌ  منسوخـال فإن؛  به اً جّ حتَ ـمُ  صحيحٍ  كل ليس إذ؛  نظر هذا
 فإن؛  به حتجـم غري صحيح غري كل ليس و معارض عن سلم إذا فمراده . به
 )٣. ( به جُّ تَ حْ ـيُ  أنه مع ذكرناه ما على صحيح غري حسنـال

) حيُث قال رّداً على  و مـمن تأوََّل كالَمه العراقي يف ( التقييد و اإليضاح
 كذا،   هاـأصول  بصحة السلفي قال اإمنََّ  وابن الصالح يف قوله : هذا تساهل : " 

 خمسةـال الكتب  أحد  فهو داود أيب كتاب و:  فقال،  خطايبـال مقدمة يف هرَ كَ ذَ 
، و سراج ١/٨٦، السخاوي يف فتح املغيث :١/٤٨٩حكاه ابن حجر يف النكت : ) ١(

 ١/٣٠٢، و ابن امللقن يف البدر املنري:٨٩الدين يف املقنع :
   ٣٨) املنهل الروي : ٢(
 ٨٩املقنع : ) ٣(



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٤١                                            

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

 على النبهاء عالمألا حديثـال وحفاظ الفقهاء من العقد و حلـال أهل اتفق اليت
 له الشيء كون من يلزمُ  ال وقال :  . انتهى،  أصوهلا بصحة حكمـال و،  قبوهلا
 )١". ( صحيحاً  هو يكون أن صحيحٌ  أصلٌ 

 ىنَ عَ  اـمَ إنَّ  و:  و إىل هذا التأويل جنح أبو إسحاق األبناسي ، فقال
 اودد أيب وكتاب:  خطايبـال ةمقدم يف : قال فإنه؛  هاـأصول صحةَ  بذلك السلفي

 على فاظحـال و هاءالفق من والعقد حلـال أهل اتفق اليت خمسةـال الكتب أحد
 يكونَ  أنْ  هاـأصول بصحة حكمـال من يلزم ما و.  هاـأصول بصحة حكمـال و قبوهلا

 )٢. ( صحيحاً  فيها ما ميعُ ـج
 ابن توهيم وحاصلهَردَّ هذا التأويَل الـحافُظ ابن حجر ، فقال :  و لكن

 ما و ، غلطايمُ  للعالمة تابعٌ  ذلك يف هو و،  فيلَ السَّ  لكالم نقله يف الصالح
 الكالم يف موجودتان ميعاً ـج العبارتان إذ؛  دٍ جيّ ـب ليس اإلنكار من تضمنه

 ما:  وقال السلفي عادَ  مـث . سابقٌ  ناشيخُ  هعَ بِ وتَ  مغلطاي نقله ما لكن في،لَ السَّ 
،  اآلفاق يف صدر له فكتابٌ  ننَ السُّ  أما و":  ولفظه ، بزيادة عنه الصالح ابن نقله

 صحتها على قَ فَ اتـَّ  اليت اخلمسة تبالكُ  دُ أحَ  وهو،  اإلطالق على همثلَ  ىرَ نَـ  ال و
 إذ؛  حربـال بدار عنهم متخلفنيـكال همـل مخالفنيـال و،  والغرب الشرق علماءُ 

 لَّ ضَ  قد بالقبول يتلقه مـول – 4 - هللا رسول عن حَّ صَ  امَ  دَّ رَ  من كل
 )٣( . هوىـال عن قُ نطِ يَ  ال - 4 - كان إذ ىوٰ وغَ 

  ٦٢التقييد واإليضاح: ) ١(
 ١/١٢٧) الشذا الفياح:٢(
 ١/٤٨٨) النكت على ابن الصالح: ٣(
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 ذكر قد و ، النسائي وكتابِ  داود أيب كتابِ  دونَ  هفإنَّ  ماجه ابن نُ نَ سُ  وأما
 هللا عبد أيب ننسُ  و:  قال هأن خليليـال ىيعل أيب عن)  حفاظـال تذكرة(  يف الذهيب
 ةَ عَ رْ زُ  أىب عن نقل و.  بالكثرية ليست واهيةٍ  بأحاديثَ  هُ رَ دَّ كَ  ما لوال نٌ سَ حَ  كتابٌ 

 الناس أيدي يف هذا عَ قَ وَ  إنْ  أظنُّ :  قال و،  كتاب السنن البن ماجه  يف رَ ظَ نَ أنه 
 ماـم حديثاً  ثالثني مامـت فيه يكون ال:  قال مث،  أكثرها أو جوامعـال هذه تْ لَ طَّ عَ تَـ 

: "  زرعة أيب قول و:  ) الءالنب( سري أعالم  يف:  الذهيب قال . عفضُ  إسناده يف
 إنْ "  ذلك حوـن أو ضعف سنده يف ماـم حديثاً  ثالثني مامـت فيه يكون ال لعل
 األحاديث أما و،  الساقطة مطرحةـال األحاديث حديثاً  بثالثني ىنَ عَ  ماـكأن حَّ صَ 

 ناقداً  حافظاً  كان:  قال و.  األلف حوـن لعلها،  فكثريةٌ  ةٌ جَّ حُ  هاـب ومُ قُ تَـ  ال اليت
 من قليلٌ  و،  مناكريـال من فيها امَ  هنِ نَ سُ  تبةِ رُ  نمِ  ضَّ غَ  ماـإن و،  العلم واسعَ  صادقاً 

 )١. ( موضوعاتـال
م أنَّ كالَم الَسَلفي ال َيِصحُّ على إطالقه ، فهو إمَّا ُمؤوٌَّل و فخالصُة الكال

حَّة على الُكُتب  إمَّا مردوٌد . فالصحيُح الـمختاُر عند الُعَلَماء أنَّ إطالق الصِّ
 . فيها الضعيف حديثـال قلة و ، األغلب اعتبار علىاألربعة ِسَوى الصحيحني 

 
 

 

 ١/٢٢٢)  انظر: توضيح األفكار :١(
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لـمَصابِيِح أحاديَث غري الشيخني بالْـِحَساِن ، و هو و َسـمَّى صاحُب ا
 قريٌب  من هذا الوجه، قريٌب من الـمعىن اللغوي، أو هو اصطالٌح جديٌد  منه.

ى صاحُب  الـمَصابِيِح  أحاديَث غري الشيخني بالْـِحَساِن ،  قوله: ( و َسـمّٰ
من هذا الوجه ، قريٌب من الـمعىن اللغوي ، أو هو اصطالٌح جديٌد  و هو قريٌب  

 السنة ) مصابيح(  كتابه يف َدرَجَ ال يـخفى أنَّ اإلمام البغوي قد  : أقولمنه ) 
 يف امهأحدُ  أو،  يخانِ الشَّ  اهوَ رَ  ما الصحيحَ  لَ عَ فجَ  ، له خاصٍّ  اصطالح على

 حادثٌ  اصطالح هو ومن أصحاب السنن.  مهاريُ غ اهوَ رَ  ما حسنَ ـال و؛  كتابيهما
. و لذا فإن أهل النقد من  ثنيحدِّ مُ ـال لدى العام االصطالح مع يستقيم ال

 الـُمحدثني نبَـََّه عليه يف ُكُتبِهم ، فمنهم من أنكر عليه ، و منهم من أّول كالَمه . 
و قد أشاَر الـمؤلُِّف الفاضل يف قوله : ( و هو قريٌب من هذا الوجه َقريٌب 

 وي ) إىل التأويلني يف كالم البغوي من الـمعىن اللغ
إطالق الصحيح على  : األوَّل : أنه يُـْحَمُل على الغالِب كما َسَبَق يف

 الُكُتب األربعِة سَوى الصحيحني من أنه على اعتبار الغالب . 
بـمعىن الـمعىن اللغوي ههنا بالـحسن : أن يُـْحَمَل على أنَّه أراَد : و الثاين 

 ما يـميل إليه الطبع  ، ال معناه االصطالحي . 
و أما قوله : ( أو هو اصطالح جديد منه ) يَـْحَتِمُل أنّه اْعتَـَرَض عليه 

قول  بـهذا القول ، و يَـْحَتِمُل أنه أراد الدفاع عنه . كما جرى مثل هذا البحث يف
" ، فالعالمة   يـُْعَرفُ  َال  اْصِطَالحٌ  َهَذاو العالمة النووي : "  العالمة ابن الصالح

  أزال ال و:  -لى ما حكاه السيوطي ع –محله على اإلنكار ، فقال  التربيزي التاج
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 يف - النووياإلمام  و الصَّالح ابناإلمام  يعين - الشَّيخني من أتعجَّب
 . االْصطالح يف ةَ مشاحَّ  ال أنَّه ُمقرَّرـال أنَّ  مع،  البَـَغوي على اعرتاضهما

ابن حجر حـمله على أنه دفاع عنه بأن هذا اصطالح  اإلْسالم شيخبينما   
َة فيه ، فقال  اْصطَلح البغوي أنَّ  فَ رَ عْ يُـ  أنْ  الصَّالح ابنُ  أرادَ :  منه و ال مشاحَّ

 يقولَ  أن عن بذلكَ  ليستغين،  حسانـال:  األربعة » السنن « ُيسمِّي أن لنفسه
 ليس حادثٌ  اصطالح هذا فإنَّ  » السنن « أصحاب هُ جَ رَ أخْ  حديثٍ  لِّ كُ  عقبَ 
 حسنـال أراد البغوي أن لمنس ال أنا حاصلـوال . الُعْريف ُمصطلحـال على جاريًا

  )١اعرتض عليه . ( الصالح ابن أن نسلم وال تعريفه متقدمـال
 أبو السنة حييـم مجتهدـال الفقيه حافظـال اإلمام بغوي : هومث اإلمام ال 

التصانيف  صاحب،  الشافعي الفراء بن حمدـم بن مسعود بن حسنيـال حمدـم
 وغري،  مصابيحـوال،  والتهذيب،  السنة وشرح،  التنزيل مـمعالالكثرية ، منها : 

 عن و،  عنه ثَ دَّ حَ  و) ،  التعليقة(  صاحب حسني يالقاض على هَ قَّ فَ تَـ .  ذلك
 حمدـم بن منـالرح عبد حسنـال أيب و،  يمليحـال محدأ بن الواحد عبد عمر أيب

 أيب و،  جويينـال يوسف بن علي و،  الصرييف محدأ بن يعقوب و،  الداودي
 سعدأ بن حمدـم منصور أبو عنه ىوَ رَ . و  يز االشري  حمدـم بن حمدـم حسنـال

  . مرو أهل و، الطائي حمدـم بن حمدـم الفتوح أبو و، حفدةـب معروفـال يالعطار 
 كان و ، ينالدِّ  ركنــــــــ : ب و السنة حيّ ـمــــــــ :ب بُ قَّ لَ يُـ  البغوياإلمام  كانو  

     ، وحده خبزـال يأكل كان باليسري، انعاً ــق،  زاهداً ،  عالمةً ،  ماً ـعال،  إماماً ،  سيداً 
 ١/١١١) نقله يف توضيح األفكار:١(
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ارَِمي أْحــَرى و ألَيــُق بِـــَجْعِله َســاِدَس الُكتُــب ؛  وقَــاَل بعُضــُهم : ِكتــاُب الــدَّ
ألنَّ رِجالَـه أقَـلُّ ُضـعفاً ، و ُوُجـوُد األحاديـث الــمنكرة والشـاذَِّة فيـه نـادٌر ، و لَــُه 

  نيُد عاليٌة ، و ثالثياتُه أكثُر من ثالثيات البخاري .أسا

 يف له كَ ورِ بُ  . ويبيعها الفراء يعمل أبوه وكان ، بزيت يأتدم فصار،  ذلك يف فعذل
 اءُ لمَ العُ  سَ افَ نَ تَـ  و . نيته وصدق ، قصده حسنـل التام القبول فيها قَ زِ ورُ  تصانيفه،

 ، لباسه يف داً قتصِ مُ  وكان . طهارةٍ  على إالَّ  الدرسَ  يقِ ليُ  ال وكان ، حصيلهاـت يف
 مُ دَ القَ  له و ، وعقداً  حاالً  السلف منهاج على صغرية وعمامة ، خام ثوب له

َ وُ تُـ .  الفقه يف مديدـال الباع و التفسري، يف الراسخ  الروذ مرو مدينةـب السنة حييـم ّيفِ
 )١. ( مائة مسـوخ عشرة ست سنة شوال يف

 وثالثون وأربعة وأربعمائة آالف أربعة أحاديثه قيل مصابيحـال كتاب كان
 مجموعـفال،  حديثاً  عشر وأحد مسمائةـوخ ألفا مشكاةـال صاحب زاد و،  ثاً حدي

 كسر إالَّ  آالف بستة ينضبط و،  وأربعون مسةـوخ وتسعمائة آالف مسةـخ
 )٢. ( مسنيـوخ مسـخ

تاب الدارمي أحرى وأليق اخل ) و َقّدْمَنا البحَث ( وقال بعضهم ك قوله :
يف سادس الكتب الستة و أنه ذهب بعضهم إىل أن سنن الدارمي هي سادس 

العالئي .  الدين صالحالكتب ، اختاره الـحافظ أبو سعيد 
 

 ٣، مرآة اجلنان لليافعي : ٤٤٢-١٩/٤٤٠، سري أعالم النبالء:٤/٦٦) تذكرة احلفاظ:١(
/٢٠٩    
 ١/٢١) مرقاة :٢(
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ــَن اْلُكتُــِب   ــا ِم ــَن الُكتُــِب أْشــَهُر اْلُكتُــِب ، و َغريَُه و َهــِذَه الـــمذكوراُت ِم
ــجوامع ) ِمـــن ُكتُـــٍب   ــُيوِطْي يف كتـــاِب ( جــــمع الـ ــريٌَة َشـــِهريٌَة . و لََقـــْد أْوَرَد السُّ َكث

ــِحَسان ، ـَحاح ، و ال ـَعاف .   َكثـريٍة يـََتَجـاَوُز خــمسَني ، ُمْشـَتِمَلًة علـى الصِّ و الضِّ
و قال : ما أْورَدُت فيها حديثاً َموُسوماً بالوضع ، اَّتـََفَق الـُمحدثُوَن على َتركِـِه و 

ِه ، وهللا أعلم .  رَدِّ

ـــــمؤلف ، األول : أنــــه أقــــل         ــــه بــــأُموٍر أربعــــٍة ، كمــــا ذكرهــــا ال و اســــتدلوا علي
ضعفًا ، و الثاين : أن الــمنكر و الشـاّذ فيـه نـادر ، و الثالـث : أن أسـانيده عاليـة ، 

ياتـــه أكثـــر مــن ثالثيـــات البخـــاري . و ســبق الــــجواب عـــن هـــذا يف والرابــع : أن ثالث
 فيـه أنالـزين العراقـي مـن  الشـيخالصفحات الـماضية ، و قد سـمعت هناك ما قـال 

 دُ َمــتَ عيُ  نَمــ عليــه ذلــك قَ َلــأطْ  لــو ،  و مــا قــال الـــحافظ مــن أنــه منقطعـوالــ الضــعيف
 و،  الضــعيفة األحاديـث مـن مذكورـالــ الكتـاب يف ماـلـ؛  هفُ الِ خَ ـيُــ الواقـع لكـان عليـه

 .  مقطوعةـال و منقطعةـال

( وهذه املذكورات من الكتب أشهر الكتب اخل ) يريد اإلشارة إىل  قوله :
و ذكر أن هناك كتبًا يف الـحديث كثرية شهرية مصادر الـحديث سوى ما مضى ، 

و مجع السيوطي (جـمع الـجوامع) من خـمسني كتبًا ، و ذكر بعض العلماء : أنه 
 و ، ُحميديـال:  مسانيد منها و،  مصدراً  ماننيـث لىع يزيدمجع من الـمصادر ما 

  بن إسحاق و ، شيبة أيب ابن و ُمحيد، بن َعْبد و يعلى، أيب و أمحد، و الطيالسي،
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 الطرباين معاجم و دسي،مقـال للضياء مختارةـال واألحاديث والفردوس، راهويه،
  .وغريها الثالثة،

 من فيه أودعتُ  ( و قد َوَصَفه السيوطي نفسه يف ( مقدمته ) ، فقال :
 األحاديث على فيه اقتصرتُ . صنوفاً  مصطفويةـال ِحَكمـال ومن أُلوفًا، النبوية الَكِلم

 فرتكتُ  التخريج، حريرـت يف وبالغتُ . إبريزَه األََثر معادن من فيه تُ صْ ـخّ ولَ  الوجيزة،
 الُكُتبَ  بذلك فَفاقَ . كّذاب أو َوّضاعٌ  به تـََفرَّدَ  ّماع وُصْنُته اللُّباب، وأخذتُ  القشرَ 

 يف قبَله يُودَعْ  مـل ما حديثيةـال الصَّْنعة نفائس من وَحَوى النوع، هذا يف ُمَؤلَّفةَ ـال
 على تسهيالً  بعده فما حديثـال أولَ  مراعياً  معجمـال حروف على َوَرتـَّْبُته. كتاب

 من ُمْقَتَضبٌ  ألنه)  النذير البشري حديث من الصغري جامعـال : (مَّيُتهَـ وس الطُّّالب،
ْيُتهـسَ  الذي الكبري الكتاب  األحاديث ْمعَ ـجَ  فيه وقصدت ، ) جوامعـال مجع(: مَّ
 )١( . ) ...رُُموزُه وهذه بَأْسرِها، النبوية

 وعــمّ  ، اإلسـالم أئّمـة مـن شــارحوه وكثـر التـام، القبـول هــذا لكتابـه وقـع وقـد
 . اإلسالمية البالد سائر يف به النفع

:  ، مثل القولية  حاديثاأل  : األول : قسمني كتابه السيوطي قّسم قد و  
 األحاديثَ  هذهِ  بَ تَّ رَ  و ، » بالنيات األعمال ماـإن «:  -4- قوله

 الفعلية األحاديث:  الثاين.  هجاءـال حروفِ  على هاـونتُ مُ  ألفاظِ  أوائلِ  حسبِ ـب
 ، كذل حوـن أو،  مراجعة أو،  سبب أو،  وفعل قول على مشتملةـال أو محضةـال

  أهدى «: -4- رسول هللا أن من � الصديق ربك أبو روى ما مثل

 ١/٢) مقدمة مجع اجلوامع :١(
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ـــماعةً  ــمشكاِة يف ( ديباجـــة كتابـــه ) : جـ ـــِة  و ذََكـــَر صـــاحُب الــ ـــَن األئمَّ ِم
اْلُمْتِقِنَني ، و ُهْم : الُبَخاِرّي ، و ُمسِلٌم ، و اإلماُم َماِلٌك ، و اإلمـاُم الشَّـاِفِعيُّ ،  
ــُن  ــو َداود ، و النََّســـاِئي ، و ابـ ــِذيُّ ، و أبُـ ِمـ ــل ، و الرتَّ ـــُن َحْنبَـ ــاُم أحــــمُد ب و اإلمـ

ارَُقطّين ، و الَبيَهِقيُّ   ، و َرزِين .  ماجه، و الدَّارميُّ ، و الدَّ

 حديثَ ـال يعزو كذل كل يف و . األعلى الراوي حسبـب اهَ بَـ تـَّ رَ  و ، » ... . مجالً 
 )١(.  مصدره إىل

تابه ) جـماعًة من ( و ذََكَر صاحُب الـمشكاِة يف ( ديباجة ك قوله :
أئمة أشار الـمؤلف يف آخر هذه الرسالة إىل  أقول :األئمة الـمتقنني اخل ) 

شرعية و ال مو العل ملةـحو الـحديث الذين هم النجوم الزاهرة يف مساء الـهداية ، 
 دهماجتها إىل عُ جَ رْ يُـ ُهم الذين  وو أمته ،  -4-الواسطة بني النيب 

، ليكون الطالب على بصريٍة حني سريه  والتزييف والتصحيح والتضعيف التوثيق يف
 يف رياض علوم الـحديث .  

فلما انتهى الـمؤلف إىل ذكرهم و اكتفى بأسـمائهم ، أريد أن ألقي الضَّوَء 
 يف السعادةَ  و ، الدارين يف النجاةَ  دُ ير يُ  نمَ  هإنّ على ِسريتـهم ، فإن من املعلوم 

 العاملني، والعلماء ، مهتدينـال األئمة من فَ لَ سَ  نمَ  طريقةِ  بسلوك فعليه ، حالنيـال
 ،اإلفادة على هو�ارُ  ، العبادة على هليلُ  رَ صَ قَ الذين  ،الفاضلني محققنيـال الءوالفض

ق : و الطر  دمفو حممد عبدهللاللشيخ  النبوية السنة خدمة يف ةياحلديث التقنية ) انظر :١(
 العلمية للدكتور عبد العزيز الصاحل ، و املفصل يف أصول التخريج للشيخ علي بن نائف
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 هللا يف متأخذه ال ، إليه ونيُرشد و خريَ ـال ونويفعل به، ونويعمل حقَّ ـالون يقول
مـما ال  و .ٍة  مظلَ  رهبةُ رغبُة َمطَمَعٍة و ال  حقـال عن مهيصدّ  ال و ، الئم لومة

 على الوقوفب و ،ة أحوالـهم و أخالقهم َمعرفبـ إال هذا إىل سبيلَ  الشك فيه أنه 
فأقول مستعينًا با�  .و شـمائلهم  بأوصافهم اإلحاطةبو  ،و ُحلَيِتهم  مهِ تِ يَّ لِ جَ 

 تعاىل، ملتقطاً مـما قاله العلماء يف هؤالء األئمة :
 اإلماُم الُبَخارّي :

 بن ماعيلـإس بن حمدـم هللا عبد أبو ظاحفَّ ـال إمامُ  و اإلسالم شيخُ هو  
 بعد جمعةـال ومَ يَ  دَ لِ وُ  . البخاريّ  موالهم جعفيـال هبَ زْ دِ رْ بَـ  بن مغريةـال بن إبراهيم
َى . خار بب ومائة وتسعني أربع نةَ سَ ،  الوّ شَ  نمِ  تْ لَ خَ  ليلةً  عشرة لثالث الصالة

 . والعبادة الورع يف ورأساً  العلم، يف رأساً  ذكاء،ال يف رأساً  وكان
 جَّ حَ  مُّ ـث،  هأمّ  رِ جْ حِ  يف أشَ فنَ ،  صغريٌ  حمدٌ ـم و ماعيلُ ـإسأبوه  ماتَ  و 

 . العلمَ  بُ طلُ يَ  جاوراً ـم مكةـب هو فأقام،  منه نَّ أسَ  وكان ، مدـأح يهأخ و،  أمه مع
 يف)  ةنَّ السُّ  رحِ شَ (  يف الاللكائي و)  ىٰ خار ـب تاريخ(  يف غنجار ىوَ رَ و 

،  هغرِ صِ  يف عيناهُ  تْ بَ هَ ذَ  ماعيلـإس بن حمدَ ـم أنّ :  منه األولياء كرامات ببا
 دَّ رَ  قد!  هذه يا:  هاـل فقال ، منامـال يف 7 إبراهيم خليلَ ـال هوالدتُ  فرأتْ 

 .ه رَ صَ بَ  ليهع هللاُ  دَّ رَ  قد و أصبحَ ف:  لقا،  ائكعَ دُ  بكثرةِ  هرَ صَ بَ  ابنك على هللاُ 
 ابن تصانيفَ  ظَ فِ حَ  و،  مائتني و مسـخ سنةَ  للحديث هماعـس لُ أوَّ  و 

 ائتنيم و عشر نةس أخيه و،  أمه مع لَ حَ رَ  و،  يتيماً  شأن و ،صيب هو و، مباركـال
  بن حمدـم و،    مسنديـال و،  سالم نب حمدـم من بلده مرويات معـس أنْ  بعد
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 و،  انعفَّ  من وببغدادَ  ، إبراهيم بن مكي نمِ  ببلخ عَ مِ ـسَ  و . البيكندي يوسف
 عبيد من بالكوفة و ، األنصاري و عاصم أيب من بالبصرة و ، مقرئـال من مكةـب

 و ، آدم من بعسقالن و ، والفريايب مغريةـال أيب من بالشام و ، موسى بن هللا
 كتبت:  قال البخاري وعن.  مسهر أيب من  بدمشق و ، اليمان أيب من حمصـب

 . كثريٌ  خلقٌ  عنه حدث . رجل ألف من أكثر عن
 حيفاً ـن شيخاً  كان و،  شعرةٌ  وجهه يف وما ثَ دَّ وحَ  فَ نَّ صَ  و ادَ شَ و قالوا :   
 . السمرة إىل  قصريٍ  ال و،  بطويلٍ  ليس

 اياَ ضَ قَ  فُ نِّ أصَ  جعلتُ  سنةً  عشرة ماينـث يف طعنتُ  ماـل:  يقول كان 
 تُ فْ نـَّ صَ  حينئذٍ  و،  موسى بن هللا عبيد أيام يف أقاويلهم و،  والتابعني الصحابة

 .  مقمرةـال الليايل يف -4- النيب قرب عند التاريخَ 
اِكَرة ما يدهش العقل ،   أيب بن حمدـم هاقُ ورَّ  قالو قد ُرزَِق من قـُوَِّة الذَّ

 معنا ختلفـي البخاري كان:  يقوالن وآخر ماعيلـإس بن حاشد معتُ ـس:  حامت
 له نقولُ  انَّ فكُ ،  اماً أيّ  ذلك على أتى حىت بُ تُ يكْ  فال غالم هو و،  السماع إىل
 كان ما إليه انَ جْ رَ فأخْ ،  امَ تبتُ كَ  ما عليَّ  اضَ رِ فاعْ ،  يَّ عل ماـأكثرت قد أنكما:  الَ ـفق

 حىت؛  قلب ظهر عن اهَ لَّ كُ  فقرأها،  حديث ألف عشر مسةـخ على ادَ فزَ ،  عندنا
 ؟ أيامي أضيع و هدراً  اختلف أين أترون:  قال مثه . حفظِ  من نابَ تُ كُ  حكمـن جعلنا
 .  أحد يتقدمه ال أنه فعرفنا

 ألف مائة أحفظ:  يقولُ  البخاري معتُ ـس:  مريويهخـ بن دحمّ ـم قال و
 . صحيح غري حديث ألف مائيت أحفظ و،  صحيح حديث
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،  وأقرانه شيوخه من التقدير موضعَ  - هللا رمحه - البخاري كان وقد
 .  به تليق اليت منزلةَ ـال أنزلوه و،  أهله هو ماـب عنه حدثواـت

 . البخاري من حديثـبال أعلم السماء أدمي حتـت ما:  مةـخزي ابن قال 
  . إمساعيل بن حمدـم مثل خراسان أخرجت ما:  حنبل بن أمحد وقال

 أحد عند نفسي استصغرت ما:  البخاري قول مديينـال بن علي بلغ ماـل و
 و.  نفسه مثل رأى ما ؛ قوله دع:  أخربه منـل قال،  مديينـال بن علي عند إال
 قال و.  األرض ظهر على مشيـت هللا آيات من آية البخاري:  رجاء بن رجاء قال
 بني خالف بال حديثـال أهل إمام هو:  نيسابور تاريخ يف حاكمـال هللا عبد أبو

 .  النقل أهل
 مصنفاتـب اإلسالمية تبةمكـال – هللا رمحه - البخاري اإلمام حفـأت قدو 

 أصح هو الذي) :  الصحيح جامعـال(  كتابه رأسها وعلى أجّلها نافعة قّيمة
 رفعُ  و، فردمُ ـال األدبُ :  لفاتهمؤ  من و . النبوي حديثـال يف مصنفةـال الكتب
 و،  الكبري ريخاالت و،  الوالدين رُّ بِ  و،  اإلمام خلف القراءة و،  ةالصال يف اليدين

 و، الكبري جامعـوال،  والضعفاء،  العباد أفعال خلق و،  الصغري و،  األوسط
 وأسامي، هبةـال وكتاب،  األشربة وكتاب، الكبري والتفسري، الكبري مسندـال

  . الكثرية مؤلفاته من ذلك غري إىل، الصحابة
 )١( . ومائتني مسنيـوخ ست سنة الفطر عيد ليلةرحـمه هللا  مات 
 

-٣٨٤/ ١٢النبالء: ، سري أعالم ٢٣٤ -٢/٢١٢) انظر : طبقات الشافعية للسبكي: ١(
 ٥٧٠-٥٦٢، هدي الساري : ١٠٥ -٢:١٠٤تذكرة احلفاظ:
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 اإلماُم ُمسِلٌم :
 مُ سلِ مُ  ، حسنيـال أبو ، الصادق ةُ جَّ حُ ـال دمجوِّ ـال حافظـال الكبري ماماإل هو

 " صاحب ، النيسابوري القشريي ، كوشاذ بن ورد بن مسلِ مُ  بن اججَّ ـحَ ـال بن
 ياءال وسكون معجمةـال الشني وفتح القاف ضمب -و القشريي : ." الصحيح

 و.  كبرية قبيلة قشري إىل نسبة - راء آخرها ويف باثنتني حتهاـت من منقوطةـال
  . خراسان مدن من نيسابور بـََلِده إىل نسبة النيسابوري

 نةَ سَ  دَ لِ وُ  هنّ أ على أقوال ، و األكثرون على مولده يف العلم أهل اختلف
 .  مئتني و أربع

:  األئمة هؤالء أبرزهم من،  لماءالعُ  منكثٍري  معـج عن العلمَ  مسلم ىتلقّٰ 
 و ، سعيد بن قتيبة و ، النيسابوري حيـي بن حيـي و ، القعنيب مسلمة بن هللا عبد

 زهري خيثمة وأب و ، راهويه بن إسحاق و ، حنبل بن مدـأح و ، منصور بن سعيد
 بن حمدـم و ، بندار اربشَّ  بن حمدـم و ، شيبة أيب بن بكر وأب و ، حرب بن

 وأب و ، الزهراين الربيع وأب و ، العالء بن حمدـم كريب وأب و ، مريـن بن هللا عبد
 ، عمر أيب بن حيـي بن حمدـم و ، ريالسّ  بن ادنَّ هَ  و ، مثىنـال بن حمدـم موسى

 إسحاق و ، الدارمي هللا عبد و ، البخاري و ، الذهلي حيـي بن حمدـم و
 . سواهم خلق و ، الكوسج

 أثىنو  . التميمي حيـي بن حيـي من عشرة مثان سنة يف ماعهـس أول و
 جاء من و ، وتالميذه ، وأقرانه ، شيوخه من العلماء كبار مسلماإلمام  على

 :  األمة علماء من بعدهم
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 الــدنيا اظفَّــحُ :  يقـولُ  بشــار بــن حمدـمـ معتُ ـســ:  حافظـالــ قـريش أبــو الـقـ
 بـن حمدـوم بسمرقند، الدارمي هللا وعبد بنيسابور، ومسلم بالري، زرعة أبو:  أربعةٌ 

 . ببخارى ماعيلـإس
 رَ كِ وذُ  - حنظليـال إبراهيم بن إسحاق معتـس:  منصور بن حسنيـال قال 

:  خطيبـالـ شيخ منكدريـال قال ، بوذ كابن مردا:  فقال ، - حجاجـال بن مسلم
 !؟ هذا كان رجل أي:  وتفسريه

 معرفــة يف مسـلماً  مانقــدِّ يُ  حـامت وأبــا زرعـة أبــا رأيـتُ :  ســلمة بـن أمحــد وقـال
 . عصرمها مشايخ على الصحيح
 معتُ ـس: يقولُ  أيب معتـس: ماسرجسيـال حمدـم بن حسنيـال قال 

 حديث ألف مئة ثالث من" الصحيح مسندـال" هذا فتُ صنّ : يقول مسلماً 
 حديث له فذكر الذاكرة، جلسـم مسلمـل وعقد:  سلمة بن أمحد قالو  .مسموعة

 أحد يدخل ال: الدار يف منـل وقال السراج، وأوقد منزله، إىل فانصرف يعرفه، مـل
 يطلب فكان إليه،  فقدموها قدموها،: فقال متر، سلة لنا أهديت: له فقيل .منكم

   . حديثـال وجد و ، التمر فين قدو  فأصبح  ، مرةـت  مرةـت  يأخذ و حديث،ـال
 اإلسالمية مكتبةـال حفـأت قدف :  هللا رمحه مسلم ماماإل مصنفاتأما  و 

 كثرية ، و منها :  نافعة قّيمة مصنفاتـب
 على جامعـال"  كتاب-٢ ، الرجال على"  الكبري مسندـال"  كتاب -١

        كتاب-٥ ،" الصحيح مسندـال"  كتاب-٤ ، ٰىن الكُ كتاب   -٣ ،" بواباأل
 ،" فراداأل"  كتاب-٨ ،" الوحدان"  كتاب-٧ ،" العلل"  كتاب-٦ ،" التمييز "
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 يفتو و  ". حنبل ابن مدـأح سؤاالته"  كتاب-١٠ ،" قراناأل"  كتاب-٩ 
 مسنيـوخ بضع عن ،بنيسابور ومئتني وستني إحدى سنة رجب شهر يف مسلم
 )١( .يزار وقربه سنة،

 اإلماُم مالٌك:
 ابن مالك هللا عبد أبو ، هجرةـال دار إمام مة،األ حجة ، سالماإل شيخ هو

 عمرو بن خثيل بن غيمان بن حارثـال بن عمرو بن عامر أيب بن مالك بن أنس
 . حارثـال بن

 و . جملـت و رفاهية و صون يف أَ شَ نَ  . وتسعني ثالث سنة يف همولدو  
 له و ، فادةلإل جلس و ، للفتيا تأهل و ، سنةً  عشرة بضع ابن هو و العلم طلب

 قصده و ، طري شاب حي وهو ماعةٌ ـج عنه ثحدّ  و ، سنةً  وعشرون إحدى
 و ، ذلك بعد ما و منصورـال جعفر أيب دولة آخر يف اآلفاق من العلم طلبة
 . مات أن إىل و ، الرشيد خالفة يف عليه مواـازدح

 قال و . زمانه حجة وهو حجاز،ـال أهل مـعال مالك:  عيينة ابنقال 
 مـعال مدينةـبال يكن مـول . النجم فمالك العلماء ذكر إذا:  وبر وصدق الشافعي

 .  حفظـوال ، جاللةـال و ، الفقه و ، العلم يف مالكاً  يشبه التابعني بعد من
 ليس ، بيالً نَ  يباً هِ مُ  رجالً  وكان . وحلم وقار جلسـم جلسهـم كانقال : و 

 . صوت رفع ال و ، اللغط و ، مراءـال من يءش جلسهـم يف
       بعد حديثـال يف إالَّ  جيبـي فال ، حديثـال عن يسألونه الغرباء وكان

 .  عليه يقرأ لبعضهم نَ أذِ  ماـرب و ، حديثـال

ـــــبالء : ١(  بغـــــداد ريخاتـــــ ،١/٣٣٧ات احلنابلـــــة :، طبقـــــ٥٨٠-١٢/٥٦٥) ســـــري أعـــــالم الن
١٠٢-١٣/١٠١ . 
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 أن أرادَ  إذا كان حىت -�4 – حديثه تعظيم يف غاً مبال كانو 
 نَ مكَّ ـت و،  بَ يَّ طَ تَ  و،  هحيتَ ـل حَ رَّ سَ  و،  هراشِ فِ  صدر على سَ لَ جَ  و،  أوضَّ تَ  ثَ دِّ حَ ـيُ 

 أنْ  بُّ حِ أُ :  فقال،  ذلك يف له فقيل.  ثَ دَّ حَ  مـث،  هيبةٍ  و وقار على جلوسـال من
 . -4 - هللا رسول حديثَ  مَ ظِّ أعَ 

 الثوري سفيان : مهدي بن الرمحن عبد قالليه األئمة األجلة ، و أثىن ع
 بإمام وليس،  السنة يف إمام واألوزاعي،  السنة يف بإمام وليس،  حديثـال يف إمام
 .  ميعاً ـج فيهما إمام ومالك،  حديثـال يف

 ههنا السنة : فقال،  الكالم هذا معىن عن) فتاويه( يف الصالح ابن سئلو 
 . بالسنة عاملاً  يكون وال حديثـبال ماً ـعال اإلنسان يكون فقد،  البدعة ضد

 قال و.  حديث ألف حوـن مالكـل : مديينـال ابن عن،  البخاري قال و
 عن البخاري ماعيلـإس بن حمدـم سألت : السراج الثقفي إسحاق بن حمدـم

 .عمر ابن عن نافع عن مالك:  فقال،  ؟ األسانيد أصح
، ربيعة ومعه فأتيناه،  الزهري علينا قدم : مالك عن عروة بن حسني وقال

 مكُ ثَ دِّ أحَ  حىت كتاباً  انظروا:  فقال الغد أتيناه:  قال،  حديثاً  وأربعني نيفاً  انَ ثَـ دَّ فحَ 
:  ربيعة له فقال،  ؟ منه أيديكم يف شيء أي أمس به ثكمحدّ  ما مأرأيتُ ،  منه

 أيب ابن:  قال ، ؟ هو من و:  قال ، أمس به تَ ثْ دَّ حَ  ما عليكَ  دُّ رُ يَـ  من ههنا
:  أقول نتُ كُ  ما:  الزهري فقال،  منها حديثاً  بأربعني هتُ ثْـ دَّ فحَ ،  هاتِ  :قال، عامر
 .  غريي هذا حفظـي أحدٌ  بقي

َ وُ تُـ ،  تابعيهم من وأربعمائة تابعي ثلثمائة عن أخذ   سنة األول ربيع يف ىفِّ
 )١. ( بالبقيع نَ فِ ودُ  األصح على ومائة وسبعني مانـث أو تسع

 ١٦-١٥،تزئني املمالك: ١٣٩-١٣٥، وفيات األعيان :١٣٠-٨/٤٨) سري النبالء: ١(
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 اإلماُم الشَّاِفِعي :
 عثمان بن العباس بن إدريس بن حمدُ ـماإلمام الكبري الفقيه الـمجتهد  هو

 نافمُ  عبد بن بلِ مطَّ ـال بن هاشم بن يزيد عبد ابن بيدعُ  بن بائِ السَّ  بن عافِ شَ  بن
 .  أزدية أمه و ، يّ صَ قُ  بن

 مكة إىل ملـوح.  ومائة مسنيـخ سنةَ  باليمن قيل و.  ةَ زَّ بغَ  بالشام دَ لِ وُ 
  . واستوطنها صرَ مَ  مَ دِ قَ  مـث.  وغريها والعراق حجازـبال دَ دَّ رَ تَـ  و،  وسكنها

،  الصيبَّ  نُ قِّ لَ يُـ  مَ معلِّ ـال مسعأ مكتبـال يف أنا و كنتُ :  الشافعي قال
 مُ معلِّ ـال فكان ، يتيماً  وكنتُ ،  يعطِ يُ  ما أيب عند يكن مـل و ، يقولُ  ما فأحفظُ 
 من مُ معلِّ ـال يفرغ أن قبل و.  يكتبون كانوا ولقد ، قام إذا أخلفه بأن مين يرضى

  . كتبتُ  ما ميعَ ـج حفظتُ  اإلمالء
 هُ جاءَ  إذا عيينة ابن وكان زمانه، انِ تيَ فِ  أفضل هذا:  عيينة ابن فيه قال

 .  الشافعي يعين هذا والُ سَ :  قال الرؤيا و،  التفسري من شيءٌ 
 ، سنةً  عشرة مخس هُ سنُّ  ، شابٌ  وهو - جيـالزن خالد بن مسلم له قال و

 .  هللا عبد أبا يا تفيت أن لك آنَ  قد:  - عشرة مانـث ابنُ :  الُ قَ يُـ  و
 ماـل ، صاليت يف للشافعي ألدعو إين:  القطان سعيد بن حيـي قال و

 .  - 4 -هللا رسول عن حَّ صَ  ماـب القول من أظهر
 أصحاب من خربهـب حملـي دٌ أحَ  ما:  حنبل بن مدـأحاإلمام  قال و

 يلعوننا و،  الرأي أصحاب نلعن انّ كُ  و:  قال.  منةٌ  عليه للشافعي و إالَّ  حديثـال
 .  بيننا فخرج ، الشافعي جاء حىت
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 حىت منسوخه من حديثـال ناسخَ  تُ فْ رَ عَ  ما:  حنبل بن مدـأح قال و
 اكَ عينَ  رَ تَـ  مـل الً جُ رَ  كَ يْ أرِ  حىت تعال:  راهويه بن إلسحاق مدـأح قال و . جالسته

 قريبٌ  سنه إنَّ  : فقلتُ .  شيخ يا جالسه:  يل قال و ، قال.  الشافعي فأراه.  هثلَ مِ 
  ؟ ميوت وذا موتـي ال ذلك إن: حكـوي قال ؟ مقربيـوال عيينة ابن اترك. سننا من

 سنة و،  هللا كتاب يف الناس أفقه الشافعي كان:  حنبل ابنأحـمد  قال
 . - 4-  رسوله

  قال.  -�4 – حمدـم ألمة هللا من رمحة هذا رآه قد و:  قال
 إىل وجئت يعين - السالفون عنده و،   سفيانَ   تركتَ :  مدـألح  قلتُ :  بعضهم
 كَ يضرُّ  ال بنزولٍ  جدهـت حديثـال علو كَ فاتَ  فإن؛  اسكت:  يل فقال - الشافعي

 ما أبداً، جدهـت ال أن أخاف الفىت هذا عقل فاتك إن و ، عقلك وال دينك يف
 .  منه هللا كتاب يف أفقه رأيت

 فانظر.  للناس العافية و للدنيا كالشمس الشافعي كان:  مدـأح قال و
:  قال -4 - النيب أن بلغين و:  مدـأح قال.  عوض من هذينـل هل

:  قال و،  اهَ دينِ  أمرَ  هاـل يمُ قِ يُ  الً جُ رَ  سنة مائة كل رأس على األمة هذهـل هللا يبعث
 .  خرياً  إالَّ  رأينا فما،  إليه اختلفنا قد

 يا يستحأمَ  : حنبل ابن مدـأح بن لصاحل معني بناإلمام يـحىي  قال و
 يُّ الشافع و،  يه مع الشافعرأيتُ : قال ؟ يفعل ما  و: فقلت ؟ ا يفعل مَّ ـأبوك مِ 
 لْ قُ : فقال يل ، ذلك أليب  فقلتُ ـ ركابه ه قد أخذ برأيتُ  و،  هو راجلٌ  و،  راكبٌ 

 . بركابه اآلخر ذْ خُ فَ ، ه فتعال قَ فِ تَّ أن تَـ  تَّ دْ أرَ  نْ : إه له اذا لقيتَ 
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 إىل يوماً  معني بن حيـي جاء : القزويين هماج بن حمدـمو قاَل اإلماُم 
،  مدـأح إليه فقام ، تهلبغ على الشافعي به فمرَّ ،  عنده فقعد ، حنبل بن أمحد
:  معني بن حيـي له قال جاء أن فلما ، حيـي على أبطأ و،  عنه تغيب حىت فتبعه

  . هذا من!  هللا عبد أبا يا
 و.  خطأ أقل و إتباعاً  أكثرُ  الشافعي و إالَّ  أحدٌ  تكلم ما:  إسحاق قال

 .  إمام الشافعي:  إسحاق قال
:  ارونـه قال و.  الشافعي من أكمل قط رجالً  رأيتُ  ما:  عبيدة أبو قال

 ،ب خش من أنه حجارة من الذي العمود هذا أن على ناظر لو ، همثلَ  رأيتُ  ما
 . املناظرة على درتهلقُ  ذلك تَ بَ ألثْـ 

:  غريه قال.  والنخعي الثوري من أفقه عندي الشافعي:  ثور أبو قال و 
 قال و.  للشافعي إعظامه العلم أهل من أحداً  يعظم حسنـال بن حمدـم رأيتُ  ما

 طُّ قَ  رأيت ما:  الزعفراين قال و.  العلم أقفال فتح الشافعي: الء الع بن هالل
 .  الشافعي من أعلمَ  ال و أفصحَ 

 يف حجةٌ  الشافعي:  هشام ابن قال.  فيعرفه الشعر كل من عليه يقرأ كان
 دع:  ساعةٍ  بعد الشافعي له فقال،  الرجال أنساب يف مصرـب ذاكر و،  اللغة
 بقي ذلك يف أخذا فلما.  النساء أنساب يف بنا ذخُ  و،  عنا تذب ال فإ�ا هذا،
 .  هذا مثلَ  قَ لَ خَ  هللا أن ظننتُ  ما:  يقول فكان هشام ابن

 أخرجتْ  ما:  يونس قال و.  مأمون ثقة العلماء أحد هو:  النسائي قال
  ؟ عنه أخذكم كان فكيفَ :  له قيل.  الشافعي مثل حجازُ ـال
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 مـل ما علمه من ألدرك عمره يف مد لو و ، موتـال وعاجله قصرنا:  قال
 لو ، الشافعي مثل العراق أهل رأى ما:  قال و . زمانه يف أحد علم من يدرك

  . عقله يف همـولقُ عُ  تْ قَ رِ لغَ  هقلِ عَ  إىل  هملِّ كُ  الناس ولُ قُ عُ   تْ مَّ ضُ 
 رجب منسلخ جمعةـال ليلةَ :  قيل و،  خميسـلا يوم مصرـب وفاته كانتو 

 )١. (مصر أمريُ  عليه ىلَّ صَ  و.  همورِ بُ قُـ  يف حكمـال بنو هنَ فَـ دَ  و،  ومائتني أربع ةسن
 اإلماُم أْمحَُد ْبُن َحْنَبل :

 َحمَّدِ ـمُ  بنُ  مدُ ـَأح هللاِ  عبدِ  أَبو الـمجتهد الفقيه إمام أهل السنة اِإلمام هو
 أََنسِ  بنِ  هللاِ  عبدِ  بنِ  َحّيانَ  بنِ  هللاِ  َعبدِ  بنِ  ِإدريسَ  بنِ  َأسدِ  بنِ  هالل بنِ  َحْنَبلِ  بنِ 
 بنِ  صعبِ  بنِ  ُعَكاَبةَ  بنِ  ثعلبةَ  بنِ  ُذهلِ  بنِ  َشيبانَ  بنِ  مازنِ  بنِ  قاسطِ  بنِ  َعْوفِ  بنِ 

 األَِئمَّةِ  َأحد البغَدادي، مث ، َمروزِيـال ، باِين يالشّ  ، الذُّهِلي َواِئلٍ  َبْكرِ  بنِ  َعِليِّ 
 . اَألْعالَمِ 

 مسَ ـخ اْبنُ  هو و الِعلمَ  طلبَ .  مائة و ستني و مانـث سنة:  مولدهو 
 . سنةً  رةَ َعشَ 

 سفيانَ  ِإَىل  خرجتُ  وَ  ، ِستٍّ  سنةَ  البصرةِ  ِإىل َرحاليت َأولُ قال هو نفسه : 
 سنةِ  ِيف  مَباركِ ـال ابن قدم و . ِعَياضٍ  بنُ  الُفَضْيلُ  َماتَ  قد و فقدمَنا، ، سبعٍ  سَنةَ 
َها وَ  ، َوسبعنيَ  ِتْسعٍ   اْبنِ  جِلسِ ـمَ  ِإَىل  َفذهبتُ  ، ُهَشيمٍ  ِمنْ  َماِعيـس َأول ِفيـْ

 . آَالفٍ  ثالثَةِ  ِمنْ  َأكثرَ  ُهَشيمٍ  عن وكَتبتُ  طرسوَس، ِإَىل  خرج قد: َفقالوا ،ُمَباَركِ ـال
، الديباج املذهب  ٩٨-١٠/٥، سري أعالم النبالء :١٤٣-١/١٣٧) ترتيب املدارك :١(
 ١/١٨٥، التدوين : ١٢٦-١٢٥/  ١:
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 جريرٍ  ِإىل خرجتُ ـل  ماً َـ ِدره مُسونَ ـخ عندي َكانَ  لو وقال اإلمام أحـمد : 
 .  الرَّيِّ  ِإَىل 

 ، الَوْجهِ  َحَسنَ  َحنبلٍ  بنَ  مدَ ـَأح َرأَيتُ  : النحِوي َعباسٍ  بنُ  حّمدُ ـم قَالَ  
 َرأَْيتُ  وَ  ، سود شعرات حيِتهـل يف ، بالقاين ليس ِخَضاباً  ِحنَّاءِ ـبِال خِضبُ ـي َربْـَعًة،
  . ِإزَارٌ  وعليه ُمْعَتّماً، رأيُتهُ  و بِيضاً، غالظاً  ثِيابَهُ 

 ، الكوفةِ  ِإَىل  خرجتُ  : يَقولُ  َأِيب  ِمعتُ ـس: بن أحـمد  حـصال قالو 
 َأكن مـل و ، أُمي ِإىل فرجعتُ  ، َفَحَججتُ  ، لَِبَنةٌ  َرأسي حتَ ـت بـَْيتٍ  ِيف  َفكنتُ 

 أَربِعنيَ  ابنُ  أنا و َزوَّجتُ تَـ  : يَقولُ  هللاِ  عبدِ  أبا ِمعتُ ـس:  َحْنَبلٌ  َوقَالَ  .استأَذنتـَُها
  . كثرياً  خرياً  هللاُ  فـََرَزقَ  ، سنةً 

 هماـزمان يف يكن مـل رجالن ربيعة يف انَ كَ :  داود أيب بن كربَ  وأبُ  قال و
 حنبل بن مدـأح زمان يف يكن مـل و،  قتادة مثل قتادة زمان يف يكن مـل،  ماهُ مثلَ 

  . مثله
، حنبل بن مدـأح:  أربعةٍ  إىل العلمُ  انتهى سالم بن ماسِ القَ  بيدعُ  وأبُ  قال و

 كان و.  شيبة أيب  بن  بكر  أيب و،  معني بن حيـي و،  مديينـال بن علي و
  . أفقههم فيه حنبل بن مدـأح

! هللا عبد أبا يا: فقال،  حنبل بن مدـأحاإلمام  على وماً يَ  الشافعي لَ خَ دَ  و
 هللا رسول عن حديثٌ  معي كان فلو،  كذا مسألةِ  يف العراق أهل مع اليومَ  كنتُ 

 اكَ زَ جَ :  له فقال،  أحاديث ثالثَ  مدـأحاإلمام  إليه عَ فَ فدَ !  - 4 -
  . خرياً  هللاُ 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٦١                                            

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

 افإذَ ،  والرجال حديثـبال أعلمُ  مأنتُ :  يوماً  أمحد مامإلل الشافعي وقال
 حىت؛  شامياً  شاء أو كوفياً  يكون شاء إن،  وينمُ لِ فأعْ  الصحيحُ  حديثُ ـال كان

 . صحيحاً  كان إذا إليه أذهبَ 
 من بقني لتسع السبت يومَ  - أىرَ  نمَ  رَّ سُ  هي و – بالعسكر ومات 

 )١. ( ومائتني وأربعني ست سنة شعبان
ِْمِذّي :  اإلَماُم الرتِّ

 َسورةَ  بن يزيدَ  بنِ  عيَسى بن حمدُ ـم ، البارعُ  ، اِإلمامُ   الَعَلم  حافظُ ـال هو
ِْمِذيُّ  ، السَلِميّ  ِعْيَسى ابن السََّكنِ  بنِ   . الضَّرِيرُ  الرتِّ

  . مائَتني وَ  َعْشرٍ  سنةِ  حدودِ  يف ُوِلدَ 
 ِإىل يرحلْ  مـل و ، َحَرَمْنيِ ـال و،  الِعراقِ  و،  خراَسانَ ـب فسمع ، حلَ َـ ارت وَ 

و (الشمائل الـمحمدية)،  ،و ُيَسمَّى (السَُّنن)  ) َجاِمعَ ـال ( فَ نَّ صَ و  .َوالشَّامِ  مصرَ 
 . َذِلك غريَ  و ، ) الِعَللِ  ( وكتابَ 

 صنفَ  وَ  ، َمعَ ـجَ  منـم عيَسى أَبو َكان:  ) الّثقات ( يف ِحّبانَ  اْبن قَالَ  وَ 
  . ذاكر و ، وحفظ

 . ِحْفظِ ـال يف َمَثلُ ـال بِه ُيْضَربُ  يَسىع أَبو ناك: اِإلدريسي َسعدٍ  أَبُو قال و
 عيسى أبا معتُ ـس:  مروزيـال داود بن هللا عبد بن حمدـم بن مدـحقال أو 
 زءينِ جُ  تُ بْ تَ كَ  قد كنتُ  و، مكةَ  طريق يف كنتُ : يقول حافظـال عيسى بن حمدـم

  تُ ـبـذهــف،  فالن: واالُ ــقــف، عنه فسألتُ ، الشيخ ذلك اـبن رَّ فمَ ،  يخٍ ـش ثــاديــأح من
 ٢١-١/٣،طبقات احلنابلة:٤٠٠-٢١/٢١٢) سري أعالم النبالء:١(
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 نتُ كُ ،   جزءين حمليـم يف معي ملتُ ـوح،  معي جزءينـال أنَّ  نُّ أظُ  أنا و،  إليه
،  ذلك إىل ابينأجَ  هسألتُ  و،  به رتُ فَ ظَ  افلمَّ ،  له انذَ لَّ ال جزءانـال هماـأن ظننتُ 
،  هفظِ حِ  من علي يقرأ الشيخ فجعل ، ريتُ فتح ضٌ بيا ماـه إذاف،  ينجزءـال أخذت

 و ال:  قلتُ ،  مينِّ  تستحي أما:  فقال،  يدي يف البياضَ  فرأى،  إىلَّ  رينظُ  مَّ ـث
 قرأ ام ميعَ ـج فقرأتُ  ، إقرأ:  فقال،  هكلَّ  هحفظُ أ : قلتُ  و،  القصةَ  عليه قصصتُ 

 :  قلتُ ف،  ينجيئـت أن قبل ظهرتَ است:  قال و،  ينقْ دِّ صَ يُ  فلم،  والءال على عليَّ 
،  هاتِ :  قال مث،  حديثه غرائب من حديثاً  أربعني عليَّ  فقرأ،  بغريه ثيندِّ حَ 

 ما:  يل فقال،  حرفٍ  يف تُ أخطأ فما،  قرأ كما هآخر  إىل لهأوَّ  من عليه فقرأتُ 
 . كمثلَ  رأيتُ 

 فـََلم البخارِي مات:  يـَُقْولُ  َعلَّك بنَ  ُعَمرَ  معتُ ـس:  حاكمُ ـال قال و
قال :  ، الزهدِ  و الورع و ، ظِ حفـوال الِعلمِ  يف ، عيسى أيب ِمْثلَ  ُخراسانَ ِـ ب َخلِّفْ ـيُ 

 .  سننيَ  ضريراً  بَِقيَ  وَ  ، َعِمي َحىتَّ  َبَكى
 َوسبِعنيَ  ِتْسعٍ  سنةَ  ، َرَجب عشر ثالث يفالرتمذّي  أَبُوعيسىاإلمام  ماتَ 

 )١( . ِبِرتِْمذَ  ومائتني
 اإلماُم أُبو داود :

 بشـري بـن إسـحاق بـن األشـعث بـن انُ يمَ لَ سُ  اظحفَّ ـال دُ يِّ سَ  تُ بَ الثَ  اإلمامُ هو 
 . ننَ السُّ  صاحبُ ،  اينتَ سْ جِ السِّ  األزدي مروعَ  بن اددَّ شَ  بن

 و  ائتنيِمــ و  اثنتــني  ســنةَ  دتُّ لِــوُ :  قــولُ يَ  همعتُ ـســ اآلجــري عبيــد أبــو قــال 
  . عشرين سنةَ  ببغداد عفان  على  صليتُ 

، تذكرة احلفاظ : ٤/٢٧٨، وفيات األعيان : ٢٧٥-٢٥/٢٧١) سري أعالم النبالء :١(
١٥٩-٢/١٥٤ 
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 إحدى سنةَ  الكوفةَ  دخلتُ :  يقولُ  داود أبا مسعتُ : األزرق عيسى أبو قال
 .  منه الّسماع يل يقض فلم ، حفص بن عمر منزل إىل مضيتُ  و ، وعشرين

 مبكة ماعةٍ ـوج ، حرب بن وسليمان ، القعنيبّ  من معـوس: قال الذهيب 
 ، رجاء بن هللا عبيد و ، إبراهيم بن مسلم من معـس و.  حجّ ـال أيّام عشرين سنة

 بن مدـأح و ، البوراينّ  عالربي بن حسنـالو  ، التبوذكيّ  لمةس وأيب الوليد، يبأ و
 ناب و ، يبةقتو  ، عّمار بن هشام و ، حـصال بن صفوانو  ، الريبوعيّ  يونس
 و مصر، وو الكوفة ، و دمشق ، و خراسان ،  ، حجازـبال خلقٍ  من و،  راهويه
 . وخراسان الثَّغر، و ، الّشام

 ، داسة بن بكر أبو و ، الّلؤلؤيّ  عليّ  أبو ، و بكر أبو هابنُ  : عنهو روى 
 بن حمدـم أسامة أبو و ، العبد بن احلسن بن عليّ  و ، يبّ األعرا بن سعيد أبو و

 بكر أبو و ، الدُّواليبّ  بشر أبو و ، سفرائيينّ اإل عوانة أبوو  ، ّواسالرّ  ملكـال عبد
 .  طائفة و ، الّساجيّ  زكريّا و ، ، خّاللـال

 وأب و ، يلّ الصُّو  حيـي بن حمدـم و الّصّفار، ماعيلـسإ:  وخالّشي من و
 ، الرّازيّ  زرعة أيب أخي ابن هللا عبد و شعرّي،األ جعفر بن مدـأح و ، الّنّجاد بكر

 يعقوب بن مدـأح بن مدـحم و رّي،البخا يعقوب بن حمدـم بن هللا عبد و
 . مغريةـال حديث شيخه مدـأح اإلمام عنه كتب و.  خلق و ، متويلّ ـال

َ لُـ:  حريبـالـ إبـراهيم، و  الصـاغاين  إسحاق  بن  حمدُ ـم  قال  داود أليب نيِّ
 . حديدَ ـال داودلِ  نَ ّـ يلُ  كما يثَ حدـال

 ويف للحــديث الــدنيا يف داود أبــو قَ ِلــخُ :  هــارون بــن موســى حافظـالــقــال   
 . منه أفضل رأيت ما،  للجنة اآلخرة
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 ما و الصحيحَ  كتايب يف رتُ كَ ذَ :  يقولُ  داودَ  أبا مسعتُ  : داسه ابن وقال
 . هتُ نْ يّـ بَـ  شديدٌ  وهنٌ  فيه كان ما و:  قال،  يقاربه وما يشبهه

 األئمة بعض أن حىت العاملني العلماء من كان داود أبا أنَّ  انَ غَ لَ بَـ  وقال : 
 أمحد كان و . هتِ مْ ـوسَ  هلِّ دَ  و هيِ دْ هَ  يف حنبل بن مدـبأح هُ بِ شْ يُ  داودَ  أبو كان:  قال

 ، منصورٍ ـب فيانسُ  و،  فيانَ بسُ  ذلك يف هُ شبِ يُ  وكيع كان و،  بوكيع ذلك يف هُ بِ شْ يُ 
 قال و،  مسعود بن هللا بعبد علقمةُ  و،  بعلقمةَ  إبراهيمُ  و،  بإبراهيم منصور و

 . هلّ ودَ  هيِ دْ هَ  يف -4- بالنيب هُ بِ شْ يُ  مسعود ابنُ  كان:  علقمةُ 
 يل داود أبا يا:  له فقال -هللا مهـرح – التسرتي هللا عبد بن سهل وجاءه

:  قال، اإلمكان  مع هاقضيتُ :  تقول حىت:  قال؟  هي ما و:  قال،  حاجة إليك
- هللا رسول عن به تَ ثْ دَّ حَ  يذِ الَّ  كَ انَ سَ لِ  جْ ِر خْ : أ الَ قَ ،  اإلمكان مع اهَ قضيتُـ  قد

 . هلَ بـَّ قَ فَـ ،  هلسانَ  فأخرج:  قال،  هلَ بِّ أقَـ  حىت -4
 عصره يف حديثـال أهل إمامُ  داود أبو:  هللا عبد أبو حاكمـالاإلمام  قال

،  قٌ ضيِّ  مٌّ كُ  و،  واسعٌ  مٌّ كُ  داود أليب كان:  هاسَ دَ  ابناإلمام  قالو .  مدافعة بال
 ال و . إليه حتاجـي ال اآلخر و،  بتُ للكُ  الواسع:  فقال ، ذلك يف له فقيل

 .   اللباس يف يتكلف
ــَنن ، و هــو أجلُّهــا ، و الـــمراسيل ، و الزهــد ، و  و لــه تصــانيفه ، منهــا السُّ

 مسـخــ ســنة شــوال عشــر ســادس يف داود أبــواإلمــام  مــاتىل أهــل مكــة . رســالٌة إ
 )١(  . بالبصرة ومائتني وسبعني

، شذرات ٣٦٢-٢٠/٣٦٠، تاريخ اإلسالم للذهيب:١٢٩-٢/١٢٧) تذكرة احلفاظ:١(
 ١٦٧-٢/١٦٦الذهب للعكري:



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٦٥                                            

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

 اإلماُم النََّساِئي:
 بــن شــعيب بــن مدـأحــ منـالرحــ عبــد أبــو اإلســالم شــيخ اإلمــام حافظـالــهــو 

 . السنن صاحب القاضي خراساينـال حرـب بن سنان بن علي
ِـــوُ    ، صـــغره يف العلـــمَ  طلـــب و ، ئتنيامـــ و عشـــرة مسـخـــ ســـنة يف بنســـا دَ ل

 ، ســــنةً  بــــبغالن عنــــده فأقــــام ، ئتنيامــــ و ثالثــــني ســــنة يف قتيبــــةاإلمــــام  إىل حلـفارتــــ
 . عنه فأكثر

،  حجازـال و،  العراق و،  خراسانـبجـماعًة من أهل هذا الشأن  معـس و
 و معرفةـبال دَ رَّ فَ تَـ  و،  الشأن هذا يف عَ رَ بَـ  و،  جزيرةـال و،  الشام و،  مصر و

 .  اإلسناد علو و،  اإلتقان
 الربود لباسَ  رُ ؤثِ يُ ،  نّ السِّ  كرب مع الدم ظاهر،  الوجه مليحَ  النسائي كان و

 ال و،  هنـل يقسم زوجات أربعُ  لهـ كانت  االستمتاع يكثر و،  خضرـال و،  النوبية
 نُ مَ سْ وتُ ،  له تشرتى الكبار الديوك أكل يكثر كان وـ  سرية من ذلك مع خلوـي

  . ىصَ خْ ـوتُ 
 النبيذ يشرب أنه إالَّ  منـالرح عبد أبا أظن ما:  الطلبة بعضُ  مرةً  قال

 .  حرامٌ  النبيذُ :  فقال،  لَ ئِ فسُ  . وجهه يف اليت للنضرة
 بال حديثـال يف اإلمام حدثنا:  النيسابوري علي أبو خراسان حافظ قال

 . النسائي منـالرح عبد أبو مدافعة
 هذاـب رُ ذكَ يُ  نمَ  لِّ كُ  ىعل مٌ مقدَّ  منـالرح عبد أبو:  الدارقطيناإلمام  قال

  . عصره أهل من العلم
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،  هقَ فوثـَّ ، لرج عن جاينـالزن علي بن سعد سألتُ :  طاهر ابنالعالمة  قال

 يف شرطاً  منـالرح عبد أليب إنَّ !  ينبُ  با:  فقال،  النسائي ضعفه قد:  فقلتُ 
 . ومسلم البخاري شرط من دَّ أشَ  الرجال

 يصفون مصرـب خناـمشاي معتُ ـس:  حافظـال مظفرـال بن حمدـم وقال
،  مصرَ  أمري مع الغزو إىل جَ رَ خَ  أنه و،  والنهار بالليل العبادة يف النسائي اجتهاد
 عن واحرتازه،  مسلمنيـال فداء يف مأثورةـال السنن إقامته و شهامته من فوصف

 ذلك يزل مـل أنه و،  مأكلـال يف االنبساط و،  معه خرج الذي السلطان جالسـم
 . خوراجـال جهة من بدمشق استشهد أن إىل هدأبُ 

 مـول،  حديثـال كثريَ  الشافعي بكر أبو حدادـال بنا كان:  الدارقطين قال 
 .  هللا وبني بيين حجةً  به رضيتُ :  قال و،  النسائي غري عن ثُ حدِّ ـي

 النسائي أنَّ :  وغريه مصريـال العقيب مزةـح عن منده ابن هللا عبد أبو قال
 من جاء وما،  معاوية عن هاـب لَ ئِ فسُ ،  دمشق إىل عمره آخر يف مصر من خرج

 يف يدفعون واالُ زَ  فما:  قال.  يفضل حىت برأسٍ  رأساً  ىضٰ رْ يَـ  أالَ :  فقالَ ،  فضائله
َ وُ فتُـ  الرملة إىل لَ مِ ـحُ  مـث،  مسجدـال من جَ ِر أخْ  حىت يهتيصْ خُ   . هاـب ّيفِ

:  فقال،  الشهادةَ  أدرك و،  بدمشقَ  نَ حِ تُ فامْ  حاجاً  خرج: الدارقطين قالو 
َ وُ وتُـ  لَ مِ فحُ ،  مكةَ  إىل ملوينـاح   . مروةـوال الصفا بني مدفون وهو،  هاـب ّيفِ

 مشايخ فقهَ أ وكان:  قال، مائةـوثالث ثالث سنة شعبان يف وفاته وكانت
 .  جالالرِّ  و حديثـبال همعلمَ أ و،  عصره يف مصرَ 
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،  تاً بَ ثَـ  حافظاً  إماماً  النسائي كان: )  خهـتاري(  يف يونس بن سعيد أبو قال
َ وُ تُـ  و،  مائةـوثالث اثنتني سنة القعدة ذي شهر يف مصر من خرج  يوم بفلسطني ّيفِ

 )١( . مائةـوثالث ثالث سنة صفر من خلت عشرة لثالث اإلثنني
 اإلماُم اْبُن َماَجه :

القزويين ،  ماجه بن يزيد بن حمدـم هللا عبد أبواإلمام الـحافظ  هو
 . مشهورةـال السنن كتاب صاحب
َ وُ تُـ  و،  ومائتني تسع سنةَ  والدته كانت    شهر من بقني لثمان االثنني يومَ  ّيفِ
 . نيومائت وسبعني ثالث سنة رمضان

 إىل حلـارت . به يتعلق ما ميعـوج،  بعلومه عارفاً  حديثـال يف إماماً  كانو 
 الري و،  مصر و،  الشام و،  مكة و،  بغداد و،  الكوفة و،  البصرة و،  العراق
 . حديثـال لكتب

 أئمة من إمام هو وقال الرافعي يف ( التدوين يف أخبار قزوين ) :  
 ، ننَ السُّ  و،  التاريخَ  و ، التفسريَ  فَ نَّ صَ .  باالتفاق ولٌ قبُ مَ  نٌ قِ تْ مُ  كبريٌ  ، مسلمنيـال

قال :  . الرتمذي وجامع النسائيو  دو دا أيب ننَ وسُ  ، بالصحيحني نهنَ سُ  ويقرن
 أيب لىع هماج البن ننَ السُّ  كتابُ  ضَ رِ عُ :  يقول - هللا مهـرح – والدي معتُ ـس

  . فاستحسنه،  الرازي زرعة
 هاعِ بَ واتِّ  هعِ الَ واطِّ  هرِ حُّ بَ وتَـ  همِ لْ وعِ  هلِ مَ عَ  على ةٌ دالَّ وقال ابن كثري : ُسنَـُنه 

 . والفروع صولاأل يف ةنَّ للسُّ 

 ١٣٥-١٤/١٢٥، سري أعالم النبالء :١٩٥-٢/١٩٤) تذكرة احلفاظ:١(
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 إىل الصحابة لدن من كاملٌ  وتاريخٌ ،  حافلٌ  تفسريٌ  ماجه والبنقال :  
  . عصره

 �ذا ماً ـعال كان:  القزويين خليليـال هللا عبد بن خليلـال يعلى أبو وقال
 عنه ىوَ رَ  قد و:  قال) .  السنن( و)  التاريخ(  منها ، تصانيف صاحب الشأن
 حمدـم بن وإسحاق الصفار، عيسى بن حمدـوم سيبويه ابن:  القدماءُ  الكبارُ 
 . يزيد بن وسليمان إبراهيم، بن أمحد وجدي ، القطان سلمة بن إبراهيم بن وعلي

 وابنه هللا عبد أيب اآلخر أخيه مع هفنَ دَ  ىلَّ وَ تَـ ، و  بكر أبو وهأخُ  عليه ىلَّ وصَ 
 )١( . هللا رمحه يزيد بن حمدـم بن هللا عبد

ارِمي :  اإلَماُم الدَّ
 بــن الفضــل بــن منـالرحــ عبــد بــن هللا عبــدهــو اإلمــام ، أحــد األعــالم اخلــافظ  

  . السمرقندي حمدـم أبو التميمي الدارمي هرامـب
      ابــن عــن ىوَ رَ  . ئــةام و ماننيـوثــ إحــدى ســنة مباركـالــ ابــن مــات ســنة يف دَ لِــوُ  
 و داود أبــو و،  مســلم وعنــه . خلــقٍ  و،  عاصــم أيب و،  هــارون بــن يزيــد و،  عــون

  . خلقٌ  و،  مطني و،  زرعة أبو و،  الرتمذي
 حلمـالــ يف مثلُ ـالــ بــه بُ ضــرَ يُ  من، و مـــ والديانــة العقــل مــن غايــةٍ  علــى كــانو   

، بسـمرقند اآلثـار و، حديثـالـ علم أظهرو .  والزهادة ، والعبادة حفظـوال ، والدراية
  . عاملاً  وفقيهاً  ، كامالً  راً سّ فَ مُ  وكان ، الكذبَ  عنها بَّ ذَ  و
 
 ١/١٨٥التدوين يف أخبار قزوين:-٤/٢٧٩األعيان : ،و فيات١١/٦١) البداية: ١(
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 غلبنا:  يقولُ  مريـن بن هللا َعبد بن حمدـم معتُ ـس:  ناعم بن نعيم وقَالَ  
  . والورع حفظـبال الرمحن عبد بن هللا َعبد

:  فقالَ  ، الشاش من يل قريبٌ  مَ دِ قَ :  السمرقندي داود بن إسحاق قَال 
 ابنُ  فقال ، هأمدحُ  وجعلتُ  ، منذرـال أبا له فُ أصِ  فجعلتُ  ، حنبل بن أمحدَ  أتيتُ 
 هللا َعبد عن أنت أين لكن ، اعنَّ  إخواننا غيبة طالت فقد،  هذا فُ رِ أعْ  ال:  حنبل

 دالسيِّ  بذاك عليك ، دالسيّ  بذاك عليك ، دالسيِّ  بذاك عليك ، الرمحن عبد بن
 . الرمحن عبد بن هللا َعبد

 بن هللا َعبد بن حمدَ ـم مسعتُ :  اقُ الورّ  إبراهيم بن إسحاق قَال وَ  
 بني الرمحن عبد بن هللا َعبد مادام ! خراسان أهل يا:  يقولُ  مخرميـال مباركـال

 بن هللا َعبد:  يقولُ  شجاأل َسِعيد أبا ومسعتُ :  قال.  بغريه تشتغلوا فال أظهركم،
 . انَ إمامُ  الرمحن عبد

 وسبعني مخس ابن وهو،  ومائتني ومخسني مخس سنةَ  الرتوية يوم ماتَ  و 
 )١( . سنةً 

ارَُقطين  اإلَماُم الدَّ
  حسنـال أبو  جهابذةـال ملَ عَ   سالماإل شيخ دمجوّ ـال حافظـال ماماإلهو 

 هللا عبد بن دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي
 سنةَ  دَ لِ وُ  . ببغداد القطن دار حلةـم أهل منو كان  ، ثمحدِّ ـال مقرئـال البغدادي

 .  ئةام وثالثمخس 
 ١/٤٥، طبقات احلفاظ:٢١٧-٢١٠/ ١٥)  �ذيب الكمال : ١(
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 للَ عِ  معرفةُ  و،  حفظـال إليه انتهى الدنيا، أئمة من و العلم حورـب من نكا
 ، الفقه يف مشاركةـال قوة و ، وطرقها القراءات يف مقدُّ التَّ  مع ، رجاله و حديثـال

 . ذلك غري و ، الناس أيام و ، مغازيـال و ، واالختالف
 صارَ  حسنـال أبو: )  خباراأل مزكي ( كتاب يف حاكمـال هللا عبد أبو قال 

 . النحويني و اءالقرَّ  يف إماماً  و،  الورع و،  الفهم و،  حفظـال يف هصرِ عَ  واحدَ 
 ، دهره قريعَ  و ، عصره فريدَ  الدارقطين كان:  خطيبـال بكر أبو قالو  

 حديثـال بعلل معرفةـال و،  ثراأل ولُ عُ  إليه انتهى ، وقته إمام و ، وحده ونسيج
 علوم من االضطالع و ، االعتقاد وصحة ، الثقة و،  الصدق مع ، الرجال وأمساء
:       كتابه فإن ؛ الفقهاء مذاهبـب معرفةـال منها و ، القراءات منها ، حديثـال سوى

 سعيد أيب على الشافعي فقهَ  سَ رَ دَ  أنه:  بلغين و ، لكذ على لُّ يدُ  ) السنن( 
 محزةُ  ينثَ دَّ حَ  ، والشعر دبباأل املعرفة منها و ، غريه على:  قيل و ، صطخرياأل
 بَ سِ فنُ  حمريي،ـال السيد ديوانَ  حفظـي كان الدارقطين أنَّ :  طاهر بن حمدـم بن
 . التشيع إىل لذا

 يف مؤمننيـال أمري الدارقطين كان:  الطربي الطيب أبو القاضي قالو  
  . حديثـال

 نوع أي العلم من شيئاً  رَ كَ ذَ  إذا ، ذكياً  طينالدارق كان:  زهرياأل قال و
 أنه: النعايل طلحة بن حمدـم حدثين لقد ـوافرٌ  نصيبٌ  منه عنده دَ جِ وُ  ، كان

  كلة،األ ذكر منيٌء ش فجرى ، ليلةً  الناس بعض عند دعوةً  حسنـال أيب مع رَ ضَ حَ 
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 أكثر قطع حىت ، همنوادرَ  همـوحكايات،  كلةاأل أخبارمن  دُ ورِ يُ  حسنـال أبو فاندفع
  . بذلك ليلته

 أو حديثٍ  ةِ لَّ عِ  عن الدارقطين سأل الفوارس أيب ابن ورأيتُ  : زهرياأل قال
 هذا فُ رِ عْ يَـ  من والغرب الشرق بني ليس!  الفتح أبا يا:  قال مث ، فأجابَ  ، اسمٍ 

 . غريي
 من مجتىبـال و ، النبوية حاديثاأل يف الواردة العلل:  تصانيفه منو  

 .  عبيد بن عمرو أخبار و ، الضعفاء و ، لفمختـوال مؤتلفـال و،  مأثورةـال السنن
 )١( . وثالمثائة ماننيـوث مسـخ سنة القعدة ذي ثامن مات

َهِقي :   اإلماُم البَـيـْ
 حسنيـال ابن أمحد بكر أبو سالماإل شيخ الفقيه تُ بَ الثَّ  العالمة حافظـال هو

 . اخلراساين خسروجرديـال موسى بن علي بنا
 سنة يف دَ لِ وُ  . منها يومني على نيسابور أعمال من رىً قُ  ةدَّ عِ :  قُ هَ يْـ بَـ  و 

  . شعبان يف ئةام وثالث ومثانني أربع
 زاد بل؛  أصحابه كبار من وهو،  جداً  عنه وأكثر به خرجـوت حاكمـال لزم

  . العلوم من بأنواع عليه
 دَ رَ وانفَ ،  األصول يف ذَ أخَ  و،  عَ رَ بَـ  و،  صباه من هظَ فِ وحَ ،  حديثَ ـال كتب

 جامع وال،  النسائي ننُ سُ  عنده يكن مـول لَ حَ رَ  و،  حفظـوال والضبط باإلتقان
  . ماجه ابن ننَ سُ  وال،  الرتمذي

 ١/٧٩طبقات احلفاظ: ٤٦١-١٦/٤٤٩) سري أعالم النبالء : ١(
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 و قصده حسنـل علمه يف له كَ رِ وْ بُـ  و . غريه و ، العمري ناصر على هَ قَّ فَ وتَـ 
 ،" ماجه ابن سنن"  وال ،" النسائي سنن"  عنده يكن مـول .  حفظه و فهمه ةوّ قُـ 

 وعنده ، ذلك حوـن أو بعري وقر حاكمـال عن عنده بلى ،" عيسى أيب جامع"  وال
 . عالياً  ) داود أيب سنن (

"  ىالكرب  السنن " فعمل ، التأليف و جمعـال على الً قبِ مُ  بقريته انقطع و
      أربع يف"  واآلثار السنن"  كتاب فألّ  و ، مثله حدأل ليس ، جلداتـم عشر يف
       "  معتقدـال"  كتاب و ، جلدتنيـم يف"  والصفات مساءاأل"  كتاب و ، جلداتـم
 و ، جلدـم"  لرتهيبوا الرتغيب"  كتاب و ، جلدـم"  البعث"  كتاب و ، جلدـم

 خالفياتـال"  كتاب و ، جلدـم"  الزهد"  كتاب و ، جلدـم"  الدعوات"  كتاب
         دالئل"  كتاب و ، جلدانـم"  الشافعي نصوص"  كتاب و ، جلداتـم ثالث" 

 و غري ذلك . ، جلداتـم أربع"  النبوة
 على البيهقي كان: )  خهـتاري ( يف إمساعيل بن الغافر عبد حافظـال قال 

 .  ورعه و زهده يف متجمالً  ، باليسري قانعاً  ، العلماء سرية
 و إالَّ  شافعي فقيه نم ما:  جويينـال معايلـال وأب حرمنيـال إمامو قال 

 يف لتصانيفه الشافعي على له منةَ ـال فإن ، البيهقي بكر أبا إالَّ  ةٌ نَّ مِ  عليه للشافعي
 . مذهبه نصرة

َ وُ تُـ  و   ئة،ام أربع و مسنيـوخ مانـث سنةَ  وىل،األ مادىـج شهر عاشر يف ّيفِ
 )١( . سنةً  وسبعني أربعاً  وعاشَ  ، ببيهقَ  نَ فِ دُ  و ،نَ فِّ وكُ  لَ سِّ فغُ 
 ٨٨-١/٨٧، طبقات احلفاظ:١٧٠-١٨/١٦٣) سري أعالم النبالء:١(
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 اإلَماُم َرزِْين :
ــــ بــــن معاويــــةَ  بــــن يــــنُ زِ حسن رَ ـالــــ أبــــو  الشــــهري ثُ محدِّ ـالــــ مــــاماإلهــــو   ارعمَّ

 " . الصحاح جريدـت"  كتاب صاحب ، السرقسطي،  ندلسياأل يرِ بدَ العَ 
 . حســـان تواليــف فيــه لــه و ، وغــريه حديثـبالــ ماً ـعالــ فاضــالً  رجــالً  كــان 

  و ذر، أيب بــــن عيســــى مــــن البخــــاري صــــحيحَ   هاـبــــ معـســــ و ، هــــراً دَ  مكةَ ـبــــ جــــاور
 . الطربي هللا عبد أيب نم مسلم صحيحَ 

 هداوالز  ، الطربي علي بن حمدـم مظفرـال  أبو حرمـال اضيقَ :  عنه ثَ دَّ حَ  
 ، مديينـال موسى أبو حافظـال و ، عمر أيب الشيخ والد قدامة بن حمدـم بن أمحد

 . حرمـبال مالكينيـال إمام كان:  وقال ، عساكر ابن حافظـوال
 الذي وهوقال الشيخ عبيد هللا الـمباركفوري يف ( مرعاة الـمفاتيح ) :  

 الذي الكتب أكربُ  وهو ، ) الستة الصحاح جريدـت(  كتابه يف الستة الكتب مجع
 كتب أم هي اليت الستة الكتب ىوَ حَ  حيثُ  ، هاوأعمُّ  جزريـال األثري ابن رآها

 أوىل األبواب تلك غري أبواب يف أحاديثَ  فيه أودع قد لكن ، وأشهرها حديثـال
 ال كثرية أحاديث أيضاً  وفيه ، منها أكثرَ  ترك و،  كثريةً  أحاديثَ  فيه رَ وكرَّ  ، هاـب
 أبواب على هذا كتابه ترتيب يف اعتمد وقد . الستة أصول كتب يف دُ وجَ تُ 

 كما ، مالك فقهَ  سيما األئمة و،  التابعني أقوال أيضاً  فيه ذكر و ، البخاري
 ) .  الرسول ألحاديث األصول جامع( كتابه مقدمة يف األثري ابن كالم من يظهر

 معاوية بن زينُ رَ  لَ خَ أدْ  لقد: )  مجموعةـال الفوائد(  يف الشوكاين قالو 
  فُ رَ عْ تُـ  ال وموضوعاتٍ ،  بالياَ  اإلسالم ينِ اوِ وَ دَ  بنيَ  عَ مَ ـجَ  يذِ الَّ  هكتابِ  يف العبدري
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 ابنُ  أخطأ قد و ، مسلمنيـال خيانةُ  ذلك و ، هاـب جاءَ  أينَ  نمِ  ىرٰ دْ يُ  وال
 هتِ حَّ صِ  عدم على ينّبهْ  مـول ، األصول جامع يف رزينُ  زاده ما بذكر ناً بيِّ  خطأً  األثري

 اليت املشهورة الرغائب صالة أي الصالة هذه ذكر بعد كقوله ادراً نَ  إالَّ  نفسه يف
 يف هدتُ جَ وَ  ماـم حديثـال هذا:  هلفظُ  ما،  موضوعةٌ  هاـأن على اظُ حفَّ ـال قَ فَ اتـَّ 

 - فيه مطعون حديثـوال ، الستة الكتب من دٍ واحِ  يف هُ أجدْ  مـول،  رزين كتاب
 . الشوكاين كالم انتهى

َ وُ تُـ    سنة:  قيل، و  مئة مسـوخ وثالثني مسـخ سنةَ  محرمـال يف مكةَ ـب ّيفِ
 )١. ( مسمائةـخ و ينعشر و  مسـخ

 اإلماُم األعظُم أبُو َحنيفة :
من أهل  مشهورينـال األئمةذكرنا تراجم   فلماقال الراقم عفا هللا عنه : 

 األقدم همامـوال األعظم اإلمام مناقبـب ذكرهم أختم أنالـحديث ألقي يف روعي 
 القتام قلوبنا عن يدفع وأن ختامـال حسنأسأل هللا  ، و ختامـال كمسك ليكون

 عليه أفضل الصالة و السالم . األنام خري مصطفىـال حّمدـم وموالنا سيدنا جاهـب
 حنيفة أبو إلسالما أهل يهقفالـمحدث األقدم  األعظم اإلمام وهوفأقوُل: 

 بن هللا تيم موىل ماه ابن - الطاء وفتح ءالزا بضم - يوطَ زُ  بن ثابت بن النعمان
 . الكويف ثعلبة

 ثابتاً  أن: حنيفة أيب بن مادـح بن رمَ عُ  حفيده عن بإسناده خطيبُ ـال ىوَ رَ 

، الديباج املذهب : ١/٦٠،الصلة ابن بشكوال : ٢٠٦-٢٠/٢٠٤) سري أعالم النبالء:١(
   ١/٤٨، مرعاة املفاتيح : ١/٦٣
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 . همـل والؤه فصارَ  وهُ قُ تَـ فأعْ ،  تيم لبين ملوكاً ـم انكَ  يوطَ زُ  و،  اإلسالم على دَ لِ وُ 
 علي إىل هو أبُ  ثابتٌ  بَ هَ ذَ  وم ) ،  ٨٠( ماننيـث سنةَ اإلمام أبوحنيفة  دَ لِ وُ  

 . هذريتِ  يف و فيه بالربكة له اعَ فدَ ،  صغري وهو  طالب أيب بن
 بل؛  الصحابة من أربعةً  كَ رَ أدْ  و،  ليمانسُ  أيب بن مادـح عن قهَ الفِ  ذَ أخَ 

،  الطفيل أبو و،  سعد بن وسهل،  أوىف أيب بن هللا عبدُ  و،  أنسٌ  منهم،  مانيةً ـث
 و،  حفظـي مـل نمَ  على ةٌ جَّ حُ  ظَ فِ حَ  نمَ  لكن ؛ و منهم داً أحَ  يلقَ  مـل: وقيل

 . يفالنا على مٌ قدَّ مُ  تُ بِ ثْ مُ الْ 
 بن وكيع و،  مباركـال بن هللا عبد عنه ىوَ رَ ،  طبقته وأهل عطاء من عَ ومسَِ  

 .  حصونـي ال وخالئقُ ،  جراحـال
 أمية لبين العراق على والياً  هبرية بن يزيد وكان،  الكوفة أهل من وهو

 يوم كل يف سوط مائةَ  فضربه،  عليه فأىب،  الكوفة قضاءَ  له يلي أن يف همَ لَّ فكَ 
 . هسبيلَ  ىلَّ خَ  منه ذلك رأى افلمَّ ،  االمتناع على ممِّ صَ مُ  وهو،  أسواط عشرة

 مَ حَّ رَ وتَـ  ىكَ بَ  منه هوامتناعَ  القضاء على هبَ رْ ضَ  رَ كَ ذَ  إذا مدُ ـأح اإلمام وكان
 .  عليه

 هيَ لِّ وَ يُـ لِ  بغدادَ  إىل الكوفة من مؤمننيـال أمري جعفر أبو منصورـال استدعاه و
 هذا رَ تكرَّ  و،  لُ فعَ يَ  ال أنه حنيفة أبو فحلف،  نَّ لَ فعَ يَ لَ  عليه ففحل،  فأىبٰ  القضاءَ 
:  حنيفة أبو قال؟  حلفُ ـي مؤمننيـال أمريَ  ىرَ تَـ  أال:  حاجبـال الربيع فقال ، منهما

 نجْ السِّ  إىل به فأمر. اينمَ ْـ أي كفارة على ينِّ مِ  أقدرُ  هانِ مَ ـيأ كفارة على مؤمننيـال أمري
 ، به اعَ دَ  مث،  حبسهـف أىبــف،  قضاءـال إىل جعفر أبو اهعَ دَ :  روايةٍ  يف و،  الوقت يف
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،  للقضاء أصلح ال مؤمننيـال أمريَ  هللاُ  حَ لَ أصْ :  فقال،  فيه حنـن اعمَّ  بُ رغَ أتَ : فقال
 أمريُ  عليّ  حكم قد:  حينفة أبو فقال،  عليه ضَ رَ عَ  مـث،  كذبتَ : له فقال

 فال باً كاذِ  تُ نْ كُ  فإن،  الكذب إىل ينبَ سَ نَ  ألنه؛  للقضاء أصلح ال أين مؤمننيـال
 . السجن إىل هفردّ ،  أصلحُ  ال أين أخربتُ  فقد قاً صادِ  كنتُ  إن و،  أصلحُ 

  عليه عرضت رجالً  أتذكرون:  فقال مباركـال ابن عند أبوحنيفة رَ كِ ذُ  و 
 . منها ففرّ ،  ريهافحذاـب الدنيا

 إالَّ  شيءٍ  عن لَ أسْ أُ   
 على تُ لْ عَ فجَ ،  ابٌ وَ جَ  فيها عندي يكن مـل أشياءَ  عن وينفسألُ ،  عنه تُ بْ أجَ 

 . سنةً  عشرة مثاين هتُ بْ حِ فصَ ،  موتـي حىت؛  ماداً ـح أفارقَ  ال أنْ  ينفسِ 
 : قال أو،  يّ وَ أبَـ  قبلَ  له استغفرتُ  إالَّ  ماتَ  منذ صالةً  يتُ لَّ صَ  ما مثقال : 

 . لماً عِ  ينمِ  مَ لَّ عَ تَـ  أو ماً لْ عِ  منه تُ مْ لَّ عَ تَـ  منـل ألستغفر إين و،  يَّ والدَ  مع
 عن فقلتُ ؟  مَ لْ العِ  تَ ذْ أخَ  نمَّ عَ  فقالَ ،  منصورـال على دخلتُ :  قال 

،  عباس ابن و،  مسعود ابن و،  علي و،  عمر عن النخعي إبراهيم عن مادـح
 . حنيفة أبا يا استوفيتَ ،  بخ بخ:  منصورـال فقال

 فبعث -4- النيب قربَ  شَ بَ نَـ  هكأنَّ  النوم يف حنيفة أبو أىرَ  و
 مث،  عنها جبـي لم؟ ف الرؤيا هذا صاحبُ : َمن  فقال،  سريين بن حمدـمإىل 
 زُ ربِ يُ  الرؤيا هذه صاحب:  فقال ، الثالثة هسأل مـث،  ذلك مثلَ  فقال،  الثانية سأله

 .  هقبلَ  منـم إليه أحدٌ  يسبقه مـل لماً عِ 
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 يف أم خريـال يف:  له فقيلَ ،  آيةً  حنيفةَ  أبو كان:  مباركـال ابنُ  قال و
 مث،  الشر يف وغايةٌ ،  خريـال يف آيةٌ  هإنّ :  الُ قَ يُـ  هفإنّ ؛  هذا يا تْ كُ اسْ :  قال ؟الشر

 :  هذه اآلية الَ تَ  �  �       �� � �. ]٥٠: مؤمنونـال [ 
 بَ رَ فهَ ،  هجر حِ  يف فسقطتْ ،  حيةٌ  فوقعتْ ،  جامعـال يف يوماً  انَ كَ :  وقالَ 

 . همكانَ  سَ لَ وجَ ،  نفضها على يزد مـل هو و،  اسُ النَّ 
 وقال.  حريث بن عمرو دار يف معروفٌ  هكانُ دُ  و،  خزَّ ـال يبيعُ  ازاً زَّ خَ  وكان 
 رَ بحَّ تَ يَـ  أنْ  أرادَ  نمَ قال :  روايةٍ  يف و،  هقْ الفِ  يف حنيفة أيب يالُ عِ  اسُ النَّ  : الشافعي

 . هأصحابَ  و حنيفةَ  أبا فليلزم الفقه يف
 رأيتُ  افمَ ،  سنني مسَ ـخ حنيفة أيب على أقمتُ :  الربيع بن جعفر وقال 

 .  يكالوادِ  الَ سَ  الفقه من شيءٍ  عن لَ ئِ سُ  فإذا،  منه صمتاً  أطول
 رأيتُ :  قالو .  حنيفة أيب مثلَ  الفقه يف رأيتُ  ما:  مباركـال ابنوقال 

 رأيتُ  ما و ، منه يستفيدُ  و هسألُ يَ  يديه بني جالًسا حنيفة أيب حلقةِ  يف مسعرًا
 . حنيفة أيب من نَ أحسَ  الفقه يف مَ لَّ كَ تَ  قطُّ  أحًدا

.  مسائلـال يف وصٍ غَ  صاحبَ  ةَ فحني أبو كان:  قال ، نعيم أيب وعن 
 . منه صالةً  أحسنَ  ال و ، حنيفة أيب من أفقهَ  لقيتُ  ما:  قال ، وكيع وعن

 مهُ ظَ قَ أيْـ  حىت الفقه عن ياًمانِ  الناس كان:  قال ، مشيل بن النضر وعن 
 . خََّصهُ ـولَ  وبـَيـََّنهُ  هُ قَ تَـ فَـ  ماـب حنيفة أبو

 .  منه صالةً  أكثرُ  لٌ جُ رَ  وقتنا يف مكةَ  مَ دِ قَ  ما:  عيينة ابن قال و 
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 أبو قال و.  الليل يف ينام ال حنيفة أبو كان:  الزاهد أيوب بن حيـي وقال
 .  صالته  لكثرة  دَ تَ الوَ  ىمَّ سَ يُ  كان:  عاصم

 بن أسد قال و.  القرآنَ  فيها أُ قرَ يَ  بركعةٍ  هلَّ كُ  الليلَ ي يحيُْ  كان:  زفر قال و
 عامةَ  وكان،  سنةً  أربعنيَ  اءِ شَ العِ  وءِ ضُ بوُ  الفجر صالةَ  حنيفةَ  أبو ىلَّ صَ :  عمرو
 . هريانُ جِ  عليه مَ حَ رْ يَـ  حىت هبكاؤُ  عُ مَ سْ يُ  وكان،  ركعةٍ  يف القرآنَ  يقرأ الليل

َ وُ تُـ  يذِ الَّ  موضعـال يف القرآنَ  مَ تَ خَ  هُ أنّ  عليه ظَ فِ حُ  و   آالف سبعةَ  فيه ّيفِ
 .  ختمة

 ومواضع حديثـال بتفسري أعلمَ  داً أحَ  رأيتُ  ما:  يقولُ  يوسف وأبو 
 .  حنيفة أيب من الفقه من فيه اليت النكت

 ثالثني منذُ  رطِ فْ تُـ  مـل لك هللا رَ فَ غَ : له قال عمارة بن حسنيـال غسله ماـل و
 . كَ عدَ بَ  نمَ  أتعبتَ  لقد و،  سنةً  أربعني منذ الليل يف كمينُ ـي دوسَّ تَ تَـ  مـول سنةً 

 سنةً  وأربعني مساـخ واحدٍ  بوضوء خمسـال صلى إنه:  مباركـال ابن وقال
 .  ركعتني يف القرآن جمعـي وكان

 ينأ مْ لَ عْ يَـ  مـول الناسُ  جَ رَ وخَ ،  العشاء مسجده يف معه صليتُ :  زائدة وقال
 غَ لَ بَـ  حىت فقرأ،  الصالةَ  افتتح و فقامَ ،  ةً مسأل أسأله أن فأردتُ ،  مسجدـال يف

َنا ا�َُّ  َفَمنَّ   اآلية هذه  يزل فلم ، ]٢٧: الطور [  السَُّمومِ  َعَذابَ  َوَوقَانَا َعَليـْ
 .  أنتظره وأنا للصبح نُ مؤذِّ ـال نَ أذَّ  حىت هادُ دِّ رَ يُـ 

 السَّاَعةُ  َبلِ   اآلية هذهـب ليلةً  حنيفة أبو قام:  معن بن القاسم وقال
 .  عُ رَّ ضَ تَ ويَـ  يبكِ ويَ  هادُ دِّ رَ يُـ ] ٤٦: القمر[  َوأََمرُّ  أَْدَهى َوالسَّاَعةُ  َمْوِعُدُهمْ 
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 ابُ غتَ يَ  همسعتُ  ما،  الغيبة عن حنيفة أبا أبعد ما:  للثوري مباركـال ابن وقال
 . هاـب يذهبُ  ما هناتِ سَ حَ  على طَ لِّ سَ يُ  أن من أعقلُ  نهإ وهللاِ  : قال،  طُّ قَ  له اً وّ دُ عَ 

 بكر أبا مهاأحدَ  ىٰ مسَّ  بغالن له رافضيٌّ  عندنا كان:  هحفيدُ  إمساعيلُ  وقال 
 إال قتله ما:  فقال،  يجدّ ـل فقيل،  فقتله،  أحدمها فحرمه،  رمَ عُ  واآلخرَ 

 . كذلك فكان،  بعمر ىمسمّ ـال
 من ألفاً  لقيتُ :  عنده حنيفة أبو رَ كِ وذُ ،  مصعب بن خارجةقال  و 

 أو،  الثالثة يف حنيفة أبا فذكر،  أربعة أو ثالثة فيهم العاقلَ  فوجدتُ ،  العلماء
 . األربعة

 أيب يف يقع أو خفنيـال على مسحَ ـال يرى ال نمَ :  مصعب بن خارجة قال 
 . العقل ناقصُ  فهو حنيفة

 حنيفة أيب بركاب آخذاً  عمارة بن نَ حسَ ـال رأيتُ :  مباركـال بنو قال ا 
 أحضرَ  ال و،  أصربَ  ال و،  أبلغَ  الفقه يف مَ لَّ كَ تَ  أحداً  أدركنا ما وهللاِ :  يقولُ  وهو

 فيك يتكلمون وما،  عٍ دافِ مُ  غريَ  وقتك يف فيه مَ لَّ كَ تَ  نمَ  لسيدُ  إنك و،  منك جواباً 
 . حسداً  إال

َ وُ تُـ  و،  هجرةـال من ماننيـث سنة دَ لِ وُ    أن على السجن يف قيل و،  ببغداد ّيفِ
 يف ومائة ومخسني ثالث أو إحدى أو،  مشهورـال على مخسني سنةَ  القضاء يلي

 )١. ( به كُ رَّ بَـ تَ ويُـ  ارُ زَ يُـ  هاـب وقربه،  ببغداد رجب
 ٨٠٠-٧٩٢، �ذيب األمساء و اللغات: ٣٦٨ -١٣/٣٢٣)  تاريخ بغداد للخطيب : ١(

، مرقاة املفاتيح ٣١٣-٣٠٥/ ٩، تاريخ اإلسالم للذهيب :١٢٧-١٢٦/ ١تذكرة احلفاظ : 
 :٨١-١/٧٦ 
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ـــ :  َنا أَحَوالَـُهم يف كتـاٍب ُمْفـَرٍد ُمَسـمَّى بــ و أْجـَمَل يف ذكر َغـريِِهم . و َكَتبـْ
 .( اإلكمال بذكر أمساء الرجال ) 

ـــَحْمُد  و مــن هللا التوفيــُق ،  ــمآل ، و اْل ــَمبدأ و الـ و هــو اْلُمســتَعاُن يف الـ
ــالُم علــى َســيِِّد الـــُمرَسِلَني ، و آلــِه وَصــْحِبه  ــالُة و السَّ � َربِّ العالـــمني ، و الصَّ

ْ َو اْجَعْلُه ُذْخرًا لـمعاِدْي .   أمجعني . اَللَُّهمَّ تـََقبـَّْلُه ِمينِّ

) أي صاحب الـِمشكاة ، حيُث قاَل بعد  ( و أْمجََل يف ِذْكِر غريِِهم قوله :
 الثالثة األئمة غريُ  يعين" هو ما قليلٌ  و،  همغريُ  وما ذكر األئمة الـمذكورين : "

، قال علي  يلٌ لِ قَ الَِّذين ُرِوَي َحديُثهم يف مشكاة الـمصابيح  مذكورينـال عشر
: هو، " ةالقلِّ  يف مبالغةـال و الشيوع تزيد هاميةـإب زائدة ما"قليل ما هو" :  القاري :

 الَّ إِ  :  نظريه و،  قليلٌ  هخربُ  مبتدأٌ  هو و" ، غريهم" للفظ اإلفراد،  همغريُ  أي
  )١] (٢٤[سورة ص:  مْ هُ  امَّ  لٌ يْ لِ وقَ  اتِ ـحَ الِ الصَّ  والُ مِ عَ وَ  وانُ آمَ  نَ يْ دِ الَّ 

( وكتبنا أحوالـهم يف كتاب ُمفَرٍد ُمَسم�ى بــــــــ " اإلكمال بذكر أمساء  قولُه :
يف تراجم الرجال ، باسم : الرجال") هذا القول يـُْعَلُم منه أنَّ للمؤلِّف كتابًا ُمفرداً 

(اإلكمال بذكر أسـماء الرجال ) و ال يذهب عنكم أّن لصاحب الـمشكاة أيضاً  
كتابًا يف أمساء الرجال ، أسـماه بــــــ : ( اإلكمال يف أسـماء الرجال ) و هو ملحٌق 

 يف آخر الـمشكاة .   
 االختتام :

( و من ِهللا التوفيُق ، و هو الـُمستَـَعاُن يف الـمبدأ والـمآل ) أقول :  قولُه :
اختتم الـمؤلف رسالته بالـحمد و الدعاء ، كما افتتح كالمه بـهما أيضًا . قلُت :  

 من شرح مقدمة الـحديث للشيخ عبد الـحق الدهلوي . يل رَ سَّ يَ تَـ  ما هذا

 ٦٣/ ١املفاتيح : ) مرقاة ١(
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........................................................ 

و قد وقع الفراغ من تسويد هذا الشرح يوم الـخميس ، الـحادي عشر من 
 ) من الـهجرة .١٤٣٢ربيع اآلخر سنة اثنتني و ثالثني وأربع مائة بعد األلف (

 عليه وأثين أمساؤه، وتباركت صفاته، تعالت هللا أمحدأوًال :   : ختامـال ويف 
 لتحصيل و ، اهضَ رِ  فيه ماـل مجيعاً  وفَِّقنايُ  أن �، و ثانيًا : أسأله أهله  هو كما
 ثالثًا : ، و والعمل القول يف والصواب إلخالصل و،  به العمل و النافع العلم
هذا الشرح كما َمنَّ َعَلىَّ بَقُبول غريه   بولبقَ َعليَّ  منَّ ـي أنْ  اىلٰ عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  هللاَ  وأرجُ 

 ينقَ وفِّ يُ أن  و والدي ، و لـمشائخي ،لألساتذيت ، و و ،  يل يغفر أن و،  من ُكُتيب
 ألهل اً حبّ ـمألن أكون طالبًا و خادمًا للعلم و الدين ، و  فضله فيض من لمزيدل

 . هملومِ عُ بـحر  من اً فغرتِ مُ  و العلم
 مرسلنيـوال النبيني من إخوانه وعلى دٍ حمَّ ـم وموالنا سيدنا على هللا ىلَّ وصَ  

 .تسليماً  وسلم صحبهمن  كل ىلعو 
 

 خادم العلم و العلماء
 حممد شعيُب هللا خان

  
 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٨٢                                            

 
(ت)  القنوجي نخا حسن صديقلعالمة ل

 هـ ١٣٠٧

 ١ أجبد العلوم

 ٢ األعالم هـ ١٣٩٦(ت) الزركلي ريالدينخل

القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن  لإلمام
هـ ٥٤٣(ت) العريب  

القرآن أحكام  ٣ 

احلنبلي  دسياملق الدين ضياءللشيخ العالمة 
    هـ ٦٤٣(ت)

 ٤ األحاديث املختارة

هـ ١٠١٤(ت)القاري علي الامل لإلمام  األسرار املرفوعة  
املوضوعة يف األخبار  

٥ 

 بن حممد البزدوي  يسالم علإللفخر ا
 هـ ٤۸۲(ت) 

 ٦ أصول اإلمام البزدوي

 السرخسي سهل أيب بن أمحد األئمة شمسل
 هـ ٤٨٣(ت)

 ٧ أصول اإلمام السرخسي

ة السيوطيألفي هـ ٩١١(ت)  السيوطي ينالد جالل لإلمام  ٨ 

 العراقي الرحيم عبد الدين زين للحافظ
 هـ ٨٠٦(ت) 

 ٩ ألفية العراقي

األحكام أصول يف اإلحكام هـ ٤٥٦(ت)األندلسي حزم علي ابن لإلمام  ١٠ 

هـ ٥٠٥الغزايل (ت) حممد بن حممد  لإلمام   ١١ إحياء علوم الدين 

تقي الدين ابن دقيق العيد  لإلمام  
هـ ٧٠٢(ت)  

األحكام إحكام  
األحكام عمدة شرح  

١٢ 
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اخلليلي  يعلى اخلليل بن عبد هللا أيبللحافظ 
 هـ ٤٤٦(ت)القزويين

 ١٣ اإلرشاد

 ١٤ إرشاد الفحول هـ ١٢٥٠(ت)علي الشوكاين بن حممد لإلمام

اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن لإلمام حممد  
هـ ۷٥۱(ت)  

 ١٥ إعالم املوقعني عن رب العاملني

تقي الدين ابن دقيق العيد  لإلمام  
هـ ٧٠٢(ت)  

 ١٦ االقرتاح يف فن االصطالح

الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  أيب ماملإل
 هـ ٧٧٤(ت)  القرشي الدمشقي

 الباعث احلثيث 
اختصار علوم احلديثشرح   

١٧ 

سراج الدين عمر بن علي األنصاري  لإلمام
هـ ٨٠٤املعروف بابن امللقن (ت)  

 األحاديث ختريج يف البدر املنري
الكبري الشرح يف الواقعة واألثار  

١٨ 

يب املعايل عبد امللك بن عبد هللا أاحلرمني  إلمام
هـ ٤٧٨اجلويين (ت)   

الفقه أصول يف الربهان  ١٩ 

هـ ١٢٣٩ز الدهلوي (ت) عبد العزي لإلمام   ٢٠ بستان احملدثني 

 ٢١  تاج العروس هـ ١٢٠٥للعالمة مرتضى الزبيدي (ت) 

  البخاريل إمساعي بن مدحماحملدثني  إلمام
هـ ٢٥٦(ت)   

لتاريخ األوسطا  ٢٢ 

  البخاري لإمساعي بن حممددثني احمل إلمام
هـ ٢٥٦(ت)   

 ٢٣ التاريخ الصغري

 البغدادي علي اخلطيب بن أمحدللحافظ 
هـ ٤٦٣(ت)  

 ٢٤ تاريخ بغداد

 بن حممد دينال مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
هـ ٧٤٨الذهيب (ت) أمحد  

 ٢٥ تاريخ اإلسالم
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 ٢٦ حترير علوم احلديث لعبد هللا اجلديع

اخلضري هللا عبد بن الكرمي عبد الشيخ النخبة توضيححتقيق الرغبة يف    ٢٧ 

ابن احلسني الرحيم  عبد الدين زين للحافظ
هـ ٨٠٦(ت) العراقي  

حياءإلختريج أحاديث ا  ٢٨ 

هـ ٦٢٣(ت)  الرافعي القاسم لإلمام أيب لتدوين يف أخبار قزوينا   ٢٩ 

 تدريب الراوي  هـ ٩١١(ت)  السيوطي الدين جالل لإلمام
 يف شرح تقريب النواوي

٣٠ 

سراج الدين عمر بن علي األنصاري  لإلمام
هـ ٨٠٤املعروف بابن امللقن (ت)  

 ٣١ التذكرة يف علوم احلديث

 بن حممد الدين مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
هـ ٧٤٨الذهيب (ت) أمحد  

 ٣٢ تذكرة احلفاظ

  الفضل القاضي عياض أيبللمحدث الكبري 
هـ ٥٤٤(ت)   

  كاملدار  ترتيب
املسالك وتقريب  

٣٣ 

هـ ٩١١(ت)  السيوطي الدين جالل لإلمام املمالك تزيني   
مالك اإلمام مبناقب  

٣٤ 

 ٣٥ تعريف بشروح الكتب الستة للشيخ أيب عبد العزيز احلريب

 العسقالينبن حجر  علي بن دأمحاحلافظ  لإلمام
هـ ٨٥٢(ت)   

املنفعة تعجيل  
األربعة األئمة لرجا بزوائد  

٣٦ 

أمحد بن حممد الدين مشسللعالمة املفسر   
هـ ٦٧١(ت)  القرطيب  

 ٣٧ تفسري القرطيب

دمفو حممد هللا عبدللشيخ   
 

ةياحلديث التقنية  
النبوية السنة خدمة يف  

٣٨ 

 ٣٩ التقريب هـ ٦٧٦(ت)  شرف النووي بن لإلمام حيىي
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ابن احلسني الرحيم  عبد الدين زين للحافظ
 هـ ٨٠٦(ت) عراقيال

 ٤٠ التقييد و اإليضاح

 العسقالينبن حجر  علي بن أمحداحلافظ  لإلمام
هـ ٨٥٢(ت)   

 ختريج يف احلبري التلخيص
الكبري الرافعي أحاديث  

٤١ 

  القشريي احلجاج بن مسلم افظلإلمام احل
هـ ٦٢١(ت)   

 ٤٢ التمييز

 الرب عبد بن يوسفيب عمر أ لإلمام
 هـ ٤٦٣(ت)

 املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد
 واألسانيد

٤٣ 

 الصنعاين األمري إمساعيل بن حممد للعالمة
 هـ ١١٨٢(ت)

 توضيح األفكار
 ملعاين تنقيح األنظار

٤٤ 

ىل أصول األثرإتوجيه النظر  هـ ١٣٣٨(ت) اجلزائري طاهرللعالمة   ٤٥ 

 السخاوي الرمحن عبد بن لإلمام حممد
 هـ ٩٠٢(ت)

التوضيح األ�ر لتذكرة ابن 
 امللقن يف علم األثر

٤٦ 

املناوي   الرؤوف بدع حممدمحدث لل  
هـ ١٠٣١(ت)   

 مهمات على وقيفالت
فالتعاري  

٤٧ 

 ألزهريا بن أمحد بن حممد لألديب اللغوي
هـ ٣٧٠(ت) اهلروي  

 ٤٨ �ذيب اللغة

 بن يوسف عبدالرمحن احلجاج أيبللحافظ املتقن 
هـ ٤٧٢املزي (ت) الزكي  

الكمال �ذيب  
الرجال أمساء يف   

٤٩ 

(ت) شرف النووي بن الدين حيىي حميي لإلمام
هـ ٦٧٦  

 ٥٠ �ذيب األمساء و اللغات

 العسقالينبن حجر  علي بن أمحداحلافظ  لإلمام
هـ ٨٥٢(ت)   

 ٥١ �ذيب التهذيب
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نالطحا حممود لدكتورل يثتيسري مصطلح احلد   ٥٢ 

 الرتمذي عيسى بن مدعيسى حم لإلمام أيب
 هـ ٢٧٩(ت) 

 ٥٣ جامع الرتمذي

 البغدادي علي اخلطيب بن أمحدللحافظ 
 هـ ٤٦٣(ت)

 آداب اجلامع ألخالق الراوي و
امعالس  

٥٤ 

هـ ٩١١(ت)  السيوطي الدين جالل لإلمام الكبري معاجلا   ٥٥ 

  الرب عبد نب يوسف أيب عمر لإلمام
هـ ٤٦٣(ت)   

 ٥٦ جامع بيان العلم وفضله

 جامع التحصيل  هـ ٧٦١(ت) العالئي الدين صالح لإلمام
املراسيل أحكام يف  

٥٧ 

 الرازي حامت أيب ابن الرمحن  عبد ظلإلمام احلاف
هـ  ٣٢٧(ت)  

رح و التعديلاجل  ٥٨ 

  احلميدي فتوح بن حممدللمحدث احلافظ 
هـ ٤٨٨(ت)   

 ٥٩ اجلمع بني الصحيحني

 ٦٠ مجهرة اللغة البن دريد

  القنوجي خان حسن صديقلعالمة ل
هـ ١٣٠٧(ت)   

 ٦١  ذكر الصحاح الستةاحلطة يف

للعالمة شرف الدين احلسني بن عبدهللا الطييب 
 هـ ٧٤٣(ت)

 ٦٢ اخلالصة

 الرسول رب عبد بن النيب رب عبد لقاضيل
نكري األمحد  

 ٦٣ دستور العلماء

    احلََْكِميِّ  َأْمحَدَ  ْبنِ  َحاِفظِ  الَعالََّمةِ  يخِ لشَّ ل
هـ ١٣٧٧(ت)  

  الفالح أرباب دليل
االصطالح فن لتحقيق  

٦٤ 
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فرحون ابن علي بن براهيمإل  
هـ ٧٩٩(ت)   

 أعيان معرفة يفالديباج املذهب 
املذهب علماء  

٦٥ 

 ابن احلسني الرحيم عبد الدين زين للحافظ
هـ ٨٠٦(ت) العراقي  

 ٦٦ ذيل ميزان االعتدال

الشافعي  عبد هللا حممد بن إدريس أيب لإلمام  
هـ ٢٠٤(ت)   

 ٦٧ الرسالة

 للعالمة حممد بن جعفر الكتاين 
هـ ١٣٤٥(ت)   

 ٦٨ الرسالة املستطرفة

فعيشاال السبكي تاج الدين لإلمام  
هـ ٧٧١(ت)  

رسالة يف اجلرح والتعديل 
 بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة

٦٩ 

هـ ١٣٠٤(ت)اللكنوي احلي عبد لإلمام  الرفع و التكميل  
 يف اجلرح والتعديل

٧٠ 

سي االلو  هللا عبد بن حممود الدين شهاب للعالمة
هـ ١٢٧٠البغدادي (ت)   

 القرآن تفسري يف املعاين روح
املثاين والسبع العظيم  

٧١ 

 السجستاين داود سليمان بن األشعث أيب لإلمام
 هـ ٢٧٥(ت)

 ٧٢ سنن أيب داود

  هللا حممد بن يزيد القزويين عبد أيب لإلمام
 هـ ٢٧٣(ت) 

 ٧٣ سنن ابن ماجه

 للحافظ عبدهللا بن عبد الرمحن الدارمي 
هـ ٢٥٥(ت)   

 ٧٤ سنن الدارمي

البيهقي  احلسني بن أمحدبكر  أيب لإلمام  
هـ ٤٥٨(ت)   

 

 ٧٥ السنن الكربى
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 يف األمعن واملورد األبني السنن هـ ٧٢١(ت)الفهري رشيدبن  عمر بن مدحمل
د السن يف اإلمامني بني احملاكمة

 املعنعن

٧٦ 

 للمحدث املتقن محزة بن يوسف السهمي 
هـ ٤٢٨(ت)   

 ٧٧ سؤاالت محزة للدارقطين

 بن حممد الدين مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
هـ ٧٤٨الذهيب (ت) أمحد  

 ٧٨ سري أعالم النبالء

  الشوكاين حممد بن علي بن حممدللعالمة احملدث 
هـ ١٢٥٠(ت)  

 على املتدفق اجلرار السيل
األزهار حدائق  

٧٩ 

عبداحلي بن أمحد العكري للفقيه األخباري 
هـ ١٠٨٩الشهري بابن العماد(ت)  

 شذرات الذهب
يف أخبار من ذهب   

٨٠ 

 الشذا الفياح  هـ ٨٠٢(ت)  األبناسي الدين برهانللشيخ 
 من علوم ابن الصالح

٨١ 

  العسقالينبن حجر  علي بن أمحدللحافظ 
 هـ ٨٥٢(ت) 

 شرح النخبة 
 بتحقيق عبد هللا الرحيلي

٨٢ 

 ٨٣ شرح شرح النخبة هـ ١٠١٤(ت)القاري علي الامل لإلمام

  حممد الطحاوي بن جعفر أمحد أيب لإلمام
هـ ٣٢١(ت)   

 ٨٤ شرح معاين اآلثار

 ٨٥ شرح املنظومة البيقونية للعالمة ابن عثيمني

رجب  بن أمحد بن عبدالرمحنللحافظ احملدث 
 هـ ٧٩٥(ت)  احلنبلي

 ٨٦ شرح علل الرتمذي

 بابن أمحد الشهري بن حممد الدين تقيللشيخ 
 هـ ٩٧٢(ت)النجار

 ٨٧ شرح الكوكب املنري



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٨٩                                            

 ن مسعود البغويحممد احلسني ب أيب ي السنةيحمل
 هـ ٥١٠(ت)

 ٨٨ شرح السنة

 ابن احلسني الرحيم عبد الدين زين للحافظ
 هـ ٨٠٦(ت) العراقي

 ٨٩ شرح التبصرة و التذكرة

للحافظ املتقن  أيب الفضل حممد ابن طاهر 
هـ ٥٠٧املقدسي (ت)   

 ٩٠ شروط األئمة الستة

اهلمذاين  بكر حممد بن موسى أيبللحافظ املتقن 
هـ ٥٨٤احلازمي (ت)   

 ٩١ شروط األئمة اخلمسة

الرتمذي عيسى بن عيسى حممد لإلمام أيب  
هـ ٢٧٩(ت)   

 ٩٢ الشمائل احملمدية

 اجلوهري محاد بن إمساعيل للعالمة
 هـ ٣٩٣(ت)

اح يف اللغةالصح  ٩٣ 

  البخاري لإمساعي بن حممداحملدثني  إلمام
 هـ ٢٥٦(ت) 

 ٩٤ صحيح البخاري

  القشريي احلجاج بن مسلم لإلمام احلافظ
هـ ٢٦١(ت)   

 ٩٥ صحيح مسلم

البسيت  حبان بن حممد حامت لإلمام أيب  
ـه ٣٥٤(ت)   

 صحيح ابن حبان 
 برتتيب ابن بلبان

٩٦ 

بكر حممد بن إسحاق بن خزمية أيب لإلمام  
هـ ۳۱۱(ت)   

خزمية ابن صحيح  ٩٧ 

  بشكوال القاسم بن أيب بحاثةال مؤرخلل
هـ ٥٧٨ (ت)  

 

 ٩٨ الصلة



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٠                                            

 الصالح ابن الدين تقي عمرو أيب لمحدثل
 هـ ٦٤٣(ت)

 

 ٩٩ صيانة صحيح مسلم

احلنبلي  يعلى أيب حممد بن احلسني أيبللقاضي 
هـ ٥٢٦(ت)   

ات احلنابلةطبق  ١٠٠ 

 شافعيال السبكي تاج الدين لإلمام
 هـ ٧٧١(ت)

 ١٠١ طبقات الشافعية الكربى

 ١٠٢ الطرق العلمية للدكتور عبد العزيز الصاحل

 ١٠٣ َظَفر األماين هـ ١٣٠٤(ت)اللكنوي احلي عبد لإلمام

 الكشمريي شاه أنور حممد دثاحمل لإلمام
 هـ ١٣٥٣(ت) 

  الشذي العرف
الرتمذي سنن شرح  

١٠٤ 

الرتمذي عيسى بن عيسى حممد لإلمام أيب  
هـ ٢٧٩(ت)   

 ١٠٥ العلل الصغري

 حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أيب ألئمةا إلمام
هـ ٢٤١(ت)  الشيباين  

 ١٠٦ العلل و معرفة الرجال

 قطين الدار عمر بن علي احلسن أيب لإلمام
 هـ ٣٨٥(ت) 

  الواردة العلل
النبوية األحاديث يف  

١٠٧ 

 الصالح ابن الدين تقي عمرو أيب لمحدثل
 هـ ٦٤٣(ت)

 علوم احلديث 
 بتحقيق نور الدين عرت

١٠٨ 

بدر الدين أمحد بن حممود حممد أيباحلافظ لإلمام 
 هـ ٨٥٥العيين (ت) 

 عمدة القاري
شرح صحيح البخاري   

١٠٩ 

السخاوي نالرمح عبد بن إلمام حممدل  
هـ ٩٠٢(ت)  

 الغاية 
  شرح اهلداية يف علم الروايةيف

١١٠ 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩١                                            

هـ ١٣٦٩للعالمة شبري أمحد العثماين (ت)  ١١١ فتح امللهم شرح صحيح مسلم 

عبد الواحد الشهري  د بنكمال الدين حمم  إلمامل
هـ ۸٦۱بابن اهلمام (ت)   

 ١١٢ فتح القدير

 السخاوي الرمحن عبد بن لإلمام حممد
 هـ ٩٠٢(ت)

 فتح املغيث
بشرح ألفية احلديث   

١١٣ 

حممد األنصاري بن قاضي زكريالل  
هـ ٩٢٦(ت)   

العراقي ألفية بشرح الباقي فتح  ١١٤ 

 ليم بن تيميةأمحد بن عبد احل تقي الدين لإلمام
هـ ٧٢٨  (ت)  

 ١١٥ فتاوى شيخ اإلسالم

اجلوزية قيم ابن بكر أيب بن لإلمام حممد  
هـ ٧٥١ (ت)  

 ١١٦ الفروسية

 هالل احلسن بن عبد هللا يباللغوي ألألديب 
هـ ٣٩٥العسكري (ت)   

 ١١٧ الفروق اللغوية

  الشوكاين حممد بن علي بن حممدللعالمة احملدث 
هـ ١٢٥٠(ت)  

ا�موعة الفوائد  ١١٨ 

 املقدسي يالكرم يوسف بن مرعي الشيخ للعالمة
هـ ١٠٣٣ي(ت) احلنبل  

  املوضوعة الفوائد
ةاملوضوع ثاألحادي يف  

١١٩ 

 اجلامعة رئيس الزاهدي هللا ثناء حافظ خشيال
 باكستان – آباد صادق مبدينة اإلسالمية

 الفصول
يف مصطلح حديث الرسول   

١٢٠ 

 ١٢١ فواتح الرمحوت هـ ١٢٢٥للعالمة عبد العلي اللكنوي (ت) 

 ١٢٢ قفو األثريف صفوة علوم األثر هـ ١٤٠٨(ت)  احلنفي الدين رضيللعالمة 

للعالمة احملقق احملدث ظفر أمحد العثماين 
هـ ۱۳۹٤التهانوي (ت)   

 احلَِْدْيث علوم يف قواعد
غدة أيب الشيخ اتتعليقب  

١٢٣ 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٢                                            

القامسيحممد مجال الدين للشيخ   
هـ ١٣٣٢(ت)  

 قواعد التحديث 
 من فنون مصطلح احلديث

١٢٤ 

 بن حممد الدين مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
هـ ٧٤٨الذهيب (ت) أمحد  

 رواية له من معرفة يف الكاشف
الستة الكتب يف  

١٢٥ 

العجمي  ابن حممد سبط بن إبراهيمللمحدث 
هـ ٨٤١(ت)  

 رمي عمن احلثيث الكاشف
احلديث بوضع  

١٢٦ 

 يعد بن هللا عبد أمحد أيب حلافظالإلمام 
هـ ٣٦٥(ت) اجلرجاين  

 ١٢٧ الكامل يف ضعفاء الرجال

الشافعي  إدريس ابن حممد ملإلما  
هـ ٢٠٤(ت)   

 ١٢٨ كتاب األم

يب البقاء أيوب بن موسى الكفوي أل  
  هـ ١٠٩٤(ت)

الكليات كتاب  ١٢٩ 

البسيت  حبان بن حممد امتح إلمام أيبل  
هـ ٣٥٤(ت)   

قاتكتاب الث  ١٣٠ 

 الرازي حامت أيب ابن الرمحن  عبد لإلمام احلافظ
هـ ٣٢٧(ت)  

 ١٣١ كتاب العلل

على التهانوي أللعالمة حممد   ١٣٢ كشاف اصطالحات الفنون 

 البغدادي يبعلي اخلط بن أمحدللحافظ 
 هـ ٤٦٣(ت)

 ١٣٣ الكفاية يف علم الرواية

  الدواليب أمحد بن حممد ِبْشر أيبللحافظ 
 هـ ٣١٠(ت) 

 ١٣٤ الكىن و األمساء

حممد بن مكرم بن منظور األفريقي للعالمة 
 هـ ٧١١(ت)املصري

 ١٣٥ لسان العرب



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٣                                            

 العسقالينبن حجر  علي بن أمحداحلافظ  لإلمام
هـ ٨٥٢(ت)   

سان امليزانل  ١٣٦ 

هـ ٩١١(ت)  السيوطي الدين جالل لإلمام  
 

  املصنوعة الآليل
املوضوعة األحاديث يف  

١٣٧ 

للعالمة مشس الدين حممد بن خليل املشيشي 
هـ ۱۳۰٥القاوقجي (ت)   

 ١٣٨ اللؤلؤ املرصوع

 ١٣٩ ما متس إليه احلاجة للمحدث الناقد عبد الرشيد النعماين

 شرف النووي بن الدين حيىي حميي لإلمام
 هـ ٦٧٦(ت) 

 ١٤٠ ا�موع شرح املهذب

  حبان الُبسيت بن حامت حممد أيب لإلمام
 ـه ٣٥٤(ت) 

احملدثني الضعفاء  من ا�روحني
 واملرتوكني

١٤١ 

النسائي  شعيب بن أمحد الرمحن عبد أيب لإلمام
هـ ۳۰۳(ت)   

 ١٤٢ ا�تىب

  علي بن إمساعيل بن سيدهلغوي الكبري ل
هـ ٤٥٨(ت)     

اللغة يف األعظم واحمليط احملكم  ١٤٣ 

 حممد احلسن بن عبد الرمحن أيبللمحدث 
 هـ ٣٦٠(ت) الرامهرمزي

  الفاصل احملدث
والواعي الراوي بني  

١٤٤ 

 ١٤٥ احمليط يف اللغة هـ ٣٨٥(ت)إمساعيل بن عبادللغوي الكبري 

 حملمد بن حسن بن عقيل موسی
 

 املختار املصون 
 من أعالم القرون

١٤٦ 

 اكماحل هللا عبد بن هللا حممد عبد أيب لإلمام
 هـ ٤٠٥(ت) 

الصحيح إىلاملدخل   ١٤٧ 

هـ ۷۸٦للعالمة عبدهللا بن أسعد اليافعي (ت)  ١٤٨ مرآة اجلنان 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٤                                            

 ١٤٩ مرعاة املفاتيح للشيخ عبيد هللا املباركفوري 

هـ ١٠١٤(ت)القاري علي الامل لإلمام  ١٥٠ مرقاة املفاتيح 

املوصلي ليع بن أمحد يعلى أيبللحافظ   
هـ ٣٠٧(ت)    

يعلى أيبمسند   ١٥١ 

هـ ٢٣٠للحافظ أيب احلسن علي ابن اجلعد (ت)  ١٥٢ مسند ابن اجلعد 
 الزبري احلميدي بن هللا الفقيه عبد لحافظل

 هـ ٢١٩(ت) 

يديمسند احلم  ١٥٣ 

 حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أيب األئمة إلمام
 هـ ٢٤١(ت)  الشيباين

 ١٥٤ مسند أمحد

 الغزايل حممد بن حممد بن اإلسالم حممد جةحل
 هـ ٥٠٥(ت)

األصول علم من املستصفى  ١٥٥ 

 هـ )٦٥٢(ت:تيمية بن السالم عبد: تيمية لآل
 هـ )٦٨٢(ت:احلليم عبدوولده 

 هـ )٧٢٨وحفيده أمحد (ت:

الفقه أصول يف املسودة  ١٥٦ 

احلاكم هللا عبد بن هللا حممد عبد أيب لإلمام  
هـ ٤٠٥(ت)   

 ١٥٧ املستدرك على الصحيحني

هـ ٦٢٣(ت)  القزويين القاسم لإلمام أيب  

 

املنري املصباح  
الكبري رحالش غريب يف  

١٥٨ 

هـ ١٠١٤(ت)القاري علي الامل لإلمام  املصنوع  
معرفة احلديث املوضوعيف   

١٥٩ 

 ١٦٠ املفصل يف علوم احلديث للشيخ علي بن نائف شحوذ

هـ ٣٨٨أيب سليمان اخلطايب(ت) فقيهلل  
 

 ١٦١ معامل السنن



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٥                                            

للمحدث أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين 
هـ ۳٦۰(ت)   

 ١٦٢ املعجم الكبري

أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  للمحدث 
هـ ۳٦۰(ت)   

 

 ١٦٣ املعجم األوسط

ا   كريز  بن فارس بن أمحد احلسني يبأل
هـ ٣٩٥(ت)  

اللغة مقاييس عجمم  ١٦٤ 

 -األحباث إدارة من مدعوم حبث( مشرتك حبث
)الكويت جامعة  

ديثيةمعجم املصطلحات احل  ١٦٥ 

احلاكم (ت)  هللا عبد بن مدهللا حم عبد يبأ لإلمام
هـ ٤٠٥  

 ١٦٦ معرفة علوم احلديث

   ألصبهاينا نعيم أمحد بن عبد هللا أيبللحافظ 
هـ ٤٣٠(ت)   

 ١٦٧ معرفة الصحابة

 اجلوزجاينقوب ابراهيم بن يع إسحق أيبللحافظ 
هـ ٢٥٩(ت)    

 ١٦٨ معرفة الرجال

 البيهقي احلسني بن أمحدبكر  أيب لإلمام
 هـ ٤٥٨(ت)  

واآلثار السنن معرفة  ١٦٩ 

السيد املطرزي  عبد بن املكارم ناصر أيبلألديب 
هـ ٦١٠(ت)    

املعرب ترتيب يف املغرب  ١٧٠ 

 بن حممد الدين مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
هـ ٧٤٨الذهيب (ت) أمحد  

 ١٧١ املغين يف الضعفاء

 صفهايناأل بالراغب املعروف حممد بن سنيللح
 هـ ٥٠٢(ت)

القرآن غريب يف املفردات  ١٧٢ 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٦                                            

 ١٧٣ املفصل يف علوم احلديث للشيخ علي بن نائف شحوذ

 ١٧٤ املقرتب يف بيان املضطرب بازمول سامل بن عمر بن أمحدللشيخ 

هـ ٥٤٤(ت)  القاضي عياض للمحدث  ١٧٥ مقدمة إكمال املعلم 

(ت)     شرف النووي بن الدين حيىي حميي لإلمام
هـ ٦٧٦  

 ١٧٦ مقدمة شرح مسلم

هـ ٣٨٨أيب سليمان اخلطايب(ت) محدثلل   ١٧٧ مقدمة معامل السنن 

هـ ٩١١(ت)  السيوطي الدين جالل لإلمام  ١٧٨ مقدمة مجع اجلوامع 

صاري سراج الدين عمر بن علی االن لإلمام
 هـ ٨٠٤املعروف بابن امللقن (ت)

 ١٧٩ املقنع يف علوم احلديث

 ١٨٠ منهج النقد يف علوم احلديث الشيخ نور الدين عرت

 ١٨١ املنهل الروي هـ ٧٣٣(ت)مجاعة بن بدر الدين لإلمام

 املدين أنس األصبحي بن اهلجرة مالك دار مامإل
 هـ ١٧٩(ت) 

مالك اإلمام موطأ  ١٨٢ 

 بن حممد الدين مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
 هـ ٧٤٨الذهيب (ت) أمحد

 مصطلح علم يف املوقظة
 احلديث

١٨٣ 

املعاصرة اإلسالمية املوسوعة ....................................  ١٨٤ 

موسوعة هل يستوي الذين  الشيخ أبو سند حممد
يعلمون ال والذين يعلمون  

١٨٥ 

(ت)    اجلوزي ابن عبد الرمحن الفرج أيب لإلمام
  هـ ٥٠٨

 املوضوعات 
 من األحاديث املرفوعات

١٨٦ 

 بن حممد الدين مشس عبد� أيباحلافظ لإلمام 
هـ ٧٤٨لذهيب (ت)ا أمحد  

 

 ١٨٧ ميزان االعتدال يف نقد الرجال



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٧                                            

  النافلة أليب إسحاق احلويين األثري
والباطلة الضعيفة األحاديث يف  

١٨٨ 

  الكيامل الكبري األمري حممدللشيخ  
هـ ١٢٢٨(ت)    

 ثاألحادي يف البهية لنخبةا
الربية خري على املكذوبة  

١٨٩ 

 للعالمة عبد احلي بن فخر الدين احلسين 
 هـ ١٣٤١(ت) 

 ١٩٠ نزهة اخلواطر

  العسقالينبن حجر  علي بن أمحدللحافظ 
 هـ ٨٥٢(ت) 

 ١٩١ النكت على ابن الصالح

للحافظ بدر الدين حممد ابن مجال الدين الزركشي 
هـ ٧٩٤(ت)   

 ١٩٢ النكت على ابن الصالح

حممد عبد هللا بن  ل الدين أيبمجا احملدث لإلمام
هـ ۷٦۲(ت)  يوسف الزيلعي  

  الراية نصب
ةاهلداي أحاديث ختريج يف  

١٩٣ 

 الرتمذي احلكيم علي بن حممد هللا عبد يبأل
هـ ٣٢٠(ت)   

  األصول نوادر
الرسول أحاديث يف  

١٩٤ 

 العسقالينبن حجر  علي بن أمحداحلافظ  لإلمام
 هـ ٨٥٢(ت) 

 هدي الساري 
 مقدمة فتح الباري

١٩٥ 

 املناوي الرؤوف عبد حممدللمحدث 
 هـ ١٠٣١(ت)   

ليواقيت و الدررا  
 شرح شرح خنبة الفكر

١٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٨                                            

 
 

�  
 الرقم الـموضوع الصفحة

 ١ تقدمي ٣

 ٢ مقدمة ٧
 ٣ رجـمة املاتنت ١٣

 
٣٤-١٦ 

 الفصل األول 
 يف تعريف الـحديث و أنواعه

 

 ٤ تعريف مصطلح الـحديث ١٦

 ٥ معىن التقرير ١٦
 ٦ لـمرفوع ، و الـموقوف ، و الـمقطوعا ١٨

 ٧ حلديث ، واخلرب ، واأل ثر ، والسنةا ٢٠

 ٨ الرفع الصرحيي ، وصوره ٢٣

 ٩ الرفع احلكمي ، وصوره  ٢٤

 ١٠ يف قول الصحايب : (كنا نفعل أو كنا نقول كذا) أربعة مذاهب ٣٠

 
١٣٩-٣٥ 

 الفصل الثاين
 يف تعريف السند واملنت وعوارضهما

 

 ١١ تعريف السند واملنت ٣٥

 ١٢ فائدة ٣٦

 ١٣ املتصل واملنقطع ٣٧

 ١٤ أنواع احلديث املنقطع ٤٠



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٤٩٩                                            

 ١٥ التعليق واحلديث املعلق ٤٤

 ١٦ هل يدخل يف التعليق ما ذكر بصيغة التمريض ؟ ٤٥
 ١٧ حكم احلديث املعلق ٤٧

 ١٨ تعليقات اإلمام البخاري ٤٧

 ١٩ تعريف احلديث املرسل ٥٣

 ٢٠ حكم احلديث املرسل ٥٧

 ٢١ تنقيح مذهب الشافعي يف قبول املراسيل ٦٥

 ٢٢ مرسل الصحابة ٦٧

 ٢٣ املرسل اخلفي ٦٩

 ٢٤ أسباب اإلرسال ٧٠

 ٢٥ احلديث املعضل ٧١

 ٢٦ الفائدة األوىل ٧٣

 ٢٧ الفائدة الثانية ٧٤

 ٢٨ للمنقطع طالقاتٌ إ ٧٥

 ٢٩ األول ٧٥

 ٣٠ الثاين ٧٦

 ٣١ الثالث ٧٦

 ٣٢ حكم احلديث املنقطع ٧٧

 ٣٣ طريق معرفة االنقطاع ٧٧

 ٣٤ معرفة تواريخ الرواة وفائدته ٧٨

 ٣٥ تعريف التدليس واحلديث املدّلس ٨٠

 ٣٦ البحث األول يف معىن التدليس لغةً  ٨٠

 ٣٧ معىن التدليس اصطالحاً  البحث الثاين يف ٨١



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٠                                            

 ٣٨ البحث الثالث يف أنواع التدليس ٨١

 ٣٩ أحدها ٨١

 ٤٠ النوع الثاين  ٨٢

 ٤١  النوع الثالث ٧٣

 ٤٢ حكم التدليس والراوي املدلِّس ٨٥

 ٤٣ كم رواية املدلِّسح ٨٨

 ٤٤ فائدة ٨٩

 ٤٥ أسباب التدليس ٩٠

 ٤٦ تدليس األكابر ٩٢

 ٤٧ احلديث املضطرب وأقسامه ٩٥

 ٤٨ معىن االضطراب لغةً  ٩٥

 ٤٩ معىن االضطراب اصطالحاً  ٩٦

 ٥٠ أقسام احلديث املضطرب ٩٧

 ٥١ مثال مضطرب السند ٩٧

 ٥٢ مثال مضطرب املنت ٩٨

 ٥٣ مثال مضطرب السند واملنت ٩٩

 ٥٤ حكم احلديث املضطرب ١٠٠

 ٥٥ االضطراب قد جيامع الصحة ١٠٢

 ٥٦ احلديث املدرج ، تعريفه و أقسامه ١٠٣

 ٥٧ أقسام املدرج : األول ١٠٣

 ٥٨ الثاين ١٠٤

 ٥٩ الثالث ١٠٥

 ٦٠ الرابع ١٠٦



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠١                                            

 ٦١ مث هو على ثالث مراتب ١٠٧

 ٦٢ الباعث على اإلدراج ١٠٩

 ٦٣ حكم اإلدراج ١١٠

 ٦٤ الرواية باملعىن و حكمها ١١٣

 ٦٥ القول األول يف الرواية باملعىن ١١٣

 ٦٦ القول الثاين ١١٦

 ٦٧ القول الثالث ١١٧

 ٦٨ القول الرابع ١١٨

 ٦٩ القول املختار يف الباب ١١٩

 ٧٠ احلديث املعنعن ، تعريفه ، و حكمه ١٢١

َعنْ  ١٢١ َُعنـْ
 ٧١ تعريف احلديث امل

 ٧٢ حكم العنعنة ١٢٢

 ٧٣ شروط قبول العنعنة ١٢٣

 ٧٤ اختالف األئمة يف اعتبار هذه الشروط ١٢٥

 ٧٥ الـمحاكمة بني الشيخني ١٣٠

 ٧٦ الـحديث الـُمؤنَّن ١٣٤

 ٧٧ الـحديث الـمسَند و إطالقاته ١٣٥

 
١٩١-١٤٠ 

 الفصل الثالث
 يف الشَّاذِّ و الـُمنَكر و الـمـَعلَّل و االعتبار

 

 ٧٨ الشاذُّ و الـمحفوظُ  ١٤٠

 ٧٩ البحث األول ١٤٠

 ٨٠ البحث الثاين ١٤٠
 ٨١ البحث الثالث ١٤٥



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٢                                            

 ٨٢ البحث الرابع ١٤٦

 ٨٣ الـمنكر و الـمعروف ١٤٦

 ٨٤ تنبيٌه هاٌم على خطٍإ فاحٍش للمؤلف ١٥٢

 ٨٥ الفرق بني الـمعروف و الـمنكِر و الشاذِّ و الـمحفوظِ  ١٥٣

 ٨٦ حبٌث هاٌم حول مصطلح" املعروف " ١٥٦

 ٨٧ إطالقاٌت للشاذّ  ١٦٠

 ٨٨ إطالقاٌت للمنكر ١٦١

 ٨٩ تعريف الـحديث الـمَعلَّل ١٦٤

 ٩٠ البحث األول ١٦٤

 ٩١ إفادة ١٦٦
 ٩٢ البحث الثاين ١٦٧

 ٩٣ البحث الثالث  ١٦٩

 ٩٤ البحث الرابع  ١٧٠

 ٩٥ البحث اخلامس ١٧١

 ٩٦ البحث السادس ١٧٣

 ٩٧ االعتبار واملتابعة والشاهد ١٧٦

 ٩٨ ههنا مباحث: األول يف معىن املتابعة ١٧٦

 ٩٩ الثاين : يف فائدة املتابعة ١٧٨

 ١٠٠ يلزم أن يكون املتابع ُمساوياً يف الرتبة الثالث : ال  ١٧٨

 ١٠١ انتباه  ١٧٩

 ١٠٢ الرابع : يف أنواع املتابعة ١٨٠

 ١٠٣ اخلامس : يف الفرق بني قوهلم : حنوه و مثله  ١٨٢

 ١٠٤ السادس : يف الفرق بني املتابع والشاهد ١٨٧



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٣                                            

 ١٠٥ السابع : يف معىن االعتبار ١٩٠

 
٢١٣-١٩٢ 

 الفصل الرابع
 يف درجات احلديث

 

 ١٠٦ أقسام احلديث على ثالثة ١٩٢

 ١٠٧ تعريف احلديث الصحيح ١٩٣

 ١٠٨ الصحيح لذاته ولغريه ١٩٧

 ١٠٩ تعريف احلديث احلسن ١٩٩

 ١١٠ أنواع احلديث احلسن ٢٠٢

 ١١١ الفرق الرئيسي بني الصحيح واحلسن ٢٠٥

 ١١٢ مصطلح "احلسن " يوجد يف كالم املتقدمني ٢٠٦

 ١١٣ احلديث الضعيف ٢١٢

 
٣١٥-٢١٤ 

 الفصل اخلامس
 يف العدالة والضبط ووجوه الطعن املتعلقة �ما

 

 ١١٤ تعريف العدالة ٢١٤

 ١١٥ ما هو التقوى؟ ٢١٦

 ١١٦ حقيقة املروءة ٢١٧

  ١١٧ اختالف العلماء يف اعتبار بعض الشروط يف العدالة ٢١٨
 ١١٨ كيفية ثبوت العدالة يف الرواية ٢١٩

 ١١٩ الفرق بني عدل الرواية والشهادة ٢٢٤

 ١٢٠ الضبط وأنواعه ٢٢٥

 ١٢١ تعريف الضبط ٢٢٥

 ١٢٢ فائدتان : األوىل ٢٢٦

 ١٢٣ والثانية ٢٢٧



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٤                                            

 ١٢٤ أنواع الضبط ٢٢٨

 ١٢٥ وجوه الطعن املتعلقة بالعدالة ٢٢٩

 ١٢٦ ضابطٌة مهمةٌ  ٢٢٩

 ١٢٧ الطعن بالكذب وما يتعلق باحلديث املوضوع ٢٣٠

 ١٢٨ كيف يُعَرف الكذب يف احلديث؟ ٢٣٠

 ١٢٩ انتباه ٢٣٦

 ١٣٠ دواعي الوضع وأصناف الوضاعني ٢٣٧

 ١٣١ القسم األول،الثاين، الثالث  ٢٣٧

 ١٣٢ القسم الرابع ، اخلامس ٢٣٨

 ١٣٣ القسم السادس ٢٣٩

 ١٣٤ القسم السابع ٢٤٠

 ١٣٥ إفادة ٢٤٠

 ١٣٦ تعريف احلديث املوضوع ٢٤٢

 ١٣٧ حكم من تعمَّد الَكِذَب يف احلديث ٢٤٣

 ١٣٨ احلكم بالوضع على احلديث ظينٌّ  ٢٤٦

 ١٣٩ إيراد ابن دقيق العيد واجلواب عنه ٢٤٨

 ١٤٠ الطعن با�ام الكذب واحلديث املرتوك ٢٥٠

 ١٤١ تعريف احلديث املرتوك ٢٥١

 ١٤٢ إذا تاب املتَّهم يُقَبُل حديثه ٢٥٢

 ١٤٣ حكم الذي يقع منه الكذب أحياناً  ٢٥٣

 ١٤٤ الطعن بالفسق  ٢٥٤

 ١٤٥ معىن الفسق لغًة وشرعاً  ٢٥٤

 ١٤٦ إشكاٌل وجوابٌ  ٢٥٨



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٥                                            

 ١٤٧ الطعن جبهالة الراوي ٢٥٨

 ١٤٨ تعريف اجلهالة وأنواعها ٢٥٩

 ١٤٩ حكم حديث ا�هول ٢٦٤

 ١٥٠ حكم التعديل على اإل�ام ٢٦٥

 ١٥١ فوائد ٢٦٧

 ١٥٢ وجهة نظر احلنفية يف الراوي ا�هول ٢٧٢

 ١٥٣ تعريف البدعة وأنواعها ٢٧٣

 ١٥٤ حكم حديث املبتدع ٢٧٦

 ١٥٥ خالصة القول ٢٨٢

 ١٥٦ االحتياط يف عدم األخذ عن أهل األهواء ٢٨٢

 ١٥٧ وجوه الطعن املتعلقة بالضبط ٢٨٤

 ١٥٨ فرط الغفلة ٢٨٥

 ١٥٩ كثرة الغلط ٢٨٦

 ١٦٠ الغلط والغفلة ليس جبرح على اإلطالق ٢٨٦

 ١٦١ الفرق بني الغفلة والغلط ٢٨٨

 ١٦٢ خمالفة الثقات وأقسامها ٢٨٨

 ١٦٣ اإلدراج ٢٨٩

 ١٦٤ القلب ٢٩٠

 ١٦٥ حكايٌة عجيبةٌ  ٢٩١

 ١٦٦ الزيادة يف متصل األسانيد ٢٩٢

 ١٦٧ االضطراب ٢٩٣

 ١٦٨ التصحيف والتحريف ٢٩٤

 ١٦٩ الوهم والـحديث الـُمَعلَّل ٢٩٨



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٦                                            

 ١٧٠ معىن الوهم والفرُق بينه وبني الظن والشك ٢٩٨

 ١٧١ سوء احلفظ ٣٠١

 ١٧٢ حكم السيِِّئ احلفظ ٣٠٢

 ١٧٣ درجات سوء احلفظ ٣٠٣

 ١٧٤ تعريف االختالط وأسبابه والراوي املختلط ٣٠٦

 ١٧٥ ههنا مسائل: األوىل : تعريف االختالط ٣٠٦

 ١٧٦ الثانية : تعريف الراوي املختلط  ٣٠٧

 ١٧٧ الثالثة : االختالط اليسري ليس بقادح  ٣٠٧

 ١٧٨ الرابعة : أسباب االختالط  ٣٠٨

 ١٧٩ كرب سنه ٣٠٩

 ١٨٠ ذهاب بصره ٣٠٩

 ١٨١ فوات كتبه ٣١٠

 ١٨٢ حلوق ضرر أو مرض ٣١١

 ١٨٣ نزول حادثة ٣١١

 ١٨٤ حكم الراوي املختلط ٣١٢

 ١٨٥ طريق معرفة املختلطني ٣١٣

 
٣٣٧-٣١٦ 

 الفصل السادس
 يف الغريب والعزيز واملشهور واملتواتر

 

 ١٨٦ احلديث الغريب ٣١٦

 ١٨٧ تعريف احلديث الغريب ٣١٦

 ١٨٨ الغريب أقسام احلديث ٣١٧

 ١٨٩ احلديث العزيز ٣١٨

 ١٩٠ تنبيهان مهمان ٣١٩



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٧                                            

 ١٩١ احلديث املشهور واملستفيض ٣٢٠

 ١٩٢ احلديث املتواتر ٣٢١

 ١٩٣ ههنا أحباٌث : األول  ٣٢٢

 ١٩٤ الثاين   ٣٢٢

 ١٩٥ الثالث    ٣٢٣

 ١٩٦ الرابع  ٣٢٣

 ١٩٧ اخلامس ٣٢٤

 ١٩٨ نقٌد على املؤلف ٣٢٥

 ١٩٩ هل فرق بني الغريب أو الفرد ؟ ٣٢٨

 ٢٠٠ النقد على تعريف املؤلف للغريب املطلق ٣٣١

 ٢٠١ أنواع احلديث الغريب  ٣٣٢

 ٢٠٢ شرح قوهلم: إن األقل حاكٌم على األكثر ٣٣٤

 ٢٠٣ ال تنايف بني الغرابة والصحة ٣٣٦

 ٢٠٤ معىن آخر للغريب ٣٣٧

 
٣٥٢-٣٣٨ 

 الفصل السابع
 يف تعدد مراتب الضعيف والصحيح واحلسن

 

 ٢٠٥ تعدد مراتب الضعيف ٣٤٠

 ٢٠٦ تعدد مراتب الصحيح واحلسن ٣٤١

 ٢٠٧ أصح األسانيد ٣٤٥

 ٢٠٨ تنبيهٌ  ٣٤٠

 ٢٠٩ معىن الرتمذي هذا حديث حسن صحيح   ٣٤٦

 ٢١٠ اجلواب عن اجتماع الغرابة واحلسن يف كالم الرتمذي ٣٤٩

  الفصل الثامن 



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٨                                            

 يف االحتجاج باحلديث الصحيح واحلسن والضعيف ٣٦٣-٣٥٢
 ٢١١ االحتجاج باحلديث الصحيح ٣٥٢

 ٢١٢ االحتجاج باحلديث احلسن ٣٥٣

 ٢١٣ معىن قوهلم :الضعيف الُحيتج به يف األحكام ٣٥٦

 ٢١٤ حكم االحتجاج بالضعيف ٣٥٧

 ٢١٥ شروط العمل باحلديث الضعيف ٣٦٠

 ٢١٦ الضعف الذي ينجرب بتعدد الطرق والذي الينجرب ٣٦١

 ٢١٧ فائدٌة مهمةٌ  ٣٦٢

 
٤٠٤-٣٦٤ 

 الفصل التاسع
 يف مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها

 

 ٢١٨ املفاضلة بني الصحيحني ٣٦٤

م األدىن على ما فوقه ألموٍر خارجيةٍ  ٣٧٢  ٢١٩ قد يُقدَّ

 ٢٢٠ مصطلح :حديٌث متَّفٌق عليه ٣٧٣

 ٢٢١ حكم األحاديث املتفق عليها ٣٧٤

 ٢٢٢ عدد أحاديث املتفق عليها ٣٧٥

 ٢٢٣ درجات الصحيح ٣٧٦

 ٢٢٤ املراد بقوهلم: على شرط البخاري ومسلم ٣٧٧

 ٢٢٥ ما هو شرط البخاري ومسلم ٣٨٠

 ٢٢٦ تعريٌف وجيٌز بـ : كتاب" شرح سفر السعادة" ٣٨٣

 ٢٢٧ البخاري ومسلم مل يستوعبا الصحاح ٣٨٤

 ٢٢٨ وجوه ترك اإلمامني بعَض الصحاح ٣٨٧

 ٢٢٩ من استدرك على الصحيحني؟ ٣٨٨

 ٢٣٠ طعن املبتدعة واجلواب عنه ٣٩٠



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥٠٩                                            

 ٢٣١ عدد أحاديث البخاري ٣٩١

 ٢٣٢ عدد أحاديث مسلم ٣٩٢

 ٢٣٣ املصنفات يف الصحيح ا�رد ٣٩٣

 ٢٣٤ ) صحيح ابن خزمية١( ٣٩٣

 ٢٣٥ ) صحيح ابن حبان٢( ٣٩٥

 ٢٣٦ ) صحيح احلاكم و هو املستدَرك٣( ٣٩٦

 ٢٣٧ ) األحاديث املختارة للمقدسي٤( ٣٩٨

 ٢٣٨ وانة ) صحيح أيب ع٥( ٣٩٩

 ٢٣٩ ) صحيح ابن السكن ٦( ٤٠٠

 ٢٤٠ ) املنتقى البن اجلارود ٧( ٤٠١

 ٢٤١ االنتقاد على هذه الكتب ٤٠٣

 
٤٨٢-٤٠٥ 

 الفصل العاشر
 يف تعريف الُكُتب الستة املشهورة و تراجم  مؤلفيها 

 

 ٢٤٢ ين احلديثَضوٌء على تاريخ تدو  ٤٠٥

 ٢٤٣ اختالف العلماء يف إطالق الصحة على غري الصحيحني ٤٠٨

 ٢٤٤ البعض ترجيح املوطأ على ابن ماجه عند ٤١٠

 ٢٤٥ تعريٌف وجيٌز بالكتب الستة ٤١٣

 ٢٤٦ صحيح البخاري ٤١٣

 ٢٤٧ صحيح مسلم ٤١٩

 ٢٤٨ صحيح أيب داود ٤٢٢

 ٢٤٩ صحيح الرتمذي ٤٢٨

 ٢٥٠ صحيح النسائي ٤٣٢

 ٢٥١ صحيح ابن ماجه ٤٣٤



يثغِ اْلمُ  فُ شْ كَ    ٥١٠                                            

 ٢٥٢ تسمية الكتب الستة بالصحاح باعتبار الغالب ٤٣٨

 ٢٥٣ اإلمام البغوي وكتابه واصطالحه ٤٤٣

 ٢٥٤ تعريٌف بكتاب الدارمي ٤٤٥

 ٢٥٥ مآخذ احلديث سوى ماسبق وذكُر مجع اجلوامع للسيوطي ٤٤٦

 ٢٥٦ تراجم مجاعة من األئمة املتقنني ٤٤٨

 ٢٥٧ اإلمام البخاري ٤٤٩

 ٢٥٨ اإلمام مسلم ٤٥٢

 ٢٥٩ اإلمام مالك ٤٥٤

 ٢٦٠ اإلمام الشافعي ٤٥٦

 ٢٦١ اإلمام أمحد ابن حنبل ٤٥٩

 ٢٦٢ اإلمام الرتمذي ٤٦١

 ٢٦٣ اإلمام أبوداود ٤٦٢

 ٢٦٤ اإلمام النسائي ٤٦٥

 ٢٦٥ اإلمام ابن ماجه ٤٦٧

 ٢٦٦ اإلمام الدارمي ٤٦٨

 ٢٦٧ اإلمام الدارقطين ٤٦٩

 ٢٦٨ اإلمام البيهقي ٤٧١

 ٢٦٩ اإلمام رزين ٤٧٣

 ٢٧٠ اإلمام األعظم أبو حنيفة ٤٧٤

 ٢٧١ االختتام ٤٨٠

 ٢٧٢ املراجع ٤٨٢
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