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بصيرا ،وأشهد أ ّل إله إل اهلل وحده
(ال َحمدُ هللِ ا َّل ِذي َلم َي َزل َعالِ ًما َق ِد ًيرا) ،حيا قيو ًما سمي ًعا
ً
هلل َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّمد ا َّل ِذي َأر َس َل ُه إِ َلى الن ِ
َّاس) كافة ( َب ِش ًيرا
ل شريك له و ُأ َك ِّب ُره
ً
تكبيرا ( َو َص َّلى ا ُ
َون َِذ ًيراَ ،و َع َلى ِ
آل ُم َح َّمد َو َصحبِ ِه َو َس َّل َم َتسلِي ًما كَثِ ًيرا.
َأ َّما َبعدُ ..

يف فِي اصطِ ََل ِح َأه ِل الح ِد ِ
يث َقد َك ُث َرت) لألئمة يف القديم والحديث.
َفإِ َّن الت ََّصانِ َ
َ
ِ
َّف يف ذلك:
فمن ّأو ِل َمن َصن َ
 القاضي أبو محمد الرا َم ُهر ُم ِزي يف كتابه« :المحدِّ ُث الفاصل» ،لكنه لم َيستوعب.
النيسابوري ،لكنه لم ُي َه ِّذب ،ولم ُي َر ّتب.
 والحاكم أبو عبد اهللّ
ِ
للم َت َع ِّقب.
 وتَله أبو نعيم األصبهاين ف َعمل على كتابه مستخ َر ًجا وأبقى أشيا َء َُّف يف قوانين الرواية كتا ًبا َس َّما ُه:
فصن َ
 ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي َ«الكفاية» ،ويف آداهبا كتا ًبا َس َّما ُه« :الجامع آلداب الشيخ والسامع» ،و َق َّل َف ٌّن مِن فنون
َّف فيه كتا ًبا مف َر ًدا؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة« :كل َمن
الحديث إل وقد َصن َ
أن المحدِّ ثين بعد الخطيب ٌ
َأنصف َعلِم ّ
عيال على ُك ُتبِ ِه».
بعض َمن تأخر عن الخطيب ،ف َأخذ مِن هذا العلم بنصيب:
 ثم جاء ُ َف َجمع القاضي عياض كتا ًبا لطي ًفا َس َّما ُه« :اإللماع».يسع المحدِّ ث َجهل ُه».
 وأبو حفص الميانجي جز ًءا َس َّما ُه« :ما ل ُوأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرتَ ( ،و ُب ِس َطت)؛ لِ َيت ََو َّفر علمهاَ ( ،واخت ُِص َرت)؛ لِ َي َت َي َّسر
فهمها ،إلى أن جا َء:
 الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصَلح عبد الرحمن َّالشه َر ُزو ِري نزيل
دمشق فجمع َ -ل ّما َولِي تدريس الحديث بالمدرسة األشرفية -كتا َب ُه المشهورَّ ،
فهذب ُفنُو َن ُه،
َ
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وأمَله شي ًئا بعد شيء؛ فلهذا لم َيح ُصل ترتي ُب ُه على الوضع المتناسب ،واعتنى بتصانيف
ِ
ب فوائدها ،فاجتمع يف
تات
الخطيب
المفرقة ،فجمع َش َ
مقاصدهاَ ،
وض َّم إليها من غيرها ن َُخ َ
َّ

الناس عليه ،وساروا بسيره ،فَل ُيح َصى كم ناظم له
كتابه ما تفرق يف غيره؛ فلهذا َع َكف
ُ
ِ
ِ
ومعارض له ومنت َِصر.
ومستدرك عليه و ُمقت َِصر،
و ُمخت َِصر،
ِ
( َف َس َأ َلنِي َبع ُض ا ِ
ص َل ُه ُم ال ُم ِه َّم مِن َذلِ َك) فلخصته يف أوراق لطيفةَ ،س ّميتها:
إلخ َوان َأن ُأ َل ِّخ َ
مصطلح أه ِل ِ
ِ
األثر» ،على ترتيب ابت َكر ُت ُه ،وسبيل انت ََهج ُت ُه ،مع ما َض َمم ُت إليه
«نُخ َب َة ال ِف َك ِر يف

الفوائدَ .فر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رموزها،
شرحا َي ُحل
أض َع عليها
ب
غ
وزوائد
،
الفرائد
شوارد
من
َ
إلي ثان ًيا ،أن َ
ً
َ
َ
َّ
ويوضح ما َخ ِف َي على المبتدئ مِن ذلك؛ ( َف َأ َجب ُت ُه إِ َلى ُس َؤالِ ِه َر َجا َء ِالن ِد َر ِ
اج
ويفتح كنو َزها،
ِّ
ُ
فِي تِل َك الـمسالِ ِ
هت على خفايا زواياها؛
ك)،
فبالغت يف شرحها ،يف اإليضاح والتوجيه ،و َن َّب ُ
ُ
َ َ
صورة البس ِ
ِ
ِ
البيت أدرى بما فيه ،وظهر لي ّ
ّ
ط َأل َي ُق ،ودم َجها ِضمن
أن إيرا َد ُه على
صاحب
ألن
َ
َ
ِ
السالك.
فسلكت هـٰذه لطريق َة القليل َة
أوفق،
توضيحها ُ
ُ
( َف َأ ُق ُ
ول) طال ًبا من اهلل التوفيق فيما هنالك:
ِ
ِ
علماء هذا الفن مر ِ
للحديث.
ف
(ال َخ َب ُر) :عند
اد ٌ
ِّ

ُ
الحديث :ما جاء عن النبي ﷺ ،والخرب :ما جاء عن غيره ،ومِن َث َّم َة قيل لمن يشتغل
وقيل:
بالتواريخ وما َشا َك َل َهاِ « :
اإلخ َب ِ
اري» ،ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية« :المحدِّ ث».
وخصوص ُمط َلق :فكل حديث خربٌ ،مِن غير عكس ،و ُع ِّبر هنا
وقيل :بينهما عمو ٌم
ٌ
ِ
باعتبار وصوله إلينا:
بـ«الخرب» ليكون أشمل فهو
(إِ َّما َأن َي ُك َ
ون َل ُه ُط ُر ٌق) أي :أسانيدُ كثير ٌة؛ ألن ُط ُر ًقا َجم ُع َط ِريق ،و« َف ِع ٌيل» يف الكثرة ُيج َمع
على « ُفع ِل» بضمتين ،ويف ِ
الق َّلة على « َأف ِع َلة» ،والمراد بالطرق :األسانيد.
ُ
َّ
ِ
طريق المتن.
واإلسنا ُد :حكاي ُة
ِ
ِ
حصر (عَدَ د ُم َع َّين)؛ بل َت ُكون العادة
شروط التواتر ،إذا وردت( -بِ ََل)
وتلك الكثر ُة أحدُ
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تواطؤ ُهم على الكذب ،وكذا وقو ُع ُه منهم ا ِّتفا ًقا مِن ِ
غير قصد -فَل معنى لتعيين
قد أحالت
َ
العدد على الصحيح.
ومِنهم َمن َع َّينه يف األربعة.
وقيل :يف الخمسة.
وقيل :يف السبعة.
وقيل :يف العشرة.
وقيل :يف الثني عشر.
وقيل :يف األربعين.
وقيل :يف السبعين.
وقيل غير ذلك.
العلم .وليس بَلزم أن َي َّط ِر َد يف
ذكر ذلك العدَ ِد؛ فأفاد
َ
و َت َم َّسك كل قائل بدليل جا َء فيه ُ
غيره؛ لحتمال الختصاص.
فإذا ورد الخرب كذلك ،وانضاف إليه أن يستوي األمر فيه يف الكثرة المذكورة من ابتدائِه إلى
ِ
تنقص الكثر ُة المذكور ُة يف بعض المواضع ،ل أل تزيد؛ إذ
بالستواء :أل
انتهائه -والمراد
َ
الزيادة مطلوب ٌة هنا مِن ِ
سموع ،ل
اهدَ أو الم
باب األَولى -وأن يكون مستندُ انتهائه األم َر ال ُم َش َ
َ
ِ ِ
الصرف ،كالواحد نصف الثنين.
ما ثبت بِ َقض ِّية العق ِل ِّ
َ
الشروط األربعةَ ،وهي:
فإذا َج َمع هذه
تواطؤهم ،أو توا ُف َقهم ،على الكذب.
 - 1عد ٌد كثير أحالت العادة
َ
ِ
النتهاء.
 - 2رووا ذلك عن مثلهم من البتدا ِء إلى
 - 3وكان مس َتنَدُ انتِهائِهم ِ
الح َّس.
ُ
ِ
العلم لسامعه ،فهذا هو المتواتر.
حب خربَهم إفاد ُة
 - 4وانضاف إلى ذلك أن َيص َ
مشهور من ِ
غير عكس ،وقد
مشهورا فقط ،فكل متواتر
وما تخ َّلفت إفادة العلم عنه كان
ٌ
ً
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َ
حصول العلم ،وهو كذلك يف الغالب؛ لكن
يقال :إن الشروط األربعة إذا حصلت استَلزمت
قد يتخلف عن البعض لمانع.
وقد َو َض َح هبذا تعريف المتواتر.
ِ
أيضا؛ لكن مع َفق ِد بعض الشروطَ ( ،أو َم َع َحصـر بِ َما َفو َق
وخَل ُف ُه قد َي ِر ُد :بَل حصرً ،

ِالثنَي ِن) أي :بثَلثة فصاعدً ا ،ما لم يجتمع شروط المتواترَ ( ،أو بِ ِه َما) ،أي :باثنين فقطَ ( ،أو
بِو ِ
احد) والمراد بقولنا( :أن َي ِر َد باثنين) :أل َي ِر َد َّ
بأكثر يف بعض المواضع
َ
بأقل منهما ،فإن َو َر َد َ
من السند الواحد ل يضر؛ إذ األقل يف هذا َيقضي على األكثر.
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
النظري ،على ما يأيت تقريره
خرج
َّ
( َفاألَ َّو ُل :الـ ُمت ََوات ُر) وهو (ال ُمفيدُ للعل ِم ال َيقين ِّي) َ -فأ َ
(بِ ُش ُروطِ ِه) التي تقدمت .واليقين :هو العتقاد الجازم المطابق.
وهذا هو المعت ََمدُ أن خرب التواتر يفيد العلم الضروري ،وهو :الذي ُيضطر اإلنسان إليه
بحيث ل ُيمكنه دفعه.
ٌ
حاصل لمن ليس له أهلي ُة
وقيل :ل يفيد العلم إل نظريا .وليس بشيء؛ ألن العلم بالتواتر
ِ
رتيب أمور معلومة أو مظنونة ُيت ََوصل هبا إلى علوم أو ظنون،
النظر
كالعامي؛ إِذ النظر :ت ُ
ِّ
العامي أهلي ُة ذلك ،فلو كان نظر ًيا َل َما َح َص َل لهم.
وليس يف
ِّ
ِ
ُ
لعلم بَل
النظري؛ إِ ِذ
الضروري والعلم
الفرق بين العلم
التقرير
ولح هبذا
ّ
ّ
ّ
َ
الضروري يفيدُ ا َ
الضروري َيح ُص ُل ِّ
لكل
لنظري يفيده ،ولكن مع الستدلل على اإلفادة ،وأن
استدلل .وا
َّ
ّ
والنظري ل َيح ُص ُل إل لمن فيه أهلي ُة النظر.
سامع،
َّ

ِ
مباحث ِ
علم
وإنما ُأب ِه َمت شروط التواتر يف األصل؛ ألنه على هذه الكيفية ليس من
اإلسناد؛ إذ علم اإل ِ
سناد ُيبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ لِ ُيع َم َل به أو ُيت َر َك من حيث:
ُ
ِ
صفات الرجال ِ
األداء ،والمتواتر ل ُيب َحث عن رجاله؛ بل ِ
ب العمل به من غير
وص َي ُغ
ُ
يج ُ
بحث.
فائدة:

6

نزهة النظر

َذكَر ابن الصَلح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم َي ِعز وجو ُده ،إل أن ُيدَّ َعى ذلك يف
حديث« :من ك ََذب علي» .وما ادعاه من ِ
ِ
ممنوع ،وكذا ما ادعاه َغي ُر ُه مِن العدم؛ ألن
الع َّز ِة
ٌ
ّ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
قلة ا ِّطَلع على ِ
نشأ عن ِ
ِ
ِ
ِ
ذلك َ
َ
العادة
إلبعاد
المقتضية
الرجال وصفاتِ ِهم
وأحوال
الطرق
كثرة
أن َيتَواطؤوا على كذب ،أو َيح ُص َل منهم ا ِّتفا ًقا.
ِ
ُ
َب
أحسن ما ُي َق َّر ُر به
ومِن
كون المتواتر موجو ًدا وجو َد كَثرة يف األحاديث :أن ال ُكت َ
ِ
بصحة نسبتِها إلى
المقطوع عندهم
المشهور َة ال ُمتَدَ َاو َل َة بأيدي أهل العلم شر ًقا وغر ًبا،
َ
ِ
ِ
إخراج حديث ،وتعددت ُطر ُقه تعدّ ًدا ُتحيل العاد ُة توا ُط َؤهم على
مصنفيها ،إذا اجتمعت على
ال َك ِذ ِ
اليقيني بصحته إلى قائله ،ومثل ذلك يف الكتب
العلم
أفاد
الشروط،
آخر
إلى
،
ب
َ
َّ
المشهورة كثير.
ِ
( َوال َّثانِي) وهو أول أقسام اآلحاد :ما َل ُه ٌ
ور)
بأكثر من اثنين ،وهو( :الـ َمش ُه ُ
طرق محصور ٌة َ
ِ
أئمة
يض َع َلى َرأي) جماعة مِن
عند المحدثينُ ،س ِّم َي بذلك لوضوحهَ ( ،و ُه َو الـ ُمس َت ِف ُ
فيضا ،ومنهم َمن غاير بين المستفيض
الفقهاءُ ،س ِّم َي بذلك لنتشاره ،مِن :فاض الما ُء َي ِفيض ً
والمشهورّ ،
بأن المستفيض يكون يف ابتدائه وانتهائه سوا ًء ،والمشهور أعم من ذلك.
ومنهم َمن غاير على كيفية أخرى ،وليس مِن مباحث هذا الفن.
ثم المشهور ُيط َلق:
 - 1على ما ُح ِّرر هنا.
 - 2وعلى ما اشتهر على األلسنة؛ َف َيشمل ما له إسنا ٌد واحدٌ فصاعدً ا ،بل ما ل يوجد له
أصَل.
إسنا ٌد ً
ِ
رويه أقل مِن اثنين عن اثنين ،وسمي بذلك إما ِ
ِ
وجود ِه،
لقلة
( َوال َّثال ُث :ال َع ِز ُيز) ،وهو أل َي ِ َ
ّ
ُ َِّ
وإما لكونه َع َّزَ ،أيَ :ق ِوي بمجيئه من طريق أخرى (و َليس َشر ًطا لِلص ِ
ح ِ
يح ِخ ََل ًفا لِ َمن َز َع َم ُه)
َّ
َ َ
َ
ّ
يومئ كَلم الحاكم أبي عبد اهلل يف «علوم
الج َّبائِي مِن المعتزلة ،وإليه
وهو أبو علي ُ
ُ
ُ
اسم ال َجهالة؛ بأن يكون له
الحديث» ،حيث قال« :الصحيح أن يرويه الصحابي
الزائل عنه ُ
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راويان ،ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا؛ كالشهادة على الشهادة».
شرط ال ُب َخ ِ
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي يف «شرح ال ُب َخ ِ
ُ
ار ّي» ّ
ار ِّي ،وأجاب
بأن ذلك
ّ
ُ
حديث« :األعمال بالنيات» َفر ٌد؛
عما ُأو ِر َد عليه مِن ذلك بجواب فيه نظر؛ ألنه قال :فإن قيل:
لم يروه عن ُعمر إل علقمة؟
مر على المنرب بحضرة الصحابة؛ فلول أهنم يعرفونه ألنكروه .كذا
قال :قلنا :قد َخ َط َ
ب به ُع ُ
قال.
ب بأنه ل َيلزم من كوهنم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيرهّ ،
وبأن هذا لو ُس ِّل َم يف
و ُت ُع ِّق َ
عمر ُمنِ َع يف َت َفر ِد علقم َة ثم َت َفر ِد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ،ثم َت َفر ِد يحيى بن سعيد به
متابعات ل ُيع َت َب ُر
عن محمد ،على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين ،وقد وردت لهم
ٌ
ِ
هبا ،وكذا ل َيس َل ُم جوا ُبه يف ِ
مر.
غير حديث ُع َ

ِ
شرط ال ُب َخ ِ
ار ِّي ُ
ُ
أول حديث
القاض َي يف بطَلن ما ا ّد َعى أنه
قال ابن ُر َشيد :ولقد كان يكفي

مذكور فيه.
نقيض دعواه ،فقالّ :
أصَل.
إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي ل يوجد ً
وا ّد َعى ابن ِح ّبان َ
قلت :إن أراد ّ
أصَل َف ُيمكِ ُن أن ُي َس َّل َم ،وأما
ً
أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط ل ُيوجد
صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأل يرو َي ُه أقل من اثنين عن َّ
أقل من اثنين.
ِ
ِ
حديث أبي هريرة ﭬ أن رسول
حديث أنس ،والبخاري مِن
مثاله :ما رواه الشيخان مِن
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه» الحديث .ورواه عن
اهلل ﷺ قال« :ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحتَّى َأك َ
ُون َأ َح َّ
أنس :قتادة وعبد العزيز بن صهيب ،ورواه عن قتادة :شعب ُة وسعيد ،ورواه عن عبد العزيز:
إسماعيل بن ُعل َّية وعبدُ الوارث ،ورواه عن ك ٍُّل جماعة.
أي موضع َو َق َع التفر ُد به من
يتفرد بروايته
شخص واحد يف ِّ
ٌ
الرابِ ُع :ال َغ ِر ُ
يب) وهو ما َّ
( َو َّ
السند.
على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
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ِ
آحا ٌد) ،ويقال
( َوكُل َها) أي :األَق َسا ُم األربع ُة المذكور ُة (س َوى األَ َّو ِل) -وهو المتواترَ ( -
ٍّ
لكل منهاَ :خ َب ُر واحد.
ِ
شخص واحدٌ .
الواحد يف اللغة :ما يرويه
َو َخ َب ُر
ٌ
َ
شروط التواتر.
ويف الصطَلح :ما لم َيج َمع
ِ
يها) أي اآلحاد( :الـ َمق ُب ُ
ول) وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.
( َوف َ
(و)فيها (الـمردود) وهو الذي لم يرجح ِصد ُق المخبِ ِر به؛ (لِتَوق ِ
ف ِالستِد َل ِل بِ َها َع َلى
َ
َ َ
َ ُ ُ
َ
ُ
البح ِ
ث َعن َأح َو ِ
ٌ
ال ُر َواتِ َها ُد َ
طع بصد ِق
المت ََواتِ ُر ،فكل ُه
مقبول؛ إلفادته الق َ
َ
ون األَ َّو ِل) ،وهو ُ
ُمخبِ ِر ِه ،بخَلف غيره من أخبار اآلحاد.
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها ألهنا إما:
ثبوت ِصد ِق الناقل.
• أن يوجد فيها أص ُل صفة القبول ،وهو
ُ
ثبوت ك َِذ ِ
ب الناقل.
• أو أص ُل صفة الرد ،وهو
ُ
• أو ل.
ِ
ُ
ُ
فيؤخذ به.
صدق ناقله؛
صدق الخرب؛ لثبوت
لب على الظن
فاألولَ :يغ ُ
ِ
لثبوت كذب ناقله؛ َف ُيط َرح.
كذب الخرب؛
لب على الظن ُ
والثاينَ :يغ ُ
ِ
والثالث :إن و ِجدَ ت قرين ٌة ُتل ِ
ف فيه ،فإذا ُت ُو ِّقف عن
حقه
بأحد القسمين التَحق ،وإل َف ُيت ََو َّق ُ
ُ
ِ
ِ
صفة الرد ،بل لكونه لم توجد فيه صف ٌة توجب القبول،
لثبوت
العمل به صار كالمردود ،ل
واهلل أعلم.
ِ
يها) أي يف أخبار اآلحاد المنقسمة إلى :مشهور ،وعزيز ،وغريبَ ( -ما ُي ِفيدُ
( َو َقد َي َق ُع ف َ
ال ِعل َم النَّ َظ ِر َّي بِال َق َرائِ ِن َع َلى الـ ُمخت ِ
َار) خَل ً
لفظي،
التحقيق
يف
والخَلف
،
ذلك
أبى
لمن
ا
ف
ٌّ
ِ
َ
العلم َق ّيده بكونه نظريا ،وهو الحاصل عن الستدلل ،و َمن َأ َبى
إطَلق
ألن َمن َج َّو َز
ِ
العلم بالمتواتر ،وما عَدَ ا ُه عنده ظني؛ لكنه ل ينفي ّ
َ
َف بالقرائن
ص َلف َظ
أن ما احت َّ
اإلطَلق َخ َّ
ٌّ
أرجح مما خَل عنها.
ُ
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والخبر ا ْل ُم ْحت ُّ
أنواع:
َف بالقرائن
ٌ
ُ
منها :ما أخرجه الش ِ
يخان يف صحيحيهما ،مما لم يبلغ ال َّتواتر ،فإنه احت َّفت به قرائ ُن ،منها:
 -1جَللتهما يف هذا الشأن.
 -2وتقدمهما يف تمييز الصحيح على غيرهما.
ِ
 -3وتل ِّقي العلماء لكتابيهما بالقبول ،وهذا التل ِّقي وحده أقوى يف إفادة ِ
مجرد
العلم مِن
ِ
كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ،إل ّ
أن هذا :يختص بما لم ينتقده أحدٌ من الح ّفاظ مما يف
ِ
لستحالة
الكتابين ،وبما لم يقع ال ّتخالف بين مدلوليه مما وقع يف الكتابين ،حيث ل ترجيح؛
العلم بصدقهما من غير ترجيح ألحدهما على اآلخر ،وما عدا ذلك
أن يفيد المتناقِ َضان
َ
ٌ
حاصل على تسليم صحته.
فاإلجماع
ِ
وسنَدُ المنعِ :أهنم
فإن قيل« :إنما اتفقوا على
وجوب العم ِل به ل على صحته» ،منعناهَ ،
يخرجه الشيخان؛ فلم َيب َق للصحيحين يف
متفقون على وجوب العمل بكل ما َّ
صح ،ولو لم ّ
ٌ
حاصل على َّ
أن لهما مزي ًة فيما َيرجع إلى نفس الصحة.
هذا مزيةٌ ،واإلجماع
النظري:
العلم
وممن صرح بإفادة ما َخ ّرجه الشيخان
َّ
َ
 األستا ُذ أبو إسحاق اإلسفرائيني. ومِن أئمة الحديث :أبو عبد اهلل الحميدي ،وأبو الفضل بن طاهر ،وغيرهما.و ُيحتمل أن يقال :المزية المذكورة ُ
أصح الصحيح.
كون أحاديثهما َّ
ومنها :المشهور إذا كانت له ٌ
طرق متباين ٌة سالم ٌة مِن ضعف الرواة والعلل ،وممن صرح
النظري األستا ُذ أبو منصور البغدادي ،واألستاذ أبو بكر بن ُفو َرك ،وغيرهما.
العلم
بإفادته
َّ
َ
ِ
ِ
ُ
يكون غري ًبا ،كالحديث الذي يرويه
الحفاظ المتقنين ،حيث ل
باألئمة
المسل َس ُل
ومنهاَ :
أحمدُ ابن حنبل ،مث ًَل ،ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ،ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس،
ِ
ِ
جهة ج ِ
سامع ِه بالستدلل مِن ِ
ِ
َللة رواتِ ِهَّ ،
الَلئقة
الصفات
وأن فيهم مِن
العلم عند
فإنه يفيد
َ
َ
الموج ِ
ِ
ِ
للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير مِن غيرهم ،ول يتشكك َمن له أدنى ممارسة
بة
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ٌ
بالعلم وأخبار الناس ّ
صادق فيه ،فإذا انضاف إليه َمن هو يف
مثَل ،لو شافهه بخرب أنه
أن مال ًكاً ،
ِ
السهو.
تلك الدرجة ازداد قو ًة ،و َب ُعدَ ما ُيخ َشى عليه من ّ
ِ
ِ
ِ
المتبحر
بالحديث
بصدق الخربِ منها إل للعالِ ِم
العلم
وهذه األنواع التي ذكرناها ل َيحصل
ُ
ِ
ِ
وكون غيره ل َيح ُ
ُ
العلم بصد ِق ذلك
صل له
الرواة ،الم َّطلِ ِع على العلل.
العارف بأحوا ِل
فيه،
ُ
ِ
َ
للمتبحر المذكور.
العلم
حصول
لقصوره عن األوصاف المذكورة التي ذكرناها -ل َينفيّ
ومحصل األنواع الثَلثة التي ذكرناها َّ
أن:
َّ
األول :يختص بالصحيحين.
والثاين :بما له ٌ
طرق متعددة.
والثالث :بما رواه األئمة.
القطع بصدقه ،واهلل أعلم.
و ُيمكن اجتماع الثَلثة يف حديث واحد ،ول َيب ُعدُ حينئذ
ُ
( ُثم ال َغراب ُة :إِما َأن َت ُك َ ِ
السن َِد) ،أي :يف الموضع الذي يدور اإلسناد عليه
ون في َأص ِل َّ
َّ َ َ َّ
و َير ِج ُع ،ولو تعدَّ دت الطرق إليه ،وهو َط َر ُف ُه الذي فيه الصحابيَ ( ،أو َل) كون كذلك ،بأن

يكون التفرد يف أثنائهَ ،
أكثر مِن واحد ،ثم ين َف ِر َد بروايته عن واحد
كأن يرو َيه عن
الصحابي ُ
ّ

شخص واحد.
منهم
ٌ
تفرد به عبد اهلل بن دينار
( َفاألَ َّو ُل :ال َفر ُد الـ ُمط َل ُق) كحديث النهي عن بيع الولء وعن هبتهَّ ،
عن ابن عمر ،وقد َين َف ِر ُد به راو عن ذلك المن َفرد ،كحديث ُش َع ِ
تفر َد به أبو صالح
ب اإليمانَّ ،
وتفر َد به عبد اهلل بن دينار عن أبي صالح ،وقد يستمر التفرد يف جميع رواته أو
عن أبي هريرةَّ ،
البزار» ،و«المعجم األوسط» للطرباين أمثل ٌة كثيرة لذلك.
أكثرهم .ويف «مسند َّ
( َوال َّثانِي :ال َفر ُد النِّسبِي) ُس ِّم َي بذلك لكون التفرد فيه َح َص َل بالنسبة إلى شخص ُم َع َّين ،وإن
ِ
كان الحديث يف نفسه مشهورا( ،وي ِقل إِط ََل ُق ال َفر ِدي ِة َع َلي ِه) ِ
ُ
الفرد ّي ِة عليه؛ ألن
إطَلق
ويقل
َّ
ً ََ
واصطَلحاَّ ،إل أن َ
أهل الصطَلح غايروا بينهما من ُ
حيث كثر ُة
الغريب والفرد مرتادفان لغ ًة
ً
الستعمال وقِ َّلتُه ،فالفر ُد أكثر ما ُي ْطلقونه على الفرد المطلق ،والغريب أكثر ما ُي ْطلقونه على
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الفرد النسبي ،وهذا مِن حيث إطَلق السم عليهما ،وأ َّما مِن ُ
حيث استعما ُلهم الفعل المشتق
تفرد به فَلن ،أو أغرب به فَلن.
فَل ُي َف ِّرقون ،فيقولون يف المطلق والنسبيَّ :
والمرسل هل هما متغايران أو ل؟ فأكثر المحدِّ ثين
وقريب ِم ْن هذا :اختَل ُفهم يف المنقط ِع
ٌ
َ
على التغاير؛ لكنه عند إطَلق السم ،وأما عند استعمال  -الفعل المشتق فيستعملون
مرسَل أم منقط ًعا ،ومن َث َّم َأطلق غير
ً
اإلرسال فقط ،فيقولون :أرسله فَلن ،سواء  -كان ذلك
واحد ممن لم ِ
مواقع استعمالهم على كثير من المحدِّ ثين أهنم ل يغايرون بين المرسل
يَلحظ
َ
َّ
ِ
حررناهَّ ،
وقل َمن َن َّبه على النكتة يف ذلك ،واهلل أعلم.
والمنقطع - ،وليس كذلك؛ لما ّ
ِ
ِ
اد بِنَق ِل َعدلَ ،تام َّ ِ
(و َخبر اآلح ِ
ِ
يح
الصح ُ
السنَدَ ،غي َر ُم َع َّللَ ،و َل َشا ٍّذ؛ ُه َو َّ
َ
الضبطُ ،متَّص َل َّ
ِّ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
َ
لِ َذاتِ ِه ).وهذا ُ
صفات القبول
يشتمل من
أربعة أنواع؛ ألنه إ ّما أن
تقسيم المقبول إلى
أول
على :أعَلها ،أو ل.
الصحيح لذاته.
األول:
ُ
أيضا؛ لكن ل لذاته.
والثاين :إن ُو ِجدَ ما َيج ُب ُر ذلك ال ُقصور ككثرة الطرق ،فهو الصحيح ً
 وحيث ل ُجب َر َان فهو الحسن لذاته.
أيضا ،ل لذاته.
ترجح
جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسنً ،
َ
 وإن قامت قرين ٌة ِّو ُقدِّ َم الكَلم على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
َلزمة التقوى والمروءة.
والمراد بالعدلَ :من له َم َل َك ٌة َتح ِم ُله على ُم َ
والمراد بالتقوى :اجتناب األعمال السيئة من ِشرك أو فسق أو بدعة.
والضبط:
ُ
ضبط َصدر :وهو أن ُيثبِت ما سمعه بحيث يتم َّك ُن من استحضاره متى شاء.
-1

ُ
وضبط كتاب :وهو ِصيا َن ُت ُه لديه منذ سمع فيه ،وصححه إلى أن ُي َؤ ِّد َي منه .و ُق ِّيدَ بالتام
-2
ِ
الرتبة ال ُعليا يف ذلك.
إشار ًة إلى
والمتصل :ما َسلِم إسنا ُده مِن سقوط فيه ،بحيث يكون ٌّ
المروي
كل مِن ِرجاله سم َع ذلك
َّ
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مِن شيخه .والسند تقدَّ َم تعري ُف ُه.
واصطَلحا :ما فيه ِع َّل ٌة َخ َف ّي ٌة قادحةٌ.
والم َع َّلل لغةً :ما فيه ِع َّلةٌ،
ً
ُ
أرجح منه .وله تفسير َ
آخ ُر
واصطَلحا :ما يخالِف فيه الراوي َمن هو
والشا ُّذ لغةً :المنفرد،
ُ
ً
سيأيت.
تنبيه :قوله« :وخرب اآلحاد» :كالجنس ،وباقي ُق ِ
يود ِه كالفصل.
غير َعدل.
وقوله« :بنقل عدل»:
ٌ
احرتاز عما ينقله ُ

وقوله« :هو»ُ :يسمى َفص ًَل يتوسط بين المبتدأ والخربُ ،يؤ ِذن ّ
بأن ما بعده خربٌ عما قبله،

وليس بنعت له.
وقوله« :لذاته»ُ :ي ِ
صحيحا بأمر خارج عنه ،كما تقدم.
خرج ما ُيسمى
ً
ِ
ت َه ِذ ِه األَوص ِ
سبب ( َت َفاو ِ
او ُت ُر َت ُب ُه) أي :الصحيح( ،بِـ)ـ ِ
المقتضية للتصحيح
اف)
َ
ُ
( َو َت َت َف َ
ِ
َ
يكون لها
الصحة = اقتضت أن
مدار ِّ
يف القوة ،فإهنا َل ّما كانت مفيد ًة لغلبة الظ ِّن الذي عليه ُ
المقوية ،وإذا كان كذلك فما تكون ُر َوا ُته يف
بعضها فوق بعض ،بحسب األمور
ٌ
درجاتُ ،
ِّ
أصح مما
الدرجة العليا من :العدالة ،والضبط ،وسائر الصفات التي توجب الرتجيح = كان
َّ
دونَه.
بعض األئمة أنه أصح األسانيد.
َف ِمن الرتبة العليا يف ذلك :ما َأطلق عليه ُ
 كالزه ِري ،عن سالم ِبن عبد اهلل بن عمر ،عن أبيه.
وكمحمد بن سيرين ،عن َعبِيدَ َة بن عمرو ،عن علي.
وكإبراهيم النخعي ،عن علقمة ،عن ابن مسعود.
 و ُدونَها يف الرتبة:كرواية ُب َريد بن عبد اهلل بن أبي ُبر َدةَ ،عن َجدِّ ه ،عن أبيه؛ أبي موسى.
وكحماد بن َس َل َمة ،عن ثابت ،عن أنس.
 -و ُدونَها يف الرتبة:
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كس َهيل بن أبي صالح ،عن أبيه ،عن أبي هريرة.
ُ
وكالعَلء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة.
فإن الجميع َش َم َلهم اسم «العدالة والضبط» ،إل أن المرتبة األولى فيهم مِن الصفات
ِ
ِ
قو ِة الضبط ما يقتضي
المرجحة ما يقتضي
تقديم ِر َوا َيتهم على التي تليها ،ويف التي تليها من ّ
ِّ
َ
ِ
ِ
رواية َمن ُي َعد ما َين َف ِر ُد به َح َسنًا:
تقدي َم َها على الثالثة ،وهي -أي الثالثة -مقدَّ م ٌة على
كمحمد بن إسحاق ،عن عاصم بن عمر ،عن جابر.
و َعمرو بن ُش َعيب ،عن أبيه ،عن جده.
ِ
شبهها.
وقس على هذه المراتب ما َي ُ

ِ
األسانيد.
بعض األئمة أهنا أصح
والمرتب ُة األُولى هي التي َأ َ
طلق عليها ُ
والمعتَمدُ عد ُم اإلطَلَ َق لرتجمة مع َّينة منها.
نعم يس َت َفاد مِن مجموع ما َأط َلق عليه األئمة ذلك َأرج ِ
ح َّي ُت ُه على ما لم يطلقوه.
َ
ُ
ويل ِ
ِ
الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما ،وما
تح ُق هبذا التفاض ِل ما اتفق
َ
مسلم؛ ل ِّتفاق العلماء بعدهما على تل ِّقي كتابيهما
انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به
ٌ
أرجح مِن هذه الحيثية مما لم يتفقا
أرجح .فما اتفقا عليه
واختَلف بعضهم يف أيهما
بال َقبول،
ُ
ُ
ُ
عليه.
وقد َص َّرح الجمهور بتقديم «صحيح ال ُب َخ ِ
التصريح
وجد عن أحد
ُ
الص ّحة ،ولم ُي َ
ار ّي» يف ِّ
بنقيضه.
ِ
ِ
كتاب
السماء أصح مِن
حت أديم
وأما ما ن ُِق َل عن أبي علي النيسابوري ،أنه قال« :ما ت َ
صحيح ال ُب َخ ِ
ِ
ار ِّي»؛ ألنه إ َّنما َن َفى وجو َد كتاب أصح من
أصح مِن «
صرح بكونه
َّ
مسلم» ،فلم ُي ِّ
ِ
َ
شارك
زيادة صحة يف كتاب
كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغ ُة « َأف َع َل» ،من
كتاب مسلم يف الصحة ،يمتاز بتلك الزيادة عليه ،ولم ين ِ
ف المساواةَ.
ِّ
َ
َ
صحيح مسلم» على «صحيح ال ُب َخ ِ
ار ّي»؛
وكذلك ما ن ُِق َل عن بعض المغاربة أنه َف ّض َل «
َ
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ِ
وجو َد ِة الوضع والرتتيب ،ولم ُيف ِصح أحدٌ منهم بأن
جع إلى ُحسن
السياقَ ،
فذلك فيما َير ُ
األص ِّح َّية ،ولو أفصحوا به لر َّده عليهم شاهدُ الوجود.
ذلك
راجع إلى َ
ٌ
كتاب ال ُب َخ ِ
ِ
ِ
كتاب مسلم وأشدّ ،
ار ِّي أتم منها يف
فات التي تدور عليها الصح ُة يف
فالص ُ
ِّ
ُ
َ
حيث التصال :فَلشرتاطه أن يكون الراوي قد
وشر ُط ُه فيها أقوى وأسدّ  .أما ُرجحانه من
مسلم بمط َل ِق المعاصرة.
ثبت له لِ َقا ُء َمن روى عنه ،ولو مرةً ،واكتفى
ٌ
أصَل ،وما ألزمه به ليس بَلزم؛ ألن الراوي إذا
البخاري بأنه َيحتاج أل َيق َبل العنعن َة ً
و َألزم
َّ
ُ
احتمال أل يكون َس ِمع؛ ألنه َيلزم من َج َر َيانِ ِه أن يكون
ثبت له اللقاء مر ًة ل يجري يف رواياته
مد ِّل ًسا ،والمسألة مفروضة يف غير المد ِّلس.
ِ
َ
ّ
ُ
ُ
رجال مسلم
الرجال الذين ُت ُك ِّل َم فيهم مِن
فألن
والضبط:
حيث العدال ُة
وأما ُرجحانُه مِن
ِ
رجال ال ُب َخ ِ
البخاري لم ُيكثِر من
ار ّي ،مع أن
أكثر عد ًدا من الرجال الذين ُت ُك ِّل َم فيهم مِن
َّ
ُ
ِ
بخَلف مسلم يف
إخراج حديثهم؛ بل غال ُبهم من شيوخه الذين َأخذ عنهم ،ومارس حديثهم،
األمرين.
ِ
ِ
واإلعَلل :فألن ما انت ُِقدَ على ال ُب َخ ِ
وأما ُرجحانُه من ُ
ار ّي من األحاديث
الشذوذ
حيث عد ُم
كان َّ
البخاري َ
أقل عد ًدا مما ان ُت ِقدَ على مسلم ،هذا مع ا ِّتفاق العلماء على َّ
أجل مِن ُمسلم يف
أن
َّ
ِ
ِ
بصناعة الحديث منهَّ ،
يج ُه ،ولم َي َزل يستفيدُ منه
وأن
وأعرف
العلوم،
َ
مسلما تلميذه وخ ِّر ُ
ً
مسلم ول جاء»؛ ( َومِن َث َّم)
راح -
آثاره ،حتى لقد قال الدارقطني« :لول البخاري لما َ
ٌ
و َيتَّبع َ
اري على غيره ( ُقدِّ م «ص ِ
ِ
حي ُح ال ُب َخ ِ
ار ِّي»)
َ َ
َأي :ومن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط ال ُب َخ ِ ّ

على غيره من الكتب المصنَّفة يف الحديثُ ( ،ث َّم) صحيح ( ُمسلِ ٌم)؛ لمشاركته لل ُب َخ ِ
ار ّي يف
أيضاِ ،سوى ما ُع ِّللُ ( ،ث َّم) ُي َقدَّ ُم يف األرجحية ،مِن
ا ّتفاق العلماء على تل ِّقي كتابه بال َقبولً ،
ِ
ُ
شروط الصحيح،
حيث األَ َص ِّح َّيةُ ،ما واف َقه ( َشر ُط ُه َما)؛ ألن المراد به رواهتما مع باقي
فهم مقدَّ مون على غيرهم يف
وروا ُت ُهما قد حصل التفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزومُ ،
رواياهتم ،وهذا ٌ
أصل ل ُيخ َر ُج عنه إل بدليل .فإن كان الخربُ على شرطهما م ًعا كان َ
دون ما
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أخرجه مسلم أو مث َله.
ِ
شرط ال ُب َخ ِ
ُ
شرط مسلم وحدَ ُه تب ًعا
ار ّي وحدَ ه على
وإن كان على شرط أحدهما َف ُي َقدَّ ُم
ألص ِل ٍّ
كل منهما.
فخرج لنا مِن هذا ست ُة أقسام تتفاوت درجاهتا يف الصحة.
ِ
فاوت إنما هو بالنظر
سم سابع ،وهو ما ليس على شرطهما اجتما ًعا وانفرا ًدا ،وهذا الت ُ
و َث ّم ق ٌ
إلى الحيثية المذكورة.
أ ّما لو َر َج َح قِس ٌم على ما هو فوقه بأمور ُأخرى تقتضي الرتجيح؛ فإنه ُي َقدَّ ُم على ما فوقه؛ إذ
قد يع ِر ُض للم ُف ِ
وق ما َيجعله فائ ًقا.
َ
َ
ُ
قاصر عن درجة التواتر؛ لكن َح َّفته
مشهور
مثَل ،وهو
الحديث عند مسلمً ،
كما لو كان
ٌ
ٌ
خرجه ال ُب َخ ِ
ار ّي إذا كان َفر ًدا مطل ًقا.
قرين ٌة صار هبا ُيفيدُ العلم ،فإنه ُي َقدَّ م على الحديث الذي ُي ُ

أصح األسانيد ،كمالك
يخرجاه من ترجمة ُو ِصفت بكوهنا
َّ
وكما لو كان الحديث الذي لم ِّ

مثَل ،ل سيما إذا كان يف إسناده َمن
عن نافع عن ابن عمر ،فإنه ُيقدَّ م على ما انفرد به أحدهماً ،
فيه مقال.
ف القو ُم ُخفو ًفاَ :قلوا -والمراد مع بقية الشروط
الضب ُط)؛ أيَ :ق َّل ُ -يقالَ :خ َّ
( َفإِن َخ َّ
ف َّ
المتقدمة يف حدِّ الصحيح ( َفـ) هو (ال َح َس ُن لِ َذاتِ ِه) ل لشيء خارج ،وهو الذي يكون ُحسنُه
ِ
ِ
ُ
حديث المستُور إذا تعددت ُط ُر ُقهَ ،
باشرتاط باقي األوصاف
وخ َرج
بسبب العتضاد ،نحو
الضعيف.
ُ
ِ
ٌ
مشارك للصحيح يف الحتجاج به ،وإِن كان ُدو َن ُه ،ومشابِ ٌه له يف
سم من ال َح َس ِن
وهذا الق ُ
بعضها َ
فوق بعضَ ( ،وبِ َكث َر ِة ُط ُرقِ ِه ُي َص َّح ُح) .وإنما نحكم له بالصحة عند
انقسامه إلى
مراتب ُ
َ
الح َس ِن عن
قو ًة َتجربُ القدر الذي َق ُص َر به ضبط راوي َ
تعدد الطرق ،ألن للصورة المجموعة ّ
ِ
الصحيح ،ومِن َث َّم ُتط َل ُق الصح ُة على اإلسناد الذي يكون حسنًا لذاته-لو تفرد -إذا
راوي
تعدد.
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وهذا ُ
حيث ينفر ُد الوصف.
ٌ
حديث
الصحيح والحس ُن ،يف وصف واحد ،كقول الرتمذي وغيره« :
( َفإِن ُج ِم َعا) أي:
ُ
صحيح»َ ( ،فلِلت ََّرد ِد) الحاصل من المجتهد (فِي النَّاقِ ِل) هل اجتمعت فيه شروط
حسن
ٌ
ٌ
جواب
ف هبذا
الصحة أو َق ُص َر عنها ،وهذا ( َحي ُث) َيحصل منه (ال َّت َفر ُد) بتلك الرواية .و ُع ِر َ
ُ
َ
ِ
الصحيح؛ ففي الجمع بين
قاصر عن
الح َس ُن
استشكل
َم ِن
الجمع بين الوصفين؛ فقالَ :
َ
ٌ
ِ
لقصور ونَف ُي ُه!
إثبات لذلك ا
الوصفين
ٌ

ِ
وم َح َّصل الجوابّ :
بأحد
أن ترد َد أئمة الحديث يف حال ناقلِ ِه اقتضى للمجتهد أ َّل يصفه
ُ
ِ
باعتبار وص ِف ِه عند قوم ،وغاي ُة ما
صحيح
الوصفين ،ف ُيقال فيهَ :ح َس ٌن باعتبار وص ِف ِه عند قوم،
ٌ
حرف الرتدد؛ ّ
ف
ألن حقه أن يقول« :حس ٌن أو
فيه أنه ُح ِذف منه
صحيح» ،وهذا كما ُح ِذ َ
ُ
ٌ
حرف العطف مِن الذي بعده.
صحيح»؛ ألن الجز َم أقوى مِن
صحيح» دون ما قيل فيه« :
وعلى هذا فما قيل فيه« :حس ٌن
ٌ
ٌ
الرتدد ،وهذا حيث التفردَ ( ،وإِ َّل) إذا لم يحصل التفرد ( َفـ)إطَلق الوصفين م ًعا على
الحديث يكون (بِاعتِ َب ِ
حسن.
ار إِسنَا َدي ِن) :أحدُ هما صحي ٌح ،واآلخر
ٌ
وعلى هذا فما قيل فيه« :حسن صحيح» َ
فوق ما قيل فيه« :صحيح» فقط -إذا كان فر ًدا-
تقوي.
ألن كثرة الطرق ِّ

بأن شرط الحسن أن ُير َوى مِن ِ
صرح الرتمذي َّ
غير وجه؛ فكيف يقول يف بعض
فإن قيل :قد َّ

األحاديث« :حسن غريب ،ل نعرفه إل من هذا الوجه»؟
ف نو ًعا خاصا منه َو َق َع يف كتابه،
عرف الحسن مطل ًقا ،وإنما َع َّر َ
فالجواب :أن الرتمذي لم ُي ِّ
حسن» ،مِن غير صفة أخرى؛ وذلك أنه:
وهو ما يقول فيه« :
ٌ
حسن».
يقول يف بعض األحاديث« :
ٌ
يح».
ويف بعضها« :صح ٌ
غريب».
ويف بعضها« :
ٌ
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صحيح».
حسن
ويف بعضها« :
ٌ
ٌ
غريب».
حسن
ويف بعضها« :
ٌ
ٌ
غريب».
صحيح
ويف بعضها« :
ٌ
ٌ
غريب».
صحيح
حسن
ويف بعضها« :
ٌ
ٌ
ٌ
وتعريفه إنما وقع على األول فقط ،وعبارته ُتر ِشدُ إلى ذلك؛ حيث قال يف آخر كتابه« :وما
ٌ
حديث َح َس ٌن» ،فإنما أردنا به ُحس َن إسناده عندنا .وكُل حديث ُير َوى ،ل
قلنا يف كتابنا« :
ِ
نحو ذلك ،ول يكون شاذا = فهو عندنا
يكون راويه م َّت َه ًما ب َكذب ،و ُير َوى من غير وجه ُ
ٌ
حسن.
حديث
ٌ
صحيح»،
حسن» ،فقط ،أما ما يقول فيه« :حس ٌن
ف الذي يقول فيه« :
ف هبذا أنه إنما َع َّر َ
َف ُع ِر َ
ٌ
ٌ
غريب» ،فلم ُي َع ِّرج على تعريفه ،كما لم ُي َع ِّرج على
صحيح
حسن
ريب» ،أو« :
أو« :
ٌ
ٌ
ٌ
حسن غ ٌ
ٌ
غريب» ،فقط ،وكأنه ترك ذلك استغنا ًء ،لِ ُشه َرتِه
صحيح" ،فقط ،أو« :
تعريف ما يقول فيه« :
ٌ
ٌ
حسن» ،فقط؛ إ ّما لغموضه ،وإ ّما
عند أهل الفن .واقتصر على تعريف ما يقول فيه يف كتابه« :
ٌ
ألنه اصطَلح جديدٌ ؛ ولذلك َقيدَ ه بقوله« :عندنا» ،ولم ِ
ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل
َّ
ٌ
الخطابي.
ِ
توجيهها،
كثير مِن اإليرادات التي طال البحث فيها ،ولم ُيس ِفر وج ُه
وهبذا التقرير يندفع ٌ
فلله الحمد على ما َأل َهم و َع َّلم.
يهما) َأي :الصحيح والحسن( ،مقبو َل ٌة ما َلم َت َقع منَافِي ًة لِـ)ـ ِ
( َو ِز َيا َد ُة َر ِ
رواية ( َمن ُه َو
ُ َ
َ ُ
َ
او ِ َ
َأو َث ُق) ممن لم َيذكر تلك الزيادة؛ ألن الزيادة:
ِ
رواية َمن لم َيذكُرها؛ فهذه ُتق َب ُل مطل ًقا؛ ألهنا يف حكم
 إ ّما أن تكون ل َتنافِ َي بينها وبينغيره.
الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ول يرويه عن شيخه ُ
 وإ ّما أن تكون منافي ًة ،بحيث َيلزم من قبولها رد الرواية األخرى؛ فهذه التي يقع الرتجيحبينها وبين ُم ِ
وح.
الراجح و ُي َرد
عارضها؛ َف ُيق َب ُل
المرج ُ
ُ
ُ
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ُ
القول بقبول الزيادة مطل ًقا ،من غير تفصيل ،ول يتأ ّتى ذلك
واشتهر عن جمع من العلماء
على طر ِ
فسرون الشذوذ
يق المحدثين الذين يشرتطون يف الصحيح أل يكون شاذا ،ثم ُي ِّ
أوثق منه.
بمخالفة الثقة َمن هو ُ

ِ
انتفاء الشذوذ يف حدّ الحديث
ب ممن َأغفل ذلك منهم ،مع اعرتافه باشرتاط
وال َع َج ُ

الصحيح ،وكذا الحسن!
ِ
ُ
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين :كعبد الرحمن بن مهدي ،ويحيى
القطان ،وأحمدَ
بن حنبل ،ويحيى بن معين ،وعلي بن ِ
المديني ،وال ُب َخ ِ
ا ِ
ار ّي - ،وأبي ُزر َعة ،وأبي حاتم،
ّ
ف
اعتبار الرتجيح فيما
والنسائي ،والدارقطني - ،وغيرهم،
يتعلق بالزيادة وغيرها ،ول ُيع َر ُ
ُ
ُ
قبول ال ِ
إطَلق ِ
ُ
زيادة.
عن أحد منهم
ِ
ِ
َ
ُ
َص الشافعي
القول
إطَلق كثير مِن الشافعية
ب من ذلك
بقبول زيادة الثقة ،مع أن ن َّ
و َأع َج ُ
يدل على غير ذلك ،فإنه قال يف أثناء كَلمه على ما َيع َت َب ُر به ُ
حال الراوي يف الضبط ما نصه:
ِ
ِ
ِ
نقص كان يف ذلك
الح َّفاظ لم يخالفه ،فإن خالفه َف ُو ِجد حدي ُثه َأ َ
«ويكون إذا َش ِر َك أحدً ا من ُ
ٌ
أض ّر ذلك بحديثه» ،انتهى كَلمه،
دليل على صحة َمخ َر ِج حديثه .ومتى خالف ما َوصف َ
ضر ذلك بحديثه ،فدل على أن زيادة العدل عنده
ومقتضاه أنه إذا خالف ُ
فو ِجد حدي ُث ُه َأز َيدَ َأ َّ
ُ
حديث هذا المخالف
الح ّفاظ ،فإنه اع َت َب َر أن يكون
ل يلزم قبولها مطل ًقا ،وإنما ُتق َب ُل من ُ
ِ
ِ
َ
دليَل على
نقصان هذا الراوي مِن الحديث ً
وج َع َل
الح ّفاظَ ،
أنقص من حديث َمن َخالفه م َن ُ
َ
وج َع َل ما عدا ذلك مضرا بحديثه؛ فدخلت فيه الزيادة؛ فلو
تحريهَ ،
صحته؛ ألنه يدل على ّ
مضر ًة بح ِ
ِ
ديث صاحبها.
كانت عنده مقبول ًة مطل ًقا لم تكن ّ
ف بِ َأرجح) منه :لِم ِزيد ضبط ،أو ِ
كثرة عدد ،أو غير ذلك من وجوه ال َّترجيحات،
( َفإِن ُخولِ َ
َ َ
َ
الر ِ
اج ُح) يقال له( :ال َمح ُف ُ
وظَ ،و ُم َقابِ ُل ُه) وهو المرجوح ،يقال لهَّ ( :
الشاذ) ،مثال ذلك :ما
( َف َّ
ِ
طريق ابن ُع َيينَةَ ،عن َعمرو بن دينار ،عن َعو َس َجةَ،
والنسائي ،وابن ماجه ،من
رواه الرتمذي،
ّ
رجَل ُت ُو ِّف َي على عهد النبي ﷺ ،ولم َيدَ ع وار ًثا إل مو ًلى هو أعتقه،) ...
عن ابن عباس( :أن ً
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وغير ُه ،وخالفهم حما ُد ب ُن زيد؛ فرواه عن
الحديث ،وتابع اب َن ُع َيينَ َة على وصله :اب ُن ُج َريج
ُ
ُ
ُ
حديث اب ِن
المحفوظ
عمرو بن دينار ،عن عوسجةَ .ولم َيذكر اب َن عباس .قال أبو حاتم« :
ُع َيينَ َة» .انتهى.

ِ
أكثر عد ًدا
فحما ُد ب ُن زيد من أهل العدالة والضبط ،ومع ذلكَ ،ر َّج َح أبو حاتم رواي َة َمن هم ُ

منه.
ِ
التقرير أن الشاذ :ما رواه المقبول مخالفا لِ َم ْن هو َأولى منه ،وهذا هو
ف مِن هذا
و ُع ِر َ
بحس ِ
ب الصطَلح.
المعتمد يف تعريف الشاذَ ،
ِ
ِ
الر ِ
وفَ ،و ُم َقابِ ُل ُه) يقال له:
اج ُح) يقال له( :الـ َمع ُر ُ
( َو)إن و َق َعت المخالفة ( َم َع ال َّضعف) فـ( َّ
(ال ُمن َك ُر).
مثاله :ما رواه ابن أبي حاتم من طريق َحبِي ِ
ب بن ُحب ِّيب -وهو أخو حمزة بن ُحب ِّيب
َ
إسحاقَ ،عن ال َعي َزار بن ُح َريث ،عن ابن عباس ،عن النبي ﷺ قال:
الز ّيات المقرئ -عن أبي
َ
الضيف = دخل الجنة».
«من أقام الصالة ،وآتى الزكاة ،وحج ،وصام ،و َق َرى
َ
إسحاق موقو ًفا ،وهو
منكر؛ ألن غيره مِن الثقات رواه عن أبي
قال أبو حاتم« :هو
ٌ
المعروف».
وخصوصا مِن وجه؛ ألن بينهما اجتما ًعا يف
ف هبذا أن بين الشاذ والمنكر عمو ًما
و ُع ِر َ
ً
اشرتاط المخالفة ،وافرتا ًقا يف َّ
أن الشا َّذ رواي ُة ثقةَ ،أو َصدُ وق ،والمن َكر رواي ُة ضعيف .وقد
َغ َف َل َمن َس ّوى بينهما ،واهلل أعلم.
( َو) ما تقدم ِذكره من (ال َفر ِد النِّسبِ ِّي ،إِن) ُو ِجد -بعد َظ ِّن كونه فر ًدا -قد ( َوا َف َق ُه َغي ُر ُه َف ُه َو

مراتب:
الموحدة ،والمتا َب َع ُة على
الـ ُمتَابِ ُع) بكسر
َ
َّ
 -1إن حصلت للراوي نف ِس ِه فهي التامة.

 -2وإن حصلت لشيخه َف َمن فو َق ُه فهي القاصرة.
و ُيستفاد منها التقوي ُة.
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ِ
المتابعة :ما رواه الشافعي يف «األم» ،عن مالك ،عن عبد اهلل ابن  -دينار - ،عن ابن
مثال
الشهر ِت ْس ٌع وعشرون ،فال تصوموا حتى تروا ِ
اله َ
الل ،وال
عمر ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :
ُ
فأك ِْملوا ِ
فإن ُغ َّم عليكم َ
الع َّد َة ثالثين».
ُت ْفطِ ُروا حتى ت ََر ْوهْ ،
فهذا الحديث ،هبذا اللفظ ،ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك ،فعدَّ و ُه  -يف غرائبه؛ ألن
ِ
ِ
بلفظ« :فإن ُغ َّم ع َل ْيكُم فا ْقدُ ُروا له» .لكن وجدنا
اإلسناد
أصحاب مالك رووه عنه هبذا
للشافعي متابِ ًعا ،وهو عبدُ اهلل بن َمس َل َم َة ال َقعنَبِي ،كذلك أخرجه ال ُب َخ ِ
ار ّي عنه ،عن مالك،
وهـٰذه متا َب َع ٌة تامة.

ِ
ِ
عاصم ِ
ِ
ابن محمد ،عن
رواية
يم َة» من
ووجدنا لهً ،
أيضا ،متا َب َع ًة قاص َر ًة يف «صحيح ابن ُخ َز َ
ِ
بلفظ« :فكملوا ثالثين» ،ويف «صحيح
أبيه -محمد بن زيد ،-عن جده عبد اهلل بن عمر،

ِ
ِ
بلفظ« :فا ْقدُ ُروا ثالثين».
رواية ُع َبيد اهلل بن ُع َمر ،عن نافع ،عن ابن عمر،
مسلم» مِن
ول اقتصار يف هذه المتَابع ِة -سواء كانت تامة أم ِ
قاصرة -على اللفظ ،بل لو جاءت
ُ ََ
ّ
بالمعنى لكفى ،لكنها مختص ٌة بكوهنا من رواية ذلك الصحابي.
ِ
(وإِن و ِجدَ متن) يروى مِ
صحابي آخر ( ُيشبِ ُه ُه) يف اللفظ والمعنى ،أو يف المعنى
حديث
ن
َ ٌ ُ َ
َ ُ
ّ
الش ِ
فقط = ( َف ُه َو َّ
اهدُ ).
ومثاله يف الحديث الذي قدمناه :ما رواه النسائي مِن رواية محمد بن ُحنَين ،عن ابن عباس،
ِ
عن النبي ﷺ فذكر َ
حديث عبد اهلل بن دينار ،عن ابن عمر َسوا ٌء ،فهذا باللفظ.
مثل
ِ
وأما بالمعنى فهو ما رواه ال ُب َخ ِ
بلفظ:
ار ّي من رواية محمد بن زياد ،عن أبي هريرة ﭬ،
بان ثالثين».
«فإن ُغ ِّم َي عليكم َف َأ ْك ِم ُلوا ِع َّد َة ش ْع َ

َ
ص قو ٌم المتابع َة بما حصل باللفظ ،سوا ٌء كان من رواية ذلك الصحابي أم ل ،والشاهدَ
وخ َّ
بما حصل بالمعنى كذلك.
ِ
شاهد ،وبالعكس ،واألمر فيه ٌ
سهل.
وقد ُتط َل ُق المتابع ُة على ال
( َو)اعلم ّ
أن ( َتتَب ُع الط ُر ِق) من الجوامع ،والمسانيد ،واألَج َز ِاء( ،ل َذ ٰلِ َك) الحديث الذي
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ُي َظن أنه َفر ٌد؛ ل ُيع َل َم :هل له متابِ ٌع أم ل؟ ( ُه َو ِالعتِ َب ُار).

ِ
ِ
يم
وقول ابن الصَلح« :معرفة العتبار والمتابعات والشواهد» قد ُيوهم أن العتبار َقس ٌ

لهما ،وليس كذلك ،بل هو هيئ ُة التوصل إليهما.
ِ
ِ
ِ
باعتبار مراتبه عند المعارضة ،واهلل
تقسيم ِه
المقبول َتح ُص ُل فائد ُة
وجميع ما تقدم من أقسام
أعلم.
ِ
( ُث َّم الـ َمق ُب ُ
وغير معمول به؛ ألنه (إِن َسلِ َم مِ َن
أيضا ،إلى معمول به
ول) ينقسمً ،
الـمعار َض ِة)َ ،أي :لم ِ
يأت َخ َب ٌر ُي َضاد ُهَ ( ،ف ُه َو الـ ُمح َك ُم) وأمثلته كثيرة.
ُ َ َ
يكون ُم ِ
( َوإِن ُع ِ
َ
َ
ً
يكون مردو ًدا.
مقبول مث َله ،أو
عار ُضه
ور َض) فَل َيخلو :إما أن
فالثاين ل أثر له؛ ألن القوي ل يؤثر فيه مخالف ُة الضعيف.
وإن كانت المعارضة (بِ ِمثلِ ِه) فَل َيخلو :إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف،
ف الح ِد ِ
يث) و َم َّث َل له اب ُن الصَلح
أو ل؛ ( َفإِن َأم َك َن ال َجم ُع َف ُه َو) النوع
المسمىُ ( :مخ َتلِ ُ َ
َّ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
رار َك مِ َن األسد» وكَلهما يف
المج ُذوم ف َ
بحديث« :ل َعد َوى ول ط َي َر َة» ،مع حديث« :ف َّر م َن َ
الصحيح وظاهرهما التعارض.

ِ
َ
جعل مخا َل َط َة
ن اهلل گ
ووجه الجمع بينهما :أن هذه
َ
األمراض ل ُتعدي بطبعها؛ لك ّ
ِ
المريض هبا للصحيح سب ًبا إلعدائه َم َر َضه ،ثم قد يتخ َّلف ذلك عن سببه كما يف غيره من
األسباب .كذا جمع بينهما ابن الصَلحَ ،ت َب ًعا لغيره.
واألَولى يف الجمع أن ُيقالَّ :
إن نَف َيه ﷺ للعدوى باق على ُعمومه ،وقد صح قو ُل ُه ﷺ« :ل
األجرب يكون يف اإلبل الصحيحة
البعير
ُيع ِدي شي ٌء َشي ًئا» ،وقو ُل ُه ﷺ لمن عارضه بأن
َ
َ
ِ
رب ،حيث َر َّد عليه بقولهَ « :ف َمن َأعدَ ى األول؟!» .يعني أن اهلل گ ابتدأ بذلك
فيخالطها فتَج ُ
يف الثاين كما ابتدأه يف األول.
وأما األمر بالفرار من المجذوم ِ
فمن ِ
باب سدِّ الذرائع ،لئَلّ يتفق للشخص الذي يخالِطه
ِ
شيء من ذلك بتقدير اهلل تعالى ابتدا ًء ،ل بالعدوى المنفية؛ َف َي ُظ ّن ّ
بسبب مخالطته؛
أن ذلك
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ِ
ِ
الحرج؛ َفأمر بتجنبه َحس ًما للمادة .واهلل أعلم.
فيقع يف
َف َيعتَقدَ صح َة العدوى؛ َ
كتاب «اختَلف الحديث» ،لكنه لم يقصد استيعابه،
َّف يف هذا النوع الشافعي
وقد َصن َ
َ
َّف فيه بعده اب ُن ُقتَي َب َة ،وال ّط ِ
حاويَ ،و َغي ُرهما.
وصن َ
َ
ف و( َث َب َت الـ ُم َت َأ ِّخ ُر)
وإن لم ُيمكن الجمع فَل يخلو :إ ّما أن ُيع َرف التاريخَ ( ،أو) ل ،فإن ُع ِر َ
به ،أو بأصرح منه ( َفهو الن ِ
وخ) والن َّْس ُخَ :رف ُع َت َعل ِ
َّاس ُخَ ،واآل َخ ُر :الـ َمن ُس ُ
شرعي بدليل
م
ك
ح
ق
ُ
َُ
ٍّ
شرعي متأخر عنه.
ٍّ
والناسخ :ما دل على الرفع المذكور.
ً
ناسخا مجاز؛ ألن الناسخ يف الحقيقة هو اهلل تعالى.
وتسميته
ُ
النسخ بأمور:
ف
و ُيع َر ُ
كنت نَهيتُكم عن زيارة
 أص َر ُحها :ما ورد يف النص ،كحديث ُب َريدَ ة يف «صحيح مسلم»ُ « :ِ
ُوروها فإنها ت َُذك ُِّر اآلخرة».
القبورَ ،فز ُ

آخر األَ ْمرين ِمن رسول اهلل ﷺ
 ومنها ما َيج ِز ُم الصحابي بأنه مت ََأ ِّخ ٌر ،كقول جابر« :كان ُِ
ِ
َ
َّار» ،أخرجه أصحاب السنن.
مما َم َّست الن ُ
ترك الوضوء ّ
ف بالتاريخ ،وهو كثير.
 ومنها ما ُيع َر ُِ
 وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر اإلسَلم ِلحتمال أن يكون
معار ًضا لمتقدم عنه؛
صحابي آخر أقدَ َم من المتقدم المذكور ،أو مِثلِه فأرسله ،لكن إن وقع التصريح
َس ِمعه من
ٍّ
ِ
بسماعه له من النبي ﷺ فيت ِ
بشرط أن يك َ
ً
ون لم يتحمل عن النبي ﷺ
ناسخا،
َّج ُه أن يكون

شي ًئا قبل إسَلمه.
وأما اإلجماع فليس بناسخ ،بل َيدُ ّل على ذلك.
ُ
ترجيح أحدهما على اآلخر ،بوجه مِن وجوه
التاريخ فَل يخلو :إما أن ُيمكِ َن
وإن لم ُيع َرف
ُ
الرتجيح المتعلقة بالمتن ،أو باإلسناد ،أو ل.
المصير إليهَ ( ،وإِ َّل) فَل.
الرتجيح َت َع َّين
فإن َأمكن
ُ
ُ
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فصار ما ظاهره التعارض واق ًعا على هذا الرتتيب:
الجم ُع إن أمكن.
 َ فاعتبار الناسخ والمنسوخ.يح) إن َت َع ّين.
 ( َفالتَّر ِج ُف) عن العمل َبأ َح ِد الحديثين .والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛
 ( ُث َّم الت ََّوق ُِ
ِ
ِ
احتمال
لمع َتبِ ِر يف الحالة الراهنة ،مع
ألن خفاء ترجيح أحدهما على اآلخر إنما هو بالنسبة ل ُ
أن َيظهر لغيره ما َخ ِف َي عليه .واهلل أعلم.
( ُث َّم الـ َمر ُدو ُد) :و ُم ِ
ب الر ِّد( :إِ َّما َأن َي ُك َ
ون لِ َس َقط) من إسنادَ ( ،أو َطعن) يف راو ،على
وج ُ
اختَلف وجوه الطعن ،أعم من أن يكون ألمر يرجع إلى ِ
ِ
ديانة الراوي ،أو إلى ضبطه.
الس َق ُط :إِ َّما َأن َي ُك َ
ون:
( َف َّ
ِ
ِ
السنَ ِد مِن) تصرف ( ُم َصنِّف،
من َم َباد ِئ َّ
َأو مِن آ ِخ ِر ِه) أي :اإلسناد ( َبعدَ التَّابِ ِع ِّي،
َأو َغي ِر َذلِ َك.
ُ
الساقط واحدً ا ،أم أكثر.
َفاألَ َّو ُل :الـ ُم َع َّل ُق) سوا ٌء كان

المع َضل
وخصوص مِن وجهَ :ف ِمن حيث
عمو ٌم
ُ
ٌ
تعريف ُ
المع َضل اآليت ذكرهُ ،
َو َبينَ ُه وبين ُ
ِ
ِ
الم َع َّلق بأنه
بعض
بأنه :سقط منه اثنان فصاعدً ا؛ يجتمع مع
الم َع َّلق ،ومن حيث َتقييدُ ُ
صور ُ
مِن َتصرف مصنِّف مِن مبادئ السند َيف ُ
رتق منه؛ إذ هو أعم من ذلك.
ِ
مثَل :قال رسول اهلل ﷺ.
جميع السند ،ويقال ً
ف
الم َع َّلق :أن ُيح َذ َ
ُ
ومن ُص َو ِر ُ
ف إل الصحابي ،أو إل التابعي والصحابي م ًعا.
ومنها :أن َيح ِذ َ
ف َمن َحدَّ َثه ،و ُي ِضي َفه إلى َمن هو َفوقه.
ومنها :أن َيح ِذ َ
ً
ف فِي ِه :هل ُي َس ّمى تعلي ًقا ،أو ل؟،
فإن كان َمن فوقه
شيخا لذلك المصنِّف فقد اختُلِ َ
أن َ
ُ
ف بالنص أو الستقراء َّ
فاعل ذلك ُمدَ ِّل ٌس ُق ِض َي به،
والصحيح يف هذا:
التفصيل؛ فإن ُع ِر َ
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وإل فتعليق.
ِ
بحال المحذوف.
وإنما ُذكِ َر التعليق يف قِس ِم المردود للجهل
ف ،بأن يجي َء ُم َسمى مِن وجه آخر.
وقد ُيح َك ُم بصحته إن ُع ِر َ
ات ،جاءت َمس َأ َل ُة التعديل على اإلهبام،
فإن قال:
جميع َمن َأح ِذ ُف ُه ثِ َق ٌ
ُ
والجمهور :ل ُيق َب ُل حتى ُي َس َّمى.

لكن قال اب ُن الصَلح هنا :إن وقع الحذف يف كتاب ُالت ُِز َمت ِص َّحتُه ،كال ُب َخ ِ
ار ّي ،فما أ َتى
فيه بالجزم َّ
ف لغرض من األغراض ،وما َأتى فيه بغير
بت إسنا ُده عنده ،وإنما ُح ِذ َ
دل على أنه َث َ
أوضح ُت أمثل َة ذلك يف «الن َك ِ
ت على ابن الصَلح».
الجزم ففيه مقال .وقد َ
( َوال َّثانِي) وهو ما سقط مِن آخره َمن َبعد التابعي ،هو( :الـ ُمر َس ُل) صور ُت ُه :أن يقول
صغيرا  :-قال رسول اهلل ﷺ كذا ،أو فعل كذا ،أو ُف ِع َل بحضرته
كبيرا أم
ً
التابعي -سوا ٌء كان ً
كذا ،ونحو ذلك.
ِ
ِ
المحذوف؛ ألنه ُيحتمل أن يكون صحابيا،
بحال
وإنما ُذكِ َر يف قِسم المردود للجهل
و ُيحتمل أن يكون تابع ًيا.
وعلى الثاين ُيحتمل أن يكون ضعي ًفا ،و ُيحتمل أن يكون ثقةً ،وعلى الثاين ُيحتمل أن يكون
ُ
الحتمال
َح َمل عن صحابي ،و ُيحتمل أن يكون َح َمل عن تابعي آخر ،وعلى الثاين فيعود
العقلي فإلى ما ل هناية له ،وأ ّما بالستقراء فإلى ستة أو سبعة،
السابق ،و َيتعدد .أ ّما بالتجويز
ُ
ّ
ِ
ِ
بعض التابعين عن بعض.
رواية
أكثر ما ُو ِجدَ مِن
وهو ُ
ف مِن ِ
عادة التابعي أنه ل ُير ِسل إل عن ثقة ،فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛
فإن ُع ِر َ
أحدُ َقو َلي أحمد ،وثانيهما -وهو قول المالك ِّيين والكوفيينُ :-يق َب ُل
لبقاء الحتمال ،وهو َ
ِ
الطريق األُولى ،مسنَدً ا أو
آخر ُيبايِ ُن
َ
مطل ًقا ،وقال الشافعيُ :يق َب ُل إن اعت ََضد بمجيئه من وجه َ
ِ
احتمال ِ
المحذوف ثق ًة يف ِ
ُ
نفس األمر.
كون
مرس ًَل ،لِ َير َج َح
َ
ونَقل أبو بكر الرازي من الحنفية ،وأبو الوليد الباجي من المالكية :أن الراوي إذا كان
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ُير ِسل عن الثقات وغيرهم ل ُيق َب ُل ُمر َس ُله ا ّتفا ًقا.
َان بِاثنَي ِن َفص ِ
(و ) ِ
القس ُم (ال َّثالِ ُث) من أقسام السقط من اإلسناد( :إِن ك َ
اعدً ا َم َع الت ََّوالِي َف ُه َو
َ
َ
مثَلَ ( ،فـ)هو (ال ُمن َقطِ ُع)
ال ُمع َض ُلَ ،وإِ َّل) فإن كان الساقط باثنين غير متواليين ،يف موضعين ً
وكذا إن َس َقط واحدٌ  ،فقط ،أو أكثر من اثنين ،لكن ُيشت ََر ُط عدم التوالي.
( ُثم) إن السقط مِن اإلسناد ( َقد ي ُكو ُن و ِ
اض ًحا) َيحصل الشرتاك يف معرفته ،ككون
َ
َ
َّ
َّ
ِ
ُ
يكون ( َخ ِفيا) فَل ُيد ِركه إل األئمة ال ُح ّذ ُاق
يعاصر َمن َروى عنه ( َأو)
مثَل ،لم
الراويً ،
طرق الحديث ِ
الم َّطلِعون على ِ
وعلل األسانيد.
ِ
وشيخه ،بكونه لم ُيد ِرك َعص َره،
( َفاألَ َّو ُل) وهو الواضحُ ( :يد َر ُك بِ َعدَ ِم الت َََّلقِي) بين الراوي
أو أدركه لكن ،لم يجتمعا ،وليست له منه إجازةٌ ،ول ِو َجادة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأوقات طلبهم
الرواة ووفِياتِهم،
مواليد
تحرير
يج إِ َلى التَّأ ِري ِخ)؛ لِت ََضمنِ ِه
( َومن َث َّم احت َ
َ
وارتحالهم.
وقد افت ََضح أقوام اد َع ِوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ ِ
كذ ُب دعواهم.
ٌ َّ
َ
ِ
ِ
المدَ َّل ُس) ،بفتح الَلمُ -س ِّم َي بذلك لكون الراوي لم
( َو)القسم (ال َّثاني) وهو الخفيُ ( :
ممن لم يحدِّ ثه به.
ُي َس ِّم َمن حدثه ،و َأو َه َم سما َعه للحديث َّ
واشتقا ُقه من الدَّ َل ِ
س -بالتحريك ،-وهو اختَلط الظَلمُ ،س ِّم َي بذلك لشرتاكهما يف
الخ َف ِ
َ
اء.
ِ
ِ
ِ
ِ
المد ِّلس و َمن َأسنَد
المدَ َّل ُس (بِصي َغة) من ص َيغ األداء ( َتحتَم ُل) وقوع (اللق َّي) بين ُ
( َو َي ِر ُد) ُ
عنه؛ ( َكـ( َعن)َ ،و) كذا ( َق َال) ،ومتى وقع بصيغة صريحة ل َت َجو َز فيها كان ك َِذ ًبا.
وحكم َمن ثبت عنه التدليس-إذا كان َعد ًل :-أل ُيق َب َل منه إل ما َص َّرح فيه بالتحديث،
ُ
على األصح (وك ََذا الـمرس ُل الـ َخ ِفي) إذا صدَ ر (مِن مع ِ
اصر َلم َيل َق) َمن حدَّ ث عنه؛ بل بينه
َُ
َ
َ َ
ُ َ
وبينه واسط ٌة.
دقيقَ ،ح َصل تحريره بما ُذكِر هنا :وهو أن التدليس
والم ْر َسل الخفي ٌ
المدَ َّلس ُ
والفرق بين ُ
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ف لقاؤه إياه.
عمن ُع ِر َ
َيختص بمن روى ّ
المر َسل الخفي.
فأ ّما إن عاصره ،ولم ُيع َرف أنه لقيه ،فهو ُ
المعاص َر َة ولو بغير ُل ِقيَ ،ل ِ
ُ
الخفي يف
ل
المرس
دخول
ه
م
ز
و َمن أدخل يف تعريف التدليس
َ
ُ
َ
َ
ِّ
ٍّ
تعريفه .والصواب التفرقة بينهما.
ِ
المعاصرة وحدها -لبد منه :إِ ُ
و َيدل على ّ
طباق أهل
أن اعتبار الل ِق ّي يف التدليس -دون
العلم بالحديث على ّ
أن رواي َة ال ُم َخض َرمين؛ كأبي عثمان النَّه ِدي ،وقيس بن أبي حازم ،عن
النبي ﷺ من َقبِي ِل اإلرسال ،ل من قبيل التدليس ،ولو كان مجرد المعاصرة ُيكتَفى به يف
عرف :هل َل ُقو ُه أم
التدليس لكان هؤلء مدلسين؛ ألهنم عاصروا النبي ﷺ قط ًعا ،ولكن لم ُي َ
ل.
ِ
باشرتاط اللقاء يف التدليس :اإلما ُم الشافعي ،وأبو بكر البزار ،وكَل ُم الخطيب يف
وممن قال
«الكفاية» يقتضيه ،وهو ال ُمعت ََمدُ .

ف عد ُم المَلقاة بإِخباره عن نفسه بذلك ،أو بجزم إمام ُم َّطلِع.
و ُيع َر ُ

ول يكفي أن يقع يف بعض الطرق زياد ُة راو بينهما؛ لحتمال أن يكون مِن المزيد ،ول
ِ
ِ
َعار ِ
احتمال التصال والنقطاع.
ض
كلي؛ لت ُ
ُيحكم يف هذه الصورة بحكم ٍّ
المزيد يف ُمت َِّصل
كتاب «التفصيل لِ ُمب َه ِم المراسيل»،
َّف فيه الخطيب
وقد َصن َ
َ
َ
وكتاب « َ
األسانيد».
ِ
الساقط من اإلسناد.
حكم
وانتهت هنا أقسا ُم
ُ
بعضها أشد يف القدح من بعض :خمس ٌة منها تتعلق
( ُث َّم ال َّطع ُن) :يكون بِ َع َش َر ِة أشياءُ ،
بالعدالة ،وخمس ٌة تتعلق بالضبط.
ولم َيحصل العتنا ُء بتمييز أحد القسمين مِن اآلخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك ،وهي ترتيبها
ِ
موجب الر ِّد على سبيل التّد ِّلي؛ ألن الطعن (إِ َّما َأن َي ُك َ
ون:
على األشد فاألشد يف
الر ِ
 -1لِ َك ِذ ِ
متعمدً ا لذلك.
اوي) يف الحديث النبوي :بأن يروي عنه ﷺ ما لم َي ُقله ِّ
ب َّ
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َ
َ ( -2أو ُت َه َمتِ ِه َ
ويكون مخال ًفا للقواعد
بذلِ َك) بأن ل ُير َوى ذلك الحديث إل من جهته،
وقوع ذلك يف الحديث
ف بالكذب يف كَلمه ،وإن لم َيظهر منه
المعلومة ،وكذا َمن ُع ِر َ
ُ
ِ
النبوي ،وهذا ُد َ
األول.
ون
ّ
َ ( -3أو ُفح ِ
ش َغ َلطِ ِه) ،أي :كثرته.
َ ( -4أو َغف َلتِ ِه) عن ِ
اإلتقان.

ِ ِِ
األو ِل عموم ،وإنما ُأف ِر َد
َ ( -5أو فسقه) أي :بالفعل والقول ،مما لم َيب ُلغ الكفر ،وبينه وبين َّ
األو ُل لكون القد ِح به أشدَّ يف هذا الفن ،وأما الفسق بالمعتقد فسيأيت بيانه.
َّ
ِ
التوهم.
َ ( -6أو َو َه ِم ِه) بأن َير ِوي على سبيل
َ ( -7أو ُم َخا َل َفتِ ِه) ،أي للثقات
ٌ
يح ُم َع َّي ٌن.
ف فيه
َ ( -8أو َج َها َلتِ ِه) بأن ل ُيع َر َ
تعديل ول َتج ِر ٌ

َ ( -9أو بِد َعتِ ِه) وهي اعتقاد ما ُأح ِد َ
ث على ِخَلف المعروف عن النبي ﷺ ،ل بمعاندة؛ بل

بنو ِع ُشب َهة.

َ ( -10أو س ِ
وء ِحفظِ ِه) وهي عبار ٌة عمن يكون غل ُط ُه َّ
أقل من إصابته.
ُ

وع).
( َفـ)القسم (األَ َّو ُل) وهو الطعن بكذب الراوي يف الحديث
النبوي هو( :الـ َمو ُض ُ
ّ
ِ
ِ
الغالب ،ل بالقطع؛ إذ قد َيصدق الكذوب؛
بطريق الظ ِّن
والحكم عليه بالوضع إنما هو
لكن ألهل العلم بالحديث م َل َك ٌة قو ّي ٌة ُي َم ِّيزون هبا ذلك ،وإنما َيقوم بذلك منهم َمن يكون
ا ِّطَلعه تاماِ ،
وذهنه ثاق ًبا ،وفهمه قويا ،ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متم ِّكنة.
ِ
واضع ِه ،قال ابن دقيق العيد« :لكن ل ُيق َطع بذلك ،لحتمال أن
وقد ُيع َرف الوضع بإقرار
َ
أصَل،
ً
بعضهم أنه ل ُيعمل بذلك اإلقرار
يكون ك ََذب يف ذلك اإلقرار» ،انتهى .و َف ِهم منه ُ
وليس ذلك ُمرا َده ،وإنما نَف ُي القط ِع بذلك ،ول يلزم مِن نَف ِي القطع نَف َي الحك ِم؛ ألن الحكم
يقع بالظن الغالب ،وهو هنا كذلك ،ولول ذلك لما ساغ َقت ُل ال ُم ِق ِّر بالقتل ،ول َرج ُم
المعرت ِ
ف بالزنى؛ لحتمال أن يكونا كاذبي ِن فيما اعرتفا به.

28

نزهة النظر

ِ
الوضع ،ما ُي ُ
ؤخذ مِن حال الراوي.
در ُك هبا
ُ
ومن القرائن ،التي ُي َ
ِ
الح َسن سمع من أبي هريرة
كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ُذك َر بحضرته الخَلف يف كون َ
َأو ل ،فساق يف الحال إسنا ًدا إلى النبي ﷺ أنه قالَ :س ِم َع الحس ُن مِن أبي هريرة.
بالح َمام؛ فساق يف
وكما َو َقع لغياث بن إبراهيم ،حيث دخل على المهدي فوجده يلعب َ
الحال إسنا ًدا إلى النبي ﷺ ،أنه قال« :ال َس َبق إال يف ن َْص ٍل أو ُخ ٍّ
ف أو حافرٍ أو َجناحٍ » ،فزاد يف
الحديث« :أو جناح»؛ َف َعرف المهدي أنه َ
كذب ألجله َفأمر بذبح الحمام.
لنص القرآن ،أو السنة المتواترة ،أو
ومنها :ما يؤخذ مِن حال المروي ،كأن يكون
ً
مناقضا ِّ
َ
ِ
التأويل.
صريح العقل ،حيث ل َيق ُبل شي ٌء مِن ذلك
اإلجماع القطعي ،أو
ثم المروي:
 تار ًة يخرتعه الواضع.ِ
كبعض السلف الصالح ،أو قدماء الحكماء ،أو اإلسرائيليات.
 وتار ًة يأخذ كَلم غيره:ِ
صحيحا لِ َي ُرو َج.
ِّب له إسنا ًدا
 أو يأخذ حدي ًثاَ
ً
ضعيف اإلسناد فيرك َ
والحامل للواضع على الوضع:
 إما عد ُم الدين كالزنادقة. أو غلب ُة الجهل كبعض المتع ِّبدين. أو َفرط العصبية ،كبعض المق ِّلدين.بعض الرؤس ِ
ِ
اء.
 أو ا ِّتباع هوىِ
الشتهار.
اإلغراب لقص ِد
 أوُ
وكل ذلك حرا ٌم بإجما ِع َمن ُيعتَد به ،إل أن بعض الك َّرامية ،وبعض المتصوفة ن ُِق َل عنهم
إباح ُة الوضع يف الرتغيب والرتهيب ،وهو خط ٌأ مِن فاعله - ،نش َأ عن جهل؛ ألن الرتغيب
والرتهيب مِن ُجملة األحكام الشرعية ،واتفقوا  -على ّ
أن تعمدَ الكذب على النبي ﷺ مِن
الكذب على النبي ﷺ.
تعمدَ
َ
الكبائر ،وبالغ أبو محمد الجويني فك ّفر من َّ
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ٍ
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع َّإل مقرو ًنا ببيانه؛ لقوله ﷺَ « :م ْن َح َّد َ
بحديث
ث عني
يرى أنه ِ
كذ ٌب فهو أحدُ الكا ِذ َبين» ،أخرجه مسلم..
َُ
ِ
بسبب ُتهمة الراوي بالكذب -هو:
( َو)القسم (ال َّثانِي) من أقسام المردود- :وهو ما يكون
(الـ َمت ُر ُ
وك).
( َوال َّثالِ ُث :الـ ُمن َك ُر َع َلى َرأي) َمن ل َيشرتط يف المن َك ِر َقيدَ المخالفة.
الرابِ ُع َوال َخامِ ُس) َف َمن َف ُح َش غ َل ُط ُه ،أو َك ُث َرت َغف َل ُت ُه ،أو َظ َه َر فِس ُق ُه ،فحديثه من َك ٌر.
( َوك ََذا َّ
( ُثم الو َهم) وهو ِ
القسم السادس ،وإنما ُأف ِص َح به لطول الفصل (إِ ِن اطلِ َع َع َلي ِه) أي:
َّ َ ُ
ِ
وهم راويه مِن وص ِل مرسل أو منقطع أو إِ
دخال حديث يف
الوهم( ،بِال َق َرائِ ِن) الدالة على َ
حديث ،أو نحو ذلك مِن األشياء القادحة ،و َتحصل معرفة ذلك بكثرة التت ّبع ( َو َجم ِع الط ُر ِق؛
َفـ) هذا هو (الـ ُم َع َّل ُل).
ِ
وهو مِن َأغ ِ
فهما ثاق ًبا،
مض أنوا ِع علو ِم الحديث وأد ِّقها ،ول يقوم به إل َمن رزقه اهلل تعالى ً
وحف ًظا واس ًعا ،ومعرف ًة تامة بمراتب الرواة ،وم َل َك ًة قوي ًة باألسانيد والمتون؛ ولهذا لم َيتكلم
فيه إل القليل مِن أهل هذا الشأن :كعلي ابن المديني ،وأحمد ابن حنبل ،وال ُب َخ ِ
ار ّي،
ويعقوب بن أبي شيبة ،وأبي حاتم ،وأبي ُزر َعةَ ،والدارقطني.
ِ
ِ
الحجة على دعواه ،كالصيريفّ يف نَقد الدينار والدرهم.
إقامة
وقد َتق ُص ُر عبار ُة المع ِّل ِل عن
( ُثم الـم َخا َل َف ُة) وهي القسم السابع( :إِن كَانَت) واقع ًة (بِـ)سبب ( َتغيِ ِير الس َي ِ
اق) َأي :سياق
ِّ
َّ ُ
اإلسن ِ
اإلسناد؛ ( َفـ)الواقع فيه ذلك التغيير هو ( ُمد َر ُج ِ
َاد).
وهو أقسا ٌم:
يروي جماع ٌة الحديث بأسانيد مختلفة ،فيرويه عنهم راو ف َيجمع الكل على
األول :أن
َ
إسناد واحد مِن تلك األسانيد ول ُي َب ِّين الختَلف.
َ
يكون المت ُن عند راو إل طر ًفا منه ،فإنه عنده بإسناد َ
آخ َر ،فيرويه راو عنه تاما
الثاين :أن
باإلسناد األول.
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َ
الحديث مِن شيخه إل طر ًفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة ،فيرويه راو عنه
يسمع
ومنه :أن
َ
تماما بحذ ِ
ف الواسطة.
ً
مقتصرا
الثالث :أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين ،فيرويهما راو عنه
ً
على ِ
أحد اإلسنادين ،أو يروي أحدَ الحديثين بإسناده الخاص به؛ لكن َيزيدُ فيه مِن المتن
َ
اآلخ ِر ما ليس يف األول.
َ
الرابع :أن ي َ
بعض َمن
سوق اإلسناد َف َيع ِرض له عارض،
فيقول كَل ًما مِن قِ َبل نفسهَ ،ف َيظن ُ
َس ِمعه أن ذلك الكَل َم هو مت ُن ذلك اإلسناد؛ فيرويه عنه كذلك.
هذه أقسام ُمد َرج اإلسناد.
وأما ُمدْ َرج المتن :فهو أن يقع يف المتن كَل ٌم ليس منه .فتار ًة يكون يف ّأوله ،وتار ًة يف أثنائه،
وتار ًة يف آخره ،وهو األكثر؛ ألنه يقع بعطف جملة على جملةَ ( ،أو بِدَ م ِج َمو ُقوف) مِن كَل ِم
الصحابة ،أو َمن َبعدَ هم( ،بِ َمر ُفوع) مِن كَل ِم النبي ﷺ ،مِن غير فصل؛ ( َفـ) هذا هو ( ُمد َر ُج
الـ َمت ِن).

ِ
المد َرج مما أدرج فيه ،أو بالتنصيص على ذلك
و ُيد َر ُك اإلدراج بِ ُو ُرود رواية ُم َف ِّص َلة لل َقد ِر ُ
ِ
ِ
باستحالة كون النبي ﷺ يقول ذلك.
بعض األئمة الم ّطلعين ،أو
مِن الراوي ،أو مِن
وزدت عليه قد َر ما َذكَر مرتين ،أو أكثر،
َّف الخطيب يف المد َرج كتا ًبا ،و َل َّخص ُت ُه،
وقد َصن َ
ُ

وهلل الحمد.
ِ
ِ
كم َّر َة بن كَعب ،وكَع ِ
ب بن
( َأو) إن كانت المخالف ُة (بِتَقديم َأو َتأخير) أي :يف األسماء؛ ُ
ُم َّرة؛ ألن اسم أحدهما اسم أبي َ
كتاب:
وب) ،وللخطيب فيه
ُ
اآلخ ِر؛ ( َفـ) هذا هو (الـ َمق ُل ُ
أيضا ،كحديث أبي هريرة عند مسلم يف السبعة
«رافع الرتياب» .وقد يقع القلب يف المتنً ،
بصدقة أخفاها حتى ال تعلم يمينه ما ت ِ
ٍ
الذين يظلهم اهلل يف ِ
ُنفق
عرش ِه ،ففيه« :ورجل تصدق
شماله» .فهذا مما انقلب على أحد الرواة ،وإنما هو« :حتى ال تَعلم شماله ما تنفق يمينه» كما
يف «الصحيحين».
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( َأو) إن كانت المخالفة (بِ ِز َيا َد ِة َراو) يف أثناء اإلسناد ،و َمن لم يزدها َأتق ُن ممن زادها؛ ( َفـ)
هذا هو (الـم ِزيدُ فِي مت َِّص ِل األَسانِ ِ
يد) وشرطه أن يقع التصريح بالسماع يف موض ِع الزيادة،
َ
ُ
َ
مثَلَ ،ترج ِ
حت الزيادة.
وإل فمتى كان معنعنًاً ،
َّ
( َأو) كانت المخالفة (بِإِبدَ الِ ِه) َ -أي :الراويَ ( ،-و َل ُم َر ِّج َح) إلحدى الروايتين على
األخرىَ ( ،فـ) هذا هو (الـ ُمض َط ِر ُب) وهو يقع يف اإلسناد غال ًبا .وقد يقع يف المتن.
لكن َق َّل أن َيح ُك َم المحدِّ ث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختَلف يف المتن دون
اإلسناد.
( َو َقد َي َق ُع ِ
اختبار حفظِ ِه( ،امتِ َحانًا) مِن فاعله ،كما َو َقع لل ُب َخ ِ
ار ّي،
اإلبدَ ُال َعمدً ا) لمن يراد
ُ
وال ُع َقيلي ،وغيرهما ،وشرطه :أ ّل يستمر عليه؛ بل ينتهي بانتهاء الحاجة ،فلو َو َق َع اإلبدال
مثَل ،فهو مِن أقسام الموضوع ،ولو َو َق َع غل ًطا فهو من
َعمدً ا ،ل لمصلحة ،بل لإلغرابً ،
المقلوب ،أو ال ُم َع َّللِ.

( َأو) إن كانت المخالفة (بِتَغيِ ِير) حرف ،أو (حروف مع ب َق ِ
اء) صورة الخط يف (الس َي ِ
اق)
َ َ َ
ِّ
ُُ
فإن كان ذلك بالنسبة إلى النَق ِ
فَ ،و) إن كان بالنسبة إلى الشكل
ط؛ ( َفالـ ُم َص َّح ُ

ف).
فـ(الـ ُم َح َّر ُ
ومعرف ُة هذا النوع مهمةٌ.
قطني ،وغيرهما.
َّف فيه
وقد َصن َ
ّ
العسكري ،والدار ّ
وأكثر ما يقع يف المتون ،وقد يقع يف األسماء التي يف األسانيد.
ُ
الختصار منه (بِالنَّق ِ
ُ
إبدال
ص َو)ل
وز َت َعمدُ َتغيِ ِير) صورة (الـ َمت ِن) مطل ًقا ،ول
( َو َل َي ُج ُ
ُ
ف)؛ له (إِ َّل لِعالِم) بمدلولت األلفاظ ،و(بِما ي ِ
اد ِ
باللفظ (الـمر ِ
ِ
المراد ِ
ِ
ح ُيل
ف
اللفظ
َ
َ ُ
َُ
الـ َم َعانِي) على الصحيح يف المسألتين.
ِ
ِ
عالما؛ ألن
أما اختصار الحديث :فاألكثرون على جوازه ،بشرط أن يكون الذي َيختَص ُر ُه ً
العالم ل ُين ِقص من الحديث إل ما ل َت َعل َق له بما ُيبقيه منه ،بحيث ل تختلف الدللة ،ول
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يختل البيان ،حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة َخ َب َري ِن ،أو يدل ما ذكره على ما حذفه،
بخَلف الجاهل فإنه قد ُين ِقص ما له َت َعل ٌق ،كرتك الستثناء.
شهير:
وأما الرواية بالمعنى :فالخَلف فيها
ٌ
أيضا ،ومِن أقوى حججهم :اإلجماع على جواز شرح الشريعة
واألكثر على الجواز ً
لل َع َج ِم بلساهنم للعارف به ،فإذا جاز اإلبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية َأولى.
وقيل :إنما تجوز يف المفردات دون المركَّبات.
َ
اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه.
وقيل :إنما يجوز لمن َيستَح ِض ُر
مرتسما يف ذهنه ،فله أن
وقيل :إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لف َظ ُه وبقي معناه
ً
ِ
ِ
مستحضرا للفظه.
بخَلف َمن كان
لمصلحة تحصيل الحكم منه،
َير ِو َي ُه بالمعنى
ً
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ،ول شك أن األولى إيراد الحديث بألفاظه ،دون
التصرف فيه.
قال القاضي عياض« :ينبغي َسد ِ
باب الرواية بالمعنى؛ لئَل َيتَس َّل َط َمن ل ُيح ِس ُن ،ممن َي ُظ ّن
ِ
ِ
قديما وحدي ًثا» .واهلل الموفق.
الر َواةً ،
أنه ُيحسن ،كما وقع لكثير من ُ
الكتب المصن ِ
ِ
ِ
ِ
َّفة يف ( َشر ِح
يج إِ َلى)
( َفإِن َخ ِف َي الـ َمعنَى) بأن كان اللفظ
مستعم ًَل بِق َّلة( ،احت َ
َ
ال َغ ِر ِ
سَلم ،وهو غير مر َّتب ،وقد ر َّتبه الشيخ موفق الدين بن
يب) ككتاب أبي عبيد القاسم بن ّ
ُقدَ ا َمة على الحروف.
وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي ،وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المدينيَ ،فنَ َّقب عليه
ُ
واستدرك.
وللزمخشري كتاب اسمه «الفائق» َح َس ُن الرتتيب.
ُ
ً
تناول ،مع إع َواز قليل فيه.
أسهل الكتب
لجميع اب ُن األثير ،يف «النهاية» ،وكتابه
ثم َج َم َع ا
َ
مستعم ًَل بكثرة؛ لكن يف مدلوله ِد َّقةٌ ،احتيج إلى الكتب المصنَّفة يف شرح
وإن كان اللفظ
َ
معاين األخبار( ،وبي ِ
ان الـ ُمشكِ ِل) منها.
َ ََ
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وقد َأك َث َر األَئِ َّم ُة من التصانيف يف ذلك؛ كالطحاوي والخطابي وابن عبد الرب وغيرهم.
ِ
الطعنَ ( ،-و َس َب ُب َها) أمران:
( ُث َّم ال َج َها َل ُة) بالراوي- :وهي السبب الثامن يف
الر ِ
او َي َقد َتك ُث ُر ُن ُعو ُت ُه) مِن اسم ،أو كُنية ،أو َل َقب ،أو ِصفة ،أو ِحر َفة ،أو
أحدهماَ ( : :أ َّن َّ
ن ََسبَ ،ف ُيشت ََه ُر بشيء منها؛ ( َف ُيذك َُر بِ َغي ِر َما اش َت َه َر بِ ِه لِ َغ َرض) من األغراض َف ُي َظن أنه َ
آخ ُر،
َفيحصل الجهل بحاله( ،وصنَّ ُفوا فِ ِ
يه) أي :يف هذا النوع (الـ ُمو ِض َح) ألوهام الجمع
َ َ
َ ُ
الخطيب ،وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري ،وهو األزدي،
والتفريق ،أجاد فيه
ُ
بعضهم إلى جده،
ري ،ومن أمثلته :محمد بن السائب بن بِش ِر الكلبي ،ن ََس َب ُه ُ
ً
أيضا ،ثم الصو ّ
وبعضهم:
بعضهم :أبا النضر،
ُ
بعضهم :حما َد ب َن السائب ،وكناه ُ
وس َّما ُه ُ
فقال :محمد بن بشرَ ،
ف حقيق َة األمر
أبا سعيد،
وبعضهم :أبا هشام؛ فصار ُي َظن أنه جماعةٌ ،وهو واحد ،و َمن ل َيع ِر ُ
ُ
فيه ل يعرف شي ًئا من ذلك.
( َو)األمر الثاينَّ :
أن الراوي ( َقد َي ُكو ُن ُم ِقَل) من الحديث؛ ( َف ََل َيك ُث ُر األَخ ُذ َعن ُهَ ،و)قد
صنَّفوا (فِ ِ
ان) ،وهو َمن لم ِ
يه ال ُوحدَ َ
يرو عنه إل واحد ،ولو ُس ِّم َي.
َ
مسلم ،والحسن بن سفيان ،وغيرهما.
َف ِم َّمن َج َم َع ُه:
ٌ
شيخ ،أو ٌ
( َأو َل ُي َس َّمى) الراوي( ،اختِ َص ًارا) مِن الراوي عنه كقوله :أخربين ٌ
فَلن ،أو ٌ
رجل،

بعضهم ،أو ابن فَلن.
أو ُ
المب َهم بوروده من طريق أخرى مسمى.
و ُيستدل على معرفة اسم ُ
(و) صنَّفوا (فِ ِ
اتَ ،و َل ُيق َب ُل) حديث (الـ ُمب َه ُم)؛ ما لم ُي َس َّم ،ألن شرط قبول
يه الـ ُمب َه َم ُ
َ َ
عرف َعين ُه؛ فكيف عدالته.
الخرب عدالة رواته ،و َمن ُأب ِه َم اس ُمه ل ُي ُ
وكذا ل يقبل خربه (و َلو ُأب ِهم بِ َلف ِ
ظ التَّع ِدي ِل) ،ك َأن َ
يقول الراوي عنه :أخربين الثقة؛ ألنه قد
َ
ُ َ
َ
مجروحا عند غيره .وهذا ( َع َلى األَ َص ِّح) يف المسألة ،ولهذه النكتة لم ُيق َب ِل
يكون ثقة عنده
ً
المر َس ُل ،ولو أرسله العدل جاز ًما به؛ لهذا الحتمال بعينه .وقيلُ :يق َبل تمس ًكا بالظاهر؛ إذ
ُ
ِ
عالما أجزأه ذلك يف حق َمن يوافقه يف
خَلف األصل ،وقيل :إن كان القائل
الجرح على
ً
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مذهبه ،وهذا ليس من مباحث علوم الحديث ،واهلل تعالى الموفق.
( َفإِن سمي وان َفرد و ِ
احدٌ َعن ُه؛ َفـ) هو ( َمج ُه ُ
ول ال َعي ِن) كالمبهم ،إل أن يوثقه غير َمن ينفرد
ُ ِّ َ َ َ َ َ
متأهَل لذلك.
ً
به عنه على األصح ،وكذا َمن ينفرد عنه إذا كان
َان َفص ِ
( َأ ِو) إن روى عنه (اثن ِ
ول ال َح ِ
اعدً اَ ،و َلم ُي َو َّثق؛ َفـ) هو ( َمج ُه ُ
ُور) وقد
َ
الَ ،و ُه َو الـ َمست ُ
َقبِ َل ِر َوا َي َت ُه َج َما َع ٌة ِ
الجمهور.
بغير قيد ،ور َّدها
ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
القول بر ِّدها ،ول
ونحو ِه ،مما فيه الحتمال؛ ل ُيط َل ُق
المستور،
والتحقيق :أن رواي َة
بقبولها؛ بل يقال :هي موقوف ٌة إلى استبانة حاله ،كما جزم به إمام الحرمين ،ونحوه قول ابن
بجرح غير ُم َف َّسر.
الصَلح فيمن ُج ِر َح َ
( ُث َّم البِد َع ُة) وهي السبب التاسع من أسباب الطعن يف الراوي :وهي (إِ َّما) أن تكون:
الكفرَ ( .أو بِ ُم َف ِّسق.
(بِ ُم َك ِّفر) كأن َيعتقد ما َيستلزم
َ
ِ
ور).
َفاألَ َّو ُلَ :ل َيق َب ُل َصاح َب َها ال ُجم ُه ُ
وقيلُ :يقبل مطل ًقا.

وقيل :إن كان ل َيعتقد ِح َّل الكذب لنصرة مقالته ُقبِ َل.

والتحقيق :أنه ل ُي َرد كُل ُم َك َّفر ببدعة؛ ألن َّ
كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعةٌ ،وقد ُتبالغ
ُ
ِ
الطوائف.
فتك ِّفر مخالفها ،فلو ُأ ِخ َذ ذلك على اإلطَلق لستلزم تكفير جمي ِع
متواترا مِن الشرع معلو ًما من الدين بالضرورة،
أمرا
ً
فالمعتمد أن الذي ُت َرد روايته َمن َأنكر ً
عكس ُه ،فأما من لم يكن هبذه الصفة وانضم إلى ذلك َضب ُط ُه لِما يرويه ،مع
وكذا َمن اعتقدَ
َ
ورعه وتقواه ،فَل مانع مِن قبوله.
أيضا ،يف قبوله َو َر ِّد ِه:
التكفير ً
( َوال َّثانِي) وهو َمن ل تقتضي بدع ُت ُه
أصَل ،وقد اختُلِفً ،
َ
وتنويها
ترويجا ألمره
فقيلُ :ي َرد مطل ًقا .وهو بعيد ،وأكثر ما ُع ِّل َل به أن يف الرواية عنه
ً
ً
غير مبتدع.
بذكره ،وعلى هذا فينبغي أل ُير َوى عن مبتدع شي ٌء ُيشاركه فيه ُ
ل إن اعتقد َّ
وقيلُ :يق َبل مطل ًقا ،إِ َّ
حل الكذب ،كما تقدم.
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ِ
وقيل( :يقب ُل من َلم ي ُكن د ِ
تحريف
اع َي ًة) إلى بدعته؛ ألن تزيين بدعته قد َيح ِم ُل ُه على
َ
َ
ُ َ َ
ِ
لروايات وتسويتها على ما َيقتضيه مذه ُب ُه ،وهذا (فِي األَ َص ِّح).
ا
التفاق على ِ
قبول غير الداعية ،مِن ِ
َ
غير تفصيل.
وأغرب اب ُن حبان؛ فا ّدعى
َ
قوي بِد َع َت ُهَ ،ف ُي َرد َع َلى) المذهب
نعم ،األكثر على قبول غير الداعية( ،إِ َّل إِن َر َوى َما ُي ِّ
(الـ ُمخت ِ
َارَ ،وبِ ِه َص َّر َح) الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب (الـ ُجو َز َجانِي َشي ُخ) أبي داود
و(الن ََّسائِ ِّي) يف كتابه «معرفة الرجال» ،فقال يف وصف الرواة« :ومنهم ٌ
زائغ عن الحق  -أي
ُ
صادق اللهجة؛ فليس فيه حيل ٌة إل أن يؤخذ من حديثه ما ل يكون من َك ًرا ،إذا لم
عن السنة -
ُي َق ِّو به بدعته» انتهى.
وما قاله ُمت ِ
ُ
المروي
ظاهر
حديث الداعية وارد ٌة فيما إذا كان
َّج ٌه؛ ألن العل َة التي لها ُر َّد
ِّ
ُ
مذهب المبتدع ،ولو لم يكن داعيةً ،واهلل أعلم.
يوافِق
َ
حف ِ
( ُثم سوء الـ ِ
جانب
السبب العاشر مِن أسباب الطعن ،والمراد بهَ :من لم َير َجح
ظ) وهو
ُ
ُ
َّ ُ ُ
إصابته على جانب خطئه ،وهو على قِس َمين:
( -1إِن ك َ
َان َل ِز ًما) للراوي يف جميع حالته؛ ( َفـ) هو ( َّ
الشاذ َع َلى َرأي) بعض أهل
الحديث.
َ ( -2أو) إن كان سوء الحفظ ( َطا ِر ًئا) على الراوي؛ إما لِكِ َبره ،أو لذهاب بصره ،أو
لحرتاق كتبه ،أو عدَ مِها ،بأن كان يعتمدها َف َر َج َع إلى حفظه فسا َء؛ ( َفـ) هذا هو (الـ ُمختَلِ ُط).
ف فيه ،وكذا مِن
والحكم فيه :أن ما َحدَّ ث به َقبل الختَلط إذا َت َم َّيز ُقبِل ،وإذا لم يتميز ُت ُو ِّق َ
ِ
باعتبار اآلخذين عنه.
اشتبه األمر فيه ،وإنما ُيعرف ذلك
حف ِ
(وم َتى ُتوبِـع سيئ ال ِ
َ
يكون َفو َق ُه ،أو مِث َل ُه ،ل دونهَ ( ،وك ََذا) المختلِط
ظ بِ ُمع َت َبر) ك َأن
َ َ ِّ ُ
َ َ

ُورَ ،و) اإلسناد (الـ ُمر َس ُلَ ،و) كذا (الـ ُمدَ َّل ُس) إذا لم ُيعرف
الذي لم يتميز ،و(الـ َمست ُ
ِ
اعتبار (الـ َمج ُمو ِع)
المحذوف منه (= َص َار َح ِدي ُث ُهم َح َسنًا َل لِ َذاتِ ِه؛ َبل) وص ُف ُه بذلك (بِـ)
ُ
مِن المتابِع والمتا َبع؛ ألن َّ
احتمال أن تكون روايته صوا ًبا ،أو غير صواب،
كل واحد منهم
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على حدٍّ سواء ،فإذا جاءت من ال ُمع َت َب ِرين رواي ٌة موافِق ٌة ألحدهم َر َج َح أحدُ الجانبين من
ٌ
َ
محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى
الحديث
الحتمالين المذكورينَ ،و َد َّل ذلك على أن
نح ٌّط عن رتبة الحسن لذاته ،وربما َتو َّقف
درجة القبول .ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو ُم َ
بعضهم عن إطَلق اسم الحسن عليه.
ُ
وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من ُ
القبول والرد.
حيث
ِ
( ُث َّم ِ
الموصل ُة إلى المتن.
اإلسنَا ُد) وهو الطريق
والمت ُن :هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكَلم.
َ
يحا َأو ُحك ًما) ّ
المنقول
أن
وهو( :إِ َّما َأن َينت َِه َي إِ َلى النَّبِ ِّي) ﷺ ويقتضي لف ُظ ُه إما ( َتصـ ِر ً
ِ
اإلسناد (مِن َقولِ ِه) ﷺ ( َأو) من (فِعلِ ِهَ ،أو) من ( َتق ِر ِير ِه) مثال المرفوع من القول
بذلك
تصريحا :أن يقول الصحابي :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول كذا ،أو :حدّ ثنا رسول اهلل ﷺ
ً
بكذا ،أو يقول ،هو أو غيره :قال رسول اهلل ﷺ كذا ،أو :عن رسول اهلل ﷺ أنه قال كذا،
ونحو ذلك.
تصريحا :أن َ
يقول الصحابي :رأيت رسول اهلل ﷺ َف َعل كذا ،أو
ومثال المرفوع مِن الفعل
ً
َ
يقول ،هو أو غيره :كان رسول اهلل ﷺ يفعل كذا.
فعلت بحضرة النبي ﷺ كذا ،أو
تصريحا :أن يقول الصحابي:
ومثال المرفوع من التقرير
ُ
ً
يقول ،هو أو غيرهَ :ف َعل فَلن بحضرة النبي ﷺ كذا ،ول َيذكر إنكاره لذلك.
تصريحا :أن يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن
حكما ل
ومثال المرفوع مِن القول،
ً
ً
شرح غريبِ ،
اإلسرائيليات -ما ل مجال لَلجتهاد فيه ،ول له تعلق ببيان لغة أو ِ
كاإلخبار عن
األمور الماضية :مِن َبد ِء الخلق ،و َأ ِ
خبار األنبياء ،أو اآلتية :كالمَلحم ،والفتن ،وأحوال يوم
ِ
عقاب مخصوص.
مخصوص ،أو
ثواب
القيامة ،وكذا
ٌ
ٌ
اإلخبار عما َيحصل بفعله ٌ
وإنما كان له حكم المرفوع؛ ألن إِخ َب َار ُه بذلك يقتضي ُمخبِ ًرا له ،وما ل  -مجال لَلجتهاد
بعض َمن ُيخبِ ُر عن الكتب
فيه يقتضي مو ِّق ًفا للقائل به ،ول ُم َو ِّق َ
ف للصحابة إل النبي ﷺ ،أو ُ
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القديمة؛ فلهذا َو َق َع الحرتاز عن القسم الثاين.
مرفوع سوا ٌء كان مما سمعه
كم ما لو قال :قال رسول اهلل ﷺ ،فهو
ٌ
فإذا كان كذلك ،فله ُح ُ
منه ،أو عنه بواسطة.
حكما :أن َيفعل ما ل مجال لَلجتهاد فيهَ ،ف ُين ََّز ُل على أن ذلك
ومثال المرفوع مِن الفعل
ً
عنده عن النبي ﷺ ،كما قال الشافعي يف صَلة َعلِي يف الكسوف يف ِّ
أكثر مِن
كل ركعة َ
ٍّ
ركوعين.
حكما :أن ُيخبِ َر الصحابي أهنم كانوا يفعلون يف زمان النبي ﷺ
ومثال المرفوع مِن التقرير
ً
كذا ،فإنه يكون له حكم الرفع مِن ِ
جهة َّ
أن الظاهر ا ِّطَل ُع ُه ﷺ على ذلك؛ لِت ََوف ِر دواعيهم على
ُ
ِ
الزمان زم ُ
َ
نزول الوحي؛ فَل يقع من الصحابة فِعل شيء
ان
سؤاله عن أمور دينهم ،وألن ذلك
غير ممنو ِع الفعل.
ويستمرون عليه إل وهو ُ
وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي اهلل عنهما على جواز ال َعزل بأهنم كانوا يفعلونه والقرآن
َينزل ،ولو كان مما ُين َهى عنه َلن ََهى عنه القرآن.
ِ
ِ
الص َي ِغ الصريحة بالنسبة إليه ﷺ،
و َيلتحق بقوله « ُحك ًما» ما ورد بصيغة الكناية يف موض ِع ِّ
كقول التابعي عن الصحابيَ « :يرفع الحديث ،أو َيرويه ،أو َين ِميه ،أو روايةً ،أو َيب ُل ُغ به ،أو
رواه».
ِ
َ
النبي ﷺ ،كقول ابن سيرين عن
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل .و ُيريدُ ون به َّ
خاص
َلح
ٌّ
أبي هريرة قال :قال« :تقاتلون قو ًما ،»...الحديث ،ويف كَلم الخطيب أنه اصط ٌ
بأهل البصرة.
ومِن الصيغ المحتَم َل ِة ُ
قول الصحابي« :مِن السنَّة كذا»:
 فاألكثر على أن ذلك مرفوع ،ونَقل ابن عبد الرب فيه التفاق ،قال :وإذا قالها غيرالصحابي فكذلك ،ما لم ُي ِضفها إلى صاحبها ،كسنة ال ُع َم َرين.
نظر؛ فعن الشافعي يف أصل المسألة قولن.
ويف نقل التفاق ٌ
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وذهب إلى أنه غير مرفوع :أبو بكر الصيريف مِن الشافعية ،وأبو بكر الرازي من الحنفية،وابن حزم من أهل الظاهر ،واحتجوا بأن السنَّ َة ترتدد بين النبي ﷺ وبين غيره.
ِ
غير النبي ﷺ بعيدٌ  ،وقد روى ال ُب َخ ِ
إرادة ِ
و ُأ ِجيبواّ :
ار ّي يف «صحيحه» يف حديث
بأن احتمال
ابن شهاب ،عن سالم بن عبد اهلل بن عمر ،عن أبيه يف قصته مع ال َح َّجاج حين قال له« :إن
كُن َت ُتريدُ السنَّ َة َف َه ِّجر بالصَلة» قال ابن شهاب :فقلت لسالمَ :أ َف َع َل ُه رسول اهلل ﷺ؟ فقال:
سالم -وهو أحدُ الفقهاء السبعة مِن أهل المدينة،
«وهل َيعنون بذلك إل ُسنَّ َت ُه؟!»َ ،فنَ َق َل
ٌ
وأحدُ الح َّف ِ
اظ مِن التابعين -عن الصحابة أهنم إذا َأطلقوا السنَّة ل يريدون بذلك إل ُسنَّ َة
النبي ﷺ.
وأما قول بعضهم :إن كان مرفو ًعا َفلِ َم ل يقولون فيه :قال رسول اهلل ﷺ؟
فجوابه :أهنم تركوا الجزم بذلك تور ًعا واحتيا ًطا ،ومِن هذا قول أبي قَِلبة عن أنسِ « :من
البكر على الثيب أقام عندها سبعا» أخرجاه يف الصحيح.
تزوج
السنَّة إذا
َ
َ
ُّ
قلت لم َأكذب .ألن
شئت
أنسا رفعه إلى النبي ﷺ»َ .أي :لو ُ
ُ
قال أبو قَِلبة« :لو ُ
لقلت :إن ً
قوله« :مِن السن َِّة» هذا معناه ،لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة َأولى.
ِ
كالخَلف يف
 ومِن ذلك :قول الصحابيُ « :أمِرنا بكذا» ،أو « ُن ِهينا عن كذا» ،فالخَلف فيهالذي َقب َل ُه؛ ألن ُمط َلق ذلك ينصرف بظاهره إلى َمن له األمر والنهي ،وهو الرسول ﷺ.
ِ
غير ُه ،كأمر القرآن ،أو اإلجماع،
وخالف يف ذلك طائف ٌة َت َم ّسكوا
باحتمال أن يكون المرا ُد ُ
أو بعض الخلفاء ،أو الستنباط؟ و ُأجيبوا :بأن األصل هو األول ،وما عداه محت َِم ٌل؛ لكنه
ِ
طاعة رئيس إذا قالُ :أمِر ُت ،ل ُيف َه ُم عنه ّ
أن آمِ َره إل
وأيضاَ ،ف َمن كان يف
بالنسبة إليه
مرجوحً ،
ٌ
رئيس ُه.
ُ
اختصاص له هبذه المسألة؛ بل هو
وأ ّما قول من قالُ :يحتمل أن ُي َظ َّن ما ليس ب َأمر َأم ًرا ،فَل
َ
ٌ
ضعيف؛ ألن
احتمال
مذكور فيما لو َص َّرح؛ فقالَ « :أمرنا رسول اهلل ﷺ بكذا» ،وهو
ٌ
ٌ
عارف باللسان؛ فَل ُيطلِ ُق ذلك إل بعد التحقيق.
الصحابي عد ٌل
ٌ
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أيضا ،كما تقدم.
 ومِن ذلك :قوله« :كنا نفعل كذا» ،فله حكم الرفعً ، ومِن ذلك :أن َيحكم الصحابي على فعل مِن األفعال بأنه طاع ٌة هلل ،أو لرسوله ،أوِ
كقول عمارَ « :من صام اليوم الذي ُي َش ُّ
ك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» .فهذا ُحك ُم ُه
معصي ٌة،
أيضا؛ ألن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه ﷺ.
الرفعً ،
ُ
الص َحابِ ِّي َك َذلِ َك)َ ،أي :مِث ُل ما تقدم يف كون اللفظ يقتضي
( َأو) ينتهي غاي ُة اإلسناد (إِ َلى َّ
تقرير ِه ،ول َي ِ
المنقول هو مِن ِ
ِ
َ
يح ّ
جي ُء فيه
قول الصحابي ،أو مِن فِعلِ ِه ،أو مِن
بأن
التصر َ
معظم ُه ،والتشبيه ل ُتشرتط فيه المساواة مِن ِّ
كل جهة .و َل َّما كان هذا
جميع ما َتقد َم ،بل
ُ
ُ
شامَل لجمي ِع أنوا ِع علو ِم الحديث استطرد ُت منه إلى تعريف الصحابي ما هو؟
ً
المختصر
َ
ات َع َلى ْ ِ
ال ْس َال ِم َ -و َلو َت َخ َّل َلت ِر َّد ٌة فِي األَ َص ِّح).
فقلتَ ( :و ُه َو َم ْن َل ِق َي النَّبِ َّي ُم ْؤ ِمنا بِ ِهَ ،و َم َ
والمراد باللقاء :ما هو أعم :من المجالسة ،والمماشاة ،ووصول أحدهما إلى اآلخر ،وإن
لم يكالِمه ،ويد ُخل فيه :رؤي ُة ِ
اآلخ َر ،سوا ٌء كان ذلك بنف ِس ِه أم ِ
أحدهما َ
بغير ِه.
ُ َ
قي َأولى مِن قول بعضهم« :الصحابي َمن رأى النبي ﷺ»؛ ألنه ُيخ ِرج اب َن ُأ ِّم
والتعبير بالل ِّ
وهم صحاب ٌة بَل تردد.
مكتوم،
ونحوه مِن ال ُعميانُ ،
َ
و«الل ِقي» يف هذا التعريف كالجنس.
ِ ِ
حصل له اللقاء المذكور؛ لكن يف ِ
حال كونه
 وقوليُ ( :م ْؤمنا بِه) كالفصلُِ ،يخ ِر ُج َمن َكافرا.
ً

ِ
رج َمن لقيه مؤمنًا؛ لكن بغيره من األنبياء .لكن هل ُيخ ِرج َمن
 -وقولي( :بِه) .فص ٌل ثان ُيخ ُ

لقيه مؤمنًا بأنه سيبعث ولم ُيد ِرك البعثة؟ ،فيه َن َظ ٌر.
ات َع َلى ْ ِ
ال ْس َال ِم) ،فص ٌل ٌ
ثالث ُيخ ِر ُج َمن ارتدَّ  ،بعد أن لقيه مؤمنًا ،ومات
 و َقوليَ ( :و َم َعلى الردة ،كعبيد اهلل بن جحش ،وابن َخ َطل.
 و َقوليَ ( :و َلو َت َخ َّل َلت ِر َّد ٌة) ،أي :بين ُل ِق ِّي ِه له مؤمنًا به ،وبين موته على اإلسَلمّ ،فإن اسم
الصح َب ِة باق له ،سوا ٌء رجع إلى اإلسَلم يف حياته ﷺ ،أم بعده ،سوا ٌء لقيه ثان ًيا أم ل.
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 و َقولي( :فِي األَ َص ِّح) إشار ٌة إلى الخَلف يف المسألة ،ويدل على رجحان األول :قص ُةِ
ِ
األشعث ِ
أسيرا؛ فعاد إلى اإلسَلم
بن قيس؛ فإنه كان ممن ارتدَّ  ،و ُأت َي به إلى أبي بكر الصديق ً
ِ
تخريج أحاديثِ ِه يف
وز َّوجه ُأخ َت ُه ،ولم يتخ َّلف أحدٌ عن ذك ِره يف الصحابة ،ول عن
ف َقبِ َل منه َ
المسانيد وغيرها.
تنبيهان:
برجحان ِ
ِ
تحت رايته على َمن لم يَلزمه ،أو
رتبة َمن لزمه ﷺ وقا َت َل معه أو ُقتِ َل
ل خفاء
َ
قليَل ،أو رآه على ُبعد ،أو يف حال
يسيرا ،أو ماشاه ً
لم َيحضر معه َمش َهدً ا ،وعلى َمن ك ّلمه ً
ِ
حاصَل للجميع.
ً
الصحبة
شرف
الطفولية ،وإن كان
ُ
مرس ٌل مِن ُ
حيث الروايةُ ،وهم مع ذلك معدودون يف
و َمن ليس له منهم
ٌ
سماع منه فحدي ُث ُه َ
الصحابة؛ لما نالوه مِن شرف الرؤية.
ف كَونُه صحابيا.
ثانيهماُ :يع َر ُ
 بالتواتر. أو الستفاضة أو الشهرة.ِ
ِ
ِ
الصحابة.
بعض
بإخبار
 أوبعض ِ
ِ
ثقات التابعين.
 أو أو بإِخباره عن نفسه بأنه صحابي ،إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت اإلمكان.حيث ّ
ُ
نظير دعوى َمن قال :أنا عد ٌل،
األخير جماع ٌة مِن
وقد استَشكل هذا
إن دعواه ذلك ُ
َ
و َيحتاج إلى تأمل.

( َأو) تنتهي غاي ُة اإلسناد (إِ َلى التَّابِ ِع ِّي).
ِ
الص َحابِ َّي َك َذلِ َك) .وهذا متع ّلق بالل ِق ِّي وما ُذكِر معه ،إل قيدُ اإليمان به،
( َو ُه َو َمن َلق َي َّ
خاص بالنبي ﷺ ،وهذا هو المختار ،خَل ًفا لِ َمن اشرتط يف التابعي َ
طول المَلزمة ،أو
فذلك
ٌّ

صح َة السما ِع أو التمييز.
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ف يف إلحاقهم بأي ِ
ِ
القسمين ،وهم:
و َب ِق َي بين
الصحابة والتابعين طبق ٌة ُأخرى ،اختُلِ َ
ِّ
ُ َ
النبي ﷺ .فعدَّ هم اب ُن عبد الرب يف
المخض َرمون الذين أدركوا الجاهلية واإلسَلم ،ولم َي َروا َّ

وغير ُهَّ ،
أن اب َن عبد الرب يقول :إهنم صحابةٌ ،وفيه َن َظ ٌر؛ ألنه َأفصح
عياض،
الصحابة ،وا َّدعى ٌ
ُ
ِ
ِ
خطبة كتابِ ِه بأنه إنما أوردهم لِ َي َ
مستوع ًبا ألهل ال َقرن األول.
كون كتابه جام ًعا
يف
مسلما يف
والصحيح :أهنم معدودون يف كبار التابعين ،سوا ٌء ُع ِرف أن الواحد منهم كان
ً
ف له عن جميع
زمن النبي ﷺ كالنجاشي أم ل؛ لكن إن ثبت أن النبي ﷺ ليلة اإلسراء ك ُِش َ
َمن يف األرض فرآهم؛ فينبغي أن ُي َعدَّ َمن كان مؤمنًا به يف حياته إذ ذاك ،وإن لم ُيَلقِ ِه ،يف
الصحابة ،لحصول الرؤية يف حياته ﷺ.
ِ
( َفـ) ِ
الثَلثة -وهو ما تنتهي إليه غاي ُة اإلسناد-
القسم ( ْاألَ َّو ُل) مما تقدم ذكره ،مِن األقسا ِم
وع) ،سوا ٌء كان ذلك النتهاء بإسناد متصل أم ل.
وهو (ا ْلـ َم ْر ُف ُ
وف) ،وهو :ما انتهى إلى الصحابي.
( َوال َّثانِي :ا ْلـ َم ْو ُق ُ
( َوال َّثالِ ُ
وع) ،وهو ما انتهى إلى التابعي.
ث :ا ْلـ َم ْق ُط ُ
ون التَّابِ ِعي) مِن َأتباع التابعينَ ،فمن بعدهم( ،فِ ِ
( َو َمن ُد َ
يه)َ ،أي :يف التسمية (مِث ُل ُه) ،أي :مثل
َ
ِّ
ِ
وف على فَلن.
ما ينتهي إلى التابعي يف
قلت :موق ٌ
شئت َ
تسمية جمي ِع ذلك مقطو ًعا ،وإن َ
فحص َلت التفرق ُة يف الصطَلح بين المقطوع والمنقطع؛ فالمنقطع مِن مباحث اإلسناد -
َ
بعضهم هذا يف موض ِع هذا،
كما تقدّ م -والمقطوع مِن مباحث المتن ،كما ترى ،وقد َأ َ
طلق ُ
وبالعكس ،تجو ًزا عن الصطَلح.
( َو ُي َق ُال لِألَ ِخ َيري ِن) ،أي :الموقوف والمقطوعْ ( :األَ َث ُر).

حديث مسندٌ » هو( :مر ُفوع صحابِي بِسنَد َظ ِ
ٌ
اه ُر ُه
( َوا ْلـ ُم ْسنَدُ ) يف قول أهل الحديث« :هذا
َ ُ َ َ ٍّ َ

ال ِّت َص ُال).

ِ
كالجنس.
وع)
َف َقوليَ ( :مر ُف ُ
مرس ٌل ،أو َمن دونه؛ فإنه
َو َقوليَ ( :ص َحابِ ٍّي) كالفصلَ ،يخرج به ما َر َف َع ُه التابعي؛ فإنه َ
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معض ٌل ،أو مع َّل ٌق.
َ
و َقوليَ ( :ظ ِ
ظاهر ُه النقطاع ،و َيدخل ما فيه الحتمال ،وما
اه ُر ُه ال ِّت َص ُال)َ ،يخرج به ما
َ
ُ
ِ
التصال ،مِن ِ
باب األَولى .و ُيف َهم من التقييد بالظهور َّ
الخفي،
النقطاع
أن
يوجد فيه حقيق ُة
َ
َّ
ِ
َ
الحديث عن كونه مسنَدً ا؛ إلطباق
والمعاص ِر الذي لم َيث ُبت ُل ِقيه = ل ُيخ ِر ُج
كعنعنة المد ِّلس،
األئمة الذين َخ َّر ُجوا المسانيد على ذلك.
وهذا التعريف موافِ ٌق لقول الحاكم« :ال ُمسنَد :ما رواه المحدِّ ث عن شيخ َيظهر سما ُع ُه
منه ،وكذا شيخه عن شيخهِ ،
صحابي إلى رسول اهلل ﷺ».
إلى
َل
ً
متص
ٍّ
وأما الخطيب فقال« :المسنَدُ  :المتصل».
يسمى عنده مسنَدً ا؛ لكن قالَّ « :
إن ذلك قد يأيت؛
فعلى هذا:
ُ
الموقوف إذا جاء بسند متصل َّ
لكن بِ ِق َّلة» .و َأب َعدَ اب ُن عبد الرب حيث قال« :المسنَدُ  :المرفوع» ،ولم َيتعرض لإلسناد ،فإنه
والمعضل والمنقطع ،إذا كان المتن مرفو ًعا ،ول قائل به.
المرسل
َيصدق على
َ
َ
ِ
ِ
السندَ ( ،فإِ َّما َأن َينت َِه َي إِ َلى النَّبِ ِّي) ﷺ بذلك العدد القليل
رجال
( َفإِن َق َّل عَدَ ُد ُه)َ ،أي :عد ُد
ُ
بالنسبة إلى سند َ
الحديث ب َعينِ ِه بعدد كثير.
آخ َرَ ،ي ِر ُد به ذلك
ِ
ِ
ِ
والضبط،
والفقه،
كالحفظ،
ينتهي (إِ َلى إِ َمام) مِن أئمة الحديث ( ِذي ِص َفة َعلِ َّية):
( َأو)
َ
ِ
والثوري،
تصنيف ،وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للرتجيح( ،ك َُشع َب َة) ومالك،
وال
ِّ
والشافعي ،وال ُب َخ ِ
ِ
ونحو ِهم.
ار ّي ،ومسلم،
ِّ
َ
صحيحا
يكون سندُ ُه
( َف ْاألَ َّو ُل) :وهو ما ينتهي إلى النبي ﷺ( :ا ْل ُع ُل ُّو ا ْلـ ُم ْط َل ُق) ،فإن اتفق أن
ً
العلو فيه موجودةٌ ،ما لم يكن موضو ًعا؛ فهو كالعدم.
كان الغاي َة ال ُقصوى ،وإل فصور ُة
ِّ
( َوال َّثانِي) :العلو (الن ِّْسبِ ُّي) ،وهو ما َي ِقل ال َعدد فيه إلى ذلك اإلمام ،ولو كان العدد مِن ذلك
كثيرا.
اإلمام إلى منتهاه ً
وقد َع ُظ َمت رغب ُة المتأخرين فيه ،حتى َغلب ذلك على كثير منهم ،بحيث َأهملوا الشتغال
بما هو أهم منه.
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الصحة ِ
ِ
وقلة الخطأِ؛ ألنه ما مِن راو مِن رجال
وإنما كان العلو مرغو ًبا فيه لكونه أقرب إلى
ُ
َ
وطال السندُ َك ُث َرت مظان التجويز،
جائز عليه ،فك َّلما َك ُث َرت الوسائط
والخطأ
اإلسناد إل
ٌ
وك َّلما ق َّلت ق َّلت.
َ
َ
أحفظ ،أو أف َق َه ،أو
أوثق منه ،أو
العلو :كأن
فإن كان يف النزول َم ِز َّي ٌة ليست يف
تكون رجاله َ
ِّ
َ
ُ
أظه ُر ،فَل ترد َد ّ
النزول حينئذ َأولى.
أن
التصال فيه َ
واحتج َّ
بأن كثرة البحث تقتضي المشقةَ؛ َف َيع ُظ ُم األجر ،فذلك
رجح النزول مطل ًقا
َّ
وأما َمن َّ
َ
جنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
ٌ
ترجيح بأمر أ ٍّ
– ( و فِ ِ
يه) َ -
العلو النسبي( :-ا ْلـ ُم َوا َف َق ُةَ ،و ِهي ال ُو ُص ُ
ول إِ َلى َشي ِخ َأ َح ِد الـ ُم َصن ِِّفي َن مِن
:
ي
أ
ِّ
َ
َ
ِّ
َغي ِر َط ِر ِيق ِه) ،أي :الطريق التي تصل إلى ذلك المصن ِ
ِّف الم َع َّين.
ُ َ

ِ
مثاله :روى ال ُب َخ ِ
طريق ِه كان بيننا وبين قتيب َة
ار ّي عن قتيبة عن مالك حدي ًثا ،فلو رويناه مِن
ِ
َ
مثَل ،لكان
الس َّراج ،عن قتيبةً ،
الحديث ،ب َعينِ ِه ،مِن
ثمانيةٌ ،ولو روينا ذلك
طريق أبي العباس َ
بيننا وبين قتيب َة فيه سبعةٌ؛ فقد َح َص َل لنا الموافق ُة مع ال ُب َخ ِ
ار ّي يف شيخه ب َعينِ ِه مع ُع ُل ِّو اإلسناد
إليه.

ول إِ َلى َشي ِخ َشي ِ
– ( و فِ ِ
العلو النسبي( :-ا ْل َبدَ ُلَ ،و ُه َو ال ُو ُص ُ
خ ِه َك َذلِ َك) ،كأن َي َق َع لنا
يه) َ -أي:
ِّ
َ
ِّ
ذلك اإلسنا ُد ،ب َعينِ ِه ،من طريق ُأخرى إلى ال َقعنَبِي عن مالك؛ فيكون القعنبي َبدَ ًل فيه مِن
ِ
واقع
الموافقة والبدَ ِل
العلو ،وإل فاسم
قارنَا
قتيبةَ.
ٌ
َّ
وأكثر ما َيعتربون الموافق َة والبدَ َل إذا َ
ُ
بدونه.
اوي إِ َلى ِ
يه) َ -أي :العلو النسبي( :-ا ْلمساوا ُة ،و ِهي استِواء َعدَ ِد ِ ِ ِ
– ( و فِ ِ
الر ِ
آخ ِر ِه)
ِّ
َ
اإلسنَاد م َن َّ
َ ُ
ُ َ َ َ َ
ِّ
أي :اإلسناد( -مع إِسن ِمثَل ،حدي ًثا يقع بينه وبين
َاد َأ َح ِد الـ ُم َصن ِِّفي َن) .كأن َير ِوي النسائيً ،
َ َ
النبي ﷺ فيه أحدَ عشر نفسا ،فيقع لنا ذلك الحديث ،بعينِ ِ
النبي ﷺ َي َقع
إلى
آخر
بإسناد
،
ه
َ
َ
َ ً
ِّ
ِّ
ِ
ُ
النظر عن
حيث العد ُد ،مع قطع
النسائي ،مِن
نفسا؛ َفنُساوي
بيننا وبين النبي ﷺ أحدَ
عشر ً
َ
َّ
ِ
الخاص.
مَلحظة ذلك اإلسناد
ِّ
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أيضا( :-ا ْلـمصا َفح ُة ،و ِهي ِالستِواء مع تِل ِم ِ
– ( و فِ ِ
يه) َ -
يذ َذلِ َك
النسبي
العلو
:
ي
أ
ً
َ ُ َ َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
ِّ
ِ
وس ِّميت مصافح ًة؛ ّ
ألن العادة َج َرت ،يف الغالب،
الـ ُم َصنِّف) ،على الوجه المشروح َّأو ًلُ ،
كأنَّا َل ِقينَا النسائي؛ َ
بالمصافحة بين َمن َتَل َق َيا ،ونحن يف هذه الصورة َ
فكأنَّا صافحناه.
َّ
( َو ُي َقابِ ُل ال ُع ُل َّو َب َأق َسامِ ِه) المذكورة( :النُّز ُ
العلو ُيقابِله قِس ٌم
ُول)؛ فيكون كل قِسم مِن أقسام
ِّ
غير تابع لنزول.
مِن َأقسام النزول ،خَل ًفا لِ َمن زعم أن
َّ
العلو قد يقع َ
الر ِ
اوي َو َمن َر َوى َعن ُه ،فِي) أمر من األمور المتعلقة بالروايةَ :
الس ِّن
مثل ( ِّ
( َفإِن َت َش َار َك َّ
ان)؛ ألنه حينئذ
َوالل ِق ِّي) ،واألَخ ِذ عن المشايخ = ( َف ُه َو) النوع الذي ُيقال له :رواي ُة ( ْاألَ ْق َر ُ
يكون راو ًيا عن َق ِرينِ ِه.
( َوإِن َر َوى ُك ٌّل مِن ُه َما) ،أي :ال َق ِرينينَ ( ،ع ِن َ
اآلخ ِر؛ َفـ)هو (ا ْلـ ُمدَ َّب ُج) .وهو َأخص مِن

األول؛ فكل ُمدَ َّبج أقران ،وليس كل أقران ُمدَ َّب ًجا.
َّف أبو الشيخ األصبهاين يف الذي قبله.
وصن َ
وقد َصن َ
َّف الدارقطني يف ذلكَ ،
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدَ َق َّ
أن كَل منهما َير ِوي عن اآلخر؛ فهل ُي َس َّمى ُمدَ َّب ًجا؟ فيه
ِ
ِ
يباجتَي
بحث ،والظاهر :ل؛ ألنه من رواية األكابر عن األصاغر ،والتدبيج مأخوذ من د َ
الوجه؛ فيقتضي أن يكون ذلك مستو ًيا مِن الجانبين؛ فَل يجيء فيه هذا.
(وإِن روى) الراوي ( َعمن) هو (دو َنه) يف السن ،أو يف الل ِقي ،أو يف ِ
المقدار = ( َفـ)هذا
َ َ َ
ُ ُ
َّ
ِّ
النوع هو رواي ُة ( ْاألَكَابِر ع ِن ْاألَص ِ
اغرِ).
َ
ُ َ
لق ِه :-رواي ُة (اآلباء ع ِن ْاألَبن ِ
لة هذا النو ِع -وهو َأ َخص مِن مط ِ
(ومِنه)َ ،أي :مِن جم ِ
َاء)،
َ ُ َ
ُ
ْ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
والشيخ عن تلميذه ،ونحو ذلك.
والصحابة عن التابعين،
( َوفِي َعك ِس ِه كَث َر ٌة)؛ ألنه هو الجا ّد ُة المسلوك ُة الغالبة.
ِ
اس ِ
وتنزيل الن ِ
ُ
مناز َلهم.
التمييز بين مراتبهم،
معرفة ذلك
وفائد ُة
ُ
ِ
رواية اآلباء عن األبناء تصني ًفا ،و َأفرد جز ًءا لطي ًفا يف رواية الصحابة
َّف الخطيب يف
وقد َصن َ
ِ
ِ
ِ
وج َمع الحافظ صَلح الدين العَلئي -مِن
عن التابعين ( َومن ُه َم ْن َر َوى َع ْن َأبِيه َع ْن َج ِّده)َ ،
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قسمه أقسا ًما:
كبيرا يف معرفة َمن َروى عن أبيه ،عن جده ،عن النبي ﷺ و َّ
المتأخرين -مجلدً ا ً
َف ِمنه ما يعود الضمير يف قوله :عن جده ،على الراوي .ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه.
وخ ّرج يف كل ترجمة حدي ًثا مِن َمر ِو ِّي ِه ،وقد ّ
و َب َّي َن ذلك وح َّق َق ُهَ ،
المذكور
لخص ُت كتا َب ُه
َ
وزد ُت عليه َت َر ِ
ِ
عشر
اج َم كثير ًة ِجدا .وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن اآلباء بأربع َة َ
أ ًبا.

ِ
ِ
ِ ِ
الال ِح ُق.).
السابِ ُق َو َّ
( َوإِن اشت ََر َك اثنَان َعن َشيخَ ،و َت َقدَّ َم َمو ُت َأ َحده َما) على اآلخر؛ ( َف ُه َو َّ
وأكثر ما وقفنا عليه مِن ذلك ما بين الراويين فيه يف الوفاة :مائة وخمسون سنة ،وذلك أن
ُ
الس َل ِف َّي َس ِمع منه أبو علي ال َب َر َداين أحدُ مشايخه حدي ًثا ،ورواه عنه ،ومات على رأس
الحافظ ِّ
الخمسمائة ،ثم كان ِ
ِ
لس َل ِف ّي بالسماعِِ :سب ُط ُه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي،
آخ َر
أصحاب ا ِّ
وكانت وفا ُت ُه سن َة خمسين وستمائة.
ومِن قديم ذلك :أن ال ُب َخ ِ
الس َّراج أشياء ،يف التاريخ
ار ّي حدَّ ث عن تلميذه أبي العباس َّ
ِ
ِ
الس َّراج ،بالسماع :أبو
وغيره ،ومات سنة ست وخمسين ومائتين ،وآخ ُر َمن َحدَّ ث عن َّ
ِ
وثَلث مائة.
الحسين ال َخ َّفاف ،ومات سن َة ثَلث وتسعين
وغالِب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد ِ
أحد الراويين عنه زما ًنا؛ حتى يسمع
ُ
ِ
نحو هذه
ً
دهرا
طويَل؛ َف َيحصل من مجمو ِع ذلك ُ
منه بعض األحداث ،ويعيش بعد السماعً ،
المدة .واهلل الموفق.
( َوإِن َر َوى) الراوي ( َع ِن اثنَي ِن ُمت َِّف َق ِي ِالس ِم) ،أو مع اسم األب ،أو مع اسم الجدِّ  ،أو مع
النسبةَ ( ،و َلم َيت ََم َّي َزا) بما َي ُخص كَل منهما = فإن كانا ثقتين لم َي ُض َّر.
ومِن ذلك :ما وقع يف ال ُب َخ ِ
ار ّي يف روايته عن أحمد ،غير منسوب ،عن ابن وهب؛ فإنه إما
أحمد بن صالح ،أو أحمد بن عيسى.
أو عن محمد ،غير منسوب ،عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سَلم ،أو محمد بن يحيى
استوعبت ذلك يف «مقدمة شرح ال ُب َخ ِ
ار ّي».
الذهلِي .وقد
ُ
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ومن أراد لذلك ضاب ًطا ُك ِّليا يمتاز أحدهما عن اآلخر ( َفبِاختِص ِ
ِ
لمروي
الشيخ ا
اص ِه) ،أي
ِّ
َ
ً
َ
عنه( ،بِ َأ َح ِد ِه َما َي َت َب َّي ُن ا ْلـ ُم ْه َم ُل) ،ومتى لم يتبين ذلك ،أو كان مختصا هبما م ًعا ،فإِشكاله
ِ
القرائن والظ ّن الغالب.
شديدٌ ؛ َف ُير َجع فيه إلى
( َوإِن) َروى عن شيخ حدي ًثا و( َج َحدَ ال َّشي ُخ َمر ِو َّي ُه):
َ
َ
رويت هذا ،أو نحو ذلك ،فإن َو َقع منه
علي ،أو :ما
ُ
فإن كان ( َجز ًما) :كأن يقول :كذب َّ
ِ ِ
قادحا يف واحد منهما؛
ذلك ( ُر َّد) ذلك الخربُ ل َكذب واحد منهما ،ل بعينه ،ول يكون ذلك ً
للتعارض.
( َأ ِو) كان جحدُ ه (اح َت َم ًال) ،كأن َ
ُ
الحديث
يقول :ما َأذكر هذا ،أو ل أعرفه = ( ُقبِ َل) ذلك

(فِي األَ َص ِّح)؛ ألن ذلك ُيح َمل على نسيان الشيخ.

ُ
َ
الحديث
األصل
تبع لألَصل يف إثبات الحديث ،بحيث إذا َأث َب َت
وقيل :ل ُيقبل؛ ألن الفرع ٌ
َثبتَت رواي ُة الفرع ،وكذلك ينبغي أن يكون فر ًعا عليه ،و َت َب ًعا له -يف التحقيق -يف النفي.
ِ
ِ
فالمثبِ ُت مقدَّ ٌم
وهذا ُم َت َع َّق ٌ
ب؛ فإن عدالة الفرع تقتضي صد َق ُه ،وعد ُم عل ِم األصل ل ينافيهُ ،
على النايف .وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسدٌ ؛ ألن شهادة الفرع ل ُتس َمع مع القدرة على
شهادة األصل ،بخَلف الرواية؛ فافرتقا.
( و فِ ِ
كتابَ « :م ْن َح َّد َ
ث َون َِس َي » ،وفيه ما يدل على
َّف الدَّ ارقطني
يه) ،أي :يف هذا النوعَ ،صن َ
َ
َ
تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما ُع ِر َضت عليهم لم
يتذكروها؛لكنهم لعتمادهم على الرواة عنهم صاروا َيرووهنا عن الذين رووها عنهم ،عن
أنفسهم ،كحديث سهيل بن أبي صالح ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ﭬ مرفو ًعا يف قصة الشاهد
راور ِدي :حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،عن
واليمين ،قال عبد العزيز بن محمد الدَّ َ
سهيَل فسألته عنه فلم يعرفه ،فقلتَّ :
إن ربيعة حدثني عنك بكذا ،فكان سهيل
ً
سهيل ،فلقيت
ونظائر ُه كثيرة.
بعد ذلك يقول« :حدثني ربيعة َعنِّي َأنِّي حدثته عن َأبِي به».
ُ
( َوإِ ِن ا َّت َف َق الر َوا ُة) يف إسناد من األسانيد (فِي ِص َي ِغ األَ َد ِاء) :كسمعت فَل ًنا ،قال :سمعت
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فَل ًنا ،أو :حدثنا فَلن ،قال :حدثنا فَلن ،وغير ذلك من الصيغَ ( ،أو َغي ِر َها مِن الح َال ِ
ت)
َ َ
القولية ،كسمعت فَل ًنا يقول :أشهد باهلل لقد حدثني فَلن ،...إلى آخره ،أو الفعلية كقوله:
تمرا ...إلى آخره ،أو القولية والفعلية م ًعا؛ كقوله :حدثني فَلن
دخلنا على فَلن فأطعمنا ً
آمنت بال َقدَ ر ،...إلى آخره = ( َف ُه َو ا ْل ُم َس ْل َس ُل).
وهو آخذ بلحيته قالُ :
باألولية،
وهو مِن صفات اإلسناد ،وقد يقع التسلسل يف ُمعظم اإلسناد ،كحديث
المسلسل َّ
َ
مسلسَل إلى منتهاه فقد َو ِه َم.
ً
السل َس َل َة تنتهي فيه إلى سفيان بن ُع َيينَ َة فقط ،و َمن رواه
فإن َّ
(و ِصيغُ ا ْألَد ِ
اء) المشار إليه على ثمانية مراتب:
َ
َ َ
األولىَ « :س ِمع ُت َو َحدَّ َثنِي».
( ُث َّم « َأخ َب َرنِي َو َق َرأ ُت َع َلي ِه») ،وهي المرتبة الثانية.
( ُث َّم « ُق ِر َئ َع َلي ِه َو َأنَا َأس َم ُع) ،وهي الثالثة.
( ُث َّم « َأن َب َأنِي») وهي الرابعة.
َاو َلنِي») وهي الخامسة.
( ُث َّم «ن َ
( ُث َّم « َشا َف َهنِي») َ -أي باإلجازة -وهي السادسة.
َب إِ َل َّي») َأي باإلجازة ،وهي السابعة.
( ُث َّم « َكت َ
ِ
أيضا ،وهذا
لص َيغ المحت َِم َل ِة للسماع واإلجازة ،ولعدم السماع ً
( ُث َّم « َعن» َونَح ُو َها) :من ا ِّ

ور َوى.
مثل :قال و َذكر َ

سمعت وحدثني صالحان (لِ َمن َس ِم َع
( َفـ)اللفظان ( ْاألَ َّو َال ِن) مِن ِص َيغ األداء ،وهما:
ُ
وحدَ ه مِن َلف ِ
ظ َّ
وتخصيص التحديث بما ُس ِمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل
الشي ِخ).
ُ
َ ُ
الحديث اصطَلحا ،ول فرق بين التحديث واإلخبار من حيث اللغة ،ويف اد ِ
ِ
الفرق بينهما
عاء
ِّ
ً
ف شديدٌ ؛ لكن لما تقرر الصطَلح صار ذلك حقيق ًة ُعرفِي ًة َف ُت َقدَّ ُم على الحقيقة اللغوية،
تكل ٌ
المشا ِرقة و َمن تبعهم ،وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا
مع أن هذا
َ
الصطَلح إنما شاع عند َ
ُ
والتحديث عندهم بمعنًى واحد.
اإلخبار
هذا الصطَلح؛ بل
ُ
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ِ
بصيغة الجمع يف الصيغة األولى ،كأن يقول :حدثنا فَلن ،أو:
( َفإِن َج َم َع) الراوي؛ َأيَ :أتى
سمعنا فَل ًنا يقول = ( َفـ)هو ٌ
دليل على أنه سمع منه ( َم َع َغي ِر ِه) ،وقد تكون النون للعظمة؛
لكن بِ ِق ِّلة.
أصرح ِصيِ ِغ األداء يف سماع قائلها؛ ألهنا ل
( َو َأ َّو ُل َها)َ ،أي :المراتبَ ( :أص َر ُح َها)َ ،أي:
ُ
مقدارا ما يقع (فِي
تدليساَ ( .و َأر َف ُع َها)
تحتمل الواسطة؛ لكن :حدثني ،قد ُتطلق يف اإلجازة
ً
ً
ِ
اإلم ََل ِء)؛ لِ َما فيه من التثبت والتحفظ.

( َوال َّثالِ ُ
الرابِ ُع) :وهو قرأت عليه (لِ َمن َق َر َأ بِنَف ِس ِه) على الشيخَ ( ،فإِن
ث) :وهو أخربينَ ( ،و َّ
يقول :أخربنا ،أو :قرأنا عليهَ ( ،فهو كَا ْلخَ ِ
ام ِ
َج َم َع) كأن َ
س) ،وهوُ :ق ِر َئ عليه وأنا أسمع.
َُ
ِ
ِ
ِ
بصورة
فصح
ف من هذا أن
َو ُع ِر َ
خير من التعبير باإلخبار؛ ألنه َأ ُ
التعبير «بِ َق َرأ ُت» ل َمن قر َأ ٌ
َ
الحال.
ِ
وجوه التحمل عند الجمهور ،و َأب َعدَ َمن أبى ذلك مِن أهل
تنبيه :القراءة على الشيخ َأ َحدُ
إنكار اإلمام مالك ،وغيره من المدنيين ،عليهم يف ذلك ،حتى بالغ بعضهم
العراق ،وقد اشتد
ُ
فرجحها على السماع مِن لفظ الشيخ ،وذهب َجم ٌع َج ٌّم ،منهم ال ُب َخ ِ
ار ّي وحكاه يف أوائل
َّ
«صحيحه» عن جماعة مِن األئمة إلى أن السماع مِن ِ
ِ
الشيخ والقراء َة عليه؛ يعني يف
لفظ
َ
الصحة والقوة سواء ،واهلل أعلم.
ار؛ إِ َّل فِي ُعر ِ
واصطَلح المتقدمين (بِ َمعنَى ِ
( َو ْ ِ
اإلخ َب ِ
ال ْن َبا ُء) مِن ُ
ف ال ُم َت َأ ِخ ِري َن
حيث اللغ ُة
ُ
َف ُه َو لِإلِ َج َاز ِة؛ َكـ« َع ْن») ،ألهنا يف عرف المتأخرين لإلجازة.
ِ
مرسل ًة أو
الس َما ِع) ،بخَلف غير المعاصر فإهنا تكون َ
( َو َعــن َعنَ ُة ال ُم َعاص ِر َمح ُمو َل ٌة َع َلى َّ
المعاص َر ِة( ،إِ َّل مِ َن ال ُمدَ ِّلس) فإهنا ليست
منقطعةً ،فشر ُط حملها على السماع :ثبوت
َ
محمول ًة على السماع.
ِ
ِ
وت لِ َقائِ ِه َما)َ ،أي :الشيخ
عنعنة
( َوقِي َلُ :يش َت َر ُط) يف حمل
المعاص ِر على السماع ( ُث ُب ُ
المرسل
والراوي عنهَ ( ،و َلو َم َّر ًة) واحدةً؛ لِ َيحصل األم ُن مِن باقي َمعن َعنِ ِه عن كونِ ِه من
َ
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المخت َُار) ،تب ًعا لعلي بن المديني ،وال ُب َخ ِ
ار ّي ،وغيرهما من الن َّقاد.
الخفيَ ( ،و ُه َو ُ
ِّ
اإلج َاز ِة الـم َت َّل َف ِ
ِ
تجوزاَ ( ،و)كذا (ا ْلـ ُم َكا َت َب َة فِي ِ
اإل َج َاز ِة
ظ بِ َها)
ً
( َو َأط َل ُقوا ا ْلـ ُم َشا َف َه َة في ِ َ
ُ
ُوب بِها) :وهو موجود يف ع ِ
بارة كثير من المتأخرين ،بخَلف المتقدّ مين؛ فإهنم إنما
الـ َمكت ِ َ
يطلقوهنا فيما كَتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب ،سوا ٌء َأ ِذن له يف روايته أم ل ،ل فيما
إذا َكتَب إليه باإلجازة فقط.
( َواشت ََر ُطوا فِي ِص َّح ِة) الرواية بـ(ا ْل ُمن ََاو َل ِة اقتِ َرا َن َها بِ ِ
اإلذ ِن بِا ِّلر َوا َي ِةَ ،و ِه َي) -إذا َح َصل هذا
الشرطَ ( -أر َف ُع َأن َوا ِع ِ
اإل َج َاز ِة)؛ لِما فيها من التعيين والتشخيص.
َ
ُ
األصل
الطالب
الشيخ أص َل ُه ،أو ما قام مقا َم ُه للطالب ،أوُ :يح ِض ُر
وصو َر ُتها :أن َيدفع
ُ
ُ
أيضا :أن ُي َم ِّكنَ ُه
للشيخ ،ويقول له يف الصورتين :هذا روايتي عن فَلن فار ِو ِه َعنِّي ،وشرطه ً

َ
ويقابل عليه ،وإل إن ناو َل ُه واسرت َّد يف الحال فَل
منه :إما بالتمليك ،وإما بالعار ّية؛ لِ َين ُق َل منه
ِ
يتبين لها زياد ُة مزية على اإلجازة الم َع َّينة ،وهي :أن ُي ِ
ُ
برواية كتاب م َع َّين و ُي َع ِّين
الشيخ
جيزه
له كيفية روايته له.
وجنَح َمن اعتربها إلى َّ
أن مناولته
وإذا َخ َلت المناولة عن اإلذن لم ُيع َت َبر هبا عند الجمهورَ ،
إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب مِن بلد إلى بلد.
صحة الرواية بالكتابة المجر ِ
ِ
دة جماع ٌة مِن األئمة ،ولو لم ُيق َرن ذلك باإلذن
وقد ذهب إلى
َّ
ِ
بالرواية ،كأهنم اكتفوا يف ذلك بالقرينة ،ولم َيظهر لي ٌ
مناولة الشيخ مِن يده
قوي بين
فرق ٌّ
للطالب ،وبين إرساله إليه بالكتاب مِن موضع إلى آخر ،إذا َخَل ٌّ
كل منهما عن اإلذن.
( َوك ََذا اشت ََر ُطوا ِ
اإلذ َن فِي ا ْل ِو َجا َد ِة):
وهي :أن َي ِ
ٍّ
ف كاتِ َب ُه فيقول« :وجدت بخط فَلن» ،ول َي ُسو ُغ فيه إطَلق
بخط َيع ِر ُ
جدَ
أخربين بمجرد ذلك ،إل إن كان له مِنه إذ ٌن بالرواية عنه ،و َأط َل َق قو ٌم ذلك َف ُغ ِّلطوا.
( َو)كذا (ا ْل َو ِص َّي ِة بِا ْلكِت ِ
َاب):
وهو :أن يوصي عند موته ،أو سفره ،لشخص ُم َع َّين ،بأصله ،أو بأصوله ،فقد قال قوم من
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األئمة المتقدمين :يجوز له أن يروي تلك األصول عنه بمجرد هذه الوصية ،و َأ َبى ذلك
الجمهور ،إل إن كان له منه إجازةٌ.
( َو)كذا اشرتطوا اإلذن بالرواية يف ( ْ ِ
ال ْع َال ِم):
ُ
الشيخ أحدَ الطلبة بأنني أروي الكتاب الفَلين عن فَلن ،فإن كان له منه
وهو :أن ُيعلِ َم
بذلِ َك ك ْ ِ
َال َجاز َِة ا ْل َع َّام ِة) يف ال ُم َج ِ
إجاز ٌة اع ُتبِ َرَ ( ،وإِ َّل َف ََل ِعب َر َة َ
از له ،ل يف المجاز به ،كأن
يقول :أجزت لجميع المسلمين ،أو لِ َمن َأدرك حيايت ،أو ألهل اإلقليم الفَلين ،أو ألهل البلد
الفَلنية ،وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب النحصار.
( َو)كذا اإلجازة (لِل َمج ُه ِ
مبهما أو ُمه َم ًَل.
ول) ،كأن يكون ً
(و)كذا اإلجازة (لِل َمعدُ و ِم) كأن َ
أجز ُت لمن سيولد لفَلن ،وقد قيل :إن َع َط َفه على
يقولَ :
أيضا،
صح ،وكأن يقول :أجزت لك ولِ َمن سيولد لك ،واألقرب عد ُم الصحةً ،
موجود ّ
ِ
ِ
أجزت لك إن
مشيئة الغير ،كأن يقول:
بشرط
وكذلك اإلجازة لموجود ،أو معدومُ ،ع ِّل َقت
ُ
أجزت لِ َمن شاء فَلن ،ل أن يقول :أجزت لك إن شئت .وهذا ( َع َلى األَ َص ِّح
شاء فَلن ،أو
ُ
فِي َج ِمي ِع َذلِ َك).
الخطيب ،وحكاه
وقد َج َّوز الرواية بجميع ذلك ِ -سوى المجهول ،ما لم يبين المراد منه-
ُ
واستعم َل اإلجاز َة للمعدوم مِن القدماء أبو بكر بن أبي داود ،وأبو
عن جماعة من مشايخه،
َ
وروى باإلجازة
عبد اهلل بن َمندَ ه ،واستعمل المع َّلق َة منهمً ،
أيضا ،أبو بكر بن أبي خيثمةَ ،
الح ّفاظ يف كتَاب ،ور َّتبهم على حروف المعجم لكثرهتم.
العامة َجم ٌع كثير َج َم َع ُهم بعض ُ
ف
ضي؛ ألن اإلجازة الخاصة ال ُم َع َّينَ َة ُمخ َت َل ٌ
وكل ذلك ،كما قال ابن الصَلح :توس ٌع ُ
غير َمر ٍّ
يف صحتها اختَل ًفا قو ًيا عند القدماء ،وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين،
فهي دون السماع بالتفاق ،فكيف إذا َح َصل فيها السرتسال المذكور! فإهنا تزداد ضع ًفا،
خير مِن إيراد الحديث ُمع َض ًَل .واهلل تعالى أعلم.
لكنها ،يف الجملةٌ ،
وإلى هنا انتهى الكَلم يف أقسام صيغ األداء.

أمحد بن حجر العسقالني

51

ِ
ِ
اص ُهم) ،سواء
( ُث َّم الر َوا ُة إِ ِن ا َّت َف َقت َأس َم ُ
اؤ ُهمَ ،و َأس َما ُء آ َبائ ِهم َف َصاعدً اَ ،واخ َت َل َفت َأش َخ ُ
اتفق يف ذلك اثنان منهم أو أكثر ،وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدً ا يف الكنية والنسبة = ( َف ُه َو)
النوع الذي يقال له( :ا ْلـ ُمت َِّف ُق َوا ْلـ ُم ْف َترِ ُق).
ِ
َّف فيه الخطيب كتا ًبا
الشخصان
وفائدة معرفته :خشي ُة أن ُي َظ َّن
شخصا واحدً ا ،وقد َصن َ
ً
وزدت عليه شي ًئا كثي ًرا.
حافَل ،وقد َل َّخصتُه
ً
ُ
وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ ألنه ُيخشى منه أن ُي َظ َّن الواحد اثنين،
وهذا ُيخشى منه أن يظن الثنان واحدً ا.
(وإِ ِن ا َّت َف َق ِ
ت األَس َما ُء َخطاَ ،واخ َت َل َفت نُط ًقا) سواء كان مرجع الختَلف النَّقط أم َّ
الشكل
َ
ف َوا ْلـ ُمخْ ت َِل ُ
( َف ُه َو ا ْلـ ُم ْؤت َِل ُ
ف).
ِ
مهمات هذا الفن ،حتى قال علي بن المديني :أشد التصحيف ما يقع يف
ومعرفته من َّ
القياس ،ول َقبله شيء َيدُ ل عليه ،ول َبعدَ ُه،
بعضهم بأنه شيء ل َيدخله
ووج َه ُه ُ
ُ
األسماءَّ .
ِ
كتاب «التصحيف» له ،ثم أفرده
َّف فيه أبو أحمد العسكري ،لكنه أضافه إلى
وقد َصن َ
بالتأليف عبد الغني بن سعيد َف َجمع فيه كتابين :كتاب يف ُمش َتبِ ِه األسماء ،وكتاب يف ُمش َتبِ ِه
وج َمع ُ
ذيَل.
حافَل ثم َج َمع الخطيب ً
ً
شيخ ُه الدارقطني يف ذلك كتا ًبا
النسبةَ ،
آخر
ثم َج َمع
َ
الجميع أبو نصر بن ماكول يف كتابه «اإلكمال» ،واستدرك عليهم يف كتاب َ
َج َمع فيه أوهامهم و َب َّينها ،وكتا ُبه مِن أجم ِع ما ُج ِم َع يف ذلك ،وهو عمدُ ة ِّ
كل محدِّ ث بعده.
وقد استدرك عليه أبو بكر ب ُن نقط َة ما فاته ،أو َتجدَّ د بعده يف مجلد ضخم ،ثم َذ ّيل عليه
وج َمع
منصور بن َسليم -بفتح السين -يف مجلد لطيف ،وكذلك ،أبو حامد بن الصابوينَ ،
مختص ًرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم؛ َف َك ُث َر فيه الغلط
الذهبي يف ذلك كتا ًبا
َ
والتصحيف ال ُم َبايِ ُن لموضو ِع الكتاب.
وقد َي َّسر اهلل تعالى بتوضيحه يف كتاب َس َّميتُه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ،وهو مجلدٌ
كثيرا مما أهمله ،أو لم
واحدٌ ؛ فضبط ُته بالحروف على الطريقة المر ِض َّية،
ُ
وزدت عليه شي ًئا ً
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يقف عليه ،وهلل الحمد على ذلك.
ت األَسماء)َ :خطا ونُط ًقا( ،واخ َت َل َف ِ
(وإِ ِن ا َّت َف َق ِ
ت اآل َبا ُء) نُط ًقا ،مع ائتَلفهما َخطا:
َ
َ
َ ُ
نيسابوري ،والثاين
كمحمد بن َعقيل -بفتح العين -ومحمد بن ُع َقيل -بضمها :-األول
ٌّ
فِ
يابي ،وهما مشهوران وطبقت ُُهما متقاربة.
ر
ّ
( َأو بِال َعك ِ
س) :كأن تختلف األسماء :نُط ًقا ،و َتأ َتلِف َخطا ،وتتفق اآلباءَ :خطا ونُط ًقا:
ُ
تابعي
وس َريج بن النعمان ،األول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو
كش َريح بن النعمانُ ،
ٌّ
يروي عن علي ﭬ ،والثاين بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ ال ُب َخ ِ
ار ّي = ( َف ُه َو) النوع
الذي يقال له( :ا ْلـ ُمت ََشابِ ُه).
ب ِ
اق فِي السم َواس ِم األَ ِ
( َوك ََذا إِن َو َق َع َذلِ َك ِال ِّت َف ُ
َّف فيه
ف فِي النِّس َب ِة) ،وقد َصن َ
والختِ ََل ُ
أيضا بما فاته َأ َّو ًل وهو كثير
ً
الخطيب كتا ًبا
جليَل َس َّما ُه «تلخيص المتشابه» ثم ذ ّيل عليه ً
الفائدة.
ِ
(ويتَرك ِ
اع؛ مِن َها َأن َيح ُص َل ِال ِّت َفا ُق َأ ِو ِالشتِ َبا ُه) يف السم واسم األب،
َّب من ُه َوم َّما َقب َل ُه َأن َو ُ
ََ َ ُ
فأكثر مِن أحدهما ،أو منهما .وهو على قسمين:
مثَل( ،إِ َّل فِي َحرف َأو َحر َفي ِن)،
ً
َ
 إما بأن يكون الختَلف بالتغيير ،مع أن عدد الحروف ثابت ٌة يف الجهتين.ِ
نقصان بعض األسماء عن بعض.
 أو يكون الختَلف بالتغيير معِ
وهم جماعةٌ ،منهم
محمد بن ِسنان -بكسر المهملة ونونين بينهما َألِ ٌ
فُ -
َفمن أمثلة األولّ :
ال َع َوقِي -بفتح العين والواو ثم القاف -شيخ ال ُب َخ ِ
ار ّي ،ومحمد بن َس َّيار -بفتح المهملة
ّ
أيضا جماعةٌ ،منهم :اليمامي شيخ عمر بن
وهم ً
وتشديد الياء التحتانية وبعد األلف راءُ -
يونس.
تابعي
ومنها :محمد بن ُحنَين -بضم المهملة ونونين األولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية-
ٌّ
َيروي عن ابن عباس وغيره ،ومحمد بن ُج َبير -بالجيم بعدها موحدة وآخره راء -وهو
أيضا.
محمد بن ُج َبير من ُمط ِعم ،تابعي مشهورً ،
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ف بن واصل -بالطاء بدل العينٌ -
شيخ
ومِن ذلكُ :م َع ِّرف بن واصل ،كويف مشهور ،و ُم َط ِّر ُ
آخر يروي عنه أبو حذيفة النَّه ِدي.
ُ
أيضا :أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد ،وآخرون ،و َأح َيدُ بن الحسين،
ومنه ً
مثله؛ لكن بدل الميم ياء تحتانية ،وهو ٌ
بخاري يروي عنه عبد اهلل بن محمد البِي َكن ِدي.
شيخ
ٌّ
أيضا :حفص بن ميسرةٌ ،
شيخ مشهور من طبقة مالك ،وجعفر بن ميسرة ،شيخ
ومِن ذلكً ،
ِ
والفاء بعدها صاد مهملة ،والثاين بالجيم
لعبيد اهلل بن موسى الكويف ،األول بالحاء المهملة
والعين المهملة بعدها فاء ثم راء.
وهم جماعة:
ومن أمثلة الثاين :عبد اهلل بن زيدُ ،
منهم يف الصحابة:
 صاحب األذان ،واسم جده :عبد ربه. وراوي حديث الوضوء ،واسم جده :عاصم .وهما أنصاريان.أيضا جماعة:
وهم ً
وعبد اهلل بن يزيد ،بزيادة ياء يف أول اسم األب والزاي مكسورةُ ،
منهم يف الصحابة:
 َالخط ِميُ ،يكنَى أبا موسى وحديثه يف «الصحيحين».
نظر.
 والقارئ ،له ذك ٌر يف حديث عائشة .وقد زعم بعضهم أنه الخطمي .وفيه ٌومنها :عبد اهلل بن يحيى ،وهم جماعةٌ ،وعبد اهلل بن ن َُج ّي -بضم النون وفتح الجيم
تابعي معروف َير ِوي عن علي ﭬ.
وتشديد الياء-
ٌّ
التفاق يف الخط والنطق؛ لكن يحصل الختَلف أو الشتباه (بِالتَّق ِد ِ
ُ
يم
( َأو) يحصل
والتأخير يف السم الواحد
التقديم
َوالتَّأ ِخ ِير) :إما يف السمين جملةًَ ( ،أ َو نَح ِو َذلِ َك) ،كأن يقع
ُ
ُ
يف بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به.
مثال األول :األسود بن يزيد ،ويزيد بن األسود وهو ظاهر ،ومنه عبد اهلل بن يزيد ويزيد بن
عبد اهلل.
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ومثال الثاين :أيوب بن َس ّيار ،وأيوب بن َيسار ،األول مدين مشهور ليس بالقوي ،واآلخر
مجهول.
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خَاتِمَ ٌة
(ومِن الم ِهم) عند المحدثين (مع ِر َف ُة َطب َق ِ
ات الر َو ِاة).
َ
َ
َ َ ُ ِّ
والوقوف
وفائدته :األمن مِن تداخل المشتبهين ،وإمكان ال ّطَلع على تبيين المد ِّلسين،
ُ
على حقيقة المراد مِن العنعنة.
ِ
ولقاء المشايخ.
الس ِّن
والطبقة يف اصطَلحهم :عبار ٌة عن جماعة اشرتكوا يف ِّ
ُ
حيث
وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين ،كأنس بن مالك ﭬ ،فإنه من
ِ
ُ ِ
طبقة من
الس ِّن ُي َعد يف
مثَل ،ومن
ثبوت صحبتِ ِه للنبي ﷺ ُي َعد يف طبقة العشرةً ،
ُ
حيث ص َغ ُر ِّ
الجميع طبق ًة واحدةً ،كما صنع ابن
فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة َج َع َل
َ
بعدهمَ ،
ِ
شهود الم ِ
ِ
شاه ِد
كالسب ِق إلى اإلسَلم ،أو
ِح ّبان ،وغيره ،و َمن نظر إليهم
َ
باعتبار قدر زائدَّ ،
الفاضلة ،ج َعلهم طبقات ،وإلى ذلك َجنَح صاحب «الطبقات» أبو عبد اهلل محمد بن سعد
أجمع ما ُج ِم َع يف ذلك.
البغدادي ،وكتا ُبه
ُ
ِ
ِ
األخذ عن بعض
باعتبار
وكذلك َمن جاء بعد الصحابة ،وهم التابعونَ :من نظر إليهم
ِ
أيضا ،و َمن نَظر إليهم باعتبار
الصحابة = فقد ج َعل
الجميع طبق ًة واحدةً ،كما صنع ابن حبانً ،
َ

ٍّ
ولكل منهما وج ٌه.
قسمهم ،كما فعل محمد بن سعد،
اللقاء َّ
أيضا :معرفة (موالِ ِ
يد ِهمَ ،و َو َف َياتِ ِهم)؛ َّ
ألن بمعرفتِها َيحصل األم ُن مِن َدعوى
( َو)مِن المهمً ،
ََ
المدِّ عي لِلِ ِ
قاء بعضهم ،وهو يف نفس األمر ليس كذلك.
أيضا :معرف ُة ( ُبلدَ انِ ِهم) وأوطاهنم ،وفائد ُت ُه :األم ُن مِن تداخل السمين إذا
( َو)من المهمً ،
ا َّتفقا؛ لكن افرتقا بالنسب.

56

نزهة النظر

يحا َو َج َها َل ًة)؛ ألن الراوي إما أن
أيضا :معرف ُة ( َأح َوالِ ِهم؛ َتع ِد ً
( َو)مِن المهمً ،
يَل َو َتج ِر ً
ف عدال ُته ،أو يعر َ ِ
عرف فيه شي ٌء مِن ذلك.
عر َ
ف فس ُق ُه ،أو ل ُي َ
ُ ُ َ
ُت َ
ِ
مر ِات ِ
ب ا ْلـ َج ْرحِ ) والتعديل.
( َو)من أهم ذلك ،بعد ال ّطَلع :معرف ُة ( َ
أسباب ذلك فيما مضى،
خص بما ل يستلزم َر َّد حديثِه ك ِّل ِه ،وقد َب َّينَّا
َ
ألهنم قد َيجرحون الش َ
شرحها ُم َف َّص ًَل.
وحصرناها يف عشرة ،وتقدَّ م ُ
والغرض هنا ِذك ُر األلفاظ الدالة يف اصطَلحهم على تلك المراتب.
ُ
ف) بما دل على المبالغة فيه ،وأصرح ذلك التعبير
وللجرح مراتبَ ( :و َأس َو ُأ َها :ال َوص ُ
(بِـ« َأ ْف َع َل»؛ َكـ « َأك َْذ ُب الن ِ
َّاس» ،)،وكذا قولهم :إليه المنتهى يف الوضع ،أو ُركن الكذب،
ونحو ذلك.
نوع مبالغة ،لكنها دون التي
اب))؛ ألهنا وإن كان فيها ُ
اع)َ ،أو (ك ََّذ ٌ
( ُث َّم ( َد َّج ٌال)َ ،أو ( َو َّض ٌ
قبلها.
ح ْف ِ
فَلن (« َلين»َ ،أو «سيئ ا ْل ِ
ظ»َ ،أو
( َو َأس َه ُل َها) ،أي :األلفاظ الدالة على الجرح = قولهمٌ ِّ ٌ :
َ ِّ ُ
«فِ ِيه َأ ْد َنى م َق ٍ
ال»).
َ
مراتب ل تخفى.
و َبي َن أسوإِ الجرح وأسهلِ ِه
ُ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ضعيف ،أو
الحديث ،أشد مِن قولهم:
منكر
ساقط ،أو
مرتوك ،أو
قولهم:
ٌ
فاحش الغلط ،أو ُ

ليس بالقوي ،أو فيه ٌ
مقال.
مر ِات ِ
ب ال َّت ْع ِد ِ
يل):
( َو)مِن المهمً ،
أيضا :معرفة ( َ
التعبير (بِـ( َأ ْف َع َل)؛ َكـ
أيضا ،بما َد َّل على المبالغة فيه ،وأص َر ُح ذلك:
( َو َأر َف ُع َها :ال َوص ُ
ف )ً ،
ُ
ِ
َّاس)) ،أو ِ
( َأ ْو َث ُق الن ِ
التثبت].
أثبت الناس ،أو إليه المنتهى يف [
( ُث َّم َما َت َأ َّكدَ بِ ِص َفة) مِن الصفات الدالة على التعديلَ ( ،أو ِص َفتَي ِن؛ َكـ (ثِ َق ٌة ثِ َق ٌة)) ،أو ثبت
ثبتَ ( ،أو (ثِ َق ٌة َحافِ ٌظ)) ،أو عدل ضابط ،أو نحو ذلك.
َاهاَ :ما َأش َع َر بِال ُقر ِ
ب مِن َأس َه ِل التَّج ِر ِ
يح؛ َكـ( َش ْيخٍ ))َ ،و ُير َوى حديثه ،و ُيع َت َبر به،
( َو َأدن َ
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ِ
ونحو ذلك.
مراتب ل َتخ َفى.
و َبي َن ذلك
ُ

ِ
لتكملة الفائدة ،فأقول:
( َو)هذه أحكا ٌم تتعلق بذلكُ ،ذكِ َرت ها هنا
ِ
( َو ُتق َب ُل التَّزكِ َي ُة مِن َع ِ
بمجرد ما ظهر له ابتدا ًء،
ارف بِ َأس َبابِ َها) ،ل مِن غير عارف؛ لئَل ُي َزك َِّي
مِن غير ممارسة واختبار( ،و َلو) كانت التزكية صادر ًة (مِن) م َز ٍّك (و ِ
احد َع َلى األَ َص ِّح)،
َ
َ
ُ
ِ
أيضا.
شرط أهنا ل ُتق َبل إل مِن اثنين؛ إلحا ًقا لها بالشهادة ،يف األصحً ،
خَل ًفا ل َمن َ
والفرق بينهماّ :
أن التزكي َة ُتن ََّز ُل منزل َة ال ُحكم؛ فَل ُيشت ََرط فيها العدد ،والشهاد ُة تقع مِن
الشاهد عند الحاكم؛ فافرتقا.
ولو قيلُ :ي َف َّص ُل بين ما إذا كانت التزكية يف الراوي مستند ًة مِن المزكِّي إلى اجتهاده ،أو إلى
النَّقل عن غيره لكان ُمت ِ
َ
أصَل؛ ألنه حينئذ يكون
األول ،فَل ُيشرتط ال َعدَ ُد ً
َّج ًها؛ فإنه إن كان
أيضا ،ل ُيشرتط العدد؛ ألن
بمنزلة الحاكم ،وإن كان الثانِ َيَ ،ف َيج ِري فيه
ُ
الخَلف .وتب ّي َن أنهً ،
فرع عنه .واهلل گ أعلم.
أصل النقل ل ُيشرتط فيه العدد؛ فكذا ما َت َّ
جرح َمن َأف َر َ
ط فيه؛ َف َج َر َح
وينبغي أل ُيقبل الجرح والتعديل إل من عدل ُم َت َي ِّقظ؛ فَل ُيقبل ُ
بما ل يقتضي ر َّد حديث المحدِّ ث ،كما ل ُتقبل تزكي ُة َمن َأخذ بمجرد الظاهر؛ ف َأطلق
التزكيةَ.
وقال الذهبي -وهو من أهل الستقراء التام يف نقد الرجال« :-لم َيجتمع اثنان من علماء
ِ
ِ
تضعيف ثقة» انتهى.
توثيق ضعيف ،ول على
هذا الشأن قط على
ُ
الجميع على تركه.
يجتمع
حديث الرج ِل حتى
ولهذا كان مذهب النسائي أل ُيرت َُك
ُ
َ
المتكلم يف هذا الفن من التساهل يف الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدّ َل ِ
بغير تثبت كان
َول َيح َذر
ُ
كالمثبِ ِ
ت ُحك ًما ليس بثابتَ ،ف ُيخ َشى عليه أن َيدخل يف زمرة َمن روى حدي ًثا وهو ُي َظن أنه
ُ
ك َِذ ٌب ،وإن َج َر َح ِ
وو َسمه بِ ِمي َس ِم سوء
بغير تحرز َأقدَ َم على الطعن يف مسلم بريء من ذلكَ ،
عار ُه أبدً ا.
َيبقى عليه ُ
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ِ
ِ
الفاسد .وكَل ُم المتقدمين سالِ ٌم مِن هذا،
والغرض
واآلفة َتدخل يف هذا تار ًة مِن الهوى
ِ
ِ
قديما وحدي ًثا.
غال ًبا ،وتار ًة من المخالفة يف العقائد ،وهو موجود كثي ًراً ،
ِ
ِ
برواية المبتدعة.
الحال يف العمل
تحقيق
ول ينبغي إطَلق الجرح بذلك ،فقد قدَّ منا
َ
طلق ذلك جماع ٌة؛ ولكن محل ُه (إِن َصدَ َر ُم َب َّينًا مِن َع ِ
ارف
( َوال َجر ُح ُم َقدَّ ٌم َع َلى التَّع ِدي ِل) ،و َأ َ
بِ َأسبابِ ِه)؛ ألنه إن كان غير م َفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدال ُتهِ ،
وإن صدر مِن ِ
غير عارف
َ
ُ
َ
َ ُ َّ
ِ
أيضا.
باألسباب لم ُيعترب بهً ،

غير ُم َب َّي ِن السبب ،إذا صدَ ر
( َفإِن َخ ََل) المجروح ( َعن َتع ِديل؛ ُقبِ َل)
ُ
الجرح فيه ( ُمج َم ًَل) َ

مِن عارف ( َع َلى الـ ُمخت ِ
ُ
ٌ
وإعمال قول
تعديل فهو يف َح ِّي ِز المجهول،
َار) ،ألنه إذا لم يكن فيه
المجرح َأولى مِن إهماله.
ِّ
َ
ومال ابن الصَلح يف مثل هذا إلى التوقف فيه.
( َو)مِن المهم ،يف هذا الفن:

فصل

( َمع ِر َف ُة ُكنَى ال ُم َس َّمي َن) ممن اشت ُِه َر باسمه وله كنية ل ُيؤ َمن أن يأيت يف بعض الروايات
َمكنِ ًيا؛ لئَل ُي َظ َّن أنه َ
آخ ُر.
(و)معرفة ( َأسم ِ
اء ال ُم َكنَّي َن) ،وهو عكس الذي قبله.
َ
َ
وهم قليل.
( َو)معرفة ( َم ِن اس ُم ُه كُن َي ُت ُه)ُ ،
وهم كثير.
( َو)معرفة ( َم ِن اختُلِ َ
ف فِي كُن َيتِ ِه)ُ ،
( َو)معرف ُة ( َمن َك ُث َرت ُكنَا ُه) ،كابن ُج َريج ،له كنيتان :أبو الوليد ،وأبو خالدَ ( ،أو) ك ُثرت
( ُن ُعو ُت ُه) وألقابه.

(و)معرفة (من وا َف َقت كُني ُته اسم َأبِ ِ
يه) ،كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدين ،أحد َأتبا ِع
َ َ
َ
َ ُ َ
ِ
ب إلى
عمن ن ََس َب ُه إلى أبيه فقالَ :أخربنا اب ُن إسحاق؛ َفنُس َ
التابعين ،وفائدة معرفته :نَف ُي الغلط َّ
التصحيف ،وأن الصواب :أنا أبو إسحاق.
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( َأ ِو) بـ(ال َعك ِ
السبِيعي.
س) :كإسحاق بن أبي إسحاق َّ
( َأ ِو) وافقت (كُني ُت ُه كُن َي َة َزو َجتِ ِه) ،كأبي أيوب األنصاري ،و ُأم أيوب ،صحابيان مشهوران.
ِِ
اسم أبيه ،كالربيع بن أنس ،عن أنس ،هكذا يأيت يف الروايات َف ُيظن أنه
اسم شيخه َ
أو وافق ُ
يروي عن أبيه ،كما وقع يف «الصحيح» :عن ِ
أنس
عامر بن سعد ،عن سعد ،وهو أبوه ،وليس ٌ
 ُأنصاري ،وهو أنس بن مالك الصحابي
بكري ،وشيخه
شيخ الربيع-والدَ ه؛ بل أبوه
ٌّ
ٌّ
المذكور مِن أولده.
الربيع
المشهور ،وليس
ُ
ُ
(و)معرفة (من ن ُِسب إِ َلى َغي ِر َأبِ ِ
يه):
َ
َ
َ
كالمقداد بن األسود نسب إلى األسود الزهري لكونه تبناه ،وإنما هو المقداد بن عمرو.
ِ
ِ
اسم ُأ ِّم ِه،
أو إلى ُأ ِّمه ،كابن ُع َل ّية ،هو إسماعيل بن إبراهيم بن مق َسم ،أحدُ الثقات ،و ُع َل َّي ُة ُ
اشت ُِهر هبا ،وكان ل ي ِ
حب أن يقال له :اب ُن ُع َل َّية؛ ولهذا كان يقول الشافعي :أخربنا إسماعيل
ُ
َ
الذي يقال له :اب ُن ُع َل َّية.
ِ
ب (إِ َلى َغي ِر َما َيسبِ ُق لِل َفه ِم):
( َأو) نُس َ
منسوب إلى ِصناعتها أو َبي ِعها ،وليس كذلك ،وإنما كان يجالسهم؛
ظاهر ُه أنه
كالح َّذاء،
ٌ
َ
ُ
َفن ُِسب إليهم.
وكسليمان التيمي ،لم يكن مِن بني التيم؛ ولكن َن َزل فيهم.
ِ
ِ
اسم الجد
اسم ُه،
واسم أبيه َ
ُ
وكذا َمن نُسب إلى جده؛ ل ُيؤ َمن التباسه ،بمن وافق اس ُم ُه َ
المذكور.
(و)معرفة (م ِن ا َّت َف َق اسمه واسم َأبِ ِ
يه َو َجدِّ ِه) ،كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن
َ
ُ ُ َ ُ
َ
ِ
لسل.
المس َ
أكثر من ذلك .وهو من فروع َ
أبي طالب ،وقد َي َق ُع ُ
ِ
ِ
ِ
األب فصاعدً ا ،كأبي اليمن الكِندي هو
واسم
السم
واسم األب مع
السم
وقد يتفق
ُ
ُ
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن.
خ ِه َفص ِ
خ ِه و َشي ِخ َشي ِ
( َأو) يتفق اسم الراوي و(اسم َشي ِ
اعدً ا) :كعمران عن عمران عن
َ
َ
ُ
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عمران ،األولُ :يعرف بالقصير ،والثاين :أبو رجاء ال ُع َط ِ
دي ،والثالث :ابن ُح َصين الصحابي
ار ّ
ﭬ.
وكسليمان عن سليمان عن سليمان ،األول :ابن أحمد بن أيوب الطرباين ،والثاين :ابن
أحمد الواسطي ،والثالث :ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت ُش َرحبيل.
اله َم َذاين الع ّطار ،مشهور بالرواية عن أبي
وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه م ًعا ،كأبي العَلء َ
علي األصبهاين الحدّ ادٌّ ،
وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد بن الحسن بن أحمد بن
ِ
َّف فيه
وصن َ
الحسن بن أحمد فاتفقا يف ذلك ،وافرتقا يف الكنية والنِّس َبة إلى البلد والصناعةَ .
حافَل.
ً
أبو موسى المديني جز ًءا

ِِ
الر ِ
لطيف ،لم يتعرض له ابن
نوع
ٌ
اوي َعن ُه) ،وهو ٌ
( َو)معرفة ( َم ِن ا َّت َف َق اس ُم َشيخه َو َّ

تكرارا أو انقَل ًبا.
الصَلح ،وفائدتهَ :رفع اللبس عمن ُي َظن أن فيه
ً
َف ِمن أمثلته :ال ُب َخ ِ
ار ّي ،روى عن مسلم وروى عنه مسلم ،فشيخه :مسلم بن إبراهيم
الحجاج ال ُق َشيري صاحب الصحيح.
ال َفراهيدي البصري ،والراوي عنه :مسلم بن
َّ
أيضا :روى عن مسلم بن إبراهيم ،وروى عنه مسلم بن
وكذا وقع ذلك ل َعب ِد بن ُح َميدً ،
الحجاج يف «صحيحه» حدي ًثا هبذه الرتجمة بعينها.
ُ
فشيخ ُه :هشام بن عروة ،وهو
ومنها :يحيى بن أبي كثير :روى عن هشام ،وروى عنه هشام:
مِن َأقرانِ ِه ،والراوي عنه :هشام بن أبي عبد اهلل الدستوائي.
ومنها :ابن جريج روى عن هشام ،وروى عنه هشام ،فاألعلى :ابن عروة ،واألدنى :ابن
يوسف الصنعاين.
الح َكم بن ُعتَيبةَ ،يروي عن ابن أبي ليلى ،وعنه ابن أبي ليلى ،فاألعلى:
ومنهاَ :
عبد الرحمن ،واألدنى :محمد بن عبد الرحمن المذكور ،وأمثلته كثيرة.
(و)من المهم ،يف هذا الفن( :مع ِر َف ُة األَسم ِ
اء الـ ُم َج َّر َد ِة) ،وقد َج َم َعها جماع ٌة مِن األئمة.
َ
َ
َ
بغير قيد ،كابن سعد يف «الطبقات» ،وابن أبي َخي َث َمةَ ،وال ُب َخ ِ
فمنهم َمن جمعها ِ
ار ّي يف
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«تاريخهما» ،وابن أبي حاتم يف «الجرح والتعديل».
ومنهم من أفرد الثقاتِ ،
كالعجلي ،وابن حبان ،وابن شاهين.
َ
ومنهم َمن أفرد المجروحين ،كابن َع ِد ّيِ ،
وابن ِح ّب َ
أيضا.
انً ،
ِ
ِ
كرجال ال ُب َخ ِ
ورجال مسلم،
ار ّي ،ألبي نصر الكَلباذي،
ومنهم َمن َت َق َّيدَ بكتاب مخصوص،
ِ
ورجال أبي داود ،ألبي علي
ألبي بكر بن َمن ُجويه ،ورجالِهما م ًعا ألبي الفضل ابن طاهر،
ُ
ُ
ورجال النَّسائي ،لجماعة مِن المغاربة ،ورجال الستة:
رجال التِّرمذي،
الج َّياينّ ،وكذا
َ
«الصحيحين» ،وأبي داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه ،لعبد الغني المقدسي يف كتابه
«الكمال» ،ثم ه َّذبه ِ
الم ِّزي يف «هتذيب الكمال» ،وقد َل ّخصتُهِ ،
دت عليه أشيا َء كثيرة
وز ُ
وسميته «هتذيب التهذيب» ،وجاء مع ما اشتمل عليه مِن الزياداتَ ،قدر ِ
ثلث األصلِ.
َ
َ
المف َر َد ِة).
( َو)مِن المهمً ،
أيضا :معرفة األسماء ( ُ
َّف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون ال َبرديجي ،فذكر أشياء َت َع َّق ُبوا عليه
وقد َصن َ
بعضها:
َ
مِن ذلك قولهُ :صغ ِدي بن سنان ،أحدُ الضعفاء ،وهو بضم المهملة ،وقد ُتبدَ ُل ِسينًا مهملة،
ِ
ِ
وسكون الغين المعجمة بعدها ٌ
بلفظ النسب،
اسم َع َلم
مهملة ثم يا ٌء كياء النسب ،وهو ُ
دال َ
وليس هو فر ًدا؛ ففي «الجرح والتعديل» ،لبن أبي حاتمُ :صغ ِدي الكويف ،وثقه ابن معين.
وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه ،ويف تاريخ ال ُع َقيليُ « :صغ ِدي بن عبد اهلل .يروي عن
َّ
قتادة» .قال ال ُعقيلي« :حديثه غير محفوظ» .انتهى .وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم ،وأما
كون العقيلي ذكره يف «الضعفاء» فإنما هو للحديث الذي ذكره ،وليست اآلفة منه؛ بل هي من
الراوي عنه :عنبسة بن عبد الرحمن .واهلل أعلم.
ومِن ذلكَ :سندَ ر -بالمهملة والنون -بوزن َجع َفر ،وهو مولى ِ
الج َ
امي ،له صحبة
ذ
باع
ن
ز
ُ
ّ
غير ُه ،فيما نعلم؛ لكن َذكَر
ورواية ،والمشهور أنه ُيكنَى أبا عبد اهلل ،وهو اس ُم فرد لم َيت ََس َّم به ُ
أبو موسى ،يف « َّ
الذي ِل على معرفة الصحابة» ،لبن مندهَ :سندَ ر أبو األسود ،وروى له حدي ًثا،
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َ
المذكور محمدُ بن الربيع
الحديث
و ُت ُع ِّقب عليه ذلك ،فإنه هو الذي ذكره ابن منده ،وقد َذك ََر
َ
الجيزي ،يف «تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر» ،يف ترجمة َسندَ ر مولى ِزنباع ،وقد َح َّرر ُت
ّ
ذلك يف كتابي يف الصحابة.
ِ
بلفظ السم ،وتار ًة تكون
اب) وهي تار ًة تكون
( َو َك َذا) معرفة (ال ُكنَى) المجردة ( َواألَل َق ُ
بلفظ ال ُكنية ،وتقع نسب ًة إلى عاهة أو ِحر َفة.
أكثري بالنسبة
ابَ ،و)هي تار ًة ( َت َق ُع إِ َلى ال َق َبائِ ِل) ،وهو يف المتقدمين
ٌّ
( َو)كذا معرفة (األَن َس ُ
أكثري بالنسبة إلى المتقدمين،
إلى المتأخرينَ ( ،و)تار ًة إلى (األَو َطا ِن) ،وهذا يف المتأخرين
ٌّ
ِ
ِ
ِ
او َر ًة) ،وتقع إلى
والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون (بِ ََل ًداَ ،أو ض َيا ًعاَ ،أو س َك ًكاَ ،أو ُم َج َ
والحر ِ
ِ
ف كال ّبزاز.
الصنائع ،كالخ ّياط،
َ
ِ
اق و ِالشتِباه؛ كَاألَسم ِ
ِ
اءَ ،و َقد َت َق ُع) األنساب ( َأل َقا ًبا) ،كخالد بن مخلد
َ ُ
يها ال ِّت َف ُ َ
( َو َي َق ُع ف َ
َ
ب ال َق َطواينِّ ،وكان َيغضب منها.
ال َق َط َواينِّ ،كان كوف ًيا و ُي َل َّق ُ
أيضاَ ( ،مع ِر َف ُة َأس َب ِ
اب َذلِ َك)َ ،أي :األلقاب.
( َو)مِن المهمً ،
حل ِ
(ومع ِر َف ُة الـموالِي مِن َأع َلى ومِن َأس َف َل بِالر ِق َأو بِال ِ
ف) ،أو باإلسَلم؛ ألن َّ
كل ذلك
َ
ََ
ِّ
َ َ
عرف تمييز ذلك إل بالتنصيص عليه.
ُيط َلق عليه َمو َلى ،ول ُي َ
اإلخو ِة واألَ َخو ِ
ف فيه القدماء ،كعلي بن المديني.
ات) :وقد َصنَّ َ
َ
( َو َمع ِر َف ُة ِ َ َ
الشي ِخ َوال َّطالِ ِ
أيضاَ ( :مع ِر َف ُة آ َد ِ
اب َّ
ب).
( َو)مِن المهمً ،
ويشرتكان يف تصحيح النية ،والتّطهر مِن أغراض الدنيا ،وتحسين ُ
الخ ُل ِق.
وينفرد الشيخ بأن ُيس ِمع إذا احتِيج إليه ،ول يحدِّ َ
ث ببلد فيه َأولى منه؛ بل ُير ِشد إليه ،ول
قائما ،ول َع ِ
ج ًَل ،ول يف
يتطهر
إسماع أحد لنية فاسدة ،وأن
َيت ُرك
َ
َ
ويجلس بوقار ،ول ُي َحدِّ ث ً
َ
الطريق إل إن اض ُط َّر إلى ذلك ،وأن ُيم ِس َك عن التحديث إذا َخ ِش َي التغير ،أو النسيان؛
ِ
اإلمَلء أن يكون له ُمستَمل َي ِقظ.
مجلس
لِ َم َرض أو َه َرم .وإذا اتخذ
َ
الشيخ ،ول ُيض ِ
َ
ج َره ،و ُيرشدُ َغي َر ُه لِ َما َس ِم َع ُه ،ول َيدَ ع الستفادة
وينفرد الطالب بأن ُي َو ِّقر
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كتب ما سمعه تاما ،و َيعتَنِي بالتقييد والضبط ،و ُي َذاكِر بمحفوظِ ِه؛ لِ َير َس َخ يف
لحياء أو َت َكبر ،و َي ُ
ذهنه.
اعتبار ِس ِّن التحمل بالتمييز ،هذا يف
( َو)مِن المهم :معرفة ( ِس ِّن الت ََّحم ِل َواألَ َد ِاء) ،واألصح:
ُ
َ
مجالس الحديث ،ويكتبون لهم
األطفال
السماع ،وقد َج َرت عادة المحدثين بإحضارهم
َ
ِ
إجازة ال ُمس ِمع.
أهنم حضروا ،ولبد يف مثل ذلك مِن
أيضا ،إذا َأ ّداه بعد
واألصح يف سن الطلب بنفسه :أن يتأهل لذلك .ويصح تحمل الكافرً ،
ِ
وثبوت عدالته.
إسَلمه ،وكذا الفاسق مِن باب األَولى ،إذا أ ّداه بعد توبته
وأما األداء :فقد َتقدم أنه ل اختصاص له بزمن م َع َّين؛ بل ُيق َّيد بالحتياج والتأهل لذلك،
ف باختَلف األشخاص .وقال ابن خَلّد :إذا بلغ الخمسين ،ول ُين َكر عند
وهو مختلِ ٌ
ب بِ َمن حدَّ ث قبلها ،كمالك.
األربعين ،و ُت ُع ِّق َ
(و)مِن المهم :معرف ُة ( ِص َف ِة كِتَاب ِة الح ِدي ِ
ث):
َ َ
َ

َ
الساقط يف الحاشية
ويكتب
مفس ًرا ،و َيش ُك َل ال ُمشكِ َل منه و َين ُق َط ُه،
َ
وهو أن يكتبه ُم َب َّينًا َّ

اليمنى ،ما دام يف السطر بقية ،وإل ففي اليسرى.
ِ
(و ) ِ
المسمع ،أو مع ثقة غيره ،أو مع نفسه شي ًئا فشي ًئا.
صفة ( َعر ِض ِه) وهو مقابلته مع الشيخ
َ
اع ِه) بأل يتشاغل بما ي ِ
صفة (سم ِ
(و ) ِ
خل به :مِن نَسخ أو حديث أو نُعاس.
َ
ُ
َ َ
صفة (إِسم ِ
(و ) ِ
اع ِه) ،كذلك ،وأن يكون ذلك مِن أصله الذي َس ِمع فيه ،أو مِن فرع ُقوبِ َل
َ
َ
على أصله ،فإن َّ
تعذر َفل َيج ُبره باإلجازة لِما خالف ،إن خالف.
بحديث أهل ِ
ِ
صفة (الرح َل ِة فِ ِ
(و ) ِ
فيحصل يف
بلد ِه ،فيستوعبه ،ثم يرحل،
يه) ،حيث يبتدئ
ِّ
َ
ِّ
الرحلة ما ليس عنده ،ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع َأولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
(و ) ِ
صفة ( َتصنِ ِيف ِه).
َ
وذلك :إما ( َع َلى الـمسانِ ِ
يد) بأن َيجمع مسندَ ِّ
صحابي على ِحدَ ة ،فإن شا َء ر َّتبه على
كل
َ َ
ٍّ
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ً
تناول.
سوابقهم ،وإن شاء ر َّتبه على حروف المعجم ،وهو أسهل
( َأ ِو) تصنيفه على (األَب َو ِ
اب) الفقهية ،أو غيرها ،بأن َيجمع يف ِّ
كل باب ما ورد فيه مما يدل
على حكمه ،إثبا ًتا أو نف ًيا ،واألَولى أن َيق ُص َر على ما َص َّح أو َح ُس َن ،فإن َجمع الجمي َع َفل ُي َب ِّين
ِع َّل َة الضعيف.
( َأ ِو) تصنيفه على (ال ِع َل ِل)َ ،ف َيذكر المتن و ُط ُر َق ُه ،وبيان اختَلف َن َق َلتِه ،واألَحس ُن أن ُي َر ِّتبها
على األبواب؛ لِ َيسهل تناولها.
( َأ ِو) يجمعه على (األَطر ِ
طرف الحديث الدال على بقيته ،ويجمع أسانيده ،إما
اف)َ ،ف َيذكُر
َ
َ
مستوع ًبا ،وإما متق ِّيدً ا ب ُكتُب مخصوصة.
ب الح ِد ِ
ِ
َّف فِي ِه بع ُض ُشيوخِ ال َق ِ
اضي َأبِي َيع َلى اب ِن
يثَ ،و َقد َصن َ
ُ
( َو)من المهمَ ( :مع ِر َف ُة َس َب ِ َ
َ
ال َف َّر ِاء) الحنبلي ،وهو أبو حفص ال ُعك ُبري ،وقد َ
تقي الدِّ ين ابن دقيق العيد أن
الشيخ
كر
ذ
ّ
تصنيف ال ُعكربي المذكور.
بعض أهل عصره شرع يف جمع ذلك ،وكأنه ما رأى
َ
وصنَّ ُفوا فِي َغالِ ِ
ب َه ِذ ِه األَن َوا ِع) ،على ما أشرنا إليه غال ًباَ ( ،و ِه َي) َأي :هذه األنواع
( َ
اهر ُة التَّع ِر ِ
المذكورة يف هذه الخاتمة (نَق ٌل مح ٌض َظ ِ
يفُ ،مس َتغنِ َي ٌة َع ِن التَّمثِيلَِ ،و َحصـ ُر َها
َ
الوقوف على حقائقها.
اجع َل َها َمب ُسو َطا ُت َها)؛ لِ َيح ُصل
ُ
ُم َت َع ِّسـ ٌرَ ،فلت َُر َ
(واهلل المو ِّف ُق واله ِ
اديَ ،ل إِ َل َه إِ َّل ُه َو) ،عليه توكلت وإليه ُأنيب.
َ ُ َُ َ َ
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