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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ((وبه ثقيت  ))

 ((وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم  ))
 ((وبه ثقيت وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً )) 

 5 ((يسر ومتم ابخلري  رب)) 

 (1) ((احلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسّلم تسليماً كثرياً )) 
 ((وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم )) 

 ((وما توفيقي إال ابهلل  ))
ُه ال شريكم لُه ، (( اً مريد)) احلمُد هلِل الذي َلْم ي مزمْل عمليماً  قديراً حّياً قيُّوماً  يعاً بمصرياً ، وأمشهُد أمْن ال إِله ِإال هللاُ وحدم َسم

ُه تمكبرياً .  10 وُأكّبِّ

لمُه  ِإىل النَّاِس كافًة بمشرياً ونمذيراً ، وعلى آِل حممدٍ  ٍد الذي أمْرسم يِدان حُمممَّ لَّمم تمْسليماً كثرياً . وصّلى هللاُ عملى سم ْحِبِه وسم  وصم
ا ب مْعدُ  ثُ رمْت لألئمِة يف القدمِي (( أمهِل احلمديِث ))  : فِإنَّ التَّصانيفم يف اْصِطالِح أممَّ  : ((واحلمديِث )) قمْد كم

ُهْرُمزِّي يف كتابه  ٍد الرَّامم نَّفم يف ذلك القاضي أبو حممَّ ن صم ْوِعْب  . (( احملدِّث الفاصل  ))فمِمن أموَِّل مم  ، لكنَّه َل يمْست م
ذِّْب وَل يُ رمتِّْب .واحلاِكُم أبو عبدِ  ابوريُّ ، لكنَّه َل يُ هم ْيسم   هللِا الن َّ

ِب . ((ُمْستمْخرمجاً  ))وتاله أمبو نُ عمْيم األصبهاِنُّ  ، فعمِمل على كتابِه  عمقِّ  15 ، وأمبقى أمشياءم للُمت م

اديُّ ، فصنَّفم يف قواننِي الروايِة كتاابً َسَّ  ْغدم هم اخلطيُب أبو بكٍر  الب م  ))، ويف آداِِبا كتاابً َسَّاه  ((الكفايةم  ))اه مثَّ جاءم بعدم
اِمع  ْيِخ والسَّ  . ((اجلامعم آلداِب الشَّ

نَّفم فيِه كتاابً ُمْفرمداً  ن  فكانم  ،(2)وقلَّ فنٌّ ِمن فُنوِن احلمديِث ِإالَّ وقد صم كما قال احلمافُظ أبو بكِر بُن نُ ْقطمةم : كلُّ مم
فم عمِلمم أمنَّ احملمدِّ   (3)ثنيم بعدم اخلمطيِب ِعياٌل على ُكتُِبِه .أمْنصم

ذم ِمن هذا العلِم بنمصيٍب : رم عِن اخلطيِب فأمخم ن َتممخَّ ُهم [ ] بعُض [ مم  20 مثَّ جاءم ] بعدم

ع القاضي ِعياٌض  كتاابً لطيفاً َسَّاُه اإِلْلماع   . ((يف كتاب اإلَساع )) فجمم
ميَّاِِنيُّ ُجزءاً َسَّاه 

ْهُله  ما ))وأبو حْفٍص امل دِّثم جم ُحم
ُع امل  . ((ال يمسم

                                                 

 هــ 1427/  6/  17فجر األحد  (1)

المقصود أن التصانيف في هذا الباب كثيرة ولكن متن النخبة وشرحها كتاب جيد جمع المهمات في هذا الباب ولهذا  (2)

 رأينا أن تكون القراءة فيه أنسب وأخصر .

ل فن إال وألف فيه رحمه هللا تعالى وذلك ألنه اهتم بهذا المقام رحمه هللا واجتهد في التأليف في مصطلح الحديث فق (3)

 ولهذا صار من بعده كالعيال عليه ينتفعون بكتبه ويستفيدون منها .



 - 3 -التعليقات البازية على نزهة النظر                             إعداد : علي بن حسين بن أحمد فقيهي 

 

)( 3 

رم فْهُمها .  وأممثاُل ذملك ِمنم التَّصانيِف الَّيت اشُتِهرمْت وُبِسطمْت ليتوف َّرم ِعْلُمها ، واْخُتِصرمْت ليتيسَّ
ْهرمزُ  الِح عبِد الرمحِن الشَّ يِن أمبو عمْمرٍو ُعْثماُن بُن الصَّ ، ]  –نزيُل دمشقم  –وريُّ ِإىل أمْن جاءم احلاِفُظ الفقيُه تقيُّ الدِّ

عم [  مم ِة األشرفيَِّة  -فجم بم فنونمُه ، وأممالُه شيئاً بعدم شيٍء ، فلهذا   –ملا ومِلم تدريسم احلديِث ابملدرمسم ذَّ شهورم ، فهم
م

كتابمه امل
تفرِّقِة  ، ) فجمم 

ُ
ناِسِب  ، واعتىن بتصانيِف اخلمطيِب امل

ُ
تاتم ( مقاِصِدها ، وضمَّ إِليها َْل َيمُْصْل  ترتيُبُه على الوضِع امل عم شم

رْيِِه ، فال فم النَّاُس عليِه وساروا بسم عم يف كتابِه ما تفرَّقم يف غريِه ، فلهذا عمكم  5َُيْصى    ِمن غمرْيِها خُنمبم  فواِئِدها ، فاجتممم

تم   ِصر !كم انِظٍم ] له [ وُُمتمِصر ، ومستمْدرٍِك ] عليِه [ وُمْقتمِصر ، وُمعاِرٍض  لُه وُمن ْ
ْصُتُه يف أوراٍق لطيفةٍ  ِهمَّ ِمْن ذملكم فلخَّ

ُ
صم لُه  امل ُتها  فسأملمين ب مْعُض اإِلخواِن  أمْن ُأخلِم ر يف ُمْصطملِح ] أمهِل  ))َسَّي ْ خُنْبمةم الِفكم

ْمُته إِليِه ِمن شوارِِد الفرا (([ األثمر  ْجُتُه ، مع ما ضمم هم ْرتُُه ، وسبيٍل انْ ت م  ِئِد  وزموائِد الفوائِد .على ترتيٍب ابْ تمكم
تمدئ م ُب ْ

ِفيم على امل ن ذلك فرمِغبم ِإِلَّ ] مجاعٌة [ اثنياً أمْن أمضعم عمليها شرحاً َُيلُّ رموزمها ، ويفتُح كنوزمها ، ويوِضُح ما خم
ُته ِإىل ُسؤالِِه ؛ رجاءم  االنِدراِج يف تلكم املساِلِك . ب ْ  10 ، فأمجم

ْرِحها يف اإِليضاحِ  رم ِل أمنَّ  فبالغُت يف شم ْيِت أمْدرمى ِبا فيِه ، وظمهم بااي زواايها ؛ ألنَّ صاِحبم الب م والتَّوجيِه ، ونب َّْهُت عملى خم
ليلةم املساِلِك. ةم  القم ُه  على ُصورِة البمْسِط أليُق ، ودمْْممها ِضْمنم تموضيِحها أمْوفمُق ، فسلْكُت هذِه الطَّريقم  ِإيرادم

ابً ِمن(1) ِِ  ] هللِا [ التَّوفيقم فيما ُهناِلك : ] فأقوُل [ طاِل
ُر  مث خيرج من أقسام الكالم ألنه حمتمل للصدق  ))قسم من أقسام الكالم أييت يف تعريفه ما يعرف به الكالم  ))اخلمب م

ديِث . ((والكذب   15 و ] هو [ عندم ُعلمماِء ] هذا  [ الفنِّ مرادٌف للحم

ن وقيلم : احلمديُث : ما جاءم عمِن النَّبِّ ص
م

ُر ما جاءم عن  غريه ، وِمْن مثمَّ  قيلم مل لَّى هللاُ عليِه ] وعلى آلِه [ وسلَّمم ، واخلمب م
دِّثم . ُحم

نَِّة النبويَِّة : امل لمها  : اإلخبارِيُّ ، وملن يشتغُل ابلسُّ  (2)يشتغُل ابلتَّواريِخ وما شاكم
ديٍث خٌّب   من غرِي عمْكٍس .وقيل : بْينهما ُعموٌم وُخصوٌص ُمْطلٌق ، فكلُّ حم

ا أمْن يمُكونم لمُه طُُرٌق ؛ أي : ] أسانيُد [ كثريةٌ   ؛ ألنَّ وعب َّْرُت  هنا  ابخلّبمِ ليكونم أمشلم ، فهو ابعتباِر  وصولِِه إِلينا ِإمَّ
ُع على فُ ُعٍل  تنِي  –طُرُقاً مجُع طريٍق ، وفعيٌل يف الكثرِة ُُيْمم  20 ، ويف القلَِّة على أمْفِعلمٍة . –بضمَّ

ْْتِ . ((عن )) واملراُد ابلطُُّرِق األسانيُد ، واإِلسناُد حكايُة 
م

 (3)طريِق امل
 . ((واملْت هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم )) 

                                                 

 هــ1415/  6/  24فجر األحد  (1)

 األقرب أن الحديث مختص بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم والخبر أعم من ذلك وأوسع .(2)

حدثنا ، أخبرنا ( وقد يطلق اإلسناد على السند فيقال سنده جيد أو  السند للرجال واإلسناد حكاية طريق المتن مثل )(3)

 إسناد جيد .
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ٍ ، ] بل [ ] تكوُن[ العادُة قد أحالْت تو  ْصِر عمدٍد ُمعمنيَّ أو )) اطؤُهم وتلكم الكثرمُة أمحُد ُشروِط التَّواتُِر ِإذا ومرمدمْت ِبالم حم
 على الكِذِب ، وكذاوقوُعه منُهم اتِّفاقاً ِمنغرِي قصٍد .(( توافقهم 

بعِة  ْن عي َّنمُه يف األربعِة ، وقيلم : يف اخلْمسِة ، وقيل : يف السَّ ُهم مم ِد على الصَّحيِح ، وِمن ْ ْعىن لِتْعينِي العمدم ، وقيل : فال مم
ر ، و  ْ عمشم بعنيم ، وقيلم غرُي ذلك .يف العشرِة ، وقيلم : يف االثينم  (1)قيل : يف األربعنيم ، وقيلم : يف السَّ

ِد ، فأفادم  الِعْلمم  كم ُكلُّ قائل بدليل جاءم فيه ذِكُر ] ذلكم [ العمدم  5، وليسم بالزٍِم أمْن يمطَّرِدم يف غمرْيِِه  ((للحال )) ومتممسَّ

 الحتماِل االْخِتصاِص .
ُر كذلك واْنضافم  واملراُد ابالستواِء أمْن  – إليِه أمْن يستويم األْمُر فيِه يف الكثرِة املذكورِة من ابتدائِِه إىل انتهائِه فإذا ومرمدم اخلمب م

واِضِع ال أمْن ال تمزيدم ، إذ الّزايدمُة ] ُهنا [ مطلوبٌة  ِمن ابِب أمْوىل
م

ذكورُة يف بعِض امل
م

ثْ رمُة امل ُقصم الكم ، وأمْن يكونم  –ال ت من ْ
نمُد ا ْرِف . نتهائِهِ ُمْست م ِضيَِّة العمْقِل الصِّ ا ث مبمتم ِبقم سموعم ، ال مم

م
دم أو امل شاهم

ُ
 األمرم امل

روطم األربعةم ، وهي :  10 فِإذا مجممعم هذِه الشُّ

ِذِب . ُهم [ على الكم المِت العادُة تواطُؤُهْم ] و  توافُ قم ٌد كثرٌي أمحم  عمدم
  االنتهاِء .رمومْوا ذلك عن ِمْثِلِهم من االبتداء إىل(( و )) 

نمُد اْنِتهاِئِهُم احِلسَّ .  وكان ُمْست م

بم  ُة الِعْلِم ِلساِمِعِه . واْنضافم إىل ذلك أمْن يمْصحم رمُهْم ِإفمادم ب م  خم

ط . فكلُّ  ْشهوراً فقم ُة الِعْلِم عنُه ) كانم مم ْت ِإفمادم  15 (2)متواتٍِر مشهوٌر ، من غرِي عمْكٍس . فهذا هو املتواتُِر . وما َتمملَّفم

ْت ُحصولم الِعْلِم ، وُهو كذلك يف الغاِلِب ،  ْلزممم لمْت اْست م صم روطم األربعةم ِإذا حم لكْن قد  ((و  ))وقد يُقاُل (: ِإنَّ الشُّ
ْعِض ملانٍع . لَُّف  عِن الب م  ت متمخم

 .((لم كأن حتصل اإلفادة وَل َيصل العلم كما إذا أخّب من َل يعتقد ذلك اخلّب حصلت اإلفادة وَل َيصل الع)) 
حم ِبذا  ضم تواتِِر . ((التقرير )) وقد وم

ُ
 ت مْعريُف  امل

                                                 

الصواب عدم التقييد ألن العدد قد يختلف قد يكون أربعة من الثقات العدول المبرزين يقوم مقام أربعين أو خمسين من  (1)

صدفة فهو المتواتر فقد يكون أربعة أو غيرهم فالحاصل أنه إذا جاء بطرق جيدة يحيل وقوع الكذب من هؤالء تواطؤ أو 

 خمسة أو أقل أو أكثر فكلما كانت الصفات أجود وأكمل كالحفظ والصدق والتقوى قل وكفى العدد القليل أربعة أو أكثر .

سئل الشيخ عن اصطالح التواتر واآلحاد هل هو محدث ؟ فقال الشيخ : هو اصطالح ألهل الحديث وال مشاحة في  -

 بأس .االصطالح فال 

المتواتر قد بينه المؤلف وهوما رواه عدد كثير من أول الحديث إلى آخره من المحدث إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  (2)

إو إلى غيره من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب او وقوعه منهم اتفاقاً وأن يكون المستند الحس والمشاهدة أو 

فإنه بهذا يفيد العلم فيضطر السامع لهذه الطرق من سمعها وأحصاها واعتنى بها السماع ) رأيت كذا أو سمعت كذا ( 

يضطر تأمله لها واعتقاده لهذه المعاني أن يستفيد العلم ويجزم بأن هذا صدر ممن تواتر عنه عن النبي صلى هللا عليه 

 .وسلم أو غيره فإذا اختل شيء من الشروط صار من باب المشهور ال من باب المتواتر 
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ْصٍر ِبا ف مْوقم االثننْيِ ؛ أي : بثالث عم حم روِط ، أمو مم ْصٍر ] أميضاً ، لكْن مع ف مْقِد بعِض الشُّ ٍة فصاِعداً وِخالفُُه قْد يمرُِد بال حم
تواتِِر  ، أو ِِبما ؛ أي : ابث ْ 

ُ
ْع ُشروطم امل ْط [.ما َْل ُيمْمم نْيِ فقْط ، أو بواِحٍد ] فقم  ن م

نْيِ  ))واملراُد بقولِنا :  واِضعِ  ((أمْن يمردم ابثْ ن م
م

ُهما ، فِإْن ومرمدم أبمْكث مرم يف بعِض امل نمِد الواِحِد ال يمُضرُّ  : أْن  ال يمرِدم أبمقلَّ ِمن ْ ِمن السَّ
 ي مْقضي على األْكثمِر. ، إذ األقلُّ يف هذا ] الِعْلِم [

فيُد للِعْلِم اليمقييِنِّ ، فأخرمجم النَّظريَّ على ما أْييت تقريرُه ، ِبشروِطِه ]  ((هو  ))ُل: )) و (( فاألوَّ 
ُ

تواتُِر  ، وهو امل
ُ

 5 ((أي )) امل

ْت . مم دَّ  اليت ت مقم
رم  ُد : أمْن [ اخلمب م ْعتممم

ُ
طاِبُق ، وهذا هو امل

ُ
  ((الواحد )) واليمقنُي : هو االعتقاُد اجلازُِم امل

ُ
تواتِرم  يُفيُد الِعْلمم الضَّروريَّ ، وهو امل

ُعُه . يمْضطُّر اإِلْنساُن إليِه  ((ال )) الذي   حبيُث ال ُُيِْكُنُه  دف ْ
 وقيلم : ال يُفيُد العلمم ِإالَّ نمظمراِّيً !

يِّ ، إذ وليس بشيٍء ؛ ألنَّ الِعْلم ابلتَّواتُِر  حاِصٌل ملن ليس لهُ   10النَّظُر : ترتيُب  ] أُموٍر معلومٍة [ أمو  أهليَُّة النَّظِر كالعامِّ

ل هلُم . صم يِّ أهِليَُّة ذلك ، فلو كان نمظمراِّيً ؛ ملا حم ومصَُّل ِبا  إىل ُعلوٍم أمو ظُنوٍن ، وليس يف العامِّ ْظنونٍة يُ ت م  مم
رورِيِّ والِعْلِم النَّظمرِيِّ ، ] ِإذ [ ا لضَّرورِيُّ يُفيُد الِعْلمم بال اْسِتدالٍل ، والنَّظريُّ يُفيُدُه والحم ِبذا التَّقريرِالفْرُق بني الِعْلِم الضَّ

ْن فيِه أهل  يَُّة النَّظمِر .لكْن مع االسِتْدالِل على اإِلفادِة، وأنَّ الضَّروريَّ َْيُصُل لُكلِّ سامٍع ، والنَّظمرِيَّ ال َيمُْصُل ِإالَّ ِلمم
ْمُت  ُشروطم التواتِريف األمْصلِ  بْ هم ِم ا أم وإَّنا هو من  )) ؛ ألنَُّه على هذِه الكيفيَِّة ليسم ِمن مباِحِث ِعْلِم اإِلْسنماِد ، وِإَّنَّ

رمكم ِمن حيُث  ((مباحث أصول الفقه  لم ِبِه أمو يُ ت ْ ْعِفِه ؛ لِيُ ْعمم ِة احلديِث أمْو  ضم ُث فيِه عن ِصحَّ  15ِإذ  ِعلُم اإِلْسنِاد يُ ْبحم

 
ُ

ُث عمْن رجالِِه ، بل ُيُب العمُل بِه ِمن غرِي حبمٍْث .صفاُت الّرِجاِل ، وِصيمُغ األداِء ، وامل  تواتُِر  ال يُ ْبحم
عمى ذلك يف حم (1)فائدٌة :  دِِّم يمِعزُّ ُوجوُدُه ؛ ِإالَّ أمْن يُدَّ قم ُت م

تواتِِر عملى التَّفسرِي امل
ُ

الِح أمنَّ ِمثالم امل رم ابُن الصَّ ديِث : )) ذمكم
داً  عممِّ بم عملميَّ ] ُمت م ذم ْن كم ُه ِمنم النَّاِر [ (( .مم ْقعمدم وَّْأ مم ب م ت م  ؛ فْلي م

الِع  على أم عمْن  ِقلَِّة االطِّ ِم ؛ ألنَّ ذلك نمشم ا ادَّعاُه غريُُه ِمن العمدم ْنوٌع ، وكذا مم ثْ رمِة الطُُّرِق ،   وما ادَّعماُه ِمن الِعزَِّة َمم كم
قتمِضيمِة إِلبعاِد العا

ُ
ِذٍب ، أو َيمُْصلم منُهُم اتِّفاقاً.وأمْحواِل الّرِجاِل ، وصفاِِتُِم امل ِة أمْن ي متمواطمؤوا عملى كم  20 دم

ُتم 
ْثرٍة يف األمحاديِث أمنَّ  الُكُتبم املشهورةم امل وجوداً ُوجودم كم تواتِِر مم

ُ
رَُّر  ] ِبِه [ كوُن امل ا يُ قم نم مم لمةم أبميدي  أمْهِل وِمن أمْحسم داوم

ْقطوعم ِعنْ 
م

ْرقاً وغمْرابً امل داً الِعْلِم شم دمْت طُرُقُه تعدُّ ديٍث ، وتعدَّ عمْت على ِإخراِج حم نِّفيها، إذا اْجتممم ِة ِنْسبمِتها إىل ُمصم ُهم ِبِصحَّ دم
ِتِه ِإىل قائِِلِه . حُتيلُ  روِط ؛ أمفادم الِعْلمم اليمقيينَّ بصحَّ ِذِب ِإىل آِخِر الشُّ  العادُة تواطُؤُهْم على الكم

 
م

ثرٌي [ وِمْثُل  ] ذلكم [ يف الُكُتِب امل  (2)ْشُهورمِة ] كم
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ما قال المصنف صحيح ألن في الصحيحين والسنن األربع ومسند أحمد وغيرها إذا اجتمعت على احاديث أو تكرر  (2)
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ْشهورُ :  –وُهو أموَُّل أقسام اآلحاِد –والثَّاِن 
م

نْيِ وُهو امل يم بذلك  (1)ما لمُه طُُرٌق حممْصورٌة أبمكثرم ِمن اثْ ن م ثنيم : َسُِّ دِّ ُحم
عندم امل

ِة الُفقهاِء  ستفيُض ؛ عملى رْأِي مجاعٍة ِمن أمئمَّ
ُ

يم ب(2)لُوضوِحِه ،وُهوم امل ذلك الْنتشارِِه ، ] و [ ِمْن فاضم  املاءُ ، ] َسُِّ
 يمفيُض فيضاً .

ن غماي مرم  ُهم مم ْشهورم أمعممُّ ِمْن ذلكم  وِمن ْ
م

واًء [ ، وامل ْستمفيضم يكوُن يف اْبِتدائِِه وانِْتهائِِه سم
ُ

ْشهوِر ؛ أبمنَّ امل
م

ْستمفيِض وامل
ُ

 بنيم امل
ن غاي مرم على كيفيٍَّة ُأْخرى ، وليسم ِمن نِّ . .ومنُهْم مم باِحِث هذا الفم  5 (3)مم

ُل  ما لمُه ِإسناٌد واِحٌد  فصاِعداً  ا ُحّرِرم ُهنا  وعلى ما اْشُتِهرم على األْلِسنِة ، فيْشمم ْشهوُر يُْطلمُق على مم
م

، بل ] ما [ مثَّ امل
ُد لُه ِإسناٌد أمْصالً .  (4)ال يوجم

ا[  لكونِِه عمزَّ العمزيُز وُهو : أمْن ال ي مْرويمُه أمقملُّ (5)والثَّاِلُث :  ا لِِقلَِّة ُوجوِدِه ، ] وِإمَّ يم بذلك ِإمَّ نْيِ ، وَسُِّ نْيِ عِن اثْ ن م  – ِمن اثْ ن م
 (6)ِبمجيِئِه  ِمن طمريٍق  ُأْخرى  . –أمي : قمِويم 

ُه  ْن زعممم
م

ْرطاً للصَّحيِح ؛ ِخالفاً مل ْعتزلِة ، و (7)ولمْيسم شم
ُ

 10إِليِه يُوِمُئ كالُم احلاِكِم أميب عبد هللِا ، وهو أمبو عمليٍّ اجلُبَّائيُّ ِمن امل

] حيُث [ قال : الصَّحيُح أمْن ي مْرِويمُه الصَّحايبُّ الزَّاِئُل عنُه اسُم اجلمهالِة ؛ أبمْن يكونم لُه راِوايِن ، مثَّ  ((علوِم احلديِث  ))يف 
لمُه أمهلُ  هادم  يتداوم ِة ] عملى الشَّ هادم ْقِتِنا كالشَّ  ِة [.احلمديِث ِإىل وم

                                                                                                                                                                                  

اسناده بطرق كثيرة وتعددت المشايخ يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب فالحاصل أن هذا يختلف بحسب صفات الرجال 

داً من أربعة  أو خمسة طرق مختلفة كلهم ثقات يقطع من علم أحوالهم بأنه صح عن النبي صلى هللا فإذا جاء الحديث مسن

عليه وسلم وأنه متواتر وهكذا إذا جاء عن ثمانية أو عشرة وصنف السيوطي في هذا ) الدرر المتناثرة في األحاديث 

مصنف أن هذا موجود في الصحيحين وغيرهما ولكن المتواترة ( ذكر فيها ما تعددت طرقه إلى عشرة فالمقصود كما قال ال

يفهم هذا من عرف أحوال الرجال وصفاتهم فقد يكون متواتراً من أربعة أو ستة أو عشرة كل هذا بحسب أحوالهم في 

 الثقة والعدالة واألمانة والضبط .

وما أشبه ذلك فيكون من طرق  المشهور ما تعددت طرقه ولم يصل إلى حد المتواتر إما لنقص في العدالة أو الضبط (1)

 ثالثة فأكثر فإذا أفاد اليقين صار متواتراً .

الصواب أن المستفيض هو المشهور والمشهور هوالمستفيض يعنى استفاض عند العلماء (2)

 وعرفوه واشتهر بينهم .

 يعني االسماء ال تهم فالمهم كونه يقبل أو ال يقبل فإذا استقام رجاله قبل وإال ال . (3)

 سئل الشيخ عن الضعف الشديد إذا تعددت طرقه هل يحسن الحديث ؟ الضعف الشديد ال يحسن به الحديث معه  . -

 قد يطلق المشهور على حديث ال أصل له بل هو مشهور على األلسنة ولكن ال أصل له في الرواية . (4)

 هـ 1415/  7/  23فجر األحد (5)

على االثنين في بعض طبقات السند وسمي بهذا لقلته يقال هذا شيء عزيز أي  وهو ما كان مداره على اثنين وقد يزيد (6)

 قليل ،أو سمي بهذا ألن كل سند اعتز باآلخر عزاه اآلخر أي قواه .

الصحيح يثبت ولو كان بالواحد إذا كان السند جيداً ورجاله ثقات ومتصل ليس فيه تدليس وال انقطاع يسمى صحيحاً  (7)

 خطاب ) إنما األعمال بالنيات (مثل حديث عمر بن ال
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رَّحم القاضي أمبو بمْكٍر بُن العريبِّ يف  رِْح الُبخارّي  ))وصم ا ((شم ْرُط الُبخاريِّ ، وأمجاب  عمَّ أُورِدم عليِه ِمْن ذلك  أبمنَّ ذلك شم
اُل ابلنِّيَّاِت  ((إَّنا ))  ))ِِبواٍب فيِه نمظٌر ؛ ألمنَُّه قال : فِإْن قيلم : حديُث  ةُ ف مْرٌد ؛َل ي مْروِهِ  ((األْعمم مم   عمْن ُعمرم ِإالَّ عمْلقم

ّبمِ حبمْضرِة الصَّحابمِة ، فلوال أمن َُّهْم ي مْعرِفو  ُر ] رضيم هللاُ عنُه [ عملى املِن ْ طمبم بِِه ُعمم  نمُه ألْنكروُه !قالم قُ ْلنا : ] قمْد [ خم
 كذا قالم !

بم   ُتوا عنهُ  ((عليه  ))وتُ ُعقِّ كم ْوِِنِم سم رم ُمِنعم  يف    أبمنَُّه ال ي مْلزمُم ِمْن كم عوُه ِمْن غمرْيِِه ، وأبمنَّ هذا لو ُسلِّمم يف ُعمم  5أمْن يمُكونوا  َسِم

ع رُِّد َيمَْيم بِن سم ةم ، مُثَّ ت مفم مم ِد بِن ِإْبراهيمم ِبه عمْن عمْلقم رُِّد حُمممَّ ةم ] عنُه [ ، مثَّ ت مفم مم رُِّد عمْلقم ٍد ؛ عملى ما ُهو ت مفم يٍد بِه عمْن حُمممَّ
ثنيم .الصَّحي دِّ ُحم

ْعروُف ِعْندم امل
ُ

 ُح امل
ْعِفها [ ُر  ِِبا ] ِلضم ب م  وقمْد ومرمدمْت هُلْم ُمتابعاٌت ال يُ ْعت م

رم ] رضيم هللاُ عنُه [ ديِث ُعمم وابمُه يف غمرْيِ حم لُِّم جم ذا  ال ُنسم  وكم
ْد كانم يمْكفي ْيٍد : ولمقم ذكوٍر فيِه .القاضيم يف بُْطالِن ما ادَّعمى أمنَُّه  قالم ابُن ُرشم ديٍث مم ْرُط الُبخاريِّ أموَُّل حم  10 (1)شم

ُد  أمْصالً  تمِهيم ال تُوجم نْيِ ِإىل أمْن ي من ْ   .وادَّعمى ابُن ِحبَّانم نقيضم دمْعواُه ، فقالم : ِإنَّ رِوايمةم اثن منْيِ عمِن اثن م
نْيِ  ْط عمِن اثْ ن م نْيِ ف مقم لَّمم قُ ْلُت : ِإْن  أرادم ] ] بِه [ أمنَّ [ رِوايمةم اثْ ن م ُد  ] أمْصالً [ ؛ فُيْمِكُن أمْن ُيسم ْط ال ُتوجم ا  (2) ف مقم ، وأممَّ

نْيِ . نْيِ عمْن أمقملَّ ِمنم اثْ ن م ْوجودمٌة أبمْن ال ي مْرِويمُه أمقملُّ ِمن اثْ ن م رَّْرانها فمم  ُصورمُة العمزيِز الَّيت حم
ديِث أمنمٍس ، والُبخاريُّ  ْيخاِن ِمن حم : أمنَّ رمسولم هللِا صلَّى  ((رضيم هللاُ عنُه ))  ِمن حديِث أميب ُهرميْ رمةم مثالُُه : ما رمواُه الشَّ

بَّ إِليِه ِمْن والِدِه وولمِدِه ... (( احلديث . َّتَّ أمُكونم أمحم دُُكْم حم  15 هللاُ عليِه وسلَّمم قالم : )) ال يُؤِمُن أمحم

يْ  ٍب ، ورواُه عمْن قتادمةم : ُشْعبمُة وسعيٌد ، ورواُه ] عمْن [ عبِد العزيِز : ] و [ رواُه عمْن أمنمٍس : قمتادمُة وعبُد العزيِز بُن ُصهم
اعٌة .  ِإَساعيُل بُن ُعلميَّةم وعبُد الواِرِث ، ورواُه عن ُكلٍّ مجم

رُُّد بِ  قمعم الت َّفم ْوِضٍع وم ْخٌص واِحٌد يف أميِّ مم رَُّد  ِبروايمِتِه شم فم ُم إِليِه  والرَّاِبُع : الغمريُب وُهو : ما ي مت م يُ ْقسم ا سم نمِد عملى مم ِه ِمنم السَّ
ْطلمُق والغمريُب النِّسبُّ .

ُ
 (3)الغمريُب امل

ُر واِحٍد . (4)وُكلُّها أي ب م تواتُِر آحاٌد ، ويُقاُل لُكلٍّ منها : خم
ُ

ْذكورُة [ سوى األوَِّل ، وهو امل
م

 20 : األقساُم األْرب معمُة ] امل

ُر الواِحِد يف اللُّغمِة : م ب م تواتِِر وخم
ُ

ْع ُشروط امل ْخٌص واِحٌد ، ويف االصِطالِح : ما َلْم ُيمْمم  (5)ا يمرويِه شم
                                                 

قول ابن رشيد هو الصواب وقول أبي بكر بن العربي في شرح البخاري ذهول وغلط فيكفيه أول حديث عند البخاري  (1)

 وهو حديث عمر .

 يعني في أثناء السند ليس بشرط أن تستمر اثنين اثنين بل قد يزيد ولكن المدار أن يكون على اثنين .(2)

كون مداره على واحد سواءكان الصحابي أو التابعي أو من بعدهم يسمى غريب كحديث عمر ) إنما األعمال وهو ما ي (3)

 بالنيات( وال يلزم كل غريب ضعيف .

 هـ 1415/  7/  30فجر األحد  (4)

توف شروط خبر األحاد ما لم يستجمع شروط المتواتر وقد يكون رواه واحد أو اثنين أو ثالثة أو أربعة ولكنه لم يس (5)
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ُل ِبِه ِعْندم اجلُْمهوِر . ُب العممم ْقبوُل وهو : ما ُيِم
م

اِد: امل  وفيها ؛ أي : ] يف [ اآلحم
ْخّبُ ِبِه ؛ لتو 

ُ
ْح  ِصْدُق امل رمجَّ ْرُدوُد ، وُهو ] الَّذي [ َلْم ي مت م

م
فيها امل قُِّف االستدالِل ِبا عملى البمْحِث عمْن أحواِل رواِِتا ، ُدونم وم

تواتُِر .
ُ

 األوَِّل ، وهو امل
تِهِ  ْقبوٌل إِلفادم ْطعم ِبِصْدِق ُُمّْبِِه ِِبالِف غمرْيِِه ِمْن أمخباِر اآلحاِد . فُكلُُّه  مم  القم

ا ِإمَّ  ْقبوِل ِمنها ، ألمِنَّ
م

ُل ابمل بم العممم ا ومجم بوِل لكْن ؛ ِإَّنَّ ِة القم دم فيها أمصُل ِصفم  5، أمْو  –وُهو ثُبوُت ِصْدِق النَّاِقِل  –ا أمْن يُ ْوجم

ِة الرَّدِّ  ِذِب النَّاِقِل  –أمصُل ِصفم  أمْو الم : –وُهو ثُبوُت كم
ُذ  ((به )) فاألوَُّل : ي مْغِلُب على الظَّنِّ ] ثُبوُت [   بِِه .ِصْدِق اخلمّبمِ لِثُبوِت ِصْدِق انِقِلِه فُيؤخم

ِذِب انِقِلِه فُيْطرمُح .  ((به  ))والثَّاِن : ي مْغِلُب على الظَّنِّ  ِذُب اخلمّبمِ لِثُبوِت كم  كم
ومقَُّف فيِه ، وِإذا تُ ُوقِّفم  قم ، وِإالَّ ف ميُ ت م نْيِ اْلتمحم ِد الِقْسمم ْت قرينمٌة تُ ْلِحُقُه أبمحم  والثَّاِلُث : ِإْن ُوِجدم

م
ِل بِه صارم كامل ْردوِد عمِن العممم

ْد  ْونِه َلْ تُوجم ِة [ الرَّدِّ ، بل لكم بولم ، وهللاُ أعلُم .(( به )) ، ال لِثُبوِت ] ِصفم  10 (1)فيِه صفٌة توِجُب  القم

ا يُفيُد الِعْلمم النَّظريَّ اب ْشهوٍر وعمزيٍز وغمريٍب ؛ مم ة ِإىل مم ِسمم قم ُن ْ
رائِ وقد يمقُع  ] فيها [ ؛ أي : يف أمْخباِر اآلحاِد امل ِن ؛ عملى لقم

ْن أمىب ذلك . ختاِر ؛ ِخالفاً ِلمم
ُ

 امل
ُه ِبكونِِه نمظمراّيً ، وُهو احلاِصُل عناالْستِ  وَّزم ِإطالقم الِعْلِم ق ميَّدم ْن جم ْن أمىب واخِلالُف يف التَّْحقيِق لمْفظيٌّ ؛ ألنَّ مم دالِل ، ومم

تواتِِر ، وما عمداُه ِعنْ 
ُ

صَّ لمْفظ الِعْلِم ابمل ٌّ ، لكنَُّه ال ي مْنِفي أمنَّ ما  اْحتفَّ اإِلطالقم ؛ خم ُه ] ُكلُُّه [ ظمينِّ ابلقراِئِن  ((منه )) دم
ال عمنها . ُح َمَّا خم  15 (2)أمْرجم

                                                                                                                                                                                  

 المتواتر .

أخبار اآلحاد فيها المقبول والمردود إذا توافرت شروط الصحة قبل من صدق الراوي واتصال  جميعوهذا شامل ل (1)

السند وعدم الشذوذ والعلة قبل سواء كان صحيحاً أو حسناً لذاته أو لغيره وإذا لم تتوافر صفات القبول رد وأصل صفات 

رد الكذب والصفات األخرى توابع لهذا األمر فقد يكون السند واحداً لكنه مسلسل بالثقات القبول الصدق وأصل صفات ال

واالتصال فيقبل ومحتجاً به كحديث عمر ) إنما األعمال بالنيات ( وحديث ابن عمر ) نهى عن بيع الوالء وهبته ( وأحاديث 

و طريقين أو ثالثة ، أما إذا كان الطريق فيه أخرى ألنها جاءت من طرق ثابتة فحكم بصحتها ولوكان الطريق واحداً أ

مستور أو انقطاع أو فيه ما يوجب الحكم بضعفه حكم برده ألن صفات المقبول لم تتوفر فيه . والثالث : المتوقف فيه لم 

هذا تتوافر فيه صفات القبول أو الرد فهذا يتوقف فيه وهذا بالنسبة للناظر والمحدث فيحتاج لتأمل ونظر فيتوقف فيه و

 التوقف حكمه حكم المردود ال يجوز العمل به حتى يتضح له إلحاقه بالقبول .

والصواب أن فيها ما يفيد العلم كما قال المؤلف ) وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن ( وهذا بالنسبة للمحدث  (2)

المحدث وجزم أنه ال شك فيه وال ريب وأنه ثابت  فإن أخبار األحاد إذا اتصل سنده وتسلسل بالثقات أفاد العلم وأطمان له

عن النبي صلى هللا عليه وسلم ليس ظنياً فقط وإن كانت الحجة قائمة بالظني لكن إذا احتفت به الصفات العظيمة كالصدق 

مثل  والعدالة واتصال السند فإن المحدث الذي يعرف هذه األمور يجزم ويتيقن أنه ثابت عن النبي صلى هللا عليه وسلم

حديث ) إنما األعمال بالنيات ( أفاد العلم وإن كان من طريق واحد ، وبعض أهل العلم يطلق على أخبار اآلحاد أنها ظنية 

ولكنها ظنية يجب العمل بها والصواب أن فيها ما يفيد العلم تارة بالشواهد وتعدد األسانيد وتارة بصفات الرواة وثقتهم 

 وعدالتهم .
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راِئن أنواٌع : ْحتمفُّ ابلقم
ُ

ُر امل  (1)واخلمب م
دَّ [ املتواتِِر فإِ  ُلْغ ] حم ْيِهما َمَّا َلْم ي مب ْ حيحم ْيخاِن يف صم ُه الشَّ ا أمْخرمجم  ؛ منها :(2)ِبِه قراِئُن  نَُّه اْحتُ فَّتْ ِمْنها مم

ْأِن . اللتُ ُهما يف هذا الشَّ  جم

ْييِز الصَّحيِح على غريمها . ُمُهما يف متم دُّ  وت مقم

ثْ رمِة الطُُّرقِ  ُه أمقوى يف ِإفادِة العلِم ِمن ُْممرَِّد كم ي وحدم ُبوِل ، وهذا التَّلقِّ ي الُعلماِء ِكتاب مْيِهما ابلقم  5 رِة عمِن التَّواتُِر .القاص وت ملمقِّ

ْدلولمْيِه َمَّ  ِإالَّ أمنَّ هذا ُُمْتمصٌّ  ِع التَّجاُذُب بنيم مم اِظ ] َمَّا [ يف الِكتابنِي ، وِبا  َلْم ي مقم ُقْدُه  أمحٌد ِمنم احلُفَّ قمعم [ يف ِبما َلْم ي من ْ ا ] وم
تناِقض

ُ
 اِن الِعْلمم بِصْدِقِهما من ] غرِي [ ترجيٍح ألحِدمِها على اآلخِر .الِكتابنِي ، حيُث ال ت مْرجيحم السِتحالمِة أمْن يُفيدم امل

ِتِه .  وما عمدا ذلك ؛ فاإِلمجاُع حاِصٌل على تمْسليِم ِصحَّ

ْعنماُه . ن م ِتِه ؛ مم ِل ِبِه ال عملى ِصحَّ قوا على ُوجوِب العممم ا ات َّفم  فِإْن ِقيلم : ِإَّنَّ

ْنِع أمن َُّهْم ُمتَِّفقونم عم 
م

نمُد امل زيٌَّة ، وسم ْيخاِن ، فلْم ي مْبقم للصَّحيحنِي يف هذا مم حَّ ولْو َلْم خُيْرِْجُه الشَّ ا صم ِل ِبُكلِّ مم  10لى ُوجوِب العممم

ِة . حَّ زِيًَّة فيما  ي مْرِجُع ِإىل ن مْفِس  الصِّ  واإِلمجاُع حاِصٌل على أمنَّ هلُما مم

                                                 

 هـ 1415/  8/  7فجر األحد  (1)

ما اتفق عليه الشيخان لما ذكره المؤلف رحمه هللا فأحاديث الصحيحين تفيد العلم عند من تأمل ونظر  العلم مما يفيد (2)

إال ما حصل فيه اشتباه واختالف كاألشياء التي حصل فيها تعارض تحتاج إلى تأمل حتى يتبين وجه الجمع فيها أو وجه 

نتقدها الدارقطني وغيره فالمقصود أن هذا األشياء التي هي محل نظر موقوفة حتى يتضح االختالف أو كاألشياء التي ا

 فيها الجواب . فالمقصود أن ما رواه الشيخان من االشياء التي احتفت بها القرائن فأفادت العلم .

 @ االسئلة : الرجل الذي لم يخرج له الشيخان هل تضعف روايته ؟ 

 إذا كان ثقة ال يضره .

أحد العلماء الكبار في الجرح والتعديل وعلم الرجال في العصر الحديث يقول إن في البخاري ومسلم أو في أحدهما  -ب 

 بعض األحاديث الضعيفة ؟ 

 هذا قد قاله بعض أهل العلم وليس مسلم والصواب قبول ما فيها .

 هل فيهما شيء ولو حديث واحد فيه كالم ألهل العلم ؟ -ج 

) إن هللا خلق التربة يوم السبت ... ( فجعل المخلوقات في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة وهذا  فيه حديث في مسلم 

مخالف لنص القرآن أن خلق الخلق في ستة أيام فهذا وهم من بعض الرواة رفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وإنما هو 

نبي صلى هللا عليه وسلم من طريق أبي هريرة فهذا ال عن كعب األحبار فقد غلط فيه بعض الرواة في رفعه رفعه إلى ال

شك أنه وهم كما قال البخاري وغيره رواه مسلم ولكنه وهم والصواب أن أبا هريرة وراه عن كعب وليس عن النبي صلى 

اية هللا عليه وسلم فوهم فيه بعض الرواة ورفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وإنما هو عن كعب األحبار . وفيه رو

لمسلم تكلم بعضهم فيها أنه سبحانه ) يأخذ السموات بيمينه واألرضين بشماله ( فوصف اليد بالشمال والصواب أنه ال 

بأس به ألن األدلة الدالة على اليمين تدل على الشمال ولكن كلتا يدي ربي يمين مباركة وإن سميت شمال فهي في الفضل 

 يمين .

 ؟ حديث الجساسة أحسن هللا إليك - د

 أخرجه مسلم وال بأس به . 
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0 

ْيخاِن العِ  ُه الشَّ رَّجم ا خم ِة احلمديِث أمبو عبِد هللِا وَمَّن  صمرَّحم إِبفادمِة مم رايِييِنُّ ، وِمن أمِئمَّ ْلمم النَّظمرِيَّ : األْستاُذ أمبو ِإْسحاقم اإِلْسفم
ْضِل بُن طاِهٍر وغريمُُها . ْيِديُّ ، وأمبو الفم  احلُمم

حَّ الصَّحيِح . ْوُن أمحاِديِثِهما أمصم ْذُكورمُة كم
م

مزِيَُّة امل
ُل أمْن يُقالم : امل  وَُيْتممم

ْشهوُر  ))نها : ومِ 
م

ْعِف الرُّواِة ، والِعلمِل . ((امل ٌة ِمْن ضم  ِإذا كانمْت لُه طُُرٌق ُمتبايِنمٌة ساِلمم

ْغداِديُّ ، واألْستاُذ أمبو بمْكِر بُن ُفورمٍك  ْنصوٍر الب م تِِه الِعْلمم النَّظمرِيَّ األْستاُذ أمبو مم رَّحم إِبفادم  5 (( -بضم الفاء  –)) وَمَّن صم

 . وغريمُُها

ُل  ))وِمنها :  ْلسم ُسم
ثالً  ((امل بمٍل مم ن ْ ْتِقننيم ، حيُث ال يكوُن غمريباً ؛ كاحلمديِث ] الَّذي [ ي مْرويِه أممحمُد بُن حم

ُ
اِظ امل ِة احلُفَّ ابألئمَّ

اِفِعيِّ ، وُيشارُِكُه ] فيِه [ غريُُه عْن ماِلِك بِن أمنٍس ؛ فِإنَّهُ  رُُه عمِن الشَّ اِمِعِه ابالسِتْدالِل  وُيشارُِكُه فيِه غمي ْ يُفيُد الِعْلمم عندم سم
ِد الكم  ِمن  قامم العمدم ا يقوُم مم بوِل مم وِجبمِة للقم

ُ
ِة امل فاِت الالَّئِقم اللمِة ُرواتِِه ، وأمنَّ فيِهْم  ِمنم الصِّ ِة [ جم  (1)ثرِي ِمْن غمرْيِِهم .] ِجهم

ٍة ابلِعلْ  ْن لمُه ] أمْدَنم [ َُمارمسم ُك مم كَّ ُه ِبمّبمٍ أمنَُّه صاِدٌق فيِه ، فِإذا اْنضافم وال ي متمشم ثالً لو شاف مهم  10ِم وأمْخباِر النَّاِس أمنَّ ماِلكاً مم

ْهِو . ((أيضاً )) إِليِه  ى عليِه ِمنم السَّ ا  خُيْشم ِة ؛ اْزدمادم قُ وًَّة ، وب مُعدم عممَّ رمجم ْن ُهو يف تِْلكم الدَّ  مم
ْرانها ال َيمْ  ِر فيِه ، العاِرِف أبمحواِل الرُّواِة ، وهذِه األْنواُع الَّيت ذكم بمحِّ ُت م

ُصُل العلُم بِصْدِق اخلمِّب  منها ِإالَّ للعاَلِِ ابحلمديِث ، امل
طَِّلِع عملى الِعلمِل .

ُ
 امل

ذكورمِة ال ي مْنفي ُحصولم العِ 
م

ْوُن غريِِه ال َيمُْصُل لُه ] الِعْلُم [ بِصْدِق ذلك لُِقصورِِه عن األْوصاِف امل ْذكوِر وكم
م

ِر امل بمحِّ ْلِم للُمت م
 15 (2)، ] وهللاُ أمعلُم [.

ْرانها :  وحُممّصُل األْنواِع الثَّالمثمِة الَّيت ذمكم
ْتمصُّ ابلصَّحيحنِي .  أنَّ األوَّلم : خيم

ٌة . عمدِّدم  والثاِن : ِبا لمُه طُُرٌق ُمت م
ُة .  والثَّاِلُث : ِبا رواُه األئمَّ

ْطُع بِصْدِقِه ، ] وهللاُ أمْعلُم [.وُيِكُن اْجتماُع الثَّالثِة  ُعُد حينئٍذ القم ديٍث واِحٍد ، فال  ي مب ْ  20 يف حم

ا أمْن تمكونم  نمدِ  ] مثَّ الغمرابمُة ِإمَّ دمِت  ؛ أي : ] يف [ (1)يف أمصِل السَّ املوضِع الَّذي يمدوُر اإِلسناُد عليِه وي مْرِجُع ، ولو ت معمدَّ
رُُّد يف أمثنائِِه ، كأمْن ي مْرِويمه عمِن  الطُّرُق إِليِه ، وهو طرمفُُه الَّذي ذلكم ؛ أبمْن يمكونم الت َّفم فيِه الصحايبُّ أمْو الم [ يمكوُن  كم

ْخٌص واِحٌد .  الصَّحايبِّ أمكث مُر ِمْن واِحٍد  ، مثَّ  يتفرَُّد بروايمِته عْن واِحٍد منُهم شم
                                                 

وهذا صحيح فالحديث المسلسل باألئمة يفيد العلم وال سيما إذا كان من طريقين أو أكثر وقد يفيد العلم ولو من طريق  (1)

 واحدة .

وهذا كما قال المؤلف يحصل بحسب علم اإلمام والناظر في األمر والمحدث وعلى حسب معرفته بالرجال وخبرته  (2)

 الناس بهذا فليس من عرف أحوالهم وصفاتهم الجليلة كمن جهل ذلك .فيتفاوت 
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1 

ْهِي عمنْ  حديِث الن َّ ْطلمُق ؛  كم
ُ

ْرُد امل  بيِع الومالِء وعمْن ِهبمِتِه ؛ تفرَّدم بِه عبُد هللِا بُن ديناٍر عِن ابِن ُعمرم . فاألوَُّل : الفم
تفّرِِد  ؛ كحديِث ُشعمِب اإِلُياِن ؛ وقد  تفرَّدم بِه أمبو صاحٍل عمْن أميب ُهريرةم ، 

ُ
رَُّد  بِه رماٍو عمْن ذلك امل فم وتفرَّدم بِه عبُد وقد ي مت م

  .هللِا بُن ديناٍر عمْن أميب صاحلٍ 
زَّارِ  ))وقْد يمْستمِمرُّ التفرُُّد يف مجيِع رواتِِه  أمْو أمْكثمرِهْم ، ويف  م األوسط  ))و  ((ُمْسنمِد الب م ْعجم

ُ
 للطَّّباِّنِ أممثلٌة كثريٌة لذلك . ((امل

يم نسبّياً لكوِن التفرُِّد فيِه حصلم ابلنسبِة ِإىل شخٍص مع ْرُد النِّْسِبُّ َسُِّ ٍ ، وِإْن كانم احلمديُث يف نفِسه والثَّاِن : الفم  5نيَّ

 (2)مشهوراً .
ْردم ُمرتاِدفاِن لغًة واْصِطالحاً ؛ ِإالَّ أمنَّ أمْهلم  ْرِديَِّة عليِه ؛ ألنَّ الغمريبم والفم االصِطالِح غايمروا  ((هذا  ))ويقلُّ ِإطالُق الفم

ثْ رمُة االسِتعماِل وِقلَُّتُه . ُهما من حيُث كم  (3)بين م
ْطلمِق .فالفْرُد أم 

ُ
ْرِد امل  (4)ْكث مُر ما يُْطِلقونمُه على الفم

ْرِد النِّْسبِّ .  10 والغمريُب أمكثُر ما يُْطِلقونمُه عملى الفم

 وهذا ِمن حيُث ِإطالُق االسِم  عليِهما .
ْطلمِق والنِّ 

ُ
رِّقونم ، فميقولونم يف امل ْشتمقَّ ؛ فال يُ فم

ُ
ا ِمْن حيُث اسِتْعماهُلم الِفْعلم امل رَّدم بِِه ُفالٌن ، أمْو  : أمْغرمبم ِبِه وأممَّ ْسبِّ : ت مفم

 ُفالٌن .
ِل ؛  ْرسم

ُ
ِطِع وامل قم ُن ْ

 هْل مُها ُمتغاِيراِن أمْو الم ؟ ((و  ))وقمريٌب ِمن هذا اخِتالفُ ُهم يف امل
اِل  ا عندم اْسِتعمم ثني على التَّغايُِر ، لكنَُّه عندم إطالِق االسِم ، وأمَّ دِّ ُحم

ْط  فأمْكث مُر امل ْعِملونم اإِلرسالم فقم ْشتمقِّ فيست م
ُ

 15الِفْعل امل

ِطعاً . قم الً أمْو  ُمن ْ لمُه فالٌن ، سواٌء كانم ] ذلكم [ ُمْرسم  (5)فيمقولونم  : أمْرسم
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حالة في أصل  -هذا بحث الغرابة وقد بين المؤلف رحمه هللا تفاصيل ذلك بعبارة موجزة واضحة فالغرابة لها حاالن أ  (2)

سند فهو الفرد المطلق ويقال له غريب أيضاً ، والفرد النسبي فهو وغرابة في أثناء السند ، فما كان في أصل ال -السند ب 

بالنسبة إلى أحد رواة السند فقد يكون مشهوراً أو عزيزاً أو متواتراً ولكن يدور على واحد فهو الفرد النسبي فيكون بعض 

ار عن ابن عمر فصار فرداً طرقه على واحد ، فاألول مثل حديث ) نهى عن بيع الوالء وهبته ( تفرد به عبد هللا بن دين

مطلقاً ومثل حديث عمر ) إنما األعمال بالنيات ( انفرد به علقمة بن وقاص عن عمر فهو فرد مطلق بالنسبة إلى عمر 

وعلقمة ومحمد بن ابراهيم  ثم تواتر عن يحيى بن سعيد ، وقد يكون نسبياً بأن يكون الحديث رواه جماعة عن التابعي أو 

به واحد من العلماء المشهورين فلم يرو عنه إال من طريق واحدة كأن ينفرد به مالك أو األوزاعي أو الصحابي ثم انفرد 

الثوري من طريق واحدة فيرويه عنه واحد فيقال هو غريب بالنسبة إلى مالك ألنه ما رواه عنه إال واحد وهو في نفسه 

 د أو غريب إلى األوزاعي أو الثوري .ليس غريباً قد يكون روي من طرق لكنه لم يروه عن مالك إال واح

يعني قليل إطالق الفردية على النسبي وإنما يقال له غريب فكالهما يقال له فرد ولكن الغالب أن الفرد يطلق على الفرد  (3)

 المطلق بخالف النسبي فالغالب أنه يسمى غريب مثل ما يقع للترمذي كثيراً .

 يث عمر ) إنما األعمال بالنيات ( فهو فرد مطلق ويقال له غريب .لكن قد يقال للفرد المطلق غريب كحد (4)

يبين رحمه هللا أنهم في الفعل ال يغايرون يقال تفرد به فالن وأغرب به فالن وإنما التفريق في الغالب في االسم فيقال  (5)
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ثنيم أمن َُّهم ال يُغايِ  –وِمن مثمَّ  أمْطلمقم غرُي واِحٍد  حدِّ
ُ

ِل َمَّن َل يالِحْظ مواِضعم  اْسِتعمالِِه على كثرٍي ِمن امل ْرسم
ُ

رونم بنيم امل
ِطِع ! قم ُن ْ

 وامل
ن نبَّهم على النُّْكتمِة يف ذلك ، ] وهللاُ أعلُم [ . رَّرانُه ، وقلَّ مم  وليسم كذلك ؛ ملا حم

نمِد ، غريم ُمعملٍَّل وال شاذٍّ : هو الصَّحيُح لذاتِِه ، وهذا  أم (1)وخُّب اآلحاِد  ْبِط ، ُمتَِّصلم السَّ وَُّل تقسيٍم ؛بنقِل عمْدٍل اتمِّ الضَّ
بوِل على أمْعالها أمْو الم : ا أمْن يشتمِملم ِمن صفاِت القم  5 مقبوٍل ِإىل أربعِة أمنواٍع  ؛ ألمنَُّه ِإمَّ

 األوَُّل: الصَّحيُح لذاتِِه .
 كْن ال لذاتِِه .أميضاً ، ل ((لذاته )) والثَّاِن : ِإْن ُوِجدم ما ُيمْبُ ُر ذلكم الُقصورم ؛ ككثْ رمِة الطُُّرق ؛ فُهو الصَّحيُح 

 وحيُث ال ُجّْبانم ؛ فُهو احلسُن لذاتِِه .
ومقَُّف فيِه ؛ فُهو احلسُن أيضاً ، ] لكْن [ ال لذاتِِه . ا يُ ت م ُح جاِنبم قمبوِل مم ْت قرينٌة تُ رمجِّ  وِإْن قامم

حيِح لذاتِِه لُعُلوِّ رُتْ بمِتِه. الُم على الصَّ  10 وُقدِّمم الكم

ْن  راُد ابلعمْدِل : مم
ُ

روءِة . ((ما )) وامل
ُ

ٌة حتمِْمُلُه على ُمالزمِة التَّقوى وامل لمكم  لُه مم
يِّئِة ِمن ِشْرٍك أمو  ِفسٍق أمو ِبدعٍة . راُد ابلتَّقوى : اْجِتناُب األعماِل السَّ

ُ
 وامل

ْبُط   : ((ضبطان )) والضَّ
ُن ِمن استح عمُه حبيُث يتمكَّ ْدٍر : وُهو ] أمْن [ يُ ْثِبتم  ما َسِم ْبُط صم َّت شاء .ضم  ضارِِه مم

يم منُه . ُه ِإىل أمْن يُؤدِّ حم ْبُط ِكتاٍب : وُهو  صيان مُتُه لديِه ُمنُذ َِسعم فيِه وصحَّ  15 وضم

 ِإشارًة ِإىل الرُّتبِة  الُعليا يف ذلكم . ((التَّامِّ  ))وقُ يِّدم ب  
                                                                                                                                                                                  

آخره يسمى منقطعاً ويسمى غريب وفرد وهكذا ما يقع من االنقطاع واإلرسال فإذ سقط منه واحد سواء في أوله أو في 

مرسالً ويطلق على المرسل منقطع ألنه لم يتصل بالرسول صلى هللا عليه وسلم وهكذا إذا سقط رواته واحد يسمى منقطع 

 مثل سعيد بن المسيب أو مجاهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمى منقعطاً والمشهور أنه مرسل ،

اآلحاد وإنه أقسام اربعة الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن وهذا واضح فيه بيان تفصيل خبر  (1)

لغيره فإذا توافرت الشروط بأن كان من رواية العدل التام الضبط غير المعلل وال الشاذ فهذا يقال له الصحيح لذاته وهذا 

ي فإن كثرت الطرق لهذا الذي فيه نقص هو أعلى مراتب اآلحاد فإذا كان الضبط غير تام فيقال له الحسن لذاته كما سيأت

الضبط صار صحيحاً لغيره فإن كان بعض الضعف في بعض الرواة لكثرة الوهم انجبر بوجود طريق آخر فصار حسناً 

لغيره فإن كان معلالً بانقطاع أو شذوذ لم يكن صحيحاً وال حسناً ولهذا قال المؤلف ) غير معلل وال شاذ ( ، والشاذ هو ما 

 قة فيه من هو أوثق منه .خالف الث

 @ االسئلة : زيادة الثقة الذي لم يخالف ممن هو أوثق منه هل تتعتبر من الشذوذ ؟

 ليس  شذوذاً فزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه . 

 حديث من جلس بعد الفجر ثم صلى ركعتين .... هل ال ينجبر ؟ -ب 

 هو من باب الحسن لغيره . 

 الصحيحين هل هي من أحاديث الصحيح لذاته أو لغيره ؟ أحاديث -ج 

 فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره . 
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ِلمم ِإسناُده ِمن ُسقوٍط فيِه ، حبيُث يكوُن ُكلٌّ ِمن رج ُتَِّصُل : ما سم
ْرِويَّ ِمْن شيِخِه  .وامل

م
عم ذلكم امل  الِه َسِم

مم تعريُفُه . نمُد : تقدَّ  والسَّ
ِفيٌَّة قاِدحٌة . ُعملَُّل لُغًة : ما ِفيِه ِعلٌَّة ، واصِطالحاً : ما فيِه ِعلٌَّة خم

 وامل
ُح  ْن ُهو أمْرجم رُِد  ، واصِطالًحا : ما خُياِلُف فيِه الرَّاوي مم نفم

ُ
اذُّ لُغًة : امل  منُه . ولُه تفسرٌي آخُر سيْأيت .والشَّ

ْصِل . ((] و [ خُّب اآلحاِد  ))تنبيٌه : قولُُه :   5 ؛ كاجلِْنِس ، وابقي قُيوِدِه كالفم

ْقِل عمْدٍل  ))وقولُُه :  ُقُلُه غرُي العمْدِل . ((بِن م ا ي من ْ  ؛ اْحرتاٌزعممَّ
ِإ و  ((ُهو  ))وقوله :  بتمدم

ُ
ُط بنيم امل ومسَّ ى فمْصالً يت م ْعٍت لُه .يسمَّ لمُه ، وليسم بِن م ا  ق مب ْ ٌّب عممَّ ُه خم  اخلمّبمِ ، يُؤِذُن أبمنَّ ما ب مْعدم

مم  ((لذاته  ))وقولُُه :  ى صحيحاً أبممٍر خارٍِج عنُه ؛ كما تقدَّ  ؛ خُيْرُِج ما يسمَّ
ُت   ْقتمِضيم (1)وتتفاوم

ُ
ا ملَّا   (2)ِة للتَّصحيِح يف الُقوَِّة رُت مُبُه ؛ أي : الصَّحيُح ، ب ِ ]سبِب [ تفاُوِت هذِه األْوصاِف امل ؛ فِإِنَّ

ْت أمْن يكونم ] هلا [ دمرجاٌت بعُضها ف مْوقم بعٍض حبم  ِة ؛ اقْ تمضم حَّ داُر الصِّ ِب كانمْت ُمفيدًة لغملمبمِة الظَّنِّ الَّذي عليِه مم  10سم

ّوِيِة . ُقم
 األموِر امل

رجِة العُ  جيحم وِإذا كانم كذلك فما يمكوُن  ُرواتُُه  يف الدَّ فاِت اليت ُتوِجُب الرتَّ ْبِط وسائِِر الصِّ ؛   ((له )) ليا ِمن العدالمِة والضَّ
 كانم أمصحَّ َمَّا  دونمُه .

مْرت مبمةِ 
ِة أمنَُّه أمصحُّ األسانيِد : فمِمنم امل  الُعْليا يف ذلك ما أمْطلمقم ] عليِه [ بعُض األئمَّ

 15 رم عن أمبيِه .كالزُّْهريِّ عن ساَلِِ بِن عبِد هللِا بِن ُعمم 

ْلماِنِّ [ عمن عمليٍّ  ٍد بِن سريينم عن عمبيدةم بِن عمْمرٍو ] السَّ  . ((بن أيب طالب )) وكمحمَّ
سعوٍد . ةم عن ابِن مم مم ِعيِّ عمْن عمْلقم ِإبراهيمم النَّخم  (3)وكم

هِ  دِّ ةم عن جم ا يف الرُّتبِة : كرِوايِة بُ رمْيِد بِن عبِد هللِا بِن أميب بُ ْردم  . ((األشعري ))  عن أمبيِه أميب ُموسى ودوِنم
ةم عن اثِبٍت  لممم اِد بِن سم حمَّ  عمْن أمنٍس . ((البناِن )) وكم

ا يف الرُّتْ بمِة :  20 وُدوِنم

ْيِل [ بِن أميب صاحٍل عمْن أمبيِه عن أميب ُهريرةم .  ] كُسهم
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وهذا ال شك فيه أن الصحيح تتفاوت رتبه لتفاوت صفات الرواة فتارة تكون درجتهم في أعلى الدرجات لثقة الرواة  (2)

وتارة تكون دون ذلك فهي متفاوتة على حسب حال الرواة مالك عن نافع عن ابن عمر وكمال ضبطهم ، وتارة تكون وسط 

، مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فالمقصود أن األسانيد الصحيحة متفاوتة على حسب تفاوت الرجال في 

 الضبط واإلتقان .

 وكمالك عن نافع عن ابن عمر ونحوها . (3)
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 وكالعمالِء  بِن عبِد الرمحن عن أمبيِه  عن أميب ُهريرةم .
ْبِط ؛ ِإالَّ أمنَّ فِإنَّ اجلمميعم  ُلُهم  ] اسُم [ العمدالمِة والضَّ ْرت مبمِة  األوىل  ((يف  )) يشمم ِة ما  ((فيهم )) للمم حم رمجِّ

ُ
فاِت امل ِمن الصِّ

ْبِط ما يقتمضي تقدُيمها على الثَّالِثمِة ، وِهي مٌة على  يقتمضي تقدميم روايِتِهم على الَّيت تمليها ، ويف الَّيت تليها ِمْن قوَِّة الضَّ ُمقدَّ
سناً  رُِد  بِِه حم فم ا ي من ْ ن يُ عمدُّ مم د بِن ِإسحاقم  (1)رِوايِة  مم )) عن جابٍر ، و  ((بن قتادة )) عن عاصِم بِن ُعمرم (2)؛ كمحمَّ

دِِّه . ((عن   5 عمرِو بِن ُشعمْيٍب عْن أمبيِه عمْن جم

 وِقْس على هذِه املراِتِب ما ُيشِبُهها .
ٍة معيَّنٍة منها املرت مبمُة  األ ((و  )) ُد عدُم اإِلطالِق لرتمجم ْعتممم

ُ
ا أمصحُّ األسانيِد ، وامل ِة أمِنَّ  .وِل ِهيم الَّيت أمطلمقم عليها بعُض األئمَّ

ُتُه على ما َلْم يُْطِلقوُه . ِحي َّ ُة عليِه  ذلك أمرجم اُد ِمن ْمموِع ما أمطلقم األئمَّ فم  نعم ؛ ُيست م
رمدم بِه الُبخاريُّ ابلنِّسبِة ويْلتمِحُق  ِبذا التَّفاُضِل م ُدمُها ، وما انْ فم رمدم بِِه أمحم رُِيه ابلنِّسبِة ِإىل ما انْ فم يخاِن على َتم قم الشَّ ا ات َّفم

بوِل ، واخِتالِف بعِضِهم على أميِِّهم ي ِكتاب مْيِهما ابلقم رمدم بِه ُمسلٌم ؛ التِّفاِق الُعلماِء بعِدمِها على تلقِّ حُ إىل ما انْ فم  10 ، فما ا أمْرجم

ُح ِمن هذِه احليثيَِّة َمَّا َل يتَّفقا عليِه .  اتَّفقا عليِه أمرجم
ْد عْن أحٍد التَّصريُح بنقيِضِه . ((صحيِح الُبخاريِّ  ))وقد صرَّحم اجلمهوُر بتقدمِي  ِة ، وَل يوجم حَّ  يف الصِّ

ْيسابوريِّ أمنَُّه قالم : ما حتتم أم  ماِء أمصحُّ ِمن كتاِب ُمسلٍم وأمّما ما نُِقلم عمن أيب عليٍّ الن َّ ؛ فلْم ُيصرِّْح بكونِه (3)دمِي السَّ
ا ُهو ما ت مقْ  ْنِفيُّ ِإَّنَّ

م
ى ُوجودم كتاٍب أمصحَّ ِمن كتاِب مسلم ؛ ِإذ امل ا ن مفم تمضيِه صيغمُة أمصحَّ ِمن صحيِح الُبخاريِّ ؛ ألمنَُّه ِإَّنَّ

ٍة يف كتاٍب شارمكم كتابم ُمس ِة صحَّ عملم من زايدم ساواةم .أمف ْ
ُ

ِة ، ُيتاُز بتلكم الّزايدمِة عليه ، وَل ي مْنِف امل حَّ  15 لٍم يف الصِّ

غارِبمِة أمنَُّه فمضَّلم صحيحم ُمسلٍم على صحيِح الُبخاريِّ ؛ فذلكم فيما يرِجُع ِإىل ُحْسِن السِّ 
م

ياِق وكذلكم ما نُِقلم عْن بعِض امل
تِيِب . ِة الومْضِع والرتَّ ْودم  وجم

فاُت الَّيت تدوُر وَل يُ ْفِصْح أم  حوا به لردَُّه  عليِهْم شاِهُد الُوجوِد ، فالصِّ يَِّة ، ولو أمْفصم حٌد منُهم أبمنَّ ذلكم راِجٌع ِإىل األصحِّ
. دُّ دُّ ، وشرطُُه فيها أمقوى وأمسم ُة يف كتاِب الُبخاريِّ أممتُّ منها يف كتاِب مسلٍم وأمشم حَّ  عليها الصِّ

ا ُرْجحانُُه ِمن حيُث  رًَّة ، واْكتمفى ُمْسِلٌم أممَّ  20االتصاُل ؛ فالْشرتاِطِه أمْن يكونم الرَّاِوي قمْد ث مبمتم لُه لِقاُء ممْن روى عنُه ولو مم

عمنمةم أمصالً ! رمِة ، وأمْلزممم الُبخاريَّ أبمنَُّه َيتاُج ] ِإىل [ أمْن ال يْقبملم العمن ْ عاصم
ُ

 ِبُْطلمِق امل

                                                 

 الضبط انتقل من درجة الصحيح إال درجة الحسن .وهذا واضح ألنه إذا خف  (1)

 فات المؤلف أن يقول محمد بن اسحاق عن عاصم إذا صرح ابن اسحاق بالسماع . (2)

كالم أبي علي غير مسلم والصواب ما تحت أديم السماء أصح من صحيح البخاري ثم مسلم هذا الذي عليه جمهور  (3)

جمع األحاديث وضبط طرقها والبخاري تساهل في هذا يقطع األحاديث ويفرقها أهل العلم لكن مسلم امتاز بحسن السياق و

على حسب الحاجة إليها ومسلم كانت له عناية بحسن السياق وجمع األسانيد حتى يتضح للقاريء الحديث بطرقه كلها في 

 موضع واحد .
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ُه بِه ليسم بالزٍِم   ((قد )) ؛ ألنَّ الرَّاويم ِإذا ثبتم ] لُه [ اللِّقاُء مرًَّة ؛ ال  ُْيري يف رواايتِِه  اْحِتماُل أمْن ال يكونم وما أمْلزممم
لِِّس . ُدم

ٌة يف غري امل فروضم لِّساً ، واملسأملُة مم راينِِه أمْن يكونم ُمدم  َِسعم ] منُه [ ؛ ألنَُّه يلزُم ِمن جم
انُُه ِمْن حيُث العم  ا ُرْجحم مم فيِهم ِمن رجاِل ُمسِلٍم أمكثُر عمدداً ِمن الّرِجاِل وأممَّ ِم ْبُط ؛ فألنَّ الّرِجالم الَّذينم ُتُكلِّ دالمُة والضَّ

ديِثِهْم ، بل غالِبُ ُهْم ِمن  ذم الَّذينم ُتُكلِّمم فيِهم ِمن رجاِل الُبخاريِّ ، معم أمنَّ الُبخارِيَّ َل ُيْكِثْر ِمن ِإخراِج حم  شيوِخِه الذينم أمخم
ديث مُهم ، ِِبالِف ُمسلٍم يف األْمرميِن . ارمسم حم  5 عنُهم ومم

ذوِذ واإِلعالِل ؛ فألنَّ ما انْ ُتِقدم  ] على الُبخاريِّ ِمن األحاديِث أمقلُّ عدداً َمَّ  ا ُرْجحانُُه ِمن حيُث عدُم الشُّ ا انْ ُتِقدم  [ وأممَّ
ريَّ كانم أمجلَّ ِمن ُمْسِلٍم يف الُعلوِم وأمْعرمفم بِصناعِة احلمديِث ِمنُه ، وأمنَّ على ُمْسِلٍم ، هذا مع اتِّفاِق الُعلماِء على أنَّ الُبخا

بَُّع  آاثرمُه حَّتَّ  ت م ارمُقطيِنُّ : لوال الُبخاريُّ لمما  راحم ُمْسِلٌم  ((لقد )) ُمسلماً تِْلميذُه وِخّرُُِيُه ، وَل يزمْل يمْستمفيُد منُه ويت م قالم الدَّ
اءم .  (1)وال جم

ْرِط الُبخاريِّ على غريِه  –من هذه احليثيَِّة   ((و  ))من مثمَّ  ؛ أي : و   10على  ((صحيُح الُبخاريِّ  ))ُقدِّمم  –وهي أمرجحيَُّة شم

نَّفِة يف احلديِث . غريِه ُصم
 من الُكُتِب امل

ي ِكتابِ  ِته للُبخاريِّ يف اتِّفاِق الُعلماِء على ت ملمقِّ شارمكم
ُ

بوِل أميضاً ، سوى ما ُعلِّلم .مثَّ صحيُح ُمْسِلٍم ؛ مل  ِه ابلقم
رادم به رواتُ ُهما معم ابقي ُشروِط  الصَّ 

ُ
ْرطُُهما ؛ ألنَّ امل ُه شم يَُّة ما واف مقم ُم يف األرجحيَِّة من حيُث األصحِّ دَّ حيِح ، مثَّ يُ قم

ْولِ  لم االتِّفاُق على القم صم مونم على غريِهم يف رِواايِِتم ، وهذا أمصٌل ال بتمعديِلِهْم  بطريِق اللُّزوِم ، فهم مُ  ورواُِتما قد حم دَّ قم
 15 خُيْرمُج عنُه ِإالَّ بدليٍل .

ُه  مسلٌم أمو مثله . ْرِطهما معاً ؛ كانم دونم ما أمخرمجم ُر على شم  فِإْن كانم اخلمب م
ه ت م  ه على شرِط ُمسلٍم وحدم ْرُط الُبخاريِّ وْحدم ُم شم دَّ ِدمها ؛ فيُ قم ْرِط أمحم  بمعاً ألصِل ُكلٍّ منُهما .وِإْن كانم على شم

ِة . حَّ رمجاُِتا يف الصِّ رمجم لنا ِمن هذا ِستَُّة أمقساٍم تتفاوُت دم  فخم
 (2)وَثمَّةم  قسٌم سابٌع ، وهو ما ليسم على شرِطهما  اجِتماعاً  واْنفراداً .

ا هو ابلنَّظِر ِإىل احليثيَِّة املذكورِة .  20 وهذا التَّفاوُت ِإَّنَّ

ا لو ] ُرجِّ  ُم  على ما ف مْوقمُه   ((هو )) ِقْسٌم على ما   حم [أممَّ دَّ إذ قمْد ي مْعِرُض  –ف مْوقمُه أبُموٍر ُأخرى تقتمضي الت َّْرجيحم ؛ فِإنَُّه يُ قم
ا ُيعمُلُه فائقاً  فوِق مم  . –للمم

                                                 

 إمام . اهذا من باب المبالغة وإال فكالهم (1)

من هذه الحيثية سبعة ، األول ما اتفق عليه الشيخان ، والثاني ما رواه البخاري والثالث  وبهذا تكون إقسام الصحيح (2)

ما رواه مسلم  والرابع ما كان على شرطهما والخامس ما كان على شرط البخاري ثم السادس ما كان على شرط مسلم ثم 

دارقطني وابن حزيمة وابن حبان السابع  ما صححه أحد اإلئمة وهو ليس على شرط واحد منهما كالذي يصححه ال

 وغيرهم وال يكون فيه قادح .
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ِة التَّواتُِر ، لكْن حم  كما لو كان احلديُث عندم  رمجم ْتُه قرينٌة صارم ِبا يُفيُد الِعْلمم ُمسلم ] مثالً [ ، وُهو مشهوٌر قاِصٌر عن دم فَّ
ُم  دَّ  على احلديِث الذي خُيْرُِجُه الُبخاريُّ ِإذا كانم ف مْرداً ُمْطلقاً .(( ِبا )) ؛ فِإنَّه يُ قم

حَّ األسانيِد كماِلٍك عن انفٍع عن ابِن عُ  ْت بكوِِنا أمصم اُه ِمن ترمجٍة ُوِصفم مرم ؛ فِإنه وكما لو كانم احلمديُث الَّذي َل خُيْرِجم
قاٌل . ن فيِه مم ُم على ما انفرمدم بِه أمحُدمُها مثالً ، ال سيَّما ِإذا كانم يف ِإسناِدِه مم دَّ  يُ قم

ْبُط  فَّ الضَّ فَّ القوُم ُخفوفاً : ق ملُّوا   –؛ أي: قلَّ (1)فِإْن خم دِّ  –يُقاُل : خم ِة [ يف حم تقدِّمم
ُ

روِط ] امل راُد معم بقيَِّة الشُّ
ُ

 5وامل

ُن لذاتِِه الصَّح يكوُن ُحْسُنُه بسبِب  ((قد )) ] ال ِلشيٍء خارٍِج [ ، وُهو الَّذي  ((الشتهاره  )) (2)يِح ؛ ف ُهو احلمسم
دمْت طُرُقُه . ْسُتوِر ِإذا تعمدَّ

م
 (3)االْعِتضاِد  ، حنُو حديِث امل

رمجم ابْشرتاِط ابقي األْوصاِف الضَّعيُف .  وخم
ِن مُ  شارٌِك للصَّحيِح يف االحِتجاِج بِه ، وِإْن كانم ُدونمه ، ومشاِبٌه  لُه يف اْنِقساِمه ِإىل مراِتبم بعُضها وهذا الِقْسُم ِمنم احلمسم

 10 (4)فوقم بعٍض .

حُ  حَّ ورِة اجملموعِة قُ وًَّة َتمْبُ رُ  (5)وِبكثْ رمِة طُرُِقِه ُيصم ِد الطُُّرِق ؛ ألنَّ للصُّ ِة عندم تعدُّ حَّ ُم لُه ابلصِّ ا َُيْكم ْدرم الَّذي قمصَّرم  ؛ وِإَّنَّ القم
ُة [ على اإِلسناِد الَّذي يكوُن  ((الوصفني ))  حَّ ِن  عن راوي الصَّحيِح ، وِمن مثمَّ  ُتطلمُق ] الصِّ ْبُط [ راِوي احلمسم بِه ] ضم

دم .  حسناً لذاتِه لو تفرَّدم ِإذا ت معمدَّ
 وهذا حيُث ينفرُد  الوصُف .

عا ؛ أي : الصَّحيُح واحلسنُ  ٌن صحيٌح فِإْن مجُِ سم مذيِّ وغريِه : ] حديٌث [ حم  15 يف وصِف ] حديٍث [ واحٍد ؛ كقوِل الرتِّ

ِة أمو قمصَّرم عمْنها ؟! حَّ عمْت فيِه ُشروُط الصِّ جتهِد يف النَّاِقِل ؛ هل اجتممم
ُ

 ؛ فللت َّرمدُِّد احلاصِل ِمن امل
                                                 

 هـ ( بداية الشريط الثاني .1415/  10/  25فجر األحد  (1)

 -يعني الشروط موجودة متصل السند غير معلل وال شاذ والرواة عدول لكن ضبطهم دون الرواة في الحالة األولى  (2)

ذا مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومحمد بن اسحاق إذا صرح فيسمى الحسن لذاته مثلوا له -الصحيح لذاته 

بالسماع فضبط هؤالء دون ضبط األعمش وسفيان ونافع فيكون هؤالء حديثهم من الحسن لذاته ومثل حماد بن سلمة عن 

 ثابت عن أنس وأشباههم

يقال له الحسن لغيره وإذا تعدد هذا هو الحسن لغيره فالرواة فيهم مستور وهو مجهول الحال لكن تعددت طرقه  (3)

الحسن لذاته صار صحيحاً لغيره فاألقسام أربعة : صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره فالصحيح لذاته 

ما تمت فيه الشروط المتقدمة رواية العدل عن العدل مع تمام الضبط مع اتصال السند غير معلل وال شاذ ، فإن خف الضبط 

اته فإن تعددت طرق الحسن لذاته صار صحيحاً لغيره فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروفاً بالعدالة صار حسناً لذ

والضبط ولكن تعددت الطرق فهذا يقال له الحسن لغيره رواه مستورون لكن مع االتصال وعدم العلة فإذا كان طريقين 

ليدين ورفعهما في الدعاء فقال إنه من باب الحسن لغيره ، فأكثر فهذا يقال الحسن لغيره مثل ابن حجر لذلك بأحاديث مد ا

 ومثل له ابن كثير بحديث ) ال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا ( فقال إن له طرقاً فيكون من باب الحسن لغيره .

 فهو مشارك للصحيح باالحتجاج به وأنه درجات حسب قوة الضبط . (4)

 ي رواته من هو موصوف من رواة الحسن لذاتهفهذا الصحيح لغيره إذا كان من طريقين ف (5)
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ْيُث َيمُْصُل منُه التَّفرُُّد بتلكم  الّرِوايِة . وهذا  حم
نْيِ وُعِرف  لم اجلمْمعم بنيم الوصفنِي ، فقالم : احلسُن قاصٌر عِن الصَّحيِح ، ففي اجلمِع بنيم الومصفم ن اْستمْشكم ِبذا  جواُب مم

 الُقصوِر ون مْفُيه ! ِإثباٌت لذلك 
ُه أبمحدِ  تمضى للُمجتهِد أمْن ال يِصفم ِة احلديِث يف حاِل انقِله اق ْ نِي ،  وحُممّصُل اجلواِب أمنَّ تردُّدم أمئمَّ فُيقاُل   ((معيناً )) الومصفم

ْصِفه عندم ] قوٍم [ ، صحيٌح ابعتباِر وصِفِه عندم قوٍم   5 .((آخرين )) فيِه : حسٌن ؛ ابعتباِر وم

ٌن أمو صحيُح . سم ُه أمْن يقولم : حم فم ] منُه [ حرفم الرتدُِّد ؛ ألنَّ حقَّ ذم  (1)وغايُة ما فيِه أمنَّه حم
ْرفم  ا فم حم ذم ُه  . ((يقول )) لعمطِف ِمن الَّذي وهذا كما حم  ب مْعدم

دُِّد ، ] وهذا حيُث  حيٌح ؛ ألنَّ اجلزمم أمقوى ِمن الرتَّ ٌن صحيٌح ؛ دونم ما قيلم فيِه : صم سم وعلى هذا ؛ فما قيلم فيِه حم
 التفرُُّد [ .

نْيِ معاً على احل وِإالَّ ؛ ] أمي [: ِإذا َل َيمُْصِل التَّفرُُّد ؛ ف ِإطالقُ  ْيِن ،  أحُدمُها صحيٌح ، الومصفم  10ديِث يكوُن ابْعِتباِر ِإسنمادم

 واآلخُر حسٌن .
وعلى هذا ؛ فما قيلم فيِه : حسٌن صحيٌح ؛ فوقم ما قيلم فيِه : صحيٌح ؛ ] فقْط [ إذا كانم ف مْرداً ؛ ألنَّ كثرةم الطُّرِق 

وِّي  .  (2)تُ قم
ْرطم ا ِمذيُّ أبمنَّ شم ِن أمْن يُ ْروى ِمن  غرِي وْجٍه ، فكيفم يقوُل يف بعِض األحاديِث : حسٌن فِإْن قيلم : قْد صمرَّحم الرتِّ حلمسم

 15 غمريٌب ال نعرِفُه ِإالَّ ِمن هذا الوجِه ؟!

ا عمرَّفم بنوع خاصٍّ منُه وقعم يف كتاِبه ، وُهو ما يق ْطلمقم  ، وِإَّنَّ
ُ

نم امل مذيَّ َل يُ عمرِِّف احلمسم  ))وُل فيِه : فاجلواُب : أمنَّ الرتِّ
،  ((صحيٌح  ))، ويف بعِضها :  ((حسٌن  ))؛ من غرِي صفٍة ُأخرى ، وذلك أمنَُّه يقوُل يف بعِض األحاديِث :  ((حسن 

 ))، ويف بعِضها :  ((حسٌن غمريٌب  ))، ويف بعِضها :  ((حسٌن صحيٌح  ))، ويف بعِضها :  ((غريٌب  ))ويف بعِضها : 
 [. ((سٌن صحيٌح غريٌب ح ))، ] ويف بعِضها : ]  ((صحيٌح غريٌب 

ا   20] وقعم [ على األوَِّل فقْط ، وعبارتُه تُرِشُد  ِإىل ذلك ، حيُث قال يف آِخِر  كتابِه : وما قُ ْلنا يف   ((هو  ))وتعريُفه ِإَّنَّ

ٌن  ((حديٌث ] حسٌن [  ))كتابِنا :  سم ا أمرمْدان بِه حم ان ، ] ِإْذ [ ُكلُّ  حديٍث يُ رْ  ؛ فِإَّنَّ  ال يكوُن راويهِ  ((و )) وي ِإسناِدِه عندم

ان حديٌث حسٌن . ِذٍب ، ويُروي ِمن غرِي وْجٍه حنو ذلك ، وال  يكوُن شاّذاً ؛ فهو عندم ماً بكم هم  (1)ُمت َّ
                                                 

وهذا يقوله الترمذي كثيراً ) حسن صحيح ( فيحمل على أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر أو على الشك  (1)

فيقول ) حسن أو صحيح ( فأو على الشك هل تم الضبط أو خف الضبط ألنه يقوله في بعض األحاديث وليس لها إال طريق 

ى معنى الشك هل هو حسن أو صحيح ، وأما إذا كان له طرق فالمعنى أنه حسن لتعدد طرقه صحيح واحد فيحمل عل

 الشتماله على الشروط . ) تراجع لعله للعكس (

وهذا واضح ألن ما جاء من طريقين أحدهما حسن واآلخر صحيح أقوى مما يقال فيه صحيح فقط ألن الصحيح فقط  (2)

 سنادين أحدهما صحيح واآلخر حسن يكون أقوى لكثرة الطرق .ما جاء باسناد واحد وما جاء با
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ا عمرَّفم الَّذي يقوُل فيه :  سٌن  ))فُعِرف ِبذا أمنَُّه ِإَّنَّ ا ما يقوُل فيِه :  ((حم حسٌن  ))، أو :  ((حسٌن صحيٌح  ))فقْط ، أممَّ
صحيٌح  )) ؛ فلم يُ عمرِّْج على تعريِفه ؛كما َل يُ عمرِّْج على تعريِف ما يقوُل فيِه : ((حسٌن صحيٌح غريٌب  ))، أو :  ((غريٌب 

 فقط . ((غريٌب  )) فقط ، أو : ((
ا  ((حسٌن  ))ِه : وكأنَُّه ت مرمكم ذلك اْسِتغناًء بُشهرمتِه  عندم أمهِل الفنِّ ، واْقتصرم على تعريِف ما يقوُل فيِه يف كتاب فقط ؛ ِإمَّ

ا  ألنَّهُ  ُه بقولِه :  لُغموِضِه ، وِإمَّ  5، وَل يْنِسْبُه ِإىل أمهِل احلديِث كما فعل اخلمطَّايبُّ  ((عندان  ))اصِطالٌح جديٌد ، ولذلك قيَّدم

. 
 توجيِهها ، فللِه احلمُد على ما أمهلمم وعملَّمم . وِبذا التَّقريِر يندفُع كثرٌي ِمن اإِليراداِت اليت طالم البحُث فيها وَْل ُيْسِفْر وْجهُ 

ْن ُهو أمْوثمُق (  ْع ُمناِفيمًة لِ روايِة مم ا َْل ت مقم  (2)) وزايدُة راويِهما ؛ أي: الصَّحيِح واحلمسِن ؛ مقبولٌة ؛ مم
 َمَّن َل يمْذُكْر تلك الّزايدِة :

ا ] أمْن [ تكونم  ال تمنايفم  ا يف ُحْكِم ] ألنَّ الّزايدةم [: ِإمَّ ن َل يمْذُكْرها ؛ فهذه تُ ْقبمُل ُمْطلقاً ؛ ألِنَّ  10  بينمها  وبنيم روايِة مم

ستقلِّ 
ُ

 الذي ينفرُِد بِه  الثِّقُة وال يمرويه عن شيِخِه غريُه. احلديِث امل
ا أمْن تكونم  ُمناِفيًة حبيُث يلزُم ِمن قبوهِلا رمدُّ الّرِوايِة األخرى ، فهذه  جيُح بينها  وبنيم معاِرِضها ، (( هي )) وِإمَّ ُع الرتَّ اليت ي مقم

 (3)] فيُ ْقبمُل الرَّاجُح [ ويُ رمدُّ املرجوُح.

                                                                                                                                                                                  

يعني بهذه الشروط الثالثة : من غير وجه ، وال يكون روايه متهم بالكذب وال شاذ فهذا يسميه حسناً ومعناه الحسن  (1)

لم يعرفه  لغيره أي القسم الرابع فهذا هو الذي عرفه أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أوصحيح غريب فهذا

 فيعرف من أدلة أخرى

 هــ 1415/  11/  2فجر األحد   (2)

زيادة رواي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن أوثق ، منافية يعني ال تجتمع معها ، أما إذا كانت ال تنافي  (3)

يه جملة أمر هللا بها أو نهى عنها فهي مقبولة فإذا روى الثقة حديثاً عن النبي صلى هللا عليه وسلم ثم رواه آخر وزاد عل

فال بأس ال تكون منافية ، كما روى راوي النهي عن صيام يومي العيدين وزاد آخر فيه النهي عن لبستين أو بيعتين فال 

ينافي هذا هذا فهذا شيء وهذا شيء فالزيادة التي ال تنافي تقبل أما إذا كانت تنافيها ال تجتمع مع ما رواه األوثق فإنها 

كون شاذة ال تقبل كأن الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بكذا أو فعل ، فيأتي آخر ت

أضعف من نافع فيروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن رواه نافع عن ابن عمر أنه أمر به فهذه ال تقبل ألنها 

 ذا يقول نهى .مخالفة لألوثق فال يجتمعان هذا يقول أمر وه

إذا خالف الثقة الثقات وليس من هو أوثق منه ؟ يطلب الترجيح من طرق أخرى، أما هذا صرح بالسماع  -@ االسئلة : أ 

 أو لم يصرح بالسماع أو هذا له شواهد وهذا ليس له شواهد فيرجح من طرق أخرى .

ك ذكرت أنها شاذة ؟ نعم هذه الرواية شاذة ألنها رواية الزبير في حديث وضع الرجل بين الفخذ والساق أثناء التور -ب 

مخالفة لألحاديث الصحيحة من حديث عائشة وأبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في األخيرة ويفترش في الوسطى وال 

 يجعل رجله بينهما ، والظاهر أنه غلط من بعض الرواة .

 ة تؤذي الجالس .من قال أنها صفة جديدة للتورك ؟ ال صفة مؤذية غير مستقيم -ج 
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بوِل الّزايدِة ُمْطلقاً ِمن غرِي تفصيٍل  ْوُل بقم ثنيم (1)واْشُتِهرم عمْن مجمٍْع ِمن الُعلماِء القم دِّ ُحم
، وال ي متمأمتَّى ذلك على طريِق امل

ن هو أموثُق منُه .الَّذينم يشرتمِطونم يف ا ذوذم ِبُخالمفِة الثِّقِة مم رونم الشُّ  لصَّحيِح أمْن ال يكونم شاّذاً ، مثَّ يفسِّ
ذوِذ يف ] حدِّ [ ] احلديِث [ الصَّحيِح ، وكذا احلم  ُب َمَّْن أمغفلم ذلك منُهم معم اْعرتاِفه ابْشرتاِط اْنتفاِء الشُّ  (2)سِن والعمجم

ِة احلم  نقوُل عن أمئمَّ
م

عنٍي ، وامل طَّاِن ، وأممحدم بِن حنبٍل ، وَيَي بِن مم ْهدي ، وَيَي القم دِّمنيم كعبِد الرمحِن ] بِن [ مم قم ُت م
ديِث امل

ديينِّ ، والُبخاريِّ ، وأميب  ُزْرعةم 
م

ارقطينِّ وغريِهم  ((الرازي )) وعليِّ بِن امل جيِح  –، وأميب حامٍت ، والنَّسائيِّ ، والدَّ  5اعتباُر الرتَّ

 ا يتعلَُّق ابلّزايدِة وغريها ، وال يُ ْعرمُف عن أمحٍد منُهم ِإطالُق قمبوِل الّزايدِة .فيم
بوِل زايدِة الثِّقِة ، معم أمنَّ نصَّ الشافعيِّ يدلُّ على غريِ  ْولم بقم افعيَِّة القم ُب ِمن ذلك ِإطالُق كثرٍي ِمن الشَّ ذلك ؛ فِإنَُّه  وأمْعجم

ُه : قالم يف أمثناِء كالِمه على  ْبِط ما نمصُّ ُر ] بِه [ حاُل الرَّاوي يف الضَّ ب م اِظ َل  ))ما يُ ْعت م ويكوُن ِإذا أْشرمك  أمحداً ِمن احلُفَّ
فْ  صم ِة ُممْرمِج حديِثِه ، ومَّت خالمفم ما وم صم كانم يف ذلك دليٌل ] على [ صحَّ ُه فُوِجدم حديثُُه أمنْ قم ُت  خُيالِْفُه ، فِإْن خالمفم

 10 ] انتهى كالمه [ . ((ِه أمضرَّ ذلك حبديثِ 

 ] المفم فُوِجدم حديثُُه ] أمْزيمدم ه ال يلزمُم قمبوهُلا  ((من )) وُمقتمضاُه أمنَُّه ِإذا خم أمضرَّ ذلك حبديِثه ، فدلَّ على أمنَّ زايدةم العمْدِل عندم
ب مرم أمْن يكونم حديُث هذ ا تُ ْقبمُل  ِمن احلاِفِظ  ؛ فِإنَُّه اْعت م اِظ ُمْطلقاً ، وِإَّنَّ ُه ِمن احلُفَّ ن خالمفم صم ِمن حديِث مم خاِلِف أمنْ قم

ُ
ا امل

عملم ما عمدا ذلك ُمِضرّ  ِته ؛ ألنَّه ال  يمُدلُّ على حتممرِّيِه ، وجم عملم نُقصانم هذا الرَّاوي ِمن احلديِث دليالً على صحَّ اً ، وجم
ه [ مقبولًة مُ  لمْت فيِه الّزايدُة ، فلو كانْت ] عندم خم ُمِضرًَّة ] حبديِث[ صاِحِبها ، ] وهللاُ أمعلُم  ْطلقاً ؛ َل تكنْ حبديِثه ، فدم

.] 15 

جيحاِت ؛  –[الراوي   أي [] ]  –فِإْن ُخوِلفم  ٍد أمو غرِي ذلك ِمن ُوجوِه الرتَّ ْبٍط ] أمْو كثرِة [ عدم حم منُه ؛ ملزيِد  ضم أبْرجم
ْحفوُظ . وُمقابُِلُه 

م
اذُّ . –ُح وهو املرجو  –فالرَّاِجُح يقاُل لُه : امل  يُقاُل لُه : الشَّ

جة  نمةم عن عمْمرو ] بِن [ ديناٍر عن عمْوسم ي ْ ة ِمن طريِق ] ابِن [ ُعي م مذيُّ والنَّسائيُّ وابُن ماجم ، عن مثاُل ذلك : ما رواُه الرتِّ
لِه [ وسلَّمم ، وَل يمدمْع واراثً ِإالَّ رضي هللا عنهما: أمنَّ رُجالً تُ ُويّفِ يف  عهِد رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليِه ] وآ –ابِن عباٍس ] 

ُه .... احلديثم .  20 موىًل هو أمعتقم

ْصِلِه ابُن ُجريٍج وغريُه . نمةم على وم ي ْ  واتبمعم ابنم ُعي م
ةم وَل يمْذُكِر  جم ُهم محَّاُد بُن زمْيٍد ، فرواُه عمْن عمْمرو بِن ديناٍر عمن عمْوسم  ابنم عباٍس . ((حديث  ))وخالفم

نمةم . أه  كالُمه.قال أبو حا ي ْ حفوُظ حديُث ابِن ُعي م
م

 مٍت : امل
                                                 

وهذا تساهل إطالق قبول الزيادة فال بد من التقييد زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق وما لم تكن أيضاً  (1)

 مخالفة لمن هو أوثق فإن كانت منافية ردت وإن مخالفة شاذة ردت .

ال يكون شاذاً وال يكون معلوالً فإذا شذ  بعض الناس قد يتكلم ويجعل بعض الشروط وقد تقدم أن من شرط الصحيح أن (2)

 خرج عن مرتبة الصحيح .
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ن ُهم  أمكثُر عدداً منُه . حم أبو حامٍت روايةم مم بِط ، ومعم ذلك رجَّ اُد بُن زيٍد ِمن أمهِل العدالِة والضَّ  (1)فحمَّ
ْن  ُهو أم  اذَّ : ما رواُه املْقبوُل ُُمالِفاً ِلمم  ْوىلم ِمنُه .وُعِرفم ِمن هذا التَّقريِر أمنَّ : الشَّ

ِب االْصِطالِح . ُد يف تعريِف الشاذِّ حبمسم ْعتممم
ُ

 وهذا ُهو امل
 

ُ
ْعروُف [ ، وُمقابُِلُه يُقاُل ] لُه [: امل

م
خالفُة ] لُه [ معم الضَّْعِف ؛ فالرَّاِجُح  يُقاُل لُه : ] امل

ُ
ق معمِت امل ِإْن وم ُر .وم  ْنكم

بيٍب  مثالُه : ما رواُه ابُن أميب حامٍت ِمن ] طريقِ  يِِّب بِن حم قرئِ  –[ ُحب م
ُ

ِت امل بيٍب [ الزَّايَّ زمةم بِن ] حم  5عن أميب  –وهو أمخو محم

عن النب صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم قالم : ))  ((رضي هللا عنهما )) ِإسحاقم عن العمْيزاِر بِن ُحريٍث عن ابِن عبَّاٍس 
جَّ  الةم وآتى الزَّكاةم وحم ن أمقامم الصَّ لم اجلنَّةم (( .مم خم ْيفم ؛ دم  ] البيتم [ وصامم وق مرمى الضَّ

عروُف . ((و )) قالم أمبو حامٍت : 
م

وقوفاً ، وُهو امل ٌر ؛ ألمنَّ غريمه ِمن الثِّقاِت رواُه عن أميب ِإسحاقم مم  ُهو ُمْنكم
ِر ] ُعموماً وُخصوصاً ِمن ومْجٍه ؛ ألنَّ  ْنكم

ُ
اذِّ وامل ِة ، واْفرتاقاً  وُعِرفم ِبذا أمنَّ بنيم الشَّ خالفم

ُ
ُهما [ اْجِتماعاً يف اْشرتاِط  امل  بين م

اذَّ راويهِ  رم رماويِه  ضعيٌف . يف أمنَّ الشَّ ْنكم
ُ

 10 ثقٌة أو صدوٌق ، وامل

ُهما ، وهللاُ أمعلُم . وَّى بين م ن سم لم مم ْرِد النِّْسِبِّ ؛ ِإْن ُوِجدم  وقد غمفم م ذِكرُه ِمن الفم ما تقدَّ قد [ ]  –كونِه ف مْرداً   بعدم ظمنِّ  –وم
دةِ  تاِبُع ؛ بكسِر ] الباِء [ املوحَّ

ُ
ُه غريُُه ؛ فُهو امل  (2) واف مقم

تاب معمُة على مراِتبم :(3) 
ُ

 (4)وامل
ُة. لمْت  للرَّاوي نفِسِه ؛ فِهي التَّامَّ صم ا [ ِإْن حم  ] ألِنَّ

ْن فوقمُه ؛ فِهيم القاِصرُة . لمْت لشيِخِه فمم صم  15 وِإْن حم

 منها  التَّقويُة .وُيستفاُد 
تابعِة 

ُ
افعيُّ يف ((التامة )) ِمثاُل امل عن ماِلٍك عن عبِد هللِا بِن ديناٍر عن ابِن ُعمرم أمنَّ رسولم هللا  ((األمِّ  )): ما رواُه الشَّ

ْهُر ِتْسٌع وِعشرون ، فال تمصوموا حَّتَّ تمرُوا اهلِ  اللم ، وال تُ ْفِطروا صلى هللا ] تعاىل [ عليه ] وآله [ وسلم قالم : )) الشَّ
ةم ثالثنيم (( .  حَّتَّ ت مرمْوُه ، فِإْن ُغمَّ عليكم ؛ فأمْكِملوا الِعدَّ

                                                 

 ألن العدد إذا كانوا ثقات أوثق من الواحد وعندهم زيادة فتقبل . (1)

يعني إذا كان المخالف ضعيفاً تسمى روايته منكرة وإذا كان المخالف ثقة وخالف من هو أوثق تسمى شاذاً فاجتمعا  (2)

 التسمية . في المخالفة وافترقا في

 هـ 1415/  11/  16فجر األحد  (3)

الفرد النسبي الذي يكون فرداً بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك وشعبة فإذا وافقه غيره يسمى متابعاً فإن من  (4)

طريق صحابي آخر يسمى شاهداً ، فالحديث الذي يرويه مثالً عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وله طرق ترجع إلى 

ك ثم يأتي آخر يرويه عن غير مالك فهذا يكون متابع ، فإن جاء آخر يروي الحديث عن غير عمر عن ابن عمر أو أبي مال

 سعيد فهذا شاهد .
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وُه يف غرائِِبه ؛ ألنَّ أمصحابم  ((رمحه هللا تعاىل )) فهذا احلديُث ِبذا اللَّفِظ ظمنَّ قوٌم أمنَّ الشافعيَّ  تفرَّدم بِه عن ماِلٍك ، فعمدُّ
 اإِلسناِد ، ] و [ بلفِظ : )) فِإْن ُغمَّ عملمْيُكُم فاْقُدروا لُه (( ! ماِلٍك رومْوُه عنُه ِبذا

ُه الُبخاريُّ عنُه عن مالٍك . ْعنمِبُّ ، كذلك أمخرجم ةم القم ْسلممم افعيَّ ُمتاِبعاً ، وهو عبُد هللِا بُن مم ْدان للشَّ  لِكْن  وجم
ٌة . ذِه  متابمعٌة اتمَّ  (1)فهم

ْدان لُه أميضاً ُمتاب معم  ِه  ((صحيِح ابِن ُخزمُْيةم  ))ٌة قاصرًة يف وومجم ِد [ بِن زيٍد عن جدِّ ٍد عن أبيِه ] حممَّ  5ِمن روايِة عاصِم بِن حممَّ

لوا ثالثنيم (( . مِّ  (2)عبِد هللِا بِن ُعمرم بلفِظ : )) فكم
 فاْقُدروا ثالثنيم (( . عن انفٍع عن ابِن ُعمرم بلفظ : )) من روايِة ُعبيِد  هللِا بِن ُعمرم  ((صحيِح مسلٍم  ))ويف 

تابعِة 
ُ

ًة أمم  قاصرًة  –وال اْقِتصارم يف هذه امل ْت ،  –سواٌء كانْت اتمَّ فم على اللَّْفِظ ، ] بل [ لو  جاءمْت ابملعىن ؛ لكم
ٌة بكوِِنا ِمن  روايِة ذلك الصَّحايبِّ .  (3)لكنَّها ُمتمصَّ

رم يُ  ْْتٌ يُروى ِمن حديِث صحايبٍّ آخم اِهُد .وِإْن ُوِجدم مم  10 ْشِبُهُه يف اللَّفِظ واملعىن ، أمو يف املعىن فقْط ؛ فُهو الشَّ

ِد بِن ُحنمنٍي  عن ابن عبَّاِس  مناُه  ما رواُه النَّسائيُّ ِمن روايِة حممَّ عن  ((رضي هللا عنهما )) ومثالُه يف احلديِث الَّذي قدَّ
رم مثلم   حديِث عبد هللِا بِن ديناٍر عِن ابِن ُعمرم سواًء . النب صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم ، فذمكم

 (4)فهذا ابللَّفِظ .
ِد بِن زايٍد عن أميب ُهريرةم بلفظ : )) فِإْن ُغمَّ  عليُكْم فأمكْ  ْعىن ؛ فهو ما رواُه الُبخاريُّ ِمن روايِة حممَّ

م
ا  ابمل ةم وأممَّ ِمُلوا ِعدَّ

ْعبانم ثالثنيم ((  15 شم

تابعةم ِب
ُ

صَّ قوٌم امل عىن  وخم
م

لم ] ابللَّفِظ ، سواٌء كانم ِمن روايِة ذلك الصَّحايبِّ أمم ال ، والشاهدم ِبا حصلم [ ابمل صم ا حم
 (5)كذلك .

ْهٌل . اهِد وابلعكِس ، واألمُر ] فيِه [ سم تابعُة على الشَّ
ُ

 (6)وقد ُتْطلمُق  امل

                                                 

 ألن عبد هللا بن مسلمة القعنبي رواه عن مالك فتابع الشافعي في روايته عن مالك . (1)

عة لشيخ مالك . والمهم في هذا أن يكون المتابع ثقة حتى فهذا متابعة قاصرة ألنها ليست متابعة للشافعي بل متاب (2)

يقوى السند وتقوى الرواية ، أما المتابعة الضعيفة فأمرها سهل ، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار 

 الحديث له طريقان من طريق فالن ومن طريق فالن فيكون ذلك أقوى وأثبت .

 ون باللفظ وتارة تكون بالمعنى والمتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوت الرواية .يعنى المتابعة تارة تك (3)

 فهو شاهد ألنه رواه ابن عباس وذاك رواه ابن عمر . (4)

 والصواب األول (5)

يعنى يتسامحون في ذلك فيتسامح الشيخ أو الراوي في هذا ولكن عند التحقيق المتابع الذي يتابع الراوي في حديث  (6)

 والشاهد الذي يتابعه في المعنى من طريق صحابي آخر .واحد 
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بُّعم الطُُّرِق ِمن اجلوامِع واملسانيِد واألجزاءِ   لذلك احلديِث الذي يُظنُّ أمنَّه فرٌد لِيُ ْعلممم هْل  لُه متاِبٌع أمم ال ُهو : وماْعلْم أمنَّ ت مت م
 االعتباُر .

الِح :  واِهِد  ))وقوُل ابِن الصَّ قد يوِهُم  أمنَّ االعتبارم قمسيٌم هلُما ، وليسم كذلك ، بل ُهو   ((معرفُة االعتباِر واملتابعاِت والشَّ
 (1)هيئُة  التوصُِّل إِليِهما .

عارضِة، وهللاُ أمعلُم.
ُ

راتِِبِه عندم امل قبوِل حتمُْصُل فائدُة تقسيِمِه ابعتباِر مم
م

مم ِمن أمقساِم امل يُع ما تقدَّ  5 (2)ومجم

قبولُ 
م

ِة ؛ أمي :َل أيمِْت خٌّب  (3)مثَّ امل عارمضم
ُ

ِلمم ِمنم امل ْعموٍل بِه ؛ ألنَُّه ِإْن سم عموٍل بِه وغرِي مم ُيضادُُّه ، ينقِسُم ] أميضاً [ إىل مم
ُم ، وأممثلُته كثريٌة . ْحكم

ُ
 فُهوم امل

ردوداً ، فالثَّاِن  ال أمثرم ] لُه [ ؛  ا أمْن يكونم  ُمعاِرُضُة مقبوالً  مثلمه ، أمو يكونم مم ْلو ِإمَّ ألنَّ القويَّ ال وِإْن ُعوِرضم ؛ فال خيم
 ُتؤثُِّر  فيِه ُُمالفُة الضَّعيِف .

عارضُة ِبِثْ 
ُ

ٍف أمْو الم:وِإْن كانِت امل ا أمْن ُُيِْكنم اجلمْمُع ] بني [ مدلولمْيِهما بغرِي ت معمسُّ  10 ِلِه فال خيلو ِإمَّ

الِح حبديِث : )) ال عمْدو  ى ُُمْتمِلفم  احلمديِث ، ] و [ مثَّلم لُه ابُن الصَّ سمَّ
ُ

نم اجلمْمُع ؛ ف هو النَّوُع امل رمةم ، فِإْن أمْمكم ى وال ِطي م
ةم ، وال صم  ِد (( .] وال هامَّ جذوِم ِفرارمكم ِمن األسم

م
ر ، وال ُغول [(( مع حديث : )) ِفرَّ ِمنم امل  فم

 !وكالمُها يف الصَّحيِح ، وظاِهُرمها التَّعاُرُض 

                                                 

مثل ما قال المؤلف ابن الصالح تسامح فقال ) معرفة االعتبار والمتابعات والشواهد ( فقد يوهم أن االعتبار غيرهما  (1)

تابعات يسمى والتحقيق أن االعتبار هو التتبع وليس قسماً مستقالً وإنما هوالهيئة والطريق إلى معرفة الشواهد والم

 اعتباًر وتتبعاً للطرق .

إنما يحتاج لهذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى وأيهما أثبت عند التعارض حتى يعرف الصحيح من الضعيف  (2)

 والمحفوظ من الشاذ والناسخ من المنسوخ حتى يتميز لطالب العلم منزلة الحديث عند المعارضات .

الحديث وهو ما ثبت سنده ويحتج به له أقسام تارة يكون محكم وتارة يكون غير ذلك وهذا بحث مهم فالمقبول من  (3)

وتارة يكون منسوخ وتارة يكون ناسخ وتارة يحصل التوقف على أحوال المتون واألسانيد فالمقبول إن سلم من المعارضة 

محكماً ألنه لم يعارض بحديث يسمى المحكم ولو كان المعارض ضعيفاً ال يلتفت إليه ويطرح الضعيف ويسمى الحديث 

يؤثر عليه مثل حديث ) إنما األعمال بالنيات ( وحديث ) البيعان بالخيار ( وأحاديث كثيرة ، وتارة يعارض بمثله يعارض 

بحديث قوي فهذا فيه التفصيل إن إمكن الجمع يسمى مختلف الحديث فيجمع بينهما بما يراه العالم كأن يحمل المطلق على 

ام على الخاص فيزول اإلعتراض مثل حديث ) ال عدوى وال طيرة ( وحديث ) فر من المجذوم فرارك من األسد المقيد والع

( فالجمع بينهما ممكن وليس هناك نسخ ، فتحمل ) ال عدوى وال طيرة ( يعنى ال تعدي بطبعها ولكن قد يجعل هللا عز وجل 

ه ) ال عدوى ( يعنى ال تعدي بطبعها ، وقوله ) فر من المجذوم ( الخلطة سبباً كما قال ابن الصالح وغيره وهذا أرجح فقول

يعنى ال تتعاطى األسباب الجالبة للعدوى قال صلى هللا عليه وسلم ) ال يورد ممرض على مصح ( من باب توقي األسباب 

شياء التي قد جرت الضارة ، فالعدوى ليست الزمة ولكن أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم باألسباب التي والبعد عن اال

 العادة أنها تعدي أخذاً باألسباب والبعد عن الخطر .

 فإن لم يتيسر الجمع فينظر في أمر ثالث وهو النسخ يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم
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عملم ُُمالطةم املريِض ِبا  ُهما أمنَّ هذِه األمراضم ال تُ ْعدي بطْبِعها ، لكنَّ هللا ] سبحانمه و [ تعاىل جم ووْجُه اجلمِع بين م
ه .للصَّ  رمضم  حيِح سبباً إلعدائِِه مم

الِح تمبعاً لغريِه !  مثَّ قد يتخلَُّف ذلك عن سبمِبه كما يف غريِِه من األسباِب ، كذا مجممعم بينمهما ابُن الصَّ
دوى ابٍق على ُعموِمِه ،  ِْ ُهما أمْن يُقالم : ِإنَّ ن مْفيمُه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم للعم وقد صحَّ قوله صلَّى هللاُ واألمْوىل يف اجلمْمِع بين م

ُه : أبمنَّ ال ن عارمضم  5بمعريم عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم : )) ال يُ ْعِدى شيٌء شيئاً (( ، وقولُه صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم ِلمم

نْ   أمْعدى األوَّلم ؟ (( ؛ يعين : األْجرمبم يكوُن يف اإِلبِل الصَّحيحِة ، فُيخاِلطُها ، فتمْجرمُب ، حيُث ردَّ عليِه بقولِه : )) فمم
أم ذلك يف الثَّاِن كما  أميف األوَِّل . ((يف )) أمنَّ هللا ] سبحانمه و [ تعاىل ابتمدم  ابْ تمدم

ْخِص الذي خيُاِلطُه شيٌء ِمن  ذلك ب رائِع ؛ لئالَّ ي متَِّفقم للشَّ ْجذوِم فِمن ابِب سدِّ الذَّ
م

ا األمُر ابلِفراِر ِمن امل  ))هللِا تقديِر وأممَّ
ْنِفيَّة ، فيمظُنَّأمنَّ ذلك بسبِب ُُمالطِته ((سبحانه و 

م
ةم العمْدوى ، فيقعم يف احلمرمِج ،  تعاىل ابتداًء ال ابلعمْدوى امل فيعتقدم ِصحَّ

رم بتجنُِّبه  حْسماً للمادَِّة ، ] وهللا أعلم [  10 فأممم

 ، لكنَُّه َل ي مْقِصِد استيعابمه . ((اخِتالِف احلديِث  ))وقد صنَّفم يف هذا النَّوِع ] اإِلماُم [ الشافعيُّ كتابم 
ُه ابُن قُتيبةم والطَّحاويُّ وغريمها .  و ] قد [ صنَّفم فيِه بعدم

ا أمْن يُ ْعرمفم التَّاريُخ أْو الم :  وِإْن َل ُُيِْكِن اجلمُع ؛ فال خْيلو ِإمَّ
ُر ] بِه [ ، أمو أبمصرحم  ُتمأمخِّ

ث مبمتم امل ْنُسوُخ .فِإْن ُعِرفم وم
م

ُر امل  منُه ؛ فهو النَّاِسُخ ، واآلخم
ٍر عنُه .  15 والنَّْسُخ : رْفُع تعلُِّق ُحكٍم شرعيٍّ بدليٍل شرعيٍّ متأمخِّ

 والنَّاسُخ : ما يدلُّ ] على [ الرَّفِع املذكوِر .
 وتسميُتُه انِسخاً ْماٌز ؛ ألنَّ النَّاسخم يف احلقيقِة هو هللاُ تعاىل .

  أبُموٍر :ويُ ْعرمُف النَّسخُ 
ةم يف  ُتُكم عن زايرِة الُقبوِر  ((صحيِح مسلٍم  ))أمصرُحها : ما ورمدم يف النَّصِّ كحديِث بُريدم ي ْ فُزوروها ؛  ((أال )) : )) ُكْنُت ن مهم

ا ُتذمكُِّر اآلِخرمةم ((  20 فِإِنَّ

ٌر كقوِل جابٍر : )) كانم آِخرم األم  ْمرمْيِن ِمن رسوِل هللا صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم وِمنها ما ُيزُِم الصَّحايّبُ أبمنَّه متأمخِّ
نِن . ُه أمصحاُب السُّ ِت النَّاُر (( أمخرمجم سَّ  (1)ت مْرُك الُوضوِء َمَّا مم

                                                 

أما األول فهو نسخ واضح فقوله ) فزوروها ( نسخ للنهي ، وأما األخير ) ترك الوضوء مما مست النار ( فليس  (1)

لنسخ ولهذا قال المحققون من أهل العلم إنه يدل  على عدم الوجوب وأن قوله صلى هللا عليه وسلم ) تؤضوا صريحاً في ا

مما مست النار ( ليس على الوجوب بل على االستحباب ولهذا ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه أكل لحماً ثم صلى ولم 

ل نسخ لقوله ) كان آخر األمرين .. ( وهذا الصواب ال يدل يتوضأ فدل على أنه ال يجب الوضوء بل يستحب وقال آخرون ب

على النسخ بل يدل على الجواز . من توضأ فهو أفضل ومن ترك فال حرج ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم فعل هذا وفعل 

 هذا .
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ثرٌي [  وِمْنها ما يُ ْعرمُف ابلتَّاريِخ ، ] وُهو كم
ُر اإِلسالِم ُمعارِضاً  تأمخِّ

ُ
ا يمرويِه الصَّحايبُّ امل رم أمقدمم وليسم ِمْنها مم حايبٍّ آخم عمُه ِمن صم دِِّم عليِه ؛ الْحتماِل أمْن يكونم َسِم قم للُمت م

لمُه . دِِّم ] املذكوِر [ أو مثِلِه فأمْرسم قم ُت م
 ِمنم امل

تَِّجُه أمْن يكونم انِسخاً ؛ قمعم التَّصريُح بسماِعه ] لُه ِمن النبِّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم في م ْرِط أمْن يكونم  لكْن؛ ِإْن وم بشم
ْيئاً قبلم ِإسالِمِه . ْل ِمنم  النبِّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم [ شم ُر [ َلْ يمتحمَّ ُتمأمخِّ

 5 ] امل

ا اإِلمجاُع ؛ فليسم بناِسٍخ ، بل يُدلُّ على ذلكم .  وأممَّ
ا أمْن ُُيِْكنم ترجيُح أم  ِة ابملْْتِ أمو وِإْن َْل يُ ْعرمِف التَّاريُخ ؛ فال خيلو ِإمَّ تعلِّقم

ُ
جيِح امل ِر بوْجٍه ِمن وجوِه الرتَّ حِدمِها على اآلخم

 ابإِلسناِد أمْو الم :
م املصرُي إِليِه ، وِإالَّ ؛ فال . جيُح ؛ تعنيَّ نم الرتَّ  فِإْن أمْمكم

تيِب :  10 فصارم ما ظاِهرُُه التَّعاُرُض واِقعاً على ] هذا [ الرتَّ

نم . ▪  اجلمُع ِإْن أممكم
ْنسوِخ .فاعْ  ▪

م
 تباُر النَّاِسِخ وامل

م . ▪  فالت َّْرجيُح ِإْن تمعنيَّ
ِل أبمحِد احلمديثنِي  ▪  .(1)مثَّ التوقُُّف عِن العممم

ا ُهو ابلنِّسبِة ل ِر ِإَّنَّ  15لِة لُمْعتمّبِ  يف احلاوالتَّعبرُي ابلتوقُِّف أموىل ِمن التَّعبرِي ابلتَّساُقِط ؛ ألمنَّ خفاءم ترجيِح أمحِدمِها على اآلخم

ِفيم عليِه ، وهللاُ أعلُم . رم لغريِِه ما خم  الرَّاهنِة ، معم ] احِتماِل [ أمْن  يظهم
ْقٍط ِمن ِإسناٍد ، أمْو طمْعٍن  (2)مثَّ املردودُ  ا أمْن يكونم ِلسم يف رماٍو على اْخِتالِف ُوجوِه  ((من إسناد )) : وموِجُب الرَّدِّ ] ِإمَّ

 نم ألْمرٍيرِجُع ِإىل ِداينِة الرَّاوي أمو  ِإىل ضْبِطِه .الطَّْعِن ، أمعممُّ ِمن أمْن يكو 
ْقُط  نٍِّف ، أو ] من [ آِخرِِه ؛ أي : اإِلسناِد بعدم التَّابعيِّ ، أمو (3)والسَّ نمِد ِمن تصرُِّف ُمصم بادئ السَّ ا أمْن يمكونم ِمْن مم ِإمَّ

اِقُط [ و  ُعملَُّق سواٌء كانم ] السَّ
 20 احداً أموأمكثرم .غري ذلك ، فاألوَُّل : امل

                                                 

المرجحات فيأخذ األرجح وهذا تحقيق عظيم مفيد فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التأريخ فإنه ينظر في  (1)

لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده فيأخذ الصحيح ويطرح الضعيف فإن أشكل على العالم ولم يتبين له المرجح فيتوقف حتى 

 يتبين له أمر من األمور ووجه من الترجيح فيرجح .

 هـ1416/  4/  29فجر األحد  (2)

كون من أول الحديث أو من آخره فإن كان من أول الحديث فهو المردود إما يكون لسقط أو لطعن ، والسقط إما أن ي (3)

المعلق مثل قول البخاري : قال قتادة كذا قال الزهري كذا فهذا يسمى معلقاً وهو ما حذف أوله فهذا إن كان المعِلق ملتزم 

قال األوزاعي فينظر فيما بعد أن ال يعلق إالالصحيح مثل البخاري فهذا يحتج بتعليقه ولكن ينظر فيما بعد المعلق فإذا قال : 

األوزاعي فإن كان سليماً فهو طيب وإن كان المعلق ممن ال يلتزم الصحيح فهو ضعيف مثل لو قال أبو داود والترمذي : 
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ِل اآليت ِذْكرُُه عموٌم وُخصوٌص ِمن وْجٍه . ْعضم
ُ

 وبينمُه وبنيم امل
ُعملَِّق .

طم منُه اثناِن فصاِعداً ُيتمِمُع معم بعِض ُصوِر امل ِل أبمنَُّه سقم ْعضم
ُ

 فِمْن حيُث تعريُف امل
نٍِّف ِمن مبادئِ  ُعملَِّق أبمنَّه ِمن تصرُِّف ُمصم

نمِد يفرتمُِق منُه ، ِإْذ ُهو أمعممُّ ِمن ذلك .وِمن حيُث تقييُد  امل   السَّ
نِد ، ويُقالم ] مثالً [: قالم رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه ] وآلهِ  فم  مجيُع السَّ ُعملَِّق : أمْن َُيْذم

 [ وسلَّمم . ] و [  ِمن ُصومِر امل
فم   5 ْو ] ِإالَّ [ الصَّحايبَّ والتَّابعيَّ ] معاً [ .] ِإالَّ [ الصَّحايبَّ أم  ((مجيع السند )) ومنها : أمْن َُيْذم

ن فوقمه شيخاً لذلك املصنِِّف ؛  فقد اْختُِلفم ف ْن فوقمُه ، فِإْن كانم مم ُه ِإىل مم ثمُه وُيضيفم دَّ ن حم يه : هل ومنها : أمْن َيمِْذفم مم
ى تعليقاً أمْو  الم ؟  ُيسمَّ

نَّ   ابلنَّصِّ أمووالصَّحيُح يف هذا : التَّفصيُل : فِإْن ُعِرفم  لٌِّس قضي بِه ، وِإالَّ فتعليٌق  ((كان )) االسِتْقراِء أ م فاِعلم ذلك ُمدم
. 

ْهِل حباِل احملذوِف . ا ذُِكرم التَّعليُق يف قسِم  املردوِد للجم  10 وِإَّنَّ

رم ، فِإْن قالم : مجيعُ  ًى ِمن وجٍه آخم ِتِه ِإْن ُعِرفم أبمْن ُييءم مسمَّ ُم بصحَّ ن أمْحِذفُُه ثقاٌت ؛ جاءْت مسأملُة  وقد َُيْكم مم
 التَّعديِل على اإِلِباِم .

ى.  و ] عندم [ اجلُمهوِر ال يُ ْقبمُل حَّتَّ ُيسمَّ
؛ فما أمتى  ُته [؛ كالُبخاريِّ ْت ] صحَّ قمعم احلمْذُف يف كتاٍب الُتزِمم الِح هنا: ِإْن وم ابجلمْزِم دلَّ على  ((فيه )) لكْن قالم ابُن الصَّ

ا ُحِذفم لغمرمٍض ِمنم األمْغراِض.أمنَّه ث م  ه، وِإَّنَّ  15 بمتم ِإسناُدُه ِعندم

ا أمتى فيِه بغرِي  اجلمْزِم ؛ ففيِه مقاٌل .  (1)ومم
ْحُت أممثلةم ذلك يف  الِح  ))وقد أمْوضم  . ((النُّكِت على ابِن الصَّ

ُل : ْرسم
ُ

ن بعدم التَّابعيِّ هو امل طم ِمن آِخرِِه مم قم  والثَّاِن : وهو ما سم

                                                                                                                                                                                  

قال الزهري ، فهذا ضعيف . أما إذا كان السقط من آخر السند بأن سقط الصحابي فهذا يسمى المرسل والمراسيل كلها 

إال ما جاء في مراسيل سعيد بن المسيب . أما إذا كان في أثنائه فإن كان إثنين فصاعداً فالمعضل وإن  ضعيفة ال يحتج بها

كان بواحد فهو المنقطع ، ثم قد يكون االنقطاع واضحاً أو خفياً فالواضح بأن الرواي عن الصحابي أو عن شيخه أو أي 

عي عن عمر فهذا انقطاع واضح ألنهم لم يدركوا الصحابة شخص لم يلقه فهذا انقطاع واضح كأن يقول الزهري أو األوزا

وقد يكون االنقطاع خفياً وهو المدلس بأن يروي عمن أدركهم ولكن بشيء لم يسمعه منهم مثل قول قتادة عن فالن وقول 

اوي  األعمش عن فالن وال يقول حدثني وال سمعت فهذا يسمى مدلس يكون علة في السند حتى يصرح بالشيخ إذا كان الر

مدلساً أما إذا لم يكن الراوي مدلساً فعنعنته تحمل على السماع لكن إذا كان مدلساً فال بد من التصريح ،وهكذا المرسل 

الخفي من معاصر لم يلقه إذا روى عن معاصره لو يصرح بالسماع فهذا يسمى مرسل خفي ألنه قد يمكنه السماع ولكنه 

 مرسل خفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله .لم يصرح بالسماع وليس بمدلس فهذا يسمى 

 فإذا قال روي أو يذكر فهو ضعيف إال أن يثبت أنه رواه في موضع آخر بالجزم . (1)
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كذا ،   وصورمتُه أمْن يقولم التابعيُّ سواٌء كانم كبرياً أو صغرياً قالم رسوُل هللا صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم كذا ، أو: فعملم 
 أو  : فُِعلم حبضرتِه كذا ، أوحنُو ذلك .

ُل أمْن  ْهِل حباِل احملذوِف ؛ ألمنَّه َُيْتممم ردوِد للجم
م

ا ذُِكرم يف قسِم امل ُل ] أمْن يكونم [ اتبعيّاً ، وعلى وِإَّنَّ يكونم صحابّياً ، وَُيْتممم
لُ  ُل أمْن يكونم ثقًة ، وعلى الثَّاِن َُيْتممم ُل ] أمْن يكونم ضمعيفاً ، وَُيْتممم [ أمْن يكونم محمملم عن صحايبٍّ ،  (1)الثَّاِن َُيْتممم

رم ، وعلى الثَّاِن ُل أمْن يكونم محمملم عن اتبعيٍّ آخم ُد  وَُيْتممم ابُق ، ويتعدَّ ا ابلتَّجويِز العقليِّ ، (( و )) فيعوُد االحتماُل السَّ  5أممَّ

ا ابالستقراِء ؛ فِإىل ستٍَّة أمو سبعٍة ، وهو أمكثُر ما ُوِجدم ِمن  روايِة بعِض التَّابعنيم عن بعٍض . فِإىل ما ال ِنايةم لُه ، وأممَّ
ثنيم ِإىل التوقُِّف؛ لبقاِء االحتماِل، وُهو أمحُد فِإْن ُعِرفم ِمن عادِة التَّابعيِّ أمنَّه ال يُ  بم مُجهوُر احمُلدِّ رِسُل ِإالَّ عن ثِقٍة؛ فذهم

. ْ أممحدم  قوِلم
 يُ ْقبمُل ُمْطلقاً. –والكوفيِّنيم  وُهو ] قوُل [ املاِلكيِّنيم  –واثنيِهما 

دم ِبجيئِ  اِفعيُّ ] رضيم هللاُ عنُه [ : يُ ْقبمُل ِإِن اْعتمضم رم يُباِيُن الطُُّرقم وقالم الشَّ الً ؛  ِه ِمن وْجٍه آخم  10األوىل ُمْسنمداً كانم أمو ُمْرسم

احتماُل كوِن احملذوِف ثقًة يف نفِس األمِر  حم  .(2)ليرتجَّ
ثِّقاِت وغريِهم ال يُ ْقبمل ونقلم أمبو بكٍر الرَّازيُّ ِمن احلنفيَِّة وأبو الوليِد الباِجيُّ ِمن املاِلكيَِّة أمنَّ الرَّاويم ِإذا كانم يُ ْرِسُل عِن ال

ُله اتِّفاقاً   .(3)ُمرسم
ُل ، وِإالَّ  ْعضم

ُ
عم التَّواِل ؛ فهو امل نْيِ فصاِعداً مم ْقِط ِمن اإِلسناِد ِإْن كانم ابثن م ْقُط ومالقسُم الثَّاِلُث ِمن أمقساِم السَّ  فِإْن كانم السَّ

 
ُ

وِضعمنْيِ مثالً ؛ ف ُهو امل نْيِ يف مم طم واحٌد فقط ، أمو أمكثُر ِمن اثننِي ، لكنَّه  بشرِط ابثننِي غرِي متوالِي م قم ِطُع ، وكذا ِإْن سم قم  15ن ْ

 عدِم التَّواِل .
ن ر  ْوِن الرَّاوي مثالً َل يُ ْعاِصْر مم قطم ِمن اإِلسناِد قْد يمكوُن واِضحاً َيُصُل االْشرتاُك يف معرفمِته ككم وى عنُه أمْو مثَّ ِإنَّ السَّ

ِفيّاً ؛ فال  طَِّلعونم على طُُرِق احلديِث وِعلمِل األسانيِد .يكوُن خم
ُ

اُق امل ُة احلُذَّ  يُْدرُِكُه ِإالَّ األئمَّ
ُه لكنَّهم ا َل ُْيتمِمعا ، فاألموَُّل وُهو الواضُح يُْدرمُك  بعمدِم التَّالقي بنيم  الرَّاِوي وشيِخِه بكونِه َْل يُْدرِْك عْصرمُه أمو أمْدرمكم

ادمٌة .وليسْت لُه ] منُه [ إِ   20 جازٌة وال ِوجم

فياِِتِم  وأموقاِت طملمِبِهم واْرحِتاهِلم . ِنِه حتريرم مواليِد الرُّواِة ووم  وِمْن مثمَّ اْحِتيجم ِإىل التَّاريِخ لتضمُّ
ِذُب دْعواُهم . ُتِضحم أمقواٌم ادَّعموا الّرِوايةم عن شيوٍخ ظهرم ابلتَّاريِخ كم  وقد اف ْ

                                                 

 يحتَِمل بفتح التاء وكسر الميم أحسن . (1)

 الصواب أنه ال يقبل حتى يصرح ألنه قد ينسى فيعلق عن غير ثقة فال يقبل إال إذا صرح (2)

 كان معروفاً بالتساهل فال يقبل باإلتفاق ألنه قد يرسل عن ثقة وعن غير ثقة . وهذا صحيح فإذا (3)



 - 27 -التعليقات البازية على نزهة النظر                             إعداد : علي بن حسين بن أحمد فقيهي 

 

)( 2
7 

مم َساعمُه : وهو  (1)ومالقسُم الثَّاِن  ثمُه ، وأموهم دَّ ن حم مِّ مم ي بذلك لكوِن الرَّاوي َل ُيسم لَُّس ؛ بفتِح الالَِّم ، َسُِّ ُدم
اخلمِفيُّ امل

ْثُه بِه . ديِث َمَّن َل َُيمدِّ  للحم
لمِس  يم بذلك الشرتاِكِهما –ابلتَّحريِك  –واْشِتقاقُُه  ِمن الدَّ  ] يف اخلمفاِء. وهو اختالُط الظَّالِم ] ابلنُّوِر [ ، َسُِّ

عمن ومكذا قمام  ن أمسنمدم عنُه كم لِِّس ومم ُدم
لَُّس ِبصيغمٍة ِمن صيِغ األداِء حتمْتمِمُل وقوعم اللُِّقيَّ  بنيم امل ُدم

 لم .ويمرُِد امل
 5 ومَّت وقمعم بصيغٍة صرَيٍة ال َتمموُّزم فيها ؛ كانم كِذابً .

ن ثبتم عنُه التَّدليُس ِإذا  كانم عمْدالً   .(2) أمْن ال يُ ْقبملم منُه ِإالَّ ما صرَّحم فيِه ابلتَّحديِث على األصحِّ وُحْكُم مم
ثم عنُه ، بل بينمه وبينمه واِسطٌة . دَّ ن حم رم ِمْن ُمعاِصٍر َلْم ي مْلقم مم دم ُل اخلمِفيُّ ِإذا صم ْرسم

ُ
ذا امل  وكم

لم  حتريرُه ِب صم ِل اخلفيِّ دقيٌق حم ْرسم
ُ

لَِّس وامل ُدم
ْرُق بنيم امل  ا ذُِكرم هنا :والفم

ن ُل اخلمِفيُّ . وهو أمنَّ التَّدليسم خيتصُّ ِبمن روى عمَّ ْرسم
ُ

رمُه وَل يُ ْعرمْف أمنَّه لِقيمُه ؛ ف مُهو امل ا ِإن عاصم ُه ، فأممَّ  ُعِرفم لقاؤُه ِإايَّ
ِل  ْرسم

ُ
ُه ُدخوُل امل رمةم ، ولو بغرِي لُقي ؛ لزِمم عاصم

ُ
لم يف تعريِف التَّدليِس امل ن أمْدخم  10 اخلمِفيِّ يف تعريِفِه .ومم

ُهما. واُب  التَّفرقُة بين م  والصَّ
ها البُدَّ منُه ِإْطباُق أمهِل العلِم ابحلديِث على أمنَّ  عاصرِة وْحدم

ُ
روايةم ويدلُّ على أمنَّ اعتبارم اللُّقي يف التَّدليِس دونم امل

ْضرممنيم كأميب ُعثمانم الن َّْهديِّ وقيِس بِن أميب حازٍِم عن ا ُخم
لنبِّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم ِمن قبيِل اإِلرساِل ال ِمن امل

 قمبيِل التَّدليِس .
روا النبَّ صلَّى هللاُ عل عاصرِة ُيْكتمفى  ] بِه [ يف التَّدليِس ؛ لكانم هؤالِء ُمدلِّسنيم ألن َّْهم عاصم

ُ
 15يِه ] وآلِه ولو كانم ْمرَُّد امل

 رمْف هل لمُقوُه أمْم ال؟وسلَّمم قطعاً ، ولكْن َْل يُ عْ 
يقتمضيِه ،  ((الِكفايِة  ))وَمَّن ] قالم [ ابْشرتاِط  اللِّقاِء يف التَّدليِس اإِلماُم الشافعيُّ وأمبو بكٍر البزَّاُر  ، وكالُم اخلطيِب يف 

ُد . ْعتممم
ُ

 (3)وُهو امل
القاِة إِبخبارِِه عْن نفِسِه بذلك ، أمو ِبمْزِم  ويُ ْعرمفُ 

ُ
 ِإماٍم ُمطَّلٍع .عدُم امل

ُم يف ُهما؛ الحتمال أمْن يكونم ِمن املزيِد، وال َُيْكم ُِ راٍو ] أمو أمكثرم [ بين م عم يف بعض الطُُّرِق زايدُة  20هذه  وال يمْكفي أمْن ي مقم

؛ لتمعاُرِض احتماِل االتِّصاِل واالْنِقطاِع. ورِة حُبْكٍم ُكلِّيٍّ  الصُّ
ِم املراسيِل التَّ  ))وقد صنَّفم فيِه اخلمطيُب كتابم  هم ُب ْ

 . (4)((املزيِد يف ُمتَِّصِل األسانيِد  ))، وكتاب  ((فصيِل مل
                                                 

 هـ 1416/  5/  7فجر األحد  (1)

وهذا هو الصواب إذا ثبت التدليس وهو ثقة ال يقبل من حديثه إال ما صرح فيه بالسماع مثل األعمش وابن اسحاق  (2)

 وأبي الزبير .

 يق بين المدلس والمرسل الخفي .الصواب ما قال المصنف في التفر (3)

يعني إذا روى عن شيخه بواسطة ال يقال هذا دليل على أنه مدلس ألنه قد يسمع من شيخه وقد يسمع من شيخه  (4)
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ْت ُهنا  هم اِقِط ِمن اإِلسناِد. ((حكم )) و] قد [ انْ ت م  أمقساُم ُحكِم السَّ
ْدِح ِمن بعٍض، مخسٌة منها تتعلَّقُ  ((يكون )) مثَّ الطَّْعُن يكوُن بعشرِة أمشياءم، بعُضها  ومخسٌة  (1) ابلعدالمِة،أمشدُّ يف القم

ْبِط.  تتعلَُّق ابلضَّ
بِ  ْت ذلك، وهي ترتيُبها على األشدِّ فاألشدِّ يف موجم تمضم ِر ملصلحٍة اق ْ  وَل َيمُْصِل االعتناُء بتمييِز أمحِد الِقسمنِي ِمن اآلخم

: ا أمْن يكونم ؛ ألنَّ الطَّْعنم ِإمَّ بيِل التَّدِلِّ ِم على سم  5 الرَّدِّ

ِذِب الرَّاوِ  داً لذلك.ِلكم  (2)ي يف احلديِث النبويِّ أبمْن يرويم عنُه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ما َْل ي مُقْلُه متمعمِّ
ْن ُعِرفم اب ؛ أبمْن ال يُ ْروى ذلك احلديُث ِإالَّ ِمن ِجهِتِه، ويكونم ُُمالِفاً للقواِعِد املعلومِة، وكذا مم ِتِه بذلكم لكذِب يف  أو تُ ْهمم

، وهذا ُدونم األوَِّل.كالِمِه، و ] ِإْن [  ْر منُه وقوُع ذلك يف احلمديِث النبويِّ  َل يمْظهم
ثْ رمتِه .  أمو ُفْحِش غملمِطِه ؛ أي : كم

 10 أمو غمْفلمِتِه عن اإِلْتقاِن  .

ْوِل  َمَّا  ال  يبُلُغ الُكْفرم .  أمو ِفْسِقِه ؛ أي : ابلفعِل والقم
ْدِح بِه أمشدَّ يف هذا الفنِّ . ((ق وخصوص مطل)) ] و [ بينمُه وبنيم األوَِّل ُعموٌم  ا أُْفرِدم األوَُّل لكوِن القم  ، وِإَّنَّ

ِد ؛ فسيْأيت بيانُه . قم ْعت م
ُ

ا الِفسُق ابمل  وأممَّ
ِم . ِه أبمْن ي مْرِويم على سبيِل التوهُّ  أمو وممهِم

ِته ؛ أمي : للثِّقاِت .  15 أمو ُُمالمفم

هالمِتِه ؛  ٌ [ .أبمْن ال يُ ْعرمفم في ((أي )) أو جم ريٌح ] ُمعنيَّ  ِه تعديٌل و ] ال [ َتم
وْ  ٍة ، بل بن م عروِف عن النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ، ال ِبعانمدم

م
 ِع شبهٍة.أمو ِبْدعِتِه ، وهي اعتقاُد ما ُأْحِدثم على ِخالِف امل

 أمو سوِء ِحْفظِه ، وِهيم  عبارٌة عن أمْن ال يكونم غملمطُُه أمقلَّ ِمن ِإصابِته.
ا وضوُع ، واحلُْكُم عليِه ابلومْضِع ِإَّنَّ

م
ِذِب [ الرَّاوي يف احلمديِث النبويِّ هو امل ُل ، وُهو الطَّْعُن ] بكم ُهو بطريِق  ف القسُم األوَّ

ًة قويًَّة ُييِّزو  لمكم ذوُب ، لكنَّ ألهِل العلِم ابحلديِث مم ْطِع ، ِإذ ] قمْد [ يمْصُدُق الكم  20ذلك  ((بني )) ن ِبا الظَّنِّ الغاِلِب ال ابلقم

                                                                                                                                                                                  

بواسطة فهذا يقال له المزيد في متصل األسانيد فمثالً فالن يروي عن شيخه ابن عباس وفي بعض األحيان يروي عن 

بن عباس مما سمعه عن ابن عباس فيرويه عن تالميذ ابن عباس فيكون واسطة من باب بعض تالميذ ابن عباس عن ا

 المزيد في متصل األسانيد .

 ما يتعلق بالعدالة كذب الراوي أو تهمته بذلك أو غفلته أو فسقه أو وهمه فهذه تتعلق العدالة والبقية تتعلق بالضبط . (1)

ثه موضوع ، أما من يتهم بذلك لقلة علمه ومخالفته الروايات الصحيحة من تعمد الكذب فعرف بكذبه فهذا يسمى حدي (2)

أو غفلته ليس عنده بصيرة فيقع في روايته الكذب فهذا يسمى متروك ألنه تقع في رواياته الكذب ال عن تعمد بل ألسباب 

 أخرى إما لغفلة أو لحسن ظنه  بمن يروي عنه .
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الَّ  الُعُه اتّماً ، وذْهُنُه اثِقباً ، وفهُمُه قواّيً ، ومعرِفُتُه ابلقرائِن الدَّ ا يقوُم بذلك منُهم ممن يكوُن ِإطِّ كِّنمًة ، وِإَّنَّ ِة على ذلك متمم
. 

ْن ال يُ ْقطمُع بذلك ؛ الحتماِل أمْن يكونم : لك((رمحه هللا )) وقد يُ ْعرمُف الوضُع إِبقراِر  ] واِضِعه [ ، قالم ابُن دقيِق العيِد 
بم يف ذلك اإِلقراِر أ.ه  ذم  كم

ْطعم بذلك ، وال يلزمُم  ا نفى القم ُه ، وِإَّنَّ ُل بذلك اإِلقراِر أمصالً ، وليسم ذلكم  مرادم  5ِمن نفِي وفِهمم منُه بعُضهم أمنَُّه ال يُ ْعمم

ْطِع نفُي احلُْكِم ؛ ألنَّ احلُْكمم يقُع ابلظَّ  قرِّ ابلقتِل ، وال القم
ُ

نِّ  الغاِلِب ، وُهو ُهنا كذلك ، ولوال ذلك لمما ساغم قْتُل امل
رمفا به! ْعرتمِِف ابلّزَن ؛ الحتماِل أمْن يكوان كاِذب منْي فيما اْعت م

ُ
 (1)رمْجُم امل

رائِن الَّيت يُْدرمُك ِبا الومْضعُ (2) ُذ ِمن حاِل الرَّاوي ؛ كما وقمعم ملأْ  وِمن القم موِن  بِن أممحدم أمنَّه ذُِكرم حبضرمتِه اخلالُف يف  ما يؤخم
عم ِمن  أميب ُهريرةم أمْوالم ؟ فساقم يف احلاِل ِإسناداً  ِإىل النبِّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم أمنَّ  ُه قالم : َِسعم كوِن احلسِن َسِم

 10 (3)احلسُن ِمن  أميب ُهريرة .

ام ، فساقم يف احلاِل ] ِإسناداً [وكما وقعم لِغياِث بِن ِإبراهيمم ح ُه يلعُب ابحلممم دم ْهدي فوجم
م

لم على امل ِإىل النبِّ  يُث دخم
ناٍح (( ، فزادم يف احل بمقم ِإالَّ يف نمْصٍل أمو ُخفٍّ أمو حاِفٍر أمو جم أمو  ))ديِث : صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم : أمنَّه ] قالم [ : )) ال سم

ناٍح  اِم .، ف معمرمفم امله ((جم ْبِح احلممم  (4)ديُّ أمنَّه كذبم ألجِلِه ، فأممرم بذم
تواتِرمِة أمو اإِلمجاِع القطع

ُ
نَِّة امل رويِّ كأمْن يكونم ُمناِقضاً  لنمصِّ الُقرآِن أمو السُّ

م
ُذ  ِمن حاِل امل يِّ أمو صمريِح العمْقِل وِمنها ما يُؤخم

 15 ، حيُث ال ي مْقبمُل شيٌء ِمن ذلك التَّْأويلم .

احِل أمو ُقدماِء احلُكماِء أم  مثَّ  لِف الصَّ ْعِض السَّ ُِعُه الواِضُع ، واترًة أْيُخُذ ] ِمن [ كالِم غريِِه كب م رويُّ اترًة خيرتم
م

و امل
ُروجم . عيفم اإِلسناِد ، فيُ رمكُِّب لمُه ِإسناداً صحيحاً لي م ديثاً ضم  (5)اإِلسرائيليَّاِت ، أمو أْيُخُذ حم

ْضِع :واحلاِمُل للواِضِع على ا  لوم
يِن ؛ كالزَّاندقِة . ُم الدِّ ا عمدم  ِإمَّ

 20 أمو غملمبمُة اجلمهِل ؛ كبعِض املتعبِّدينم .

قلِّدينم .
ُ

 أمو ف مْرُط العمصبيَِّة ؛ كبعِض امل
                                                 

 اتهم ما دام عاقالً ولهذا يقتل إذا أقر بالقتل وكذا إذا أقر بالزنا وغيره . فهو مؤاخذ بإقراره في الحق والباطل وأن (1)

 هـ  ( 1416/  5/  14)  فجر األحد  (2)

هذا واضح فيه الكذب فالحسن ولد بعد النبي صلى هللا عليه وسلم بمدة وكونه يروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم  (3)

 الكذب . أن الحسن سمع من أبي هريرة فهذا يدل على

 وهذا من الفضائح التي افتضح فيها الوضاعون فزاد في الحديث ليرضي به الخليفة . (4)

هذه حال الوضاعين فتارة يأخذون كالماً لبعض السلف أو من قدماء الحكماء أو االسرائيليات أو يأخذ حديثاً ضعيف  (5)

 اإلسناد فيركب إسناداً صحيحاً .



 - 30 -التعليقات البازية على نزهة النظر                             إعداد : علي بن حسين بن أحمد فقيهي 

 

)( 3
0 

 أمو اتِّباُع هوى بعِض الرُّؤساِء .
 أمو اإِلغراُب لقصِد االشِتهاِر !

ن يُ ْعتمدُّ بِه ، إِ  راٌم إِبمجاِع مم غيِب وُكلُّ ذلك حم ُة الومْضِع يف الرتَّ تصّوِفِة نُِقلم عنُهم ِإابحم
ُ

رَّاميَِّة وبعضم امل الَّ أمنَّ بعضم الكم
هيِب   هيبم  ((والرتتيب )) والرتَّ غيبم والرتَّ ْهٍل ؛ ألنَّ الرتَّ أم عمن  جم رعيَِّة  وهو خطأ ِمن فاعِلِه ، نشم ِمن مُجلِة األحكاِم الشَّ

.(1) 5 

بائِِر.واتَّفقوا على أمنَّ ت معم  دم الكذِب على النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ِمن الكم  (2)مُّ
ِذبم على النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم .(( فيه )) وابلمغم  دم الكم ن تعمَّ رم مم فَّ ٍد اجلُومْييِنُّ فكم  أمبو حُممَّ

قوا على حتمْرمِي روايِة املوضوِع ِإالَّ مقروانً ببيانِه ؛ لقولِ  ثم عمينِّ حبديٍث يُرى  أمنَُّه  وات َّفم دَّ ن حم ه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم : )) مم
ُه مسلٌم .  كذٌب ؛ فُهو أمحُد الكاِذب منْيِ (( ، أمخرجم

ردوِد 
م

ِذِب ، (3)ومالقسُم الثَّاِن ِمن أمقساِم امل ِة الرَّاوي ابلكم رْتوُك .(( و )) ، وهو  ما يكوُن بسبمِب ُِتمم
م

 10 ُهو امل

خالفِة .والثَّالِ 
ُ

ِر قيدم امل ْنكم
ُ

ن ال يمْشرتمُِط يف امل ُر ؛ على رمْأِي مم ْنكم
ُ

 ُث : امل
رٍ  رم ِفْسُقه ؛ فحديثُُه ُمْنكم ثُ رمْت غمفلمُته ، أمو ظهم ْن فمُحشم غملمطُُه ، أمو كم  . (4)وكذا الرَّاِبُع واخلماِمُس ، فمم

ا أُفْ  ادُس ، وِإَّنَّ ُم ، وُهو ] الِقسُم [ السَّ الَِّة مثَّ الومهم راِئِن الدَّ ِم اِبلقم ْصِل ، ِإِن اطُّلعم عمليِه ؛ أي : على الومهم ِصحم بِه ِلطوِل الفم
ديٍث ، أمو حنِو ذلك ِمن األشياِء القادحةِ  ديٍث يف حم طع ، أمو ِإدخال حم قم ل أمو ُمن ْ ْصِل ُمْرسم ِم راويِه ِمن وم  على ومهم

ِض  أمنواِع ُعلوِم  احلديِث وأمدقِّها ، وال وحتمُْصُل  معرفُة ذلك بكثرِة التَّتبُِّع ، ومجمْ  ُعملَُّل وهو ِمن أمغمم
 15ِع الطُُّرِق ؛ ف هذا هو امل

لمكم  ًة ِبراِتِب الرُّواِة ، ومم ن رمزمقمُه هللاُ ] تعاىل [ فْهماً اثِقباً ، وِحْفظاً واِسعاً ، ومعرِفًة اتمَّ ًة قويًَّة ابألسانيِد يقوُم بِه إالَّ مم

                                                 

جمع المسلمون على تحريم الوضع لحديث ) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار من جوزه ال يعول عليهم ، أ (1)

( وقال صلى هللا عليه وسلم ) من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ( وهذا بإجماع المسلمين بل قال بعضهم بكفر 

ال عبرة بقول الكرامية وغيرهم ممن جوز من وضعه كأبي محمد الجويني فالمقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة و

الوضع للترغيب والترهيب فهذا كالم منكر باطل كما قال الحافظ العراقي : وجوز الوضع على الترغيب &&& قول 

الكرام في الترهيب ، فهذا قول باطل والكرامية من المرجئة الخبثاء فالحاصل أن الوضع والكذب على الرسول صلى هللا 

 المنكرات العظيمة بإجماع أهل السنة والجماعة .عليه وسلم من 

هذا أمر متفق عليه ال يجوز ذكره إال ببيانه والتحذير منه فمن حدث بحديث يرى أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين  (2)

تبوأ مقعده يروى ) الكاذبين ( وبالجمع ) الكاذبين ( وأبلغ من هذا قوله صلى هللا عليه وسلم ) من قال علي ما لم أقل فلي

 من النار (

 هـ ( بداية الشريط الثالث . 1416/  5/  21) فجر األحد (3)

تقدم أن من عرف بالكذب بأي وجه يسمى خبره موضوع ومن اتهم بالكذب يسمى حديثه متروك ومن فحش غلطه   (4)

القبول من الحفظ والصدق  يسمى حديثه منكر أو يعرف بالغفلة أو الفسق فهؤالء أخبارهم منكرة لعدم استيفائها شروط

 ألنه ال يؤمن أن يكون مما غلط فيه إذا فحش غلطه أو كان مغفالً ال يضبط الروايات أو فاسقاً معروفاً بالفسق ال يؤمن .
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توِن ، و 
ُ

ديينِّ ، وأممحدم بِن حنبٍل ، والُبخاريِّ ، ويمعقو وامل
م

بم هلذا َل يتكلَّْم فيِه ِإالَّ القليُل ِمن أمهِل هذا الشْأِن ؛ كعليِّ بِن امل
ارمُقطينُّ . ((أيب )) بِن  ْيبةم ، وأميب حامٍت ، وأميب ُزرعةم ، والدَّ  (1)شم

ة ع ُعملِّل عمن ِإقامِة احُلجَّ
مِ وقد ت مْقُصُر عبارُة امل رهم يناِر والدِّ رميفِّ يف ن مْقِد الدِّ ي ْ  . (2)لى دمْعواُه ؛ كالصَّ

ُة  خالفم
ُ

ياِق ؛ أي : سياِق اإلسناِد ؛ ف الواقُع فيِه ذلك (3)مثَّ امل وهوالقسُم السابُع ِإْن كانْت واقعًة ب سبِب ت مْغيرِي  السِّ
 5 التَّغيرُي  هو ُمْدرمُج اإِلْسناِد ، وهو أمقساٌم :

ُع الُكلَّ على ِإسناٍد واِحٍد ِمن تلكم األسانيدِ األوَُّل : أم   ْن ي مْرِويم مجاعٌة احلديثم أبمسانيدم ُُمتلفٍة ، فريويِه عنُهم راٍو ، فيمْجمم
ُ االختالفم . نيِّ  ، وال يُ ب م

رم ، فري  ه إِبسناٍد آخم  ويِه راٍو عنُه اتّماً ابإِلسناِد األوَِّل .] و [ الثَّاِن : أمْن يكونم املُْت عندم راٍو ِإالَّ طمرفاً منُه ؛ ] فِإنَّه عندم
عمُه عمن شيِخِه بواسطٍة، فريويِه راٍو عنهُ  عم احلديثم ِمن شيِخِه ِإالَّ طرفاً منُه فيسمم  اتّماً حبمْذِف الواِسطِة. ومنُه أمْن يسمم

 10ويِهما راٍو عنُه ُمقتمِصراً على أمحِد اإِلسناديِن ، أمو الثَّاِلُث : أمْن يكونم عندم الرَّاوي مْتناِن ُُمْتمِلفان إِبسناديِن ُمتلفنِي ، فري 

ْْتِ [ األوَِّل .
م

ِر ما ليسم يف ] امل ْْتِ اآلخم
م

دم احلمديثنِي إِبسناِدِه اخلاصِّ بِه ، لكْن يزيُد فيِه ِمن امل  يروي أمحم
ْعِرُض لُه عاِرٌض ، فيقوُل  ن   ((له  ))الرَّابُع : أمْن يسوقم ] الرَّاوي [ اإِلسنادم ، في م كالماً ِمن ِقبمِل نفِسِه ، فيظنُّ بعُض مم

ويِه عنُه كذلك . عمُه أمنَّ ذلكم الكالمم ُهو مُْت ] ذلكم [ اإلسناِد ، فريم  َسِم
 هذِه أمقساُم ُمْدرمِج اإِلسنادِ 

عم يف املِْت كالٌم ليسم منُه ، فتارًة يكوُن يف أموَّلِ  ْْتِ ، فُهو أمْن ي مقم
م

ا ُمْدرمُج امل  15يكون )) يف أمثنائِه ، واترًة  ((يكون )) ه ، واترًة وأممَّ

ُهم  –وهو األكثرُ  –يف آِخرِِه  (( ْن بْعدم ْوقوٍف ِمن كالِم الصَّحابِة أمو مم ْمِج مم ألنَُّه يقُع بعطِف مُجلٍة على مُجلٍة ، أو ِبدم
ْْتِ .ِبمْرفوٍع ِمن كالِم النبِّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم ِمن غرِي فصلٍ 

م
  ، ف هذا ُهو ُمْدرمُج امل

 ويُْدرمُك اإِلدراُج :
ْدرمِج َمَّا أُْدرِجم فيِه .

ُ
ْدِر امل لٍة للقم صِّ  بُوروِد روايٍة ُمفم

طَّلعنيم .(4)أمو ابلتَّنصيِص على ذلك ِمن الرَّاوي
ُ

ِة امل  20 ، أمو ِمن بعِض األئمَّ

 [ وسلَّمم يقوُل ذلك . أو ابستحالمِة كوِن النبِّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلهِ 
                                                 

الوهم يقع من الرواة فال يفطن له إال الخواص من أئمة الحديث كعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان والبخاري  (1)

ل وأبي حاتم وأبي زرعة ، ويعرف المعلل بالقرائن وتتبع الطرق ، فإذا تتبع طرق الرواية اتضح لعالم وأحمد بن حنب

 الحديث ما فيه من العلة من انقطاع أو ارسال أو وهم أو قلب كلمة أو ما أشباه ذلك مما قد يقع من بعض الرواة .

إليضاح لكنه قد جزم به ألنه اتضح له من الطرق فيقال المقصود أنه قد تقصر عبارة الذي يحكم عليه بأنه معلل عن ا (2)

 له معلل هذا األكثر ويقال له معلول واألفصح عندهم معلل ومعل من إعل فهو معل ومعلل ودونها معلول .

 هـ 1416/  5/  28فجر األحد  (3)

 فيفصل الراوي نفسه بين المرفوع والمدرج من عنده . (4)
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رم مرَّتنِي أمو أمكثرم ، وهلِل  احلمُد . ْدرمِج كتاابً  وخلَّْصُتُه وزدُت عليِه قْدرم ما ذكم
ُ

 وقد صنَّفم اخلمطيُب يف امل
ْقِدمٍي أموَتمْخريٍ  خالفُة بِت م

ُ
عِب بِن ُمرَّ  (1)أمْو ] ِإْن [ كانمِت امل ُمرَّةم بِن كعٍب ، وكم ةم ؛ ألنَّ اسمم أمحِدمِها ؛ أي : يف األَساِء كم

ْقلوُب ، وللخطيِب فيِه كتاُب  
م

ِر ؛ ف هذا هو امل يف املقلوب من األَساء )) رافِع االْرتِياِب  )) ((ُيسمى )) اسُم أميب اآلخم
 .((واألنساب 

ُع القلُب يف املِْت أميضاً ؛  بعِة الَّذينم ع ((رضي هللا تعاىل عنه )) كحديِث أميب ُهريرةم   ((ويصري )) وقد ي مقم  5ندم ُمسلٍم يف السَّ

قٍة أمْخفاها حَّتَّ ال ت مْعلممم ُييُنُه ما تُ ْنِفقُ  قم بصدم مِشالُُه (( ، فهذا  يُِظلُُّهم هللاُ حتتم ظلِّ عمْرِشِه ، ففيِه: )) ] و [ رمجٌل تصدَّ
ا هو : )) حَّتَّ ال تْعلممم مِشالُه م لمبم على أمحِد الرُّواِة ، وِإَّنَّ  ُييُنُه (( ؛ كما يف الصَّحيحنِي . ا تُ ْنِفقُ َمَّا انْ قم

خالفُة ِبزايدِة راٍو يف أمثناِء اإِلسناِد 
ُ

زيُد يف ُمتَِّصِل  )أمْو ِإْن كانِت امل
م

ُن َمَّن زادمها ، ف هذا  ُهو امل ن َل يمزِْدها  أمتقم ، ومم
 (2)األمسانِيِد .

ْوِضِع ال ماِع يف مم عمناً وشرطُُه أمْن يقعم التَّصريُح ابلسَّ ِت الّزايدُة . –مثالً  –ّزايدِة ، وِإالَّ ؛ فمَّت كانم ُمعمن ْ حم  10 ؛ ترجَّ

ْضطمِربُ 
ُ

حم إلحدى الراويتني على األخرى، ف  ] هذا [ هو امل الِِه؛ أي: الراوي، وال ُمرمجِّ خالفُة إبِِْبدم
ُ

، أمْو ] ِإْن [ كانِت امل
 وهو يقُع يف اإِلسناِد غالباً، وقد يقُع يف املْْت.

ْْتِ دونم اإِلسناِد.
م

 (3)لكْن قلَّ أمْن َيمُْكمم احملدُِّث على احلديِث ابالضطراِب ابلنِّسبِة إىل االختالِف يف امل
ْيليِّ وغريمِِها ، وشم  ن يُراُد اختبار حفظه امتحاانً ِمن فاِعِلِه ؛ كما وقعم للُبخاريِّ والُعقم

م
ُع اإِلبداُل عمْمداً مل ْرطُه أمْن ال وقد ي مقم

 15 (4)تمرَّ عليِه ، بل ينتهي ابنْتهاِء احلاجِة .ُيس

قمعم اإِلبداُل ] عمداً [ ال ملصلحٍة ، بل لإِلغراِب مثالً ؛ فهو ِمن أمقساِم املوضوِع ، ولو وقعم غملمطاً ؛ فُهو ِمن  فلو وم
ُعملَِّل .

 املقلوِب أو امل
عم بمقاءِ  ْغيرِي حرٍف أمو ُحروٍف مم خالفُة بت م

ُ
ياِق . أمْو ِإْن كانِت امل  صورِة اخلمطِّ يف السِّ

ُف . حَّ ُصم
 فِإْن كانم ذلك ابلنِّسبِة ِإىل الن َّْقِط؛ فامل

ٌة . رَُّف ، ومعرفُة هذا النَّوِع ُمهمَّ ُحم
ْكِل ؛ ف امل ِإْن كانم ابلنِّسبِة إىل الشَّ  20 (5)وم

                                                 

 هـ 1416/  6/  5فجر األحد  (1)

وهذا يقع كثيراً وأسبابه أن الراوي يروي عن زيد عن عمرو ثم يسهل هللا له لقاء عمرو فيسمع منه مثالً يروي عن  (2)

ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وكان قد سمعه من سالم عن ابن عمر ثم لقي ابن عمر فسمعه منه فتكون روايته 

 انيد إذا صرح بالسماع أما إذا كانت بالعنعنة فالزيادة له شأن آخر .عن سالم عن ابن عمر من المزيد في متصل االس

 وقد يقع في المتن بأن يرويه جماعة بلفظ ويرويه آخر  بلفظ آخر . (3)

 فيقلب الشيخ لتالميذه األسانيد ليمتحنهم فيتبين الحاذق والبصير من غيره . (4)

يزيد ، بريد ، وال يعرف إال بالعناية وجمع المتون واألسانيد حتى وهذا يقع كثيراً ) عتبة ، عيينة ، حمزة ، حمرة ،  (5)

 يتبين التحريف والتصحيف .
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ارمُقطيِنُّ ، وغريمها . ريُّ ، والدَّ  وقد صنَّف فيِه : العمْسكم
توِن ، وقد يقُع يف األَساِء الَّيت يف األسانيِد .وأمكثُر ما يقُع 

ُ
 يف امل

ْْتِ ُمطلقاً 
م

ُد  ت مْغيرِي صورمِة امل راِدِف ابللَّْفِظ  (1)وال ُيمُوُز ت معممُّ
ُ

 ((و  ))، وال االختصاُر  منه ُ{ ابلن َّْقِص وال إِْبداُل اللَّْفِظ امل
ٍِ ِبمْدلوالِت األْلفا راِدِف لُه ؛ ِإالَّ لِعاَِل

ُ
نْيِ :امل عاِن على الصَّحيِح يف املسأملمت م

م
 ِظ ، وِبا َُييُل امل

ُقصُ  وازِِه ِبشرِط أمْن يكونم الَّذي خيتمِصرُُه عاِلماً ؛ ألنَّ العاَلم ال ي من ْ ا اْخِتصاُر احلمديِث ؛ فاألْكثمرونم على جم  5 ِمن احلديِث أممَّ

حذوُف ِإالَّ ما ال تعلُّقم لُه ِبا  يُ ْبقيِه ] منُه [ ؛ ] حبيثُ 
م

ذكوُر وامل
م

 [ ال َتِتلُف  الدِّاللُة ، وال خيتملُّ البمياُن ، حَّتَّ يكونم امل
ُقُص ما لمُه تعلٌُّق ؛   فمُه ؛ ِِبالِف اجلاِهِل ، فِإنَُّه قد ي من ْ ذم رمُه على ] ما [ حم يِن ، أمو يمُدلُّ ما ذمكم ّبم ْرِك االسِتثناِء ِبنزِلمِة خم كت م

.(2) 
ا الراوية ابملع هرٌي ، واألكثُر على اجلمواِز أميضاً ، وِمن أمقوى ُحججِهم اإِلمجاُع على جواِز شرِح وأممَّ ىن ؛ فاخِلالُف  فيها  شم

ِم بلساِِنِم للعاِرِف بِه ، فِإذا جازم اإِلبداُل بُلغٍة ُأخرى ؛ فجوازُُه ابللُّغِة العربيَِّة أموىل  ريعِة للعمجم  10 .(3)الشَّ

 
ُ

وُز يف امل ا ُيم باِت !وقيلم : ِإَّنَّ رمكَّ
ُ

 ْفرمداِت دونم امل
نم ِمن التَّصرُِّف فيه . كَّ ن يستمْحِضُر اللَّْفظم ليتممم

م
ا ُيمُوُز مل  وقيلم : ِإَّنَّ

ُظ احلمديثم فنمِسيم لفظمُه ، وبقيم معناُه ُمْرتمسماً يف ِذهِنه ، فلُه أمْن يرِويمُه  ابمل ن كانم َيفم
م

وُز مل ا ُيم ِة وقيلم : ِإَّنَّ عىن ملصلمحم
ن كانم ُمْستمْحِضراً لِلمْفِظِه.  (4)حتصيِل احلُْكِم منُه ؛ ِِبالِف مم

ِمه ، وال شكَّ أمنَّ األْوىل ِإيراُد احلمديِث أبملفاِظِه ُدونم التَّصرُِّف فيِه . مم يتعلَُّق ابجلمواِز وعمدم يُع ما تقدَّ  15 ومجم

عْ  ))قالم القاضي ِعياٌض: 
م

دُّ ابِب الرِّاويِة ابمل بمِغي سم ن الم َُيِْسُن َمَّن ي من ْ لَّطم مم يظنُّ أمنُّه َُيِْسُن ؛ كما وقمعم  ((به )) ىنم لئالَّ يتمسم
ديثاً  ومفُِّق . ((ِلكثرٍي ِمن الرُّواِة قدُياً وحم

ُ
 ، وهللاُ امل

رْ  ِة يف شم الً بقلٍَّة اْحتيجم ِإىل الُكُتِب املصن َّفم ْعمم ْعىنم أبمْن كانم اللَّْفُظ مست م
م

ِفيم امل ْيٍد فِإْن خم (( هللا )) ِح الغمريِب ؛ ككتاِب أميب ُعب م

ة على احلُروِف . يِن ابُن ُقدامم  القاِسِم بِن سالٍم ، وهو غرُي مرتٍَّب ، وقد رت َّبمُه الشيُخ ُموفَُّق الدِّ
قَّبم   دييِنُّ فن م

م
ىنم بِه احلافُظ أمبو موسى امل  20 عليِه واْستمْدرمكم .وأممْجمُع منُه كتاُب أميب ُعبيٍد اهلمرمِويِّ ، وقد اعت م

رِيِّ كتاٌب اَسُُه  تيِب . ((الفاِئُق  ))وللزَُّممْشم  حسُن الرتَّ
ُل الُكُتِب تناُوالً ، مع ِإعواز قليٍل فيِه . ((النِّهايِة  ))مثَّ مجممعم اجلمميعم ابُن األثرِي يف   ، وكتابُُه أمسهم
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 ال بد أن يكون المختصر من أهل العلم والبصيرة فالواجب ذكر الحديث تاماً إال إذا كان اختصاره ال يؤثر . (2)

لمعنى فقد حصل المطلوب ولهذا يجوز ترجمة معاني اآليات واألحاديث للعجم ألن المقصود هو المعنى فإذا أدى ا (3)

 بلغتهم ليعرفوا معاني اآليات والحديث .

 والصواب جوازه مطلقاً ولو كان مستحضراً للفظه . (4)
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دلُ  ْعمالً بكثرٍة ، لكنَّ يف مم رِْح معاِن األْخباِر وبياِن وِإْن كانم اللَّْفُظ ُمست م ِة يف شم صن َّفم
ُ

ولِِه ِدقًَّة ؛ اْحِتيجم إىل الُكُتِب امل
ْشِكِل منها .

ُ
 امل

رِّ وغريِهم . ُة ِمن التَّصانيِف يف ذلك ؛ كالطَّحاويِّ واخلمطَّايبِّ وابِن عبِد الب م  وقد أمكثرم األئمَّ
بُب الثَّ  (1)مثَّ اجلمهالُة ابلرَّاِوي ُبها أمْمراِن :، وِهيم  السَّ ب م  اِمُن يف الطَّْعِن ، وسم

ٍب ، في ٍة أمو ِحْرفٍة أمو نمسم ٍب أمو ِصفم يمٍة أمو لمقم ُدمُها : أمنَّ الرَّاِويم قمْد تمْكثُ ُر نُعوتُُه ِمن اسٍم أمو  ُكن ْ  5شتمِهُر بشيٍء ِمنها ، أمحم

ا اْشُتِهرم بِِه لِغمرمٍض ِمن األْغراِض ، فيُ  ُر ِبغمرْيِ مم  ظنُّ أمنَّه آخُر ، فيمْحُصُل اجلْهُل حبالِِه .فُيْذكم
ُه ] إِليه [ عبدُ  قم ْوِضحم ألوهاِم اجلْمِع والتَّفريِق ؛ أمجادم فيِه اخلمطيُب ، وسب م

ُ
 الغينِّ ] بُن وصن َُّفوا ِفيِه ؛ أي : يف هذا النَّوِع امل

ورِيُّ . ((أيضاً )) سعيٍد املِْصريُّ وهو األمْزِديُّ   (2)مثُّ الصُّ
ْلِبُّ و  اِئِب بِن ِبْشٍر الكم ُد بُن السَّ ُد بُن ِبشٍر ، وَسّاُه بعُضهم (3)ِمن أممثلِتِه حممَّ ِه ، فقالم : حممَّ دِّ بمُه بعُضهم ِإىل جم ؛ نمسم

ناُه بعُضُهم أماب النَّصِر، وبعُضُهم أماب سعيٍد ، وبعُضهم أماب ِهشاٍم ، فصارم  يُظمنُّ  أم  ائِب ، وكم  10نَُّه مجاعٌة ، وهو محَّادم بنم السَّ

ن ال يعِرُف حقيقةم األمِر فيِه ال يعِرُف شيئاً ِمن ذلك .  واِحٌد ، ومم
 وماألمُر الثَّاِن : أمنَّ الرَّاويم قد يكوُن ُمِقالً ِمن احلديِث ، فال يمْكثُ ُر األمْخُذ عمْنُه :

نَّفوا ِفيِه الُوْحدانم  قد صم ن [ َل ي مْرِو عنُه ِإالَّ واحِ  –وم يم وهو ] مم ن مجممعمُه ُمسلٌم ، واحلسُن بُن ُسفيانم ،  –ٌد ، ولو َسُِّ فِممَّ
 وغريمها .

رمِن فالٌن ، أمو شيٌخ ، أمو رجٌل ، أمو بعُضهم ، أمو  اراً ِمن الرَّاوي عنُه ؛ كقولِه : أمْخب م ى الرَّاِوي اخِتصم  15ابُن فالٍن أمْو الم ُيسمَّ

. 
مِ  هم ُب ْ

لُّ على معرفمِة اسِم امل  بُوروِده ِمن طريٍق ُأخرى  ] مسّمًى ] فيها [ وُيستمدم
مات . هم ُب ْ

صنَّفوا فيِه امل  وم
ن أُِْبِمم اَسُه ال تُ ْعرمُف  عم  مَّ ؛ ألنَّ شرطم قمبوِل اخلمّبمِ عدالمُة راويِه ، ومم ُم ما َل ُيسم هم ُب ْ

ُنُه ، فكيفم ] وال يُ ْقبمُل حديُث  امل ي ْ
 20 (4)تُ ْعرمُف [ عدالمُتُه ؟!
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 فيدرس وينظر فيه حتى يتضح أمره الجهالة لها أسباب منها أن يذكر الراوي بغير ما اشتهر به فيكون مجهوالً  (2)

وصنفوا فيه الموضح بالتخفيف وقد يسمى الموضح ولكن الموضح بالتخفيف من أوضح يوضح فصنفوا فيه الكتب 

الموضحة للرواة وألقابهم وصفاتهم  ، وقد يكون الراوي مقالً فيقل األخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان كما صنف مسلم في 

لم يرو عنهم إال واحد فإن سمي وانفرد راٍو عنه فهذا يقال له مجهول العين إال أن يوثق فإن روى ذلك يعنى الرواة الذين 

 عنه اثنان ولم يوثق فمجهول الحال ويقال له المستور .

 وهو ضعيف ال يحتج ولكن كثرت نعوته وصفاته فاشتبه . (3)

تعرف عدالته والحديث ضعيف من هذا الطريق حتى  فالمبهم ال تقبل  روايته وال يحتج به ألنه ال تعرف عينه فكيف (4)
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رمِن الثُِّقة ؛ ألنَُّه قد يكوُن ثوكذا  ال يُ قْ  رُه ، ] و [ لو أُِْبِمم بِلمْفِظ الت َّْعديِل ؛ كأمْن يقولم الرَّاوي عنُه : أمْخب م ب م ه بمُل خم قًة عندم
حِّ يف املسأملِة .  (1)ْمروحاً عندم غريِه ، وهذا عملى األصم

لمُه العدلُ  رسُل ، ولو أمرسم
ُ

 (2)جازِماً  وهلذه النُّكتِة َل ] يُ ْقبمِل [ امل
كاً ابلظَّاِهِر ، ِإذ اجلمرُْح على ِخالِف األْصِل .  (3)وقيلم : يُ ْقبمُل متسُّ

ِبِه . ْذهم ن يواِفُقُه يف مم  5 (4)وقيلم : ِإْن كانم القائُل عاِلماً أمْجزأم ذلك يف حقِّ مم

وفُِّق . ((ُعلوِم )) وهذا ليسم ِمن مباِحِث 
ُ

 احلمديِث ، وهللاُ امل
يم ال رمدم راٍو واِحٌد ابلّرِوايِة عمْنُه ؛ ف هو ْممْهوُل العمنْيِ فإن َسُِّ ُه غرُي  (5)رَّاوي وانْ فم ِم ، ] فال يُ ْقبمُل حديثُُه [ ِإالَّ أمْن يُ ومثِّقم هم ُب ْ

؛ كامل
رُِد عنُه  فم ن ي من ْ رُِد عنُه على األصحِّ ، وكذا مم ْن ينفم الً لذلك . ((على األصح  ))مم  (6)ِإذا كانم ُمتمأمهِّ

ْستوُر، وقد قمبلم روايتمُه مجاعٌة بغريِ أم 
م

 قيٍد، ْو ِإْن روى ] عنُه [ اثناِن فصاِعداً وَل يُ ومثَّْق؛ ف  ] هو [ ْممْهوُل احلاِل، وُهو امل
 10 وردَّها اجلُمهورُ 

بوهلِ  هي موقوفٌة ِإىل  ((يقال )) ا ، بل والتَّحقيُق أمنَّ روايةم املستوِر وحنوِِه َمَّا فيِه االحِتماُل ال يُطلمُق ] القوُل بردِّها وال ِبقم
زممم بِه ِإماُم احلمرمنِي .  (7)اْسِتبانمِة حالِه كما جم

                                                                                                                                                                                  

 يسمى ويعرف أنه ثقة .

ال يقبل المبهم ولو عّدل ألنه قد يكون ثقة عند من عدله مجروحاً عند غيره فإذا قال أخبرني  الثقة أو من ال أتهم ال  (1)

 يكون الحديث صحيحاً ألنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره مجروحاً .

علة لم يقبل المرسل ألن المرسل قد يكون أرسل عن تابعي آخر فإذا قال مجاهد قال رسول هللا أو قال يعني لهذه ال (2)

سعيد بن جبير قال رسول هللا أو قال أو صالح السمان قال رسول هللا فال يقبل ألن التابعي هذا قد يكون نقله عن تابعي آخر 

يصرح المرسل عمن روى عنه روى عن صحابي أو روى  وليس عن صحابي فالعلة موجودة فال المراسيل ضعيفة حتى

 عن ثقة عن صحابي .

والصواب أنه ال يقبل حتى يبين ألن الواجب االحتياط للدين والحذر من التساهل في أمر الدين فال يجب على الناس  (3)

تم في شيء فرده إلى هللا شيء وال يستحب لهم شيء وال يحرم عليهم شيء إال بالدليل ألن هللا عز وجل يقول ) فإن تنازع

والرسول ..( ويقول ) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى هللا ( وال نعرف إن من حكم هللا وال من الرسول إال من طريق 

 الثقات .

وقيل أنه حجة في حق من يقلد ذلك اإلمام فإذا قال أحمد حدثني الثقة احتج به الحنابلة والصواب أنه ال يعتبر وال  (4)

 ج به ال عند أصحابه وال عند غيرهم .يحت
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وهذا هو الصواب فإنه إذا سمي الراوي وانفرد واحد عنه يسمى مجهول العين فال بد من اثنين فإذا روى أحمد أو  (6)

يروي عنه أحمد  وكيع عن شخص ولم يروي عنه غيره يسمى مجهول العين إال إن وثقه من روى عنه وهو أهل لذلك كأن

 ويوثقه أو يروي عنه وكيع ويوثقه أو يوثقه غير من روى عنه زالت عنه الجهالة .

وهذا هو الصواب أن المستور يكون موقوف إذا جاء له شواهد فهو من باب الحسن لغيره وإذا لم يأت له شواهد فهو  (7)

 كثير في كتب الرجال التهذيب والتقريب . من باب الضعيف إال إذا وثقه من يعتمد زالت عنه جهالة الحال وهذا
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ٍر . سَّ ن ُجرِحم  ِبمرٍْح غرِي ُمفم الِح فيمم  وحنُوُه قوُل ابِن الصَّ
ا أمْن تمكو  (1)مثَّ الِبْدعمةُ  بُب التَّاسُع ِمن أمسباِب الطَّعِن يف الرَّاوي ، وهي ِإمَّ ْلزُِم ، وهي السَّ ٍر ؛ كأمْن يعتمِقدم ما يست م فِّ نم  ِبُكم

ٍق : سِّ  (2)الُكْفرم ، أو ِبُفم
 فاألوَُّل : ال ي مْقبمُل صاِحبمها اجلُمهوُر ،

ِذِب لُنصرمِة مقالمِته ] قُِبلم [   5 (3)وقيلم : يُ ْقبمُل ُمطلقاً ، وقيلم : ِإْن كانم ال يعتمِقُد ِحلَّ الكم

ُر ُمالِفها ، فلو والتحقيق : أنه ال يُ رمدُّ ُكلُّ  عي أمنَّ ُمالِفيها  مبتمِدعٌة ، وقد تُباِلُغ فُتكفِّ ٍر ببدعمِته  ؛ ألمنَّ كلَّ طائفٍة تدَّ  ُمكفَّ
رم أم  ْن أمْنكم ُد أمنَّ الَّذي تُ رمدُّ روايُتُه مم ْعتممم

ُ
ْلزممم تكفريم مجيِع الطَّوائِف ، فامل اً ِمن ] مراً ُمتواتِر ُأِخذم ذلك على اإِلطالِق ؛ الْست م

ُه . ن اعتقدم عكسم يِن ابلضَّرورِة ، وكذا مم رِع [ ، معلوماً ِمن الدِّ  (4)الشَّ
عم ومرمِعِه وت مْقواُه ؛ فال ماِنعم ِمن قمب ْبطُُه ِلما يمرويِه مم مَّ ِإىل ذلك ضم ِة ، واْنضم فم ن َل يمُكْن ِبذِه الصِّ ا مم  (5). ((أصالً )) ولِِه فأممَّ

ن ال ت م   10 ْقتمضي  بدعمُتُه التَّكفريم أمصالً ، ] و [ قد اختُِلفم أميضاً يف قمبولِِه ورمدِِّه :والثاِن : وهو مم

 . –وُهو بمعيٌد  –فقيلم : يُ رمدُّ ُمطلمقاً 
ا ُعلِّلم بِه أمنَّ يف الّرِوايِة عنُه ت مْروُياً ألمرِِه وت مْنويهاً بذِْكرِِه .  وأمكثُر مم

بمغي  أمْن ال يُ ْروى ع ن ْ تمدٍع شيءٌ ُيشارُِكه فيِه غرُي ُمبتدٍع .وعلى هذا ؛ في م  (6)ْن ُمب ْ
مم . ِذِب ؛ كما تقدَّ دم ِحلَّ الكم قم  (7)وقيلم : يُ ْقبمُل  ُمْطلقاً ِإالَّ ِإن اْعت م

                                                 

 هـ 1416/  7/  4فجر األحد  (1)

هذا الطعن التاسع : البدعة ، والبدعة تختلف فقد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة فإذا كانت بدعته مكفرة لم يقبل  (2)

اإلرجاء وتأويل بعض الصفات  كالجهمية والمعتزلة ال تقبل روايته وال كرامة عند جمهور أهل العلم أما المفسقة كبدعة

فهذا تقبل فيما ال يكون مقوياً لبدعته إذا روى وهو معروف بالصدق واألمانة تقبل روايته إال في الشيء الذي يقوي بدعته 

 فال .

كان ال الصوا أنه ال يقبل مطلقاً وال كرامة ألن في قبوله ترويجاً لبدعته وقد يغتر به الناس فيقبلون منه ما ابتدعه ولو  (3)

 يستحل الكذب كالخوارج .

 @ سئل الشيخ عن عمران بن حطان ؟ فقال : هذا ليس من الدعاة وهم أهل صدق .

المقصود من هذا أن يكون المكفر قام عليه الدليل ليس بمجرد التعصب والتقليد بل قام الدليل على كفره بأن يكون أتى  (4)

كفر لهواه أو لمخالفة نحلته فال المهم أن تكون البدعة المكفرة من جهة شيئاً يوجب تكفيره باألدلة الشرعية أما كونه ي

 الدليل .

 يعني إذا لم تكن بدعته مكفرة وعرف بالصدق والعدالة فال بأس ألنه يتأول ويرى أنه مصيب ومجتهد . (5)

يترك المبتدع حتى ولو كان وهذا ال شك فيه فإذا كان المبتدع يشاركه غيره فينبغي الرواية عن غيره من أهل السنة و (6)

 غير داعية هجراً له وتحذيراً له من هذه البدعة .

 وهذا ضعيف . (7)
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ريِف الّرِواايِت وتم  ْن َلْم يمُكْن داِعيًة ِإىل ِبدعمِتِه  ؛ ألنَّ تزينيم ِبدعمِته قد َيمِْمُلُه  على حتم سويمِتها على ما وقيلم : يُ ْقبمُل مم
حِّ . ُبه ، وهذا يف  األصم  يقتمضيِه مذهم

اعيِة ِمن غرِي تفصيِل .  وأمْغرمبم ابُن ِحبَّانم ، فادَّعى االتِّفاقم على قمبوِل غرِي الدَّ
ِب  وِّي ِبْدعمتمُه ، فيُ رمدُّ على املذهم اعيِة ؛ ِإالَّ إْن رموى  ما يُ قم ْختاِر ن معمْم ؛ األكثُر على قمبوِل غرِي الدَّ

ُ
، وبِه صرَّحم احلاِفُظ (1)امل

ْصِف الرُّواِة  ((معرفة الّرِجال  ))أمبو ِإسحاقم ِإبراهيُم بُن يعقوبم اجلُْوزمجاِنُّ شيُخ أميب داودم ، والنَّساِئيِّ يف كتاِبه   5، فقالم يف وم

نَِّة  –وِمنُهم زائٌغ عن احلمقِّ  )):  ِة ، فلي –أمْي : عِن السُّ ذم  ِمن حديِثه صادُق اللَّهجم  ((غري  ))سم فيِه حيلٌة ؛ ِإالَّ أمْن يُؤخم
وِّ ] بِه[ بْدعمتمُه   اه  ((ما ال يكوُن ُمْنكراً ِإذا َل يُ قم

بم ا اعيِة وارِدٌة فيما ِإذا كانم ظاِهُر املرويِّ يُواِفُق مذهم تمدِع ،وما قالمه متَِّجٌه ؛ ألنَّ العلَّةم اليت هلا ُردَّ  حديُث الدَّ ُب ْ
ولو َل  مل

 يكْن داعيًة ، وهللاُ أمعلُم .
طمئِه  (2)مثَّ سوُء احلِْفظِ  ْح جاِنُب ِإصابِته على جاِنِب خم ن َل يُ رمجَّ راُد بِه : مم

ُ
بُب العاِشُر ِمن أمسباِب الطَّعِن ، وامل  10وهو السَّ

 (3)وهو على قسمنِي :
يِع حاالتِه ، ف ُهو الشاذُّ ؛   على رمْأِي ] بعِض أمهِل احلمديِث .ِإْن كانم الزِماً للرَّاوي يف مجم

هاِب بصرِه ، أمْو الحرتاِق ُكتُِبه ، أمو عدِمها ؛ أبمْن كانم   ((إن )) أمْو  ِِه أمو لذم ا لِكّبم  كانم سوءُ احلفِظ [ طارائً على الرَّاوي ِإمَّ
ْختمِلُط .

ُ
عم ِإىل حفِظِه ، فساءم ، ف هذا هو امل  يْعتمِمُدها ، فرمجم

ي َّْز تُ ُوقِّفم فيِه ،   أمنَّ ماواحلُْكُم فيهِ  ي َّزم قُِبلم ، وِإذا  َل ي متممم ثم بِه قبلم االختالِط ِإذا متم دَّ  15 (4)حم

                                                 

 وهذا هو الصواب أنه إذا روى ما ال يقوي بدعته وكان معروفاً بالصدق واالستقامة فال بأس . (1)

 هـ 1416/  7/  11فجر األحد  (2)

حفظ فتارة يكون الزماً وتارة يكون طارئاً فالالزم يسمى شاذاً وهذا السبب العاشر للطعن في الحديث وهو سوء ال (3)

ويسمى ضعيفاً إذا سوء الحفظ الزم له من أصله هو سيء الحفظ . وإما يكون طارئاً وهو الذي صاحبه يطرأ عليه سوء 

ظ قد يطرأ على الحفظ إما لمرض أو احتراق كتبه كابن لهيعة أو لتوليه القضاء كشريك القاضي أو أشباه ذلك فسوء الحف

اإلنسان إما لمرض أو لكبر سن أو لسوء توليه القضاء أو لمصيبة أصابته كموت ولده أو زوجته أو احتراق كتبه ويسمى 

 المختلط اختلط إذا ساء حفظه سوءاً كثيراً وإذا لم يكن كثيراً يقال ساء حفظه فقط .

ل االختالط ورد ما بعد االختالط مثل عطاء بن السائب جماعة فهذا المختلط الحكم فيه أنه إذا تميز قبل منه ما كان قب (4)

ضبطوا حديثه قبل االختالط فقبل مثل حماد بن زيد وشعبة وسفيان وجماعة ضبطوا حديثه قبل االختالط فصارت روايتهم 

ز حديثه الذي قبل عنه مقبولة ، وجماعة آخرون رووا عنه بعد االختالط أو رووا عنه قبل االختالط وبعد االختالط ولم يتمي

االختالط عندهم فإن روايتهم عنه ضعيفة ألنهم رووا عنه بعد االختالط أو رووا عنه قبل وبعد االختالط ولم يتميز هذا عن 

 هذا فال تقبل روايتهم .

العبادلة @ سئل الشيخ عن ابن لهيعة روايته بعد االختالط ترد مطلقاً ؟ أحاديثه لم تتميز ولهذا حكموا بضعفها إال رواية 

عنه كعبد هللا بن المبارك وعبد هللا بن وهب وعبد هللا بن يزيد أحسن من غيرها وإال فكلها ضعيفة ألن أحاديثه لم تتميز ، 

 فرواية العبادلة أحسن من غيرها ومع هذا فهي ضعيفة يعني يستشهد بها من باب االستشهاد .
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بمهم األمُر فيِه  ن اشت م ا يُ ْعرمُف ذلك ابْعِتباِر اآلِخذينم عنُه .(1)وكذا مم  ، وِإَّنَّ
ءُ  يِّ َّت ُتوِبعم  السَّ ّبمٍ ؛  ومم ي َّْز و  (2)ونم فوقمُه أمو ِمثْ لمه ال ُدونمهكأمْن يك  ((أي )) احلِْفِظ ِبُْعت م ْختمِلُط الَّذي َل  يتممم

ُ
ذا امل )) ، وكم

سناً  ((كذا  لَُّس ِإذا َل يُ ْعرمِف احملذوُف منُه صارم حديثُ ُهم حم ُدم
ُل وكذا امل ْرسم

ُ
ْستوُر واإِلسناُد امل

م
ْصُفُه (3)امل ؛ ال لذاتِِه ، بل وم

ْجموِع من املت
م

صواابً أمو غريم  ((معه )) اِبِع واملتمابمِع ؛ ألنَّ ] معم [ كلِّ واحٍد منُهم اْحِتمالم كوِن روايِته بذلك ب اعتباِر امل
 5 صواٍب على حدٍّ سواٍء .

ذكورمْيِن ، ودلَّ 
م

حم أمحُد اجلانِبنِي ِمن االْحِتمالنِي امل ينم روايٌة ُمواِفقٌة ألحِدِهم ؛ ُرجِّ ّبم ْعت م
ُ

لى  أمنَّ  ذلك  عفِإذا جاءمْت ِمنم  امل
بوِل ، ] وهللاُ أمعلُم [ ِة القم رمجم ِة التوقُِّف ِإىل دم  احلمديثم حممْفوٌظ ، فاْرتمقى ِمن درمجم

ا توقَّفم بعُضهم عْن ِإطالقِ  ِن لذاتِه ، وُرِبَّ طٌّ عْن رُتْ بمِة  احلمسم بوِل ؛ فُهو ُمْنحم ِة القم رمجم ِن عليِه  ومعم اْرتِقائِِه  ِإىل دم اسِم احلمسم
بوُل والرَّدُّ .. وقد  ْْتِ ] ِمن حيُث [ القم

م
ضى ما يتعلَُّق ابمل  انْ قم

وِصلمُة ِإىل املِْت .
ُ

 10 (5) (4)مثَّ اإِلْسناُد وُهو الطَّريُق امل

تمِهيم ِإىل النَِّبِّ صلَّى هللاُ  ا أمْن ي من ْ تمهي إِليه اإِلسناُد ِمن ] الكالِم [ ، وُهو ِإمَّ مْْتُ : ُهو غايمُة ما ي من ْ
ِه ] وآلِه [ وسلَّمم ، عليوامل

ا تمْصرَياً أمْو ُحْكماً  –ويقتمضي  لفظُُه  ْقولم بذلك اإِلسناِد ِمن قولِِه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ، أمْو ِمن ِفْعِلِه ، أو  –ِإمَّ أمنَّ املن م
 (6)ِمن تمقريرِِه .

رفوِع ِمن القوِل تمصرَياً : أمن يقولم الصَّحايبُّ : َسعُت ال
م

ثمنا مثاُل امل نبَّ  صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم يقوُل : كذا ، أمو : حدَّ
ذا ، أمو يقوُل هو أمو غريُه : قالم رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم كذا ، أمو :  15عْن  رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم بكم

 ذلك . رسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم أمنَّه قالم كذا ، أو  حنوم 
رفوِع ِمن الِفْعِل تمصرَياً : أمن يقولم الصَّحايبُّ : رأمْيُت رسولم هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم فعملم كذا ، أم 

م
و يقولم ُهو أمو وِمثاُل امل

 غريُه : كانم رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم يفعملُّ كذا .

                                                 

 من اشتبه األمر فيه يكون حديثه ضعيفاً . (1)

توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديثه حسناً فإذا روى ابن لهيعة حديثاً وروى شريك القاضي أو غيره حديثاً  إذا (2)

 مثله أو أحسن منه يكون من باب الحسن إذا كان المتابع مثله أو أحسن منه .

 فيكون حديثهم من باب الحسن لغيره ال لذاته . (3)

 هـ 1416/  7/  18فجر األحد  (4)

 بداية الشريط الرابع (5)

هذه أنواع ما ينقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم مثال القول ) إنما األعمال بالنيات ( والفعل مثل قول الصحابي رأيت  (6)

النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي كذا ويسوي الصفوف ويأكل بيمينه ، والتقرير مثل : فعلت كذا والنبي صلى هللا عليه 

 من التقرير إذا حكى أنه فعله والنبي صلى هللا عليه وسلم شاهده ولم ينكره .وسلم ينظر فهذا 
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رفوِع ِمن التَّقريرِ 
م

تمصرَياً : أمْن يقولم الصَّحايبُّ : فعمْلُت حبضرمِة النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم كذا ، أمو يقولم هو أمو  وِمثاُل امل
 غريُه : فعملم ُفالٌن حبمْضرمِة النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم كذا ، وال يذُكُر ِإنكارمُه لذلك .

ما ال ْمالم  –الَّذي َل أْيُخْذ عمِن اإِلسرائيليَّاِت  –أمْن يقولم الصَّحايبُّ (1):  ومثاُل املرفوِع ِمن القوِل ُحْكماً ال تمْصرَياً 
ْخباِر األنبياِء لالْجِتهاِد فيِه ، وال  ] لُه [ تعلٌُّق ببياِن لُغٍة أمو شرِح غريٍب ؛ كاإِلْخباِر عِن األموِر املاضيِة ِمن بْدِء اخلمْلِق وأم 

ِ وأمحواِل يوِم القيامِة .أم  ((عليهم الصالة والسالم ))   5 و  اآلتيِة كاملالحِم والِفْتم

ا  َْيُصُل بِفْعِلِه ثواٌب ُممْصوٌص أمو ِعقاٌب ُممْصوٌص .  وكذا اإِلْخباُر عمَّ
الم لالجِتهاِد فيِه يمقتمض رفوِع ؛ ألنَّ ِإخبارمُه بذلك يقتمضي ُُمّْباً لُه ، و ] ما [ ال ْمم

م
ا كانم لُه ُحْكُم امل ي ُموِقفاً للقائِل وِإَّنَّ

ن خُيّْبُ عمن الُكتِب القدُيةِ  ، فلهذا وقعم  بِه ، وال ُموِقفم للصَّحابمِة  ِإالَّ النبُّ صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [وسلَّمم ، أمو بعُض مم
ى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم ؛ كانم كذلك ؛ فلُه ُحْكُم ما لو قالم : قالم رسوُل هللِا صلَّ  االْحرتاُز عِن القسِم الثَّاِن ، وِإذا

ْرفوٌع ؛ سواٌء كانم َمَّا َِسعمُه منُه أمو عنُه بواِسطٍة .  10 (2)فُهو مم

زَّلُ  الم لالْجِتهاِد فيِه فيُ ن م رفوِع ِمن الِفْعِل ُحكماً : أمْن يفعملم الصَّحايبُّ ما ال ْمم
م

ه عِن النبِّ صلَّى  وِمثاُل امل على أمنَّ ذلك عندم
 (3) وسلَّمم كما قالم الشافعيُّ يف صالِة عليٍّ يف الُكسوِف يف ُكلِّ ركعٍة أمكثرم ِمن رُكوعمنْيِ .هللاُ عليهِ 

رفوِع ِمن التَّقريِر ُحْكماً : أمْن خُيّبم الصَّحايبُّ أمن َُّهم كانُوا يْفعملونم يف زماِن النبِّ صلَّى هللاُ علي
م

ِه وسلَّمم كذا ؛ فِإنَُّه ومثاُل امل
واِعيِهم على ُسؤالِِه  ((هو )) ُه ُحكُم الرَّفِع ِمن جهِة أمنَّ الظَّاِهرم يكوُن ل الُعُه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم على ذلك لتوفُِّر دم اطِّ

 15 وُهو أُموِر ِديِنهم ، وألنَّ  ذلك الزَّمانم زماُن ] نُزوِل [ الومْحِي فال يقُع ِمن الصَّحابِة ِفْعُل شيٍء ويستمرُّونم عليِه ِإالَّ  عن

 غرُي َمنوِع الفعِل .
على جواِز العمْزِل أبمن َُّهم كانوا يفعملونمه  والقرآُن ينزُِل ،  –رضي هللا عنهما  –[وقِد استدلَّ جاِبٌر وأمبو سعيٍد ] اخلُدريُّ 

ى عنُه لنمهى ] عنُه [ الُقرآُن . هم  ولو كانم َمَّا يُ ن ْ
وِل :  يمِغ الصَّرَيِة ابلنِّسبِة إِليه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ؛  ؛ ما وردم ب ((ُحْكماً  ))ويلتمِحُق بقم صيغِة الكنايِة يف موضِع الصِّ

حايبِّ : يرفُع احلمديثم ، أو : يرويِه ، أو : ي مْنميِه ، أمو : روايًة ، أمو : يبُلُغ بِه ، أمو : رو   20 (1)اُه كقوِل التَّابعيِّ عِن الصَّ

                                                 

 هـ (1416/  10/  14هـ  )  1416/  7/  25فجر األحد  (1)
إذا قال الصحابي شيئاً ال يقال بالرأي وليس ممن ينقل عن بني اسرائيل فيكون له حكم الرفع مثل قول ابن عباس )  (2)

 هدهم بالبيت ( .أمر الناس أن يكون آخر ع

وهذا مثل ما يروى عن ابن عباس  أنه يصلى للزلزلة مثل ما يصلى للكسوف فحمله بعضهم أنه في حكم المرفوع  (3)

وأنه ال مجال لإلجتهاد فيه ألنه عبادة فدل على أنه يصلى للزلزلة هكذا قال بعض أهل العلم فحمل ذلك على الرفع ألنه فعل 

ت ليست محل اجتهاد وقال آخرون محتمل أنه اجتهاد منه رضي هللا عنه وأنه قاس الزلزلة على ال يحتمل االجتهاد والعبادا

الكسوف ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال في الكسوف ) يخوف هللا بها عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا ( قال 

 بعضهم فلعل ابن عباس وما يروى عن علي كذلك إنما هو للعلة .
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ْذِف القائِل ، ويُريدونم بِه النبَّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ؛ كقوِل ابِن سريينم عْن أميب ُهريرةم وقد ي مْقتمِصرونم على القوِل معم حم 
 : )) تُقاتِلونم  ق مْوماً (( احلديث . (2)]قالم : قالم 

 ويف كالِم اخلمطيِب أمنَّه اْصِطالٌح خاصٌّ أبمهِل البمصرمِة .
ْحتمِملِة : قوُل الصَّ 

ُ
يمِغ امل نَِّة كذا وِمن الصِّ ن السُّ ِِ  ، فاألكثُرعلى أمنَّ ذلك مرفوٌع .(3)حايبِّ : ِم

ا غرُي الصَّحايبِّ ؛ فكذلك ، ما َل ُيِضْفها ِإىل صاِحِبها كُسنَّةِ  ريِن. ونقلم ابُن عبِد الّبِّ فيِه االتِّفاقم ؛ قالم : وِإذا قاهلم  5 الُعمم

افعيِّ يف أم   صِل املسأملِة قوالِن .ويف ن مْقِل االتِّفاِق نمظمٌر ، فعمِن الشَّ
افعيَِّة ، وأمبو بكٍر الرَّازيُّ ِمن احلنفيَِّة ، وابُن حزٍم  بم ِإىل أمنَُّه غرُي مرفوٍع أمبو بكٍر الصَّرييفُّ ِمن الشَّ ِمن أمهِل الظَّاِهِر ،  وذمهم

نَّةم ترتدَُّد بنيم النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم وبنيم  وا أبمنَّ السُّ عليه صلَّى هللاُ غريِه ، وُأِجيبوا أبمنَّ اْحِتمالم ِإرادِة  غرِي النبِّ واحتمجُّ
 (4)بعيٌد . وسلَّمم 

اج  ِته معم احلجَّ رم عن أمبيِه يف قصَّ  10وقد روى الُبخاريُّ يف صحيِحه يف  حديِث ابِن ِشهاٍب ، عن ساَلِِ بِن عبِد هللِا بِن ُعمم

الِة ] يومم عمرمفمةم [ حنيم  قالم لُه : ِإْن ُكْنتم تُريُد السُّ  ْر ابلصَّ جِّ  (5)نَّةم فهم
تمُه ] قالم ابُن ِشهاٍب : فقلُت لساَلٍِ : أمف معملمُه رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ؟ فقالم : وهل  ي مْعنونم ] بذلك [ ِإالَّ سُ  ن َّ

 صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم [
لم ساَلٌ  قم م ِإذا أمطلمقوا وهو أمحُد الُفقهاِء السَّ  –فن م اِظ ِمن التَّابعنيم ] عِن الصَّحابِة [ أمِنَّ بعمِة ِمن أمهِل املدينِة وأمحُد احلفَّ

نَّةم النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم . نَّةم ؛ ال يُريدونم بذلك ِإالَّ سُّ  15 السُّ

                                                                                                                                                                                  

ه اإلشارة إلى أنه مرفوع وهذا يعرف من التتبع للروايات عن الصحابة واصطالحهم فأخذها أصحاب المصطلح معنا (1)

 ونبوه عليها .

 يعني هذا إشارة قال قال أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (2)

نواع ركوعين @ االسئلة : ما زاد على الركوعين في الكسوف هل هو صحيح ؟ بعض أهل العلم أن الكسوف جاء على أ

وثالث ركوعات وأربع وخمس ، وقال آخرون الصواب ركوعان فقط في كل ركعة كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس 

وعائشة ، وقالوا ما زاد على هذا فهو وهم من بعض الرواة وليس بصحيح وهذا رأي البخاري وجماعة ألن الواقعة 

 عليه وسلم وصلى بركوعين وقراءتين وسجدتين فقالوا هذا يدل واحدة والكسوف وقع يوم مات ابراهيم . فقام صلى هللا

على أن الواقعة واحدة وأصح ما روي قراءتان وركوعان وسجدتان في الصحيحين ، وأما ثالث وأربع ركوعات فهذه في 

لصواب صحيح مسلم خاصة ، وأما خمس ركوعات فهي عند أبي داود وجماعة فقالوا : هذه وهم من بعض الرواة وإنما ا

 ركوعان وقراءتان وسجدتان وهذا هو األفضل واألحوط وهو أخف على الناس وأيسر .

 ما حكم الصالة عند الزلزلة ؟ محل نظر واألظهر عدم الصالة فيها لعدم الدليل . -ب 

يه ابن الصواب  أن الصحابي إذا قال من السنة يعني سنة النبي صلى هللا عليه وسلم هذا هو الصواب الذي نقل عل (3)

 عبد البر اإلجماع ألنهم إنما يحكون عن سنة النبي صلى هللا عليه وسلم ال سنة غيره .

 نهاية الشريط الثالث . (4)

 ومثله قول ابن عباس ) من السنة للمسافر يصل مع المقيم أن يصلى أربعاً ( . (5)
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ا قوُل بعِضِهم : ِإذا كانم مرفوعاً ؛ فلمم ال يقولونم فيِه : قالم رس ؟ فجوابُُه : ِإن َُّهم  ((صلى هللا عليه وسلم )) وُل هللِا وأممَّ
 ت مرمكوا اجلمْزمم بذلك تورُّعاً واحِتياطاً .

بعاً (( ، أمخرم  ها سم نَِّة ِإذا تزوَّجم الِبْكرم على الث َّيِِّب أمقامم عندم جاُه يف وِمن هذا : قوُل أميب ِقالبةم عن أمنٍس : )) ِمن السُّ
 الصَّحيحنيِ 

 5 : لو ِشْئُت لقلُت : ِإنَّ أمنساً رف معمُه ِإىل النبِّ ] صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ((عن أنس )) ِقالبةم  قالم أمبو

نَِّة  ))أمي : لو قُلُت : َْل أمْكِذْب ؛ ألمنَّ قولمه :  رها الصَّحايبُّ  ((و )) هذا معناُه ،  ((ِمن السُّ يغمِة اليت ذمكم ُه ابلصِّ لكنَّ إِيرادم
 أمْوىل

لمُه ؛ ألنَّ (1)ذلك  وِمن ذا ، أمو : ُِنينا عْن كذا ، فاخِلالُف ] فيِه [ كاخِلالِف يف الَّذي ق مب ْ : قوُل الصَّحايبِّ : أُِمْران بكم
ْهُي ، وُهو الرَّسوُلصلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم . ْن لُه األمُر والن َّ ِرُف بظاِهرِه ِإىل مم  ُمْطلمقم ذلك ينصم

راُد غريمه ، كأممِر الُقرآِن ، أمو  اإِلمجاِع ، أمو بعِض اخلُلفاِء ،  ((و )) وخالفم يف ذلك طائفٌة 
ُ

كوا ابْحِتماِل أمْن يمكونم امل  10متمسَّ

 أمو االسِتْنباِط !
ٌل ، لكنَُّه ابلنسبِة إليِه مرجوٌح .  (2)وُأجيبوا أبمنَّ األصلم هو األوَُّل ، وما عداُه حُمْتممم

ن كان يف طاعِة رئي ُم عنُه أمنَّ آِمرمُه ] ليس [ ِإالَّ رئيُسُه .وأميضاً ؛ فمم  ٍس ِإذا قالم : أُِمْرُت ؛ ال يُ ْفهم
ُل أمْن يُظنَّ ما ليسم أبمٍر أمراً ! فال اْخِتصاصم لُه ِبذِه املسأملمِة ، بل ] ُهو [ مذكوٌر ف ن قالم : َُيْتممم ا قوُل مم يما لو وأممَّ

رمان رسوُل هللِا صلَّ   15 ى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم بكذا .صرَّحم ، فقالم : أممم

 (3)وهو اْحِتماٌل ضعيٌف ؛ ألنَّ الصَّحايبَّ عدٌل عارٌف ابللِّساِن ، فال يُطلُق ذلك ِإالَّ بعدم التحقُِّق 
مم .  (4)ومن ذلك : قولُه: كنَّا نفعمُل كذا ، فلُه ُحْكُم الرَّفِع أميضاً كما تقدَّ

أمو  لرسولِِه ] صلَّى هللاُ عليِه وآلِه وسلَّمم  ((تعاىل )) ايبُّ على ِفعٍل ِمن األفعاِل أبمنَّه طاعٌة هلِل وِمن ذلك : أمْن َيمُْكمم الصَّح
كُّ فيِه ؛ فقْد عمصى أماب القاِسِم  ن صامم اليومم الَّذي ُيشم اٍر : )) مم  (( صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم )) [ ، أمو معصيٌة ؛ كقوِل عممَّ

(5) 20 

اُه عِن ] النبِّ [ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم .فلهذا ُحْكُم   الرَّفِع أميضاً ؛ ألنَّ الظَّاِهرم أمنَّ ذلك َمَّا  تلقَّ
                                                 

 هـ 1416/  10/  21فجر األحد  (1)

قول ابن عباس ) أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت ( وهذا كثير في لسان وهذا هو الصواب أن له حكم الرفع ك (2)

 الصحابة  ومثله قول أم عطية ) نهينا أن اتباع الجنائز ( .

وهذا القول واضح فال يظن بالصحابي قد يظن ما ليس بأمٍر أمراً وما ليس بنهي ليس نهياً هذا غلط فال يظن بهم ذلك  (3)

 اس وهم أكثر الناس أمانة فإذا قال أمرنا أو نهينا فهو يعرف األمر والنهي  .فهم أفصح الناس وأعرف الن

 كقول جابر ) كنا نعزل والقرآن ينزل ( . (4)

 ومثله قول أبي هريرة لما رأى رجالً خرج من المسجد بعد األذان فقال ) أما هذا فقد عصى أبا القاسم ( . (5)



 - 42 -التعليقات البازية على نزهة النظر                             إعداد : علي بن حسين بن أحمد فقيهي 

 

)( 4
2 

مم يف كوِن اللَّْفِظ ي مْقتمضي التَّصريحم أبمنَّ ا ؛ أمي : ِمْثلم ما تقدَّ ذلكم تمهي غايُة اإِلسناِد إىل الصَّحايبِّ كم قولم ُهو ِمن أمْو ت من ْ
م

مل
مم بل ُمْعظمُمه .قوِل الصَّ  يُع ما تقدَّ يُء فيِه مجم  حايبِّ ، أمو  ِمن فعِلِه ، أمو ِمن تقريرِه ، وال ُيم

ساواُة ِمن كلِّ جهةٍ 
ُ

رمُط  فيِه امل  والتَّشبيُه ال ُتْشت م
ْختمصُر شاِمالً جلمميِع أمنواِع ] ُعلوِم [ احلمديِث اْستمْطرمْدُت ] منُه ِإىل

ُ
ن وملَّا ] أمْن [ كانم هذا امل ما هو ))  تمعريِف الصَّحايبِّ مم

ُ مؤِمناً بِه وماتم عملى اإِلسالِم ،ول لَّى هللاُ ] تمعاىل [ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم ْن لمِقيم النَِّبِّ صم  5و َتمملَّلمْت رِدٌَّة ، فقلُت : وُهو : مم

حَّ .  (1)؛ ] يف [ األمصم
ةِ  جالمسم

ُ
ِر وِإْن َل ُيكاِلْمُه، وتدُخُل ] فيِه [ ُرؤيمُة  واملراُد ابللِّقاِء ما ُهو أمعمُّ ِمن امل ماشاِة ووصوِل أمحِدمِها ِإىل اآلخم

ُ
وامل

، سواءٌ كانم ذلك بنفِسه أمو بغرْيِه. رم  أمحِدمها اآلخم
ن رأمى النبَّ ] صلى هللا تعاىل عليه وآله و  ((اللُِّقيَّ  ))والت َّْعبرُي ب   سلم ألنَُّه خيرُُج ] أموىل ِمن قوِل بعِضهم : الصَّحايبُّ مم

 10 حينئٍذ [ ابُن أُمِّ مكتوٍم وحنُوُه ِمن الُعمياِن ، وُهم صحابٌة بال ت مرمدٍُّد ، واللُّقي يف هذا التَّعريِف كاجلِْنِس .

لم لُه اللِّقاُء املذكوُر ، لكْن يف حاِل كونِه كافر  ((ُمؤمناً  ))ق مْوِل :  ((يف  ))و  صم ن حم ْصِل ، خُيْرُِج مم  (2)اً .؛ كالفم
ن لمِقيمُه ُمؤِمناً لكْن بغريِه ِمن األنبياِء  ((بِه  ))وق مْوِل:   ((عليهم الصالة والسالم )) فصٌل اثٍن خُيْرُِج مم

عمُث وَل يُْدرِِك الِبْعثمةم  يُ ب ْ ن لمِقيمُه ُمؤِمناً أبمنَُّه سم  فيِه نمظٌر ! ((و ))  ((كبحرية )) لكْن: هل خُيْرُِج مم
ْيِد  (( على اإِلسالِم وماتم  ))وق مْوِل :  ِن ارتمدَّ بعدم أمْن لمِقيمه ُمؤِمناً ] بِه [ ، وماتم على الّرِدَِّة ؛ كُعب م ؛ فصٌل اثِلٌث خُيْرُِج مم

طمٍل . ْحٍش وابن خم  15 هللِا بِن جم

لى اإِلسالِم ؛ فِإنَّ اسمم الصُّحبِة ابٍق لُه ؛ أي : بنيم لُِقيِِّه لُه ُمؤِمناً ] بِه [ وبنيم موتِه ع ((] ولو [ َتمملَّلمْت رِدٌَّة  ))وق مْوِل : 
ه ، ] و [ سواٌء أملمِقيمهُ  عم ِإىل اإلسالِم يف حياتِِه ] صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم [ أمو  بعدم  اثنياً أمْم ال ! ، سواٌء أمرجم

 ؛ ِإشارٌة ِإىل اخِلالِف يف املسأملِة . ((يف األصحِّ  ))وق مْوِل : 

                                                 

ليه وسلم فله حكم الصحبة إذا كان مؤمناً به ولو كان تبعاً كالصحابة الصغار فالمقصود أنه من لقي النبي صلى هللا ع (1)

الذين لقوا النبي صلى هللا عليه وسلم أو قدمهم أباءهم إلى النبي صلى هللا عليه وسلم كعبد هللا بن أبي طلحة وأشباهه فهم 

م رجعوا كأشعث بن قيس وغيره فلهم حكم صحابة حتى ولو ارتد ولو رجع فالصحبة ال تزول كالذين ارتدوا أيام الردة ث

 الصحبة .

 @ األسئلة : النجاشي هل يعتبر صحابي ؟ ال ما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم هو تابعي وإنما كاتبه .

 محمود بن الربيع هل هو صحابي  ؟ نعم صحابي صغير مج النبي صلى هللا عليه وسلم في وجهه مجة . -ب 

 و صحابي ؟ نعم صحابي لقي النبي صلى هللا عليه وسلم حمل إليه .محمد بن أبي بكر هل ه -ج 

(2)  ً  فهذا ال يسمى صحابي فإذا لقيه كافراً ثم أسلم بعد ذلك يكون تابعيا
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يِق [ أم  ويدلُّ على ُة األْشعمِث بِن قيٍس ؛ فِإنَّه كانم َمَِّن ارتمدَّ ، وُأيتم بِه ] ِإىل [ ] أميب بكٍر [ الصدِّ سرياً ُرْجحاِن األوَِّل قصَّ
ُه ُأْختمُه ، وَل يتخلَّْف أمحٌد عْن ذِْكرِِه  يف الصَّحابِة وال عْن َتريجِ  ِبلم منُه ذلك ، وزوَّجم  أحاديِثه ، فعادم ِإىل اإلسالِم ، فقم

سانيِد وغريِها .
م

 يف  امل
 (1)ت مْنبيهاِن :

ه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ، وقاتملم معمُه ، أمو قُِتلم حتمْتم رايِته ،  ع ن الزممم فاءم بُرْجحاِن  رُتبِة مم ُدمها : ال خم ن َل ُيالزْمُه أمحم  5لى مم

ُه يمسرياً  ن كلَّمم  ، أمو ماشاُه قمليالً ، أمو رآُه على بُ ْعٍد ، أمو يف حاِل الطُّفولِة ، وِإن  ، أمو  َل َيمُْضْر معُه مشهداً ، و  على مم
ميِع .  (2)كانم شرُف الصُّْحبِة حاِصالً للجم

ٌل من حيُث الّرِوايُة ، وُهم معم ذلك معددونم يف الصَّحابِة ؛ ملا انلوُه ِمن ْن ليسم لُه ِمنُهم َساٌع منُه ؛ فحديثُُه ُمْرسم  ومم
 (3)ؤيِة  شرِف الرُّ 

ْهرِة ، أمو إِبخباِر  بعِض  الصَّحابِة ، أمو بعِض  ((و ))   10 اثنيِهما : يُ ْعرمُف كونُه صحابيّاً ؛ ابلتَّواتُِر ، واالستفاضة ، أمو  الشُّ

 !ثقاِت التَّاِبعنيم ، أمو إِبخبارِِه عْن نفِسِه أبمنَُّه صحايبٌّ ؛ ِإذا كانم  دعواُه ذلكم تدُخُل  حتتم اإِلمكاِن 
: أمان عمْدٌل ! ن قالم لم هذا األخريم مجاعمٌة ِمن حيُث ] ِإنَّ [ دعواُه ذلك نظرُي دمْعوى مم  وقد استمْشكم

 (4)وَيمْتاُج ِإىل َتممٍُّل !!
ْن لمِقيم الصَّحايبَّ كذلكم ، وهذا متعلٌِّق ابللُّقيِّ ، وما ذُكِ  (1)أمْو تنتمهي  غايُة اإِلسناِد ِإىل التَّاِبعيم  رممعُه ؛ ِإالَّ ق مْيُد ، وهو مم

 15 خاصٌّ ابلنبِّ صلى هللا عليه وسلم . اإِلُياِن بِه ؛ فذلكم 
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بقهم الصحابة يتفاوتون وليسوا على حد سواء فهم أقسام وطبقات على حسب صحبتهم وتقدم صحبتهم وجهادهم وس (2)

فالصديق أفضلهم لسبقه العظيم ونفعه في اإلسالم وجهاده بماله وبدنه في مكة والمدينة وفي المغازي ثم عمر لصدقه 

وإيمانه وقوته في دين هللا ونصره للحق ثم عثمان لصفاته الحميدة وأعماله المجيدة ونصره لإلسالم وبذله للمال العظيم 

وصبره وجهاده وقوته في الدين ثم بقية العشرة ثم أصحاب بدر ثم الذين بايعوا في نصرة اإلسالم ثم علي لفضله العظيم 

تحت الشجرة فهم طبقات في علمهم وفضلهم وجهادهم وتقدمهم في الدين وأقلهم من ولد على اإلسالم ورأى النبي صلى 

بعاً لغيره كعبد هللا بن طلحة هللا عليه وسلم تحصل له الصحبة فالصحبة عامة لمن لقي النبي صلى هللا عليه وسلم ولو ت

الذي ولد في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وعرض عليه  وحنكه وغيره من الصغار كعبد هللا بن الزبير وعبد هللا بن 

 عباس  والسائب بن يزيد وغيرهم من صغار الصحابة .

يسمى تابعي كالصنابحي وكعب األحبار @ االسئلة : من أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يلقه ؟ هذا اليسمى صحابي 

 هؤالء يقال لهم تابعيون وإن كانوا أدركوا النبي صلى هللا عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه .

مرسل الصحابي حجة ألنه تلقاه عن الصحابة فالذي رأى النبي صلى هللا عليه وسلم وآمن به ولكن لم يسمع منه  (3)

 فحديثه يسمى مرسل صحابي وهو حجة .

مثل هذا ال يشكل ألنه قوله شاهدت النبي صلى هللا عليه وسلم أو رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم ال يكون مثل قول  (4)

الرجل أنا عدل فهو يخبر عما جرى ولم يكذب وعرفت ثقته وإمامته وعدالته فالصحابة عدول رضي هللا عنهم وأرضاهم 

 ذباً لكذبه الصحابة الذين عرفوه .فإذا قال ذلك ثبت له حكم الصحابة ألنه لو كان كا
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الزمِة ، أمو ُصْحبمةم 
ُ

رمطم يف التَّابعيِّ طولم امل ن اْشت م
م

ختاُر ؛ خالفاً مل
ُ

ماِع ، أمو التَّمييزم . وهذا ُهو امل  (2)السَّ
ٌة اْختُِلفم  قم ْضرممونم وبمِقيم بنيم الصَّحابِة والتَّابعنيم طب م ُخم

الَّذين أمْدرمكوا اجلماِهليَّةم  ((من  )) يف ِإحلاِقِهم أبميِّ الِقسمنِي ، وُهم امل
ُهم ابُن عبِد الّبِّ يف الصَّحابِة .  واإِلسالمم ، وَل ي مرموا النبَّ صلى هللا عليه وسلم ، فعدَّ

حم [ يف ] ُخطبِة [ كتاِبه أبمنَُّه وادَّعمى ِعياٌض وغريُه أمنَّ ] ابنم [ عبِد الّبِّ يقوُل : ِإن َّهُ  م صحابٌة ! وفيِه نظٌر ؛ ألنَُّه ] أمفصم
ا أمورمدمُهم ليكونم كتابُه جاِمعاً ُمستوِعباً ألْهِل القرِن األوَِّل .  5 ِإَّنَّ

عددونم يف كباِر التَّابعنيم سواٌء ُعِرف  أمنَّ الواِحدم منُهم كانم ُمسلماً يف زمِن  النبِّ ] صلى هللا عليه وسلم والصَّحيُح أمن َُّهم مم
 أمْم ال ؟ –[ كالنَّجاشيِّ 

بمِغي أم  ن ْ ن يف األْرِض فرمآُهْم ، في م يِع مم ْن  لكْن ِإْن ثبتم أمنَّ النبَّ صلى هللا عليه وسلم ليلةم اإِلْسراِء ُكِشفم لُه  عن مجم ْن يُ عمدَّ مم
ُيالِقِه يف الصَّحابِة ؛ حُلصوِل الرُّؤيمِة من جانِِبِه صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم كانم ُمؤِمناً ] بِه [ ] يف حياتِه [ ] ِإْذ ذاكم وِإْن َْل 

.(3) 10 

مم ِذْكرُُه ِمن األْقساِم الثَّالثِة  تمهي إىل ] النَّبِّ  –(4)ف القسُم  األوَُّل َمَّا تقدَّ [ غايُة اإِلسناِد  صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم وُهو  ما ت من ْ
ْرفوُع ،  –

م
 سواءٌ كانم ذلك االنتهاُء إِبسناٍد ُمتَّصٍل أمم ال .ُهو امل

ى  إىل الصَّحايبِّ . ((هو  ))والثَّاِن :  هم ْوقوُف ، وهو ما انْ ت م
م

 امل
تمهي  إىل التَّابعيِّ . ْقطوُع ، وهو ما ين ْ

م
 والثَّاِلُث : امل

هُ  ْن بْعدم ْن )) هو (( ُدونم التَّاِبِعيِّ ِمن أمْتباِع التَّابعنيم فمم  15م ؛ فيِه ؛ أمي : يف التَّسميِة ، ِمثْ ُلُه ؛ أمي : مثُل ما ينتمهي  ِإىل ومم

قطوعاً ، وِإْن ِشْئتم قُ ْلتم : موقوٌف على ُفالٍن .  التَّابعيِّ يف تسميِة ] مجيِع [ ذلك مم
لمِت التَّفرقُة يف  صم ِطُع [ مِ  ((مجيع )) فحم قم ُن ْ

ِطِع ، ] فامل قم ُن ْ
قطوِع وامل

م
مم ، االصِطالِح بني امل ن مباِحِث اإِلسناِد كما تقدَّ

ْْتِ كما ترى .
م

ْقطوُع ِمن مباِحِث امل
م

 وامل
 وقد أمطلمقم بعُضُهم هذا يف موِضِع هذا ، وابلعْكِس ؛ َتوُّزاً عِن االصِطالح .

                                                                                                                                                                                  

إذا انتهت الرواية إلى التابعي فهذا يقال له أثر فإذا انتهت إلى عكرمة إلى سعيد بن المسيب إلى أبي صالح السمان  (1)

 فهذا يسمى أثر فإذا رفعه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقيل له مرسل .

 اجتمع به ولقيه يكفي ولو لم تطل الصحبة .والصواب هذا ليس بشرط والمقصود أنه رآءه و (2)

وهذا ليس بشيء فلم يثبت أنه صلى هللا عليه وسلم كشف له عن األمة ولو ثبت ما كان لهم حكم الصحابة ألن  (3)

الصحابة حكمه لمن رآءه هو إذا رآءه الصحابي نفسه النبي صلى هللا عليه وسلم ويؤمن به فالنبي صلى هللا عليه وسلم 

اً كثير وما أسلموا إال من بعده فال يكون لهم حكم الصحبة إال من لقيه مؤمناً به والمخضرمون ليسوا بصحابة رأى أناس

هذا هو الصواب ألنهم ما رأوا النبي صلى هللا عليه  وسلم وإن كانوا مسلمين في عهدهم صلى هللا عليه  وسلم كالنجاشي 

 كبار التابعين .وكذا الصنابحي وكعب األحبار وقيس بن سعد فهؤالء 
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قطوِع : األمث مرُ 
م

 ويُقاُل لألخرييِن ؛ أي : املوقوِف وامل
ْسنمُد 

ُ
نمٍد ظاِهرُُه االتِّصاُل ،يف قوِل أمهِل احلمديث : هذا ] ح(1)وامل حايبٍّ ِبسم  ديٌث ُمسنمٌد [: هو : مرفوُع صم

 ] قال الشيخ ابن ابز : وهذا هو أكمل التعاريف [
ن دونمه ؛ ]   ((صحايبٍّ  ))كاجلنِس ، وقوِل :   ((مرفوٌع  ))فقوِل :  ٌل ، أمو مم رُُج بِه ما رفعُه التَّابعيُّ ؛ فِإنَّه ُمْرسم كالفصِل ، خيم

ٌل أمو ُمعلٌَّق .فِإنَّ   5 ه [ ُمْعضم

ُد فيه حقيقُة  ((ظاِهرُُه االتِّصاُل  ))قوِل :  ((يف )) و  خُيْرُِج ما ظاِهرُه االنقطاُع ، ويُدِخل ] ما [ فيه االحتماُل ، وما يوجم
 االتِّصاِل ِمن ابِب أموىل

ُم ِمن التَّقييِد ابلظُّهوِر أمنَّ االنقطاعم اخلفيَّ كعنعمنمِة املد عاصِر الذي َل ] يثُبْت [ لُِقيُُّه ؛ ال خُيرُِج ويُفهم
ُ

 ((عن  ))لِِّس وامل
رَّجوا املسانيدم  على ذلك . ِة [ الَّذينم خم  احلديثم عن ] كونِه [ ُمسنمداً ؛ إِلطباِق ] األئمَّ

وِل احلاكِم:  ُر َس ))وهذا التَّعريُف ُمواِفٌق لقم ْسنمُد: ما رواُه احملدُِّث عن شيٍخ يمْظهم
ُ

 10اُعه منُه، وكذا شيُخه من شيِخِه ُمتَّصالً امل

 .((ِإىل صحايبٍّ ِإىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم 
ُتَّصُل.

ْسنمُد: امل
ُ

: امل ا اخلمطيُب فقالم  (2)وأمَّ
ه مسنداً، لكنْ  ى عندم  قال: ِإنَّ ذلك قد أْييت، لكْن بقلٍَّة. فعلى هذا: املوقوُف ِإذا جاءم بسنٍد ُمتَّصٍل يسمَّ

سنُد املرفوُع  ))بعدم ابُن عبِد الّبِّ حيُث قالم : وأم 
ُ

نقِطِع  ((امل
ُ

ِل وامل عضم
ُ

رسِل وامل
ُ

وَل  يتعرَّْض لإِلسناِد ؛ فِإنَُّه يصُدُق على امل
 15 ِإذا كانم املُْت مرفوعاً ! وال قائلم بِه .

تمِهيم إِ  ا أمْن ي من ْ نِد ، فِإمَّ ُه ؛ أي : عدُد رجاِل السَّ دم ىل النَِّبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم بذلك العدِد  القليِل  ابلنِّسبِة فِإْن قملَّ عمدم
ِة احلمديِث ذي ِصفم  رم يمرُِد بِه ذلك احلمديُث بعيِنه بعدٍد كثرٍي ، أمْو ينتمِهيم ِإىل ِإماٍم ِمن أمئمَّ ٍة عمِليٍَّة  ِإىل ] أميِّ [ سنٍد آخم

بِط والتَّصنيِف و  افعيِّ كاحلفِظ ] والِفقِه [ والضَّ جيِح ؛ كُشْعبمةم ومالٍك والثَّوريِّ والشَّ قتمِضيمِة للرتَّ
ُ

فاِت امل غرِي ذلك من الصِّ
 والُبخاريِّ ] وُمسلٍم [ وحنوِهم

قم أمْن يكونم سنُدُه  ص ْطلمُق ، فِإن ات َّفم
ُ

 20كانم الغايةم  حيحاً ؛  فاألوَُّل وُهو ما ينتمهي ِإىل النَّبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم : الُعُلوُّ امل

ِم .  (3)الُقصوى ، وِإالَّ فمُصورُة العلوِّ فيِه موجودٌة ما َل يُكْن موضوعاً ؛ ] فُهو [ كالعدم
                                                 

 هـ 1416/  11/  12فجر األحد  (1)

حات كونه يسمى المتصل ال بد من قيد المسند المتصل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وأما المتصل اصطال ههذ (2)

يل هذا حديث مسند فالمراد للنبي المطلق فهذا يشمل المتصل للنبي صلى هللا عليه وسلم والمتصل للصحابي ولكن إذا ق

 صلى هللا عليه وسلم هذا المعروف عند أئمة الحديث اصطلحوا عليه مثل ما يقال هذا حديث مرفوع

إن قل العدد فهذا يسمى العلو سند عاٍل كأن يقال مالك عن نافع عن ابن عمر ، أو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن  (3)

سلم أنه قال كذا فهذا يسمى عاٍل وإذا رواه الشافعي عن آخرين بسند رباعي أو خماسي عمر عن النبي صلى هللا عليه و

فهذا يقال له نازل ولكن العبرة بالثقة واستقامة السند فكم من نازٍل أصح من عاٍل فإذا اجتمع األمران عاٍل وصحيح كان 



 - 46 -التعليقات البازية على نزهة النظر                             إعداد : علي بن حسين بن أحمد فقيهي 

 

)( 4
6 

ثرياً .(1)والثَّاِن : الُعُلوُّ النِّْسِبُّ : وُهو ما يقلُّ العدُد فيِه ِإىل ذلك  اإِلماِم   ، ولو كانم العدُد من ذلك اإِلماِم ِإىل ُمنتهاُه كم
رينم فيِه ، حَّتَّ غملمبم ذلك على كثرٍي منُهم ، حبيُث أممْهملوا االشِتغالم ِبا ُهو أمهمُّ منُه .وقد عم  تأمخِّ

ُ
ْت رغبُة امل  (2)ظُمم

ِة ، وقلَِّة اخلطِأ ؛ ألنَُّه ما ِمن راٍو ِمن رجاِل اإِلسناِد  رغوابً فيِه ؛ لكونِه أمقربم ِإىل الصحَّ ا كانم العلوُّ مم اخلطأُ جائٌز ِإالَّ و وِإَّنَّ
ْت . ِم ثُ رمْت مظانُّ التَّجويِز ، وكلَّما قلَّْت ؛ قلَّ نُد ؛ كم ثُرِت الوسائُط وطالم السَّ  عليِه ، فكلَّما  كم

ظم ، أمو أمفقهم ، أمو اال زِيٌَّة ليسْت  يف العلوِّ ؛ كأمْن يكونم رجالُه أموثقم ] منُه [ ، أمو أمحفم  5 تِّصاُل فيهِ فِإْن كانم يف النُّزوِل مم

 (3)أمظهرم ؛ فال تردُّدم يف أمنَّ النُّزولم حينئٍذ أموىل .
ثرةم البحِث تقتمضي حم النُّزولم ُمطلقاً ، واْحتمجَّ أبمنَّ كم ن رجَّ ا مم ةم ؛ فيعظُُم األْجُر ! وأممَّ  (4)املشقَّ

ا يتعلَُّق ابلتَّصحيِح والتَّضعيِف .  فذلك ترجيٌح أبممٍر أمجنبٍّ عمَّ
ُة  (( يف ))وفيِه ؛ أي :  واف مقم

ُ
نِّفنيم ِمن غرِي طريقِه ؛ أمي : (5)العلوِّ النسبِّ امل ُصم

، وهي الوصول إىل شيِخ ] أحِد [ امل
. ِ عنيَّ

ُ
 10 الطَّريِق اليت تصُل ِإىل ذلك املصنِِّف امل

 مثالُه : روى الُبخاريُّ عن قُتيبةم عن مالٍك حديثاً ... ((و )) 
ْيناُه ِمن طريِقِه ؛ كانم  رَّاِج فلو رموم بمةم َثانيٌة ، ولو رمْوينا ذلك احلمديثم ] بعيِنه [ ِمن ] طريِق [ أميب العبَّاس السَّ ي ْ بينمنا وبنيم قُ ت م

 فيه سبعٌة .))  ((مثالً  ))عن قُتيبةم مثالً ؛ لكانم  بينمنا وبنيم قُتيبةم 
وافقُة معم الُبخاريِّ يف شيِخِه بعيِنِه معم ُعلوِّ 

ُ
لمْت لنا امل صم  اإِلسناِد ] على اإِلسناِد [ إِليِه . فقْد حم

ُل ، وهو الُوصوُل ِإىل شيِخ شيِخِه ] كذلكم [ ((يف  ))وفيِه ؛ أمي :   15 العلوِّ النسبِّ البمدم

ْعنمبُّ بمد بعيِنِه ِمن طريٍق ُأخرى ((على اإلسناد إليه  ))كأمْن يقعم لنا ذلك اإِلسناُد  الً فيِه ِإىل القعنمِبِّ عن مالٍك ، فيكوُن القم
بمةم . ِمن  ي ْ  قُ ت م

وافقِة والبمدِل ] واِقٌع [ بُدونِه
ُ

لم ِإذا قارمانم الُعلُّوَّ ، وِإالَّ ؛ فاسُم امل ةم والبمدم واف مقم
ُ

 . وأمكثُر ما يعتمّبونم امل
ِِ ِمن الرَّاوي ِإىل آِخرِهِ  سناِد ِِ ِِ اإِل ِد ساواُة ، وهي: استواُء عدم

ُ
عم ِإسناِد وفيِه ؛ أمي : الُعلوِّ النسبِّ امل  ؛ أمي : اإِلسناِد مم

نِّفنيم . ُصم
 20 أمحِد امل

                                                                                                                                                                                  

 ذلك أرفع .

والثوري ونحو ذلك فيرويه عبد هللا بن أحمد أو الطبراني إلى  العلو النسبي كأن يرويه بسند قليل إلى مالك أو الشافعي (1)

 مالك بعدد قليل فهذا علو نسبي .

 وهذا ليس بجيد واألولى االشتغال بما ينفع في ثقة الرجال واستقامة االسانيد هذا ما ينبغي فيه العناية . (2)

 وهذا ال شك فيه . (3)

ث ليس بشيء إنما العمدة بما يتعلق بحفظ الرجال وثقتهم واتصال السند وهذا صحيح ترجيح النزول ألجل التعب والبح (4)

 فهذا هو محل البحث .

 هـ 1417/  5/  17فجر األحد  (5)
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ديثاً ] يقُع [ بينمُه وبنيم النبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم ] فيِه [ أمحدم عشرم نفساً  ثالً حم ، فيقُع لنا (1)كأمْن يرِويم النَّسائيُّ مم
رم ِإىل النبِّ صلَّى هللاُ عليهِ  وسلَّمم يقُع بينمنا فيه وبنيم النَّبِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمم أمحدم عشرم  ذلك احلديُث بعيِنه إِبسناٍد آخم

 نفساً ، فُنساوي النَّسائيَّ ِمن حيُث العدُد معم قطِع النَّظِر عن  ُمالحظِة ذلك اإِلسناِد اخلاصِّ .
ُة ، وهي : االستواءُ  صافمحم

ُ
عم  وفيِه ؛ أمي : ] يف [ العلوِّ النسبِّ أميضاً امل شروِح أموَّالً .مم

م
نِِّف على الوْجِه  امل ُصم

  تِْلميِذ ذلكم امل
ورِة كأمانَّ لمقينا النَّس ن تالقميا ، وحنُن يف هذِه الصُّ صافحِة بنيم مم

ُ
يْت ُمصافحًة ألنَّ العادةم جرْت يف الغالِب ابمل  5ائيَّ ، وَسُِّ

 فكأمانَّ صافمْحناُه .
  (2)ويُقاِبُل الُعُلوُّ 

م
اِمِه امل ن أبمْقسم

م
ذكورِة النُّزوُل فيكوُن كلُّ قسٍم ِمن أمقساِم الُعلوِّ يُقابُِلُه قسٌم ِمن أمقساِم النُّزوِل ؛ ] ِخالفاً [ مل

 زعمم أمنَّ الُعلوَّ قد يقُع غريم اتبٍع للنُّزولِ 
ِة ابلّرِوايِة ؛ مثلِ  ْن روى عمْنُه يف أممٍر ِمن األموِر املتعلِّقم نِّ واللُِّقيِّ ، و ] هو [ األخُذ عن فِإْن تمشارمكم  الرَّاِوي ومم  السِّ

 10 ؛ ألنَُّه  حينئٍذ يكوُن راوايً عن قمريِنِه .(3)املشايِخ ؛ فُهو النُّوُع الَّذي يُقاُل لُه : روايُة األْقراِن 

بَُّج  ُدم
ِر ؛ ف هو امل نْيِ عمِن اآلخم رين م ُهما ؛ أمي : القم بٍَّج أمقراٌن ، وليسم   وَِّل ، فكلُّ ، وهو أمخصُّ ِمن األ(4)وِإْن رموى ُكلِّ ِمن ْ ُمدم

اً .  كلُّ أمقراٍن مدِبَّ
ارقطينُّ يف ذلك ، وصنَّف أمبو الشيِخ األصبهاِنُّ  يف الَّذي قبلمه .  وقد صنَّفم الدَّ

اً ؟ ى ُمدِبَّ ِر ؛ فهل  ُيسمَّ ق أمنَّ كالًّ منُهما يروي عِن اآلخم دم يُخ [ عن تلميِذِه صم  وِإذا روى ] الشَّ
قْ  فيهِ  يتِم الوجِه ، ف مي م  15تمِضي حبٌث ، والظَّاهُر : ال ؛ ألنَُّه ِمن ] روايِة [ األكاِبِر عمِن األصاِغِر ، والتَّدبيُج مْأخوٌذ ِمن ِديباجم

نْيِ ، فال ُييءُ فيِه هذا .  أمن يكونم ] ذلك [ ُمستِوايً ِمن اجلانب م
ْن  ] ُهو [ ُدونمُه يف السنِّ أم  اللُّقيِّ أمو يف املِقداِر ؛ ف هذا النَّوُع هو روايُة األكابُِر عمِن  ((يف )) و وِإْن رموى الرَّاوي عممَّ

 األصاِغِر .
روايُة اآلابُء عمِن األْبناِء ، والصَّحابِة عِن التَّابعنيم ،  –وهو أمخصُّ ِمن ُمطلمِقِه  –ِمن مُجلِة هذا النَّوِع  ((و )) وِمنُه ؛ أمي : 

يِخ عن تلميِذِه ، و   20 حنِو ذلك .والشَّ

ثْ رمٌة ؛ ألنَُّه ُهو اجلادَُّة املسلوكُة الغالبُة   (5)ويف عمْكِسِه كم
                                                 

وهذا يقع أيضاً فقد يروي النسائي أو أبو داود حديثاً فيه أحد عشر نفساً ويأتي من هو دون النسائي بمسافة كأن  (1)

رق مشايخ معمرين برجال مثل رجال النسائي أحد عشر فتأخر زمانه ووافق النسائي يكون في القرن الرابع فيرويه من ط

 في عدد الرجال وهذا من باب علوم اإلسناد التي قد تقع وال تعلق بالصحة والضعف .

 هـ 1417/  5 /24فجر األحد  (2)

 لك .ألنهم قد تقاربوا في السن واللقي للمشايخ كأصحاب ابن عباس وأصحاب الزهري وما (3)

 وهو اصطالح لهم . (4)

 وهذا هو القاعدة والمشهور . (5)
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هِ  دِّ ْن رموى عمْن أمبيِه عمْن جم  ] وِمْنُه: مم
ُم .  وفائدُة معرِفمِة ذلك : التَّمييُز بنيم مراتِِبِهم ، وت مْنزيُل النَّاِس منازهلم

 ناِء تصنيفاً ، وأمفردم ُجزءاً لطيفاً يف روايِة الصَّحابِة عن التَّاِبعنيم .وقد صنَّفم اخلمطيُب يف راويِة اآلابِء عِن األب
يِن العمالئيُّ  رينم  –ومجممعم احلافُظ صالُح الدِّ ن روى عن أمبيِه عن جدِِّه عن النبِّ  –ِمن املتأمخِّ ُْملَّداً ] كبرياً [ يف معرفِة مم

مرُي يف قولِه :  ،(1)صلَّى هللاُ عليِه ] وآلِه [ وسلَّمم  مُه أمقساماً ، فمنُه ما يعوُد الضَّ ِه  ))وقسَّ  5على الرَّاوي ، ومنُه  ((عن جدِّ

ُه ، وخرَّج يف كلِّ ترمجٍة حديثاً ِمن مرويِِّه . مرُي فيِه على أمبيِه ، وبنيَّ ذلك ، وحقَّقم  ما يعوُد الضَّ
لمْت  فيِه الرِّاويُة عن اآلابِء أبمربعةم وقد خلَّصُت كتابمه املذكورم ، وزِْدُت عليِه تراِجمم كثري  ًة جّداً ، وأمكثُر ما وقعم فيِه ما تسْلسم

 عشر أمابً .
ْيخٍ  رمكم اثْ نماِن عمْن شم اِبُق والالَِّحُق . (2)وِإْن اْشت م ِر ؛ فُهوم : السَّ ِدمِها على  اآلخم ْوُت أمحم مم مم دَّ  (3)، وت مقم
ق مْفنا عليِه ِمن ذلك ما بنيم  لفيَّ َِسعم منُه أمبو وأمكثُر ما وم  10 الرَّاْوي منْيِ  فيِه يف الوفاِة مئٌة ومخمْسونم سنًة ، وذلك أمنَّ احلافظم السِّ

ْرداِنُّ  ديثاً ، ورواُه عنُه ، وماتم على رأمِس اخلمْمِس مئٍة . –أمحُد مشاخِيِه  –عليٍّ الب م  حم
ماِع ِسْبطمُه  لفيِّ ابلسَّ أماب  القاسِم عبدم الرمحِن بن ممكِّيٍّ ، وكانْت وفاتُه سنةم مخسنيم وستِّ ] مثَّ [ كانم  آِخُر أمصحاِب السِّ

 مئٍة .
رَّاِج شيئاً  يف التَّاريِخ وغريِه ، وماتم سنةم ستٍّ  ثم عن تِلميِذِه أميب العبَّاِس السَّ ومخسنيم وِمن قدمِي ذلك أمنَّ الُبخاريَّ حدَّ

رَّاِج  ثم عن السَّ ن حدَّ اُف ، وماتم سنةم ثالٍث وتسعنيم وثالِث مئٍة .ومئتنِي ، وآِخُر مم ماِع أمبو احلُسنِي اخلمفَّ  15 (4)ابلسَّ

ُر بعدم ] ] موِت [ ] أمحِد [  الرَّاوينِي  عنُه زماانً ، حَّتَّ  ((أخذ )) وغاِلُب ما يقُع ِمن ذلك أمنَّ املسموعم منُه قد يتأمخَّ
ماِع من عم منُه بعُض األحداِث ويعيشم بعدم السَّ ِة ، وهللاُ املوفِّقُ يسمم  ُه دمْهراً طويالً ، فيْحُصُل ِمن ْمموِع ذلك حنمُْو هذِه املدَّ

ِي االْسِم ، أمو معم اسِم األِب ، أمو معم اسِم اجلدِّ ، أمو معم النِّسبِة ، وَلمْ  نْيِ ُمتَِّفقم يَّزا ِبا خُيصُّ  وِإْن رموى الرَّاوي عمِن اثْ ن م ي متممم
ت منْيِ َل يمُضرَّ .ُكالًّ منُهما ، فِإْن ك  اان ثقم

نسوٍب  –وِمن ذلكم ما وقمعم يف الُبخاريِّ ِمن  روايِته عن أممحدم  ا أممحُد بُن صاحٍل ،  –غريم مم  20عن ] ابِن [ ومْهٍب ؛ فِإنَُّه ِإمَّ

ٍد  ُد بنُ  –غريم منسوٍب  –أموأممحُد بُن عيسى ، أمو : عن حممَّ ُد بُن َيمَْي عن  أمهِل العراِق ؛ فِإنَُّه ِإمَّا حممَّ المٍم أمو حممَّ  سم
هليُّ .  الذُّ

                                                 

مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، فبهز بن حكيم عن أبيه أبي بهز عن جده  (1)

 أي جد بهز ، وعمرو بن شعيب عن أبيه أي شعيب ، ) عن جده ( يعني جد شعيب وليس جد عمرو .

 هـ1417/  6/  1فجر األحد  (2)

 وهذا اصطالح لهم . (3)

 وهذه فوائد ليس لها أهمية من جهة الصحة إنما هي فوائد تاريخية وهذا ال يترتب عليه حكم .(4)
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ْوعمْبُت ذلك يف مقدِّمِة   ((شرِح الُبخاريِّ  ))وقِد است م
ِر ؛ فباْخِتصاِصِه ؛ ] أمي ] الشيِخ املرويِّ عنُه [ الراوي أبم  ن أمرادم لذلك ضاِبطاً ُكلِّّياً ُيتاُز بِه أمحُدمها عِن اآلخم ِدمِها ومم حم

ْهمم 
ُ

ُ امل نيَّ ب م  (1)ُل .ي مت م
ُع  فيِه ِإىل القرائِن ، والظَّنِّ الغاِلِب  ْ ذلك ، أمو كانم ُمتمّصاً ِبما معاً ؛ فإشكالُه شديٌد ، فيُ ْرجم نيَّ ب م  .(2)ومَّت َل يت م

ْرِويَُّه . دم الشيُخ مم حم ديثاً ؛ ف جم  5 وِإْن روى عن شيٍخ  حم

ْزماً  ، فِإْن وقعم منُه ذلك ؛ رُدَّ ذلك اخلُّب  –ْيُت هذا ، أمو حنوم ذلك كأمْن يقولم : كِذٌب عليَّ ، أمو : ما روم   –فِإْن كانم جم
ِذِب واِحٍد منُهما ، ال بِعمْيِنه .  ِلكم

 . (3)وال يكوُن ذلك قاِدحاً يف واحٍد منُهما للتَّعاُرضِ 
ُه اْحِتماالً ، كأمْن يمقولم : ما أمذُْكُر هذا ، أمو: ال أمْعرِفُُه ؛ قُبِ  دم حم حِّ ؛ ألمنَّ ذلك ] أمْو [ كانم جم لم ذلك احلمديُث يف األصم

يِخ ، وقيلم : ال يُ ْقبمُل ؛ ألنَّ الفرعم ت مبمٌع لألصِل يف ِإثباِت احلمديِث ، ] حبيُث [ ِإذا ث مبمتم  ُل على ِنسياِن الشَّ  10أمصُل  َُيْمم

تمْت روايُة الفرِع  ، فكذلكم  بمغي أمْن يكونم فرعاً عليِه وت مبمعاً  احلمديِث ؛ ث مب م   لُه يف التَّحقيقِ ين ْ
عمقٌَّب أبمنَّ  ٌم على النَّايف .(4)عدالمةم الفرِع تقتمضي ِصْدقمهُ  وهذا ُمت م ْثِبُت  مقدَّ

ُ
 ، وعدُم ِعْلِم األصِل ال يُنافيِه ، فامل

هادِة األمصِل  ُع معم الُقدرِة على شم هادِة ؛ ففاِسٌد ؛ ألنَّ شهادةم الفرِع ال ُتْسمم ا قياُس ذلك ابلشَّ ؛ ِبالِف الّرِوايِة ، وأممَّ
رمقما . ت م  فاف ْ

ارقطينُّ ] ِكتابم [  ))وفيِه ؛ أمي :  ثم ونمِسيم  ))و يف هذا النَّوِع صنَّفم الدَّ دَّ ْن حم  15، وفيه ما يدلُّ على ت مْقوِيمِة املذهب  ((مم

ْت عليِهم ، َل الصَّحيِح لكوِن  ا ُعِرضم ثوا أبمحاديثم ] أموَّالً [ فلمَّ ُهم  كثرٍي ِمنُهم حدَّ روها ،  لكن َّ الْعِتماِدهم على  –يتذكَّ
ا عِن الَّذينم رمومْوها  عنُهم عن أمنْ ُفِسِهم . –الرُّواِة عنُهم   صاُروا يرووِنم

ْيِل بِن ] أميب [ صاحٍل عن أمبيِه عن أميب ُهريرةم  ديِث ُسهم اِهِد واليممنِي . –مرفوعاً  –كحم ِة الشَّ  يف ِقصَّ

                                                 

إذا اشتبها فينظر لشدة اتصاقه باآلخر واجتماعه به يغلب على الظن أنه عن فالن إذا كان يتميز اتصاله بأحد  (1)

 يتميز عن اآلخر .التلميذين أو الشيخين تجعله 

إذا كان أحدهما ثقة واآلخر غير  ثقة واشتبه األمر يكون الحديث معلول حينئٍذ فال يحتج به حتى يتميز ويتبين من هو  (2)

 شيخه هل هو الثقة أو الضعيف .

ا ثقتين وقال إذا جحد الشيخ مرويه جازماً أنه ما روى هذا الحديث فال يقبل هذا الحديث ألجل الشك في صحته وإن كان (3)

بعض أهل العلم يقبل إذا كانا ثقتين ألن الشيخ قد ينسى ويجزم بعدم الرواية فإذا كانا ثقتين فالصواب أنه يقبل وإن قال 

الشيخ ما حدثته ألن اإلنسان يغلب عليه النسيان ، أما إذا قال نسيت فال يضر الراوي الثقة ، فإذا روى الزهري عن سعيد 

وقال سعيد ال أذكر أني حدثت الزهري بهذا فقول الزهري مقبول والصحيح ولو جزم سعيد أنه لم  بن المسيب أو عن غيره

يحدثه ألنه قد ينسى ، وهكذا اشباههم وهذا قد يقع بين التلميذ وشيخه فإذا كانا جميعاً ثقتين فإن صرح الشيخ بالنسيان فال 

 ألقرب أنه يقبل ويحمل كالم الشيخ على النسيان .يضر وإن جزم ولم يصرح بالنسيان فهذا محل البحث واألظهر وا

 وهذا هو الصواب فالثقة في الفرع تمنع الشك وطبيعة ابن آدم الشك والنسيان فما دام الطالب ثقة فال يضر . (4)
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ثين بِه ربيعُة بُن أميب عبِد الرمحِن عن ُسهيٍل ؛ قالم : فلقيُت ُسهيالً ، فسأملُته  قالم عبُد العزيِز بُن حممَّ  راومرِديُّ : حدَّ ٍد الدَّ
ثين  ربيعُة عينِّ أمِّنِ ((له )) عنُه ؟ فلم ي مْعرِْفُه ، فقلُت  ْيٌل بعدم ذلك يقوُل : حدَّ ثين عنكم بكذا ، فكانم ُسهم : ِإنَّ ربيعةم حدَّ

ثُته عن   . ونظائِرُُه كثريٌة . (1)أميب بهِ حدَّ
قم الرَّواُة يف ِإسناٍد ِمن األسانيِد يف ِصيمِغ األمداءِ  ثنا  (2)وِإْن ات َّفم ؛ ] ك  : َسعُت فالانً ، قالم : َسعُت ُفالانً ... أمْو : حدَّ

يمِغ ، أمْو غمرْيِها ِمن احلاال ثنا ُفالٌن [ و  غرِي ذلك من الصِّ  5ِت القوليَِّة [ ؛ ك  : َسعُت فالانً يقوُل : ُفالٌن ؛ ] قالم : حدَّ

راً ... ِإخل ، أم  نا متم ْلنا على ُفالٍن ، فأمْطعممم ثمين فالٌن ... ِإخل ، أمو الِفعليَِّة ؛ كقولِه : دمخم و القوليَِّة والِفعليَِّة ُأْشِهُد هللام لقد حدَّ
ثمين فالٌن و ] ُهو [ آِخٌذ بلْحيمِته ؛ ق لُ معاً ؛ كقولِه : حدَّ ْلسم ُسم

ِر ... إخل؛ فُهو : امل دم ، وهو ِمن  (3)الم : ] آمْنُت [ ابلقم
 صفاِت اإِلسنادِ 

تمهي  فيِه ِإىل ُسفيانم  ْلِسلمِة تن ْ ِل ابألوَّليَِّة ، فِإنَّ السِّ ْلسم ُسم
بِن ُعيينمةم فقط  وقد يقُع التَّسلُسُل يف معظِم اإِلسناِد ؛ كحديِث امل

الً ِإىل ن رواُه ُمسْلسم  10 منتهاُه ، فقد ومِهمم . ، ومم

 (4)وِصيمُغ األدماِء املشاُر إِليها على َثاِن  مراِتبم :
ثمين . دَّ ْعُت وحم  األوىل : َسِم

رمِن وقرمْأُت عليِه ؛ وهي املرتبُة الثَّانيُة .  مثَّ : أْخب م
 مثَّ : قُرِئم عملمْيِه وأمان أمَْسمُع ، وهي الثالثُة .

 15 (5)بعُة .مثَّ : أمنْ بمأمِن ، وهي الرَّا

لمين ، وهي اخلامسُة   .(6)مثَّ : انوم
ادسُة . ين ؛ أمي : ابإِلجازِة ، وهي السَّ  مثَّ : شاف مهم

ابعُة .(1) تمبم ِإِلَّ ؛ ] أمي [ : ابإِلجازِة ، وهي السَّ  مثَّ : كم
                                                 

ذ وهذا من اإلنصاف إذا وثق الشيخ بالتلميذ حدث عنه بذلك ألن الشيخ يقع له النسيان فال يمنع من ذلك كون التلمي (1)

 ثقة يكون شيخاً له فيقول حدثنى فالن أني حدثته بكذا كما وقع لسهيل وهذا يقع في كل وقت .

 هـ 1417/  6/  8فجر األحد  (2)

هذا بيان المسلسل فإذا اتفق الرواة في صفة قولية أو فعلية أو مشتركة بين القول والفعل فهذا يسمى المسلسل وهذه  (3)

 اة ال يتعلق بها صحة أو ضعف .من صفات اإلسناد التي تقع للرو

هذه صيغ األداء التي يتعاطاه المحدثون أولها وأصرحها حدثني  وسمعت والثانية أخبرنا وحدثنا فيكون معه غيره  (4)

 والثالثة قريء عليه  وأنا أسمع وهذه كلها من صيغ األداء بين المحدثين .

إجازة فلهذا صارت أضعف وهي عند األولين بمعنى واحد أنبأني أنبأني بمعنى أخبرني لكنها قد يظن بعض الناس إنها  (5)

وأخبرني فلهذا صارت أضعف ولكنها عند المتأخرين صار لهم في اإلنباء اصطالح في اإلجازة وإال فالصواب أن أنبأنا من 

 جنس أخبرنا .

 يعني ناولني الكتاب الذي فيه الحديث . (6)
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ماِع أم  ماِع واإِلجازِة  ولِعدِم السَّ ْحتمِملِة للسَّ
ُ

يِغ امل  ، وهذا مثُل : قالم ، وذكرم ، وروى .(2)يضاً مثَّ : عمْن وحنمُْوها ِمن الصِّ
ْيِخ . ُه ِمن لمْفِظ الشَّ عم ومْحدم ن َسِم

م
ثين صاحِلاِن مل  ف اللَّفظاِن  األوَّالِن ِمن صيِغ األداِء ، ومُها : َسعُت ، وحدَّ

ائُع بنيم أمهِل احلمديِث اصِطال يِخ هو الشَّ عم ِمن لفِظ الشَّ ْصيُص التَّحديِث ِبا َسُِ  (3)حاً .وَتم
تقرَّر  (صار  )، لكْن ملَّا (5)الفرِق بينمهما تكلٌُّف شديٌد  وال فرقم بنيم التَّحديِث واإِلخباِر ِمن حيُث اللُّغُة ، ويف ادِّعاءِ (4)

ا [ شاعم  ُم على احلقيقِة اللُّغويِة ، معم أمنَّ هذا االصطالحم ] ِإَّنَّ دَّ شارِقمِة  االصطالُح صارم ذلك حقيقًة ُعرفيًَّة ، فتُ قم
م

 5عندم امل

ُهم ِبعىًن واحدٍ  ْعِملوا هذا االصِطالحم ، بل اإِلخباُر والتَّحديُث عندم غارِبمِة ؛ فلْم يست م
م

ا غاِلُب امل ن تمِبعمُهم ، وأممَّ  (6) .ومم
ثمنا فالنٌ  يغِة [ األوىل  ؛ كأمْن يقولم : حدَّ ْعنا فالانً يقوُل :  فِإْن مجممعم الرَّاوي ؛ أي : أمتى بصيغِة اجلمْمِع ] يف الصِّ ، أمو : َسِم

عم غمرْيِِه ، وقد تكوُن النُّوُن للعظمِة لكْن بقلٍَّة . عم  منُه مم  (7)؛ ف ُهو دليٌل على أمنَّه َسِم
هُلا أمي ا ال حتتمِمُل الواِسط(8)وأوَّ ةم ، وألنَّ  : ] صيُغ [ املراِتِب أمْصرمُحها ؛ أمي : أمصرُح ِصيِغ األمداِء يف َساِع قائِلها ؛ ألِنَّ

ثين  ))  10 اإِلجازِة تدليساً . قد يُْطلمُق  يف ((حدَّ

ِظ .  وأمْرف مُعها ِمقداراً ما يقُع يف اإِلْمالِء ملا فيِه ِمن التثبُِّت والتحفُّ
رمِن .  والثَّاِلُث ، وهو أمخب م

يِخ . ((عليه )) والرَّاِبُع ، وهو قرْأُت  ْفِسِه على الشَّ ْن ق مرمأم بِن م  ِلمم
 عم كأمْن يقولم : أمْخب مرمان ، أمو : ق مرمْأان عليِه ؛ ف هو كاخلاِمِس ، وهو : قُرىءم عليِه وأمان أمَسُع .فِإْن مجمم 

ن قرأم خرٌي ِمن التَّعبرِي ابإِلخباِر ؛ ألنَُّه أمفصُح بصورِة احلاِل . ((قرأُت  ))وُعِرفم ِمن هذا أمنَّ التَّعبريم ب  
م

 15 مل

ي ِل عندم اجلُمهوِر .تنبيٌه : القراءُة على الشَّ  ِخ أمحُد وجوِه التحمُّ

                                                                                                                                                                                  

 الشيء (يعني قال له مشافهة ) حدث عني بهذا  (1)

وهذه الثامنة ) عن ( وهي أضعفها ألنها تحتمل السماع  وتحتمل عدم السماع فعن وقال وذكر فالن هي أدنى المراتب  (2)

 ألنها محتملة للسماع وعدمه .

اشتهر عندهم إنه إذا جمع هو مع غيره حدثنا وأخبرنا ، وقد يقوله اإلنسان ولو لم يكن معه أحد تسامحاً حدثنا مالك  (3)

خبرنا أحمد وليس عنده أحد لكن الغالب أن الواحد يقول حدثني متواضعاً ، أخبرني لكن قد يتسامح من دون قصد التكبر أ

 والرياء فيقول حدثنا أخبرنا فالن وهو واحد .

 بداية الشريط الخامس . (4)
 وهذا هو الصواب فالتحديث واإلنباء واألخبار من حيث اللغة شيء واحد (5)

األصل أنهما شيء واحد إال إذا اصطلح قوم فال بأس فإذا اصطلح قوم فقالوا حدثنا بمعنى السماع وإذا قالوا وهذا هو  (6)

 أخبرنا وأنبانا فمعناه إجازة فلهم اصطالحهم .

 المقصد الرياء وال التفاخر لكن قد يتسامح في العبارة فيقول حدثنا وأخبرنا وليس معه أحد . يكون لكن قد ال (7)

 هـ 1417/  6/  15األحد فجر  (8)
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ن أمىب ذلك ِمن أمهِل الِعراِق ، وقد اشتدَّ ِإنكاُر اإِلماِم  مالٍك وغريِِه ِمن املدنيِّنيم عليِهم يف ذلك ، حَّتَّ اب لغم وأمبعدم مم
يِخ ! ماِع ِمن لفِظ الشَّ ها على السَّ حم  بعُضُهم فرجَّ

بم مجٌع ] جمٌّ [ منُهم الُبخا ِة  ((صحيِحِه  ))ريُّ ، وحكاُه يف أموائِل وذهم ماعم ِمن لفِظ  –عن مجاعٍة ِمن األئمَّ ِإىل أمنَّ السَّ
ِة والُقوَِّة ] سواًء [ ، وهللاُ أمعلُم . حَّ يِخ والقراءمةم عليِه يعين يف الصِّ  (1)الشَّ

رينم ؛ فُهو لإِلجازمِة  ؛ ك  واإِلْنباُء من حيُث اللُّغُة واصطالُح املتقدِّمنيم ِبْعىنم اإِلْخباِر ؛ إِ  ُتمأمخِّ
ا  ((عن  ))الَّ يف ُعْرِف امل  5ألِنَّ

رينم لإِلجازِة .  (2)يف ُعرِف املتأمخِّ
ماِع  عاِصِر حممْمولمٌة عملى السَّ

ُ
عمنمُة امل لًة ، أمو ُمنقِطعمًة ، فشْرُط مْحِلها ] (3)وعمن ْ ا تكوُن  ُمرسم عاِصِر ؛ فِإِنَّ

ُ
؛ ِبالِف غرِي امل

ماِع .على ال ا ليسْت حممولًة على السَّ لٍِّس ؛ فِإِنَّ عاصرِة ؛ ِإالَّ ِمْن ُمدم
ُ

ماِع [ ثُبوُت امل  سَّ
رًَّة و  ا أمْي : الشيِخ والرَّاوي عنُه ، ولمْو مم ماِع ثُبوُت لِقاِئِهمم عاصِر على السَّ

ُ
رمُط يف محِل عنعمنمِة امل احدًة ليمْحُصلم  وقيلم : ُيْشت م

ديينِّ والُبخاريِّ وغريمها ِمن  عنعمنمةِ األمُن ] يف [ ابقي ال
م

ْختاُر ؛ تبعاً لعليِّ بِن امل
ُ

رسِل اخلفيِّ ، وُهو امل
ُ

 10عن  كونِِه ِمن امل

اِد .  (4)الن ُّقَّ
ِظ ِِبا َتوُّزاً. لمفَّ ُت م

ةم يف اإِلجازمِة امل شاف مهم
ُ

 (5)وأمْطلمُقوا امل

                                                 

وهذا كله متقارب فمن أنكر أن القراءة تقتضي السماع فقد أبعد النجعة فهي صريحة في السماع ولهذا ذكر البخاري  (1)

وجماعة أنها من جنس سمعت في المعنى فحدثني وسمعت وأخبرني وقرأت كلها متقاربة في أنه سمع منه وليس هناك 

ي هذا لمن كان ثقة يعتمد عليه إذا قال حدثنى وأخبرني أما الضعفاء والكذابون فغير شك في أنه سمع منه والكالم ف

 داخلون في هذا .

اإلنباء من جنس أخبرني عند المتقدمين ولكن لالحتمال صارت بعده وإال فهي من جنس أخبرني ألن أنباء أخبر وهكذا  (2)

 أنها دونها قليالً ألنه قال قريء عليه وأنا أسمع ولم قريء عليه وأنا أسمع من جنس أخبرني ومن جنس قرأت عليه إال

 يقل قرأت عليه والمعنى متقارب في السماع

عنعنة المعاصر محمولة على السماع ألنه ثقة والثقة مفروغ فيه أنه إذا قال عن فالن فال واسطة إال المدلس فال بد  (3)

فهي محمولة على السماع كما اعتمد ذلك  هعاصر عن معاصرمن التصريح إال إذا جاء ما يدل على سماعه ، فإذا روى الم

مسلم رحمه هللا ، وعند البخاري وجماعة يقولون ال بد من تأكد اللقي وأن يصرح في بعض الروايات أنه لقيه وسمع منه 

 فتحمل بقية الروايات على هذا فإن لم يصرح فال تحمل على السماع بل هو منقطع حتى يصرح بالسماع .

ار هذا البخاري وعلي بن المديني وجماعة فقالوا ال بد من اللقي ولو مرة يصرح بالسماع حتى تطمئن النفوس اخت (4)

ويعلم أنه لقيه ولو كان معاصراً ولو كان في بلده حتى يصرح في بعض الروايات بقوله سمعت أو حدثني وهذا قول قوي 

ن عن فالن المفروض فيه أنه قاله عن سماع ، فما دام الحديث جيد ولكن كونه شرط محل نظر ألن الثقة إذا قال : قال فال

 عن الثقات واألئمة فال يظن بهم التدليس إال بدليل .

أطلقوا شافهني أو كتب إلي في اإلجازة ، كتب إلي تروي عني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو شافهه بذلك فهذه  (5)

فهته بكذا أو كتبت إليه بكذا فهو من جنس السماع لكنه اصطالح فقط ، إجازة وهذا عند المتأخرين وأما عند المتقدمين شا

 اصطالح القوم فيما يعبرون عنه بالكتابة واإلجازة . اعتبار والمقصود من هذا كله ينبغي
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ْكُتوِب ِِبا،
م

كات مبمةم [ يف اإِلجازمِة امل
ُ

ا  ] ومكذا امل ، فِإن َُّهم ِإَّنَّ تقدِّمنيم
ُ

؛ ِبالِف امل رينم تأمخِّ
ُ

وُهو موجوٌد يف ِعبارِة كثرٍي ِمن امل
يُخ ِمن احلديِث ِإىل الطَّالِب، سواٌء أمِذنم لُه يف رِوايِته أمم ال، ال فيما إذا كتمبم إِليهِ  ا فيما كتمبم بِه الشَّ ابإِلجازِة  يُطِلقوِنم

 فقْط.
ةِ  رمطُوا يف ِصحَّ لمِة  واْشت م ناوم

ُ
رُط أمْرفمُع أمْنواِع اإِلجازمِة ؛ ملا فيها (1)الّرِوايِة ب امل لم هذا الشَّ صم ا ابإِلْذِن ابلّرِوايِة ، وِهيم إذا حم اْقرتاِنم

 5 ِمن التَّعينِي والتَّشخيِص .

ُه للطَّاِلِب ، أمو َُيِْضرم ا قامم يُخ أمصلمُه أمو ما قامم مم ورتنِي : وصورمُِتا : أمْن يمْدفمعم الشَّ يِخ ، ويقولم لُه يف الصُّ لطَّاِلُب األمْصلم للشَّ
 هذا رِوايميت عْن فالٍن فاْروِِه عينِّ .

ُقلم منُه ، ويُقاِبلم عليِه  ن ْ ا  ابلعاريَِّة ، لِي م ا ابلتَّمليِك ، وِإمَّ ْرطُُه أميضاً : أمْن ُُيمكِّنمُه منُه ؛ ِإمَّ لمُه  (و  )، وِإالَّ  ؛ (2)وشم ِإْن انوم
نمِة ، وهيم أمْن ُُييزمُه  الشَّ  ((منه )) اسرتدَّ و  زيٍَّة على اإِلجازِة املعي َّ ُتُه ، لكنَّ [ هلا زايدةم مم ُ  ] أمرفعي َّ نيَّ ب م يُخ يف احلاِل فال تُ ت م

م  لُه كيفيَّةم روايِتِه لُه . ٍ ، ويُ عمنيِّ  10 بروايِة كتاٍب معنيَّ

ناولمُة عن اإِلذِن ، َل يُ عْ 
ُ

لمِت امل ْر  ِبا عندم اجلُمهوِر .وِإذا خم ب م  (3)ت م
ُه  ] تقوُم  مقامم إرسالِِه إليِه [ ابلكتاِب ِمن بلٍد ِإىل بلٍد . رمها ِإىل أمنَّ ُمناولمتمُه ِإايَّ ب م ِن اْعت م نمحم مم  وجم

ِة ، و ] لو [ َل يقرتمِْن  ذل جرَّدِة مجاعٌة ِمن األئمَّ
ُ

كاتبِة امل
ُ

ِة الّرِوايِة ابمل بم ِإىل صحَّ ك ابإِلذِن ابلّرِوايِة ؛ كأمن َُّهم وقد ذهم
ْوا يف ذلك ابلقرينِة . فم  اْكت م

يِخ الِكتابم ] ِمن يدِه [ للطَّالِب ، وبنيم ِإرسالِِه ] إِليِه [ ابلكتاِب ِمن  ْر ِل فرٌق قويٌّ بنيم ُمناولِة الشَّ  15موضٍع ِإىل وَْل يمْظهم

ال كلٌّ منُهما عن اإِلذِن . رم ، ِإذا خم  (4)آخم
ذا اشْ  ْدُت ِبطِّ فالٍن ، وال يسوُغ فيِه وكم دم ِبطٍّ يعِرُف كاتِبمُه ، فيقوُل : وجم ِة ، وهي  : أمْن ُيِم ادم رمطُوا اإِلْذنم يف الوِجم ت م

رمِن ؛ ِبجرَِّد ذلك ، ِإالَّ ِإْن  كانم لُه منُه ِإذٌن ابلّرِوايِة عنُه .  ِإطالُق : أمْخب م
 (5)وأمطلقم قوٌم ذلك فغمِلطوا .

ةِ ومكذا الومصِ  ٍ أبمصِله أمو أُبصولِِه ؛ فقد قالم قوٌم ِمن األئمَّ  20 يَُّة ابلِكتماِب ، وهي  أمْن يُوِصيم عندم موتِه أمو سفرِِه لشْخٍص معنيَّ

 الوصيَِّة ! ((هذه )) املتقدِّمنيم : ُيوُز لُه أمْن يرِويم تلكم األصولم عنُه ِبجرَِّد 
                                                 

 هـ 1417/  6/  22فجر األحد  (1)

 حتى يتمكن من روايته عنه . (2)

أهالً للرواية بعض الناس مغفل ال يصلح أن يؤذن له في الرواية  ألنه قد يعطيه وال يأذن له في الرواية ألنه ليس (3)

 فيستفيد وال يروي .

 ال فرق فال بد من اإلذن .  (4)

وال شك أن هذا غلط فإذا وجد كتاباً له يعلم أنه كتابه فليس له أن يقول حدثني وسمعت وأخبرني بل يقول وجدت في  (5)

 كتاب فالن كذا وكذا .
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 (1)منُه ِإجازٌة .وأمىب ذلك اجلُمهوُر ؛ ِإالَّ ِإْن كانم لُه 
يُخ أمحدم الطَّلبِة أبمنَّين أمروي الِكتابم الفُ  رمطوا  اإِلْذنم ابلّرِوايِة يف اإِلْعالِم ، وُهو أمْن يُ ْعِلمم الشَّ الِنَّ عن ُفالٍن ، فِإْن  ومكذا  شم

ةِ  ازمِة العمامَّ رمةم بذلك ؛ كاإِلجم جاِز بِه ، كأمْن يقولم كانم لُه منُه ِإجازٌة ] اْعتّبم [ ، وِإالَّ ؛ فال ِعب ْ
ُ

جاِز لُه ، ال ] يف [ امل
ُ

 يف امل
ْزُت  يايت ، أمو : ألمْهِل اإِلقليِم الُفالِّنِ ، أمو : ألْهِل البملدِة  الُفالنيَّةِ  (به  ): أمجم ْن أمْدرمكم حم

م
سلمنيم ، أمو : مل

ُ
 جلمميِع امل

ِة ؛ لُقْرِب االحنصاِر . حَّ  5 وُهو أمقرُب ِإىل الصِّ

ماً أمْو ُمْهمالً . ومكذلك هم ْجُهوِل ؛ كأمْن يمكونم ُمب ْ  (2)] اإِلجازُة [ للمم
يولمُد لُِفالنٍ  ْن سم ْزُت ِلمم ْعدوِم ؛ كأمْن يمقولم : أمجم  ومكذلك  اإِلجازُة للمم

ْن سُيولمُد لكم [ ، واأل ْزُت لكم ، وِلمم وجوٍد ؛ صحَّ ؛ كأمْن يقولم : أمجم ُه علمى مم ُم ] و] قد [ قيل : إن عطفم قرمُب عدم
ِة أميضاً .  الصحَّ

ْزُت لكم ِإْن شاءم فالٌن ، ] أمو :  وكذلك ْرِط ] مشيئِة [ ] الغرِي ؛ كأمْن يقولم : أمجم ْت بشم  10اإِلجازُة ملوجوٍد أمو معدوٍم  ُعلِّقم

ن شاءم  ُفالٌن [ ، ال  أمْن يقولم : أمجْزُت لك ِإْن شْئتم 
م

 (فإن هذا َتوز  )أمجزُت مل
يِع ذلكم .وهذا على األ حِّ يف مجم  صم

ْجهولِ 
م

وَّزم الّرِوايةم ِبمميِع ذلك ِسوى امل راُد منُه  –(3)وقد جم
ُ

ِ امل نيَّ ب م اعٍة ِمن مشاخِيهِ  –ما َل ي مت م كاُه عن مجم  اخلمطيُب، وحم
عدوِم ِمن الُقدماِء أمبو بكِر بُن أميب دماودم ، و ] أمبو [ عبِد هللِا بُن مم  لم اإِلجازةم للمم ْعمم ه .واست م  ْندم

ة . ثممم ي ْ ُعملَّقةم منُهم أميضاً أمبو بكِر بُن أميب خم
لم امل ْعمم  15 واست م

ثْ رمِِتم. ِم لكم ُهم على ُحروف املعجم اِظ يف ِكتاٍب، ورت َّب م ثرٌي، مجممعمُهم بعُض احلُفَّ ٌع كم ِة مجم  وروى ابإِلجازِة العامَّ
الِح   –وكلُّ ذلك  ْرِضيٍّ  –كما قالم ابُن الصَّ ٌع غرُي مم ِتها اخِتالفاً (4)توسُّ لمٌف يف صحَّ نمةم ُُمْت م ؛ ألنَّ اإِلجازةم اخلاصَّةم املعي َّ

ماِع { ابالتِّفاِق ،  ((قد )) قواّيً عندم الُقدماِء ، وِإْن كانم العمُل  رينم ، فِهيم  دونم السَّ استقرَّ على اْعتبارِها عندم املتأمخِّ
ذكوُر ؟!

م
لم فيها االسرتساُل امل عفاً ، لكنَّها يف اجلُملِة خرٌي ِمن ِإيراِد احلمديِث ُمْعضالً ،  فكيفم ِإذا حصم ا تمزداُد  ضم فِإِنَّ

 20 أمعلُم . ((تعاىل )) وهللاُ 

 ] و [ ِإىل ُهنا انْ تمهى الكالُم يف ] أمقساِم [ ِصيمِغ األداِء .

                                                 

 ألنه قد ال يكون أهالً للرواية . وهذا هو الصحيح (1)

 فال بد أن يكون المجاز معلوم . (2)

 وهذا مثل اإلجازة العامة . (3)

هذا التوسع من باب توسيع العلم ونشره ونقله وإال فال تعتبر إجازة ولكن تفيد أن هذا الكتاب كتابه وأذن في روايته  (4)

 ولكن ال يقول أجازني ألنه ما أجازه .
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ْت أمَساؤُهْم وأمَْساُء آابِئِهْم فمصاِعداً ، (1)مثَّ الرُّواُة  قم قم يف ذلك  اْثناِن ِمنُهم أمْم  ؛ ِإِن ات َّفم اُصُهْم ، سواٌء ات َّفم ْت أمْشخم لمفم واْخت م
ْفرتمِ 

ُ
ُتَِّفُق وامل

قم اْثناِن فصاِعداً يف الُكنيِة والنِّسبِة ؛ فُهو النَّوُع الذي يُقاُل لُه : امل  (2)ُق .أمكثُر ، وكذلك ِإذا ات َّفم
خصا ْشيمُة أمْن يُظمنَّ الشَّ ْخصاً واِحداً .وفائدُة معرفمِته : خم  ِن شم

 وقد صنَّفم فيِه اخلمطيُب كتاابً حاِفالً . وقد خلَّْصُتُه وزِْدُت عليِه أمشياءم كثريةً 
نْيِ ، وهذا خُيْشى من ِل ؛ ألنَُّه خُيْشى منُه أمن يُظمنَّ الواِحُد اثن م ْهمم

ُ
ى ابمل مم ِمن النَّوِع  املسمَّ  5ُه  أمْن يُظمنَّ وهذا عمكُس ما تقدَّ

  واِحداً .االثنانِ 
ْت نُْطقاً سواٌء كانم مرِجُع االختالِف الن َّْقطم أمم  لمفم طّاً واْخت م ِت األمَْساُء خم قم ْختمِلُف  وِإِن ات َّفم

ُ
ؤتمِلُف وامل

ُ
ْكلم ؛ فُهو :امل  (3)الشَّ

ديينِّ : 
م

اِت هذا الفنِّ ، ] حَّتَّ [ قالم عليُّ بُن امل ُه  ((ا يقُع يف األَساءِ أمشدُّ التَّصحيِف م ))ومعرِف مُته ِمن مهمَّ هم ، ووجَّ
ه . لمُه شيءٌ يدلُّ عليِه وال بعدم  بعُضهم أبمنَُّه شيءٌ ال يمْدُخُلُه القياُس ، وال ق مب ْ

 10 ] له [ ((التَّصحيِف  ))وقد صنَّفم فيِه أمبو أممحدم العسكريُّ ، لكنَّه  أمضافمُه ِإىل كتاِب 

ُه ابلتَّْأليِف عبُد الغينِّ بنُ  عم فيِه ِكتابنِي ، كتاابً يف  مثَّ أمفرمدم  ُمْشتمِبِه النِّسبةِ  ))، وكتاابً يف  ((ُمشتمِبِه األَساِء  ))سعيٍد ، فجمم
ارقطينُّ ] يف ذلك [ كتاابً حاِفالً .  ومجممعم شيُخُه الدَّ

 مثَّ مجممعم اخلمطيُب ذميالً .
 . ((كماِل اإلِ  ))مثَّ مجممعم اجلمميعم أمبو نمْصِر ] بُن [ ماُكوال يف كتابِه 

نمها . ُهْم وبي َّ رم مجممعم فيِه أموهامم  15 واْستمْدرمكم عليِهم يف كتاٍب آخم

ه . عم [ يف ذلك ، وُهو ُعمدُة كلِّ حمدٍِّث بعدم  وكتابُه ِمن أممجِع ما ] مجُِ
ْخٍم . ه يف ْملٍَّد ضم دم بعدم  وقد استمْدرمكم عليِه أمبو بكِر بُن نُقطمةم ما فاتمه ، أو َتدَّ

ليٍم مثَّ ذم  نِي  –يَّلم عليِه منصوُر بُن سم  يف ْملٍَّد لطيٍف . –بفتِح السَّ
 وكذلك  أمبو حامِد ابُن الصَّابوِّنِ .

ثُ رم فيِه الغملمُط والتَّ  لمِم ، فكم ْبِط ابلقم دم فيِه على الضَّ باِيُن ومجممعم الذهبُّ يف ذلكم ] ِكتاابً [ ُُمْتمصراً ِجّداً ، اعتممم
ُ

 20صحيُف امل

 الِكتاِب .ملوضوِع 
رم هللاُ  ُتُه (( سبحانه )) وقد يسَّ ْشتمِبه ))] تمعاىل [ بتوضيِحِه يف كتاٍب  َسَّي ْ

ُ
تمِبه بتمحرير امل ُن ْ

، وهو ْملٌَّد واحٌد ،  ((ت مْبصري امل
ْرِضيَِّة ، وزدُت عليِه شيئاً كثرياً َمَّا أممْهملمُه ، أموَلْم يم 

م
بمطُتُه ابحلُروِف على الطَّريقِة امل  ِقْف عليِه ، وهلِل احلمُد  على ذلك .فمضم

                                                 

 هـ1417/  6/  29حد فجر األ (1)

 فهم متفقون في االسماء مفترقون في الحقائق . (2)

 فيحتاج إلى تمييز من جهة الشيوخ ومن جهة التالميذ ومن جهة العصر فيكون للراوي بصيرة في حالهم . (3)
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ِت  األَْساُء خطّاً ونُْطقاً  قم ِت  اآلابُء نُْطقاً مع اْئِتالِفها (1)وِإِن ات َّفم لمفم ِد بِن عمقيٍل  (2)، واْخت م بفتِح العنِي  –خطّاً ؛ كمحمَّ
ْيٍل  – ِد بِن ُعقم ها –، وحممَّ  ، ومُها مشهوراِن ، وطبقُتهما ُمتقارِبٌة، أمْو ابلعمْكِس األوَُّل نيسابوريٌّ ، والثاِن ِفْراييبٌّ :  –بضمِّ

تمِلفم األَساُء ] نُْطقاً [ وَتْتِِلفم خطّاً ، وتتَّفقم  اآلابءُ خطّاً ونُطقاً ، كُشريِح بِن النُّعماِن ، وُسرمْيجِ   بِن النُّعماِن ، ؛ كأمْن َتم
هملِة ، وهو ات

ُ
عجمِة واحلاِء امل

ُ
نِي امل لمِة  ((تعاىل )) بعيٌّ يروي عن عليٍّ ] رضيم هللاُ األوَُّل ابلشِّ همم

ُ
نِي امل عنُه [ والثَّاِن : ابلسِّ

تشاِبُه .
ُ

 5 واجليِم ، وُهو ِمن ُشيوِخ الُبخاريِّ ؛ فُهو النَّوُع  الَّذي يُقاُل لُه : امل

اُق [ يف االسِم واسِم األِب ، واالختالُف يف النِّ  قمعم ذلك ] االتِّفم ذا ِإْن وم  سبمِة .[] وكم
ليالً َسَّاُه  تشاِبِه  ))وقد صنَّفم فيِه اخلمطيُب كتاابً جم

ُ
 . ((تملخيصم امل

 مثَّ ذميَّلم ] ُهو [ عليِه  أميضاً ِبا فاته أموَّالً ، وُهو كثرُي الفائدِة .
لمُه أمْنواٌع : ُب  ِمْنُه وَمَّا ق مب ْ رمكَّ  وي مت م

ْرف منْيِ فأمكثرم ، ِمن أمحِدمِها أو ِمنها : أمْن َيمُْصلم االتِّفاُق أو االشِتب ْرٍف أمو حم  10اُه يف االسِم واسِم األِب مثالً ؛ إالَّ : يف حم

 ِمنُهما .
 وُهو على قسمنِي :

ت منْيِ  دم احلُروِف اثِبٌت  يف اجِلهم ا أمْن يكونم االْخِتالُف ابلتَّغيرِي ، معم أمنَّ عدم  ِإمَّ
 صاِن بعِض األَساِء عن بعٍض .أمْو يكونم االخِتالُف ابلتَّغيرِي معم نُق

 15 فِمن أممِثلمِة األوَِّل :

ُد بُن ِسنان  ُهما أملٌف  –حممَّ لمِة ونوننِي بين م همم
ُ

نِي [ امل بفتِح ] العنِي [  –، وُهم مجاعٌة ؛ منُهم : العمومقيُّ  –بكسِر ] السِّ
 شيُخ الُبخاريِّ . –والواِو مثَّ القاِف 

ُد بُن سيَّاٍر  هملمِة وتشديِد الياِء التَّحتانيَِّة وبعد األلف راٌء بفتِح ]  –وحممَّ
ُ

نِي [ امل ، وُهم أيضاً مجاعٌة ؛ منُهم  –السِّ
 اليمماِميُّ شيُخ ُعمرم بِن يوُنسم .

 20 ومنها

نْيٍ  ُد بُن ُحن م لمِة ونوننِي ، األوىل مفتوحٌة ، بينمهما ايٌء حتتانيٌَّة )بضمِّ ] احلاِء [  –حممَّ همم
ُ

يروي عن ابِن  ((و  ))اتبعيٌّ  –امل
 عبَّاٍس وغريِه .

                                                 

 هـ 1417/  7/  6فجر األحد  (1)

يضر إذا كان أحدهما ثقة واآلخر ضعيفاً ولم يتميزا وهذا االتفاق واالشتباه ال يضر إذا كانوا ثقات أو ضعفاء وإنما  (2)

 فهو الذي يحتاج إلى مزيد عناية حتى يميز هذا من هذا أما بالشيوخ أو بالتالميذ .
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ُد بُن ُجبرٍي  دٌة ، وآِخرُه راٌء  –وحممَّ ُد بُن ُجبرِي بِن ُمْطِعٍم ، اتبعيٌّ مشهوٌر  –ابجليِم ، بعدها ] ابٌء [ موحَّ ، وُهو حممَّ
 أميضاً .

 وِمن ذلك :
 معرُِّف بُن واِصٍل : كويفٌّ مشهوٌر .

ةم الن َّْهِديُّ . –بدلم العنِي ابلطَّاِء  –وُمطمرِّف بُن واِصٍل   5 شيٌخ آخُر يرويعنُه أمبو ُحذيفم

 ومنُه أميضاً :
 وآخرونم ._صاِحُب ِإبراهيمم بِن سعيٍد  –أممحُد بُن احُلسنِي 

ِد ]  ْنِديِّ وأمحيمُد بُن احُلسنِي مثُلُه ، لِكْن بدلم امليِم ايءٌ حتتانيٌَّة ، وهو شيٌخ ِباريٌّ يروي عنُه عبُد هللِا بُن حممَّ  بِن [ الِبيكم
 وِمن ذلك أميضاً :

ِة مالٍك . قم رمةم شيٌخ مشهوٌر ِمن طب م ْيسم  10 حْفُص بُن مم

ها صاٌد م لمِة والفاِء ، بعدم ْهمم
ُ

ْيِد هللِا بِن ُموسى الُكويفِّ ، األوَُّل : ابحلاِء امل رمةم ؛ شيٌخ لُعب م ْيسم ُر بُن مم ْعفم لمٌة ، والثَّاِن : وجم ْهمم
ها فاٌء مثَّ راءٌ . ابجليِم و العنيِ  لمِة بعدم ْهمم

ُ
 امل

 وِمن أممثلمِة الثَّاِن :
 عبُد هللِا بُن زيٍد : مجاعٌة :

 15 منُهم يف الصَّحابِة صاِحُب األذاِن ، واسُم جدِِّه عبُد ربِِّه .

ِه عاِصٌم ، ومُها  ِن . ((أيضاً )) وراِوي حديِث الُوضوِء ، واسُم جدِّ  أمنصارايَّ
اعٌة : –بزايدِة ايٍء يف أموَِّل اسِم األِب والزَّاُي مكسورٌة  –يدم وعبُد هللِا بُن يمز   وُهم أميضاً مجم

 ] منُهم [ يف الصَّحابِة : اخلمْطِميُّ ُيْكىن أاب موسى ، وحديثُُه يف الصَّحيحنِي .
 ه اخلْطِميُّ ، وفيِه نظٌر !، وقد زعممم بعُضهم أمنَّ  ((رضي هللا عنها )) و ] منُهم [: القارُئ ، له ذِْكٌر يف حديِث عائشةم 

 20 ] ومنها : عبد هللا بن َيَي ، وهم مجاعٌة . [

اتبعيٌّ معروٌف ، يروي عن عليٍّ ] رضيم هللاُ  –بضمِّ النُّوِن وفتِح اجليِم وتشديِد الياِء  –عبُد هللِا بُن ُِنميٍّ  ((منها )) ] و [ 
 عنُه [ ((تعاىل )) 

ا يف االَسنيم مُجلًة  ابلت َّْقدمِي والتَّْأخريِ طِّ والنُّْطِق ، لكْن َيمُْصُل االْخِتالُف أمو  االشِتباُه َيمُْصُل  االتِّفاُق يف اخلم  أموْ  أمو ، ِإمَّ
عم التَّقدمُي والتَّْأخرُي يف االسِم الواِحِد يف بعِض ُحروِفِه  ابلنِّسبِة ِإىل ما يشتمِبُه بِه . حنمْوم ذلكم   ، كأمْن يقم

 25 [: األسوُد بُن يزيدم ، ويزيُد بُن األسومِد ، وُهو ظاِهٌر .مثاُل ] األوَِّل 

 ومنُه : عبُد هللِا بُن يمزيدم ، ويزيُد  بُن عبِد هللِا .
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يَّاٍر ، وأميُّوُب بُن يمسارٍ   ومثاُل الثَّاِن : أميُّوُب بُن سم
ُر : ْمهوٌل . ِنُّ مشهوٌر ليسم ابلقويِّ ، واآلخم  األوَُّل: مدم

 
 (1)خامتمٌة 

ْعرِفمُة: طمبمقاِت الرُّواِة.و  ثنيم مم ِهمِّ عندم احملدِّ
ُ

 5 (2)ِمنم امل

الِع على تمبينِي  التَّدليسِ  شتمِبهنيم ، وِإمكاُن االطِّ
ُ

عمنمِة  وفائدتُُه : األْمُن ِمن تمداُخِل امل راِد ِمن العمن ْ
ُ

قيقِة امل ، والُوقوُف على حم
. 

ُة يف اْصِطالِحِهم: عبارٌة عْن مجم  قم نِّ ولقاِء املشايِخ.والطَّب م  (3)اعٍة اْشرتمكوا يف السِّ
نْيِ ابْعِتباريِن ؛ كأمنمِس بِن مالٍك رضيم هللاُ عنُه  ؛ فِإنَُّه  ِمن حيُث ثُبوُت ُصح ت م قم خُص الواِحُد ِمن طب م بِته وقد يكوُن الشَّ

ُهم .للنبِّ صلَّى هللاُ عليِه وعلى وسلَّمم يُ عمدُّ يف طبقِة العشرِة مثالً ، وِمن حي ن بعدم ِة مم قم  10 ُث ِصغمُر السنِّ  يُ عمدُّ  يف طمب م

ًة ؛ كما صنمعم ابُن ِحبَّانم وغريُه . عملم اجلمميعم طبقًة واِحدم ْن نمظمرم ِإىل الصَّحابِة ابْعِتباِر الصُّحبمِة ؛ جم  فمم
ْبِق ِإىل  اإِلسالِم أمو ُشهوِد  ْن نمظمرم إِليِهم ابْعتباِر قمْدٍر زائٍد ، كالسَّ عملمُهم طمبقاٍت .ومم  (4)املشاِهِد الفاِضلمِة جم

نمحم صاِحُب  عم يف ذلك . ((الطَّبقاِت  ))وِإىل ذلك جم ُد بُن سعٍد البمغداديُّ ، وكتابُه أممجمُع ما مجُِ  أمبو عبِد هللِا حممَّ
حابِة  ن جاءم بعدم الصَّ ن نمظمرم إِليِهم ابعتباِر األْخِذ ع –وُهم التَّابعونم  –وكذلك مم عملم مم ن بعِض ] الصَّحابِة [ فقْط ؛ جم

نمعم ابُن ِحبَّانم أميضاً . ًة كما صم  15 اجلمميعم طبقًة واِحدم

ُد بُن سعٍد . ُهم ؛ كما فعملم حممَّ مم ْن نمظمرم إِليِهم ابعتباِر اللِّقاِء قسَّ  ومم
 ولكلٍّ منُهما وْجٌه .

همِّ  أميضاً معرِفُة مواليِدِهْم وم 
ُ

فمياِتِِ (5)ِمن امل عي للقاِء بعِضِهم وُهو يف  ْم ؛ ألنَّ ِبمْعرِفمِتهما، ووم دَّ
ُ

ْعوى امل َيُصُل األْمُن ِمن دم
 ن مْفِس األمِر ليسم كذلكم .

                                                 

 هـ 1417/  7/  20فجر األحد (1)

تلتبس  إذا كان جاهالً بطبقاتهم ما معرفة طبقات الرواة يعين المحدث على معرفة المنقطع والمرسل والمدلس بخالف (2)

 عليه األمور .

يعنى سنهم متقارب ووقتهم متقارب مثل كبار التابعين أوساط التابعين صغار التابعين وقد رتبهم رحمه هللا في  (3)

 التقريب كل عشرين سنة طبقة .

وهذا هو الصواب أنهم طبقات تشملهم الصحبة ولكنهم طبقات فالخلفاء األربعة وبقية العشرة وأهل بدر وبيعة  (4)

الرضوان فوق غيره فهم طبقات في علمهم وفضلهم وسبقهم رضي هللا عنهم ولكن يدخل كلهم في قوله صلى هللا عليه 

 وسلم ) خير الناس قرني (

 هـ 1417/  7/  27فجر األحد  (5)
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اِِنِْم وأموطاِِنم، وفائدتُه األمُن ِمن تداُخِل االَسمنْيِ ِإذا اتَّفقا ] نُْطقاً [ ، لكْن وم  همِّ أميضاً معرِفُة بُ ْلدم
ُ

رمق ((قد )) ِمن امل ت م ا اف ْ
بِ   ابلنَّسم

هالًة وم  ِهمِّ أميضاً معرفُة أمْحواهِلِْم ؛ ت مْعديالً ، وَتمْرَياً ، وجم
ُ

ا أمْن تُ ْعرمفم عدالمُته ، أمو  يُ ْعرمفم ِفْسُقه ، (1)ِمن امل ؛ ألنَّ الرَّاويم ِإمَّ
 أمْو ال يُ ْعرمفم فيِه شيٌء ِمن ذلك .

الِع  –ِمن أمهمِّ ذلك وم  راتِ معرِفُة  –بعدم االطِّ ْلزُِم ردَّ  ِب اجلمرْحِ مم خصم ِبا ال يست م  5] والتَّعديِل [ ألن َُّهم قد ُُيمّرِحونم الشَّ

 حديِثه كلِِّه .
الً . م شرُحها مفصَّ ْرانها يف عمشرٍة ، وتقدَّ صم ضى ، وحم نَّا أمسبابم ذلك فيما مم  (2)وقد بي َّ

الَِّة يف اصِطالِحِهم على تِل  كم املراِتِب .والغمرمُض ُهنا ذِْكُر األلفاِظ الدَّ
رِْح مراِتُب :  وللجم

بالمغمِة فيِه . ] و [ أمْسومأُها : الومْصفُ 
ُ

 10 ِبا دلَّ على امل

ِب النَّاسِ وأمصرُح ذلك التَّعبرُي  عملم ؛ ك  : أمْكذم تمهى يف الوضِع ، أمو: ُهو ركُن الكذِب ، وحنُو  أبمف ْ ُن ْ
، وكذا قوهُلم : إِليِه امل

 ذلك .
اٌل ، أو : ابٌ  مثَّ : دجَّ ذَّ اٌع ، أو : كم ضَّ ا وِإْن كانم فيها نوُع ُمبالغٍة ، لكنَّها دونم الَّيت قبلمها . وم  ؛ ألِنَّ

او  ُلهم الَِّة على اجلمرْح: قوهُلم: ُفالٌن أمْسهم ، أو: سيِّئ احلِْفِظ ، أمْو : فيهِ ؛ أمي: األلفاِظ الدَّ ٌ الٍ أمدَن  لنيِّ قم  . مم
ِلِه مر  ْفىوبنيم أمسوأ اجلمرِْح وأمسهم  15 اِتُب ال َتم

، أم  ُر احلمديِث، أمشدُّ ِمن قوهِلم:  ضعيٌف، أمو ليسم ابلقويِّ و: فيِه فقوهُلُم: مرْتوٌك، أمو ساِقٌط، أمو: فاِحُش الغملمِط، أمو: ُمْنكم
 مقاٌل.

 (3). مراِتِب التَّعديلِ من املهمِّ أميضاً معرِفُة وم 
بالغِة فيِه .وأمْرف مُعها : الومْصُف ] أميضاً [ ِبا دلَّ على ا

ُ
 مل

عملم ؛ ك  : أمْوثمِق النَّاسِ وأمْصرمُح ذلك : التَّعبرُي  ث مبُِّت. أبمف ْ تمهى يف الت َّ ُن ْ
 20 ، أمو  : أمثبمِت النَّاس ، أمو : إِليِه امل

ةٍ  دم ِبِصفم الَِّة على التَّعديِل ،  مثَّ ما َتممكَّ فاِت الدَّ نْيِ ؛ ك  : ثقٌة ثقةٌ ِمن الصِّ ت م ،  أمْو : ثقٌة حافظٌ ثبٌت ثبٌت ، ، أو :  أمو ِصفم
 أمو : عدٌل ضاِبٌط ، أو حنُو ذلك .

ِل التَّْجرِيِح؛ ك  : شيخٌ  ُر بِه ، وحنُو ذلك . وأمْدانها: ما أمْشعمرم ابلُقْرِب ِمْن أمْسهم ب م  ، و : يُ ْروى حديثُه ، و : يُ ْعت م

                                                 

 وهذا أهم األمور ألن قبول الحديث ورده ينبني على عدالة الرواة وحفظهم وثقتهم فهذا من أهم األشياء . (1)

 في قوله ) ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي .... ( (2)
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ْفى  وبنيم ذلك مراِتُب ال َتم
رْ وم   ُِتا ُهنا  لتمْكِملمِة الفائدِة ، فأمقوُل :هذِه أمحكاٌم تتعلَُّق بذلك ، ذكم

ُر ] لُه [ اْبِتداًء ِمن غرِي  ((أبسباِبا  ))ال ِمْن غرِي عاِرٍف  تُ ْقبمُل التَّزِكيمُة ِمْن عماِرٍف أبمْسبماِِبا ] لئالَّ [ يُزكِّيم ِبجرَِّد ما يظهم
 َمارسٍة واْخِتباٍر .

حِّ  ُمزمكٍّ  ِمنكانِت التَّزكيُة صاِدرًة   ولموْ  ِة واِحٍد عملى األصم هادم ؛ ِإحْلاقاً هلا ابلشَّ نْيِ ا ال تُ ْقبمُل ِإالَّ ِمنم اثْ ن م رمطم أمِنَّ ن شم
م

 5؛ خالفاً مل

 (1)يف األصحِّ أميضاً !
رمُط فيها العدُد ، و  ُهما أمنَّ التَّزكية تُ ن مزَُّل  منزِلمةم احلُْكِم ، فال ُيْشت م ْرُق بين م هادةُ  ((تزكية  ))والفم اِهِد   ] الشَّ  ))تقُع ِمن [ الشَّ

قا . ((تقع  رتم  (2)عندم احلاِكِم ، فاف ْ
زكِّي ِإىل اْجِتهاِدِه، أمو ِإىل الن َّقْ 

ُ
ًة ِمن امل صَُّل بنيم ما  ِإذا كانِت التَّزكيُة يف الرَّاوي ُمستمِندم ِل عْن غريِه ؛ لكانم ولمْو قيلم : يُ فم

 10 ُمتَّجهاً .

رمُط  ألنَّه  ِإْن كانم األوَُّل ، فال  العدُد أمصالً ؛ ] ألنَُّه حينئٍذ [ يكوُن ِبنزلِة  احلاكِم . ((فيه )) ُيْشت م
ُ  أمنَّه  نيَّ ب م رمُط العدُد –أميضاً  –وِإْن كانم الثماِنم ؛ فُيْجرى فيِه اخِلالُف ، وي مت م ؛ ألنَّ أمصلم النَّقِل  ((أيضاً ))  ((أصالً )) ال ُيْشت م

رمُط فيِه العدُد ، ف ذا ما تفرَّعم  عنُه ، وهللاُ أمعلُم .ال ُيْشت م  (3)كم
ٍظ  قِّ ي م بمغي أمْن ال يُ ْقبملم اجلمرُْح والت َّْعديُل ِإالَّ ِمن عدٍل ُمت م رمطم  فيِه ُْممرِّحٌ (4)و ] كذا [ ي من ْ ْن أمف ْ رُْح مم ِبا ال  ، فال ] يُ ْقبمُل [ جم

دِِّث  ُحم
 15 .(5)يْقتمضي رمدَّ حديِث امل

ذم ِبجرَِّد الظَّاِهِر ، فأمطلمقم التَّزكيةم .كما ] ال [ يُ ْقبمُل تزكِ  ن أمخم  (6)يمُة مم

                                                 

تقبل التزكية من عالم عارف بأسبابها ولو من واحد إذا كان عارفاً بأسبابها من أهل العلم والثقة واألمانة . وكلما تعدد  (1)

 المزكون صارت الثقة أكثر .

اد تجري مجرى الحكم واإلخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم بخالف الشهادة فإنها والمقصود أن التزكية لألفر (2)

تتضمن الشهادة بحق لفالن أو عدم حق لفالن تؤدى عند القضاة حتى يثبت بها حق المدعي أو عدم حقه . فال بد فيها من 

جرد بل من باب الخبر الذي يتضمن شاهدين أو شاهد يؤكد باليمين كما جاءت به السنة ألنها ليست من باب الخبر الم

إعطاء شخص حقاً من شخص آخر فلهذا جاءت الشريعة بالتعدد فيها ألن األصل براءة الذمة من حقوق الناس وأن ما في 

 يد اإلنسان هو له فاحتيط من جهة الشريعة فلم ينزع ما في يده ولم يلزم بشيء في ذمته إال بحجة قوية أقلها شاهدان .

الصواب سواء كان عن اجتهاده أو عن النقل عن اجتهاده الذي يعرفه أو عن النقل عن الثقات فتقبل التزكية وهذا هو  (3)

ولو عن واحد ولكن إذا كانت من اثنين فأكثر كانت أطمأن لقلب المزكي وأثبت له وإال فالواحد يكفي مثل قول ابن أبي حاتم 

 هي تزكية ينقلها فال بأس .حدثني أنه كذا وكذا ، وسألت أحمد فقال كذا وكذا ف

 هـ 1417/  10/  16فجر األحد  (4)

 ال بد في الجرح من عارف بأسبابه وأن يكون جرحاً مفسراً ، وإال فيقدم قول من وثق . (5)

 وكذا ال تقبل التزكية من المتساهلين المتسامحين ال بد من عارف باألسباب متثبت . (6)
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هبُّ  أِن قطُّ على تموثيِق ))  –وُهو ِمن أمْهِل االسِتقراِء التَّامِّ يف ن مْقِد الّرِجاِل  –وقالم الذَّ َْل ُْيتمِمِع اْثناِن ِمن ُعلماِء هذا الشَّ
عيٍف ، وال ] على [ تمضعيِف ثِقٍة   (1) ((ضم

رمكم حديُث الرَُّجِل حَّتَّ ُيتمِمعم  اجلمميُع على ت مرِْكِه   وهلذا ُب [ النَّسائيِّ أمْن ال يُ ت ْ  .(2)كانم ] مذهم
لم ] أمحداً [ بغرِي  تثبُّتِ  ِر املتكلُِّم يف هذا الفنِّ ِمن التَّساُهِل يف اجلمرِْح والتَّعديِل ، فِإنَُّه ِإْن عدَّ ْثِبِت ُحْكماً   وْليمْحذم

ُ
كانم كامل

ِذٌب (( . ديثاً وُهو يظنُّ أمنَُّه كم ن روى حم  5 (3)ليسم بثابٍت ، فُيْخشى عليِه أمْن يْدُخلم يف ُزمرِة )) مم

ِم ُسوٍء ي مْبقى  مم  على الطَّعِن يف ُمسلٍم بمريٍء ِمن ذلك ، ووَسممُه ِبْيسم رٍُّز ، ] فِإنَّه [ أمْقدم رَّحم بغرِي حتم  عليِه عارُُه أمبداً .وِإْن جم
خالفِة يف  –وكالُم املتقدِّمنيم ساَلٌ ِمن هذا غالباً  –يف هذا : اترًة ِمنم اهلموى والغمرمِض الفاِسدِ  ُة تدُخلُ واآلف

ُ
، واترًة ِمن امل

ديثاً  –العمقائِد  ْمنا حتقيقم احلاِل يف العمِل  –وُهو موجوٌد كثرياً ؛ قدُياً وحم بمغي ِإطالُق اجلمرِْح بذلك ، فقد قدَّ ، وال ين ْ
بتمِدعةِ بر 

ُ
 وايِة امل

ٌم عملى الت َّْعديلِ  دَّ يَّناً ِمن عماِرٍف أبمْسبماِبهِ ، ولكنَّ حملَُّه (5)، وأمطلقم ذلك مجاعٌة (4) واجلمرُْح ُمقم رم ُمب م دم  10 ؛ ِإن صم

تمْت عدالمُته . ْن  ثب م ٍر َل ي مْقدمْح فيمم  ألنَّه  ِإْن كانم غريم مفسَّ
رم ِمن  غرِي عارٍف ابألسبابِ  ْر بِه أيضاً . وِإْن صدم ب م  (6)َل يُ ْعت م

ال ْجروُح  فِإْن خم
م

الً اجلمرُْح فيِه  عمِن التَّعديِل  ؛ قُِبلم امل رم ِمن عارٍف  ُْمْمم بِب ِإذا صدم ِ السَّ ْختارِ غريم مبنيَّ
ُ

؛ ألنَُّه ِإذا  (7)عملى امل
رِّ  ُجم

جهوِل ، وِإعماُل قوِل امل
م

 ِح أموىل ِمن ِإمهالِه .َْل يُكْن فيِه تعديٌل ؛ ] فهو [ يف حيَِّز امل
الِح يف مثِل هذا إىل التوقُِّف ] فيِه [   15 (8)ومالم ابُن الصَّ

                                                 

إمام له كتاب الميزان فلم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة بل إذا  وهذا من االستقراء و الذهبي وهو (1)

 سبرت أقوالهم تجدها موثقة في تضعيف الضعفاء وتوثيق الثقات .

وهذا مذهب فيه نظر ولهذا وقع في بعض األحاديث في السنن بعض التساهل ولكن الصواب  أنه متى جرح جرحاً بيناً  (2)

 على التعديل من باب االحتياط والتوثق للدين .عارفاً بأسبابه قدم 

 فال بد من التثبت في الجرح والتعديل والنصيحة هلل والتجرد من الهوى . (3)

 هـ 1417/  10/  23فجر األحد  (4)

م وليس هذا بصواب على اإلطالق وإنما يقدم على التعديل إن صدر مبيناً من عارٍف بأسبابه أما الجرح المجمل فال يقد (5)

على التعديل بل التعديل يقدم عليه ، أما الجرح المفسر فيقول كذاب ، فاسق يبين أسباب الجرح وأن يكون من إمام ثقة 

 عارٍف بأسبابه يقدم على التعديل .

فال بد أن يكون عارٍف بأسبابه كأبي عبيد القاسم بن سالم وأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد ومالك والشافعي والبخاري  (6)

 م .وغيره

إذا كان الجرح في إنسان لم يوثق قُبِل مجمالً فإذا كان اإلنسان لم يوثقه أحد مطلقاً قبل فيه الجرح مطلقاً ولو لم يفسر  (7)

ويبين إذا كان من إمام عارف بأسبابه ألنه ليس هناك شيء يقابله من التعديل ، فإذا كان هناك إنسان مجهول ثم جرح قبل 

 فيه الجرح .

ما قاله المؤلف إذا خال الراوي عن التعديل قبل فيه الجرح وقيل ضعيف ألنه اجتمع فيه الجهالة مع الجرح والصواب  (8)
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 فصلٌ 
ِهمَّ 

ُ
نْيم (1)مْعرِفُة يف هذا الفنِّ  وِمنم امل مَّ ُسم

نّياً  : ُكىنم امل ] َمَّن اْشُتِهرم ابَِسِه ولُه ُكنيٌة ال يُؤممُن أمْن أْييتم يف بعِض الرِّاوايِت ُمكم
 (2)ظمنَّ أمنّه آخُر .؛ لئالَّ يُ 

ن َّنْيم معرفُة وم  ُكم
 ((كابن جريج   ))، وهو عكُس الَّذي قبلمُه  أمَْسماِء امل

ُتهُ معرِفُة وم  ي م ْن اَسُُه ُكن ْ  5 ، وُهم  قليٌل . مم

يمِتهِ معرِفُة وم  ْن اْختُِلفم يف ُكن ْ  ، ] وُهم  كثرٌي [ مم
رْت ُكناهُ معرِفُة وم  ِم ُث ْن كم  نيتاِن : ] أمبو [ الوليِد ، وأبو خالٍد .؛ كابِن ُجريٍج ؛ لُه كُ  مم

ثُرْت   أموْ   وأملقابُه . نُ ُعوتُهُ كم
ُتُه اسمم أمبيهِ معرِفُة وم  ي م ْت ُكن ْ ْن واف مقم دِّنِ أمحِد ] أمتباِع [ التَّاِبعنيم . مم

م
 (3)؛ كأميب ِإسحاقم إبراهيمم بِن ِإسحاقم امل

 10 وفائدُة معرِفمِته :

بمهُ  ْن  نمسم ان نفُي الغملمِط عمَّ ان[ أمبو   ِإىل أمبيِه ، فقالم : أمْخّبم وابم ] أمْخّبم ابُن ِإسحاقم ، ف مُنِسبم ِإىل التَّصحيِف ، وأمنَّ الصَّ
 ِإسحاقم .

بيعيِّ . أمو ابلعمْكسِ   ؛ كِإسحاقم بِن أميب ِإسحاقم السَّ
ِتهِ وافقْت   أموْ  يمةم زمْوجم ُتُه ُكن ْ ي م  (4)يُّوبم ؛ صحابيَّاِن ] مشهوراِن [ ؛ كأميب أميُّوبم األنصاريِّ وأُمِّ أم  ُكن ْ

 15كما   أمو وافقم اسُم شيِخه اسمم أمبِيه ؛ كالرَّبيِع بِن أمنٍس عن أمنٍس ؛ هكذا أْييت يف الّرِواايت ، فُيظنُّ أمنّه يمروي عن أمبيِه ؛

ُه ، بل أمبوُه بكرِيٌّ : عن عاِمِر بِن سعٍد  عن سعٍد ، وهو أبوُه ، وليسم أمنٌس شيُخ الرَّ  ((الصَّحيِح  ))وقعم يف  بيِع واِلدم
 (5)وشيُخُه أمنصاريٌّ ، وُهو أمنُس بُن مالٍك الصَّحايبُّ املشهوُر ، وليسم الرَّبيُع املذكوُر ِمن أموالِده .

ْن ُنِسبم ِإىل غمرْيِ أمبيهِ معرِفُة وم  ا ُهو ِمقداُد  بُن ؛ كاملِقداِد بِن األسوِد ، ] ُنِسبم إىل األسوِد [ الزُّْهرِيِّ لكونِه تب مم نَّاه ، وِإَّنَّ
 عمْمرٍو .

هِ ] ُنِسبم [  أموْ  ِه ، اشُتِهرم ِبا ،  ِإىل أُمِّ ٍم ، أمحُد الثِّقاِت ، و ُعلميَُّة اسُم أُمِّ  20؛ كابِن ُعلميَّةم ، ُهو ِإَساعيُل بُن إبراهيمم بِن ِمْقسم

 (6)وكانم ال َيبُّ أمْن يُقالم لُه: ابُن ُعلميَّة .
                                                                                                                                                                                  

 فال يعتد بروايته .

 هـ ) بداية الشريط السادس ( 1417/  10/  30فجر األحد (1)

 وهذه كلها من مهمات االسانيد . (2)

 وهذا كثير ما يكنى الراوي بأبيه . (3)

 وكنية زوجته واحدة ، هذا ال يخفى هذا أبو أيوب وهذه أم أيوب . يعنى كنيته (4)

 وهذا مهم فينبغي للراوي أن يتبنه لهذا ألنه قد يشتبه أبوه بشيخه . (5)

 ومثل عبد هللا بن أم مكتوم . (6)
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رمان  ِإَْساِعيُل الَّذي يُقاُل لمُه : ابُن ُعلميَُّة [] وهلذا ]   اِفعيُّ  : أمْخب م  كانم [ يمقوُل الشَّ
ْهمِ ُنِسبم  أموْ  ا يمْسِبُق ِإىل الفم اِء ، ظاِهرُه أمنّه منسوٌب ِإىل صناعِتها ، أو بيِعها ، وليس كذلك ، وِإَّنا  (1) ِإىل غمرْيِ مم ؛ كاحلمذَّ

 ليِهم .كانم ُياِلُسهم ، فُنِسبم إ
ْيم ، ولكْن نزلم فيِهم .  وكُسليمانم التَّيميِّ ؛ َل يكْن ِمن بمين الت َّ

ُن الِتباُسه ِبمن وافقم اَسُه ] اَسمه [ ، واسُم أمبيِه اسمم اجلدِّ املذكوِر . ِه ، فال يؤمم ن ُنِسبم ِإىل جدِّ ذا مم  5 وكم

قم اَسُهُ معرِفُة وم  ِن ات َّفم هِ  مم دِّ   بِن احلسِن بِن احلسِن بِن عليِّ بِن أميب طالٍب ] رضيم هللاُ عنهُ ؛ كاحلسنِ واسُم أمبيِه وجم
ِل. ْلسم ُسم

 وقد ] يقُع [ أمكثُر ِمن ذلك، وُهو ِمن فُروِع امل
 ، زيِد ُهو زيُد بُن احلسِن بِن  ((و )) وقد يتَِّفُق االسُم واسُم األِب مع اسِم اجلمدِّ واسِم أمبيِه فصاِعداً؛ كأميب الُيْمِن الِكْنديِّ

 (2)بِن احلسِن ] بِن زيِد بِن احلسِن [ 
قم اسُم الرَّاوي و  أموْ  ْيِخِه فصاِعداً ات َّفم ْيِخ شم ِصرِي ،  اسُم شيِخِه وشم  10؛ كِعْمرانم عن ِعْمرانم عمن ِعْمرانم ؛ األوَّل : يُ ْعرمف ابلقم

 ] رضيم هللاُ عنُه [والثَّاِن : أبو رمجاٍء الُعطارِديُّ ، والثَّالُث : ابُن ُحصنٍي الصَّحايبُّ 
الُث : وكُسليمانم عن ُسليمانم عن ُسليمانم : األوَُّل : ابُن أمحدم بِن أيوبم الطَّّباِنُّ ، والثَّاِن : ابُن أممحدم الواسطيُّ ، والثَّ 

 ابُن عبد الرمحِن الدِّمشقيُّ املعروُف اببِن ] بنِت [ ُشرمْحبيلم .
اِد ،  وقد يقُع ذلك للرَّاوي ولشيِخِه ] معاً  ْشهوِر  ابلّرِوايِة عن أميب عليٍّ األصبهاِّنِ  احلدَّ

م
[ كأميب العالِء اهلمْمداِنَّ العطَّاِر امل

قا يف الُكنيِة ،  ((بن احلسن بن أمحد )) وكلٌّ منُهما اَسُه احلسُن بُن أممحدم بِن احلمسِن بِن أممحدم  رتم  15، فاتَّفقا يف ذلك ، واف ْ

ناعِة .والنِّسبِة ِإىل البلِد وال  صِّ
ديينُّ ُجزءاً حاِفالً . ((قد )) و 

م
 صنَّفم فيِه أمبو موسى امل

ْيِخِه والرَّاِوي عمْنهُ معرفُة وم  قم اْسُم شم ِن ات َّفم الِح . ((من )) ، وهو  (3)مم  نوٌع لطيٌف ، َل يتعرَّْض لُه ابُن الصَّ
ن  يُظنُّ أمنَّ فيِه تمكراراً ، أو   انقالابً .وفائدتُه : رفُع اللَّْبِس عمَّ

راهيديُّ  البمصريُّ ، والرَّاوي  ُمْسلٍم ، وروى عنُه ُمسلٌم ، فشيُخهُ فِمن أممثلِته : الُبخاريُّ ؛ روى عمن   20مسلُم بُن إبراهيمم الفم

اِج الُقشرييُّ صاِحُب الصَّحيِح .  عنُه ُمسلُم بُن احلجَّ
اِج يف صحيِحه حديثاً وكذا وقعم ذلك لعبِد بِن مُحيٍد أيضاً : روى عن ُمسلِم بِن إبر  اهيمم ، وروى عنُه ُمسلُم بُن احلجَّ

مجِة بعينها .  ِبذه الرتَّ
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 وهذا يقع كثيراً كل واحد يسمي  على أبيه . (2)

 هـ 1417/  11/  14فجر األحد  (3)



 - 64 -التعليقات البازية على نزهة النظر                             إعداد : علي بن حسين بن أحمد فقيهي 

 

)( 6
4 

ثرٍي ، روى عن ِهشاٍم ، وروى عنُه ِهشاٌم ] فشيُخه هشاُم بُن ُعروةم ، وهو ِمن أمقرانِه ، والرَّاوي  ومنها : َيَي بُن أميب كم
ْسُتواِئيُّ .  عنُه ِهشاٌم بُن أيب عبِد هللِا الدَّ

نعاِنُّ .ومنه  ا : ابُن ُجرْيٍج ، روى عن هشاٍم ، وروى عنُه ِهشاٌم [ ، فاألْعلى ابُن ُعروةم ، واألْدَن ابُن يوُسفم الصَّ
بمةم ، روى عن ابِن أميب ليلى ، و ] روى [ عنُه ابُن أيب لمْيلى ، فاألْعلى عبُد الرَّمحِن ، واألْدَن  ي ْ )) ومنها : احلكُم بُن ُعت م

 5  الرَّمحِن املذكوِر .بُن عبدِ  ((حممد 

 وأممثلمُته كثريٌة .
ةِ ِمن املهمِّ  يف هذا الفنِّ وم  رَّدم ُجم

ْعرِفمِة األمَْساِء امل ن مجممعمها بغرِي قميٍد ، كابِن سعٍد  مم ِة : فمنُهم مم ، وقد مجممعمها مجاعٌة ِمن األئمَّ
ة ، والُبخاريِّ يف  ((الطَّبقاِت  ))يف  ثممم ي ْ  . ((اجلمرِْح والتَّعديِل  ))، وابِن أميب حامٍت يف  ((رخيمْيِهما ات ))، وابِن أميب خم

ن أمفردم الثِّقاِت ] ابلذِّكِر [ ؛ كالِعْجِليِّ ، وابِن ِحبَّانم ، وابِن شاهنيم .  ومنُهم مم
ْجروحنيم ؛ كابِن  عديٍّ ، وابِن حبّانم أميضاً .

م
رمدم امل ن أمف ْ  10 ومنُهم مم

 ٍِ ْن تمقيَّدم بكتاٍب صوٍص : ك   ومنُهم مم المابذيِّ ، و  ((رجال الُبخاري  ))ُمم أليب بكِر بِن  ((رجاِل مسلٍم  ))أليب نصٍر الكم
ومْيِه ، ورجاهِلما معاً ألميب الفضِل بِن طاهٍر ، و  ْنجم مذيِّ  ))أليب عليٍّ اجليَّاِن ، وكذا  ((رجاِل أيب داودم  ))مم  ))و ((رِجال الرتِّ

مذيِّ والنَّسائيِّ  وابِن ماجة ؛ لعبِد جلماعةٍ  ((رجال النَّسائيِّ  تَِّة : الصَّحيحنِي وأميب داودم والرتِّ غاربِة ، ورجاِل السِّ
م

 ِمن امل
بمُه املِّزِيُّ يف  ((الكماِل  ))الغينِّ املقِدسيِّ يف كتاِبه  ماِل  ))مثَّ هذَّ  ((ِتذيِب الكم

تُ  لم عليِه من الّزايداِت قْدرم  ((ِتذيب التَّهذيب  ))ه وقد خلَّْصُتُه ، وزدُت عليِه أمشياءم كثريًة ، وَسَّي ْ  15، وجاءم معم ما اشتممم

 ثُ ُلِث األصِل .
همِّ أميضاً معرِفُة األَساِء وم 

ُ
ةِ ِمن امل ْفرمدم

ُ
دُييُّ ، فذكرم أمشياءم (1) امل ، وقد صنَّفم فيها احلافُظ أمبو بكٍر أممحُد بُن هارونم الّبم

ها ، مِ  بوا عليِه بعضم هملِة ، وقد  ((ُصْغديُّ بُن ِسناٍن  ))ن ذلك قولُه : ت معمقَّ
ُ

اِد [ امل ، أمحُد الضُّعفاِء ، وهو بضمِّ ] الصَّ
عجمِة ، بعدها داٌل ُمهملٌة ، مثَّ ايءٌ كياِء النَّسِب ، وهو اسُم علٍم بلفِظ النَّسبِ 

ُ
،  تُ ْبدُل سيناً ُمهملة ، وسكوِن الغنِي امل

 20 وليسم ُهو فرداً .

ُه . ((رِح والتَّعديِل اجلم  ))ففي  عنٍي ، وفرَّقم بينمه وبنيم الَّذي قبلمه فضعَّفم ُه ابُن مم  البِن أميب حامٍت : ُصْغديٌّ الكويفُّ ، وث َّقم
ديثُُه غرُي حمفوٍظ . أه  ((اتريِخ الُعقيليِّ  ))ويف   : ُصْغديُّ بُن عبِد هللِا يروي عن قمتادةم ، قال ] الُعقيليُّ [: حم

ْيليِّ ذكرمه يف   وأمظنُّهُ  ا كوُن الُعقم رمُه ،  ((الضُّعفاِء  ))ُهو الَّذي ذكرمُه ابُن أميب حامٍت ، وأممَّ ا  ] ُهو [ للحديِث الذي ذكم ؛ فِإَّنَّ
ُة بُن عبِد الرمحِن ، وهللاُ أعلُم . بمسم  وليسِت اآلفُة منُه ، بل ِهيم [ ِمن الرَّاوي عنُه عمن ْ
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ر  ))وِمن ذلك :  ْندم ْعفٍر ، وهو موىل اب (1)((سم لِة والنُّون ، بوزِن جم ْهمم
ُ

زِنْ بماٍع اجلُذاميِّ له ُصحبٌة وروايٌة ، ] و [ املشهوُر )مل
يِل  ))أمنَّه ُيْكىنم أماب عبِد هللِا ، وُهو اسٌم فرٌد َل يتسمَّ بِه غريُه فيما نعلُم لكْن ذكرم أمبو موسى يف  معرفِة  ))على  ((الذَّ

رمُه ابُن منده البِن  ((الصَّحابِة  بم عليِه ذلك ؛ فِإنَّه ُهو الذي ذكم ٌر  أمبو األسوِد ، وروى لُه ] حديثاً [ ، وتُ ُعقِّ ْندم منده : سم
. 

ُد بُن الرَّبيِع ] اجلِيزيُّ يف  ٍر موىل زِْنباع  ((اتريِخ الصَّحابِة الَّذين نمزلوا ِمصرم  ))وقد ذكرم احلديثم املذكورم حممَّ ْندم  5يف ترمجِة سم

. 
 الصَّحابة . (((يف )) وقد حرَّرُت ذلك يف كتايب 

ْفرمدمِة  الُكىنم كذا معرِفُة وم 
ُ

ِة ] و ] امل جرَّدم
ُ

عرِفمُة [  وم امل  ((تكون  ))، وهي اترًة تكوُن بلفِظ االسِم ، واترًة (2) األْلقابِ ] كذا مم
ٍة   ((قد  ))بلفِظ الُكنيِة ، و   (3)و ِحرفٍة .أم  ((كاألعمش )) تقُع ِنسبًة إىل [ عاهم

ْعرِفمُة [ وم   10 . األْنسابِ كذا ] مم

باِئلِ هي اترًة وم  ُع ِإىل القم رينم . ((أكثر )) يف املتقدِّمنيم أمكثُر ابلنِّسبِة إىل  ، وهي(4) ت مقم  املتأمخِّ
رينم أمكثُر   (5)األْوطانِ اترًة ِإىل وم   ابلنِّسبِة ِإىل املتقدِّمني . ((أي )) ، وهذا يف املتأمخِّ

اً ، أو ُْماومرمةً سبُة ِإىل الوطِن أمعمُّ ِمن أمْن يكونم  والنِّ  كم نائعِ  وتقع بالداً ، أو ضياعاً ، أو ِسكم   واحلِرمفِ كاخلميَّاِط   ِإىل الصَّ
زَّازِ   كالب م

 15 ويقُع فيها االتِّفاُق واالشتباُه ؛ كاألَساءِ 

طواِّنِ ،   أملقاابً وقد تمقُع األْنساُب  لمٍد القم ُب منها؛ كخاِلِد بِن ُمم طمواِّنِ  ، وكان يغضم  كانم كوفّياً ، ويلقَُّب ابلقم
همِّ أميضاً وم 

ُ
ْعرِفُة أمسباِب ذلكِمن امل  (6)؛ أي : األلقاِب ] والنِّسِب الَّيت ابِطُنها على ِخالِف ظاِهرِها [  مم

ذا [ و ] وم [  لم ؛ ابلّرِقِّ  ((] كم واِل ِمْن أمْعلى و ] ِمْن [ أمْسفم
م

ْعرِفمُة امل أو ابإِلسالِم ؛ ألنَّ كلَّ ذلك يُْطلمُق  ، أمو ابحلِْلفِ  مم
ْنصيِص عليِه .  (7)عليِه موىل ، وال يُ ْعرمُف متييُز ذلك ِإالَّ ابلت َّ

واتِ  ((كذا )) وم  ْعرِفمُة اإِلْخومِة واألخم ديينِّ . مم
م

 20 ، وقد صنَّفم فيِه الُقدماُء ؛ كعليِّ بِن امل

ْعرِفمةُ  ِمن املهمِّ أميضاً وم  ْيِخ والطَّاِلبِ  مم  (1): ويشرتمِكاِن يف : آداِب الشَّ
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 وذلك من باب الفائدة والتأكد حتى تكون المعرفة والتمييز كاملة . (6)

 وهذا من كمال المعرفة . (7)
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سنِي اخلُُلق . ْنيا ، وحتم  تصحيِح النِّيَِّة ، والتَّطهرِي ِمن أمعراِض  الدُّ
يُخ أبمْن : رُِد الشَّ  وينفم

 ُيسمعم ِإذا اْحتيجم إِليهِ 
ن ُهو [ أموىل منُه ، بل يُ ْرشُد إِليِه   .(2)وال َُيدُِّث ببلٍد فيِه ] مم

ُرُك ِإَساعم أمحٍد لنيٍَّة فاسدٍة . وال  5 ي مت ْ

رم وُْيِلسم بومقاٍر .  (3)وأمْن يتطهَّ
 (4)وال َُيمدُِّث قائماً وال عمِجالً ، وال يف الطَّريِق ِإالَّ ِإِن اضطُرَّ ِإىل ذلك .

رمٍم . رمٍض أمو هم
م

ِشيم الت َّغمي ُّرم أمو النِّسيانم مل  (5)وأمْن ُُيِْسكم عِن التَّحديِث ِإذا خم
 وِإذا اَتَّمذم ْممِْلسم اإِلمالِء ؛ أمْن يكونم لُه ُمْستممٍل  يِقٌظ .

رُِد الطَّاِلُب أبمْن :  10 وينفم

يخم وال ُيْضِجرمُه .  (6)يوقِّرم الشَّ
عمُه .  ويُرِشدم غريمُه ِلما َسِم

 (7)وال يمدمعم االستفادمةم حلمياٍء أمو تكّبٍُّ .
 (8)ويكُتبم ما َِسعمُه اتّماً .

بِط .ويعتميِنم   15  ابلتَّقييِد والضَّ

خم يف ذْهِنه . ْرسم  ويُذاِكرم ِبحفوِظِه لي م
ِل واألداءِ معرِفُة  (9)ِمن املهمِّ ] أميضاً [وم  مُّ ماِع .(10)ِسنِّ التَّحم ِل ابلتَّمييِز ، هذا يف السَّ  ، واألصحُّ اعتباُر سنِّ التَّحمُّ

                                                                                                                                                                                  

 هـ1418/  5/  27فجر األحد  (1)

 وهذا من باب النصح . (2)

 .كونه عن طهارة أفضل ألنه يسمع اآليات وأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  (3)

حتى ال يغلط فهذا أضبط وأسلم من الخطأ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو قائم أو وهو ماشي فال حرج . فالنبي صلى  (4)

 هللا عليه وسلم حدث وهو ماشي .

 حتى ال يقول على هللا وعلى رسوله بغير علم (5)

لة المناسبة والكالم الطيب مع استاذه حتى يوقره بالكلمات الطيبة وال يضجره باألسئلة الكثيرة وغيرها ويتحرى االسئ (6)

 ينشرح صدر االستاذ لتعليمه وتوجيهه .

 في الحديث ) ال ينال العلم مستحي وال متكبر ( . (7)

 فال يخل بشيء ألنه قد يخل بشيء يخل بالحديث . (8)

 هـ 1418/  6/  4فجر األحد  (9)

ً ضابط اً ميزما قيل في هذا أنه يصح سماع الصبي إذا كان م أرجحو (10) ، قال بعضهم ولو كان ابن أربع سنين أو خمس  ا

ً سنين المهم أن يكون ضابط ما سمع وحدث به بعد كبره كما حدث ابن الزبير وابن عباس وجماعة من صغار الصحابة ل ا
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ثنيم إِبحضارِِهُم األطفالم  رمْت عادُة احملدِّ روا. ((يف ) )وقد جم ضم م حم  ْماِلسم احلمديِث، ويكتُبونم هلُم أمِنَّ
ْسِمِع . ((هلم  ))والبدَّ 

ُ
 (1)يف مثِل ذلك ِمن ِإجازِة امل

لم لذلك.  واألصحُّ يف سنِّ الطَّالِب بنفِسه أمْن يتأمهَّ
ُل الكاِفِر أميضاً ِإذا أمدَّاُه بعدم ِإسالِمه .  (2)ويمِصحُّ حتمُّ

 5 ِإذا أمدَّاُه بعدم توبِته وثُبوِت عدالمِته . ِب أمْوىلوكذا الفاِسِق ِمن اب

ِل لذلك. ، بل يُقيَُّد ابالحتياِج والتأمهُّ ٍ مم أمنَّه ال اختصاصم له بزممٍن ُمعنيَّ ا األداُء؛ فقد تقدَّ  (3)وأممَّ
 وُهو ُُمْتمِلٌف ابْخِتالِف األشخاِص .

ُر عندم األربعنيم .وقالم ابُن ُخالٍَّد :  ِإذا ] بلمغم [ اخلممسنيم  ،   (4)وال يُ ْنكم
بم  ثم قبلمها ؛ كمالٍك . ((عليه )) وتُ ُعقِّ  ِبمن حدَّ

ِة ِكتابمِة احلمديثِ  ِمن املهمِّ معرفمةُ وم  ُقطمُه ، ويكُتبم (5) ِصفم ْشِكلم ] منُه [ و  ي من ْ
ُ

 10، وهو أمْن يكتُ بمُه ُمبيَّناً مفّسراً ويمْشُكلم امل

اِقطم يف ] احلاشيِة [ ال طِر بقيٌَّة ، وِإالَّ ففي الُيسرى السَّ  .(6)ُيمىن ، ما دامم يف السَّ
سِمع  عمْرِضهِ صفِة وم 

ُ
يِخ امل  ، أمو معم ثقٍة غريِه ، أمو معم نفِسه شيئاً فشيئاً .(7)، وُهو ُمقابملُتُه معم الشَّ

صفِة َسمماِعهِ  ))  ((أبن ال يتشاغُل ِبا خيُل به من نسٍخ أو حديٍث أو نعاٍس  (8)وم
هِ صفِة وم  ِِ ذلك ِمن أمصِلِه الَّذي َِسعم فيِه ] ِكتابمُه [ ، أمو ِمن فرٍْع ُقوِبلم على أمصِله  ((الذي  ))كذلك ، وأمْن يكونم   ِإَْسماِع

رم ؛ فليمْجبُ ْرُه ابإِلجازِة ملا خالمفم ِإْن خالمفم .  15 ، فِإْن تعذَّ

تمِدُئ حبديِث أمهِل بلدهِ  الّرِْحلِة فيهِ صفِة وم  ه ، ويكوُن  ، حيُث ي مب ْ ُل يف الّرِحلِة ما ليسم عندم صِّ فيستْوِعُبُه ، مثَّ يرحُل فُيحم
يوِخ . سموِع أموىل ِمن اعتنائِِه بتكثرِي الشُّ

م
 اعتناؤُه ] يف أمسفارِِه [ بتكثرِي امل

                                                                                                                                                                                  

 واحتج العلماء بحديثهم ألنهم سمعوه وهم صغار وأدوه وهم ضابطون لحديثهم .

 نه .يعني أن يأذن له أن يحدث ع (1)

 مثل جبير بن مطعم وغيره سمعوا من النبي صلى هللا عليه وسلم أحاديث وحدث بها بعد إسالمه . (2)

األداء ال زمن له معين بل حسب الحاجة فإذا رأى الحاجة أدى وإذا لم ير حاجة وهناك من يؤدي عنه فالحمد هلل ،  (3)

فال يجب عليه ولكن إذا أدى زيادة فهو من باب الفضل  فيؤدي عند الحاجة إليه فإذا كان في مكان قد أدى عنه غيره

 والخير ومن باب التعاون على الخير .

عليه دليل بل يؤدي عند الحاجة إليه ولو ابن عشرين ولو ابن ثالثين فيؤدي عند الحاجة إليه والصحابة  ليسوهذا  (4)

رواية واألحاديث وثقة الراوي فلو حدث وهو ثقة أدوا وهم صغار فابن عباس وابن الزبير أدوا وهم شباب . المهم ضبط ال

 بالزم أن يكون ابن اربعين أو خمسين . يسولو أنه شاب فل

 هـ 1418/  6/  11فجر األحد  (5)

 وهذا حسب اصطالحهم والمهم هو ضبط الحديث . (6)

 يئاً .وهذا مهم والمقابلة مع الشيخ أضبط ومع غيره ال بأس ولكن مع شيخه أضبط حتى ال ينس ش (7)

 هل قال حدثنا ، هل قال : كتب إلي فالن حتى يكون أكمل في الرواية . (8)
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ٍة ، فِإنْ  تمْصِنيِفهِ صفة وم  عم مسنمدم كلِّ صحايبٍّ على ِحدم ا على املسانيِد ، أبمْن ُْيمم شاءم رت َّبمُه على سوابِِقِهم ، وِإْن  وذلك ِإمَّ
ُل تناُوالً . ِم ، وهو أمسهم ْعجم

ُ
 (1)شاءم رت َّبمُه على ُحروِف امل

عم يف كلِّ ابٍب ما ورمدم فيِه َمَّا يدلُّ على ُحكِمه ِإْثبااتً أمو نفياً ، (2)الِفقهيَِّة  األمْبوابِ تصنيِفه على  أموْ  مم أمو غريِها ، أبمْن ُيم
ُسنم واألْوىل أمنْ  ْعفِ (3) يقتمِصرم على ما صحَّ أمو حم ْ علَّةم الضَّ نيِّ  ، فِإْن مجممعم اجلمميعم ف مْليُ ب م

ُن أمْن يرتِّبمها على األبواِب ليسُهلم (4) الِعلملِ تصنيِفه  على  أموْ  لمِته ، واألْحسم  5، فيذُكُر املْتم وطُرُقمُه ، وبيانم اختالِف ن مقم

 تناُوهُلا .
ُعُه  على  أموْ  الَّ على بقيَِّته . األْطرافِ ُيمم  (5)، فيذُكُر طرمفم احلديِث الدَّ

ا متقيِّداً بُكُتٍب ُمصوصٍة . ا مستوِعباً ، وِإمَّ ه : ِإمَّ ُع أمسانيدم  وُْيمم
ِهمِ وم 

ُ
بمِب احلمديثِ  ِمن امل ْعرِفمُة سم  (6): مم

رَّاءِ  اضي أميب ي مْعلى ] بِن [ الفم نَّفم فيِه ب مْعُض ُشيوِخ القم  10 ] احلنبليِّ [ ، وهو أبو حفٍص الُعْكّبيُّ . وقمْد صم

يِن بُن دمقيِق العيِد ] أمنَّ [ بعضم أمهِل عصرِه شرعم يف مجمِْع ذلك ، فكأمنَُّه  ما رأى تصنيفم  رم الشيُخ تقيُّ الدِّ وقد ذكم
 الُعْكّبيِّ املذكور .

ْران إِليِه غمالِباً . وصنَّفوا يف غالِب هذِه األْنواعِ   على ما أمشم
ذكورُة يف هذِه اخلامتِة  وِهيم 

م
ْغِنيمٌة عِن التَّْمثيلِ ؛ أي : هذِه األنواُع امل  . ن مْقٌل حممٌْض ، ظاِهرمُة الت َّْعريِف ، ُمْست م

ْبسوطاُِتا ا مم ْع هلم ٌر [ ؛ فْلرُتاجم عمسِّ ْصرُها ُمت م  15 (7)؛ لِيمْحُصلم  الُوقوُف على حقائِقها . ] وحم

ومفُِّق واهلمادي 
ُ

حممد رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم )) ،   ال إِلمهم ِإالَّ ُهو ((و  إىل الصواب ، ))وهللاُ امل
ْلُت وإِليِه أُنيُب ،  ((تسليماً و   ] وحسبُنا هللاُ ونِعمم الومكيُل [)عليِه توكَّ

                                                 

وهذا حسب التيسير مثل ما فعل أحمد جمع أحاديثهم على اسمائهم ولم يرتبها على األبواب وهكذا أبو داود الطيالسي  (1)

اشدين وإن شاء رتبهم على حروف ،وهو مخير إن شاء رتبهم على سبقهم في اإلسالم مثل ما بدأ أحمد بالخلفاء الر

 المعجم .

 كما فعل األكثرون . (2)

وهذا هو الذي ينبغي وفي جمع الصحيح والحسن كفاية وإن أراد جمع معها الضعيف فليميز الصحيح والحسن  (3)

 والضعيف .

 هـ 1418/  6/  18فجر األحد  (4)

 كما فعل جماعة كابن كثير وغيره . (5)

إن السبب يوضح المعنى وإن كان العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ولكن السبب يفيد في فيه فائدة كبيرة ف (6)

 وضوح المعنى .

إنما أراد المصنف اإلشارة لما ذكره أهل العلم من هذه األشياء ومن أراد البسط فليراجعها إلى مضانها وأصولها  (7)

 والمقصود بيان القواعد في هذا .
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ٍد و   .  (1)آلِه وصحبِه وسلَّمم  ((على  ))] وصلَّى هللاُ على سيِّدان حممَّ
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  لنا وله ، النخبة كتاب جيد مفيد على اختصارها مفيدة  . ) نهاية الشريط السادس (رحمه هللا وغفر هللا (1)


