


 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

1 

 الفهرس

 9 ...............................................................................................................................المقدمة

 9 ................................................................................................................................. تمهيد

 9 ....................................................................................................... منهجنا في المحاضرات

 9 .................................................................................................................... مدخل إلى السُّنّة

 02 .................................................................................................................. تعريف السُّنة

 02 ................................................................................................... العالقة بين السنة والقرآن

 02 ............................................................................................. شريعة ووحي سنة النبي 

  .............................................................................................. 02الدليل من كتاب هللا 

  ............................................................................................. 01الدليل من سنة النبي 

  ......................................................................................... 01الدليل من فهم الصحابة 

 01 ................................................................................................ الدليل من فهم السلف

 01 ................................................................................................................... الحديث النبوي

 01 ............................................................................................................. التعريف بالحديث

 01 .............................................................................................................. الحديث الصحيح

 01 ........................................................................................................................ الُمسند

 01 ...................................................................................................................... الُمتصل

 01 ........................................................................................................ بنقل العدل الضابط

 01 ...................................................................................................... شروط الوجوب

 01 ........................................................................................................ شروط الكمال

 01 ............................................................................................................. وأال يكون شاذًا

 01 .................................................................................................................... وال معلاًل 

 01 .................................................................................................... أقسام الحديث الصحيح

 09 .............................................................................................. تلخيص الدكتور نبيه للمحاضرة

 09 .................................................................................................................. أهمية الحديث

 22 ................................................................................................................... جمع السنة

 22 ............................................................................................................. شروط الحديث

 22 .................................................................................................... الشروط اإليجابية

 20 ....................................................................................................... شروط اإلمام البخاري

 20 ........................................................................................................... شروط اإلمام مسلم

 21 ................................................................................................................. الحديث الصحيح

 21 ........................................................................................................ الحديث الصحيح لذاته

 21 ....................................................................................................... الحديث الصحيح لغيره

 21 .................................................................................................. تقسيم اإلمام مسلم للرواة

 21 ......................................................................................................... الطبقة األولى

 21 .......................................................................................................... الطبقة الثانية



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

2 

 21 .......................................................................................................... الطبقة الثالثة

 21 ........................................................................................................ الطبقة الرابعة

 21 ................................................................................................................... الحديث الحسن

 29 ................................................................................. ما يفصل الحديث الحسن من الصحيح

 29 ......................................................................................................... أقسام الحديث الحسن

 29 ....................................................................................................... الحديث الحسن لذاته

 12 ...................................................................................................... الحديث الحسن لغيره

 10 ............................................................. ث الحسن لغيرهالفرق بين الحديث الحسن لذاته والحدي

 12 ....................................................................................................... شروط الحديث الحسن

 11 ............................................................................................ حكم العمل بالحديث الضعيف

 11 ......................................................................................... شروط العمل بالحديث الضعيف

 11 ................................................................................... الحديث الضعيف عند أهل العلم

 11 ....................................................................................... الحديث الضعيف عند األئمة

 11 ......................................................................................... مذهب اإلمام أبو داوود

 11 ....................................................................... مذهب اإلمام النسائي رحمه هللا تعالى

 11 ............................................................................................................................ مراجعة

 11 ........................................................................................... شرطي اإلمامين البخاري ومسلم

 11 .............................................................................................................. الحديث الصحيح

 11 ......................................................................................................طبقات الرواة عند الراوي

 19 ................................................................................................................ الحديث الضعيف

 19 ................................................................... سببا ذكر اإلمام الترمذي الحديث الضعيف في كتابه

 12 .................................................................................................................... الحديث المسند

 12 ................................................................................................. هل الحديث المسند صحيح؟

 10 ......................................................................................... دأقوال أهل العلم في الحديث المسن

 10 .................................................................................................... قول الخطيب البغدادي

 11 ................................................................................................... قول اإلمام ابن عبد البر

 11 .................................................................................................................. الحديث المتصل

 11 ....................................................................................................... أقسام الحديث المتصل

 11 ..................................................... الفرق بين الحديث المرفوع والحديث المسند والحديث الموقوف

 11 ........................................................................................................... الحديث المرفوع

 11 .............................................................................................................. الحديث المسند

 11 .......................................................................................................... الحديث الموقوف

 11 .............................................................. الفرق بين المتصل والمسند عند اإلمام الخطيب والحاكم

 11 ................................................................................................................. الحديث المقطوع

 11 .................................................................................................... تعريف الحديث المقطوع

 11 ...................................................................................................... الفرق بين األثر والخبر

 11 .................................................................................................................. الحديث المرسل



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

3 

 11 ..................................................................................................... تعريف الحديث المرسل

 11 ............................................................................................................... أقسام التابعين

 19 ........................................................................................ حدوث انقطاع في الحديث المرسل

 12 ........................................................................................ ابن الصالح في الحديث المنقطع

 10 ............................................................................................. الفرق بين المنقطع والمرسل

 12 ............................................................................... المنقطعالفرق بين المقطوع والمعضل و

 11 ............................................................................................................................ مراجعة

 11 ....................................................................................................... نوعا الحديث الصحيح

 11 .............................................................................................................. الحديث الضعيف

 11 ............................................................................................................... الحديث المرسل

 11 ..................................................................................................................... الحديث الشاذ

 11 ......................................................................................................... تعريف الحديث الشاذ

 19 ............................................................................................... كيف يكون الشذوذ في السند؟

 12 ..................................................................................... متى نحكم على الحديث بأن به شذوذ؟

 12 .......................................................................................................... كيف يظهر الشذوذ؟

 10 .................................................................................................... الحديث الُمدلّس، أو الُمدِلس

 10 ...................................................................................................... تعريف الحديث المدلس

 10 ........................................................................................................ تقسيم الحديث المدلس

 10 ............................................................................................................... تدليس اإلسناد

 11 .............................................................................................................. تدليس التسوية

 11 .............................................................................................................. تدليس الشيوخ

 11 ........................................................................................ السبب في أن الّراوي يدلّس

 11 ............................................................................................... قطعية الحكم بالتدليس

 11 ..................................................... هل ترد كل الروايات المتفردة لمن ثبت تدليسه أو كذبه؟

 11 ......................... ؟(أحد)ل يوجد من ال يُعرف تدليسه؟ يعني صّرح بالتحديث ولم يكتشف أمره ه

 11 ............................................................................................................ طبقات رواة الحديث

 11 ................................................................................................................... الحديث المنكر

 11 ....................................................................................................... تعريف الحديث المنكر

 11 ............................................................................................ التعريف األول عند المحدثين

 12 ............................................................................................ التعريف الثاني عند المحدثين

 10 ..................................................................................... الخالف بين الحديث الشاذ والمنكر

 10 .................................................................................................................. الحديث المعنعن

 10 ..................................................................................................... تعريف الحديث المعنعن

 10 ................................................................................................... أمثلة عن الحديث المعنعن

 12 .............................................................................................. شروط صحة الحديث المعنعن

 11 .................................................................................................................... الحديث المفرد



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

4 

 11 ....................................................................................................... تعريف الحديث المفرد

 11 ..................................................................................................... أمثلة عن الحديث المفرد

 11 ......................................................................................................................... زيادة الثقة

 11 ................................................................................................................. الحديث المعضل

 11 ..................................................................................... الفرق بين الحديث المعضل والمنقطع

 11 ........................................................................... الفرق بين الحديث المنقطع والحديث المقطوع

 11 ....................................................................................................... مراسيل اإلمام مالك

 11 ............................................................................................................ الحديث المرسل

 19 ..................................................................................................................الحديث المتواتر

 19 ..................................................................................................... تعريف الحديث المتواتر

 19 ..................................................................................................... شروط الحديث المتواتر

 12 ....................................................................................................... أقسام الحديث المتواتر

 12 ................................................................................................................. تواتر لفظي

 10 ........................................................................................................... المتواتر المعنوي

 11 ..................................................................................................................... حديث اآلحاد

 11 .......................................................................................................................... تعريفه

 11 ............................................................................... حجية العمل به في االعتقاد والقول والعمل

 11 ................................................................................................................ حجية اآلحاد

 11 ........................................... أن حديث اآلحاد ال يدخل في االعتقاد( األشاعرة)الرد على قول 

 11 .......................................................................................................... أقسام الحديث اآلحاد

 11 ............................................................................................................ الحديث الغريب

 11 ............................................................................................................. فرد ُمطلق

 11 ............................................................................................................. فرد نسبي

 11 ............................................................................................................. الحديث العزيز

 11 .......................................................................................................... :الحديث المشهور

 19 ........................................................ حكم الحديث اآلحاد عند المحدّثين من حيث الصحة والضعف

 19 ............................................................................................................ أمير عبدهللا.مداخلة د

ِله  90 ................................................................................................... الرواية: نقل الحديث وتحمُّ

ل أو أ  90 .................................................................................... لفاظ الرواية والتحديثطرق التََحمُّ

 90 .......................................................................................... التحديث بلفظ الشيخ: النوع األول

 92 .....................................................................................لتلميذ على الشيخقراءة ا: النوع الثاني

 91 ........................................................................................................ اإلجازة: النوع الثالث

 91 ..................................................................................... حكم الرواية من وراء حجاب

 91 ........................................................................................................ المناولة: النوع الرابع

 91 .......................................................................... الفرق بين المناولة والقراءة على الشيخ

 91 ...................................................................................................... لوجادةا: النوع الخامس



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

5 

 91 ............................................................................................. ألفاظ التمريض: السادسالنوع 

 91 ................................................................................ متى ترتقي صيغة التمريض هذه؟

 91 ......................التحديث أو طرق التحمل هل أصاب اإلمام ابن حزم أم أخطأ؟بناًء على ألفاظ الرواية و

 91 ............................... متى تقبل رواية المدلس بناًء على الصيغ المحتملة للرواية ومتى يرد، والسبب؟

 99 ................................................................................... الحكم لو أن الراوي حدَّث بحديث ثم نسيه

 99 ................................................................................................ الحكم إذا أنكر الشيخ الرواية

 022 ............................................................................................................. الحديث الموضوع

 022 ................................................................................................ تعريف الحديث الموضوع

 022 .................................................................................................... حكم الحديث الموضوع

 022 ................................................................................................... أقسام الحديث الموضوع

 020 ..................................................................................... وضٌع غير مقصود عن النبي 

 022 ........................................................................................... وضٌع مقصود عن النبي 

 022 .......................................................................................................... إفساد الدين

 022 .................................................................................... "حسبةً هلل"أن يضع الحديث 

 021 ........................................................................................... الناسخ والمنسوخ فى علم الحديث

 021 .................................................................................................. تعريف الناسخ والمنسوخ

 021 .......................................................................................... طريقة معرفة الناسخ والمنسوخ

  ............................................................................................................ 021إقرار النبي 

 021 ...................................................................................................... إقرار الصحابة 

 021 ............................................................................................................. إقرار التاريخ

 021 ............................................................................................................ إقرار اإلجماع

 021 .............................................................................................. اإلعتبار: باب التتابع والشواهد

 021 ............................................................................................................. تعريف اإلعتبار

 021 ............................................................................................................ أقسام اإلعتبار

 021 .......................................................................................................... باب التتابع

 002 ........................................................................................................ باب الشواهد

 002 ............................................................................................................... شرط التتابع

 000 ................................................................................................................ فائدة التتابع

 001 ............................................................................................................... مراجعة لما سبق

 001 ................................................................................ حديث اآلحاد بين أهل السنة و األشاعرة

 001 ............................................................................................................. الحديث المتواتر

 001 ............................................................................................................... الحديث الشاهد

 001 .............................................................................................................. المثال األول

 001 .............................................................................................................. المثال الثاني

 001 ............................................................................................................... التتابع القاصر

 001 ................................................................................................................ الحديث المدرج

 001 .................................................................................................... تعريف الحديث المدرج



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

6 

 001 ...................................................................................................... أقسام الحديث الُمدرج

 001 ................................................................................... أقسام الحديث المدرج بالنسبة للسند

 001 ......................................................................................................... النوع األول

 001 ......................................................................................................... النوع الثاني

 009 ........................................................................................................ النوع الثالث

 020 ................................................................................... بالنسبة للمتنالحديث المدرج  أقسام

 020 ......................................................................................................... النوع األول

 020 ......................................................................................................... النوع الثاني

 022 ........................................................................................................ النوع الثالث

 022 ............................................................................................ كيفية معرفة الحديث مدرج

 021 .......................................................................................................................... مراجعة

 021 ............................................................................................................. التتابع والشواهد

 021 ............................................................................................................... الحديث المبهم

 021 ................................................................................................... تعريف الحديث المبهم

 021 ...................................................................................................... حكم الحديث المبهم

 021 ................................................................................................. جهالة العين وجهالة الحال

 021 ................................................................................................................... طبقات الرواة

 021 ........................................................................................................ مفهوم طبقات الرواة

 021 ........................................................................................................ الرواة من طبقتين

 021 ........................................................................................................ من الصحابة

 021 ......................................................................................................... التابعين من

 021 ................................................................................................. من أساسيات علم الطبقات

 021 .......................................................................................................... باب الجرح والتعديل

 021 ................................................................................................... مدارس الجرح والتعديل

 021 ........................................................................................................ مدرسة المتشددين

 021 ....................................................................................................... تساهلينمدرسة الم

 029 ......................................................................................................... مدرسة المعتدلين

 029 ............................................................................... من آيات حفظ هللا للحديث النبوي

 012 .................................................................................................. تقديم الجرح على التعديل

 012 .................................................................................................... مراتِب الَجرح والتعديل

 012 ................................................................................................. معايير الَجرح والتعديل

 010 ................................................................................................. مراتب الجرح والتعديل

 010 ...................................................................................................... مراتب الجرح

 012 ..................................................................................................... مراتب التعديل

 012 .......................................................................................................... معرفة أنساب الرواة

 011 ........................................................................................................... علم الجرح والتعديل

 011 ................................................................................................... تعريف الجرح والتعديل

 011 ..................................................................................................................... الجرح



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

7 

 011 ..................................................................................................................... التعديل

 011 .............................................................................................. مصدر علم الجرح والتعديل

 011 ............................................................................................................. القرآن الكريم

 011 .................................................................................................... السنة النبوية الشريفة

 011 ....................................................................................................................... مراجعة

 011 ................................................................................................. مراتب الجرح والتعديل

 011 ...................................................................................................... مراتب الجرح

 011 ..................................................................................................... مراتب التعديل

 011 ....................................................................... خصوصية ألفاظ الجرح والتعديل عند األئمة

 011 ................................................................................................................ الحكم العام

 011 ......................................................................................................................... المستور

 011 ............................................................................................................. تعريف المستور

 011 .......................................................................................................... حكم مستور الحال

 011 ............................................................................................ طريقة معرفة مستور الحال

 011 ................................................................................................................... رواية الفاسق

 011 ................................................................................................................ تعريف الفسق

 011 .......................................................................................................... حكم رواية الفاسق

 019 .................................................................................................... طريقة معرفة الفاسق

 019 .................................................................................... إشتراط العدالة و الضبط لقبول األخبار

 012 ........................................................................................................... العدالة وشروطها

 012 ............................................................................................................ تعريفات مهمة

 012 ...................................................................................................... تعريف العدالة

 012 ...................................................................................................... تعريف الَملََكة

 012 ......................................................................................................تعريف التقوى

 012 .................................................................................................... تعريف المروءة

 012 ........................................................................................... تعريف َخواِرم المروءة

 010 ....................................................................................................... تعريف العدل

 010 .............................................................................................................. أقسام العدالة

 010 .............................................................................................................شروط العدالة

 010 .............................................................................................................. اإلسالم

 012 ................................................................................................................. العقل

 012 ........................................................................................ السالمة من أسباب الفسق

 012 ..................................................................................... السالمة من خوارم المروءة

 012 ................................................................................................................ البلوغ

 011 ....................................................................... طريقة معرفة أهل العلم والنقد لعدالة الراوي

 011 ..................................................................................................... امتحان الراوي

 011 ........................................................................................................ سبر الرواية

 011 ....................................................................................................... سؤال الراوي

 011 ............................................................................................................. المذاكرة

 011 ................................................................................................................ التلقين



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

8 

 011 ........................................................................................................ قلب األسانيد

 011 ................................................................................ النظر في سيرة الراوي وسلوكه

 011 .......................................................................................................... اإلستفاضة

 011 .............................................................. معرفة العدل الضابط عن طريق اإلستفاضة

 011 ............................................................................................................................ خاتمة

 011 ........................................................................................................................... األسئلة
 

  



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

9 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 المقدمة

 :الحمدهلل رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال هللا ولي الصابرين وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله 

اللهم صل على محمٍد وعلى آل محمٍد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمٍد وعلى آل 

 .على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدمحمٍد كما باركت 

نَت ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ حمس
َ
ۖٓ إِنََّك أ َّا َما َعلَّۡمَتَنآ نَت َخۡيُر ٱلَۡفَٰتِِحينَ  ٱۡفَتۡح  َربََّنا حمس، ىجسلَا ِعۡلَم لََنآ إِل

َ
ِ َوأ  ىجسبَۡيَنَنا َوَبيَۡن قَۡوِمَنا بِٱلۡحَق 

 تمهيد

 .روٌس تأصيلية في علم المصطلح، مما ال يسع المسلم المتخصص في مقارنة األديان جهلههذه أحبتنا في هللا، د

ل العلوم الشرعية، ألنه يختص بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، التي هي مصدر أساسي من م صادر إّن علم المصطلح من أجَّ

من التحريف والتبديل، ولوال أن هيّأ هللا هذا العلم لهذه األمة  اإلسالمإن هذا العلَم يحفظ دين ، والتشريع لدين هللا هلالج لج

 .بكالم الناس موضوع، والختلط كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاللتبس الصحيح بالضعيف وال

 منهجنا في المحاضرات

ً  إال بعلم السنة اإلسالمأن يسير في  وأمتعها، وال يستطيع مسلمعلم الحديث هو من أجّل العلوم  سواًء  ،إطالقا

، وهو (ح مقدمة اإلمام بن الصال)سندرُس كتاب  كانت علم الحديث أو علم السنة كاملة، ونحن إن شاء هللا 

بن الصالح  اإلماموقد اختصره ، ه قليل؛ إال أنه كتاب نافعكتاب جميل جداً ونافع على صغر حجمه، وعدد ورقات

سنحاول أن نزيد على مختصرات ابن الصالح شيئاً يسيراً بأمر هللا تعالى  ثم ؛ لذلك سماه بالمقدمةرحمه هللا 

 .هلالج لج

 السُّنّةإلى مدخل 

 0(أالَ إني أُوتِيُت اْلقُْرآَن َوِمثْلَهُ َمعَهُ ): رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال، قال  عن المقدام بن معدي كِرب 

                                           
 أخرجه أبوداود وصححه ابن ِحبّان 0
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  ما مثيل القرآن الذي أُوتِيَهُ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

  وهل منزلته في التشريع كمنزلة القرآن؟ 

 وما الفرق بينه وبين القرآن؟ 

؛ إال وهي بمنزلة القرآن في التشريع، وهَي وحٌي من هللا  ،يَهُ النبيُّ السنة النبوية هي َمثيُل القرآن الذي أُوتِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وال يُتَعَبَّدُ بتالوتها لفَظها من النبّيِ  أنّ 

 تعريف السُّنة

 .الطريقةُ والسيرةُ حميدةً كانت أو ذميمةً  :السُّنة في اللُّغة

ثين  .النبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص من قوٍل، أو فعٍل، أو تَقريٍر، أو صفٍة ِخلقيٍة، أو ُخلُقيةٍ إلى ما أُضيَف  :السنة في اصطالح المحدِّ

 العالقة بين السنة والقرآن

 :السُّنة النبوية تأتي من القرآن الكريم على ثالثة أنواع

 ؛ة والزكاة والحج، وتوضيًحا ِلَما أُجمل ِمن أحكامه؛ كتفصيل أحكام الصالبيانًا للقرآن الكريم .0

 ؛؛ كإيجاب صلة األرحام وتحريم الزنا والسرقةتأكيدًا وتقريًرا ألحكام القرآن الكريم .2

تها أوخالتهابأحكاٍم سكَت عنها القرآُن الكريم تأتي .1  .؛ كتحريم الجمع بين المرأة وَعمَّ

وال يستطيع أي أحد أن يفهم القرآن مهما بلغ شأنه حتى ولو كان أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع علو  ،فالسنةُ بياٌن للقرآن

 . لسنةقدرهم، فإنهم ال يستطيعون أن يفهموا القرآن بغير فهمهم ل

، لنبّيِ ال بسنة اإملٍة أناإلسالم قدر فكانوا ال يتقربون في . اإلسالممنزلة سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من  ابة وقد علم الصح

هللا  فيها فيصحح النبي  ـإذا نزل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص اآليات واوهم أفصح الناس، كان على ذلك أن الصحابة  لالدليو

 .الفهملهم 

قال هللا ف: ر التشريع، وبيان للقرآن الكريمن في القرآن الكريم أن السنة الشريفة مصدر من مصادبيّ  كما أن هللا 

: نَزلَۡنآ  حمس
َ
ُرونَ  إِلَۡيَك  َوأ َِل إِلَۡيِهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ ۡكَر لُِتَبي َِن لِلنَّاِس َما نُز  ِ

 [11: النحل]ىجس ٱلذ 
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نَزلَۡنآ  حمس :والبيان في قول هللا ": عند شرحه لهذه اآلية األلباني  اإلمامقال 
َ
َِل  إِلَۡيَك  َوأ ۡكَر لُِتبَي َِن لِلنَّاِس َما نُز  ِ

ٱلذ 
ُرونَ   "ينقسمإلى ينقسم  ىجسإِلَۡيِهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ

وقد قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذا األمر على خير : القرآن الكريم وعدم الكتمانليغ ، وهو تببيان اللفظ ونظمههو : القسم األول

َها ٱلرَُّسوُل حمس :الدليل على ذلك قول هللا ، وأداه لألمة على أفضل وجه، قيام  يُّ
َ
ب َِكۖٓ َوِإن  َيَٰٓأ نزَِل إِلَۡيَك ِمن رَّ

ُ
بَل ِۡغ َمآ أ

ُ َيۡعِصُمَك  لَّۡم َتۡفَعۡل َفَما  ۥۚ َوٱَّللَّ َِٰفرِينَ  بَلَّۡغَت رَِسالََتُه َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك اِسِۗ إِنَّ ٱَّللَّ ل في صحيح ب ،[11: المائدة] ىجسِمَن ٱلنَّ

ُ عليه وسلََّم َكتََم شيئًا ِمن ِكتاِب هللاِ، ": قالَتْ  :وفيه  الشيخين من حديث عائشة وَمن َزَعَم أنَّ َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ يقولُ فقَْد أْعَظَم علَى هللاِ  َها ٱلرَُّسوُل حمس الِفْريَةَ، وَّللاَّ يُّ
َ
ب َِكۖٓ َوِإن لَّۡم َتۡفَعۡل َفَما  َيَٰٓأ نزَِل إِلَۡيَك ِمن رَّ

ُ
ُ  بَل ِۡغ َمآ أ ۥۚ َوٱَّللَّ بَلَّۡغَت رَِسالََتُه

َِٰفرِينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك اِسِۗ إِنَّ ٱَّللَّ دٌ " مسلم قالت عائشة اإلمام بل في صحيح  " ىجسَيۡعِصُمَك ِمَن ٱلنَّ َولَْو كاَن ُمَحمَّ

  َا أُْنِزَل عليه لََكتََم هِذه اآليَة ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ حمس: كاتًِما شيئًا ممَّ
َ
ُ َعلَۡيهِ َوأ ۡنَعَم ٱَّللَّ

َ
َِّذٓي أ ۡمِسۡك  َوِإۡذ َتُقوُل لِل

َ
َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتَِّق  أ

 ُ َ َوُتۡخِفي فِي َنۡفِسَك َما ٱَّللَّ َُٰهۖٓ ٱَّللَّ ن َتۡخَشى
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱَّللَّ  فهذا هو النوع األول الذي أنزل هللا  "ىجسُمۡبِديهِ َوَتۡخَشى ٱلنَّ

 .ليبينه للناسالوحي على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 

فإن هناك من  :بيان معنى اللفظ أو الجملة أو اآلية التي تحتاج األمة إلى بيان: والمعنى الثاني قال الشيخ 

 .فضال عن باقي األمة كلها ،الصحابة هاما فهم  للصحابة يات القرآنية الكثيرة جدا لو لم يشرحها النبي ملسو هيلع هللا ىلصاآل

َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم حمس :مثال اآلية التي في سورة األنعام ۡهتَ  ٱل ۡمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
ْ إِيَمََٰنُهم بُِظۡلٍم أ [: 12: األنعام] ىجسُدونَ يَۡلبُِسٓوا

ل كل ظلم ولو كان الظلم هنا على عمومه، أي جميع أنواع الظلم، الذي يشم لما نزلت هذه اآلية فهم الصحابة 

: اِلْبنِهِ ليَس كما تَُظنُّوَن؛ إنَّما هو كما قاَل لُْقماُن )فقالوا يا رسول هللا أيُّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص ، صغيرا

َُٰبَنىَّ  حمس ۡرَك لَُظۡلٌم َعِظيم   َي ِ ِۖٓ إِنَّ ٱلش   .وهذا حديث يخرجه الشيخان وغيرهم، يقصد لقمان  (ىجسلَا تُۡشرِۡك بِٱَّللَّ

 :من القرآن على وجوه ثالثومنزلة السنة : "ابن القيم  اإلمامقال 

 بمعنى أن هللا : أن تكون متفقة مع القرآن الكريم: الوجه األول مر في القرآن الكريم بالصالة، يأ

فتأتي السنة متفقة مع هذا الوجه فتأمر أيضا بالصالة، أو ، ة، بالحج بأي وجه من وجوه الخيربالزكا

 وال تختلف عامةً السنة الصحيحة الثابتة عن النبي ، اإلتفاقذلك من باب إلى بالزكاة، أو بالحج، أو ما 

أما أن ، أو عقل المتلقي فقط ئفي العقل أي في عقل القار اإلختالفولو كان ، إطالقا مع القرآن الكريم

 .ومحال فيه أن يتضارب ألن الوحي كله من هللا ، اإلختالف على أرض الواقع فهذا محاليكون 

                                           
 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  011: الصفحة أو الرقم | صحيح مسلم : المصدر | مسلم : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي  2
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 يقول هللا ، ُمفِسرة وموضحة للقرآن الكريم أن تكون السنة :الوجه الثاني: ةَ  حمس لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
ي فيأتي النبىجس َوأ

ذلك كقوله إلى وما  هاوسنن هايعلمنا كيفية الصالة، من هيئات الصالة وأركانو ملسو هيلع هللا ىلص في السنة الصحيحة

يا : لما قال رجل للنبي  صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي (صلىصلوا كما رأيتموني أ)ملسو هيلع هللا ىلص 

 فالسنة تفسر وتوضح وتشرح ما أجمله القرآن:  كيفية الصالةفعلمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،صلىرسول هللا كيف أ

َُٰت لِۡلُفَقَرآِء َوٱلَۡمَسَِٰكيِن حمس :يقول هللا  َدَق َما ٱلصَّ  وقد قال هللا ، [12: التوبة] ىجسَوٱلَۡعَِٰملِيَن َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهمْ  إِنَّ

َِن حمسفي آخر هذه اآلية  ِه فَرِيَضٗة م  الزكاة على أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبين األصناف التي يخرج  ؛ ففرض هللا ىجسٱَّللَّ

فتأتي سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتُعلمنا ما هو مقدار الزكاة ومتى تجب ؛ إلى ذلكإليها الزكاة للفقراء والمساكين وما 

 .ذلكإلى خروج الزكاة وما 

 ن تأتي السنة بشيء لم يذكره القرآن أو سكت عنه القرآنأ: "القيم ابن  اإلمامقال : الوجه الثالث" ،

هذا األمر وحي من سنة ، كريم فأتى وحي السنة فبينه لنايعني هناك تشريع سكت هللا هلالج لج عنه في القرآن ال

 . سنة النبي، ولكنه ورد في  لم يرد في كتاب هللا ، فهو، مثل رجم الزاني المحصنملسو هيلع هللا ىلص النبي

 شريعة ووحي  سنة النبي

ومن أتى بعدهم من السلف والعلماء العاملين  السنة وحي بنص القرآن ووحي بنص السنة وبفهم الصحابة 

 والدعاة الربانيين

 الدليل من كتاب هللا 

َُٰكُم ٱلرَُّسوُل َفُخُذوهُ َوَماحمس: قال هللا : الدليل على ذلك من كتاب هللا ْۚ   َوَمآ َءاتَى وقال [ 1: الحشر] ىجسَنَهىَُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا
 :ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل حمس

َ
 [11: النور] ىجستُۡرَحمُونَ  لََعلَُّكۡم  َوأ

 وجعل هللا   طاعة النبي فقال  :من طاعته :ن  حمس ۖٓ  يُِطِع  مَّ َ َطاَع ٱَّللَّ
َ
فهذا غيض من ، [12: النساء] ىجسٱلرَُّسوَل َفَقۡد أ

 . سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي تتبوءها بجوار كتاب هللا فيض، يظهر به مكانة

  قال :قُوُل لَُكۡم ِعنِدي حمس
َ
َّٓا أ ۚ  قُل ل ا َما يُوَحىَٰٓ إِلَيَّ

َّ تَّبُِع إِل
َ
قُوُل لَُكۡم إِن ِي َملٌَكۖٓ إِۡن أ

َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

َ
ِ َولَٓا أ : األنعام] ىجسَخَزآئُِن ٱَّللَّ

في القرآن أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص متبع للوحي الرباني ليس إال، ومن الواضح  ضح وصريح من هللا ، وهذا نّص وا[12

 .للوحي للتأكيد على اتباع النبي  ،في هذه اآلية واآلية السابقة "الإ"أسلوب الحصر بـ 

  ويقول هللا :فَٱتَّبُِعونِي حمس َ ُ َغُفور  رَِّحيم  ُيۡحبِۡبكُ  قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتحِبُّوَن ٱَّللَّ ُ َوَيۡغِفۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱَّللَّ  ،[10: آل عمران] ىجسُم ٱَّللَّ
 أنه أنزل على نبينا دمحم  وقد بيّن  ،ومغفرته  يستحق حب هللا ن من يتبع النبي أفبينت اآلية الكريمة 
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ُ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب حمس: نوعين من الوحي، فقال  نَزَل ٱَّللَّ
َ
ِ َعلَۡيَك  لَۡم  َما  َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلََّمَك َوأ تَُكن َتۡعلَُمۚ وََكاَن فَۡضُل ٱَّللَّ

 .؛ فالكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة، وكالهما أنزل عليه ملسو هيلع هللا ىلص من عند هللا [001: النساء] ىجسَعِظيٗما

: النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك قول هللا إلى ة وحي أوحاه هللا هلالج لج ن السنأثيرة جدا في القرآن الكريم تبين وهناك آيات ك

ۡجِم إَِذا حمس َّا َوۡحى  يُوَحىَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ   َما َضلَّ َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ  ١َهَوىَٰ  َوٱلنَّ ، فالنبي [1-0: النجم] ىجسإِۡن ُهَو إِل

 .ص القرآن الكريمدين ال ينطق عن هوى، بل هو وحي بنملسو هيلع هللا ىلص في شأن ال

ونلحظ كيف أن هذه اآليات تتحدث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال تتحدث عن القرآن الكريم ألنه ال ذكر للقرآن الكريم هنا، 

النبي إلى عة وحي أوحاه هللا هلالج لج فدلت هذه اآليات على أن منطوق النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الشري؛ ر هو النبي وإنما الذي ذُكِ 

 ."األرائكيون"ملسو هيلع هللا ىلص، بخالف ما ذهب اليه منكرو السنة 

 الدليل من سنة النبي 

وأبو بكر ابن أبي  (مسنده)في  أحمد اإلماممن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما في الحديث الذي أخرجه  وهذا ما فهمه الصحابة 

 عنهمابسند صحيح من حديث عبد هللا ابن عمرو ابن العاص رضي هللا  (السنن)وأبو داود في  (مصنفه)شيبة في 

: قال، ، أي أن عبد هللا ابن عمرو كان يكتب كل شيء يتكلم به النبي "كنت أكتب كل شيء عن النبي ": قال

ا والغضب، قال عبد هللا فأمسكت حيناً ثم فنهتني قريش عن ذلك وقالت إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشر يتكلم في الرض"

فقد فهم الصحابي من هذا ، (اكتُْب؛ فوالذي نْفسي بيِدِه، ما يخُرُج منه إالَّ حق  ) :ذكرت ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

الترمذي وغيره  اإلمامكذلك في الحديث الذي خرجه ، إلى النبي الحديث أن كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحي أوحاه هللا هلالج لج 

ال : ال أُْلِفيَنَّ أحدَُكْم متكئًا على أريكتِِه يأتيِه أمٌر مما أمرُت بِه أو نهيُت عنهُ فيقوُل ) : قال :بسند صحيح قال

ْمناه)اية ، وفي روملسو هيلع هللا ىلصانظر لدقة لفظ النبي ، ف(ما وجدنَا في كتاِب هللاِ اتبعناهُ . أدِري   (و ما وجْدنا فيه حراًما حرَّ

 .(أال إن ما حرم رسول هللا مثل ما حرم هللا)، وفي رواية أخرى (أال وإني أوتيت القرآن ومثله معه) : يقول

وفي رواية، أمر  وهذا أمر من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالتمسك بالسنة،، (عليكم بسنتي): وفي رواية أخرى قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالتمسك بالقرآن والسنة الشريفة

 الدليل من فهم الصحابة 

إليه في السنة وحي، ما دلَّ عليه حديث   وحي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مما أوحاه هللا أن كذلك ومن فهم الصحابة 

سمعت  -وهي أم عطية-أن امرأة من األنصار  مسعود  في الصحيح من حديث عبد هللا بن  البخاري اإلمام

يا ابن مسعود  :فذهبت إليه وقالت "لعن هللا النامصة والمتنمصة" :عبد هللا ابن مسعود يقول حديث رسول هللا 

أما لو قرأِت القرآن لوجدِت ذلك في كتاب ": فقال عبد هللا ابن مسعود! كيف تلعنهن ولم يلعنهن هللا هلالج لج في القرآن؟



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

14 

َُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما حمس :، فقالت وأين هذا؟، قال"هللا هلالج لج ْۚ  َوَمآ َءاتَى َُٰكۡم َعۡنُه َفٱنَتُهوا نها من أففهمت المرأة مع  "ىجسَنَهى

غ به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من التشريع في السنة، فهو وحي لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص وما بلَّ  أن بنص هذه اآلية ما أوحى هللا  الصحابة 

 .يجب على كل األمة أن تعمل به

 الدليل من فهم السلف

ومن أتى بعدهم من الخلف يؤمنون إيماناً جازماً على أن سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحي أوحاه  كذلك األئمة في عصر السلف

قضى ": ما حكم قتل البعوضة في الحرم، فقال :يوماً فقال له أل الشافعي ومن ذلك أن رجاًل س، إليه هللا 

َُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما حمس :من قول هللا " :، فقال من أين هذا يا شافعي؟ قال"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أال شيء فيه َوَمآ َءاتَى
  ْۚ َُٰكۡم َعۡنُه َفٱنَتُهوا ن سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحي أوحاه هللا أوغيرهم على  هذه اآلية ومفهوم الصحابة فدلَّت، [1: الحشر] ىجسَنَهى

 إليه. 

ثار المشككون في هذا الزمن الذي نعيش فيه على سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، إال أنها رغم أنوفهم هي وحي أوحاه هللا أومهما 

بل ، ا به على أن السنة ليست من الوحيمن كان أن يأتي بدليل صحيح يخبرن تطيع كائن، وال يسالنبي ملسو هيلع هللا ىلصإلى هلالج لج 

ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى   وحي أوحاه هللا أجمعت األمة سلفاً وخلفاً على أن ما قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وما أقرَّ

 . ليعلمنا به النبي ملسو هيلع هللا ىلصنبيه ملسو هيلع هللا ىلص

 الحديث النبوي
 

 التعريف بالحديث

 .شيء حديث يعني شيء جديد: الجديد يعني اللغةفي الحديث : لغة

فهو كل ما أُضيف للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من ، كتعريف السنة تماماهو  أهل الحديث اصطالحوتعريف الحديث في : اصطالحا

 .السنة إجماالً عند علماء السلف هذا هو تعريف، وقيةلُ لقية أو صفٍة خُ أو صفة خِ  أو تقريٍر أو عملقوٍل، أو فعٍل، 

 الحديث الصحيح

الحديُث الصحيُح هو الحديث المسند : "كتابه بتعريف الحديث الصحيح فقال وقد ابتدأ الحافظ بن الصالح 

 :ونُفصل هذا التعريف، فنقول، نتهىا"المتصل بنقل العدل الضابط، وأال يكون شاذً وال معلاًل 
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 الُمسند

 .ملسو هيلع هللا ىلص توصل للنبيهو سلسلة الرواة التي : السند

 تعني السندأو  المسند، كلمة الحديث المسندبأنه  وفي تعريف الحديث الصحيح، قال الحافظ ابن الصالح 

حدثنا مالك بن  ،حدثنا عبدهللا بن قعنب": مسلم  اإلمام، مثالً، حين يقول ملسو هيلع هللا ىلص سلسلة الرواة التي توصل للنبي

عن أمير المؤمنين عمر  ،عن علقمة بن الوقاص ،حدثنا دمحم بن إبراهيم ،حدثنا يحيى بن سعيد األنصاري ،أنس

 أي  ،لسلسلة يُسند القول لمن قبلهه اوُسمي اإلسناد بهذا ألن كل رجٍل من هذ ،، فهذا هو السند"أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .يجعل العهدة على من أخذ منه الحديث

 اإلمامكأن  ،عبد هللا بن قعنب العهدة على شيخهجعل  اإلمامحدثنا عبد هللا بن قعنب ف : مسلم اإلمامحين يقول 

لها في رقبة شيخه عبد هللا بن ، ونسب هذا الحديث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وجعيخلع من رقبته عهدة هذا الحديث مسلم 

 .باقي السلسة، ومن هنا ُسمي السند بهذاإلى قعنب، وهكذا 

 الُمتصل

 .المتصلهو الحديث المسند : الحديث الصحيح

تكون ها، فال في آخرو هاوسطيعني ال يسقط في هذه السلسلة أحد من الرواة ال في أول السلسلة وال في : متصل

كل من هؤالِء أدرك  -هامن أول السلسلة آلخر-آخرها إلى بعضها البعض من أولها  ة متماسكةالسلسلة متعاضّ 

نه لم يأخذ عنه، الشرط أن أإال ، -أي عاش معه في نفس الزمن-ممكن أن يكون أدركه ، ومن الشيخه وأخذ عنه

 .-ث نفسههذه شروط المحد-لحديث المتصل بنقل العدل الضابط وهذا هو ا -العلم أي- أدركه وأخذ عنهيكون 

 بنقل العدل الضابط

ال بوجود هذين إني ال يصح حديث المحدث يع: ن في المحدثين يكونا موجودأهذان شرطان البد : العدل الضابط

 :بوجود خمسة شروط في المحدث ،أئمة علماء الحديث ئمة رحمهم هللا األ وقد اشترط، الشرطين فيه

 شروط الوجوب

ن تتوفر في كل محدث حتى يقبل أي البد أ: بشروط وجوبتسمى  :ثالشروط الخمسة الواجبة في كل محد

 :حديثه
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 ؛فال نأخذ علم الحديث من كافر مثال، اإلسالم 

 ؛العقل 

 كذلك لو تحمل اثناء الكفر وأدى ، بلوغه وأدى بعد بلوغه يقبل منه أن يكون بالغاً، فلو تحمل قبل، البلوغ

حتى لو كان كافراً ودخل  صباه أو الحديث أو أخذ الحديث أثناء يعني سمع: تحملو ؛يقبل منه اإلسالمبعد 

 .أو وصل سن البلوغ بعد ذلك يقبل منه ،بعد ذلك اإلسالم

 ومسلم وأبو داوود  (صحيحه)البخاري في  اإلمامخرجه أهو الذي  :حديث مشهور جدا الدليل على ذلك

القصة كلها قد وقعت بين صلح الحديبية وبين فتح  هفإن هذ: وغيرهم سفيان بن حرب  أحمدوالترمذي و

ً النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمكة هناك، وهي شهيرة جدا وفيها شهد هرقل الروم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  االشاهد منها أن أب، و بأنه نبي هللا حقا

فهو ، سفيان في الكفروأبو  (الصحيحين)في  ايروي هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهمان سفي

 .اإلسالمدى في أنه أال إكفر تحمل وقت ال

 منهفإنه يقبل ، ي حدث به بعد بلوغهأ: داهأيعني سمع الحديث حال صغره و ،كذلك الصبي لو تحمل. 

ويُقصد بالعدالة هنا، العدالة الفقهية، والعدالة الحديثية، فالعدالة الفقهية هي التي يجب : ن يكون عداًل أ .0

وي بشيء من خوارم المروءة، مع سمى بالعدالة الظاهرة، وتعني أال يتصف الرايالشهود، أو ما  فيتوافرها 

أن يُعرف بصدقه في حديثه وصدقه في النقل عن : ستقامة في دينه، وأما العدالة الحديثية أو العدالة الباطنةاإل

صدق الراوي أي -المروي في صدق في الراوي وصدق : ن العدالة الحديثيةأوكأننا نقول :  رسول هللا

 ؛-أي ضابط لما يرويه-، وصدق المروي -عدل

 .تقانإأن يؤدي الحديث كما سمعه بحفظ و والضبط أي :يكون ضابًطا أن .4

 شروط الكمال

حديث رسول هللا  يحتى يؤد ، وهي شروط مستحبة،هناك شروط يسميها أهل العلم بشروط الكمال للمحدث نفسه

  على أدق وأفضل وجه 

ً أال يكون وباللغة العربية  اعالمن يكون أمن هذه الشروط  ن يكون اوا يشترطون كان ئمة رحمهم هللا ، فاألعجميا

ً يستطيع  ً قحا على الوجه الالئق  ن يتكلم بال عجمة، باللغة العربية ليؤدي حديث رسول هللا أالرجل عربيا

 :ناأو مدرست يث رسول هللا ئمة لهم وجهان في كيفية تأدية حدواأل بحديث رسول هللا 

 حتى إن  ملسو هيلع هللا ىلصعلى اللفظ الذي نطق به النبي  يؤدون الحديث النبويفإنهم : المدرسة األولى مدرسة الحجاز

شك يوماً في حرف فترك الحديث كله، ألن مدرسة  مالك  اإلماميحكى أن   يحيى بن سعيد القطان

كانوا يشترطون أن يؤدي الحديث  (وغيرهم من أئمة أهل الحجاز مالك وسفيان بن ُعيينة)از أهل الحج

 .على الوجه الذي نطق به النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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 فإنهم  (كالحسن البصري ومن سار على دربه من أهل العراق: )المدرسة الثانية مدرسة أهل العراق

 .ى الحديثيؤدون الحديث بالمعنى لكن بشرط أال يكون فيه عجمة حتى ال يتغير معن

والعدل الضابط هما ، ئمة فى شرط المحدثأو وضعها األ وهذه هي الشروط التي وضعها الحافظ بن الصالح 

الحديث " :قال الشرطان رقم اثنين والشرط رقم ثالثة من شروط الحديث الصحيح ألن الحافظ بن الصالح 

الشرط -بنقل العدل الضابط  -الحديث والمسند المتصل هذا أول شروط-الصحيح هو الحديث المسند المتصل 

 .انتهى"-خر الحديثآيعنى إلى -عن مثله إلى منتهاه  -الثاني والثالث

 وأال يكون شاذًا 

حديث صحيح وحديث آخر  ، أحدهاناك حديثلهنا أنّ  لوفأصح منه،  اهو الحديث الذي يخالف حديث الحديث الشاذ

صحة منهما يحكم عليه بأنه حديث  األقلفإن الحديث  ،الروايتينتين بحيث ال يمكن الجمع بين ه ،وبينهما تضاد

 .أصح منه انه خالف حديثأالسبب في ذلك و ،شاذ

 وال معلالً 

 أال يكون معلالً الشرط األخير 

وقد تكون العلة في السند مثل الحديث الذي ذكرته لكم وصحح  :علة ظاهرة وعلة باطنة :قسمينإلى تنقسم  والعلة

 .المتنما فيه، وقد تكون العلة في   لإلمام مسلم  البخاري اإلمام

نستطيع أن  ،ننا رتبنا شروط الحديث الصحيحألو فسمها شروط الحديث الصحيح، إهذه الشروط الخمسة 

ن نخرج منه بشروط أصحيح وفصلناه نستطيع ولو عرفنا الحديث ال ،نستخرج منه تعريف الحديث الصحيح

الحديث الصحيح هو " : الحافظ بن الصالح اإلمامالحديث الصحيح، اذاً تعريف الحديث الصحيح بتعريف 

 انتهى"ال يكون شاذً وال معلاًل أالحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه و

ن شروط الحديث الصحيح أيمكن القول ف، شروطه هووتعريفه  ،تعريفه يالحديث الصحيح شروطه ه أي أنّ 

 :خمسة

 اتصال السند .0

 العدالة .2

 الضبط .1
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 بال شذوذ .1

 وال علة .1

 أقسام الحديث الصحيح

 :قسمينإلى وينقسم الحديث الصحيح 

 حديث صحيح لذاته  .0

 وحديث صحيح لغيره .2

إبراهيم بن المغيرة  إسماعيل بن بو عبد هللا دمحم بنأ:  اإلمام البخاريول من صنف فيه هو أوالحديث الصحيح 

أهل العلم  وهو أول كتاب صنفه، اإلمام البخارصحيح )أو ( الجامع الصحيح)وذلك بوضع كتابه ، البخاري 

أول  البخاري هو اإلمام أن يعتقد ؛ ألن البعضهللا أول كتاب في سنة رسول  ليس ولكنه، في الحديث الصحيح

  مالك اإلمام مثل  البخاري اإلمام هناك من سبق فإن؛ محض ا خطأوهذ. من دون سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلمامهؤالء شيوخ شيوخ ، ف المبارك هللا بن وعبد  الرزاق الصنعاني وعبد  الثوري سفيان وكذلك

أال يجمع بين " لشروط موضوعا أن يكون الكتاب أما، فهم قد سبقوه بوضع كتب في علم الحديث : البخاري

ثم تبعه تلميذه مسلم بن الحسين   أبو عبدهللا البخاري اإلمامأول من صنف فيه هو  فإن "الحديث الصحيح دفتيه

 (.ممسل اإلمامصحيح )أو  (المسند)في كتابه   بن مسلم القشيري النيسابوري

، بعد كتاب هللا  أصح كتابين هما، أهل العلم أئمة وغيره من  هذين الكتابين كما يقول الحافظ بن الصالح

الصحيح  الحديث، أي الصحيح فقط إال الحديث فيه اأال يضع في كتابيهما اشترطا ومسلم   ألن البخاري

في  ي حديثأالبخاري أو  اإلمامالبخاري على شرط  اإلمامأتينا بأي حديث عند  فلو، أهل العلم بشروطه عند

اإلمام البخاري إال حديثا صحيحا على شرط  جد هذا الحديثفإننا لم ن ،مسلم اإلماممسلم على شرط  اإلمامصحيح 

 .أعلى شروط الصحة وهذه هي، ومسلم

عندما أي أننا ، البخاري ومسلم في صحيحيهما اإلماموهذا يعني أن أعلى شروط الحديث صحة هو ما خرجه 

وصحيح على شرط ، البخاري اإلمامحديث صحيح على شرط  فهذا إذن ،هذا حديث اتفق عليه الشيخانأّن نقول 

ن يبتخريج الشيخ، وذلك ال يستطيع أحد أن يتكلم فيه، وعلى درجات الصحةأفي  اوهذا يكون حديث؛ اإلمام مسلم

ثم ما ، وحده  مسلم اإلمامثم ما كان على شرط ، وحده  اإلمام البخاريما كان على شرط  ،ثم بعد ذلك، له

مسلم لم  اإلمامالبخاري وصحيح  اإلمامألن صحيح  ؛هالبخاري ومسلم ولم يخرجا اإلمامكان على شرطي 

  يستوعبا كل حديث صحيح وصلنا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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  عبا كل حديث صحيح وصلنا عن النبيمسلم لم يستو اإلمامالبخاري وصحيح  اإلمامصحيح : مهم

 ،البخاري ومسلم ولم يخرجاه اإلمامفلو حكم األئمة الكبار في هذا الشأن على أن هناك حديثا صحيحا على شرط 

 .فإنه يحكم له بالصحة

أو أن يكون صحيحا على شرط  ،البخاري وحده ولم يخرجه اإلمامكذلك أن يكون الحديث صحيحا على شرط 

في صحيح البخاري  تكل هذه األحاديث سواء كان، فيضا يحكم له بالصحةأفهذا ، مسلم ولم يخرجه اإلمام

 ،أو على شرطي البخاري ومسلم ولم يخرجاه ،و على شرط مسلم وحدهأخاري وحده على شرط البأو .ومسلم

ن نتعبد بها من حيث ما ورد فيها أي ملسو هيلع هللا ىلص وجب علينا صحيحة وصلتنا عن النب ايعتبرها أهل السنة والجماعة أحاديث

 .نا عن النبي من األوامر ونترك ما فيها من النواهي وندين هلل هلالج لج أن هذا ما وصل

 (الجامع الصحيح)اشترط شروطا لكتابة كتابه  البخاري  اإلماملكن  :ةالحديث الصحيح له شروط خمس

له   البخاري اإلمام ، وهذا يعني أنّ (الصحيح)يضا شروطا لكتابة كتابه أاشترط  ، فقدمسلم  اإلماموكذلك 

و هذا حديث  ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم :اءولهذا قال العلم ،له شروط أيضا  مسلم اإلمامشروط و

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :ونحيانا يقولأو ،البخاري اإلمامصحيح على شرط 

 تلخيص الدكتور نبيه للمحاضرة
 

 أهمية الحديث

ا  ال ألفينَّ أحدَكم متَّكئًا) :الحديث وحي كما أن القرآن وحي لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أريكتِِه يأتيِه األمُر من أمري ممَّ

ِ اتَّبعناهُ : أمرُت بِِه أو نَهيُت عْنهُ فيقولُ  ما وَجْدنا ) َرواهُ التِّرِمذي وفي روايٍة لغيِرهِ  (ال أدري ما وَجدنا في كتاِب َّللاَّ

مناهُ أال وإنِّي أوتيُت القُرآَن ومثلَهُ معهُ  ُ  أال إنَّ ما) وفي أخرى (فيه حراًما حرَّ َم َّللاَّ ِ مثُل ما حرَّ َم رسوُل َّللاَّ  (حرَّ

بعض الناس يقول خطأ أن السنة تأتي في ، ودر من مصادر التشريع كما القرآنوال شك أن السنة هي مص

إذا صح عن "أن الحديث  (شرح علوم الحديث)لكن الصواب كما قال ابن كثير في  ،المرتبة الثانية في التشريع

  "فهو ملزم ودرجة إلزامه كدرجة القرآن  النبي

 ،ر قفل باب الفتنةسِ ولما استشهد عمر وكُ  ،حدثنا النبي تشرئب له األعناق :في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان الرجل إذا قال

وفى الجيل األول من أجيال ، ار الناس يسألون سموا لنا رجالكمص ،قال رسول هللا  :أصبح الرجل إذا قال

فرقة الخوارج : وكانوا عندهم بدعة الخوارج والشيعةهما  :اإلسالمخرجت فئتان من  بعد مقتل عمر  سالماإل
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هللا إلى أما فرقة الشيعة فكانوا يتقربون  ،فكان يستصعب أن نمسك على أحدهم الكذب كانوا يكفرون بالكبيرة

 . عما نسب إليه كذبافكان البد من ضبط وتنقية وتمييز أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،بالكذب

 جمع السنة

وكان أول من دون   بدأ جمع السنة في أواخر القرن األول أو بداية القرن الثاني في زمن عمر بن عبد العزيز

 :لذلك قال الحافظ العراقي في األلفية ،السنة هو دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
َ
 
َ
ُل جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا         اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     و 

وَّ
َ
 أ

 

اااااااااااااااااااااااااااااااُ  ُ َ ااااااااااااااااااااااااااااااا    بااااااااااااااااااااااااااااااا   ....
َ
ااااااااااااااااااااااااااااااا      ااااااااااااااااااااااااااااااا          ش 

 

 ؛ثم بدأت كتب الصحاح تظهر ،ثم بدأ التقسيم على أبواب ،على أبواب الم يكن مقسم ،فكان التدوين كما يتفق

مسلم بن الحجاج النيسابوري  اإلمامثم تبعه تلميذه   وكان أول من كتب في الصحيح دمحم بن إسماعيل البخاري

. 

 شروط الحديث

 :شروط إيجابية وشرطين نفي قسمين ال يصح أن يفترقا إلىالحديث مقسم 

 الشروط اإليجابية

ينتقل أن ممكن ال ومن :وأن يكون ضابطا أن يكون فيه عدالة ،الشروط اإليجابية هي أن يرويه العدل كما ذكرنا

ضبط الراوي قد ينقل الحديث من أعلى درجات  ،بين درجات الصحة بحسب ضبط الراوي وليس عدالتهالحديث 

لكن  ،لذاته أو قد يتقوى بشواهد ومتابعات ايعني قد يكون حسن :حتجاجوالحسن صالح لإل ،الحسنإلى الصحة 

أال يكون هناك  ؛فإذا توفرت شروط اإلتصال "الحسن والصحيح صالحان لإلحتجاج" :ابن كثير الحسن كما قال

 ،والضبط هنا يختلف ،وأن يكون عندهم ضبطملسو هيلع هللا ىلص ال يكذبون على النبي  أي أنهم ؛دولع ةانقطاع وأن يكون الروا

ً  وهنالك اختالف بين أن ،ستحضارقدرة اإلوالضبط هو الحفظ ف ً  يكون ضابطا ً أللفاظه أو أن  ثقة محققا ضابطا

الراوي َعْبدالَرْحَمن  كما في حال ،يكون عنده أوهام أو عنده نسيان أو أنه مثالً كان يقرأ من كتاب ثم ضاع الكتاب

العلل أيضا مبحث كبير في علم الحديث والشذوذ هو و-، إذا توفرت هذه الشروط وإنتفاء العللف :ْبُن لَِهيعَةَ 

َميَّز أهل العلم في تعريف الحديث  وقدالشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه ف ،-علة من العلل

قد يكون هناك وضطراب امثالً قد يكون هناك  ،ذلك ألن الشذوذ علة ليست كباقي العلل ،الصحيح لعلة الشذوذ

ز يِّ لذلك مُ  ،لكن الشذوذ علة ليست كباقي العلل، وهم من الراوي قد يكون هناكوقد يكون هناك نسيان ونقطاع ا

 .بارطضاالشذوذ علة ولغة ف ،وإال "حةدمن غير شذوذ وال علة قا" "بلفظ  لوحده
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إنَّما األْعماُل بالنِّيَِّة، وإنَّما اِلْمِرٍئ ما نََوى، فَمن كانَْت ِهْجَرتُهُ إلى هللاِ وَرسوِلِه، فَِهْجَرتُهُ إلى ) ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  :مثال

ُجها، فَِهْجَرتُهُ إلى ما هاَجَر إلَْيهِ   (هللاِ وَرسوِلِه، وَمن كانَْت ِهْجَرتُهُ ِلدُْنيا يُِصيبُها أِو اْمَرأَةٍ يَتََزوَّ

ً  :الجواب ؟أليست المرأة التي يهاجر إليها الرجل من الدنيا التي يصيبها أهل العلم قالوا أن فتنة النساء  ،لكن ،طبعا

ولكن الراوي  ،ألن الشذوذ َظاِهُرهُ الصحة ،وكذلك الشذوذ ،لذلك ُميَِّزت لوحدها بلفظ ،فتنة ليست كباقي الفتن

 (:األلفية)في  ظلذلك قال الحاف ،يخالف فيه من هو أوثق منه

    ااااااااااااااا   
ااااااااااااااا  

َ
  
 
    

ُ
ااااااااااااااا    

َ
وذ  َ ااااااااااااااا  ُ  

ُ
ااااااااااااااال

ُّ
و   ش

ُ
 َوذ

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ....
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ُّ َ  َّ 

َّ
  ش

َ
  

َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

َ  
  ْل

  
 
  َ

َ
اااااااااااااااااا 

 
    اااااااااااااااااا   َ ااااااااااااااااا   ش

َ
 

َ
ااااااااااااااااا  ا 

 
   ُِ َ ااااااااااااااااا ي 

 
 َو  

 

....  
 
اااااااااااااااااااااااااااااا 

َ
 
َ
 و    

ااااااااااااااااااااااااااااااَ َ    اااااااااااااااااااااااااااااا َّ اااااااااااااااااااااااااااااا   ُ    ل  ل 
َ
ا
 
ل  َو  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    
َ
  
 
َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا          ب 

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
 َوَر َّ َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 

....    
اااااااااااااااااااااااا   َّ   ا

َ
َ اااااااااااااااااااااااااا   ك   

 
 َو  

َ
ااااااااااااااااااااااااااَ  

 
ااااااااااااااااااااااااا     

 َ اااااااااااااااااااااااااا   َب  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُّ  
ِ  َرَو     ُّ   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

ل  ُ   
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

َ
 َو 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ....
َ
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

ُّ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      كل  ت  

 َّ َ اااااااااااااااااااا    
َ
 أ
 
 
َ
اااااااااااااااااااا  

َ
  ُ  ِ اااااااااااااااااااا

َ
َتاااااااااااااااااااا َر    َ اااااااااااااااااااا   
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ُ ُ  َ َ ااااااااااااااااااااا    .... َ ااااااااااااااااااااا  
َ
ااااااااااااااااااااا   َ اااااااااااااااااااا       ااااااااااااااااااااُ ُ    
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و  َ ُ اااااااااااااااااااااااااا    
َ
    أ
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ااااااااااااااااااااااااااااااا ُ  .... اااااااااااااااااااااااااااااااُ  َوُر    َ       َ
 
  
َ
  
َّ
ااااااااااااااااااااااااااااااال

َ
ااااااااااااااااااااااااااااااا  ش َّ   

َ
  

  

 شروط اإلمام البخاري

 اللقاء :الشرط االول. 

 المعاصرة :الشرط الثاني. 

 . أن يكون الراوي لقى شيخه وعاصره وأخذ عنه العلم :اللقاء

 ويشترط في اللقاء والمعاصرة أن يكون في سن التمييز . 

  لماذا؟، الحديث ولكن ال يؤديه إال أذا بلغذا كان في أقل من سن التمييز فإنه يتحمل إأما 

فلو هو أخذ الحديث قبل أن ، ألننا ذكرنا في شروط الراوي في المحاضرة الماضية أن الراوي من شروطه البلوغ

اإلمام البخاري ومسلم رحمهما هللا تعالى أضافا على شروط  يبلغ فإنه يتحمله ولكن ال يؤديه إال بعد البلوغ

 .(اللقاء والمعاصرة) خمسة التي ذكرها أهل العلم هذين الشرطينالحديث الصحيح ال

 ط اإلمام مسلموشر 

 في ن يكون معاصًرا له يعني أن الراوي عاشأ) اشترط المعاصرة مع احتمال اللقاء مسلم رحمه هللا تعالى ماماإل

 . (الزمن نفسه مع شيخه ويحتمل أن يكون لقيه
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أي إن اإلمام البخاري  ،فالن إال إذا كان فى األصل قد وجد لقاء ومعاصرةالراوي لن يقول حدثنا : قد يقول قائل

ام البخاري عمرو هو عبدهللا بن الزبير شيخ اإلمام البخاري أو غيره من شيوخ اإلم يحين يقول حدثنا الحميد الذ

جد لقاء ووجدت فاإلمام البخاري نفسه لم يقول حدثنا عمرو بن علي الفالز إال إذا كان قد و ،بن علي الفالز

 .المعاصرة

فلماذا اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى واإلمام مسلم وضعا اللقاء والمعاصرة مع الشروط التي وضعها أهل العلم 

 في الحديث الصحيح؟

أي إن الراوي إذا قال عن  :الحديث المعنعن في يكون ولكن ،التحديث تصريح في يكون ال والمعاصرة اللقاء

 وسمعه وأخذ منه العلم أم ال؟ ال أعلم هل هو قد عاصره ولقيه فالن فأنا هنا

 عنعن إذا ن الراويأصرة فهذا يؤكد اللقاء والمعا -رحمهما هللا تعالى-فحين يشترط اإلمام البخاري واإلمام مسلم 

 . ه وسمعه وأخذ منه العلميلق فقدالحديث 

رحمهما زيادة توثيق لصحة الحديث، ألن الحديث إذن يمكننا القول أّن شرطي اإلمام البخاري واإلمام مسلم 

ولكن شرطهما  ،أصاًل صحيح إلجماع أهل العلم أن ما وجد في صحيحي اإلمام البخاري ومسلم حديث صحيح

زيادة توثيق على صحة الحديث وبهذا نكون قد حزنا كل الثقة في أن هذا الحديث صحيح ألن الشيخان قد اشترطا 

 .في كل الدنيا الثقةأعلى ما يعرف أهل العلم 

ن البخاري ومسلم بهذه الشروط التي هي في قمة التوثيق أأي  هل اختلف الشيخان في أوجه الرواية عن الرواة؟

التي لن تجد في أمة من األمم وال في كتاب من الكتب وصل إلى نقطة التوثيق هذه كما وصل الشيخان في 

د له أهل العلم بالصدق واإلتقان ونجد أن اإلمام البخاري حاز الشرف وشه بمعنى آخر هل هناك راوٍ  ،الصحيح

 ؟خرج له ومسلم لم يخرج له أو العكس

نعم هناك رواة البخاري ومسلم اختلفا في وجه الرواية عنهم، ألن األمر قائم على االجتهاد، فنجد اإلمام : اإلجابة

 .البخاري يخّرج لراوي لم يخّرج له اإلمام مسلم والعكس

فسهيل بن أبي صالح .  عن أبي هريرة عن النبي( من أوثق الناس عن أبي هريرة ) ي صالحسهيل بن أب

 .اإلمام مسلم يخّرج له عن أبيه، ونجد اإلمام البخاري ال يخّرج له فما الذي حدث
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اختلف الشيخان رحمهما هللا تعالى في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه في أي حديث، فنجد اإلمام  :فنقول

فالقصة أن اإلمام البخاري لم يخّرج له ألنه رأى أن سهيل  ،البخاري ال يخّرج له بينما نجد اإلمام مسلم يخرج له

مام البخاري أعلى من شرط اإلمام مسلم، بن أبي صالح لم يأخذ عن أبيه وإنما أخذ من كتب أبيه، و شرط اإل

 .فسهيل لم يلتق بأبيه وإنما أخذ عنه

فدل روايته عن أبيه ، سهيل بن صالح يروي عن أبيه مباشرة ويروي عن أبيه بواسطة مام مسلم قالاإل بينما

 .نه روى عن أبيه باللقاء وروى عن أبيه بالواسطةأبواسطة 

فال ( كتب والده)يروي عن أبيه من كتبه  وكأنهيرى في سهيل بن أبي صالح  مام البخاري رحمه هللا تعالىإذن اإل

سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه مباشرة ويروي عن أبيه بواسطة فدل على  ،مام مسلم قال الإنما اإل ،ّرج لهيخ

عالى عند ه هللا تفجاءنا ما يراه اإلمام البخاري رحم، نه كان يروي عن أبيه مباشرةً أنه يروي عن أبيه بواسطة أ

 .اإلمام مسلم

ن أل ،اإلمام مسلم في صحيحه ام البخاري في صحيحه وال يروي لهجبل الدنيا في الحج يروي له اإلم كذلك مثال

 .األمر قائم على شيئين

 .ألن كال الشيخين في الصحيحين كان يطلب السند األعلى :علو اإلسناد .0

 . وإن كان الراوي ثقة عنده الرواة على االجتهادن األمر قائم في أ .2

 ملسو هيلع هللا ىلصلهما من الحوزة والمكانة األمر الجليل ألن كل علماء أمة النبي  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح الشيخين عند أمة النبي  بالطبع

 .اتفقت على أن أصّح كتابين بعد كتاب هللا تعالى هما صحيح البخاري وصحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلصوكل أمة النبي 

لذلك  ،العمل واالعتقاد بذلكملسو هيلع هللا ىلص  فإنه يجب على كل أمة النبيوما كان في صحيح الشيخين على شرطي الشيخين 

 .لصحيح الشيخين وجهت ملسو هيلع هللا ىلصأكثر الشبهات التي وجهت من المستشرقين على سنة النبي 

 الحديث الصحيح

 :لى قسمينإ هل العلمأأّما الحديث الصحيح قسمه 

 حديث صحيح لذاته. 

 حديث صحيح لغيره. 
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 الحديث الصحيح لذاته

 .فال يحتاج طريقاً آخر يصححه ،صار صحيًحا من متن واحد أي من طريق واحدهو الحديث الذي 

ً ) ذا تتبعت هذا الحديث من رواية واحدة فقطإ ىبمعن  (.شرط الحديث صحيحا

 كل رواته محكوم لهم بالثقة. 

 محكوم لهم باإلتقانو. 

 رواة صحيح شهد لهم أهل العلم بأنهمو. 

 :في صحيحه، قال خرجهأم مسلم رحمه هللا تعالى الذي حديث اإلما"في المحاضرة السابقة  :مثال

حدثنا يحيى بن سعيد عن دمحم بن إبراهيم عن علقمة بن وقاس عن  ،نسأبن احدثنا عبدهللا بن قعنب حدثنا مالك 

(إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى): قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ  أمير المؤمنين عمر
1
لذلك هذا الحديث  

 .صحيح لذاته سمه حديثإ

صحيحه الذي يرويه عن  ال أحتاج رواية اإلمام البخاري في هذه الرواية إذا تتبعت هألن لماذا صحيح لذاته؟

 .ألحكم على الحديث إنه صحيح لذاتهحتاج هذه الرواية أنا ال أ ،عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الحميدي

فأنا ال  ،كل رواياته محكوم لهم بالثقة واالتقان والتجويد يعني ،أي أن الحديث بهذا الطريق فقط حديث صحيح

 .و سند آخر يقوي هذا السند حتى يصير معي الحديث الصحيحأأحتاج رواية أخرى أو طريق آخر 

 الحديث الصحيح لغيره

فُروي من أكثر من وجه فلما ُضمت هذه األوجه بعضها ، إنّما الحديث الصحيح لغيره هو في األصل حديث حسن

وُسمي حديثاً صحيًحا  ،ى درجة الحديث الصحيح لغيرهلإإلى بعض ارتقى هذا الحديث من درجة الحديث الحسن 

 .وإنما صح من طريق آخر، لغيره ألنه لم يصّح بالطريق الواحد الذي َروْيتُه به

أن النبي  ن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي هللا تعالى عنهالحديث الذي يرويه دمحم بن عمرو ب :مثال

(لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة) :ملسو هيلع هللا ىلص قال
1
. 

                                           

 (0/1)البغا  دقيقت - صحيح البخاري 1
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 لماذا؟ ،حسن وليس بحديٍث صحيحهذا الحديث في األصل حديث 

فوثقه بعض أهل العلم وتكلم  متكلم في حفظهإال أنه ، (صادق)ن كان صدوق إهذا و، ّن دمحم بن عمرو بن علقمةأل

رواية أخرى عند اإلمام البخاري  فوجدت، نما هو حديث حسنوإ ،فالحديث ليس حديثاً صحيحاً بذاته ،فيه بعضهم

 يفهذه الرواية وه ،عنه بنفسه هذا المتن ناد عن األعرج عن أبي هريرة زمن طريق آخر إلى طريق أبي ال

 .نه حديث حسن إلى حديث صحيحأرواية دمحم بن عمرو بن علقمة من ناد رفعت زرواية أبي ال

 .غيرهلإنما صار حديث صحيح  ذاته،لحديثًا صحيحاً ( الرواية) أي هو ليس هذا الطريق ،ذاتهلهو ليس صحيًحا 

 فائدة 

هللا سنخرج من كتاب اإلمام بن الصالح رحمه ، الحديثقبل الكالم عن الحديث الحسن سنأخذ الحكم على رواة 

نافعة لكل من أراد أن  يوه خطبة الكتاب صحيح مسلم)ونأخذ من مقدمة اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى ، تعالى

بل هي واجبة على كل من أراد أن يسلك في علم الحديث أن يطلع على مقدمة اإلمام مسلم  ،في علم الحديث يسلك

أفضل من  في رأيي الشخصي وأنا ،شرح كذلكمع شرحها وال يقتصر طالب علم الحديث بالمقدمة فقط بل بال

شرحها هو فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير أطال هللا لنا في عمره وكذلك العاّلمة طارق عوض هللا أيضاً شرحه 

نه يجب على كل من أراد أن أنا أرى أو ،ن شرحها كاإلمام النووي وغيرهقدمين موهناك من األ ،نافع ما شاء هللا

لطالب علم الحديث في  م مسلم رحمه هللا نظراً ألهميتهام الحديث أن يّطلع على مقدمة اإلمايسلك في دراسة عل

 (.دراسة علم الحديث

 رواةللتقسيم اإلمام مسلم  

  :لى أربعة أقسامٍ إاإلمام مسلم رحمه هللا تعالى قّسم الرواة أنفسهم  

 ولىالطبقة األ

والتي  ،وجوده في الرواية نحكم عليها مباشرةً أنها حديث صحيحالذي هو بمجرد  :هم الثقة المتقنين الجيدون

 .السلسلة الذهبيةيسميها أهل العلم 

                                                                                                                                            

 (1/110)ت الدباسي والنحال  - التاريخ الكبير للبخاري 1
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فمالك ونافع هذه  ،مام مالك عن نافع عن ابن عمراإل :السلسلة الذهبية مام البخاري أبو عبدهللا حين يقولاإل: فمثال

نفسه  مام مالك حتى يجبر مالك ألن اإلمام مالكفأنا لست مضطًرا بأن أبحث عن أحد من أقران اإل ،سلسلة ذهبية

 .إلخ...علم ،إمام ثقة كبير، حبر مجبور، ألنه

يحيى بن سعيد  ،علي ابن المديني ،عبدالرحمن بن مهدي ،سفيان بن عيينة ،وكذلك مثال سفيان بن سعيد الثوري

 . فهؤالء أهُل الحكم األول في الحكم على الرواة ،فقط والعدد بالطبع يزيد أمثلة هؤالء ،القطان

 الطبقة الثانية

المشهود له باألمانة ) :بن الصالح بأنهامام وصفه اإل: الحديث الحسن أو كما يسميه أهل العلم مستور الحال

 بن لَْيث ،عطاء بن السائب :هؤالء أمثال ،ملسو هيلع هللا ىلصصل دين يمنعه من الكذب على رسول هللا عنده في األ، (والدين

في  الذين بمجرد رؤيتهم الحديث الحسنهؤالء أصحاب الطبقة الثانية الذين هم أهل  ،يزيد بن أبي زياد ،أبي

دمحم بن عمرو بن علقمة الذي ذكرنا حديثه سابقاً، هؤالء هم أهل  مثل. الحديث نحكم على حديثهم بأنه حديث حسن

 . الرواية الحكم الثاني في

 الطبقة الثالثة

مثل عمرو بن خالد، عبدالقدوس  ،صال حديثهمأصحاب الطبقة الذين ال يجبر أ الضعفاء وهؤالء :الضعيف

 .دمحم بن السائب الكلبي، الواقدي ،الشامي وغياث بن إبراهيم

 الطبقة الرابعة

أي أن حفظه  ،ولكنه متهم في حفظه ،ملسو هيلع هللا ىلصال يكذب على رسول هللا ، هو ما غلب على حديثه الخطأ هو في نفسه ثقة

 .ولكنه صاحب دين ،جيد ليس

وواحد إذا توبع  ،انتبهوا فنحن إذا قسمنا األربعة التي قسمها اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى نجد إثنين سيؤخذ حديثهم

وواحد يرد حديثه حتى لو الحديث هذا أتى من ألف  ،و شوهد فإنه يقبل حديثه ألنه من أهل الدين والصالحأ

وجراح بن المنهال على سبيل ، نيفةأبي أويحيى بن  ،مثل عبد هللا بن محرر ومن غلب على حديثه الخطأ ،طريق

 .المثال ال الحصر
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لما قسم الروايات إلى هذه  فهو ،تقسيم الرواة عند اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى معمول به عند كل أهل العلم

أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة ) الطبقات األربعة أو إلى هذه األحكام األربعة معموالً بها عند كل أهل العلم

 (ألننا سنحتاج إليها كثيرا فيما بعد

الحديث أحد مثال فيه سلسلة ذهبية فال تحتاج أن يقوي هذا  ألنك إذا رأيت سند، نحتاجها بمجرد النظر في السند

 .بشرط أن يكون الحديث متصال فالسند صحيح وال شيء فيه ،آخر ألن هذا الحديث كل رجاله متقنون

 ؟ تعالى خّرجا لرواة متكلم فيهمهل الشيخان البخاري ومسلم رحمهما هللا :مسألة

الخمسة للحديث  أي إذا كان أهل العلم اشترطوا الشروط، الصحةاإلمام البخاري ومسلم اشترطا الصحة وما فوق 

 :ئما من المتشككينومع ذلك سؤال يرد دا، الصحيح فالبخاري ومسلم وضعوا شرطين زيادة

وتكلموا فيه عند الشيخين أي أن ، حديث 202 وهو أن اإلمام الدارقطني تكلم في البخاري ومسلم وخٌرج تقريبًا

وأعظم شروط الصحة في الدنيا كلها فكيف أن البخاري رحمه هللا تعالى يضع أقصى وأفضل  ،فيهم رواة ضعيف

 . من يقول ذلك ثق تماماً أنه لم يفتح صحيح الشيخين في يوم من األيام، ثم يروي لرواة متهم فيهم أو متكلم فيهم

مقصد ولكن نعم هذه البد أن يأتي ورائها ما هو ، أجيبك بنعم وإذا سألتني هل خّرج الشيخان برواة متكلم فيهم؟

 . لم فيهمالشيخين لرواة متك

بن أويس وهو ابن أخت اإلمام افاإلمام البخاري مثال خرج إلسماعيل  أو لماذا خّرج الشيخين لرواة متكلم فيهم؟

 فلماذا اإلمام البخاري خّرج له؟ ،وهذا ضعفه اإلمام النسائي على سبيل المثال ومتكلم فيه ،مالك

  بن أويس دفع لإلمام البخاري كتبه اأي أن إسماعيل ) اإلمام البخاري خّرج له ألنه أخذ كتبه :األولاألمر

 .فانتقى اإلمام البخاري الصحيح من حديثه وخّرجه في صحيحه( التي كتب فيها الحديث

وهذه  ،إذن اإلمام البخاري عندما أتى بأحاديث لراوي متكلم فيه أوالً هذا الراوي ليس مجروًحا جرحاً شديدًا

ولكن هل هو مجروح جرح شديد؟ ال ليس مجروحاً  ،واة متكلم فيهم نعمالشيخان خّرجوا لر ،قاعدة أولية

 .والذي ليس مجروحاً جرًحا شديداً هذا يدخل في الحديث الحسن، جرًحا شديداً 

 

فلما خّرجوا انتقوا األحاديث الصحيحة من أحاديث  ،ن إن شاء هللا ما هو الحديث الحسنوسنعرف هذا اآل

 . هو ليس حديثاً صحيح وهذا الحديث صار حسناً عند الشيخينوخّرجاه  ،الراوي المتكلم فيه
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 وإنما خّرجوه في االستشهاد ،أن الشيخين لم يخّرجا هذه األحاديث في صدر الباب :األمر الثاني 

 .هكذا يقول الرد عليهم ،وليس في صدر الباب( ليستشهد به)

 الحديث الحسن

بن حجر رحمه هللا اإلى الحديث الحسن كما عرفه الحافظ  الحافظ بن الصالح رحمه هللا تعالى انتقل بعد ذلك

أي أن الحديث الصحيح  ،هو كالحديث الصحيح تماما إال أن الراوي فيه خف ضبطه عن الحديث الصحيح"تعالى 

 انتهى "إذا كان راويه تام العدالة وتام الضبط فإن الحديث الحسن خف الضبط

 النوع الثاني وهو مستور الحالفنأتي على ، ذكرناه للحكم على الرواة يفنعود إذن إلى تقسيم اإلمام مسلم الذ

 (وغيرهم من أهل العلم ،ودمحم بن عمرو بن علقمة ،ويزيد بن أبي زياد ،وليث بن أبي سليم، كعطاء بن السائب)

ه هللا والبد من حفظه جيداً ألن ابن الصالح رحم، وهذا تعريف الحافظ ابن حجر ،هؤالء أصحاب الحديث الحسن

 .تعالى عندما عرف لنا الحديث الحسن أتى بأقوال أهل العلم فأدخل األمور في بعضها البعض

أن الراوي فيه خف ضبطه عن الراوي في : فتعريفه عند الحافظ بن حجر هو ،أدخل التعريف في تقسيم األنواع

 .لصحيحهي نفس الشروط الخمسة ولكن عند الضبط خف ضبطه عن الحديث ا ،الحديث الصحيح

، نعود لتعريف اإلمام ابن الصالح للحديث الحسن ذكر تعريفين األول لإلمام أبو عيسى الترمذي رحمه هللا تعالى

أي  ،لحديث الحسنلنة المتضمهي أكثر الكتب ، سنن النسائي ،سنن أبو داود ،يسنن الترمذ :وكتب السنن الثالثة

 .التي اشتملت على الحديث الحسن عن غيرها من الكتب

وروينا عن أبي عيسى الترمذي دمحم بن عيسى رحمه هللا تعالى أنه يريد بالحسن أال " :فقال اإلمام ابن الصالح

 .انتهى "يكون في إسناده من يتهم بالكذب وأال يكون حديث شاذًا ويروى من غير وجه نحو ذلك

بالكذب وأال يكون حديثا شاذاً اإلمام الترمذي يعرف الحديث الحسن يقول أال يكون في إسناده من هو متهم 

د أو أي من طريق أخر نحو ذلك أي بنفس الرواية التي رواها وال يكون هناك بينهم تضا ،ويروى من غير وجه

 .اختالف وإال صار الحديث شاذ

الحديث الحسن هو " :ابن الجوزي خر عند ابن الصالح ويقصد به اإلمامآقال بعض المتأخرين وهو تعريف 

أي اشتهر  انتهى "فيه ضعف قريب يحتمل ويصلح للعمل به وهو ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله الحديث الذي

 .واألمانة والدينعن رجاله الصدق 
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ألن كل عالم من هؤالء العلماء ذكر  ،وعلق اإلمام ابن الصالح على هذه التعريفات فقال كل هذا ال يشفي الغليل

ً من الحديث الحسن ً واحداً من الحديث الحسن أو إن شئنا فقل إن، نوعا أو قسم  ،اإلمام الترمذي عرف نوعا

فعل هذا ألنه ، ثم قام بتعريف الحسن لغيره، نوعاً حسن لذاته وحسن لغيره :الحديث الحسن إلى نوعيه المعروفين

 .اعتقد أن تعريف الحديث الحسن لذاته مشهوًرا فلم يعرفه وعرف الحديث الحسن

ما ": قال يالذ ذكره اإلمام الخطابيوليس فيما  ألنه تعريف جامع مانعبن حجر ا ولهذا تناولنا تعريف الحافظ

 "عرف مخّرجه واشتهر رجاله ما يفصل الحديث الحسن من الصحيح

 ما يفصل الحديث الحسن من الصحيح 

ف الحديث الحسن نفس التعريف الخاص بالحديث الصحيح وهو ما ُعِرَف مخّرجه  ؟لماذا ألن اإلمام الخطابي َعرَّ

، أيضاً كما هو في الحديث الحسنولذلك الحديث الصحيح هو ما ُعِرَف مخّرجه واشتهر رجاله  ،واشتهر رجاله

وقد أمعنت النظر في ذلك ) "حسن من الصحيحيفصل الحديث ال ما"لذلك َعلَّق اإلمام ابن الصَّاَلح هنا عليه وقال 

 (والبحث جامعاً بين أطراف كالمه

ُ عندما أمعن النظر؟: والسؤال هنا  ماذا وجد ابن الصَّاَلح َرِحَمهُ َّللاَّ

ً  :اإلجابة   .وجد أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين مثل الحديث الصحيح تماما

 :فالحديث الصحيح كما ذكرنا

 حديث صحيح لذاته. 

 حديث صحيح لغيره. 

 أقسام الحديث الحسن 

ُ تعالى يقول أن الحديث الحسن أيًضا ينقسم إلى قسمين   .كذلك اإلمام ابن الصَّاَلح َرِحَمهُ َّللاَّ

 الحديث الحسن لذاته

هو مستور الحال  ،الحديث الذي ال يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته :بأنهعرفه اإلمام ابن الصَّاَلح 

َولَِكْن ُهَو فِي  ،أي لم تتحقق أهليته لتحمل الحديث اَل تَْعنِي أَنَّنَا نَتَِّهُمهُ فِي ِدينِِه َواَل فِي أََمانَتِهِ  ،لكنه في ِحْفِظه شيءو

 .تَلَقِِّه الحديث لديه مشاكل
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دّث ببعض ما سمع فح ،أو َسْمعُهُ ثَِقيٌل فعندما كان يسمع من شيخه لم يضبط السمع سيء،مثالً أن يكون ِحْفِظه 

 .ن الصالح وهذا ما أراد قوله لناكالم اإلمام اب ىهذا معن فسقط منه بعض ألفاظ الحديث

هذا تعريف اإلمام ابن الصالح رحمه  ،كثير الخطأ فيما يرويه وال متهم بالكذب في الحديث ،غير أنه ليس ُمغَفَّاَلً 

ُ قد شرح هذا التعريف فقال ، تعالى للحديث الحسن لذاتههللا يظهر منه تعمد الكذب في  لم" :وكان َرِحَمهُ َّللاَّ

الحديث معروف من الحديث وال سبب آخر ويكون من الحديث ُعِرف بِأَنَّه ُرِوي من وجه آخر أو أكثر فيكون هذا 

 لماذا؟ "طريق آخر

لكن َضْعفُهُ كما قال اإلمام ابن و ضعيف،ألنه في األصل ضعيف وذلك ألن الحديث الحسن لغيره هو أصالً 

فصار حديثه ملسو هيلع هللا ىلص  فهو مجبور ألنه لم يتعمد اْلَكِذب على النبي ،ألنه ليس متهم باْلَكِذب الصالح رحمه هللا تعالى هو

 ً ولكن لما وجدنا حديثاً آخر من طريق آخر يُْعِضض حديثه سواء بالتتابع أو بالشواهد وهذا إن شاء هللا ما  ،ضعيفا

 .ج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً ثم يخر، ا بعد ماذا يعني تتابع الشواهدفيم سنتعرف عليه

 الحديث الحسن لغيره 

لكونه يَْقُصر عنهم في  ،أن يكون راويه من المشهورين بالصدق واألمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح

ال أنه لم يصل إلى أصحاب الطبقة يعني هو رجل مشهور له بالصدق ومشهور له باألمانة إ ،الحفظ واإلتقان

لدرجة أن اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى يقول لنا فرأيت إن وضعت  ،األولى التي قسمها اإلمام مسلم رحمه هللا

لو وضعتها مقابل الطبقة األولى التي فيها مالك وسفيان ابن  ،الطبقة الثانية التي هي طبقة الليث و يزيد وغيرهم

الفارق شاسع جدا بين رواية اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وأصحابه الذين هم  ستجد ،عيينة وشعبة ابن الحجاج

سم وسنعرف إن شاء هللا اآلن الفرق بينهما عندما نعرف لماذا ق، وبين الرواية الثانية ،ىأصحاب الرواية األول

علماء الحديث وعند وكال الحديثين يؤخذ بهما عند ، وحديث حسن الحديث أصالً إلى حديث صحيح أهل العلم

 . علماء الفقه

ُ تعالى لما قَسََّم الحديث أراد أن يقول لنا أمراً مهما جدا حيث أنه  لكن الحظ هنا أن الحافظ ابن الصالح َرِحَمهُ َّللاَّ

علم الحديث فإنه يستطيع أن يستنبط من كالم ابن الصالح رحمه هللا تعالى أمراً أي لمن درس  ،ترك األمر للفطنة

مهم جداً وهو أنه ليس كل ضعيف يزول بمجيئه من عدة وجوه ممكن حديث تَْقُصُر ُطُرق رواياته إال أن هذا 

 الحديث ضعيف لكن لماذا لم يجبر؟

 .ذب فلو ُرِوَي هذا الحديث من ألف وجهألن راويه من أصحاب الطبقة الرابعة الذين هم متهمون بالك
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اع: مثالً  أو دمحم بن السيب الكلبي الكذاب  ،حديث يرويه دمحم بن سعيد المسروق أو الواقدي هذا الكذاب الوضَّ

 ً اع أيضا ألن ، هذا الحديث لو أتى من ألف وجه لم تقبل روايته لماذا؟ ألنه أصالً ال يوجد هناك ما يجبره ،الوضَّ

 .لن يجبره شيء فما الذي سيجبره؟ ملسو هيلع هللا ىلصالحديث على النبي هذا كان يضع 

لذي هو إمام أهل السير والمغازي كما قال امثال، إنما إذا كان الراوي مستور الحال مثل دمحم بن اسحاق بن يسار 

هذا مدلس إذا عنعن الحديث صار حديثه ضعيف وهو مدلس محكوم عليه بالتدليس  ،اإلمام أحمد رحمه هللا

 وحديثه ضعيف، لكن إذا وجد ما يُْعضضهُ ويقويه وهذا يكون بالتتابع والشواهد؟

َق بَْيَن َمْن يَْقبَُل َحِديثَهُ فِي بَاِب التَّتَابُع َوالشَّوَ  اِهد الَِّذي ُهَو يرفع إذاً حينها يكون صار حديثه صحيح فالبد أَْن تُفَّرِ

 .كونه حديث حسن لغيره وبين من ال يقبل حديثه ىمن كونه ضعيف إل

 لغيره الحسن والحديث لذاته الحسن الحديث بين الفرق

ً  :الحديث الحسن لذاته هو حسناً من هذا الوجه فقط أي بمجرد أن أرى هذه الرواية نحكم عليها بأنها حديث  حديثا

أخرى تقويها تُعَِضُضها مثل مثالً الحديث الذي رواه اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى في رواية  حسن وال نحتاج

 :السنن

بَِعيُّ َعْن أَبِي ِعْمَراَن َعْن أَبِ  ي بَْكٍر اْبُن أَبِي ُموَسى قَاَل َحدَّثَنَا ُكتِيبَة اْبُن َسِعيٍد قَاَل َحدَّثَنَا َجْعفَُر ْبِن ُسلَْيَماَن الضُّ

 (إن الجنة تحت ظالل السيوف)يقول  ملسو هيلع هللا ىلصكنت مع أبي في أحد الغزوات فقال أبوه سمعت النبي : ّيِ قالاأْلَْشعَرِ 

 .هذا حديث حسن

أول رواته هو ، ألن كل رواته ثقات ن لماذا؟رى هذا الحديث نحكم عليه بأنه حديث حسن لكنألنه بمجرد أن 

وكل رواته محكوم لهم بالثقة إال أن َجْعفَُر ْبِن ُسلَْيَماَن  ،الكبارُكتِيبَة ْبُن َسِعيٍد هذا الشيخ أحد شيوخ اإلمام مسلم 

بَِعيُّ محكوم عليه بالتحسين فقط  .أن صار الحديث حسن ىوذلك لوجود هذا الراوي بينهم أدى إل ،الضُّ

تعمل  ولكن هذا الحديث مقبول ويعمل به عند كل علماء الحديث وعند كل علماء الفقه أي أن كل األمة اإلسالمية

الحديث ولكنه اقتصر عن درجة الحديث الصحيح لوجود هذا الرجل فيه هذا هو الحديث الحسن لذاته أي أنه  بهذا

 .بالطريق الواحد فقط يمكن أن نقبل الرواية
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ً  ىيسم :أما الحديث الحسن لغيره ألن الذي ُحِكَم ، ألنه هو في األصل ضعيف إال أن الضعف فيه يُْجبَر، ضعيفا

هد طريق آخر أو شا ىفأت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ى عل يكذبأي أنه لم يكن  ،بالضعف في هذه الرواية غير متهم بالكذبعليه 

 الحديث الحسن لغيره ى عن هذا الراوي فرفعه من الحديث الضعيف إل، آخر أَْو تَابَِع آخر

هللا بن  من طريق شعبة عن عاصم ابن ُعبَْيد هللا عن عبد ىمثل الحديث الذي رواه اإلمام الترمذي رحمه هللا تعال

في هذا فقبلت  ملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فاستشارها النبي : "عامر بن ربيعة عن أبيه

َجَها النبي   " ملسو هيلع هللا ىلصفََزوَّ

ه بالضعف وأنه ليس إال أنه غير محكوم علي ،إذاً فعاصم ابن ُعبَْيد هللا هذا محكوم عليه بالضعف عند أهل العلم

ليس مثل دمحم بن السيب الكلبي وال مثل ابن سعيد المصلوب وال  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ى َكذَّاٌب فهو لم يضع الحديث عل

أَْو اَل يَُكوُن  ،اْلِحْفظ ءلكن هو فقط قد يكون سي ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ىالواقدي فإنه لم يكن مثل هؤالء الذين يكذبون عل

هذا الحديث من طريق آخر ُحِكَم  روىِه أَْهُل اْلِعْلِم بِالضَّْعف فلما اإلمام الترمذي رحمه هللا يَْضبِط ِحْفِظه فََحَكَم َعلَيْ 

 .هذا الحديث بأنه حديث حسن ولكنه هذا صار حديث حسن لغيره ىعل

ولكن قد يقول قائل أنه اجتمع أهل الشأن الذين هم أهل  ،وليس لهذه الرواية ىألنه صار حسن لرواية آخر؟ لماذا

 .الحديث ومعهم أهل الفقه على أن الحديث الصحيح والحديث الحسن أن كليهما يعمل به

 شروط الحديث الحسن 

 :يعني مثال، شرطوقولهم هذا ال يعني كل الشروط، وإنما إذا سقط 

 اذا سقط شرط االتصال:  ً  . صار الحديث ضعيفا

 إذا صار في راويه متهم:  ً  . صار الحديث ضعيفا

  شاذاً إذا كان الحديث:  ً  . صار الحديث ضعيفا

  ً  . إذا كان الحديث منكراً صار الحديث ضعيفا

بن حجر رحمه هللا تعالى، أو اإلمام ابن الصالح أو غيرهم، لم يقصدوا كل الشروط اوهكذا، يعني سواء الحافظ 

 . مجتمعين
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 الضعيف بالحديث حكم العمل

حاديث الضعيف على ثالثة مذاهب، يعتبر كما نقول أهل العلم رحمهم هللا تعالى انقسموا في شروط العمل باأل

 (.طرفين ووسط)نحن 

 الضعيف بالحديث العمل يمنع َطَرف  ً الطرف األول على رأسه إمام الدنيا أبو عبدهللا البخاري  :مطلقا

رحمه هللا تعالى، قال بأن الحديث الضعيف ال يُعَمل به مطلقاً، ال في فضائل األعمال وال في غير فضائل 

 .عمالاأل

فلما ُسئِل األمام البخاري رحمه هللا تعالى عن العمل بالحديث الضعيف، قال رحمه هللا تعالى أوليس في 

 ؟الصحيحة ما يكفي ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح ما يكفي؟ يعني أال يوجد في سنة النبي 

 أئمة هو رأي سيء، لم يقل به أحد من  وهذا الرأي :مطلقا الضعيف بالحديث العمل أجازوا الثاني الطرف

 . في هذا الجمع الحديث الكبار المشهود لهم

 (الوسط )مثل ، وهو ما عليه جمهرة المحدثين :بشروط ولكن الضعيف بالحديث العمل أجازوا طرف

سفيان بن عيينة، أبو دمحم الهاللي إمام أهل الشام، اإلمام النووي، شيخ اإلسالم ابن تيمية، اإلمام أحمد بن 

ِمن َمْن أجازوا العمل بالحديث  ملسو هيلع هللا ىلص، والترمذي، وغيرهم الكثير من أمة دمحم حنبل، أبو داود، والنسائي

  .الضعيف ولكن بشروط

 شروط العمل بالحديث الضعيف

0.  ً عليه وسلم، ال يُعَمل بهذا  ملسو هيلع هللا ىلصمثل حديث رواه أحد الكذابين على النبي : أن ال يكون الضعف شديدا

 . الحديث لشدة ضعفه، وألنه يجب أال يكون الضعف شديداً 

 . أي ال ينبني عليه أصل في اإلسالم، وإنما يكون مندرجاً تحت أصل: أن يكون في فضائل األعمال .2

1.  ً  . يعني أن أُرّغبك في العمل. به في الترغيب فقط وإنما نعمل :أال يكون حديثاً ُمستحسنا

 أهل العلم يجتمعون على العمل بالحديث الضعيف؟هل 

مام حمد، واإلأمام وهذا مذهب اإل ،الفقهاء يجتمعون على العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره

ار في طريقهم وعمل بقولهم، وهو أن يُعَمل بالحديث الضعيف سمام أبو داود رحمهم هللا تعالى، ومن مالك، واإل

ال إمن صلى صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ِخداج ): ملسو هيلع هللا ىلصمثل حديث قال النبي ، ي الباب غيرهإذا لم يوجد ف

إلن اإلمام قرأ  ؟لماذا ،كأن هذا الحديث يريد أن يقول لنا أن المأموم في الصالة ال يقرأ بفاتحة الكتاب ،(المأموم

 . مكانه
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لعدم وجود حديث يُخالف هذا الحديث  ،ولكن الفقهاء يعملون به ،هذا الحديث في األصل ضعيف عند المحدثين

 .أصال، وليس في الباب غيره

للعمل اإلسالمي  على وجه اإللزام، وال تضيفه ملسو هيلع هللا ىلصأي ال تضيفه للنبي  ،"أن ال يكون مستحسنا": ومعنى قولهم

 ّغبك في العمل، مثل حديثيعني نعمل به في باب الترغيب، أي أنا اُرَ ، صار شرًطا عليك أن تقوم به نهأعلى 

ألن هذا موطن يَغفل فيه : حتى شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى عندما علق على هذا الحديث، قال ،دخول السوق

  فيستحب أن يكون فيه ذكر هلل ، أهله عن ذكر هللا

الفقهاء هو فهذا الحديث الذي رواه أهل  ،ولكن ليس على وجه االستحسان، أن تستحسنه ويصير عليك إلزاما 

 . ضعيف بالتأكيد ضعيف، ونحن باجتماع الفقهاء عليه ال نستطيع أن نحكم بصحته، فهو

 الحديث الضعيف عند أهل العلم

 لماذا أهل الفقه يعملون بالحديث الضعيف؟

م أ ،كاإلمام أحمد، وأبو داوود أيضا :من مذهب الفقيه أهل الفقه يعملون به، ألنه إما( 0 ي من مذهب الفقيه أن ُيقدِّ

م هذا الحديث  ،الرأي هو ال يحب يعنيالحديث الضعيف على الرأي  مثل اإلمام أحمد ال يحب الرأي، فيُقدِّ

  .الضعيف

 في المسألة الفقهية التي تقع أمامه غير هذا الحديث، أي ال يوجد :ليس في الباب غير هذا الحديث على أنه( 2

 .يقدمون العمل بالحديث الضعيف على القول بالرأي، اإلمام مالك وأبو داوود يكرهون الرأيفاإلمام أحمد وكذلك 

 لماذا أهل العلم يوردون الحديث الضعيف في مصنفاتهم؟

إذا كنتم ال تعملون بالحديث الضعيف، وال ) :هذه الشبهة دائما عوام النصارى يطرحونها على المسلمين

 (ألحد أن يستشهد به علينايعني ال نستشهد به في اإلسالم وال نسمح تستشهدون به ال لكم وال عليكم، 

أهل العلم في األساس أوردوا الحديث الضعيف في مصنفاتهم، وهذا طبيعي، يعني اإلمام البخاري مثال رحمه هللا 

وأنا أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف  "الجامع الصحيح"جمعت كتابي هذا، وهو  يقول تعالى عندما

 . حديث غير صحيح

 عالى يحفظ مائتي ألف حديث صحيح؟ما الذي جعل إمام الدنيا رحمه هللا ت
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ج الحديث جه  بمجرد أن :لمعرفة َمخرَّ ج الحديث، أو هذا الحديث مخرَّ يُذَكر حديث أمامه يكون عالما بمخرَّ

بل إن أهل العلم رحمهم هللا تعالى كانوا إذا تجالسوا مع بعضهم البعض  ،موجود في كتابه فيحُكم عليه بالضعف

 . يتذاكرون الحديث الضعيف

حدثهم أحد  لماذا؟ حتى يعرفوا مخّرج هذا الحديث، فإذا ،يعني يجلسون في مجلس فيذكرون الحديث الضعيف

ً ردوا الحديث بحديث ضعيف، قالوا له هذا حديث ضعيف ال يصح، عرفون في وجهه، ألنهم ي وإن كان كذابا

 .مخّرج هذا الحديث

 .مدار العمل في هذا الباب عليه وأوكذلك قد يوردونه إلن ليس في الباب غيره  (1

يريد أن يجمع األحاديث الضعيفة عالم  كن يأتيمم :جمع األحاديث في هذا الباب قد يوردونه ألنهم أرادوا (1

الجوزي، اإلمام األلباني رحمهم هللا تعالى أو غيرهم من أهل العلم، يريدون مثل اإلمام ابن  ،نفسها في كتاٍب واحد

  و في كتابأ، أن يجمعوا األحاديث الضعيفة في باب

جها، أو إن أراد أحدٌ أن يّطلع على مخارج هذه األحاديث فيجدها موجودة في  هو يجمعها حتى يكون عالماً بمخّرِ

 .كتاب

هذا مثل دمحم بن سعيد المصلوب،  :لبيان تفرداتهم ومناكيرهميوردونه في تراجم بعض الرواة الذين ضعفوه ( 1

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي ( أربعة آالف حديث)وفي رواية ( ألف حديث)تفاخر إنه وضع لما ذكره أبو جعفر المنصور، 

اديثهم هذه، حتى أن سفيان الثوري رحمه يذكرونهم بأح فلما يأتي أهل العلم يذكرون هؤالء الكذابين الوضاعين،

إني ألعلم ): نه كذاب، فقال سفيان رحمه هللا تعالىإهللا تعالى أخذ يوماً من دمحم بن السائب الكلبي، فقالوا له يا إمام 

 .أي أنه يعرف متى يصدُق ومتى يكذب، (صدقه من كذبه

  .م فيه، فيصححه قوم، ويضعفونه غيرهمراٍو متكلَّ : لالختالف بين أهل العلميوردونه في مصنفاتهم ( 1

 مثل إمام أهل مصر عبدهللا بن الربيع، هذا تغير في آخر حياته واختلط، فممكن: حال الراوي نفسه تغيريكون ( 1

 . المصنفين في زمانه يوِردون حديثه ولم يكن له علم على أنه اختلط

ألنهم جّوزوا أيضا العمل بالحديث  :الفضائلمن باب يضا الحديث الضعيف في مصنفاتهم أوقد يوردون  (1

واب أبو باب الرقائق، أي باب من أالضعيف في الترغيب في األعمال، فيضع الحديث الضعيف لباب الزهد 
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ً ضعيفاً أل، الفضائل أباحت العمل بالحديث  ملسو هيلع هللا ىلصن الجمهرة العُظمى من المحدثين في أمة النبي فيضع فيها حديثا

 . ، وفي الزهد، وفي غير ذلكالضعيف في فضائل األعمال

 .عتبار بالمتابعات والشواهديصح أو يصلح في باب اإلوقد يوِرد الحديث الضعيف ألنه  (9

الذي كان يفعله اإلمام البخاري واإلمام مسلم،  وهذا :يبين علته وممكن يِورد الحديث الضعيف في كتابه لكي (02

يعني اإلمام البخاري ومسلم رحمهما هللا تعالى لما كتبا صحيحيهما واشترطا فيهما الصحة، إال أنهم أوردوا 

وبلغنا : "فمثال حديث بالغ الزهري الذي أورده اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى، قال الزهري، الحديث الضعيف

فاإلمام البخاري رحمه هللا تعالى أورد ، وما إلى ذلك ،ل فيريد أن يتردىكان يتردى شواهق الجبا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 . هذه الرواية

قول لك وكذلك رواية مجاهد بن جبر، رحمه هللا تعالى في قصة اإلسراء والمعراج، اإلمام البخاري يوردها لكي ي

ى عندما يوردون هذه األحاديث في كتبهم فإنهم يوردونها فـأهل العلم رحمهم هللا تعال، انتبه هذه الرواية ضعيفة

 .لبيان ضعفها حتى ال يأخذ بها أحد

 الحديث الضعيف عند األئمة 

 ئمة يوردون الضعيف في كتبهم؟ لماذا األ

األئمة الذين هم أهل السنن وأهل المصنفات والمسانيد يوردون األحاديث الضعيف ألمور أخرى غير هذه األمور 

 .التي ذكرناها الُمجملة

قال ألن طريقة التصنيف هو  ؟يعني مثال اإلمام أبو داوود رحمه هللا تعالى في سننه لماذا يُوِرد الحديث الضعيف

 .أن يجمع كل األحاديث التي تتضمن أحكاماً فقهية ذهب إلى القول بها عالم من العلماء

 مذهب اإلمام أبو داوود 

، وكان مهتماً في كتابه بإيراد أقوال العلماء رحمهم هللا ه على المسائل الفقهيةصنف اإلمام أبو داود رحمه هللا كتاب

، فالعاِلم يقول كالمه أو حكمه بناًء على أحاديث سواء كان هذا الحديث صحيح أو حديث تعالى في المسائل الفقهية

 م بالمسائل الفقهيةفاإلمام أبو داوود رحمه هللا تعالى كان يذُكرهذا الحديث مع ضعفه ألنه يهتضعيف، 
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كذلك ألنه كان يرى أن الحديث الضعيف إن لم يكن شديد الضعف أقوى من رأي الرجال، كذلك اإلمام أبو داوود 

ج عن كل من لم يُجمع على تركه ج في كتابه للضعفاء بشرط أن ) رحمه هللا تعالى كان من مذهبه أنه يُخّرِ يُخّرِ

التي هي الطبقة الرابعة في الرواة عند اإلمام مسلم رحمه هللا  (تركه يكون هذا الضعيف لم يجمع أهل العلم على

 .تعالى

 مذهب اإلمام النسائي رحمه هللا تعالى

ج عن كل من لم يُجمع على تركه ويُخِرج اإلسناد الضعيف  ،اإلمام النسائي رحمه هللا تعالى في مذهبه كان يُخّرِ

 . رجالإذا لم يجد في الباب غيره أقوى عنده من رأي ال

اإلمام النسائي يجتمع مع اإلمام أبو داود ومع اإلمام أحمد ومع اإلمام مالك أن الحديث الضعيف عنده اقوى من 

 .، بل هو تابع في ذلك شيخه اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى في المسألةرأي الرجال

إذا كان ، اإلسالم ابن تيمية بن رجب رحمه هللا وذكره شيخاورأي االمام أحمد رحمه هللا تعالى ذكره الحافظ 

مام البخاري الحديث شديد الضعف فإن اإلمام النسائي يورده ليدل على عدم تبنيه لمضمون، يعني نفس فكرة اإل

ألن  ،ليس لكم دليال بهذا: قائال( جماعة الفقهاء)خرين وكأنه بذلك يرد به على اآل، مام مسلم رحمهم هللا تعالىواإل

 . هذا الحديث شديد الضعف

المحاضرة القادمة إن شاء هللا نذكر لكم لماذا اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى أورد الحديث الضعيف في كتابه 

 "سنن اإلمام الترمذي"أو  "الجامع الصحيح"

 مراجعة
 

 شرطي اإلمامين البخاري ومسلم

وم ومصطلح الحديث، أن الحديث الصحيح له خمسة شروط، اتفق اإلمام البخاري واإلمام مسلم مع كل علماِء عل

 ولكن اإلمام البخاري واإلمام مسلم قاما بعمل زيادة توثيق للحديث، بمعنى أن الحديث عند البخاري ومسلم 

 :ال يصح إال بشروٍط خمس وقد سبق ذكرها وهي

 إتصال السند 

 ضبط الراوي 

 عدالة الراوي 

 عدم الشذوذ 
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 عدم العلة 

شرط، والضبط شرط، والعدالة شرط، وأال يكون الحديث شاذًا وأال يكون معلال وال يكون صحيحا إال فاالتصال 

 .إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة

على هذه الشروط الخمسة شرطين  ولكن من باب التوثيق والتحسين زاد اإلمام البخاري واإلمام مسلم 

 .حديث إال بهماآخرين، وهما اللقاء والمعاصرة، فـ ال يصح ال

 الحديث الصحيح

البد أن يكون فيه لقاء ومعاصرة  متصال اأي أن أي حديثً  الحديث المسند المتصلعرفه اإلمام ابن الصالح بأنه 

 .من أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة البد أن تكون متصلة أي بها لقاء ومعاصرة% 9999بنسبة 

 تصال الحديث؟ اإذا لماذا وضع اإلمام البخاري واإلمام مسلم هذين الشرطين طالما أنهما من شروط 

ُل حمسهذا لزيادة التوثيق، كما يقول علماء البالغة ذكر الخاص بعد العام لبيان المنزلة، فمثال قال هللا تعالى  تَنَزَّ

وُح فِيَها بِإِذِْن َربِِّهْم ِمنْ  المقصود بالروح هنا هو جبريل بإتفاق أهل التفسير فذُكر  [1:القدر] ىجسُكِلّ أَْمرٍ  اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ

جبريل بلفظة الروح بالرغم من أنه من جنس المالئكة أيضا وكأن هللا يريد أن يقول أن جبريل له مزية خاصة 

 . فأفرده بالذكر

وطه اللقاء والمعاصرة فإن اإلمام كذلك فعل اإلمام البخاري واإلمام مسلم أي أن االتصال إذا كان من شر

استشفا من الصحيحين أن كل حديث في البخاري ومسلم البد أن يكون هذين  -أهل العلم  -البخاري واالمام مسلم 

 .الشرطين الخاصين الصحيحين ظاهران وال تشوبهما شائبة

 طبقات الرواة عند الراوي

حد مثل اإلمام دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري يقسم أهل وهذا يسميه أهل العلم طبقات الرواة عند الراوي الوا

 :العلم الرواة الذين رووا عنه العلم عنه إلى خمس طبقات

 هي التي روت عن الزهري وهم العشرة جمعت الحفظ واإلتقان وطول الصحبة ) :الطبقة األولى

العُمري، ومعمر بن راشد، كـ مالك، وابن عيينة، وعبيد هللا بن عمر ( للزهري والعلم بحديثه والضبط له
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ويونس بن يزيد، وُعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، وهؤالء متفق على تخريج حديثهم عن 

 .الزهري

 أهل حفظ وإتقان، ولكن لم تطل صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة يسيرة، ولم ) :الطبقة الثانية

األوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الرحمن بن كـ ( يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة األولى

 .مسلم عن الزهريونحوهم، وهؤالء يخرج لهم  خالد بن مسافر، والنعمان بن راشد،

 سفيان بن حسين، ك( قوم الزموا الزهري وصحبوه ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم) :الطبقة الثالثة

لهم أبو داود  وهؤالء يخرج ونحوهم ودمحم بن إسحاق، وصالح بن أبي األخضر، وزمعة بن صالح،

 .، وقد يخرج مسلم لبعضهموالترمذي والنسائي

 مثل ( قوم رووا عن الزهري من غير مالزمة وال طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم) :الطبقة الرابعة

يزيد المكي، إسحاق بن يحيى الكلبي، ومعاوية ابن يحيى الصدفي، وإسحاق بن أبي فروة، وإبراهيم بن 

 .لبعضهم الترمذي ، وهؤالء قد يخرجونحوهمثنى بن الصباح، والم

 عبد القدوس بن حبيب، ودمحم بن سعيد المصلوب، وهم ( قوم من المتروكين والمجهولين) :الطبقة الخامسة

، لبعضهم ابن ماجهويخرج  لهم الترمذي، وال أبو داود، وال النسائي،ونحوهم، فلم يخرج وبحر السقاء، 

 درجة كتابه عن بقية الكتب، وهكذاومن هنا نزلت 

هذه خمس طبقات فيأتي البخاري ومسلم فال يرويان أحاديث الزهري إال من الطبقة األولى أو من الطبقة الثانية 

لزيادة التوثيق واالستحسان في الصحيحين، عندما يخرج البخاري ومسلم حديث في الصحيحين فيريد أن  وذلك

، هذان شرطي البخاري مسلم زيادة علي الشروط التي التوثيق في سنة النبي  يقول إن هذا أعلى ما وصل إليه

 .وضعاها أهل العلم لتصحيح الحديث الصحيح

 الحديث الضعيف
 

 ا ذكر اإلمام الترمذي الحديث الضعيف في كتابهسبب

الترمذي جمع اإلمام الترمذي يذكر الحديث الضعيف في كتابه ألن اإلمام "يقول   اإلمام بن رجب الحنبلي

 انتهي"على شرط أن يذكر األحاديث التي عليها مدار العمل -السنن-كتابه 

يعني أي حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأمر فيه بالعمل، أي أمر من أمور العمل اإلسالم صالة وزكاة وحج أي شيء من أمور 

 فيها العمل في كتابه السنن ومعلوم أن أحاديث يجمع هذه األحاديث التي اختص النبي ملسو هيلع هللا ىلص الترمذيالعمل، فـ اإلمام 
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األحاديث الضعيفة في   الترمذي العمل يدخلها األحاديث الصحيحة واألحاديث الضعيفة، فلذلك ذكر اإلمام

 . كتابه

كما أن األئمة وخاصة أصحاب السنن الثالثة ما عدا اإلمام ابن ماجة، الحديث الضعيف عندهم ليس شديد 

لم يعولوا على ما هو ضعفه شديد جدا حتى يخرجوه  مة الثالثة النسائي وأبو داود والترمذياألئأن الضعف، أي 

 .وإنما ضعفه يستطيع أهل العلم أن يجبروه

تم ال نستطيع أن نحكم على حديث ألننا غير مجتهدين، نعم نأخذ ما أقره سواء األئمة ونحن كـ طلبة علم نحن وأن

النقاد أو أئمة الشأن في الحكم على الحديث، سواء كان صحيحا أو حديث حسن أو حديث ضعيف، كل ما سنذكره 

 .من أسماء األحاديث بعد ذلك ليس حكما على الحديث

ة، أن اإلمام عندما يقول هذا حديث رجاله رجال صحاح أو هذا حديث وقد سبق أن ذكرنا في المحاضرة السابق

رجاله ثقات، هذا ال يعني حكما على الحديث، ما ينظر مثال إلى المخرج أن رجاله رجال الصحاح، ويعتقد أن 

هذا قد يكون حكما على جزء من السند، وليس حكما على هذا الحديث صحيح، هذا ليس حكما على الحديث، 

كذلك أيضا جميع أسماء األحاديث التي ذكرت يعني لم نذكر إن الحديث المسند أو الحديث المتصل أو  ،لهالسند ك

الحديث الموقوف هذه األسماء لم يذكرها أهل العلم للمذاكرة، فال يصح الجهل بمعاني الحديث المرفوع وكذلك 

 .فـ هذه األسماء ليست حكماً علي الحديث المنقطع أو المقطوع،

 ث المسندالحدي
 

 هل الحديث المسند صحيح؟

، فأصبح هذا الحديث سند متصل أتصل سنده إلي النبي  يأن الحديث المسند هو الذ :الخطيب البغداديقال 

ال يعني كونه مسندا عند كل أهل العلم أنه سند موثوق كامل متصل ببعضه  وأثبت راويه صحته إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكن

 (البعض، وال يعني كونه مسند أنه حديث صحيح ألننا نحكم على السند وال نحكم على المتن

 : شروط المتن

  أال يكون شاذا 

 أال يكون معلالً، والعلة تقع في اإلسناد، وتقع في المتن. 

ا بعد الحديث الصحيح تكون حكماً عليه، يعنى إذا قال اإلمام البخاري حتى في غير جميع األحاديث التي سنذكره

الصحيح هناك أسئلة لإلمام الترمذي، يقول سألت دمحم بن إسماعيل يقصد البخاري شيخه عن هذا الحديث، فيقول 
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صحيح فيكون ذلك هذا حديث صحيح وكذلك اإلمام مسلم وأي أحد من األئمة في هذا الشأن، إذا قال هذا حديث 

حكماً على الحديث، وأنا كطالب علم أخذ به، ألن هذا حكم على الحديث، وإذا قال هذا حديث حسن فأنا أخذ به 

وإن قال هذا ضعيف فهذا أيًضا حكم على الحديث أخذ به، أما إن قال هذا حديث مسند فهذا ال يعتبر حكماً على 

 .الحديث

ً على الحديث، وكما ذكر اإلمام ابن الصالح  فلماذا قال حديث مسند؟   يعني أن هذا للمذاكرة وليس حكما

وذكر فيه ثالث أقوال ألهل العلم  تعالى بعد الحديث الضعيف، الحديث المسند، عرفه اإلمام ابن الصالح 

 وهذه الثالثة أقوال أصلهم قوالن اثنان

الحديث الضعيف والحديث الحسن هؤالء فقط هم ماعدا كلمة الحديث الصحيح و)ويمكن تلخيص ما مضى في 

حكم على الحديث، أما بعد ذلك إذا ذكرنا أي نوع حديث، االسم، ما هو إال للمذاكرة فقط وليس حكماً نهائيا على 

 (.صحة أو على ضعف الحديث

فيه  ألن العالم قد يقول هذا حديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، فنقول هذا حديث ضعيف ألنه مرسل

وارجع ألهل العلم  انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فنقول انتظر وارجع لإلمام الشافعي 

مراسيل سعيد بن المسيب تدخل في باب التتابع والشواهد وتصل )وأنظر ماذا قالوا في حديث سعيد بن المسيب 

ما قال يحيى القطان وأبو زرعة الرازي لها أصل كلها ماعدا كذلك مراسيل الحسن ك( كلها ماعدا حديث واحد

أربعة مراسيل، عند قول حديث ليس معناه النهائي أن الحديث ضعيف فننظر إلى إمام ثاني خرج هذا اإلرسال 

 .به أو ال يؤخذمن باب آخر وحكم عليه إذا كان 

 ال أهل العلم في الحديث المسندقوأ

 :ال ألهل العلم في الحديث المسنداذكر أقو اإلمام ابن الصالح 

 قول الخطيب البغدادي

الحديث المسند هو ما أتصل اسناده من راويه إلى منتهاه، فيكون السند أن  قول الخطيب البغدادي: أوالً 

 .كله متصالً ليس به إنقطاع وال فيه إعضال، متصل من أوله آلخره

حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن دمحم بن إبراهيم عن  اإلمام مسلم حدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنبمثل 

َوإِنََّما  بِالنِّيَِّة،  اأْلَْعَماُل  إِنََّما  يَا أَيَُّها النَّاُس )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال

ِلدُْنيَا  ِهْجَرتُهُ  َكانَْت  َوَمْن  َوَرُسوِلِه،  هللاِ  إِلَى  فَِهْجَرتُهُ  َوَرُسوِلِه  هللاِ  لَى إِ  ِهْجَرتُهُ  َكانَْت  فََمْن  نََوى،  َما  اْمِرٍئ  ِلُكّلِ  
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ُجَها  اْمَرأَةٍ  أَِو  يُِصيبَُها   حدثنا دمحم بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث ) ، 1(إِلَْيهِ  َهاَجَر  َما  إِلَى  َفِهْجَرتُهُ  يَتََزوَّ

حدثنا  -يعني الثقفي-بيع العتكي حدثنا حماد ابن زيد حدثنا دمحم بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبو الر

-إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد األحمر سليمان بن حيان حدثنا دمحم بن عبد هللا بن نمير حدثنا حفص 

مبارك حدثنا ابن أبي عمر ويزيد بن هارون حدثنا دمحم بن العالء الهمداني حدثنا ابن ال -يعني ابن غياث

حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن 

 (الخطاب على المنبر يخبر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

سل، الحديث من حيُث السند يُدعى حديث ُمسند عند اإلمام الخطيب البغدادي، وُمسند ألن السند كله ُمتسلهذا 

أي إسقاط أكثر )ليس فيه انقطاع أي لم يسقط واحداً من أول اإلسناد وال آخره، كما أنه ليس فيه إعضال 

 (.من شخص في السند نفسه

وذكر أبو عمرو بن عبد البر : "وهذا هو تعريف الحديث الُمسند عند الخطيب البغدادي، واإلمام ابن الصالح قال

ما ُرفع إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد يكوُن ُمتصالً بمعنى أن يكون إسناده كامل، كما أن الحديث الُمسند هو : حيُث قال 

هذا يسمى  عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي  مثال، نتهيا1"ذلكى ضرب اإلمام ابن الصالح مثال عل

ابي، هذا المثال ُمهم جداً ، وذلك ألن مالك أدرك نافع، ونافع أدرك ابن ُعمر وابن ُعمر صححديث ُمسند ُمتصل

ً بهذا السند فعندما نحفظ هذا السند وكذلك المتن نكون قد حفظنا  ألن في موطأ اإلمام مالك يوجد أربعون حديثا

 .أربعين حديثاً بسنٍد واحد

ون ، ألنه لم يذكر المت(موطأ اإلمام مالك)اإلمام مالك  فيجب لفت االنتباه أن ابن الصالح كان أكثر ذكره أسانيد

«اْلقَائِمِ  َصاَلةِ  نِْصُف  اْلقَاِعِد  َصاَلةُ » ملسو هيلع هللا ىلص قال مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا
1
 

 عند بدء ُمذاكرة مقدمة اإلمام ابن الصالح  

 وذلك وهذا الحديث في الصحيحين عند اإلمام البخاري وعند اإلمام ُمسلم اسمه حديث ُمسند ُمتصل للنبي 

 .ألن جميع رواته أدرك بعضهم بعضا

فلم يحصل بينهم انقطاع فال يوجد فراغ بين هذا السند فصار هذا الحديث ُمسنداً ُمتصالً أو قد يكون ُمسنداً ُمنقطعاً 

 (أي أنه سقط راٍو في وسط اإلسناد)

                                           

 ]مسند أبي داود الطيالسي[ -1
 ]موطأ اإلمام مالك[ 1

 ] اآلثار ألبي يوسف] -1
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َصاَلةُ  »قال  رو أن النبي عن عبد هللا ابن عم( دمحم ابن ُمسلم الزهري)مثال على ذلك حديث مالك عن الزهري 

«ماْلقَائِ  َصاَلةِ  نِْصُف  اْلقَاِعِد  
1

هذا الحديث اسمه ُمسند ُمنقطع وهو حديث ُمسند ولكنه لم يُحكم عليه أنه ضعيف أو ، 

وذلك ألننا كطلبة علم نأخذ باألحكام على الحديث من حيُث الصحيح أو الحسن أو الضعيف،  ال رغم أنه منقطع،

ك فهو للمذاكرة فقط، حتى نكون على دراية بها إذا ما تم ذكرها ولكنه ليس حكماً ال على صحته وال وما دون ذل

 .على ضعف الحديث

وهذا الحديث الذي ذكرته حديث ُمنقطع وذلك ألن دمحم ابن ُمسلم الزهري لم يُدرك عبد هللا ابن عمرو ابن العاص 

أن الصحابي ألزم هذا هو الحديث الُمسند ( أي أن الراوي أسنده للنبي ملسو هيلع هللا ىلص)فصار هذا الحديث وإن كان ُمسنداً 

 وصرح بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمتن الحديث 

وال على  قد يكون الحديث ُمسنداً وقد يكون ُمرسالً وقد يكون الحديث موقوفاً وال يدل ال على الصحة :ملحوظة

الضعف، إنما ننظر إلى تخريج الحديث، ونجمع كل ُطرق الحديث ثُم بعد ذلك نحكم عليها إما بالصحة وإما 

 . بالضعف

 قول اإلمام ابن عبد البر

اإلمام ابن عبد البر قال إن الحديث الُمسند هو ما ُرفع إلى النبي  :قول اإلمام ابن عبد البر في الحديث المسند: ثانيًا

 .ملسو هيلع هللا ىلص خاصه، إما باتصال السند

روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقلنا الحديث، وإما بانقطاع السند مثلما روى اإلمام مالك عن الزهري 

الزهري دمحم بن مسلم بن شهاب اسمه من صغار  ، فيوجد هنا انقطاع ألنعن عبد هللا بن عمرو عن النبي 

 . التابعين فهو لم يدرك عبد هللا ابن عمرو بن العاص

  الحديث كلها حتى نحكم ( شروط)الحديث المسند ال نحكم عليه ال بصحة وال بضعف ألنه لم يجمع طرق

 ولكن فيه انقطاع  عليه بالصحة أو بالضعف هو مسند للنبي 

ال نعلم ممن أخذ دمحم بن مسلم شهاب الزهري فمن الممكن أن يكون أخذ عن مجروح، ومن  ففي هذا الحديث مثالً 

الممكن أن يكون أخذ عن مجهول فهناك انقطاع أو فراغ وذلك ألن دمحم بن شهاب الزهري لم يدرك عبد هللا بن 

يث، ونرى هل هذا عمرو بن العاص حتى يأخذ منه فصار الحديث منقطعاً ومرسالً من باب االنقطاع طرق الحد

 .الحديث وصل بأي طريق هل تابع أحد الزهري في الرواية أم لم يتابعه أحد ويُحكم هل هذا الحديث

                                           
 ] ابن المبارك -الزهد والرقائق [ 1
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 الحديث المتصل
 

 أقسام الحديث المتصل

 المرفوع  -0

 الموقوف -2

 الفرق بين الحديث المرفوع والحديث المسند والحديث الموقوف
 

 الحديث المرفوع

 الحديث المرفوع 

، ممكن أن يكون به انقطاع كامل إلى الصحابي مأن يقول اإلمام مالك عن عبد هللا بن عمر أن ي ملسو هيلع هللا ىلصللنب ما أضيف

من الممكن أن يكون به إعضال يسقط واحد أو أكثر من واحد من السند، وهو مثال كحديث اإلمام ، والنبي قال كذا

«بِالنِّيَّاتِ  اأْلَْعَماُل  إِنََّما  » قال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسلم الذي ذكرناه سابقا لما قال عمر 
9

، أي المقصود به إما 

 يفعل شيئاً أو يقر شيئاً فالحديث المرفوع هو خاص بالنبي  الصحابي سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول شيئاً أو رأى النبي 

 الحديث المسند

  الحديث المسند 

وبنص كالم اإلمام الخطيب ( صاحب كتاب المستدرك)، بنص كالم اإلمام الحاكم النيسابوري ما أسند للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

يجب أن يكون متصل من أوله إلى آخره وال يكون به انقطاع، وموضوع اإلعضال أو اإلنقطاع على "البغدادي 

"كالم أكثر أهل العلم ال يكون فى الحديث المسند
02

 انتهي

كر السند كله ما عدا تصال وقد ال يُذاقد يقع فيه مسند المنقطع على قول اإلمام عبد البر فقط، أما الحديث ال

أن رأي أكثر أهل العلم هو رأي الخطيب ، مع العلم ولكنه رجع عن قوله إلي كالم أهل العلم ،الصحابي فقط

 .وقول ألبي عمر بن عبد البر« المستدرك»البغدادي والحاكم أبو عبد هللا صاحب 

 الحديث الموقوف

 الحديث الموقوف 

                                           
 ]طبقات الشافعية البن كثير[ 9
 ]الباعث الحثيث[ 02
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من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فـ هو ما ُوقِف على الصحابي، أي قول للصحابي سواء ، ما يروى عن الصحابة

قول فقهي أو اجتهاد من صحابي أو تفسير للقرآن الكريم أو َرأيًا ارتآها الصحابي أو صحابي رأى أحدا سواء من 

رأى ( تابعي أدرك الصحابي نفسه ولم يكلمه)سواء كان تابعي ولكن أدرك الصحابي أو من سواه،  الصحابة 

ى حديثا موقوفا، لَم؟ ألن الصحابي لم يرفعه للنبي عليه الصالة والسالم  .تابعيا يفعل شيئا وأقره عليه، كل هذا يَُسمَّ

 افع عن ابن عمر أن عمر ويؤخذ من الحديث الموقوف حكما فقهيا، كالحديث الموقوف الذي رواه مالك عن ن

(عُ َمن باع نخاًل قد أُبَِّرْت فثمَرتُها للبائعِ إالَّ أْن يشتِرَط الُمبتا) :قال
00
 

فـ الحديث موقوف علي عمر، أي أن هذه الفتوي من فقه واجتهاد عمر  فهذه فتوي من أمير المؤمنين عمر 

العبد وما ملكت : )رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالوطبعا هذا االجتهاد صحيح مائة بالمائة وُمستند على سنة  

(يداه لسيده، إال أن يشترط المبتاع
02
 

مَ  ِعْندَ  اْلُمْسِلُموَن )وبه قال اإلمام ابن حزم وغيره، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص   ُشُروِطِهْم إِالَّ َشْرًطا أََحلَّ َحَراًما، أَْو َحرَّ

(َحاَلل
113

فـ لما اجتهد عمر في هذا الحديث الموقوف صار العمل به، ألن اجتهاد الصحابة رضي هللا تعالى  ،

 .عنهم معمول به عندنا، ولكن ال يُرفع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 

 والحاكم الفرق بين المتصل والمسند عند اإلمام الخطيب
 

 الحديث المتصل 

 يطلق على المرفوع والموقوف

الحديث الموقوف هو ما وقف على الصحابي سواء كان قول الصحابي )على أنه  الحديث الموقوفويعرف 

أو فهم الصحابي لنص معين سواء كان من الكتاب أو السنة، أو اجتهاد الصحابي أو قول فقهي للصحابي أو 

 (أن الصحابي أقر أحدا من التابعين على هذا القول أو على هذا الفعل

  الحديث المسند 

 ال يطلق إال على كالم النبي 

 الحديث المقطوع
 

 تعريف الحديث المقطوع

                                           

 ] مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدويلمنتخب من ا [ 00

 ]مسند أحمد[ 02

 ] رشرح معاني اآلثا [ 01
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ألن  وذلكن التابعي يقول قوال فيسمى حديثا، ويسمي قول الصحابي والتابعي حديثا، ، بمعنى أهو قول التابعي

وهم أئمة علم الحديث كانوا  الحديث في اللغة معناه الجديد أو الكالم، والصحابة والتابعين وتابعي التابعين 

 .يطلقون على األثِر والخبِر حديثا

، أنصلي خلف المبتدع؟ فقال صلي وبدعته عليه، فهذا الحكم أو االجتهاد مثل لما سئل الحسن البصري  

( فهذا قول خاص بالتابعي)قول التابعي  والسبب، حديث مقطوعاسمه  الفقهي من اإلمام التابعي الحسن 

 .وليس قول من صحابي  فيصير موقوفا، وال من أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيصير مرفوعا أو يصير مسندا

طبعا أهل العلم يقسمون هذه األقسام من باب المذاكرة وال يحكمون عليها ال بصحة وال بضعف، هو الحكم 

ذه األحاديث تدخل في باب آخر وهو باب التخريج والتي نجمع فيها كل الروايات المباشر عليها ضعيف، ولكن ه

يمكن أن نصل منها رواية كانت منقطعة، ممكن نصل منها رواية كانت مرسلة، ممكن نصل منها رواية كانت 

 .لضعفضعيفة أصال ألن الراوي متكلم فيه أو مجروح ويسنده ويقويه راٍو آخر فيصير الحديث من الصحة إلى ا

أنه يوجد أمور يقولها الصحابي ولكن ال تأخذ حكم الرفع، يعني هناك أشياء هي موقوفة ولكن  والجدير بالذكر

فعندما يأتي صحابي يتكلم في أمور ( التكلم في أمور الغيبيات)أهل العلم يعطونها حكم الرفع مثال على ذلك 

ألن الصحابي ال يتكلم في الوحي من تلقاء  وذلك النبي الغيبيات فيما ال كالم فيه إال بوحي ، فهذا يرفعه إلى 

 :قال نفسه وإنما يتكلم عن النبي عليه الصالة والسالم، مثل رواية األعرج عن أبي هريرة 

َكأَنَّ  اْلَجَراِد،  َحدَُق  أَْعيُنَُهْم  َكأَنَّ  ْلُوُجوِه، ا ِعَراَض  اأْلَْعيُِن،  ِصغَاَر  قَْوًما  تُقَاتِلُوا  َحتَّى  السَّاَعةُ  تَقُوُم  اَل ) قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

(الشَّعََر، َويَتَِّخذُوَن الدََّرَق، يَْربُُطوَن َخْيلَُهْم بِالنَّْخلِ  يَْنتَِعلُوَن  اْلُمْطَرقَةُ،  اْلَمَجانُّ  ُوُجوَهُهُم  
01
، الراوي أبو سعيد  

ألن الصحابي الجليل أبي هريرة  وذلكا الحديث أخذ حكم الرفع الخدري حديث الفتن في صحيح اإلمام مسلم، فهذ

 لم يتكلم في هذه الغيبيات من تلقاء نفسه 

فهو لم ينزل عليه الوحي فهذا محال فالوحي انقطع بموت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ال شك فيه، كذلك إذا تكلم الصحابي في 

 إذا صح يأخذ حكم الرفع إلى النبي ( سبب النزول)ذا أيضا موضوع تفسير القرآن في باب أسباب النزول فه

ْ  لَُّكۡم  َحۡرث   نَِسآؤُُكۡم  حمسفي تفسير قول هللا تعالى  مثل حديث جابر بن عبد هللا  تُوا
ۡ
َّيَٰ  َحۡرثَُكۡم  فَأ ن

َ
ُمواْ  ِشۡئُتۡمۖٓ  أ ِ َوقَد 

نُفِسُكۡمۚ  
َ
ُقواْ  لِأ َ  َوٱتَّ نَّكُ  َوٱۡعلَُمٓواْ  ٱَّللَّ

َ
ه  م أ َلَُٰقوهُ ِر  مُّ ِ  [221: البقرة] ىجسٱلُۡمۡؤِمنِينَ  َوَبش 

                                           
 ]سنن ابن ماجه[  01
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هذه اآلية، أهل العلم  فأنزل هللا " من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول: "أنه كانت اليهود تقول

ألنه يتكلم في أمور هي من باب الوحي، وال يتكلم فيها أصال إال  وذلك، يعطون هذا أيضا حكم المرفوع للنبي 

 .بوحي

كذلك إذا قال الصحابي أُِمرنا بكذا ونُِهينا عن كذا، هو لم يصرح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي أمر أو هو الذي نهى، ولكن 

: قال حديث أنس  مثاللى الوحي، ، فيكون األمر مرده ا؟ بالتأكيد  عقال نسأل من الذي سيأمر الصحابة 

(اإلقامةأن يشفع في اآلذان ويوتر في  بالل  أمر)
01
هللا أكبر هللا أكبر، : ، يعني لما يؤذن يجعل اآلذان اثنين  

 .هللا أكبر هللا أكبر، أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا، يشفع في اآلذان ويوتر في اإلقامة

 لم يذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال من قريب وال من بعيد في الحديث، ولكن هذا الحديث حكمه أنه مرفوع للنبي  فأنس 

ناهيك عن أن هذا أيضاً من الدين، فمن الذي سيأمر الصحابة وينهاهم إال  ألنه من الذي سيأمر بالل  وذلك

 نفعل كذا ا عن كذا أو كنا على عهد النبي ، فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينالوحي بالنبي 

هم، فهذا يعني إن كان الصحابي لم يصرح  فالصحابي يريد أن يخبرنا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي أمرهم وهو الذي أقرَّ

ألن مدار هذه لك وذعلى الصحابي  فالحديث يصبح حكمه الرفع وليس الوقفبذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المسألة إطالقاً 

 . وليس على الصحابي األمور كلها على الوحي وعلى النبي 

 الفرق بين األثر والخبر

 قول الصحابي األثر،  

 هو قول النبي الخبر ، فعلماء الحديث كانوا يطلقون على هذا الحديث أن الحديث في اللغة معناه الكالم

: الرازي عندما يقول لإلمام عبد هللا ابن اإلمام أحمدوكانوا يطلقون أيضا على األثر حديث، يعني أبو ذر 

 ".ألف ألف حديث إن أباك كان يحفظ"

قال مليون حديث؟ طبعا هذا محال ولكن هو يقصد قول  اإلمام أحمد كان يحفظ مليون حديث فهل النبي 

الصحابة من تفسير للقرآن واجتهادات فقهية وغير ذلك من أقوال التابعين من تفسيرات للقرآن وتفسيرات للحديث 

الشريف وأقوال فقهية، وكذلك قول تابعي وكل هذه يطلق عليها حديث، كذلك أيضا اإلمام البخاري عندما يقول 

من صحيح  مئة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح، فهل مثال ما ينسب للنبي  وإني أحفظ

اإلمام البخاري يقصد كالم التابعين وتابعي التابعين من لف؟ ال، ولكن أ ثالثمائةالحديث وسقيمة يصل إلى 

                                           
 ] ت حسين أسد -مسند الدارمي  [ 01
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غة، ألن الحديث في اللغة ، كل هذا يطلق عليه لفظ الحديث لتفسيرات القرآن الكريم واجتهادات فقهية وما إلي ذلك

 .(الكالم)يا أخوة معناه 

 الحديث المرسل
 

 تعريف الحديث المرسل

، فهو قال رسول هللا : ، يعني يأتي التابعي فيقولالحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي باتفاق أهل العلم هو 

آخر السند، ألن آخر السند التابعي يسقط منه راٍو، إما في أول السند، وإما في وسط السند، ولكن ال يكون في 

 لو سقط الصحابي، صار الحديث مرسالف يروي عن الصحابي،

 أقسام التابعين

 :، التابعين إلى قسمينقسم أهل العلم كـ الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي 

 تابعين صغار 

  تابعين كبار وهم 

 دة السلماني الذي دخل مدينة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم مات رسول هللا،عبي، كملسو هيلع هللا ىلصهم الذين أدركوا كبار صحابة الرسول 

يعني كان هو على مشارف المدينة فُشيِّع في مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا قد لحق بالرفيق األعلى، فهو 

 يهللا ملسو هيلع هللا ىلص كـ أبي بكر وعمر وعثمان وعلبذلك لم يدرك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه أدرك كبار أصحاب رسول 

 .ولما يقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يكون حديثه مرسلوغيرهم، 

، هذا أسلم في فتح مكة، إال أنه لم يدخل مدينة رسول هللا رحمن السلمي اإلمام الكبير الحبروكذلك أبو عبد ال

طالقا، فهذا إهو أسلم في السنة الثامنة للهجرة ولكنه لم يرى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ! ل هللا، تخيلملسو هيلع هللا ىلص إال بعد موت رسو

إذا بلَّغ لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة بدون واسطة الذي هو الصحابي يكون حديثه مرسل ويحكم عليه بالضعف،  

وهذا إمام كبير ثقة حبر أخذ عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بالرغم من أنه أدرك كبار الصحابة، والمفترض أنه

، واإلمام ابن الصالح ذكر مثال عبيد هللا بن عدي بن الخيار وسعيد بن ومع هذا يحكم على حديثه بالضعف

  المسيب وغيرهم 

عبيد هللا بن عبيد بن خيار أدرج له في صحيح اإلمام البخاري حديثا عن وحشي ابن حرب الذي يتحدث عن قصة 

، وكذلك له في الصحيحين حديث جبريل الذي يرويه هو عن عبد هللا بن عمر عن إسالم وحشي ابن حرب 

ذَاَت يَوٍم، إْذ َطلََع َعلَينا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسول  ِعْندَ  ٌس ُجلُو نَْحُن  بَْينَما  » أمير المؤمنين عمر رضي هللا تعالى عنهما، قال
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«َرُجٌل َشديدُ بَياِض الثِّياِب، َشديدُ َسَواِد الشَّْعرِ 
01

، هذا الحديث المشهور جدا، هذا الرجل أدرك كبار أصحاب 

ال واسطة بينه وبين النبي األكرم، يصير حديثه ولكن إذا وصل الحديث مباشرة الى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ب، رسول هللا 

 ً   ضعيفا

حتى ننظر في تخريج الحديث، ونجمع طرق الحديث، ونرى هل وصله أحدٌ عنه، أو وصله أحد أقرانه، سواء 

ج له الشيخين في لماذا كان تابعي كبير أو تابعي صغير، عن أحد أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  هذا إمام، وثقة، خرَّ

 .لصحيحين وما إلى ذلكا

فإن كان الحال هنا  ؟نحن ال نعلم هل هو أخذ هذا الحديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن صحابي أم عن تابعي مثله لكن

مجهول فال نعلم، هل نضمن أخذه عن صحابي، أو أخذه عن تابعي، فيصير الحديث ضعيفاً، حتى ننظر في طرق 

 .الحديث وما إلى ذلك

كان في مدينة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في عهد أمير سعيد بن الُمَسيب : ناس يقعون في مثل هذه األمور، يقولكثيٌر من ال

هذا حكٌم يسير على كل األحاديث المرسلة، حتى ننظر فيها، هل ؟ المؤمنين عمر، كيف إذا رفع الحديث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .رريٍق آخهي ُوِصلت من طريٍق آخر أم لم توصل من ط

 حدوث انقطاع في الحديث المرسل

 واإلنقطاع هو سقوط الراوي، إما في أول السند، أو في وسط السند، : إذا وقع انقطاع في الحديث المرسل

صار ( الذي هو الصحابي)إذا كان في آخر السند أو في آخر السند ومما هو معلوم عند أهل العلم أنه 

 .الحديث مرسالً 

  التابعي؟إذا وقع فيما دون 

يعني وقع في أول اإلسناد، أو وسط اإلسناد، ثم وقع الصحابي أيضا من اإلسناد، هل يصير هذا الحديث ُمرسالً، 

 .أم منقطعاً؟ الحظ هنا اجتمع اإلرسال واالنقطاع في نفس الرواية، أي أن الرواية واحدة، اجتمع فيها ِعلَّتين

 ي الحديث مباشرة وأوصله مباشرة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو لم يُدِرك حصل فيها اإلرسال لرواية التابع العلة األولى

 .النبي عليه الصالة والسالم

 حصل انقطاع بسقوط راٍو، أو راويان من اإلسناد :العلة الثانية. 

                                           
 ] ]جامع األصول[  01



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

51 

أن المرسل ال يُسمى مرسالً إال إذا كان االنقطاع بين  والصحيحفي مسألة الحديث المرسل،  العلماء  اختلف

 .، يعني سقط ما بين التابعي والنبي األكرم ملسو هيلع هللا ىلص، هذا فقط هو الحديث المرسللتابعي والنبي ا

، فـ !فاحذر من الحديث المنقطع، الذي سقط منه راٍو، ثم سقط الصحابي بعد ذلك، وتقول هذا حديٌث مرسل

ق إال على أن يكون السقط في اإلسناد ما بين الصحيح عند أهل العلم في هذه المسألة، أن الحديث المرسل ال يُطلَ 

 .أما ماعدا ذلك، فَيُسَمى حديثاً منقطعاً، أو حديثاً ُمعضالً التابعي والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، 

كما سبق أن ذكرنا أن الحديث المرسل يأخذ حكم الضعيف، حتى لو كان التابعي كبير ومشهود له باإلجالل 

مراسيل سعيد بن  مثلخذ حكم الضعيف، إال أن يَِصح َمْخَرجه بمجيئه من وجٍه آخر، واإلتقان وما إلى ذلك، يأ

وأوصلها، فصارت هذه صحيحة تدخل في الحديث الحسن  المسيب، هذه المراسيل تتبعها اإلمام الشافعي 

 .لغيره

من ضمن الحديث و، الحديث الحسن لغيره هو أصال حديث ضعيف، ولكن ضعفه ليس شديدقلنا من قبل أن 

، ولكنه ُوِصل من طريق آخر فصار الحديث الحديث المرسل والحديث المرسل هو األصل ضعيفالحسن لغيره، 

أحتج الشافعي  لذلكحسناً لغيره قواه رواية أخرى، قواه مخرج آخر لهذا المتن، فصار هذا الحديث حسن لغيره، 

جوٍه أخرى، ولكن إذا أردنا الحكم على رواية فإنها وجدت مسانيد من و بمراسيل سعيد بن المسيب  

ستكون ، أما لو كنت أجمع طرق الرواية كما فعل اإلمام الشافعي حكم عليها بالضعففسنسعيد بن المسيب 

 . صبح حسن لغيره بمعني أنها روايات صحيحةيموصولة ف

يحتاجه الفقهاء كثيراً، الحديث الصحيح لغيره يختلف عن الحديث الحسن لغيره، الحديث المرسل  ملحوظة

 .موضوع الحديث يُنظُر له من زاوية الفقهويعملون به، وقد ذكرنا في بداية المحاضرة أن 

 ابن الصالح في الحديث المنقطع

معيناً وال مبهماً أي حديث  ال مذكورأن يقع من اإلسناد راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما غير وهو  

 .  الحديث المقطوع هو قول التابعي أو فعل التابعي أو إقرار التابعيسقط منه راو قبل التابعي، وذكرنا أن 

الخ ...أما الحديث المنقطع منه اإلسناد الذي ذكر فيه بعض رواتِه بلفٍظ مبهم نحو الراوي عن رجٌل أو عن شيخ

( حدثنا معمر عن رجل:)كن أن يكون به راٍو ُمبهم قبل الوصول إلى التابعي مثلمن األلفاظ المبهمة، ومن المم

ً فيكون هذا حديث منقطع،  ، ومن األحاديث المنقطعة ما رواها عبد فال نعلم من حدث معمر، فيكون حديثاً منقطعا

 .الرزاق السمعاني في آخر حياته وموجودة في مصنفه مصنف عبد الرزاق
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قال رسول هللا صلى هللا عليه : زاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد عن حذيفةما رواه عبد الر :مثل

ِ لَْوَمةُ اَلئِمٍ  َفقَِويُّ  َولَّْيتُُموَها أَبَا بَْكٍر إْن )وسلم  (أَِميٌن اَل تَأُْخذُهُ فِي َّللاَّ
01
  

ا انقطاع، وإنما سمعه من ، ألن عبد الرزاق السمعاني لم يدرك سفيان الثوري، فصار بينهمهذا حديث منقطع

النعمان بن أبي شيبة عن سفيان بن سعيد الثوري، وعندما قال عن سفيان بن سعيد الثوري كان يوجد هنا انقطاع 

 كذلك سفيان بن سعيد الثوري، لم يسمعه من أبي اسحاق، وإنما سمعه من شريٍك عن أبي اسحاق

ن سعيد الثوري، وعبد الرزاق لم يسمع من سفيان، فسقط فهذا هو الحديث المنقطع، عبد الرزاق قال عن سفيان ب

النعمان )بينهما راٍو، فهذا السقط أدى إلى انقطاع في السند، في فراغ بين عبد الرزاق وسفيان الثوري، الذي هو 

، وكذلك أيضا سفيان بن سعيد الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن (بن أبي َشيبة

 .إسحاق، هذا هو الحديث المنقطعأبي 

 الفرق بين المنقطع والمرسل

  الحدبث المرسل 

 الحديث المرسل يكون االنقطاع منه في آخر السند، أي بين التابعي والنبي 

 الحديث المنقطع 

 .وإنما المنقطع يكون فيه السقط في أول اإلسناد، أو في وسط اإلسناد، أو أن يُحدِّث عن رجٍل ُمبهم

 يوضح الفرق بينهم وبين المرسلالحديث المنقطع  ىعل مثال

اللهم إني )عن أبي العالء بن عبد هللا عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، في الدعاء في الصالة 

(أسألك الثبات في األمر
01
 أبي العالء بن عبد هللا يقول عن رجلين، وهذين الرجلين ألنهذا حديث منقطع ،  

ُمبهمين، فنحن ال نعرف الذي روى عن شداد بن أوس هذا ماذا يكون حكمه؟ هل هو موثَّق عند أهل العلم؟ ُحجة 

 .عند أهل العلم؟ ضعيف؟ كالهما ضعيف؟ مع أنه ضعيف

                                           

 ]معرفة علوم الحديث للحاكم[ 01

 

 ]ابن أبي شيبة المصنف[ 01
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ً إال إنه يَْجبُر صاحبه، إلن الضعف ليس شديدا،  ، وِعلَّة االنقطاع هو بين أبي العالء بن فصار هذا الحديث منقطعا

ى أحد الرجلين، وحذف من اإلسناد و، د هللا وبين شداد بن أوس والصحابي عب لو أبي العالء بن عبد هللا سمَّ

 .صار الحديث مرسالً ـ ل، شداد بن أوس 

 الفرق بين المقطوع والمعضل والمنقطع

 الحديث المقطوع 

 من حيث كالم التابعي، وأفعاله، وإقراره، هو مداره على التابعي

  المنقطعالحديث 

 يسقط راٍو واحد، إما في أول اإلسناد، وإما في وسط اإلسناد: ، يعني الحديث المنقطعسقوط أحد رواة اإلسناد

 الحديث الُمْعَضل 

، يعني أنه حديث منقطع، ولكن سقط من إسناده عدد كبير من الرواة، فـ يُسقط أكثر نوع من الحديث المنقطع

 .وإما أول اإلسناد ووسط اإلسناد وآخر اإلسنادي وسط اإلسناد، من راوي، إما في أول اإلسناد، إما ف

(بِالنِّيَّاتِ  اأْلَْعَماُل  إِنََّما ) الحديث في قوله مثل 
09

هذا حديث معضل ألننا نأتي هنا بالتابعي عن الصحابي عن ، 

وصار هذا حديثا  عن النبي ، هنا أسقطنا كل السند أبقينا فقط علقمة بن وقاص وعمر بن الخطاب النبي 

 .معضال ألنه سقط منه أكثر من راو

بلغني  اإلمام مالك -بلغني نحو ما قال مالك : الحديث الذي يرويه اإلمام أبو نصر السندي الحافظ قال: مثل

(َوِكْسَوتُهُ  َطعَاُمهُ  ِلْلَمْملُوِك )قال  عن أبي هريرة أن الرسول 
22
هذا حيث معضٌل لوجود سقط ، ]مشيخة ابن طهمان[،  

بين اإلمام مالك وأبو هريرة وهو سقط ألكثر من راٍو، معضال لسقوط أكثر من راٍو بين مخّرج الحديث في كتابه 

 .الفرق بين الحديث المعضل والمنقطع ففي المعضل سقوط راويان أو أكثر، فهذا هو  والنبي 

أنظر كيف -كم أبو عبد هللا قال ما رويناه عن األعمش للحديث المعضل والمنقطع ما رواه اإلمام الحا :مثل

ُجِل  يُقَاُل )  قال ما رويناه عن األعمش عن الشعبي قال -اختصر اإلسناد فأسقط ثالثة أو أربعة رواة  اْلِقيَاَمةِ  يَْوَم  ِللرَّ

(فتَنِطُق َجواِرُحه. ما َعِملتُه: َعِملَت كذا وكذا؟ فيَقولُ 
20
 

                                           
 ] ابن المبارك -الزهد والرقائق  [ 09
 ] المباركابن  -الزهد والرقائق  [ 22
 ]صحيح جامع[ 20
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وهو معضل ألنه ما بين اإلمام الحاكم واإلمام األعمش كله سقط، فال نعرف  رتههذا الحديث معضل على شه

 .عّمن أخذ الحاكم حتى وصل إلى اإلمام األعمش

بيد أن االمام الحاكم لو أسقط راويا واحدا كشيخه أو شيخ شيخه أو أي أحد من تالميذ األعمش كان هذا الحديث 

 .صار الحديث معضال سيسّمى منقطعا ولكن ألنه أسقط أكثر من راو

 مراجعة
 

 نوعا الحديث الصحيح

نقول ونكرر يا إخوة الحديث الذي  اوال زلن، وحوله وطوله وقوته في أنواع الحديث نتكلم بفضل هللا  اال زلن

ذان النوعان يُحكم عليهم ه( الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته)فقط يحكم عليه بالصحة مباشرة هو نوعين 

 .بالصحة

به عند أهل السنة والجماعة في العقائد وفي األعمال  يعمل، صحيحأول ما أرى الحديث أحكم عليه بأنه حديث 

الحديث الصحيح بقسميه الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره ، وفي فضائل األعمال وفي الحالل والحرام

 .هذين النوعين من األحاديث يعمل بها في كل شيء، والحديث الحسن لذاته

 . حديث ضعيف إال أن الضعف فيه لم يكن شديدا ًهو أصاًل  قلنا :لغيرهالحديث الحسن 

ضعفه في  ولكن، وأمانتهليس محكوم عليه في شيء من دينه  ، بالضعفيعني الراوي الذي حكم في هذا الحديث 

حكمه حكم الحديث يقويه ويتابعه ويشاهده ويعضده صار هذا الحديث  (آخرسند  )،ا آخرجد طريقً حفظه فإذا وُ 

 .الصحيح بقسميه

به عند أهل السنة والجماعة في فضائل األعمال وفي االعتقاد وفي العمل وفي  يعمل: لذاتهوحكم الحديث الحسن 

 . الحالل والحرام

 الحديث الضعيف

ل يعني الحديث الضعيف ال يحل حال، فقطبه عند جمهور أهل العلم في فضائل األعمال  يعمل: الضعيفالحديث 

يصل  جداً  شديدًا مجروح شديدًا،بشرط أال يكون ضعفه  فقط،في فضائل األعمال  ستعمليُ  إنما ، وال يحرم حرام

 . إلى درجة الكذب فهنا ال يحق بحال من األحوال أن يُعمل به
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 الحديث المرسل

بصحة وال بضعف ال يحكم عليه ال ، الصحيح والحسن والضعيف الحديث، إذن كل األحاديث ماعدا هؤالء الثالثة

هل هذا الحكم هو  ولكن، الضعيفالمرسل مباشرة هو من قبيل  الحديث، مرسليعني أقول حديث ، بمجرد الرؤية

ً ليس حكمً ال،  نهائي؟حكم  ولكن هل هذا حكم ، الضعيفكذلك الحديث المنقطع هو من قبيل الحديث ، ا نهائيا

ً ا ننهائي؟ ليس حكمً  نرى الضعف هل هو ، التخريجد أن ندخل الحديث في طور ألننا الب ؟على الحديث لما هائيا

ً  رال يجبفإن كان ، يجبر أم ال يجبر، الضعفحكمه شديد الضعف أم قليل  وإن كان يجبر ، واحداً  قوالً  صار ضعيفا

 .يتقوننظر إلى حاله هل تقوى أم لم 

 .كمالحهذه األحاديث التي درسناها في المحاضرة الماضية حكمها ينطبق عليها هذا 

 الحديث الشاذ
 

 تعريف الحديث الشاذ

ومنه حديث ، عندما أسمع كلمة شاذ في اللغة العربية فيكون معناها المخالف، اللغة معناها المخالف فيكلمة الشاذ 

هللا مع يد )عبد هللا بن عمر رضى هللا تعالى عنهما الذي خرجه اإلمام الحاكم في المستدرك وفيه قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

(شذ في النار، الجماعة ومن شذ
22
 .النارمن خالف الجماعة كان من أهل  أي، 

 .فكلمة الحديث الشاذ أو كلمة الشاذ معناها المخالفة في اللغة العربية

 ولكنه ،-العلم فيهو راوي ثقة ضبط عدل إمام مشهود له - هو أن يروي الراوي الثقة المحدثين اصطالحعند 

 يخالف أن أو خالفهم هو طبقته نفس من يعني غيره من الحديث روى من إما به خالف الحديث هذا احديثً  ىرو

 ،منه أكثر العدد في مجموعهم هو من يخالف أو منه أصح هو من يخالف يعني ،منه أصح هو من رواية الثقة

 سمع يكون قد الراوي من وقع لوهن ؟المخالفة هذه أتت أين من إذن، .ثقة حكمه ؟أصاًل  حكمه ما الراوي هذا لكن

 روايته أن إلى أدى كله هذا متن في سنداً  أدخل ،سند في سنداً  أدخل ،عليه اختلط يكون قد ،نسي يكون قد ،خطأ

 .الشاذ الحديث اسمه هذا تمام ،شاذة رواية

 ؟محاضرة أول في الصحيح الحديث تعريف تتذكرون هل

 وال شاذاً  يكون وأال مثله عن لعدلا الضبط رواه الذي المتصل المسند الحديث هو الصحيح الحديث فيتعر

 ،اشاذً  يكون وأال ،الصحيح الحديث تعريف في قلنا إذاً  ،أخذناه الذي الصحيح الحديث تعريف هو هذا ،معلالً 

                                           

 (0/222)ط العلمية  -المستدرك على الصحيحين للحاكم  22
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 الحديث تعريف في قلنا ونحن ،الصحيح الحديث خالف ألنه لما؟ الضعيف الحديث قبيل من الشاذ الحديث أصبح

 الحديث كان فلما ،الصحيح الحديث صفات وال الحسن الحديث صفات ال فيه تجتمع لم الذي الحديث هو الضعيف

 .ضعيف حديث بأنه عليه ُحِكم الحسن الحديث ويخالف شاذ ألنه الصحيح الحديث يخالف الشاذ

 الراوي يعني السند في الوهن له حدث أي ،السند في شذ  الراوي يكون أن بمعني السند في يكون قد الشذوذ قال

ً  والمتن السند في يخطئ وقد اتفقنا كما ثقة إمام أنه مع المتن في يخطىء وقد السند في أخطأ  اأيضً  هإن مع ،معا

 .الثقة في يخطئ أنه إال ،العلم أهل عند والفضل بالعلم له مشهود كبير ثقة إمام

 الوهن يقع وقد ،المتن في منه الوهن يقع وقد ،السند في ثقة هو الذي الراوي من الوهن يقع قد الشاذ الحديث إذن

 .المتن في اأيضً  ويخطأ السند في يخطأ الثقة الراوي ممكنال فمن ،امعً  والمتن السند في

 ابن معمر رواه ما ،بعض مع ثنيناال المتن في وخطأ السند في خطأ فيه ألنه المثال هذا أحفظ ذلك على مثال

 راشد بن معمر السند أخرى مرة ،هريرة بيأ عن المسيب بن سعيد عن الزهري حدثنا قال الصنعاني راشد

 أهل إمام المسيب بن سعيد عن الزهري شهاب ابن مسلم بن دمحم الزهري حدثنا قال اليمن أهل إمام الصنعاني

 الشذوذ سبب شذوذ في وهن هنالك ،خطأ فيه هذا السند انتبه ،الجليل الصحابي هريرة بيأ عن وعالمها المدينة

 بالفضل له مشهود واإلتقان بالجود له مشهود علم حبر كبير إمام معمر إن مع الصنعاني رشد ابن معمر من

فألقوها وما حولها وإن كان  عت في السمن فإن كان جامدالفأرة إذا وق) ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال الحديث العلم أهل عند والدين

(مائعا فارموا
21
 هللا شاء إن المدلس نشرحس ،المدلس الحديث وليس الشاذ الحديث هو ومتنًا سنداً  الحديث هذا 

 .اآلن

                                           

، وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن معمراً قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه، "وإن كان مائعاً فال تقربوه: "حديث صحيح دون قوله: (ت األرنؤوط 111/ 1)سنن أبي داود  21

 باإلسناد السالف قبله وبمتنه، وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر، فجعله عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فقد رواه الناس عن الزهري

، والترمذي بإثر 02/ 2البنه " العلل"في  ، وأبو حاتم(0922)وقد خطَّأ معمراً في ذلك البخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث . وزاد فيه الزيادة المشار إليها منفردًا بذلك

ً كما رواه أصحاب (. 1011)بتحقيقنا " مسند أحمد"، و 111 - 111/ 1البن قيم الجوزية " تهذيب السنن"وانظر تفصيل ذلك في (. 0922)الحديث  وقد رواه معمر أحيانا

 .الزهري عنه على الصواب كما قال عبد الرزاق بإثر الحديث، وسيأتي بعده

/ 0" المحلى"، وابن حزم في 111/ 9، والبيهقي 211/ 1" العلل"، والدارقطني في (0191)، وابن حبان (1120)، ومن طريقه أخرجه أحمد (211)عند عبد الرزاق  وهو

 (.2102)، والبغوي 012

من  111/ 9من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي  211/ 1" العلل"عن دمحم بن جعفر، والدارقطني في ( 1011)عن عبد األعلى السامي، وأحمد  212/ 1وأخرجه ابن أبي شية 

 .طريق عبد الواحد بن زياد، أربعتهم عن معمر، بهذا اإلسناد

 .وانظر ما قبله وما بعده

 .يستصبح به ويدهن به السفن ونحوهاال تقربوه أكالً وطعماً، وال يحرم االنتفاع به من غير هذا الوجه استصباحاً وبيعاً، ممن : أي" ال تقربوه: "قال الخطابي قوله

حديث صحيح  - عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد: عن عبدان، عن عبد هللا بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري( 1119)وأخرج البخاري 

قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه، فقد رواه الناس عن الزهري باإلسناد السالف قبله وبمتنه، ، وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن معمراً "وإن كان مائعاً فال تقربوه: "دون قوله

وقد خطَّأ . ا منفردًا بذلكوأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر، فجعله عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وزاد فيه الزيادة المشار إليه

تهذيب "وانظر تفصيل ذلك في (. 0922)، والترمذي بإثر الحديث 02/ 2البنه " العلل"، وأبو حاتم في (0922)بخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث معمراً في ذلك ال

على الصواب كما قال عبد الرزاق بإثر وقد رواه معمر أحياناً كما رواه أصحاب الزهري عنه (. 1011)بتحقيقنا " مسند أحمد"، و 111 - 111/ 1البن قيم الجوزية " السنن

 .الحديث، وسيأتي بعده

/ 0" المحلى"، وابن حزم في 111/ 9، والبيهقي 211/ 1" العلل"، والدارقطني في (0191)، وابن حبان (1120)، ومن طريقه أخرجه أحمد (211)وهو عند عبد الرزاق 

 (.2102)، والبغوي 012

من  111/ 9من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي  211/ 1" العلل"عن دمحم بن جعفر، والدارقطني في ( 1011)على السامي، وأحمد عن عبد األ 212/ 1وأخرجه ابن أبي شية 

 .طريق عبد الواحد بن زياد، أربعتهم عن معمر، بهذا اإلسناد

 .وانظر ما قبله وما بعده
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 ،المتن في شذوذ فيه نعم المتن؟ في شذوذ فيه  ،السند في شذوذ فيه نعم السند؟ في شذوذ فيه إخواننا يا الحديث هذا

 وسفيان نسأ بن مالك مثل فقط معمر عدا ما الزهري شهاب بن مسلم بن دمحم تالميذِ  كل ؟السند شذوذ هو ما طيب

 ،الطريقة بهذه الحديث هذا راو الزهري شاب ابن مسلم بن دمحم تالميذ من الكثير وغيرهم جريج وبن عيينة بن

حدثنا دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد هللا ابن عبد هللا ابن عتبة عن عبد هللا " السند شذوذ أوالً  نرى دعنا

 السند هذا "-(الحديث)- ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأن خالتِه ميمونة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بن عباس رضي هللا تعالى عنهما ع

دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري وهم تالميذه األتقياء الذين عاصروه فترة  :تهروا من عرفنا.إذن ،للحديث الحقيقي

 -لماذا؟  -كبيرة من الزمن والمشهود لهم بالعلم واإلتقان أن معمر بن راشد الصنعاني َشذَّ في رواية هذا الحديث 

حدثنا ( وأصل الحديث ليس كذلك وأصله)لقول معمر حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن عباس رضي هللا تعالى عنهما عن أم المؤمنين ميمونة 

 ( الحديث) -: ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأبنت الحارث الهاللية رضى هللا تعالى عنها 

الذين هم أكثر منه وبالتالي ثقتهم أعلى من  فأين يكمن الشذوذ؟ يكمن في أن معمر َشذَّ في الرواية وخالف العدد

  .الروايةثقة معمر في 

ومن وجه آخر هناك شذوذ في المتن يكمن في تفصيل معمر للسمن والذي خالف فيه من هم أوثق منه والذي لم 

، من طريق عبد الواحد بن زياد، (1111)« مشكل اآلثار»يفصل منهم أحد تلك الواقعة لما أخرجه الطحاوي في 

أنه ُسئَِل عن فأرة : عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن سعيد بن المسيب، عن الزهري، عن معمر

ً ، فُخذُوها وما حْولها فأْلقُوهُ  جاِمداً إِْن كان ): وقعت في سمن؟ قال أِو ، فاْستْصبُِحوا بِهِ ، اأْو مائِعً ، وإِْن كان ذائِبا

 .(فاْستْنِفعُوا بِهِ 

والشذوذ وقع من معمر بن راشد الصنعاني إمام أهل اليمن الذي هو إمام ثقة مجود متقن وقع منه خطأ في الرواية 

وما جاء بحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني ، في الشذوذ في السند والمتن

ع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أنه سم

ا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ملسو هيلع هللا ىلص عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه قيل لسفيان فإن معمرً 

ملسو هيلع هللا ىلص ولقد سمعته منه  هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إال عن عبيد هللا عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي

  .امرارً 

                                                                                                                                            

 .حرم االنتفاع به من غير هذا الوجه استصباحاً وبيعاً، ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوهاال تقربوه أكالً وطعماً، وال ي: أي" ال تقربوه: "قال الخطابي قوله

 عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد: عن عبدان، عن عبد هللا بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري( 1119)وأخرج البخاري 
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ونحن هنا بصدد شذوذ من معمر بن راشد الصنعاني مع كونه إمام ثقة مجود متقن وقع منه خطأ في الرواية في 

 .والمتنالشذوذ في السند 

و أن تكون وذ وها البد من توافره في الشذهناك شرطً  لمن تكن المخالفة وشروطها؟، المخالفة: الشذوذ في اللغة

أي اختالط ويرجح أهل العلم السبب في ذلك الى دخول بعض السند  موهولكن حدث منه ، وثقة المخالفة من إمام

على غيره وكما وضحنا في الحديثين سالف الذكر أعاله أن الزهري روى بسندين فجاء االختالط على معمر من 

 . فساق متنا يخالف رواة الزهري في هذا الحديث مهنا وكذلك وه

 البد من متابعة هذه الروايات إما  :ُسئَِل الشيخ عن مجيء الحديث بأكثر من رواية فقال في ذلك :لطيفة

بالتتابع أو بالشواهد والحاصل في هذه الروايات مخالفة اإلمام معمر بن راشد الصنعاني لمن هم أوثق 

وقال أنه غير مطلوب منا السند ، ات ولم يحدث متابعة أو شواهد لرواية معمرمنه ممن رووا هذه الرواي

ا ال يفهم إال باألدلة التوضيحية فممكن أن تكون غير فاهم للقاعدة ألن علم الحديث كعلم البالغة تمامً 

منهم وبفهم السند يفهم الحديث كله ألن ُجل علماء الحديث يعرفون هذه األنواع من األحاديث باألمثلة و

 .بن الصالح الذى لم يذكر الحديث الشاذ وإنما عرفه بالمثال وبكثرة األمثلة يتضح األمر

وهناك مثال آخر لحديث وقع فيه الشذوذ في المتن وهو ما يرويه اإلمام بن ماجة رحمه هللا في السنن من حديث 

عروة  عن عثمان بن عمروعن عن معاوية عن سفيان عن أسامة بن زيد  -وهو إمام كبير-عثمان بن أبى شيبة 

إن هللا ): قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، هذا السند ليس به مشكلة فهو صحيح المشكلة تكمن في المتن، السندعن عائشة هذا هو 

(ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف
21

فهذا المتن به شذوذ والذي وقع في الشذوذ هو أسامة بن زيد شيخ ، 

مثل  عندنا في علم الحديث وعلم الروايات وهذا يفعله أئمة النقد فقط  ؟ا أسامة بن زيدفنحن كيف عرفن، سفيان

هذا تخصصه في  الدارقطنياإلمام ، أبو جعفر العقيلي، أو يحيى بن سعيد القطان فهذا إمام نقد معين،يحيى بن 

الواحدة التي رويت عن شيخ  فالمسألة يسمونها سبر الروايات يعني نحضر الطبقة، علم الحديث الذي هو إمام نقد

نأتي بتالميذ علي بن المديني ونسبر روايتهم ،  نحضر تالميذ وليكن علي بن المديني إمام أهل العللمثاًل ، واحد

فالذي خالف الرواية بما ال يمكن الجمع ألنه قد يكون هناك جمع ، عن علي ونرى من اتفق منهم ومن خالف

هذا الحديث له طريقان وما إلى  أصالً ويمكن أن يكون ، ال غضاضة فيهاممكن يكون أخذها عن راوي آخر فهذه 

                                           

" على الذين يَِصلون الصفوف: "، والصحيح أنه بلفظ"على ميامن الصفوف: "إسناده حسن، إال أن معاوية بن هشام وهَم في قوله (2/011)ت األرنؤوط  - سنن ابن ماجه 21

 .، وسلف هناك تخريج هذا اللفظ الصحيح وبيان االختالف في إسناده على أسامة بن زيد(991)كما سلف برقم 

 .هو ابن سعيد الثوري: سفيان

 (.2012" )صحيح ابن حبان"وهو في . عن معاوية بن هشام، بهذا اإلسناد" عن عثمان بن أبي شيبة( 111)وأخرجه أبو داود 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -كذا قال، والمحفوظ بهذا اإلسناد عن النبي : 021/ 1" سننه"وقال البيهقي في  عاوية بن وم" إن هللا ومالئكته يُصلُّون على الذين يَِصلون الصفوف: "-َصلَّى َّللاَّ

 201/ 2" فتح الباري"ومع ذلك حسنه الحافظ ابن حجر في : قلنا. هشام ينفرد بالمتن األول، فال أراه محفوظا
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أو الذي أقل في الثقة يحسب ، ا يحسب أنه شاذفإن لم يمكن الجمع فالعدد األقل دائمً ، ذلك مما يمكن الجمع بينهم

 .أنه شاذ ألنه خالف من هو أجود منه أو خالف من هو أوثق منه

رووا هذا الحديث عن غير أسامة بن زيد هكذا عن  جن سفيان وكذلك ابن جريلرواة ألأسامة بن زيد هنا خالف ا

فاختلف اللفظ هنا بما ال يمكن  (ي الصفوفإن هللا ومالئكته يصلون على مسوّ ) :عائشة كذلك قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

والحديث الشاذ حكمه ، ديث شاذفلما لم يمكن الجمع بينهما حكم على رواية أسامة ابن زيد بأنه ح، الجمع بينهم

ا من شروط الحديث ألنه خالف من هو أصح منه هذا من موضع ومن موضع ثاني ألنه فقد شرطً ، الضعف لماذا

كنا قد ذكرنا أن الحديث ، الصحيح التي ذكرناها في أول محاضرة في تعريف الحديث الصحيح وشروطه

ح منه في صفلما خالف أسامة بن زيد من هو أ شاذاً ون الصحيح له خمسة شروط الشرط الرابع منهم هو أال يك

 .الرواية حكم على روايته بأنها رواية شاذة أي ضعيفة

ً السندآخر في  مثاالً نأخذ  في األول الذي هو مثال معمر يتفق فيه السند والمتن فأنت  مثاالً نحن وضعنا  ، طبعا

ً يمكن أن تحفظه بحيث يمكن أن تطبقه على الحديث الشاذ وهكذا تكون قد فهمت الحديث الشاذ  وال ينقصك ، تماما

 ً ة ا في السند ما يرويه سفيان بن عيينحديث أيضً ، مثال واحد يسير معك في السند ويسير معك في المتن ،فيه شيئا

عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن  -وهذا من أجل الشيوخ سفيان بن عيينة- رحمة هللا عليه 

 مات في مدينة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وليس له وارث يرثه إال عبدًا كان هو أعتقه كما نقول رجل مقطوع من شجرة هذا رجاًل 

الحظ أني أقدم لكم - واإلتقاناألئمة الكبار المشهود لهم بالثقة  حماد بن زيد وهو من، الذي يريد أن يقوله الحديث

لكي تالحظ أن الحديث الشاذ شرطه أنه وقع من إمام ثقة ألنه لو وقع من ، كل الروايات التي شذ فيها إمام ثقة

عليكم األمر آخر سنعرفه في المحاضرة القادمة بإذن هللا ال أريد ذكره اآلن حتى ال يختلط  اسمغير ثقة سيكون له 

وخالف ابن جريج  علىخالف سفيان ابن عيينة وخالف  -وهذه نصيحة أحد اإلخوة بارك هللا فيه ونفعنا هللا به

ألنه أوقف السند على عوسجة الذي هو التابعي ولم يصله  لم؟ ،كبار متقنون في هذا السند الثالثة أئمةوهؤالء 

صارت الرواية منقطعة أم مقطوعة؟ هل تتذكرون الفرق بين هل  فإلى ما صارت الرواية يا إخوتي؟. بابن عباس

 .فصارت الرواية مقطوعة المنقطع والمقطوع؟

أعتقد أّن الحديث الشاذ . لم؟ ألنه خالف من هو أوثق منه في الرواية، هذا السند عند حّماد ابن زيد صار سنداً شاذاً 

وسمي بذلك ألّن الراوي خالف في الرواية من  الحديث المخالف هو: الحديث الشاذ، أصبح واضحاً بغير مشاكل

 .أو أّن الراوي الثقة خالف العدد األكثر في رواية الحديث عنه. هو أوثق منه في الرواية
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ويقع الشذوذ في السند فيصير الحديث شاذاً ويقع الشذوذ في المتن فيصير الحديث شاذاً ويقع الشذوذ في كليهما 

ً فيصير الحديث  ً من شروط  ديثوالح، شاذاً معا الشاذ من قبيل الحديث الضعيف ــ ال يقبل ألنه خالف شرطا

 .شيء سيرفعه وال، الحديث هو شذوذالحديث الصحيح والذي 

هللا إّن ) فمثالً حديٌث كحديث، بينهمنحن قلنا الراوي ثقة ولكنّه خالف من هو أصح منه بما ال يمكن الجمع 

هذا الراوي خالف العدد ، الحديث ليس هكذا، هكذا قال أسامة بن زيد (الصفوف ميامنيصلون على  ومالئكته

فنحن عرفنا أنّه شاذ ألّن  ،(الصفوف ُمسّويإّن هللا ومالئكته يصلون على )نقلوا حيث ، الكبير الذي هو أكثر منه

من أّن  فبدالً أصالً حديث معمر قلب إسناد الحديث ، كما في حديث معمر. الراوي الثقة خالف من هو أصح منه

بن عباس عن ميمونة رضي هللا تعالى عنها  عبد هللابن عتبة عن  عبد هللايقول حدثنا الزهري عن عبيد هللا بن 

فصار الحديث ، بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقلب الحديث حدثنا دمحمقال 

من الوجه اآلخر الذي رواه به تالميذ الزهري كمالك وسفيان لم؟ ألّن الحديث لم يرد بهذا الوجه وإنما أتى ، شاذاً 

 .فلما خالف الشاذ من هو أصح منه صار حديثه ضعيفاً للمخالفة، جريج وغيرهم رحمهم هللا تعالى وابن

أوالً  الصفوف؟ُمسّوي الصفوف ومرة على ميامن رد بوجهين مرة على ون يكون الحديث أولكّن هل ممكن 

ً  األئمة أئمة فلّما هم لم يبلغوا عن ، الحديث كان من شأنهم إذا اختلف طريق الحديث معهم يوردون الطريقين معا

 .الزهري هذا علمنا بأّن معمر قد شذّ 

، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قاال اإلمام مسلم مثالً رحمه هللا يقول حدثنا زهير بن حرب وعلي بن خشد: مثال

أحدهما ، حتى يعلمك أّن هذا الحديث له طريقين وليس طريق واحد إلمامين معاً؟ولكن لماذا اإلمام مسلم أتى با

 .و الثاني تابع اآلخرأإن شئت فقل األول تابع الثاني ، تابع اآلخر

 .فيورد اللفظين (.أو قال كذا)يقولون أّن المتن إذا ورد لهم بلفظين ، كذلك كانوا يصنعون في المتن

وكل رواة الحديث عن ، أي أّن الزهري لم يقل باللفظين، بن مسلم بن شهاب الزهري فلّما لم يكن هذا من شأن دمحم

لنفترض جدالً أن الحديث ورد ف ، معمروهم كلهم خالفوا ، الزهري أوردوا اللفظ اآلخر الذي خالفوا به معمر

ً بلفظين  ولكن ، هذا بالتأكيد، عمرشهاب الزهري وافق م مسلم بنمن تالميذ دمحم بن  أحدًا كنّا سنرى  بالتأكيد، معا

 .أّن معمر قد خالفهم فروى الحديث بوجه هو اختلط فيه امعمر عرفنلّما كلهم خالفوا 

 . يبق عندكم أدنى مشكلة مع الحديث الشاذ هكذا ولمأتمنى أن يكون األمر اتضح 

 كيف يكون الشذوذ في السند؟
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 خطأ؟ فيه عرفنا كيف ،خطأ منه فيه وقع سندًا الثقة الراوي يروي أن هو :السند

 بالطريق أحد يرويه فلم :ثالحدي هذا في الرواة طرق كل خالف هذا فالراوي ؛المتن طريقة بنفس خطأ فيه عرفنا

 عبيد عن يروونه الزهري شهاب مسلم بن دمحم حديث في الشريف الحديث رواية كل تخيل .غيره هو ذكره الذي

 الرواية بهذه يروا الرواة كل وسلم هللا صلى النبي عن ميمونة عن باسع بن هللا عبد عن عتبة بن هللا عبد بن هللا

 .الرواية عليه واختلطت شذ قد أنه عرفنا معمر خالفهم فلما ،معمر إال يخالفهم فلم

 في مأ السند في سواء آخر طريق من رواية وبين ابينه الجمع ويمكن مشكلة فيها ليس التي الرواية *تذكير*

 .الحديث صح المتن

 ال بشرط البعض بعضهما مع والمتن السند في وإما ن،المت في وإما السند في إما خالفةم فيه وقع الحديث الشاذ

 .صحيح الحديث صار بينهما الجمع أمكن إن ،بينهما الجمع يمكن

 بن سفيان عن (الزبير بن هللا عبد وهو) الحميدي عن البخاري اإلمام يروي بالنيات األعمال إنما حديث فمثالً 

 بن سفيان عن قعنب بن هللا عبد عن صحيحه في تعالى هللا رحمه مسلم اإلمام ويرويه ،سعيد بن يحي عن عيينة

 .سعيد بن يحي عن عينية

 اإلمام إن نقول أن نستطيع وال ،البخاري اإلمام خالف هللا رحمه مسلم اإلمام أن نقول أن نستطيع ال هنا فنحن

 .الطريقين بين الجمع يمكنو طريقان له الحديث ألن لماذا؟ .البخاري ماماإل عن شذ مسلم

 متى نحكم على الحديث بأن به شذوذ؟

  في المتن ال يحكم على الحديث بأن فيه شذوذ أمسواء في السند  أمكن الجمعلو. 

  الواقعة يحكم على هذا  الرواية أحد وال يمكن الجمع في هذهيحكم بأن هذا الراوي لم يتبعه على هذه

 .لكن هذا ليس موضوع الحديث الشاذ) روايات كثيرةالحديث بالشذوذ ويمكن ترجيح رواية واحدة على 

 .من جميع الروايات وأصح قأد ابأنهعلى الرواية الواحدة  موافيحك( وقتهاإن شاء هللا سنتكلم عنها في 

  كيف يظهر الشذوذ؟

 بن يحيى ،طانالق سعيد بن يحيى مثل النقد أئمة عمل هو الروايات وسبر الروايات بسبر إال الشذوذ يظهر ال

 ببعضها المرويات هذه وتقابل واحد شيخ عن رويت التي الرواة طبقة بجمع ويتم طنيرقُ االد االمام ،معين
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ً  به يستفاد هذا الروايات سبر وموضوع .البعض  بيان في وإنما فقط .الشذوذ في وليس الكذب أهل بيان في أيضا

 .الرواية بسبر وإما بالتاريخ إما يستبان الكذب وبيان الكذب

 أو الُمدِلس، الحديث الُمدلّس
 

 تعريف الحديث المدلس

ً فالنٌ فنحن نقول  والستر خفاءاإل هو والتدليس ، دلس بالعلم أي إنه أخفى دليالً هذا الدليل يكون عليه أحيانا

 .عليه دلياًل  ألنه الكالم بعض أخفى أو دلياًل  أخفى إنه أي جيداً وجماعة مقارنة األديان يفهمون هذا اللفظ 

 .لكالمه معرض في هللا رحمه الشافعي عرفه كما اإلبهام أو خفاءواإل الستر هو :اللغةالتدليس في 

ً  سليًما السند يظهر حتى السند في عيب خفاءإ هو :االصطالحالتدليس في   والستر خفاءاإل أي ،العيوب من خاليا

ً  السند يظهر حتى عيب اخفاء هو .معين لغرض واإلبهام ً  نقيا   .العيوب من وخاليا

 في كله المدلس فالحديث بالمتن عالقة له وليس بالسند خاصة التدليس إن لنا تأكد السند في شيء خفاءإ بقولنا

 .بالمتن عالقة له ليس السند

 المدلستقسيم الحديث 

 يتضح حتى أقسام ثالثة إلى قسمته وأنا قسمين إلى تندرج كلها ولكن ،اجدً  عديدة تقسيمات إلى يقسمونه العلم أهل

هناك كتب مؤلفة في الحديث المدلس فقط والرواة المدلسين وما إلى ذلك أُلف فيهم كتب وأنا قسمته  ،أكثر األمر

 لكم إلى ثالثة أقسام حتى يتضح 

 تدليس اإلسناد

هو الذي روى عن  :قال -اإلسنادوهو رحمه هللا من أفضل من عرف تدليس -وهو كما عرفه الحافظ بن الصالح 

 .اإليهامشيخ مالم يروي عنه بقصد 

ً -مثل أن يغيب الدكتور عبده  :للتوضيحمثال  عن محاضرة فيسأل أحد األخوة عما قاله  -الذي يحضر معنا دائما

 .ا قال فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كذا وكذاذا األخ أن الدكتور شام ساق سندً فيقول له ه ،الدكتور شام اليوم
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مباشرةً بل قال عن شام ، ذلكولكنه لم يفعل ، وكذافاألصل أن يقول الدكتور عبده حدثني وليكن أحمد قال شام كذا 

 فما حدث أنه أسقط الذي حدثه عن الدكتور شام وهذا ما يسمي بتدليس اإلسناد 

 :سبيل المثالعلى 

اإلمام سفيان بن عيينة إمام أهل الحجاز وهو إمام كبير وأحد أقران اإلمام مالك وهو ال يعدله في روايته عن 

اإلمام الزهري سوى اإلمام مالك فيمكنك أن تقول إن أفضل رواة دمحم بن مسلم شهاب الزهري هما مالك بن أنس 

 .عيينةجاز مالك بن أنس وسفيان بن ثم سفيان بن عيينة وتستطيع أن تقول علماء الح

ومجلس اإلمام سفيان بن عيينة هذا -اإلمام الحاكم يروي حديث عن علي بن خشرم قال كنا عند سفيان بن عيينة 

فسكت قليال ثم قال قال  الزهري؟فقال قال الزهري هكذا فقال له رجل أسمعته من  -كان يضم عشرة آالف

قال ال وال ممن سمعه من الزهري وإنما حدثني به عبد الرزاق بن ؟ هريالزهري فأعاد الرجل أسمعته من الز

همام الصنعاني عن معمر بن راشد فنزل بالسند عن الزهري بعبد الرزاق ثم نزل به مرة أخرى بمعمر ألننا قلنا 

إن سفيان بن عيينة هو أعلى الناس رواية عن الزهري فسفيان بن عيينة قص عبد الرزاق ومعمر وقال عن 

 .الزهري 

يشترط في هذا التدليس شرطين حتى يخرج من الكذب ألن التدليس كما يروى الشافعي عن شعبة بن الحجاج 

إن لم ألنه ، والبد أن يكون هناك شيء يخرجه من الكذب أمير المؤمنين في الحديث قال التدليس أخو الكذب

 ؟يخرجه من الكذب الذي فما، نوع من الكذب يخرج صار

أي ال يجوز أن يقول سفيان بن عيينة حدثنا الزهري ألنه لم يسمع من الزهري  بالتحديثأال يصرح  .0

وإنما سمع من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فإذا قال حدثنا الزهري صار كذاب وهذا إمام كبير 

 ته عن الكذب فعنعن الحديث وقال عن الزهري ءحبر علم ال يحق في مثله الكذب بل تمنعه مرو

وإن لم يكن أدرك الزهري ولم يأخذ عنه صار ، ن اإلمام سفيان بن عيينة أدرك الزهري وأخذ عنهأن يكو .2

 .إن شاء هللا سنتحدث عنه المحاضرة القادمة؛ لئال تتداخل المواضيع ويختلط األمر عليكم موضوع أخر

سفيان بن ُعيينة طبيعةً . هو أن يروي الراوي حديثا عن شيخه الذي لم يرِو عنه هذا الحديث :تدليس اإلسناد إذن

فحذف ، إال أنه في هذه الرواية لم يرِوها عن الزهري، سبق وقلنا أن هذا من أجّل تالميذه، يروي عن الزهري

 .يسمى تدليس اإلسنادهذا النوع . اثنين من اإلسناد حتى يقول عن الزهري مباشرة



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

63 

 تدليس التسوية

 فالراوي، ضعيفوشيخه الثقة يروي عن ، والسبب أن الراوي يروي عن شيخه الثقة، وهذا أقبح أنواع التدليس

ألن الراوي  ،تدليس التجويديسقط هذا الضعيف حتى يسوي الحديث بعضه ببعض؛ ولهذا كان األقدمون يسمونه 

ً ا فمن ينظر لهذا السند يراه إسنادً ، نقّى الرواة الضعفاء من هذا السند حتى جّود السند ً ا وجيدً  قويا  .ومتينا

. يوجد رجل اسمه بقية بن الوليد وهو ثقة في أهل الشام، وهذا الرجل من تالميذ األوزاعي: مثاالً لنأخذ 

أفضل من هذا الرجل، األوزاعي طبيعةً ملسو هيلع هللا ىلص واألوزاعي إمام كبير حبر علم ما أتى الشام بعد أصحاب رسول هللا 

ً يروي عن الضعفاء، فبقية بن الوليد لما يروي  ِمن َمن الضعفاء ويجعل  بإسقاط هؤالءعن األوزاعي يقوم  حديثا

فقالوا له إنك بهذا تُضعف األوزاعي؛ ألن من يطلع على الرواية لن يفطن أن بقية  ،األوزاعي يروي عن الثقات

 .هو الذي أسقط الرواية، بل سيظن أنه األوزاعي -الذي يقول حدثنا األوزاعي-بن الوليد 

 ،لكتاب العلله كتاب اسمه ، -ا بابن أبي حاتممشهور دائمً -الرحمن بن أبي حاتم الرازي  اإلمام عبد :مثال آخر

ً يروي ، وهو كتاب ماتع من أفضل الكتب التي ُكتبت في علم علل الحديث عن إسحاق بن إبراهيم بن  حديثا

 . راهويه عن بقية بن الوليد عن أبو وهب األسدي عن نافع عن ابن عمر رضي هللا عنهما

اإلمام البخاري  فإسحاق بن راهويه هو الذي أشار على، من يطلع على هذا اإلسناد قد يظن أنه إسناد الشمس

فهو إمام كبير حبر علم ال غبار ، بكتابة صحيح البخاري وهو أحد أقران اإلمام الشافعي وأحد شيوخ اإلمام أحمد

ونافع ، ألن التدليس أتى من بقية بن الوليد، وأبو وهب ال نعرفه، وبقية بن الوليد كما قلنا ثقة في أهل الشام. عليه

قال : "فما الذي حدث في هذا اإلسناد؟ ابن أبي حاتم يقول. بي رضي هللا عنهماوابن عمر الصحا، هو نافع الشمس

فعندنا إسحاق ، أي أنه يوجد تدليس قّل من يستطيع التعرف عليه" أبي في هذا اإلسناد إن به آفة قّل من يعرفها

ا وهو عبيد هللا بن اسمً هذه كنية وليس [ أبو وهب األسدي]، بقية بن الوليد قال حدثنا أبو وهب األسدي، وهو جيد

 والسؤال هل عبيد هللا بن عمرو روي الحديث مباشرةً عن نافع؟ . كنّاه بقيةُ ولم يذكر اسمه، عمرو وهو ثقة كذلك

َسقََط بين عبيد هللا الذي هو أبو وهب األسدي وبين نافع مولى عبد هللا ، فجميع من في السند ثقات لكن هناك سْقط

يس أبو وهب األسدي وإنما بقية بن الوليد هو من أسقط هذا الراوي حتى إذا اطلعت الذي أسقط هذا ل، بن عمر

ً ا ا وسندً قويً  سنداً قد يكون ، فستجد أنه على هذا السند هو بقية أسقط  الراوي الذيوإنما ، واألمر ليس كذلك متينا

ولى عبد هللا بن عمر ثقة أشدد ونافع م، أبو وهب األسدي عبيد هللا بن عمر هذا ثقة، الضعيف الذي هو بين ثقتين

ألن بقية بن  بتدليس التسويةفلذلك سمي هذا  ولكن يوجد ضعيف أسقطه بقية بن الوليد بينهم، عليهما يدك وأسنانك
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د اإلسناد أي أسقط الضعيف الذي فيه لكي نقول هذا إسناد الشمس عندما ننظر إليه ألن كل رواته أئمة وَّ الوليد جَ 

 .كبار

التدليس ليس عيبا ف لكن احذرنعم الحسن رحمه هللا تعالى روى بالتدليس هللا روى بالتدليس؟  هل الحسن رحمه

 .وإنما ال بد أن ترى الغاية منه يعني هناك غاية للتدليس ال بد أن تنظر لماذا قام هو بالتدليس، لظاهره

ألن لماذا هو تدليس وليس انقطاع ألن  ،فتدليس التسوية هو أن يقوم الراوي بسقط وإزالة ضعيف بين ثقتين 

 .قد يكون فيه راو مجهول ال نعرفه االنقطاعا أما الراوي أسقطه عمدً 

من  واحداً أسقط  يتدليس التسوية نعرفه بأن الروا، الغاية من التدليس سنقولها إن شاء هللا بعد إتمام التدليس

 حاتم هذابنه الذي هو أبي رى كما قال أبو حاكم اللهذا الحديث فسنجد فيه رواية أخ أخرا سنحضر سندً ، السند

راهويه عن عبيد هللا بن عمرو عن أبو إسحاق ابن فروة عن نافع عن ابن عمر فلما  إسحاق بنالحديث رواه 

ا آخر لهذا الحديث أدركنا أن بقية ابن الوليد الذي كان يفعل هذا األمر في أحاديث شيخه األوزاعي أحضرنا سندً 

د أسقط أيضا ه  .الحديثنا راو حتى يسوي ويَُجّوِ

ولكن مغبته مدركة ألنه دائما يكون من إمام ثقة لن يكذب فيه ولن يضر اإلسناد ، مغبةتدليس اإلسناد يعني فيه 

يبقى تدليس وال ، ا إسناد ولن يخلوا من اإلسنادولكن يبقى هو أيضً ، إمامألن عبد الرزاق إمام ومعمر ، بشيء

  .تدليسيخلوا من كونه 

 تدليس الشيوخ

حدثنا المصري  اليوم؟ من حدثكم غير معروف بها مثاًل  وكنيةغير مشهور به أو بلقب  باسمهو أن يسمي شيخه 

 :"دمحم البصري حدَّثنا أبو"  فأنا غير معروف أنني مصري أو إمام من أئمة الحديث من هو المصري؟فمن هو 

ً أو ، إما أعطاه كنية مغايرة للتي اشتُِهَر بها لكنه،  شيخفمن هو أبو دمحم البصري؟ هو حدثه فعاًل  ، لم يُعَرف به لقبا

ً أو  د ذكره السم غير معروف ومثال ذلك الحديث الذي رواه ، لم يألفه عنه الناس اسما ً بُمجرَّ فصار هذا تدليسا

ا بعبد هللا ابن أبي صود تحديدً فأنَّى لنا معرفة َمِن المق "حدَّثنا عبد هللا ابن أبي عبد هللا"قال ، اإلمام أبو بكر المقرئ

 عبد هللا في هذا القول؟ 

ً فمن الممكن أن يصدُق هذا الوصف على اإلمام أحمد باعتبار أن له  واإلمام أحمد نفسه ، يدعى اإلمام عبد هللا ابنا

بن حنبل رحمه هللا أي ابن اإلمام أحمد عبد هللا ابن عبد هللا وبذلك يصحُّ القول أنّه المقصود ب، يُلقَّب بأبي عبد هللا

ا على أي إمام له ابن يدعى عبد هللا ويُلقَّب بعبد هللا وما أكثرهم؛ ولكن وتصلح أيضً ، إمام أهل السنة والجماعة
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فكنَّى عبد هللا ، اإلمام أبو داوود السجستاني "عبد هللا ابن أبي عبد هللا"يَقِصد بـ  -أي اإلمام أبو بكر المقرئ-هو

وتدليُس الشيوخ هذا يقول فيه أهل العلم ليست فيه مشكلة، ، فصار هذا تدليَس شيوخٍ ، بكنية غير معروفة أصالً 

ً يحكم على الحديث  ً أيضا ألن الراوي إذا كان مجهوالً ُحكم على الحديث بالجهل، وإذا كان الراوي ضعيفا

أما تدليس اإلسناد فال ، ةفبذلك ال إشكال فيه؛ وإنما تكمن المشكلة عند علماء الحديث في تدليس التسوي، بالضعف

 .يقع كثيراً وحتى إن وقع فإنما يكون من قِبَِل أئمة ثقاتِ 

 يدلّس الّراويالسبب في أن 

 ح الرواية مثل بقية ابن الوليد الذي دلّس ألنه ال يريد أن ، قد يروي عن شيخٍ ضعيف فال يريد أن يجّرِ

، فهو ال يريد هذا، عَرف أنها رواية ضعيفةفبمجرد النظر في الرواية سيُ ، يذكر رجالً في الرواية ضعيف

ً ، وإنما يريد أن يكون اإلسناد جيداً   .جِليًّا كوضوح الشمس واضحا

 كما في موضوع ، كذلك قد يُدلِّس الراوي ألنه يريد أن يُلبَِس الحديث المرويَّ عنه ُحلَّة اإلسناد العالي

عبدالرزاق الصنعاني وكذلك معه  -ند درجتين فبدالً من نزول سفيان ابن عيينة بالسَّ ، سفيان ابن عيينة

هريّ ، ثم يقول حدَّثنا الُزهري -معمر بن راشد الصنعاني ألنه أراد أن يرتفع ، قال مباشرة حدّثنا الزُّ

  .باإلسناد فقال به عن الزهري

 قطعية الحكم بالتدليس

ح بالتحديث، الحكم بالتدليس قطعي فهو ال ، بقية بن الوليد، مثل ذلك ثانية، وال تُقبل رواية المدلّس إال إذا صرَّ

ح بالتحديث المحدثينيُقبَل حديثه عند  ح بالتحديث وسبب ذلك أنه في التدليس ال يستطيع أن يصّرِ ، ألنه إال إذا صرَّ

ً آوكما ذُِكَر ، بذلك يصير كذاباً مباشرةً   :للتَّدليس شرطان، نفا

  ح بالتحديث ح صار أال يصّرِ ً ألنه إذا صرَّ  .كذابا

 إذا كان يدلس عنه فالبد أن يكون هناك معاصرة ولقاء له، أن يكون عاصر هذا الشيخ. 

ح بالتحديث"ومعنى عبارة   .فالناوإنما يقول عن فالن أو أنَّ ، أي ال يقول حدَّثنا فالن "ال يَصّرِ

فالتصريح بالتحديث إذن هو قول حدَّثنا فالن أو أخبرنا، وهي ثالثة ألفاظ سيأتي تفصيلها في وقتها إن شاء هللا في 

ومثال ذلك " حدَّثنا"باب ألفاظ الحديث وهي األلفاظ التي تدل على التحديث أو على تصريح التحديث وأعالها 

ذا تصريح أن البخاري سمع الُحميدي وهو يحدِّث بهذا الحديث، ، فه"حدَّثنا الُحَمْيديُّ "اإلمام البخاري حين يقول 
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فالمدّلس ال يستطيع أن يقول حدَّثنا، وإنما يأتي بلفٍظ يوهم السَّماع مع أنه لم يسمع أصالً، لذلك يقول عن أو أنًّ 

ح بالتحديث وليس بالتدليس... فالنا قال كذا  .ويكون كاذبا إذا صرَّ

الزهري ولم يقل حدثنا الزهري ولم ( عن)ع هذا الحديث من الزهري لذلك قال سفيان بين عيينة كان لم يسم

هو ال يصرح إنما يعطينا لفظ هو إيهام يوهمك ( كذابًا)يصرح فيها بالتحديث ألنه لو صرح فيها بالتحديث صار 

 .أنّه سمع الحديث من الزهري واألمر على خالف ذلك لم يسمعه من الزهري

 لمن ثبت تدليسه أو كذبه؟متفردة ال رواياتال ترد كل هل

غير الكذب ويجب التفريق بينهما ألّن الكذّاب ال تقبل روايته في كل األحوال مثال دمحم بن سعيد  التدليس، نعم

كذبه مَّن عرف بالكذب واتفق أهل العلم على م أو الواقدي أو غيرهم( الكلبي( )السائب)أو دمحم بن ب المصلو

هؤالء ال تقبل روايتهم مطلقًا وبمجرد وجود اسمه ، ي المحاضرات القادمة بإذن هللاوهذا سنتكلم عنه ف ووضعه

بن يسار إمام ( إسحاق)إنّما المدلس ال يقبل حديثه إاّل إذا صّرح بالتحديث مثال دمحم بن . في السند سقطت روايته

ألنّه مدلس إذا قال ، إذا قال حدّثنا فالنأهل السير والمغازي كما قال اإلمام أحمد رحمه هللا وهذا ال يقبل حديثه إاّل 

 ،لذلك البد أن يصرح بالتحديث كذلك األعمش أبو دمحم سليمان بن مهران األعمش وهذا دليل تدليسه فالن، عن

شعبة بن الحجاج يقول أنا كفيتكم أحاديث ثالثة وكانوا مشتهرين بالتدليس منهم األعمش يقبل حديثه بالتصريح فيه 

( هاذين)ديث شعبة التي رواها عنه شعبة وحفص بن غياث ألنهم قاموا بسبر روايته فيقبل رواية فقط ما عدا أحا

 .حديثه إاّل إذا صّرح بالتحديث لال يقبهو الحديث أما غير ذلك فهو مدّلس ( َعْنعَن) فقط إذا( االثنين)

الدكتور عبده يتابع المحاضرة معنا يومياً ثّم التدليس هو اإلخفاء والستر الراوي أراد أن يخفي شيئاً في السند مثال 

والمفروض أّن ، ول شام قال حدثنا فالن عن فالنيقغاب أحد األيام فسألك ماذا قال األستاذ شام في المحاضرة ف

ال يفعل وذلك ويقول الدكتور عبده حدثنا شام  ولكنه، وهكذاالدكتور عبده يقول حدثني أحمد حدثنا شام حدثنا فالن 

 .هبسنددلّس الحديث حتى يعلو .. .مباشرة

 رواية علي بن ُخْشُرم عن سفيان بن عيينة هي المثال الحقيقي على السند 

 ؟(أحد)صّرح بالتحديث ولم يكتشف أمره  هل يوجد من ال يُعرف تدليسه؟ يعني

اإلمام  (مثاًل )أعطني روايةً لم يكتشف أمرها أحد وهذا هو باألصل عمل علماء ونقّاد الحديث ال يوجد، 

وليس أحاديث في صحيح اإلمام مسلم فهل تتوقع أّن مثل اإلمام الدارقطني ألّن ( حروفًا)الدارقطني الذي يعلل 

عن سفيان بن سعيد الثوري فضعّف رواية شعبة ورواية شعبة في البخاري ( راويًا)مثل شعبة بن الحجاج زاد 
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بخاري ومسلم إال أّن رواية اإلمام البخاري شعبة بن تخيل وصل به النقد إلى أعلى درجة وأصالً الحديث في ال

الحجاج زاد فيها راوي عن رواية سفيان التي هي موجودة في صحيح اإلمام مسلم فأعّل حديث اإلمام البخاري 

األعمش أو بقية بن الوليد أو ؟ فهل هذا سيمر عليه حديث مدّلس اشتهر بالتدليس كمحمد بن اسحاق بن يسار

ً يعني هذا ، أما إذا كنت أنت تعتقد ذلك فأِْت لي أنت هكذا حديث، دغيرهم؟ ال أعتق  .محال طبعا

ا لديك بعد اإلمام الدار قطني أبو جعفر العقيلي ومن قبلهم علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان غير ذلك طبعً 

فهو ، يَْختَبُِرون شيوخهم أصاليعني لك أن تتخيل أن هؤالء كانوا  ...هؤالء األئمة أفنوا أعمارهم، ويحيى بن معين

فهل هذا ستمر عليه رواية مدلس ، يَْختَبُِر شيخه حتى يرى إذا ما كان شيخه قد اْختَلََط عليه أم لم يُْختَلَْط عليه بعد

يَْختَبُِر شيخه حتى يرى هل الرجل  !شيخه الذي يعلمه، ؟ يعني لك ان تتخيل أنه يَْختَبُِر شيخه(دون أن يكتشفها)

، وحافظ جيد ومتقن، السن واْختَلََط عليه علم الحديث أم ما زال في ريعان الشباب أي من ناحية الذاكرة كبر في

  هل مثل هذا ستمر عليه رواية حديث؟

وإنما هو أَْوَهَم في الرواية ألمر ، المدلس ليس كذاب، والمدلس إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه ألنه غير كذاب

ير متهم ال بالكذب في نفسه وال متهم بالكذب في دينه فال يكذب على النبي عليه الصالة وإنما هو في نفسه غ، آخر

أي كمحمد بن إسحق بن يسار مثال إذا  -عنعن الرواية  -فال يقبل حديثه إال إذا صرح بالحديث أما إذا ، والسالم

 .ديث هنا حسن لغيرهفال تقبل روايته إال إذا تابعه أحد آخر على هذه الرواية فيصير الح، عن: قال

 ت رواة الحديثطبقا

 لم كلهم الشريف الحديث اةفرو ،طبقات أربع إلى الرواة قسم  مسلم ماماإل نأ سابقة محاضرة في ذكرنا

 :هم وهؤالء العلم عنه يُْؤَخذُ  ،علم حبر، كبير، إمام ثقة، راوٍ  وكان سبق من كفهنا يتساووا،

 سفيان بن سعيد الثوري، شعبة بن الحجاج، عبد اإلمام مالك مثل  مسلم اإلمام عند :الطبقة األولى ،

 قد  مسلم اإلمام أن حتى الفضل،و الشرف حازوا هؤالءفي الرحمن بن مهدي، علي بن المدين

 فنواأ صنعتهم، الحديث علم فقل شئت إن الحديث، رواية في متقنون أي الجود،و اإلتقان بأهل وصفهم

 .الصحة شروط هفي يجتمع حيث الصحيح الحديث في يدخلونو ، لرسوال حديث لخدمة أعمارهم

 يزيد مثل األولى، الطبقة عن ضبطهم لخفة ،الحال مستور بطبقة  مسلم ماماإل سماها :الثانية الطبقة 

 طبالض في قلأ أي ،بالستر موصفون هؤالءف ،رباحعطاء بن أبي و ُسليم، بن الليث الزياد، يأب بن

 .الحسن الحديث في يدخلون وهؤالء ة،الثاني الطبقة صحابأ من تقانواإل



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

68 

 نهمأ إال دينهم، في الو عدالتهم في متهمون غير أنهم أي ،خفيفا جرحا مجروحون وهؤالء :الطبقة الثالثة 

 أو صنعتهم، ليس الحديث علم أي ،أصال الحديث بعلم ينشغلوا لم ممن يكونون فقد ضبطهم، يف متهمون

  .موغيره محرر بن هللا وعبد ،أُنَيَسة أبي بن يحيى مثل ما، ضلغر خف قد مضبطه يكون قد

  الحديث منهم يقبل ال نهأو ،كذبهم لبيان ذكرونيُ  هؤالء شديدا، جرحا المجروحون موه :الرابعةالطبقة 

  .موغيره الواقدي ،الكلبي السائب بن دمحم المصلوب، سعيد بن دمحم مثل ،حال بأي

 :الحديث الشاذكما تحدثنا في المحاضرة السابقة عن 

 الحديث المنكر
 

 تعريف الحديث المنكر

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ  حمس :تعالى قال المعّرف، ضد :المنكر لغةً 
ۡ
 [002: آل عمران] ىجستَأ

 ً  :تعريفين المحدثين عند وله :المنكر اصطالحا

  ًالثقة الراوي رواية تخالف رواية المجروح الضعيف الراوي يروي أن وهو أوال  

 ثقة راوٍ  خالف بأنه وأخطأ بالضعف عليه محكوم أخطأ الذي-الراوي فيه ثانيًا 

 الراوي رواية تخالف رواية الثقة الراوي يروى أن أو المقبول، الراوي رواية بأنه الشاذ الحديث عّرفنا وقد

 .العدد يف منه أوثق أو واإلتقان، الحفظ فى سواء منه، األوثق

 التعريف األول عند المحدثين

  أنس بن مالك اإلمام رواه ما وهو األول، التعريف على مثاالً  مقدمته في الصالح ابن اإلمام ذكر :مالحظة

يَِرُث  ال » :قال  النبي أن  زيد بن أسامة عن ،عثمان بن عمر عن ،الحسين بن علي عن الزهري حدثنا :قال

«اْلُمْسِلمَ  اْلَكافُِر  َوال  اْلَكافَِر،  اْلُمْسِلُم  
21

 بن عمرو هو وإنما ،مالك اإلمام وهن :الصالح بنا وكذلك مسلم اإلمام قال، 

 هذه عمر مكان عمرو فجعل  مالك فأخطأ ،عثمان بن بعمر عثمان بن عمرو عن مالك اإلمام فعدل ،عثمان

 هذا الصالح ابن اإلمام كالم منكرة، رواية أنها على المقدمة في الصالح ابن اإلمام يذكرها رواية هي الرواية

 ابن فاإلمام ،منكر حديث وليس شاذ، حديث انإخوان يا الحديث ذاه أن حيث ، العراقي الحافظ فيه أهخطّ 

                                           
 ] موطأ مالك رواية دمحم بن الحسن الشيباني [ 21



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

69 

 وإذا ،ثقة إمام  مالك اإلمام ألن ،شاذة رواية هي بل ،منكرة ليست فعال هذه فالرواية ،أخطأ هنا صالحال

 أخطأ قال العراقي الحافظ اإلمام لذلك منكرة، رواية وليست ،شاذة رواية روايته صارت الثقات الثقة ماماإل خالف

  المنكر الحديث على به اإلستدالل الخطأ ومن شاذ حديث فهذا إذا المقدمة في  الصالح ابن

 الرواية نفس وهو المقدمة في الصالح ابن على تعقيبا ،المنكر الحديث على مثاال العراقي الحافظ اإلمام ضرب ثم

 ،الزهري عن ،جريج ابن عن ،يحيى بن همام رواه ما :قال (النظر نزهة) في حجر ابن الحافظ أيضا ذكرها التي

«كان رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا دَخل الخالء وضع خاتَمه»  أنس عن
21
 

 ،تفرده يتحمل ال ،صدوق يحيى بن همام ألن المثال هذا ساق عندما دقيقا يكن لم العراقي الحافظ أن وتتنبه ولتعلم

 معمر رواية و مصنّفه في الرّزاق عبد ذلك روى كما الصنعانيّ  راشد بن معمر وهو ،منه أصح هو من وخالف

  مالك بن نسأ عن الّزهريّ  عن جريج ابن عن سعد بن زياد عن معمر رواها

 أو ،سعد بن زياد بحذفه فأخطأ ،سعد بن زياد الّسند من رفع يحيى بن هّمام أن وهو ،الّسند في اإلنكار وهنا

وال ، لكنّه صدوق ،هنا ليس ضعيفا الّراوي أن الحظ الّسند في نكارة أّول هي وهذه ،الّرواية من إيّاه سقاطهإب

 الحديث على كمثال الحديث هذا إيراد في العراقي الحافظ دقة عدم وجه وهذا) يحيى بن هّمام هوو يتحّمل تفّرده

 -فضة من  : أي  ورق من  خاتماً  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اتخذ »  مالك بن أنس قال أيضا، نكارة فيه الحديث متنو ،(المنكر

«ألقاه ثم  
21
 .الّسند في نكارةو المتن في نكارة فيها الّرواية فهذه ،

 الثّقة يالّراو فيها يخالف رواية الّضعيف يالّراو ييرو أن هو :المنكر الحديث إذن،

 عن بسنده حاتم بيأ ابن رواه ما األول التعريف حسب المنكر الحديث على مثال أي التّعريف هذا على مثال

 هذه الرواية بها خطأ، فما هو؟ ،عن ابن عباس  ،عن قريض ،سحاقإ بيأ عن ب،حبي بن بيبحُ 

إِنَّا قَْوٌم ِمَن اأْلَْعَراِب نُِقيُم « فرفع الرواية إلى النبي قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن ابن عباس قال أن ُحبَيب بن َحبِيب قال

اَلةَ  َكاةَ  ،الصَّ َكذَبُوا  فَقَالَ ، َوإِنَّ اْلُمَهاِجِريَن يَْزُعُموَن أَنَّا لَْسنَا َعلَى َشيْ  ،َونَُصوُم َرَمَضانَ  ،َونَُحجُّ اْلبَْيتَ  ،َونُْؤتِي الزَّ

ْيَف دََخَل اْلَجنَّةَ  َكاةَ َوَحجَّ اْلبَْيَت َوَصاَم َرَمَضاَن َوقََرى الضَّ اَلةَ َوآتَى الزَّ َمْن أَقَاَم الصَّ
21

وهنا الخطأ الذي فعله ، »

 .للنبي ملسو هيلع هللا ىلصأنه رفع الرواية  وهو ُحبَيب بن َحبِيب

                                           
 ]سنن أبي داوود[ 21
 ] دروس الشيخ دمحم إسماعيل المقدم [ 21
 ]إبراهيم حمدي –إكرام الضيف [ 21
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وليست  أن هذه الرواية موقوفة على ابن عباس  ،والصحيح ما رواه َمعَمر بن راشد الصنعاني إمام أهل اليمن

إمام من أئمة الجرح )، كما روى ذلك أبو ُزْرَعة الرازي "واه الحديث"هو  بيب بن حبيبفحُ  ،مرفوعة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 (.والتعديل الكبار

فُحبَيب خالف َمعَمر بن راشد الصنعاني في هذه الرواية، معمر أوقف الرواية على ابن عباس، بينما حبيب رفعها 

 .فصارت روايته ُمنَكَرة، في الرواية( َمعَمر)اإلمام الثقة ( ُحبَيب)فخالف الراوي الضعيف  ،للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

هو أن يروي "حيث قال  وبه قال اإلمام مسلم في مقدمة الصحيحهذا التعريف عليه إجماع أكثر أهل العلم و

29"الراوي الضعيف رواية تخالف الراوي الثقة
 انتهي

 عند المحدثين الثاني التعريف

ده بالرواية" مام ابن الصالح أيًضا في المقدمةوقد ذكره اإل  "هو أن ينفرد الراوي الذي ال يُحتَمل تفرُّ
12

 ىانته

أو علي بن  ،أو عبد الرحمن بن مهدي ،مالك فهو ليس، من أصحاب الطبقة األولىأي أن يكون الراوي ليس 

وهذا الراوي روى حديثًا لم يروه غيره، ولم يتابعه عليه  ،سعيد الثوريأو سفيان بن  ،أو أحمد بن حنبل ،المديني

تفرده، وروى حديثا لم يرويه غيره أي أنه انفرد ، ألن هذا الراوي ال يُتحمل فصارت هذه الرواية منكرة ،أحد

 .بحديث وكان مدار الحديث عليه

ُكلُوا »  قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن عائشة  ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،ه ذُكير يحيى بن دمحم الثقفيما روا: لامث

«بِالتَّْمرِ  اْلبَلََح  
10
ثين  ، دهحمّ تألن يحيى بن دمحم الثقفي ال يُ  "رواية منكرة"فهذه الرواية اسمها عند الُمَحدِّ فال  ،ل تَفرُّ

إمام ألن الحديث الذي يُرَوى من جهة واحدة البد أن يكون عن طريق ، يصح له أن يروي حديثًا من جهته فقط

روى فلو أن أحدًا من غير الطبقة األولى ، لى الذين تكلم عنهم اإلمام مالك أي من أصحاب الطبقة األوثقة 

د به، وكان مدار الحديث عليه، ولم يتابعه عليه أحد، وال يوجد من أقرانه من روى هذه الرواية، وال  حديثًا تفرَّ

 .روايته منكرةصارت  ،أحد من جيله روى هذه الرواية، وال من طبقته

                                           
 ]مسلمصحيح اإلمام [ 29
 ]شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي[ 12
 ]سنن ابن ماجه  [ 10
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 الخالف بين الحديث الشاذ والمنكر

بيب بن ، مثل رواية حُ لراوي ضعيف خالف راٍو ثقةالحديث المنكر راويه راٍو ضعيف باألصل وهذا اأن والسبب 

 .حبيب الزيات

يجب أن تنتبه إلى المثال الذي ذكره ابن الصالح هنا ألنه ينطبق على الحديث الشاذ ال الحديث المنكر، كما 

 لكما أن ذكرن سبق وقد، أ فيه، وقد تعقبه الحافظ العراقييكن دقيقًا في هذا المثال وأخط فالحافظ ابن الصالح لم

 .مثال الحافظ العراقي ومثاال آخر

 الحديث المعنعن
 

 تعريف الحديث المعنعن

 " عن" بقوله  الراوي يرويه الذي هو :وغيره الصالح بنا الحافظ عرفه كماالمعنعن  لحديثا

ح لم الراويأن  بمعنى ، بل "ناأأنب" يقل ولم ،"أخبرنا" يقل ولم ،"حدثنا" يقل لم الراوي يعني بالتحديث، فيه يُصّرِ

 "عن" الراويقال 

 أمثلة عن الحديث المعنعن

 عن نافع عن مالك عن وهو حديثا ربعينأ به تحفظ نأ تستطيع حفظته ذاإ السند هذا ، مالك مامإلا سند مثال 

 اْلَجَماَعةِ  َصاَلةُ »  النبي قال ،الصحيحين في الشيخان رواه الذي الحديث أيضا   وهو قال  النبي نأ عمر ابن

«دََرَجةً  َوِعْشِريَن  بَِسْبعٍ  اْلفَذِّ  َصاَلةِ  ِمْن  أَْفَضُل  
 ،نافع عن :قال مالك ماماإل نألمعنن،  حديث اسمه الحديث هذاو 12

 .عمر ابن عن:قال التابعي نافع وكذلك

 (الثالثة التحديثوهذه ألفاظ ) ناأأنب يقل ولم أخبرنا يقل ولم حدثنا يقل فلم، التحديث بألفاظ صرحي لم مالك يعني

 عنعن واحد راوٍ  يكونأن  فيمكن، معنعن كله الحديث يكون نأ طال يشتر ولكن، بالعنعنة الحديث ذكر نماإو

 راويان وأ الحديث

                                           
 ] صحيح مسلم [ 12
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 عن سفيان رواه الذي ، ماجة ابن امماإل روايةمن  الماضية المرة ذكرناه الذي الشاذ الحديث ذلك: المث

 ابن ماماإل لأو من الحديث نصف نأل، المعنعن الحديث على دلياًل  نأخذه نأ يمكنالحديث  هذامنقذ،  ابن امةأس

 لإلمام الشهير الحديث كذلك، بالعنعنة فكله سفيان ماماإل بعد ماأ ،التحديث بصريح هذا سفيان ماماإل ىلإ ماجة

 .بالعنعنة ونصفه بالتحديث نصفه المثل، به بما نضر دائما الذي ،مسلم مامواإل البخاري

 ،األنصاري سعيد بن يحي حدثنا ،نسأ بن مالك حدثنا ،قعنب بن هللا عبد حدثنا مسلم ماماإل رواية مثال قلنا ذاإف

أن  يمكننا الحديث هذا قال  النبي نأ  عمر المؤمنين أمير عن ،وقاص بن علقمة عن ،براهيمإ بن دمحم عن

 ،التحديث بصريح فيه يصرحوا لمو( عن) قالوا ثرأكأو  راويان وأ راو   هناك نأل ،معنعن حديثأنه  عنه نقول

 بالعنعنة الحديث رذُك   نماإو

 الُحميدي حدثتا) :قال ،الُحميدي طريق من وهو ،فقط راويان وأ راوٍ  بفرق البخاري اإلمام يرويه الحديث نفس

 (األنصاري سعيد بن يحيى حدثنا :قال عيينة بن سفيان حدثنا :قال

 المعنعنشروط صحة الحديث 

 :بالصحة له ونحكم صحيح نهأ على الحديث المعنعن نقول حتى ثالثة شروطهناك 

 بالتحديث حصر   ذاإ الإ حديثه ال يُقبَل المدلسوراٍو محكوم عليه بالتدليس،  فيه يكون أال: االول الشرط ،

 (نفال ناأأنب وأ ،فالن أخبرنا وأ ،فالن حدثنا): قال اإذ الإ يعني

 موضوع انتهى الحجاج بن ُشعبة طريق من الرواية جاءت إذاف، ُشعبة ركهأد عمشاأل لكن األعمش، ماماإل: مثل

 ."هذا كفيناكم:"قال شعبة ماماإل نأل، فيها عمشاأل

 وغيرهم  المديني بن علي عند وكذلك البخاري ماماإل عند ،شيخه دركأ الراوي يكون نأ :الثاني الشرط 

 الحديث على مكِ حُ فَ  ،الرواية في انقطاع فحصل ،بشيخهي قتيل لم ولكنه مدلًسا، غير قد يكون الراوي ألن

 انقطاع وحدث ،السند في اتصال هناك يكن لم فلو، السند اتصال شروطه من الصحيح حديثألن ال، بالضعف

 بالضعف الحديث على حكميُ 

 بعضعن  بعضهم ، وأخذأدرك بعضهم البعض قد أن يكون كل رواته: الشرط الثالث 
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كما في الرواية التي ذكرناها ، بنفس البلد ا مع الراوي الذي حدّث عنهيمكن أن يكون قاطن أن الراوي يعني

 .، إال أنه لم يؤخذ عنها في المدينةقد عاش اإلثنينى بن عقبة وسهيل بن أبي صالح، فلموس

، فلو توفرت هذه علمأن يكونا قد القيا بعضهما البعض، وأخذ األدنى عن األعلى منهما الهو  فالشرط الثالث

والحديث الُمَؤنّن هو نفسه الحديث عَْنعَن، وكذلك الحديث الُمؤنّن صحيحا، الشروط الثالثة صار الحديث المُ 

مالك الثالثي سند ال، وضربنا مثال للحديث الُمعَْنعَن وهو فالن" أن"فالن أو" عن: "الُمعَْنعَن، الفرق فقط في قول

«درجة َوِعْشِريَن  بَِسْبعٍ  اْلفَذِّ  َصاَلةِ  ِمْن  أَْفَضُل  اْلَجَماَعِة  َصاَلةُ  »أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن نافع عن ابن عمر عن النبي 
11
 ،

 أن وهو ن، فهذا الحديث أيضا فيه أنأنةوكذلك الحديث الُمَؤْنئَن الذي هو أن فال، نيرواه الشيخان في الصحيح

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنبد هللا بن عمر قال ع

 الحديث المفرد
 

 تعريف الحديث المفرد

وهو  ،لو أدخلنا الحديث الُمْنكر والحديث الشَّاذ مع بعضهم البعض، فسيخرج لنا حديثا يسمى الحديث المفرد

ال ، وال يُقبل إلضبط، ولكن بينهم أيضا عموم وخصوصمثل حديث اآلحاد با ،الحديث الذي أتى لنا من باب واحد

 .أي من أصحاب الطبقة األولى فقط ،من راٍو ثقة

أي أصحاب الطبقة ، تام الضبط ،عدال ،ضبطا ،قبل إال إذا كان هذا الراوي ثقةفالحديث الذي تفرد به راٍو ال يُ 

  . نفرد بهم اإلمام مالك األولى الذين ا

 أمثلة عن الحديث المفرد

«بِالنِّيَّاتِ  اأْلَْعَماُل  إِنََّما »حديث 
11
ه عن طبقة يحيى بن سعيد األنصاري عن دمحم بن إبراهيم، لم يروي والذي رواه ،

 .إبراهيم إال دمحم بن إبراهيم فقطاإلمام دمحم بن 

 ،علقمة بن وقاص الليثيه من طبقة التابعين كلهم إال لم يروي: إبراهيم يقول عن علقمة بن وقاص وكذلك دمحم بن

، فهذا الحديث مفرد ومع ذلك فهو مؤمنين أبي حفص عمر أمير ال ه من طبقة الصحابة إالكذلك لم يروي

وهو أن دمحم بن ، والسبب في ذلك واضح جدا، وأجمعت كل أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على صحته ،ج في الصحيحينمخرّ 

                                           
 ] اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان [ 11
 ] ت األعظمي -ابن المبارك  -الزهد والرقائق  [ 11
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كان يحيى ابن دمحم لما  لكن، تام الضبط انفرد بحديث قُبِل منهفلما كان إماما وثقة و ،إبراهيم إمام ثقة تام الضبط

 .على الرواية بأنها رواية منكرةحكمنا ، الثقفي انفرد بحديث وهو ال يتحمل تفرده

اُهم اإلمام مسلم في الطبقة األولى إذا  كفهنا فرق بين الراوي الذي هو ثقة وُمتِْقٌن وجيد ومن أهل اإلتقان كما َسمَّ

ولم تكن هذه  ،إذا انفرد بحديث ،الذي أتقن الروايةدُه، رد بحديث وهو ال يتحمل تَفرُّ وبين من انف ،انفرد بحديث

تُهُ بِالنِّيَّاِت، َوإِنََّما اِلْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت ِهْجرَ  اأْلَْعَماُل  إِنََّما »حكم عليها بالصحة مثل حديث  ،الرواية مخالفة

ِ َوَرُسوِلهِ  ِ إِلَى َّللاَّ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى دُْنيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأَةٍ يَْنِكُحَها، فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما ، فَِهْجَرتُهُ إِلَى َّللاَّ

«َهاَجَر إِلَْيهِ 
11

ومع  ،ه إال علقمة بن وقاص الليثي أيضا من طبقته، ولم يروبن إبراهيم من طبقته، لم يرويه إال دمحم 

 .الهما إمام كبيرألن ك، ذلك حكمنا عليه بالثقة

دُه الراوي أما إذا كان حكمنا على الرواية بالنََّكاَرةِ، فالذي ويحيى أبو دمحم الثقفي  ،كالهمام بن يحيى ال يتحمل تَفرُّ

أما إذا  وصار حديثه صحيحا، إذا كان إمام ثقة ُحِكَم له بقبول الرواية، مكانة الراوي نفسه َحَكَم على الرواية هنا

دُه من أصحاب الطبقة الثانية الذين هم مستورون الحالكان إماماً ال  ُل تَفرُّ بقة الثالثة الذين هم أو من الط، يَتََحمَّ

 وهم الذين، أما أصحاب الطبقة الرابعة فال تُقبل روايته وصار حديثه منكر ن ولكن جرحه خفيف،أصال مجروحو

، إنما في في الجرح والتعديل وفي التخريج فقطنحتاجهم ، وال نتكلم عليهم في علم المصطلحف حكم عليهم بالكذب

 .غير ذلك ال نحتاجهم

 زيادة الثقة

أي أفنى عمره في علم )ومشهود له أنه من أهل الصنعة  ،إمام كبيرالذي هو  ،الراوي الثقة نفردهو أن يو

 .ها غيرهيوهذه الزيادة لم يرو ،بزيادة في الرواية (الحديث

قال  ،وأحمد في المسند من حديث جابر بن عبد هللا  ،الشيخان في الصحيحينجه ومثال ذلك الحديث الذي خرّ 

ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر، وُجِعلَْت لي األْرُض َمْسِجدًا : أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم يُْعَطُهنَّ أَحدٌ قَْبِلي» النبي ملسو هيلع هللا ىلص نُِصْرُت بالرُّ

تي أْدرَ  ، وأُِحلَّْت لي الَمغَانُِم ولَْم تَِحلَّ ألَحٍد قَْبِلي، وأُْعِطيُت الشَّفَاَعةَ، وَطُهوًرا، فأيُّما َرُجٍل ِمن أُمَّ اَلةُ َفْليَُصّلِ َكتْهُ الصَّ

ةً  ةً وبُِعثُْت إلى النَّاِس َعامَّ «وكاَن النبيُّ يُْبعَُث إلى قَْوِمِه َخاصَّ
11

أعطيت :"في المسند قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص (أحمد)وعند ، 

 إذا لماذا قبلت الرواية هنا؟" لم يعطهّن أحدٌ غيريستاً 

                                           
 ]صحيح البخاري[ 11
 ]صحيح البخاري[ 11
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فاإلمام مالك زاد كلمة ، "طهوراً  تربتهااألرض مسجداً وعلت لي وجُ  :انفرد بحديث اإلمام مالك أما عند 

رواها عنه اإلمام البخاري واإلمام التي الرواية  يوه ،وهذه الرواية رواية حذيفة بن اليمان  ،"اتربته"و

ولقد قلنا سابقاً أن  ؟هذه الرواية بالشذوذلم يُحكم على لماذا ؟ وبلولكن اإلمام مالك زاد عن غيره فلماذا قُ  ،مسلم

هنا و ،روى هذه الرواية عدداً أو خالف الراوي الثقة  ،إذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه ردّ الرواية الشاذة تُ 

 ؟قبلت هذه الروايةإذاً لماذا مجموع هذا العدد  اإلمام مالكخالف 

 ً ً آخر أيضا فرَض َزكاةَ الِفطِر من » وغيرهالذي رواه اإلمام مسلم  ،حديث زكاة الفطر و هو سنأخذ حديثا

«رمضاَن صاًعا من تمٍر أو صاًعا من شعيٍر على كّلِ حّرٍ أو عبٍد ذَكٍر أو أنثى
11

في هذه  زاد اإلمام مالك ، ف

فرَض َزكاةَ الِفطِر من رمضاَن صاًعا من تمٍر أو صاًعا من شعيٍر على كّلِ حّرٍ أو عبٍد ذَكٍر أو أنثى من » الرواية

«المسلمين
11

 ؟َ ت هنالَ بِ إذاً لماذا قُ  ،اإلمام الترمذي  ، بقول

، كم على الحديث بالشذوذحُ ، ثقة وكالهما ،خالف بين عمر وعمرو لما أّن اإلمام مالك  سبق أن ذكرتولقد 

 "وتربتها طهوراً "أو  "من المسلمين"د في الحديث زا لكنه لماو ،أي الفتحة والضمة حكمت على الحديث بالشذوذ

 (فهل يجوز ذلك؟)، مقبولة هنا أّن زيادة الثقة قلنا

"زيادة الثقة إذا قبلت أن ال يكون فيها منافاةشرط " فقال حجر ذكره لنا الحافظ بن  هناك سرف ،نعم
19

أي ى، انته

 .آخرأاّل تكون هذه الرواية تخالف رواية راٍو 

 مثل الحديث المنفرد في رواية اإلمام المنفرد الثقة، قبل إال من أصحاب الطبقة األولىال تُ  وزيادة الثقة

هو من هو  أي)مالك  فهو ،وهو أصالً من أصحاب الطبقة األولى، راٍو آخر زيادته يخالف في لم واإلمام مالك

 أول من ذكر مالك بن أنس ، كاناإلمام مسلم لما أراد أن يضرب مثالً بأصحاب الطبقة األولىف ،(ليةبمكانته العا

كما قال  ، فال منافاة في هذه الروايةقبلت روايته ألنه لم يخالف رواية راٍو آخرف ،(داللة على مكانة مالك الرفيعة)

روى هذه الرواية بطريق أّن اإلمام مالك  فهو الشيء الثانيوهذا الشرط األول، أما  بن حجر االحافظ 

 (بهذه الزيادة) الطريق أوصله إلى هذه الروايةهذا و ،طريقله  الرواة اآلخرين يختلف عن

 ؟في هذه الرواية هل هناك أحد من أهل العلم خّطأ اإلمام مالك 

                                           
 ]صحيح البخاري[ 11
 ]صحيح الترمذي[ 11
 ] رظنزهة الن [ 19
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قبال هذه الرواية من اإلمام  ،أو في كال الزيادتين ،بدليل أّن اإلمام البخاري واإلمام مسلم في كال الروايتين ،ال أحد

أصحاب الطبقة األولى يقبل منهم روايتهم عند فدّل األمر على أّن زيادة الثقة  ،ها في الصحيحيناوذكر ،مالك

 :بشرطين

 أي أاّل تخالف هذه الرواية روايةً أخرى ،عدم المنافاة 

  جاء بها من طريق آخرأنه 

ولكن هذا  ،حدث بالروايتين قد أي أن ال يكون اإلمام نفسه، حدّث بالروايتين قد يكون أاّل  اشترطبعض أهل العلم 

العلم، وذكر مرةً هذه كما ذكرها أهل  ،روى الروايتين وأتقنهما قد مكن أن يكون اإلماميألنه  ،الكالم فيه نظر

 ،كثر من غيرهأشيخه  رالذي عاش في الراوي دائما هذه تكون ثقةزيادة ال دا بها، أما عنخرى منفراألذكر مرة و

غير  هولم يذكر وذكر هذا الحديث مرةلم يذكر حديثا في أكثر جلساته العلمية، فأتى  ئمةمام من األإقد يكون مثال ف

 صحيح، سيأخذه أكثرهم له معاشرة، فالذي عاشره أكثر أي بطول الصحبة أي وهذا الحديث حديث ،هذه المرة

 .مثال مام الزهرياإلك (ينفرد بها)حاديثا أه ور، فتجد لممثل هذه األقف على يكثر من غيره أصاحبه 

 قبيل من جيدة أي) جياد كلها هي بها انفرد حديثا تسعين هل :هصحيح مقدمة في  مسلم ماماإل يقول كماف

 حين مسلم فاإلمام ،أصال زيادة الثقة حكمها حديث حسن الحسن، الحديث في دخلت الثقة فزيادة (سنالح الحديث

 تفكان ديث،الح علم في كله عمره أفنى الزهري شهاب بن مسلم بن دمحم ألن وذلك سنة،ح هي ذنإ جياد هذه يقول

الزهري كنا ال نكتب وكان " :فقال عنه روى همأحد هذا، يقولون أقرانه نأ حتى ،الحديث علم هي حياته صناعة

 أو المسيب بن كسعيد خهشيو من غيره وأ نافع أو أنس أمام مثال فيجلس الحديث يكتب كان أي ،ىانته"يكتب 

 وهذه ،الزيادات بهذه هو نفردفا ،يكتب كان ألنه يندم لم هو طبعا لكنو "فندم" :قال ،الحديث يكتبو غيرهم

 .ةمقبول كلها الزيادات

 يكون عندماف ،غيره يرويه وال فقط هو بابه من الحديث يأتي أن صحي يعني (تفردهم لقبَ يُ ) بقولنا فالمقصود إذًا

 فيها يكون ال نأو ،بالعدالة له ومشهود بالضبط له دومشه ثقة مامإ نهأل ،(روايته) قُبلت غيره يرويه ال أن الحال

 .ابينهم الجمع يمكن ال مما غيره احديث يخالف شذوذ الزيادة هذه في يكون ال أي ،فاةمنا

 لالحديث المعض

فيسقط )السند خر آأول السند، أو في  ، سواء فيسقط من سنده راويان أو أكثر على التواليي هو الحديث الذ

ً  ،الصحابي أو التابعي  .حديثا ضعيفافيصير ( يرويه تابع التابعي عن النبي  عندئذفيكون  أو اإلثنان معا
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 الفرق بين الحديث المعضل والمنقطع

 ه منوهذ ،صحابيقط اسال فيه وال يكون، راوي أو اثنان على األكثرسقط من سنده : فالحديث المنقطع 

 .حديث مرسال وليس حديثا منقطعا حينهافيسمى  ،ذا كان الذي قد سقط من الرواية صحابيإفه، شروط

باس أنهما عوعبد هللا بن  طالب  أبيأنه بلغه عن علي بن في كتابه الموطأ،  رواه اإلمام مالك  ما مثال

اإلمام مسلم إلى  ، ألنه حتى يصلفهذا الحديث على األقل سقط من سنده راويانكانا ال يتوضآن مما مست الناقة، 

أي ال بد أن يكون بين ) البد أن يكون هناك راويان على األقلف ،علي بن أبى طالب أو عبد هللا بن عباس

فلما سقط الراويان في سند هذا الحديث أي التلميذ ، (اإلمام مسلم وعلي بن أبي طالب أو ابن عباس راويان

 .بالحديث المعضل يوشيخه ُسمِ 

اَلةُ،  أَْعَماِلُكُم  َوْخيُر  تُْحُصوا،  َولَْن  اْستَِقيُموا  »:  قالأنه بلغه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رواية اإلمام مالك : مثال الصَّ

«ُمْؤِمنٌ  إِالَّ  اْلُوُضوِء  َعلَى  يَُحافُِظ  َواَل  
12

فصارت  ،اثنان على أقل األقل سقط منهاية سقط منها ثالثة، أو هذه الروا، 

 (.بعضهما البعض متتابعان وراء)، رواية معضلة ألنه سقط منها راويان متتاليان

ِ، أنا إلى ابن وهب كذلك ما رواه اإلمام الحاكم  :مثال دُ ْبُن َعْبِد َّللاَّ دُ ْبُن يَْعقُوَب، أنا ُمَحمَّ َوَحدَّثَنَا أَبُو اْلعَبَّاِس ُمَحمَّ

، أَنَّ النَّبِيَّ  ٍّ اْلَوفَاةُ  َحَضَرتْهُ  إِذَا  َحتَّى  اْلَجنَِّة  ْهِل أَ  بِعََمِل  لَيَْعَمُل  اْلعَْبدَ  إِنَّ  »: قَالَ  اْبُن َوْهٍب، أَْخبََرنِي َمْسلََمةُ ْبُن ُعلَي

 َعدََل فِي َوِصيَّتِِه َوِصيَّتِِه فََوَجبَْت لَهُ النَّاُر، َوإِنَّ اْلعَْبدَ لَيَْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر َحتَّى إِذَا َحَضَرتْهُ اْلَوفَاةُ  فِي  َحاَف  

لَ : َحاِكمُ قَاَل الْ  ،فََوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ  ْسنَادَ اأْلَوَّ ْسنَادَ الثَّانِيَ : فَقَْد أَْعَضَل اإْلِ ، ثُمَّ اَل : َعْمُرو ْبُن ُشعَْيٍب، َواإْلِ َمْسلََمةُ ْبُن ُعلَيٍّ

َواةِ َوَصلَهُ، َواَل أَْرَسلَهُ َعْنُهَما فَاْلَحِديثَاِن ُمْعَضاَلِن َولَْيَس ُكلُّ َما يُشْ  بِهُ َهذَا بُِمْعَضٍل فَُر بََّما أَْعَضَل نَْعلَُم أََحدًا ِمَن الرُّ

«، ِمثَاُل ذَِلَك َماهُ أَْو أَْرَساَلهُ فِي َوْقتٍ أَتْبَاُع التَّابِِعيَن اْلَحِديَث، َوأَتْبَاُعُهْم فِي َوْقٍت، ثُمَّ َوَصاَل 
10

، وهذا الحديث أعضله 

 .رسلهوصله وال أ من الرواة اال نعلم أحدالحاكم  اإلمام مسلم، قال اإلمام

 في السقوط تتابعكون هناك لكن ال يشترط أن ي ،سقط راوي أو راويان: الحديث المنقطع. 

 الحديث المقطوعالفرق بين الحديث المنقطع و

على نفس الوزن فصاروا لموقوف، وعلى وزن الحديث المرفوع، فهم الحديث المقطوع على وزن الحديث ا

 (األدنى، أو من األدنى إلى األعلى ىإلخذها من األعلى )جميعاً يأخذون نفس الحكم 

                                           
 ] األربعون البن المقرئ [ 12
 ] معرفة علوم الحديث للحاكم [ 10
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 قاله التابعيي القول الذ هو: الحديث المقطوع. 

 ك: الحديث الموقوف ً  .ل قوٍل، أو فعٍل، أو حكٍم أسند إلى الصحابي فصار موقوفا

 قول أو فعٍل، أو حكٍم أسند إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل: الحديث المرفوع. 

 مراسيل اإلمام مالك

 .بعة أحاديثوقد أوصلها اإلمام ابن عبد البر ما عدا أربالغاته، التي تسمى  يوه

بالغ )البخاري في الصحيح  يرويه اإلمام يمثل الحديث الذ نبي ملسو هيلع هللا ىلص قال كذا،أنه يقول بلغنا أن الهو : والبالغ

وحاشاه ملسو هيلع هللا ىلص من على شاهق الجبل،  تردي النبي هو، وكثيراً ما يتشدقون به يالحديث الضعيف الذوهو  (الزهري

  ُحزنًا غدا منه مراراً كي يتردَّى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أْوفى بِذْروة جبل  فيما بلغنا»أن يفعل ذلك

د إنك رسول هللا حقًا، فيسكن لذلك جأشه وتقّر نفسه فيرجع، : لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبريل فقال فإذا يا محمَّ

«طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك
12

فالراوي هنا ، 

عي، تابع التاب ا، أيا ما تكون درجة هذا الراوي هل هو تابعي،وال يذكر سند ،مباشرةً " ملسو هيلع هللا ىلصبلغنا عن النبي : "يقول

 .البالغب فهذا يسمي أو إمام من الذين صنفوا الكتب،

كما في الحديثين ن بالغاته أل من الحديث الصحيح طأ اإلمام مالك اشتمل الكثير جدان موأخذ في االعتبار 

أيضاً اهتم  الحافظ ابن الصالحوكذلك م اإلمام ابن عبد البر رحمه هللا، أوصله -للحديث المعضل كأمثلة-السابقين 

أظن وهللا مثلة من كتاب الموطأ لإلمام مالك، وأ يبن الصالح كثيراً ما يعطفاإلمام الحافظ ا بموطأ اإلمام مالك،

 .مع العلم بأن الموطأ يحمل أحاديث ضعيفة، (إسناد عدد رواته)نظراً لقرب إسناده  أن ذلك أعلى وأعلم

 الحديث المرسل

 ،مام مالكسواء التي رواها اإلكل المراسيل  أي أنّ  ،الحديث المرسل يُقبل إذا توبع من طريق أخر عند كل األئمة

 .تقبل إذا رويت من طريق أخر، حسن وغيرهمسعيد بن المسيب أو ال: مثلره من األئمة أو غي

ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنه النبي  فالتابعي لم يرَ ، يرفعه التابعي إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بدون واسطة يحديث المرسل هو الحديث الذوال

 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أو أقرّ  ، أو فعل رسول هللا ، أو أن رسول هللارسول هللا يقول قال 

                                           
 ]صحيح البخاري[ 12
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 .أي أنه أسقط الصحابي بينه وبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،أرسله التابعي بدون واسطة يفالحديث المرسل هو الذ

 متواترالحديث ال
 

 تعريف الحديث المتواتر

  رَۡسۡلَنا رُُسلََنا حمس تعالى هللا قال :التتابع هو :غةفي اللالتواتر
َ
 .متوالين متتابعين أي، [11: المؤمنون] ىجسَتۡتَراۖٓ  ُثمَّ أ

 أي ،منتهاه إلى السند أول من جمعٍ  عن جمعٍ  عن جمعٌ  رواه الذي الحديث هو :اصطالح المحدثين في 

 السند أول من ،الناس من كبير آخر عدد عن ،الناس من كبير آخر عدد عن ،الناس من كبيرٌ  عددٌ  رواه

 .آخره إلى

 هكذاف قلّ  فإن ،يقلّ  أن يمكن ال إنماو يزيد أن الممكن من ،التواتر عدد عن ما طبقةب العدد هذا يقل أن مكني الو

 /حدثنا) :مثال وايقول كأن ،مباشرة إخبار بطريقة أي ،الحسّ  على هذا في ماستناده ويكون ،التواتر حد عن يخرج

يكون اعتمادهم فيها إنما و، فيها الظنون مدُ عتَ ال تُ  المعتمدة على الحسّ  طريقة اإلخبار أي ،(سمعنا / ناأنبأ / أخبرنا

 كهنا تكون أن مثالً  يمكن كيفف ،بهمكذّ نُ  أن مستحيل أي ،يحصل العلم بتصديقهم ضرورةث الحس بحيعلى 

 كبيرة جماعة مع مصر أهل من كبيرة جماعة مع الشام أهل من كبيرة جماعة مع البصرة أهل من كبيرة جماعة

 هللا رسول على ايكذبو أن على تفقوااو ،كله اإلسناد في كله األمر ارهذاص ثم -ايلتقو لم غالبا- الحجاز أهل من

 يؤدي  النبي عن يؤدونه الذي الكالم يكون أي ،ضرورة بتصديقهم العلم يحصل وبذلك ،محال هذا طبعا ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 .المتواتر الحديثب يُسّمى ما تماما هذاو ،العلم إلى

 

 شروط الحديث المتواتر

 :شروط أربعة له المحدثين عند المتواتر الحديث أن سنجد التعريف هذا على بناءً 

 قال من فمنهم التواتر حد في  العلم أهل اختلف وقد ،الكثير الذي بلغ حد التواترأن يرويه العدد  .0

 عن يقل ال أن المهم ولكن ،سبعون قال من ومنهم بل سبعة، قال من ومنهم خمسة قال من ومنهم أربعة

 .آخر مسمى فله أربعة عن نزل إذا ألنه ،أربعة

 .طبقات االسنادأن يكون التواتر والكثرة متحققًا في كل طبقة من  .2
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 أنه فالصواب الحد، على الحاكم هو وهذا ،تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بحيث رواته عدد يكون أن .1

 العادة تحيل أن وهو الشرط هذا حصول عليه الُمعّول وإنما الحديث، رواة كثرة في معين بعدد حد ال

 منهم التواطؤ وأن محال، منهم الكذب قاتفا أن العادة بمستقر مشاهدتهم عند فيعلم الكذب، على تواطؤهم

 والشبهة اللبس دخول يجوز ال عنه أخبروا ما وأن متعذر، فيه عنهم الخبر انتشر الذي الوقت مقدار في

 .عنهم منتفية الكذب إلى الداعية واألمور والغلبة القهر أسباب وأن مثله، في

تحصيلهم له عن طريق السماع الذي هو وأن يكون  ،يقين ال الظنلأن يكون خبرهم على سبيل القطع وا .1

أن يكون  يعني مما الظن، فيفيد الحس غير بطريق جاء قد يكون أن ال اليقين، يفيد حتى ،طريق الحس

 .الراوي متحققًا من روايته، ومؤكداً لها بطريق اإلخبار الصحيح

 في النبي عن منقوالً  الكالم يكون أن فيجب شيئا، يفيد أي :إلى العلم( الحديث)كالم المنقول أن يؤدي ال .1

 معاً، كليهما أو آخرته أمر أو دنياه أمر في ينفعه أي المسلم؛ تنفع التي اآلخرة و الدنيا أمور من أمر

ً  كليهما أو أخروي علم أو دنيوي علم إما العلم به فيحصل معا
11
. 

 ،السند يفيد الصحة كان فإن والقطع، واليقين العلم يُفيد أي متواتر الخبر أن قلنا األربعة، الشروط هذه تحققت فإذا

 .التواتر يفيد اليقين فإن

 

 أقسام الحديث المتواتر

 :مهمين قسمين إلى ينقسم المتواتر الحديث

 تواتر لفظي

 حديث) غيرالمعنى،يُ  لم األلفاظ هذه ختالفا أن بحيث ،أو بألفاظ متقاربةظ، وي إما بنفس اللفهو الحديث الذي رُ و

 .(واحد المعنى ولكن قيل الذي اللفظ عم متقارب بلفظ حتى أو اللفظ بنفس روي

                                           
ة فقد ذكر الدكتور شروط الحديث المتواتر التي نجدها مذكورة غالباً هي األربعة األولى و الخامسة قد يضيفها البعض كشرط و لكن ليس الكل، أما في المحاضر: مالحظة 11

 .أن هناك أربعة شروط للحديث المتواتر و جلَّ من ال يسهوشام ثالثة من الشروط فقط و هي رقم واحد و أربعة و خمسة، رغم أنه ذكر 
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َعلَيَّ  َكذََب  َمْن  » :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول هو و ، السيوطي الحافظ وذكره اصحابيً  سبعون رواه الذي الحديث :0لمثا

دًا  أْ   ُمتَعَّمِ «النَّارِ  ِمَن  َمْقعَدَهُ  فَْليَتَبَوَّ
11
 و داود، بوأ واإلمام مسلم، اإلمام ورواه ،البخاري اإلمام رواه الحديث هذا 

 حجر ابن الحافظ ذكر كما صحابيًا سبعون فقط الصحابة طبقة من رواه يثالحد هذا ، وغيرهم حمدأ اإلمام

 لكن و ،اأيضً  الصحابة من آخرون ثالثة ورواه صحابياً، وسبعون ناثنا رواه قد نهأ السيوطي الحافظ وذكر ،

 .ضعيف طريقب

«هللا إال  إله  ال  أن  يشهدوا  حتى  الناس  أقاتل  أن  أمرت » حديث :2مثال
11

 ثمانية رواه ،عليه متفق حديث هذاف، 

 .وغيرهم مالك بن وأنس ، عمرو بن وعبدهللا ، هريرة وأبو ، عمر بن هللا عبد مثل اً،صحابي عشر

 الذكر آيات قراءةِ  في عنهما حكيم بن وهشام ، عمر اختالف ذكر التي ءاتاالقر حديث وكذلك :1مثال

ً  وعشرون واحد رواه قد الحديث فهذا ،الفرقان سورة قراءة في اختلفا لما ؛الحكيم  .ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من صحابيا

َمْن  » حديث مثل ج هذا الحديثكل من خرَّ  يكون اللفظ واحد عند أن إماهو و ،لفظيال متواتربال يسمى ما فهذا

دًا،  َعلَيَّ  َكذََب   أْ  ُمتَعَّمِ «النَّارِ  ِمَن  َمْقعَدَهُ  فَْليَتَبَوَّ
11
َسْبعَةٌ  » حديث مثل األلفاظ بعض في اختالف هناك يكون أن وإما ،

ُ  يُِظلُُّهُم   ِ، َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمت ،ِظلُّهُ  إِالَّ  ِظلَّ  اَل  َم يَوْ  ِظلِِّه،  فِي  َّللاَّ َ فِي ِعبَادَةِ َّللاَّ ، عَلٌِّق باْلَمْسِجدِ إَِماٌم َعاِدٌل، َوَشاب  نََشأ

َ َخاِليًا فَفَا قَا َعلَْيِه، َوَرُجٌل ذََكَر َّللاَّ ِ اْجتََمعَا َعلَى ذَِلَك َوتَفَرَّ َضْت َعْينَاهُ، َوَرُجٌل دََعتْهُ ذَاُت َحَسٍب َوَرُجاَلِن تََحابَّا فِي َّللاَّ

َ، َوَرُجٌل تََصدََّق بَِصدَقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى اَل تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنِفُق يَِمينُهُ : َوَجَماٍل فَقَالَ  «إِنِّي أََخاُف َّللاَّ
11
 رواه لحديثاف ،

 أحمد اإلمام رواه وكذلك ألفاظه، بتعدد رواه صحيحه في  نفسه البخاري يعني ،ألفاظه بتعدد البخاري اإلمام

 الصحيحين خالف وقد ،شماله تنفق ما يمينه تعلم ال حتى بالشمال النفقة أن جعل أحمد اإلمامف ،األلفاظ فيه دوعدّ 

«َحتَّى اَل تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنِفُق يَِمينُهُ » ذكراي الصحيحين ألن ،الرواية هذه في
11
 ،الرواية في خالف  نهأ إال ،

 .يتغير لم واحد المعنى أن إال األلفاظ في المخالفة هي فهذه

 ويالمتواتر المعن

 أحاديث تجتمعُ  ولكن الرواية، طريق من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وروي ملسو هيلع هللا ىلص النبي قاله حديث ليس أصالً  هو المعنوي التواتر

أهل العلم  هو ليس حديثاً منقوالً، وإنماف ،معين نبوي أمر على منها فنحصل المختلفة الروايات طرق من ملسو هيلع هللا ىلص النبي

                                           
  اآلثار ألبي يوسف 11
 جمع البيهقي ت الشوامي -أحكام القرآن للشافعي  11
 مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي 11
 رواية يحيى -موطأ مالك  11
 صحيح البخاري 11
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ً جمعوا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فهذا األمر هو )  أحاديث في أبواب مختلفة، وأخذوا من هذه األحاديث أمراً معينا

 (.المتواتر تواترا معنويا و ليس األحاديث التي أُخذ منها

 كان النبي أن) قلته الذي باللفظ روي متواتر حديث يوجد وال ،الدعاء في يديه يرفع كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن نجد مثالً 

 الوقائع في المختلفة المتعددة األحاديث جمعوا  العلمِ  أهل إنماو ،اللفظ هذا من اقريبً  وأ (الدعاء في يديه يرفع

 :مثل الدعاء في يديه يرفع كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن على ينص تواتراً  منها فجمعوا ،المختلفة

ُ عليه  » :تقال عائشة نع ،مسلم صحيح في  عائشة حديث :0مثال ا َكانَْت لَْيلَتي الَّتي كاَن النَّبيُّ َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

َزاِرِه علَى فَِراِشِه، َوَسلََّم فِيَها ِعنِدي، اْنقَلََب فََوَضَع ِردَاَءهُ، َوَخلََع نَْعلَْيِه، فََوَضعَُهما ِعْندَ ِرْجلَْيِه، َوبََسَط َطَرَف إ

ما َظنَّ أَْن قْد َرقَْدُت، فأَخذَ ِردَاَءهُ ُرَوْيدًا، َواْنتَعََل ُرَوْيدًا، َوفَتََح البَاَب فََخَرَج، ثُمَّ أََجافَهُ فَاْضَطَجَع، فَلَْم يَْلبَْث إالَّ َرْيثَ 

فَقَاَم، فأَطاَل لبَِقيَع ُرَوْيدًا، فََجعَْلُت ِدْرِعي في َرأِْسي، َواْختََمْرُت، َوتَقَنَّْعُت إَزاِري، ثُمَّ اْنَطلَْقُت علَى إثِْرِه، حتَّى َجاَء ا

اتٍ الِقيَاَم،  ، ثُمَّ اْنَحَرَف فَاْنَحَرْفُت، فأْسَرَع فأْسَرْعُت، فََهْرَوَل فََهْرَوْلُت، فأْحَضَر فأْحَضْرُت، ثُمَّ َرفََع يَدَْيِه ثاََلَث َمرَّ

: ال َشيَء، قالَ : قُلتُ : ؟ َحْشيَا َرابِيَةً؟ قالَتْ ما لَِك يا َعائِشُ : فََسبَْقتُهُ فَدََخْلُت، فليَس إالَّ أَِن اْضَطَجْعُت َفدََخَل، فَقالَ 

ي، فأْخبَْرتُهُ، قالَ : قُلتُ : لَتُْخبِِرينِي، أَْو لَيُْخبَِرنِّي اللَِّطيُف الَخبِيُر، قالَتْ  فأْنِت السََّوادُ : يا َرسوَل هللاِ، بأَبِي أَْنَت َوأُّمِ

ً أَْوَجعَتْنِي، ثُمَّ قالَ نَعَْم، فَلََهدَنِي ف: الذي َرأَْيُت أََماِمي؟ قُلتُ  ُ َعلَْيِك َوَرسولُهُ؟: ي َصْدِري لَْهدَة ! أََظنَْنِت أَْن يَِحيَف َّللاَّ

ُ، نَعَْم، قالَ : قالَتْ  ْيتُهُ فإنَّ ِجْبِريَل أَتَانِي ِحيَن َرأَْيِت، فَنَادَانِي، فأْخفَاهُ ِمْنِك، فأَجْبتُهُ، فأْخفَ : َمْهما يَْكتُِم النَّاُس يَْعلَْمهُ َّللاَّ

َخِشيُت أَْن تَْستَْوِحِشي، ِمْنِك، َولَْم يَُكْن يَْدُخُل َعلَْيِك َوقَْد َوَضْعِت ثِيَابَِك، َوَظنَْنُت أَْن قْد َرقَْدِت، فََكِرْهُت أَْن أُوقَِظِك، وَ 

: قُوِلي: كيَف أَقُوُل لهْم يا َرسوَل هللاِ؟ قالَ : لتُ قُ : إنَّ َربََّك يَأُْمُرَك أَْن تَأْتَِي أَْهَل البَِقيعِ فَتَْستَْغِفَر لهْم، قالَتْ : فَقالَ 

ُ الُمْستَْقِدِميَن ِمنَّا َواْلُمْستَ  يَاِر ِمَن الُمْؤِمنِيَن َواْلُمْسِلِميَن، َويَْرَحُم َّللاَّ ُ -أِْخِريَن، وإنَّا السَّاَلُم علَى أَْهِل الدِّ بُكْم  -إْن َشاَء َّللاَّ

«لاََلِحقُونَ 
19
 الحديث من الشاهد ،هيكلم هوو  النبي تسمع لم ولكنها ، عائشة وبجانبه جبريل كلم  النبيف .

ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرفع يديه إ ثلحديا استفاد أهل و من هذا الحديث ،رفع يديه يدعو ألهل البقيع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن

 .بالدعاء

ً  اآلن نريد :2مثال ً )اً متواتر يدين في الدعاءلأن رفع انقول  ىخر حتآ حديثا السابق الحديث  كان ،(تواتراً معنويا

داود يأبسنن و الصحيحين،في  نجدهف خرالحديث اآل صحيح مسلم، أمافي  أصالً 
12
حمد من أاألمام مسند  و ،

                                           
 91: عائشة رضي هللا عنها، رقم الحديث: مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء ألهلها، الراوي صحيح 19

12
ةَ ، ُشْعبَةُ ، َعْن  َحدَّثَنَا  :قَالَ  أَبُو دَاُودَ ، َحدَّثَنَا : الرواية بلفظ مختلف في سنن أبي داود  ةَ  ُشَرْحبِيَل ْبِن الِسّْمِط ، َعْن  ًما ، َعْن َسالِ  َسِمْعُت  :قَالَ  َعْمِرو ْبِن ُمرَّ ةَ  أَْو  -َكْعِب ْبِن ُمرَّ ُمرَّ

! فَاْدعُ هللاَ لَُهمْ  َواْستََجاَب لََك، َوإِنَّ قَْوَمَك قَْد َهلَُكوا،يَا َرُسوَل هللاِ، إِنَّ هللاَ قَْد نََصَرَك َوأَْعَطاَك  :فَأَتَْيتُهُ فَقُْلتُ  َعلَى ُمَضَر، -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -دََعا َرُسوُل هللاِ ": قَالَ  – ْبِن َكْعبٍ 

،: فَقَالَ  :قَالَ   ".أَْو نَْحُوَها َحتَّى ُمِطْرنَاَكانَِت اْلُجُمعَةُ اأْلُْخَرى  فََما :قَالَ  اللَُّهمَّ اْسِقنَا َغْيثًا ُمِغيثًا، َمِريئًا َمِريعًا، َطبَقًا َغدَقًا، َعاِجاًل َغْيَر َرائٍِث، نَافِعًا َغْيَر َضاٍرّ
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ِ » :قال (سنأ وغير)نس أحديث  ِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم، فَبْينَا َرسوُل َّللاَّ أََصابَِت النَّاَس َسنَةٌ علَى َعْهِد َرسوِل َّللاَّ

، فَقالَ  ِ، َهلََك الَماُل، وَجاَع الِعيَاُل، : صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يَْخُطُب علَى الِمْنبَِر يَوَم الُجُمعَِة قَاَم أْعَرابِي  يا َرسوَل َّللاَّ

َ  فَاْدعُ  ِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يَدَْيهِ : لَنَا أْن يَْسِقيَنَا، قالَ  َّللاَّ فَثَاَر َسَحاٌب : وما في السََّماِء قََزَعةٌ، قالَ  فََرفََع َرسوُل َّللاَّ

فَُمِطْرنَا يَوَمنَا ذلَك، وفي الغَِد، : لَ أْمثَاُل الِجبَاِل، ثُمَّ لَْم يَْنِزْل عن ِمْنبَِرِه حتَّى َرأَْيُت الَمَطَر يَتََحادَُر علَى ِلْحيَتِِه، قا

ِ، تََهدََّم : فَقالَ  -أْو َرُجٌل َغْيُرهُ  -وِمْن بَْعِد الغَِد، والذي يَِليِه إلى الُجُمعَِة األُْخَرى، فَقَاَم ذلَك األْعَرابِيُّ  يا َرسوَل َّللاَّ

َ البِنَاُء وَغِرَق الَماُل،  ِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يَدَْيهِ  فََرفََع َرسولُ لَنَا،  فَاْدُع َّللاَّ : قالَ . اللَُّهمَّ َحَوالَْينَا، واَل َعلَْينَا: ، وقالَ َّللاَّ

َجْت، حتَّى صَ  ِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يُِشيُر بيَِدِه إلى نَاِحيٍَة ِمَن السََّماِء إالَّ تَفَرَّ اَرِت الَمِدينَةُ في فَما َجعََل َرسوُل َّللاَّ

«فَلَْم يَِجْئ أَحدٌ ِمن نَاِحيٍَة إالَّ َحدََّث بالَجْودِ : َشْهًرا، قالَ  -واِدي قَنَاةَ -ْوبَِة حتَّى َساَل الَواِدي ِمثِْل الجَ 
10
بعض و .

رسول  يا: فقال أن رجل دخل على النبي أخرى و ،باالستسقاء النبي  أن يدعوأنهم طلبوا  فقط الروايات تذكر

 .مضرربه أن ينزل الماء على   النبييدعو أي أن  ،(مضرل أدعو)هللا 

 ،ءدعاال فلو جمعنا من هذه األحاديث، يدعو فع يديهر اأيضً  ن النبي ملسو هيلع هللا ىلصأ برواياته المتعددة الشاهد من هذا الحديث

 .بالدعاءأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرفع يديه  ألحاديث جميعهاالنا من هذه  ظهرف ،هيرفع يدي اكان إذا دع أن النبي  نجد

 ً فيها شروط  تجمعنا أحاديث الحوض الصحيحة التي اجتمع لو أنناف والشفاعة مثالً، ضحوالأحاديث أيضا

 بلغت قولنتواتراً معنوياً، ف متواترةمنها أن أحاديث الحوض أحاديث  الستنتجنابعضها البعض  معالصحة 

ً ا وما إلى ذلك من األحاديث المتواترة تواترً -وأحاديث الشفاعة  وضأحاديث الح أي أن ) د التواترح -معنويا

ً  تواتراً  الحديث الواحد من هذه األحاديث الكثيرة الصحيحة ليس متواتراً  لكن عند ، وبالضرورة بحد ذاته لفظيا

الحوض أو  موضوعيصبح  بألفاظ مختلفةو لكن  "الموضوع"جمعه بأحاديث صحيحة أخرى تتحدث عن نفس 

 ً نه أ التواتر المعنوي يمكننا اعتبارف (.الواحد الموضوع و ليس الحديث، الشفاعة مثالً متواتراً تواتراً معنويا

الحوض مثل  هذا إلى تواتر هذا الموضوع ىأد ،موضوع واحدفي  مروية عن النبي أحاديث  مجموعة

ً ) .ذلكاالستسقاء وما إلى ي ف دعاء النبي والشفاعة و روي  واحداً  فالحديث المتواتر تواتراً معنوياً ليس حديثا

 .(لم مسألة خاصة من األحاديث فبلغت هذه المسألة حد التواترعهل ال، و إنما جمع أبأسانيد متعددة إلى النبي 

 حديث اآلحاد
 

 هتعريف

  ًأو الواحد األحدهو  :لغة. 

                                           

10
 .911: أنس بن مالك، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب االستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، الراوي 
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 به كان  اوصل لن الذي أي الطريق ،التواترالذي وصل إلينا بطريق لم يبلغ حد  الحديث هو :ااصطالحً و

 .التواترقل من طريق أ

 نع نيتحدثو عندماعلماء الحديث أو علماء مصطلح الحديث  أن ىبمعن "األحاد خبر" يطلق عليه المحدثينو

 .اآلحادخبر عنه  يقولون تهحجيحديث اآلحاد أو 

 والعملعتقاد والقول العمل به في اال حجية

ً  لمعتزلةف اخال)والجماعة أهل السنة  أجمع كالم اإلمام ابن نص وهذا - إذا صح حديث اآلحادعلى أن ( طبعا

 .عتقادواال والعمل، القول، في به لعملا وجب لجماعةاو لسنةا أهل عند لصحةا شروط فيه اجتمعتو  -عبد البر

بأن العمل بحديث اآلحاد ال يدخل بباب "قالوا  حيث والجماعة في هذا القول،خالفوا أهل السنة فقد األشاعرة أما 

 أن جدالً  فترضناا لو بل ،الكبار ئمةاأل و ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب و والسنة القرآن من مؤيد ذلك أن رغم ،"عتقاداال

 ال نفسه األشعري الحسن أبي ألن محال هذاو- المتقدمين شاعرةاأل منهج نفس على كانوا المتأخرين األشاعرة

ً سماه قد في كتابه الرسالة ~ اإلمام الشافعي  أن سنجد ،-الكالم هذا يقول ُحجية اإلعتقاد في خبر "ذكر بابا

 ."اآلحاد

 خبر ُحجية على يُجمعون العلم أهل أن فيه يذكر و "الرسالة" كتابه في لبابا هذا يذكر  الشافعي اإلمام

ً  خمسين من بأكثر المذهب هذا إليه يُنسب ذيال األشعري الحسن أبو اإلمام يولد أن قبل ،اآلحاد  أبو و ،عاما

ً  خمسين المعتزلة مذهب على بقي األشعري الحسن  أن قبل القول هذا ذكر الشافعي اإلمام أن أي ى،أخر عاما

 .الزمان من كامل قرن من يقرب بما األشعري بالمذهب ُعرف ما األشعري الحسن أبو ؤسسي

 حجية اآلحاد

  كتاب هللا: ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  َكاَن  َوَما  حمس  ْ ۚ  لَِينفُِروا ِ  ِمن  َنَفَر  فَلَۡولَا  َكآفَّٗة
ِۡنُهۡم  فِۡرقَةٖ  ُكل  ْ  َطآئَِفة   م  ُهوا ِيِن  فِي  ل َِيَتَفقَّ َولُِينِذُرواْ  ٱلد 

ْ  إَِذا  قَۡوَمُهۡم    واألربعة والثالثة ثنينواال الواحد على تطلق والفرقة، [022: التوبة] ىجسَيۡحَذُرونَ  لََعلَُّهۡم  إِلَۡيِهۡم  رََجُعٓوا

ِيِن َولُِينِذُرواْ قَۡوَمُهمۡ  فَلَۡولَا  حمس  قوله وفي ،والخمسة ُهواْ فِي ٱلد  ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ل َِيَتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ م 
إَِذا رََجُعٓواْ إِلَۡيِهۡم  َنَفَر ِمن ُكل 

 يدخلون الفرقة معنى من الثالثة و االثنين و فالواحد) لواحدا خبر يشمل هذاف ،[022: التوبة] ىجسلََعلَُّهۡم َيۡحَذُرونَ 

َها  حمس  قوله في وأيضا ،(اآلحاد خبر في يُّ
َ
َِّذيَن  َيَٰٓأ ن  َفَتبَيَُّنٓواْ  بِنََبإٖ  َفاِسُقُۢ  َجآَءُكۡم  إِن  َءاَمُنٓواْ  ٱل

َ
ِبجََهَٰلَةٖ  قَۡوَمُۢا  تُِصيُبواْ  أ

 عدل ثقة من آتانا لو الخبر هذا أن ويعني واضح يةاآل معنىو ،[1: الحجرات] ىجسَنَِٰدِمينَ  َفَعۡلُتۡم  َما  عَلَىَٰ  َفُتۡصبُِحواْ  

َها  حمس  نبيه في  هلوقو ،قبلناه يُّ
َ
أ نزَِل   َمآ  بَل ِۡغ  ٱلرَُّسوُل  َيَٰٓ

ُ
ب َِكۖٓ  ِمن  إِلَۡيَك  أ ۥۚ  بَلَّۡغَت  َفَما  َتۡفَعۡل  لَّۡم  َوِإن  رَّ ُ  رَِسالََتُه َوٱَّللَّ

اِسِۗ  ِمَن  َيۡعِصُمَك   َ  إِنَّ  ٱلنَّ َٰفِِرينَ  ٱلَۡقۡوَم  َيۡهِدي  لَا  ٱَّللَّ  .[ 11: المائدة] ىجسٱۡلَك
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 َعْن أَبِي  الصحيحين، في الشيخان خرجهأ الحديث و ،(األجير أي) سيفعال حديث :الدليل من السنة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ » :ُهَرْيَرةَ َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِّيِ قَااَل  َ إِالَّ قََضْيَت  :َجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِّيِ َصلَّى َّللاَّ أَْنُشدَُك َّللاَّ

ِ، فَقَاَم َخْصُمهُ، َوَكانَ  ِ، َوأْذَْن ِلي يَا َرُسوَل  :فَقَالَ  أَْفقَهَ ِمْنهُ، بَْينَنَا بِِكتَاِب َّللاَّ َصدََق، اْقِض بَْينَنَا بِِكتَاِب َّللاَّ

ً كان فِي أَْهِل َهذَا، فََزنَى بِاْمَرأَتِِه، فَاْفتَدَْيُت ِمْنهُ بِِمائَِة َشاةٍ  :فقال قل فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا، إن ابني عسيفا

َرأَةِ َسأَْلُت ِرَجااًل ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم، فَأَْخبَُرونِي أَنَّ َعلَى اْبنِي َجْلدُ ِمائٍَة َوتَْغِريُب َعاٍم، َوأَنَّ َعلَى امْ  َوَخاِدٍم، َوإِنِّي

ْجَم، ِ، اْلِمائَةُ َواْلَخاِدُم َرد  ) :فَقَال َهذَا الرَّ َعلَْيَك، َوَعلَى اْبنَِك َجْلدُ  َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه، ألقضينَّ بَْينَُكَما بِِكتَاِب َّللاَّ

«فاعترفت فرجمها (.ِمائٍَة َوتَْغِريُب َعاٍم، َويَا أُنَْيُس اْغدُ َعلَى اْمَرأَةِ َهذَا فََسْلَها، فَإِِن اْعتََرفَْت فارجمها
12
. 

 كان وكذلك ،يسأن وهو واحد إال ملسو هيلع هللا ىلص النبي يرسل ولم الحديث، في واحد وهو الرجل كالم لقبِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 لهم يرسل كان ال، صحابياً؟ سبعين لهم؟ يرسل كان كمف ليعلمهم، قوم ىإل يرسل أن أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 بالواحد الخبر و الشهادة في عتدّ يُ  لم فلو ،وامهمأق لىإ وغيره الزبرقان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسل كما ،ًواحدا رجالً 

 .واحداً  رجالً  يرسل ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ما

 ذكر أدلة كثيرة جداً من سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على العمل بشهادة الواحد، كذلك كان الصحابة   مام الشافعياإلأيضاً 

عن  كما في الحديث ة الجنينكان يسأل الجلوس يوًما عن ِديأنه  عمر  جاء عنيعملون بخبر الواحد كما 

ُر هللاَ امرأً سمع من النبي في الجنين شيئاً فقام َحَمُل بن مالك بن النابغة» :طاووس فقال كنت بين  أن عمر قال أُذَّكِ

ةٍ  لي يعني ضرتين فضربت إحداهما األخرى بِِمْسَطح جارتين ً فقضى فيه رسول هللا بِغُرَّ ً ميتا فقال  فألقت جنينا

« لقضينا بغيرهعمر لو لم أسمع فيه 
11
صل قد و ألنه وصله من النبي ملسو هيلع هللا ىلص واألمر و ،أخذ بهذا الحكم فعمر  ،

كما في  كان الصحابة يشربون الخمر فنادى مناٍد أال إن الخمر قد ُحرمت، عندما وأيًضا، برجل واحد فقط

دٌ، َوَزادَنِي . أُْهِريقَِت اْلفَِضيخُ أَنَّ اْلَخْمَر الَّتِي  :أَنٍَس َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َعْن : الحديث ُكْنُت «  :أَبِي النُّْعَماِن قَالَ  َعْن  ُمَحمَّ

اْخُرْج فَاْنُظْر َما َهذَا  :فَقَاَل أَبُو َطْلَحةَ  َساقَِي اْلقَْوِم فِي َمْنِزِل أَبِي َطْلَحةَ، فَنََزَل تَْحِريُم اْلَخْمِر، فَأََمَر ُمنَاِديًا فَنَادَى،

ْوتُ  َمْت،: َهذَا ُمنَاٍد يُنَاِدي :فَقُْلتُ  فََخَرْجُت، :قَالَ  ؟الصَّ فََجَرْت  :قَالَ  اْذَهْب فَأَْهِرْقَها، :فَقَاَل ِلي أاََل إِنَّ اْلَخْمَر قَْد ُحِرّ

فَأَْنَزَل  :قَالَ  قَْوٌم َوِهَي فِي بُُطونِِهْم،قُتَِل  :فَقَاَل بَْعُض اْلقَْومِ  َوَكانَْت َخْمُرُهْم يَْوَمئٍِذ اْلفَِضيَخ، :قَالَ  فِي ِسَكِك اْلَمِدينَِة،

اِلحَاِت ُجَناٌح فِيَما َطعُِموا)  :هللاُ  َ ِذيَن آَمُنوا وََعِملُوا الَص  .( لَيَْس عَلَى ال
11

« 

 عتقادأن حديث اآلحاد ال يدخل في اال( ةاألشاعر) قول الرد على

                                           

12
 .1111: هل يأمر اإلمام رجالً فيضرب الحد غائباً عنه، رقم الحديث: صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر و الردة، باب 

 .021:مصطفى البابي الحلبي و أوالده، صفحة رقم: ، الناشر0أحمد دمحم شاكر، ط: الشافعي، كتاب الرسالة، تحقيق 11
 .1122: أنس بن مالك، حديث رقك: صحيح البخاري، الراوي 11
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ْبحِ بِقُبَاَء،«: اْبِن ُعَمَر قَالَ  َعِن  ؛عليهميرد  حديث ابن عمر إِنَّ  :إِْذ َجاَءُهْم آٍت فَقَالَ  بَْينََما النَّاُس فِي َصاَلةِ الصُّ

ى فَاْستَْقبِلُوَها، َوَكانَْت ُوُجوُهُهْم إِلَ  َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اللَّْيلَةَ، َوقَْد أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ 

الشَّأِْم، فَاْستَدَاُروا إِلَى اْلِقْبلَةِ 
11

و هم في الصالة و لم يخبرهم بذلك إال  فتحولوا من الشام إلى الكعبة شرفها هللا .»

 .واحد رجل

اإلمام الشافعي في قول ، فدل هذا كما هو من أمر العقيدة ولم يخبرهم به إال رجل واحد تحويل القبلةخبر  أن فبما

 في اإلعتقاد، وقد تكلم عن هذا بالتفصيل في كتابه األم، خبر اآلحادحجية العمل بعلى وعنون لذلك عنوانًا، 

وأن من تنكب عن قبول " :قال اإلمام ابن حبانكما و، وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ونقله عنه تلميذه ابن القيم

"ا، لعدم وجود السنن إال من رواية اآلحادأخبار اآلحاد فقد عمد إلى ترك السنن كله
11

 انتهى

 أقسام الحديث اآلحاد

 :ثالثة أقساموينقسم إلى 

 الحديث الغريب 

 الحديث العزيز 

 الحديث المشهور 

 الحديث الغريب

 :قسمين ، وينقسم إلىالنوع األول من أنواع حديث اآلحاد

 فرد ُمطلق

ِ  َرُسوُل  نََهى  » :حديث إذا كان مدار الحديث كله على شخص واحد، مثل «اْلَوالِء َوَعْن هبته بَْيعِ  َعْن   َّللاَّ
11
فهو  ،

الفرد المطلق  و، (وهو تابعي جليل)حديث عن عبد هللا بن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إال عبد هللا بن دينار 

يكون في طبقتين،  د بل قد، فالغريب قد ال يكون في طبقة واحدة من اإلسنامكن أيًضا أن يرويه واحد عن واحدي

 :أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ  َعْن و هو . (التي خرجها الشيخان في الصحيحين، والبيهقي، وغيرهم)يث شعب اإليمان حدمثل 

                                           
 .1191:صحيح البخاري، سورة البقرة، باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، حديث رقم 11

 تقريب صحيح ابن حبان اإلحسان في11
 .، ط السلطانية2111: صحيح البخاري، كتاب العتق، باب بيع الوالء و هبته، حديث رقم  11
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يَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن أَْو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبَةً، فَأَْفَضلَُها :قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ » قَْوُل اَل ِإلَهَ إِالَّ هللاُ،  اإْلِ

يَمانِ  »َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ اأْلَذَى َعِن الطَِّريِق، َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ ِمَن اإْلِ
11
. 

ِ  َرُسوُل  نََهى  ) هذا الحديث لم يروه إال عبد هللا بن دينار في طبقته، عن صالح أبو  (اْلَوالِء َوَعْن هبته بَْيعِ  َعْن   َّللاَّ

ألنه في  وسمي بهذا فهو حديث فرد مطلق عن أبي هريرة،إال زكوان السمان، وكذلك لم يروه أبو زكوان السمان 

 يُعلق عليه وحديث عبد هللا بن دينار هذا، نفسها في الطرق الضعيفة حتىمداره ال يدور إال على فرد واحد، 

"ورواة الحديث كلهم في هذا الحديث عياٌل على عبد هللا بن دينار" :مسلم فيقول اإلمام
19

الحديث لم فألن  ،انتهى

وإذا بحثت عن هذا الحديث في كل الكتب  ،صار مطلقًاعبد هللا بن دينار  إال يروه عن عبد هللا بن عمر 

المصنفة في تدوين السنة النبوية ستقف حتماً على عبدهللا بن دينار عن عبدهللا بن عمر، إن شئت فقل أن عبدهللا 

اختص عبدهللا بن دينار بهذه الرواية، فأصبح مدار الحديث على هذا الراوي وهذا ما يسمى  بن عمر 

 .الفرد المطلق بالحديث الغريب المطلق أو

 فرد نسبي

 آخر أي أن يكون الحديث مشهوًرا في جزء من إسناده، وغريٌب في جزء: غريب نسبييسمى أيضاً و فرد نسبي

 .من إسناده

وقسم غريب لم  ،قسٌم مشهوٌر رواه عدد كبير جدًا ،منقسم إلى قسمينأي أن السند من حيث عدد الرواة في طبقاته 

ال فالذين ال يُعتد بروايتهم الضعفاء )، ، أو ثالثة حتى لو كانوا ضعفاء، أو اثنانراوٍ يروه أحد أو لم يروه إال 

ُعَمَر ْبَن  َسِمْعُت « :َعْلقََمةَ ْبن  َوق اص  قَالَ  َعْن  ، مثل حديث (في القسم الغريب من سنده يزيدوا عن واحد أو اثنين

يَا أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما اأْلَْعَماُل بِالنِّيَِّة،  :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ : اْلَخطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَْخُطُب قَالَ 

 إِلَى دُْنيَا يُِصيبَُها،ْن َهاَجَر َوإِنََّما اِلْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى هللاِ َوَرُسوِلِه، فَِهْجَرتُهُ إِلَى هللاِ َوَرُسوِلِه، َومَ 

ُجَها، فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيهِ   أَِو اْمَرأَةٍ يَتََزوَّ
12

رواه الشيخان، فقد رواه اإلمام البخاري عن اإلمام قد و»

الُحَميِدي، ورواه اإلمام مسلم عن عبد هللا بن مسلمة بن قعنب، كذلك الحميدي له راو وهو سفيان، وعبد هللا بن 

ً  عنب له راو وهو اإلمام مالك، وسفيان ومالك روياق  .عن يحيى بن سعيد أيضا

 ،(فهو مشهور جدًا)األنصاري سعيد يحيى بن ثمائة عن هذا الحديث رواه ما يقُرب من ثال: الحافظ بن حجر يقول

ما بعد يحيى بن سعيد فقد أصبح ، أفمسلم تابع البخاري في أول راويان حتى أن الصحيحين اختلفا في الرواية،

                                           
 .، ط التركية11: صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان، حديث رقم 11
 صحيح مسلم 19
 .، ط السلطانية1911: يمان و غيرها، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل و أن لكل امريء ما نوى في اإل 12



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

88 

دمحم بن إبراهيم إال يحيى بن سعيد، وكذلك لم يروه من طبقة علقمة غيره، وكذلك في عن غريبًا، ألنه لم يروه 

 .طبقة الصحابة لم يروه إال سيدنا عمر 

نوع أي الغريب وهذا ال ما في الجزء الثاني من اإلسناد فقد صار غريبًا،أمشهور في بعضه في أول اإلسناد، فهو 

 .أما الفرد المطلق فيطلقون عليه الغريب، النسبي يُطلق عليه الفرد

 .فقط غرابة ولكن فيه نسبة غريب يعني ليس كله :غريب نسبي

 الحديث العزيز

، أي هو عزيٌز في ذاته ألنه يَندُر (عزَّ )مأخوذ من قولهم وسبب التسمية ، النوع الثاني من أنواع حديث اآلحاد

ً في الدنيا كلها عزيزاً من أوله إلى آخره" :قال وجوده، لدرجة أن اإلمام ابن ِحبّان  "لن تجد حديثا
10

، انتهى

، اويان فقطالذي يَْرِويِه اثنين عن اثنين، أو يَْرِويِه في طبقة واحدة أو طبقتين أو أكثر من طبقات اإلسناد ر هوو

 .بمعنى أنك إذا وجدت في أي طبقة من طبقات اإلسناد راويان، يُسّمى هذا الحديث بالحديث العزيز

«َوَوالَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ  َولِدِه  ِمْن  إِلَْيِه  أََحبَّ  أَُكوَن  َحتَّى  أََحدُُكْم  يُْؤِمُن  اَل » حديث :مثال
12

يث في طبقة هذا الحد، 

 .قتادة وعبدالعزيز بن صهيب ،َرواه عن أنس راويان كما، أبو هريرة وأنس بن مالك  ،َرواه راويانالصحابة 

 :الحديث المشهور

كلمة مشهور في اللغة معناها ُمستَِفيض، يُقال فاض الماء إذا كثر واستفاض  ،من أنواع حديث اآلحادالنوع الثالث 

 يعني جرى، الماء إذا جرى في القناة أو في النهر يقولون عليه استَفاض، لذا فالحديث المشهور هو الُمستَِفيض

ر، فإذا كان أقل حد هو الحديث الذي كان عدد ُرواتِه أكثر من اثنين وأقل من حد التواتو، وُسّمي بذلك لشهرته

كون ي طبقةي كل فالرواة من  عددالتواتر عند بعض أهل العلم أربعة فهو الذي يكون عدد ُرواتِه ثالثة، أو أقل 

أو  أربعة،أو  ثالثة،لذا في بعض الُطُرق يكون  ،يمكن للعدد أن يزداد لكن ال يمكن أن يقل عن اثنينو، ثالثة رواة

 .أو ستة ال إشكال في ذلك خمسة،

«َويَِدهِ  ِلَسانِِه  ِمْن  اْلُمْسِلُموَن  َسِلَم  َمْن  اْلُمْسِلُم  » الحديث الذي رواه أبو هريرة  :لامث
11
 

                                           
 ]جامع العلوم والحكم[ 10
 ] العقيدة -الجامع لعلوم اإلمام أحمد  [ 12
 ] مسند أحمد [ 11
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 حكم الحديث اآلحاد عند المحّدثين من حيث الصحة والضعف

أحد هذا الحديث صحيحاً بشرط أال يكون في أحد رواته  لشروط الخمسة للحديث الصحيح، صارإذا اجتمعت فيه ا

د به، دُه ال يصح التفرُّ وإذا خالف شرطاً من الشروط  ،أي البدّ للراوي إذا تفّرد بالحديث أن يكون ثقةً يصح تَفرُّ

ً ال يُعَمل وال يُحتج به والحديث اآلحاد عند أهل السنة والجماعة مثل الحديث ، الخمسة صار الحديث ضعيفا

وكان ُرواتُه ثقات غير ُمتَكلم فيهم  ،روط الصحة ولم يَُشذ ولم يُعَلالمتواتر تماماً ال مشكلة فيه، إذا اجتمعت فيه ش

ً صار حديث ،(صح تفرده بالرواية أحدهم إذا انفرد)بأي جرح من أنواع الجرح   .صحيحاً يُعَمل به ا

ِ بِالنِّيَّاِت، َوإِنََّما اِلْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت هِ  اأْلَْعَماُل  إِنََّما  » حديث :لامث ِ َوَرُسوِلِه ، فَِهْجَرتُهُ إِلَى َّللاَّ ْجَرتُهُ إِلَى َّللاَّ

«لَْيهِ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى دُْنيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأَةٍ يَْنِكُحَها، فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِ 
11
هذا حديث ُمخّرج  ،

والحديث الغريب هو أقل درجات الحديث اآلحاد من حيث في الصحيحين رغم أننا قُلنا أنه حديث غريب، 

وهو حديث غريب نسبي والحديث الغريب يكون فيه عدد الرواة أقل من اثنين، لذا هو أول درجات ، الرواية

واتفقت كل أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ه الشيخان في الصحيحينالحديث اآلحاد من حيث القلة في عدد الرواة، ومع ذلك َخّرج

 .على أن كل ما َخّرجه الشيخان في الصحيحين صحيح

 

 

 أمير عبدهللا.د مداخلة

 ،(عندما تحتج على أحد األشخاص في الحديث) ثباتات النقليةإلألنها تفيد في اأمر مهم؛  التواترفهم مسألة 

 (.حتج عقالعندما ت)اإلثباتات العقلية و

 :على التواتر مثال

 كيف عرفنا ذلك؟ف ،ولكن كلنا على يقين ونعلم أن هناك دولة تسمى إيران ،مثال دولة إيران ىلم تر  أنت

تجزم  لكنك ،، فأنت لم تذهب إلى إيران ولم تراها بعينيكبعينك رَ لتواتر يفيد اليقين رغم أنك لم ت، فارمن التوات

 .بوجودها و متأكد منه تماما

                                           
 ] ت األعظمي -ابن المبارك  -الزهد والرقائق  [ 11
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إذا الحواس الخمسة تفيد اليقين، ف ،(أي البديل عن الحواس الخمسة) الموازي للحواس الخمسة المقام فالتواتر هو

ن ع عرفسأكيف  ،خارج إيران الموجود هذا يفيد اليقين، أما أناففي إيران وترى المدينة  اً موجود أنت تكن

عرفت أن هناك دولة إيران عن . اليقين هنا هو التواترفالذي يفيد بالتواتر؛  ؟وليس لدي الحواس الخمس وجودها

 هناك دولة تسمىمريكي يقول أن جمعت على أن هناك دولة إيران، فاألأ، كل الدنيا رطريق التواتر ونقل الخب

ذلك أيضاً، فهل كل هؤالء  ونواليهود يقول إيران، هناك دولة تسمىن يقولون أن والعرب والمسلموإيران، 

 .بالطبع الهل بينهم تواطؤ؟  ؟ذبوااجتمعوا كي يك

 .هو المقام الموازي للحواس الخمسةالكذب ووالتواطؤ على  االجتماعواستحالة  ،التواتر يفيد اليقين ،إذن

ويقول ال يوجد  األمر، حيث نجد أحد األشخاص يُكذّب ،مرض كورونا يهعل تقيس تستطيع أن نفس المثال

 !نانوأنهم يكذبون علينا ويخدعو ،كورونا في العالم

 األطباء الصينيين الذين يحاربون األمريكانو األطباء المسلمين سيخدعوك؟وفهل األمريكان سيخدعوك؟ 

 .فكل هذا التواتر يدلك على أن الكورونا شيء حقيقي اً،إذ .سيخدعوك؟ ال

 التواتر منكر أن علماؤنا قال فيه و ،ناليقي يفيد ، ويفالتواتر يدلك على أن هناك شيء حقيق، وهذا هو التواتر

 اليهودية، أو ،اإلسالم كان سواءً  دين فكل ،شيء كل في يكون والتواتر .التواتر وأهمية فائدة هي هذه إذاً  ،مجنون

 إلنكاره دليل لدينا ليس ألنه ؛ننكره أن يجوز وال تواتر أيًضا فهذا ،نبي له وأن السماء من أنه يزعم النصرانية أو

 .يقيني دليل هو ذاته بحد التواتر ألن أصاًل 

 مع يكون أن أو التواتر، من إما بدّ  فال لليقين نصل أن أردنا إذا لكن ،الخبر أو الشيء صحة يفيد اإلسنادف إذاً 

 :هيو قرائن اإلسناد مع جعلت التي الوحيدة األمة كمسلمين نحن لذلك .التواتر إلى يصل جعلهت ةقرين اإلسناد

 ضبطالة ولاعدال. 

 االتصال. 

 علةالالشذوذ و انتفاء. 

 من بد ال بل، صحيًحا جعلهو خبر أي أخذ يجوز ال لذلك المتواتر، بمقام جعله و الصحيح ندبالس ارتقى هذا كل

 بهذاو ،اآلحادو المتواتر بين الفرق هو فهذا ،التصديق مرتبة إلى به تصل حتى الخبر مع القرائن من الكثير توفر

 .الشيء يقينية إثبات تواترال من يمكننا كيف نعرف
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 لهكقو الحسّ  على معتمداً  يكون أن يجب المتواتر حال في اإلسناد أن العلم أهل قال لذلك :كالم الدكتور شام

 ،األمر بهذا حدّثه من رأىو وأدرك عاين قد الشخص أن على يدل ما فيه أن أي لنا، حكى أو أخبرنا، أو سمعنا،

 .رأى من حدثنيو رأى من سمعت تأويله ألن الخمسة، الحواسّ  مقام هنا لتواترا فقام

ِله  الرواية: نقل الحديث وتحمُّ

أو الصيغ التي كان  هى األداة :أو كما يسميها العلماء طرق نقل الحديث و تحمله ألفاظ التحديث والرواية

روى شام عن دكتور )مثال إن قلت  ،تحتمل أمرين" رواية"كلمة ف .الُمحدثين يستعملونها في نقل الرواية نفسها

 :فكلمة روى هنا تحتمل أمرين( عبده

 أن يكون شام أخذ عن دكتور عبده مباشرةً، أي جالسه وسمع منه مباشرة األول. 

 فيكون هناك واسطة ، أن يكون هناك انقطاع، أي أن يكون شام لم يسمع من دكتورعبده مباشرةً  الثاني

بينهما كأن يكون شام سمع من دكتور أمير ودكتور أمير حدثه عن دكتور عبده، ولكن هذه الواسطة 

وغيرها وهو الذي أسقط فيه راو ليُصحح السند، ( الحديث المدلس)قُِطعت ألي سبب، مثل حالة التدليس 

 .من أمور التدليس التي تكلمنا عنها

 ؟أم ال هل روى عمرو البكالي أبو عثمان عن عبد هللا بن مسعود كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي

 الحافظ الذهبي قال أنه روى عن عبد هللا بن مسعود وكذلك عن جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن عمر وغيرهم 

قال اإلمام البخاري أنها مقطوعة، أي أن ؟ لرواية منقطعة أم موصولةهل هذه ا، لكن النبي صحابة من 

 "رواية"لت تُسمى اعمرو لم يسمع من عبد هللا بن مسعود، ومع أنه لم يسمع من عبد هللا بن مسعود إال أنها ماز

ولكنها ، أو أن تكون هناك واسطة تأخذ عن المحدث مباشرة يموصولة أن تكون أألنه كما قلنا الرواية يمكن 

 .سقطت، فالرواية تحتمل األمرين

 

ل أو ألفاظ الرواية والتحديث  طرق التََحمُّ

 :ثمانية طرق ينقل بهم الراوي الحديث عن شيخههناك 

 التحديث بلفظ الشيخ: النوع األول
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 .التحديث بلفظ الشيخ: أول هذه الطرق وأعالهم مكانة

، فهذه األلفاظ كلها ال تحتمل إال "أخبرني"أو  "حدثني"أو " اأخبرن"أو " سمعت"أو " َحدَّثَنا"الراوي ن يقول أأي 

دمحم بن المثنى ودمحم بن  "حدثنا"في قوله  -رحمه هللا-اإلمام مسلم : شيئًا واحدًا وهو أن التلميذ أخذ عن الشيخ، مثال

مسلم جلس عند  أن اإلمام غير ئاشي (الذي استخدمه اإلمام مسلم) هذا اللفظ أو طريق التحمل يحتملهل فبشار، 

فهذا اللفظ ، حتمل غير أنه جلس وأخذ منهمايشيخيه دمحم بن المثنى ودمحم بن بشار فأخذ منهم هذه الرواية؟ ال، ال 

ل هو أعلى وأتقى درجات التحمل ودرجات أخذ الحديث  إذا حدثه  "حدثني: "(تلميذ عن شيخهال)او طريق التََّحمُّ

يجوز لغةً أن )إذا حدث الشيخ مجموعة، ويجوز لغةً أن تطلق إحداهما على األخرى  "حدثنا"الشيخ بمفرده، و

 ".أخبرنا" و "أخبرني"، وكذلك (تستعمل أحد اللفظين مكان اآلخر

 ؟"حدثني"و" أخبرنا"و" سمعت"هل هناك فرق بين هذه األلفاظ الثالثة : سؤال

مثل عبدهللا بن ، "سمعت"ل بأن أعلى هذه الثالثة اختلف أهل العلم في ذلك، فالخطيب البغدادي يقو: اإلجابة

فقال إن أعلى  ،إال أن اإلمام ابن الصالح في المقدمة خالفهكذا،  يقول النبي عمر مثال عندما يقول سمعُت 

و يكون الشيخ المروي " سمعتُ : "الراوي قد يقول لماذا؟ ألن". سمعتُ "وليس " حدثنا"درجات التحديث هي 

إال أن الرواية هنا ليست أعلى تحمالً من أن  ،عنه يحدث شخصا آخر،  إن كان هنا يجوز للراوي أن يروي عنه

 ".حدثنا"يقول 

  الشيخ قراءة التلميذ على: النوع الثاني

كست؛ فالمفترض أن الشيخ هو الذي يقرأ، فالشيخ عُ  قد ماذا لو أن التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، أي أن العملية

هذا ما كان يحصل عادةً، فإذا . قال كذا وكذا  حدثنا فالن عن فالن عن فالن أن النبي: يجلس في الحلقة ويقول

 فهل تتساوى قراءة التلميذ على الشيخ مع قراءة الشيخ على التلميذ؟الشيخ،  انعكس األمر وقرأ التلميذ على

وهذا هو الرأي الثاني، وبه قال أئمة . نعم، تتساوى قراءة التلميذ على الشيخ مع قراءة الشيخ على التلميذ بالطبع

 .هو الرأي المعتمد عند أهل العلم والرأي الثانيوغيرهم كثير من أهل العلم،  الحجاز، والبخاري 

أي لو قرأ التلميذ على الشيخ فإنه يجب  ،"(أخبرنا)ـعبّر عنها بيولكن : "قال في هذه المسألة واإلمام مسلم 

بقراءة " أخبرنا"، فاختص هذا اللفظ "سمعتُ "أو " حدثنا"الشيخ، و ال يقول " أخبرنا" على التلميذ حينها أن يقول

أي المرتبة األولى،  (مرتبة حدثنا و سمعتُ ) من نفس المرتبة لفظ أخبرناأي  فهوولكن انتبهوا  ،التلميذ على الشيخ

 ."حدثنا، أخبرنا، و سمعتُ ": و هي أعلى درجات طرق التحمل، أو أعلى ألفاظ التحديث والتي هي
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ث  يقولعليه أن فإذا كان التلميذ يقرأ في حضرة شيخه ومعه تالميذ آخرين ف ويقول كل واحد من حين يُحدِّ

 ".أخبرني: "لو كان يقرأ على شيخه منفرداً فإنه يقول أما. ؛ ألن الكل أجيز بهذه القراءة"أخبرنا: "التالميذ

حتى أن اإلمام أبو بكر البرقاني يروي عن شيخه اإلمام . وبهذا قال اإلمام الحاكم ومسلم وكثير من أهل العلم

كتاب الجامع الصحيح  (تلميذ البخاري)، أنه كان يقرأ على شيخ رواية دمحم بن يوسف الفربري الهروي 

ويسوق أسانيد اإلمام البخاري في كتابه ..." حدثكم الفربري، حدثنا البخاري: "للشيخ اري فيقوللإلمام البخ

الجامع الصحيح، فلما انتهى اإلمام الهروي من قراءة كتاب الجامع الصحيح، علم أن شيخه أخذ الكتاب عن اإلمام 

اذاً . "أخبركم"بل يقول " حدثكم" يقول ألن الواجب أن ال ،أخرىالفربري قراءةً عليه، فقام بإعادة القراءة مرة 

و طرق التحمل تشتمل على السماع من الشيخ، والسماع من الشيخ يُعبّر عنه أو التحديث أأول طرق الرواية 

 :بثالثة ألفاظ

 سمعتُ : اللفظ األول 

 لفظ الرواية في حالة أن الشيخ هو الذي ألقى الرواية على التالميذ، يكون )حدثنا أو حدثني : اللفظ الثاني

 ("حدثنا"ـب

 (في حالة قراءة التلميذ على الشيخ)أخبرنا أو أخبرني : اللفظ الثالث. 

" أخبرنا"كان يقول ،  ا إلى اإلمام عبد الرزاق الصنعانيلما ذهبو  لذلك اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه

، فقاال له هو الذى يقرأ عليه ألن معمر" حدثنا"فكان من المفترض أن يقول ، ومعمر كان شيخهمعمر بن راشد 

أما ، "حدثنا"أتت بلفظ  عن عبد الرزاقيحيى بن معين و  ، و لذلك فكل روايات أحمد وابن راهويه"حدثنا"قل 

" حدثنا"إذاً لفظ ، ألن عبدالرزاق لم يقف على دقة الفرق بين اللفظين"أخبرنا "الروايات قبلهم فقد جاءت  بلفظ 

يكون التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، " أخبرنا"أن  الفرق، ولكن "سمعت"مع لفظ وكذلك " أخبرنا"يتساوي مع 

 .يكون الشيخ هو الذي قرأ على التالميذ، وهذا الطريق طريق مقبول و من أعلى طرق التحمل" حدثنا"ولفظ 

بها سبعة  قد كان لإلمام ابن راهويه كتب، ووالتلميذ عندما يقرأ كان يقرأ من كتب الشيخ وليس من شئ آخر

ليقرأها وينظر فيها، فقد كان اإلمام البخاري تلميذه، واإلمام إسحاق  ن ألف حديث، دفعها لإلمام البخاريوعشري

ألنهم لم يكن -بن راهويه كان إماًما كبيًرا وكان أحد أقران الشافعي، وكذلك األئمة الكبار كان لهم كتب 

حتى إذا شك  أحدهم أو نسي يرجع إلى كتبه، و لن  -ه األسانيدباستطاعتهم أن يحفظوا هذا الكم من األحاديث بهذ

فهؤالء كانوا أوعية الحفظ،  لدارقطنيوا كانوا يحفظون مثل اإلمام البخاري تجد إال قلة قليلة من األئمة  الذين

نوا أخذوها عن مشايخهم فكا األحاديث التي وليس شرًطا أن تكون هذه الكتب قد وصلتنا، وإنما كانت كتبهم في

 تقوم مقام بعضها البعض  أما حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرنيولفظ سمعت يكون لصيغة المفرد فقط، يكتبونها، 



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

94 

 اإلجازة: النوع الثالث

أي )ته أن يحدث من كتب الشيخ أو من روايا أي أن يجيز الشيخ التلميذ. وتعني أن يجيز الشيخ التلميذ: اإلجازة

 .أجزتك أن تنقل هذا الكتاب عني كأن يقول له إني(. يسمح له

 :ردها آخرون و لكنها تبقى طريق من طرق التحمل، وتنقسم إلى أقسام كثيرةوقد قبلها بعض أهل العلم و

( معلوم عينه و كنيته) مثل أن يجيز شيخ شخصا معلوما إن كانت اإلجازة لمعلوم فى معلوم ، و حدثت قراءة -0

مقبولة عند العلماء وصحيحة وال قرأ الكتاب على اآلخر، فهذه اإلجازة في كتاب معلوم بعد أن يكون أحدهما 

هو معلوم في كتاب معلوم أخذه الدكتور عبده عن الدكتور ه الدكتور شام وأن يجيز الدكتور عبد: فيها،مثال شيء

 .أمير

إذا قال الدكتور : مثال هل العلمأمختلف فيه عند ، هذا إن كانت اإلجازة لمعلوم في معلوم بدون حدوث قراءة -2

شام معروف وكتاب و" ن تحمله عنيأكتابي هذا  سو في فهرأجزتك يا شام في كتابي أنا أ: "عبده للدكتور شام

هل العلم أاختلف  ،ال الدكتور عبده على شامعلى الدكتور عبده و الدكتور عبده معروف إال أن شام لم يقرأ الكتاب

 .ترد إنهاتقبل ومنهم من قال  إنهافمنهم من قال . م ال تقبلأفي هذه المسألة هل تقبل 

جزتكم أوقال قد  ،عدد ال بأس بهجاء لنا ونحن عبده  الدكتورأن : مثال:  في مجهولمعلوم ل ت اإلجازةكان إن -1

الكتب )في مجهول وهو  (نحن عدد ال بأس به من الطلبة)وهو  معلومل ت إجازةكانهنا ف .، ولم يحدد أي كتبكتبي

 .ولم تُقبل مردودة أن هذه اإلجازةالصحيح و(. يحددها الدكتورالتي لم 

 ال ا مردودذهو ،دمحم من المسلمين في بعض الكتب اسمهجزت من أقد  ،مجهولفي مجهول لجازة إن كانت اإل -1

ث أم ال يصلح، فقد لعلم الحديلمتحملين ن يكون من ايصلح أوهل دمحم  نا ال نعرف أي دمحم يقصد،نأل ؟لما يقبل

 .جازة فيهتسقط نوع اإل انفه ،بل رفع عنه القلم ثليس من المشتغلين بعلم الحديا، أي أنه مجنونيكون صغيرا أو 

و أالشيخ بعض من كتابه  إذا قرأ قراءة، ثتكون حدخالف هو أن تالنوع الذي ليس فيه ملخص هذه الفقرة نقول 

أما إذا لم  .جازة مقبولةن هذه اإلأهل العلم على أا ال خالف بين نهفو قرأ عليه التلميذ أو كل كتبه أبعض كتبه 

و . هل العلمأهذا مختلف فيه بين ف ،(كتاب الدكتور عبده) عينفي م (شام) معينتمت إجازة لقراءة ولكن  تحدث

، ال على معلومإال يقوم كله  يثوعلم الحد ا،ساسأمعلومة  رألنها غي مقبولة،قسام بعد ذلك مردودة غير جميع األ

 .مردودةث كل المجاهيل في علم الحديف
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 هل العلمأجازة عند بعض اإل ال يقرأ عليه وتصحأن مكن ، فيال؟ اإلجازة في ة فقطالمعتبر يهل القراءة هلكن 

 .كما قلنا

 حكم الرواية من وراء حجاب

 يثوهي مقبولة عند كل علماء الحد ،رواية من وراء حجاب لدينا ،نعم؟ رواية من وراء حجاب لديناهل 

ن رجال المسلمين من ثن يحدكوالسالم  زواج النبي عليه الصالةأمهات المؤمنين أن أ الدليل على ذلكو. بشرطين

ُن بلَْيٍل، فَُكلُوا واْشَربُوا )الحديث  أيضاً حديث شعبة بن الحجاج ، ووراء حجاب حتَّى يُنَاِدَي ابُن إنَّ باَلاًل يَُؤذِّ

وهو يؤذن مع ذلك أُخذ بأذانهما  وال أحد رأى بالل  بالطبع ال أحد رأى عبدهللا ابن أم مكتوم ، و (أُّمِ َمْكتُومٍ 

تعني أن هناك  "وراء حجابمن "و  ،هل العلمأجمهور الرواية من وراء حجاب  وقد قبل بنص كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص،

 ،حائطمثل ستارة أو حاجز بيني وبينه ، أي أنني ال أراه أو هناك (أي الراوي الذي أسمع منه)ه ساتر بيني وبين

 :لها شرطينولكن  مقبولةهذه الرواية و ،ولكني أسمع الصوت جيدا

 م أكان يدخل على ،الذي جدعبن األ، مثل مسروق (بصوت الراوي) ن تكون عالما بهأ: ولالشرط األ

م أل وه هثن الصوت الذي يحدأيعلم أن هذا البد  ،يسمع من وراء حجابوكان   المؤمنين عائشة

ينقلها عن  عمن؟الرواية  ألنه ينقل (هو عبد هللا بن الزبير ابن أختها أسماءو)عبد هللام أالمؤمنين 

 ثعنها الحدي ذخأكثر من مرة وأحد دخل عليها أيبلغه  ا، كأنن يكون يعلم صوتهأ فالبد ،عائشة 

م المؤمنين أحدثتني  ألنه ال يصح أن يقول .ان هذا صوتهأن يكون عالما بأالمهم  ،فحفظ صوتها 

 .هارغي وأن كانت حدثته عائشة إعائشة وهو يشك 

 السماع  نه لو منعأل كأن يكون سميكا؛ الحجاب يمنع السماعأو ال يكون هذا الحاجز أ: الشرط الثاني

 .الضبط: شروط الراوي نفسه و الصحيح ثالحدي شروط ، و منى عدم ضبط الروايةإليؤدي فس

 

 

 المناولة: النوع الرابع

وهي أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل : بالمناولةوتسمى النوع الرابع من أنواع طرق تحمل الرواية والتحديث، 

ً مقابالً به، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فالن فارِوه عني ( كتابه األصلى)سماعه  أو أجزت لك أو فرعا

 (.يعطيه له يداً بيد)روايته عني 
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يداً مناولة ( الجامع الصحيح)كتابه ( التالميذ)يعطي اإلمام الترمذي أو اإلمام مسلم ( الشيخ)اإلمام البخاري : مثال

أجزت لك هذا الكتاب فارِوه عني أو حدث به عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملّكه إياه أو يقول : ويقول له بيد

ثم  ((وهذا ما يسميه أهل العلم بمقابلة األصول) أي انسخه وبعد انتهاء النسخ  راجعه)ه خذ وانسخه وقابل به ل

 .والمناولة جائزة حتى لو كانت فيها إجازة ،ونحو ذلك رده إلي

السماع بعيداً عن النوع األول وهو  -كما قلنا و أنت تقرأ في كتاب المقدمة البن الصالح ستجد دائماً ثالث آراء

قوم يرفضون، واألكثرية على الجواز، وقوم يبيحون وهم األقلية : تتعلق باألنواع السبعة الباقية و هي -من الشيخ

ً الحافظ ابن الصالح أو غير الحافظ ابن  و ستجد أن من هذه األقلية من يذكر إجماع أهل العلم، وستجد دائما

 .الصالح دائماً يرد عليه

 قراءة على الشيخالفرق بين المناولة وال

 هي إعطاء الشيخ للطالب الكتاب أصله أو نسخه منه كي يحدث منه: المناولة. 

 هي فتح الطالب للكتاب والقراءة على الشيخ: القراءة على الشيخ. 

 ويجوز " أخبرنا"ويجوز قول " حدثنا"جائزة، وهناك من أهل العلم من قال بجواز قول : حكم المناولة

، بالطبع هذه "أخبرنا"وما إلى ذلك واللفظ السائر في كل هذه األمور هو قول " حدثني مناولة"القول 

المحاضرة أحاول اختصارها قدر المستطاع، ولكن يجب عليك أن تقرأ هذه المحاضرة من كتاب المقدمة 

  لإلمام ابن الصالح 

 الوجادة: النوع الخامس

 .ة في مصطلح العرب، يقول الحافظ ابن الصالح بأنها كلمة غريبالوجادة ويسمى

وهي أن شخص قد وجد كتاب شخص آخر فحدث عنه، أي وجدت كتاباً مكتوب فيه أنه لفالن أو : الوجادة تعني

 .أنا أعلم أنه لفالن هذا أسمه الوجادة

ألنه من طريق " أخبرني"وال " حدثني"ال يجوز إقران التحديث واإلخبار بالمسألة، فال يجوز قول : لفظ الوجادة

المهم هو الخروج ( رويت عن فالن كذا وكذا)أو ( قال فالن كذا وكذا)مختلف جداً، وإنما الراجح فيها أن أقول 

يقول  حتى الحافظ ابن الصالح  ، و(التحديث بلفظ الشيخ)عن ألفاظ التحديث الثالثة وهي مصارحة الشيخ 

لك مثاله أن يقف على كتاب شيخ فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكنه لم يسمع منه وذلك إذا وجده 
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عبده على سبيل المثال وأنا على ثقة بطريق أو بآخر  ولكن بشرط أن أعلم أّن هذا الخط خاص بالدكتور .بخطه

 .عبدهر أّن هذا الخط للدكتو

 ألفاظ التمريض: السادسالنوع 

األلفاظ الثالثة األولى كحدثني أو أخبرني أو  ليست أي وهي ليست صيغة الجزمنوع آخر من أنواع التحديث هذا 

 .سمعت

هذه كلها ف " و ألفاظ الوجادة ورويت نقال وعن وأ"هناك ألفاظ تسمى عند أهل العلم صيغة التمريض مثل بل 

، (أي يوجد واسطة)خذ آأو لم  ،أي أنّها ألفاظ تحتمل أن أكون أنا قد أخذت عن الدكتور عبده ؛تعتبر ألفاظ تمريض

األخذ عن الدكتور عبده وأقول قال الدكتور عبده مثالً كوجودي في مناظرة علمية وليست مناظرة حيث يمكن 

 .الدكتور عبده أو أن كتور عبدهعن الدلبيان الحق بيننا االثنين ويكون بيننا حديث فأقول قال الدكتور عبده أو 

ألّن حدثني " حدثني" ألنها ليست على صيغة الجزم ألني لم أقل، هذه األلفاظ يسميها أهل العلم ألفاظ تمريضكل 

 .أو قرأت عنهمنه  وأجزم أنني سمعت ،تعني الجزم أّن الدكتور عبده حدثني

 ؟متى ترتقي صيغة التمريض هذه

 :ترتقي من خالل أمرين

 ألنه لو كان مدّلس لم تقبل روايته اأن يكون التلميذ ليس مدلس: األول األمر. 

 أدرك هذا الشيخ قد أن يكون: واألمر الثاني. 

أعّل  اإلمام ابن حزم : إذاً سؤال هنا على هذا الكالم .محمل من التمريض على الجزهذه األلفاظ تُ  عندهاو

ألن  وذلك؟ هذا الحديث أنّه معلل عن ابن حزم يقول لماذاالمعازف في صحيح اإلمام البخاري تحريم حديث 

وهشام بن عمارهذا شيخ اإلمام  ،قال هشام بن عّمار :اإلمام البخاري يرويه على صيغة التمريض الذي هو

ولكّن اإلمام البخاري يروي هذه الرواية بصيغة التمريض بدالً عن قول حدثني أو أخبرنا أو سمعت أو  ،البخاري

 .ما إلى ذلك من ألفاظ الجزم
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 ؟بناًء على ألفاظ الرواية والتحديث أو طرق التحمل هل أصاب اإلمام ابن حزم أم أخطأ

ً طبعمدلًسا اإلمام ابن حزم أخطأ هنا ألن اإلمام البخاري ليس  بصيغة  ىاإلمام البخاري ثقة فلو رو نّ و أل ،ا

دعك من  -.بصيغة التمريض فهو هنا ثقة يحدث ىواإلمام البخاري ثقة فلو رو ،جزمالتمريض فهي كصيغة ال

ّن اإلمام الحافظ بن حجر ردّ رداً ألورد اإلمام الحافظ بن حجر على هذه المسألة  ،كالم اإلمام الحافظ بن حجر

 .هشيخ البخاري يروي عن ذلك أن إلىوأضف  -خدمنا هناعاً ولكن ال يتما

نسبة البن ) ينفع أيضاً في الرد على الظاهرية هو ردردّ رداً مختلفاً في هذه المسألة و وطبعاً الحافظ بن حجر

ويرويه أبو  كيف يكون معلال، وفي البخاري أن هذا الحديث روي معلاليقولون الذين شخاص األ علىو ،(حزم

ابن حزم يريد أن يقول  أن أين شيخه عليس  و تمريضالاإلمام البخاري رواه بصيغة أن و ،في الصحيح عبد هللا

وكل القضية أن  ،انقطاع في هذا الحديثال يوجد  لكنو ،أّن فيه انقطاع وأّن البخاري رواه بصيغة التمريض

ناك شك في الصحابي روى اإلمام فلما كان ه ،اإلمام البخاري شّك في الصحابي هل هو أبو مالك أو أبو عامر

وكان هذا رد الحافظ ونحن بحاجة للرد هذا من أجل الدفاع به عن صحيح  ،البخاري الحديث بصيغة التمريض

 .اإلمام البخاري

 إذا كان هذاالن الصحابة كلهم عدول فلو شك فيما  أم ال،شك في الصحابي  قدن يكون أيهم  ال :ملحوظة

ول أمام البخاري في شكال عند اإلن ابن حزم جعل اإلأبل القضية هي ، هذه القضية تخر فليسآ أمصحابي ال

ه يخشواسطة بين البخاري و هناكوالحديث ضعيف ومنقطع اعتبر أن والرواية التي رواها بصيغة التمريض 

حاديث أ ىمام البخاري روواإل امام البخاري ليس مدلسوذلك ألن اإل ،مام ابن حزم اخطأفنقول أن اإل. هشام

مام البخاري يروي بصيغة مام ابن حجر يذكر هنا السبب الذي جعل اإلواإل ،خرى لهشام بصيغة الجزمأ

 .التمريض يعني كالم بن حزم مردود عليه

 والسبب؟ ،على الصيغ المحتملة للرواية ومتى يرد ءً متى تقبل رواية المدلس بنا

في طرق التحمل  هيعني المدلس ال يقبل حديث ،(فقط 0رقم) وهي التصريح من شيخه قال بصيغة الجزمإذا 

 .هصرح بالتحديث عن شيخ إذا هوو في االمر االول فقطإال  الثمانية في مقدمة ابن الصالح
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 الحكم لو أن الراوي حدَّث بحديث ثم نسيه

سليمان ابن ، ومثاله ما رواه "ال أعرفه: "فقالإمام من األئمة حدّث بحديث ثم بعد ذلك سألوه عن هذا الحديث 

بَْير عن أم المؤمنين أم عبد: "قال  موسى  :قال أّن النبّي  هللا عائشة  حدّثنا الّزهري عن عروة بن الزُّ

("فنكاُحها باطلٌ  حْت بغيِر إذِن وليِّهاأيما امرأةٍ نُك)
11
 

وهو أحد -  ابن ُجَرْيج  ، لكّن  الزهريّ  اإلمامهذا الحديث مشهور جدا، ومشهور بصفة خاصة من طرف 

هريّ أنه سأل  يقول -أئمة الحجاز الكبار  سليمان ابن موسى، يعني أّن عن هذا الحديث فقال أنه ال يعرفه  الزُّ

 .لم يعرفه حين سأله َعنه  الزهريّ يقول أن   ابن جريجو  الزهرييرويه عن  

، فكل الناس تنسى وجلَّ من ال يسهو، فقليل جدا أن تجد من ال ينسى، انتهى"النسيان هنا عارض: "قال أهل العلم

 (.كتاب من حدّث بحديث ثم نسيه)ألّف كتابا سّماه  اإلمام الخطيبلدرجة أن 

ل هنا هو ثقة الراوي  فلو أراد الشيخ أن يحدّث ، عليه عولأما نسيان شيخه فال يأي يؤخذ بكالم التلميذ، فالُمعَوَّ

عن  - اإلمام مالكشيخ -  ربيعة بن عبد الرحمنال بد أن يرويه عن تلميذه، مثل ما رواه بهذا الحديث، 

"قضى بشاهد ويمين: "أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أبي هريرة، عن  أبيه، عن  سهيل بن أبي صالح
11

 .انتهى

فكان  ،عرفهيال  أنه فقال ثالحديعن هذا سهيل ابن أبي صالح سأل أنه  يقول يّ دِ رْ وَ ارَ الدّ عبد العزيز بن دمحم 

"ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أّن  هريرة،  أبي  عن   أبي، عن  عني،  ربيعةُ  حدثني ": يروي هذا الحديث هكذا سهيل
11

ألنه ، وذلك، انتهى

قة، ث( أي التلميذ)إذن ال بد أن يرويه من طريق تلميذه، والنسيان عارض والراوي  ،نسي إسناده األولأي نسيه، 

 .فالثقة تحجب العارض

 الحكم إذا أنكر الشيخ الرواية

 أن ولكنه ينكر ويجحد هذه الرواية، ويمكن أيضا، 'أنا نسيت وال أذكره' :، بحيث ال يقولإذا أنكر الشيخ الرواية

ألن النسيان في الحالة األولى تقبل أنّه ، يعني لقبَ وال تُ  هذه الرواية ساقطةً  تصير، -تلميذهأي - الراوي بَ ذِّ كَ يُ 

فأسقط كالهما  ،لتعارض الثقة مع الجحود؛ وي يبقى ثقة كما هواالر مُ كْ حدث جحود، بينما حُ فقد أما هنا  عارض،

 ُ  .ت الروايةطَ سقِ اآلخر فأ

                                           
 صحيح: خالصة حكم المحدث |  0022: الصفحة أو الرقم : صحيح الترمذي: المصدر | األلباني : المحدث | عائشة أم المؤمنين : الراوي  11
 صحيح: خالصة حكم المحدث | أحاديث مشابهة |  02/29: الصفحة أو الرقم : تهذيب السنن: المصدر | ابن القيم : المحدث | أبو هريرة : الراوي  11 11
 (011/ 2) ت بشار - ابن عبد البر -التمهيد  11
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 الحديث الموضوع

 .الحديث الموضوع بابه ليس بالطويل، لكن فيه عمل كثير

 تعريف الحديث الموضوع

 المختلَُق المكذوب المصنوع على النبيهو الحديث : الحديث الموضوع  

أي أّن شخصا ما ألّف سندا لغرض ما، وقد يكون كّل رجال هذا الّسند ثقات، وقد يكون كل رجاله في 

 .روايةً، ألّي غرٍض من األغراض الصحيحين، ثم يضع هذا الشخص كذبا على النبي 

 حكم الحديث الموضوع

 ال يِحّل أليّ إال لبيان أنها موضوعة، أي أنّه  حاديث، وهي ال تُسنَد للنبي حكم هذا الحديث أنه من أشّر أنواع األ

 .موضوعةأحاديث بيان أنها لإال  أحد أن يسنِدها للنبي 

َمن َكذََب َعلَيَّ ) : وغيرهما، قال النبياإلمام مسلم ( مقدمة)وفي اإلمام البخاري ( صحيح)ففي 

أْ  دًا، فَْليَتَبَوَّ (َمْقعَدَهُ ِمَن النَّارِ ُمتَعَّمِ
11

لمن كذب عليه، لذلك كان الحديث الموضوع من  فهذا وعيد شديد من النبي ، 

 .(األعمالفضائل )وال يحق أن يدخل في باب أشّر أنواع الحديث، 

عند جمهور أهل العلم، فما الضير في أن ينطبق األمر ( فضائل األعمال)الحديث الضعيف يدخل في باب : سؤال

 الحديث الموضوع أيضا؟على 

، وإنّما هو ُوِضَع قصدا بأي طريق الحديث الموضوع لم يُصحَّ قّط عن النبي  أنّ  إّن هذا ال يجوز إذ: الجواب

 .عن النبي 

 أقسام الحديث الموضوع

 :وينقسم الحديث الموضوع إلى قسمين

 ؛النبي  واضعه لم يكن يقصد الكذب علىأي أّن : حديث موضوع بغير قصد .0

                                           
 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  0290: الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | المغيرة بن شعبة : الراوي  11
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 .ُوضع بقصد لغرض ماحديث  .2

وضٌع غير مقصود عن النبي 

 .في السنن فهو ضعيف  اإلمام ابن ماجهكل ما انفرد به (: كتاب الّسنن)قاعدة في كامل : فائدة

د  الطَّْلِحيّ من حديث ( السنن)في  اإلمام ابن ماجةما رواه مثال : مثال ذلك واسماعيل   إِْسَماِعيل بن ُمَحمَّ

األعمش عن أبي سفيان عن  ُشَرْيك حدثنا حدثنا: "، قال الزاهدموسى عن ثابت بن ابن دمحم هو شيخه، يروي 

، لكن، هذا الحديث الذي سند ال شيء فيهفنحن إذا تمعنّا في السند، فإنّه -، انتهى"مرفوعا جابر بن عبد هللا 

(صالته بالليل حسن وجهه بالنهاررت ثُ من كَ ) ،-سأقوله هو حديث موضوع عن النبي 
19

حتى أن المتن يبدو ، 

، فلم يعط جزاء عظيما جدا كما يفعل الوّضاعون، بل كان كالمه مليحا حسنا، أي أنه شبيه نوعا ما بكالم النبي 

 .قريبا من كالم رسول هللا 

 ؟ن هذا الحديث موضوعأوما الذي يجعلنا نتأكد من إذن ما هي علة الحديث : سؤال

ي الزهد، إمام زاهد، فهو ليس كذابًا، ولم يتعمد الكذب على النبي فهو إماٌم   ثابت بن موسى الزاهد: الجواب

وكان بينهما  ،-كان يلقي حديثًا  ااإلمام ُشريكً أي أّن -، ثدِّ حَ يُ   ُشريكه كان يوًما داخاًل المسجد و أنإال  ،

 ،المسجد داخال  حين كان ثابت  كٌ يْ رَ فشُ ، -كلما تقابالهما البعض في الحديث ضيالطفان بعأي -، مالطفة

وهذا سند ال -انتهى"قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  بن عبد هللا حدثنا األعمش عن أبي موسى عن جابر ": ساق السند فقال

-، فقال هذا الكالم ،و يمازحه الحوار ا فقطع حديثه و أراد أن يالطف ثابت،  اثابتلتفت فوجد ثم ا -غبار فيه

، فهو يقوله وليس كالم النبي   كيْ رَ شُ وهو كالم ، انتهى"رت صالته بالليل حسن وجهه بالنهارثُ من كَ "أي 

يقوم الليل  إماٌم زاهدٌ   اثابتفهو يعلم أن  ،من صلى بالليل حسن وجهه بالنهارأي ،  لثابت ابن موسىمالطفة 

 .فقال هذه الرواية يصلي هلل 

ثابت ابن -، واضعه ، إال أنّ نه حديث، فهذا وضٌع على النبي أيحدث به على   ثابت ابن موسىفخرج 

في الحديث، و  سٌ فَ ولم يكن له نَ ،صنعتهلم يكن علم الحديث  نّ ، ألال يقصد الكذب على النبي  - موسى

 .نها حديثأث الناس بها ظنًا منه أخذها وحدّ 

                                           
 [موضوع]: خالصة حكم المحدث |  1111: الصفحة أو الرقم : السلسلة الضعيفة: المصدر | األلباني : المحدث |  جابر بن عبدهللا: الراوي  19
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 وضٌع مقصود عن النبي 

رجل زنديق يريد أي ،  فساد الدين، أو الزندقة في دين هللاإمثل  ا،حديث هو أن يضع أحد الكذابين عن النبي 

 :وهذا يقسم إلى عدة أنواع، بسنٍد قوى جدا افساد اإلسالم فيضع حديثإلغرض  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكذب على النبي 

 فساد الدينإ

 الزندقة في الدينفساد، و اإللحاد، و اإل: الغاية منه. 

، ولكنه وهذا سند حديث فعاًل -،  أنسعن  ُحميدعن  الشامي المصلوبسعيد دمحم بن ما يرويه  :مثال ذلك

(نا خاتم النبيين، وال نبي بعدي إال أن يشاء هللاأ): ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأ -سيزيد فيه
12

هذه  'إال أن يشاء هللا'كلمة ف، 

(بعدي فال نبيأنا العاقب، ) (:البخاري)لحديث أصاًل في او ،مكذوبة على النبي 
10

وفي ، الحديث ، ثم انتهى

ا  حمس :القرآن الكريم قال هللا  ٌد  َكاَن  مَّ ِ َشۡىٍء  ُمحَمَّ
ُ بِكُل  بِي ِـَۧنه وََكاَن ٱَّللَّ ِ وََخاَتَم ٱلنَّ ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن رَُّسوَل ٱَّللَّ َحٖد م 

َ
ٓ أ بَا
َ
أ

، ال تحتاج  ية في كتاب هللا آ، و خالف (البخاري)في صريحاً  فهذا الحديث خالف حديثًا ،[12: األحزاب] ىجسَعلِيٗما

 .تفسيًرا وال تأوياًل 

 بهذا؟ قاملماذا و هل كان دمحم ابن سعيد المصلوب ملحدًا؟: سؤال

، فما كان منه إال أن أدخل األحاديث الكاذبة على النبي ، أظهر اإلسالم و أبطن الكفر انعم كان ملحد: الجواب

فساد اإلسالم، ومن أجل إقام بهذا من أجل  ، ورحلة متهم بالكذب فال يقبل حديثهفهو كذّاب، وّضاع، فهذا تجاوز م

 .الكذابين صنيع ذا كانكه: الزندقة على اإلسالم

نَاِدقَة  وضعت " :يقول  حماد بن زيد "ملسو هيلع هللا ىلص َحِديث ألف  عشر  أَْربَعَة   هللا  َرُسول  على  الزَّ
12

علماء نقد ، فانتهى

 .نها مكذوبة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأنتقدوها و عرفوا االحديث 

 "حسبةً هلل" أن يضع الحديث

                                           
 موضوع باطل: خالصة حكم المحدث |  0/212: الصفحة أو الرقم : األباطيل والمناكير: المصدر | الجورقاني : المحدث | أنس بن مالك : الراوي  12
 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  2910: الصفحة أو الرقم : صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | عبدهللا بن عباس : الراوي  10
 (11/ 0) ابن الجوزي - الموضوعات 12
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من : )قال رسول هللا (: صحيحه)في   البخاريالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول في حديث صحيح أخرجه : فلك أن تتخيل

(كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
11
بالكذب على   كأنه يتقرب إلى هللا، هذا يضع الحديث حسبةً و 

 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كل  جمع  : نوح الجامع"  ابن حيانفيه  لاق يهذا الرجل الذ ،عالجاممة مريم بن أبي نوح صأبو ع: مثال ذلك

"الصدق إال  شيء  
11

 فهو:  ابن عباسعن  عكرمةهذا الرجل كان أحد رواة الحديث عن : فهو رجل كذاب، انتهى

ائل سور يه كل فضف يذكر؛ وهذا الحديث و بالتالي هو مكذوٌب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، عكرمةمكذوبًا على  ساق حديثًا

 .في أسباب النزول الواحدي النيسابوري  اإلمام ، الحديث ذكرهالقرآن الكريم بالترتيب

، وضعت حديث عن فضائل السور لمَ  يقصد-، "؟لماذا فعلت هذا" :ةمصأبو عسأل   يحيي بن سعيد القطان

َواْشتَغَلُوا  اْلقُْرآِن  َعِن  أَْعَرُضوا  قَْد  النَّاَس  َرأَْيُت نِّي إِ " :قال، -رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى كتاب هللا هلالج لج؟ ىلماذا تكذب عل

ِد ْبِن إِْسَحاَق، فََوَضْعُت َهذَا اْلَحِديَث ِحْسبَةً  أَبِي  بِِفْقِه   "َحنِيفَةَ َوَمغَاِزي ُمَحمَّ
11

د ديث حسبةً، يعتقاحاأل ههذ ففألّ ، انتهى

 .و بالطبع هذا كذب مردود ال نقبله نها تقربه إلى هللا أ

رجل يقول أي –في أحد المساجد و كان هناك قصاص   يحيى بن معينو   اإلمام أحمدكان  :مثاله أيضا

 أحمد بن حنبل حدثنا  :فكان هذا الرجل يقول هللا هلالج لج،كثير من خطباء المنابر اليوم إال من رحم و ،-القصص

إذا قال الرجل ال إله إال هللا فإن هللا تعالى يخلق من هذه ' :بسنديهما إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ويحيى بن معين 

له سبعين ألف رأس في كل رأس سبعين ألف منقار في كل منقار يسبح هللا تعالى بسبعين ألف لغة ثم  طيراالكلمة 

 'يكون كل ذلك في ميزان حسنات العبد إلى قيام الساعة

يكذب  ، ولكنهوالتعديلاني إمام أهل الجرح ثال و الجماعة و أهل السنة أئمةحد أفاإلمامان في المسجد، أحدهما 

، فهذا إمام الجرح والتعديل بنفسه، لن يتركه،  اإلمام أحمديريد أن يكلمه نهاه  ابن معين همَّ َعليهما، فحين 

 فهو لم يترك حتى امتحان أئمته وشيوخه، فكيف بهذا األمر؟

أحمد بن : من حدثك بهذا الحديث، فقال :فجاء متوهما النوال، فقال له يحيى ،قال له يحيى بن معين بيده تعال"

أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  :ى بن معين، فقالحنبل ويحي

لم أزل أسمع أن يحيى بن معين : نعم، قال: أنت يحيى بن معين؟ قال: فقال له، فإن كان البد والكذب فعلى غيرنا

أحمق؟ قال كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد  يأن أحمق ما تحققته إال الساعة، قال له يحيى كيف علمت

                                           
 [صحيح: ]حكم المحدث خالصة |  0290: الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | المغيرة بن شعبة : الراوي  11

 111/  0/  1، وابن أبي حاتم 000/  2/  1مترجم في التهذيب، والكبير  (:121/ 9)ط دار التربية والتراث  - جامع البيان -تفسير الطبري  11
 (11/ 0)باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره    - الجامع ألحكام القرآن -تفسير القرطبي  11
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"بن حنبل غيركما، قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
11

هو ساق هذا الحديث كأنه ف، انتهى

 .يعني يرغب الناس في الذكر وما إلى ذلك، وهذا كان شأنهحسبة، 

يؤلف  ؟فماذا يفعليبيع البضاعة  وأراد أن بضاعةلديه ، رجل ليكتسب بذلك ماال وقد يضع الحديث على النبي 

 :بضاعتهل يروجحتى   على النبي احديث

قبحه هللا : 'لهريسة تشد الظهرا':فساق حديثا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقالفهو هذا كان يبيع الهريسة، ، دمحم بن حجاج: مثال ذلك

 ، بضاعته على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألجل أن يروجكذب. 

فيكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى يجد مكانة عند : ، يريد عطاء من األمراء لتملك األمراءوقد يكذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .األمراء أو الخلفاء

عالم  هذاوالمهدي -هو خليفة المؤمنين المهدي،  الذي  المهديدخل يوما على  غياث ابن إبراهيم: مثال ذلك

ال سبق إال في نصل أو حافر ': فساق سندا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،م، فوجده يالعب فرخ حما-في اللغة وعالم في الحديث

 'أو ذو جناح

يتملق إليه، فقام من مجلسه وأمر بذبح هذا الحمام ألنه عالم وال يقبل الكذب  بن إبراهيمث عرف أن غيا المهدي

 يكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابن إبراهيم ثغيا، لكن طبعا الغرض أن على النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 تذكرالقصاصين إن خاصة الصنف األول، ألن ، هذه هي األمور التي يقومون بها كذبا على رسول هللا ملسو هلو هيلع هللا ىلص

يأتون بسند عال جدا من ناحية ومن الناحية إنما الزنادقة ب أهل العلم فهي معلومة معروفة، أحاديثهم في كت

 األخرى قد يلحنون في األحاديث

ربعة آالف حديث أحل لكم الحرام وأحرم لكم لقد وضعت لكم أ' :قال الكريم بن العوجاءعبد فأحد هؤالء الزنادقة 

 انتهى"ك وصحبهينتقدها جهابذة الحديث عبد هللا ابن المبار" :قال له أمير المؤمنين المهدي ،'فيها الحالل

 إال لتحليل الحالل وتحريم الحرام، فهوما بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص   اهللف ،يضيع على الناس دينهم لكي هذا فعل يعني أنه

لما ساقه إلى أن  ،ال محالة، فحتى لما سيق لخالد القصري مارقهذا به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ف هللا عمل عكس ما أرسل  قد

 ال يندم من فعلته  كما لو أنه، قال هذا الكالم يصلبه

                                           
 (0/11) جعفر بن دمحم الطيالسيبإسناده إلى ( مقدمة الموضوعات)في   ابن الجوزيه روا 11
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سمعت ":  قال  أبي داود السنجي عن ف"، انتهى"ينبغي للمحدث أن ال يروي حديثه بقراءة لحان: "ابن الصالح قال 

من ):  أن يدخل في جملة قول النبي  إن أخوف ما أخاف على طالب العلم، إذا لم يعرف النحو:  يقول  األصمعي 

 (علي فليتبوأ مقعده من الناركذب 
11
إذا لحن ،  ويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، فمهما رملسو هيلع هللا ىلص لم يكن يلحن ألنه"

، فما بالك أن يتعمد وأن يضع الكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أعوذ باهلل من على النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرجل في الحديث فقد كذب

 هذا الضالل

وهذا الكتاب له قصة :  الجوزيالبن ( الواهيات)من أهم الكتب المصنفة في األحاديث الموضوعة كتاب و

 اإلمام الخطيبفأتى رجل يسأل عن حديث، فقال له يوما يدرس لتالميذه،  اإلمام الخطيبضحكة جدا، فقد كان م

خّرجه إذن من كتب : "الخطيب إنه موجود في كتب الصحاح، فقال له: ، فقال الرجل"هذا حديث ضعيف: "

 الخطيب، فضحك تالميذ البن الجوزي ( الواهيات)، فأتى الرجل اليوم التالي بالحديث من كتاب "الصحاح

؛ وهو من (الواهيات)في  ابن الجوزيألن الحديث ليس صنعة الرجل، وقد جاء يجادل بحديث قد ذكره  

في األحاديث الموضوعة، وهناك ( الموضوعات)ا كتاب أيضً  البن الجوزيالكتب المصنفة في الموضوعات، و 

 .كتب عديدة ألهل العلم قد ُصنّفت في األحاديث الموضوعة؛ واألحاديث الموضوعة هى شر أنواع الحديث

 الناسخ والمنسوخ فى علم الحديث
 

 تعريف الناسخ والمنسوخ

  انتهى"ينسخ به حكم سابق ـحكم متأخرـق أن يأتي الشارع بحكم الح: " ابن الصالحيعّرفه 

فى هذا   ابن الصالحوذكره   اإلمام أحمدكما نص على ذلك   اإلمام الشافعيأعلم األمة بهذا العلم هو و

 .الكتاب

 طريقة معرفة الناسخ والمنسوخ

 :نعرفها بأربعة أمور

                                           
انظر شرح الحديث رقم | [ صحيح: ]خالصة حكم المحدث | |  021: الصفحة أو الرقم : صحيح البخاري: المصدر | البخاري : المحدث | الزبير بن العوام : الراوي  11
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 إقرار النبي 

كنت نهيتكم عن زيارة : )قال أن النبي   بَُريَدةمن حديث ( صحيحه)فى   اإلمام مسلمما رواه : مثال ذلك

(القبور فزوروها
11

كان قد نهى عن زيارة القبور في حديث سابق، ثم تم نسخ هذا الحكم ؛ إذن من الواضح أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

 .بهذا الحديث( النهي)

 إقرار الصحابة 

أو )لألحكام  صحابة كانوا يعلمون تاريخ قول النبي بإقرار من صحابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فال( النسخ)أن يكون هذا 

 .بأن هذا الحديث قد نسخ ذاك الحديث ، فهم يقررون بناًء على ما عاينوه من النبي (للحديث

كان آِخَر األمَرْيِن ِمن رسوِل ): قالوعن أبيه،   جابرمن حديث  (السنن)فى   النسائيما رواه : مثال ذلك

ا مسَِّت النَّار  هللاِ  (تَْرُك الوضوِء ممَّ
19

الحكم السابق كان أنك لو أكلت أي شيء ُطبخ على النار، فإنك تتوضأ ، 

ا مسَِّت النَّارُ ):  أبي هريرةمنه ألنه قد نقض وضوءك، كما جاء في حديث   (، ولو من ثَوِر أقِطٍ الوضوُء ِممَّ

أُ مَن الحميِم؟يا أبا ُهريرةَ " : فقاَل لَهُ ابُن عبَّاٍس  أُ مَن الدُّهِن؟ أنتوضَّ  يا ابَن أخي :أبو هريرةَ  فقالَ  :قالَ  ،أنتوضَّ

 ِ "فال تضِرْب لَهُ مثاًل  إذا سِمعَت حديثًا عن رسوِل َّللاَّ
ض،     خ، وعلمنا من هذا أي ال تُعار  إذا  فالحكم قد نُس 

 ( هريرة أبيحديث )قد نسخ ذاك (  جابرحديث )الحديث أن هذا

 إقرار التاريخ

 .أن نعلم نحن هذا األمر من التاريخ، ونحن نعرف أن الناسخ يأخذ الحكم مما نزل متأخًرا

(أفطر الحاجم والمحجوم): عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  شداد بن أوسحديث : مثال ذلك
10

، بمعنى أن الحجامة تفطر من 

اْحتََجَم وهو ُمْحِرٌم، واْحتََجَم  أنَّ النبيَّ ": هوروى حديثًاً آخر و  عبدهللا بن عباسو لكن ، فعلها ومن فعلت له

"وهو َصائِمٌ 
12
 

                                           
 صحيح: خالصة حكم المحدث |  101: الصفحة أو الرقم : ناسخ الحديث ومنسوخه: المصدر | ابن الجوزي : المحدث | األسلمي بريدة بن الحصيب : الراوي  11

 .صحيح:حكم الحديث(. 011)حديث رقم  -كتاب الطهارة  -سنن النسائي  19
واللفظ له، ( 19)أخرجه الترمذي  : التخريج  |حسن : خالصة حكم المحدث  |19: الصفحة أو الرقم  |صحيح الترمذي : المصدر  |األلباني : المحدث  |أبو هريرة : لراويا 12

 باختالف يسير( 11(( )مختصر األحكام))، والطوسي في (1919)والبزار 

 .11:  الصفحة أو الرقم، حقيقة الصيام : المصدر  |ابن تيمية : المحدث  |ثوبان مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : الراوي 10

 (22121)، وأحمد (0112)، وابن ماجه (2111)أخرجه أبو داود  : التخريج. صحيح : خالصة حكم المحدث 

 .صحيح : خالصة حكم المحدث | 0911 :الصفحة أو الرقم. صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث | عبدهللا بن عباس : الراوي 12
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 شداد بن أوس، ألن حديث  شداد بن أوسقد نسخ حديث   ابن عباسيقول أن حديث   اإلمام الشافعي

 في رواه عن النبي   ابن عباسفى السنة الثامنة للهجرة، وحديث ( فتح مكة)في الفتح  رواه عن النبي 

 . شداد ابن أوسفنسخ حديث  قد جاء متأخرا  ابن عباسالحج فى السنة العاشرة للهجرة، فعلمنا أن حديث 

 إقرار اإلجماع

 .إلجماع على أن هذا الحديث منسوخأن يكون ا

َشِربوا فاجِلدوُهم، ثمَّ إذا َشِربوا إذا شِربوا الَخمَر فاجِلدوُهم، ثمَّ إذا َشِربوا فاجِلدوُهم، ثمَّ إذا ) :حديث: مثال ذلك

(فاقتُلوُهم
11

، أي إذا أقيم الحد على رجل للمرة الرابعة فى شرب الخمر فإنه يُقتل، هذا الحكم منسوخ بإجماع أمة 

 .النبي ملسو هيلع هللا ىلص

هذا  :في أي حقبة من حقب األمة فأن تُْجِمع أمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو العلماء :اإلجماع هو المصدر الثالث في التشريع

فعدم عمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص به أدى ، حتى لو قاله ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن هذا الحديث منسوخ؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يعمل به  يسمى إجماًعا

 بالحديث أدى  عدم عمل النبي وإنما، ا اإلجماع نفسه فال ينسخ الحديثإلى إجماع األمة على أنه منسوخ، أم

 .اهذا الحديث منسوخيصبح إلى أن 

ل، ففي القرآن من حيث السند والرواية فالحديث المنسوخ صحيح ال شيء فيه، ولكن الحكم به هو الذي عُ  ّطِ

َِّذيَن  حمس :فهل يجوز اآلن أن يأتَي شخص ويستشهد بقول هللا ، الكريم مثل هذا ۡزَوَٰٗجا   ِمنُكمۡ  ُيَتَوفَّۡوَن  َوٱل
َ
َوَيَذُروَن أ

َتًَٰعا إِلَي ٱلۡحَۡوِل َغۡيَر إِۡخَراٖج   ۡزَوَِٰجِهم مَّ
َ
َِّذيَن  حمسويقول إن هذه اآلية ال تُقرأ ألنها منسوخة بآية  ،[212: البقرة] ىجسَوِصيَّٗة ل ِأ َوٱل

ۡرَبعَ  ِمنُكۡم  ُيَتَوفَّۡوَن  
َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َيتََربَّۡصَن بِأ

َ
ۡشُهٖر وََعۡشٗراۖٓ َوَيَذُروَن أ

َ
اإلجابة قطعاً ال، فهذا قرآن وهذا  ؟[211: البقرة]ىجس َة أ

َِّذيَن  حمسقرآن إال أن اآلية األخيرة  َتًَٰعا إِلَي ٱلۡحَۡوِل َغۡيَر إِۡخَراٖج   ِمنُكۡم  ُيَتَوفَّۡوَن  َوٱل ۡزَوَِٰجِهم مَّ
َ
ۡزَوَٰٗجا َوِصيَّٗة ل ِأ

َ
: البقرة] ىجسَوَيَذُروَن أ

 .حكم فقطمنسوخة ال ،[212

ل ألنه منسوخ الحديث هو صحيح روايةً كذلك  كان في   شداد بن أوسحديث ، فوصحيح متنًا إال أن حكمه ُعّطِ

ة كان في يوصيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح وصلح الحديب (أفطر الحاجم والمحجوم)صلح الحديبية عندما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .والفتح في العام الثامنالعام السادس، 

 اإلعتبار: باب التتابع والشواهد
 

                                           

 .حسن صحيح : خالصة حكم المحدث | 2022:الصفحة أو الرقم. صحيح ابن ماجه : المصدر | األلباني : المحدث | معاوية بن أبي سفيان : الراوي 11
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 تعريف اإلعتبار
 

 فتأتي بالحديث وتجمع كل : جمع الحديث بكامل طرقه من كل مصنفات الحديثهو أن يتم : اإلعتبار

، طرقه من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وكل الكتب التي اهتمت بجمع الحديث الشريف

 .السند: الحديثطريق المقصود بو

 أقسام اإلعتبار

 :عتبار ينقسم إلى قسميناإل

 ؛باب التتابُع 

 باب الشواهد. 

 باب التتابع

ا وإن تابعه على شيخه أو : التتابع هو أن يتابع الراوي راويَا آخر، فإن تابعه من أول السند صار هذا التتابع تامًّ

 شيخ شيخه أو تابعه من أوله إلى قبل آخر اإلسناد صار هذا التتابع قاصًرا 

 :، فالتتابعةقتصار، فتصبح الرواية رواية تاموإن صار الطريقان مستقيمين بدون ا :ينقسم التتابع إلى قسمين

 ؛هو أن يتابع الرواي راويًا آخر من أول السند إلى آخره: تتابع تام .0

 .أن تقتصر الرواية سواء في أول السند أو آخره: تتابع قاصر .2

أراد أن يُبين لنا   ابن الصالحاإلمام  :(المقدمة)في   ابن الصالحاإلمام  :ذلك من أقوال الصحابة مثال

"بك هونًا مايأحبب حب" : أبي هريرةعن  رينيابن سعن  أيوبعن  حمادما رواه  أنّ  عتبار فقالاإل
11
حديث  

 (السنن)في   اإلمام الترمذي

                                           
غريب؛ ال نعرفه بهذا اإلسناد إالَّ ِمن هذا الوجه، والصَّحيح عن علّيٍ : قال التَّرمذي(. 1191( )1/111(( )المعجم األوسط))، والطَّبراني في (0991)واه التِّرمذي ر 11

رجاله ثقات ورجال مسلم، لكن (: 2/212(( )تخريج اإلحياء))، وقال العراقي في .إنَّما هذا قول علي بن أبي طالب فقط(: 0/111(( )المجروحين))وقال ابن حبان في موقوفًا، 

حه األلباني في  اوي تردَّد في رفعه، وصحَّ  (.0991(( )صحيح سنن التَّرمذي))الرَّ
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ادا صارت هذه الرواية تتابعًا تامًّ  لحمادوجدنا متابعًا أنّا إذا   ابن الصالحيقول اإلمام  ، ولو لم يكن متابعاً لحمَّ

إلبن ولو لم نجد  ، سيرينابن فسنجد  ،األيوبولو لم نجد  شيخه،لذي هو ا أليوبالممكن أن نجد ان فم

ادد جولو لم ن  ألبي هريرة، فنَِجدُ سيرين  .قاصرة، تكون الرواية  لحمَّ

ادولو وجدنا  روايات، ، وليس له أي هذا الحديث من باب الفرد المطلق ، وبالطبعاتام ا، تصير الرواية تتابعلحمَّ

 .تتابعلتوضيح ألنه ليس له وهذا الحديث تم ذكره ل

 ذلك من أحاديث رسول هللا  مثال :  حدثنا مالك عن " :قال (األم)في كتابه  ما رواه اإلمام الشافعي

الشهر تسع وعشرون فإن رأيتم الهالل فصوموا، ) :أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال عبد هللا بن دينار عن ابن عمر 

 (األم)في كتابه وهذه رواية الشافعي  (ُوإال فأقدروا له قَْدره

فقد  ، عبد هللا بن مسلمة القعنبيُ ، وهو نعم الرواية؟في هذه   هل هناك أحد تابع اإلمام الشافعي :سؤال

وكذلك رواها ، موطأ اإلمام مالك برواية القعنبيوهو ، (الُمَوطَّأ)في  اإلمام مالكروى هذه الرواية بهذا السند عن 

وهو أيضاً؛ هذه الرواية   اإلمام الشافعيهناك راٍو روى مع  ه، تتابع تام ألنإذاً هذا التتابع : اإلمام مسلم

 .تامةالرواية فأصبحت مسلمة القعنبي، عبد هللا بن 

وهذا هو الفرق بين كامالً، ومعنى مختصرة أي أن اإلسناد كله ليس  ؟هل من الممكن أن تكون الرواية مختصرة

 .ية بهذا السند لها رواية مختصرة، فهذه الرواه نعم من الممكنأنفنقول :المختصرالتتابع التام والتتابع 

ً في صحيحه  اإلمام بن خزيمةيرويه   عاصم بن دمحمحديث : مثال ذلك  ابن خزيمة ، فاإلمام أيضا

 بنفس الحديث  جده عبد هللا بن عمر عن  أبيهعن  دمحمعاصم بن من رواية  يروي هذا الحديث ولكن بسنٍد آخر

  ًإال في الصحابي فقط  عبد هللا بن قعنبو  الشافعيلم يوافق رواية اإلمام ابن خزيمة ا إذ ،

   عبد هللا بن عمرألن السند تقابل في الصحابي وهو مختصرة، فصارت هذه الرواية روايةً 

  موطأ اإلمام )و (الشافعيكتاب )أما بين تامة، روايةٌ  عبد هللا بن قعنبوبين  الشافعيإذاً هذه الرواية بين

 .قاصرةفهي روايةٌ  بن خزيمةوبين رواية ( مالك

 يصبح حديث أحدهما لآلخر  ،، وهنا اإلختالف في الصحابيما لو الرواية رويت من صحابي آخرأ

 .اشاهد
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فالشاهد هو أن يرويه :  عباسعبد هللا بن عن  ي ئلنسااإلمام ا، يرويها ل ما ذكرنا من رواية بنفس اللفظمث

 .تتابعفروايات الصحابة تسمى روايات شواهد وليست : األول الصحابيصحابي غير 

قال ؛ مختلفولكن بلفظ   بي هريرةأعن  دمحم بن زيادفي صحيحه من حديث   اإلمام البخاريوكذلك يرويه 

ً فإن ُغمَّ ): النبي ملسو هيلع هللا ىلص  (عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوما

 باب الشواهد

أي له راويان أو أكثر من الصحابة،  ،ن من الصحابة الو كان له طريق: الشاهد هذا مختص بأصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 لآلخر ايسمى الصحابي شاهد

ولكن موضوع ، شاهد والعكس صحيحى التتابع أنه ويجوز أن يطلق عل، هو أن يكون في طريق اإلسناد :التتابع

تحد ا، وإذا ختلف اللفظ صار شاهداً اإذا " :فقالوا: مختلف فيه أهل العلاو أن يختلف لفظ الحديث، فهذا اللفظ وه

 .وهذا كالم ضعيف، انتهى"االلفظ صار تتابع

 :أنه من أهل العلم اوغيرهم  الخطيب البغداديو  الحافظ بن حجروالصحيح كما ذكر 

 ؛دهما شاهداً لآلخرالرواية صحابيان مختلفان يصير أح لو روى 

  ختلفت طرق الحداولو ً  ؛يث في اإلسناد صار تتابعاً تاما

  ًمختصراولو تقابال إما في أول اإلسناد أو في آخره صار تتابعا. 

 شرط التتابع

جروحاً جرحا شديداً لن ، ألنه لو كان مكون الراوي مجروحاً جرحاً شديداً أي أال ي: حديثهأن يكون ممن يتَحمل 

 .يقبل على الرغم من أن الحديث الثاني قوي

حماد مع روى هذا   الحسن بن دينار: ، فحين يُقالحديث قوي  ابن الصالحالحديث الذي رواه : مثال ذلك

نا َمحو، ال يُتوقّع أن يكون في ذلك إشكال باعتبار أنّا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بي هريرةأعن  ابن سيرينعن  أيوب عن

 :ألن الشرط، انتهى"ال" :، قال للحسن بن ديناريشهد   حّماد، والحسنمكانه  ناووضع حّماد

 ؛اشديد اجرح ااّل يكون الراوي مجروحأ 
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 ؛بالكذب اوال ُمتهم اال يكون كذّابأ 

 ؛ال يكون ضعفه شديدأ 

  على أي وجه من الوجوهيكون ممن يُتحّمل أداؤه أن. 

أي أنه في األصل يُقبل  ،-وهو إذا صّرح بالتحديث-، المدلّس له وجه يُتحّمل به: اكان ُمدلّس وفي صورة أنه

ً ، له وجه يُقبل به أي: حديثه ، ولكنه هنا عنعن بالتحديث، هو ضبطه خفيف ولكنه غير متهم بالكذب، صار ضعيفا

ال يدخل ف اأو وّضاع ابالكذب أو كذّاب ادّي، إنما أن يكون الراوي متهمؤله يُ صار تحمُّ ف ،ولكن وجد من يَتحّمل معه

 .في باب التتابع والشواهد

 . اإلمام الدارقطنيوهذا الذي قاله  ،انتهى"أن يكون الراوي يُتحّمل منه: شرط التتابع والشواهد: "إذن

،  اإلمام حفص: ، مثلالتتابع والشواهديرويها رواة ضعفاء السبب فيها هو  الذلك ستجد في الصحيحين أحاديث

 اإلمام حفصألن هذا محال طبعاً أن يكون  ،فرفعه ا،ألن له متابع فقد أتى هناك، -بقراءته الذي يقرأ أهل مصر-

 .بالكذب امتهم 

 فائدة التتابع

 ستمرونوي  اإلمام مالك (موطأ)كلها و (السنن)و( ح كتب الصحا)كلها و (المسانيد)يجمعون  وااألئمة قديماً كان

 :، وذلك بغايةحتى يستخرج كل طرق الحديثة، في كل حديث على حد في البحث

أو يرفعه ويصير  ،إلى درجة التواتر، -اغريب احتى ال يكون حديثأي -، الحديث من باب الغرابة إخراج .0

دُه أي أن الراوي -، حديثاً مشهوراً أو عزيزاً، المهم أنه يرفعه من درجة الغرابة، أو يُقّوي ماال يمكن تفرُّ

 .-هنا ال يُحتمل التّفرد

آخر يكون تابَع هذا الراوي على  إذن حينها أبحث لراوٍ  ، اإلمام أحمدفي مسند إذا كانت لدّي رواية  :مثال ذلك

فهذه األمور يفعلها علماء النقد في علم الحديث حتى يصلون إلى هذا ، حتى يصير الحديث صحيحا ،يةهذه الروا

 .األمر

، وهذا في هذه الرواية من وافق ومن خالف هو معرفةمعرفة سبر الرواة، المقصود ب :معرفة سبر الرواة .2

أيضاً ألننا عندما نجمع كل طرق  ،في باب الشذوذ أيضا و يدخل، الحديث الحسن لغيرةداخل في باب 

عرف من الذي شذَّ ومن الذي أنكر الحديث يعني من الذي نس، فيهاننظر الحديث مع بعضها البعض و
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دُه فخالف الثقات ومن من الثقات خالف من هو أوثق منه إما كان  ،كان حديثه منكراً ألنه ال يُتحّمل تفرُّ

األمور كلها يقوم بها أهل  رواية فصار حديثه شاذاً، فهذهبمجموع العدد أوخالف من هو أوثق منه في ال

 العلم

 اإلمام النسائيعندما قلنا أن الحديث رواه فأو بأكثر من طريق،  طريق واحد بأكثر من راوٍ  :المتابعة  

وهو   أبي هريرةعن  من طريق آخر  اإلمام البخاريرواه و  ابن عباسمن طريق آخر عن 

 .نفس الحديث

  مع بعضه  أو آخر السند ملتقٍ  ،مع بعضه البعض هو إما أن يكون أول السند ملتقٍ : القاصرالتتابع

 .البعض

 صار هذا التتابع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص هذين الطريقين لم يتقابال حتى يصالأّن فلو  ،ن للحديثاطريق ه لناالمفروض أنف

 .قاصرة بذلك صارت الرواية ،إن تقابال إما في أول الرواية أو في آخرهاأّما تاماً، 

عن   عبدهللا بن دينارعن   مالكعن  (األم)الذي يرويه في كتابه   اإلمام الشافعيحديث : مثال ذلك

ً  (صحيحه)في   اإلمام ابن خزيمة، هذا الحديث يرويه أيضا  عبدهللا بن عمر ولكن لم  ،بسند آخر تماما

 .فصار هذا التتابع قاصراً  ، الصحابي بن عمرعبدهللا وصل به إلى  إنماو ،ملسو هيلع هللا ىلصيُوصله للنبي 

 أن يكون الحديث رواه صحابيان أو أكثر في الصحابة إال يكون ال الشاهد:  في الصحابة الشاهد ،. 

 ةهذا الحديث رواه ثماني عشر، ف(أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا أُمرت)حديث  :مثال ذلك

 ً  ايةهذا الحديث له شاهد من رو' :وقل  عبدهللا بن عمر مثال نهم وليكن، خذ أي صحابي م صحابيا

، ' جابر بن عبدهللاهذا الحديث له شاهد من رواية ' :قلأو ، اسيكون كالمك صحيح  عبدهللا بن عمر

 اكالمك صحيحفسيكون أيضا 

رواه ' :فإن قلت، هذا الحديث رواه واحد وعشرون صاحبياً ( نزل القرآن على سبعة أحرف)حديث : مثال آخر

هذا الحديث له ' :مثالً وقل  كهشام ، قل أي أحد من الرواة الواحد والعشرين فكالمك صحيح،'  عمر

 .'شاهد من حديث هشام
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 أول الراوي ممكن أن تكون من من الو، من أول السند إلى آخره: روايتان مختلفتان في السند: التام التتابع

إما آلخر الرواية وإما أن يكون  ،ولكن بنفس اإلسناد، المهم أن التتابع التام يكون في أول الرواية مختلفان

 .كأنها مشاهدة، شيخهما واحد

 مراجعة لما سبق
 

 حديث اآلحاد بين أهل السنة و األشاعرة

الحديث ، ملسو هيلع هللا ىلصي صحيح نسبته إلى النبفهو حديث  شيء،كل  يعند أهل السنة والجماعة ف الحديث اآلحاديُعمل ب

به عند أهل السنة فيعمل أما الحديث اآلحاد ، تقسيمه ينقسم إلى قسمين فقط وأمثلته مشهورة جدًّا يالمتواتر ف

عتقاد اإل يملسو هيلع هللا ىلص صار حديثًا صحيًحا يعمل به في نسبته إلى النب تكل األبواب، أي حديث إذا صحي والجماعة ف

 .األقوال واألفعال وفي كل شيء يوف

سون لهذا العلم ،تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر المتكلمين أن الحديث اآلحاد  ، فكالمهذا لم يعرْفه األئمة المؤّسِ

كشعبة بن  ،أين هذا الكالم ممن أسسوا لنا علم مصطلح الحديثفالقرن الخامس الهجري،  ياليُعمل به جاء ف

الحجاج، ودمحم بن إسماعيل البخاري، واإلمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهم من جهابذة هذا الفن؟ هم أصاًل لم 

أّن الحديث اآلحاد ال يُعمل : األشاعرة على وجه التحديد أي الكالم الذي يقوله المتكلمون أو-يسمعوا بهذا الكالم 

ذلك  يوالسبب ف، أيًضا (صحيح البخاري)وفي  (مسلمصحيح )دت في ، ويردون أحاديث ور-باب االعتقاد يبه ف

 .أنه حديث آحاد

إن صّح الخبر أو صّحت نسبة الحديث إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص صار حديثًا صحيًحا يُعمل به : أهل السنة والجماعةعند أما 

صحَّ نسبته إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكالم علماء أهل فالذي يهمنا أن تء، وال أحد يقول بعد هذا آحاد وهذا متواتر، كل شي يف

، ال أن يكون فقيًها وال أصوليا وال من علماء الكالم وال من الحديث، وشرط أن يكون عالًما من علماء الحديث

إن قال عن هذا غيرهم، البد أن يكون قد اشتغل بعلم الحديث ووقف على أصول هذا الفن وصار أحد أئمته، 

 .ث صحيًحا ووافقه األئمة على هذا القول صار هذا الحديث يعمل به فى كل شيءالحدي

 الحديث المتواتر

وهذا الرقم ن، وثنا عشر، خمسة عشر، أربعون، ومنهم من قال سبعإالمتواتر أقلّه أربعة، خمسة، سبعة،  الحديث

سواء كان "فهذا من كالم بعض أْهل العلم أيضاً،  ،(شرح نخبة الِفْكر :نزهة النظر)في  ذكره الحافظ بن حجر 
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ً أو إثن ً أو سبعا ً أو خمسا ختالف ألقوال افهذا كله  ،"سبعونعشر أو خمسة عشر أو عشرون أو حتى ي أربعا

 .الحافظ بن حجروهذا كالم  "ال يكون المتواتُر بأقَّلِ من أربعة"يعني ، العلماء وأقَلُّهُ أربعة

لمقدمة َردَّ عليه لما تكلم في ا بن الصالحاذكرنا أن ، وبُّع كتابه ستجد أحاديث متواترةتَ عند تَ   الحافظ السيوطي

: لم يقْل كل األحاديث وإنما قال حتى الحافظ بن الصالح  ،بأنه قد وَهَن في القضية  الحافظ بن حجر

 .(من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: )وهو حديث" هناك حديث متواتر"

 .إال أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه فلم يذكر، ختصر فيهان، كتاٌب طويل وكتاب االحافظ السيوطي له كتاب

 الحديث الشاهد

ان، بل ه صحابيفهذا حديث لم يرو، (أُِمرت أن أقاتل الناس)كحديث : الشاهد هو أن يكون الحديث رواه صحابيان

ً ارواه ثمانية عشر صح عبد هللا بن عمر هو الذي روى هذا الحديث فأصبح بهذا جابر بن عبد هللا  فلو قُْلنا بأنَّ  بيا

ج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد هللا بن عمر كذ: فنقولشاهداً لهذا الحديث  ذا الحديث له وها، وكذا َخرَّ

راويان من طبقة  فالشاهد هو أن يكون للحديثِ ، شاهدٌ من حديث عبد هللا بن عمرو أو له، شاهدٌ من حديث جابر

 .الصحابة أو أكثر

حديث يرويه هذا الأّن لو فحديث يرويه صحابي واحد فقط هو  )اهد موجود في طبقة الصحابة فقط الحديث الش

 .فالشاهد يقتصر على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقط( صحابي آخر يسمى شاهدا

 المثال األول

ا هذ، ه أحد غير أمير المؤمنين عثمان بن عفان هذا الحديث لم يرو )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(حديث 

 .صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عثمان بن عفان  اته أحد من كل طبقالحديث ليس له شاهد حيث لم يرو

 الثاني مثالال

 طيع أن نقول رواه عبدهللا بن عمر تفنسرواه ثمانية عشر صحابياً  )أُمرت أن أقاتل الناس(الشاهد في حديث 

 .وله شاهد من رواية جابر بن عبد هللا
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ألن التتابع والشواهد  ،الحديث الشاهد ليس له عالقة بطبقات اآلحاد فكالمنا هنا عن التتابع والشواهد: تنويه

التتابع والشواهد لمجروح فيه يكون جرحاً خفيفاً فندخل فيه وا ،قتصرت فيها الصحةافي األحاديث التي  انصلحي

 .من أجل رفع الجرح

نقول هذا الحديث رواه ابن عمر ، التي ضربنا بها المثل، فإن كان لها يكون ال شاهد لها، مثل رواية عثمان ف

 . وله شاهدٌ من حديث أنس، أو هذا الحديث رواه أنس وله شاهدٌ من أبي هريرة

 التتابع القاصر

ن افأنا لدي سند ،إلى متنهاه تقابل الراوي في وسط اإلسناد مبتدئهلحديث من التتابع القاصر هو أن يكون سنَدُ ا

ن إلى اال في وسط اإلسناد ولم يصل السندن تقابابسنَدَْيِن والسَّنَدَ  امسلم يروي حديث اإلماموليكن مثالً أن  :لحديث

 .راٍو معين إنما في وسط اإلسناد تقابال عند، ل كلُّ سنٍد بطريق مختلف عن اآلخر، بالنبي 

قال حدثنا دمحم بن جعفر قال حدثنا ُشْعبة بن ، ودمحم بن بشَّار المثنىمسلم مرة يقول حدثنا دمحم بن  اإلمام :مثال

حدثنا األسود  ،ثم يأتي من حديٍث آخر يقول حدثنا أبو بكٍر بن أبي شيبةَ ،فهنا أوقف اإلسناد عند شعبة، الحجاج

آخر ولكنه تتابع ناقص تقابل عن ُشْعبَة بن  االطريق األول نقول أن له تتابع فلو جعلنا التتابع في :حدثنا ُشعبة

ً )في حديث : الحجاج يقول حدثنا دمحم بن المثنى ودمحم بن   مسلم اإلمامحديث : (إن في أصحابي إثناعشر منافقا

مل الحجاج فاإلسناد لن يكوقف اإلسناد عند شعبة بن ، قال حدثنا شعبة بن الحجاج ،بشار قاال حدثنا دمحم بن جعفر

نجده نريد تتابع لهذا الحديث ف؛ أن الحديث وقف عند شعبةوهو من أجل أن تفهم التتابع القاصر  اولكن ما يهمن

 .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً في صحيح اإلمام مسلم 

وي الذي تقابلت رار على الفاقتص ،اد تقابلنقتصر على راٍو واحد بل ألن اإلساسمي التتابع بالقاصر ليس ألنه 

 .عنده الرواية فصار قاصراً عليه

األول دمحم بن المثنى ودمحم بن بشار والثاني طريق أبو بكر بن أبي شيبة تقابالً عند شعبة بن : ناعندنا طريقإذاً 

وليس هو قاصر أنه أتى من طريق واحد بل هو من أوله له أكثر ، فصارت الرواية قاصرة على شعبة الحجاج

 .واحد فقط وهو شعبة بن الحجاجعلى  قتصرامن طريق ولكن 

 .عندنا تتابع تام وتتابع قاصر: معنى قاصرا على شعبة

 عندنا طريقان، طريق إسناد أول والمفترض أن هذا الطريق في التتابع التام سيصل إلى : التتابع التام

، وهذا ما يُسمى التتابع التام، وضربنا المحاضرة ، والطريق الثاني أيًضا سيصل إلى النبي  النبي
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، (عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوًما وإن ُغمّ ): وهو ةالماضية مثااًل واضًحا عن أنس وأبي هرير

 .وهي رواية البخاري واإلمام مالك واإلمام مسلم وابن خزيمة

لم يكن هناك راٍو مشترك في وسط اإلسناد جمع بين أي ، (التقيي)ن بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يتقابال فعندنا طريقان يصال

 .الروايتين وكان عنده منتهى الحديث

 عنده، تسمى رواية  والتقياإذا كان عندنا راٍو جمع الطريقين، أي السندين يسيران : التتابع القاصر

 .القاصر، وهذا هو معنى التتابع قاصرة

فحين نقول أن هذا الحديث يرويه اإلمام مسلم من رواية دمحم بن بشار ودمحم بن المثنى قال حدثنا دمحم بن جعفر قال 

حدثنا شعبة، ثم نأتي بالرواية من باب آخر حدثنا أبو بكر حدثنا األسود حدثنا شعبة، إذًا أصبحت الرواية قاصرة 

 .على شعبة بن الحجاج

 الحديث المدرج
 

 ريف الحديث المدرجتع

 :الحديث الُمدرج من أقسام الحديث الضعيف

 .أي أدخلتُه في بعضه البعض الشيءاسم مفعول من أدرجُت : واإلدراج لغةً 

 ً هو الحديث الذي يُعرف أن في سنده أو في متنه زيادة ليست منه، هذه الزيادة إما على السند وإما : واصطالحا

 .على المتن

لفظ أي ، الذي دخل يكون إما في اإلسناد وإما في المتن ا الشيءالحديث شيئاً ليس منه، هذأحد الرواة أدخل في 

ً منه أو بياناً يقد بل أضافه أحد طبقات اإلسناد، ملسو هيلع هللا ىلص زيادة ليس من كالم النبي ً منه أو بيانا كون هذه اللفظ شرحا

صحابي نفسه هو الذي يُضيف هذه ، ويُمكن أن يكون اليقول هذا الحديثملسو هيلع هللا ىلص لسبب الحديث أي ما الذي جعل النبي

ً :  فيدخله فيهملسو هيلع هللا ىلص  هذا من كالم النبيأن ُظنُّ أحد الرواة في ،الزيادة  .فصار هذا الدخل ضعيفا

 .بهذا التعريف عرفنا أن اإلدراج يدخل في سند الحديث ويدخل أيضاً في متنه

 أقسام الحديث الُمدرج
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 .يدخل في المتنالسند والمتن، ألننا قُلنا أنه يدخل في السند كما 

 بالنسبة للسندالحديث المدرج  أقسام
 

 النوع األول

ً ليس كامالً، أي روى حديث ، كون فيه زيادة ألفاظت مكن أنيوهذا الحديث  اأن يروي الراوي عن شيخه حديثا

، طريقة يقتصر فيها عن يقول هذا الحديث بطريقتين مكن أن تكون زيادة األلفاظ هذه من الصحابي نفسه،وي

ذا الحديث بلفظ ثم يدخل اللفظ يروي هو( الذي يروى عن الصحابي)خرى بألفاظ، فيأتي الراوي الذي بعده األ

بدمج لفظ هذه ( إدراج للرواية كلها)خر، فيأتي من بعده فيقوم بعملية دمج للرواية كلها، آ خر من رواية راوٍ اآل

 .ولفظ هذه

ال، هل هذا الحديث كامل؟  ،وكذا حدثني الدكتور عبده كذا :عن الدكتور عبده فأقول احديث يأنا مثالً أرو: مثال

معينة أنا أخذتها عن الدكتور أمير، عن الدكتور عبده، فأقول حدثني الدكتور عبده  ةلفظ معين، أو فيه تكملهناك ف

فيقول  أحمدس وليكن مثاًل من النا( س)فيأتي ، ر أمير عن الدكتور عبده كذا وكذاكذا و كذا، وحدثني الدكتو

 .حدثني الدكتور شام حدثني الدكتور عبده كذا وكذا ويذكر الكالم كله بما فيه كالم الدكتور أمير نفسه

ن الكالم كله أمع العلم )حيث أدرج كالم الدكتور أمير فأدخله في كالم الدكتور عبده  اإدراج يسمى أحمدما فعله 

 .إدراج في السندولكنه عمل ( كالم الدكتور عبده

ي عن الدكتور أمير فيأتي من بعد رويتهأنا  هذا الحديث به لفظ ،عن الدكتور عبده اأنا أروي حديث: ولنفهم أكثر

ليس زيادة من الراوي لكن ، بده بما فيه كالم الدكتور أميرويأخذ الحديث كله عن الدكتور ع، فيقول حدثني شام

عن طريق  ىلفظ أتكان يجب على الراوي أن يُبين أن الحديث به ف :وي أدرج حديثي كله بعضه في البعضالرا

 (ال يكون األمر صعبًافهذا مثال للتوضيح حتى يتضح األمر حين نأخذ السند ) الدكتور أمير عن الدكتور عبده

ن فالمفروض م، عن الدكتور أمير عن الدكتور عبده أنا رويته الحديث كله كامل عن الدكتور عبده، ولكن به لفظ

مير حدثني الدكتور يقول حدثني شام حدثني الدكتور عبده كذا وكذا، وحدثني شام حدثني الدكتور أو ييأتي بعد

 .فجعل الرواية كلها عن الدكتور عبده وحذف الدكتور أمير القولين دراج أو دمجقام باإللكنه ، عبده كذا وكذا

 حديث إسماعيل بن جعفر عن ُحميد الطويل عن أنس : مثال  ُقبيلة عربية مشهورة ) رانيينفي قصة الع

وهذه شبهة يطلقها علينا النصارى قبحهم هللا وال يفهمون فقه الحديث ، غدرت براعي إبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 (أصال
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 عن، (كالم مهم جدا هو قصير وليس طويال ،انتبه للسند ألنه) إسماعيل بن جعفر يروي عن ُحميد عن أنس 

 (لو خرجتم إلى إبلها فشربتم من ألبانها وأبوالها): قال لهمملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ر عن ُحَميد عن أنس بن جعف سماعيلا

لو خرجتم إلى إبلها ): يقول لهمملسو هيلع هللا ىلص ، النبي مباشرة هذا الحديث يرويه إسماعيل بن جعفر عن ُحَميد عن أنس 

ُحميد لم ة، بن جعفر جاء بهذا الحديث مباشرإسماعيل : وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص يعني إبل النبي  (فشربتم من ألبانها وأبوالها

، يعني ُحميد يحدّث من قتادة عن أنس فحدث بهذا( وأبوالها)يسمع كل هذا الحديث من أنس، وإنما سمع كلمة 

، جاء إسماعيل بن جعفر حذف "وقال قتادة عن أنس وأبوالها: "يقول( وأبوالها)بالحديث كله ويأتي عند كلمة 

على كالم ُحميد وإنما هو يرويه حميد عن ( وأبوالها) لفظلحميد، رواية إسماعيل أضاف  قتادة وجعل اللفظ كله

 .نسأنس وليس حميد عن أقتادة عن 

 يالنوع الثان

مقتصر على أحد اإلسنادين، أو أن يروي  ن بإسنادين مختلفين فيرويهما راوٍ أن يكون عند الراوي متنان مختلفا

 .فيه عن المتن ما ليس منه أحد الحديثين بإسناد خاص لكن يزيد

أنا عندي متنين مختلفين لكن هذين المتنين فيهما تواتر لفظي، الذي حدث أن أحد المتون فيه زيادة عن  :بمعنى

هذا يسمى  ،يروي الحديثين بسند واحد ن عن بعضهما البعض، يأتي راوٍ ان مختلفا، وهذا الحديث له إسناداآلخر

، هذا الحديث أصبح بهذه الرواية ضعيفاً يث الثاني ورواه بإسناد واحد فقطحدول في الرواية الحديث األ إدراج

 .والسبب في ذلك أن الراوي أدرج رواية فيه

: دكتور عبده وسند عن الدكتور أمير، كل منهما يحدثني بسنده، فأقول أناالبسند عن  اإذا كنت أروي حديث :مثال

وأقوم بإدخال رواية الدكتور عبده في نفس السند الذي حدثني  ،وكذاحدثني الدكتور أمير عن فالن عن فالن كذا 

مير، مع أنه لم يحدثني بهذه الرواية الذي حدثني بها الدكتور عبده، فأنا أدمجت الروايتين في أبه الدكتور 

 .تي بهما بسندين، أتيت بهم في سند واحدآبعضهما البعض وبدل أن 

، فإنَّ الظَّنَّ أْكذَُب الَحديِث، وال تََحسَُّسوا )في صحيحه  البخاري  اإلمامالحديث الذي يرويه : مثاله إيَّاُكْم والظَّنَّ

ِ إْخوانًا عن  مالك اإلمامهذا الحديث يرويه ( ، وال تََجسَُّسوا ، وال تَباَغُضوا ، وال تَدابَُروا ، وُكونُوا ِعبادَ َّللاَّ

ن افأصبح هناك سند ، أبي هريرةعن  أبي الزنادعن  مالك اإلماميرويها ى ، والرواية األخرأنسعن  الزهري

رواية الثانية، فهو عكس ال ىعل( وال تنافسوا)ليس فيها ى ، الرواية األولمالك اإلماملتقاء السندين عند ان، وامختلف

من حديث آخر دخل فيه، فكان من  الفظ مدرجال افيه، فصار هذ( وال تنافسوا)وأدخل اللفظ  قام بحذف سند

 .في حديث أنس بدالً من أن يدخله ،له عن أبي هريرة وهذي ند البالس لمفترض أن يرويها
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صل بهم قمة الدقة أنه ، حيث وملسو هيلع هللا ىلصمهم جداً وهو دقة علماء علم الحديث في تتبع كالم النبي  شيء ىوهذا يوصلنا إل

أصالً من حديث آخر وأن راوي هذا  وليس منه وإنما ه وفي هذا الحديث وه زيادته  لفظال ايعلم أن هذ

 .فيه، وهذا يوضح الدقة في الحديث ديث أدخلهالح

ألن هذا دين  ملسو هيلع هللا ىلصخبر رسول هللا  ىا دقة علماء األحاديث ووقوفهم علالمدرج من األحاديث التي تُعلمن فالحديث

 .دين به لرب العالمين هلالج لجن

 الثالث النوع

فيجمع كل هذه  ،يرويه عنهم راوٍ  بأسانيد مختلفة اواحد اة الحديث حديثأن يروي جماع :من أنواع الحديث المدرج

هذا الحديث إسناده فيه لكن و  وهذا ليس فيه مشكلة، ،الروايات فيدخلها في بعضها البعض وهو حديث واحد

 وكل النقصان أيضا صحيح ،الزيادة صحيحة كل إال أن ،بين الزيادة والنقصان اختالف

وهذه الرواية ، هالدكتور عبدحدثني  :ومرة أقول ،هأمير عن الدكتور عبد الدكتورحدثني  :مرة لأن أقو :لامث

 مباشرة، هومرة عن الدكتور عبد ،مرة عن الدكتور أمير مباشرة هذا الحديث مرتين، ي رويتننأأي  ،ةصحيح

وهذا  ،هعن الدكتور عبد حدثني الدكتور شام، حدثني الدكتور أمير :يقولفمثال  أحمد ولنسمه بعديأحدهم فيأتي 

ويحذف الدكتور أمير أو يزيد  أحمدعن  شخص آخر فيروي يأتي ، ثم(أي الرواية صحيحة) ليس فيه شيء

ومرة  ،الدكتور أمير أدخلتمرة  لما رويت هذه الرواية (أي الدكتور شام)ني ألن الدكتور أمير على الرواية،

مرة حدثني الدكتور أمير عن الدكتور  وكالهما صحيح، نرويتها بطريقين مختلفي نيألن ،من الرواية أخرجته

 .مباشرة هومرة حدثني بها الدكتور عبد ه،عبد

 ُسئِلَ ":  عبد هللا بن مسعودمن حديث  البخاري اإلمامالذي هو حديث  (عظمأالذنب  أيّ )لدينا حديث : مثال

 ِ ِ أْكبَُر؟ قالَ : َرسوُل َّللاَّ ِ نِدًّا وهو َخلَقَكَ : أيُّ الذَّْنِب ِعْندَ َّللاَّ ؟ قالَ : قُلتُ . أْن تَْجعََل ّلِِلَّ ثُمَّ أْن تَْقتَُل ولَدََك َخْشيَةَ : ثُمَّ أي 

؟ قالَ : قُلتُ . أْن يَْطعََم معكَ  ِ صلَّى : قالَ . أْن تَُزانَِي بَحِليلَِة َجاِركَ : ثُمَّ أي  ونََزلَْت هِذه اآليَةُ تَْصِديقًا ِلقَْوِل َرسوِل َّللاَّ

َِّذيَن حمس: عليه وسلَّم هللاُ  ِ َولَا يَۡزنُونَۚ  لَا  َوٱل ا بِٱلۡحَق 
َّ ُ إِل َم ٱَّللَّ ۡفَس ٱلَّتِى َحرَّ ًَٰها َءاَخَر َولَا َيۡقُتلُوَن ٱلنَّ ِ إَِل  َوَمن َيۡفَعۡل يَۡدُعوَن َمَع ٱَّللَّ

ثَاٗما
َ
َٰلَِك يَۡلَق أ  "[11: الفرقان] ىجسَذ

 أبي عن وائل و كذلك رواه أبو سطة،اعنه مباشرة من غير و  مسعود ابنعن  وائلهذا الحديث رواه أبو 

 ابنميسرة عن  يمرة يرويه عن أب هو نفسه بطريقتين، روى هذا الحديث وائليعني أبو  ،مسعود ابنعن  ميسرة
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ومرة يرويه  ،مسعود ابنعن  "مباشرة"فهو مرة يرويه  مسعود، ابنومرة يرويه هو نفسه عن  ،مسعود

ً  مسعود، ابنة عن أبو ميسر "بواسطة"  :و أيضا

  ؛مباشرة مسعود ابنعن  سلمة يأبحيان يروي هذا الحديث عن  ابنالواصل 

  ؛مسعود ابنعن  ميسرةأبي عن  سلمة يأباألعمش يروي هذا الحديث عن 

 مسعود ابنعن  ميسرة يبأعن  سلمة يأبعن  األعمشروى هذا الحديث عن يفيان بن سعيد الثوري س. 

 ،(ليس واسطة أي أن أبا ميسرة) ميسرة يأبالذي روى الحديث بدون  ،هنا في رواية واصل اإلختالفولدينا 

 ابنالذي هو )وعن واصل  األعمشعن  سعيد الثوري بنسفيان حدثنا  :فقال  عبد الرحمن بن مهديأتى ف

 هذا، زاد فيها إدراجا ، أيفي رواية واصلميسرة  اأبفأدخل  ،عبد هللا بن مسعودعن  ميسرة يأبعن  ،(حيان

 .يقول أن هذا الحديث له طريقينعبد الرحمن بن مهدي ف ،المفروض أن يروى بطريقينمن  الحديث كان

وهي هذه - أبا ميسرةل فيه خِ دْ مرة يُ ، أبي سلمةعن سفيان ابن سعيد الثوري عن  األعمشطريق يرويه عن 

 أبا ميسرة، هو لم يفعل هكذا، وإنما هو أدخل ميسرةابن يحذف  واصل ابن حيانوإذا روى من حديث  -الرواية

، واصل ابن حيان فهو هنا لم يدلس وإنما زاد في رواية، واصل أو رواية األعمشفي كل الروايات، سواء رواية 

 .أبا ميسرة عمرو ابن شرحبيلزاد 

 سفيان بن سعيد طريق: هذا الحديث بطريقين عبد الرحمن بن مهديمن المفترض أن يروي : لمزيد من الشرح

وائل  يث واحد، مرة بإدخال واسطة بين أبهو زاد ألنه أراد جمع األسانيد فأدرج الرواية، فهو حدي)، الثوري

تماما، أو يدخلها  واصل بن عبد الرحمنرواية عبد الرحمن بن مهدي فالمفترض أن يخرج ( ومرة ال يدخلها فيها

، عبد هللا بن مسعودوبين  أبي سلمة أبا وائلسطة بين اقد روى هذا الحديث دون و واصل بن حيان مع تبيين أنّ 

وايةأأي كان من المفترض  ل في الّرِ أبا ميسرة  ،واصل بن حيان رواية ، لكن حين لم يفّصل، أدرج فين يُفَّصِ

 .عمرو بن شرحبيل

 إذا كانت زيادة الثقة مقبولة، لماذا هنا تم تضعيفه؟: سؤال

' هذا الحديث من هذه الرواية معلل'لم يتم تضعيف الحديث، وإنما تم إضعاف طريق إدراجه، بقول  هنا: جواب

 عبدعن أبي وائل عن أبي ميسرة عن  واصل بن حيانألن عبد الرحمن بن مهدي روى هذا الحديث من طريق 

عن  أبي وائلوإنما رواه عن أبي ميسرة عن  أبي وائللم يروه عن  واصل ابن حيان، في حين أن هللا بن مسعود
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 اإلماممباشرة، فصارت الروابة مباشرة، فلم بتم أبدا إضعاف الحديث، فالحديث بصحيح  عبد هللا بن مسعود

 .زيادة أبا ميسرةالذي أدرج فيه  عبد الرحمن بن مهديالبخاري، وإنما ضعفنا طريق 

 ؟عيفةضو معللةهي هل : سؤال

 أحاديث في وغيرهم حزم ابنو الداراقطني على حجر ابن ردهذا و ضعيف لمعل يس كللو نعم: جواب

 بسالسة اإلدراج هفي يقع أيضا المتنو، الشيخين

 بالنسبة للمتنالحديث المدرج  أقسام

 :ثالثةكذلك  المتنفي  اإلدراج أنواعأما  ،ةثالث دالسن اإلدراج في أنواعذكرنا أن 

 النوع األول

 :قال األوزاعي عن،ماجة ابنو مسنده في  أحمد اإلمام رواه ما لثم أوله في اإلدراج يكون أنشيء  أول

في َغْزوةٍ،  ُكنَّا مع رسوِل هللاِ " :قال سلمياأل بريدة عن المهاجر أبي عن قالبة أبي عن كثيريحيى بن  حدثنا"

روا بالصَّالةِ في اليَوِم الغَيمِ  :فقال َصالةُ العَْصِر َحبَِط  فإنَّه َمن فاتَه)؛ -فيه مطرت أن السماء تكاد يذال اليوم هو- بَّكِ

 ("َعَملُه

 هو يذال بريدة كالم من "الغيم يومال في بالصالة بكروا" قوله أن حصل يذال لكن، وصحيح ثالحدي علما أن

 يذالفما  ،مدرج أول الحديث يعني ، النبي كالم من ليسو  سلمياأل بريدة كالم، أي من  الصحابي

 عمرو أبو وزاعياألهو  فيه خطأأ والذي  النبي كالم من ولكنه ،بريدة كالم من ليس الكالم هذا :قال ؟حصل

 مع كنا': يقول بريدة هو يذال مفصال هشام رواه الحديث هذا نأل،  للنبي بريدة كالم أضاف ،الشام أهل إمام

 .تفصيل حصل فهنا "والسالم الصالة عليه فقال الغيم يوم في  النبي

 (عمله حبط العصر صالة ترك من) فقط  النبي كالم، أما  النبي كالم من كله الكالم جعل األوزاعي إنما

 الصحابي كالم فأدرجأخطأ  وزاعياأل ،الصحابي كالم من هذا "غيمال يوم في  النبي مع كنا" يقول بريدة إنما

 .اإلسناد أول في اإلدراجإسمه هذا  :الصحابي كالم من هو ما  النبي كالم في زاد ، أي أنه النبي كالم في

 الثاني النوع
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 الوكيل دمحم ابن هللا عبد أحمد ناثحد: "قال،  الدارقطني اإلمام رواه ما لثم الحديث وسط في اإلدراج يقع أن

 بصرة عن أبيه عن عروة ابن هشام عن جعفر بن الحميد عبد أخبرنا بكر ابن دمحم حدثنا مسلم ابن عليّ  أخبرنا قال

 "(فليتوضأ -أنثييه أو- ذكره مس من) :يقول  هللا رسول سمعت" :قالت صفوان بنت

 منه ليس ما وسطه في  النبي حديث في أدرج يعني، "أنثييه أو" الحديث في زاد الزبير ابن عروة

 وحماد بن زيد ختيانيسأيوب الأن  ،كذل على الدليلو( فليتوضأ هذكر مسمن : )الصحيح هو  النبي حديث

 .ي كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ليس منهوفالحديث  أدرج في وسط بالتفصيل، فهنا عروة عن، يروونه وغيرهما

 النوع الثالث

خذ رسول هللا أ: "قال مثل حديث ابن مسعود  دراج المثني وهو أن يقع اإلدراج في آخرهاإل :من أنواع الحديث

 السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا ، طيبات هللوال الصلوات، هللاتحيات ال"هوذي ال "بيدي فعلمني التشهد

هذه هي " شهد أن ال اله اال هللا وأشهد أن دمحما عبده ورسولهأوبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين 

 .الرواية الصحيحةهذه هي  الرواية للنبي 

قال له إذا أردت أن "هو  الذي ، دهللا بن مسعودعبدرج في هذا الحديث ما هو من كالم أ زهير بن معاوية

ولكنه ظن أنه كالم  عبد هللا بن مسعودهذا الكالم كالم ، "أن تجلس فاجلس فقد أديت صالتكأردت تقوم فقم وإذا 

 .درجه فيهأف النبي 

 .لى ثالثة أقسامإ، وكل قسم فيه ينقسم لى قسمينإالحديث المدرج من حيث التقسيم ينقسم  إذن

 الحديث مدرج كيفية معرفة

  ألنه اطلع على األمر وعرف أن هذا ، راجإدئمة هذا الشأن أن هذا الحديث فيه أمام من إأن يخبرنا بذلك

 .من النبي إدراج 

 مثل حديث :يخبرنا أنه أدرج فيه دراجالصحابي أو الذي قام باإلأّن يعني إما  ،أن يكون في الكالم تفصيل 

فمن الذي في الصحيح،  حديث عبدهللا بن مسعود  ، أو(لالعقاب من النارويل )و" سبغوا الوضوءأ"

ِ شيئًا دََخَل النَّارَ ) :هكذا الحديث المفروض أن ِ شيئًا : وقُلُت أنَا. َمن َماَت يُْشِرُك باّلِلَّ َمن َماَت ال يُْشِرُك باّلِلَّ

أنه هو الذي قال الجملة و ،كم كالمهأن هذا  فصل فيه عبدهللا بن مسعود  الحديث، هذا (دََخَل الَجنَّةَ 

، هذا "سبغوا الوضوءأ"في الحديث األول  كما هي شهادة ألهل الجنة بالجنة، فهنا تفصيلالتي  الثانية
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: فلما قال "(ويل لألعقاب من النار) بو القاسم ملسو هيلع هللا ىلص يقولأفإني سمعت " :هريرة بدليل أنه قالأبو كالم 

بي أ ن كالمم" الوضوء اسبغوأ"وقال الحديث عرفنا أن الكالم السابق  "يقول القاسم ملسو هيلع هللا ىلصا أبفإني سمعت "

 .هريرة

 .الحديث ايقبل إذا كان يشرح يعني اإلدراج ألنه شارح للحديث، هذا اإلدراج مقبول: تنويه

 :يكون بأمور ثالثةاإلدراج فعرفنا أن 

 ؛بهذا القول يكون عالم من العلماء يخبرأن  إما● 

 ؛يكون فيه تفصيل أو أن● 

 .ي درسناهاتتكون هناك روايات مثل األمثلة ال أو أن● 

: وقد يتساءل شخصحديث غيره، ي حديث فوضعها فمن  ألنه أخذها بهقع إدراج، فنعلم ه وهناك رواية تبين أن

يبين دقة علماء  هذا :فأقول لك ؟حديث صحيح يموضوع ففكيف يمكن أن يكون هناك هذا الحديث صحيح 

 .الحديث في علم الحديث

، سواء كان الحديث الموضوع مكذوب على النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليس له عالقة بالحديث المدرج أبدا، فالحديث الموضوع

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أو كان واضعه لم يقصد الكذب على رسولواضعه تعمد الكذب على رسول هللا 

 قد يكون حدث وهن من الراوي أو أخطأ الراوي فظن أن كالم الصحابي مضاف إلى كالم الرسولف المدرجأما 

ا، فساقه، فلو أن الحديث من قبيل اإلفراد وفيه إدراج، أبطلنا اإلدراج وصار الحديث صحيح. 

 :ثالثةالمور األونعلم بإدراجه من أحد 

 ؛واحد من أئمة الشأن أخبر بهذا: اإلخبار 

  ؛أن في أحدها إدراجا سردت الروايات بعضها ببعض فعلمنا: طريق سبر للرواياتعن 

 هريرة وكذلك أبامسعود، بن  هللا الراوي نفسه يقول مثل عبدأّن أي  :بالتنصيص والتفصيل ،" أسبغوا

 يقول أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم "ورواية أخرى تقول" ، ويل لألعقاب من النارالوضوء

 .وال يحدث عكس ذلك ألنهم كانوا أحرى من ذلك بكثير، "(من النار لألعقاب ويل)
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 اإلمامو ،"من فاتته صالة العصر حبط عمله: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول" عندما نقل األوزاعي اإلمامقلنا سابقاً أخطأ وقد 

ألنه  النبي  ىوال يعد كذباً عل األوزاعي اإلمامهذا خطأ من ، ف رواها كلها كأنها من كالم الرسول األوزاعي

 ،عنه، فهذا من الخطأ المعفووإما أن يكون من باب خطأ الراوي، في الحديث شيئاإما أن يكون من باب أن يشرح 

 (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه)

 مراجعة
 

 التتابع والشواهد

 :أمران الغاية من التتابع والشواهد عند علماء الحديث

وهذا يدخل تحت باب : إدراك ما كان ُضعفُه قليال عند المحدّثين، فيَرفع درجته من الضعف إلى الصحة

الحديث الحسن لغيره، فالحديث الحسن لغيره أصله حديث ضعيف، إال أّن الراوي الضعيف فيه ليس 

ن لغيره، وسنن مجروحا جرحا شديدا وقد تابعه أحد آخر، فرفعه من درجة الضعف إلى درجة الحس

 .مليئة بمثل هذا النوع من الحديث الترمذي اإلمام

ً أو فردأن  ً فرداً نسبيا ً مطلق اً يرفع الحديث من حد الغرابة أو كونه حديثا ً عزيزاً، ا  أو إلى كونه حديثا

ً  أو مستفيضاً، ، أو كونه اإلستفاضةفرفعته من حد الغرابة إلى حد إذ أّن أصل الحديث غريب، : متواترا

ً متواترا، فالمهم أنها رفعت الحديث من الغرابة، أو من الفرد النسبي، أو  ً عزيزا، أو كونه حديثا حديثا

إلى كونه مستفيضاً، أو عزيزاً، أو متواتراً، والمعلوم  -كل هذه مصطلحات ال مشاحة فيها-الفرد المطلق

 .الفرد أن هذه الدرجات الثالث أعلى في الرواية من الحديث الغريب أو الحديث

و هو يجمع التتابع والشواهد، و هو  ،(نزهة النظر)في كتابه   الحافظ بن حجرذكره  الحديث الذي: مثال ذلك

عبدهللا بن َمْسلََمة وكان  ، مالكعن شيخه ( األم)في كتابه   الشافعي اإلماملحديث الذي رواه نفس ا

 .متابعة قاصرة ابن خزيمة اإلمامرواه  ، وأيضاالبخاري اإلمامكذلك رواه  ،قد تابع الشافعيُّ عليهِ القعنبي 

 أن رسول هللا  ابن عمرعن  ،عبدهللا بن دينارعن  ،مالكعن  ،(األم)في كتابه   الشافعي اإلمامما رواه 

(الِعدَّةَ ثاََلثِينَ فأْكِملُوا الشَّْهُر تِْسٌع وِعْشُروَن لَْيلَةً، فال تَُصوُموا حتَّى تََرْوهُ، فإْن ُغمَّ علَْيُكم ) :قال
11

، الحديث بهذا 

ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، ألن أصحاب مالك " :الحافظ بن حجراللفظ، كما قال 

 عبدهللا بن مسلمة القعنبيُوجد متابع له وهو  إال أنه، انتهى"فإن ُغم عليكم فأقدروا له : قد رووه بلفظ آخر، وهو

                                           
 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  0921: الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري: المصدر | البخاري : ث المحد| عبدهللا بن عمر : الراوي  11
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ابن  اإلماموكذلك رواه  ،فأخرج الحديث من حد الغرابة إلى حد العزيز الرواية،افعي على هذه الذي تابع الش 

 النسائي  اإلمامو رواه  ،البخاري اإلمامو رواه  ،خزيمة

عبدهللا عن جده  ،دمحم بن زيدعن أبيه  ،عاصم بن دمحممتابعة قاصرة ألنه رواه من رواية  ابن خزيمة اإلمامرواه 

فأصبحت هذه متابعة  عبدهللا بن عمر( الصحابي)في الراوي ( أي ابن خزيمة و الشافعي) فأشتركا ، بن عمر

 .قاصرة

 الحديث المبهم
 

 تعريف الحديث المبهم

 الحديث الذي في طبقة إسناده رجٌل ال نعرفه  هو الحديث المبهم

تلك عقول : "أنه قال لرجل عمرو بن العاص عن   الرواية المشهورة للكسائي :عن الحديث المبهم مثال

 . ين الكسائي وبين عمرو بن العاصٌل مبهم الذي هو بجفهذه الرواية بها ر، "كادها باريها

 حكم الحديث المبهم

أننا إذا أردنا أن نعرف ما صحة خبٍر فالبد من معرفِة رجاله : والسبب في ضعفه، الحديث المبهم حديٌث ضعيف

فلما كان هذا الحديُث فيه رجل ال نستطيع أن نحُكَم عليه ال بصحٍة وال ، لضعفنحكم عليه إما بالصحة أو با حتى

  فأّي حديٍث به رجل مبهم محكوٌم عليه بأنه حديٌث ضعيفمنا على هذا الحديِث بالضعف حك ،بضعف

الن أن النبي أخبرنا الثقةُ عن فالن عن ف: "ام من أئمة التجريح أخبرنا بقولهلو كان هناك إمام من أئمة النقد أو إم

اٍم نْعِرفهُ صار يروي عن إم اإلمامولكن حكم هذا الحديث إذا كان هذا ، هذا الرجل حكمه مبهم، ملسو هيلع هللا ىلص قال كذا وكذا

 ً  اإلمامفنحن نعلم أن ، كان يقول أخبرنا الثقة أحمد مثالً كان إذا حدَّث عن الشافعي  اإلمامك، الحديُث صحيحا

مشهوٌر  الشافعي  اإلمامو، عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي ا أخبرنا الثقة أنه يقصد أبأحمد عندما يقول 

 .ومعلومْ 

ح والتعديل يختلف الجر ألن ،عالم من علماء النقد أو علماء الجرح والتعديل ولكن ال ينطبق هذا الكالم على أيّ 

ً عند عالمٍ ، فقد يكون من عالٍم لعالم قد ، الرازي زرعةو بأ أو، أو أبو حاتم الرازي ابن معين مثالً ك، مجروحا

أو غيرهم  ذي أو ابن ِحبَّانعيسى الترم يكأب-قد يكون ثقةً عندهم ، واً عندهم إال أنه ثقةً عند غيرهميكون مجروح

 .ولكنه مجروح عند غيرهم  -من األئمة المتساهلين
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، أما إذا كان نبحث في هذا الثقة "نا الثقةأخبر" :فعدنما يقولمعروفا، أن يكون اإلمام  ، هوفالذي يفصل هنا

ً معلوماً و  .وإال ُحِكَم عليه بأنه رجٌل مبهم، معروفاً يصير بهذا الحديث صحيحا

 جهالة العين وجهالة الحال

فهنا يكون الحديث عن راٍو غير - غير معروف، أي فقط في حديٍث صاَر مجهول العين إذا ذُكَر رواي مرة واحدة

إال إذا تََكلَّم فيه أحدٌ من علماء النقد وذكر - ن ذُِكر مرتين، صار مجهول الحالوإ، -الحديثمعلوم عند علماء 

 -عرفتهُ به وهذا يكون نادراً جداً م

 طبقات الرواة
 

 مفهوم طبقات الرواة

تقاربت أعمارهم وأخذوا عن المشايخ ، شتركوا في الِسّنِ ولقاء المشايخاالرواة عبارة عن جماعة  الطبقة في

 .؛ ألن أعمارهم متقاربة ويأخذون عن شيخٍ واحد"طبقة واحدة"فهؤالء يُقال عنهم فسهم، ن

وقد يكون الراوي من طبقتين؛ وهذا قد يحدث العتبارات مختلفة تكلم عنها علماء الجرح أو علماء الطبقات مثل 

 .الذهبي وغيرهم رحمهم هللا جميعاالحافظ بن حجر وابن سعد والحافظ 

 طبقتينالرواة من 
 

 من الصحابة

 :أنس بن مالكمثال 

يُعد   فأنس بن مالك من حيث ثبوت صحته إلى النبي: األكثر رواية عن رسول هللا  طبقة الصحابة .0

 (وهو من طبقة الصحابة ) في طبقة الستة أو العشرة الذين هم أكثر الناس رواية عنه 

؛ ألن النبي فهو من طبقة صغار أصحاب النبي : (من حيث السن: ) طبقة صغار أصحاب النبي .2

ملسو هيلع هللا ىلص لما قَِدم المدينة كان أنس عمره تسع أو عشر سنوات، أي أنه يوم مات النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان عمر أنس 

كأبي بكر  عشرين أو إحدى وعشرين سنة، فهو ال يتساوى في السن مع الشيوخ من أصحاب النبي 

 2اب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمان وغيرهم من كبار أصحوعمر وعث

 :إذن

 الصحابة كلهم  أي الذي يقول أنّ ، من نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقةً واحدة

 ؛طبقةٌ واحدة كابن حبان
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 شاهد والذي نظر إليهم باعتبار قَْدٍر زائد كالسبق إلى اإلسالم مثاًل أو فارق السن أو شهود الم

فالذي أسلم في آخر حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يتساوى مع من شهد بدًرا أو شهد أحد، فمن نظر إلى ، الفاصلة

فيجعل المتقدمين أو كبار الصحابة في طبقة، ويجعل  االعتبارات جعل الصحابة طبقتين،هذه 

عليهم صغار أصحاب النبي  المتأخرين في السن أو من لم يشهد المشاهد الفاصلة في طبقة ويُطلق

 ملسو هيلع هللا ىلص 

 التابعين من

  طبقة واحدةفقط، فهو يجعل الجميع في  إليهم باعتبار األخذ عن بعض الصحابةفمن نظر، 

أو حديثين أو ثالثة عن الصحابة يتساوى مع من أدرك كبار  ابمعنى إن أخذ أي أحد حديث

 .الصحابة كسعيد بن المسيب وغيره من التابعين الكبار رحمهم هللا 

 كما فعل دمحم بن سعد فقد قسمهمباعتبار اللقاء  أما من نظر إليهم. 

 من أساسيات علم الطبقات
 

أعمارهم ومولدهم، فعلم التاريخ مهم جدا في علم  ومن المهم جدا في علم الطبقات أن تعلم: معرفة التواريخ

مع اسم الشيخ، وقد يتفق اسم التلميذ مع اسم  االحديث؛ ألنه في بعض األحيان يكون اسم التلميذ متفق

الشيخ مع اسم شيخ شيِخه، فمن باب التفريق يجب أن تعلم متى ُوِلد كل واحٍد منهم، وبالتالي تعرف من 

 .أدرك من، ومن أخذ عن من

وكذلك من المهم معرفة البلدان واألوطان، ومعرفة الَصنعَة إن ُوِجدَت، ألن الراوي يمكن : معرفة األصول

: في ذلك السببو، أن يُنسب إلى صنعته أو بلده أو قبيلته، فكل هذا مما ال بد أن تعرفه في علم الطبقات

فالن عن سفيان، : دهم سب، فمثاًل إن قال أحسمين ال إذا اتفقا نُطقا، ولكن إذا اتفقا بالناألمن من تداخل اإل

 ين يقصد؟ هل يقصد سفيان بن سعيد الثوري، أم سفيان بن ُعيينَةنفأي السفيا

ي في التهذيب، فلو فالن وفالن وفالن  اإلمامفأهل العلم قالوا أن هذا يُقَسَّم بالرواة أنفسهم، وهذا ما فعله  الِمّزِ

، وكذلك في خذ هو عن فالن وفالن وفالن يكون أيًضا سفيان الثوريأخذوا عنه يكون سفيان الثوري، ولو أ

ن في الزمن عن تالميذ سفيان الثوري، وعلمنا ذلك من ميالد سفيان و، فتالميذه متأخرةتالميذ سفيان بن عيين

أدرك ، وإن كان كالهما اوكذلك من الطبقة التي أخذ عنها كل منهم ماالثوري وسفيان بن عيينة وكذلك تالميذه

وسفيان الثوري هو أستاذ سفيان بن عيينة إال أن شهرة سفيان بن عيينة وعلمه ) من أدرك من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 (جعاله يتساوى في القدر مع سفيان بن سعيد الثوري
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 باب الجرح والتعديل
 

 مدارس الجرح والتعديل
 

 مدرسة المتشددين

 معه يشترك نأ وأ رامفسّ  كان ذاإ الإ الجرح منه قبليُ  فال ما احدأ حجرّ  ذاإ نهأ لدرجة جدا متشدد ولاأل القسم

 .حالتجري في غيره

 بن يحيى نأل ،منه يؤخذ ال ضعيف فالن قال ذاإ ،التعديل و الجرح مامإ معين بن يحيى :على هذا القسم لثام

 للوهنة نيضعفا افهم .عديلوالت الجرح موضوع في جدا متشددين يعتبران القطان سعيد بن يحيى وكذلك معين

 .بالضعف القسم هذا أهل عليه يحكم ينئخط وأ خطأ في رجل وقع فإذا ،ينئخطال و والخطأ والوهنتين

 فيؤخذ ،ثقة يكون أن جدير فهو احدأ واوثق ذاإ منهأل التوثيق القسم هذا أصحاب من يؤخذ أنه بالذكر الجدير من

 :بشيئين الإ يقبل فال والتعديل الجرح في ماأ ثيقالتو في منه

 ؛وكذا لكذا مجروح فالن يقول أن أي ،مفسرا جرحه يكون نأ :ولاأل

 .بكالمه خذأ غيره وافقه نإف ،غيره حدأ عليه يوافقه نأ :الثاني

 مدرسة المتساهلين

 .المتساهلين مدرسة في يتمثل ثانيال القسم

 فهؤالء :البزار و قطنيارالد حياناأ و البيهقي اإلمام و الحاكم اإلمام و الترمذي اإلمام :مثال على هذا القسم

 صالأ هم ،مجاهيلال يوثق حبان ابن اإلمام مثال ألنه ،مغيره حدأ موافقهي نأ الإ التوثيق ممنه يقبل ال متساهلون

 وحديثه حديثه يقبل ال ا،مبهم وأ الحال مجهول وأ نالعي مجهول كان سواء لالمجهو أن قلنا قد كنا و ،مجاهيل

 إلى فبالرجوع ،الصحيح ثالحدي شرط ذاه و ،تقبل حتى الرواة طريق عن توثيقها من البد خباراأل نأل ،ضعيف

 .واضحا هذا ستجد الصحيح الحديث
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 مدرسة المعتدلين

 منصف الوقت نفس وفي ينئوالخط للخطأ يجرح ال الذي المعتدل أي ،بين-البين الصنف يمثل الثالث القسم

 .معتدل

 رحمهم وغيرهم الرازي زرعة وبأ و حنبل بن حمدأ عبدهللا وبأ و البخاري عبدهللا وبأ اإلمام :على هذا القسم مثال

 . هللا

 هللا للحديث النبوي حفظمن آيات 

 على اتفقا عالمين يوجد ال "هلالج لج هللا فضل من" النقل علماء وأ والتعديل الجرح علماء في أنه إلى اإلنتباه يجب

 ،بشيء نظتو بشيء تمتاز مدرسة وكل مدارس أنهم من الرغم فعلى :ضعيف يقثتو على اتفقا وأ ثقة تجريح

 تجد ال أن ،يضيع ال حتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث حفظ على  هللا فضل هذا و ،المسألة هذه في نطمئن نأ يجب

 .ضعيف رجل توثيق وأ الثقة تضعيف على اتفقا عالمين

 .ةواللحظ التو في عليه دُّ رَ يُ  د،واح بها انفرد إذا خطاءاأل هذه ولكن ،خطاءأ عندهم يكون أن الممكن من

 :لرد على من أخطأ من علماء الجرح والتعديلل أمثلة

 اإلمام ذتالمي جلّ أ من هو الذي و- الترمذي عيسى بوأ دمحم على قال حزم ابن اإلمام :ابن حزم اإلمام 

من كان في بيته فكأنما في " :فيه يلق السنن كتابه ،-التعريف عن غني فهو ،السنن صاحب و البخاري

 لم أنه هو له تجهيله سبب في واقال العلم هلأ :مجهول فيه قال  حزم ابن اإلمام نأ اّل إ ،"بيته نبي يتكلم

 لم لكن -الحقيقي بالسبب جهلي مع السبب هذا ستسيغأ ال صراحة ناأ و- ،بالجهالة عليه فحكم يعرفه يكن

 .حدأ القول بهذا يقل

 بن وعلي ،المديني بن علي في تكلم ،الكبار لنقادا حدأ وهو ،العقيلي جعفر بوأ :أبو جعفر العقيلي اإلمام

 .الشأن هذا في ئمةاأل عليه رد طبعا ،الحفظ هلأ مامإو العلل هلأ مامإ هو المديني

هذا الشأن قط على توثيق ضعيف وال على ماء لعلم يجتمع اثنان من " :يقول الذهبي اإلمام :فائدة

 .ملسو هيلع هللا ىلص هرسول حديثل و ملسو هيلع هللا ىلص النبي مةأل هلالج لج هللا ظحف من وذلك ،ىانته"ةتضعيف ثق
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 تقديم الجرح على التعديل

 هذا" :يقول كأن الجرح رفسّ  ناقد مامإ راو هناك أن لو أي ،انتهى"ديلالجرح مقدم على التع" :الصالح ابن قال

و السبب في  اضعيف صبح حديثهأفكل من روي عنه  ،خر العمرآختلط في ا مثال ،"كذا و كذا كونهل ضعيف فالن

: تفسيرا صبحأ التضعيف هذا، فاإلختالط وبعد اإلختالط قبل عنه خذأ ومن عنه اختلط متى نعرف ال ناأنّ  الضعف

 .رامفسَّ  التضعيف صبحأي أ

 نإ ألنّه بأسبابه فعارِ  نمِ مبيّنا  صدر نإ التعديل على مقدًَّما رحالجَ  صبحأف"ثقة،  هأنّ ب يقول خرآ عالم يأتيثم 

 انبّ حِ  وابن عينمَ  ابن مدرسة هيو ولىاأل المدرسة في هذاو ،انتهى"عدالته تتثَبُ  من في قدحيَ  لم ارمفسَّ  غير كان

 .موغيره حاتم ابن أبيو

 ابالكذّ  هذا- المصلوب سعيد بن دمحم: المث، انتهى"الجمَ مُ  فيه الجرح لبِ قُ  التعديل عن المجروح خال إنف": قال

أو  النسائي اإلمامأو  نبّاحِ  بنثل امِ  العلم لأه من حدأ به لقا فلو، قةثِ  هأنّ ب قط العلم هلأ من حدأ يقل لم ،-عاالوضّ 

 الراوي كان ذاإف" ،أصال تضعيفه على عجمَ مُ  هذا نّ ألرح، الجَ  لك ريفسّ  نأ رظتنت ، فالضعيف هأنّ ب غيرهم،

 انتهى"ذلك على لبِ قُ  ،السبب نِ مبيّ  غير المجمَ  فيه حرالجَ  ارص التعديل من الراوي خال وأ تضعيفه ُمجَمع على

 والتعديل رحالجَ  بمراتِ 

 ةجّ الحُ ! كحَ يْ وَ ": قال" ؟هو ةجّ أحُ ": الرجل له فقال، "ةقثِ : "قال" ؟فالن في تقول ما" : حمدأ اإلمام لُسئ المّ 

 .حمدأ اإلمام خوشي حدأ هوو" انالقطّ  سعيد ابن يحيى

 مراتب رحالجَ  أنّ  نامفعلِ  ؛الثقة درجة من علىأ ةجّ الحُ  درجة ألنّ ة؟ جّ وحُ  قةثِ  بين حمدأ اإلمام إذن لماذا فّرق

 .مراتب التعديل وكذلك

 والتعديل رحالجَ  رمعايي

 ؛يالراو في اختلف ذاإ رامفسَّ  رحالجَ  يكون أن شيء لأوّ  .0

 .التعديل على ممقدَّ  رالمفسَّ  رحالجَ  هذا نّ أ الثاني الشيء .2

 الصحيح على ،لهوعدّ  ،حرِّ جُ  الذي لَدبَ  نمِ  أو الزمن بعده في نناقِد مِ  مٌ ى عالِ أت ثمّ  ح،رالجَ  رفسَّ  راوٍ  هناك نّ أ لو

 عندعلى الصحيح ه نّ أل،  النبيّ  على ابً اكذّ كان  المجروح يكون نأ اّل إ ح،الجارِ  قول بعد لعدِّ المُ  بقول ؤخذيُ  نأ

 .باوكذّ  بالكذب مهمتّ  بين قفرْ  وهذا، تاب إنو ىحتّ   هللا رسولل حديث منه لقبَ يُ  ال لمالعِ  لأه
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 مراتب الجرح والتعديل
 

 مراتب الجرح

 اوكذ ،الناس ذبأفعَل، َكأكبِ  التعبير ذلكأصرح و ،فيه المبالغة على دلّ  ابم وصفها السوأأ": ىاألول لمرتبةا

 انتهى"ذلك ونحو ،الكذب كنرُ  هو و، أضعالوَ  في لمنتهىا يهإل :قولهم

 :والتعديل رحالجَ  في الرواة امتحان قواعد حدىوإ ،ابينالكذّ  نونيمتحِ  كانوا والتعديل رحالجَ  لماءع: فائدة

 .خيارالت

، مسعود بن عبدهللا على يكذب كان الذي الرجل ةَ قصّ  الدارمي شيخه عن( الصحيح ةممقدّ ) في مسلم اإلماميروي 

، "مسعود ابن علينا جرَ خَ  وقد" ،ينثثالو سبعة سنة، وموقعة صفّين حدثت "ينصفّ  في علي  مع اكنّ " :قال

 بعد ثعِ بُ  اهأتر" :الدارمي اإلمام له فقال، ينثالثو ناثني سنة يَ توفّ  هأنّ  والصحيح الراجح على مسعود وابن

 "؟موته

 عقله مازال أم اختلط هل يعرفوا حتى الشيوخ نونيمتحِ  كانوا همأنّ  عديلوالت رحالجَ  علماء قواعد نومِ : فائدة

 . هللا رسول اديثأح في طتليخ والالحفظ  يستطيع اقويّ 

 أو اعوضّ  وأ الدجّ : مثل للكذب لأْفعَ  وصف هوو الوصف هذا نمِ  قريبا كان ام" :ةالثاني مرتبةال 

ألنها وإن كان فيها نوع مبالغة إال أنها ال تساوي أفعل التي هي أعلى صيغ المبالغة الخمس ، انتهى"ابكذّ 

 .في لغة العرب

 قالمَ  فيه" مةوكلِ ، انتهى"قالمَ  فيه أو فظالحِ  ءسيّ  أو نليِّ  النفُ  كقولهم رحالجَ  على دلّ  ما" :ةالثالث مرتبةال" 

 .رينالمتأخّ  ةمّ ئاأل عند تجدها غاِلبا

 انتهى"يّ بالقو ليس أو حديث منكر وأ الغلط فاحش أو ساقط وأ تروكلما" :لقو :ةالرابع مرتبةال 

،  النبيّ  على بيكذِ  يكون ابذّ الكف ،ببالكذِ  متّهمبين و ابكذّ  قولهم بين فرقهناك ، وحرالجَ  بمراتِ  إذن هذهف

ويتركوه لشدة كذبه الناس  يكِذب على فهذا ببالكذِ  همتّ قولهم الم امّ أ،  النبيّ  على الحديث عُ يضَ  الذي هو يعني

 .على الناس تورعا من أن يكون يكذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .هذا هو الفرق بين كذاب ومتهم بالكذب، وهذا يدخل في النوع الثاني والنوع الثالث من األنواع التي ذكرناها
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 التعديلمراتب 

 أرفعها ما يدل على المبالغة، فالن ُحّجة، فالن إليه المنتهى في حديث رسول هللا : "قال: المرتبة األولى

، وأصرح ذلك التعبير بأفعَل كأوثق الناس، أي أثبت  ملسو هيلع هللا ىلص، فالن سيد أهل بلده في حديث رسول هللا

 انتهى"الناس أو إليه المنتهى في التثبت

 أو ثبت ثبت؛ فالن ثبت  كثقة ثقة: فة من صفات الدالة على التعديل أو صفتينصبما تأكد : "الثانية المرتبة

فعندما يقال فالن ثقة ثقة، أراد أن  وهذا توكيد لفظي،، انتهى"أو عدل ضابط. أو ثقة حافظ. ثبت في الحديث

ۖٓ  حمس: يخرجها من التوثيق الى التوكيد اللفظي، مثل قول هللا  َّآ ِت  إَِذا  َكل ۡرُض  ُدكَّ
َ
ا ٱلۡأ ا َدك ٗ ، [20: الفجر] ىجسَدك ٗ

 .فهذا على بعض قول أهل العلم توكيد لفظي، ويقصد به تكرار اللفظ مرتين

  ما أُشِعر بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ، أو يروى حديثه أو يعتبر به ونحو : "(الدنيا)المرتبة الثالثة

 انتهى"ذلك

 .والتعديل بمراتب الجرح والتعديل فهذه تسمى عند علماء الجرح

 معرفة أنساب الرواة

 :معرفة أنساب الرواة شيء مهم جدا، ألنه من الممكن أن يُسّمى أحد أحيانا باسمه وأحيانا أخرى

 سمه ومرة يأتي أحد من العلماء يسميه مرة بامن الممكن أن يكون له إسمه وله نسب، ف" :يُنسب لنسبه

 انتهى"والصحيح أنه راو واحد ا راويتينطلع على أنساب الرواة فيظن أنهمبنسبه، فيختلط على من لم ي

، قصة إسالمه جميلة جدا في صحيح اإلمام المقداد بن عمرو، الذي هو األسودالصحابي المقداد بن  :مثال ذلك

فقيل له  لقب بهفالمقداد بن األسود نسب الى األسود الزهري، لكونه تبناه، لما األسود الزهري تبناه : مسلم

" المقداد بن األسود"فأنا لو لم أعرف هذا، لوجدته مرة  ،" المقداد بن عمر"و إنما هو " األسودالمقداد بن "

 .واحد فأظن أنهما راويان وإنما هو راوٍ " رالمقداد بن عم"ومرة أجده 

 ن يكره هذا ، وقد كاأحد شيوخ الشافعي " ةيّ لَ إسماعيل بن عُ " وقد ينسب إلى أمه مثل: يُنسب ألمه

وهو إسماعيل بن  انتهى"ةإسماعيل الذي يقال له بن علي: "كان يقولأنه  سم، لذلك من أدب الشافعي اإل

 أنّ أي له الشيخان في الصحيحين، فأنا لو جهلت هذا؛  ى، وهو أحد رواة الشيخين، فقد روإبراهيم
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ختلط إسماعيل بن إبراهيم شيخ اإلمام أحمد والشافعي رحمهما هللا تعالى ال نفسههو  ةإسماعيل بن علي

 .علي األمر وظننت أنهما راويان

 فإنه لم يكن من بني التيم ولكن " سليمان التيمي"و " اءذَّ الحَ "مثل  :يُنِسب إلى غير ما يُسبُق إليه الفهم

 .نزل فيهم

 انتهى"سم جدهاسم أبيه ووالتباسه لمن وافقه أسمه ا ال يغنيوكذا من نسب إلى جده ف: "يُنسب إلى جده : 

الحسن بن الحسن بن الحسن  :مثل: سم جده مع بعضهم البعضابيه وأسم اسم الراوي وان يتفق ومن الممكن أ

 .عن الحسن وأبيه، فهذا أيضا البد أن يكون معروفاو  بن الحسن بن علي بن أبي طالب

زيد بن الحسن بن زيد بن "هو ف" كأبي اليمن الكلبي" سم األب فصاعدااالجد وسم اسم األب مع اسم ووقد يتفق اإل

 .فهو معكوس افيه إختالف سمه قريب من هذا إال أنّ إالحافظ بن حجر و، "الحسن بن زيد بن الحسن

األول يعرف : "كعمران عن عمران عن عمران"، سم شيخه وشيخ شيخه فصاعدااسم الراوي واوقد يتفق 

فكل هذا يدخل فى : وعن أبيه ، والثالث عمران بن حصين الصحابي يثانى أبو رجاء العطاردبالقصير، وال

 .البد أن تكون على معرفة به حتى ال تختلط وتقع في لبس أنت في غنى عنهفأنساب الرواة، 

 علم الجرح والتعديل
 

 تعريف الجرح والتعديل
 

 الجرح

حهَجَرَح يَْجَرُحهُ؛ ويُقال )مصدر  :الجرح لغة  .، أي إذا أثّر فيه بسكين أو بسالح أو نحو ذلك(بالتشديد جرَّ

حون  :التجريح اصطالحا هو وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بصفات تقتضي عدم قبول روايته، فعندما يجّرِ

ً فإنهم يصفونه بوصفٍ  هذا الوصف يقتضتي التجريح، يجرح ضبطه أو يجرح عدالته، وبالتالي ترد : راويا

 .رد خبره فال يقبلشهادته وي

ً إذن  ، إما جرح في العدالة أو جرح في الضبط أو الضبط الجرح يكون في الراوي بأحد أمرين أو باألمرين معا

 .والعدالة معاً، هذا كان تعريف الجرح عند علماء الحديث
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ً "من ُسلبت عدالته صار : فائدة ً "فاسقا ضبطه صار مغفالً، ألنه ، ومن اتُّهم في ، أي إذا أُتهم في العدالة صار فاسقا

أي في كتابه الذي –أو ضبط كتابة  -أي حفظ–اليستطيع أن يضبط ما يحفظه سواء كان هذا الضبط ضبط صدر 

 ."مغفال"، ففي كال األمرين يسمى -يكتب فيه

 التعديل

لعدل من الناس وما قام في النفوس أنه مستقيم، فا -الذي هو الظلم-مأخوذ من العدل وهو ضد الَجْوِر  :التعديل لغة

 .هو الشخص الَمْرِضيُّ المستوي الطريقة، شخص عدل أي طريقته مستقيمة

 ً يعني أنهم : وصف الراوي في عدالته وضبطه بوصف يوجب قبول روايته، أي فالن عدّله أهل العلم :اصطالحا

 .قبلوا روايته، أي أنهم ارتضوا هذه الرواية ولم يقوموا بجرحه

ً إذن التعديل البد أن يشت ، فإذا كان التجريح يختص بالضبط والعدل كذلك التعديل مل العدل والضبط االثنين معا

 .يختص أيضاً بالضبط ويختص بالعدل

 مصدر علم الجرح والتعديل
 

 القرآن الكريم

فة وكذلك الصحابة في الكتاب العزيز، وذكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الُسنّة الشري علم الجرح والتعديل علٌم قديم ذكره هللا 

 :بأنهم عدول، فقال  شهد للصحابة  والتابعين وتابعوهم، فإن هللا 

 نَزَل حمس
َ
َِّذٓي أ   ُهَو ٱل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسَّ َع إِيَمَٰنِِهۡمه َوَّلِلَّ ِكيَنَة فِي قُُلوِب ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لِيَۡزَداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مَّ ُ ٱلسَّ َعلِيًما ۡرِض  وََكاَن ٱَّللَّ

 [1: الفتح] ىجسَحِكيٗما

 ِكيَنَة َعلَيۡ  َرِضَى  لََّقۡد حمس نَزَل ٱلسَّ
َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ ُيَبايُِعونََك َتۡحَت ٱلشَّ َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا ٱَّللَّ

َ
ِهۡم َوأ

 [01: الفتح] ىجسقَرِيٗبا

 لُوَن ِمنَ حمس وَّ
َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ ٖن  َوٱلسَّ َبُعوُهم بِإِۡحَسَٰ َِّذيَن ٱتَّ نَصارِ َوٱل

َ
ِضَى  ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ َٰٖت  رَّ َعدَّ لَُهۡم َجنَّ

َ
ُ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُه َوأ ٱَّللَّ

َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  بَٗداۚ َذ
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
 [022: التوبة] ىجسَتۡجرِي َتۡحَتَها ٱلۡأ
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 الشريفةالسنة النبوية 

(نِْعَم عبدُ هللاِ وأخو العشيرةِ خالدُ بُن الوليدِ : )، قال النبي (صحيح البخاري)وفي 
11
 فهذه شهادة من النبي  ،

وبيان التجريح  ورسوله  ، كذلك ثناء النبي ملسو هيلع هللا ىلص على كثير من الصحابة، وبُغض هللا هللا بالتعديل لخالد 

الكفر في الكتاب والُسنّة، أيضاً كان هذا دأب الصحابة في علم الجرح والتعديل ودأب سواء ألهل النفاق أو أهل 

 .التابعين رحمهم هللا 

 مراجعة
 

 مراتب الجرح والتعديل
 

 مراتب الجرح

 ذبأفعَل، َكأكبِ  التعبير ذلكأصرح و ،فيه المبالغة على دلّ  ابم وصفها السوأأ": ىاألول لمرتبةا 

 انتهى"ذلك ونحو ،الكذب كنرُ  هو و، أضعالوَ  في لمنتهىا يهإل :قولهم اوكذ ،الناس

 أو اعوضّ  وأ الدجّ : مثل للكذب لأْفعَ  وصف هوو الوصف هذا نمِ  قريبا كان ام" :ةالثاني مرتبةال 

 انتهى"ابكذّ 

 انتهى"قالمَ  فيه أو فظالحِ  ءسيّ  أو نليِّ  النفُ  كقولهم رحالجَ  على دلّ  ما" :ةالثالث مرتبةال 

 انتهى"يّ بالقو ليس أو حديث منكر وأ الغلط فاحش أو ساقط وأ تروكلما" :لقو :ةالرابع مرتبةال 

 مراتب التعديل

 أرفعها ما يدل على المبالغة، فالن ُحّجة، فالن إليه المنتهى في حديث رسول هللا : "قال: المرتبة األولى

ذلك التعبير بأفعَل كأوثق الناس، أي أثبت ، وأصرح  ملسو هيلع هللا ىلص، فالن سيد أهل بلده في حديث رسول هللا

 انتهى"الناس أو إليه المنتهى في التثبت

 أو ثبت ثبت؛ فالن ثبت  كثقة ثقة: فة من صفات الدالة على التعديل أو صفتينصبما تأكد : "المرتبة الثانية

 انتهى"أو عدل ضابط. أو ثقة حافظ. ثبت في الحديث

                                           
 أحمدأخرجه  : صحيح بشواهدهالتخريج : خالصة حكم المحدث | 43 : تخريج المسندالصفحة أو الرقم : المصدر | شعيب األرناؤوط : المحدث | أبو بكر الصديق : الراوي 11

 (191(( )اآلحاد والمثاني))، وابن أبي عاصم في (2119(( )التاريخ))ن أبي خيثمة في واللفظ له، واب( 11)
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  ر بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ، أو يروى حديثه أو يعتبر به ونحو ما أُشعِ : "(الدنيا)المرتبة الثالثة

 ىانته"ذلك

 خصوصية ألفاظ الجرح والتعديل عند األئمة

كل إمام من أئمة الجرح والتعديل عنده ألفاظ قد تكون : إن ألفاظ الجرح والتعديل التقوم على العموم، بمعنى

ضعيف،  اهذا ال يعني أن فالنف "فالن فيه نظر" :عندما يقول  اإلمام البخاريفعلى سبيل المثال  ،خاصة به

  اإلمام البخاريب خاصاوهذا ليس ،وليس حكماً عاماً  ،قد يكون حكم على هذا الحديث فقط  ألن البخاري

ً أي  ،ولكنه عاٌم في علماء الجرح والتعديل ،فقط  ،فسهكون خاصة متعلقة باإلمام نما تفدائما ،أنهم إذا أطلقوا ألفاظا

وال يحصل طالب العلم على ذلك  ويعرف هذا األمر بالتتبع ألهل العلم وألهل النقد ولمعرفة ألفاظ كل واحٍد منهم

 .إال بتتبع هؤالء

 الحكم العام

فهناك أحكام عامة يتفقون عليها، إنما في  :عام هو األحكام العامة التي اتفق عليها علماء الجرح والتعديلالحكم ال

ً اإلمام، ويقصده  ظ في الجرح والتعديل قد يكون لبعضهم لفظإطالق األلفا بل يكون  ،ال يكون هذا اللفظ حكماً عاما

 .عند فالن من أهل العلم فقط، إذن األمر متعلق بتتبع ألفاظ العلماء من حيث الجرح ومن حيث التعديل

فة واحدة وإنما البد من جتماع فاألمر ال يقف على ص ؛ضبط وعدل: ال تقبل إال رواية الراوي الذي هو: فائدة

 .مر واحد منهماأعلى األمرين وليس على  انجتماع الضبط، فالجرح والتعديل قائماالعدالة و

 المستور
 

 تعريف المستور

هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنه، فهو في الظاهر عدل أما في الباطن فال نعرفه ولم يطلع : المستور

فلو كان مجهوالً غير  ،نفسهم، فقد يكون لقلة مروياته ولكنه معروف غير مجهولأعليه حتى األئمة النقاد 

ً فمعروف  عين، إنما المستور معلوم ومعروف وعدالته سواء كان مجهول الحال أو مجهول ال ال يُقبل حديثه مطلقا

 .الظاهرة معروفة

، الشافعي  ليس كل إنساٍن عدالته الباطنة مجهولة، فاألئمة النُقاد قالوا في العلماء الذين استفاض خبرهم كأحمد

وكيع بن و، عبدالرحمن بن مهدي و، سفيان بن سعيد الثوري ، وشعبة بن الحجاج و، ، مالك 
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عدالتهم الباطنة أّن   : مسلم بن الحجاجو، دمحم بن إسماعيل البخاري و، علي بن المديني و ،الجراح 

، ألن هؤالء قد استفاض خبرهم بين الناس بل ونقل عنهم العلم، فإذا كان أحدهم نُقل عنه العلم ةكعدالتهم الظاهر

 .لن نعرف أبدا عدالة مستور الحالإذن ، وعدالته الباطنة غير معروفة

هؤالء عدالتهم الظاهرة كعدالتهم  ،كما قسمهم اإلمام مسلم  أصحاب الطبقة األولىفالذين استفاض خبرهم وهم 

 .الباطنة

عند اإلمام مالك تختلف عن  (تاهلل)ف ،على سبيل المثال كان ينقل بالحرف عن النبي   اإلمام مالك: مثال

إذا شك في الحرف  كان مالك " :يقول  القطانيحيى بن سعيد ، حتى (وهللا)تختلف عن و (باهلل)

 .ار مثله س، هذا عدالته الظاهرة كعدالته الباطنه ومن انتهى"تركه

 حكم مستور الحال

أُِمْرُت أْن أُقاتَِل  - ( :2حديث النبي من والمنجدية في ذلك مأخوذة  ،مستور الحال يقبل للعلم بعدالته الظاهرة

كاةَ، فإذا فََعلُوا، َعَصُموا النَّاَس حتَّى يَْشَهدُوا  دًا َرسوُل هللاِ، ويُِقيُموا الصَّالةَ، ويُْؤتُوا الزَّ ُ وأنَّ ُمَحمَّ أْن ال إلَهَ إالَّ َّللاَّ

 ِ (ِمنِّي ِدماَءُهْم، وأَْموالَُهْم إالَّ بَحقِّها، وِحسابُُهْم علَى َّللاَّ
11

 

قبل حديثه يُ  ،المستور الذي عرف حال ظاهرهكذلك  ، وترك باطنهم هلل ،بالظاهر فهؤالء عاملهم النبي 

 .تقبل هاأن: حكم قبول روايته على الصحيح عند أهل العلمو ويكون باطنه لربه 

 :مثال ذلك(:الصحيحين)له في  اجخرّ   ومسلم  بل يكفي أن البخاري

 مستور الحال ووه بن مرداس السلميال ج مثالً خرّ   (صحيحه)في   اإلمام البخاري 

  وهو أيضا مستور الحال( الصحيح)في  مسلم اإلمام ج له خرّ  بن كعبربيعة. 

فدل على أن  ،بمستور الحال (الصحيحين)في  استدالّ  ،ن رحمهما هللا افهذا دل داللة واضحة على أن الشيخ

حديثين أو  احديثمرويات، وإنما ال كثيريكون  ال يصح أنف ،إذا تُبع:مهمبشرط لكن، قبل روايته، تُ مستور الحال 

ا حتى تُقبل روايته متابع فال بد أن يكون ،حديث أو حديثينفقط لهم  : ج لهم البخاريهؤالء الذين خرّ ك

 .كمستور الحال

                                           
 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  22: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عبدهللا بن عمر : الراوي  11
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ألن طبقة ، وخاصة في طبقة التابعين في من تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهمة مستور الحال تكون قبول روا

، وفيه غيرهم  تلقوا الحديث عن أصحاب رسول هللا  من الذين التابعين كان فيها مدار الحديث كله على ستة

إذا لم نجد الحديث عند هؤالء الستة ووجدناه عند مستور  وتلقى الحديث ولكن مدار الحديث على هؤالء الستة، 

سفيان بن  كطبقة :في طبقة تابعي التابعين هن انتشار الحديث في طبقة التابعين لم يكن كمثل انتشار، ألبِلَ قُ  ،الحال

 ...وما إلى ذلك  كطبقة اإلمام البخاري :أو من بعده  مام أحمدهي طبقة اإل التيو ،ومن بعده  عيينة

، ألنه لم يكن هناك العدد الكبير الذي انشغل بالحديث من زمن النبي  اقتربناقبول وخاصة إذا الفدل األمر على 

في كتابه   الخطيب البغدادي ماإلماقال وقد  ا إلى ذلك،وم ،دونهم أو األدنى منهم الحال في طبقاتكما هو 

غير أن  -طلب الحديث أي- عرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلبأو حديثين ولم يُ  اومن لم يروي حديث" (:الكفاية)

 لَ بِ قُ  -مشهود له بالعدالةويعني الظاهر عليه أنه صادق وكذلك مشهود له في الصدق - ظاهره الصدق ومشهود له

 .له بالعدالة وما إلى ذلك امشهودالمهم أن يكون : ذكرا كان أو أنثى ،انتهى"ا كان أو عبدارّ حُ 

 طريقة معرفة مستور الحال

برواية عدل أو  ، فُعَرف مستور الحال(صحيح البخاري)كما في  ،ويعرف هذا برواية عدلين عنه أو عدل واحد

يحيى بن  أو ، أحمداإلمام ك ،(لى علماء الجرح والتعديلعلماء النقد هم العلماء الذين يحكمون ع) بإمام ناقد

، عنه ثقة ىأو رو ،دلينععنه عدل أو  ىأو رو د،مام ناقإعنه  ىمستور الحال إذا رو إذنفيعرف  سعيد القطان

فمثال لم ) ،ال يروي إال عن ثقه منعلماء الحديث  من هنالك ألن :أنه ال يروي إال عن ثقاتبمعروف أي إمام ثقة 

لكنه يعلم  إال أنه كان يأخذ الحديث عن أي أحد، ،مام الدنياإكذلك، رغم أنه  الثوري  دبن سعييكن سفيان 

إني أَلَعلم صدقه :"قالفالصدق من الكذب، حتى أنهم سألوه مرة  عن دمحم بن سائب الكلبي و هو كذاب وضاع 

 (.و يوافق الرواتفهو يعلم متى يكذب و متى يكون صادقا  ،انتهى"من كذبه

 رواية الفاسق
 

 تعريف الفسق

فإذا وجدت بلحة خرجت عن - خرجت الرطبة عن قشرتها أي فسقت: يقال: هو الخروج الظاهر :الفسق لغة

 -كلها ألنها هكذا فسقتآو برتقالة خرجت عن قشرتها لن أقشرتها 

 بعدم عدالته فَ ر  راوي الفاسق هو من عُ التي تخالف رواية العدل الضابط، و الهي رواية الفاسق : رواية الفاسق

 حكم رواية الفاسق
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َِّذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم حمس :أصال، قال  د  رَ رواية الفاسق مردودة باإلجماع، ألن شهادته تُ  َها ٱل يُّ
َ
ُنٓواْ  َيَٰٓأ فَاِسُقُۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَّ

 ْ ْ قَۡوَمُۢا ِبجََهَٰلَةٖ َفُتۡصبُِحوا ن تُِصيُبوا
َ
كذلك يرد حديثه بإجماع أهل العلم و ال يقبل  [1: الحجرات] ىجسعَلَىَٰ َما َفَعۡلُتۡم َنَِٰدِمينَ أ

 .حديثه مطلقا

 طريقة معرفة الفاسق

 :منها بأمور تعرف الفاسق معرفة

 و الكلبي سائب بن دمحمو ،مثال المصلوب سعيد بن كمحمد  :الناس بين خبره استفاض أنّه أنّ  :اإلستفاضة 

 إمام هعلي ينص أن أي- بالتنصيص أو بالفسق رفوافعُ  الناس بين خبرهم استفاض هؤالء أيضا؛ الواقدي

 المنكرات يروي أنه أو -روايته تقبل ال فاسق هذا أن على ينصف ،تعديل أو جرح عالم إما د؛ناق

 .قفاس أنه يعرف أيضا فهذا ،المناكير برواية امتخصص دائما فتجده ،والموضوعات

 لتضعيف علة هناك وليس الحديث فعَّ يضَ  أن به والمقصود :يّ نبالتضعيف الضم لفاسقا يُعرف كذلك 

 هذا أن على والتعديل الجرح أئمة من أو الحديث أئمة من إمام حكم فإذا ،يالراو هذا إال الحديث هذا

 ألن ضمنيا ضعفم أنه علمنا ،الراوي هذا إال علة له نجد فلم الحديث هذا في ونظرنا ضعيف الحديث

 .بسببه ضعف الحديث

 رواية من أنه إال آخر لسبب يكن لم به العمل ترك أنّ  الظن غلبة مع حديثه بمقتضى العمل ترك كذلك 

 .الراوي ذلك

 إشتراط العدالة و الضبط لقبول األخبار

 :لو نظرنا لشروط الحديث الصحيح فهي خمسة شروط

 اإلسناد المتصل .0

 العدالة .2

 الضبط .1

 إنتفاء الشذوذ  .1

 العلةإنتفاء  .1
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، ألنه لو لم يكن عدال ضابطا فإما سيقع في الشذوذ أو على أن يكون الراوي عدال ضابطا مدار الحديث الصحيح

أجمع جماهير أئمة الحديث و ": (ثمعرفة أنواع الحدي)كتاب  في  قال اإلمام إبن الصالحسيقع في العلة، وقد 

 انتهى"ضبطا لما يرويه ن يكون عدالأالفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته 

 .هذا إجماع لكل أهل العلم من علماء الحديث و الفقه، لهذا قلت أن الفاسق ترد شهادته عند الفقهاء أيضا

 العدالة وشروطها
 

 تعريفات مهمة
 

 تعريف العدالة

 .هي ملكة تَحِمل المرء على مالزمة التقوى والمروءة: العدالة

 َكةتعريف الَملَ 

 .الصفة الراسخة أو الهيئة الراسخة في النفس، وهي السِجيّة أو الضميرهي : الَملََكة

، صاحب لإلنسان طوال حياتهألّن الهيئة العارضة للنفس إن لم تكن راسخة ُسّميَت حالة، لذلك فالضمير أمر م

عليها   ؛ فإذا كان اإلنسان غير سوّي وليس على الِفطرة التي هي فَطَره هللاهذا الضمير لكن يمكن أن يموت

ولكّن الضمير غير الحال الذي يعتري اإلنسان ثّم يذهب بعد ذلك، إنّما الِفطرة باقية معه ألنّها هي ضميره،  وتيم

 .ر الذي خلقه هللا الضمي

 تعريف التقوى

 .فِسق أو بِدع مع فِعل المأموراتهي اجتناب األعمال السيّئة أي المنهيّات من ِشرك أو : التقوى

 تعريف المروءة

تحمل مراعاتها اإلنسان على الوقوف عند محاسن األخالق وجميل العادات، يعني هو  ةنفسيهي آداب : المروءة

بول في طريق الناس تييأكل في الشارع أو  نمثال أ) لى ترك كل ما يُستقبَح أو يُشيناألمر الذي يُنّزه اإلنسان ع

 ( أعّزكم هللا

 المروءةَخواِرم تعريف 
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 .قد تكون يقينيّة وقد تكون ظنيّةَخواِرم المروءة ، ومن نظر عاِلم إلى نظر عاِلم آخرتختلف : خوارم المروءة

خواِرم المروءة  ه منوممكن أن يكون في، دّ حديثه وتَُردّ شهادته مطلقًاالكاِذب يُرَ فالكذب من خوارم المروءة، و

 .ادته ُمطلَقا وال تُقبل إطالقًاتَُردّ شه إذا وقع اإلنسان فيهالكذب ، ولكن تهتُقبَل شهاداألخرى ف

رف وما إلى ذلك، ولكن فَخواِرم المروءة تختلف من إمام إِلمام، بالتالي فهي تختلف من بيئة ِلبيئة وِمن ُعرف ِلعُ 

 .ولكنّه أيضا من خواِرم المروءة البدّ أن يُتّفق عليها كالكذب، فهو أصال يُعتبر من الكبائر، هناك أمور

 تعريف العدل

فَه اإلمام الشافعي العدل  أن يعمل المسلم : ومعنى ذلك، انتهى"هوأن يعمل بطاعة هللا هلالج لج": (الرسالة)في  َعرَّ

   وتُعرف درجة عدله على قدر إكماله لطاعة هللا، بذلك يصير عداًل ، فبطاعة هللا 

حمله على مالزمة له َملََكة ت ، أو منوالعدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة

 .التقوى والمروءة

 أقسام العدالة

 :تنقسم العدالة إلى قسمين

 ق  [:لمستور الحال: ]عدالة ظاهرة أي أال يكون هناك أمر يجرح في )وهي اإلسالم وعدم العلم بالُمفَّسِ

قُه  .بالراوي دون بحث أو تنقيب عن أحواله وتعرف من خالل الخبرة السطحية ،(الراوي ويُفّسِ

 ق، وتُعَرف من خالل خبايا أمره، ممن  [:لألئمة الكبار: ]عدالة باطنة وهي اإلسالم والعلم بعدم الُمفَّسِ

 .جالسوه أو سافروا معه أو جلس في بيتهم أو جلسوا في بيته

 شروط العدالة
 

 اإلسالم

ل حال الكفر وأَدَّى و  .اإلسالم ، قُبَِل منهالحديث بعد لو تحمَّ

تعالى  وغيرهم من حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا أحمدكحديث اإلمام البخاري ومسلم والنسائي وأبو داوود و

ن أبو وبهذا يكوه، يعني قبل إسالم ،الحديث الذي دار بين ُصلح الحديبية وفَتْح مكةأي : أن أبا سفيان حدثه ما،عنه
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ل هذا الحديث وهو كافر سفيان رضي هللا تعالى عنه قد إال أنه أدَّاه بعد اإلسالم ولما أدَّاه بعد اإلسالم قُبَِل ؛ تحمَّ

 منه 

 

 العقل

 ، فال تُقبَل رواية المجنونالعقلمن شروط العدالة 

 السالمة من أسباب الفسق
 

 السالمة من خوارم المروءة

إّما أن يكون لَخبَل في العقل أو ِلنقصان في الدين أو اشترط العلماء السالمة من خواِرم المروءة ألّن اإلخالل بها 

تتسبّب  ِلقلّة حياء، وكل ذلك رافع للثقة بقوله، كل هذه األمور التي تجعل اإلنسان الذي يخِرم المروءة يقع فيها،

في خواِرم  ّن من ال يجتنب هذه األمور فالغالب أنّه ال يجتنب الكذب، يعني إذا كان يقعأل، في أن تُرفَع عنه الثقة

 .المروءة فالغالب أنّه ال يجتنب الكذب

اجتمعوا على أمور يستقبحون من  ماخواِرم المروءة هي األمور التي عليها عادات العقالء، مثال جماعة في بيئة 

بح األمر يُنِقص من ، إاّل أّن عاداتهم اجتمعت على ذلك فأصمحّرمةيفعل ذلك، وقد تكون هذه األمور أصال أمورا 

الناس ينظرون إليه نظرة مخيفة ويِقلّون من أمره، لذلك وفتخيّل عاِلم حديث أو طالب ِعلم حديث، ، بهصاح

 .اشترط العلماء رحمهم هللا السالمة من خواِرم المروءة

 البلوغ

ل قبل البلوغ يقبل من الحديث إذا أدَّاه بعد البلوغ وال يْقبل منه قبل البلوغ مود بن كالصحابي مح الصبي إذا تََحمَّ

، فإن كان ال لم قالوا ألنه ال يستطيع التمييز، وبعض أهل العن الَصبي قَبل البلوغ غير ُمكلفأل:  الربيع

 يستطيع التمييز فإنه ال يُقبُل منه 

طاع إذا إستأنّه  مثالً قال أحمدفاإلمام : بكالم كبير جداً  ع متى يستطيع الصبي أن يَُميِّزَوتََكلَّم أهل الِعْلم في موضو

 فإنه يُقبُل منه حديثه وما إلى ذلك والمسألة يطول فيها الكالم  أن يُفرَق بين البقرة والجمل

 ً أنه قد ال  ألنه ال يستطيع التمييز أصالً كما، فقد يقع في الَكِذب وهو ال يدري فالصبي ال يُقبل منه ألنه أيضا

 أن يكون بالغاً لذلك إشترط أهل العلم ، يستطيع فْهم ما يقول
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 عدالة الراويلأهل العلم والنقد  طريقة معرفة
 

 امتحان الراوي

 :، ويمكن أن يكون شيخه ومع ذلك يمتحنه(علماء الجرح والتعديل)وهذا كان من شغل األئمة النُقاد 

، والفضل بن دَِكين  الفضل بن َدِكينمع   يحيى بن معينكما في القصة المشهورة التي قام بها : مثال ذلك

، فسافرا إليه ثم ما كان منه إال  يحيىهو شيخ   أحمداإلمام وكذلك ، -فضل هو شيخ يحيى أن أي-شيخه 

م أهل إما فيحيى بن معينقد نهاه عن ذلك ولكنه أصر على ذلك،   أحمداإلمام ، وكان  الفضلأنه امتحن 

 .الجرح والتعديل وهذا شغله

له إذا َخف ، وقال بن نصر حمدأللغيره، ثم دفعها  احاديثوأ ،بها أحاديث للفضل بن دَِكين افكتب يحيى أحاديث

، فلما أخذها الفضل ونظر فيها، جعل نَظَره يدور في الورقة، واستنكر هذا، -أي للفضل-المجلس فادفعها إليه 

قال  أحمدوأن هذا من فعل يحيى بن معين، واإلمام  ،األمر وَعرف أن هذا امتحان، واستشف يِذكائه وعلمه 

فآدب من أن يفعل ذلك، وأما أنت فال تجرؤ على أن تفعل ذلك، وليس هذا  -بن حنبل  أحمديعني  -أما هذا  : "عنه

 .، ثم ضرب يحيى بن معين "إال من عمل هذا

 فهذه من األمور التي كان يعرف بها علماء الجرح والتعديل توثيق رواية الراوي

 سبر الرواية

مقدمة )في   كما ذكر اإلمام مسلم-ومرويات أقرانه الراوي ويَِّات بَمر أن يأتوا: والمقصود بسبر الراوي

قليلة، ، ثم ينظرون فيها مع أقرانه؛ فإن كان الظاهر مخالفته ألقرانه؛ حكموا عليه بالغلط، وإن كانت -(صحيحه

د يعني خالفهم في أمور خفيفة وروايته ؛ تسامحوا فيها ونظروا أين موطن الخطأ، ألنه يمكن أن يكون تَفَرَّ

، لكثرة المالزمة، ولو خالف مثاًل أفضل من الُزهري  ا صحيحه، ويُعرف هذا بكثرة الُمالزمة، فإن مالك

َم مالك مع جاللة قدِر سفيان بن عيينة ة،مالك وُسفيان بن عيين يُسمى ما وهذا ، وذلك لكثرة مالزمة مالك  ،قُدِّ

ردُّوا حديثه  فإن كان الغالب الِصحة قَبِلوه وإن كان الغالُب الَخَطأ، هايأتون بالروايِة ويقاِرنوأي ، "َسْبُر الرواية"

 .بط كتابه وإما أن يظبط حْفَظهُ ، إما أن يظضَّعف وأنَّه ال يْستطيع أن يظبطويتَّهم بال

 سؤال الراوي

 .يستطيع منه العلماء أن يحكموا عليه اهذا أمر ، يبقىيخطأ مأخطأ أو ل وسواءفيجيب فيها؛  األسئلة عليه لقىتأن 
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 المذاكرة

إن أباك يحفظ ألف :" أحمد إبن اإلمام بن أحمد بن حنبل  عبد هللالإلمام   أبو زرعة الرازي كما يقول

ة زرعألن أبا ون حديث؛ يحفظ مليون حديث؟ ذاكره في الملي  أحمدكيف عرف أن اإلمام ف، "ألف حديث

مع بعضهما  اعن صالة النافلة حتى يجلس  أحمدإمتنع اإلمام   أحمد إذا دخل على اإلمام   الرازي

ذكر لي السند أذكر لك ابكتب وكيع بن الجراح ف أئتِ :" قال إلبنه عبد هللا  أحمدالبعض للمذاكرة، واإلمام 

لى ذلك، فهذا يسمى مذاكرة؛ فمن وما إ" ذكر األبواب أذكر لك الفصولاذكر المتن أذكر لك السند أو االمتن أو 

 .المذاكرة يعرفون رواية الراوي هل هي صحيحة أم دخل عليها شيء

 التلقين

 ،ختلط عليهمانون إذا قَّ خر عمرهم كانوا يلَ آودائما األئمة الكبار في تقطها، تلقين الراوي لينظر أيفطن لها أم يل

إذا لقن خر عمره، فكان آفي اختلط  فقدصاحب المصنف،   عبد الرازق الصنعاني جدا، مثلومنهم أئمة كبار 

، فهؤالء كانوا يمتحنون بهذا التلقين؛ إذا لقن بحديث  أبي عبد الرحمنعن   معاوية يقبل التلقين؛ كحديثه في

ن بكر ب يأب ، وأراد أحدهم أن يفعل هذا معالناقد  لإلمامعليه أو يعطيه بأنه اختلط وقبله يستطيع أن يحكم عليه 

 .وعرف أن هذا تلقين تبه لها انف  البخاري صاحب المصنف وهو أحد شيوخ اإلمام  أبي شيبة

ختلط عليه أو ان قبل الحديث وحدث به عرفوا أنه في سنده أو في متنه شيء، فإ احديث الشخص التلقين أن يعطيف

إن إنتبه له كما إنتبه أبو بكر بن  راه، أماضبط صدر أو ضبط حفظ، فيحكم عليه الناقد بما يسواء أنه لم يضبط؛ 

 .له علموا علما يقينا أنه متيقن حافظ مدرك لما يروي ولما يحدث  أبي شيبة

 قلب األسانيد

اد، هذه في أهل بغد  البخاري اإلمامما هي القصة التي دارت مع قلب األسانيد بتركيبها على غير متونها؛ ك

لها وانتبه ليقا ماتعا جدا؛ السبب في ذلك أنهم قلبوا المتون مع األسانيد تع رحمه بن حجرا اإلمامالقصة يعلق عليها 

نتبه لها فهذا يدل داللة واضحة انه لو ونها، أو على األقل إنتبه لها؛ ألورد هذه األسانيد إلى مت  البخاري اإلمام

 .متونهائة حديث تم قلب أسانيدها مع انتبه إلى ماألنه عدل ضابط إمام كبير؛  امأن اإلم

 النظر في سيرة الراوي وسلوكه

 .أم ال اضابط عدال بالنظر في سيرته يعرف إذا كان هألنالتأمل في أفعال الراوي وتصرفاته والنظر في سيرته؛ 
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 اإلستفاضة
 

 معرفة العدل الضابط عن طريق اإلستفاضة

 من يأتي لن مثال :فعرفوه الناس بين استفاض هرُ مْ أَ  شخص فمثال :كاإلستفاضة بأمور المتقدمين المتأخرون يعرف

  حنبل بن أحمد حكم ما يسأل و الحديث في علم طالب أي يأتي لنو  أحمد اإلمام عن يسأل أحد المتأخرين

 بغداد دخل عندما -الدنيا في مسند أكبر صاحب و ندلساأل أهل إمام هو و-  مخلد بن بقي فعل كما الرواية في

 عن غريبا رجال كان وقد-  معين بن ليحيى حلقة فوجد التحديث من  أحمد اإلمام فيها منع التي الفترة في

أمثلي " :معين بن يحيى فقال "؟ما تقول في أحمد بن حنبل" :فقال ،الناس استثقله أن إلى ويسأل يسأل لظف -البلد

 كبير إمام أنه الناس بين خبره استفاض  أحمد اإلمام ألن وهذا ،"يسأل عن أحمد؟ إن أحمد يسأل عن الناس

 نوالمتأخر كان التي األمور من أيضا فهذا . النبي أمة في العلم هذا حمل ممن وهو العلم عنه يحمل مٌ لَ عَ  رٌ بْ حِ 

 .به يعملون

، وهذا كان موجوداً في كل طبقة من عليهمويحكم  ةعلى الروا ااإلمام مطلع فيه علم الجرح والتعديل دائماً يكون

والتعديل  شتغل بعلم الجرحاكان فيهم ممن وطبقات علماء الحديث، فما خلت طبقة من طبقات علماء الحديث إال 

باب عظيم ال، ألن علم الجرح والتعديل  هذا الراوي ثقة نأخذ حديثه أمهل أن ، ليخبرنا ةحتى ينظر في حكم الروا

ُسنَّة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وانتهى العلماء من تدوين  تلم تتركه األمة منذ زمن الصحابة إلى أن دّون ،ب علوم الحديثوابأمن 

ألن المنافقين  ، وهذاانتهى"به نعرف حالل الُسنّة من حرامها: "الُسنّة تماماً، وهذا العلم كما قال اإلمام البيهقي 

بعلم الجرح والتعديل، حتى ال يدخل حالل  ممنعناه ،ث ما ليس منهلوا في الحديدخِ أرادوا أن يُ ما واألفاكين إذا 

 . عباده أن يعبدوه بهل  ما كان من الدين الذي ارتضاه هللا ،الُسنّة من حرامها

حازم دمحم  وأب: لصاحبه (مدخل إلى علم الجرح والتعديل: )إسم هذا الكتاب الذي منه هذه المحاضرة: فائدة

 .الشربيني
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 خاتمة

 هللا لي ولكم في الكتاب والُسنّةبارك 

ً  مستقيمين، وجزاكم هللا  أن نكون على الدرب سائرين وعلى ُسنَّة نبينا دمحم  ندعوا هللا   خيرا

 نه بكل جميٍل كفيلإه في ميزان حسناتنا يوم القيامة هللا هلالج لج أن يجعل عملنا هذا لوجهه خالصا، ويجعل ودعأو

 وسالم هللا عليكم ورحمته وبركاتهل وهو حسبنا ونعم الوكي

 التنسوا أخاكم من صالح دعائكم
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 األسئلة
 

فكيف نفسر هذا  ،الرسول أمرهم بعدم الكتابة أو بعدم كتابة الوحي ،ملسو هيلع هللا ىلصن للنبي والصحابة المعاصر :0سؤال 

 ؟ونقول أن الصحابة األوائل كانوا يكتبون الحديث

الم بالقرآن الكريم ولكن بعد عن كتابة الحديث حتى ال يختلط الك ةالصحاب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ىفي بادئ األمر نه :0جواب 

هللا ابن عمرو ابن العاص لما كان يجالس غير  يتخلل ذلك ما قاله لعبد أو أِذَن لهم بالكتابةملسو هيلع هللا ىلص أمرهم النبي  ذلك

اكتب والذي بعثني فقال ملسو هيلع هللا ىلص المسلمين وقالوا أن صاحبك بََشر يغضب وينسى وما شابه ذلك فقال فذكر ذلك للنبي 

وقول أبي هريرة رضي هللا عنه لما ُسئِل هل تعلم أحداً من ملسو هيلع هللا ىلص فِيِه إلى بالحق وما يخرج منه إال حقا وأشار 

ً للحديث منك؟أَْحفَ ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول هللا  فإنه  هللا بن عمرو بن العاص عبدقال ال ولكن  ظ منك أو أكثر حفظا

ستثناء منقطع وتأتي بمعنى ولكن أي ال أعلم أحداً أَْحفَظ مني العلم هو كان يكتب وال أكتب وهنا إال كما قال أهل ا

أال إني كنت قد نهيتكم  ملسو هيلع هللا ىلصكان يكتب وطبعاً هذا له شاهد في السنة لقول النبي  هللا بن عمرو بن العاص عبدولكن 

ُر باآلخرة فال بأس أن يكون هناك أمر من النبي ثم  اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص في بادئ  عن زيارة القبور أال فزوروها فإنها تُذَّكِ

إعلم علمني هللا ": في مقدمة الفتح في قوله ابن حجريُْنَسخ أَو يُغَيَّر يعني حسب ما تقتضي المصلحة وقد ذََكر 

 وهللا "عن كتابة السُّنَّة ولكن عندما استقر القرآن في قلوبهم أِذَن لهمملسو هيلع هللا ىلص وإياك أنه في بادئ األمر نََهى رسول هللا 

  .أعلمتعالى 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

هل يجوز أن نأخد رواية أو ُمْجَمٌل رواية من بعض الرافضة أو من الفرق التي هي علي غير مذهب  :2سؤال 

 أهل السنة والجماعة حتي ولو ثبت ضبط هذه الروايه؟

نعم هذا سؤال جوابه في محاضرات الحقة ويدخل في باب الرواية عن ال مبتدعة أهل العلم اشترطوا  :2جواب 

ال تكون الرواية  أن يكون صادقا يعني ال يكذب ولم نَْعَهد عليه الكذب أو :أنه يجوز الرواية عن اْلُمْبتَِدَع بشرطين

تِي َشفَاَعتِي ُحقَّت)ملسو هيلع هللا ىلص عته يعني مثال في قول النبي مؤيدة لبد في إسناد هذه الرواية رجل  (أِلَْصَحاِب اْلَكبَائِِر ِمْن أُمَّ

خارجي والخوارج كما تعلمون يقولون أن أصحاب الكبائر كفار وكانوا يَُكِفُرون بالكبيرة والكن الفهم الصحيح 

صود بهم أصحاب الصلوات ال ال تعني كما قال الخوارج أن المق، لهذا الحديث أن َشفَاَعتِي ُحقَّت أِلَْصَحاِب اْلَكبَائِر

َها  حمس: تعالىليس كذلك إستناداً لقوله  أن نروي عنه ولكن نرد فهمه يعني لذلك يجوز لنا  ،[11: البقرة] ىجسلََكبِيَرةٌ  َوِإنَّ

نأخذ الرواية ونرد فهمه للرواية إذا كان يعني فيما يخص الخوارج لكن نعم يجوز الرواية عن المبتدع إذا كان 

  .عهد عليه كذبا وأن الرواية ال تؤيد بدعتهصادقا إن لم ن
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 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما هو شرط البخاري؟ :1سؤال 

ْقيَة والمعاصرة وله كالم في العنعنة وطبعاً هذا الشرط  شرط البخاري صعب جداً  :1جواب  فإنه كان يشترط الرُّ

ً من صحيحه يعني فيما ْح عن شرطه لكن أهل العلم خاصة الذين  قد اِْستُْخِلَص استخالصا أعلم يعني لَْم يَُصّرِ

ً الكالم فيه يطول لكن هو من أصعب الشروط في  شرحوا صحيح البخاري استخلصوا هذا الشرط إستخالصا

  .قبول رواية الحديث

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

فصيح في اللغة هل يصح أن نأخذ منه الحديث عن رسول هل لو كان الشخص أجنبي أي أعجمي لكنه  :1سؤال 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 مسلمكان أعجمياً وأيضاً هناك أقوال في  واإلمام البخاريكان أعجمياً  اإلمام األلبانيطبعا حيث أن  :1جواب 

  .وليس من العرب فاإلجابة هي نعم كان من بخاري واإلمام البخاري رأيضا أنه كان من أهل نيسابو

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 كيف يتم التأكد من اإلسناد؟ :1سؤال 

اإلسناد يعني المحدثون حيث أن يتظافر لعلوم اإلسناد علم الرجال النقاد مثل يحيى بن معين وابن أبي  :1جواب 

له كثيرة تصب في حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأحمد ابن حنبل فهناك جرح وتعديل وعلم رجال وعلوم آ

مصلحة دراسة اإلسالم ونجمع الروايات والشواهد وأقوال النقاد وما شابه ذلك يعني إجابات هذه األسئلة محتاجة 

  .محاضرة كاملة

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما معني شخص أعجمي؟ :1سؤال 

ه  َءاۡ۬عَجِمي    حمس: أي غير عربي يتكلم غير العربيه كما قال هللا  :1جواب   [11: فصلت] ىجسوََعَربِي  
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 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما المقصود بالشيخين؟ :1سؤال 

ثِين البخاري ومسلمان اإلمام ماه :1جواب    .ِعْندَ اْلُمَحدِّ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما هي أنواع الحديث؟ :1سؤال 

أما األنواع فقد ذكرتها حيث إن كل رواية وردت بسند فهي تسمى في اللغة العربية تسمى حديثا لكن  :1جواب 

 ملسو هيلع هللا ىلصعند أهل االصطالح يعني ما اتفقوا أن يستخدموا كلمة حديث هو ما صح أو ما ورد أو ما انتهى إلى النبي 

حسب الطبقة الزمانية، الحديث  أنواعوهكذا فهذه الثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصفعل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيعني في آخره نقول قال رسول هللا 

وهناك الموقوف أي  ملسو هيلع هللا ىلصفنقول رفع إلى النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالمرفوع كما ذكرت في التلخيص هو كل حديث ذكر فيه الرسول 

قول الصحابي وهناك المقطوع وهو قول التابعي هذه أنواع الحديث ومن ناحية اإلسناد هناك المتواتر وهناك 

 .الرواد في كل طبقة فستأتي في محاضرات الحقة إن شاء هللا العزيز وهناك الغريب أما عن عدد

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما معنى أن الحديث موقوف؟ :9سؤال 

هو قول الصحابي يعني كأن يقول الصحابي رضي هللا عنه شرحه لحادثة أو آية أو ما شابه يعني أي  :9جواب 

فوقف عند الصحابي فنقول موقوف وقد يكون الحديث الموقوف صحيحا ضعيفا  ملسو هيلع هللا ىلصإن اإلسناد لم يكتمل إلى النبي 

  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ىيعني ننزل عليه أيضا أحكام علم الحديث كما ننزله على األحاديث المنسوبة إل

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ :02سؤال 

الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله وقوله عن مثله أي عن عدل ضابط أيضا عن  :02جواب 

عدل ضابط عن عدل ضابط بسند متصل إلى منتهاه وإلى منتهاه معناها أن يكون اإلسناد متصال ألنه أحد علل 

ليق أو فيه قلب فأحيانا يقلب األسانيد يضعف اإلسناد أن يكون الحديث منقطعا فيه انقطاع أو فيه إرسال أو فيه تع
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اإلسناد فإذا الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ وال علة قادحة يعني 

الثبات هذه الشروط الثالثة وانتفاء العلل والشذوذ هذا شرط الحديث الصحيح كإسناد أما كمتن أيضا هناك نقد 

 .ذكرته اآلن المتون لكن على األغلب هو ما

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما الفرق بين الحديث المتروك والمنكر؟ :00سؤال 

هناك كتاب البن حجر العسقالني اسمه تقريب التهذيب في المقدمة عمل ابن حجر في مقدمة ذلك  :00جواب 

هي المرتبة األولي وفيها الصحابة وذلك الكتاب وضع الئحة قسم فيها الرواة إلي عشرة مراتب قال أعلي مرتبة 

لشرفهم والمرتبة الثانية من اكتسب لقب ثقة مكرر أو لقب آخر معه مثل ثقة حافظ أو ثقة ثبت أو ثقة حجة المرتبة 

الثالثة الثقة فقط وهي أن نقول فالن ثقة فقط بدون تكرار بدون تأكيد وبدون لقب المرتبة الرابعة الصدوق وهو 

بين ويرقي حديثه إلي الحسن أي إن إذا وجدنا رواية فيها الصدوق فهذا يحسن الرواية وهناك في  الذي حفظه بين

المرتبة الخامسة الراوي يكون صدوق ولقب بجانبه مثل أن نقول صدوق وله أوهام صدوق وله بدعة فهذا قد 

ديث المتروك وهو أن يكون يحسن لغيره أو يتقوي بغيره وذلك إلي أننصل إلي المرتبة التاسعة وهو مرتبة الح

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالراوي فيه قد اتهم بالكذب والمرتبة العاشرة وهي أن يكون راوي الحديث كذاب أي كذب علي النبي 

والمتروك ومعني أنه اتهم بالكذب وهو أنه ممكن أن يكذب علي الناس في التجارة وفي المواعيد أو في األخبار 

لم نمسك علية كذبا فهنا نقول متروك إحتياطا ألنه ال يؤمن جانبه أما المرتبة  ملسو هيلع هللا ىلصوالقصص الكن في أخبار النبي 

منكرا لتميز العلة والكن ال شك أن المتروك والمنكر قد  كونالعاشرة أما المنكر وهو الحديث الذي فيه علة قد ي

 .يتشابهان في المواقف

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

  كان أهل العلم حكموا على الحديث بالضعف وهو صحيح؟ ماذا لو: 02سؤال 

ن أإذا قال المصنف أو الناقد أو المصحح للحديث  ،حكموا عليه من باب المتن وليس من باب السند :20جواب 

 لماذا؟ ،هذا الحديث صحيح اإلسناد فليس معناه أن الحديث صحيح

فلذلك تنظر ، (علة في المتنهناك )منكراً وإما أن تجده معلالً ألن هذا الحديث إما أن تجده شاذاً وإما أن تجده 

قبّل قدميك أدعني : للسند تجده سند سبيكة ذهب، مثل الحديث الذي ذكره اإلمام مسلم قال لإلمام البخاري فيه
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اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى حكم على الحديث بالضعف، واإلمام مسلم لما  ؟لماذا. ورجليك يا أستاذ األستاذين

موسى ابن اسماعيل ابن عقبة لم يسمع من سهيل بن  فقال ليس بشيء، لماذا؟. سنادٌ مليحإسمع الحديث قال هذا 

 .أبي صالح

إما من باب السند ، يهفأهل العلم عندما يحكمون على الحديث الذي نرى وإنه حديث صحيح، فيه علة خفيت عل

ً ) وإما من باب المتن، فلذلك هم لم يحكموا دون أساس  (.اعتباطا

 ً إمام الُحفاظ، ، فمثال علي بن المديني جبل الدنيا في الحفظ ،أهل العلم لم يحكموا ال ألنفسهم وال لغيرهم اعتباطا

بن جعفر المديني الذي هو أبو علي بن  إمام أهل العلل رحمه هللا تعالى، لما ُسئِل عن أبيه ما تقول في عبدهللا

 . هو ال يحكم لنفسه وال لغيره ،طيب هذا أبوه ،المديني، قال َسلوا غيري، قالوا البد، قال أبي ضعيف

فأهل ، نه كذابإال ال تأخذوا من ابني فاإلمام أبو داود ق ، تأخذوا من أخي عبدهللا بن أويسيحيى ابن أويس قال ال

 .في مسألة التصحيح والتضعيف ملسو هيلع هللا ىلص، وأقاموا حق رسوله هلالج لجق هللا العلم هؤالء أقاموا ح

وطبعًا ال أنا ، فأنا لو رأيت أن الحديث سبيكة ذهب في السند مع ذلك ضعفه أهل العلم فيكون فيه علة خفيت عليه

اإلمام  وال أنت وال أي أحد في األمة اآلن أفضل من اإلمام مسلم التي خفيت عليه علة اإلسناد حتى قال له

  .البخاري ليس بشيء، ثم أبان األمر لإلمام المسلم فقال له اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى دعني أقبل قدميك ورجليك

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ملسو هيلع هللا ىلص هل يكون هناك ذنب إن ضعّف حديث؟ أي إن المقصود من السؤال لو أحد كذب على الرسول  :01سؤال 

 هل هناك ذنب عليه؟ ،فليتبوأ مقعده من النار وسلم عليه

يعني دمحم  ،فهو يضعف الحديث بناًء على ما وصله ،ال، ألن األمر كما قلت اجتهادي عند أهل العلم: 01جواب 

 . ابن حميد الراوي هذا كان يقلب األسانيد والمتون

دمحم  فـأتى، حكموا عليه بصحة حديثهوإمام أهل السنة أحمد بن حنبل . إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين

بن المثنى ودمحم بن بشار وهما أقران أحمد ويحيى رحمهم هللا، هؤالء األربعة هم شيوخ البخاري رحمه هللا، 

 ،ال، إنما اجتهدا وأخطآ ؟مام يحيىفهل أخطأ االمام أحمد أو اإل ،حكموا عليه بالضعف ألنه كان يقلب الحديث

إنما المصيبة كل ، فلهم األجر من هللا صابا، أتهد دمحم بن المثنى وقرينه دمحم بن بشار وواج ،فلهما أجر االجتهاد

  .ملسو هيلع هللا ىلصالمصيبة أن تكذب على رسول هللا 
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 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 هل هناك طريقة ميسرة لتعلم مصطلح علم الحديث؟:01سؤال 

الحديث للدكتور مصطلح تيسير  أوإبدأ بكتاب تيسير الحديث أو مقدمة ابن الصالح  ،ذا أردت أن تبدأإ: 01جواب 

وابدأ أيضا بمقدمة اإلمام مسلم ، و للشيخ دمحم بن صالح العثيمين، أو نزهة النظر في شرح نخبة الفكرأالطحان، 

ً  ،رحمه هللا تعالى   .في علم مصطلح الحديث أي إبدأ باليسير، وبعد ذلك ستجد نفسك إن شاء هللا تعالى متمكنا

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 الفرق بين الحديث الضعيف والحديث المكذوب؟  ما: 01سؤال 

فلو ُوِجد طريقا يُجبِر ، األصل أووإن لم يصح هذا السند  الحديث الضعيف هو حديث له سند وأصل :01جواب 

 .هذا األصل أو هذا السند يصير الحديث صحيح

مثل األحاديث التي هي في األكل  ،فالحديث المكذوب هو حديث اختلقه شخص ونسبه للنبي عليه الصالة والسالم

فإنه قد كذب على النبي عليه الصالة والسالم ، أو في فضائل سور القرآن التي وضعها نوح بن أبي مريم الجامع

ما فعله ذنبه عند ربه جل  ه صحيح إال أنوهو وإن كان غرض، في فضائل سور القرآن حتى تقرأ األمة القرآن

  .جالله

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ذا عنعن الحديث يعني إذا قال عن فالن، فإنه ال يقبل إما معنى إذا عنعن ال يُقبل حديثه؟ المدلس  :01سؤال 

 لماذا؟ حديثه،

ألن أهل العلم وضعوا شروط المدلس، ال يقبل حديثه إال إذا صرح بالتحديث يجب أن يقول حدثنا  :01جواب 

يعني اإلمام مالك يقول ، أما غير الثقة فإنها ال تقبل منه ،فالن، الن العنعنة ال تحتمل قبول الراوي إال من ثقة

ن ممكن دمحم بن إسحاق ال يقبل لماذا؟ أل" النعن ف"نما قرينه دمحم بن اسحاق ابن يسار إذا قال إتقبل، " عن فالن"

 . صالأبن يسار يكون يضمر عن أنه لم يقابله 

بدال من أن يقول ، "عن فالن"يقول  فهذا الفرق بين أن تقبل العنعنة عند الثقة، وفي غير الثقة ال تقبل العنعنة أن

ني دائما ما بعد طبقة شعبة وسفيان ابن سعيد يع ،في األسانيد العالية وهذا دائما تجده ،حدثنا فالن يقول عن فالن
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يعني مثل الحديث الذي ذكرته، حديث اإلمام مسلم أو اإلمام البخاري ، الثوري وشيوخهم تجد األحاديث معنعنة

تجد الرواية بعد يحيى بن سعيد األنصاري يقول عن دمحم بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين 

  .التابعين والطبقة التي بعد التابعين والصحابة هذه الثالث طبقات تجد فيها لفظ العنعنة دائماً في طبقة، عمر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 الغريب؟ هو الشاذ هل :01سؤال 

 الذي هللا بأمر هللا شاء نإو باألسئلة تستبقوا ال عليكم باهلل حاولوا إخواننا ،الغريب هو ليس الشاذ ال، :01جواب 

 وفروق وأمثلة تعريفات كله البالغة بعلم أشبه يعني الحديث مصطلح علم أن أعلم ألنني له ستصلون تريدونه

 وإثنين بمثال تعالى هللا شاء إن نوضحه واضح غير أقوله شيء في لو األمثلة يعني مشكلة في ما يعني ،اجدً  دقيقة

  .تمام مشكلة أدنى في ما

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  ال يزال باب االجتهاد مفتوح في النقد للرواة؟ هل :01سؤال 

وإن ، ال يستطيع أحد أن يتكلم فيه ألن الموضوع قد انتهى، باب االجتهاد في نقد الرواة قد انتهى، ال :01جواب 

ألنه يشترط في المجرح ، توضيحية أكثر من ذلك شاء هللا عندما ندرس باب الجرح والتعديل سنعلم هذا بطريقة

يعني مثال دمحم بن ، أي أن يعاشره، من ضمن هذه الشروط ما قد يصل إلى حد المعاينة، والمعدل شروط أصالً 

 . حميد الرازي وثقه قوم وضعفه آخرون

  .في باب الجرح والتعديلإذن لماذا نأخذ من المضعِّف وال نأخذ من الموثِّق؟ هذه األمور إن شاء هللا سنعرفها 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 كيف نضمن ُخلُّو الحديث من الشذوذ كونه لم يرد إال من هذا الطريق؟ :09سؤال 

واإلفراد ال يقبل ، موضوع كونه لم يرد إال من هذا الطريق يا أخي هذه تسمى زيادة ثقة أو اإلفراد، ال :09جواب 

إن شاء هللا ...زيادة الثقة ال تقبل من أي أحد وإن شاء هللا أنا أعدك أنه في المحاضرة القادمة من أي أحد كذلك

وبعد ذلك إن شاء هللا سندخل في زيادة الثقة أو في اإلفراد ، سنبدأ في العنعنة حتى نكمل تغطية الحديث المدلس

 .حتى أجيبك على هذا السؤال
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 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  ؟هل الحديث الحسن لغيره من أدنى مراتب الحديث الصحيح :22سؤال 

ولكنه حديث صحيح يعمل به في كل أمور اإلسالم من الحالل والحرام وفضائل األعمال وما  ،نعم: 22جواب 

 .إلى ذلك

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  هو مفهوم العلة؟ ما :20سؤال 

قد تكون في السند وقد تكون في المتن وهناك نوع من أنواع الحديث يسمى ، العلة هي أمر خفيكلمة  :20جواب 

فهذا ، وقد تكون علة ظاهرة وقد تكون باطنة، بالحديث المعلل والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن

 . موضوع يحتاج تطويل وسيتم شرحه في المحاضرة التي تلي المحاضرة القادمة

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  هل المدلسون محصورون في العدد ويعرفونهم باألسماء؟ :22سؤال 

كالبغدادي واإلمام ، أفرد لهم أئمة العلم كتب يذكرون فيها المدلسين، وقلت بأن لهم كتب، نعم :22جواب 

ألنها  ولكنالحديث المدلس أفردت فيه مجلدات  ونوعالسيوطي وغيرهم رحمهم هللا تعالى تكلموا في هذا الباب 

  .دورة مصغرة

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ماذا يسمى الحديث إن كان الشذوذ من غير الثقة؟ :21سؤال 

 .اا منكرً حديثً  يسمى :21جواب 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ح لشرح  :21سؤال   مقدمة ابن صالح؟أي الكتب تُرّجِ
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 .وماتع جدا جميل كتاب وهو الطحان محمود لدكتورل (الحديث مصطلح تيسير) كتاب :21جواب 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ً بنوعيه فهو يقبل  حسنالبنوعيه ويح صحالإذا كان الحديث  :21سؤال  فما هي الثمرة من التفصيل والفصل  مطلقا

 بين الصحيح والحسن؟

فعلم المصطلح ال بد أن يقوم على تقسيمات " علم مصطلح الحديث"نحن بصدد دراسة علم يسمى  :21ب جوا

ة وال بَضعٍف وإنما هي تدخل ، أصاًل  كما ذكرنا أن هذه األحاديث التي نحن بصدد دراستها ال يُحَكُم عليها ال بصحَّ

العلم لهذه األصناف من األحاديث هو حقيقة أن وسبب إرساء أهل " باب التتابع والشواهد"في باب آخر يُْدَعى 

فهو قائم على تعريفات وعلى تقسيمات وعلى أمثلة وعلى فروق دقيقة جدا " علم المصطلح"هذا العلم إسمه 

كما أن الراوي في الحديث الصحيح ، ولذلك قام أهل العلم بهذه التقسيمات، وجليلة تخفى حتى على أئمة الشأن

، أما الحديث الحسن فقد َخفَّ ضبُطه، فالحديث الصحيح هو تام الضبط، لحديث الحسنيختلف عن الراوي في ا

ثين، فال يستويان وهذا ما ذكره اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى في ، وهذا فيه تخصيص وحديث عند األئمة المحدِّ

فحين ، "ريق األولنحن ال نأخذ من أهل الطريق الثاني إال إذا تعذرت الرواية عن أهل الط: "مقدمة صحيحه

واة إلى أربعة أقسام فكان اإلمامين البخاري ومسلم ، ذكرنا أن اإلمام مسلم رحمه هللا قسَّم طُرق الحديث والرُّ

-وهم الجيدون المتقنون في الحفظ- رحمهما هللا تعالى يأخذان من أهل الطبقة األولى أو طبقة أهل الرواة األولى

فهؤالء ال يتساوون مع الطبقة ، رحمهم هللا تعالى، والسفيانين وشعبة وغيرهموُضرب بهم مثل اإلمام مالك 

  .وهذا من ضمن األسباب التي أرسى بها أهل العلم هذه التقسيمات، الثانية

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 السقط؟قد نجد روايات أخرى نعرف منها  االنقطاعهل في  :21سؤال 

عبد الرحمن إنما رواه  البنهأي نعم أنا قلت هذا الحديث الذي رواه بقية ابن الوليد أبو حاتم قال  :21جواب 

آخر أدركنا أن بقية بن الوليد هو  سنداً إسحاق عن عبيد هللا ابن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع فلما ساق 

فروة من اإلسناد أتمنى أن تكون هذه النقطة  أي هو الذي أسقط الراوي الضعيف أبو إسحاق بن أبي، الذي قام بها

 .واضحة يعني نحن ندركه بسند آخر وليس من نفس السند

إذا كان الراوي الثقة األول لم يدرك الثاني ولم يحصل لهما لقاء وال معاصرة عندئذ  باالنقطاعيوصف الحديث 

 .باالنقطاعنحكم على الحديث 
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 امبنيً  باعتباره ،البالغة لعلم تماما مماثل هو إذ ،مراجعته أو دارستهم تؤجل فال الحديث علم تفهم أن أردت إذا

 يكون وبذلك انتهاءها إثر مباشرة ودراستها المحاضرة مراجعة المهم من لذا :باألمثلة إال يُفَهمُ  وال األمثلة على

  .تماما مستقيما معك شيء كل

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ؟ الحسن والحديث الصحيح الحديث بين الفرق ما :21سؤال 

 :درجات ربعأ ةالروا لنا قسم مسلم ماماإل ،نفسه الراوي درجة هو همبين الفرق :21 جواب

  ح،الصحي الحديث صحابأ رواية في كلهم اأتو ذاإ ،رواة الحديث الصحيحهم و ىولالدرجة األأصحاب 

 ،قعنب بن هللا عبد ناحدث) حديثا ييرو  مسلم اإلمام أن هوو دائما مثال نضربه الذي الحديث مثل

 ،الليثي وقاص بن علقمة عن ،ابراهيم بن دمحم عن ،االنصاري سعيد بن يحيى حدثنا ،أنس بن مالك حدثنا

 هؤالء ألن صحيح حديث يسمى فهذا ،)...:قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  الخطاب بن عمر المؤمنين ميرأ عن

الحديث  إذًا، الحديث رواية في بالضبط لهم مشهودو ،تقانباإل لهم مشهود هم ولىألا الطبقة صحابأ

 بقوة له مشهود (فالراوي) ،ثلهضابط عن مال دلبنقل العتصل الذي اتصل إسناده الصحيح هو الحديث الم

 وهذه ،صحيحال بالحديث حديثهم سمي حديث في هؤالء عاجتم فإذا ،تامةال بالعدالة له مشهود بط،الض

 الذين ولىاأل الدرجة صحابأ وأ مسلم ماماإل قسمهم الذين الرواة طبقات من ولىاأل الطبقة هي

  مسلم ماماإل ذكرهم

 فلو ،ضبطه خف ،الحال ورمست الراوي ألن ،نالحديث الحس أما أصحاب الطبقة الثانية فهم رواة 

 منه، أعلى األولى فالطبقة تتفاوت، أصبحت قد ولىاأل الطبقة أن نجد ولىاأل الطبقة أصحاب مع وضعناه

 هذه في كعبا منه علىأ ه،يعلو مالك ماماإل أن سنجد أنس بن بمالك زياد أبي بن يزيد مثال قارنا لو يعني

 بن الليث أو زياد أبي بن يزيد طبقة أما ،اصحيح هحديث يصير ىرو ذاإ مالك اإلمام فبالتالي ة،الصنع

 .حسنا الحديث يصير حديثا روت إذا ُسليم

 الحسن الحديث تعريف فيكون ،ضبطه خف قد فيه الراوي نأ الإ ح،الصحي الحديث نفسه هو الحسن الحديثف

أي أننا  معلال، وال شاذا يكون ال أنو مثله عن ضبطه خف الذي العدل بنقل إسناده اتصل الذي الحديث هو أيضا

 عن الحديث الصحيح حديث الحسنفي تعريف ال" الذي خف ضبطه "نزيد فقط 

  بن هللا عبد مثل ،هو أصال حديث ضعيففالحسن لغيره أما أصحاب الطبقة الثالثة فهم رواة الحديث 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على كذبي ال هوف هدين في همتّ يُ  ال هولكن ،صنعته الحديث علم ليس الرجل هذاف محرر
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 أي ،مثال النسيان سريع يكون كأن ،ضبطه في متهم ألنه أو ،صنعته ليست الحديث علم ألن نظرا ولكن

 يتقن أن يستطيع ال ألنه بعضه، في السند يتداخل فالن عن فالن عن فالن حدثنا له تقول ان بمجرد

 ما فظيح نأ يستطيع حيث ،الحفظ في الدنيا مامإ هو الذيو مثال (البخاري واإلمام ،الجراح بن وكيع)ـك

 متهم منهم الواحد نماإو ،الدين في ونيتهم الو ،العدالة في يتهمون ال الطبقه هذه أصحابو ،له هللا شاء

 ،ثاني باب من الحديث ذاه أتى أي) آخر راو تابعهف ا،ضعيف حديثه صار تقانهإ في اتهم فلما ،تقانهإ يف

نه حديث إال إ ،كم للحديث بأنه حديث صحيحفحُ  ،بعضا بعضه ىوقوّ  بعضا عضهب شدف ،(اخر راو رواه

 الحديث صارو ،أحد قواه ،حدأ شاهده ،حدأ تابعه ولكن ا،ضعيف صالأ كان لراويا ألن ،حسن لغيره

 .حيحص حديث نهأ على به ليعمو ،لغيره احسن احديث

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 نه متواتر؟أالحديث الحسن لغيره يستشهد به على  هل :21ؤال س

 فصار باب، من كثرأ نم تىأ يعني ،طرقه تعددت ذاإ الإ غيرهل احسن حديثا الحديث يكون ال أصال :21 جواب

 تعددب يأ فيهم المتكلم رواته في انك نإو ا،متواتر أنه على عقال به فنحتج ،الغرابة حد عنه انتفىو ،متواترا

 .فيه عن وجود راو متكلم فيه أم غير متكلم غض النظرب ،متواترا الحديث يصير طرقال

 فصار ،مختلفة بأسانيد هكتاب في مامإ من ثرأك جهخرّ و ،يورا من كثرأ واهرو ،الطرق متعدد الحديث كان فإذا

 طرقه لتعدد ا،متواتر نهإ على عقال به حتجيُ  فإنه يينكوف وإسناده ،صريينب سنادهإو شاميين، إسناده حديث مثال

 يمكن بل ،خطأ به ألن فيه تكلميُ  صالأ يكون ال قد فيه المتكلم الرجل ألن فيه، متكلم راو فيه أن عن النظر بغض

 من خرج ذاإ الصنعاني راشد بن معمر مثل ،بلده خارج خرج ذاإ فالراوي بلده غير في روى إذا فيه تكلميُ  أن

 الإولكنه ال يتقن ، الكالم فيه ليس لشيء فيه، تكلميُ  ذا خرج من الشامإلوليد بن مسلم مثل ا ،هفي تكلميُ  فإنه ،اليمن

 .هل بلدهأورواية  ،حديث بلده

 في بوعي اإلسناد في عيب هذاو مدلسا، يكون كأن ،معين غرضل مجروحال يعني متكلم فيهال ولفظ الراوي

 حديثه قبليُ  أحد تابعه إذا أو ،ثبالتحدي صرح إذاف ،امطلق هحديث يرد ال سالمدل أن العلم مع ه،نفس الراوي

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ولى كلها من المتقدمين فقط؟هل الطبقة األ :29سؤال 
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 مثل ،والعدالة ،التام طبوالض ،الرواية في الجودةو ،تقانباإل لهم ُشهد ينالذ هم االولى الطبقة ،ال :29 جواب

 ىانته"كله ترك الحديث في حرف ذا شككان مالك إ" :القطان سعيد بن يحيى فيه يقول انك والذي مالك اإلمام

 على مامإلا أيضا ،تقانباإل له مشهود فهذا ،لهك الحديث يترك رفح في شك إذا نهأ نتقااإل قمة لىإ وصل يعني

َما :"فيه يقول ثالم البخاري ماماإل نإ حتى ،تقانباإل له مشهود البخاري اإلمام شيخو العلل أهل إمام المديني بن

"الَمِدْينِّيِ  بِن  َعِلّيِ  ِعْندَ  إِاَلّ  أََحٍد،  ِعْندَ  نَْفِسي  اْستَصغَْرُت  
11

 يجالسه أو يحدثه أحد عند نفسه يستصغر ال نه أي ،ىانته

، فال يشترط أن يكون المتقدمين فقط هم أهل الثقة وأهل اإلتقان في جبل في الحفظ ألنه المديني، بن علي عند إال

  .بن معينيى مثل يحوتم توثيقه،  النقد اءوعلمهل الجرح والتعديل أ ولى هملطبقة األالرواية ومن شهد ل

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما المقصود بطبقة من طبقات اإلسناد؟: 12 سؤال

 :ن إلى طبقتينمقسمو الصحابة : 12 جواب

  الكبارطبقة الصحابة. 

  الصغارطبقة الصحابة. 

اد هي التي تروي مع بعضها ولكن طبقة اإلسن هذه هي الطبقات عامةطبقات ووكذالك التابعين مقسمين إلى 

فأصبحت هذه  الحميدي،البخاري يروي عن ، طبقةالبخاري هذا له  اإلمام البخاري ، فمثال عند قولنا بعضال

فأصبحت هذه طبقة سفيان بن  ،عيينهالحميدي يروي عن سفيان بن البخاري، طبقة الحميدي أعلى من طبقة 

سفيان بن عيينه يروي عن عمرو بن دينار زمانه، عيينه ومن في طبقته ومن يماثله وأقرانه ومن يروي في نفس 

 وهكذافأصبحت هذه طبقة عمرو بن دينار 

«ما بيَن المشِرِق والمْغِرِب قِْبلَةٌ » :مثال
19

كانوا يعملون بخبر أو حجة  نحن نستدل به على أن الصحابة ، 

أن الصحابة بمجرد ما علموا أن القبلة قد حولت، تحولوا من ناحية الشام ي ، عبدهللا بن عمر يرو(اآلحاد)الواحد 

  .يعملون بخبر الواحد كانواعلى أن الصحابة  ، فهذا دليلقوليأو  يليس عمل يالكعبة، وهذا أمر إعتقاد ىإل

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

                                           

 ] ط الرسالة -سير أعالم النبالء  [ 11
 ] سنن النسائي [ 19
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 هل من المحتمل أن تكون اإلجازة في الحكم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟: 10سؤال

ور جلية واضحة اختص بها ال، وهذا موضوع طويل، خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما اختص به عن أمته أم: 10جواب

 .والقرآن الكريم، أما باقي األمور فالحكم فيها يتساوى مع النبي   وأوضحها لنا النبي-نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص –هللا 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 هل تنسخ السنة القرآن؟: 12سؤال

اإلمام هذا فيه أقوال ألهل العلم، والرأي الصحيح للعلماء أن السنة تنسخ أحكاًما في القرآن الكريم، و: 12جواب

 .لم يقل بذلك  الشافعي

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 تُقبل زيادة الثقة وتدخل في حكم الحديث الحسن: 11سؤال 

ذلك داخاًل في موضوع طول ألنه قد يكون راوي الحديث انفرد به عن شيخه، ودائما ما نجد  ،تُقبَل: 11 جواب

 الصحبة 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ليوم عاشوراء حول صيام النبي : 11سؤال 

وهناك روايات تدل على ذلك، فلما هاجر  ،قبل أن يهاجر إلى المدينة كان يصوم عاشوراء ملسو هيلع هللا ىلص النبي: 11 جواب

الَمِدينَةَ، فََوَجدَ اليَُهودَ  ِدَم َرسوُل هللاِ قَ " :إلى المدينة كما في صحيح الشيخين من حديث عبد هللا بن عباس 

ُ فيه ُموَسى، َوبَنِي إْسَرائِيَل علَى : يَُصوُموَن يَوَم َعاُشوَراَء فَُسئِلُوا عن ذلَك؟ فَقالوا هذا اليَْوُم الذي أَْظَهَر َّللاَّ

"فأَمَر بَصْوِمهِ  (أَْولَى بُموَسى ِمنُكمنَْحُن ): فِْرَعْوَن، فَنَْحُن نَُصوُمهُ تَْعِظيًما له، فَقاَل النبيُّ 
92
 

                                           
، (1112)أخرجه البخاري : التخريج : [صحيح: ]خالصة حكم المحدث |  0012: الصفحة أو الرقم : صحيح مسلم: المصدر | مسلم : المحدث | عبدهللا بن عباس : الراوي  92

 واللفظ له( 0012)ومسلم 



 2222المستوى التمهيدي                                                         مصطلح الحديث /حراس العقيدة / األكاديمية اإلسالمية لمقارنة األديان 

161 

  فيه موسى  يوم صالح نجى هللا أنهفقالوا  عن السبب،وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم  فالنبي 

لئن َسِلْمُت إلى قابٍل ) :فقال ملسو هيلع هللا ىلص أن يخالفهم،، فأراد النبي  شكًرا هلل  من عدوه فرعون، فصامه موسى

(صوَمنَّ التاسعَ أل
90
  .مرنا بأن نخالف اليهود والنصارىملسو هيلع هللا ىلص في أكثر من حديث أ-فالنبي  وهذا مخالفة لليهود؛، 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما الفرق بين التتاب التام والتتابع القاصر؟: 11 سؤال

يمكن للحديث أن يكون شاهدًا وُمتابعًا في نفس الوقت، وهذا يكون تتابعًا تاًما في أغلب األحوال : 11 جواب

 (التتابع القاصر يمكن أن يتالقى عند صحابي ويمكن أن يحدث التالقي قبل الصحابي)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ؟والخبر واألثرالفرق بين الحديث ما : 11 سؤال

 الفرق بين الحديث واألثر: 11 جواب

 وأروي ( أي ذُِكر في األثر)وفي األثر : ن أقولأقالوا هو الذي يمكن أن يُروى بال سند، فيمكن : األثر

هذا األثر، فيمكن  ىأقول وفي األثر عن بني إسرائيل، وقد ال يُعلَم من أين أت: أثًرا عن أهل الكتاب، مثاًل 

  عليهم باإلسالم ي أحد من علماء اليهود الذين َمنَّ هللا أن يكون جاء من كعب األحبار أو أ

 هو الذي يكون موصوالً للنبي : الحديثوالخبر قد يكون موصوالً إلى التابعي أو إلى الصحابة ،، 

ز، أي أن الخبر هو الذي يصل للنبي اوولكن يجوز أن يطلق هذا على هذا وهذا على هذا من باب التج

 هذا وبالتالي ، على أحد التابعين صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو الحديث مقطوع، والحديث موقوف على

 .االصطالح مشاحة في من سبيل التجاوز وال

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  ؟أن يكون شاهدا ويصححديث تتابع تام هل هناك : 11 سؤال

                                           
أخرجه : التخريج : إسناده صحيح: خالصة حكم المحدث |  1/111: أو الرقم  الصفحة: تخريج المسند لشاكر: المصدر | أحمد شاكر : المحدث | عبدهللا بن عباس : الراوي  90

 باختالف يسير( 1111)مختصراً، والبيهقي ( 0011)مسلم 
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مالك بسنده،  اإلمامالذي يرويه عن  الحديث الذي أخذناه في المحاضرة السابقة حديث الشافعي : 11 جواب

إما  د،وكذلك رواه أنس، فمن باب الشواهد يصح أن أقول أن هذا شاه رواه أبو هريرة : ثنيناهذا الحديث رواه 

 مالك  اإلماممن باب الرواية نفسها ألن ، أنس شاهداً لحديث أبي هريرة  أوأبوهريرة شاهد لحديث أنس، 

طريق فيهما يصل إلى أنس، واآلخر يصل إلى أبو هريرة، فهذا تتابع تام  ،روى هذا الحديث من طريقين مختلفين

 .يصح شاهداً 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 حول طبقات الجرح والتعديل عند ابن حجر :11سؤال 

هذه التقسيمات يجب أن نستخدمها في التخريج والجرح ، حجر وحدهظ ابن تقسيم الحافهذا ليس : 11 جواب

علم مصطلح الحديث كله ليس قائماً على تعريفات فقط، بل  أبواب أخرى في علم مصطلح الحديث،والتعديل وفي 

أنت ال تعرف هذه التعريفات الباب األول في علم مصطلح الحديث، ألنه ال يمكن أن أدّرس لك جرح وتعديل و

فينبغي أوالً معرفة أحوال الرواة حتى عندما ندخل في باب الجرح تكون األمور واضحة  ،تدرس أحوال الرواة

ومفهومة، ويجب أيضا معرفة الفرض والفرض المطلق والنسبي، وما إلى ذلك وهذه التقسيمات، حتى تكون 

 األمور واضحة عند دراسة باب التخريج وباب العلل

 .القضية كأنها تترتب على بعضها البعض ،الذي ندرسه اآلن موصل لما بعد ذلك فالباب هذا

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 نصيحة في طريقة المذاكرة: 19 سؤال

لكن ، كل ما في األمر أنه مطلوب منك مذاكرة ساعة بعد المحاضرة، ليس علم مصطلح الحديث فقط: 19 جواب

إن شاء هللا الدنيا ستسير معك على أحسن وتيرة، علماء النفس يُقّسمون الذاكرة ، وتذاكر ساعةبعد كل محاضرة 

إلى ثالثة أقسام ذاكرة حسيّة وذاكرة مدى قصير وذاكرة مدى طويل، والمطلوب منكم أن المعلومة تدخل ذاكرة 

ً كيف ستدخل؟ باإلجماع، مستحيل أن تدخل بالشرح مهما كنت فذّاً، مستحيل أن تدخل  المدى الطويل، حسنا

المعلومة ذاكرة المدى الطويل بالشرح فقط بل عندما أشرح لك معلومة البد أن تعمل لها أنت عملية مراجعة لكي 

 .تنتقل من الذاكرة الحسيّة الموجودة في المحاضرة إلى ذاكرة مدى قصير أو ذاكرة مدى طويل
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مة التي تسمعها في المحاضرة من الممكن أن تتذكرها لمدة أي أن المعلو، ذاكرة المدى القصير تكون لمدة أسبوع

أسبوع لكن من المستحيل أن تدخل ذاكرة المدى الطويل إال بالمذاكرة وأفضل المذاكرة أن تذاكر في أقرب وقت 

بعد المحاضرة وستستفيد جداً من الشرح مع المذاكرة وستجد الموضوع سهل جدا وبسيط، فالمطلوب منكم ساعة 

اً بعد كل محاضرة أو اليوم التالي على أقصى تقدير تكون عبارة عن مراجعة سريعة ستجد الموضوع فقط يومي

نحن جميعاً نُذاكر، أساتذة الجامعات بل األعلى درجة منهم يُذاكرون، البد أن  وال تقلقوا، إن شاء هللا سهل وُميّسر

 ً م فضالً في الدنيا واآلخرة، هللا سبحانه وتعالى وضع يجعل ألهل العل وإال لم يكن هللا ، يُذاكروا ويعملوا أبحاثا

  .ألهل العلم فضالً في الدنيا واآلخرة، ِلَما؟ بالعلم

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ما المقصود بحديث يرويه صحابيان؟ :12سؤال 

فالن وله شاهد من حديث  إسمه الشاهد، فنقول هذا الحديث رواه: المقصود بحديث يرويه صحابيان: 12جواب 

 .آخر

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

عن كتاب السيوطيالسؤال  :10سؤال 
92
الذي اهتم فيه بطبقة الصحابة رغم أن عن األحاديث المتواترة و 

 :األحاديث المذكورة متواترة في كل طبقاتها

الثاني مختصر للكتاب األول، ومن يتمعن في السيوطي له كتابين في هذا الباب، الكتاب  اإلمام: 10جواب 

 ، ستجدها متواترة من أول من خّرج الحديث في مصنّفه إلىاإلماماألحاديث المائة وإحدى عشر التي قام بجمعها 

قترب الزمن من النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقل عدد رواة الحديث، وأكثر بطبقة الصحابة دائماً ألنه كلما االصحابة واإلهتمام طبقة 

كان التكاثر في غيرهم من  رضي هللا عنهمما يكون ذلك في صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإن تكاثر األمر في الصحابة 

 .عنهمستفاضة الحديث بعد عصر الصحابة والتابعين رضي هللا وذلك ال باب أولى؛

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ؟سالً وفرداً نسبياً في نفس الوقتهل يمكن أن يكون الحديث مر:12سؤال 

                                           
  ( ر المتواترةباألزهار المتناثرة في األخبا )   : ، ومختصره المسمى ( للسيوطي )   ( األحاديث المتواترة التي منها الفوائد المتكاثرة في األخبار المتواترة) 92
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نعم، ال مشكلة في ذلك، والحديث المرسل يُعتبر من قبيل الحديث الضعيف ما لم يُوجد له ُمتابع : 12جواب 

 .يرفعه

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ؟الحديث المدرج والمتواتر والغريببماذا نحكم على : 11سؤال 

يستحيل  عن جمع الحديث المتواتر ال يُحكم عليه فهو حديث صحيح، فهو ما رواه جمع عن جمع: 11جواب 

 .تواطؤهم على الكذب

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 المتواتر أصح من الحديث الصحيح ؟ هل الحديث: 11سؤال 

 ، وكذلكحديث اآلحاد هو حديٌث صحيحالأيضاً و ،واتر نوع من أنواع الحديث الصحيحالحديث المت: 11جواب 

ً ويجب العمل به في القول واإلعتقادالحديث الغريب ً صحيحا ، ولكن عند أهل السنة والجماعة ، قد يكون حديثا

أنه حديٌث  نعلمتخريجٍ ألحد أهل العلم بمجرد أن  للنظر في ألننا ال نحتاج ،نظراً لتواتره فهذا يُؤتيه درجةً عالية

الكذب وبالتالي صاَر حديثاً  على م، ألنه حديٌث متواتر ويستحيل تواطؤهظر في ُرَواتِهننأو باألحرى لن ، متواتر

 صحيحاً 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ف وتعدد السند دليل صدق النقل؟ختالاهل : 11 سؤال

جماعةٌ من أهل الشام وجماعةٌ من أهل مصر وجماعة من أهل  فمثالً ، بالطبع يستحيل حدوث كذب: 11جواب 

، ذب على النبي فكيف يجتمع هؤالء كلهم على الك، هل الكوفة وجماعة من أهل المدينةالبصرة وجماعة من أ

 .تواطؤهم على الكذب رجاله يستحيل نّ أنقول في تعريف الحديث المتواتر  ونحن فهو موضوع يَْصعب حدوثه

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 هل يقبل حديث الكذاب إن كان صحيحا؟: 11 سؤال
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الكذاب إذا أتى بحديث فال يقبل حديثه، حتى ولو كان هذا الحديث صحيحا، فإن كان هذا الحديث : 11 جواب

بالكذاب في باب التتابع والشواهد، فباب التتابع صحيحا روي من بابه وال يروى من باب الكذاب، وال يحتج 

 .والشواهد ال يدخل إال فى المجروحين جرحا خفيفا، ألنه قد يكون تاب

ح جرحه وهو يستحق الجرح لصفة فيه أو لفعل يسقط مروءته، ثم تاب بعد  أي أنه من الممكن أن يكون المجّرِ

ل من أهل بلده فاطَّلع على ما لم يطَّلع عليه اإلمام الناقد يقبل منه، وقد يكون المع ذلك فعدله أحد آخر، فهذا ال دِّ

 .الذي حكم عليه بالجرح

، ألن الصحيح والثابت عند أهل العلم أّن الذي يكذب على النبي كل هذا األمر بشرط أال يكون كذبه على النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ال يقبل حديثه حتى وإن تاب

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ، أي القولين نأخذ؟وقام أحد من بعده بتعديله قام الجرح بالتفسير في راوٍ إذا : 11سؤال 

قد يكون هذا ، وقام أحد من بعده بتعديله نأخذ بقول المعدل بأمور قام الجرح بالتفسير في راوٍ إذا : 11جواب 

ممن رءاه فلم يتحقق فيه، والمعدل يكون من بلده الرواي تاب، أو يكون هذا المجرح لم يتطلع عليه وإنما أخذ 

من كذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنه ال يقبل، الكاذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يقبل كان طلع عليه، إال أن يكون هذا التعديل اف

ً يؤخذ هذا الحديث ولكن ليس من باب هذا ، ولو روي حديثه وإن تاب ً صحيحا الكذاب وإنما من طريقه حديثا

 .الصحيح

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 :حفص  اإلمامحول : 11سؤال 

ال يشترط أن يكون اإلمام في أي فن من فنون العلم الشرعي ُموثَّق عند علماء الحديث ألن علماء  :11جواب 

 .الحديث ال يُوثِّقُون إال رواة الحديث

يكون األمر في علم الفقه وإنما تكون ا ليس مهمففي علم الفقه ال يُهم أن يكون اإلمام أبو حنيفة ضعيفاً أم ال، : مثالً 

ً ثناء اإلمام الذهبي  مهما وتَْقِديمه على عليه  في علم الحديث، فاإلمام حفص إماٌم كبير في القراءات وطبعا

إمام من أئمة الحديث ولكنه قدَّم كالً منهما في بابه فال ( عيّاشأبو بكر بن )ُشعبة في علم القراءات وُشعبة 
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ني أن آخذ من حفص القراءات ألنني أخذتُه من باب العلم فيه وهو باب قراءة القرآن الكريم، فع ماء الحديث ليَُضرُّ

 .يتكلّموَن في الجرح والتعديل فيما يَُخصُّ علم الحديث فقط وليس في سائر العلوم الشرعية

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ح العالم؟: 19سؤال   كيف يُجّرِ

ً : 19جواب  ُح العالم باألمرين معا  :يَُجّرِ

ُح أوالً بعلِمه إذا كان هو قد اطلع على الراوي أي كان الراوي من أهل بلده أو من أهل بلٍد سافر إليها هذا  يَُجّرِ

ل،  ح والُمعدِّ  ،واطلع على أمره فإنه يقوم بتجريِحه بناءاً على هذاالناقد أو هذا الُمجّرِ

ل ال يأُخذ من كالم أي  ح والُمعدِّ ل، والُمجّرِ ح ويُعدِّ ُحه بناءاً على قول علماء أهل بلده، ليس أي أحد يَُجّرِ وقد يَُجّرِ

ه أوالً أن  اأحد وإنما يأخذ من كالم أهل بلده، الرواي لما يدخل بلد بَقي بن يسأل عن الرواة، من البُلدان كان يُِهمُّ

فسأل  يحى بن معين، فجلس في حلقة  أحمد اإلماممثالً لما أتى من األندلس لبغداد وكان هذا في محنة  ِمْخِلد

كان طار ذكره بين المسلمين ومع ذلك سأل عنه  أحمد اإلمام؟، مع أن أحمد بن حنبل، ماتقول في أحمد اإلمامعن 

ِغلون بهذا الفن كان هذا عملهم، فإذا دخل بلداً من البُلدان سأل العلماء فيها، يعني ال ألن هذا كان ُشغلُهم، الُمْنشَ 

، إمام أهل الجرح والتعديل يحى بن معينلم يسأل أي أحد في بغداد بل سأل  بَقي بن ِمْخِلديسأل أي أحد مثل 

 .ولذلك كانوا يسألون أهل البُلدان من العلماء وليس عوام الناس

 .المستورين فيُقبل حديثه بالتتابع والشواهد، بمعنى أنه إذا انفرد بحديٍث ال يُقبل حديثه يصبح من طبقة

إمام أهل مصر أو كان إماماً من أئمة أهل مصر هذا أُختُِلط عليه في آخر حياته رحمه هللا والعلماء فيه على ثالثة 

ً ، دروب فيه صحيح، ومن  مفحديثه ةاإلختالط كالعبادلقبل منه  ومنهم من قال من أخذ، فمنهم من توقّف فيه مطلقا

ليس في ابن أخذ منه بعد اإلختالط فحديثه ضعيف، فالذي يأخذ عنه فإنما يأخذ عنه الرواية قبل اإلختالط، وهذا 

عبدالرزاق كان يلقب  ،فقط بل لدينا أئمة كبار اختلطوا في نهاية حياتهم مثل عبدالرزاق الصنعاني وغيره ةلهيع

 ه في آخر حيات

القاعدة كما ذكرها الحافظ الذهبي أنه اليوجد عالمين اتفقا على تجريح ثقة أو توثيق ضعيف فهذه القاعدة تطبق 

على كل الرواة، انظر لهذا هل تكلم فيه أحد غيره أم ال، أو كان هو أدرى الناس به أم ال، فنحن قلنا أنه المعدّل 

لم يطلع عليه اإلمام الذي جرحه من أن يكون قد تاب من هذه يُقبل ألنه سوف يكون من أهل بلده فاّطلع علي ما
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الصفة أو ما إلى ذلك، وبالتالي هو أدرى به ألنه إمام في الجرح والتعديل لن يكذب ولن يضيع سمعته وعلمه 

 . لتعديل ما ال يستحق التعديل

اختصاراً قدّم ُعشر ماقدمه األلباني الشيخ األلباني رحمه هللا ليس متساهالً ومن أراد التكلم في األلباني أقول له 

ولم يكن في يديه ُعشر مالديك اآلن من إمكانيات ثم تكلم بعد ذلك في  ملسو هيلع هللا ىلصرحمه هللا تعالى خدمة لحديث النبي 

وعمله ال ينكره إال  ملسو هيلع هللا ىلصفي تصحيح وتضعيف حديث النبي  خريناأللباني رحمه هللا، هو انتهج نهج األئمة المتأ

 .جاهل أو جاحد نسأل هللا السالمة

اإلمام أحمد في ابن اسحاق هذا إمام أهل السير والمغازي إال أنه عند أهل الحديث مدلّس إذا عنعن الحديث  يقول

مثل اإلمام أبي حفص تماماً، تطبق هذه . اليقبل حديثه وإذا صّرح بالتحديث يُقبل حديثه لكل باب له أهل فنه

القراءة وأقبل أبو حنيفه في الفقه ألنه إمام في الفقه وال  فيلقاعدة التي طبقتها على اإلمام أبي حفص ألننا نقبله ا

 .أقبله في الحديث فطبقها على أهل السير والمغازي، والسير والمغازي تختلف تماًما عن علم الحديث

راوي، فقد يُضعّف الحديث بناًء على المتن الصحيح له خمس شروط، شرطان على المتن وثالثة على ال الحديث

 وبالتالي أعرف أن الراوي هذا كذّاب بناًء على متنه، وهذه تأتي دائماً من عملية سبر الروايات

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 لماذا الرواية تُقبل بالمعنى؟ :12سؤال 

 حسن البصري وعامر الَشعبي وغيرهم رحمهم هللا الرواية بالمعنى في مدرسة أهل العراق كال:.12جواب 

 :ل عندهم الِرواية بالمعنى بشرطينتُقب

 ؛أال يُِخلَّ تغيير اللفظ بالمعنى 

 ألنه لو َغيَّر : أن يكون الراوي نفسه الذي يروي بالمعنى عالماً بأمور العربية مطلعاً على دقيق ألفاظها

 .المعنى غيريقد يكون التشكيل نفسه ف ،مكان لفظٍ  اظلف

 ، مع المأمون بن هارون الرشيدأحد شيوخ اإلمام البخاري   جليل للنضر بن شميلهناك حديٌث : مثال ذلك

ا أهل العراق لكن الِرواية بالمعنى أجادهو، فتارةً بالفتح وتارة بالكسر، "دَاداً من ِعَوز وبلَغ َسدَاداً بلغ سِ : "

شروط اإلستحسان بعد شروط الوجوب في الراوي، شروط العدالة والضبط في الراوي : نوضعوا لها شرطي
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على علوم العربية وما إلى ذلك، وهذه  انفسه تسمى شروط وجوب، وهناك شروط اإلستحسان؛ أن يكون مطلع

 .الشروط وضعها من أجاز الرواية بالمعنى

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ؟العليا الطبقات في الحديث تفرد سبب :10سؤال 

الحديث دائًما يكون تفرده في الطبقات العليا؛ في التابعين وتابعي التابعين ألن علم الحديث لم ينشغل  :10 جواب

فطبقة التابعين وطبقة  :به كثير من العلماء، فدائما ما نجد للرواية واحدًا فقط، وإال ستسقط الكثير من األحاديث

 .حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص هم الكثير فيبتابعي التابعين لم ينشغل 

اإلمام ، ومقام كبير في علم الحديث يحفظ ثالثين ألف حديث، ولشعبة   شعبة بن الحجاجنجد : مثال ذلك

 :ونصف من الزمان، أنهالذي حدث في خالل قرن ونصف أو قرنين مائة ألف حديث، فيحفظ ثالث  البخاري

  انشغل كثير من الخلق بالحديث؛ فََراَج الحديث في كل بقاع األمة  : اإلمام البخاريزمن في

 ؛اإلسالمية

 أهل بلٍد حديثهم الذي يحدثون به لم ينشغل كثيرون بالحديث فصار لكل : اإلمام شعبة زمن أما في. 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم : )قال رسول هللا : حديث انفرد به أهل الشام :آخرمثال 

(محرًما فال تظالموا
91

الصحابّي -،  ألبي ذر هيقول أن رواة هذا الحديث من عند  اإلمام النوويلدرجة أن ، 

الطبقات العليا ، وهذا ألن  أبي ذرإلى   النووي اإلماممن  ؛شاِميُّون كلهم، -األعلى رواية ألحاديثالنبي 

فلم تكن هناك رحالت لطلب ، كان كل أهل بلد ينشغلون بحديثهم -وهي طبقة التابعين وتابعي التابعين-للحديث 

راٍو ألننا سنجد أحاديثًا كثيرة جدا لم تأت إال من طريق  :صار البد أن نأخذ بالتفرد ،العلم، فلما انعكس الوضع

 .يكون حديثه شاذًا أو ُمعلَّاًل بشرط أال واحد وهذا الراوي إمام ثقة 
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