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 -مقدمة الشرح:

لعلم مصطلح الحديث أهميةٌ كبيرة، ال يستطيع أي عالم في إن 

ويظهر هذا بوضوح  أي فن آخر أن يستغني عن هذا العلم،

عندما نعلم أن أجلَّ العلوم بعد معرفة هللا وما يجب في حقه الفقه 

في دين هللا، وعلم الحالل والحرام، ثم إن هللا أنزل علينا كتابه 

ا،  الكريم تبيانًا لكل شيء؛ فمن األحكام ما بينه سبحانه فيه نصًّ

لم، ومنها ما بين كيفيتها على لسان رسوله صلى هللا عليه وس

ومنها ما شرعه ابتداء على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم؛ قال 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو  ﴿ :تعالى لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اَّللَّ

َ َكثِيًرا َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللَّ [، وقال 21األحزاب: ]﴾  اَّللَّ

َّبِْع َوَمْن يَُشاقِِق ال ﴿ :تعالى ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهدَى َويَت رَّ

َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت 

[، فبيَّن تعالى أهمية متابعة سبيل 115النساء: ]﴾  َمِصيًرا

لهم الصحابة الذين عايشوا الوحي والتنزيل  .المؤمنين، وأوَّ

قال النووي: )إن علَم الحديث من أفضل القَُرب إلى رب 

العالمين، وكيف ال يكون وهو بيان طريق خير الَخلق وأكرم 

 (.األولين واْلخرين
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فلما كانت سنة النبي صلى هللا عليه : )قال الخليل القزوينيو عتعالى

وسلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنيِن 

لمرجع بعد الكتاب في األحكام، وكان الوصول لشرائع اإلسالم وا

إليها وصحة موردها بالنقلة والرواة، وكانوا المرقاة في 

معرفتهما وهو اإلسناد، وما قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم 

 -بال إسناد مثل حاطب ليل، لعل فيها أفعى تلدغه وهو ال يدري 

ل الذين شاهدوا وجب أن تكثَُر عناية المتفقه وطالب السنة وأحوا

الوحي واتفاقاتهم واختالفاتهم في معرفة أحوال الناقلين لها 

   (.والبحث عن عدالتهم وجرحهم

وقواعد وأصول هذا العلم هي الحافظة لسنة النبي صلى هللا عليه 

وسلم؛ ولذلك يقول ابن المبارك: )اإلسناد من الدين، ولوال 

؛ فاإلسناد والقواعد التي تضبط علم (اإلسناد لقال من شاء ما شاء

اإلسناد هي الحافظة لسنة النبي صلى هللا عليه وسلم؛ فعن أبي 

 (.عروبة الحراني: )الفقيهُ إذا لم يكن صاحَب حديث يكون أعرجَ 

م علم الحديث أكثر العلوم دخوالً في العلو)  :قال ابن حجر

الشرعية، والمراد بالعلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه، 

وإنما صار أكثَر؛ الحتياج كل من العلوم الثالثة إليه، أما الحديث 

ر به كالم هللا تعالى ما ثبت  فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما فُس ِ

عن نبيه صلى هللا عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة 

لم يثبت، وأما الفقه فالحتياج الفقيه إلى االستدالل بما  ما ثبت مما

ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، وال يتبيَّن ذلك إال بعلم 

 (.الحديث
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 :(1) ]مقدمة الماتن[ 

 -قال اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتن:

ِحيمِ : )-رحمه هللا تعالى ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َحْمد هلل الَِّذي لَْم ال، بِْسِم اَّللَّ

ٍد الَِّذي أْرَسلَهُ إِلى  يََزْل َعاِلماً قَديراً، وصلَّى هللاُ َعلى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

ٍد وَصْحبِه وَسلََّم تَْسِليماً  النَّاس كافَّةً بَِشيراً َونَِذيراً، وعلى آِل ُمَحمَّ

 َكثِيراً.

ا بَْعدُ: الَحِديِث قَْد َكثَُرْت،  فإنَّ التََّصانِيَف في اْصطالحِ أْهلِ  أَمَّ

َص لَهَ المهمَّ  وبُِسَطْت َواْختُِصَرْت، فََسأَلَنِي بْعُض اإِلْخَواِن أَْن أُلخ ِ

 (.ِمْن ذِلَك، فَأََجْبتُهُ إلَى ُسَؤاِلِه َرَجاَء االْنِدَراجِ فِي تِْلَك الَمَساِلكِ 

قوله: )فسألني بعُض اإلخواِن( قال على القاري في  الشرح:

(: )قيل: هو عز الدين بن جماعة. 148نخبة" )ص:"شرح ال

وقيل: هو الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الزركشي(،وجزم 

السخاوي في "الضوء الالمع" بأن الزركشي هو الذي أبهمه 

 الشيخ هنا.

 ]تقسيم الخبر باعتبار طرقه والمتواتر[:
ا أَْن يَُكوَن لَ  فأقوُل:قال رحمه هللا: ) المتن:  هُ:الَخبَُر إمَّ

 -3 أَْو َمَع َحْصٍر بَِما فَْوَق االثْنَْيِن. -2ُطُرٌق بال َعدٍَد ُمعَيٍَّن.  -1

ُل: الُمتََواتُِر الُمفيدُ ِلْلِعْلِم اْليَِقيني   أَْو بَِواِحٍد. -4أْو بِِهَما.  فاألَوَّ

 (.بُِشُروِطهِ 

 فيه مسئلتان:  الشرح:

 األولى: الفرق بين الخبر والحديث. 

(: )الخبر: عند علماء هذا 35في "النزهة" )ص/ قال ابن حجر

،  الفن مرادف للحديث. وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي 

                                                 

 ما بين المعقوفتين من وضع الباحث، وليس من المتن. ( 1)
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والخبر: ما جاء عن غيره، ومنثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما  عتعالى

شاكلها: "اإلخباري"، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: "المحدث". 

ر، من : فكل حديث خب(1)وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق

 غير عكس، وعبر هنا بـ"الخبر" ليكون أشمل(.

 الثانية: شروط الخبر المتواتر.

 اشترط الحافظ للمتواتر شروطا وهي: 

الشرط األول: كثرة العدد. صرح الحافظ بأن العدد الذي يتحقق 

(: 37به التواتر غير محصور بعدد حيث قال في "النزهة" )ص/

وردت بال حصر عدد )وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا 

بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا  معين،

 (.وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد

( إلى أن أقل 2/176وذهب السيوطي في "تدريب الراوي" )

 المتواتر عشرة، وعلله بأنه أول جموع الكثرة.

الشرط الثالث: تحقق الكثرة من ابتداء اإلسناد إلى انتهائه. قال 

(: )فإذا ورد الخبر كذلك، 38الحافظ في "النزهة" )ص/

وانضاف إليه أن يستوي األمر فيه في الكثرة المذكورة من 

والمراد باالستواء: أن ال تنقص الكثرة  -ابتدائه إلى انتهائه 

المذكورة في بعض المواضع، ال أن ال تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة 

 هنا من باب أولى(.

ه البد من تحقق الكثرة التي توجب العلم ومعنى هذا الشرط: أن

من ابتداء السند إلى االنتهاء إلى َمن أخبرهم بالواقعة القولية أو 

                                                 

و أن يكون هناك لفظان: أحدهما دال على معنى اآلخر كله ه :المقصود منه ( 1)
وزيادة، مثل: إنسان، ومؤمن، فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن؛ فنقول: بينهما 

 وهكذا: حديث وخبر.=  =عموم وخصوص مطلق،
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الفعلية؛ ألن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه؛ فالبد فيه من 

 ذلك، وليس المراد: التماثل في ذكر العدد.

 الشرط الرابع: أن يكون مستند انتهائهم الحس، ال ما ثبت بقضية

رف. قال الحافظ في "النزهة" )ص/ (: )وأن يكون 38العقل الص ِ

مستند انتهائه األمر المشاهد أو المسموع، ال ما ثبت بقضية 

رف(.  العقل الص ِ

وذلك مثل أن يقولوا: رأينا كذا، أو سمعنا كذا، ونحو ذلك، مما 

يدرك بحاسة من الحواس الخمس، فإن كان الخبر مما ال يدرك 

متواترا، وال يفيد العلم، وإن كان المخبرون به بالحس ال يسمى 

ال يحصون كثرة، فلو استدل مستدل على قدم العالم أو حدوثه 

بأن أكثر الخليقة تقول به، فإنه ال يعتبر بمثل هذا االستدالل. ألنه 

 لم يكن خبرا عن أمر محسوس(.

الشرط الخامس: أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال ابن 

(: )فإذا جمع هذه الشروط األربعة 38النزهة" )ص/حجر في "

... وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فهذا 

 هو المتواتر(.

أْ َمْقعَدَهُ ِمَن النَّارِ حديث: "  ومثال المتواتر:  َمْن َكذََب َعلَيَّ فَْليَتَبَوَّ

"(1). 

 ]تعريف المشهور[:
الَمْشُهوُر َوهَُو اْلُمْستَِفيُض َعلَى  والثَّانِي:قال الحافظ: ) المتن:

 (.َرأْيٍ 

                                                 

باب إثم من كذب على النبي  -كتاب العلم  –أخرجه البخاري في صحيحه  ( 1)
 (1/33( رقم ،)107.) 
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ما له طرق محصورة بأكثر من قوله )والثاني( أي:  الشرح: عتعالى

 -وهو أول أقسام اْلحاد - اثنين، وهو المشهور عند المحدثين

، وهو المستفيض على رأي جماعة من (1)سمي بذلك لوضوحه

 أئمة الفقهاء.

ور، بأن المستفيض ومنهم من غاير بين المستفيض والمشه 

... ثم (2)يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك

المشهور يطلق: على ما حرر هنا، وعلى ما اشتهر على 

األلسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما ال يوجد له 

 (.(3)إسناد أصال

اِت، َوإِنََّما إِنََّما األَْعَماُل بِالن ِيَّ حديث "  ومثال المشهور الصحيح:

ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى دُْنيَا يُِصيبَُها، أَْو إِلَى 

 .(4)" اْمَرأَةٍ يَْنِكُحَها، فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

 ]العزيز[:

                                                 

(: )أشار بذلك إلى المناسبة 270/ 1قال المناوي في "اليواقيت والدرر" ) ( 1)
المصححة لنقله من المعنى اللغوي إلى االصطالحي. قال البقاعي: ولو قال 
لظهوره كان أبلغ ألهل اللغة، فإنهم قالوا: المشهور ظهور الشيء، والشهير 

 معروف(.
يشمل ما أوله منقول عن (: )552/ 1في "قضاء الوطر" ) قال اللقاني ( 2)

 الواحد، كما صرح به شيخ اإلسالم األنصاري(.
الشهرة عمومًا سواء أكانت اصطالحية أو غير اصطالحية ال تالزم بينها  ( 3)

 وبين الصحة، وحتى ما اشتهر بين أهل الحديث فينبغي أن ينظر في إسناده.
بدء الوحي كيف كان  -كتاب بدء الوحي  –أخرجه البخاري في صحيحه  ( 4)

 (.1(، رقم )1/6) ؟إلى رسول هللا 
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يحِ، والثَّاِلُث: اْلعَِزيُز، َولَْيَس َشْرًطا ِللصَّحِ قال الحافظ: ) المتن:

 (. ِخالفاً ِلَمْن َزَعَمهُ 

العزيز: وهو أن ال يرويه أقل من اثنين عن اثنين.  الشرح:

وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي: قوي بمجيئه 

 من طريق أخرى. وليس شرطا للصحيح، خالفا لمن زعمه.

ُكْم َحتَّى الَ يُْؤِمُن أََحدُ : " قال: قال النَّبِيُّ  َعْن أَنَس  ومثاله:

 .(1)" أَُكوَن أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِده َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعين

 ]الغريب[:
ابُِع: الغَِريبُ قال الحافظ: ) المتن:  (. والرَّ

الغريب: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي  الشرح:

: موضع وقع التفرد به من السند. كانفراد عبدهللا بن دينار بحديث

 ؛ فإنه لم يصح إال من حديثه. (2)"النهي عن بيع الوالء وهبته"

مالك عن سمي عن أبي صالح حديث  ومثال الغريب الصحيح:

 .(3)" السَّفَُر قِْطعَةٌ ِمَن اْلعَذَابِ " عن أبي هريرة مرفوعا

 ]تتمة[:

                                                 

باب: حب الرسول صلى  -كتاب اإليمان  –أخرجه البخاري في صحيحه  ( 1)
 (.15(، رقم )1/12) هللا عليه وسلم من اإليمان

 باب بيع الوالء وهبته -كتاب العتق  –أخرجه البخاري في صحيحه  ( 2)
َي َعْبُد اّللَه  ( بسنده عن2535(، رقم )3/147) ْعُت اْبَن ُعَمَر َرضه ، َسمه يَنار   ْبُن ده

، َوَعْن »اّلَلُ َعْنُهَما، َيُقوُل:  َنَهى َرُسوُل اّللَه َصَلى هللُا َعَلْيهه َوَسَلَم َعْن َبْيعه الَواَلءه
َبتههه   «هه
 باب: السفر قطعة من العذاب -كتاب الحج  –أخرجه البخاري في صحيحه  ( 3)
 (.1804(، رقم )3/8)
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لِ -َوُكلُّها قال الحافظ: ) المتن: عتعالى آَحادٌ، وفيها اْلَمْقبُوُل  -ِسَوى األوَّ

اْلَمْردُودُ، ِلتََوقُِّف االْستْدالِل بها َعلى البَْحث عْن أَْحواِل ُرَواتِها، و

ل، َوقَْد يَقَع فيها َما يُفيدُ الِعلَم النََّظِريَّ بالقرائِن على  دُوَن األوَّ

 ( اْلُمْختَار

 فيه مسائل منها: الشرح:

داخالن  –تبعا الصطالح ابن حجر  –األولى: المشهور والعزيز 

 قسام اْلحاد.في أ

الثانية: المتواتر ال يبحث عن أحوال رواته. فقوله: )وفيها 

المقبول والمردود لتوقف االستدالل بها على البحث عن أحوال 

رواتها دون األول(؛ يفهم منه أن المتواتر كله صحيح وأن 

 االستدالل به ال يتوقف على البحث عن أحوال رواته.

. فقوله: يفيد العلم النظري قرائنالثالثة: خبر اْلحاد المحتف بال

)وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار(. قال 

أي في أخبار اْلحاد  -(: )وقد يقع فيها58في "النزهة" )ص/

ما يفيد العلم النظري  -المنقسمة إلى: مشهور، وعزيز، وغريب

 بالقرائن على المختار. والخبر المحتف بالقرائن أنواع:

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ التواتر،  -أ

فإنه احتفت به قرائن، منها: جاللتهما في هذا الشأن، وتقدمهما 

في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما 

بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة 

 الطرق القاصرة عن التواتر.

ومنها: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف  -ب

 الرواة والعلل.

ومنها: المسلسل باألئمة الحفاظ المتقنين، حيث ال يكون  -ج

 غريبا، كالحديث الذي
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يرويه أحمد بن حنبل، مثال، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي 

ه ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامع

باالستدالل من جهة جاللة رواته، وأن فيهم من الصفات الالئقة 

 الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.

 
 ]أنواع الغريب[:

ا أَْن تَُكوَن فِي أَْصِل السَّنَِد، أَْو قال الحافظ: ) المتن: ثمَّ الغَرابَةُ: إمَّ

ُل: الفَْردُ الُمْطلَُق. ال. ، ويَِقلُّ إْطالُق  والثاني: فاألَوَّ اْلفَْردُ الن ْسبِيُّ

 (. الفَْرِدي ِة َعليهِ 

 فيه مسائل منها: الشرح:

 األولى: الفرق بين الفرد المطلق والنسبي.

قوله )الغرابة إما أن تكون: في أصل السند(: أي في الموضع 

الذي يدور اإلسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو 

ابي. )أو ال( يكون كذلك، بأن يكون التفرد طرفه الذي فيه الصح

في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد 

 بروايته عن واحد منهم شخص واحد.

فاألول: الفرد المطلق: كحديث النهي عن بيع الوالء وعن هبته، 

 تفرد به عبد هللا بن دينار عن ابن عمر.

ي كتاب "الرواة عن حديث رواه الخطيب ف -أيضا  –ومثاله 

مالك" من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن 

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "األعمال بالنية".

قال الخليلي في "اإلرشاد": أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير 

فهذا مما أخطأ فيه  :قال م بوجه.محفوظ من حديث زيد بن أسل

 الثقة عن الثقة.
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 قال أبو الفتح: هذا إسناد غريب كله والمتن صحيح. عتعالى

والثاني: الفرد النسبي: سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة 

 إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.

حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية عبد  :مثاله

لعزيز بن محمد الدراوردي ومن رواية عباد بن منصور ا

فرقهما كالهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث أم 

 زرع.

ما رواه عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن  :والمحفوظ

أخيه عبد هللا بن عروة عن عائشة هكذا اتفق عليه الشيخان وكذا 

 الحسام عن هشام. رواه مسلم من رواية سعيد بن سلمة بن أبي

قال أبو الفتح: فهذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث 

 صحيح.

 الثانية: الفرق بين الفرد والغريب.

قال الحافظ عن الفرد النسبي: )ويقل إطالق الفرد عليه(؛ ألن 

الغريب والفرد مترادفان لغة واصطالحا، إال أن أهل االصطالح 

مال وقلته، فــ )الفرد( أكثر غايروا بينهما من حيث كثرة االستع

ما يطلقونه على: الفرد المطلق، و)الغريب( أكثر ما يطلقونه 

على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطالق االسم عليهما، وأما من 

حيث استعمالهم الفعل المشتق فال يفرقون، فيقولون في المطلق 

 والنسبي تفرد به فالن، أو أغرب به فالن.

 ]الصحيح لذاته[:
ْبِط، متَِّصَل قال الحافظ: ) متن:ال َوَخبَُر اْلَحاِد بِنَْقِل َعْدٍل تَام ِ الضَّ

ِحيُح ِلذَاتِه : ُهَو الصَّ  (.السَّنَِد، غيَر ُمعَلٍَّل َوال َشاذ ٍ

خرج بقوله: )خبر اْلحاد( المتواتر، وبقوله )عدل( غير  الشرح:

العدل كالكاذب، وبقوله )تام الضبط( خفيف الضبط وفاحش 
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غلط ونحوه، وبقوله )متصل السند( المنقطع على أي وجه كان ال

 انقطاعه، وبقوله )غير معلل وال شاذ( المعلل والشاذ.

وهذا الحد غير مانع والبد من إضافة قيد: )عن مثله إلى منتهاه( 

ليخرج ما كان فقط أحد رواته على صفة الصحيح دون باقي 

 رواته.

تصل السند بنقل عدل تام وعليه؛ فالصحيح لذاته )خبر اْلحاد م

 الضبط، عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن معلال وال شاذا(.

والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على مالزمة التقوى 

والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب األعمال السيئة من شرك أو 

 فسق أو بدعة. 

 ومعرفة العدالة تكون بالسؤال عنه، أو بشهرة عدالة الراوي.

المراد بالضابط: من يكون حافظا متيقظا غير مغفل وال ساه و

وال شاك في حالتي التحمل واألداء وهذا الضبط التام. وهو 

 المراد هنا. أي: في تعريف الحديث الصحيح.

 ومعرفة الضبط تكون باختبار الراوي، أو مقارنة مروياته.

(: )والضبط: 69والضبط أقسام: قال الحافظ في "النزهة" )ص/

بط صدر: وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من ض

استحضاره متى شاء. وضبط كتاب: وهو صيانته لديه منذ سمع 

فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة 

 العليا في ذلك(.

 وأما اتصال السند: فيعرف بما يلي:

تصريح كل من سلسلة اإلسناد بما يدل على سماعه للحديث  - 1

ن مصدره الذي روى عنه ذلك الحديث، كقوله )سمعت فالناً( م

أو )سمعنا فالناً( أو )حدثني فالن( أو )حدثنا( أو )قرأت عليه( 

أو )حدثني قراءة عليه( أو )حدثنا قراءة عليه( أو )أخبرني( أو 
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)أخبرنا( أو )أنبأني( أو )أنبأنا( أو )قال لي( أو )قال لنا(، أو نحو  عتعالى

دالة على أن الراوي قد لقي من فوقه، وأنه ذلك من العبارات ال

 سمع منه ذلك الحديث.

عنعنة الراوي، إذا لم يكن مدلساً، أو مرسالً، فتفيد عنعنته  - 2

االتصال، وأما إن كان الراوي المعنعن مدلساً، فعنعنته تحمل 

على االنقطاع لقوة احتمال تدليسه في اإلسناد بإسقاط شيخه الذي 

 .سمع منه هذا الحديث

 أو أحدهما. –مثال  –ما أخرجه الشيخان  ومثال الصحيح لذاته:

 ]رتب الصحيح[:
وتَتَفَاوُت ُرتبُهُ بِتَفَاُوِت هِذِه األْوَصاِف. َوِمْن قال الحافظ: ) المتن:

، ثُمَّ ُمْسلٍم، ثُمَّ َشْرُطُهَما َم َصِحيُح البَُخاِري   (.ثمَّ قُد ِ

ح، بسبب تفاوت هذه قوله )وتتفاوت رتبه(؛ أي: الصحي الشرح:

األوصاف المقتضية للتصحيح في القوة؛ فإنها لما كانت مفيدة 

لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة؛ اقتضت أن يكون لها 

 درجات بعضها فوق بعض بحسب األمور المقوية.

وإذا كان كذلك؛ فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة 

ترجيح؛ كان أصح مما والضبط وسائر الصفات التي توجب ال

 دونه.

فمن المرتبة العليا في ذلك: ما أطلق عليه بعض األئمة أنه أصح 

األسانيد: كالزهري عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبيه. 

وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي. 

 وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.

د بن عبد هللا بن أبي بردة عن جده ودونها في الرتبة: كرواية بري

عن « البناني»عن أبيه أبي موسى. وكحماد بن سلمة عن ثابت 

 أنس.
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ودونها في الرتبة: كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 

 هريرة. وكالعالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
 فإن الجميع يشملهم اسم )العدالة والضبط(؛ إال أن للمرتبة األولى

من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، 

وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة ، 

 وقس على هذه المراتب ما يشبهها.

ويلتحق بهذا التفاضل: ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى 

إلى ما انفرد  ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة

به مسلم؛ التفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، 

واختالف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه 

 الحيثية مما لم يتفقا عليه.

في الصحة، ولم « صحيح البخاري»وقد صرح الجمهور بتقديم 

 يوجد عن أحد التصريح بنقيضه.

 ]الحسن لذاته[:
ْبُط: فالَحَسُن ِلذَاتِهِ قال الحافظ: ) :المتن  (.فإنَّ َخفَّ الضَّ

، قلوا والمراد: مع بقية  الشرح: قوله )فإن خف الضبط(؛ أي: قلَّ

الشروط المتقدمة في حد الصحيح؛ فهو الحسن لذاته ال لشيء 

 خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب االعتضاد.

قسم من وخرج باشتراط باقي األوصاف: الضعيف. وهذا ال

الحسن مشارك للصحيح في االحتجاج به، وإن كان دونه، 

 ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.

وعليه؛ فتعريف الحسن هو: )خبر اْلحاد متصل السند بنقل 

العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو أضبط منه إلى منتهاه ولم 

 يكن معلال وال شاذا(.
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َحدَّثَنَا قُتَْيبَةُ، قَاَل: الترمذي قال: ما أخرجه  مثال الحسن لذاته: عتعالى

ِ، َعْن  ، َعْن أَبِي ِعْمَراَن الَجْونِي  بَِعيُّ َحدَّثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَماَن الضُّ

ِ، قَال: َسِمْعُت أَبِي، بَِحْضَرةِ  أَبِي بَْكِر ْبِن أَبِي ُموَسى األَْشعَِري 

ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: إِنَّ أَْبَواَب الَجنَِّة العَدُو  ى اَّللَّ

تَْحَت ِظالَِل السُّيُوِف، فَقَاَل َرُجٌل ِمَن القَْوِم َرثُّ الَهْيئَِة: أَأَْنَت 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْذُكُرهُ؟ قَاَل: نَعَْم،  َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى اَّللَّ

بِِه، فََقاَل: أَْقَرأُ َعلَْيُكُم السَّالََم، َوَكَسَر َجْفَن َسْيِفِه، فََرَجَع إِلَى أَْصَحا

 .(1)فََضَرَب بِِه َحتَّى قُتِلَ 

هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث قال الترمذي: 

 جعفر بن سليمان الضبعي.

وكان هذا الحديث حسنًا؛ ألنَّ رجال إسناده األربعة ثِقَات، إالَّ 

بَِعي، فإنَّه حسن الحديث؛ لذلك نزل جعفر بن سليم ان الضُّ

 .الحديث عن َمرتبة الصَّحيح إلى الحَسن

 الصحيح لغيره[:]

حُ قال الحافظ: ) المتن:  (.وبَِكثَْرةِ ُطُرقِِه يَُصحَّ

المعنى: أنه إنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ ألن  الشرح:

راوي للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط 

 الحسن عن راوي الصحيح.

دُ ْبُن بَشَّاٍر، قَاَل: ومثاله: ما أخرجه الترمذي قال:   َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

دُ ْبُن  ٍ، َوُمَحمَّ ْحَمِن ْبُن َمْهِدي  َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد، َوَعْبدُ الرَّ

، قَاَل: َسِمْعُت َجْعفٍَر، قَالُوا: َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعبَْيِد هللاِ 

َعْبدَ هللاِ ْبَن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن بَنِي فََزاَرةَ 

                                                 

باب ما ذكر أن أبواب  -أبواب فضل الجهاد  –أخرجه الترمذي في سننه  ( 1)
 (.1659(، رقم )3/238) الجنة تحت ظالل السيوف
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  َجْت َعلَى نَْعلَْيِن، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى اَّللَّ تََزوَّ

 .(1ُ): نَعَْم، قَاَل: فَأََجاَزهأََرِضيِت ِمْن نَْفِسِك َوَماِلِك بِنَْعلَْيِن؟ قَالَتْ 

وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن قال الترمذي: 

سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد 

 األسلمي.

فعاصم ضعيف؛ لُسوء حْفظه، وقد حسَّن له الترمذيُّ هذا 

 .الحديث؛ لمجيئه ِمْن غير وجه

 ]األحكام المركبة[:
دُ، فظ: )قال الحا المتن: فإْن ُجِمعَا فِللتََّردُِّد في الن اقِِل َحْيُث التَّفَرُّ

 (.وإال فباْعتِباِر إْسنَادَْينِ 

قوله )فإن جمعا(، أي: الصحيح والحسن، في وصف  الشرح:

واحد، كقول الترمذي وغيره: "حديث حسن صحيح"، فللتردد 

الحاصل من المجتهد في الناقل: هل اجتمعت فيه شروط الصحة 

 قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. أو

وغاية ما فيه: أنه حذف منه حرف التردد؛ ألن حقه أن يقول: 

"حسن أو صحيح"، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي 

بعده. وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" دون ما قيل فيه: 

 صحيح؛ ألن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد.
إال إذا لم يحصل التفرد فإطالق الوصفين معا على الحديث و

 يكون باعتبار إسنادين:

 أحدهما صحيح، واْلخر حسن.

                                                 

 باب ما جاء في مهور النساء -أبواب النكاح  –أخرجه الترمذي في سننه  ( 1)
 (1113( = = رقم )2/411)
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وعلى هذا؛ فما قيل فيه: "حسن صحيح" فوق ما قيل فيه:  عتعالى

 ألن كثرة الطرق تقوي. -إذا كان فردا-"صحيح" فقط 

 ]زيادة الثقة والشاذ[:
َما َمْقبُولَةٌ َما لَْم تَقْع ُمنَافِيَةً ِلَمْن وِزيَادَةُ َراويهقال الحافظ: ) المتن:

اِجُح اْلَمْحفُوُظ، َوُمقَابِلُهُ الشَّاذُّ  ُهَو أَْوثَُق.  (.فإِْن ُخوِلَف بِأَْرَجَح فَالرَّ

المقصود: أن زيادة راوي الحديث المقبول )الصحيح  الشرح:

مقبولة ما  -سواء أكان تام الضبط أم خفيف الضبط  -والحسن( 

قع منافية لمن هو أولى منه، أما إن خولف هذا الراوي لم ت

لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه بأرجح منه 

 ؛ فالراجح يقال له: المحفوظ، والمخالف يقال له: شاذ.الترجيحات

واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا، من غير 

دثين الذين يشترطون في تفصيل، وال يتأتى ذلك على طريق المح

الصحيح أن ال يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من 

 هو أوثق منه.

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي، 

ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن 

المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، 

ارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة والد

 وغيرها، وال يعرف عن أحد منهم إطالق قبول الزيادة.

ما روي من طريق ابن عيينة، عن  مثال المحفوظ والشاذ:

أَنَّ َرُجالً َماَت عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: "

ُ َعلَيْ  ِه َوَسلََّم َولَْم يَدَْع َواِرثًا إِالَّ َعْبدًا َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِميَراثَهُ  ، وتابع (1)" ُهَو أَْعتَقَهُ فَأَْعَطاهُ النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ

وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد؛  ابن عيينة على

 فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة. ولم يذكر ابن عباس.

 قال أبو حاتم: "المحفوظ حديث ابن عيينة". انتهى.

فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك، رجح أبو 

 حاتم رواية من هم أكثر عددا منه.

وعرف من هذا التقرير أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن 

 هو أولى منه، وهذا هو

 المعتمد في تعريف الشاذ، بحسب االصطالح.

ما روي عن سفيان  ثلة الزيادة المقبولة في المتن:ومن أم

الثوري، عن سلمة، عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبزى، عن 

أَْصبَْحنَا َعلَى فِْطَرةِ كان يقول إذا أصبح: "   أبيه: أن النبي 

ٍد، َوِملَِّة أَبِينَا  ْخاَلِص، َوِديِن نَبِي ِنَا ُمَحمَّ ْساَلِم، َوَكِلَمِة اإْلِ إِْبَراِهيَم اإْلِ

. ورواه أحمد عن وكيع (2)" َحنِيفًا ُمْسِلًما، َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 

وزاد وكيع: "وإذا أمسى"، وهي زيادة ثقة مقبولة  عن سفيان به

 غير منافية.

ما رواه أحمد من طريق  ومن أمثلة الزيادة الشاذة في المتن:

ة، عن أبي حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلم

                                                 

 ميراث المولى األسفل باب في -أبواب الفرائض  –أخرجه الترمذي في سننه  ( 1)
 .هذا حديث حسن( وقال الترمذي: 2106(، رقم )3/494)
ذكر ما باب  –كتاب عمل اليوم والليلة  –أخرجه النسائي في السنن الكبرى  ( 2)

 (.9743(، رقم )9/5) كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول إذا أصبح
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َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر لَهُ َما هريرة، مرفوعا: ) عتعالى

رَ   .(1) (تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َوَما تَأَخَّ

وهذه الزيادة شاذة أيضا؛ فقد انفرد بها حماد بن سلمة، وخالف 

غيره ممن رواها عن محمد بن عمرو بدونها. قال األرناؤوط في 

مسند": )أخرجه الترمذي من طريق َعْبدَة بن سليمان "هامش ال

وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وابن ماجه من طريق محمد 

بن بشر العبدي، وابن حبان من طريق ثابت بن يزيد األحول، 

والبغوي من طريق النضر بن ُشَمْيل، خمستهم عن محمد بن 

فرد بها دون قوله: "وما تأخر"، فقد ان -عمرو، بهذا اإلسناد 

 حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، فهي زيادة شاذة(.

 ]المعروف والمنكر[:
اِجُح الَمْعُروُف، َوُمقَابِلُهُ قال الحافظ: ) المتن: ْعِف فالرَّ َوَمَع الضَّ

 (.اْلُمْنَكرُ 

والمعنى: أن الضعيف إذا روى حديثا، وخالف في  الشرح:

منه وأحسن منه إسناده أو متنه ضعيفا أرجح منه؛ لكونه أقل 

 -حاال، فما رواه الضعيف )الراجح يقال له: المعروف، ومقابله 

يقال له: المنكر،  فخرج بقيد  -وهو ما رواه الضعيف( المرجوح 

الضعيف في كل منهما: المحفوظ والشاذ؛ ألن كل واحد منهما 

 راويه مقبول(.

وهو  -ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب  مثاله:

عن أبي إسحاق عن  -حمزة بن حبيب الزيات المقرئ أخو

 اْلعَْيَزاِر ْبِن ُحَرْيث عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي 

َكاةَ، َوَحجَّ البَْيَت، َوَصاَم قال: " َمْن أَقَاَم الصَّالَةَ، َوآتَى الزَّ

                                                 

 (.9001(، رقم )14/548أخرجه أحمد في مسنده ) ( 1)



 

 

22 

 الفكر نخبة ابكت شرح

 
ْيَف؛ دََخَل الَجنَّةَ  . قال أبو حاتم: هو (1)" َرَمَضاَن، َوقََرى الضَّ

نكر؛ ألن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو م

 المعروف.

وقد ُعِلَم من كالم المصنف: أن الشاذ ما خالف الثقةُ األوثَق منه، 

وأن المحفوظ: ما خالف فيه األوثق للثقة، وأن المنكر: ما خالف 

فيه األضعف للضعيف، وأن المعروف: ما خالف فيه الضعيف 

 األضعف.

ما روي من طريق أبي عقيل زهرة بن  ة في المتن:مثال المخالف

معبد، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر عن عمر رضي هللا 

أَ فَأَْحَسَن اْلُوُضوَء، ثُمَّ َرفََع بََصَرهُ إِلَى عنهما مرفوعا: "  َمْن تََوضَّ

ُ فَقَاَل: أَْشَهدُ أَْن اَل إِ  -أَْو قَاَل نََظَرهُ إِلَى السََّماِء  -السََّماِء  لَهَ إاِلَّ اَّللَّ

دًا َعْبدُهُ َوَرُسولُهُ، فُتَِحْت لَهُ  َوْحدَهُ اَل َشِريَك لَهُ. َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ

 .(2)" ثََمانِيَةُ أَْبَواِب اْلَجنَِّة يَْدُخُل ِمْن أَي ِِهنَّ َشاءَ 

وزيادة رفع البصر إلى السماء منكرة فقد زادها ابن عم أبي 

د رواه مسلم في "صحيحه" من طريق عقيل وهم ومجهول، وق

أبي إدريس الخوالني وجبير بن نفير عن عقبة عن عمر به دون 

 هذه الزيادة.

 ]المتابعة[:
: إْن َوافَقَه غيره فَُهَو الُمتَابِعُ قال الحافظ: ) المتن:  (.َواْلفَْردُ الن ِْسبِي 

                                                 

 علل أخبار رويت في الدعاءباب  –أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث  ( 1)
 (.2043(، رقم )5/359)
 باب القول بعد الوضوء -كتاب الطهارة  –أخرجه الدارمي في سننه  ( 2)
، وضعفه ابن عم عقبة بن عامر (. وفي إسنادة جهالة743(، رقم )1/558)

 األلباني.
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المعنى: أن ما تقدم ذكره من الفرد النسبي، إن وجد بعد  الشرح: عتعالى

 –بكسر الباء  -كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابِع  ظن

والمتابعة على مراتب: ألنها إن حصلت للراوي نفسه فهي 

التامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها 

 التقوية.

ما رواه الشافعي في "األم"، عن مالك، عن عبد  مثال المتابعة:

الشَّْهُر تِْسٌع قال: " أن رسول هللا هللا بن دينار، عن ابن عمر، 

َوِعْشُروَن، فاََل تَُصوُموا َحتَّى تََرُوا اْلِهاَلَل، َواَل تُْفِطُروا َحتَّى 

 . (1)" تََرْوهُ، فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا اْلِعدَّةَ ثاََلثِينَ 

فهذا الحديث، بهذا اللفظ، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، 

دوه في غرائبه؛ ألن أصحاب مالك رووه عنه بهذا اإلسناد فع

بلفظ: "فإن غم عليكم فاقدروا له". لكن وجدنا للشافعي متابعا، 

وهو عبد هللا بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه، عن 

 مالك، وهذه متابعة تامة.

ووجدنا له، أيضا، متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من 

ن محمد، عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد هللا رواية عاصم ب

بن عمر، بلفظ: "فكملوا ثالثين"، وفي صحيح مسلم من رواية 

عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "فاقدروا 

 ثالثين". 

على  -سواء كانت تامة أم قاصرة  -وال اقتصار في هذه المتابعة 

ا مختصة بكونها من اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنه

 رواية ذلك الصحابي.

                                                 

باب فإن غم عليكم فأكملوا  -اب الصيام كت –أخرجه الشافعي في مسنده  ( 1)
 (.608(، رقم )2/99) العدة ثالثين وال تقدموا الشهر بيوم وال يومين
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 ]الشاهد[:

 (.َوإِْن ُوِجدَ َمتٌْن يَْشبَُههُ فَُهَو الشَّاِهدُ قال الحافظ: ) المتن:

أي: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه  الشرح:

 في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط فهو "الشاهد". 

اه النسائي من رواية ما رو ومثاله في الحديث الذي قدمناه:

فذكر مثل حديث  محمد بن حنين، عن ابن عباس، عن النبي 

 عبد هللا بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ.

فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد،  وأما بالمعنى:

عن أبي هريرة، بلفظ: "فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 

 ثالثين".

 ]االعتبار[:
 (.وتَتبُُّع الط ُرِق لذلك هو االعتبارقال الحافظ: ) :المتن

تتبع الطرق: من الجوامع، والمسانيد، واألجزاء، لذلك  الشرح:

الحديث الذي يظن أنه فرد؛ ليعلم: هل له متابع أم ال؟ هو 

 "االعتبار".

 ]المقبول المحكم[: 
 ثم المقبول: إِْن َسِلَم ِمَن المعارضة فهوقال الحافظ: ) المتن:

 (.الُمْحَكمَ 

المقبول: ينقسم إلى معمول به، وغير معمول به؛ ألنه  الشرح:

 إن سلم من المعارضة، أي: لم يأت خبر يضاده، فهو "المحكم".

ومفاد كالمه أن المحكم هو: الحديث المقبول الذي سلم من 

 معارضة مثله في القبول. وأنه يعمل به بال شبهة.
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ِمْن أََشد ِ النَّاِس َعذَابًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة،  إِنَّ  » وقد مثَّل له الحاكم بحديث عتعالى

، وعقب الحاكم على كل حديث (1)« الَِّذيَن يَُشب ُِهوَن بَِخْلِق هللاِ 

بقوله: )هذه سنة صحيحة ال معارض لها( ثم قال: )وقد صنف 

عثمان بن سعيد الدارمي فيه كتابا كبيرا( وهذا الكتاب اسمه " ال 

 . (2)فيه كل حديث ال معارض له معارض له"، وقد أورد

 ]مختلف الحديث[:
وإْن ُعورض بِمثِْلِه: فإْن أْمَكَن اْلَجْمُع قال الحافظ: ) المتن:

 (.فُمْختَِلُف اْلَحِديث

مفاد كالمه أن المختلف هو: الحديث المقبول المعارض  الشرح:

 بمثله مع إمكان الجمع.

جهة قوله: )عورض( أي معارضة ظاهرية أو صورية من و

نظر المجتهد وليست معارضة حقيقة، فاألدلة ال يكون بينها 

تعارض حقيقي. ال فرق بين األدلة الظنية والقطعية في امتناع 

وقوع التعارض بينهما، بمعنى: أنه يمتنع حدوث تعارض حقيقي 

بين األدلة، وأنه إذا حدث تعارض بين األدلة فإنه يكون صوريا، 

، وذلك ألن كتاب هللا سالم من أي: من وجهة نظر المجتهد فقط

االختالف واالضطراب والتناقض؛ ألنه تنزيل من حكيم حميد 

فهو حق من حق، قال تعالى: )أَفاََل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن 

ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختاَِلفًا َكثِيًرا( ]النساء:  [ ولهذا مدح 82ِعْنِد َغْيِر اَّللَّ

لراسخين في العلم حيث قالوا: )آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد هللا تعالى ا

 [؛ أي: محكمه ومتشابهه حق. 7َرب ِنَا( ]آل عمران: 

                                                 

باب ال تدخل المالئكة  -كتاب اللباس والزينة  –أخرجه مسلم في صحيحه  ( 1)
 (.2107(، رقم )3/1667) بيتا فيه كلب وال صورة

 (.123/ 1انظر "التحبير في المعجم الكبير" ) ( 2)
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قوله: )بمثله( أي: في القبول وليس في القوة، فال يشترط 

التساوي في القوة فيمكن أن يقع التعارض بين المتواتر واْلحاد، 

 أو الصحيح والحسن، ونحو ذلك.

)أمكن الجمع( أي بين مدلوليهما بغير تعسف، بأن يكون قوله: 

موافقا للقوانين اللغوية، أو الشرعية، أو العقلية، بحيث ال يخالف 

 القواطع منها.

(: )ومثل 452/ 1قال المناوي في "اليواقيت والدرر" ) أمثلته:

، (1)"أَيَُّما إَِهاٍب دُبَِغ فَقَْد َطُهرَ له جمع بحديث الترمذي وغيره: "

. (2)" اَل تَْنتَِفعُوا ِمَن اْلَمْيتَِة بِإَِهاٍب، َواَل َعَصبٍ  مع حديث: "

الشامل لإلهاب المدبوغ وغيره حملناه على غيره جمعا بين 

 الدليلين ... (.

 ]الناسخ والمنسوخ[:
ُر فُهَو النَّاِسُخ، واْلَخُر قال الحافظ: ) المتن: أو ال، وثَبََت اْلُمتَأَخ ِ

 (.اْلَمْنُسوخُ 

أي: فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين المقبولين  لشرح:ا

المتعارضين، أو أمكن الجمع ولكن بتعسف، فهنا إن ثبت تأخر 

 أحدهما فهو الناسخ، واْلخر هو المنسوخ.

أصرحها ما ورد في النص، كحديث  ويعرف النسخ بأمور:

 وُروَهانََهْيتُُكْم َعْن ِزيَاَرةِ اْلقُبُوِر فَزُ بريدة في صحيح مسلم: "

                                                 

باب ما جاء في جلود الميتة إذا  -أبواب اللباس  –أخرجه الترمذي في سننه  ( 1)
 (. 1728(، رقم )3/273) دبغت

باب من روى أن ال ينتفع  -كتاب اللباس  –أخرجه أبو داود في سننه  ( 2)
 .إسناده ضعيف(. وقال األرنؤوط: 4128(، رقم )6/215) بإهاب الميتة
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َكاَن . ومنها: ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: (1)" عتعالى

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم تَْرُك اْلُوُضوِء  آِخَر اأْلَْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اَّللَّ

ا َغيََّرِت النَّارُ  ،. ومنها: ما يعرف بالتاريخ، وأما (2)"ِممَّ

 . (3)اإلجماع: فليس بناسخ، بل يدل على ذلك

 ]الترجيح والتوقف بين المتعارضين[:
 (وإالَّ فَالت ْرِجيُح، ثمَّ التََّوقُّفُ قال ابن حجر: ) المتن:

قوله )وإال( أي: وإن لم يعرف التاريخ فال يخلو: إما أن  الشرح:

يمكن ترجيح أحدهما على اْلخر، بوجه من وجوه الترجيح 

كن الترجيح؛ تعين ، أو ال. فإن أم(4)المتعلقة بالمتن، أو باإلسناد

 المصير إليه، وإال فال.
                                                 

ربه   باب استئذان النبي  -كتاب الجنائز  –حيحه أخرجه مسلم في ص ( 1)
 (.977(، رقم )2/672) عز وجل في زيارة قبر أمه

باب في ترك الوضوء مما  -كتاب الطهارة  –أخرجه أبو داود في سننه  ( 2)
 .إسناده صحيح(. وقال األرنؤوط: 192(، رقم )1/137) مست النار

(: )ومثله ما ذكر الخطيب 563/ 3قال ابن النجار في "شرح الكوكب" ) ( 3)
البغدادي: أن زر بن حبيش قال لحذيفة )أي ساعة تسحرت مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إال أن الشمس لم تطلع( وأجمع المسلمون على 

قوله تعالى: )َوُكُلوا  الطعام والشراب، مع بيان ذلك من أن طلوع الفجر يحرم
[ اآلية قال العلماء في مثل هذا: إن اإلجماع مبين للمتأخر، 187قرة: َواْشَرُبوا( ]الب

نه ناسخ ال إن اإلجماع هو الناسخ(.  وا 
(: )والمتعلق بالمتن كسماعه من الشيخ وقراءته عليه، 919/ 1قال اللقاني ) ( 4)

مع أخذ مقابله عرضا، أو إجازة. وباإلسناد كزيادة الضبط وزيادة العدالة( ومن 
المتعلقة بالسند ترجيح صاحب القصة على غيره كترجيح ما رواه  المرجحات

= 
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فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن 

 أمكن، فاعتبار الناسخ

والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد 

 الحديثين. 

 ]المردود: المعلق والمرسل[:
ا أن يكوَن ِلسقْ قال الحافظ: ) المتن:  ٍط أو َطْعٍن.ثم المردود: إم 

ا أْن يكوَن ِمْن َمبَاِديِء السَّنَِد ِمْن ُمَصن ٍِف، أَْو ِمْن آِخِرِه  فالسَّْقُط: إمَّ

، أَْو غْير ذَِلَك. ُل: الُمعَلَُّق. والثَّانِي: الُمْرَسلُ  بَعدَ التَّابِعي   (.فاألوَّ

السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف  الشرح:

 اء كان الساقط واحدا، أم أكثر .مصنف؛ فهو المعلق، سو

أن يَحذف جميع السند ويقال مثال: قال  ومن صور المعلق:

. ومنها: أن يَحذف إال الصحابي، أو إال التابعي رسول هللا 

والصحابي معا. ومنها: أن يَحذف َمْن حدثه، ويضيفه إلى من هو 

فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه: هل 

سمى تعليقا، أو ال؟ والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف ي

بالنص أو االستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإال 

 .(1)فتعليق

                                                 

الترمذي عن أبي رافع أن النبي صلى هللا عليه وسلم نكح ميمونة رضي هللا عنها  =
وهو حالل على ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه 

ول بينهما، فرجح وسلم نكح ميمونة وهو محرم. بقرينة قول أبو رافع: وكنت الرس
 بكون راويه صاحب الواقعة فهو أدرى بذلك.

( بقوله: )هو الذي حذف من 97/ 1وقد عرف الحافظ المعلق في "النكت" ) ( 1)
 أول إسناده واحد فأكثر(.
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ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما  مثال الحديث المعلق: عتعالى

َغطَّى النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه »قَاَل أَبُو ُموَسى:  يذكر في الفخذ:

 .(1)«تَْيِه ِحيَن دََخَل ُعثَْمانُ َوَسلََّم ُرْكبَ 

فهذا ُمعَلٌَّق؛ ألن البخاري حذف جميع إسناده إالَّ الصحابي، وهو 

 . أبو موسى األشعري 

وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. وقد 

 يحكم بصحته إن عرف، بأن يجيء مسمى من وجه آخر. 

 فهو "المرسل". أما ما سقط من آخره من بعد التابعي:

: قال -سواء كان كبيرا أم صغيرا-أن يقول التابعي  وصورته:

كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو  رسول هللا 

 ذلك.

ما رواه ابن ماَجه، من طريق ُعمر بن  مثال الحديث المرسل:

ُ َحاِرَس "  عبدالعزيز، عن ُعقبة بن عامر مرفوًعا: َرِحَم اَّللَّ

 إن عمر لم يَْلق ُعقبة.. ف(2)" اْلَحَرِس 

وإنما ذُِكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ ألنه يحتمل 

أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني يحتمل 

أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن 

يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي 

 الثاني فيعود االحتمال السابق، ويتعدد.  آخر، وعلى

                                                 

 باب ما يذكر في الفخذ -كتاب الصالة  –أخرجه البخاري في صحيحه  ( 1)
 (، بدون رقم.1/83)
 باب فضل الحرس والتكبير -أبواب الجهاد  –نه أخرجه ابن ماجة في سن ( 2)
 .إسناده ضعيف(. وقال األرنؤوط: 2769(، رقم )4/63)
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فإن عرف من عادة التابعي أنه ال يرسل إال عن ثقة، فذهب 

جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء االحتمال، وهو أحد قولي 

: يقبل مطلقا، -وهو قول المالكيين والكوفيين -أحمد، وثانيهما 

اين وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يب

الطريق األولى، مسندا أو مرسال، ليرجح احتمال كون المحذوف 

 ثقة في نفس األمر.

 ]المعضل[:
والثَّاِلُث: إْن كاَن باْثنَْين فََصاِعداً َمَع قال الحافظ: ) المتن:

 (التََّوالي، فُهو اْلُمْعَضلُ 

في االصطالح: )الساقط من  -بفتح الضاد  –المعَضل  الشرح:

عدا مع التوالي، حتى لو سقط كل واحد من إسناده اثنان فصا

 موضع كان منقطعا، ال معضال.

اْلقَْعنَبِيُّ َعْن ما رواه الحاكم بسنده عن  مثال الحديث المعضل:

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  َماِلٍك أَنَّهُ قَْد بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ِك َطعَاُمهُ، َوِكْسَوتُهُ بِاْلَمْعُروِف، َواَل يَُكلَُّف ِمَن ِلْلَمْملُو»َوَسلََّم: 

 .(1)«اْلعََمِل إِالَّ َما يُِطيقُ 

هذا معضل أعضله، عن مالك هكذا في الموطأ إال قال الحاكم: " 

 .(2)" أنه قد وصل عنه خارج الموطأ

(: 219قال في "النزهة" )ص/العالقة بين المعلق والمعضل: 

ن المعضل، عموم وخصوص من وجه: فمن )بين المعلق وبي

حيث تعريف المعضل بأنه: سقط منه اثنان فصاعدا؛ يجتمع مع 

                                                 

 .37أخرجه الحاكم في )معرفة علوم الحديث(. ص ( 1)
 المرجع السابق. نفس الصفحة. ( 2)
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بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف  عتعالى

 مصنف من مبادئ السند يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك(.

شأن العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في صورة، وينفرد 

صورة، فالمعلق والمعضل يجتمعان في كل واحد منهما في 

السقط إن كان في أوله لراويبن أو أكثر على التوالي من أوله، 

وينفرد المعلق إن كان السقط لراو واحد من أوله، وينفرد 

المعضل إن كان السقط لراويين أو أكثر على التوالي من أي 

 مكان غير أول السند.

 ]المنقطع[:
 (.فاْلُمْنقَِطعُ  َوإِالَّ قال الحافظ: ) المتن:

المقصود أن السقط في السند إن لم يكن على أي صورة  الشرح:

 من الصور السابقة فهو المنقطع.

بمعنى: أنه إن كان الساقط باثنين غير متواليين، في موضعين 

مثال، فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد، فقط، أو أكثر من اثنين، 

 لكنه بشترط عدم التوالي.

طع هو: ما سقط من وسط سنده راو فأكثر ال على وعليه فالمنق

 التوالي.

ما رواه عبدالرزاق، عن الثوري، عن  مثال الحديث المنقطع:

 -رضي هللا عنه  -أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع، عن حذيفة 

؛ أخرجه الحاكم في "إن وليتموها أبا بكر فقويٌّ أمين" مرفوًعا: 

ر، والطبراني في "معرفة علوم الحديث"، وأحمد، والبزا

 "األوسط" بمعناه.

 فهنا سقط شريك من بين الثوري وأبي إسحاق.

 ]أقسام السقط من حيث الظهور والخفاء[:
 ]السقط الظاهر[:
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ُل: يُْدَرُك  ثُمَّ قَْد يَُكوُن واِضحاً أَْو َخِفي اً.قال الحافظ: ) المتن: فاألوَّ

 (.تَّأريخِ بعَدَِم التَّالقي، َوِمْن ثمَّ اْحتِيَج إِلَى ال

السقط من اإلسناد قد يكون واضحا يحصل االشتراك  الشرح:

لم يعاصر من روى عنه، أو  -مثال  –في معرفته، ككون الراوي 

يكون خفيا فال يدركه إال األئمة الحذاق المطلعون على طرق 

 الحديث وعلل األسانيد.

فاألول: وهو الواضح، يدرك بعدم التالقي بين الراوي وشيخه، 

ه لم يدرك عصره، أو أدركه، لكن لم يجتمعا، وليست له منه بكون

إجازة؛ ومن ثم، احتيج إلى التاريخ؛ لتضمنه تحرير مواليد 

الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام 

 ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم.

 ]السقط الخفي: المدلَّس[:
َوالثَّانِي: اْلُمدَلَُّس، َويَِردُ بِِصيغٍَة تَْحتَِمُل )قال الحافظ:  المتن:

: َكعَْن، َوقَالَ   (.اللُِّقيَّ

سمي  -بفتح الالم -القسم الثاني: وهو الخفي: المدَّلس  الشرح:

بذلك لكون الراوي لم يُسم َمن حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن 

 لم يحدثه به.

تمل وقوع اللقى بين ويَِرد المدَّلس بصيغة من صيغ األداء تح

"عن"، وكذا "قال". ومتى وقع  المدلس ومن أسند عنه، كـ

 بصيغة صريحة ال تجوز فيها كان كذبا.

وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدال: أن ال يقبل منه إال ما 

 صرح فيه بالتحديث،

 على األصح.

وهذا ما يسمى بــ )تدليس اإلسناد(، وهو: أن يروي عمن لقيه، 

 ع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه.أو سم
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قول علي بن َحْشرم: كنا عند ُسْفيان بن ُعيينة فقال: قال  مثاله: عتعالى

ْهِري: كذا فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به  الزُّ

 عبدالرزاق، عن َمْعَمر عنه.

وهناك نوع آخر من التدليس، يسمى )تدليس الشيوخ(، وهو: أن 

الذي سمع منه ذلك الحديث بما ال يكون يصف الشيَخ الواحد 

معروفا به، وال مشهورا من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إلى 

 قبيلة أو بلدة أو صفة أو نحوها.

قول أبي بكر بن مجاهد عن أبي بكر بن أبي داود  ومثاله:

ِجْستاني، فقال: حدثنا عبدهللا بن أبي عبدهللا و...، "حدثنا  الس ِ

 إلى جد لهمحمد بن سند" نسبة 

)تدليس التسوية(، وهو: أن يروي  –أيضا  –وهناك ما يسمى 

حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقى أحدهما اْلخر؛ فيسقط المدلس 

 الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة.

بَِقيَّة بن الوليد؛ لذلك قال أبو  ما كان يفعلة مثال له: وأشهر

 قيَّة، فكن منها على تقية"ِمْسِهر: "أحاديث بَِقيَّة ليسْت ن

 ]المرسل الخفي[: 
 (.َوَكذَا اْلُمْرَسُل اْلَخِفيُّ ِمْن ُمعَاِصٍر لْم يَْلقَ قال الحافظ: ) المتن:

أي: وكذا المرسل الخفي، إذا صدر من معاصر لم يلق  الشرح:

 من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة.

لتدليس والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، وهو: أن ا

يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره، ولم 

 يعرف أنه لقيه، فهو المرسل الخفي.

 ]أسباب الطعن في الراوي[:
ا أْن يَُكوَن:قال الحافظ: ) المتن: اِوي.  -1 ثم الطعن: إمَّ ِلَكِذِب الرَّ

أَْو فِْسِقِه.  -5ِه. أَْو َغْفلَتِ  -4 أْو فُْحِش َغلَِطِه. -3أَْو تُْهَمتِِه بِذِلَك.  -2
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 -10أَْو بِْدَعتِِه.  -9أَْو َجَهالَتِه.  -8أَْو ُمَخالَفَتِه.  -7 أَْو َوْهِمِه. -6

 أو ُسوِء ِحْفِظِه.

ُل: اْلَمْوُضوعُ، والثَّانِي: اْلَمتُْروُك. والثَّاِلُث: الُمْنَكُر، َعلَى  فاألوَّ

ابُِع والَخاِمُس. ْهُم: إِِن اطُِّلَع َعلَْيِه بِالقََرائِِن ثمَّ اْلوَ  َرأْيٍ. وَكذَا الرَّ

يَاِق:  َوَجْمعِ الطُُّرِق: فَاْلمعَلَُّل. ثمَّ اْلُمَخالَفَةُ: إْن كانَْت بِتَْغييِر الس ِ

أَْو  أَْو بِدَْمجِ َمْوقوٍف بِمْرفوعٍ: فَُمْدَرُج اْلَمتْن. فَُمْدَرُج اإلْسنَاِد.

. أَْو بِزيَادَةِ َراٍو: فَاْلَمِزيدُ في ُمتَِّصِل بِتَْقِديٍم أَْو تَأِْخيٍر: فَاْلَمقلُوبُ 

َح: فَاْلُمْضَطِرُب  األسانيِد. َوقَْد يقَُع اإِلْبدَاُل -أَْو بِإِْبدَاِلِه َوال ُمَرج ِ

 ً يَاِق:  -َعْمداً اْمتَِحانا أَْو بِتَْغييٍر َحْرٍف، أو حروٍف َمَع بَقَاِء الس ِ

ُف. ُف َواْلُمَحرَّ دُ تَْغييِر اْلَمتِْن بِالنَّْقِص َوال يَ  فَاْلُمَصحَّ ُجوُز تَعَمُّ

فإِن َخِفَي اْلَمْعنَى اْحتِيَج  َوالُمَراِدِف إالَّ ِلعَاِلٍم بَِما يُحيُل اْلَمعَانِي.

اِوَي  إِلَى َشْرحِ اْلغَِريِب وبَيَاِن اْلُمْشِكِل. ثمَّ الَجَهالَةُ: َوَسبَبَُها أَنَّ الرَّ

ْذَكُر بِغَْيِر َما اْشتََهَر بِِه ِلغََرٍض، َوَصنَّفُوا فيِه قَْد تَْكثُُر نعُوتُهُ فَيُ 

وقَْد يَُكوُن ُمِقالًّ فاَلَ يَْكثُر األْخذُ َعْنهُ، َوَصنَّفُوا فِيِه  اْلُمْوِضَح.

ى اْختَِصاراً، وفيِه الُمْبَهَماُت. الُوْحدَاَن. َوال يُْقبَُل اْلُمْبهُم،  أَْو ال يَُسمَّ

ِ.َولْو أُْبِهَم بِلَفْ  َي وانفََردَ َواحدٌ َعْنهُ  ِظ التَّْعِديِل، َعلَى األَصح  فإِْن ُسم ِ

: فمجهوُل الحال، 1فََمْجهوُل اْلعَْيِن، أَو اثنَاِن فََصاِعداً َولَْم يَُوثَّقْ 

ٍق. وُهَو اْلَمْستُوُر. ا بُمَكف ٍِر، أو بُِمفَس ِ ُل: ال يَْقبَُل  ثمَّ البِْدَعةُ: إمَّ فاألوَّ

،  لجمُهوُر.َصاِحبَها ا والثَّاني: يُْقبَُل َمْن لَم يُكْن دَاِعيةً، في األَصح 

َح  ي بْدَعتُهُ فَيَُردُّ، َعلَى اْلُمْختَاِر، َوبِِه َصرَّ ِ إالَّ إِْن َرَوى َما يُقَو 

ثمَّ ُسوُء الِحْفِظ: إْن كاَن الزماً فَُهَو  الجوزجانيُّ َشْيُخ النََّسائِي.

ُِء اْلِحْفِظ  طاِرئاً فالُمْختَِلُط. الشَّاذُّ َعلَى َرأْيٍ، أَوْ  َوَمتَى تُوبَِع َسي 

بُِمْعتَبٍَر، َوَكذَا اْلَمْستُوُر، َواْلُمْرَسُل، َواْلُمدَلَُّس: َصاَر َحِديثُُهْم َحَسناً 

 (.ال ِلذَاتِِه، بَْل باْلَمْجُموع
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عشرة أسباب للطعن في  -رحمه هللا  -ذكر الماتن  الشرح: عتعالى

متعلقة بالعدالة وهي: الكذب، والتهمة به، الحديث، خمسة منها 

 والفسق، والجهالة، والبدعة.

وخمسة تتعلق بالضبط وهي: فحش الغلط، والغفلة، والوهم، 

 والمخالفة، وسوء الحفظ.

ولم يميز الماتن بينهما؛ ألنه فضل ذكرها مرتبة على األشد 

 فاألشد في موجب الرد على

 يزها سيما للمبتدئ.سبيل التدلي، وفيه فائدة أعظم من تمي

 الكذب )الحديث الموضوع(: -1

ما لم يقله، متعمدا لذلك. وهو الحديث  بأن يروي عنه 

 الموضوع.

والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، ال بالقطع؛ إذ 

قد يصدق الكذوب، لكن، ألهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون 

 بها ذلك.

ضعه، قال ابن دقيق العيد: "لكن ال وقد يعرف الوضع بإقرار وا

 يقطع بذلك، الحتمال أن يكون كذب في ذلك اإلقرار" انتهى. 

حرام بإجماع من يعتد به، واتفقوا  والكذب على رسول هللا 

َمْن : " على تحريم رواية الموضوع إال مقرونا ببيانه؛ لقوله 

 .(1)" أََحدُ اْلَكاِذبِينَ َحدََّث َعن ِي بَِحِديٍث يَُرى أَنَّهُ َكِذٌب، فَُهَو 

 تهمة الراوي بالكذب )الحديث المتروك(: -2

                                                 

باب وجوب الرواية عن   -مقدمة الكتاب  –أخرجه مسلم في صحيحه  ( 1)
 (.1/8) الثقات، وترك الكذابين
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وهذا هو القسم الثاني من أقسام المردود: وهو ما يكون بسبب 

، ويسمى الحديث بـ: تهمة الراوي بالكذب في حديث النبي 

 "المتروك". وهو دون الموضوع.

اده وعليه؛ فتعريف الحديث المتروك، هو: الحديث الذي في إسن

 راٍو متهم بالكذب.

 وأسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين؛ هما:

أال يروى ذلك الحديث إال من جهته، ويكون مخالفا للقواعد  -أ

 المعلومة.

أن يعرف الراوي بالكذب في كالمه العادي، لكن لم يظهر  -ب

 منه الكذب في الحديث النبوي.

عَِب اإليماِن أنَّهُ َصلَّى رَوى البَيهقيُّ في شُ  مثال الحديث المتروك:

ُ علَْيِه وَسلََّم قاَل:  ائِِم ِعبَادَةٌ، َوَصْمتُهُ تَْسبِيحٌ "اَّللَّ وقد . "نَْوُم الصَّ

ضعَّف البيهقي إسناده، حيث تفرد به سليمان بن عمرو أبوداود 

 النخعي، وهو متهم بالكذب.

 فحش الغلط والغفلة وظهور الفسق )الحديث المنكر( -3

و فُحش َغلَِطه(، أي: كثرته، أو غفلته عن اإلتقان، أو قوله: )أ 

 فسقه: أي: بالفعل أو القول، مما لم يبلغ الكفر.

وعليه؛ فمن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه، 

 فحديثه منكر.

همام بن يحيى عن ابن ما روي من طريق  مثال الحديث المنكر:

يُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َكاَن النَّبِ "  جريج عن الزهري عن أنس قال:

 . (1)" َوَسلََّم إِذَا دََخَل اْلَخاَلَء َوَضَع َخاتََمهُ 

                                                 

باب الخاتم يكون فيه ذكر هللا  -كتاب الطهارة  –أخرجه أبو داود في سننه  ( 1)
 .إسناده ضعيف(. وقال األرنؤوط: 19(، رقم )1/15) تعالى يدخل به الخالء
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هذا حديث منكر ، وإنما يُعرف عن  قال أبو داود بعد تخريجه: عتعالى

ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي 

والوهم  صلى هللا عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال:

 همام ، ولم يروه إال همام .  فيه من

هذا محفوظ ، فهمام بن يحيى ثقة  وقال النسائي بعد تخريجه:

احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج 

هذا المتن بهذا السند ، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث 

 الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة .

 الحديث الُمعَلَّل(:الوهم ) -4

من وصل  -إن اطلع على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه 

مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من 

األشياء القادحة ، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع 

 فهذا هو المعلل. -الطرق

من  وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، وال يقوم به إال

رزقه هللا تعالى فهما ثاقبا، وحفظا واسعا، ومعرفة تامة بمراتب 

الرواة، وملكة قوية باألسانيد والمتون؛ ولهذا لم يتكلم فيه إال 

القليل من أهل هذا الشأن: كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، 

والبخاري، ويعقوب بن أبي شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، 

 والدارقطني. 

، َعْن َعاِصِم ْبِن  يث المعلل:مثال الحد ما رواه ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 ِ ْحَمِن ْبِن األَْسَوِد، َعْن َعْلقََمةَ، قَاَل: قَاَل َعْبدُ اَّللَّ ُكلَْيٍب، َعْن َعْبِد الرَّ

ِ صلى هللا عليه  ْبُن َمْسعُوٍد: "أاََل أُْخبُِرُكْم بَِصاَلةِ َرُسوِل اَّللَّ

ةٍ ثُمَّ لَْم يَعُْد". وسلم؟"، قَاَل: "فَقَامَ  َل َمرَّ  فََرفََع يَدَْيِه أَوَّ
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(، والترمذي 748(، وأبو داود )3681هذا الحديث رواه أحمد )

(، وفي 1058( )1026(، والنسائي في "المجتبى" )257)

 (، وغيرهم؛ بهذا اللفظ وبنحوه.1100"الكبرى" )

وإنما  وهذا اللفظ قد أخطأ فيه الثوري رحمه هللا، وهو إمام ثقة؛

 ُعِرف خطؤه بعرض روايته على روايات اْلخرين.

قال اإلمام أبو داود عقب الحديث: "َهذَا َحِديٌث ُمْختََصٌر ِمْن 

 َحِديٍث َطِويٍل، َولَْيَس هَُو بَِصِحيحٍ َعلَى َهذَا اللَّْفِظ".

 – المزيد في متصل األسانيد -المقلوب  –المخالفة )المدرج  -5

فُ  -المضطرب  فُ الُمَصحَّ  (:، والُمَحرَّ

 والمدرج نوعان: 

 مدرج اإلسناد - أ

إن كانت المخالفة واقعة بسبب: تغير السياق، أي: سياق اإلسناد، 

 فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج اإلسناد. وهو أقسام:

األول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم 

انيد وال يبين راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك األس

 االختالف.

الثاني: أن يكون المتن عند راو إال طرفا منه فإنه عنده بإسناد 

 آخر، فيرويه راو عنه تاما باإلسناد األول.

الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، 

فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد اإلسنادين، أو يروي أحد 

الخاص به، لكن، يزيد فيه من المتن اْلخر ما الحديثين بإسناده 

 ليس في األول.

الرابع: أن يسوق اإلسناد فيعرض له عارض، فيقول كالما من 

قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكالم هو متن ذلك 

 اإلسناد؛ فيرويه عنه كذلك.
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 مدرج المتن: -ب عتعالى

، وهو: أن يقع في المتن كالم ليس منه. فتارة يكون في أوله

وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو األكثر؛ ألنه يقع بعطف 

جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كالم الصحابة، أو من 

 ، من غير فصل.بعدهم، بمرفوع من كالم النبي 

ة بن  ** وقد تكون المخالفة بتقديم أو تأخير في األسماء كُمرَّ

اْلخر، فهذا هو كعب، وكعب بن مرة ؛ ألن اسم أحدهما اسم أبي 

 الحديث المقلوب.

** أما إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء اإلسناد، ومن لم 

 يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل األسانيد.

أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإال  وشرطه:

 ترجحت الزيادة. -مثال -فمتى كان معنعنا 

لمبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ما روى ابن ا مثاله:

بن يزيد حدثني بُْسِر بن عبيد هللا سمعت أبا إدريس الخوالني 

 سمعت َواثِلَةَ يقول: سمعت أبا َمْرثَد يقول: سمعت رسول هللا 

 . (1)" اَل تَْجِلُسوا َعلَى اْلقُبُوِر، َواَل تَُصلُّوا إِلَْيَهايقول: " 

هذا اإلسناد زيادة ووهم، فالوهم في فذكر سفيان وأبي إدريس في 

سفيان ممن دون ابن المبارك، ألن الثقات رووه عن ابن المبارك 

)عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان(، ومنهم من صرح فيه 

باإلخبار. والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك، فإن الثقات 

، رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس )بين بسر وواثلة

                                                 

باب النهي عن الجلوس على  -كتاب الجنائز  –أخرجه مسلم في صحيحه  ( 1)
 (.972(، رقم )2/668) القبر والصالة عليه
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 -ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة(. وقد حكم األئمة 

 على ابن المبارك بالوهم فيه. -البخاري وغيره 

وأما إن كانت المخالفة بإبدال الراوي، وال مرجح إلحدى 

 الروايتين على األخرى، فهذا هو المضطرب(.

وعليه؛ يعرف المضطرب بأنه: ما روى على أوجه مختلفة 

 متساوية القوة.

ترط هنا شرطين للحكم على الحديث باالضطراب وهما: فاش

اختالف روايات الحديث، بحيث ال يمكن الجمع بينها بوجه من 

الوجه المقبولة، وأن تتساوي الروايات في القوة، بحيث ال يمكن 

 ترجيح رواية على أخرى.

في "شرح البيقونية"  -رحمه هللا  -وقال الشيخ العثيمين 

ثالث وهو: أال يكون االضطراب في (: )وهناك شرط 108)ص/

أصل المعنى، بأن يكون أمراً جانبيًّا. مثل: اختالف الرواة في 

فقد اتفق الرواة على أن  -رضي هللا عنه  -ثمن جمل جابر 

اشتراه، وأن جابراً اشترط أن يركبه إلى المدينة،   الرسول 

ضر؛ ولكن اختلفوا في مقدار الثمن، فنقول: إن هذا االختالف ال ي

 ألنه ال يعود إلى أصل المعنى الذي سيق من أجله الحديث.

وعلى ذلك فيكون تعريف الحديث المضطرب هو: ما روى على 

 أوجه مختلفة مؤثرة متساوية القوة وال مرجح.

 ]وقوع االضطراب في السند والمتن[
وهو يقُع في اإِلسناِد غالباً، وقد يقُع في قال الحافظ: ) المتن:

ُث على الحديِث باالضطراِب  لكنْ  المتْن. قلَّ أَْن يَْحُكَم المحد ِ

 (.بالن ِسبِة إلى االختالِف في الَمتِْن دوَن اإِلسنادِ 

معنى كالم الحافظ: أن االضطراب غالبا ما يقع في  الشرح:

والحظ أن )قد(  -اإلسناد، وأنه غالبا ما يقدح في المتن. وقد 
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فقط، وفي الغالب أن  يقع االضطراب في المتن -تستعمل للتقليل  عتعالى

 االضطراب في المتن يكون ناتجا عن اضطراب في اإلسناد.

(: ) )وهو( أي: 481قال القاري في " شرح النخبة" )ص:

االضطراب، )يقع في اإلسناد غالبا( ويلزم منه أن يكون الحديث 

ضعيفا، إلشعاره بأنه لم يضبط على ما ذكره الجزري، )وقد( 

 أي فقط.للتقليل، )يقع في المتن( 

ما رواه أبو داود في سننه حدثنا مسدد  مثال مضطرب اإلسناد:

حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو 

بن محمد أنه سمع جده حريثاً يحدث عن أبي هريرة أن رسول 

إِذَا َصلَّى أََحدُُكْم فَْليَْجعَْل تِْلقَاَء هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "

ِه َشْيئًا، فَإِْن لَْم يَِجْد فَْليَْنِصْب َعًصا، فَإِْن لَْم يَُكْن َمعَهُ َعًصا َوْجهِ 

هُ َما َمرَّ أََماَمهُ   . (1)" فَْليَْخُطْط َخطًّا، ثُمَّ اَل يَُضرُّ

وهذا إسناد ضعيف فيه مجهوالن: أبو عمرو بن محمد وجده 

حريث ووقع فيه اضطراب في سنده. فرواه الثوري عن 

بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده  إسماعيل

عن أبي هريرة عنه به. فهنا قال )أبو محمد بن عمرو( وفي 

 الذي قبله )أبو عمرو بن محمد(.

ورواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث 

عن أبيه عن أبي هريرة عنه به. فهنا قال: )أبو عمرو بن 

بن محمد(. وقال هنا )عن أبيه(  حريث( وفيما سبق )أبو عمرو

 وفيما سبق )عن جده(. 

                                                 

 باب الخط إذا لم يجد عصا -كتاب الصالة  –أخرجه أبو داود في سننه  ( 1)
إسناده ضعيف الضطرابه وجهالة راويه أبي ( وقال األرنؤوط: 689(، رقم )2/23)

 .عمرو بن محمد بن حريث
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ورواه ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن حريث بن 

عمار عن أبي هريرة عنه به. فهنا قال )عن حريث بن عمار( 

 وفيما سبق )أبو عمرو بن حريث(.

 فاالضطراب واقع في جهتين:

 األولى: شيخ إسماعيل بن أمية:

 محمد.أبو عمرو بن  -أ

 أبو محمد بن عمرو. -ب

ار. -أبو عمرو بن ُحَرْيث  -ج  ُحَرْيث بن عم 

 الثانية: شيخ شيخ إسماعيل بن أمية:

 جده حريث. -أ

 جده عمرو بن حريث. -ب

 أبوه ُحَرْيث. -ج

فالجهة األولى غير مؤثرة؛ ألنه اختالف في نسبه ال في حاله. 

 أما الجهة الثانية فهي

 مؤثرة.

قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل  ن:مثال مضطرب المت

الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي 

ُ َعلَْيِه الزبير عن جابر قال: "  ِ َصلَّى اَّللَّ ُكنَّا إِذَا َحَجْجنَا َمَع النَّبِي 

ْبيَانِ   .(1)" َوَسلََّم فَُكنَّا نُلَب ِي َعِن الن َِساِء، َونَْرِمي َعِن الص ِ

وهذا إسناد ضعيف: فيه أشعث بن سوار ضعيف. وفيه عنعنة 

 أبي الزبير وهو مدلس. وأعل باضطراب متنه.

                                                 

( 927(، رقم )2/258باب.... ) –أبواب الحج  –أخرجه الترمذي في سننه  ( 1)
 . نعرفه إال من هذا الوجههذا حديث غريب، الوقال الترمذي: 
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فرواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن  عتعالى

جابر قال: حججنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعنا 

 النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". 

عل )التلبية والرمي عن الصبيان( وفيما سبق )التلبية عن فهنا ج

النساء والرمي عن الصبيان(. والحديث أعله ابن القطان 

 باضطراب متنه.

 اإلبدال عمدا في الحديث[:]
وقد يَقَُع اإِلبداُل َعْمداً لَمن يُرادُ اختباُر قال الحافظ: ) المتن:

 (.حْفِظِه، امتحاناً ِمن فاعله

: أنه قد يقع اإلبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، المعنى الشرح:

كما وقع للبخاري، وغيره. وشرطه: أن ال يستمر عليه، بل 

ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع اإلبدال عمدا، ال لمصلحة، بل 

لإلغراب  مثال، فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو 

 من المقلوب، أو  المعلل.

ُف، والُمحَ  ُف[:]الُمَصحَّ  رَّ
أَْو بِتَْغييٍر َحْرٍف، أو حروٍف َمَع بَقَاِء قال الحافظ: ) المتن:

فُ  ُف َواْلُمَحرَّ يَاِق: فَاْلُمَصحَّ  (.الس ِ

إن كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف، مع بقاء  الشرح:

صورة الخط في السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط 

ف.فالمَصحَّف. وإن كان بالنسبة إلى ا  لشكل فالمحرَّ

حديث جابر رضي هللا عنه: " ُرِمَي أُبَيٌّ يَْوَم اأْلَْحَزاِب  مثاله:

، صحفه ُغْندَر وقال فيه:  "(1)َعلَى أَْكَحِلِه فََكَواهُ َرُسوُل هللاِ 

                                                 

باب لكل داء دواء واستحباب  -كتاب السالم  –أخرجه مسلم في صحيحه  ( 1)
 (.2207(، رقم )4/1730) التداوي
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ي، باإلضافة، وإنما هو أبي بن كعب. وأبو جابر كان قد بِ أَ 

 استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري

ذا النوع مهمة، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في ومعرفة ه

 األسماء التي في األسانيد.

 ]تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى[:
دُ تَْغييِر اْلَمتِْن بِالنَّْقِص قال الحافظ: ) المتن: َوال يَُجوُز تَعَمُّ

َي اْلَمْعنَى اْحتِيَج فإِن َخفِ  َوالُمَراِدِف إالَّ ِلعَاِلٍم بَِما يُحيُل اْلَمعَانِي.

 (. إِلَى َشْرحِ اْلغَِريِب وبَيَاِن اْلُمْشِكلِ 

المعنى: أنه ال يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا،  الشرح:

وال االختصار منه بالنقص، وال إبدال اللفظ المرادف باللفظ 

المرادف له، إال لعالم بمدلوالت األلفاظ، وبما يحيل المعاني، 

 المسألتين. على الصحيح في

أما اختصار الحديث: فاألكثرون على جوازه، بشرط أن يكون 

الذي يختصره عالما؛ ألن العالم ال ينقص من الحديث إال ما ال 

تعلق له بما يبقيه منه، بحيث ال تختلف الداللة، وال يختل البيان، 

حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره 

الف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك على ما حذفه، بخ

 االستثناء.

وأما الرواية بالمعنى: فالخالف فيها شهير: واألكثر على الجواز 

أيضا، ومن أقوى حججهم: اإلجماع على جواز شرح الشريعة 

للعََجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز اإلبدال بلغة أخرى فجوازه 

ن األولى إيراد الحديث بألفاظه، باللغة العربية أولى ... وال شك أ

 دون التصرف فيه.

 المجهول(: –المبهم  -الوحدان  –الجهالة )الموضح  -6
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اِوَي قَْد تَْكثُُر قال الحافظ: ) المتن: عتعالى ثمَّ الَجَهالَةُ: َوَسبَبَُها أَنَّ الرَّ

 (.ُمْوِضحَ نعُوتُهُ فَيُْذَكُر بِغَْيِر َما اْشتََهَر بِِه ِلغََرٍض، َوَصنَّفُوا فيِه الْ 

الجهالة بالراوي: وهي السبب الثامن في الطعن، سببها  الشرح:

أمران، أحدهما: أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية، أو 

لقب، أو صفة، أو حرفه، أو نسب إلى أب، أو بلد، أو حرفة 

فيشتهر بشيء منها فيذكر في سند بغير ما اشتهر به لغرض من 

 فتحصل الجهالة بحاله.األغراض، فيظن أنه آخر 

وأكثر من يفعل ذلك المدلسون، ويسمى عندهم: تدليس الشيوخ، 

وهو فن غويص جدا تمس الحاجة إليه، فإن كان الغرض إخفاء 

ضعفه لكونه لو سمي عرف حاله كان ذلك قادحا في فاعله، 

 وأقبح من ذلك أن يكنى الضعيف بكنية الثقة المسمى باسمه.

سائب بن بشر الكلبي المفسر العالمة في محمد بن ال ومن أمثلته:

األنساب، أحد الضعفاء، وراوي حديث ذكاة كل مسك دباغة 

نسبه بعضهم إلى جده فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم: حماد 

بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد ولم 

يذكروا اسمه لتوهم الناس أنه إنما روى عن أبي سعيد الخدري 

صحابي ... ومثله محمد بن قيس الشامي المصلوب الوضاع ال

 دلس اسمه على خمسين وجها، بل يقال: مائة.

 ]الوحدان[:
وقَْد يَُكوُن ُمِقالًّ فاَلَ يَْكثُر األْخذُ َعْنهُ، قال الحافظ: ) المتن:

 (.َوَصنَّفُوا فِيِه الُوْحدَانَ 

لراوي قد امن أسباب الجهالة بالراوي: أن  السبب الثاني الشرح:

 يكون مقال من الحديث فال يكثر اْلخذ عنه.

وقد صنفوا فيه )الوحدان( وهو من لم يرو عنه إال واحد ولو 

 ُسمى، فممن جمعه: مسلم، والحسن بن سفيان فألفا فيه وغيرهما.
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 ومن فوائده: معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا فال يقبل(.

 ]المبهم[:
ى اْختَِصاراً، وفيِه الُمْبَهَماُت.أَْو ال يُ قال الحافظ: ) المتن: َوال  َسمَّ

 ِ  (.يُْقبَُل اْلُمْبهُم، َولْو أُْبِهَم بِلَْفِظ التَّْعِديِل، َعلَى األَصح 

المعنى: أنه قد ال يسمى الراوي، اختصارا من الراوي  الشرح:

عنه.كقوله: أخبرني فالن، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن 

 فالن. 

رفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى ويستدل على مع

مسمى، وصنفوا فيه )المبهمات(. وال يقبل حديث المبهم، ما لم 

يسم؛ ألن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه ال 

 يعرف عينه؛ فكيف عدالته؟

ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا 

 االحتمال بعينه.

 جهول العين ومجهول الحال[:]المجهول: م
َي وانفََردَ َواحدٌ َعْنهُ فََمْجهوُل اْلعَْيِن، قال الحافظ: ) المتن: فإِْن ُسم ِ

 (.أَو اثنَاِن فََصاِعداً َولَْم يَُوثَّْق: فمجهوُل الحال، وُهَو اْلَمْستُورُ 

إن سمي الراوي، وانفرد راو واحد بالرواية عنه ، فهو  الشرح:

مبهم، إال أن يوثقه غير من ينفرد عنه على مجهول العين، كال

 األصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهال لذلك.

أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال، 

 وهو المستور. 

وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور. والتحقيق أن 

يطلق القول رواية المستور، ونحوه، مما فيه االحتمال؛ ال 

بردها، وال بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما 

 جزم به إمام الحرمين.
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 البدعة: -7 عتعالى

ٍق.قال الحافظ: ) المتن: ا بُمَكف ٍِر، أو بُِمفَس ِ ُل: ال  ثمَّ البِْدَعةُ: إمَّ فاألوَّ

اِعيةً، في والثَّاني: يُْقبَُل َمْن لَم يُكْن دَ  يَْقبَُل َصاِحبَها الجمُهوُر.

ي بْدَعتُهُ فَيَُردُّ، َعلَى اْلُمْختَاِر، َوبِِه  ِ ، إالَّ إِْن َرَوى َما يُقَو  األَصح 

َح الجوزجانيُّ َشْيُخ النََّسائِي  (.َصرَّ

البدعة: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في  الشرح:

الراوي: وهي إما أن تكون بمكفر: كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، 

فاألول: ال يقبل صاحبها الجمهور. وقيل: يقبل مطلقا.  أو بمفسق.

 وقيل: إن كان ال يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قُبِل. 

والتحقيق: أنه ال يرد كل مكفر ببدعة؛ ألن كل طائفة تدعي أن 

مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على 

 اإلطالق الستلزم تكفير جميع الطوائف. 

المعتمد: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع ف

معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم 

يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه 

 وتقواه، فال مانع من قبوله.

والثاني: وهو من ال تقتضي بدعته التكفير أصال، وقد اختلف، 

 ، في قبوله ورده:أيضا

فقيل: يرد مطلقا. وهو بعيد، وقيل: يقبل مطلقا، إال إن اعتقد حل 

الكذب، كما تقدم. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ ألن 

تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما 

 يقتضيه مذهبه، وهذا في األصح.

 سوء الحفظ: -8

ثمَّ ُسوُء الِحْفِظ: إْن كاَن الزماً فَُهَو الشَّاذُّ قال الحافظ: ) المتن:

 (.َعلَى َرأْيٍ، أَْو طاِرئاً فالُمْختَِلطُ 
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سوء الحفظ: وهو السبب العاشر من أسباب الطعن،  الشرح:

والمراد به: من لم يَْرُجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو 

 على قسمين:

هو الشاذ، على رأي إن كان الزما للراوي في جميع حاالته؛ ف -أ

 بعض أهل الحديث.

إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي؛ إما لكبره، أو  -ب

لذهاب بصره، أو الحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها 

 فرجع إلى حفظه فساء؛ فهذا هو المختِلط. 

والحكم فيه: أن ما حدث به قبل االختالط إذا تميز قبل، وإذا لم 

ذا من اشتبه األمر فيه، وإنما يعرف ذلك يتميز توقف فيه، وك

 باعتبار اْلخذين عنه.

 ]الحسن لغيره[:
ُِء اْلِحْفِظ بُِمْعتَبٍَر، َوَكذَا قال الحافظ: ) المتن: َوَمتَى تُوبَِع َسي 

اْلَمْستُوُر، َواْلُمْرَسُل، َواْلُمدَلَُّس: َصاَر َحِديثُُهْم َحَسناً ال ِلذَاتِِه، بَْل 

 (.باْلَمْجُموع

المعنى: أنه ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر: كأن يكون  لشرح:ا

فوقه، أو مثله، ال دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، 

واإلسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه؛ 

صار حديثهم حسنا، ال لذاته، بل لغيره، ألن حسنه أتى من قرائن 

 ومتابعات.

ما رواه الترمذي، عن ُهشيم، عن يزيد، يره: ومثال الحسن لغ

عن عبدالرحمن، عن البراء مرفوًعا: ))حقًّا على المسلمين أن 

ا  يَغتسلوا يوَم الجمعة((؛ الحديَث، فُهشيٌم ضعيف لتدليسه، لكن لمَّ

 تابعه أبو يحيى التَّيمي كان حسنًا.

 ]المرفوع[ 
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ا أَْن يَنْ قال الحافظ: ) المتن: عتعالى تَِهَي إِلَى النَّبِي صلَّى هللاُ ثم اإلسناد: إمَّ

 ....عليه وسلم تَْصِريحاً، أَْو ُحْكماً: ِمْن قَْوِله، أَْو فِْعِلِه، أَْو تْقِريِره.

ل: اْلَمرفوعُ   (فَاألوَّ

اإلسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن: هو  الشرح:

ى غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم، وهو إما أن ينتهي إل

أن المنقول  -إما تصريحا، أو حكما -ويقتضي لفظه  النبي 

 ، أو من فعله، أو من تقريره.بذلك اإلسناد من قوله 

أن يقول الصحابي: سمعت  مثال المرفوع من القول تصريحا:

بكذا، أو يقول،  يقول كذا، أو: حدثنا رسول هللا   رسول هللا 

أنه   ن رسول هللا كذا، أو ع  هو أو غيره: قال رسول هللا 

 قال كذا، ونحو ذلك.

أن يقول الصحابي: رأيت  ومثال المرفوع من الفعل تصريحا:

فعل كذا، أو يقول، هو أو غيره: كان رسول هللا  رسول هللا 

 .يفعل كذا 

أن يقول الصحابي: فعلت  ومثال المرفوع من التقرير تصريحا:

عل فالن بحضرة كذا، أو يقول، هو أو غيره: ف  بحضرة النبي 

 كذا، وال يذكر إنكاره لذلك. النبي 

الذي لم -أن يقول الصحابي  ومثال المرفوع من القول حكما:

ما ال مجال لالجتهاد فيه، وال له تعلق  -يأخذ عن اإلسرائيليات

ببيان لغة أو شرح غريب، كاإلخبار عن األمور الماضية: من 

المالحم، والفتن، وأحوال بدء الخلق، وأخبار األنبياء، أو اْلتية: ك

يوم القيامة، وكذا اإلخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، 

 أو عقاب مخصوص.

وإنما كان له حكم المرفوع؛ ألن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، 

 وما ال مجال
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لالجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، وال موقف للصحابة إال 

خبر عن الكتب النبي صلى هللا عليه وسلم، أو بعض من ي

 القديمة؛ فلهذا وقع االحتراز عن القسم الثاني.

 ]الموقوف[:
ِ َكذِلكقال الحافظ: ) المتن: َحابي  ... والثاني:  أَْو إِلَى الصَّ

 الموقوف(.

أذا انتهي غاية اإلسناد إلى الصحابي )كذلك(، أي: مثل  الشرح:

ل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قو

 الصحابي، أو من فعله، أو من تقريره، فهو الموقوف.

وعليه؛ فالموقوف هو: )ما يروى عن الصحابة رضي هللا عنهم 

 .من أقوالهم وأفعالهم، ما لم يتجاوز به إلى رسول هللا 

َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ما رواه مسلم بسنده  مثال الحديث الموقوف:

َما »ْبِن ُعتْبَةَ، أَنَّ َعْبدَ هللاِ ْبَن َمْسعُوٍد، قَاَل: ُعبَْيِد هللاِ ْبِن َعْبِد هللاِ 

ٍث قَْوًما َحِديثًا اَل تَْبلُغُهُ ُعقُولُُهْم، إاِلَّ َكاَن ِلبَْعِضِهْم  أَْنَت بُِمَحد ِ

 .(1)«فِتْنَةً 

 ]تعريف الصحابي[:
َوُهَو: َمْن لَِقي النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم، قال الحافظ: ) المتن:

ِ ُمؤ  (. ِمناً بِِه َوَماَت َعلَى اإلْسالِم: َولَْو تََخلَّلَْت ِردَّةٌ، في األَصح 

التعبير بقوله )من لقى( كالتعبير بقوله )من اجتمع(،  الشرح:

وتعريف الحافظ غير جامع فال يدخل فيه مؤمني الجن، ولذلك 

 نضيف قيد: )ولو جنيا( كما ذكره ابن النجار.

                                                 

باب النهي عن الحديث بكل  -مقدمة الصحيح  –أخرجه مسلم في صحيحه  ( 1)
 (. بدون رقم.1/11) ما سمع
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في "شرح األصول"  -ه هللا رحم -قال الشيخ العثيمين  عتعالى

(: سواء رآه أم لم  (: ))وقوله: )من اجتمع بالنبي 469)ص/

يره، وسواء سمعه أم لم يسمعه، فلو قدر أن رجال أعمى أصم 

مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن  اجتمع بالرسول 

فلو حضر مجلسا  لم يره ويسمعه، وال يشترط أن يراه النبي 

 فهو صحابي. فيه رسول هللا 

وقوله: )ومات على ذلك(: فإن مات على الردة فليس بصحابي؛ 

ألن الردة تبطِل جميع األعمال، قال هللا تعالى: )َوقَِدْمنَا إِلَى َما 

 [23َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا( ]الفرقان: 

م عاد والردة تمحو حتى اإلسالم فضالً عن الصحبة، فإن ارتد ث

إلى اإِلسالم فإن األصح من أقوال أهل العلم: أن صحبته تعود؛ 

ألن هللا تعالى اشترط لبطالن العمل بالردة أن يموت اإلنسان 

على ردته فقال هللا سبحانه وتعالى: )َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه 

ي الدُّْنيَا َواْْلِخَرةِ( فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِ 

 [.217]البقرة: 

 ]المقطوع[:
َحابِيَّ قال الحافظ: ) المتن: ِ: َوُهَو َمْن لَِقَي الصَّ أَْو إِلى التَّابِِعي 

 (والثَّاِلُث: اْلَمْقطوُع، َوَمْن دَوَن التَّابِِعي  فيه ِمثْلُهُ ... َكذَِلَك.

 ده.المقطوع هو: ما أضيف إلى التابعي فمن بع الشرح:

والتابعي: هو من لقي الصحابي ومات على اإلسالم، خالفا لمن 

 اشترط في التابعي طول المالزمة، أو صحة السماع، أو التمييز.
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ما أخرجه الدارمي في سننه عن  مثال الحديث المقطوع:

 ،َ مسروق بن األجدع  قال: "َكفَى بِاْلَمْرِء ِعْلًما أَْن يَْخَشى اَّللَّ

 .(1)"َجْهاًل أَْن يُْعَجَب بِِعْلِمِه  َوَكفَى بِاْلَمْرءِ 

 ي.وهو تابع. فهذا من قول مسروق بن األجدع

في "شرح األصول "  -رحمه هللا  -قال الشيخ العثيمين 

(: )وظاهر كالم العلماء أنه ال تشترط طول الصحبة 471)ص/

بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعةً أو ساعتين ثم 

 عد ذلك فهو تابعي(.فارقه ولم يره ب

 ]األثر[:
 (. َويُقَاُل لألِخيَرْيِن: األثَرُ قال الحافظ: ) المتن:

أي أن اصطالح الحافظ أن: الموقوف والمقطوع يطلق  الشرح:

 عليهما: األثر، بخالف المرفوع، فسيأتي أنه يطلق عليه: المسند.

 ]المسند[:
ٍ بَسنَ قال الحافظ: ) المتن: ٍد َظاِهره والمسنَدُ: مرفوع صَحابي 

 (.االت َصال

المسند في قول أهل الحديث: "هذا حديث مسند" هو:  الشرح:

 مرفوع صحابي بسند ظاهره االتصال.

ويالحظ: أن الحافظ جمع في تعريفه للمسند بين المرفوع 

 والمتصل فراعي اإلسناد والمتن معا كالحاكم.

(: )بعضهم جعل المسند من صفات 1352/ 2قال اللقاني )

: هذا حديث -عنده  -، وهو قول ابن عبد البر، فإذا قيل المتن

ثم قد يكون مرسال، وقد يكون  مسند، معناه: أنه مضاف للنبي 

                                                 

(، 1/346) في اجتناب األهواء باب -المقدمة  –أخرجه الدارمي في سننه  ( 1)
 (.322رقم )
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وهو  -معضال، إلى غير ذلك. وبعضهم جعله من صفات اإلسناد  عتعالى

: هذا مسند فمعناه: أنه متصل -عنده  -فإذا قيل  -قول الخطيب 

ن موقوفا إلى غير ذلك. اإلسناد، ثم قد يكون مرفوعا، وقد يكو

 وبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو قول الحاكم(.

 ]العلو المطلق والنسبي[:
ا أَْن يَْنتَِهَي إِلى النَّبِي  صلَّى قال الحافظ: ) المتن: فإن قَلَّ َعدَدُهُ: فإمَّ

ُل: العُلُ  هللاُ عليه وسلم، أَْو إلى إَِماٍم ِذي ِصفٍَة َعِليٍَّة كُشْعبَة. وُّ فاألوَّ

 (.اْلُمْطلَُق. والثَّاني: الن ِْسبِيُّ 

 إن قل عدد رجال السند، فإما: أن ينتهي إلى النبي  الشرح:

بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر، يرد به ذلك الحديث بعينه 

بعدد كثير. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية: 

ير ذلك من الصفات كالحفظ، والفقه، والضبط، والتصنيف، وغ

 المقتضية للترجيح، 

: العلو المطلق، والثاني: - وهو ما ينتهي إلى النبي  -فاألول: 

العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك اإلمام، ولو كان 

 العدد من ذلك اإلمام إلى منتهاه كثيرا.

 ]الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة[:
َوفِيِه اْلُموافَقَةُ: َوِهَي اْلُوُصوُل إلى َشْيخِ أََحِد قال الحافظ: ) المتن:

وفيِه اْلبَدَُل: َوُهَو اْلُوُصوُل إِلى َشْيخِ  اْلُمَصن ِِفيَن ِمْن َغْيِر َطِريِقِه.

َوفيِه اْلُمَساَواةُ: َوِهَي اْستَِواُء َعدَِد اإِلْسنَاِد ِمَن  َشْيِخِه َكذِلك.

اِوي إلى آِخِرِه َمَع إِسْ  وفيِه اْلُمَصافََحةُ: . نَاِد أََحِد اْلُمَصن ِِفينَ الرَّ

 (.وِهَي االْستَِواُء َمَع تِْلِميِذ ذَِلَك الُمَصن ِفِ 

مثال توضيحي لهذه األقسام: قال اإلمام البخاري: حدثنا  الشرح:

قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي 

 ...عن النبي  هريرة 
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–حدثين ممن تأخر عهده عن البخاري، كالبيهقي فلو أن أحد الم

أراد أن يروي الحديث بعينه من طريق البخاري فوجد أنه  -مثال

أربعة رواه، فأراد أن يرويه  -شيخ البخاري  -بينه وبين قتيبة 

من غير طريق البخاري ليعلو باإلسناد ويقل عدد الرواة بينه 

ة رواه؛ فهذه تسمى وبين قتيبة، فوجده أنه بينه وبين قتيبة ثالث

موافقة؛ ألنه وافق البخاري في رواية الحديث في شيخه مع العلو 

 في اإلسناد.

وإن أردا البيهقي أن يرويه من غير طريق قتيبة مع المحافظة 

على العلو في اإلسناد، فرواه من غير طريق قتيبة، كمحمد بن 

 عن مالك، فهذه تسمى: البدل. -مثال–بشار 

حديثا يقع بينه وبين  -مثال  –كأن يروي النسائي وأما المساواة، ف

فيه أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث، بعينه، بإسناد   النبي 

أحد عشر نفسا؛   يقع بيننا وبين النبي   آخر إلى النبي 

فنساوي النسائي، من حيث العدد، مع قطع النظر عن مالحظة 

 ذلك اإلسناد الخاص.

يروي المتأخر الحديث بما يزيد عن  وأما المصافحة فهي: أن

عدد رواة المتقدم براو واحد فقط، فكأنه تلميذ له، وسميت 

مصافحة؛ ألن من عادة التلميذ إذا لقى شيخه أن بصافحه فشبهت 

 بذلك.

وعليه: فالموافقة هي: الوصول إلى شيخ أحد المصن ِفين من غير 

 طريقه بعدد أقل مما لو َرَوي من طريقه عنه.

هو: الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصن ِفين من غير  والبدل

 طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.

والمساواة هي: استواء عدد اإلسناد من الراوي إلى آخره مع 

 إسناد أحد المصن ِفين.
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والمصافحة هي: استواء عدد اإلسناد من الراوي إلى آخره مع  عتعالى

 إسناد تلميذ أحد المصن ِفين.

 ]النزول[:
 (َويُقَابُِل اْلعُلوَّ بِأْقَساِمِه النُُّزولُ قال الحافظ: ) المتن:

والمقصود ذكر أن كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم  الشرح:

من أقسام النزول، فكل ما حكمنا بعلوه حكمنا على مقابله 

 بالنزول.

 ]األقران[:
اوي َوَمْن َرَوى َعنْ قال الحافظ: ) المتن: ن ِ إْن تََشاَرَك الرَّ هُ في الس ِ

ِ فهو األْقَرانُ   (.واللُّقي 

إذا تشارك الراوي ومن روى عنه، في أمر من األمور  الشرح:

المتعلقة بالرواية: مثل السن، واللقي وهو األخذ عن المشايخ فهو 

النوع الذي يقال له: رواية األقران؛ ألنه حينئذ يكون راويا عن 

 قرينه.

 من ظن الزيادة في السند.وفائدة معرفة هذا النوع: األمن 

 ]الُمدَبَّج[:
 (.َوإِْن َرَوى ُكلٌّ ِمْنُهَما عِن اْلَخِر: فَاْلُمدَبَّجُ قال الحافظ: ) المتن:

أي: وإن روى كل منهما، أي: القرينين، عن اْلخر فهو  الشرح:

المدبج. وهو أخص من األول؛ فكل مدبج أقران، وليس كل 

 أقران مدبجا.

أبو هريرة وعائشة، روى كل منهما عن  مثال ذلك في الصحابة:

اْلخر. وفي التابعين: الزهري وأبو الزبير كذلك. وفي أتباعهم: 

 مالك واألوزاعي كذلك.

 ]األكابر عن األصاغر وعكسه[:
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ْن دُونَه: فاألكابُِر عن قال الحافظ: ) المتن: َوإْن َرَوى َعمَّ

ِسِه كثَْرةٌ، َوِمْنهُ َمْن األََصاِغِر، َوِمْنه اْلباُء َعن األْبنَاء، وفي َعكْ 

هِ   (.َرَوى َعْن أَبِيِه َعْن َجد ِ

وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، أو في  الشرح:

 اللقي، أو في المقدار. وحاصله: أن هذا النوع أقسام:

أحدها: أن يكون الراوي أكبر سنا، وأقدم طبقة كالزهري، 

 ويحيى بن سعيد عن مالك.

ر قدرا في الحفظ والعلم، كمالك عن عبد هللا ثانيها: أن يكون أكب

 بن دينار، وأحمد وإسحاق عن عبيد هللا بن موسى.

ثالثها: أن يكون أكبر من الجهتين كرواية العبادلة عن كعب، 

وكرواية كثير من العلماء عن تالميذهم. )فهذا النوع هو رواية 

 األكابر عن األصاغر( 

ساسة عن تميم حديث الج واألصل فيه: رواية النبي 

 .(1)الداري

)وفي عكسه( أي: رواية الراوي عمن فوقه في السن، أو اللقي، 

أو المقدار، وهو المعبر عنه برواية األصاغر عن األكابر، 

 )كثرة؛ ألنه هو الجادة( أي الطريق المستوية المستقيمة.

 ]السابق والالحق[:
ْيخٍ، َوتَقَدََّم َمْوُت وإِِن اْشتََرَك اثنَاِن َعْن شَ قال الحافظ: ) المتن:

 (.أََحِدِهما، فَُهَو: السَّابُِق والالَِّحقُ 

                                                 

باب قصة  -كتاب الفتن وأشراط الساعة  –أخرجه مسلم في صحيحه  ( 1)
 (.2942(، رقم )4/2262) الجساسة
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إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على  الشرح: عتعالى

اْلخر؛ فهو السابق والالحق. وأكثر ما وقف عليه العلماء من 

 ذلك: ما بين الراويين فيه في الوفاة مائة وخمسون سنة.

 ]المهمل[:
وإْن َرَوى َعن اثنَْيِن ُمتَِّفقي االْسِم َولَْم ) قال الحافظ: المتن:

 (.يَتََميََّزا، فباْختَِصاِصه بِأَحِدِهَما يَتَبَيَُّن اْلُمْهَملُ 

إن روى الراوي عن اثنين متفقي االسم، أو مع اسم  الشرح:

األب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كال 

 ر.منهما فإن كانا ثقتين لم يض

ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد، غير 

 منسوب، عن ابن وهب؛

فإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى. أو عن محمد، غير 

منسوب، عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سالم، أو محمد بن 

 يحيى الذهلي.

 ]من حدث ونسي[:
ْزماً: ُردَّ، أَِو اْحتماالً: وإن َجَحدَ َمْرِويَّهُ جَ قال الحافظ: ) المتن:

.ِ  (.وفيه: "َمْن َحدَّث َونَِسيَ  قُبَِل، في األصح 

إن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه: فإن كان  الشرح:

جزما: كأن يقول: كذب علي، أو: ما رويت هذا، أو نحو ذلك، 

فإن وقع منه ذلك ُردَّ ذلك الخبر؛ لكذب واحد منهما، ال بعينه، 

 ذلك قادحا في واحد منهما؛ للتعارض.وال يكون 

أو كان جحده احتماال، كأن يقول: ما أذكر هذا، أو ال أعرفه قبل 

ذلك الحديث في األصح؛ ألن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، 

وقيل: ال يقبل؛ ألن الفرع تبع لألصل في إثبات الحديث، بحيث 

 إذا أثبت األصل الحديث ثبتت رواية الفرع.
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 ]المسلسل[:

واةُ في ِصيَعِ األدَاِء، أَْو َغْيِرَها قال الحافظ: ) تن:الم وإن اتفَق الرُّ

 (.ِمَن اْلَحاالِت، فَُهو اْلُمَسْلَسلُ 

المسلسل لغة: اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه:  الشرح:

ِسْلِسلَةُ الحديد. واصطالحا: ما تتابع رجال إسناده عند روايته 

 الرواية ". على صفة أو حالة إما في الراوي أو في

 الفرق بين الصفة والحال:

أما الصفة فهي ما تكون مالزمة لإلنسان في جميع أوقاته 

وأحواله فنقول عن فالن من الناس إنه حافظ أو قارئ أو إمام الى 

غير ذلك من الصفات التي تالزم اإلنسان ونقول أيضا الحديث 

 المسلسل بالحفاظ أو الثقات أو القضاة وهكذا.

فهو ما يحصل لإلنسان بصورة وقتية وليس  وأما الحال

بالضرورة أن تكون مالزمة له فالحب والبغض من األحوال 

 اإلنسانية وكذلك تشبيك األصابع الى غير ذلك من األحوال.

والحاصل: أنه إذا اتفق الرواة في إسناد من األسانيد في صيغ 

ل: األداء: كسمعت فالنا، قال: سمعت فالنا، أو: حدثنا فالن، قا

حدثنا فالن، وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحاالت 

القولية، كسمعت فالنا يقول: "أشهد باهلل لقد حدثني فالن ... "، 

إلى آخره، أو الفعلية كقوله: دخلنا على فالن فأطعمنا تمرا إلى 

آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله: "حدثني فالن وهو آخذ 

... "، إلى آخره فهو المسلسل. وهو من بلحيته قال: آمنت بالقدر 

 صفات اإلسناد.

(: )اختصر المحدثون في الكتابة 1428/ 2فائدة: قال اللقاني )

دون اللفظ "حدثنا" على "ثنا" وهو المشهور، وبعضهم 

أيضا  -يختصرها على "نا"، وبعضهم على "دثنا". واختصروا 
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ا على : "أخبرنا" على "أنا"، وهو المشهور، وبعضهم يختصره عتعالى

 "أرنا" بحذف الخاء والباء، واختصرها البيهقي على "أبنا".

 ]اْلُمتَِّفق َواْلُمْفتَِرق[:
واةُ: إِِن اتفَقَْت أَْسَماُؤُهْم َوأَْسَماُء آبائِِهْم قال الحافظ: ) المتن: ثمَّ الرُّ

 (.َواْلُمْفتَِرقُ  فََصاِعداً، واْختَلَفَْت أَْشَخاُصُهْم: فَُهَو اْلُمتَِّفقُ 

( ما ملخصه: 267/ 4قال السخاوي في "فتح المغيث" ) لشرح:ا

 )وينقسم إلى ثمانية أقسام:

األول: أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم خاصة نحو: أيوب بن 

سليمان ستة عشر، وإبراهيم بن يزيد ثالثة عشر، وإبراهيم بن 

موسى اثنا عشر، وعلي بن أبي طالب تسعة، وإبراهيم بن مسلم 

ر بن خطاب سبعة، وأنس بن مالك ستة، وأبان بن ثمانية، وعم

عثمان خمسة، ويحيى بن يحيى أربعة، وإبراهيم بن بشار ثالثة، 

 وعثمان بن عفان اثنان.

والثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، فمنه أحمد بن 

 جعفر وجده حمدان هم أربعة متعاصرون من طبقة واحدة.

والنسبة معا ومن أمثلته أبو سليمان والثالث: أن تتفق الكنية 

الداراني الدمشقي اْلعَْنِسي  اثنان، أقدمهما عبد الرحمن بن سليمان 

بن أبي اْلَجْوِن، واْلخر وهو الزاهد الشهير، اسمه أيضا عبد 

 الرحمن بن أحمد بن عطية، تعاصر مع األول.

والرابع: مما هو متفق معه في االسم في الجملة وفي النسبة، 

أمثلته: محمد بن عبد هللا، هما من األنصار، أحدهما  ومن

 بالنسب، واْلخر بالوالء.

والخامس: أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم ؛ كأبي بكر بن عبد هللا: 

 جماعة.
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والسادس ضد ما قبله: وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم، 

 ومنه: صالح أربعة كلهم ابن أبي صالح.

ي اسم، أو في كنية أو في نسبة فقط والسابع: ما االتفاق فيه ف

ويقع في السند منهم واحد باسمه أو بكنيته أو بنسبته خاصة 

مهمال من ذكر أبيه أو غيره مما يتميز به عن المشاركة له فيما 

 ورد به فيلتبس كنحو حماد إذا ما يهمل من نسبة أو غيرها.

في والثامن: ما يحصل االتفاق فيه في لفظ نسب فقط، واالفتراق 

أحدهما غير ما نسب إليه اْلخر، كالحنفي حيث  أن ما نسب إليه

 يكون المنسوب إليه قبيال أي: قبيلة، وهم بنو حنيفة، أو مذهبا(.

 ]الُمؤتَِلف والُمختَِلف[:
وإن ات فَقَِت األَْسَماُء َخط اً واْختَلَفَْت نُْطقاً: قال الحافظ: ) المتن:

 (.فُهَو اْلُمْؤتَِلُف َواْلُمْختَِلفُ 

(: ))وإن 699قال القاري في "شرح النخبة" )ص: الشرح:

اتفقت األسماء( أي أسماء الرواة مطلقا، شامال لآلباء واألجداد، 

كذا لأللقاب والكنى واألنساب )خطا( أي من جهة الكتابة 

)واختلفت نطقا( أي من جهة الرواية )سواء كان مرجع 

ونقصانا )أو  ( أي وجودا أو عدما وزيادة(1)االختالف النقط

( أي إعرابا وبناء )فهو( أي هذا النوع )المؤتلف (2)الشكل

والمختلف( بالكسر فيهما، أي المسمى بهذا، واالئتالف باعتبار 

 الخط، واالختالف باعتبار النطق.

 ]المتشابه[:

                                                 

 كيزيد، وتزيد. البزار، البزاز. ( 1)
م، وسالم. ( 2) ْيد، وُأَسْيد. وسالا  كَأسه
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وإِِن اتفَقَِت األَْسَماُء واْختَلَفَِت اْلبَاُء، أَْو قال الحافظ: ) المتن: عتعالى

ُهَو اْلُمتََشابِهُ، َوَكذَا إْن َوقَع االتفَاُق في االْسِم واْسِم بِالَعْكِس: ف

ا قَْبلَهُ أَْنَواعٌ: ِمْنها  األَِب، واالْختاِلَُف فِي الن ِْسبَِة، َويَتََركَُّب ِمْنهُ َوِممَّ

أَْن يَْحُصَل االت ِفَاُق أَْو االْشتِبَاهُ إال  في َحْرٍف أَْو َحْرفَيِن. أو 

 (.التَّأِخيِر أو نَْحِو ذَِلكَ بالتَّْقِديِم وَ 

أي: وإن اتفقت األسماء: خطا ونطقا، واختلف اْلباء  الشرح:

نطقا، مع ائتالفهما خطا: كمحمد بن َعقيل، ومحمد بن ُعقيل: 

األول نيسابوري، والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما 

متقاربة. أو بالعكس: كأن تختلف األسماء: نطقا، وتأتلف خطا، 

تفق اْلباء: خطا ونطقا: كُشَريح بن النعمان، وُسَريج بن وت

، والثاني من شيوخ  النعمان، األول تابعي يروي عن علي 

 البخاري، فهو النوع الذي يقال له: المتشابه. 

 ]خاتمة[:
 ]معرفة طبقات الرواة[.

َواةِ قال الحافظ: ) المتن: : َمْعِرفَةُ َطبَقَاِت الرُّ  (.َوِمَن اْلُمِهم ِ

ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته  لشرح:ا

األمن من تداخل المشتبهين،كالمتفقين في اسم، أو كنية أو نحو 

ذلك كما في المتفق والمفترق، وإمكان االطالع على تبيين 

التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، وهو االتصال 

 وعدمه. 

: القوم المتشابهون. وفي االصطالح: )والطبقة( وهي في اللغة 

)جماعة( أي من أهل زمان )اشتركوا في السن( أي ولو تقريبا 

)ولقاء المشايخ( أي األخذ عنهم، وربما اكتفوا باالشتراك في 

التالقي وهو غالبا الزم لالشتراك في السن، وربما يكون أحدهما 

 شيخا لآلخر.
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 اة[:]معرفة مواليد ووفيات وبلدان وأحوال الرو

َوَمَواِليِدِهْم، َوَوفَيَاتِِهْم، وبُْلدَانِهْم، وأَْحَواِلِهْم: قال الحافظ: ) المتن:

 (.تَْعِديالً َوتَْجِريحاً َوَجَهاَلةً 

ومن المهم، أيضا، معرفة مواليدهم، ووفياتهم؛ ألن  الشرح:

بمعرفتها يحصل األمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو 

 .في نفس األمر ليس كذلك

ومن المهم، أيضا، معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته األمن من 

 تداخل االسمين إذا اتفقا، نطقا، لكن افترقا بالنسبة.

ومن المهم، أيضا، معرفة أحوالهم: تعديال وتجريحا، وجهالة؛ 

ألن الراوي إما أن تعرف عدالته، أو يعرف فسقه، أو ال يعرف 

 فيه شيء من ذلك.

االطالع، معرفة مراتب الجرح والتعديل؛ ومن أهم ذلك، بعد 

 ألنهم قد يجرحون الشخص بما ال يستلزم رد حديثه كله.

 ]معرفة مراتب الجرح والتعديل[:
وَمَراتُِب اْلَجْرحِ: وأَْسَوأَُها اْلَوْصُف بِأَْفعََل، قال الحافظ: ) المتن:

اٌع، أَْو َكذَّابٌ  اٌل، أَْو َوضَّ َوأَْسَهلَُها: لي ٌِن، أَْو  .كأَْكذَب النَّاِس، ثمَّ دَجَّ

ومراتب التعديل: وأرفعها اْلَوْصُف  َسي ِيٌء اْلِحْفِظ، أو فيه َمقَاٌل.

بِأَْفعََل: َكأَْوثَق النَّاِس، ثُمَّ َما تَأكَّدَ بِِصفٍَة أَْو ِصفَتَْيِن، كثِقَة ثِقَة، أَْو 

َهِل التَّْجِريحِ، َكـ: َوأَْدنَاَها َما أَْشعََر بِالقُْرِب ِمْن أَسْ  ثِقَةٌ حافٌِظ.

 (.َشْيخٌ 

للجرح مراتب: أسوأها الوصف بما دل على المبالغة  الشرح:

فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه 

 المنتهى في الوضع، أو ركن الكذب، ونحو ذلك.

ثم: دجال، أو وضاع، أو كذاب؛ ألنها وإن كان فيها نوع مبالغة، 

 ن التي قبلها.لكنها دو
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وأسهلها، أي: األلفاظ الدالة على الجرح قولهم: فالن لين، أو  عتعالى

 سيء الحفظ، أو: فيه أدنى مقال.

قولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، أشد 

 من قولهم: ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.

 ومن المهم، أيضا: معرفة مراتب التعديل: وأرفعها الوصف،

أيضا، بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك: التعبير بأفعل، 

كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في الثبت. ثم ما 

تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو وصفين: كثقة 

 ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك.

هل التجريح: كشيخ، ويروى وأدناها ما أشعر بالقرب من أس

 حديثه، ويعتبر به، ونحو ذلك.

 ]شروط قبول تزكية المزكي[:
َوتُْقبَُل التَّْزِكيَةُ ِمْن َعاِرٍف بِأَْسبَابِها، ولو من قال الحافظ: ) المتن:

 (.واحٍد، على األَصح  

تقبل التزكية من عارف بأسبابها، ال من غير عارف؛  الشرح:

له ابتداء، من غير ممارسة واختبار، لئال يزكي بمجرد ما ظهر 

ولو كانت التزكية صادرة من ُمَزك ٍ واحد، على األصح، خالفا 

لمن شرط أنها ال تقبل إال من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة، في 

 األصح، أيضا.

والفرق بينهما: أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فال يشترط فيها 

 الحاكم؛ فافترقا.العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند 

 ]تعارض الجرح والتعديل[:
واْلَجْرُح ُمقَدٌَّم َعلَى اْلتَّْعِديِل إْن َصدََر ُمبيَّناً قال الحافظ: ) المتن:

ِمْن َعاِرٍف بِأَْسبَابِه، فَإِْن َخالَ َعن التَّْعِديِل: قُبَِل ُمْجَمالً، َعلَى 

 (.اْلُمْختَارِ 
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 على مسألتين: هنا -رحمه هللا  -تكلم الماتن  الشرح:

األولى: عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، 

 واشترط لقبول الجرح شرطين:

 أن يكون ُمبَيَّنا. -1

أن يصدر من عارف بأسبابه؛ ألن البعض قد يجرح بما ال  -2

 يقدح أصال .

الثانية: أن يخلو الراوي من تعديل؛ فهنا يقبل الجرح مجمال على 

 المختار.

كالمه بمنطوقه في المسألة األولى أن الجرح يقدم على  تنبيه: دلَّ 

التعديل مطلقا بشرط تحقيق ما ذكر، ودل بمفهومه أن الجرح 

يهمل إذا فُقد شرط من الشرطين، وأن التعديل هو الذي يعتمد. 

ومفهوم كالمه في المسألة الثانية أن الراوي إذا كان معدال فإنه ال 

 يقبل فيه الجرح المجمل.

ل هذه الحاالت ليس إال اختيار واحد من الطرفين، وهو وفي ك

 إما ترجيح جانب التعديل، أو جانب الجرح.

واألقوى: أنه إن كان يمكن الجمع بين الجرح والتعديل فيقدم 

على الترجيح، كأن يكون مثال يهم في فالن أو ضعيف في فالن 

 فقط فهنا يعمل في حالته فقط.

ب أنه يلتزم حالة وسطا في وظاهر صنيع ابن حجر في التقري

بعض الحاالت، وأنه وإن قدم التعديل إال أنه ال يهمل الجرح 

مطلقا بل يراعيه وينقل الراوي من مرتبة عليا لمرتبة أدنى منها 

 تبعا لحال الجارح والجرح.

 ]معرفة األسامي والكنى[:
يْ قال الحافظ: ) المتن: َن، وأَْسَماِء َوِمَن اْلُمِهم ِ َمْعِرفَةُ ُكنَى اْلُمَسمَّ

اْلُمَكنَّْيَن، َوَمن اْسُمهُ ُكْنيَتُهُ، ومِن اْختُِلَف في ُكْنيَتِه، ومن َكثَُرْت 
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كنَاهُ أو نُعُوتُهُ، َوَمْن َوافَقَْت ُكْنيَتُهُ اْسَم أَبِيِه، أْو بِالعَْكِس، أْو ُكْنيَتُهُ  عتعالى

 (.ُكْنيَةَ َزْوَجتِهِ 

المسمين ممن اشتهر ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى  الشرح:

باسمه، وله كنية ال يؤمن أن يأتي في بعض الروايات ُمَكنيَّا لئال 

يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. ألنه 

 قد يأتي في بعض الروايات مسمى باسمه فيظن أنه غيره.

ومعرفة من اسمه كنيته بأن ال يكون له اسم غيرها وال كنية 

الل األشعري وهم قليل وغالب الرواة لكل منهم غيرها كأبي ب

 اسم وكنية، فتارة يشتهر باسمه وتارة يشتهر بكنيته.

ومعرفة من عرف بكنيته ولم يوقف على اسمه فلم يدر هل كنيته 

 اسمه كأبي شيبة الخدري من الصحابة.

ومعرفة من لقب بكنيته كأبي الشيخ األصبهاني، اسمه عبد هللا، 

 وأبو الشيخ لقب.وكنيته أبو محمد 

 ومعرفة من قد اختلف في كنيته وهم كثير.

ومعرفة من كثرت كناه كابن جريح له كنيتان أبو الوليد وأبو 

 خالد.

 ومعرفة من كثرت نعوته وألقابه وهم كثير.

ومعرفة من اتفق على اسمه واختلف في كنيته، وقد صنف فيه 

و أبا بعض المتأخرين كأسامة بن زيد الحب يكنى أبا يزيد أ

 محمد، أو أبا خارجة أو أبا عبد هللا أقوال. 

ومعرفة من اختلف في اسمه واتفق على كنيته كأبي هريرة في 

 اسمه نحو ثالثين قوال.

ومعرفة من اختلف في اسمه وكنيته معا كسفينة مولى رسول هللا 

وهو لقبه، واسمه صالح أو مهران أو عمير أقوال. وكنيته أبو 

 أبو البختري.عبد الرحمن، وقيل: 
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ومعرفة من لم يختلف في اسمه وال في كنيته كأئمة المذاهب 

 األربعة.

ومعرفة من اشتهر باسمه دون كنيته كطلحة أبي محمد والزبير 

 أبي عبد هللا.

ومعرفة من اشتهر بكنيته دون اسمه كأبي الضحى مسلم بن 

 صبيح.

ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن 

سحاق المدني أحد أتباع التابعين. أو بالعكس كإسحاق بن أبي إ

إسحاق السَّبيعي. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب 

األنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. وكأبي الدرداء 

 وزوجته أم الدرداء(.

(: )ملخص كالمه: أن معرفة األسماء 1556/ 2قال اللقاني )

ة، ومعرفة الكنى المشهورة لذوي الخفي المشهورة لذوي الكنى

 األسماء الخفية، أمر ينبغي االعتناء به؛ ألنه نوع مهم.

ومن فوائده: األمن من ظن تعدد الراوي الواحد؛ المسمى في 

 موضع، المكنى في آخر؛ كما قاله الشارح.(.

 ]من نسب إلى غير أبيه[:
ِه، أْو َوَمْن نُِسَب إِلَى َغْيِر أَبِيِه، قال الحافظ: ) المتن: أْو إلى أم ِ

 (.إلى غير ما يَْسبُِق إلى الفَْهمِ 

ومعرفة من نسب إلى غير أبيه وفائدته: دفع توهم التعدد  الشرح:

عند نسبتهم إلى أبائهم كالمقداد بن األسود، نسبة إلى أسود 

الُزْهِري  لكونه تبناه وإنما هو الِمقداد بن عمرو ... وكالحسن بن 

هو زوج أمه وأبوه واصل. أو إلى أمه  -أحد الضعفاء  -دينار 

كابن ُعلَيَّةَ، هو إسماعيل بن إبراهيم بن ِمقَسم أحد الثقات، وعلية 

اسم أمه اشتهر بها. وهي بنت حسان موالة بني َشْيبَان وكان ال 
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رضي هللا  -يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان اإلمام الشافعي  عتعالى

يقال له ابن علية: وزعم يقول: أنبا إسماعيل الذي  -تعالى عنه 

علي بن حجر أنها ليست أمه بل جدته أم أمه. وكسهيل وسهل 

وصفوان بنو بيضاء، أبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر 

 القرشي الفهري.

 ]معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده[:
ه، أو اْسُم قال الحافظ: ) المتن: ومن اتَّفََق اْسُمهُ واْسُم أَبِيِه وَجد ِ

اوي  ْيِخِه وَشْيخِ َشْيِخه فََصاِعداً.شَ  وَمن اتَّفََق اْسُم َشْيِخه والرَّ

 (.عنهُ 

معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن  الشرح:

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك. 

وكأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد 

 روع المسلسل ...هللا، وهو من ف

أو يتفق اسم الراوي فاسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كِعْمَران 

عن عمران عن عمران، أن األول يعرف القصير والثاني أبو 

رجاء العَُطاِرِدي  نسبة إلى عطارد جده، وقيل: بطن من تميم، 

 والثالث ابن حصين الهمداني الصحابي المشهور.

ي عنه، وهو نوع لطيف لم ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراو

يتعرض له ابن الصالح. ومنها: ابن جريج روى عن هشام، 

وروى عنه هشام، فاألعلى: ابن عروة، واألدنى ابن يوسف 

 الَصْنعاني نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن.

 ]معرفة األسماء المجردة[:
ِدةِ قال الحافظ: ) المتن:  ( وَمْعِرفةُ األَْسَماِء اْلُمَجرَّ
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 ومن المهم، في هذا الفن: معرفة األسماء المجردة، الشرح:

المراد: المجردة عن الكنى، واأللقاب، والنسبة، والوصف لتقدم و

 .كل هذه

 ]معرفة األسماء المفردة[:
 (. واْلُمْفَردَةِ قال الحافظ: ) المتن:

وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها".  الشرح:

ين كونها اسما؛ بالمعنى المذكور في ب -حينئذ  -وال فرق فيها 

 باب العلم، وبين كونها كنية، أولقبا، كانت للصحابة، أو لغيرهم.

فمن األفراد في األسماء: لُبَي، بوزن أبي، وأبوه: لَبَا، بوزن فتى، 

 وهو صحابي من بني أسد، وهو وأبوه فردان.

بفتح الميم وكسرها مع سكون  -ومن األفراد في األلقاب: مندل 

 : لقب لعمر بن على العنزي.-النون 

 ومن أفراد الكنى: أبو ُمعَْيد: كنية حفص بن َغْياَلن الدمشقي.

 ]معرفة الكنى واأللقاب[:
 (. َواْلُكنَى، َواألَْلقَابِ قال الحافظ: ) المتن:

مراده: معرفة الكنى المجردة عن األسماء، وعن  الشرح:

لها ذلك في  األلقاب، وعن النسب، وعن النعوت، سواء كان

 نفسها، أو لم يكن، نحو: أبي شيبة، وأبي هاب، وأبي رهم.

 ]معرفة األنساب[:
واألَْنَساِب، َوتَقَُع إِلَى اْلقَبَائِِل َواألْوَطاِن: قال الحافظ: ) المتن:

نَائِعِ والِحرِف:  باِلداً، أَْو ِضيَاعاً، أَْو ِسَككاً، أَْو ُمَجاَوَرةً، َوإِلَى الصَّ

َوَمْعِرفَةُ  َها االت فاُق واالْشتِبَاهُ كاألْسَماِء، وقد تَقَُع أْلقَاباً.َويَقَُع في

 (.أَْسبَاِب ذَِلكَ 

وكذا معرفة األنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل. وتارة  الشرح:

 إلى األوطان.
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وهذا الفن مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم،  عتعالى

بين به المجمل، ويظهر ومصنفاتهم، فإنه قد يتعين به المهمل، ويت

الراوي المدلس، ويعلم منه التالقي بين الراويين، وغير ذلك من 

مظان الطبقات، تواريخ البلدان، ومعرفة األنساب، وفيها 

تصانيف كثيرة، وقد كان العرب تنسب إلى قبائلها غالبا، فيقال: 

القرشي البكري، فلما جاء اإلسالم، وغلب عليهم سكنى القرى، 

وضاع كثير من أنسابهم، فلم يبق لهم غير االنتساب  والمدائن،

إلى البلدان انتسبوا إليها، ثم منهم من كان نقله من بلد إلى بلد 

فأريد االنتساب إليهما، فيقال: المصري الدمشقي، واألحسن أن 

 يقال: ثم الدمشقي لمراعاة الترتيب.

 ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة يجوز أن ينسب إلى القرية

فقط، أو الى بلدة تلك القرية، أو إلى ناحيتها، أو إلى إقليمها، وله 

الجمع فيبدأ باألعم وهو اإلقليم، ثم الناحية، ثم البلدة، ثم القرية، 

فيقال: المصري الصعيدي، المناوي، الخصوصي، فاالخصوص 

قرية، والمنية بلدة، والصعيد ناحية المنية، ويجوز العكس إذا 

 والتمييز، وهو حاصل.المقصود التعريف 

 ]معرفة الموالي[:
ومعرفِة اْلَمَواِلي ِمْن أَْعلَى َوِمْن أَْسفََل: قال الحافظ: ) المتن:

، أَْو بِاْلِحْلفِ  ِ ق   (.بالر ِ

(: ))ومعرفة الموالي( أي ومن 775قال القاري )ص: الشرح:

 المهم معرفة الموالي من

حالَف، )واألسفل( العلماء والرواة ، )من األعلى( كالمعتِق، والم

كالمعتَق، والمحاِلف، )بالرق( أي سبب الرق الذي نشأ منه 

اإلعتاق، وفيه أن الرق إنما ينسب إلى األسفل، والملك إلى 

األعلى، فكان األولى أن يقول: باإلعتاق ليشمل األسفل واألعلى 
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كما ال يخفى. )أو بالِحْلف(، وأصله المعاقدة والمعاهدة على 

عد، )أو باإلسالم( كأبي علي الحسن بن عيسى، التعاضد والتسا

كان نصرانيا وأسلم على يد ابن المبارك، فقيل له: مولى ابن 

المبارك. )ألن كل ذلك( أي جميع ما ذكر من كونه أعلى وأسفل 

بالرق، والحلف، واإلسالم، وغيره كمولى القبيلة )يطلق عليه 

لتنصيص( مولى، وال يعرف تمييز ذلك( أي من اْلخر، )إال با

أي في رواية، أو من إمام معتمد )عليه( أي على ما يتميز به 

 أحدهما عن اْلخر(.

 ]معرفة اإلخوة واألخوات[:
 (.َوَمْعِرفَةُ اإِلْخَوةِ واألََخَواتِ قال الحافظ: ) المتن:

قوله: "معرفة اإلخوة واألخوات": يعني من الرواة  الشرح:

 والعلماء، ومعرفتهم نوع لطيف مهم.

فوائدها: األمن من ظن الغلط، أو من ظن من ليس بأخٍ أخا؛ ومن 

لإلشتراك في اسم األب، كأحمد بن إشكاب، وعلي بن إشكاب، 

 ومحمد بن إشكاب.

 ]معرفة آداب الشيخ والطالب[:
 (.َوَمعِرفَةُ آدَاِب الشَّْيخِ َوالطَّاِلبِ قال الحافظ: ) المتن:

والطالب. ومن المهم، أيضا، معرفة آداب الشيخ  الشرح:

ويشتركان في تصحيح النية، والتطهر من أعراض الدنيا، 

 وتحسين الخلق. 

وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، وال يحدث ببلد فيه أولى 

منه ، بل يرشد إليه، وال يترك إسماع أحد لنية فاسدة ، وأن 

يتطهر ويجلس بوقار، وال يحدث قائما، وال عجال، وال في 

اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا  الطريق إال إن
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خشي التغير، أو النسيان؛ لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس  عتعالى

 اإلمالء أن يكون له مستمل يقظ.

وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، وال يضجره، ويرشد غيره لما 

سمعه، وال يدع االستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، 

 بط، ويذاكر بمحفوظه؛ ليرسخ في ذهنه.ويعتني بالتقييد والض

 ]معرفة سن التحمل واآلداء[:
ِل واألدَاءِ قال الحافظ: ) المتن:  (.َوسن ِ التَّحمُّ

ومن المهم: معرفة سن التحمل واألداء. واألصح اعتبار  الشرح:

سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع ... وأما األداء: فال 

الحتياج والتأهل لذلك، وهو اختصاص له بزمن معين، بل يقيد با

 مختلف باختالف األشخاص. 

]معرفة صفة كتابة الحديث، وعرضه، وسماعه، وإسماعه، 
حلة فيه[:  والر ِ

وِصفَِة ِكتَابَِة اْلَحِديِث َوَعْرِضِه، وَسَماِعِه، قال الحافظ: ) المتن:

ْحلَِة فِيهِ   (.وإْسَماِعه، والر ِ

لحديث: وهو أن يكتبه ومن المهم: معرفة صفة كتابة ا الشرح:

ل الُمشَكل منه وينقطه ، ويكتب الساقط في  مبينا مفسرا، ويَُشك ِ

 الحاشية اليمنى، ما دام في السطر بقية، وإال ففي اليسرى.

وصفة عرضه وهو: مقابلته مع الشيخ المسمع، أو مع ثقة غيره، 

أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن ال يتشاغل بما يخل 

 سخ أو حديث أو نعاس. به: من ن

وصفة إسماعه، كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه، 

أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره  باإلجازة لما 

 خالف ، إن خالف.
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وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده، فيستوعبه، ثم 

ير يرحل، فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكث

 المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.

 ]معرفة صفة تصنيف الحديث[:
ا َعلَى اْلَمسانِيد، أو األْبَواِب، أو قال الحافظ: ) المتن: وتَْصنِيِفه: إمَّ

 (.اْلِعلَِل، أَِو األْطَرافِ 

وصفة تصنيفه: وذلك: إما على المسانيد بأن يجمع مسند  الشرح:

رتبه على سوابقهم، وإن شاء كل صحابي على حدة، فإن شاء 

 رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناوال. 

أو تصنيفه على األبواب الفقهية، أو غيرها، بأن يجمع في كل 

باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه، إثباتا أو نفيا، واألولى أن 

يقصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة 

 الضعيف.

لل، فيذكر المتن وطرقه، وبيان اختالف أو تصنيفه على الع

 نقلته، واألحسن أن يرتبها على األبواب؛ ليسهل تناولها.

أو يجمعه على األطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، 

 ويجمع أسانيده، إما مستوعبا، وإما متقيدا بكتب مخصوصة.

 ]معرفة أسباب الحديث[:
ْلَحِديث: َوقَْد َصنََّف فيِه ومْعرفة َسبَِب اقال الحافظ: ) المتن:

اِء، وَصنَّفُوا في َغاِلب  بَْعض ُشيوخِ القاِضي أَبي يَْعلَى بن اْلفَرَّ

هِذه األْنَواعِ. وِهَي نَْقٌل َمْحٌض، ظاِهَرةُ التَّْعِريِف، ُمْستَْغنِيَةٌ عِن 

ٌر: فَْلتَُراَجْع لها َمْبُسوطاتُها  (.التَّْمثِيِِل، َوَحْصُرها ُمتَعَس ِ

 المقصود بيان السبب الذي من أجله حدث النبي  شرح:ال

 ببعض األحاديث، كما في:

 حديث: سؤال جبريل عن االسالم واالحسان وغيرها. 
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(: )ومن المهم: معرفة سبب 265قال الحافظ في "النزهة" )ص: عتعالى

 الحديث.

وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء 

قد ذكر الشيخ تقي الدين ابن  الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري.

دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما 

رأى تصنيف العكبري المذكور. وصنفوا في غالب هذه األنواع، 

على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي: هذه األنواع المذكورة في 

هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، 

تعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها؛ ليحصل الوقوف وحصرها م

 على حقائقها(.

 وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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 الفكر نخبة ابكت شرح

 
 

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة العنوان
 1 مقدمة الماتن

 1 تقسيم الخبر باعتبار طرقه والمتواتر

 3 تعريف المشهور

 4 العزيز

 4 الغريب

 5 أنواع الغريب

 7 ذاتهالصحيح ل

 8 رتب الصحيح

 9 الحسن لذاته

 10 الصحيح لغيره

 11 األحكام المركبة

 11 زيادة الثقة والشاذ

 13 المعروف والمنكر

 14 المتابعة

 15 الشاهد

 15 االعتبار

 15 المقبول المحكم

 16 مختلف الحديث

 17 الناسخ والمنسوخ

 18 المردود: المعلق والمرسل
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 20 المعضل عتعالى

 21 المنقطع

 21 أقسام السقط من حيث الظهور والخفاء

 22 المرسل الخفي

 23 أسباب الطعن في الراوي

 28 وقوع االضطراب في السند والمتن

فُ  ُف، والُمَحرَّ  30 الُمَصحَّ

 31 تغيير المتن واختصاره، والرواية بالمعنى

 34 الحسن لغيره

 35 المرفوع

 36 الموقوف

 37 المقطوع

 37 األثر

 38 لمسندا

 38 العلو المطلق والنسبي

 40 األكابر عن األصاغر وعكسه

 42 من حدث ونسي

 42 المسلسل

 43 اْلُمتَِّفق َواْلُمْفتَِرق

 44 الُمؤتَِلف والُمختَِلف

 45 معرفة طبقات الرواةخاتمة: 

 
 

 


