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J
وصّل اهلل عّل نبينِا حممد وعّل آ ِ
َ
له وصحبِه وسلم ،وبعد:
احلمد هللِ
الدين العراقي ِِف ِ
رشح ألف َيتِ ِه» التي لَص فيها «كتاب ِ
يقول زين ِ
الص ِ
أول « ِ
الح»:
ابن َ
أكثر األحكا ِمِ ،
احلديث خطي وقعه ،كبي نفعهِ ،
ِ
عليه مدار ِ
وبه
«وبعد؛ فعلم
ر
ر
الب من ِ
اصطالح َل بدَ لل َط ِ
فهم ِه؛ فلهذا ن ِدب إىل
يعرف احلالل واحلرام ،وألهلِ ِه
ر
ِ ()1
ِ
علم ِه» .
العناية بكتاب ِِف
تقدي ِم

األئمة غاي رة كربى إذ با نميز بي ِ
ِ
ِ
شك َ
فال َ
كالم ِهم أل َنه
مصطلحات
أن ضبط
الوع ِ
ِ
ِ
ِ
ضبط هذا ِ
حال اضطرا ِ
التعبيية أو مت َيعت
اء أو اختال ِل دَلَلتِ ِه
ب
ِِف
ِ
ورجالا.
كثي من األحكا ِم التي أطلقوها ِِف السنَ ِة
معطياته ،تفسد ر
بدراسة كتبِه التي صنَفها العلامء ِ
ِ
فيه.
فن ِدب -كام قال العراقي -ضبط هذا الفن ومتييزه
ِ
ِ
املسمى بالبيقونِ َي ِة»
أشهر ما صنف ِِف هذا
ومن
الباب :هذا النظم املبارك « َ
بن ِ
حممد ِ
لصاحبِها عمر ِ
بن فتوح البيقوين الدمشقي الشافعي املتوِف سنة ( )1080هـ.
ِ
فيه بي اصطِال ِ
فيه سبيل اَلختصا ِر ،وميزت ِ
سلكت ِ
ِ
الكبار،
األئمة
حات
َ
ِ
شو وال َت ِ
معرضا عن احل ِ
طو ِ
ليستفيد ِمنه املبت ِدي ،ويكون تذكِرة للمنت ِهي ،فاهلل
يل؛
كريم.
أسأل أن ينفع ِبه جامعه وقارئه وشارحه إ َنه جوا رد
ر
كَ َتبَهُ
أَبُو عُبَيْدَةَ

شعبانُ العودةُ

www.ashabelhadeth.com

ِ
( )1رشح األل ِ
للحافظ العراقي (ص.)3
فية
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╝
 oقال ♫:
-1

أبــــدأ باحلمـ ِ
ـــد مصــــليا عــــّل

حم َمـــــد خـ ِ
ــــي نبـــــي أرســـــال

ِ
ِ
ِ
كعادة ِ
ألربعة أمور.
أهل العل ِم
بالبسملة
بدأََالناظمََ♫:
ِ
ِ
ِ
بالبسملة.
العزيز ،حيث بدأ القرآن
بالكتاب
أول :اقتداء
ًَ
ِ
الفعلية ،فقد ورد َ
النبي ^ كتب ِِف مراسالتِه كام ِِف
أن
ثان ًَيا :تأسيا بالسن َِة
َ
()1
ِ
ِ
الرمحن الرحي ِم. »...
صحيح البخاري« :إىل هرقل عظي ِم الرو ِم بس ِم اهلل

ثال ًثا :تربكا بس ِم اهلل تعاىل؛ َ
ألن املعنى بس ِم اهلل مستعينا متربكا ،أو أستعي بس ِم
اهلل ،أو أبدأ باس ِم اهلل مستعينا.
ِ
العمل.
راب ًعا :إمجاع املصنفي عّل هذا

ِ
ِ
افتتاح
األئمة املصنفي عّل
استقر عمل
قالَ َاحلافظَ َابنَ َحَجَرَ َ♫« :وقد
َ
()2
ِ
ِ
بالتسمي ِة» .
كتب العل ِم
متعلق بمحذوف تقديره أألف بس ِم اهلل.
وجمرور
«بسمََاهلل» :جار
ر
ر
«اهلل» :عل رم عّل اهلل تعاىل.
«الرمحنََالرحيمَ» :اسامن علامن داَلن عّل الرمحة عّل وجه املبالغة.

( )1البخاري (.)7
( )2فتح ِ
الباري (.)9-1
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ِ
البسملة احلمدلة ،فهو ثنا رء بعد ثناء ،واَلبتداء
«أبدأَ َباحلمدَ» :ذكر بعد
ِ
ِ
باحلمدلة ابتدا رء نسبي.
بالبسملة ابتدا رء حقيقي ،واَلبتداء
ِ
ِ
ِ
املحبة والتعظي ِم.
بالكامل ،مع
املحمود
واحلمدر هو :وصف
ِ
باحلمد حال ِ
ر
كوين مقدرا الصالةَ ،
مشغول
ألن اللسان
«مَصل ًَيا» :أي ابدأ
ِ
باحلمد.
قالََاحلَمَوَيََ:
ِ
ِ
ِ
املالئكة :الدعاء ،كام ِِف
املالئكة ،وصالة
عليه عند
«والصالة :ثناء اهلل
ِ ()1
ِ
لكن
العالية  ،وصالة اآلدميي :الدعاء أيضا،
صحيح البخاري» ،عن ِأب
«
َ
ِ ()2
ِ
اَلستغفار» .
املالئكة بمعنى:
الدعاء من
«عىلَحممدَ» :عل رم عّل نبِينِا ^.
نعت ملحمد ^.
«خيََنبيَ» :ر
«أرسلَ» :صف رة للنبي^.

( )1البخاري ،رقم.)4797( ،
ِ
ِ
منظومة األثِ ِر (ص)39
برشح
( )2تلقيح الفك ِر
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 oقال ♫:
وذي من أقسـا ِم احل ِـد ِ
ِ
يث ِعـدَ ه
-2

وكــــل واحــــد أتــــى وحــــدَ ه

«وذَي»َ
()1

َقالََالزَرَقَانََ َ:
ِ
ِ
التأليف».
الذهن إن كانت قبل
«إشار رة إىل موجود ِِف
«منََأقسامََاحلديثَ»َ:
ِ
احلديث.
أي هذه مجل رة من أنوا ِع
ِ ()2
«عدَهَ»ِ :
ِ
اليشء .
بالكس :-اجلامعة من
العدة -
«وكلََواحدَ» :أي كل قسم من هذه األقسا ِم التي أذكرها ِِف هذا النظ ِم.
ِ
«أتَى َوحدَه» :أي َ
املصطلحات
أن رشطِي ِِف هذا النظ ِم هو ذكر مجلة من
ِ
ِ
املباحث حتته.
املصطلحات ،وَل ذكر كل
وحدها ،فليس من رشطي استيعاب
هام ٌة
َتتِمَّةٌ :تعريفاتٌ َّ
معي».
الصطلحَ« :هو اتفاق طائفة معينة عّل يشء َ
ِ
الرسول من قول أو فعل أو تقرير ،ترصحيا أو حكام».
احلديث« :هو ما ن ِسب إىل
فالقولََمثلََ:

()3
ِ
بالنيات. »...
قال رسول اهلل ^« :إنام األعامل

( )1حاشية األجهوري ،عّل ِ
رشح الزرقاين( ،ص.)19
( )2الصحاح مادة( :عدد).
( )3البخاري.)1( :
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والفعلََمثلََ:
()1
خرب ِ
ِ
ابن عباس ¶َ ،
بفضل ميمونة ▲ .
النبي ^ كان يغتسل
أن َ

والتقريريََمثلََ:

خرب ِ
ابن عباس ¶ :أ َنه قال أهدت خالتِي إىل النبي ^ ضبابا وأ ِقطا ولبنا،
ِ ()2
ِ
األقط .
فوضع عّل مائدتِ ِه فلو كان حراما مل يوضع ،ورشب اللبن وأكل
ِ
الصحابة والتابعي فمن بعدهمَ .
األثرََ:هوَما ينسب إىل من دون النبي ^ من
مثالهَ:

()3
ِ
األحنف قال عمر ◙َ« :ل تقبل صال رة ِ
قول املستور ِد ِ
بغي طهور» .
بن
و ِمثاله أيضا :قول ِ
ابن ِأب نجيح قال جماهدر ♫« :اَلستنشاق شطر

الط ِ
هور» .
()4

ِ
ِ
ِ
واألثرَ.
احلديث
وغيه» فهو أعم من
اخلبَ«َ:هو ما ينسب إىل النبي ^
تنبيهَََ:

ِ
واسع،
إطالقاتا
هذه األلفاظ الثالثة -الرب واألثر واحلديث -األمر ِِف
ر
ِ
ِ
املراد ما قصده اإلمام ،وما َ
اإلطالق.
دل عليه موضع
واملعتمد ِِف
احلديث« :علم بقواني يعرف با أحوال الس ِ
ِ
واملتن».
ند
ِ
علومََ
َ
ر

مسلم.)323( :
()1
ر
( )2البخاري.)5402( :
( )3مصنَف ِ
ابن ِأب شيبة.)5/1( ،
( )4مصنَف ِ
ابن ِأب شيبة.)33/1( ،
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 oقال ♫:
-3
-4

الص ِحيح وهـو مـا اتَصـل
َأولا َ

إســـــناده ومل يش َ
ـــــذ أو يعـــــل

ير ِويـ ِـه عــد رل ضــابِ رط عــن ِمثلِـ ِـه

معتمـــــدر ِِف ضـــــبطِ ِه ونقلِ ِ
ـــــه

الصحيحَ:

احلديثُ الصَّحِيحُ

ِ
الضبط إىل منتهاه من ِ
«هو ما اتصل إسناده ِ
غي شذوذ وَل علة».
بنقل عدل تام
ر
رشوط مخس رة ،إذا اجتمعت ِِف حديث ما ،كان صحيحا حيتج ِبه ِعند
فهذه
ِ
ِ
احلديث.
أهل
أولَ:اتصالََاإلسنادَََ.
ًَ
فاَلتصال ضدَ اَلنقطا ِع.
ِ
طريق ِ
املتن».
واإلسنادَ« :هو حكاية
ِ
السند ِمن الكال ِم».
واملتنَ« :هو ما انتهى إليه َ
يتحمل كل راو احلديث ممن فوقه».
ومعنى«َ:اتصالََاإلسنادَ»« :أن
َ
مثالهَ :قال البخاري حدثنا عبد اهلل بن يوسف قال أخربنا ر
مالك عن نافع عن
ِ
ِ
عبد اهلل ِ
بن عمر ¶ َ
العرص كأ َنام
أن رسول اهلل ^ قال« :الذي تفوته صالة
وتِر أهله وماله».
فاإلسناد هو« :قال البخاري حدثنا عبد اهلل بن يوسف قال أخربنا ر
مالك عن
نافع عن ِ
عبد اهلل ِ
بن عمر ¶».
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ِ
العرص كأ َنام وتِر أهله وماله».
واملتَنَ هو« :الذي تفوته صالة
ِ
ِ
اإلسناد هو:
اتصال
ومعنى
حتمل -هذا احلديث عن عبدََاهللَبنََيوسفَ.
أن يكون البخاريَ -أخذ و َ
وحتمل -هذا احلديث عن مالكََ.
وكذا عبدََاهللَبنََيوسفَ -أخذ َ
وحتمل -هذا احلديث عن نافع.
وكذا مالكَ -أخذ َ
وحتمل -هذا احلديث ِ
عن ابنََعمرََ¶.
وكذا نافعَ  -أخذ َ
وحتمل هذا احلديث ِ
عن «النبيَ ^».
وكذا ابنََعمر ◙ ،أخذ َ
ِ
اَلتصال.
فبهذا يتح َقق رشط
ِ
ِ
املوصول».
باحلديث
قالََالذهبيَ ♫َ« :ل جيوز اَلحتجاج إَل
ثان ًياَ:العدالةَ:
ِ
الناس املرض قوله وحكمه.
العدل من
ِ
ِ
للكبائر ،وَل
الديانة ،غي مرتكب
ويفَالصطلَحَ« :العدل هو البالغ ،صالح
ِ
ِ
ِ
املروءة».
ب لوار ِم
مرص عّل
الصغائر ،وجمتن ر
ر
ِ
ِ
مالزمة التقوى واملروءة».
صاحبها عّل
وقيلََإنََالعَدالةََهي« :ملك رة حتمل
ِ
ِ
الضبط كام سوف ِ
يأت.
بخالف
الر ِاوي
وعّل هذا فالعدالة مبحثها ديانة َ
ِ
ِ
ِ
الصغائر».
اإلرصار عّل
الكبائر وعدم
والتَقوَى« :هي اجتناب
ِ
عذاب اهلل وقاية».
أَوََيَقَالَ« :هي أن جتعل بينك وبي
ِ
ِ
واملروءةَ« :هي كل فعل أو قول أو ِحرفة يوجب فعلها َ
الناس
عادات
الذ َم ِِف
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وأعرافِهم املعترب ِة رشعا».
ِ
فمام سلف يتب َي لك َ
الرشوط:
أن العدل من توافرت فيه هذه
َ
ِ
ر
األداء ،أ َما التحم ِل في ِصح
رشط ِِف
أول :أن يكون مك َلفا «بالغا عاقال» :وهو
ًَ
حتم ِل الصبي الع ِ
اق ِل.
ِ
الربِي ِع وزعم أ َنه ع ِقل رسول اهلل ^
مثالهَ َقولَ َالزَهَرَيَ« :أخربين حممود بن َ
()1
وع ِقل جمَة جم َها من دلو كان ِِف د ِار ِهم» .
أيضا َقولَ َابنَ َعباسَ« :أقبلت راكبا عّل محار أتان وأنا يومئذ قد
ومثالهَ َ ً
()3
ناهزت ()2اَلحتالم ،ورسول اهلل ^ يصّل بالنَ ِ
اس بمنى. »...

ثان ًياَ:التَقوَىَ.
ِ
ِ
الص ِ
ِ
غائر».
الكبائر وعدم
وهي«اجتناب
اإلرصار عّل َ
قالََاحلازَمَيَ:

ِ
ِ
ِ
يكفيه ِِف
ارتكاب ما نى عنه ...وليس
أوامر اهلل واَلنتهاء عن
«هي اتباع
ِ ()4
ِ
الصغائر» .
الكبائر حتى جيتنب اإلرصار عّل
ذلك اجتناب
ِ
ِ
أربعة رشوط -فعدَ منها:-
العدل من
وقالََابنََالسَمَعَانََ« :لبدَ ِِف
ِ
فعل ال َط ِ
ِ
املحافظة عّل ِ
املعصية ،وأَل يرتكب من الصغائر ما
واجتناب
اعة،

( )1البخاري ،رقم.)839( ،
( )2أي قاربت.
( )3البخاري ،رقم.)861( ،
ِ
األئمة( ،ص.)34
( )4رشوط
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()1
يقدح ِِف دين أو عرض. »...

ثال ًثاَ:اجتنابََخوارمََاملروءةَََ:

ِ
املروءة يوجب سقوط شهادتِه بال خالف بي
قالَالعَيَنَيَ« :وكل فعل فيه ترك
()2
ِ
األئمة األربع ِة» .

صفة َ ِ
ِ
الرذ ِ
ائل؛
وقالَابنَرشدَ« :وإ َنام رشطنا ِِف
الشاهد أن يكون متصونا عن َ
()3
ألن صيانة ِ
ض من الد ِ
العر ِ
َ
ين ،فمن مل يصن ِعرضه ،مل يصن دينه» .
ثال ًثاَ:الضَبطَََ:
وهو عّل ِقسم ِ
ي كام قال حييىَبنََمعني ♫:
«ال َثبت ِ
ثبتان :ثبت صدر ،وثبت كتاب».
فاألولََ:ضبطََالصَدرَ:

ِ ِ
ِ
حتمله».
حتمله ويؤديه متى طلب منه كام َ
«وهو أن حيفظ ما َ

ثان ًياَ:ضبطََكتابَ:

حي ضبطِ ِه إىل ِ
«وهو أن يصون كتابه من ِ
حي أن يؤديه».
ِ
لصاحب حديث
قال َمَرَوَانَ َبنَ َحممدَ َأبو َبكرَ َاألسديَ َ(210هـ)َ« :ل ِغنى
عن ثالث:
 -1ر
صدق.
 -2ر
حفظ.
( )1القواطع.)45-1( ،

ِ
( )2البناية ِف ِ
الداية.)179/7( ،
رشح
( )3البيان والتَحصيل.)81/10( ،
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-3صحة كتب.
فإن كانت فيه ثِنت ِ
ان وأخطأته واحد رة مل يضه ،إن كان ِصد رق ِ
وص َحة كتب ومل
َ
()1

ضه» .
حيفظ ورجع إىل كتب صحيحة مل ي َ
راب ًعاَ:انتفاءََالشَذَوذَََ:

()2
الر ِاوي  ،مال ِفا من هو أوثق ِمنه».
«وهو ما رواه َ
()3
و ِقيل« :ما رواه الثقة مال ِفا من هو أوثق ِمنه» .
()4
ويدخل ِِف َ
الشاذ أيضا« :تفرد من َل حيتمل تفرده» .

مثالهَ:
شهد ،فمدار احل ِد ِ
اإلشارة حال ال َت ِ
ِ
وائل ِ
«ح ِديث ِ
يث عّل
بن حجر ◙ ِِف
()5
بن كليب عن ِ
وائل ِ
عاص ِم ِ
أبيه عن ِ
بن حجر» .
وسالم بن سليم وأبو عوانة وخالدر ال َطح ِ
فَرواهَ :ال َثو ِري وابن عيينة وشعبة َ
ان
ِ
بلفظ« :وأشار بإصب ِع ِه».
وعبد اهلل بن إدريس ..وغيهم
ِ
ِ
بإصبع ِه حيركها».
بلفظ «وأشار
ورواه :زائدة بن قدامة
املقبول للثق ِ
ِ
ِ
ات.
ملخالفة
فر َبام كان هذا مثاَل
( )1الكِفاية.)229 -1( ،
والضعيف.
( )2يدخل ِف هذا الثقة َ
ِ
ِ
التفرقة بي الشاذ وامل ِ
نكر.
احلافظ ِف
( )3هذا تفصيل
الص ِ
الح.
أصله ابن َ
( )4عّل ما َ
( )5أبو داود ( )726النسائي ( )126-2ابن ماجه ( )810الدَارمي ( )314-1أمحد ( )318-4وغيهم.
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()1
األخبار حيركها إَل ِِف هذا ِ
ِ
الرب. »...
قالَابنَخَزَيَمَةَ« :ليس ِِف يشء ِمن

وأماَقولَنا« :تفرد من َل حيتمل تفرده».
ِ
الصال ِحَ ،
املمكن أن يكون مقبول
الر ِاوي من
حرره ابن َ
فإن َ
هذا عّل ما َ
احل ِد ِ
يث وير ِوي خربا َل يالف فِ ِيه أحدا فينظر النَاقد فيى َ
الر ِاوي َل
أن هذا َ
تحمل هذا التفرد فيقول بشذو ِذ ِه ونكارتِ ِه.
ي َ
خامساَ:انتفاءََالعَلَةَََ:
ًَ
فالعلَةَ:
قادح ِِف ِصح ِة احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يث مع َ
السالمة».
َ
سبب غام رض ر
«هي ر
أن ظاهره َ
فالعلة خط رأ خ ِفي يقع ِِف احل ِديث َل يتف َطن له َإَل اجلهابِذة.
ِ
السن ِد
قال َاملَعَلمي َ♫« :إِذا استنكر األئ َمة املحققون املتن ،وكان ظاهر َ
فإنم يتط َلبون له علة ،فإِذا مل جيدوا له ع َلة قادحة مطلقا حيث وقعت،
الص َحةَ ،
ِ
للقدح ِِف ذلك».
أعلوه بع َلة ليست بقادحة مطلقا ،ولكنَهم يرونا كافية
أولَ:مراتبََاحلَديثََالصحيحََ:
ًَ

فَوَائِدُ

ِ
ِ ِ
ِ
ذكر أهل العل ِم َ
الص ِح ِ
بلوغ ِه املرتبة العليا
بحسب
يح درجات
أن للحديث َ
ِ
القبول.
والدنيا ِِف
أول :امل َتفق عل ِيه.
ف ًَ

( )1صحيح ابن خزيمة (.)354-1
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اري ومسلِم ِِف ِ
«أي ما أخرجه اإلمام البخ ِ
صحيحهام».
ر
ِ
بإخراج ِه البخ ِ
اري.
ثان ًيا :ما انفرد
ِ
بإخراج ِه مسلِ رم.
ثال ًثا :ما انفرد
راب ًعا :ما كان عّل رشطِ ِهام ومل يرجاه.

ِ
رشط البخ ِ
اري ومل يرجه.
خامسا :ما كان عّل
ًَ
ِ
رشط مسلِم ومل يرجه.
سادسا :ما كان عّل
ًَ
ِ
رشط واحد منهام.
ساب ًَعا :ما كان صحيحا وليس عّل
ثان ًياَ:تقديمََالبخاريَعىلَمسلمَََ.

أن صحيح البخ ِ
اجلمهور عّل َ
اري أصح ِمن ص ِح ِ
يح مسلِم ألمور ِمنها:
ِ
أن األحاديث املنتقدة عّل البخ ِ
َ -1
األحاديث املنتقد ِة عّل مسلِم.
اري أقل ِمن
 -2الرواة ا َل ِذين انت ِقدوا عّل البخ ِاري أقل ِمن الرو ِاة ا َل ِذين انت ِقدوا عّل مس ِلم.
ِ
-3جاللة اإلما ِم البخ ِ
ِ
الشأن
الناس عّل أ َنه أعرف ِمن مسلِم بذا
اري واتفاق
()1
حتى قالَالدَارَقَطَنَيَ« :لوَل البخ ِ
اري ما راح مسلِ رم وَل جاء» .

قائلَ:
وأنشدََبعضَهَمََ ً َ
تشـاجر قــو رم ِِف البخـ ِ
ـاري ومســلِم

لــــد َي وقــــالوا أي ذيـ ِ
ـــن تقــــدم

فقلــت لقــد فــاق البخـ ِ
ـاري ِصـ َحة

حسن الصـ ِ
ِ
ناعة مسـلِم
كام فاق ِِف

الر ِاوي.)98-1( :
( )1تدريب َ
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تنبيهٌ
ِ
ِ
فضلوا مسلِام عّل البخ ِ
صنيف وأ َنه َل
ناحية حس ِن ال َت
فضلوه ِمن
اري َ
الذين َ
بطرق ِه ِِف مكان واحد ،وقالوا ليس ِ
ِ
فيه إَل احل ِديث
يقطع احل ِديث ،وإنام يسوقه
أصحاب احل ِد ِ
ِ
يث.
يع حممو رد عند
السد وهو صن ر
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ِرجاله َل كالص ِ
ـحيح اشـتهرت

املعروفَطَرَ ًَقاََ:
()1

قالَاحلَمَوَيَ :
ِ
ِ
طرق ِه؛ أي :ما ع ِرف رجاله
جهة
«املعروف طرقا أي :ا َل ِذي ع ِرف ِمن
املخرجون له ،وكل ِمنهم مرج ،خرج ِمنه احل ِديث ،ودار ِ
عليه ،وذلك كناي رة ع ِن
ر
ِ
تصال.»...
اَل
«غَدَتَ» :أي صارت.

ِ
رجال ِ
الص ِح ِ
يح.
«لَكالصحيحَاشتهرَتَ» :أي :كشهر ِة
الرب َ
سنُ
احلَدِيثُ احلَ َ
مصطلح«َ:احلَسَنَ» :يطلق ويراد بِ ِه معان منها:
*املعنىَاألولَ:

()2
ِ
بنقل عدل تام َ ِ ِ
اآلحاد ِ
السن ِد ،غي مع َلل
قالَاحلافظَ « :وخرب
الضبط م َتص ِل َ
خف الضبط فاحلسن لذاتِ ِه».
وَل شا رذ :هو الص ِحيح لذاتِ ِه ...فإن َ

ِ
فاحلسَنَ َعندَ َاحلافظَ َهَوَ :ما توافرت ِ
فيه رشوط الص ِح ِ
الضبط
يح إَل رشط
الض ِ
بط.
الر ِاوي احلسن خفيف َ
ف َ
ِ
الفكر( ،ص.)51
( )1تلقيح
( )2نخبة ِ
الفك ِر( ،ص.)22
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*املعنىَالثانَ:
ِ
الكتاب :ح ِد ر
يث حس رن ،فإنام أردنا ِبه
وقال َالّتَمَذَيَ« :وما ذكرنا ِِف هذا
ِ
إسناد ِه عندنا:
حسن
ِ
ِ
بالكذب.
إسناده من ي َتهم
 كل ح ِديث يروى َل يكون ِِف وَل يكون احل ِديث شاذا. ويروى ِمن ِغي وجه نحو ذاك.
()1
فهو عندنا ح ِد ر
يث حس رن» .

األسانيد أطلق ِ
ِ
عليه الّت ِمذي حينها
فإِذا توافرت الرشوط الثالثة ِِف إسناد ِمن
مصطلح «حَسَنَ».
املعنىَالثالثَ:
منهَمََمنَأطلقََمصطلحََاحلسنََعىلَاملناكيََالغرَائبَََ.
قالَإبراهيمََالنَخَعَيََ:
()2
الرجل أحسن ح ِديثِ ِه أو أحسن ما عنده» .
«كانوا يكرهون إِذا اجتمعوا أن ي ِرج َ

قالَاخلطيبَ -تعليقا عّل ِ
قول إبراهيم النَخ ِعي:-
ِ
ِ
باألحسن الغريب؛ َ
املألوف يستحسن أكثر
ألن الغريب غي
«عنى إبراهيم

(ِ )1
العلل الصغي.)758-5( :
( )2املحدث الفاصل( ،ص .)46
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()1
املناكي ِ
املعروف ،وأصحاب احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
بذه العبار ِة» .
يث يعربون ع ِن
املشهور
من

أيضا:
وشاهدَهََ ً
ِ
تروي عن ِ
«قول شعبة حينام س ِئل ِمل َل ِ
امللك ِ
بن أب سليامن؟ قال:
عبد
()2
«تركتهِ ،قيل له إ َنه حسن احل ِد ِ
يث قالِ :من حسنِها فررت» .
*املعنَىَالرَابَعَ:
دل ِ
يطلق مصطلح احلس ِن ويراد به ما َ
عليه معناه اللغ ِوي.
وشاهد هذا:
قالَقيسََبنََالرَبيعَ:
«كنَا إِذا أتينا املشايخ ،قدَ منا سفيان ال َثو ِر َي ،يكتب لنا ،وكان أخ َفنا كتابة،
()3
مر بح ِديث صغي حسن حفظه ومل يكتبه ،ففطِنَا له وعزلناه» .
فكان إِذا َ
()4
وقالَحييَىَالقَطَانَ« :ما رأيت أحدا أحسن ح ِديثا ِمن شعبة» .

ِ
ألخالق ِ
الراوي.)75-1( ،
( )1اجلامع
ِ
ِ
والتعديل.)56/1( ،
اجلرح
( )2مقدمة
( )3اجلامع ()209-2
ِ
ِ
والتعديل ()176-1
اجلرح
( )4مقدمة
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اخلالصةُ

وعّل هذا فمصطلح «حسن» يطلق عّل معان منها:
ِ
ِ
الضبطِ ،
ِ
الص ِح ِ
الضبط.
احلسن خفيف
فراوي
يح إَل متا َم
-1نفس حد َ
ر
ر
ثالث كام سبق ِِف إطال ِق الّتمذي.
رشوط
-2ما توافرت فِ ِيه
-3املنكر الغريب.
ِ
القبيح.
-4احلسن اللغوي ا َل ِذي هو ضد
فوائدُ

ِ
للحسن هو اإلمام الّت ِمذي ♫.
أول :أول من وضع حدا
ًَ
وقد استخ ِدم قبل الّتمذي بمعان كثية ،ذكرت بعضها ،فال نخلط بي
املبحث ِ
ي.
فأول من وضع له حدا هو اإلمام الّتمذي ♫ ِِف ِ
جام ِع ِه ،مع استخدا ِم
ِ
األئمة قبل اإلما ِم الّتمذي بمعان كثية.
هذا املصطل ِح ِمن ِقب ِل
ِ
ِ
األحاديث بقول ِ ِه:
وصف
ثان ًيا :أكثر الّتمذي ♫ ِِف كتابِ ِه اجلام ِع ِمن
ِ
ِ
ِ
لكون حد
العلامء؛
بعض
«حسنَ َصحيحَ» ،فكانت هذه العبارة مشكِلة عند
ِ
الص ِح ِ
يح عندهم فقالوا:
احلسن يالف حدَ َ
احلسن خفيف َ ِ
ِ
الص ِح ِ
يح تام الضبط ،فيكف يطلق عّل
راوي
الضبط ،وراوي َ
احل ِد ِ
يث كال الوصف ِ
شك َ
ي ،وَل َ
فس احلسن ِِف
أن هذا اإلشكال
ر
مطروح عند من َ
ِ
ِ
بأن ِ
إطالقات الّتمذي َ
الّتمذي يطلِق
الضبط وقد سبق وقلنا إ َن
راوي ِه خفيف
َ
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ِ
ِ
ر
ر
ثالث.
رشوط
اإلسناد ا َل ِذي توافرت فِ ِيه
احلسن عّل
مصطلح
ِ
ِ
بالكذ ِ
ب.
إسناد ِه م َته رم
-1أن َل يكون ِِف
-2أن َل يكون شاذا.
-3يروى ِمن ِ
غي وجه.
ِ ِ
ِ
الص ِح ِ
يح.
فالناظر ِِف هذه الرشوط جيد َأنا تنطبق عّل احلديث َ
ِِ
هم ،ويروى ِمن ِ
غي وجه ،والوجوه أعم ِمن أن
فهو غي شا رذ وَل ِِف إسناده م َت ر
ِ
العلامء تصلح أن تكون وجوها ،كام قال
تكون أحاديث؛ بل قول الصحاب وفتوى
الشافعي ِِف ح ِديثِ ِه ع ِن املر ِ
سل وما يعضده.
ِ
فقوله :حسنَ َصحيح ََل تنافر بينهام ،كام لو قلنا :ح ِد ر
يح ،أو
يث عال صح ر
ر
صحيح.
نازل
ر
وأ َما احلافظ ابن حجر ♫ فذهب إِىل تفصيل ،وهو:
ــد ِ
أول -:إن كــان للح ِ
ِ
باعتبــار إســناد،
يث إســنا رد فــأكثر؛ فحينهــا حســ رن
ًَ
ِ
ِ
باعتبار إسناد.
يح
صح ر
ِ ِ
حس ـن ح ِديث ـه الــبعض
ثان ًيــا -:إن كــان لــه إِس ـنا رد واحــدر ؛ فيكــون فيــه راو َ
وصحح ح ِديثه البعض.
َ
هذا رأي احلافِ ِ
ظ ♫ ،واهلل أعلم.
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وكل ما عن رتب ِة احلس ِن قرص

الض ِعيف وهو أقسـاما كثـر
فهو َ

فاحلَدِيثُ الضَّعِيف
ِ
الرب املقب ِ
رشوط ِ
ول».
«هو ما فقد رشطا ِمن
ي ِ
أن للح ِد ِ
انتفائ َي ِ
يح ثالث رشوط ثبوتِ َية ،ورشط ِ
فنحن قد ذكرنا َ
يث الص ِح ِ
ي.
الثبوتيَةَََ:
اإلسن ِ
اتصال ِ
اد  -عدالة مجي ِع الرو ِاة  -ضبط مجي ِع الرو ِاة.
الث أد ِرج احل ِديث ِِف املردود ِ
الرشوط ال َث ِ
ِ
ر
ات.
رشط ِمن ه ِذ ِه
فإِذا ف ِقد
والنتفَائَيَةَََ:
وذ ِ -
انتفاء الشذ ِ
والع َل ِة.
فإِذا وقع الشذوذ واإلعالل ِِف سند أصبح ضعيفا غي معمول بِ ِه.
سألةٌ
َم ْ
حكمُ العملِ باحلَدِيثِ الضَّعِيفِ
الض ِع ِ
أهل احل ِد ِ
يف ِِف احل ِ
اجلمهور ِمن ِ
الل
يث عّل عد ِم العم ِل بال ِرب َ
ابن م ِعي ،والبخ ِ
ِ
وغيها ،ح ِكي هذا ع ِن ِ
واحلرا ِم ،والفض ِ
اري ،ومسلِم ،وأ ِب
ائل
ِ
ِ
زرعة ،وأ ِب حاتِمِ ،
الكثي.
وغي ِهم
وابن ِح َبان..
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بالض ِع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األعامل برشوط:
فضائل
يف ِِف
جواز
األئمة إِىل
وذهب فر ريق من
العمل َ
أول :أن يكون الضعف غي شديد.
ًَ
ثانيا :أن يكون موضوع احل ِد ِ
يث الفضائل.
ً
ثال ًثا :أن يكون مندرجا حتت أصل عا رم.
راب ًعا :أن َل ِ
يعارضه ح ِد ر
صحيح.
يث
ر
خامسا :أن َل ِ
يعتقد سنية ما َ
دل علي ِه.
ًَ
ِِ
قائم ،واهلل أعلم.
فإِذا توافرت هذه الرشوط فالالف ر
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ومـــا أضـــيف للنَبِـــي املرفـــوع

ومـــــا لِتـــــابِع هـــــو املقطـــــوع

يفَهذاَالبيتَنوعانَمنَأنواعَعلومَاحلديثَ،ومهاََ:
-1املرفوع.
-2املقطوع.
أخره إِىل البي ِ
وكان األوىل بِ ِه أن يتحدَ ث ها هنا عّل املوق ِ
وف ،ولكنَه َ
ت
ِ
الامس عرش ،فنتك َلم علي ِه ها هنا تبعا.
أولَ:املرفَوعََ:
ًَ
املرَفَوعَ« :هو ما أ ِضيف إِىل النَبِي ^ ِمن قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلق َية
أو خلق َية».

()1
فمثالََالقولَ« :قوله ^ :إنام األعامل بالني ِ
ات. »...
َ
()2
إن النبي ^ كان ِ
ِ
ومثالََالفعلََ « :
بفضل ميمونة. »...
يغتسل
َ
ِ
ب بي يد ِي النبي ^ ومل ينكر
ومثالَ َالتَقَرَيرَ« :أكل خالد بن
الوليد َ
الض َ

ِ
عليه» .
()3

( )1البخاري ،رقم.)1( ،
( )2مسلِ رم ،رقم.)323( ،
( )3البخاري ،رقم.)5402( ،
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ومثالََالصَفَةََاخلَلَقيَةَ« :ما م ِسست ح ِريرا وَل ِديباجا ألي ِمن كف النَبِي ^،
()1
يح أو عر ِ
وَل ش ِممت ِرحيا قط أو عرفا قط أطيب ِمن ِر ِ
ف النَبِي ^» .
ومثالََالصَفَةََاخلَلَقَيَةَ« :قول عائشة كان ِ -
أي النبي ^  -خلقه القرآن» .
()2

ثان ًياَ:املَوَقَوفَََ:
املَوَقَوفَ:
ِ
الصح ِاب ِمن قول أو فِعل أو تق ِرير أو ِصفة خل ِق َية أو
«هو ما أضيف إِىل َ

خل ِق َية».

مثالهَ:
()3
قال عمر بن ال َط ِ
اب ▲َ«:ل تقبل صال رة بغ ِي طهور» .

س َأ َل ٌة
َم ْ
كمُ الرَّفعِ
املَ ْوقُوفَاتُ الَّتِي لَ َها حُ ْ
ِ
ِ
هناك ما يصدق ِ
ِ
الرف ِع،
حقيقة
املوقوف ولكنَه ِِف
عليه صورة
األمر له حك ِم َ

ِ
فمن هذا:

ِ
ِ
 -1أن يقول الصحاب ِ
ِ
إضافة ذلك للنبي ^.
األفعال مع
حرمة فعل من
بحل أو
قال َابن َالصلح َ♫ :معلال« :أل َن ظاهر ذلِك مش ِع رر بِ َ
أن رسول اهلل ^
( )1البخاري ( )3561مسلِ رم (.)2330
( )2الص ِحيح اجل ِ
امع (.)4811
َ
( )3مصنَف ِ
ابن ِأب شيبة.)5/1( ،

أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ
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ِ ()1
عليه» .
ا َطلع عّل ذلِك وأق َرهم
ِ
ِ
ِ
والغيبيات ولكن بقي ِد وهو :أن َل يكون قد
املاضية
أخبار األم ِم
 -2أن ي ِرب عن

ِ
أخذ عن ِ
الكتاب.
أهل
الصحاب :أ ِمرنا بكذاِ ،
ونينا عن كذا.
-3قول َ
ثال ًثاَ:املَقَطَوعَََ:
وهو ما أ ِضيف إِىل التَابعي ِمن قول أو فعل أو صفة.
ِمثاله:
قول جماهد« :اَلستنشاق شطر الطه ِ
ور» .
()2

الصَحَابَ:

َتتِمَّ ٌة

ِ
النبي ^ مؤمنا ِبه ومات عّل اإلسال ِم ،ولو خت َللت حياته ِر َد رة».
«هو من لقي َ
التَابعَيَ:
ِ
ب».
الصحا َ
«هو من لقي َ
املَخَضَمَ:
«هو من أدرك اجلاهلية واإلسالم ،ومل ير النَبِ َي ^».

وراجع نص ِ
ِ
( )1مقدمة ِ
ابن ال َص ِ
كالم ِه.
الح،)67( ،
َ
( )2مصنَف ِ
ابن ِأب شيبة.)5/1( ،
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 oقال ♫:
-8

اإلســن ِ
واملس ـند املت َِصــل ِ
اد ِمــن

ر ِاويـ ِـه ح َتــى املصــطفى ومل يــبِن

بفتح الن ِ
«املَسَنَدَ»ِ :
ون.
«املتصلََاإلَسنادَ»ِ :
أي ا َل ِذي اتصل إِسناده.
«منََراويهََحتىَاملصطفى» :أي :منتهاه إِىل النَبِي ^.
«ولََيَبَنَ» :أي مل ينقطِع.
س َندٍ
ط َلحُ مُ ْ
صَ
مُ ْ
يطلق مصطلح مسند عّل معان كثية منها:
-1املسنَدَ:
«هو مرفوع صحاب بسند ظاهره اَلتصال» وهذا إطالق احل ِ
اك ِم واختيار
ر
احلافِ ِ
ظ.
ِ
التعريف َل بدَ فِ ِيه ِمن قيد ِ
ين.
فاملسند عّل هذا
 اَلتصال. الرفع.-2املسنَدَ:
«هو املتصل إِىل منتهاه» وهو إطالق ال ِط ِ
يب.
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-3املسنَدَ:
()1
«هو املرفوع سوا رء كان متصال أو منقطعا» وهو إطالق ِ
ابن عب ِد الرب .

تتمةَََ:
يطلق املسند عّل نوع ِمن أنواع املصنَ ِ
فات احل ِديث ِية التِي جتمع أحاديث كل
ِ
ومسند إسحاق ِ
ب عّل ِحدة كمسن ِد أمحد ِ
بن راهوي ِه.
بن حنبل
صحا ر

( )1التمهيد.)21/1( ،
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ومـــا بِســـم ِع كـــل راو يت َِصـــل
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إِســـناده لِلمصـــطفى فاملت َِصـــل

املعنى َ
أن املتَصَلَ هو ا َل ِذي اتصل إِسناده ورفِع إِىل النَبِي ^.
املتصل رشط ِ
ِ
ي:
فرشط املصنف ِِف
اإلسن ِ
-1اتصال ِ
اد.
-2الرفع.
ِ ِ
حرره احلافِظ ابن حجر ♫.
فال فرق حينها بينه وبي املسند ا َلذي َ
ِ
العلامء من قال:
ومن
املتصلََأوَاملوصولَ:
«هو ما اتصل إِسناده إِىل منتهاه سوا رء كان مرفوعا أو موقوفا».
ِ ِ
حرره الطِيب البغدادي ♫.
فال فرق حينها بينه وبي املسند ا َلذي َ

أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ

32

 oقال ♫:
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مسلس رل قل ما عّل وصف أتى

ِمثـــل أمـــا واهلل أنبـــأ ِين الفتـــى

كــــذاك قــــد حدَ ثن ِ ِ
يــــه قــــ ِائام

أو بعـــــد أن حـــــدَ ثِنِي تب َســـــام

ا ُملسَ ْلسَلُ

اد عّل صفة أو حالة ِ
اإلسن ِ
ِ
رجال ِ
واحدة».
«هو تتابع
وهوَأنواعَََ:
-1مسلس رل بأحو ِ
ال الرو ِاة.
-2مسلس رل بصف ِ
ات الرو ِاة.
بصفة الرو ِ
ِ
اية.
-3مسلس رل
فمثالََاألوَلَ:
ح ِديث معاذ َ
أن النَبِ َي قال له« :يا معاذ ،إِين أحبك ،فقل ِِف د ِبر كل صالة
()1
اللهم ِ
أعني ...احل ِديث» .
َ
فتتابع الرواة عّل ِ
قول النَبِي ^« :إِين أحبك».
أيضاَ:
ومثالهََ ً
ِ
ب ◙ :أخذ رسول اهلل ^ بي ِدي فقال« :خلق اهلل  الّتبة يوم
حديث أ ر
الشجر يوم ِ
السب ِ
اَلثن ِ
ت ،وخلق فِيها ِ
اجلبال يوم األح ِد ،وخلق َ
ي ،وخلق املكروه
َ

ِ
والليلة ( ،)109وأبو داود (.)1522
( )1أمحد ،)245- 244-5( :والنَسائي ِِف عم ِل اليو ِم
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()1
يوم الثالث ِ
اء ...احل ِديث» .
أخذ ِ
فتتابع الرواة عّل ِ
يد املتكل ِم ِِف هذا ِ
الرب.

مثالََالثَانَََ:
ما أخرجه أمحد(ِِ )2ف مسن ِد ِه عن ِ
عبد اهلل ِ
بن سالم قال« :قعدنا نف رر ِمن
اب رس ِ
أصح ِ
ب إِىل اهلل تعاىل
ول اهلل ^ فتذاكرنا فقلنا :لو نعلم أ َي األعام ِل أح َ
هلل ما ِِف السامو ِ
ات وما ِِف األر ِ
ض ،وهو الع ِزيز
لع ِملناه؟ فأنزل اهلل تعاىل﴿ :س َبح َِ
َ
ِ
ِ
ِ
[الصف.]2-1 :
احلكيم ،يا أُّيا ا َلذين آمنوا مل تقولون ما َل تفعلون كرب مقتا﴾ َ

قال عبد اهلل بن سالم :فقرأها علينا رسول اهلل ^ ،قال أبو سلمة :فقرأها
علينا ابن سالم :قال حييى :فقرأها علينا أبو سلمة ،قال ابن كثِي -وهو حممدر :-
فقرأها علينا األوز ِ
اعي ،قال عبد اهلل :فقرأها علينا ابن كثِي».
()3

قالَاحلافظََابنََحجرََ♫َيفَالفَتَحَ :
ِ
ورة مسلسال ِِف ح ِد ِ
«وقد وقع لنا سامع ه ِذ ِه الس ِ
نزولا،
يث ذكِر ِِف َأول ِ ِه سبب
املسلسالت مثله مع م ِز ِ
ِ
يد علو ِه».
صحيح ،ق َل أن يقع ِِف
ر
وإسنادَهََ
َ
َ

( )1مسلِ رم.)2789( :
( )2أمحد.)23789( :
( )3فتح الب ِ
اري.)641-8( :
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اَ

وقالَالذهبيََ♫َ،يفَاملَوقَظَةََ:
()1
ِ
ِ
الصف» .
«وأقواها املسلسل بقراءة سورة َ
وقالَالسَخَاويََ♫َ،يفَفَتَحََاملَغَيثَ:
()2
ِ
الصف» .
«وأصحها مطلقا املسلسل بسورة َ
ومثالََالثَالثَ:
سندر كله سمعت أو حدَ ثنِي.
تتمةَََ:
عليهم رمحة اهلل ،ألنَه ِ
احل ِديث املسلسل بحثه أهل ِ
العل ِم ِ -
حيمل فوائد ِمنها:
ضبط الر ِاوي للح ِد ِ
ِ
يث.
-1أنَه عالم رة عّل
َ
ِ
اتصال ِ
-2أنَه ي ِفيد اَلتصال  -أي َ
اإلسناد.-
أن املسلسل عالم رة عّل
أن غالب املسلس ِ
وأنبه عّل يشء آخر هاهنا وهو َ
ضعاف وأغلبها تكون
الت
ر
ِ
ِ
الطبقات ث َم ينقطع التسلس ِل.
بعض
ِِف

(ِ )1
املوقظة( :ص.)44
ِ
املغيث.)41-4( :
( )2فتح
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مشــهور مــر ِوي فــوق مــا ثالثــه

ي ِمن أنوا ِع علو ِم احل ِد ِ
تك َلم الناظم هاهنا عّل نوع ِ
يث ،وها:
-1الع ِزيز.
-2املشهور.
ِ
ولبيان كال النوع ِ
ي أقول:
طرق كثي رة بال عدد وإِ َما أن يكون له ر
الرب إِ َما أن يكون له ر
طرق حمصور رة.
فاألول :هو املتواتر.
َ
ِ
والثاين :هو اآلحاد.
أولَ:املتواتَرََ:
ًَ
املتواتَرَ:
طبقات السن ِد ِ
ِ
حتيل العادة تواطؤهم
كثي ِِف كل طبقة ِمن
«هو ما رواه ر
َ
مجع ر
عّل الك ِذ ِ
ب ،وأسندوه إِىل يشء حمسوس ،وأفاد العلم الي ِقين ِ َي».
رشحََالتعريفَََ:
«مجعََكثيَ»ََ:
ِ
ِ
العدد ا َل ِذي يصي احل ِديث متواترا.
حتديد
اختلف أهل العل ِم ِِف
وقيل :أربعيِ ،
وقيل :عرشةرِ ،
وقيل :مخس رةِ ،
باألربعةِ ،
ِ
وقيل :سبعي.
فمنهم من ع َينه
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ِ
ِ
معي؛ بل األمر كام قال
والصواب ا َلذي عليه اجلمهور :أننا َل نحده بعدد َ
()1
ِ
ِ
الص ِح ِ
يح» .
احلافِظ« :فال معنى
لتعيي العدد عّل َ
«يفََكلَطبقةََمنَطبقاتََالسَنَدَ»َ:
ِ
َالطبقةَ :هي الطائفة من النَ ِ
الصفة.
اس املشّتكون ِِف
َفالصحابةََ:
ِ
َطبق رة َل ِ
السالف ِ
ذكر ِه.
تفاق ِهم ِِف حد الصحاب
التابعونَ:
ِ
طبق رة َل ِ
السالف ِ
ذكر ِه.
تفاق ِهم ِِف حد التابعي
اإلسن ِ
ِ
املتواتر أن تكون الكثرة ِِف مجي ِع ِ
ر
اد.
فرشط ِِف
«حتيلََالعادةََتواطَؤَهمَعىلَالكذبَ»َ:
ِ
ِ
الكذب ،وهذا
أحالت العادة تواطؤهم عّل
كثي
هذا رش رط آخر وهو :عد رد ر
صفات النَ ِ
ِ
قلة ،فاألئمة الكبار
العدد غي حمصور كام ذكرنا ،وإنام النَظر يكون إِىل
وابن ِس ِيين وأ ِمث ِ
وابن املبار ِك وال َثو ِري ِ
كالزه ِري ِ
الم ،إِذا اجتمعوا عّل خربَ ،ل
يكون اجتامعهم كاجتام ِع ِ
غي ِهم ِمن عام ِة الرو ِاة ،وكذا اجتامع عدد ِمن الرو ِاة ِِف
بلد واحدة عّل خرب غي اجتام ِع عدد من الرو ِاة ِِف بلدان متلفة.
َ

( )1نزهة النَظ ِر( :ص.)17
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«وأسندَوهََإَلَيشءََحمسوسَ»ََ:
احلس أ ِي السمع والبرص ...وعّل هذا فرشوطَ َاخلبََ
أي أن يكون مستندهم َ
املتواتر ِهي:
ِ
ِ
الكذب ،وهذا العدد غي حمصور
كثي أحالت العادة تواطؤهم عّل
ًَ
أول :عد رد ر
كام ذكرنا.
ِ
السن ِد.
ثان ًَيا :الكثرة املشّتطة َلبدَ أن تكون ِِف مجي ِع طبقات َ
احلس ِ
أي السمع والبرص ...وهكذا.
ثال ًثا :أن يكون مستندهم َ
ِ
لسامع ِه.
راب ًعا :وأن يفيد خربهم إفادة العل ِم
ِ
األخبار ،صار بذا متواترا.
فإِذا توافرت ه ِذ ِه الرشوط ِِف خرب ِمن
ثم هم يقسمون الرب املتواتر إِىل قسم ِ
ي:
َ
أولَ:لفظيَ :وهو ما تواتر لفظه.
ًَ
َار» ر ِوي ع ِن ال ِ
مثل ح ِد ِ
يث« :من كذب عّل متعمدا فليتب َوأ مقعده من الن ِ
عدد
َ
ِ
اللفظ.
اجلم بذا
ثان ًياَ:معنَوَيَ :وهو ما تواتر معناه دون لفظِ ِه.
بأحاديث رف ِع اليدي ِن ِِف الدع ِ
ِ
ِ
ونحوها.
اء،
ويمثلون له
ثان ًياَ:اآلحادَََ:
خبََاآلحادَ« :هو ماله ر
طرق حمصور رة».
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أقسامُ اآلحادِ

ِ
اآلحاد إِىل ثالثِ ِة أقسام:
ينقسم خرب
أولَ:املشهورَ:
ًَ

«هو ما رواه ثالث رة فأكثر ما مل يبلغ حدَ ال َت ِ
واتر».
ثان ًياَ:العزيزَ:
اإلسن ِ
ِ
«وهو احل ِديث ا َل ِذي انفرد ِبروايتِه ِ
طبقات ِ
اد».
اثني ِِف طبقة ِمن
ثال ًثاَ:الغريبَ َأو َالفَرَدَ« :وهو ما رواه واحدر ِ
منفردا بروايتِ ِه ِِف أي موضع ِمن
السن ِد».
َ

والغريب يق َسم إِىل ِقسم ِ
ي:

-1غريبََمطلَقَ« :وهو ما كان التفرد ِِف أصلِ ِه».
ِ
ِ ِ
معي».
-2غريبََنَسبَيَ« :وهو ما كان التفرد فيه بالنسبة إِىل شخص َ

اخلربُ
املتواترُ
لفظيٌّ

اآلحادُ
معنويٌّ

غريبٌ  -فردٌ
مطلقٌ

مشهورٌ
نسيبٌّ

عزيزٌ

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
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معــنعن كعــن سـ ِ
ـعيد عــن كــرم
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ومــــبهم مــــا فِيـ ِ
ـــه راو مل يســــم
ر

ي ِمن أنوا ِع علو ِم احل ِد ِ
تعرض النَاظِم ها هنا إِىل نوع ِ
يث:
َ
األوَلََ:املَعَنَعَنَََ.
الثَانََ:املَبَهَمَََ.

أولَ:املَعَنَعَنَ« :هو احل ِديث ا َل ِذي ر ِوي بصيغ ِة -عن.»-
ًَ
صورته أن يكون راو ِمن الرو ِاة عارص شيخا ِمن الشيوخ ،وكان ِِف مظن ِه
بصيغة -عنِ -
ِ
هذ ِه ِهي صورة هذا النَو ِع،
اللقاء بِ ِه ،وهو غي م ِدلس ،فروى عنه
الف ،فمنهم من قال هو ِمن ق ِ
الصال ِح ِِف
و ِِف قبول ِ ِه ِخ ر
بيل املرس ِل كام ذكره ابن َ
املقدمة ومل يسم ِ
قائله.
بقولم إ َن« :عن» َل ِ
ِ
تقتض اتصاَل َل لغة وَل عرفا ،وقالوا:
وع َللوا هذا
الرواة يأتون بِـ«عن» ِِف موض ِع اَلنقطا ِع واإلرس ِ
ال.
ِ
و هذا املذهب ِ
األحاديث ،ومن ِ
أجل هذا هجره الناس،
يقض عّل آَلف ِمن
ومل يعملوا بِ ِه.
ِ
الر ِاوي طويل
السمع ِاين إِىل
التفصيل ،فقال :إن كان َ
وذهب أبو املظ َف ِر َ
الص ِ
حبة فنعم َ
وإَل فال.
ِ
خف ِ
القول األو ِل ،مع ال َت ِ
ِ
ِ
وأظن َ
اشّتاط
يف ِِف
أصحاب
تعليل
أن تعليله نفس
ِ َ
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أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ

السام ِع لكل رواية.
َ

فريق ِمن ال ِ
ِ
ِ
علامء إِىل َ
السام ِع أ ِو
وذهب ر
الر ِاوي تقبل برشط ثبوت َ
أن عنعنة َ
الل ِ
ِ
اجلملة َل ِِف ح ِديث ح ِديث مع براءتِ ِه ِمن التَدل ِ ِ
يس.
قاء ِِف
بن امل ِدينِي وأبو زرعة ِ
ون ِسب هذا القول إِىل البخاري وعّل ِ
ومن ق ِبل ِهم شعبة
ِ
ِ
مجاهي
املذهب ما نقل ِمن إمجا ِع
وهو ا َل ِذي مال له احلافِظ ِِف نخبتِ ِه ،وح َجة هذا
ِ
العلامء عّل قبول ِ ِه.

كام نقل عنهم ابنَ َعَبَدَ َالبَ ♫ فقال« :وجدت أئمة احل ِد ِ
يث أمجعوا عّل
ِ
قبول املعنع ِن َل خالف بينهم ِِف ذلِك إِذا مجعوا رشوطا ثالثة».
أول :العدالة.
ًَ
ثانيا :ل ِقاء ِ
بعض ِهم البعض جمالسة ومشاهدة.
ً
ثال ًثا :الرباءة ِمن التَدل ِ ِ
يس.
برشط املعارص ِة والس ِ
ِ
المة ِمن التَدل ِ ِ
يس سوا رء
وذهب البعض إِىل َأنا تقبل
َ

علِم اللقاء أو َل.
ِ
والقاض ِ
اإلما ِم ِأب بك ِر ِ
ابن الطي ِ
ب
ون ِسب هذا القول إِىل اإلما ِم مسلِم،
ِ
ِ
الصي ِِف.
الباق َال ِين املالكي ،وأب بكر الشافعي َ
ثان ًياَ:املَبَهَمَََ:

الر ِاوي ا َل ِذي مل يع َي اسمه».
املبهمَ« :هو َ

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
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واملبهم عّل ِقسم ِ
ي:
َ-1مبهمََاإلَسنادََ.
مثالهََ:
ِ
األسانيد :حدَ ثِنِي ر
رجل أو حدَ ثِنِي ر
شيخ أو الثقة أو غي
أن يقع ِِف إِسناد ِمن
ِ
ِ
السن ِد.
ذلك ..وهذا يؤثر ِِف صحة َ
-2مبهمََاملتَنَََ.
ِ
الص ِ
حاب جاء ر
صحتِ ِه.
رجل إِىل النَبِي ^ »...وهذا َل يؤثر ِِف َ
مثاله« :قول َ

أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ
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 oقال ♫:
-14

وكـــل مـــا ق َلـــت ِرجالـــه عـــال

العَلَوََعىلَقسمنيَ:

و ِضـــده ذاك ا َل ِ
ـــذي قـــد نـــزَل

العُلُوُّ َوالنُّزُولُ

أولَ:عَلوََمطلقََ:
ًَ
وهو ِق َلة الوس ِ
ائط بي ال َر ِاوي وبي النَبِي ^.
ثان ًياَ:عَلَوََنَسَبَيََ:
وهو عّل نوع ِ
ي:
-1علوََبالنَسبةََإَلَإمامَ:
وهو ما ي ِقل العدد فِ ِيه إِىل ذلِك اإلما ِم ،كالزه ِري ،وال َثو ِريِ ،
وابن ِس ِيين.
َ-2عَلَوََبالنَسبةََإَلَأحدََاملصنَفَاتَ:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الص ِحيح ِ
ي ،والسن ِن
وهو ما يقل العدد فيه إِىل ذلك املصنف ،كصاحب ِي َ
ِ
األربعة ..ونحوها.
النَزولََ:

النُّزُولُ

ِ
الر ِاوي وبي النَبِي ^.
هو كثرة الوسائط بي َ
فوائدَ:
ِِ
للعال والنَ ِ ِ
ِ
تعرض إِىل
تعرض
اإلمام ابن َ
ازلَ ،
الصال ِح ِِف مقدمته عندما َ

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
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بعض املصطلح ِ
ات ا َلتِي لا عالق رة بالعلو والن ِ
ِ
زول ن ِحب أن ن ِشي إليها.
ً
أولَ:املوافَقَةََ:
بنفس عد ِد الوس ِائ ِ
ِ
َ« ِهي الوصول إِىل ِ
ط».
الر ِاوي
شيخ َ
ِمثاله:
وترو ِيه أيضا ِ
مسلِم روى ح ِديثا رب ِ
اعياِ ،
ِ
بواسط ِة أربع ِة رواة عن
فتأت أنت
ر

ِ
شيخ مسلِم فتكون قد وافقته.
الثَانََ:البَدَلَ:

ِ
ِ
شيخ ِ
«وهو الوصول إِىل ِ
الوسائط».
بنفس عد ِد
الر ِاوي
شيخ َ
ِمثاله:
مثال -املوافق ِة -ولكن ِ
«نفس ِ
شيخ ِ
تصل إِىل ِ
شيخ اإلما ِم مسلِم».
الثَالَثََ:املساواةَ:
تساوي ِِف إِسن ِ
«وهو أن ِ
ادك احل ِديث ملصنف».
ِمثاله:
وسائط ،ثم يأت مثل احلافِ ِ
ِ
ِ
«أن ِ
ويرو ِيه
ظ العراقي
يروي النَسائي ح ِديثه بتس ِع
َ
ِ
ِ ِ
ائي مع ما بينهام ِمن العم ِر».
بنفس عدد الوسائط ،فيكون قد وافق اإلمام النَس َ
راب ًعاَ:املَصَافَحَةََ:
ف بدرجة وتكون كالت ِ
«و ِهي نزولك ع ِن املصن ِ
لميذ له».
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أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ

ِمثاله:
ابن األمح ِر ا َل ِذي ِ
يروي املجتبى ع ِن النَس ِائي أو تكون مثل مكي ِ
«أن تكون مثل ِ
بن
عبدان ا َل ِذي ِ
يروي الص ِحيح عن مسلِم أو تكون مثل ِ
ابن داسة ا َل ِذي يروي السنن
بالنسبة إِىل عد ِد الوس ِ
ِ
ائط».
عن أب داود

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
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 oقال ♫:
-15

وما أضفته إِىل األصـح ِ
اب ِمـن

ـوف زكِـن
قول وفِعـل فهـو موق ر

«زكَنَ» :أي علِم.
ِ
ِ
الساب ِع.
وقد سبق وتك َلمنا عّل املوقوف عند البيت َ

أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ
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 oقال ♫:

 -16ومرسـ رـل ِمنــه الصــح ِاب ســقط

يـب مـا روى راو فقـط
وقل غ ِر ر

ي ِمن أنوا ِع علو ِم احل ِد ِ
تعرض النَاظِم ها هنا إِىل نوع ِ
يث:
َ

أولَ:املرسلَََ.
ًَ
ثان ًياَ:الغريبَََ.

ِ
أما الغريبَ فسبق احل ِديث ِ
البيت ال َث ِاين عرش.
عليه ِِف
َ
املرسلَ:

املُرْسَلُ

ِِف اللغ ِة :اإلطالق ،يقال أرسل اليشء أطلقه وأهله.
ِ
وِف اصطِال ِح املحدثِي له ِعدَ ة معان.
أشهرها:
كام قالَاحلافظَيفَالنَكَتَ:
«ما أضافه التابعي إِىل النَبِي ^ ممَا س ِمعه ِمن غ ِي ِه».
ِ
ب.
الصحا َ
«فالتَابَعَيَ» :هو من رأى َ
«مَاَسَمَعَهََمنَغَيَهَ» :أراد إخراج ما رواه التابعي ا َل ِذي رأى النَبِ َي ^.
ر
شخاص رأوا النَبِ َي ^ وليس لم رشف الصحب ِة؟
سؤال هل هناك أ
وهنا
ر
اجلواب :نعم.

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
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ِمثاله:
رجل كافِر التقى بالنَبِي ^ِ ،
« ر
فسمع ِمنه كالما ،ثم أسلم بعد وفاتِ ِه ^
ر
ِ
ِ ِ
يح ،ولكنَه
الر ِاوية صح ر
وروى ما سمعه من النَبِي ^ ،فيقول أهل العل ِم :هذا َ
تابِ ِعي –أي َحَكَ ً َم َوإَلَ َفعَلَمءَ َاحلَديثَ َيَطلَقَونَ َعليهَ َاملَخَضَم -وَل يثبِتون له
الصحبة ِبذا».
التَعرَيفَالثَانَ:
ِ
رسول اهلل ^.
هو ما أضافه التَابِعي الكبي إِىل
ِ
الصحابة وجالسهم ،وكثرت
«فالتَابَعيَ َالكبيَ» :هو ا َل ِذي ِلقي مجاعة ِمن
ب» ِ
روايته عنهم وق َلت روايته ع ِن التَابِ ِعي ،مثلِ « :
سعيد ِ
بن املسي ِ
وأمثال ِ ِه.
وهناَسؤالََماَهَيََعَلَةََالتفرقةََبنيََالتابعيََالكَبيََوالصَغيَ؟ََ
غي جلها ع ِن الت ِ
الص ِ
اجلوابََ :
َابعي ،وتقل روايته ع ِن
أن رواية التابِعي َ
ِ ِ
ِ
ِ
السند مع الصحاب تابعيا فأكثر ،وأ َما
الصحابة فيكون احتامل كون املحذوف من َ
التابعي الكبي فاحتامل السق ِ
ط فِ ِيه أقل.
َ
التعريفَالثَالثََ:
َ«هو ما سقط ِمن ِ
رجل واحدر » ،وهذا قد حكاه ابنَ َعبَدَ َالبَ عن ِ
سند ِه ر
أهل
احل ِد ِ
يث».
قالَابنَدَقَيقََيفَالقّتَاحَ:
ِ
القدماء املرسل عّل ما سقط ِمنه ر
رجل مطلقا ،وإن كان ِِف
«وقد يطلِق بعض

أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ
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أثن ِائ ِه» .
()1

وهذا املعنى استخدمه املتقدمون ،مثل البخ ِ
وأب داود ،والّت ِم ِذيِ ،
اريِ ،
وأب
حاتِم ،والدَ ارقطنِي.
فيقولون مثال ِِف ح ِديث رواه احلسن عن عمر ع ِن النَبِي ^ أنَه مرسال،
ِ
يقصدون َ
أن احلسن مل يسمع ِمن عمر ◙.
فخالصة هذا َ
أن مصطلح املرس ِل يطلق عّل ما رواه التابعي -واشّتط
البعض أن يكون كبيا -ع ِن النَبِي ^.
عمن مل ي ِ
دركه أو أدركه ومل يسمع ِمنه.
الر ِاوي َ
ويطلق عّل ما رواه َ
حُجِّيةُ املُرْسَلِ
اجلمهور ِمن املحدثِي عّل سق ِ
وط العم ِل باملرس ِل.
ِ
أصل قولِنا ،وقو ِل ِ
ِ
أهل
الروايات ِِف
قال َاإلمامَ َمسلمَ َ♫« :واملرسل ِِف
()2
ِ
باألخبار ليس بِح َجة» .
العل ِم

وقالَالّتَمَذَيَ َ♫« :واحل ِديث إِذا كان مرسال فإِنَه َل ِ
يصح عند ِ
أكثر ِ
أهل
()3
احل ِد ِ
يث ،وقد ض َعفه غي واحد» .
ِ
ِ
ِ
باملراسيل،
العمل
فرض
وقال َاخلَطَيبَ َ♫« :وا َل ِذي نختاره ...سقوط

( )1اَلقّتاح( :ص)58
الص ِح ِ
يح)46-1( :
( )2مقدمة َ
( )3العلل الصغي.)753 -5( :
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َ
وأن املرسل غي مقبول» .
وقال َابن َاألثيَ َ♫« :وأما أهل احل ِد ِ
يث قاطبةَ ،
فإن املراسيل عندهم
َ

ِ ()2
واهي رة» .

ِ
الص ِ
الح ،والنَو ِوي ،والعال ِئي ،وتعلِيلهم
وكذا نقله عنهم ابن عبد الرب ،وابن َ
بحال الس ِ
ِ
اقط ،وذهب البعض إِىل قبول ِ ِه برشوط تراجع ِِف مظانا.
هو اجلهالة
َ
ألن األصل أنم ِ
وأ َما مراسيل الصحاب ِة فمقبول رة كلها؛ َ
سمعوها ِمن صحابة
َ
اإلسن ِ
بحال الس ِ
ِ
اقط ِمن ِ
اد.
ِمثِلِ ِهم فينت ِفي اجلهل
َ

( )1الكفاية.)387 -1( :
ِ
األصول.)117 -1( :
( )2جامع
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 oقال ♫:

 -17وكــــل مــــا مل يت َِصــــل بحـ ِ
ـــال
واملعضــل الســ ِ
ِ
اثنــان
اقط ِمنــه
-18
َ
 -19األ َول :اَلســقاط ل ِ َ
لشــي ِخ وأن

وال َث ِ
انَ :ل يس ِقطه لكِـن ي ِصـف
-20

إِســـــناده منقطِـــــع األوصـــــ ِ
ال
ِ
وعــــان
ومــــا أتــــى مد َلســــا ن
ين ِقـــل ع َمـــن فوقـــه بِعـــن وأن
أوصــــافه بِــــام بِـ ِ
ـــه َل ينعــــ ِرف

وظاهر ص ِ
السقط ِِف األس ِ
ِ
ِ
نيع ِه أنَه
انيد،
ابتداءَ َاملصنَفَ َ♫ ِِف الكال ِم عّل

قسمه إِىل قسم ِ
ي:
قد َ
َاألوَلََ:ظَاهَرََ.
َوالثَانََ:خَفَيَ.
مترص ،فق ِد انتقى ِمن كل نوع ِ
ومن ِ
أجل َ
امله َم منه.
أن هذا النَظم
ر
أماَالسَقَطََالظاهرَ :فانتقى ِمنه املنقطِع واملعضل.
وأماَالسَقَطََاخلفيَ :فانتقى ِمنه الرب املد َلس.
السَّقْطُ الظَّاهِرُ

عرفه النَاظِم بأنَه هو:
فاملنقطع َ

ِ
التقريب ،وعّل هذا فاملرسل
ما مل يتصل بأي وجه كان ،كام قاله النَو ِوي ِِف
ِ
هؤَلء دخلوا ِِف مصطل ِح املنق ِطعِ.
واملعضل واملع َلق كل
ط إِسن ِ
ولذا ِمنهم من قال املنقطَع« :هو ما سقط ِمن وس ِ
اد ِه راو».
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ِ
املتأخرينِ ،مثال هذا:
وهذا هو األشهر ِعند
قال البخ ِاري :حدَ ثنا القعنبِي عن مالك عن نافِع ع ِن ِ
ابن عمر ع ِن النَبِي ...بِ ِه.
اإلسن ِ
فلو أ ِ
سقط ِمن ِ
اد « ر
نافع» سمي احل ِديث منق ِطعا.
مالك» أو « ر
وها هنا عدَ ة تنبيهات تتع َلق بذا النَوعِ:
أهل احل ِد ِ
أن بعض ِ
أول :بي املنقط ِع واملرس ِل ِصل رة ،وهي َ
يث قد يط ِلق
ًَ
اإلسن ِ
املرسل واملنقطع بمعنى واحد ،فيعربون عن أي سقط يقع ِِف ِ
اد عّل أي
ِ
ِ
ر
ر
مرسل،
السابق :القعنبِي عن نافع
املثال
مرسل ،فيقولون عّل
صفة كانت بأنَه
وسبق وأرشنا إِىل هذا قبل قليل.
ثانياِ :من العل ِ
امء من عدَ ِ
اإلسناد ا َل ِذي فِي ِه راو مبه رم منقطعا.
ً
رجل ع ِن ِ
الك حدَ ثِنِي ر
ِمثاله« :لو قال م ر
ابن عمر ...بِ ِه.»...
ِ
منقطع؛ َ
العلامء َل
فريق ِمن
ألن شيخ مالك
يقولون هذا إِسنا رد
مبهم ،وقال ر
ر
ر
مبهم؛ بل هو متَصَلَ َفيه َمن َل َيَعرَفَ،
يصح إطالق َاملنقَطَعَ عّل ما كان فِ ِيه راو
ر
اإلسناد باَلنقطاعِ؛ ألنَه مل يسقط ِمن إِسن ِ
وَل يصح أن يع َلل هذا ِ
اد ِه أحد رواتِ ِه.
ثال ًثا :حكى الطِيب البغد ِ
ادي َ
أن املنقطع ما ر ِوي ع ِن التَابِ ِعي فمن دونه ِمن
قول أو فعل.
وعّل هذا فاملنقطِع واملقطوع عنده سوا رء ،وقد سبق وقلنا َ
إن املقطوع هو ما
ذكِر ع ِن التَابِعي ِمن قول أو فعل.
النوعََالثَانََمنَأنواعََالسَقَطََالظَاهَرََهوَ«املَعَضَلَ»ََ.
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ان فص ِ
املَعَضَلَ :هو ما سقط ِمن إِسن ِ
اد ِه اثن ِ
اعداِ ،
رشيطة التَو ِال.
ِ
السابِ ِق:
فإِذا نظرنا إِىل املثال َ

البخ ِ
اري ع ِن القعنبِي عن مالك عن نافع ع ِن ِ
ابن عمر ...بِ ِه.»...
ال عّل ه ِذ ِه األس ِ
اإلسن ِ
ونافع ص َح إطالق اإلعض ِ
فإِذا سقط ِمن ِ
اد ر
انيد.
مالك
ر

معنًَىَثَانََللمعضَلَ:
أهل العل ِم إطالق ِ
و ِجد ِِف كال ِم ِ
لفظ «معضل» ويراد بِ ِه املنكر ،كام هو ِِف
كال ِم اإلما ِم ِ
ابن ع ِد ري ♫ ،فقد أطلق عّل ما فِ ِيه خط رأ أو نكار رة لفظ املعض ِل،
ر
فيقول :هذا ح ِد ر
والصواب فِ ِيه الوقف ،أو َل يصح ِمن هذا الوج ِه أو
معضل
يث
َ
أصل ِمن ح ِد ِ
ليس له ر
يث فالن وقد تكون الرواية ِبا متصل رة.
ثان ًياَ:السَقَطََاخلَفَيَََ:

يس ِِف عن ِ
نجعل كالمنا ع ِن التَدل ِ ِ
ارص ثالثة:
أولَ:التَدلِيس ت ِ
عريفه  -أنواعه  -حكمه.
ًَ
ثانيا :كيف تعامل املتقدمون مع مر ِوي ِ
ات املدل ِسي ،والتَباين املنه ِجي بينهم
َ
ً
ِ
إطالقات املتأخ ِرين.
وبي
ثال ًثا :األسباب ِ
احلاملة علي ِه.
أولَ:التدليسَََ:
ًَ
َلغ ًَة :التَدلِيس ِمن الدَ ل ِ
س.
ِ
مقاييس ِه.
والدَ لس كام قال ابن فَارَسَ ِِف
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()1

والالم والسي ،ر
«الدَ ال َ
رش وظلمة» .
أصل يدل عّل ر
ِ
فمن هنا:
يظهر معنى «دَلَسَ» ِِف الل ِ
غة وهو رش يراد إخفاؤه بحيث َل يشعر بِ ِه.
ِ ()2
ب» هذا ِِف اللغ ِة.
قالَابنَمَنَظَورَ« :فالتَدلِيس هو إخفاء العي
وأماَيفَاصطلَحََاملحَدَثَنيَ:
«هو كو ِن الر ِاوي مل يسم من حدَ ثه فأخفاه ،أو لكونِ ِه أوهم سامعه للح ِد ِ
يث
َ
ممَن مل حيدثه بِ ِه فأخفى حالته».
فاملتأمَلََهلذَاَالتَعرَيفََيَدََأنََالتدليسَعىلَقَسمَنيَََ:
ف والسك ِ
-1تدليسَإسنادَ وحتته أنواع العط ِ
ِ
وغي ِه.
وت
-2وتدليسَالشَيوخَََ.
وقبل أن أتكلم عّل كال القسم ِي أ ِحب أن أنبه عّل فارق ها رم وهو.
الفرق بي مبحثََالعَنَعَنَةََوعَلَمََاملراسيلَ ،وبنيََالتدليسَبصيغَةََ«عَنَ».
ِ
وأكتفي ِ
بنقل كالم ِنفيس لبنََرَشَيدََالفَهَريَ ♫.

ِ
مقايس اللغ ِة.)387 -3( :
( )1معجم
( )2لسان الع ِ
رب.)187 -5( :
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 oقال ♫:
غي ِذك ِر الواسط ِة يعد مدلسا ،بل بِق ِ
بمجر ِد العنعن ِة ِمن ِ
صد إُّيا ِم
« ...فليس
َ
السام ِع فيام مل يسمعِ ...
ِ
اإلشكال ،وتوضح
وهذ ِه نكت رة نفيس رة تكشف لك ِحجاب
َ
()1
الفرق بي من عنعن فعدَ مر ِسال ،ومن عنعن فعدَ مدلسا» .
فإِذا علِم هذا فأقول التَدلِيس ِ
مرجعه إِىل ِقسم ِ
ي:
أولَ:تدليسَاإلَسنادَََ.
ًَ
وهو عّل أنواع وصور:
شيخ ِه ا َل ِذي ِ
ِ
سمع عنه أحاديث مل يسمعها ِمنه ،أو ي ِ
روي
أ -أن ير ِوي عن
عمن عارصه ومل يلقه ،وهذا ا َل ِذي يسمى ِعند احلافِ ِ
ظ باملرسلََاخلَفَيَ ،وقد
َ
َ
أدخله البعض ِِف التَدل ِ ِ
يس.
اإلسن ِ
هذا هو تدلِيس ِ
اد.
سقط املدلس أداة الر ِ
ب -تدليسََالقَطَعَ :وهو أن ي ِ
واية ،ويذكر اسم َ
الشي ِخ.
فالن حدَ ثنا ر
ِمثاله :قال ر
فالنَ .
السامع وتقت ِض ِيه.
الر ِاوي صيغة تستلزم َ
َجـَ-تدليسَالسَكَوتََ:وهو أن يذكر َ
ِ
الر ِاوي حدَ ثنا ،ث َم يسكت ِ
وينوي قطع الكال ِم ،ث َم يقولِ :هشام
مثل« :قول َ
بن عروة عن ِ
أبيه عن عائشة ...مثال».

( )1السنن األبي( :ص.)65
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وقد اشت ِهر بِ ِه عمر بن ع ِ رّل املقدَ ِمي يقول :حدَ ثنا وس ِمعت ،ث َم يسكت ويقول

ِهشام بن عروة....

د -تدليسَالعَطفَ« :وهو أن يذكر شيخا س ِمع ِمنه ويعطِف ِ
عليه شيخا آخر
مل يسمع ِمنه».
مثالََماَرواهََاحلاكمََيفَمعرفةََعلومََاحلَديثَعنَهَشَيمََبنََبَشَيَ قال:
ِ
«وفيام حدَ ثونا َ
أصحاب هشيم اجتمعوا يوما عّل أن َل يأخذوا
أن مجاعة ِمن
ِمنه ال َتدلِيس فف ِطن لِذلِك فكان يقول ِِف كل ح ِديث يذكره :حدَ ثنا حَصَنيََومَغَيَةَ
فلام فرغ قال لم :هل د َلست لكم اليوم؟
عن إبراهيمَ ،
فقالواَ :ل.
ِ
ِ
إنام قلت حدَ ثِنِي حَصَنيَ ومَغَيَةََ
فقال :بّل ،مل أسمع من مَغَيةَ َحرفا ممَا قلتهَ ،
()1
غي مسموع ِل» .

أيضاَيفَعَلَلََأَمحَدَ:
ومثالهََ ً
«حدَ ثنِي أ ِب قال حدَ ثنا هشي رم قال أخربنا الكلبِي عن أ ِب صالح ع ِن اب ِن
س سهم ِ
ع َباس أ َن رسول اهلل ^ جعل يوم خيرب لِلفر ِ
ي ول ِ َلرج ِل سهام.
حدَ ثنِي أ ِب قال حدَ ثنا هشي رم قال وعبيد اهلل بن عمر عن نافِع ع ِن ا ِ
بن عمر ع ِن
()2
النَبِي ^ ..مثل ذلِك ،س ِمعت أ ِب يقول :مل يسمعه هشي رم ِمن عبي ِد اهلل» .
ِ
احلديث( :ص)78
( )1معرفة علو ِم
ِ
ِ
الرجال.)262-2( :
ومعرفة
( )2العلل
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وجعلوا لذا النَو ِع ِمن التَدل ِ ِ
يس صورا ِمنها ما ذكرنا وهو:
 -1عطف اس ِم راو عّل اس ِم راو قبله مع نِ َي ِة القطعِ.
ِ -2
سياق ح ِديث عّل مجل ِة ِ
ومنه عطف مجل ِة ِ
سياق ح ِديث قبله.
ِ
ِ
ِ
ِ
صيغة أداء ،وي ِ
األو ِل ث َم يذكر ال َث ِاين ِمن ِ
وهم
غي
السامع من َ
 -3ومنه أن ينفي َ
ِ
أنَه ِ
بخالف األ َو ِل.
سمع ِمنه
اري ِ
ِ
ثمة ح ِديث ِِف البخ ِ
وقيل َ
بذ ِه الصور ِة.
إن َ
قال َالبخاريَ  :حدَ ثنا أبو نعيم قال حدَ ثنا زه ري عن أ ِب إسحاق قال :ليس
ِ
الرمح ِن بن األسو ِد عن أبِ ِيه أنَه س ِمع عبد اهلل...
أبو عبيدة ذكره ،ولكن عبد َ
()1

وساقه.»...
قالَالبخاريََبعدَهََ:
ِِ
ِ
الرمح ِن».
«وقال إبراهيم بن يوسف عن أبِيه عن أ ِب إسحاق حدَ ثني عبد َ
هَامٌّ:

األئمة تدليسا ِ
ِ
بع َل ِة اإلُّيا ِم.
هناك صور أخرى قد يطلِق عليها بعض
ِ
 -1رواية الر ِاوي عمن مل يع ِ
موهة
ارصه ومل يد ِركه إِذا كانت روايته
َ
َ
اَلتص ِ
ال.
ِِ
سمى إرساَل؛ لعد ِم املعارص ِة ،ولكن أطلق بعض
وهذه الصورة األصل أن ت َ

(ِ )1
صحيح البخاري.)152( :
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مثل ه ِذ ِه الص ِ
املحدثِي عّل ِ
ور تدلِيسا ل ِ ِع َلة مجعت بينهام وهي اإلُّيا ِم.
مثاله :قالَابنَحبانَيفَمشاهيَعلمءَاألنصارَعندَذكرَعبدَاجلبارَبنَوائلَبنَحجرَ:
ائل وأمه ِ
«مات أبوه و ر
حام رل بِ ِه ،كل ما روى عن أبِ ِيه مد َل رس وإن كان َل
()1
حابة ،مات سنة ثِنتي عرشة ِ
يصغر عن صحب ِة الص ِ
ومائة» .
َ
فعبدَاجلبارََ:
ِ
مل ي ِ
ِ
بسامع ِه
البعض
عارص والده ومل يلقه أصال ،ومع هذا ملَا كان ث َمة إُّيا رم ِعند
ِِ
ِ
ِ
ِ
بأنا مد َلس رة.
من أبِيه وصف ابن ح َبان هذه الرواية َ
الصورةََالثانيةَََ:
رواية الر ِاوي ِمن صحيفة عمن عارصه ِ
ولقيه أو مل يلقه.
َ
َ
مثالهََ:قالَابنَحَبَانََيفَمشاهيََعلمءََاألمصارَََ:
سمع التفسي ِمن جماهد أحدر غي الق ِ
«ما ِ
اس ِم ،نظر احلكم بن عتيبة وليث بن
ِ
كتاب القاس ِم ،ونسخوه ،ث َم
أ ِب سليم وابن أب نجيح وابن جريج وابن عيينة ِِف
()2

د َلسوه عن جماهد» .
اإلسن ِ
هذا هو تدلِيس ِ
اد بصو ِر ِه.
النَوعََالثانََ:تدليسََالشَيوخَََ.
ِ
وهو :أن ِ
بخالف ما يشت ِهر بِ ِه حتَى
يروي عن شيخ فيسم ِيه أو يلقبه أو يكتبه
ِ
ِ
األنصار( :ص.)35
علامء
( )1مشاهي
ِ
ِ
األنصار( :ص.)76
علامء
( )2مشاهي

58

أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ

َل يعرف.
ه ِذ ِه ِهي أنواع التَدل ِ ِ
يس باختِصار.
حَكَمَهََ:
ِ
احلقيقة مبحث ِ
ان:
هنا ِِف
أولَ:حكمََالرَاوَيَالذيَوَصَفََبالتَدليسَََ.
ًَ
فقد ذم أهل ِ
العل ِم من و ِصف بالتَدل ِ ِ
يس حتَى بلغ عن شعبة أنَه قال« :ألن
َ
أز ِين أحسن إِ َل ِمن أن أدلس».

ر
ر
الزج ِر ع ِن
إفراط
ولكِن ر َد ابنَالصلحَهذاَقائال« :هذا ِمن شعبة
حممول عّل َ
التَدل ِ ِ
يس والتَن ِف ِي ِمنه».
ِ
ِ
والذي يظهر َ
عمن تي َقن هو
أن املدلس غي جمروح بداية ،ولكن إِذا د َلس َ
ك ِذبه -وَل أقول غيهِ -
جمروح ،ويكون تدلِيسه جارحا له حينها.
فحينها هو
ر
أن البعض قد ن ِقل عنه ذم املدل ِ
وأنبه إِىل َ
س مطلقا ور َد رواياتِ ِه بالكل َي ِة ،وهو
يف مل يعمل بِ ِه املتقدمون.
مذهب ض ِع ر
ر
ثان ًياَ:حَكَمََرواياتََاملَدَلَسَََ:
بداية مرويات املدل ِ ِ
جرحه مردود رة مطلقا ،لكِن عّل ما ف َصلناه
َ
س عند من َ
اختلف الناس ِِف مروياتِ ِه عّل ِ
مذاهب.
َ
أولَ:هَيََمقبولةََمطل ًَقاَصَحََأوَلَََ.
ًَ
الزي ِد َي ِة وابن الو ِز ِير اليام ِين.
قالَهَ :علامء َ
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التَعَلَيلََ:
قالوا :التَدلِيس غي ِ
ناقض للعدال ِة ،وغايته أنَه َض رب ِمن اإلرس ِ
ال.
ثان ًياَ:مردودَةََمطل ًَقاََ.
وهو ر
قول حكاه الطِيب.
وتعَلَيلَهَ:
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
رض وَل ثِقة.
لتضمنه إُّيام ما َل أصل له ،وترك تسمية من لع َله غي م ر
ثال ًثاَ :التَفصَيلَ َبنيَ َما َصَحَ َفيه َوما َل َيَصَحََ ،فمَ َصَحَ َفيه َمقبولَ َوما َلَ
يَصَحََفمَرَدَودَََ.
الص ِ
الح ،النَو ِوي ،ابن حجر.
قالَهَ :ابن َ
الض ِ
املذاهب ال َث ِ
ي األولي ِ
أن املذهب ِ
ِ
الث جيد َ
عف
والنَاظر ِِف ه ِذ ِه
ي ِمن َ
بمكان.
نوعية ِ
ِ
واحدة ِمن املدل ِسي أو أنَه حك رم
وأماَاملذَهَبََالثَالَثَ :فهو منصب عّل َ
عام غي منضبِط.
ِ
َ
الر ِاوي
ألن مفاد هذا
املذهب :أن املدلس إِذا قال «عن» فهو مردو رد طاملا َ
مدل رس وهذا غي واقع ،بل كم ِمن مدلس عنعن وقبِلنا عنعنته.
مَثَلَ :األَعَمَشَ فهو مدل رس ولكن إِذا روى عنه شعبة أو حفص بن ِغياث فهو
ر
مقبول وإن مل يرصح.
وأحاديثه عن مش ِ ِ
ِ
الص ِحيح ِ
يح ِ
ي وص ِح ِ
اي ِه ا َل ِذين
ابن ِح َبان،
وكذا أخباره ِِف َ
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أكثر عنهم.
كذا قَتَادَةََبنََدَعَامَة إِذا روى عنه شعبة فمقب ر
رصح أو مل يرصح.
ول َ
حكم عام إمجال حيتاج إِىل تفصيل،
إذن هذا احلكم ا َل ِذي أطلقه املتأخرونَ
ر
حتَى َل نضعف أخبارا قبِلها أمثال حييى بن م ِعي وأمحد وأبو حاتِم وأبو زرعة
ِ
َرصيح ،أو إعال ِل ال ِرب بالتَدل ِ ِ
ِ
وجود ِعلل أخرى أقوى
يس مع
بِدعوى عد ِم الت
منها يع َلل با الرب.
ِ
ولبي ِ
ِ
املسألة ال َثانِ ِية التِي معنا و ِهي:
اإلشكال نتك َلم عّل
ان هذا
كيفََنَتَعَامَلََمعَمرويَاتََاملَدَلَسَنيَََ:
الترصيح بالتح ِد ِ
ِ
من قال َ
ِ
يث مردود رة
روايات املدل ِسي مقبول رة حال
إن حكم
إِذا مل يرصحوا ،نقول لم :هذا كال رم جمم رل يصلح تق ِعيدا ،فهو كال رم عام حيتاج إِىل
ِ
تفصيل ِعند التَطبِ ِيق العمّل.
فأقول :عندما يوصف راو بأنَه مدلس ِ
فالذي ينب ِغي علينا فِعله هو ِ
اآلت:
ر
أولَ:التأكَدََمنَدَعَوَىَالتدليسَََ.
ًَ
فليس كل من و ِصف بالتَدل ِ ِ
يس مدلسا.
فشَعَبَةَِ ،
وصف بالتَدل ِ ِ
يس ،وصفه بِ ِه أبو الفر ِج النَهرو ِاين ور َد هذا األئمة.
ثان ًياَ:حتدَيدََنَوعََالتدليسَََ:
فبعد ث ِ
الر ِاوي ينب ِغي عليك حتديد نو ِع التَدل ِ ِ
بوت التَدل ِ ِ
يس ا َل ِذي
يس عّل َ
ِ
وصف بِ ِه؛ ملعرف ِة كيف َي ِة التعام ِل مع م ِ
رو َياتِ ِه.
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فمن كان يدلس تدلِيس الشيوخِ َل ينظر ِِف الصيغ ِة ا َلتِي روى ِبا؛ بل يكون
عرف ِة ش ِ
البحث عن م ِ
يخ ِه.
ِ
احلال أن تكون الصيغة حدَ ثنا ،وَل
ومن كان يدلس تدلِيس القطعِ؛ فبطبِيع ِة
يعن ِعن فكيف نقبلها.
ِ
العطف؛ فال يكون حينها ث َمة صيغ رة بينه وبي
الر ِاوي يدلس تدلِيس
وإِذا كان َ
ِ
ر
شيخ ِه ،بل يقول (حدَ ثنا ر
وفالن قال).
فالن/
تفصيل ِعند مدل ِِس األسانِ ِ
ر
يد.
فالوضع كام ترى ،بل األمر أيضا فِ ِيه
اإلسن ِ
تفصيل ِِف الرواة ا َل ِذين ِ
يس ِ
اد كاألعم ِ
وصفوا بتدل ِ ِ
ر
ش مثال.
فث َمة
ِ
ِ
ِ
رصح ونرده إِذا عنعن
فلو أخذنا بقاعد ِة
املتأخرين عّل اإلطالق بأنَا نقبله إذا َ
رددنا أخبارا مقبولة اتفاقا لإلما ِم.
فسليامن بن ِمهران األعمش يدلس ،ولكن تقبل عنعنته ِِف حاَلت -كام م َر معنا.
أول :إِذا روى عنه شعبة ،فشعبة َل حي ِمل تدلِيس الشيوخِ فقد كفانا املدل ِسي
ًَ
إِذا روى عنهم.
ثان ًيا :إِذا روى عنه حفص بن ِغياث.
ِ
الص ِحيح ِ
يح ِ
ي وص ِح ِ
ابن ِح َبان.
ثال ًثا :أحاديثه ِِف َ
أحاديثه ا َلتِي رواها عن شي ِ
ِ
وخ ِه ا َل ِذين أكثر عنهم ومل تنكر علي ِه.
راب ًعا:
ِ
ِ
الباب.
التفصيل الكبِ ِي ِِف هذا
فانظر إِىل هذا
بل ِ
ومن املدل ِسي من َل يدلس عن شيخ بِعين ِ ِه كهَشَيَمََبنََبَشَيَ عن حَصَنيَ.
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واهلل أعلم
ثان ًياَ:األسبابََاحلَامَلةََعىلَالتدليسَََ:
()1

قالَابنَكَثَيََيفَمَتَصَ َه :
ِ
«ويتلِف ذلِك باخت ِ
املقاصد؛ فتارة يكره ،كام إِذا كان أصغر سنا ِمنه ،أو
الف
ازل الرو ِ
ن ِ
اية ونحو ذلِك ،وتارة حيرم كام إِذا كان غي ثِقة فد َلسه لِئ َال يعرف حاله،
وفق ِ
ِ
الثقات عّل ِ
أو أوهم أنَه ر
اسم ِه أو كنيتِ ِه».
رجل أقل ِمن
فمن املمكِ ِن أن ن ِ
ِ
جمل ه ِذ ِه األسباب ِِف نِقاط:
ألهل احل ِد ِ
أن ِ
ِ
شك َ
 -1إهيامَ َعَلَوَ َاإلَسنادَ ،وَل َ
يث
اإلسناد الع ِ َّل ،كان مطلبا
حتَى َ
إن اإلمام حيَيَىَبنَ َمَعَنيَ ،وقد س ِئل ِعند موتِ ِه ماذا ت ِريد؟ فقال« :بي رت خال
وإِسنا رد عال».

ِ
ِ
الر ِاوي والنَبِي ^» فمن د َلس فأسقط شيخه
والعلو« :هو ق َلة الوسائط بي َ
إلُّيا ِم العلو فحكمه عّل َضب ِ
ي؛ إِذا كان يعلم َ
وح فهو آثِ رم وإِ ََل فهو
أن شيخه جمر ر

مكرو ره.

ِ
الش ِ
وأقول تنبيها َلبدَ أن يعت ِقد جرح َ
وجرحه غيه فال
يخ ،فإن كان يرى ثقته َ
نطلِق القول بالتَأثِي ِم.
 -2استَصَغَارَ َالشَيخَ :وَل ش َك أنَه مكرو ره أيضا ،وليس هذا -أقصد امتناع

ِ
احلديث (ص.)56
( )1اختصار علو ِم
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ِ
الرواية ع ِن األص ِ
أهل الف ِ
اغرِ -من ِشي ِم ِ
ضل.
قالَبعضََالسَلفََ:
«َل يكمل الرجل حتَى يأخذ ممَن فوقه وممَن ِمثله وممَن دونه».
وصاحب هذا القس ِم غي جمروح اتفاقا.
 -3إهيامََكَثَرةََالشَيوخَ:
وَل يكون هذا إَل ِِف تدل ِ ِ
يس الشيوخِ  ،وَل َ
شك أنَه مكرو ره؛ ملا فِ ِيه ِمن تو ِع ِي
ِ
الش ِ
البحث عن هذا َ
يخ.
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 oقال ♫:

ومــــا يلــــف ثِقــــ رة بِـ ِ
ـــه املــــ
-21

 -22إِبــــدال راو مــــا بِــــراو ِقســــم

ف َ
الش ـاذ ،واملقلــوب ِقســام ِن تــال
وقلــــب إِســــناد ملــــتن ِقســــم

تع َرض النَاظِم هاهنا إِىل مصطلح ِ
ي ،وهاَ:الشاذََواملقلوبَ.
()1

قالَالشافعيَ ♫:

الشَّاذُّ

الشاذ ِمن احل ِد ِ
الشاذ أن ِ
يث أن ير ِوي الثقة ما َل ِ
يروي غيه ،إنام َ
«ليس َ
يروي
الثقة ح ِديثا يالف ما روى النَاس».
الشافِ ِعي هو أحد صو ِر َ
وما قاله َ
الشاذ ،وث َمة صور رة أخرى للشَاذَ ِهي :تَفَرَدََ
منَلَحيَتَمَل.
()2

قالَاخلَلَيلََ♫ :
الشا َذ ما ليس له إَل إِسناد ِ
عليه ح َفاظ احل ِد ِ
«وا َل ِذي ِ
يث َ
أن َ
واحدر ي ِشذ بذلِك
ر
شيخ ،ثِقة كان أو غي ثِقة ،فام كان عن ِ
ر
ر
فمّتوك َل يقبل ،وما كان عن ثقة
غي ثقة

الر ِاوي (.)267 -1
( )1تدريب َ
( )2تدريب ِ
الراوي (.)267 -1
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()1
يتو َقف فِ ِيه وَل حيتج بِ ِه» .
()2

وقالَاحلَاكَمَ♫َ :
الشا َذ هو احل ِديث ا َل ِذي ينف ِرد بِ ِه ثق رة ِمن الث ِ
قات ،وليس له ر
« َ
إن َ
أصل متابِ رع
لذلك الثق ِة».
وعّل هذا إِذا حت َقق رشط ِ
ان أصبح الرب شا َذا «باملعنَىَالثانَ»:
 -1تفر رد.
نفس الن ِ
 -2ينق ِدح ِِف ِ
َاقد أنَه غلِط.
للشاذ ِِف ِ
وقد سبق التمثِيل َ
الرش ِح.
بداية هذا َ
النَوعََالثانََ:املقلوبَََ:
وهوَيفَاللَغَةَ :اسم مفعول ِمن القل ِ
اليش ِء عن وج ِه ِه.
ب وهو حتويل َ
واصطلحا:
ًَ
لفظ بِآخر بتق ِديم أو ِ
هو احل ِديث ا َل ِذي أب ِدل ِِف سن ِد ِه أو متنِ ِه ر
تأخي أو نحوه
عمدا أو سهوا.
السن ِد وقد يكون ِِف املت ِن.
وهذا القلب قد يكون ِِف َ

ِ
ِ
ِ
(َ )1
بالنيات» ،لكونِ ِه فردا وهو فه رم غي مستقيم
بحديث« :إنَام األعامل
يّل
تعقب ابن َ
الصال ِح الل َ
َ
قسم ما ينفرد بِ ِه الثقة إىل أربع ِة أقسام منها املقبول ،ومنها املردود ،فليس كل تفرد
ألن
الليّل َ
َ
مقبوَل كام أنَه ليس كل تفرد مردودا.
الر ِاوي (.)267 -1
( )2تدريب َ
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فالقَسَمََاألولَ :مقلوب الس ِ
ند.
َ
وهوَعىلَنوعَنيَََ:
أولِِ :ف كل السن ِد ،وصورته أن يب ِدل إِسناد متن بإِسن ِ
اد متن آخر.
ًَ
َ
مثالهَ:

لو أتينا بح ِد ِ
ش عن ِعامرة ِ
يث األعم ِ
بن عمي عن ِأب معمر عن ِأب مسعود
()1
يرفعه« :ل ِي ِلينِي ِمنكم أولو األحال ِم والنهى. َ»...

بن طرفة عن ج ِ
ابر ِ
ب عن مت ِي ِم ِ
وحديثَ املسي ِ
بن سمرة يرفعه« :أَل تصفون كام
()2
تصف املال ِئكة ِعند ربِم. َ»...
اإلسن ِ
ش ملت ِن ح ِد ِ
ب صار بذا مقلوب ِ
يث املسي ِ
فلو أ َننا جعلنا إِسناد األعم ِ
اد،
ولكن لو قلنا -وهو النَوع ال َث ِاين ِمن مقل ِ
السن ِد:-
وب َ
ب ِ
حدثنا متِيم بن طرفة ع ِن املسي ِ
بن رافِع...احل ِديث ،...نكون قد قلبنا راويا بآخر.
ان ها املذكور ِ
ان النَوع ِ
وهذ ِ
ان ِِف النَظ ِم.

القَسَمَ َالثانَ َمقلوبَ َاملَتَنَ :وهو إبدل لفظة بأخرى ِِف ِ
متن احل ِديث ،مثال
ح ِديث مسلِم:
«حتَى َل تعلم ِشامله ما ِ
تنفق ي ِم ِينه» ،أبدلا بعض الرو ِاة فجعلها« :حتَى َل
()3
تعلم ي ِم ِينه ما ِ
تنفق ِشامله» .

( )1مسلِ رم.)432( :
( )2مسلِ رم.)430( :
( )3مسلِ رم.)1031( :
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 oقال ♫:

والفـــــرد مـــــا قيدتـــــه بِثِقـ ِ
ــــة
-23
َ
الفردَ لغةِ :
الوتر.

أو مجـــع أو قرصـــ عـــّل ِروايـ ِ
ــة

الفَ ْردُ

وَالفردَعىلَقسمَنيَََ:

ِ
ِِ
فردَمطلَقَ« :وهو ما رواه واحدر ِ
السن ِد».
منفردا بروايته ِِف أي موضع من َ
ِ
ِ ِ
ِ
السن ِد».
فردَنَسبَيَ« :وهو ا َلذي يقع فيه التفرد ِِف أثناء َ

والقَسمََالثانَ:
ِ
ِ
ِ
وقسمه إِىل ثالث ِة أقسام.
هو ا َلذي تك َلم عليه النَاظم َ
أول :املق َيد بثِقة :أي مل ِ
يرو ِه ثِق رة َإَل فال رن.
ًَ
ثان ًيا :املق َيد بِأه ِل بلد :أي مل ِ
يرو ِه َإَل أهل مرص أو أهل َ
الشا ِم.
وإِل ِيه أشار بقول ِ ِه« :أو مجع».
()1

قالَاحلَمَوَيَ :
(«أو» ق َيدته بـ «مجع» ،أي :مجاعة ،أيِ :
أهل بلدة مصوصة).
َثال ًثا :املقيد براو مصوص:
قالَاحلَمَوَيََ( :)2أي مل ِ
يرو ِه -مثال -ع ِن الزه ِري إَل ر
فالن.
ِ
(«أو» قيدته بـ «قرص عّل ِرو ِ
رواية راو مصوص).
اية» ،أي :عّل
َ
ِ
الفكر( ،ص.)106
( )1تلقيح
ِ
الفكر( ،ص.)106
( )2تلقيح
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 oقال ♫:
ومـــا ِ
بع َلـــة غمـــوض أو خفـــا
-24
الع َلة لغة :املرض.

مع َل ر
ــــل ِعنــــدهم قــــد ع ِرفــــا

املَعْلُولُ  -املُعَلَّلُ

غام رض ،ق ِ
واصطالحا« :سبب ِ
اد رح ،مع َ
السالمة ِمنه».
ر
أن ال َظاهر َ
فلِل ِع َل ِة ركن ِ
ان.
أول :سبب خفي ِ
غام رض.
ًَ
ر
ِ
السن ِد أو ِ
املتن أو كلي ِهام.
ثان ًيا :قاد رح ِِف َ
أمهيَةََعلمََالعَلَلََ:
نَقَلََابنََأبََحَاتَمََعنَحممَودََبنََإبراهيمََبنََسَمَيَعََأنهَقالََ:
بابن ال َط ِربي -يقول« :معرفة احل ِد ِ
«سمعت أمحد بن صال ِح -املعروف ِ
يث
ِ
فإن اجلوهر إنام يعرفه أهله ،وليس للب ِ
ِ
الذ ِ
والشب ِه (َ ،)1
معرفة َ
هب َ
صي فِ ِيه
بمنزل ِة
()2

حج رة. »...
َ
وقالَاحلافظَََ:
ض أنوا ِع علو ِم احل ِد ِ
«وهو ِمن أغم ِ
يث وأدقها ،وَل يقوم بِ ِه إَل من رزقه اهلل
وحفظا ِ
ثاقباِ ،
تعاىل فهام ِ
ِ
ومعرفة تا َمة بمراتِ ِ
ب الرو ِاة ،وملكة قو َية
واسعا،
الذ ِ
(ِ )1شبه َ
هب.

( )2علل بن أب حاتِم.)389/1( ،
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ِ
ِ
ِ
الشأن :كع ِّل ِ
قليل ِمن ِ
واملتون ،ولذا مل يتكلم فِ ِيه إَل ر
بن
أهل هذا
باألسانيد
بن حنبل ،والبخ ِ
وب ِ
امل ِدينِي وأمحد ِ
وأب حاتِمِ ،
بن شيبةِ ،
اري ،ويعق ِ
وأب زرعة
()1
والدَ ارقطنِي. »...

شفِ العِلَّةِ
كْ
طَرَائقُ َ

()2
أولَ:مجعََطرقََاحلَديثََ ََ.
ًَ

قالَعلََبنََاملَدَينَيَ:
()3
«الباب إِذا مل جتمع طرقه مل يتب َي خطؤه» .

قالَأمحدََبنََحَنَبَلََ:
()4
«احل ِديث إِذا مل جتمع طرقه مل تفهمه ،واحل ِديث :يفس بعضه بعضا» .
ثان ًياَ:معرفةََمراتَبََالرواةَََ:
ِ
ِ
ِ
شيوخ ِه ضعف،
بعض
الر ِاوي ،فر َب ثِقة ،إِذا روى عن
وهو تقسيم روايات َ
ِ
ِ
شيوخ ِه صححت أخباره وقبِلت ،وقد نفى
بعض
ور َب ضعيف إِذا روى عن
()5
العالئي أن يكون الن ِ
َاقد م ِعال حتَى يكون ِ
ِ
ملراتب الرو ِاة .
مدركا
ِ
النظر( :ص)113
( )1نزهة
ِ
ِ
سالك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التخريج واَلطالع عّل
وطرق
الرواة
بمراتب
الطريقة املعرفة التامة
هذه
( )2يشّتط ِف
ِ
ِ
اختالف الرواة ِف هذا ِ
ِ
الثاقب.
الرب مع الفه ِم
( )3اجلامع.)1652( ،
( )4اجلامع.)1635( ،

ِ
النكت.)777/2( ،
( )5نقله احلافظ ِف
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أل ْق َوالُ املَرْضِ َّيةُ َعلَى
اَ

ثال ًثاَ:الطلَعََعىلَأقوالََأهلََالفَنَََ.
قالَابنَحجرََ:
ِ
األئمة املرجو ِع إليهم بتعلِيلِ ِه ،فاألوىل
«فمتى وجدنا ح ِديثا قد حكم إما رم ِمن
()1
اتباعه ِِف ذلِك كام نتَبِعه ِِف تص ِح ِ ِ ِ
صححه» .
يح احلديث إِذا َ

( )1النكت.)71/2( ،

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
 oثُمَّ قال ♫:
وذو اخـــتِ ِ
الف ســـند أو مـــت ِن
-25
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مضـــط ِر رب ِعنـــد أهي ِ
ـــل الفـــن

ضطَ ِربُ
اخلربُ املُ ْ
اوية َل يمكن ِ
«هو احل ِديث ا َل ِذي يروى عّل أوجه متلِفة متس ِ
ِ
بعض
ترجيح
الوج ِ
وه عّل بعض».
ِ
وصف ال ِرب بأنَه مضط ِر رب.
وعّل هذا فرش رط ِِف
أول :اَلختِالف.
ًَ
ِ
الّت ِج ِ
يح.
وثان ًيا :عدم
إمكانية َ

املتنِ ،
السن ِد وقد يكون ِِف ِ
فمثال
ور وقد يكون ِِف َ
وهذا اَلختالف له ص ر
ب -كام ذكره السيوطِي ِِف الت ِ
َدر ِ
املضط ِر ِ
يب -ح ِديث «ش َيبتنِي هو رد».
ِ
قال َالدارقطنيَ( :)1هذا ح ِد ر
طريق أ ِب
يث مضط ِر رب ،فإِنَه مل يرو َإَل ِمن
إسحاق ،وقد اختلف عل ِيه فِ ِيه عّل ِ
نحو عرش ِة أوجه:
 ف ِمنهم من رواه مرسال. ِومنهم من رواه موصوَل.
 ِومنهم من جعله ِمن مسن ِد ِأب بكر.
 ِومنهم من جعله ِمن مسن ِد سعد.

( )1علل الدارقطني (.)194-1
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 ِومنهم من جعله ِمن مسن ِد ع ِائشة.
اتَ ،ل ي ِ
مكن ترجيح ِ
بعضهم عّل بعض ،واجلمع متعذ رر ،فنطبِق
ورواته ثِق ر
ب السال ِ ِ
ِ
ف ذكره.
عليه وصف املضط ِر ِ َ
ِ
ومن ا َل ِذين صنَفوا ِِف هذا الفن :اإلمام احلافِظ أمحد بن عّل ِ
بن حجر
العسقال ِين كتابا أسامه «املقَّتَبََيفَبَيَانََاملَضطربَ».

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ
 oقال ♫:

واملدرجات ِِف احلـ ِد ِ
يث مـا أتـت
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ض ألف ِ
ِمن بع ِ
اظ الرو ِاة اتَصلت

املَدَرَجََلغة:
ِ
اإلدراج ،تقول :أدرج اليشء ِِف ال َيش ِء إِذا أدخله فِ ِيه.
اسم مفعل ِمن
لحا:
واصطَ ًَ

ِ ِ ِ
«أن تزاد لفظ رة ِِف م ِ
الر ِاوي فيحسبها من يسمعها
تن احلديث من كال ِم َ
مرفوعة ِِف احل ِد ِ
يث ،في ِوُّيا كذلِك».
وهو عّل قسم ِ
ي مدرجََاملتنَ ومدرجََاإلَسنادَ.
فمدرجََاملتَنَ:
«هو أن يدخل ِِف ح ِد ِ
يث رس ِ
ول اهلل ^ يش رء ِمن كال ِم بع ِ
ض الرو ِاة».
وَلَهََصَوَرَََ:
أولَ:مدرجَيفَأَوَلََاملتَنَََ.
ًَ
()1
ِمثاله ح ِديث ِأب هريرة« :أسبِغوا الوضوء ،وي رل ل ِ عق ِ
اب ِمن الن َِار» .
ي ِِف البخ ِ
اري
فلفظ« :أسبِغوا الوضوء»ِ ،من كال ِم أ ِب هريرة كام هو مب َ ر

()2
ومسلِم .

( )1السنن الكربى.)112-1( :
( )2البخاري ( )165ومسلِ رم (.)242
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ثان ًياَ:مدرجَيفَوَسَطََاملتَنَََ.
()1
ِمثاله ح ِديث« :من م َس ذكره أو أنثيي ِه أو رفغي ِه فليتو َضأ» .
()2

قالَالدارقطنيََ♫ :
كذا رواه عبد احل ِم ِ
والرفغ ِ
يد عن هشام ،وو ِهم ِِف ِذك ِر األنثي ِ
ي ،ث َم قال...
ي َ
واملحفوظ َ
أن ذلِك قول عروة.
ثال ًثاَ:مدرجَيفَآخرََاملتَنَََ.
ابن مسعود ع ِن النَبِي ^« :من مات َل ي ِ
ِمثاله ح ِديث ِ
رشك بِاهلل شيئا دخل
اجلنَة ،ومن مات ي ِ
رشك بِاهلل شيئا دخل النَار».
يفَبعضَ َالرَوَاياتَ قال ابن مسعود ◙« :وقلت أنا :ومن مات ي ِ
رشك
()3

بِاهلل شيئا دخل النَار».
وأماَمدرجََاإلَسنادََفلَهََصَوَرََمنهاََ:
أن يكون الر ِاويِ ،
سمع احل ِديث بِأسانِيد متلِفة ،في ِو ِيه عنه راو آخر ،فيجمع
َ
الكل عّل إِسناد واحد ِمن غ ِي أن يبي ِ
َ
الالف.
بذكرها ،ولكِن علامء احل ِد ِ
وله أمثل رة كِثي رة َل أ ِريد أن أطِيل ِ
يث قد يتساحموا ِِف
َ
املدر ِ
قبيل التَب ِي ِ
قبيل التَدل ِ ِ
والرش ِح ،وأ َما إن كان ِمن ِ
جات إن كانت ِمن ِ
يس عّل
ي َ

ِ
الناس فهو حرا رم.

( )1السنن الكربى للبيهقي.)216-1( :
( )2علل الدارقطني (.)328-15
( )3البخاري.)1238( :
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 oقال ♫:

 -27ومــا روى كــل قـ ِـرين عــن أ ِخــه
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مـــدبج فاع ِرفـــه حقـــا وانت ِ
خـــه
َ ر

املَدب َ :هو ِرواية األقر ِ
ان بعضهم عن بعض.
والقَرَينَ :هو املص ِ
احب ملن روى عنه ،املق ِ
ارب له ِِف السن أو ال َطبق ِة.
ِ
فإن روى واحدر عن ق ِرين ِ ِه وامتنع اآلخر ِ
األقران ،ورشطها :امتِناع
فهي ِرواية
ي الرواية عن ص ِ
ِ
أحد ال َطرف ِ
احبِ ِه.
ِ
اآلخر سمي« :مدب ًجا».
فإن روى كل ِمنهام ع ِن
فالفرق بينهام؛ هو َ
أن املد َبج :حيدث كل منهام ع ِن اآلخ ِر .أ َما األقران:
ون أن حيدث عن ص ِ
فأحدها حيدث ع ِن اآلخ ِر فقط بِد ِ
احبِ ِه.
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 oقال ♫:
ــق لفظـــا وخطـــا «مت َِفـــق»
 -28مت َِفـ ر

ِ
وضــده فِــيام ذكرنــا «املف ِ
ــّتق»

ا ُملتَّفِقُ واملُ ْفتَ ِرقُ
«وهو أن يكون ال َلفظ و ِ
ف».
احدا
واملسمى بِ ِه متلِ ر
َ
الصال ِح أمثلة عّل هذا.
وقد ذكر اإلمام ابن َ
فمنهاََ:
أن يت َِفق اثن ِ
ان أو أكثر ِِف اَلس ِم واس ِم ِ
األب.
()1
مثال ذلِك :اخلَلَيلََبنََأمحدَ .
فهَمََسَتَةَََ:
 -1النَح ِوي الب ِ
رصي واضع عل ِم العر ِ
وض.
 -2أبو بِرش املز ِين ب ِ
رصي.
 -3أصبه ِاين ،وإن كان ِ
العر ِاقي قال :الصواب َ
أن اسمه الليل بن حم َمد.
 -4أبو سعيد السج ِزي.
 -5أبو سعيد البستِي.
الش ِ
 -6أبو سعيد البستِي َ
افعي.

الر ِاوي.)234-2( :
( )1تدريب َ
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أيضاََ:
ومَنََاألمثلَةََ ً
أمحدََبنََجَعَفَرََبنََمحَدَانَََ.
فهَمََأرَبَعَةَََ:
 -1القطي ِعي.
 -2الب ِ
رصي.
 -3الدينو ِري.
 -4ال َطرس ِ
وِس.
ِ
واسع كبي الشع ِ
ِ
الكبي.
بالعمل اجلاد واَلطال ِع
ب ،يتح َرر
باب
ر
وكام قال األئمة هذا ر
خاصة اإلمامََاخلطيبَكتابه املس َمى :بِـ «املَتفقََواملَفّتقَ».
صنَف ِِف هذا الفن َ
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 oقال ♫:
ــف» مت َِفــق الــط فقــط
« -29مؤتلِ ر

ِ
ف» فاخش الغلـط
وضده «متلِ ر

املُؤْتَلِف واملُخْتَلِفُ
«هو ما يت َِفق ِِف الط صورته ،ويف ِّتق ِِف ال َلف ِ
ظ ِصيغته».
مَنََأمثلَتَهَََ:
 oس َال رم وسال رم.
 oعامرة ِ
وعامرة.
ِ oح َبان وح َبان.
قالَابنََالصَلحََ♫:
()1
«هو فن جلِ ريل ومن مل يع ِرفه ِمن املحدثِي كثر ِعثاره ،ومل يعدم مجال» .
الباب تصانِيف كثي رة ِمن ِ
ِ
أكربها:
وقد صنف ِِف هذا

ِ
ِ
ِ
«اإلكَمَلَ» ِ
سامه:
َلبن ماكوَل ،واستدرك عليه اإلمام عبد الغني بن نقطة كتابا َ
ِ
ِ ِ
سامه« :املَؤتلفََ
«إكمَلَ َاإلَكَمَلَ» وأيضا للحافظ الدَ ارقطني كت ر
اب مفيدر ِِف هذا َ

ِ
وسامه« :تَلخَيصَ َاملتشابَهَ» وكذا احلافِظ ابن حجر له
واملَخَتَلَفَ» وكذا الطيب َ
ِ
سامه« :تَبَصَةََاملَنَتَبَهَ» وهو ح ر
وجام رع ،وكذا َ
يف س َامه:
للذهبِي
افل
كتاب لطِ ر
ر
ر
كتاب َ
ِ
«املَشَتَبَه»ولكنَه اعتمد ِِف ض ِ
بط َ
ضبط القل ِم فوقع فِ ِيه الطأ.
الشك ِل عّل

( )1مقدمة ِ
الص ِ
الح.)244( :
ابن َ
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 oقال ♫:

واملنكـــر الفـــرد بِ ِ
ـــه راو غـــدا
-30

تع ِديلـــــه َل حي ِمـــــل التَفـــــردا

ا ُملنْكَرُ والشَّاذُّ
ِ
ولكن احلافِظ ابن حجر ذهب إِىل أن َ
الشا َذ ر ِاو ِيه
التسمية ِكالها سوا رء،
ِمن حيث
َ
يفِ ،
وكالها اشّتط فيهام املخالفة ،وقد سبق وف َصلنا الكالم.
ثِق رة واملنكر ر ِاو ِيه ض ِع ر
فاملَنكَرَ ِعند احلافظَ هو:
الض ِعيف الثق ِ
ات».
«ما خالف فِ ِيه َ
أهل الفن ِ -
أن كثيا ِمن ِ
ولكن ن ِحب أن ن ِشي إِىل يشء ها رم ،وهو َ
وقيل هو
ِ
َ
والشاذ ،بل يطلِقون لفظ النَكار ِة عّل
اجلمهورَ -ل يفرقون بي املنك ِر
قول
ِ ِ
ِ
ِ ِ
بن حييى عن ِ
ها ِم ِ
ابن جريج ع ِن
أحاديث الثقات ،كام فعل أبو داود ِِف حديث َ
الزه ِري عن أنس« :كَانََإذاَدَخَلََوَضَعََخَاتَهَ».
َقالَأبوَدَاودَ« :هذا ح ِد ر
يث منك رر»

()1

أن من تفرد بخرب وترجح خطؤه ،وكان ِمن الثق ِ
ِ
وبذا تعلم َ
ات ِقيل حل ِديثِ ِه
َ
َ
منك رر ،بِل من تف َرد بِخرب ومل يالف وتر َجح وهه ِقيل ِ
لربه منك رر أيضا كام ن َبهنا
عّل هذا قريبا.

( )1السنن.)19( :
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 oقال ♫:

احــدر بِ ِ
مّتوكــه مــا و ِ
ــه انفـــرد
-31

وأمجعـــوا لِضـــع ِف ِه فهـــو كـــرد

الّت ِك.
املّتوك :اسم مفعول مأخو رذ ِمن َ
ِ
أي َ
العلامء فال يروى
أن هذا ا َل ِذي و ِصف بِكونِ ِه مّتوكا قد تركه مجاع رة ِمن
رب.
عنه وَل يقبل له خ ر

ِ
رب تف َرد بِ ِه رج رل أمجع النَاس عّل تركِ ِه».
عرفه النَاظم« :خ ر
واملّتَوكَ عّل ما َ
الض ِعيف املجمع عّل تركِ ِه».
أَوََبَصيغَةََأَخرَى«َ:هو ا َل ِذي رواه َ

تعر ِيف ِه للمّت ِ
واحلافظ قال ِِف ِ
وك هو« :ما رواه راو متَه رم بِالك ِذ ِ
ب».
ومعنى« :متَه رم بِالك ِذ ِ
ب» ،أي أنَه ثبت ك ِذبه ِِف كال ِم الن ِ
َاس ومل يثبت ِِف
ح ِد ِ
يث النَبِي ^.
َت ْنبِيهَاتٌ
الر ِاوي املّتوك َل تقبل أخباره وَل يستشهد ِبا.
َ -1

 -2مصطلح مّتوك أكثر ما يطلق إنَام يطلق عّل الرو ِاة َل عّل الرواي ِة عّل
الص ِح ِ
يح ،وإن وقع وصفا للرواي ِة فقلِ ريل.
َ
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 oقال ♫:

والك ِ
ـــذب املختلـــق املصـــنوع
-32

عـــّل النَبِـــي فـــذلِك املوضـــوع

خلبَرُ املَوْضُوعُ
ا َ
«هو الك ِذب املختلق املصنوع عّل النَبِي ^».
ِ
الكبية َل تقبل ِروايته وإن تاب ،كام قاله أمحد بن
وهذا ا َل ِذي وقع ِِف ه ِذ ِه
ِ
واإلمام احلمي ِدي.
حنبل
وقال النَو ِوي تقبل بعد توبتِ ِه ،والقول للمتقد ِمي بِال ريب ،والعلامء إ َنام وضعوه
ِ
األخبار؛ ألنَه ِمن عمو ِم ما يتحدَ ث بِ ِه وينسب إِل ِيه ^.
ِِف أقسا ِم
أولَ:عَلمَاتََوضَعََاحلَديثَََ:
ًَ

َت ْنبِيهَاتٌ

منهاَ:املجَازَفَاتََالتيَلَيَقَولََمَثَلَهَاَالرَسَولَ ^ ،مثل« :من قال َل إله إَل اهلل
خلق اهلل ِمن تلك الكلِم ِة ط ِائرا له سبعون ألف لِسان ،لكل لسان سبعون ألف
لغة )1( »...إِىل ِ
آخر املفّتى.
()2
ومنهاَ:تَكَذَيبََاحلَسََلَهَ ،كَحديث :الب ِ
اذنجان ِشفا رء ِمن كل داء  ،وحديثَ:
إن القمر دخل ِِف جي ِ
الش ِ
َ
ب النَبِي ^ ،وخرج ِمن كم ِه( ،)3وحديث :رد َ
مس إِىل

ِ
املنيف( :ص.)50
( )1املنار
ِ
ِ
( )2املوضوعات ِ
املوضوعات للفتنِي( :ص.)148
اجلوزي )301-1( :تذكرة
َلبن
( )3البداية والنهاية.)265-1( :
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()1
عّل ِ
بن ِأب طالب .

ومنهاَ :سَمَجَةَ َالكَلَمَ ،وكونه ممَا يسخر ِمنه ،كحديثِ :لو كان الرز رجال
لكان حلِيام ،ما أكله ج ِائع إَل شبعه( ،)2وحديثِ :قدس العدس عّل لِس ِ
ان سب ِعي
َ
ر
()3
نبيا آخرهم ِعيسى ♠ .
ِِ
ِ ِ
حممدر
ومنهاَ:مناقضته َملاَجاءت َبه َالسنة َالصحيةَ ،فمن ذلك أحاديث من اسمه َ
وأن ك ّل من يس َمى ِبذا اَلس ِم َل متس جسده النَار؛ إذ املعلوم ِمن الد ِ
ين َ
وأمحدَ ،
أن

ِ
النَار َل جيار منها باألسام ِء واأللق ِ
الصالِ ِح.
اب ،وإنَام النَجدة منها باإليامن والعم ِل َ
ومنهاَ:قَيامََالشَوَاهَدََالصحيحَةََعىلَبَطَلَنَهَ ،كح ِد ِ
يث عو ِج ب ِن عنق(ِ )4من َ
أن
طوله ثالثة آَل ِ
شوي احلوت ِِف ع ِ
ف قدم ،وأنَه كان ي ِ
الشم ِ
ي َ
س ،وأنَه قال لِنوح
ِ
ِ
الس ِفينة ،وأنَه قلع صخرة عظيمة عّل قد ِر عسكر،
امحلني عّل قصعتك ،يريد َ
وأراد أن يسحقهم با ،فق َورها اهلل عّل عن ِق ِه ..إلخ؛ إذ هذا يدل عّل أنَه عارص
نوحا وموسى وأنَه ليس ِمن ذر َي ِة نوح مع َ
أن اهلل يقول﴿ :وجعلنا َذريته َهمَ
ِ
ات أخرى تدرك بأقل يشء.
[الصا َفات ،]77 :وِف هذا
الذيان مناقض ر
الباقنيَ﴾ َ
ِ
جبل ِمن زمردة خضاء حميط رة بالدنيا ،كإح ِ
وكحديثَ َإ َن (ق) ر
احلائط
اطة

( )1املنار املنيف( :ص.)50
( )2املنار املنيف( :ص.)54
( )3املوضوعات ِ
َلبن اجلوزي.)295-2( :
( )4املنار املنيف( :ص.)76
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ِ
بالب ِ
ستان ،والسامء ِ
عليه فزرقتها منه ،وحديث :األر ِ
ض عّل
واضع رة أكتافها
َ
.
والصخ ِر عّل قر ِن ثور ...إِلخ.
صخرةَ ،
ومنهاَ:مَالَفَتَهََلَصَيحََالقَرَآنَ ،كحديثِ مقد ِار الدنيا ،وأنا سبعة ِ
آَلف سنة،
ِ
وأنَه قد ذهب منها كذاِ َ ،
الساع ِة مع أنَه تعاىل يقول﴿ :إنمَ
فإن ذلك يدل عّل عل ِم َ
علمهاَعندَاهلل﴾ [األعراف.]187 :
ومنهاَ :اقّتَانه َبَمَ َيَبَطَلَهَ ،كحديثَ وض ِع ِ
اجلزي ِة عن ِ
ألنا مل تكن
أهل خيرب؛ َ
الرسول ^ عّل نصارى
نزلت إذ ذاك ،وإنَام نزلت بعد عا ِم تبوك ،ووضعها َ
()1
نجران واليم ِن .

ومنهاَ:مَنَاقَضَتَهََالعَقَيدَةَ كحديثِ لو أحسن أحدكم ظنَه بحجر لنفعه.
ثان ًياَ:أسبابََالوَضَعََكثيةََمنهاََ:
 -1التَقرب إِىل اهلل.
 -2اَلنتِصار املذهبِي.
 -3الطعن ِِف اإلسال ِم.
ثال ًثاَ:أنوَاعََالوضاعنيََكَثيَةََفَمَنَهَمَََ:
الزن ِ
ادقة.
َ -1
 -2واملتعبدة.

ِ
واملوضوعات ِ
َلبن اجلوزي.
( )1راجع املنار املنيف
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 -3واملتعصبة.
راب ًعاَ:املصنَفَاتََيفَاملوضَوعاتََكثيةََفمنهاََ:
 -1املوضوعات ِ
َلبن اجلوزي.
ات للسي ِ
 -2النكَت الب ِديعات عّل املوضوع ِ
وطي.
 -3والفوائد املجموعة ِِف األح ِ
اديث املوضوع ِة َ
للشوك ِاين.

املَنْظُومَةِ البَيْقُونِ َّيةِ

85

َ oقالَ ♫:
 -33وقــد أتــت كــاجلوه ِر املكن ِ
ــون

ســــميتها منظومـــــة البيقـ ِ
ــــوين
َ

 -34فـــوق ال َثالثـــي بـــأربع أتـــت

أقســـامها متَـــت بِخـــي ختِمـــت

ِ
رب العر ِ
الرش ِح ،وأن
ش العظِي ِم أن ينفعنِي وإ َياكم ِبذا َ
أسأل اهلل العظيم َ
ِ
يم وعّل ذلِك ق ِد رير.
ينفع بِه ك َل من قرأه إِنَه جوا رد ك ِر ر
واحلمد هللِ رب العاملِي
وص َّل اهلل عّل نبينا حم َمد
وعّل آل ِ ِه وصحبِ ِه
والتَابِ ِعي

كَ َتبَهُ

أَبُو عُبَيْدَةَ

شعبانُ العودةُ

www.ashabelhadeth.com
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