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 ( 2روس )التسلسل العاـ للد
 
 

 اضتمد هلل رب العاظتُت ، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت:
, ىي من مباحث أىل  -رٛتو هللا  -عرفنا ما ىي شروط ا١تتواتر , وأف ا١تتواتر ابلصفة اليت ذكرىا اٟتافظ ابن حجر 

الصلح يف ا١تقدمة , وأف أوؿ من تكلم فيها أىل األصوؿ , وليست من مباحث أىل اٟتديث , كما نبو على ذلك ابن 
األصوؿ , ودل يكن عند ا١تتحدثُت ا١تتواتُر هبذه الصفة , وعرفنا أف ا١تتواتر عند أىل اٟتديث حينما يطلقونو , يريدوف تتابع 

 الطرؽ وكثرهتا , بدوف أف يضعوا ىذه الشروط  .
ألف ىذا ا١تنت سنمشي فيو على كثرة التطبيق ؛ حىت يتبُت للطالب سأعود للتذكَت أبمثلة سريعة , نطبق زايدة على ذلك ؛ 

 مزيد من األمثلة . 

 لو ذكران أحاديثًا وردت من عدة طرؽ , يقاؿ : إهنا من ا١تتواتر , مثل : 

 : ىذا وردت فيو أكثر من عشر طرؽ . ]األذانف من الرأس[حديث:  .1

 قرابة العشر طرؽ .: ذكر لو العلماء ]توضئي لكل صبلة[حديث ا١تستحاضة: .2

وقت ذات عرؽ : وردت مرفوعة , من عدة أحاديث , دل ترد من ثلثة  حديث توقيت ذات عرؽ , أف النيب  .3
 حىت نقوؿ مشهورة , ال , أكثر من ثلثة , قاربت العشر طرؽ  .

ذه األمثلة الثلثة ؛ كل ىذه األمثلة الثلثة , دل يصح منها حديث واحد , فلم تكن كثرة الطرؽ ىنا مغنية , واخًتت ى
ألنو دل يصح منها شيء , فلم تكن كثرة  الطرؽ مغنية , بل ْتث أىل اٟتديث  عن صحة كل سند ٔتفرده , وا٠تروج 

 بنتيجة أنو دل يصح شيء  .

 مثاؿ للمشهور : 

 [  .]إذا حضر العشاء ، وأقيمت الصبلة ، فابدؤوا ابلعشاء حديث يف الصحيحُت : .1

 إذا قدـ العشاء وقد أقيمت الصلة , فيقدـ األكل , حىت يفرغ اإلنساف منو , مث يلحَق ابلصلة .ىذا اٟتديث يف شأف 

اٟتديث يف الصحيحُت , من حديث أنس , ومن حديث عائشة , وابن عمر , لو أخذان صحابًيا واحًدا من ىؤالء 
 بة الػَجْرمي , وابن شهاب الزىري , إذف ىذا مشهور . الثلثة , وىو أنس هنع هللا يضر , روى عنو ثلثة : ٛتيد الطويل , وأبو قل

 مثاؿ للغريب : 

 .  ]األعماؿ ابلنيات[حديث:  .1

 حديث ابن عمر يف النهي عن بيع الوالء وىبتو   . .2
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, دخل مكة وعلى رأسو ا١تغفر : ىذا من األحاديث اليت ٘تر علينا كثَتًا , من  حديث أنس , أف النيب  .3
 . أحاديث العمدة والبلوغ 

 ىذا اٟتديث دل يروه عن أنس إال ابن شهاب الزىري , ودل يروه عن ابن شهاب إال مالك , فهو من األحاديث الغريبة. 

فتبُت لنا أف أقساـ ا٠ترب األربعة , كلها ٖتتاج إذل ٘تحيص , وإذل صحة وضعف , وليس ىناؾ حديث عند أىل العلم , 
 ذكر أف ا١تتواتر ال ُيسأؿ عن صحتو , ١تاذا ؟  ٭تتجوف بو جملرد كثرة طرقو ؛ ألف اٟتافظ ىنا

لكثر الطرؽ , وإحالة تواطئهم على الكذب , وىذه الكثرة موجودة يف كل طبقة , وإال لو كاف االعتماد على الصحة , 
 لقاؿ اٟتافظ : صح يف إسناد واحد , لكن يريد أان ال نبحث عن رواتو للستغناء ٔتا سبق . 

]من كذب اُدعي التواتر ابلشروط اليت ذكرىا أىل األصوؿ , ففي حديث واحد , وىو حديث: وابن الصلح يقوؿ : إف 
فإذا كانت السنة وقسم ا١تتواتر ٮتتزؿ يف حديث واحد , فل حاجة لنا هبذا القسم , ندعو , ليس فيو إال علي متعمدا[ 

 حديث واحد , يف نظر ابن الصلح  .
 نن , ومن طرؽ كثَتة , أليس ىذا يعترب من ا١تتواتر ؟! لو قاؿ قائل : إذا جاء اٟتديث يف الس

نقوؿ : ابلشرط والقيد الذي قاؿ أىل األصوؿ: ال , لكن متواتر متتابع بكثرة الطرؽ , فهذا يطلقو أىل اٟتديث , لكن ال 
بد من البحث عن إسناده , فالفيصل يف ا١توضوع أف أىل اٟتديث يبحثوف يف السند , ويناقشوف اٟتديث الذي جاء من 

أىو صحيح أـ ضعيف , فلم يستغنوا بكثرة العدد , وال يوجد يف كتب  عشرين طريًقا , ومع ذلك ينقبوف فيو , ويثبتوف
 اٞترح والتعديل , وكتب التخريج عند األئمة , أف وصفوا حديثًا أبنو متواتر . 

وكتبو األخرى اليت خرّج فيها , دل  "فتح الباري"و "تلخيص اضتبَت"لو أتينا إذل تطبيقات اٟتافظ ابن حجر نفسو , يف 
قاؿ فيو اٟتافظ : ىذا متواتر ال يبحث يف سنده , فحاؿ ٣تاؿ التنظَت قد يكوف غَت ٣تاؿ التطبيق ,  أقف على حديث

وعلى أقل تقدير , ال تكاد ٕتده يقوؿ : ىذا حديث متواتر ال يبحث عن سنده , حىت اٟتافظ نفسو , فإف وجد فهو 
 نريد الصنعة اٟتديثية  .اندر جًدا , فليس ىو من الصنعة اٟتديثية اليت نعتمد عليها , و٨تن 

 -ا١تشهور  -, يقصد بو خرب اآلحاد ]العزيز  َوِفيَها اْلَمْقُبوُؿ َواْلَمْرُدودُ   اٟتافظ بعد أف اختتم األقساـ األربعة قاؿ :
لِتَػَوقُِّف ااِلْسِتْداَلِؿ ِِبَا َعَلى اْلَبْحِث َعْن   الغريب[ , فيها مقبوؿ ومردود , أي سنبحث عن أحواؿ رواتو , قاؿ:

فاألقساـ الثلثة , اليت تسمى أخبار اآلحاد , طبًعا ىنا اآلحاد ليس الواحد , اآلحاد ىنا ما َأْحَواِؿ ُرَواهِتَا ُدوَف اأْلَو ِؿ ؛ 
زيز من طريقُت , ومع ذلك يسمى سوى ا١تتواتر , كذلك ا١تشهور من ثلث طرؽ فهو آحاد , الغريب من طريق , والع

 آحاًدا. 

 :ويقصد بو ا١تتواتر , وىذا بيَّنا الصحيح فيو  . ُدوَف اأْلَو ِؿ : قاؿ 

 .قاؿ اظتصنف رزتو هللا : َوَقْد يَػَقُع ِفيَها َما يُِفيُد اْلِعْلَم الن َظِري  اِبْلَقَراِئِن َعَلى اْلُمْخَتاِر 

 َتُكوَف يف َأْصِل الس َنِد ، َأْو اَل.  ُثُ  اْلَغَرابَُة: ِإم ا َأفْ 
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 فَاأْلَو ُؿ: اْلَفْرُد اْلُمْطَلُق . َوالث اين: اْلَفْرُد النِّْسِبُّ ، َويَِقلُّ ِإْطبَلُؽ اْلَفْرِدي ِة َعَلْيِو.
 -اآلحاد ]مشهور ا١تؤلف انتقل إذل مبحث جديد , وٯتكن أف نضع عنوااًن ٢تذه ا١تسألة اليت قا٢تا , وىي : ىل أخبار 

 غريب[ تفيد العلم أـ ال ؟ .  -عزيز 
 وعلى ما قلنا لكم , سنقوؿ : ىل أقساـ ا٠ترب كلها تفيد العلم أـ ال ؟ 

قلنا: ا١تتواتر خاضع للبحث , إذف فيخضع ٢تذه ا١تسألة , لكن يف نظر اٟتافظ أف ا١تتواتر يفيد العلم اليقيٍت , ال نبحث 
لوقت علمو يقيٍت قطعي , بينما ا١تقابل لو ]اآلحاد[ سيبحث ىذه ا١تسألة , ىل يفيد العلم عن سنده , كما أنو يف نفس ا

 أـ ال ؟ 

 لكن على الصحيح أف األقساـ األربعة كلها تدخل يف ىذه ا١تسألة . 
ينقل لنا  قبل أف ندخل يف ىذه ا١تسألة , إذا جاء اٟتديث إبسناد صحيح , ىل يفيد العلم أـ ال ؟ معٌت ا١تسألة : أف الذي

األحاديث بشر , فالبشر ٮتطئوف , فإذا جاء لنا إسناد ْتديث ما , من طريق أو طريقُت أو ثلثة , احتماؿ أف ىذا الراوي 
قد يكوف أخطأ , أو نسبة خطأ موجودة , فهل نقوؿ : ما جاء بو من األحاديث يفيد العلم التاـ أـ ال يفيد العلم , يفيد 

 راجح ؟  .غلبة الظن مثًل , الظن ال
نقطة اثنية قبل أف نبدأ : ىذا ا١تبحث ليس من مباحث ا١تصطلح , أىل اٟتديث يناقشوف : صحيح أـ ضعيف ؟ ولذلك  
كاف عندىم إذا ثبت اٟتديث عملوا بو مباشرة , وال يناقشوف : يفيد العلم أـ ال يفيد العلم ؛ ولذلك لو قلت لكم : 

يفيد العلم أـ ال , ٬تب األخذ بو أـ ال ؟ ففرقوا اآلف بُت اٟتكم ابلعلم حديث ثبت عندان إبسناد صحيح , بغض النظر 
وبُت العمل بو , ال يوجد أحد من أىل اٟتديث يقوؿ : إذا صح اٟتديث فل تعمل بو , كل العلماء يقولوف : إذا صح 

 اٟتديث فهو مذىيب .

 ىذا القسم الثاين , ىل يفيد العلم أـ يفيد الظن ؟ 

فيما  -إف شاء هللا  -عترب مبحثًا ال طائل منو كبَت , وٮتشى أنو يهز أحاديث السنة , لكن سأقسم لكم يف اٟتقيقة ىو ي
 بعد أقساـ ا٠ترب , من حيث العلم وعدمو  .

اٟتافظ ابن حجر يف اٟتقيقة جاء بػ "قد" قاؿ: "وقد يقع فيو ما يفيد العلم" , و"قد" تفيد التقليل , أي : منو ما يفيد 
ن بشرط أف تكوف ىناؾ قرائن , إذا دل تكن ىناؾ قرائن فيفيد الظن , فاٟتافظ يقوؿ : أخبار اآلحاد تفيد الظن العلم , لك

 , لكن تفيد العلم إذا وجدت قرائن . 
 اٟتافظ يف الشرح بُتَّ ثلث قرائن : 

 .  القرينة األوذل : إخراج البخاري ومسلم 

 .  القرينة الثانية : كثرة الطرؽ 

  الثالثة : أف يكوف من رواية أئمة حفاظ  .القرينة 
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مثًل أيتيك حديث مسلسل ابألئمة , متتابعُت , مثًل : يرويو مالك عن انفع عن ابن عمر , ىذا إسناد عاٍؿ جًدا , 
 مالك إماـ , وانفع إماـ , وابن عمر صحايب معروؼ , إماـ يف العلم  .

 بن ا١تسيب , عن أيب ىريرة , ماذا تريد أفضل من ىذا اإلسناد ؟ أحيااًن أيتيك اٟتديث : ابن شهاب الزىري , عن ا

 ال يوجد , قلما ٕتد مثل ىذا اإلسناد , ابن شهاب إماـ , جاز القنطرة , وشيخو أعلى منو , والصحايب معروؼ  .

الزىري , وابن وىب , أحيااًن أييت لك رواة ثقات , لكن ليسوا ابرزين , لكن أحيااًن ٕتد يف السند أئمة كبارًا , مثل : 
وٛتاد بن زيد , وابن علية , وابن جريج , ُكثُر , فإذا جاء مسلسل التلميذ عن الشيخ كلهم يف اإلسناد أئمة كبار تكوف 

 ىذه قرينة , اٟتافظ يقوؿ : ىنا ا٠ترب يفيد العلم  .
 يحُت تُػُلقيت ابلقبوؿ . ومن القرائن : إخراج البخاري ومسلم , كوف اٟتديث يف الصحيحُت ؛ ألف أحاديث الصح

جاء  ]بعثت أان والساعة كهاتُت[كوف اٟتديث جاء من طرؽ كثَتة : ومرت معنا أمثلة ذكرانىا سابقا , مثل حديث: 
 من عشر طرؽ يف الصحيحُت وخارجها . 

 أف يكوف مسلسًل ابألئمة , أو من رواية األئمة , انتهى كلـ اٟتافظ . 

 مر أكثر , األحاديث اليت وردت يف السنة , ٯتكن أف نقسمها إذل األقساـ اآلتية : أان سأعود لكم بتقسيم يسهل األ

 القسم األوؿ : أحاديث جاءت من طرؽ كثَتة صحيحة  .

وأعطيكم أمثلة أقوى من  ]بعثت أان والساعة كهاتُت[ال شك أف ىذا يفيد العلم بل إشكاؿ , وكما مر معنا , حديث: 
 ىذا بكثَت , مثل : 

 ا١تسح على ا٠تفُت  . أحاديث .1

أحاديث ا١تسح على ا٠تفُت جاءت يف الصحيحُت , وخارج الصحيحُت , ٕتاوزت العشرين طريًقا , بل بعضهم ابلغ , 
 وأوصلها إذل أربعُت حديثًا . 

 أحاديث اٟتوض . .2

 أحاديث الرؤية  . .3

, ىذه ليست فيها كثرة -انيد يف الصحيحُت ويف السنن وا١تس -ىذه األحاديث جاءت من طرؽ كثَتة جًدا , وصحيحة 
طرؽ فقط , ال , كثرة طرؽ وصحة عالية , ال تقارهنا ْتديث أييت مثًل من ثلث طرؽ ولو كانت صحيحة , ٔتثل ىذه 

 الطرؽ الكثَتة الصحيحة الثابتة , ىذا ال شك يفيد العلم  .

األحاديث ُيكسبها قبواًل , وىذا الذي  األحاديث اليت ٮترجها البخاري ومسلم : السبب أف إخراج البخاري ومسلم ٢تذه
أشار لو اٟتافظ , فإذا كانت يف الصحيحُت , وجاءت من طرؽ , وأصل الصحيحُت متلقًى ابلقبوؿ , وأٚتعت األمة على 

 البخاري ومسلم يف اٞتملة , ىذا اٟتديث يفيد العلم  .
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ارج البخاري ومسلم , وىو صحيح , ىل ىذا القسم الثالث واألخَت : أف أييت اٟتديث من طريق , أو من طريقُت , خ
 يفيد العلم أـ ال ؟ اختلف فيو , مثل : 

وىو ٔتزدلفة , وقد وقف  حديث عروة بن مضرس , أخرجو الًتمذي وغَته من أصحاب السنن , ١تا أتى إذل النيب  -
ر مث أدرؾ صلتنا فقد مت حجو , وقضى تفثو  , أف من وقف بعرفة من ليل أو هنا بعرفة ؛ ألنو أتخر هنع هللا يضر , فأخربه النيب 

. 

حديث عروة بن مضرس ليس يف البخاري وال مسلم , أخرجو أصحاب السنن , جاء من طريق , وجاء لو شاىد آخُر 
صحيح مثلو , من حديث عبد الرٛتن بن يعمر الّديلي , فحديث عروة بن مضرس صحيح اثبت , حىت إف اٟتاكم ألـز 

لكن البخاري  -٣تمعوف على صحتو  -خراج ىذا اٟتديث , ودل ٮتتلف أىل اٟتديث على صحتو البخاري ومسلًما إب
 ومسلم دل ٮترجوه لسبب آخر ليس يف الصحة , لكن ال نريد ا٠توض فيو  .

ىذا اٟتديث حاء من طريق واحد , ودل يروه عن عروة أبًدا إال الشعيب , لكن جاء من حديث عبد الرٛتن بن يَػْعُمر , يف 
 سنن أيًضا , وىو صحيح أيًضا , ىذا ىل يفيد العلم أـ ال ؟ ٮتتلفوف فيو:ال

 بعضهم يقوؿ : يفيد العلم. -

 وبعضهم يقوؿ : يفيد الظن  .  -
ىذا من حيث خلؼ العلماء , وىذا ا٠تلؼ عند ا١تتأخرين , أما أىل اٟتديث ا١تتقدمُت , فعندىم ال ريب أف حديث 

, كما أف من يقوؿ : إنو يفيد الظن , ُملـز أف أيخذ بو , وال مناص ؛ ولذلك فقهًيا  عروة اثبت , و٭تكموف بعلمو وأبخذه
عامة األئمة عليو , بل وصفوا من خالف ىذا اٟتديث ابلشذوذ عملًيا , ماذا تريد أكثر من ىذا ؟ ىذا كلو ما يفيد العلم 

 ؟ إذف مىت يفيد العلم ؟ إذف ال شيء يفيد العلم  .
تعترب مسألة دل يلتفت ٢تا أىل اٟتديث كثَتًا , لكن اإلشكاؿ ليس ىنا , اإلشكاؿ يف األحاديث  ولذلك ىذه ا١تسألة 

الضعيفة إذا ُحسنت , ىذه نعم , اٟتديث إذا كاف ضعيًفا , وأتينا بطرؽ , وقوينا ىذا اٟتديث إذل اٟتسن , نعم , اٟتديث 
 اؿ آخر , ٨تن نتكلم يف الصحة .اٟتسن اختلف فيو , ىل ىو مأخوذ بو يف األحكاـ أـ ال ؟ ىذا ٣ت

  .ُثُ  اْلَغَرابَُة: ِإم ا َأْف َتُكوَف يف َأْصِل الس َنِد ، َأْو اَل 

  فَاأْلَو ُؿ: اْلَفْرُد اْلُمْطَلُق . َوالث اين: اْلَفْرُد النِّْسِبُّ ، َويَِقلُّ ِإْطبَلُؽ اْلَفْرِدي ِة َعَلْيِو.
 بعد ذلك انتقل اٟتافظ إذل تقسيم اٟتديث الغريب إذل قسمُت : 

 غرابة مطلقة  . .1

 غرابة نسبية  . .2

 وإف شئت قلت : الفرد ا١تطلق , والفرد النسيب  .

 الفرد ا١تطلق : أف يروى من طريق واحد , ليس لو غَته  .
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أنس حينما دخل مكة وعلى رأسو  , وحديث]والنهي عن بيع الوالء وىبتو[ , ] األعماؿ ابلنيات[ مثل : حديث: 
 ا١تغفر . 

 ىذا حديث فرد , ٔتعٌت أنو دل يرو ىذا اٟتديث إال من ىذا الطريق , فهو فرد مطلق , غريب مطلق , ٝتو ما شئت  .

 الفرد النسيب : ومعٌت النسيب نسبة إذل شيء  .

, اٟتديث موجود يف الصحيح , رواه عاء[ ]أف اظتؤمن أيكل يف َمِعي واحد ، والكافر أيكل يف سبعة أممثًل : حديث: 
جابر وابن عمر وأبو موسى األشعري , قرابة ٜتسة أو ستة , الًتمذي جاء وقاؿ : غريب من حديث أيب موسى , يقصد 

 أف الرواة و٫توا يف أنو عن أيب موسى , فقاؿ ىنا : غريب , مع أف ا١تنت أتى عن عدة من الصحابة  .

 .، هنى عن الصبلة يف مرابض اإلبل ، وأمر ابلصبلة يف مرابض الغنم[   ] أف النِب  مثًل : حديث:

ىذا اٟتديث جاء من عدة صحابة , ومن بينهم : األعمش عن أيب ىريرة , قاؿ الًتمذي : غريب من رواية األعمش , 
واٟتديث الذي جاء من عدة صحابة , ىذا غريب نسيب , أان استغربتو من جهة راو عن شيخ معُت , فالغرابة النسبية أف 

 كوف ا١تنت روي عن غَت٫تا . يستغرب اإلماـ حديثًا من رواية تلميذ عن شيخو , مع  

فائدة التقسيم : أف نعرؼ إطلقات األئمة , حينما يقولوف : غريب عن فلف , نعرؼ أنو غريب نسيب , وإذا قالوا : 
غريب مطلق , عرفنا أف اٟتديث دل يرو إال من ىذا الطريق , وىذه ال شك فائدة مهمة , أف نعرؼ أف ىذا اٟتديث لو 

 رؼ أهنم يطلقوف التفرد على التفرد النسيب . طرؽ أخرى أـ ال , ونع

مث انتقل ا١تؤلف إذل اٟتديث الصحيح , وىو يف اٟتقيقة من أوؿ ا١تباحث ا١تهمة لنا , سيقسم اآلف ا٠ترب ا١تقبوؿ ؛ ألنو قاؿ 
 : ُحيح . , ا١تقبوؿ ىو اٟتديث الصحيح واٟتسن , اآلف سيبدأ ابٟتديث الص َوِفيَها اْلَمْقُبوُؿ َواْلَمْرُدود 

 تعريف اٟتديث الصحيح : 

: ِو . َوَخبَػُر اآْلَحاِد بِنَػْقِل َعْدٍؿ ََتّـِ الض ْبِط ، ُمت ِصِل الس َنِد ، َغَْتِ معلل َواَل َشاذٍّ : ُىَو الص ِحيُح ِلَذاتِ  قاؿ رزتو هللا
 َوتَػتَػَفاَوُت رُتَػُبُو بِتَػَفاُوِت َىِذِه اأْلَْوَصاِؼ .

ـَ      َصِحيُح اْلُبَخاِريِّ ، ُثُ  ُمِسِلٍم ، ُثُ  َشْرطُُهَما. َوِمْن ُثَ  ُقدِّ

 ؛ ألنو سيأتينا أف اٟتديث ينقسم إذل قسمُت : الص ِحيُح ِلَذاتِِو ا١تؤلف أتى بقيد مهم للصحيح , قاؿ : 

 صحيح لذاتو  . .1

 وصحيح لغَته .  .2
 نريد األوؿ : الصحيح لذاتو: أي ما صح بصحة إسناده بدوف عاضد  .

 فاٟتديث الصحيح ىو : ما استوىف الشروط ا٠تمسة , وىي : 

 عدؿ  . .1

 اتـ الضبط  . .2
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 متصل  . .3

 غَت معلل . .4

 وال شاذ .  .5

فأىل اٟتديث اجتمعوا على ىذه الشروط , فل نقبل ألحد أف يزيد على ىذه الشروط , وال أف ينقص منها كذلك , 
 الزايدة على ذلك  .ألهنم صححوا األحاديث , وانُتهي منها , فل ٯتكن 

 الشرط األوؿ : العدؿ  .

العدؿ يعود إذل الدين , أي أف يكوف صاحب تقوى ومروءة , ىكذا يقولوف , يكوف تقًيا ؛ ألنو سَتوي اٟتديث لنا , 
 ويكوف صاحب مروءة , ما يرتكب ما ٮتالف ا١تروءة والعرؼ واالعتداؿ  .

 الشرط الثاين : اتـ الضبط  .

 ٟتديث إذل قسمُت : الضبط يقسمو أىل ا

 ضبط صدر  . .1

 وضبط كتاب  . .2
ولذلك راعى األئمة ىذين الضبطُت , من الرواة من ال ٭تفظ , لكن عنده كتااًب صحيًحا , يكتب ويؤدي من الكتاب , 
فاعتربوا حديثو صحيًحا ٘تاًما ال مطعن فيو , بعض اٟتفاظ حافظ يف صدره ال يكتب , وبعض الرواة ٬تمع بُت اٟتفظ 

 الكتابة . وبُت 

 مثًل : إسحاؽ بن دمحم بن حكيم , ىذا ال ٭ُتدِّث  إال من كتاب  .

يقابلو الشعيب : الشعيب ال ٭ُتدِّث إال من حفظو ؛ ولذلك يقوؿ : ما كتبت سوداء على بيضاء , أي ما كتب حربًا على 
 ورؽ  .

ٝتعت حديثًا إال حفظتو , ودل أقل لشيخ رل : وأانس ٭تفظوف : مثل الزىري , الزىري ما ٭تتاج يكتب , الزىري يقوؿ : ما 
 أعد علي , وال شككت يف حديث , إال حديثًا واحًدا شككت فيو , فرجعت فإذا ىو كما ىو  .

 فيوجد حفاظ يعتمدوف اٟتفظ اعتماًدا كبَتًا جًدا , بل بعضهم من شدة حفظو يسمونو ا١تيزاف , إذا اختلفوا ذىبوا إليو. 

ااًن , إذا اختلف أحد ذىب إذل ٛتاد , وإذا قاؿ ٛتاد كلمة سكت الكل , يقوؿ ٛتاد : ال أابرل ٛتاد بن زيد : كاف ميز 
 ٔتن خالفٍت ! من شدة حفظو , يقوؿ : ال أابرل ٔتن خالفٍت إال شعبة  .

! حافظ وكاف حفاظ البصرة والكوفة إذا اجتمعوا يف اٟتفظ وشدتو , قالوا : ٧تتمع معكم , بشرط : ٨توا عنا ابن ُعَلّية 
 جاوز القنطرة  .
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فكاف بعض اٟتفاظ شديد اٟتفظ , إذا كاف ىذا الراوي اتـ الضبط , إما حافظًا , وإما كتابو صحيًحا , ويكتب ويضبط  
كتابتو فسنقبل حديثو ؛ ولذلك إذا كاف ىذا الراوي حدَّث من حفظو , وىو صاحب كتاب , ال ٭ُتدِّث إال من كتاب , 

 ال يقبلوف حديثو , بعضهم يكوف أئمة كبارًا , مثل : إذا حدَّث من حفظ يغلط , 

 يونس بن يزيد األَيْلي : تلميذ الزىري , كاف إذا حدث من كتابو أتقن , إذا حدث من حفظو بدا ا٠تلل .

 عبد العزيز الدراوردي : األئمة إذا حدث من كتابو قبلوه , وإذا حدث من حفظو تركوه  .

شهور , مع كونو فيو ضعف , لكن إذا حدث من كتابو صحح األئمة حديثو يف اٞتملة , وإذا عبد هللا بن ٢تيعة : الراوي ا١ت
 حدث من حفظو ترى العجائب .

.ـّ الض ْبِط  يقوؿ : َعْدؿ ََت

سنقف عند ىذه الكلمة , لو رجعنا لكتب اٞترح والتعديل , ما ٕتدىم يقولوف يف الراوي : عدؿ اتـ الضبط , ١تاذا 
؟ إذا قالوا لك : ثقة أو صدوؽ , أغنت عن العدؿ اتـ الضبط , ىذه  -ثقة , صدوؽ -التوثيق  اختصروىا يف كلمة

 األلفاظ اليت تسمى ألفاظ التعديل تكفيك عنها  .

 الشرط الثالث : متصل السند  .

 أي أف ىذا التلميذ ٝتع من شيخو , والشيخ ٝتع من شيخ شيخو  .

مة أانًسا وضعوا ىذا الشرط , اتصاؿ السند مهم جًدا , بل يكاد يكوف قاعدة طبًعا ىذا يدؿ على أف هللا قّيض ٢تذه األ
 مهمة يف شرط اٟتديث الصحيح  .

 لنفهم االتصاؿ أكثر : نعرفو اب١تضاد , مقابل االتصاؿ : االنقطاع  .

 االنقطاع ٯتكن أف ٧تعلو يف صورتُت : 

 التدليس   .1

 واإلرساؿ .  .2
 ىذه من مضادات االتصاؿ  .

أبو إسحاؽ السَّبيعي مدلس , ابن ُجريج مدلس , إذا جاءان إسناد فيو ابن ُجريج , مثًل : روى حديثًا عن العباس مثًل : 
 ابن عبد الرٛتن , قاؿ أبو حامت : أخشى أف يكوف ابن ُجريج دّلس ؛ ألف ابن ُجريج مدلس , فتوقف يف اٟتديث .

 التدليس : أف يروي عن شيخ ٝتع منو ما دل يسمع منو . 

مثًل : أان أروي عن شيخي ابن عثيمُت , لكن ىناؾ حديثًا أان ما ٝتعتو , فقلت : عن الشيخ ابن عثيمُت , ال أحد 
يستطيع أف يقوؿ : دل أٝتع ؛ ألين ملـز لو , فيسبق إذل ذىنك أين ٝتعت , ولذلك أتيت بكلمة "عن" حىت ال أُكشف , 

قوؿ : عن , طبًعا ىذا انقطاع , سيأتينا ابلتفصيل , لكن ٨تن نريد ما أقوؿ : حدثٍت , لو قلت : حدثٍت ىذا كذب , أ
 نعمق فهمنا للتصاؿ , االتصاؿ ضد االنقطاع , واالنقطاع لو صور من ضمنها التدليس  .
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مثًل : أبو إسحاؽ السبيعي روى عن الرباء بن عازب حديثًا يف ٖترًن ا٠تمر , رواه النسائي , العلماء تكلموا فيو أنو دل 
سمع , قالوا : مدلس , طبًعا أبو إسحاؽ فيو آراء , لكن ٚتلًة قالوا : ىذا مدلس , وىكذا يف شأف ا١تدلسُت , وىم كثر ي

 . 

أو يكوف ىناؾ انقطاع , يطلق العلماء عليو عدة إطلقات , بعضهم يسميو منقطًعا , وبعضهم يسميو مرسًل , لكن 
 خو . االنقطاع أف يكوف ىذا التلميذ دل يسمع من شي

 ىذا انقطاع ابإلرساؿ  . -هنع هللا يضر  -مثًل : ابن سَتين , دل يسمع من عمراف بن حصُت الصحايب 

 مثًل : اٟتسُن الُعَرين عن ابن عباس , دل يسمع منو , بينهما فجوة . 

بينهم يف الوفاة بل بعضهم يكوف ىناؾ فرؽ بُت الوفاتُت كبَت , مثل : زايد بن كليب , روايتو عن األشعث بن قيس , 
 ٙتانوف عاًما  .

عطاء ا٠تراساين : ليس عطاء بن أيب رابح , ا٠تراساين يروي عن الصحابة , دل يسمع من صحايب واحد , فنقوؿ : ىذا 
 اٟتديث ضعيف ؛ ألنو غَت متصل السند  .

 وف اٟتديث غَت متصل  .إذا جاءان مدلس , ا١تدلس يف اٞتملة دل يسمع ىذا اٟتديث , فتوقف العلماء فيو خشية أف يك

 الشرط الرابع : غَت معلل  .

 العلة : سبب خفي غَت ظاىر  .

عندان سبب ظاىر يف العلة كما سبق , لو جاءان عطاء ا٠تراساين  عن صحايب , وىو دل يسمع من صحايب قط , وا١تثاؿ 
حابة , دل يسمع منهم هنائًيا , فهذا السابق : ابن سَتين عن عمراف , منقطع , أو رواية األعمش عن أنس أو غَته من الص

 االنقطاع ظاىر , أحيااًن قد يكوف ظاىرًا جًدا . 

 مثًل قتادة : روايتو عن ابن مسعود دل يسمع منو , ونفوا ٝتاعو  .

 ونفوا رواية أانس : مثل رواية علي بن أيب طلحة , عن ابن عباس , دل يسمع منو  .

 يف االنقطاع , وأحيااًن قد ٖتتاج إذل تنصيص .  فأحيااًن قد تكوف الرواية ظاىرة جًدا

الظاىرة مثل : رواية أيب عبيد عن والده , ابن مسعود هنع هللا يضر , دل يسمع منو ؛ ألنو مات والده وىو عنده ثلث سنُت أو أربع 
 سنُت , ال ٯتكن أنو ٝتع منو , ىنا ال ٭ُتتاج إذل كلفة . 

 تكشف ّتمع الطرؽ والتعب والتنقيب  .لكن العلة سبب خفي , أي غَت ظاىر , 

]إف ببلاًل يؤذف بليل ، فكلوا واشربوا حىت يؤذف ابن أـ قاؿ:  مثاؿ : حديث يف الصحيح عن بلؿ , أف النيب 
] ٚتيع الرواة رووه ىكذا , يف الصحيحُت وخارج الصحيحُت , جاء راو قاؿ : إف ابن أـ مكتـو يؤذف بليل , غلط مكتـو

ما يؤذف بليل , ما يؤذف إال يف الفجر الثاين , الناس أيكلوف على أذاف بلؿ , ويصوموف على أذاف ابن أـ , ابن أـ مكتـو 



 خالد المطرفي:  د الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                                        نخبة الفكر شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [19[  www.dwrah.com                    ]المالح[       الدورة التأصيلية الثانية في جامع علي بن أبي طالب 
 

]حىت ال فقاؿ:  ]حىت ال تعلم مشالو ما تنفق شنينو[ مكتـو , جاء ىذا قلب اٟتديث وعكسو , مثل من عكس حديث:
 عكس , ىذا يسمونو قلب اٟتديث .  تعلم شنينو ما تنفق مشالو[

 لشذوذ وىو : ٥تالفة الثقة ١تن ىو أوثق منو  .ا

 . -إف شاء هللا  -٨تن نعّرِفو ٔتا ٯتكن تعريفو , وسنتكلم عن الشذوذ يف وقتو 

 الشذوذ : ٥تالفة الثقة ١تن ىو أوثق منو  .

 .  ، هنى عن بيع السنور والكلب[ ]أف النِب مثاؿ : حديث يف صحيح مسلم:

جاء راو ثقة قاؿ : إال كلب صيد , أي ٬توز بيع كلب الصيد , والعلماء قالوا : ىذه رواية ىكذا الرواة الثقات يروونو , 
شاذة ؛ ألف ىذا الثقة خالف الثقات , كل الثقات يقولوف : هنى عن بيع السنور والكلب فقط , جاء ىذا زاد : إال كلب 

 صيد , وِىم , ىذا يسمى شذوًذا  .

 استجمع ٜتسة شروط :  يف النهاية نقوؿ : اٟتديث الصحيح ما

 العدالة والضبط  : وىذه يعرب عنها ابلثقة أو الصدوؽ . -1

 متصل السند : أي غَت منقطع , أبي شكل من أشكاؿ االنقطاع . -2

 غَت معلل : أي ليست فيو علة ]سبب خفي[ يقدح يف صحة اٟتديث  . -3

 وال شاذ: ٥تالفة الثقة ١تن ىو أوثق منو  . -4

يقوؿ: "وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري ابلقرائن على ا١تختار" وفصلنا , قلنا : إذا جاء من طرؽ مناقشة : الشيخ 
 عديدة , فهل إذا جاء من طرؽ عديدة انتقل من اآلحاد إذل التواتر ؟ .

نقوؿ : متواتر , ال , ٨تن قلنا : إف اٟتافظ يقصد بتعدد الطرؽ ىنا ما ليس اب١تتواتر يف نظره , وعلى الصحيح ما ٨تتاج  -
ال بد أف يتعلق عندكم فهم أف ليس ىناؾ متواتر , ال يوجد متواتر بصيغة أىل األصوؿ ؛ ولذلك اإلماـ ابن حباف يقوؿ : 

 أخذت العلم عن ألفي شيخ , ويقوؿ : السنة كلها آحاد .

 بعضكم : ١تاذا يدلس ؟ سؤاؿ عن ا١تدلس : طبًعا التدليس سيأتينا , ليس قادًحا يف الراوي , قد يتبادر إذل  -

الراوي أحيااًن يكوف السبب يف التدليس أف ىذا شيخ والزمو , ودل يسمع منو ىذا اٟتديث فاغتفره , قاؿ : سيأيت بلفظة 
, طبًعا ىذا  "عن" , بعضهم الـز الشيخ عشرين عاًما , وأتى طالب ْتديث دل يسمعو عند شيخو , فيقوؿ : أنيت ابلعنعنة

 من األسباب ليس كلها  .

 ما معٌت الظن ؟ . 
معناه: أف األغلب قبوؿ ىذا اٟتديث , لكن إذا قلنا : يفيد العلم , أي ٧تـز ابلعلم , وحىت يثبت عندكم ىذا األمر , لو 

تمد فيو على آتيكم أبحاديث حكم هبا العلماء وىي ال تفيد العلم يف نظر ىؤالء , مثًل : حديث الدايت , ٨تن نع
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حديث عمرو بن حـز , صح من طريق واحد , والطريق الثاين ٯتكن أف يُقوى بو , ىو جاء من أربع طرؽ , لكن طريقاف 
 جيداف , وحديث عمرو بن حـز دايت وشجاج وقتل , ماذا نريد أكثر من ىذا ٨تكم بو ؟ 

ق واحد ؛ لذلك اإلماـ أٛتد كاف يُسأؿ عن فحينما نفرؽ بُت الزوج وزوجو , أبحاديث فيها آحاد , بل وردت من طري
 أحاديث دل ترد إال من طريق واحد و٭تلف عليها , قيل لو : أنقتل العقرب يف الصلة ؟ 

قاؿ : إي وهللا ! وأُلف كتاب اٝتو "ما حلف عليو اإلماـ أٛتد" أكثره أحاديث آحاد حلف عليها , حلف على ٚتلة من 
 احملدث ا١تلكة , إذا جئت تسألو : ىذا يفيد العلم أـ ال ؟ أحاديث اآلحاد , طبًعا تكرُب عند 

ىو ٠تربتو ابلرواة ال يرد عنده قضية علم وعدمو , إذا صح اٟتديث وكاف جيد اإلسناد , خصوًصا إذا كاف فرًدا , يف غاية 
 الصحة , ودل توجد لو علة , عند احملدث واضح يف إفادتو للعلم . 

 , مثل : حديث اٞتمع بُت األختُت , ثبت من حديث أيب ىريرة آحاًدا .  وىناؾ أحاديث آحاد وردت عندان
افتح البخاري ومسلًما , من أولو إذل آخره آحاد , لو أتينا بطريقة ا١تعتزلة واألشاعرة , فإنو ال يقبل يف العقائد إال ا١تتواتر 

آحاد , أٖتكم بو أف هللا يف السماء  -ماء[ ]أين هللا؟ يف الس -نقوؿ : إذف ال متواتر  , حديث اٞتارية يف صحيح مسلم 
 وىو حديث فرد . ]أعتقها فإهنا مؤمنة[يقوؿ:  ؟ ىذا ورد يف القرآف ال شك , لكن النيب 

, حديث واحد , والعلماء يقولوف : إنو  ]األعماؿ ابلنيات[ىاتوا أحاديث الصحيحُت , كلها آحاد , عندكم حديث: 
ا١تنرب , وٝتعو الناس , وما نقل إلينا إال من طريق واحد , بقية األحاديث ال ندري , يعدؿ ثلث السنة , وقالو عمر على 

 قا٢تا يف ٚتع , أو الصحابة قالوىا يف ٚتع , أو غَت ٚتع , ٨تن ال نسأؿ عن ذلك .  ٯتكن أف النيب 

بطريقة سهلة , ابن معُت  وقضية غربلة السنة من احملدثُت ليست سهلة , حينما يثبتوف أف ىذا اٟتديث صحيح دل يثبتوه
يقوؿ : كنا نسأؿ عن الراوي , حىت يقولوف : تزوجونو ؟ قلنا : أشد ! يسأؿ عن الراوي كأنو سيزوجو ابنتو , من شدة ما 

 يسأؿ , وٮتتربوف يف األحاديث , كما ٛتاد بن زيد : ما نستطيع أف نفعل ما يفعلو شعبة , ١تاذا ؟
ائة حديث , وأييت لو بعد عاـ أو عامُت يعرضها عليو , إذا أخطأ تركو , يقوؿ : ال قاؿ : شعبة أييت لرجل وأيخذ منو م

 بد أف أٝتع اٟتديث مرتُت  .

وقاؿ : كنت أنظر إذل فم قتادة , إذا قاؿ : "عن" تركت , ما أخذت , أريد حدثنا , فكاف يبتلي قتادة , إذا جاء اٟتديث 
تب , إذا قاؿ "عن" تركو , فيختربوف الراوي , فالسنة غربلت , ليس كما قد قاؿ لقتادة : قل حدثَنا , إذا قاؿ : حدثنا ك

 يظن أف السنة سهلة الثبوت , بل كاف ثبوهتا عِسرًا , وقّيض هللا ٢تا جهابذة . 
ولذلك الذين يف الصنعة مثل ىؤالء األئمة , حينما أتيت ٢تم ٔتسائل وأمور , مثًل : ىذا يفيد العلم أـ ال ؟ أحاديث يف 

 الصحيحُت , وأحاديث كثَتة جليلة القدر , يرى أف كلمك ىذا عبث  .

 ١تاذا البخاري ومسلم دل ٮترجا حديث عروة بن مضرس ؟  . -
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يقوؿ  "اظتدخل إىل كتاب اإلكليل"كتنصيص ال أعرؼ أي تنصيص , لكن ذكر العلماء نعم ذكروا , اٟتاكم يف كتاب:   -
: إين تتبعت البخاري ومسلًما , تتبًعا فيو دقة , قاؿ : ال ٮترج اٟتديث يف الصحيحُت إال والصحايب لو راوايف , ولكن ال 
مانع إف جاء حديث غريب أحيااًن , لكن يكوف ىذا الصحايب لو راوايف فأكثر , عروة بن مضرس دل يرو عنو يف الدنيا إال 

 .الشعيب , ألجل ىذا ما خرجاه  

انظر اٟتاكم ليس سهًل , عنده استقراء عجيب , كاف يقوؿ : ال أتكلم يف الراوي حىت أٚتع لو رٔتا ألف حديث أستقرئها 
, كاف إماًما كبَتًا , يقوؿ : ابلنظر إذل الصحيحُت , إهنم ال ٮترجوف لصحايب موجود يف الصحيحُت إال لو راوايف فأكثر , 

وحديث عروة بن مضرس أصح من األحاديث اليت ذكرىا البخاري ومسلم وأشد , ومع إذا كاف لو راو واحد ال ٮترجوف , 
 " أنو دل يرو عنو إال الشعيب  .اظتدخل إىل كتاب اإلكليلذلك دل ٮترجوه , جاء اٟتاكم فقاؿ ىذا الكلـ يف "

 ىناؾ رواة دل يرو عنهم إال شخص واحد , ويسموهنم "الُوحداف" . 

 طريق ؟ .  ١تاذا يستغرب اٟتديث من -

 كأنو يُلمز , ٔتعٌت أنو ضعيف , ١تاذا جاء من ىذا الطريق ؟   -

فإذا جاء العادل وقاؿ: ىذا اٟتديث غريب من فلف عن فلف , أحيااًن قد يقصد بو الثبوت , لكن يف الغالب يقصد هبذا 
 االستغراب االستغراب االستنكاري . 

عادل معاصر , وينقلوف عنو الفتيا , قبلتها من األوؿ والثاين والثالث مثاؿ لتقريب األذىاف : حينما أييت سبعة طلب ل
والرابع وا٠تامس والسادس , جاء السابع , قلت لو : ما أقبل عنك , قاؿ : كلهم قالوا , قلت : نعم , لكن أنت دل توجد 

 يف اليـو الفلين , ودل تكن يف تلك ا١تدينة يف الوقت الفلين , من أين أتيت بو ؟ 
ؿ : أان أخذتو من األوؿ تَػَرى  , قلنا : يكفي , انتهينا ,  أان استغربتو من ىذا , االستغراب دل أيِت من فراغ , أقوؿ لو : قا

أنت دل تكن حاضرًا يف ذلك اليـو , وكنت مسافرًا , إف دل تذكر رل شيًئا دامًغا فلن أقبل , يقوؿ مثًل : ال , أان ذىبت 
عليو فوجدتو أخذ من فلف , بعض الرواة يفعل ىذا يعيد اٟتديث إذل فلف , انظر   للبيت وٝتعت منو , لكن شددت

 كيف كشفو األىل ؟ 

 ولذلك يقوؿ أحد العامة أليب زرعة : أنتم كهاف ! كيف تعرفوف أنو ضعيف , قاؿ : ال ىي كهانة وال شيء  .
 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم  .

 
 

  
 
 


