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 ( 9التسلسل العاـ للدروس )
 

 
 اضتمد هلل رب العاظتُت ، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت:

عرفنا أف السبب يف رد اٟتديث إما سقط يف اإلسناد أو طعن يف الراوي, اآلف سنبدأ مبحثًا جديًدا ٘تاًما, وبذلك يكوف 
 من ا١تعاين ا١تهمة .ا١تؤلف قد انتهى من قدر كبَت 

 اليـو عندان مسألة: الرواية اب١تعٌت, ىل ٬توز للراوي أف يروي اب١تعٌت أـ ال بد أف نقيده ابللفظ؟ .

 َواَل رَنُوُز تَػَعمُُّد تَػْغِيَِت اْلَمْْتِ اِبلنػ ْقِص َواْلُمَراِدِؼ ِإال  ِلَعالٍِ ِِبَا زنُِيُل اْلَمَعاين.-رزتو هللا  -قاؿ : 

 َخِفَي اْلَمْعٌَت اْحِتيَج ِإىَل َشْرِح اْلَغرِيِب، َوبَػَياِف اْلُمْشِكِل. فَِإفْ 

 . الرواية ابظتعٌتىذه مسألة واحدة, وٯتكن أف نضع ٢تا عنواف: 

 مقدمة: 

الرواة يف واقع روايتهم للحديث النبوي الشريف, أيخذوف األلفاظ من مشاٮتهم, ا١تشايخ يتعددوف, كٌل سيحدِّث بلفظ 
 اآلخر, فبالتارل كاف الرواة أيخذوف ا١تعٌت, أما ٖتقيق اللفظ, ففي الواقع قد تكوف فيو صعوبة. غَت لفظ

, وكاف من ا١تتشددين جًدا يف النقل ابللفظ, يقوؿ: "كنت أٝتع من عشرة, اللفظ ٥تتلف وا١تعٌت -رٛتو هللا  -ابن سَتين 
الرواة يرووف اب١تعٌت ؛ ولذلك كما قاؿ وكيع: "إف دل يكن  واحد" إذف, عمن سيحدِّث؟ فلذلك واقع الرواية يف اٟتقيقة أف

 ا١تعٌت واسًعا فقد ىلك الناس" يقوؿ: ال يسعنا إال التحديث اب١تعٌت.
وكاف الثوري يقوؿ: "إف حدثتكم كما ٝتعت فل تصدقوين, إ٪تا ىو ا١تعٌت" يقصد الثوري: إف حدثناكم ابللفظ دل نصُدؽ, 

 وإ٪تا ٨تدثكم اب١تعٌت .
 مثاؿ:

[ ويف رواية: أنكحتكها ِبا معك من القرآف: ]زوج رجًل ابمرأة, فقاؿ لو النيب  حديث الواىبة, أف النيب . 1
قاؿ للرجل: زوجتك,  [ ىل يعقل أف النيب ملكتكها ِبا معك من القرآف[ ويف رواية: ]زوجتكها ِبا معك من القرآف]

 ملكتك, أنكحتك؟ مستحيل .
؟[ قاؿ: أخ رل أو قريب رل, بعض شربمة من] يف اٟتج, أنو ١تا قاؿ: لبيك عن شربمة, قاؿ  حديث شربمة .2

الرواة قاؿ: أخ رل, بعض الرواة قاؿ: قريب رل, ىل يعقل أف الراوي يقوؿ للنيب: أخ رل أو قريب رل, ال ٯتكن, لكن ىذا 
 ٝتع وىذا ٝتع, فأخذا ىذا بنحو اللفظ أو ما أشبو ذلك. 

 ىو ما قاؿ اٟتافظ ىنا. ا١تهم يف ذلك
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 قاؿ اضتافظ: َواَل رَنُوُز تَػَعمُُّد تَػْغِيَِت اْلَمْْتِ اِبلنػ ْقِص َواْلُمَراِدِؼ ِإال  ِلَعالٍِ ِبَا زنُِيُل اْلَمَعاين. 

ألف ىذا اٟتديث  اٟتافظ ىنا دل يقل: ال ٕتوز الرواية اب١تعٌت ؛ ألف الرواية اب١تعٌت ىي طبيعة الرواية, ال ٯتكن  نقلو ابللفظ ؛
فقاؿ عدد من الرواة, واالختلؼ واضح يف اٟتديث, لكن ا١تعٌت متحد, فلذلك اٟتافظ اشًتط,  أخذه عن النيب 

أي: ال ٬توز للراوي أف يغَت ا١تنت, إما أبف ينقص منو, أو يزيد عليو, أو أييت ٔترادؼ غَت : َواَل رَنُوُز تَػَعمُُّد تَػْغِيَِت اْلَمْْتِ: 
ا ٔتا ٭تيل ا١تعٌت, فل تزيُد زايدة تبطل صحيح, إال

ً
ا ٔتا ٭تيل ا١تعٌت, نقوؿ للراوي: ارِو اب١تعٌت, لكن تكوف عا١ت

ً
 إذا كاف عا١ت

 معٌت اٟتديث, أو ٖترفو, أو تنقص منو ٔتا ٭ترؼ معٌت اٟتديث, أو تبدؿ لفظة مكاف لفظة ٖترؼ ا١تعٌت. 

 اطتبلصة: 

اايت, لكن الرواة الذين ينقلوف ذلك, يعرفوف ما ٭تيل ا١تعٌت ؛ ولذلك حصل من بعض الرواية اب١تعٌت ىذا ىو الواقع يف الرو 
 الرواة تبديل يف ا١تعٌت, فرد األئمة روايتهم .

 صاًعا. قاؿ الراوي: كنا نؤديو يف زمن النيب  -معروؼ  -بعضهم يف حديث زكاة الفطرمثبًل: 

, طبًعا اٟتديث انقلب, ما فُهم ه, فقاؿ: كنا نورثو يف عهد النيب ىو قاؿ: "نؤديو" أو"نُػَورّثُو", ظن ىذه تقـو مقاـ ىذ
 ٘تاًما, أحيل ا١تعٌت, ونسي آخر اٟتديث ؛ ألنو حرؼ ا١تعٌت, فقيل لو: كيف تورثونو؟ 

 قاؿ: يقصد اٞتد, ىو الصاع, ال َجد وال غَته. 
لفو ؛ ولذلك كاف اإلماـ أٛتد ينكر بعض فأحيااًن رٔتا يتحرؼ ا١تعٌت على الراوي, فحينما ٭ترؼ اللفظ ٭ترؼ ا١تعٌت خ

 الرواة تغيَتىم للمعٌت .

إذف: ال ٕتوز الرواية اب١تعٌت إال لراو يعرؼ ما يغَت ا١تعٌت ٦تا ال يغَته, فإذا روى اب١تعٌت, وأتى بلفظة مكاف لفظة, مثل: 
 وىكذا ."أنكحتكها ٔتا معك من القرآف", "ملكتكها" مرادفة صحيحة, "زوجتكها" مرادفة صحيحة, 

كانوا على جانب كبَت من الرواية, حىت إهنم ال ٮترموف حرفًا, لكن ىؤالء قلة, كانوا يقولوف:   -وىم قلة  -ىناؾ رواة 
 القاسم بن دمحم, وابن سَتين, ورجاء بن َحْيوة, كانوا ينقلوف اللفظ كما ىو, لكن ىؤالء الرواة اندروف.

ة, وكاف ٭تدث الناس ْتديث كثَت جًدا, لكن يقولوف: كاف ىناؾ وكذلك أصحاب الزىري, كاف الزىري واسع الرواي
كاان   -ال سيما يونس  -تلميذاف يؤدايف اللفظ كما ىو, و٫تا: يونس بن يزيد, وعقيل بن خالد بن مسافر, ىذاف كاان 

نس إذا يؤدايف ألفاظ الزىري كما ىي, فطلب الزىري ُكثر جًدا, لكن أيتيك طالب متخصص, كانوا ٭تتكموف إذل يو 
ٗتالف أصحاب الزىري, قالوا: ماذا قاؿ يونس يف اللفظ؟ ألف يونَس يؤديها كما ىي, طبًعا يونس الـز الزىري سنوات 
عديدة, وكاف يكتب, وكاف يضِبط قوؿ الزىري, فُميز, لكن ىؤالء قلة يف الرواة, ومع ذلك أصل رواية الزىري قائمة على 

 ة على ا١تعٌت .ا١تعٌت, الزىري وإف أدى اللفظ ىي قائم

 مسألة: إف خفي اظتعٌت. 

 انتقل ا١تؤلف إذل مسألة ليست يف ا١تصطلح, وىي: إذا جاءتنا لفظة غريبة يف اٟتديث, ماذا نفعل؟ 
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 نرجع إذل كتب غريب اٟتديث .
 َْخِفَي اْلَمْعٌَت اْحِتيَج ِإىَل َشْرِح اْلَغرِيِب،  قاؿ: فَِإْف َخِفَي اْلَمْعٌَت اْحِتيَج ِإىَل َشْرِح اْلَغرِيِب، َوبَػَياِف اْلُمْشِكِل.فَِإف

 َوبَػَياِف اْلُمْشِكِل.

 ىذا استطراد, إذا وجدان لفظة غريبة يف اٟتديث. 

 [.رِْكس ىذاقاؿ يف حديث ابن مسعود, ١تا أمره بثلثة أحجار, وأتى لو بروثة, قاؿ لو: ] النيب مثاؿ:

 [ ما معناىا؟ ركسكلمة ]

, وىو متأخر, ٚتع ما سبقو, -كتاب يف غريب اٟتديث وىو من الكتب اليت ٚتعت وحوت   -ألثَت ىناؾ كتاب البن ا
 ىذا يعترب كتااًب جامًعا, واستفاد ٦تن قبلو من ا١تتقدمُت ."النهاية يف  غريب اضتديث" واٝتو 
 نُػُعوتُُو فَػُيْذَكُر بَِغَْتِ َما اْشُتِهَر ِبِو ِلَغَرٍض، َوَصنػ ُفوا ِفيِو : ُثُ  اصْتََهاَلُة: َوَسبَػبُػَها َأف  الر اِوَي َقْد َتْكثُػُر -رزتو هللا  -يقوؿ

َح.  اْلُمَوضِّ

قْػَبُل َوَقْد َيُكوُف ُمِقبلًّ َفبَل َيْكثُػُر اأَلْخُذ َعْنُو، َوَصنػ ُفوا ِفيِو الُوْحَداَف، َأْو اَل ُيَسم ى اْخِتصارًا، َوِفيِو  ُُ َهَماُت، َواَل ُي اظتُبػْ
َهمُ   َوَلْو ُأِْبَِم بَِلْفِظ التػ ْعِديِل َعَلى اأْلَص ِح.  اظتُبػْ

، َأِو اثْػَناِف َفَصاِعًدا، َوَلْ يُػَوث ْق: َفَمْجُهوُؿ اضتَ  َي َوانْػَفَرَد َواِحٌد َعْنُو: فَمْجُهوُؿ اْلَعُْتِ  اِؿ، َوُىَو اْلَمْسُتوُر. فَِإْف شتُِّ

 . مبحث اصتهالةىذا مبحث ٯتكن أف يسمى: 

 قسم ا١تسألة تقريًبا إذل قسمُت:ا١تؤلف 

القسم األوؿ: اٞتهالة اليت تكوف بسبب نعوت الراوي: الراوي معروؼ ٘تاًما, وليس ٔتجهوؿ, لكن نُعت ٔتا ٮتفيو, اٟتافظ 
 مثَّل لو يف الشرح. 

إذل جده  دمحم بن السائب بن بشر الكليب, الكليب معروؼ, اهتم ابلكذب, واٝتو دمحم بن السائب, بعضهم نسبومثاؿ: 
فقاؿ: دمحم بن بشر, وبعضهم ٝتاه: ٛتاد بن السائب, وبعضهم يكنيو, يقوؿ: حدثنا أبو النضر, ولو كنية أخرى: أبو 
سعيد, ولو كنية اثلثة: أبو ىشاـ, طبًعا إذا جاءؾ: حدثنا أبو ىشاـ الكليب, ٨تن نعرؼ أف الكليب كنيتو ا١تشهورة أبو 

, أبو ىشاـ مثًل, فإذا قاؿ لك: أبو ىشاـ الكليب, قلت: ال, الكليب اٝتو دمحم بن سعيد, لكن ىذا الراوي لو كنية غريبة
السائب الكليب, ا١تشهور أنو أبو سعيد, فيعميو عليك, ىذه تعمية للراوي, فالراوي دمحم بن السائب بن بشر الكليب 

ا, نكشف أف ىذا الراوي ُعّمي معروؼ ابلكذب, ليس ٔتجهوؿ, ىذا النوع من الرواة ليس ىو ٤تل ْتث اٞتهالة ٘تامً 
 علينا, وىو معروؼ, فهذا إف صح التعبَت جهالتو نسبية, جهالتو بسبب أف بعض الرواة يريد أف يعمِّي على ىذا الرجل. 

 البخاري مرة سألوه قالوا: من أبو دمحم ا٢تلرل؟ 

وتلقبو بنسب قبيلة أو فخذ انزؿ وىو قاؿ: سفياف الثوري, وسفياف الثوري معروؼ, لكن حينما تكنيو بكنية غريبة, 
 معروؼ بلقب أكرب, فُيوىم .
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 َوَقْد َيُكوُف ُمِقبلًّ َفبَل َيْكثُػُر اأَلْخُذ َعْنُو ، َوَصنػ ُفوا ِفيِو الُوْحَدافَ -رزتو هللا  -قاؿ :. 

 فوا فيو "الوحداف" .قد يكوف الراوي قليل الرواية, فمن أسباب اٞتهالة أف يكوف الراوي غَت معروؼ ابلرواية, ىذا صن

 ا١تقصود ابلوحداف: من دل يرو عنو إال راو واحد .

 القسم الثالث: اظتبهم

 الشافعي يقوؿ: حدثٍت الثقة, ىذا مبهم. مثبًل :

الشافعي لو ٝتى ىذا الثقة, ٭تتمل أف بعض األئمة يقوؿ: ليس بثقة, يقولوف: كاف يطلق ىذه اللفظة على راو معُت, لكن 
ىذا الراوي, الذي ىو إبراىيم بن أيب ٭تِت, بعضهم اهتمو ابلكذب, مع أف الشافعي يقوؿ: حدثٍت من لو ٝتى الشافعي 

 أثق بو, فأحيااًن بعض األئمة يوثِّق راواًي ١تسوغ لو, لكن اآلخروف يقولوف: إف ىذا الراوي غَت ثقة. 

 عّمن يثق بو, اعتذر للشافعي بذلك .ولذلك اإلماـ أٛتد ١تا قاؿ الشافعي ىذا الكلـ, قيل لو: إف الشافعي ينقل 

ا١تبهم يف اٟتقيقة لو الحظتم جهالتو ليست جهالة ابلرجل, لكن لكوف الشيخ أهبمو, مثًل: إذا قاؿ الشافعي: حدثنا الثقة, 
 وىو إبراىيم بن أيب ٭تِت عرفناه, وأنو متكلم فيو جرًحا وتعديًل .

 ح ؛ ١تاذا؟ اٟتافظ استطرد, وقاؿ: ال يقبل ا١تبهم, وىذا صحي

ألنو خالف شرطًا من شروط الصحيح, وىو: أان ال نعرؼ عدالتو وال ضبطو, فمن شروط اٟتديث الصحيح: "العدالة 
والضبط" إذا قلت رل: حدثٍت رجل, حدثٍت ثقة, حدثٍت شخص, من ىو ىذا؟ ما نعرفو, اٟتافظ يقوؿ ىنا: ال نقبل رواية 

 ا١تبهم, وىذا أمر مهم, وأمر متقرر. 
:َهُم َوَلْو ُأِْبَِم بَِلْفِظ التػ ْعِديِل َعَلى اأْلَص ِح.  قاؿ قْػَبُل اظتُبػْ ُُ  َواَل ُي

 أي حىت لو قاؿ التلميذ عن شيخو: حدثنا الثقة, نقوؿ: حىت لو قلت: الثقة, ما نقبل, ٝتِّو, ١تاذا نطلب تسميتو؟ 

أييت لو ابن معُت, وأييت لو أبحسن مروايتو؛ ألف بعض األئمة قد ٭تسن الظن برجل أبدى لو بعض مروايتو, بعض الرواة 
ألجل أف ٯتدحو ابن معُت, وبعدىا يروي ما يشاء, بعض الرواة ضعفاء, والشافعي مثًل كاف ٭تسن الظن إببراىيم بن أيب 

ـٌ تبُت لو ىذا القدر, اإلماـ أٛتد كاف ٭تسن الظن يف دمحم بن ٛتيد الرازي, واألئمة كلهم   ٭تِت, وُحق للشافعي ذلك, إما
يضعفونو, وشعبة كاف ٭تسن الظن يف جابر اٞتُْعفي, واألئمة كلهم يضعفونو, وىو شديد الضعف, وىو متشيع, لكن شعبة 
قاؿ: من تكلم يف جابر اٞتعفي أتكلم فيو ! ولذلك الذىيب علق على شعبة, قاؿ: "ىذا ما ظهر لشعبة, وشذ شعبة" 

 يكوف اإلماـ ٭تسن الظن يف شخص دل يظهر منو إال ذلك.ىكذا يقوؿ يف سَت أعلـ النبلء, فأحيااًن قد 
وأنت اآلف أال أيتيك شخص فتحسن الظن فيو والناس يتهمونو؟ لكن أنت مستحيل أف تتهم شخًصا ٖتسن فيو الظن, 

 إ٪تا تقوؿ ٔتا ترى أمامك .

 اآلف سيأيت صلب اظتسألة: 
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اـ وكثرة نعوت الراوي( ىذه ُتكشف, والراوي فيها ليس ٣تهواًل عندان اٞتهالة اليت فعًل تدور يف األسانيد, السابقة )اإلهب
حقيقًيا, إ٪تا ٣تهوؿ نسيب, ابلنسبة ١تا عّمي أو أهبم, اآلف سيأيت التقسيم ا١تهم يف الراوي يف اٞتهالة, ١تاذا رواية اجملهوؿ 

 ضعيفة؟ 

بطو, اجملهوؿ ال نعرؼ أنو عدؿ, وال ألهنا خالفت شرطًا أساسًيا من شروط  اٟتديث الصحيح, وىو: عدالة الراوي وض
نعرؼ أنو ضابط, كما أننا ليس عندان ٕتريح لو, ال تعديل وال ٕتريح, فكيف أنخذ ْتديثو؟ فهو خاـر لشرط من شروط 

 اٟتديث الصحيح :"بنقل العدؿ اتـ الضبط" األوؿ والثاين.اٞتهالة عندان نوعاف: 
 النوع األوؿ:٣تهوؿ عُت .

 اؿ. النوع الثاين:٣تهوؿ ح
 اٟتافظ يف اٟتقيقة عرفها.

 غتهوؿ العُت
 .َِي َوانْػَفَرَد َواِحٌد َعْنُو: فَمْجُهوُؿ اْلَعُْت  قاؿ: فَِإْف شتُِّ

ىشاـ بن عمرو الَفزاري, دل يرو عنو إال ٛتاد بن سلمة, كذلك طارؽ بن زايد وغَتىم, ىؤالء الرواة دل يرو عنهم إال واحد, 
 جهالة العُت, معٌت ٣تهوؿ العُت: أف ىذه العُت اليت أمامنا ٣تهولة .ىؤالء يسموهنم الوحداف, فهذه 

أنت تعرؼ الرجل ابٝتو, لكن أنت ما تدري ىل ىو رجل صادؽ أـ كاذب, أحيااًن أنت تشك أف ىذا فلف أو  مثبًل:
أظنو زيد بن عمرو  ليس بفلف, أحيااًن أشك ىل ىذا زيد بن عمرو أـ ال؟ ىذا ٣تهوؿ العُت عندي, تقوؿ: أان رأيت رجًل 

أو غَته, أان شاؾ يف ذلك, اآلف العُت ال تعرفها, لكن إذا قلت: تعرؼ فلاًن يف عمل ما, أو يف حيك, اٝتو زيد بن 
 عمرو, تعرفو؟ 

تقوؿ: نعم أعرفو, زيد بن عمرو بن فلف بن فلف الفلين, ما شاء هللا, جئت ابالسم الرابعي, نقوؿ: ىل ىو رجل ثقة يف 
 دينو؟ 

 قوؿ: ال أدري, فالعُت عندؾ معروفة, واٟتاؿ ٣تهولة.ت
 غتهوؿ اضتاؿ

. يقوؿ اضتافظ: َأِو اثْػَناِف َفَصاِعًدا، َوَلْ يُػَوث ْق فَاظتْسُتوُر 

أصًل ما ىناؾ توثيق ؛ ألف عينو ليست معروفة ٘تاًما, اثناف فصاعدا لكن ما وجدان توثيًقا, الحظوا: إف وجدان توثيًقا, ىذا 
ذل حيز الراوي ا١تعروؼ ابلعدالة واٞترح أو التعديل, ال إشكاؿ, لكن عندان رجل, مثل إسحاؽ ا٠تراساين, روى عنو انتقل إ

عدد من الرواة, مثل: ابن ٢تيعة, الليث بن إسحاؽ الفهمي, وكذلك حيوة بن شريح, وغَتىم, رووا عن إسحاؽ ا٠تراساين, 
 ثق إسحاؽ ا٠تراساين قلنا: ىذا راو معروؼ, ليس ٣تهواًل. فإسحاؽ ا٠تراساين ٣تهوؿ اٟتاؿ, ودل يوثق, لو وُ 

 فمجهوؿ العُت: روى عنو راو واحد, ودل يوثق .
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 ٣تهوؿ اٟتاؿ )ا١تستور(: ىذا روى سعنو اثناف فصاعدا, لكن ليس فيو توثيق.

.قاؿ: َوُىَو اْلَمْسُتوُر 

ولذلك لو فتحت من تقريب اٟتافظ ابن حجر, أو الكاشف يف أٝتاء الرجاؿ للذىيب, دائًما ترد عندىم كلمة: ىذا 
مستور, أما األئمة ا١تتقدموف, فيطلقوف اٞتهالة, يقولوف: ٣تهوؿ, لكن اٟتافظ ابن حجر كثَتًا ما يطلق كلمة مستور, 

 وكذلك الذىيب. 

ُت أو ثلثة, أو أربعة, أو ٜتسة ؛ ألنو ر ٯتا يروي عن الراوي سبعة, ومع ذلك اٞتهالة عند األئمة ليست ٤تددة ابثن
 يطلقوف عليو اٞتهالة, فاٞتهالة تعتمد على قضية معرفة الراوي ومروايتو. 

الحظوا: مسألة اٞتهالة, ومسألة البدعة وا١تسائل األخرى, ىذه أمثلة ٠تواـر شروط اٟتديث الصحيح لو الحظتم, اٟتافظ 
ا, اٟتافظ ذكر لنا أواًل اٞتهالة, وىي تعارض الشرط األوؿ والثاين, كذلك البدعة ستأيت, وىي تعارض الشرط معنت هب

 األوؿ, وىو العدالة يف الدين. 

 .ٍق  قاؿ اظتؤلف: ُثُ  اْلِبْدَعُة: ِإم ا ِبَُكفٍِّر، َأْو ِبَُفسِّ

الث اين:  يُػْقَبُل َمْن لَْ َيُكْن َداِعَيًة يف اأْلَص ِح، إال  أْف يَػْرِوَي َما يُقوِّي ِبْدَعَتُو فَػيُػَردُّ فَاأْلَو ُؿ:  اَل يَػْقَبُل َصاِحبَػَها اصْتُْمُهوُر. وَ 
 .  َعَلى اْلُمْخَتاِر، َوبِِو َصر َح اصْتَْوزََجاينُّ َشْيُخ الن َساِئيِّ

يقصد هبا الدين, إذا وجدان راواًي ارتكب بدعة,  ىذه ا١تسألة كما قلت لكم, خالفت اٟتديث الصحيح يف العدالة, العدالة
وىذا الراوي ضابط وحافظ ٘تاًما؛ ولذلك كاف اإلماـ ابن خزٯتة يقوؿ: حدثنا عّباد بن يعقوب الرواجٍت ا١تتهم يف دينو, 

أسباب العدؿ يف روايتو, أحيااًن بعض َمن فيو بدعة يكوف ضابطًا ١تروايتو, ىم يتكلموف يف الضابط ؛ ولذلك كاف من 
 النزاع يف ىذه ا١تسألة, وىي: ىل نلغي رواية ا١تبتدع؟ أو نقبل من ىو ضابط وإف كاف فيو بدعة؟ 

ويقصدوف بضابط: ضابط ١تروي صادؽ, ولذلك دل يقبلوا رواية الرافضة, الرافضة ال يُقبل ٢تم شيء ؛ ألهنم أىل الكذب, 
ي, لكن ىناؾ أصحاب ِفرؽ ال يروف الكذب, مثل ا٠توارج, فبالتارل ال فائدة يف قبوؿ روايتو, ىذا متهم يف شرط أساس

ا٠توارج يعتربوف الكذب كبَتة من كبائر الذنوب, والكبَتة عندىم يكفر هبا, فكيف تريده يكذب وىو يرى أنو كفر؟ فهذا 
ىذه مسألة  الراوي ال يفعل الكذب, معروؼ يف سَتتو وترٚتتو أنو ال يكذب, فهذه ا١تسألة وإف كاف اٟتافظ أوردىا ىنا,

 ثقيلة على ىذا ا١تنت, ٖتتاج إذل منت أوسع لبسطها نوًعا ما, لكن أان سأمشي على تفسَت كلـ اٟتافظ مث نلخص.
 .ٍق  اضتافظ يقوؿ: ُثُ  اْلِبْدَعُة : ِإم ا ِبَُكفٍِّر ، َأْو ِبَُفسِّ

ٞتهمية ال شك أف العلماء كفروىم, بسبب صاحب البدعة ا١تكفرة: ٚتهور العلماء يرفضوف روايتو, مثل: بدعة التجهم, ا
مقوالهتم الشنيعة, كما قاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ: ٨تكي كلـ اليهود والنصارى وال ٨تكي كلـ اٞتهمية, لشدة ما قالوا, 

ا, نسأؿ هللا السلمة والعافية, وكذلك بدعة القدرية األُوؿ الذين ينفوف العلم, ويقولوف: إف األمر أنف, ىذه خطَتة جدً 
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وىؤالء إف كانوا اندثروا كما ذكر النووي يف شرح مسلم, أف ىذه الفرقة اندثرت, لكن ىذه كانت بدعة قائمة يف تلك 
 الفًتة, إنكار العلم يف مسألة القدر ال شك أنو كفر, أي أف هللا ال يعلم؟ 

عوف دل يكن كافرًا, بل كاف مسلًما, أو بدعة اإلرجاء الغالية, ا١ترجئة درجات, منهم الغلة, حىت يصل بعضهم إذل أف فر 
 بدعة غالية جًدا, وىؤالء قد طمس هللا عليهم ٔتا ارتكبوا من التحريف, وترؾ الكتاب والسنة.

ا١تؤلف إذا قاؿ: بدعة مكفرة, أي السلف كّفروا هبا, إذا كانت ا١تسألة من مسائل االختلؼ, ىذه البدعة ُيكفر هبا أو 
 ال؟ أو فيها تفصيل أو شيء؟. 

لكن إذا قلنا: البدعة ا١تكفرة, فهذه بدعة الغلة. فهذه البدعة يقوؿ اٟتافظ: اٞتمهور ال يروف قبوؿ صاحبها, ىذا أمر 
ظاىر, ما ٭تتاج إذل دليل, حىت اإلماـ أٛتد يف رواية أيب داود, نص على أف ا١ترجئة الغلة, والقدرية األُوؿ, واٞتهمية, ال 

 تقبل ٢تم رواية. 
 : البدعة ا١تفسقة .النوع الثاين

تعرفوف أف العلماء ضّللوا يف مسألة من قدـ خلفة أحد ا٠تلفاء األربعة, ومن فضل علًيا على أيب بكر وعمر, أو يف 
ا٠تلفة, أو شيء من ىذه ا١تسائل, ومسائل أخرى ضللوا فيها ا١تخالف, وقالوا: صاحب ىذا القوؿ قد ضل, وىذه بدعة 

 ة, ا١تؤلف يقوؿ: إذا كانت مكفرة فل نقبل, إذا كانت مفسقة نقبل, لكن بشرط:تفسقو, ىنا تكوف البدعة مفسق

:يُػْقَبُل َمْن َلْ َيُكْن َداِعَيًة يف اأْلَص ِح، إال  أْف يَػْرِوَي َما يُقوِّي ِبْدَعَتُو فَػيُػَردُّ َعَلى اْلُمْخَتاِر.  قاؿ: َوالث اين 

 ويكوف غَت داعية, من ىو الداعية؟ أي أف الذي ارتكب بدعة مفسقة, يكوف داعية 

يقوؿ: "ويصدؽ على من ينافح ويعاند ويدعو إذل البدعة, و٬تادؿ دوهنا" ىذا ا١تعاند يعترب  "اجملروحُت"ابن حباف يف 
 داعية, الذي على بدعة لكن ساكت, ودل يكن داعية معانًدا فيها, وضع فيو اٟتافظ قيًدا, يقبل بشرطُت: 

 داعية.  الشرط األوؿ: أال يكوف

 الشرط الثاين:أال يروي ما يقوي بدعتو .

 اطتبلصة: 

 نقسم البدع إذل قسمُت: 

 القسم األوؿ: البدع الغليظة. 

اليت ىي مكفرة وشنيعة, يدخل ٖتتها يف الرد, سواء كاف انتحل ىذه البدعة, أو كاف داعية إليها, كل ىذا القسم عموًما ال 
 يُقبل, وىذا حقيقة ليس لو وجود يف الرواة, وىذا أريد أف أختلف نوًعا ما مع كلـ اٟتافظ ىنا. 

مهور, كيف ىي مكفرة وال يقبل صاحبها اٞتمهور, البدعة اٟتافظ حقيقة إذا قاؿ: البدعة ا١تكفرة ال يقبل صاحبها اٞت
ا١تكفرة كوننا نقبل صاحبها فيو إشكاؿ عظيم, فالبدع ا١تكفرة ليس ٢تا واقع يف الرواايت, فإف وجدت ففي إطار ضيق 

ن نتكلم يف مسألة جًدا, يف رواة ُتكلم فيهم, السنة عندان قائمة على أئمة أجلء, حينما أنيت ونقوؿ: نقبل رواية ا١تبتدع, ٨ت
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٤تصورة جًدا, تكاد تكوف ضئيلة جًدا, ىذا القسم من الرواة, دل تعتمد عليهم السنة إطلقًا, وال ٯتكن أف نعتمد يف سنة 
, على أىل بدع مكفرة مثل ىؤالء, بعض َمن اهُتم يف دينو هتمة شديدة جًدا, ابلتجهم, أو آبراء شاذة جًدا, ىذا النيب 

 لو رواية ال يف الصحيحُت, وال يف السنن, وإف وجدت فهي رواية أو روايتاف. ال ينظر لو, وليست

إبراىيم بن أيب ٭تِت كاف متهما جًدا يف دينو, ببدعة غليظة, جابر اٞتعفي متهم يف دينو اهتاًما شديًدا, متهم ابلتشيع,  مثبًل:
 وسب أيب بكر وعمر, ما ىي األحاديث اليت رواىا؟ 

ألئمة تنكبوه, شعبة الذي قبل روايتو, حىت شعبة حينما كاف يقبل روايتو, ىو كاف ٭تسن الظن أحاديث ضعاؼ, وأكثر ا
 فيو, لكن إذا جاءت مروايتو نقدىا, فكيف تعتمد السنة على مثل ىؤالء؟ واقًعا ال .

 القسم الثاين:البدعة ا٠تفيفة .

لصحابة جعلوا أفضلهم أاب بكر وعمر وعثماف وعلًيا, بدعتو ٤تتملة, مثًل: ٕتده يفضل علًيا على عثماف مثًل, ال شك أف ا
وىؤالء حينما نفضل بعضهم على بعض, ىم خيار ىذه األمة, فأنت تقارف بُت جباؿ عظيمة جًدا, فهؤالء كلهم ٢تم ٤تبة 
عظمى, لكن الصحابة اختلفوا, وبعضهم قاؿ: ىذا التفضيل خلؼ ما دلت عليو السنة, الشاىد: أف البدعة ا٠تفيفة 

 صة, وأمثل ٢تا ٔتثاؿ. خا

مرجئة الفقهاء, ىذه وقع حيز من الرواة فيها, فيقاؿ: ىذا عنده إرجاء, ىذا قيل يف رواة كبار جًدا ألحاديث مثاؿ:
الصحيحُت, لكن ىؤالء أئمة حفاظ, أئمة أتقياء, لكن حصل منهم بعض ا٢تفوات, أو تكلِّم فيهم يف بعض ىذه األمور, 

ـ دينهم وأمانتهم معروفة, فهذه مقبولة, وقبلها السلف, ورد من رد من السلف رواية ا١تبتدع ىؤالء تقبل روايتهم, ما دا
مطلًقا, إ٪تا ردىا ليس ألجل الرواية, وإ٪تا ردًعا للمبتدع, وىذه نقطة حيثية مهمة جًدا, فهو يردىا وينكل هبم يف الكلـ, 

 رواية ا١تبتدع, يكفي التفصيل العاـ وهللا أعلم.  ورٔتا قبلها يف الرواية, ال نريد أف ندخل مداخًل كبَتة يف

 الرافضة ال تقبل روايتهم مطلًقا, ألف دينهم الكذب, ىم كذبوا أشد ٦تا كذب إبليس.مبلحظة: 

 البخاري ٭تفظ أف الراوي لو ٜتس كٌت, وعشرة ألقاب. فائدة: 

 فيها مر السهم . قاؿ أحد الرواة: سألنا البخاري يف عدد كبَت من األٝتاء, يقوؿ: كاف ٯتر

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعل آلو وصحبو أرتعُت
 
 
 
 
 


