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 ( 01التسلسل العاـ للدروس )
 

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

ا١تؤلف ما زاؿ يتكلم عما تبقى من أمور اختلف العلماء فيها, أمور ٗتـر شروط اٟتديث الصحيح, بعد أف ذكر رواية 
 ا١تبتدع, فمن ضمن ىذه األمور. 

 ْخَتِلُط .: ُثُ  ُسوُء اضْتِْفِظ: ِإْف َكاَف اَلزًِما فَػُهَو الش اذُّ َعَلى رَْأٍي، َأْو طَاِرًًئ -رزتو هللا  -قاؿ اظتؤلف ُُ  فَالُْ

" ىذا ُثُ  ُسوُء اضْتِْفِظ: ِإْف َكاَف اَلزًِما  تقدـ معنا أف الراوي إذا كاف سيئ اٟتفظ, أف حديثو يوصف أبنو منكر, ىنا قاؿ: "
 الراوي أصًل سيئ اٟتفظ دائًما, ومثَّلنا سابًقا برواة, اٟتفظ عندىم سيئ دائًما, كما قيل يف ليث بن ُسليم, أو أابف بن

 عياش, وما أشبههم, رواة سيئوا اٟتفظ, وظهرت ا١تناكَت يف رواايهتم .

 ىنا قاؿ: إف سيئ اٟتفظ بعضهم أطلق على حديثو أبنو شاذ, وىنا ال بد أف نذكركم أبمرين: 

 األمر األوؿ: أف سيئ اٟتفظ حديثو منكر, كما قاؿ اٟتافظ .

و أوثق منو, إذا خالف الثقة الثقات فيسمى شاًذا, وإذا خالف األمر الثاين: سبق لنا أف الشاذ ىو ٥تالفة الثقة ١تن ى
الضعيف الثقات يسمى منكرًا, فاٟتافظ أطلق ا١تنكر يف السابق, على رواية سيئ اٟتفظ, وأطلقها على ٥تالفة الضعيف 

 للثقات, ٝتاىا منكرة .

 سيئ اٟتفظ "شاذة". فعندان الشذوذ تقدـ لو اصطلحاف, والنكر ثلثة, بعض العلماء يطلق على رواية

  ُثُ  ُسوُء اضْتِْفِظ: ِإْف َكاَف اَلزًِما فَػُهَو الش اذُّ َعَلى رَْأٍي.-رزتو هللا  -قاؿ اظتؤلف :  
إذف: ىي يف اٟتقيقة مسميات, الكل ضعيف, وىذا سَت٭تكم, أما اإلطلؽ فتجد عندان عدة اصطلحات, سبق أف 

 وىنا قاؿ: بعضهم يسميها شاذة.اٟتافظ قاؿ: سيئ اٟتفظ روايتو منكرة, 
 كيف نفرؽ بُت االصطلحات؟ 

ابلكلـ الذي معنا اآلف, إذا وجدان إماًما قاؿ يف ٥تالفة الضعيف للثقات: منكرة, قلنا: ىذا منكر ؛ ألنو ضعيف خالف 
قاؿ: ىذا ثقات, وعرفنا ما معٌت ا١تنكر, وإذا رأينا سيئ اٟتفظ يف حديث, نقوؿ: ىذا حديثو منكر, جاءؾ شخص, و 

 حديثو شاذ, قلنا: نعم, ىناؾ إطلؽ آخر, اٝتو "شاذ". 
أصبح ا١تؤدَّى يف النهاية أف رواية الضعيف بعضهم يسميها منكرة, وبعضهم يسميها شاذة, االصطلح ال مشاحة فيو, 

ف اإلطلقات الكل ضعيف, لكن االختلؼ يف التسميات, وىذا طبيعي عند األئمة, األئمة ٮتتلفوف يف اإلطلقات ؛ أل
 متعددة, ال إشكاؿ فيها .
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 مثاؿ مستعمل:

 ا١تكروه الفقهي: الكراىة عند الفقهاء ما يثاب اتركو, وال يعاقب فاعلو. 

,  [. 38]اإلسراء: }ُكلُّ َذِلَك َكاَف َسيُِّئُو ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًىا{  ولكن ا١تكروه يف القرآف ٤تـر

امى يقوؿ: "أكره أف اإلنساف يطوؼ ابلقرب, وأف يتزوج أبخت زوجتو" ما معٌت على تعبَت القد -رٛتو هللا  -الشافعي 
 يكره؟ 

؟  , ومالك كاف يطلق الكراىة على أمور ٤ترمة قطعًيا, فسئل مالك: ١تاذا دل تقل: ٤تـر  أي ٭َتْرـُ
 قاؿ: ما كنا نقوؿ: ىذا حراـ, هناب إطلؽ كلمة حراـ يف كل شيء, لكن الكراىة مصطلح شرعي. 

ابن القيم: "من سّوى الكراىة االصطلحية عند الفقهاء ابلكراىة يف إطلؽ القرآف, فقد جٌت على الشريعة  يقوؿ
وا١تذىب.." فالكراىة يف كتاب هللا كانت للتحرًن, نفس القضية ىنا, أان أريد األمثلة لنتعامل هبا ؛ حىت يتقرب لنا الفهم 

 ىنا. 
ذة" وعادل آخر ٝتاىا "منكرة" االصطلح ٯتكن أف يتعدد ؛ ولذلك ٕتد من إذا جاء عادل فسمى رواية سيئ اٟتافظ "شا

 التوسع يف ىذه االصطلحات أكثر من ىذا. 

أييت عادل, ويقوؿ: ٥تالفة الثقة ١تن ىو أوثق منو ٕتعل الرواية منكرة, واليت أخذانىا "شاذة" ؛ ألف الشاذ عند أىل  مثبًل:
كانوا ٮتتلفوف, يطلقوف على رواية الثقة إذا خالف الثقات "منكرة" وال يسموهنا   اٟتجاز, ليس ىو الشاذ عند أىل ا١تشرؽ,

"شاذة" وإ٪تا كاف ىذا مصطلًحا شائًعا عند أىل اٟتجاز, وغَتىم قد وافقهم عليو, لكن كانت ىناؾ اصطلحات, فل 
ؽ "ا١تنكر" عندىم على مثل ىذه تكاد ٕتد عند أىل ا١تشرؽ من أئمة اٟتديث يطلقوف الشاذ إال قليًل, يكاد يكوف إطل

 الرواايت ىو ا١توجود. 

.ْخَتِلُط ُُ  قاؿ: َأْو طَاِرًًئ فَالُْ

 وىذا الذي يهمنا, أحيااًن يكوف الراوي ثقة, لكن يف آخر حياتو اختلط, ىذه يسموهنا "رواية ا١تختلط" من ىو ا١تختلط؟ .

 ىو: الذي أصيب آبفة يف عقلو  .تعريف اظتختلط:

ٔتعٌت أنو أصيب ٔترض, فأصبح ينسى, بعض الناس اآلف يصاب أبمراض, قد تفقده الذاكرة, ىو يعرؼ الناس, ويتكلم, 
وكل شيء, لكن تقوؿ: كذا, يقوؿ: ال أتذكر, وليس ا١تراد اب١تختلط ىنا أنو أصبح ينسى النسياف الطبيعي للِكرب, ال, 

, وعبد الوىاب ا١تختلط ىنا أصيب آبفة, أنستو الرواية ؛ ولذلك كا ف بعض من اختلط حريًصا, مثل جرير بن حاـز
الثقفي, اختلطا, ١تا اختلطا احتجبا عن الناس, أراحوا أنفسهم, وأصبحوا ال ٭تدِّثوف, حىت إف منهم من حجبتو ابنتو عن 

, وعبد الوىاب الثقفي, احتجبا عن النا س, لكن صادفَنا الناس, أو ولده, ١تا رأى أابه قد اختلط, ومنهم جرير بن حاـز
 رواة دل ٭تتجبوا, ودل ٬تد لو ولًدا أو بنًتا ٘تنعو من الناس, حّدث .
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عطاء بن السائب ثقة إماـ, يف آخر حياتو اختلط اختلطًا مؤثرًا جًدا, لكن ال زاؿ ٭تدِّث, فقاؿ العلماء: ما حدث بو 
 بعد االختلط ال يؤخذ بو.

هذا ال يضره, ١تا تكلم العلماء يف ىشاـ بن عروة, أنو يف آخر حياتو كاف أما إذا كاف الراوي تغَت حفظو بسبب الكرب ف
ينسى, فطعن فيو بعضهم, فقاؿ: اختلط ىشاـ, فرد العلماء, قالوا: ىشاـ دل ٮتتلط, يقوؿ الذىيب وىو يدافع  عن ىشاـ 

غَت يسَت جًدا, ال يعد فيو "كرب الشيخ, فرّؽ " أي ونسي بعض الشيء, وطبًعا ىشاـ إذا قلنا: تغَت بسبب اٟتفظ, فهو ت
من ا١تختلطُت, بل كاف يقـو ابلسور الطواؿ ال ٮتـر منها شيًئا, حفظ قوي, ففرؽ بُت نسياف ٭تدث بسبب الكرب, وبُت 

 اآلفة العقلية.

 سأختصر لكم األمر يف ثلثة أشياء فقط.اطتطوات اليت نسلكها مع اظتختلط يف قبوؿ روايتو أو ردىا:

 د أف الراوي قد ثبت اختلطو. ٬تب أف نتأك أواًل:

ألف بعض الرواة يوصفوف ابالختلط, فإذا رأيت أحًدا وصف أحد الرواة ابالختلط, فيجب أف نتثبت من كلـ األئمة, 
 ىل ثبت عنو االختلط أـ ال؟ بعضهم وصف أبنو ٥تتلط, كهشاـ بن عروة, ودل يثبت عنو اختلط.

ه من أئمة اٟتديث, حينما يسألوف عن فلف أنو اختلط, قاؿ: ال أعرؼ أنو و٧تد يف كلـ األئمة, كاإلماـ أٛتد وغَت 
 اختلط, ينفوف عنو االختلط. 

 أف يثبت أنو حدَّث بعد االختلط.  اثنًيا:

ألف ىناؾ رواة يف الًتاجم, يصفوهنم أبهنم اختلطوا, وىو صحيح, لكن حينما نرجع إذل الًتاجم وكتب العلل, ٧تد أهنم دل 
. ٭تدِّثوا   بعد االختلط, كما يف عبد الوىاب الثقفي, وجرير بن حاـز

 أف يكوف ىناؾ ضابط صحيح للراوي يف ٘تييز أحاديثو قبل وبعد االختلط . اثلثًا:

 فإذا كاف ىناؾ ٘تييز عملنا بو, فننظر ىل الراوي لو ضابط ٯتيز ما حدث بو قبل, وما حدث بو بعُد؟ 

 فهنا نعمل هبذا الضابط, فما حدث قبل االختلط مقبوؿ, وما حدث بعد االختلط مرفوض, مردود, يف حيز الضعيف. 
عطاء بن السائب, اختلط اختلطًا مؤثرًا, وأصبح حديثو يرد بعد االختلط, عطاء فيو شيء ٯتيزه, إذا روى عنو راو مثاؿ:

ألف ىؤالء ٝتعوا قبل االختلط, من روى عنو بعد االختلط ال  قبل االختلط, كشعبة وسفياف, فروايتهم صحيحة ؛
يقبل, وىؤالء معروفوف, كمحمد بن فضيل, وإٝتاعيل بن ُمقسم بن ُعلية, وغَتىم, ٦تن أدركوا  عطاء بن السائب بعد 

 االختلط.

ي, وصف ابالختلط, لكن وإف  وىكذا ُقل يف ٚتيع الرواة ا١تختلطُت, أحيااًن ٢تم ضابط ٯتيزىم, مثل: أبو إسحاؽ السَّبيع
 كانوا ٮتتلفوف يف أيب إسحاؽ ىل اختلطو مؤثر أـ ال؟ 

لكن على القوؿ أبنو مؤثر, فأبو إسحاؽ ىناؾ من روى عنو قبل, وىناؾ من روى عنو بعد, ويضاؼ يف أيب إسحاؽ 
 السبيعي تفسَتات أخرى ليس ىنا ٣تا٢تا, لكن عندان الضابط: ىل عندان ضابط ٯتيز؟
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 رواة أييت دل ٯُتيز حديثو, ما نعرؼ من روى قبل وبعُد فهذا نرده.بعض ال
 فهذه ا٠تطوة الثالثة: إف كاف ىناؾ ٘تييز صحيح عملنا بو, إذا دل يوجد ٘تييز أصبح الراوي ضعيًفا بعد اختلطو. 

 مسألة جديدة:

 اضتديث اظتقبوؿ
 الصحيح لذاتو . .1

 الصحيح لغَته. .2

 اٟتسن لذاتو.  .3

 اٟتسن لغَته. .4

 اليـو أنخذ اٟتسن لغَته, اٟتافظ َفَصل يف القسم الرابع فصًل طويًل جًدا. 

 َْيئُّ اضْتِْفِظ ِبُْعتَػرَبٍ، وََكَذا اْلَمْسُتوُر، َواْلُمْرَسُل، َواْلُمدل ُس: َصاَر َحِديثُػُهْم ح َُ َسًنا اَل ِلَذاتِِو، َبْل قاؿ: َوَمىَت ُتوِبَع َس
 اِبْلَمْجُموِع .

 ه .أي اٟتسن لغَت 

 لو قاؿ شخص: ٯتكن أف ٩تتصر الكلـ يف كلمة؟ 

 نقوؿ: نعم, اٟتديث اٟتسن لغَته, ىو: الضعيف إذا تعددت طرقو, أو حصلت لو متابعة. 
اآلف جاءان راو اٝتو ليث بن أيب ُسليم, ضعيف, أو جاءان رجل ٣تهوؿ, أو رواية مرسلة, أو جاءتنا رواية صاحبها مدلس, 

ا١تستور )اجملهوؿ( روايتو ضعيفة, الرجل إذا أرسل فروايتو ضعيفة, ا١تدلس إذا عنعن, ودل ٧تد  رواية سيئ اٟتفظ ضعيفة,
 تصر٭ًتا ابلسماع, فروايتو ضعيفة, لكن جاء ما ٬تربىم, جاءت متابعة أو شاىد. 

 مثاؿ:

وجدان دمحم بن إسحاؽ, روى عن الزىري حديثًا, قلنا: ىذا اٟتديث ضعيف ؛ ألف دمحم بن إسحاؽ مدلس وقد  .1
عنعن يف اإلسناد, قلت: ال, اتبعو راو عن الزىري, اتبعو يونس, من تلمذة الزىري, قلنا: حديث دمحم بن إسحاؽ حسن 

. 
 الزىري, كحجاج وغَته, اتبعوا دمحم بن إسحاؽ مثًل, رأينا رجًل ٔتنزلة دمحم بن إسحاؽ, اتبع دمحم بن إسحاؽ يف .2

 نقوؿ: حديثو حسن .

جاءتنا رواية عن سعيد بن ا١تسيب مرسلة, وجاء ٢تا شاىد من حديث آخر فنقويها, ا١تهم صارت لو متابعة يف  .3
 ًنا لغَته.الشيخ نفسو, أو جاء لو شاىد, فقلنا: ىذا ا١ترسل ضعيف, لكن لو شاىد من حديث أيب ىريرة, أصبح حس

 جاءتنا رواية مدلس, توبع أو لو شاىد, حّسّناه. .4

 رأينا رواية ٣تهوؿ, قلنا: ىذا اٟتديث ضعيف ؛ ألف فيو ٣تهواًل, قلنا: لو شاىد من حديث أيب سعيد, وىكذا . .5
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 فاٟتديث اٟتسن: الضعيف إذا تعددت طرقو, أو توبع.

دت طرقو الضعيفة, فأحيااًن أييت لو شاىد ضعيف, فيحّسنو, أكثر ما ٕتده يف اٟتسن لغَته, ىو اٟتديث إذا تعدمسألة: 
أحيااًن أييت لو شاىد صحيح, يف البخاري ومسلم, و٨تسن إسناد اإلماـ كما مر معنا يف طريقة اٟتافظ, لكن ال شك أنو 

وحسّنا  إذا اتبعو حديث صحيح, قلنا: اٟتديث الصحيح مستقل موجود, لكن النوع اٟترِج, ىو إذا أتتك طرؽ ضعيفة, 
 اٟتديث ٔتجموع الطرؽ الضعيفة. 

شنَاِف َوَلِكْن َمْن َشَرَح اِبْلُكْفِر َصْدرًا{ تذكروف يف سبب نزوؿ قولو تعاذل:مثاؿ: ]النحل: } ِإال  َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ
, فجاء إذل , فتكلم يف النيب  , ١تا أكرىو كفار قريش على أف يناؿ من النيب -هنع هللا يضر  -[  ىذه نزلت يف عمار 116

[ فنزلت فيو آية اإلكراه إف عادوا فعد: ]النيب وىو يبكي, ويقوؿ: إهنم أكرىوين, فقلت فيك اي رسوؿ هللا, فقاؿ النيب 
 اإلنساف على كلمة الكفر أف يقو٢تا, لكن قلبو مطمئن ابإلٯتاف.  ىذه, أنو ال أبس إذا أكره

قصة عمار ىذه جاءت من طرؽ بعضها مرسلة, وبعضها مسندة, قاؿ اٟتافظ يف الفتح وغَتُه: "تعُدد ىذه الطرؽ حسن" 
 أي طرؽ مرسلة وضعيفة, ٣تموعها حسن لغَته .

 ىل منزلة اٟتسن لغَته كاألنواع السابقة؟.

منزلة اٟتسن لغَته, وإف كاف يطلق عليو حسن, إال أنو يف اٟتجية ليس كمنزلة ما سبق ؛ ولذلك نص ابن اٞتواب: ال, 
"إف ىذا النوع ال ٭تتج بو يف األحكاـ, وإ٪تا  )النكت(:القطاف الفاسي, يف كتابو ا١تشهور يف اإليهاـ, نقل كلـ اٟتافظ يف 

يف قضية حكم مهمة, أو يف قضية أحكاـ ينبٍت عليها ٖتليل أو يعمل بو يف الفضائل, ويف الوعظ وما أشبو ذلك" لكن 
ٖترًن, أو يف تقييد حديث, أو يف ٗتصيصو, فل يقوى على ذلك, وعلق عليو اٟتافظ قاؿ: "ىذا كلـ ال أيابه منصف" 

غَت ألنو فعًل, الضعيف إذا تعددت طرقو, وخصصنا بو أحاديث يف الصحيحُت, وأحاديث صحيحة, أو نعارضها بو, ف
 صحيح, وىذا لو ٣تاؿ غَت ىذا, لكن كتنبيو فيما يتعلق ابٟتجية.

 ابب ألقاب اضتديث النبوي
 منو ا١ترفوع, ومنو ا١توقوؼ, وا١تقطوع, ما ىي ىذه ا١تسميات وما ىي أحكامها؟ .

 َتِهَي ِإىَل الن ِبِّ -رزتو هللا  -قاؿ ْسَناُد: ِإم ا َأْف يَػنػْ ، َتْصِرزًنا، َأْو ُحْكًما: ِمْن -تَػَعاىَل َعَلْيِو َوِسل مَ  َصل ى اّلل ُ  -: ُثُ  اإْلِ
 قَػْوِلِو، َأْو ِفْعِلِو، َأْو تَػْقرِيرِِه.  

 ىذا يسمى اٟتديث ا١ترفوع .

 , من قولو أو فعلو أو تقريره. فاٟتديث ا١ترفوع ىو: ما أضيف إذل النيب 

 , وأحيااًن نستدؿ بفعلو.لو, أحيااًن نستدؿ بقوؿ النيب أما ِمن قولو: فأنتم تعرفوف أمثلة اب١تئات, وكذلك ِمن فع

 , استلم اٟتجر, ىذا فعل, فهو سنة. ١تا طاؼ النيب  مثبًل:

 : كأف يقوؿ رجل قواًل فُيقره, أو فعًل فُيقره . أو تقريره: أي حدثت واقعة عنده, فأقرىا 
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 مثاؿ:

استدالؿ الصحابة على أكل ٟتم دجاج, فقاؿ أحد الصحابة ألحد التابعُت ١تا رآه متوجًسا: ُكل, فقد أُكل على  .1
 , فالنيب أقره, وىذا يف الصحيحُت. مائدة النيب 

عافو وقاؿ: إنو ال ٬تده أبرض قومو,  , يف الصحيحُت, والنيب -هنع هللا يضر  -أكل الضب, ١تا أكلو خالد بن الوليد  .2
, حىت لو كاف ىذا , لكن أقر خالًدا عليو, ىذا يسمى "اٟتديث ا١ترفوع" فهو ا١تنتهي إذل النيب امتنع منو النيب ف

اٟتديث ا١ترفوع منقطًعا, أو معضًل, أو ساقطًا منو اثناف أو ثلثة أو أربعة, حىت لو كاف ضعيًفا, ٨تن اآلف نتكلم عن 
 اللقب وال نتكلم عن الصحة .

حديث ضعيف, تقوؿ: ىذا اٟتديث ضعيف, تقوؿ رل: مرفوع, فنحن نركز على النوع, وال نركز على الصحة أيتيك مثًل 
 من عدمها. 

 , إما:ا١تؤلف أشار إشارة مهمة, قاؿ: اٟتديث ا١ترفوع إذل النيب 

 , ىكذا.أف يكوف صر٭ًتا:كأف تقوؿ: قاؿ النيب  -
 أحيااًن يكوف مرفوًعا حكًما, مثل: -
 , يف صحيح مسلم, فيمن دل ٬تب وليمة العرس, قاؿ: فقد عصى أاب القاسم.-هنع هللا يضر  -ة قوؿ أيب ىرير  .1
قوؿ عمار: من صاـ الذي اليـو الذي ُيشك فيو, فقد عصى أاب القاسم, ىذا مرفوع حكًما, ما قاؿ عمار: قاؿ  .2

القاسم, ىذا مرفوع حكًما ؛  ال تصوموا يـو الشك, قاؿ: من صاـ اليـو الذي يشك فيو, فقد عصى أاب رسوؿ هللا 
 ., إال وعنده شيء رآه من النيب ألنو كيف ٬تـز الصحايب أبف ىذا عاص للرسوؿ 

حديث سهل بن أيب حثمة, يف صلة ا٠توؼ, جاء يف موطأ مالك, من إحدى صفات صلة ا٠توؼ: صلة  .3
ا, مستحيل أف يصلي الصحايب سهل بن أيب حثمة موقوفًا عليو, ىكذا صلى صلة ا٠توؼ, نقوؿ: ىذا مرفوع حكمً 

 , ىل الصحايب يبتدع صلة من عنده؟ صلة ما صلىا النيب 

 يصلي ىكذا, ىذا مرفوع حكًما, ليس صر٭ًتا.  مستحيل,  فقد رأى النيب 

 وىناؾ ألفاظ للصحابة تعترب من ا١ترفوع حكًما مثل: 

 من السنة كذا. .1

كقوؿ أنس, إذا تزوج اإلنساف الثيب والبكر, أف يقيم عند ىذه سبًعا, قوؿ الصحايب: "من السنة كذا" ىذا مرفوع حكًما,  
 وىذه ثلاًث, وصفو أبنو من السنة, وىكذا .

أف ىذه سنة, تعترب مرفوعة حكًما, أف "من  "اظتستدرؾ"ولذلك نقل ابن عبد الرب, وكذلك البيهقي, وكذلك اٟتاكم يف 
 السنة كذا" مرفوع حكًما. 
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يف شرح النخبة, قاؿ: وعن الشافعي يف أصل ا١تسألة قوالف, أي "من السنة كذا", يف اٟتقيقة  نقل اٟتافظ عن الشافعي
, صحيح نقل خلؼ, لكنو خلؼ ضعيف جًدا, بل ىو ا١توجود للشافعي يف )األـ( أنو قاؿ: إف السنة سنة النيب 

 خلؼ شاذ .

 "أمران بكذا, وهنينا عن كذا". .2
 يقوؿ: "أمران.. هنينا".  وىذا موجود يف النصوص, أف الصحايب

 : "هنينا عن اتباع اٞتنائز". -اهنع هللا يضر  -مثل: ما قالت الصحابية أـ عطية 

 هنينا: من الذي هناىم؟ 

 , الصحايب لو هناه صحايب آخر, ماذا سيقوؿ لو؟ وىل يُتصور أحد ينهاىم إال رسوؿ هللا 
 البن عباس " أبي كتاب وسنة تقوؿ ىذا اي ابن عباس؟سيقوؿ: أبي كتاب وسنة تنهاان؟ مثلما قاؿ أبو سعيد 

 " يستفسر منو, ١تا قاؿ ابن عباس حكًما, قاؿ: اي ابن عباس أبي كتاب وسنة تقوؿ ىذا, 
 بعض الشراح يقوؿ: إف "أمران وهنينا" ليست صر٭تة, قلنا: كيف ليست صر٭تة؟! من الذي أيمرىم وينهاىم؟ 

و ال يعلم بُت أىل النقل خلفًا يف أف قوؿ الصحاب:ي "أمران أو هنينا" أو "كنا أن "اظتستدرؾ"ولذلك نقل اٟتاكم يف 
 نفعل" أنو من حكم ا١ترفوع حكًما. 

. ُث قاؿ: َأْو إىل الص حايب 

 ىذا الذي يسمى ا١توقوؼ .

 ا١توقوؼ ىو: أف ينتهي إذل الصحايب من قولو. 

 قاؿ, من القائل ىنا؟  أيتينا إسناد, مالك عن انفع, عن ابن عمر, أنومثبًل: 

 ابن عمر, ىذا يسمى موقوفًا.
, أبو بكر, وغَته من الصحابة, إذا كاف من قولو, ودل -هنع هللا يضر  -فإذا انتهى إذل أي صحايب, ابن عمر, ابن عباس, عمر 

, فهذا يعترب موقوفًا, وتسمى "ا١توقوفات" حىت لو كاف اإلسناد إذل الصحايب ضعيًفا, أو منقطًعا, أو يسنده إذل النيب 
 معضًل, ال يهمنا, الذي يهمنا اللقب والنوع. 

 استطرد يف تعريف الصحايب: 

  تَػَعاىَل َعَلْيِو َوَعَلى َآِلِو َوَسل مَ  -قاؿ: َمْن َلِقَي الن ِب ُ .ُمؤْ  -َصل ى اّلل  ْسبَلـِ  ِمًنا ِبِو، َوَماَت َعَلى اإْلِ

 وىذا أحسن ِمن تعريف َمن عرفو فقاؿ: من رأى النيب, وماذا عن األعمى ما يدخل؟ ":القيد األوؿ: "من لقي النِب 

, عمره ست فل تقل: من رأى, قل: من لقي, والحظوا, يف كلمة "من لقي" تعبَت ٚتيل, لو ىذا الذي جاء  إذل النيب  
ت, سيصبح صحايب, لو لقي النيب ودل يتكلم معو, لقيو يف طريق, فهو صحايب, ما نشًتط فًتة طويلة, ولو كاف اللقاء سنوا

 واحًدا, أو كاف يسَتًا جًدا. 
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, أسلم ىذا الرجل, ال يعترب صحايب ؛ ألنو حاؿ اللقيا دل يكن لو لقيو كافر, مث بعد وفاة النيب القيد الثاين: مؤمًنا بو: 
 .مؤمًنا

 فلو ارتد والعياذ ابهلل, فليس بصحايب.القيد الثالث: مات  على ذلك: 

 اٟتافظ استدرؾ مسألة خلفية. 

.  قاؿ: َوَلْو خَتَل َلْت رِد ٌة يف اأْلََصحِّ

, ارتد ىذا الرجل, مث بعد الردة اتب هللا عليو ورجع, ىذا رجل لقي النيب مؤمًنا, ىذا صحايب, لكن بعد موت النيب 
بعضهم يقوؿ: يلغى الوصف ما داـ أنو ارتد, وقاؿ بعضهم: ال يُلغى, وىذا ىو الصحيح, أنو يعترب صحايب, وىذا قالوه يف 

 األشعث بن قيس, فإنو ١تا ارتد ورجع, اعتربوه صحابًيا, وأخرجوا حديثو يف الكتب. 

بة انضبطت يف الكتب, إذل حد كبَت جًدا, وأيًضا ٨تن يف علم اٟتديث نعتمد على الرواة الذين وعموًما مسألة الصحا
اشتهروا وعرفوا, ىذه ا١تسائل ٨تتاجها يف إطارات ضيقة, إذا أخذان مسائل, قد يظنها الطالب كثَتة جًدا, حينما نقوؿ 

نضبط الصحابة؟ أان أريد أف تقرؤوا صحيح البخاري  "ٗتللتو ردة" فل نذكر إال واحًدا أو اثنُت, أو حينما نقوؿ: كيف 
كمثاؿ, انظروا كم ٯتر عليكم صحابة, من ٯتر عليكم, تكاد تقوؿ: األسانيد ٤تصورة, والصحابة ٤تصوروف, من شدة 
اٟتصر, لو أخذت عبد اٟتق اإلشبيلي, حينما ٚتع بُت الصحيحُت, وٚتعها على ىيئة مسانيد, انظروا مسند عمر كم 

 عدد الصحابة الذين أخرج ٢تم, ومن ىم األكثر؟  فيو؟ وكم

ٕتد نتائج مذىلة, تقوؿ: سبحاف هللا, الصحيحاف يكاد الصحابة يعدوف على أصابع اليدين ! السنة تدور على أانس 
 معدودين من الصحابة, ال شك أف يف السنة أكثر, لكن الكثرة تكاد تنحصر يف عدد ٤تدود.

 َِوُىَو َمْن َلِقَي الص َحايب  َكَذِلَك.  قاؿ: َأْو ِإىَل الت ا ِبع :  يِّ

 عندان األوؿ: مرفوع, والثاين موقوؼ, والثالث: مقطوع .

 ا١تقطوع ىو: اإلسناد الذي ينتهي إذل التابعي, ومن دوف التابعي. 

 كذلك من دوف التابعي يقاؿ فيو: مقطوع. 

 التابعي كسعيد بن ا١تسيب, واتبع التابعي كاألعمش مثًل, مقطوع, فهذه تسمى مقطوعات.  مثبًل:

 إذف: عندان: 

 مرفوعات.  .1

 موقوفات.  .2

 مقطوعات.  .3

, يسمى مرفوًعا, ال َيشركو غَته, ا١توقوؼ يف الصحايب, ال من بعد التابعي كلهم مقطوع, فالذي يضاؼ إذل النيب 
 , الذين ىم التابعوف, واتبعوىم, ىؤالء كلهم يسمى حديثهم أو أثرىم مقطوًعا. يشركو غَته, َمن بعد الصحايب
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 َويُػَقاُؿ ِلؤَلِخَتَْيِن: اأْلَثَػُر.  -رزتو هللا  -قاؿ : 

, فهي وىذا عرفناكم عليو, أف كلمة األثر يف اٟتقيقة تطلق على قوؿ الصحايب والتابعي, وتطلق على قوؿ النيب 
 مصطلح واسع ٥تتلف فيو. 

 فوائد: 

فيما يتعلق بعدد الصحابة, التعداد غَت الرواية, ىم ابآلالؼ ال شك, الرواية ُحصروا فيها, لكن التعداد كثَت جًدا يف 
ذكر عدًدا كبَتًا, ىم يف حيز اآلالؼ, لكن ابلدقة ليس عندي إحصائية, لكن ىم كثر,  "اإلصابة" الصحابة, اٟتافظ يف

البن األثَت, كلو  "أسد الغابة"البن عبد الرب, كلو صحابة,  "االستيعاب"ها صحابة, انظر, اإلصابة ٙتانية ٣تلدات, كل
 صحابة, عدد كبَت, العدد يعترب نوًعا ما كبَتًا, لكن يف الرواية ال, ىم ٤تصوروف.

أان مرة كنت أدرس العمدة, وكنت أقوؿ ٢تم: سأذكر لكم يف كل حديث اإلسناد, ولن أشرح اإلسناد, فهو يف 
 ُت, وال ٣تاؿ للشرح, فقالوا: ما الفائدة من ذكر اإلسناد؟ الصحيح

 قلت: الفائدة األوذل أٝتعكم اإلسناد, تسمعونو, ويتكرر عليكم.
األمر الثاين: سأحفظكم الرواة ابلقوة, ال بد أف ٖتفظوىم, فعًل, حينما مشينا يف الرواة, أصبح التلميذ يعدوف األسانيد, 

 قلت: ماذا تلحظوف عليها؟ 
 من ضمن ا١تلحظات اليت اتفقنا عليها: أف أسانيد الصحيحُت, تدور على أانس معينُت.

مثاؿ مصغر ليس إحصائًيا, وليس على اإلطلؽ, لكن اتفقنا على أف أسانيد الصحايب مثل ابن عمر, تدور على أربعة أو 
ت أقوؿ ٢تم: ىذا اٟتديث عن ابن ٜتسة, وأنت تظن يف ٥تيلة ذىنك أف أسانيد ابن عمر من مائة طريق, كل, حىت كن

 عمر, عمن تتخيلوف من الطرؽ؟ 
قالوا: طريق فلف, أو فلف, أو فلف, قلت: كلها, كثَتًا ما أقوؿ: كلها, أو نقوؿ: ال, األوؿ والثاين, فقالوا: معقوؿ أاّن يف 

 لصحيحُت .هناية ا١تنت وجدان ابن عمر تدور أسانيده على ٜتس طرؽ يف العمدة؟ قلت: ىي كذلك يف ا
 كنت يف كل حديث أقوؿ مثًل: ىذا حديث أيب ىريرة عمن؟ 

قالوا: عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب ىريرة, قلت: ىذا على طوؿ ا٠تط سيكوف معنا, أتتينا عن أيب ىريرة من عدة 
ا تدور معنا ابلتماـ, أسانيد يف الصحيحُت, ال يكاد إسناد األعرج يغيب عنها, ىم ٮترجوف من تسع طرؽ مثًل, ٕتد ٜتسً 

 يندر معنا أف أييت إسناد خارج عن ذلك, ليس معٌت ذلك أنو ال يوجد, يوجد, لكن على ماذا تدور أحاديث ابن عمر؟ 
إذا جاء البخاري ومسلم يقصدوف ٗتريج حديث الزىري مثًل, الزىري مباشرة نقوؿ: عن سعيد عن أيب ىريرة, الزىري إذا 

سموه على طبقات, العملية عملية صعبة, البخاري كنت أحيااًن أطبق لشباب مشوا يف علم جاء ٮترجوف حديثو, وىم مق
 اٟتديث قليًل, فقالوا: ماذا نطبق؟ 
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تصوروا أف التطبيق يكوف يف ٣تاؿ األحاديث الصحيحة والضعيفة اليت يدخلها صحة أو ضعف فقط, قلت: ال, أان أريكم  
انتقاء البخاري كانت عظيمة جًدا, أييت إذل الراوي, وعنده تسع طبقات, مثل كيف انتقى البخاري ىذه األسانيد, عملية 

الزىري عنده سبع طبقات, الطبقة األوذل الذين الزموا الزىري, ٘تيزوا بشدة ا١تلزمة, وشدة اٟتفظ ا١تفرد, مثل ابن جريج, 
قصدىا, الحظوا العملية عملية متقنة, ويونس.. إخل, ىذه الطبقة ىي اليت ٮترج ٢تا البخاري فقط عن الزىري, ىي اليت ي

الزىري سبع طبقات, إذا جاء ٮترج للزىري يذىب إذل ىذه الطبقة, فلذلك إذا رأيت ىذا اٟتديث عن الزىري, تقوؿ: ىو 
عن فلف أو فلف أو فلف, أو فلف, ما ىناؾ غَتىم, وفعًل ٕتده كذلك.إذا جاء ٮترج للطبقة الثانية فمن ىي الطبقة 

 الثانية؟
الطبقة الثانية طبقة حافظة, لكن ليست ملزمة, ما الزمت الزىري إال شيًئا ال يذكر, لكن الطبقة األوذل ىم ِظل الزىري, 
حىت إهنم يظنوف أف يونس غلًما عند الزىري, ٭تسبونو خادًما يف البيت, من شدة ملزمة الزىري, سفرًا وحضرًا, وأينما 

 قنوف للزىري. أردت الزىري وجدت ىؤالء ّتانبو, مت
فالطبقة الثانية للزىري, ٘تيزت ابٟتفظ, لكن دل تتميز اب١تلزمة, مثل: األوزاعي, األوزاعي إماـ أىل الشاـ, لكن يف الزىري 
ليس بذاؾ مقارنة هبؤالء, إذا جاء البخاري ٮترج لو, ٮترج لو ابنتقاء ؛ ألهنم تكلموا يف األوزاعي عن الزىري, روايتو عن 

 تلك ؛ ألنو كاف صغَتًا.الزىري ليست ب

وٕتد الطبقة الثالثة ال حفظ وال ملزمة, أو عنده ملزمة, مثل: دمحم بن إسحاؽ, دمحم بن إسحاؽ فيو حفظ, ليس بذاؾ 
اٟتفظ, لكن متكلم فيو, وليس ذاؾ ا١تلـز للزىري, ولذلك ٕتد الضعف عليو يف رواية الزىري, حىت يقوؿ اٞتوزجاين: من 

 سحاؽ عن الزىري, ٯتضغ حديث الزىري, حىت يقوؿ: ىذا ليس ْتديث الزىري. يرى حديث دمحم بن إ
أان أريد أف أبُت لكم كيف ينتقي البخاري ومسلم, وتدور أسانيدىم, ١تاذا حينما أيتوف إذل الزىري تدور أسانيدىم على 

 أانس معينُت؟ 

 ىذا إذا عرفتو ذىنًيا يسهل عليك التصور .
 دمحموصلى هللا وسلم على نبينا 

  


