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 ( 5التسلسل العام للدروس )
 

 
 الحمد هلل رب العالمين ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

 : ِمنْ  َيُكونَ  َأنْ  ِإم ا: ، فَالس ْقطُ  [راو في] طَْعن   َأوْ [ إسناد من] ِلَسْقط   َيُكونَ  َأنْ  ِإم ا: اْلَمْرُدودُ  ثُم  قال رحمه اهلل 
، بَ ْعدَ  آِخرِهِ  ِمنْ  َأوْ [ تصرف] ِمنْ  الس َندِ  َمَباِدئِ   .َذِلكَ  َغْيرِ  َأوْ  الت اِبِعيِّ
 .اْلُمْرَسلُ  ُهوَ : َوالث اِني .اْلُمَعل قُ : فَاْْلَو لُ 

املؤلف يف ما سبق ذكر احلديث املقبول , اآلن انتقل اىل احلديث املردود : يعين احلديث الضعيف , احلافظ خلص سبب 
ما سبب ضعف احلديث ؟ , ففكان اجلواب أنه ضعيف , سألت عن حديث أو يعين إذا قلنا عن حديث ما , الضعف 

 السبب يف ضعف احلديث ما يلي :
ن أمعىن السقط , و الطعن أىل سببني السقط إيعين ضعف احلديث يرجع , هذان سببان : و طعن أإما يكون لسقط 

 : ة ستأ ي اليو  ي الطعن له أسباب كث, يسقط من سنده راوي أو طعن 
ن يوجد يف السند سقط أسباب ضعف احلديث أيعين من أسباب ضعف السند أو من :  السقط :سنأخذ السبب األول

مالك , قصي ة جدا وترحينا يف التصور  اطأ ألهنو املسأذكر لكم أسانيد مالك يف  -يد سانأانتم تذكرون مرت معنا  -
فمثال االسناد اآلن , ىل املوطأ يقول عن نافع عن ابن عمر إيعين مالك لو ذهبتم , بن عمر اعن نافع عن  :مباشر ة يقول

تعتمد اليو  مثل البخاري يبدأ يف كتابه من ىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يعين كل االسانيد اليت إمن صاحب الكتاب 
يقول مالك يف املوطأ حدثنا , مسه املوطأ ااآلن نأخذ مالك له كتاب  ,ىل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أن ينتهي إشيخه 

مامنا اآلن اسقطوا من شئتم وسيخرج لنا نوع واضح إذا أنافع عن ابن عمر او عن نافع ابن عمر هذا االسناد الذي 
سناد مالك عن ابن عمر نقول هذا اسناد ضعيف ملاذا؟ ألنه سقط نافع وما ندري أن الساقط إوجدت إذا مثال , حصل 

عمر بن  لك سعيد ابن املسيب تابعي ومل يرك وقال أجالكن اقصد لو جاءك واحد ف, نافع ميكن الساقط ضعيف 
سباب ضعف احلديث هذا  أهذا من , لذلك قال سعيد بن املسيب عن عمر قلنا منقطع , صال رضي اهلل عنه اخلطاب أ

لكن هذا , أن يسقط راوي  , أن يوجد سقط يف االسنادخالصة السبب اْلول لضعف الحديث كتصور متهيد يعين 
 . له مسمى ,كل السقط يف االسناد خيتلف هل سقط من األول من الوسط من األخي 

 :التسميات اليت قاهلا املصنف هذه نأخذ  
ن البعض سيشوش عليه بعض العبارات أأعرف  ألينلن أمتاشى مع كال  املؤلف هنا نا , وأنواع السقط أبدأ يعرض  

 .وبعدها سنقرأ كال  املؤلف  ,قسا  السقط أسأذكر لكم من عندي  ؛ لذاالعلمية املستغربة عليه 



 خالد المطرفي:  د الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                                        نخبة الفكر شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  : الحديث المعلق :نواع السقطأول نوع من أ 
قلت لكم أن أي أسناد موجود يف الكتب يبدأ من عند املؤلف , تصور له قبل ان نذكر تعريف احلديث املعلق نأخذ 

يعين لو فتحنا صحيح البخاري مباشر ة يقول حدثنا عبد اهلل بن يوسف , ىل النيب صلى اهلل عليه وسلم إصاحب الكتاب 
يعين األصل , سند املعترب املوصول الوإال ال يصبح , إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يتصل السند من عند البخاري  بدال ,

يف املصنفات احلديثية البخاري ومسلم والكتب الستة والكتب التسعة املصنفات احلديثية اليت أمامكم الطرباين وغيها كثي 
, البد ,  مالك يقول حدثنا نافع عن ابن عمر يقول حدثنا فالن مثال, ن يبدأ من عند نفسه أجتد املؤلف فيها البد , 

  .موصوال ليسوإال يكون االسناد 
 : هو احلديث الذي حذف من أول إسناده واحد فأكثر مع التوايل . المعلق

 .نه علق احلديث ما وصله باملصنف أل؛ول اسناده أواضح التعريف يعين الذي حذف من 
ن حنكم بصحته وعندنا شروط احلديث أفبالتايل ال نستطيع  , ألن األسناد ساقط منه روا ؟ملاذا, ؟ ضعيف وحكمه

املعلق اآلن سيكون كل صور ة تأ ي معنا ضعيفه ملاذا  إذا  , هذا ساقط ..( و بنقل عدل تا  الضبط متصل السند  )الصحيح 
ن مبادئ السند املعلق من مصنف يكون ن يكون مأما إالسقط  ا؟ لوجود السقط ولذلك احلافظ يعيد كالمه وتأمل وأم

 .من مبادئ السند من مصنف هذا هو املعلق  فاحلذ
 : يد مث بتعريف .مهما هو احلديث املرسل سأبدأ بت :والثاني المرسل قال رحمه اهلل 

 . -اناا احرص على االسانيد القصي ة  -سأذكر لكم مثال وسأغيه مثال األعمش عن جماهد عن ابن عمر 
حديث ( ر سبيل بكن يف الدنيا كأنك غريب أو عا)ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أاألعمش عن جماهد عن ابن عمر 

األعمش عن جماهد عن ابن عمر  :سنادنظروا ماذا تغي سأعيد لكم اإلان و سأعيد يف السند اآل, بخاري اليف صحيح 
ابن عمر جماهد من تلميذ جماهد األعمش سأعيد األسناد سناد قصي جدا األعمش عن جماهد عن ابن عمر من تلميذ ا

ي سقط ؟ ابن عمر إذا جاء تابعي ذمن ال .. ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالأعمش عن جماهد سأجعله مرسل عن األ
 .هذا مرسل اآلن , قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  :وقال

ن يروي عن النيب إال أسعيد تابعي ال ميكن , ى اهلل عليه وسلم إذا جاء سعيد ابن املسيب وقال قال رسول اهلل صل مثال:
هو رأى عمر وكان صغي رمحه اهلل مل يدرك , سيب ما رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم , ألن سعيد ابن امل بواسطة صحايب

ن يكون أنه ال بد أنعلم , ألننا مرسل , يكون فسعيد ابن املسيب إذا قال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم , عمر أصال 
 .خذه عن غي الصحايب أيب أو غي الصحايب ممكن ميكن سعيد حاالواسطة ص

 .قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا يسمى مرسل إذا ن التابعي أالشاهد 
هو قول التابعي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه : ف املرسل نقول لو أردنا ان نعر  

 -فإذا جاءنا تابعي ,  هو من ينقل قول أو فعل أو إقراراملرسل , وسلم أو فعل حبضر ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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, سعيد ابن جبي تابعي , جماهد تابعي :  يعين مثال -النيب صلى اهلل عليه وسلم  رأى الصحايب ومل يرمن التابعي هو 
هذا يسمى , الصحابة ومل يدركوا النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يروه  اعني ألهنم رأو بء تاهؤال...وهكذا , علقمة تابعني 

 .تابعي 
بعي او أخذه حتمال انه أخذه من تا.)اسناد فالتابعي إذا قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اآلن حصل سقط يف اإل

 .وهذه مما جعل احلديث املرسل ضعيف ..( من الصحايب ال ندري 
 .خالف الشرط الثالث من شروط احلديث الصحيح وهو اتصال السند ألنه ملاذا ضعيف ؟ 
يوجد من  هألن؛ خذه من تابعي أنه أحتمال , واحتمال أنه صحايب : ايب نقول ال ندري حاالساقط ص: لو قال قائل 

ما  مسلم يف فلذلك جعلوه كما قال اإل ,ن له رواية عن الصحابة أالتابعني من يروي عن تابعي الصحابة على الرغم من 
لوجود سقط يف  ؟ضعيفملاذا , ليس حبجة املرسل حبد ذاته  (هل العلم يف األخبار ضعيفأاملرسل يف قولنا وقول )املقدمة 

 .-حىت نكون دقيقني -ن بعد التابعي سناد ما نوع السقط ؟ هو سقط ماإل
هل مكه عطاء بن أيب رباح له أ دمثال عن: رسال يعين يف كل مصر جتد راوي عنده مراسيل كثي هناك روا ة مشهورين باإل

مثال يف مصر سعيد بن , مثال يف املدينة سعيد ابن املسيب , مراسيل كثي يرويها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يريها كثيا 
يف كل هذه , يف الكوفة إبراهيم النخعي , يف البصر ة جتد احلسن البصري , رسال يف الشا  مكحول كثي اإل, يب هالل أ

ما  كبي جدا العلماء يقولون إ مع أنهب مراسيل حالزهري صا, هلم مراسيل كثي ة جدا , األمصار هؤالء أكثر املرسلني فيها 
وإذا أرسل فشر املراسيل مراسيل الزهري ألن يرسل عن الضعفاء تقول  , إذا أسند فخذ حديث الزهري بدون ان تسأل 

كيف يرسل عن الضعفاء يقول لك هذا مرسل ضعيف بينته لك , فاملرسل هناك روا ة مشهورين بكثر ة األرسال يف 
 األمصار هذا من أبرزهم .

 أعلمواهلل 
 

 


