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 ( 7التسلسل العاـ للدروس )
 
 

 اضتمد هلل رب العاظتُت ، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت:
بكاملو, واليـو  أخذان أف من أسباب رد اٟتديث وعدـ قبولو, إما سقط يف اإلسناد, وإما طعن يف الراوي, أخذان السقط

 أنخذ الطعن.
 ُثُ  الط ْعُن. -رزتو هللا  -قاؿ : 

وىذا من أسباب عدـ قبوؿ اٟتديث, يف البداية كاف االنتقاد موجًها إذل السند, أما اآلف فاالنتقاد موجو للراوي, وقد 
 انتهينا ٦تا يتعلق ابلسند, اآلف سننتقل إذل ما يتعلق ابلراوي.

 ْو : ُثُ  الط ْعُن: ِإم ا َأْف َيُكوَف ِلَكِذِب الر اِوي، َأْو تُػْهَمِتِو ِبَذِلَك، َأْو ُفْحِش َغَلِطِو، َأْو َغْفَلِتِو، أَ -رزتو هللا  -قاؿ
ِو، َأْو ؼُتَاَلَفِتِو، َأْو َجَهالَِتِو، َأْو ِبْدَعِتِو، َأْو ُسوِء ِحْفِظِو.   ِفْسِقِو، َأْو َوذنِْ

 كر أف الطعن ا١توجو للراوي عشرة طعوف: ا١تؤلف ذ 

 الكذب.  .1

 التهمة ابلكذب.  .2

 فحش غلطو. .3

 غفلتو. .4

 الفسق.  .5

 الوىم.  .6

 ا١تخالفة. .7

 اٞتهالة. .8

 البدعة. .9

 . سوء اٟتفظ. 11

 .اظتؤلف قاؿ: ُثُ  الط ْعُن 

أضعف األحاديث أي الطعن ا١توجو للراوي, ورتب ىذا الًتتيب حسب األشد, أشد هتمة توجو للراوي, ويكوف حديثو من 
على اإلطلؽ, ىي الكذب, فإذا قيل: إف الراوي ىذا كذاب, فهذا أشد طعن موجو للراوي ؛ ولذلك قاؿ اٟتافظ يف 

 تسمية حديثو, أبف حديثو موضوع, إذا كاف الراوي كذااًب, فهذا حديثو موضوع.

.قاؿ: فَاأْلَو ُؿ: اْلَمْوُضوُع 
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 ي ابلتسلسل.الطعن األوؿ: كذب الراوي, اٟتافظ سيمش 

 األوؿ: ا١توضوع.

 واٟتديث ا١توضوع ىو الذي راويو متصف ابلكذب.

أحاديث تدؿ على ذلك, لكن الشاىد أف عبيد  "الكامل"ُعبيد بن القاسم, ذكر ابن َعدي أنو كذاب, وذكر لو يف  مثبًل:
نو روى حديثًا عن عائشة, كذاب, ىكذا يقاؿ فيو, ومن ضمن أحاديثو اليت ذكرىا ابن عدي, أ  -كمثاؿ   -ابن القاسم 

, كاف إذا ُوضع لو طعاـ أيكل ٦تا يليو, وإذا وضع لو غَت ذلك أكل من الصفحة من أيها شاء, أحاديث رواىا أف النيب 
كاف أيكل   أبلفاظ متعددة, تدؿ على كذب ىذا الراوي, وأنو دل يرو أحد ىذا اٟتديث هبذه اللفظة إال ىو, وإال فالنيب 

 ٦تا يليو مطلًقا. 

راوي اٟتديث ا١توضوع ىو الكذاب, طبًعا العلماء تتبعوا ىؤالء الكذابُت يف اٟتديث, وأثبتوا عليهم ذلك, وذكروا الرواايت 
واألحاديث اليت كذبوا فيها ؛ ولذلك أطلقوا على حديث ىذا الراوي عدة ألفاظ, لكن ا١تشهور ا١توضوع, أحيااًن يقولوف: 

ديث ابطل, أي موضوع, أو أحاديث فلف أابطيل, أي موضوعة, ورٔتا يعربوف أبلفاظ أخرى, مثل: ال أصل لو, ىذا اٟت
أحيااًن كلمة "ال أصل لو" تعٍت أف اٟتديث موضوع, وإف كانت تطلق على أحاديث منكرة أخرى, لكن ليس ابلضرورة أف 

 ف اإلماـ نص على أف ىذا الراوي كذاب. يقوؿ لك اإلماـ: إف ىذا اٟتديث موضوع, لكن يكفي أف تعرؼ أ

 ُروُؾ. -رزتو هللا  -قاؿ  : َوالث اين: اْلَمتػْ

عندان يف التسلسل يكوف الثاين "هتمتو بذلك" أي أف ىذا الراوي دل يتبُت لألئمة أنو كذاب صريح, وإ٪تا يتهم بذلك, كيف 
 و متهم؟. يصل األئمة إذل هتمة الراوي بذلك؟ وكيف يعرفوف أنو ليس بكذاب أ

إبراىيم بن يزيد ا٠تُْوزِي, ىذا متهم ابلكذب, يقوؿ ابن حباف: سربت مروايت ىذا الرجل, فوجدتو كثَتًا مثاؿ على ذلك: 
ما ٮتالف ٔتخالفات شديدة, يسبق إذل الظن أنو يتعمد ذلك" ىو ال ٬تـز أبنو كذاب, فل يعرفوف من الداينة والصدؽ لو 

ا رجل صاحل غفل, ال, ىذا رجل يتعمد يف األسانيد, األئمة خرباء يف ذلك, وال نستطيع ما يتمكنوف بو من معرفة أف ىذ
أف نستعرض ذلك اآلف, لكن يعرفوف أف ىذا الرجل يغَت يف األلفاظ تغيَت رجل متعمد, وليس تغيَت رجل عن سوء حفظ, 

دوف الكذب ا١تعروؼ, يقصدوف: كثَت أحيااًن أيتيك رجل صاحل, لكنو كما قاؿ العلماء: ما أكذبو يف اٟتديث ! ال يقص
 ا٠تطأ, ليس ذلك مثل ىذا, ىذا من نوع ا١تتهم.

يطلق على ىذا الراوي "مًتوؾ" طبًعا ىذا  "اجملروحُت"ا١تتهم بذلك مثل: إبراىيم بن يزيد ا٠توزي, كما ذكره ابن حباف يف 
وصف للراوي, فبم نصف حديثو؟ األئمة يتوسعوف يف اإلطلقات اليت تطلق على حديث ىذا الرجل, فبعضهم يقوؿ: 

 حديث منكر, حديث ابطل, ال أصل لو, لكن الراوي يسمى مًتوًكا. 

 وََكَذا الر اِبُع َواطْتَاِمُس. : َوالث اِلُث: اْلُمْنَكُر َعَلى رَْأٍي، -رزتو هللا  -قاؿ 
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اٟتافظ يقوؿ: الثالث والرابع وا٠تامس يسمى منكرًا, وىو يف التسلسل "فحش غلطو, أو غفلتو, أو فسقو", ىذا يسمى 
 حديثو منكرًا.

 فحش الغلط: أف يكوف الراوي صادقًا, لكن عنده كثرة خطأ. 

 فقيو معروؼ, كثَت ا٠تطأ.مثًل: دمحم بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى الكويف, وىو 

 عندان:  

 راو قليل ا٠تطأ. -
 وراو يستوي خطؤه وصوابو.  -

 وراو يكثر ويغلب عليو, وىو ا١تراد ىنا. -

 من يغلب عليو ا٠تطأ: لو قدران عدد مروايتو أبلف, أخطأ يف سبعمائة, ىذا يسمى فاحش الغلط, غلطو كثَت جًدا. 

 ولوف يف ترٚتتو: مًتوؾ مثًل, ويقولوف: منكر الرواية. ومثلو: ٣تالد بن سعيد ا٢تَمداين, العلماء يق

 ومثل: أابَف بن عياش, كذلك, أشدىم غلطًا.

فإما فحش غلطو أو غفلتو, فكثر ا٠تطأ يف مروايتو, فغلب عليو, وليس استوى أو قل, وىذا أضرب العلماء عن حديثو, 
 ووصفوا حديثو أبنو منكر ؛ ألنو يغلب عليو ا٠تطأ والغفلة.

ك من ُفسق, مثًل: ارتكب شيًئا مفسًقا, قولًيا أو فعلًيا, وىذا طبًعا يكثر يف أحاديث من اهتم يف دينو, إما ابلفسق كذل
الظاىر, أو الفسق الباطن, مثل االعتقادات وما أشبو ذلك, ىذا يسمى الفسق, فهذا يقوؿ اٟتافظ: إف حديثو يسمى 

 منكرًا.

 تلخيص ما سبق: 

: ىذا حديثو ال يقبل أبي حاؿ من األحواؿ, وىذا حديثو واضح يف الرد, ويف شدة الكذاب وا١تتهم ابلكذب -
 بطلنو, ال نتكلم عنو, حىت وصفو يقاؿ فيو: ابطل. 

أما  ما بعد ذلك, وىي: فحش الغلط, والغفلة, والفسق, فاٟتافظ وصف حديثو أبنو منكر, وىو كذلك, حديث  -
 ىذا الدرب يعترب يف حيز ا١تنكر, ومعٌت ىذا أانَّ غالًبا ال نتقوى ْتديثو, ال يف ا١تتابعات وال يف الشواىد. 

ء منكر, وا١تنكر ال يدخل يف جانب التقوية, والشواىد طبًعا ىذا الكلـ يف اٞتملة, ويف اإلطار العاـ, أف حديث ىؤال
وا١تتابعات اليت مرت معنا, ٨تن قلنا: اٟتديث تنفعو الشواىد وا١تتابعات, بشرط أال يكوف الراوي ا١تتاَبع أو الشاىد ضعيًفا 

واء يف ا١تتابعات, هبذا الضعف, فمن ُوِصف حديثو أبنو حديث منكر, ىذا ال يدخل يف اإلطار العاـ ألحاديث التقوية, س
 أو يف الشواىد. 

حديث من طريق حسُت ا١تعلم, عن عمرو بن شعيب, عن أبيو عن جده, اٟتديث الذي يف الزكاة, حديث مثاؿ:
 [ قالت: ال اي رسوؿ هللا, اٟتديث.أحتبُت أف هللا يسورؾ ِبما سوارين من انر"ا١تسكتاف", قاؿ: ]



 خالد المطرفي:  د الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                                        نخبة الفكر شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

يعة, وا١تثٌت بن الصّباح وغَته, دل ينظر العلماء يف متابعة ابن ٢تيعة, وال يف متابعة العلماء ٥تتلفوف يف ىذا السند, جاء ابن ٢ت
ا١تثٌت ؛ ألف ىذين عند٫تا خطأ كثَت, وضعف وسوء يف اٟتفظ, يكاد يغلب على مروايهتم, فلذلك دل ينظروا يف ىذه 

 ا١تتابعات ودل تنفع رواية اٟتسُت, يف الرفع والوصل.

لَوىُم.قاؿ رزتو هللا: ُث  ا 

 الوىم: أف الراوي يِهم يف اٟتديث, اٟتديث موقوؼ فَتفعو, أو مرسل فيصلو. 

وإف ل رند اظتاء  ,اظتسلم وضوء الصعيدقاؿ: ] رواية ىشاـ بن حّساف عن ابن ِسَتين عن أيب ىريرة, أف النيب  مثاؿ:
 [ اٟتديث.عشر سنُت

ريرة, ىكذا رواه ٭تِت بن قاسم, ٭تِت بن قاسم متكلَّم فيو, ىذا اٟتديث يرويو ىشاـ بن حساف, عن ابن سَتين عن أيب ى
وضعيف, ويهم, خالفو األئمة, مثل: ابن عوف, وعدد من األئمة, رووه عن ىشاـ بن حساف, ومنهم أيوب بن أيب ٘تيمة 

ختياين, إماـ كبَت جًدا, ومن أشد الناس ثقة يف ىشاـ بن حساف, وابن عوف كذلك إماـ يضاىي أيوب بن  أيب ٘تيمة, السِّ
 , بدوف ذكر أيب ىريرة, فرووه مرسًل.وعدد من األئمة, رووا عن ىشاـ بن حساف, عن ابن سَتين, عن النيب 

, فحكمنا على رواية ٭تِت بن , ابن سَتين اتبعي, يقوؿ: قاؿ النيب ٨تن قلنا: ا١ترسل أف يقوؿ التابعي: قاؿ النيب 
القاسم ابلوىم, فهذا ىو الوىم, أف يكوف اٟتديث مرسًل فيصلو, أو موقوفًا فَتفعو, أو يكوف عن قتادة عن أنس, ىو 
٬تعلو عن فلف آخر, فيجعل اٟتديث مغَت اإلسناد, أو يرفع, أو يصل, أو يبدؿ إسناًدا مكاف إسناد, ىذا كلو انتج عن 

وي إذا دل يكن حافظًا, ستنقلب عليو األسانيد ؛ ألف ىذا الراوي ٭تفظ ٜتسمائة حديث مثًل, منها الوىم ؛ ألف الرا
موصوؿ, ومنها موقوؼ, ومنها مرفوع, مثًل, ومنها ما ىو عن أيب ىريرة, ومنها ما ىو عن أنس, وما ىو عن فلف من 

 الصحابة, إذا دل يكن متمكًنا من اٟتفظ, فسيدخل ىذا على ىذا. 

لك ٨تن نلحظ فينا, لو حفظ الطالب عمدة األحكاـ, ٜتسمائة حديث تقريًبا, فيأيت يقوؿ: عن أيب ىريرة, أف النيب ولذ
  قاؿ: كذا, قلنا: ال, ىذا حديث أنس, قاؿ: نعم, تذكرت, حديث أنس, فجعل ا١تنت من حديث أيب ىريرة ٟتديث

 ظ األسانيد؟ أنس, وحديث أنس أليب ىريرة, وىذا بدوف إسناد, كيف إذا حف
دخل إسناد ىذا على ىذا, إذا دل يكن حافظًا, وأدخل رواية ىذا على ىذا, الراوي يعتمد على اٟتفظ الذىٍت,  فإذا دل 
يكن ضابطًا, سيدخل ىذا على ىذا, ىذا يسمونو و٫تًا, فيقولوف: ليس ىذا حديث أيب ىريرة, ليس ىذا اثبت البناين عن 

نعم, تذكرت, ويعتربونو متلقًنا, يضعفونو, كلما قلنا لك شيًئا قلت: نعم؟ اٟتافظ ال أنس, إ٪تا قتادة عن أنس, يقوؿ: 
يهتز؛ ولذلك ىذه ميزة اٟتفاظ الكبار, وغَتىم من اٟتفاظ ٦تن دل يبلغ ىذه الدرجة, ٭تفظوف ا١تروايت, كاف اإلماـ أٛتد 

يء على شيء, هنائًيا, وىذا طبًعا يعترب حفظًا يقوؿ يف ابن ُجريج: من أوعية العلم, ابن ُجريج ٭تفظ اآلالؼ, ال يدخل ش
 منقطع النظَت.
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, ومع ذلك ٭تفظوف األسانيد حفظًا شديًدا, ٯتكن أف  فتخيل البخاري, ليس عنده كتب هبذا اإلتقاف ا١توجود عندان اليـو
أييت الراوي أو اإلماـ, أييت و٭تدثهم ٜتسمائة حديث, بعضهم ال يكتب أصًل, أصًل ال يعرؼ الكتابة, الزىري كاف 

 أْشك يف حديث, إال حديثًا واحًدا شككت فيو, فإذا ىو كما ىو, الزىري ٭تفظ, يقوؿ: دل أقل لشيخ: أعد عليَّ قطُّ, ودل
 شك يف حديث واحد يف حياتو ! ووجده كما حفظ. 

 نبذة سريعة عن عملية حصوؿ الوىم عند الراوي: 
يقوؿ: الراوي ٭تفظ مروايت كثَتة, فإذا دل يكن متمكًنا كبعض الرواة, يسرد اٟتديث, فيقولوف: ال, يف اٟتديث أخطاء, 

نعم, كما قلتم, ىذا يتلقن, يسمونو تلقيًنا, حىت كاف شعبة وغَته من األئمة, يقوؿ: "بعض الرواة لقيناىم, لو قلنا: من بٌت 
 البصرة ساؽ إسناًدا" جاء بسند أف فلاًن بٌت البصرة, ال ٭تفظ شيًئا, ويدخل ىذا على ىذا, ويتلقن. 

ن الرواة الذين يكثر فيهم الوىم ٭تِت بن سليم, قاؿ البيهقي: كثَت الوىم, سيئ أشار اٟتافظ إذل نقطة مهمة جًدا, مثًل: مِ 
 اٟتفظ, ىذا كمثاؿ.

 كيف نعرؼ الوىم؟. اٟتافظ ىنا أشار إذل قضية مهمة: 

 ِإِف اطُِّلَع َعَلْيِو اِبْلَقَراِئِن، َورَتِْع الطُُّرِؽ: فَاْلُمَعل ُل.  -رزتو هللا  -قاؿ : 

َعل" أىل اللغة يقولوف:  
ُ
كلمة "ا١تعلل" ليست صحيحة, إ٪تا نقوؿ "ا١تعل" وال نقوؿ "اٟتديث ا١تعلوؿ" نقوؿ "اٟتديث ا١ت

 على العمـو ىي كلمة درجت عند أىل ا١تصطلح, اٟتديث ا١تعلوؿ.

َعل ؟ 
ُ
 كيف نكشف علة اٟتديث ا١ت

لل, ال  ٯتكن أف يورد حديثًا من ال ٯتكن كشف العلل إال ابلطرؽ ؛ ولذلك حينما تروف كتااًب يقاؿ: ىذا كتاب يف الع
: "اٟتديث -شيخ ىذه الصنعة  -طريق واحد, ال بد من عدة طرؽ, ألجل أف يكشف العلة, فكما قاؿ علي ابن ا١تديٍت 

 إذا ٚتعت طرقو تبينت عللو" فاٟتديث إذا ٚتعت طرقو, وتنوعت, وكثرت, عرفنا علة اٟتديث. 

ف, عن ابن سَتين, عن أيب ىريرة, كيف كشفنا أف اٟتديث الصواب: يف اٟتديث السابق, حديث ىشاـ بن حسامثاؿ: 
 ا١ترسل؟ 

وجدان ٭تِت بن القاسم روى ىذا اٟتديث عن ىشاـ, ذىبنا إذل َمن روى عن ىشاـ, وىم أيوب بن أيب ٘تيمة السختياين, 
ىريرة, دل يقل أحد: عن أيب وابن عوف, وعدد كثَت جًدا من األئمة, وجدان ىذا الراوي تفرد أبنو عن ابن سَتين عن أيب 

ىريرة, وإ٪تا الصواب أنو مرسل, بدوف ذكر أيب ىريرة, وا١ترسل ساقط السند, من قسم السقط, اإلعلؿ ابلسقط ؛ فلذلك 
, كلهم -حينما ٚتعوا الطرؽ  -حكم األئمة أبف ىذا الراوي وِىم يف ذِكر أيب ىريرة ؛ ألف أصحاب ىشاـ بن حساف, 

أحيااًن ٮتالف الراوي عشرين إماًما, ال ٯتكن أف يكوف ىؤالء على خطأ وىذا على صواب, وىذا من يقولوف ذلك إال ىذا, 
ا١ترجحات, حينما ٧تمع الطرؽ ننظر يف القرائن, القرائن متعددة, قد تكوف بكثرة ا١تخالفُت, أو بعض الطرؽ فيها تفصيل 
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أوؿ الطريق, لكن يكفينا أف أنخذ اب١تثاؿ, واب١تثاؿ يبُت الوىم, ىذا ال نستطيع أف ٩توض فيو اآلف, و٨تن يف منت يف 
 يتضح ا١تقاؿ, كما سبق.

 فجمع الطرؽ, وفحص ىذه الطرؽ, يبُت العلة للحديث, ىل ىو موقوؼ أو مرفوع؟ موصوؿ أو مرسل؟ وىكذا. 
, فهذا ىو ا١تعلل, اٟتافظ ىنا قاؿ كلًما يف شرح النخبة نقرؤه لكم, يقوؿ: "وٖتصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وٚتع الطرؽ

وىو من أغمض أنواع علـو اٟتديث وأدقها, وال يقـو بو إال من رزقو هللا تعاذل فهًما اثقًبا, وحفظًا واسًعا, ومعرفة اتمة 
 ٔتراتب الرواة, وملكة قوية ابألسانيد وا١تتوف " ىذه ىي ا١تقومات يف اإلماـ الذي يكشف ىذه العلة". 

 أواًل: الفهم الثاقب. 

 سعة اٟتفظ.  اثنًيا:

 اثلثًا: معرفة مراتب الرواة. 

 رابًعا: ا١تعرفة ابألسانيد وا١تتوف. 

؛ ولذلك تكلموا يف األحاديث, ويف اٞترح  -رٛتو هللا  -وىذه توفرت لألئمة, ىذه مقومات أربعة ذكرىا اٟتافظ 
تكلموا يف ىذا الباب ٜتسة والتعديل, وىم أىل لذلك, حىت اٟتافظ ابن منده, ذكر أف األئمة الذين يستحقوف أف ي

وعشروف إماًما فقط يف تلك الفًتة ! طبًعا وإف كاف العدد ىذا قد يكوف فيو مناقشة, لكن يدلك على قلة َمن يتكلم يف 
للمزي, أو تذىب إذل كتب العلل, وأييت بعد ذلك كتب "هتذيب الكماؿ" ىذا الفن ؛ ولذلك حينما تذىب إذل 

 ا, يكاد يدور الكلـ على أانس قد يصلوف إذل ا٠تمسة عشر فقط.التخريج, اليت تذكر العلل أيضً 

حينما تفتح هتذيب الكماؿ, قد يدور كلـ اٞترح والتعديل على ٜتسة عشر رجًل فقط, يدلك على أف ىذا الباب ابب 
, إ٪تا يعدوف بعدد عظيم, وإف تكلم فيو من بعدىم, لكن حينما ننظر إذل كلـ األئمة, الذين كانوا يف العصر الذىيب للسنة

٤تدود جًدا ؛ ولذلك ٘تيز منهم أئمة ُكثر, ٨تن نقصد الرواة ا١تتقدمُت, الرواة ا١تتقدموف ُكثر وأئمة, لكن نقصد َمن تكلم يف 
العلل واٞترح والتعديل جاؤوا بعد ذلك, فهؤالء يعتربوف قلة, مثَّل ٢تم اٟتافظ فقاؿ: "و٢تذا دل يتكلم فيو إال القليل من أىل 

الشأف, كعلي ابن ا١تديٍت, وأٛتد ابن حنبل, والبخاري, ويعقوب بن شيبة, وأيب حامت, وأيب زرعة, والدارقطٍت, وقد  ىذا
تقصر عبارة ا١تعلل عن إقامة اٟتجة على دعواه, كالصَتيف يف نقد الدينار والدرىم" طبًعا األئمة ىؤالء فيهم صفتاف مع ىذا 

ذا كاف شيًئا ٯتيزىم, وىذا ما أييت إال بعد ا١تلكة القوية, بعد ما يتمكن أيتيو االطلع, فيهم الشغف واٟتس النقدي ؛ ٢ت
 النقد إ٢تاًما إف صح التعبَت.

 تلخيص مناقشة الدرس: 
 القرائن ال تعد:  -

 الصحيح أف القرائن ما تعد, أييت مع كل حديث قرينة. 
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اإلمامة واٞتللة لألئمة ىؤالء الذين خالفوا, والعدد, إذا جاءؾ : اٟتديث الذي مثَّلنا بو, كانت عندان قرينتاف, قرينة مثبًل 
 حديث وخالف واحد مثًل, خالف أئمة وجهابذة وعدًدا, ىذه قرينة على أنو وِىم.

 قرينة أخرى أحيااًن أتيت يف الطرؽ, أحيااًن أيتيك يف الطرؽ التفصيل يف الرواية, أف ىذا فعًل وِىم.

 عوا قدٯتًا, وىذا بعد اختلط الراوي, أو مثًل: ىذا الراوي دل يضبط أحاديث فلف.مثًل: يكوف ىؤالء الرواة ٝت

 ىشاـ بن عروة إذا حدث يف ا١تدينة ضبط, إذا حدث يف العراؽ ٮتتلف حديثو, يتغَت يف الوصل واإلرساؿ. مثبًل:

ؾ وقفو, يقولوف: رواية أىل ا١تدينة أييت األئمة يقولوف: عندان قرينة ىنا, أف اٟتديث موقوؼ, وىناؾ مرفوع, وىنامثاؿ: 
 أوذل, ابلقرائن.

, مرة الدارقطٍت قاؿ: اختلف يف حديث على راو ابلوقف والرفع, قاؿ:  -وىذا من أعجب ما رأيت من القرائن  -أحيااًن 
اب ورع, كل الوجهُت الصحيح, أي الصواب الرفع, والوقف ال يعترب علة, مثًل: ىشاـ بن عروة وغَته, ىؤالء كانوا أصح

إذا خافوا وقفوا, إذا دل يتذكر اٟتديث وقف, فيقولوف: كل الوجهُت دل ٭تصل فيهما اختلؼ, بسبب أف ىذا الراوي عنده 
, القرائن كثَتة جًدا, قد الورع كبَت جًدا, فإذا خاؼ وقف ؛ ألنو يف نظره إذا وقف سلم, حىت ما يقوؿ: قاؿ النيب 

 تتنوع. 

من خلؿ التقدير: أهنا أتيت مع كل حديث, فأحيااًن يتبُت يف اٟتديث من قرائن الطرؽ ما ال الضابط يف القرينة حقيقة 
يتبُت يف التنظَت, لكن ال ينبغي التدقيق يف ا١تصطلحات ألهنا فضفاضة عند األئمة, ندقق على الراوي, الراوي ىو احملك, 

و ال أصل لو, أو غَت ٤تفوظ, أو كذا, قد ٗتتلف ٯتكن أف يسميو ىذا حديثًا منكرًا, وىذا يسميو حديثًا ابطًل, أ
العبارات, أان دل أجد عبارة منضبطة يف السابقُت, أف ىذا اٟتديث يوصف أبنو منكر, أو يوصف أبنو كذا, ال, ٕتد مثًل 

يف  الراوي الذي كثر غلطو, يصفوف حديثو أبنو منكر, أو ال أصل لو, أو غَت ٤تفوظ, أو وىم, فليس عندىم ألفاظ مقننة
ىذا اجملاؿ, اٟتافظ طبًعا يف ىذا ا١تنت ٭تاوؿ تقنينو, فالذي يهمنا ا١تعاين, أف ىذا الراوي ما ىي منزلتو, أطلق على أحاديثو 
ما شئت من األلفاظ, اٟتافظ يسمي زايدة الثقة ا١ترفوضة شاذة, وبعضهم يسميها منكرة, وبعضهم يسميها غَت ٤تفوظة, 

لفاظ, لكن النتيجة أف ىذه الرواية ال نقبلها ؛ ألهنا ٥تالفة, ٝتها ما شئت, فالتسميات يف اٟتقيقة ال خلؼ بُت ىذه األ
 قد ال ٧تُمد عليها, لكن اٟتقائق ىي ا١تهمة.

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت

 
 

 
  


