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 اضتمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ هللا وعلى آلو وصحبو أرتعُت
, وىو: علم اٟتديث, وسنتناوؿ إف شاء هللا كتاب  خنبة الفكر يف مصطلح أىل األثر نستهل ىذه الدورة أبحد العلـو

 . بن حجراللحافظ 
ىذا الكتاب مصنف ضمن كتب علـو ا١تصطلح, فهو يناقش قضااي ا١تصطلح وىذا الكتاب يعترب ا٠تطوة األوذل ١تعرفة 

الشديد, وأف تكوف البداية من صغار  االختصاربن حجر راعى يف ىذا ا١تنت امصطلح اٟتديث أو علـو اٟتديث, اٟتافظ 
ىذا العلم  ئفلذلك ىذا الكتاب يعترب من الكتب ا١تهمة للمبتدئ ليعرؼ مباد ؛ىذا العلم إذل أف يتدرج الطالب إذل كباره

ٯتكن أف نطلق عليو: أف ىذا مدخل لعلم  وا١تصطلحات ٢تذا العلم وكيفية الولوج إذل ىذا العلم ولذلك أصدؽ ما
 طعلمية سهلة تُػَبسِّ ادة ا١تصطلح, ولذلك سنراعي ىذا ا٢تدؼ الذي جعلو اٟتافظ بُت يديو وىو أف يكوف ىذا الكتاب م

 للطالب وتسهل لو عملية الدخوؿ إذل ىذا العلم ومعرفة مباحثو وألفاظو ومسائلو.
 عتدؼ منو؟ا ىذا الكتاب أو علم مصطلح اضتديث ما

 عندان ىدفاف:
 .ا٢تدؼ األوؿ: يتعلق ابلكتاب
 وا٢تدؼ الثاين: يتعلق ابلعلم.

 أف ىدؼ ىذا الكتاب مدخل إذل علم ا١تصطلح وبياف موجز ١تسائلو وألفاظو أما الذي يتعلق ابلكتاب :
 ز الصحيح من الضعيف.ييوىو ٘ت االعلم: فهو ىدؼ كبَت جدً ومصطلحاتو, أما ا٢تدؼ من ىذا 

ودل يقلو, أو دل يتبُت  فعرفنا الصحيح ٦تا نسب إذل النيب  ىذه األمة ٘تيزت عن األمم السابقة أبهنا ميزت أقواؿ نبيها 
أو إدخاؿ أقواؿ يف األحاديث ليست منو, سواء كاف ذلك  , ولذلك دل يستطع أحد الكذب على النيب لنا أنو قالو 

لكن دل يفلح أصحاهبا,  أو على مستوى األشخاص, وىناؾ أقواؿ كثَتة وأحاديث وضعت عن النيب  دعلى مستوى الفر 
يق الذي وضعو أىل العلم وىو ٘تييز الصحيح من الضعيف ولذلك جاء أحد من يضع ودل يستطيعوا بسبب ا١تيزاف الدق

أين أنت من عبد هللا بن ا١تبارؾ ", فقاؿ لو: اٟتديث إذل أحد ا٠تلفاء فقاؿ: إين وضعت كذا وكذا حديث عن النيب 
ما شئت ىناؾ تصفية ٢تا فل يستطيع أحد الكذب على  اكذب" يعٍت يقوؿ لو:  وأيب إسحاؽ الفزاري ينخلوهنا لك ٩تًل 

 شاء. ولذلك دل يفلح أحد إذل ىذا الوقت, ولذلك يقوؿ سفياف الثوري: لوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما النيب 
: ٘تييز اٟتديث الصحيح من الضعيف عندان يف اٟتقيقة وْتكم معرفة وضع الطلب إذفنعود إذل ا٢تدؼ من ىذا العلم, 

 ىدفُت: ٨تدد 
ىو األٝتى وىو أف يصل الطالب إذل ا١تكنة وا١تلكة يف ىذا العلم وىذا ٭تتاج إذل علم وصرب وىذا ىو الغاية  اعتدؼ األوؿ:
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 القصوى.
يح والتضعيف وكيف ينظر ليو أف يعرؼ كيف تتم عملية التصحإف دل يصل الطالب إذل ا٢تدؼ األوؿ فع اعتدؼ الثاين:

ومن أين يؤتى لو؟ وكيف يعرؼ ىذا األثر صحيح أـ ضعيف؟ وإف دل تكن عنده ا١تكنة فيها؟ وكيف يعرؼ ىذا العلم 
, ال؛ نريد أف اجدً  ةمن ىذا العلم أو معرفتو ضعيف ا: أف الطالب يف ا١تستقبل ال يعرؼ شيئً وا١تلكة العلمية ألف نواجو, مثًل 

 ٢تذا العلم.دل يصل إذل مرحلة التمكن يصل إذل مرحلة التمييز وا١تعرفة ف الطالب إ
, لكن يتميز ىذا العلم بشدة اٟتفظ وشدة الفهم, لذلك يقوؿ اٟتاكم: يف معرفة  اطبعً  ىذا العلم كغَته من سائر العلـو

 علـو اٟتديث العلم عندان اٟتفظ والفهم وا١تعرفة.
 -يز الصحيح من الضعيف٘تي - اٟتفظ والفهم ىذا ال ٭تتاج لتفسَت, ا١تعرفة ىي سعة اإلطلع, ولذلك قيض هللا ٢تذا العلم

يف  -رٛتو هللا-بن رجب اولذلك نص على ىذين ا٢تدفُت اٟتافظ  اجاىزً العلم ف أاتان هابذة قربوا لنا البعيد, فنحن اآلج
بعدىا وىو أف  دل يصل فينتقل إذل ماف شرح علل الًتمذي يف جزء القواعد ١تا قاؿ: أف الطالب ٬تب أف يصل إذل ا١تكنة فإ

 ة هبذا العلم وإف دل يصل إذل الدرجة العليا.يتميز لو ا١تعرف
" خنبة الفكر  :ٝتوامن ٤تتوى الكتاب ومقاصده,  يًئانبدأ يف الكتاب الذي أمامنا: يقوؿ أىل العلم أف العنواف يعطيك ش

  .ظتصطلح أىل األثر"
ىو تعريف اٟتديث  ما: ىذا الكتاب خصصو لبياف مصطلح أىل األثر" يعٍت ما مصطلحهم ١تعرفة اٟتديث الصحيح؟ فإذ

صطلحاهتم يف األلفاظ اليت يطلقوهنا اىي  صطلحاهتم؟ مااىي  كر, ا١تعلل, وما أشبو ذلك؟ ماالصحيح, الضعيف, ا١تن
 على الرواة؟

عرفة مقاصد السلف ومقاصد أىل قاؿ: ٨تن يف حاجة ماسة ١ت "اظتوقظة"يف  -رٛتو هللا  -لذلك اٟتافظ الذىيب 
, غَت ا, ٤تفوظً ا, منكرً ا, صحيحً الوؿ مصطلحات أىل العلم يف اإلطلؽ حينما يقولوف: ضعيفً صطلح ابألخص يف مداال

 ...وىكذا . اذً ا٤تفوظ, ش
من اتريخ ىذا العلم  اأعطيكم نبذة سريعة حىت نصل إذل ىذا الكتاب وىو مستحسن أف تذكر يف البداية حىت نعرؼ شيئً 

 لكن بشكل نراعي فيو ىذا ا١تنت.
 ىذا العلم كغَته من العلـو مر ٔتراحل:  اطبعً 

 دل يوجد كتاٌب يف ا١تصطلح. :يف أوؿ األمر -

 ا١ترحلة الثانية: وجدت كتب لكنها دل ترتب ودل هتذب. -

 ا١ترحلة الثالثة: ىي اليت بُت أيدينا اليـو وىي أتليف كتب متخصصة يف علم اٟتديث. -
اٟتديث, ١تاذا؟ أو بوجو آخر أين كانت مادة مصطلح اٟتديث؟  يوجد كتب يف علم  : الأعود بك إىل اظترحلة األوىل

اليت تتكلم عن  اكانت مبثوثة ٕتدىا يف اٞترح والتعديل, ٕتدىا يف تراجم العلماء, ٕتدىا يف مقدمات كتب اٟتديث عمومً 



 خالد المطرفي:  د الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                                        نخبة الفكر شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

حل فوجدت عندان كتب حىت مرت ا١ترا ااألحاديث أو الرواة أو التواريخ أو العلل مبثوثة, مثل: النحو دل يوجد كتاب سابقً 
كما   جاء عادلٌ يسمى الراماىرمزي, الراماىرمزي أوؿ شخص ألف كتاابً  ػى161تتكلم عن اللغة أو النحو واإلعراب إذل سنة

وىو مطبوع يف  "احملدث الفاصل" :ذكر اٟتافظ يف شرح ىذه النخبة أوؿ من صنف يف علم اٟتديث وألف كتاب اٝتو
 ٣تلد لكنو كتاب مبعثر دل يرتب.

ما, ومن أوائل من ألف يف ىذه  الفت فيها كتب يف ا١تصطلح وبشكل أدؽ نوعً أُ  مرحلة بعد ذلك ٘تيزت قليًل  جاءت
" ووضع يف علـو اضتديث" :ٝتوا" ألف كتاب "اظتستدرؾ" وصاحب "معرفة علـو اضتديثا١ترحلة ىو اٟتاكم صاحب 

وانفتح الباب  ٍت يف القرف الرابع, بعد ذلك تتالت ا١تصنفاتيع  ػى415اٟتاكم تويف سنة  ا٣تلد وليس ابلقدر الكبَت, طبعً 
سنة  ا٠تطيب البغدادي تويف ا", طبعً الكفاية وألف كتابو "  -رٛتو هللا -على مصراعيو إذل أف جاء ا٠تطيب البغدادي 

 . ػى363
صر, وإال فهناؾ ا٠تليلي ألجل أف ٩تت اوالبغدادي سبقو أانس فبُت اٟتاكم والبغدادي أانس كثر لكن أان ٕتاىلتهم عمدً 

 والبيهقي وغَتىم.
يف التأليف, يعٍت اشتهر ا٠تطيب يف ىذا  ا" وىو يعترب منعطفً  الكفايةا٠تطيب البغدادي يف القرف ا٠تامس ألف كتاب " 

 "مقدمة ابن الصبلح" [ا١تقدمة  ]وألف ابن الصلح  ػى643 تتالت ا١تصنفات بعد ذلك إذل أف جاءت سنة مثالزمن 
, حىت أف العلماء اعتمدوا كتابو وأصبح من أشهر كتب ا١تصطلح, إذل اثفٍ  اما منعطفً  اكاف ابن الصلح يعترب نوعً   اوأيضً 

 .ابن حجر", وىو " مقدمة ابن الصبلح  وبعد " الكفاية "أف جاء منعطف اثلث بعد 
 يعترب يف القرف التاسع, ػى852نة اٟتافظ توىف س اوكتب أخرى يف ا١تصطلح, طبعً  لنخبةوابن حجر ذاع صيتو بعد أتليفو ل

ىذه ُشرحت واخُتصرت ونُظمت واُعتٍت هبا أٯتا اعتناء, قد يوازي اعتناء ابن "خنبة الفكر"  مث "خنبة الفكر" فألف كتابو
 الصلح, حىت إف الكتب اليت خدمت النخبة تتجاوز الثلثُت بُت شارح, وانظم, ومتعقب.

ىناؾ كتاب واسع للمناوي ا١تتوىف  ا, وأيضً ػى1114للُمّل علي القاري ا١تتوىف سنة  "شرح خنبة الفكر"من الشروح عليها: 
 .اتقريبً  ػى1131سنة 
مث تتالت ا٠تدمة ٢تذا الكتاب الذي  " إسباؿ اظتطر "،, وشرحها يف "قصب السكر"نُظمت؛ نظمها الصنعاين يف  اوأيضً 

 .-إبذف هللا-سنشرحو 
 اية, ولذلك يقوؿ الصنعاين يف نظمو:ىو كتاب يف اٟتقيقة حافل ابلعن فإذ

 ٥تتصٌر اي حبذا من ٥تتصر     وبعد فالنخبة يف علم األثر                                
 وىو الشهاب بن علي بن حجر  ألفها اٟتافظ يف حاؿ السفر  

ننا سنسَت على اختصار أ -إف شاء هللا-سنقرأ مقدمة اٟتافظ حىت نصل إذل مباحث ا١تصطلح ونعلق عليها, والطريقة 
 بد من التفصيل فيها. ضافة تكوف الإالكتاب مع 
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 ابٟتمد هلل رب العا١تُت مث قاؿ بعد ذلك: االبتداءيف  كعادتو وكعادة العلماء  -اطبعً -يف البداية اٟتافظ 
    َواْخُتِصَرتْ  َوُبِسَطتْ الت َصانِيَف يف اْصِطبَلِح َأْىِل اضْتَِديِث َقْد َكثُػَرْت ،  فَِإف. 

 ىنا يذكر الداعي لتأليف ىذه النخبة؛ ألجل أف يقدـ مقدمة لطالب العلم ا١تبتدئ, فلذلك قاؿ: فإذ
  ْخَواِف َأْف ُأطتََِّص عَتُُم ُتوُ  اْلُمِهم  َفَسأََلٍِت بَػْعُض اإْلِ  .ِمْن َذِلَك ، فََأَجبػْ

يعلمو للطلب  يف نظر اٟتافظ, ٬تعلو أصًل  امانعً  اختصار جامعً شديد اال اليف الكتاب: إ٬تاد ٥تتصرً كاف الداعي لتأ  فإذ
 ويشرحو َمن بعده ويعقب عليو, ففتح اجملاؿ يف زمنو وبعده.

 .اطْتَبَػرُ  فََأُقوُؿ : اٟتافظ أوؿ ما بدأ يقوؿ: 
  .-وىذا مهم بيانو -ؼ ا٠ترب, وا٠ترب يطلق على أمرين: عندان خرب وأثر اٟتافظ دل يُعرِّ 

أو قوؿ عن  وآاثر الصحابة والتابعُت ومن بعدىم؛ فإذا جاءان حديث عن النيب  يطلق على األحاديث ا١ترفوعة اطترب:
 الصحايب أو قوؿ عن التابعي يسمى ماذا؟ خرب.

 خرب عمن؟  :ك شخص جاء يف ا٠ترب, تقوؿل إذا قاؿ
 , عن ابن عباس, عن سعيد بن ا١تسيب.ك: عن النيب ل يقوؿ

 نقوؿ عنو حديث, والوارد عن الصحايب ومن بعدىم نقوؿ عنو خرب.   : الوارد عن النيبوبعضهم مّيز؛ قاؿ
وفيو نفس ا٠تلؼ؛ بعضهم يطلق األثر على  -اوىذا نسمعو كثَتً -األثر ىناؾ مصطلح مرادؼ أو قريب من ىذا وىو 

 , وا٠ترب عن النيب.األحاديث ا١ترفوعة وقوؿ الصحايب ومن بعده, وبعضهم ٯتيز يقوؿ: األثر عن غَت النيب 
 ىل ٨تتاج إذل ترجيح؟ 

أمر  ال مشاحة فيو, فكل يسمي ٔتا يريد, لكن عندان -كما قيل-واالصطلح  ال, ال ٨تتاج إذل ترجيح, ىذا اصطلح
إذا تعاملت مع الكتب ٬تب  : أننا يف أمور ا١تصطلحات ىذه صحيح أننا نوسع الدائرة فكٌل يطلق كما يريد لكنامهم جدً 
 أف تنتبو.
جرير ومقدمتو أنو أراد ؛ ٬تب أف تعلم من خلؿ كلـ ابن البن جرير الطربي "هتذيب اآلاثر": إذا قرأت كتاب يعٍت مثًل 

 ىنا أفهم على مراد. ذفث وقوؿ الصحايب وغَته, إـ؛ اٟتديابألثر ىنا: العا
 : ىو وسع الدائرة.فللطحاوي ذكر اٟتديث ا١ترفوع وغَت ا١ترفوع إذ "مشكل اآلاثر": مثًل 
بد أف ننظر إذل طريقة ا١تؤلف يف  اثر فلىنا ميز السنن واآل فإذ اثر"واآل " كتاب معرفة السنن: البيهقي قاؿ: مثًل 

 الكتاب.
لو تقاسيم, قبل أف أذكر  , ىو اآلف يقوؿ ا٠ترب الذي أيتينا عن النيب ا, وواسعً اكبَتً   اجدً  اعامً  ابدأ تقسيمً اٟتافظ اآلف 
٨تن إذا أردان أف  ا, ودائمً احىت نفهم مراد اٟتافظ اآلف؛ لو قلت لكم حديثً  امهمة جدً فهي  أقدـ ا١تقدمة لو  تقسيم اٟتافظ

 ماذا نقوؿ؟ انورد حديثً 
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رجعت إذل  رواه البخاري, مثًل  [من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة]قاؿ: كمثاؿ: عن أيب ىريرة عن النيب 
صحيح البخاري وجدت أف الذي قاؿ ىذا اٟتديث أو كتبو ترؾ أشياء قبل أيب ىريرة يف أانس تركهم, أنيت إذل البخاري 

 وماذا قاؿ البخاري؟ 
ديث يف صحيحو: حدثنا عبد هللا بن يوسف, أخربان ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد يف ىذا اٟت البخاري ىكذا قاؿ

نرجع إذل الذي قاؿ لنا ىذا  [من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة] :قاؿ الرٛتن عن أيب ىريرة أف النيب 
 ب وأيب سلمة أين وضعتهم؟ ااٟتديث أو كتبو وقلنا: أين ذىبت بعبد هللا بن يوسف و ابن شه

 .وأتى ابلسلسلة؟ ال اقاؿ حديثً  ا, ىل عرفتم أف أحدً ااختصارً فيقوؿ: وهللا حذفتهم 
 .ماذا نسمي ىذا احملذوؼ؟ نسميو السند

 ,نعم :قلت لو ىات ما قبل أيب ىريرة, قاؿ [من أدرؾ ركعة من الصبلة ] :قاؿ أان جئت هبذا الذي قاؿ أف النيب إذا 
البخاري حدثنا عبد هللا بن يوسف, أخربان ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرٛتن عن أيب ىريرة, قلت لو الذي  :قاؿ

ٕتد الصحايب "عمدة األحكاـ"  و"بلوغ اظتراـ" حذفتو ماذا تسميو؟ قاؿ: ىذا سند, لكن ٨تن ٩تتصر, أنتم لو فتحتم 
 .! ؟أليس كذلك والنيب 

: ىذا يسمى السند, الكتب اليت فقاؿ, إذ ناس ماذا تقوؿ؟ عن أيب ىريرة أف النيب أنت بنفسك لو أردت أف ٖتدث ال
تذكر اإلسناد تسمى يف اٞتملة كتب مسندة, ولذلك ىذه الكتب ا١تسندة إذا قلنا ىذا اٟتديث يف البخاري ماذا نقوؿ؟ 

 . النيب نقوؿ أخرجو البخاري, ما تقوؿ أخرجو البخاري إال إذا أخرج اٟتديث ابلسند منو إذل
موجود يف البلوغ, اٟتافظ ليس من أصحاب األسانيد ال ٭تدث ابإلسناد  [من أدرؾ ركعة] :لو قاؿ شخص: اٟتديث

موجود ىناؾ؟ قلنا ىل رأيتو اٟتديث قاؿ: ١تاذا  بن حجر يف بلوغ ا١تراـ, قلنا لو: خطأ,اخرجو اٟتافظ أجاء شخص وقاؿ: 
: ال تقوؿ أخرجو, ىذا ليس كتاب ٗتريج, كل ما أريده من إذفقاؿ: ال,  قلنا  ؟حدثنا حدثنا حدثنا :قاؿ ؟ ىلابلسند

 ىذا ىو السند. إذفٝتو السند, ا يًئاىذا ا١تثاؿ أف نعرؼ ش
 :, نرجع لكلـ اٟتافظ؟اٟتافظ ىنا ماذا يعنيو

  َُأْو ِِبَِما، َأْو ِبَواِحٍد . فَػْوؽَ َأْف َيُكوَف َلُو: طُُرٌؽ ِببَل َعَدٍد ُمَعُت ٍ ، َأْو َمَع َحْصِر ِبَا  ِإم ا اطْتَبَػر ،    ااِلثْػنَػُْتِ
   : اْلُمِفيُد ِلْلِعْلِم اْلَيِقيٍِتِّ ِبُشُروِطِو.اْلُمتَػَواتِرُ   :فَاأْلَو ؿُ 
      يُض َعَلى رَْأٍي.َوُىَو اْلُمْسَتفِ  اْلَمْشُهوُر،  :َوالث اين 

      ، َولَْيَس َشْرطًا ِللص ِحيِح ِخبَلفًا ِلَمْن َزَعَمُو. اْلَعزِيزُ : َوالث اِلثُ 
 .اْلَغرِيبُ   :َوالر اِبعُ 
 آَحاٌد . –اأْلَو ِؿ  ِسَوى - وَُكلَُّها
 َأْحَواِؿ ُرَواهِتَا ُدوَف اأْلَو ِؿ.  َعنْ َواْلَمْرُدوُد؛ لِتَػَوقُِّف ااِلْسِتْداَلِؿ ِِبَا َعَلى اْلَبْحِث  اْلَمْقُبوؿُ  َوِفيَها
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إف شػػئت قلػػت اٟتػػديث,  ,عتبػػار تعػػدد األسػػانيد, يقػػوؿ ا٠تػػرب, إف شػػئت قلػػت األثػػرفظ يقػػوؿ: ا٠تػػرب لػػو أربعػػة أقسػػاـ اباٟتػػا
 متواتر, مشهور, عزيز, غريب. أربعة أقساـ:

 ىو اٟتديث الغريب؟ ما يف اٟتقيقة أان وجدت أفضل طريقة لندخلها يف األذىاف بشكل أسهل, سنعكس إتاه اٟتافظ ما
 ىو ا١تتواتر؟  ىو ا١تشهور؟ ما ىو العزيز؟ ما

 جاء من سنٍد واحد. :: ىو الذي جاء من طريق واحد فقط بعبارة أخرىاضتديث الغريب 

جاء حديث البخاري عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر أف النيب  ،[األعماؿ ابلنيات ]:أسهل من حديثمثاؿ: 
:[هنى عن بيع الوالء] روى ىذا اٟتديث أحد عن ابن عمر إال ابن دينار فقط, أين ىم أصحاب ابن عمر؟  ما 

ثر, ال طبقات من كثرهتم, ليسوا كُ ال يوجد أحد لألسف فهذا شخص واحد رواه عن ابن عمر ىذا ابن عمر أصحابو 
 ٝتعو منو إال عبد هللا بن دينار, ىذا اٟتديث ماذا نقوؿ عنو؟  سبحاف هللا ىذا اٟتديث ما

 .غريب من طريق واحد
 .بن عمر؟ ال يوجدنريد طريق اثين ال

ىم؟ ال يوجد أحد رواه, الناس عالة على بن دينار كما قاؿ أىل اٟتديث,  النافع عن ابن عمر, عبيد هللا عن ابن عمر أين
أىل اٟتػديث يقولػوف: النػاس عالػة علػى ابػن دينػار يف حػديث النهػي عػن بيػع الػوالء, فقػط ابػن دينػار, مػاذا نسػميو؟ غريػب 

 , غريب من طريق واحد.اْلَغرِيبُ   :َوالر اِبعُ مثل ما قاؿ اٟتافظ يف آخر األقساـ قاؿ: 
 لو أعود وأمثل لكم للغريب يف اٟتديث ا١تتداوؿ يف كتب ا١تصطلح  االعزيز جاء من طريقُت, طبعً : العزيز :رتقي قليًل ن

إال علقمة وال أحد رواه  اأحد رواه عن ابن عمر أبدً  ىذا اٟتديث حديث عمر ما ،[إدنا األعماؿ ابلنيات]وىو حديث: 
دل يروه إال علقمة عتبار وصوؿ السند إلينا فقط وىذا يعترب حديث غريب يعٍت ابإال دمحم بن إبراىيم التيمي  اعن علقمة أبدً 
بن وقاص الليثي دمحم بن إبراىيم التيمي فقط مث رواه عن دمحم بن إبراىيم ٭تِت بن سعيد, عد أانس كثر  ةيرويو عن علقم

ىو غريب ال يوجد أحد شارؾ  عنو ىذا اٟتديث بعد ٭تِت بن سعيد األنصاري انتشر اٟتديث لكن اعشرات مئات روو 
 علقمة وال أحد شارؾ التيمي.

ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من ]ْتديث  -رٛتو هللا  -ثناف وىذا مثل لو اٟتافظ ارواه  العزيز :نرتقي قليًل 
 ىذا اٟتديث يرويو اثنُت من الصحابة: أنس, وأبو ىريرة. [والده وولده والناس أرتعُت

 : اثنُت.إذف, مث يرويو عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب -الغريب من طريق واحد  - ما جاء من طريقُت العزيز:
رواه اثناف ْتيث ال يقل يف طبقة من طبقات السند, طبقة الصحايب وطبقة التابعي واتبع التابعي ال يقل عن  ما :العزيز

سند رواة  خر الآقل عن اثنُت مثل الغريب أف يرويو واحد لو تعدد يف اثنُت وإذا كاف ىناؾ يف طبقة ثلثة ال مانع لكن ال ي
ىذا اٟتديث دل يسمعو إال شخص واحد  :معناه ,أف يوجد يف طبقة أو طبقتُت يرويو واحد يءكثر ال مشكلة لكن أىم ش

 فقط يف مرحلة من مراحل سنده, انتهينا من العزيز.
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  اٟتافظ دل ٯتثل لو, لكن  -ننا يف تصاعدأ احظو ال-ا١تشهور ىو ثلثة  :[اظتشهور]ننتقل لدرجة اثلثة أعلى منها
يغسل من بوؿ اصتارية ويرش بوؿ ]أمر بغسل بوؿ اٞتارية ورش بوؿ الغلـ قاؿ: أف النيب  :سأمثل لكم ْتديث مشهور

 أبو السمح وأـ الفضل وعلي بن أيب طالب مهنع هللا يضر أٚتعُت ثلثة. حديث مشهور رواه ثلثة عن النيب  [الغبلـ
 ا١تتواتر: مفتوح العدد, رواه سبعة, ٙتانية, عشرة, رواه عشروف, ثلثوف, سبعوف مفتوح العدد,  [اظتتواتر]قليًل  نرتقي

 لكن يكوف عدد كثَت.
اٟتافظ: ا٠ترب إما أف يكوف لو طرؽ بل عدد معُت  نرجع لكلـ اٟتافظ, هبذا يتبُت لكم كلـ اٟتافظ ويتفسر لكم قاؿ

 ". غريب" أو بواحد "عزيز" أو هبما ""اظتشهورثنُت بفوؽ اال حصل مفتوح العدد" أو ما اظتتواتر"ىذا 
ىذا بٌُت يف الشرح وبينو غَته من  اطبعً  -الشرط األوؿ  :ذكر أف ا١تتواتر لو شروط قاؿ -رٛتو هللا تعاذل  -اٟتافظ 

  .-أصحاب األصوؿ
 هم على الكذب.ئالشرط األوؿ: أف يرويو عدد كثَت ٖتيل العادة تواطأف 

 اثنًيا: أف تستمر ىذه الكثرة ٞتميع طبقات السند. 
 يفيد العلم. اثلثًا: 

ألف يف اٟتقيقة إفادة العلم ىو نتيجة ١تا سبق, أىم شرط عندان األوؿ والثاين أف يرويو عدد كثَت  ينوأىم الشروط األوؿ والثا
يعٍت يرويو عشره عشروف ثلثوف أربعوف ألف العدد الكثَت ىذا ال شك يعطي السند  ,على الكذب تواطئهمٖتيل العادة 

 قوة.
 او ئاٟتديث تواط اروو  الذين يكوف ىؤالء اٞتماعة ما يعٍت مثًل , على الكذب تواطئهمأف ٖتيل العدة اٟتافظ وغَته اشًتطوا 

 وا على الكذب؟ ئعلى الكذب, كيف نعرؼ أهنم دل يتواط
من مصر... ىكذا تكاتفت عليك األمصار  ,من اٟتجاز ,من العراؽ ,مثل تفرؽ البلداف جاءؾ ىذا اٟتديث من الشاـ

كذب ألف تفرؽ األمصار وتفرؽ الرواة وعدـ معرفة بعضهم البعض ال وا فيو على الئىذا يدؿ على أف اٟتديث ىذا دل يتواط
اٟتافظ ١تاذا يقوؿ ىذا الكلـ؟ ألف نتيجة ا١تتواتر قاسية أان سنقبل من دوف  اوا فيو على الكذب, طبعً ئٯتكن أف يتواط

سأؿ عنو ا١تتواتر, يُ  السؤاؿ عن اإلسناد, إذا قيل لك ىذا متواتر ستقبلو وال تسأؿ صحيح أـ ضعيف, الوحيد الذي ال
  .ولذلك اشًتط فيو العدد الكبَت ألجل أف يبينوا ىذا اٟتديث من كثرتو ال ٨تتاج إذل اشًتاط الصحة

من ضمن الشرط الثاين أف تستمر ىذه الكثرة يف ٚتيع طبقات السند, أنخذ أمثلة لذلك مثل حديث رواه عدد كبَت مثل: 
ىذا رواه عدد من الصحابة منهم أبو ىريرة, ابن عمر, ابن عباس, ابن مسعود, أبو موسى, عمراف,  [اضتياء من اإلشناف]

 قرة بن إلياس, أبو بكرة أبو أمامة, عبد هللا بن سلـ, عشرة ىذا اٟتديث حديث متواتر.
ابر بن عبد هللا, رواه أنس, وسهل بن سعد, وابن عمر, وجابر بن ٝترة, وج [بعثت أان والساعة كهاتُت] :كذلك حديث

ىذا متواتر يعٍت عدد   :وكذلك أبو ىريرة , وبريدة, وا١تستورد, وسهل بن سعد الساعدي, عدد كبَت, مثل ىذا اٟتافظ يقوؿ
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 كبَت ويوجد غَته وىذا متواتر, ١تاذا متواتر؟ 
 بقات السند.عدد كبَت يف كل ط إذفكثرة عدد وإذا الرواة من التابعُت بعدىم مثلهم وأكثر واتبعيهم مثلهم 

 حكم عليو العلماء أنو متواتر الحظوا اٟتافظ يف آخر ا١تطاؼ ماذا قاؿ؟  اإذا وجدان حديثً 
 :َأْحَواِؿ ُرَواهِتَا ُدوَف اأْلَو ِؿ.   َعنْ لِتَػَوقُِّف ااِلْسِتْداَلِؿ ِِبَا َعَلى اْلَبْحِث  ؛ َواْلَمْرُدودُ  اْلَمْقُبوؿُ  َوِفيَها قاؿ 
يف  وألف لئ"آل"الضعيف مثل السيوطي ألف كتاب  ٔتعٌت ال تسأؿ صحيح أـ :ال تبحث - وىو األوؿ -ا١تتواتر  :يقوؿ

ا متواتر ال ذى :قلت ,صحيح أـ ضعيف :فقلت؛ متواتر  :ا١تتواتر كل ما فيو متواتر ال تسأؿ عن صحتو, إذا قلت لك
 ال تسأؿ عنو. :نقوؿ ,ارواه سبعوف صحابيً  [امن كذب علي متعمدً ] :حديث مثًل  ,تسأؿ صحيح

 انتهينا من ىذا التقليل يف ا١تتواتر عرفنا صورة ا١تتواتر.
 الشروط غَت صحيح ١تاذا؟  هسأقوؿ لكم اآلف أف ا١تتواتر ىذا هبذ

ألف أىل اٟتديث تعاملوا مع األحاديث ابلصحة والضعف كلها سواًء قلت رل ىذا مشهور, غريب, عزيز, متواتر,   :نقوؿ
أىل اٟتديث ال ,دخل على أىل اٟتديث وليس من كلمهم كٌلهم يبحثوف يف صحتها وىذا التعريف ٢تذه الشروط أُ 

 ن؟ ىذا كلـ م اتبحث عن إسناده أبدً  ٝتو متواتر اليء ايعًتفوف بش
خر مقدمتو قاؿ: ىذا ا١تبحث أتى بو أىل األصوؿ وليست من آح يف لكلـ أىل األصوؿ وىذا اعًتؼ فيو ابن الص

مباحث أىل اٟتديث "يعٍت الكل سيبحث عن سنده, وا١تتواتر مثل ا١تشهور ال فرؽ سيبحث عن الكل وىذا ا١تبحث 
داـ ليس من مباحث أىل اٟتديث من الذي أتى بو  ريف مادخل يف علم ا١تصطلح وليس منو لو أردان أف ننقد ىذا التعأُ 

 قلنا أىل األصوؿ.
أف ا١تتواتر يرويو عدد كثَت يف ٚتيع  :قالوا :ىذا ا١تبحث يعترب من مباحث أىل األصوؿ , دعوان نرجع إذل الشرط األوؿ إذف

ىذا أو ا١تتواتر هبذه الصفة إف  اشًتاط العدد :صلحاليقوؿ ابن  ,طبقات السند, وىذا لو طبقناه على السنة ال يوجد
 ؟نة كلها ال يوجد عندان إال حديث واحدسالفهل  ,[امن كذب علي متعمدً ] :ادعي يدعى يف حديث واحد

 .!وال يبحث على صحتو وال ضعفو مث ال ٪تثل إال ْتديث واحد انقوؿ متواترً فغَت صحيح , 
 ىو؟  السنة كلها آحاد ألهنم اآلف يقسموف متواتر وآحاد اآلحاد ما :ابن حباف يف مقدمة صحيحو يقوؿ

أف يوجد متواتر بعدد كثَت نعم يوجد  ايف متواتر هبذه الصفة اندر جدً  مشهور وغريب وعزيز يقوؿ السنة كلها آحاد ما
يت ْتديث آلك إال ثلثة طرؽ وليس من ا١تعقوؿ أف  ال يصفو اضعيفً  احديث يرويو العشرة, ا٠تمسة عشر, لكن ٕتد طريقً 

رواه ٜتسُت, أربعُت منهم متهمُت ابلكذب وضاعُت ونقوؿ عنو متواتر! وىذا ما وقع فيو السيوطي أييت ْتديث لو عشرين 
 وىذا غَت صحيح. اأكثر رواتو كذابُت ويقوؿ عنو متواترً  اطريقً 

 على الكذب, مثل تفرقهم يف البلداف. تواطئهم يستحيل : ١تاذا نشًتط أف يرويو عدد كبَتواألمر الثاين
أىل اٟتديث ىل نعتمد على أهنم ٬تتمعوف ليكذبوف أو نعتمد على صفاهتم؟ ىل نقوؿ راوي ثقة أـ ضعيف؟ وىذا الشرط 
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, اهتاـ لرواة اٟتديث أكثر من نفعهم, ومعناه عنده أف رواة اٟتديث إذا اجتمعوا يف بلد سيكذبوف وىذا ليس صحيحً ا
 آخر, يقوؿ اإلماـ العراقي يف ألفيتو: ااإلسناد أيتينا من طريق واحد ونكتفي بو وال ٨تتاج أف نطلب طريقً  أصًل 

 كلها قوي  اتسعُت فردً             وقاؿ مسلٌم روى الزىري
ذب من مع أف الذي يكوف لوحده أقدر على الك -روى الزىري تسعُت سنة دل يشاركو فيها أحد, ىل اهتمناه ابلكذب

,أليس كذلك؟ فاإلنساف ٦تكن أف يكذب لوحده لكن ال يستطيع أف ٬تمع عشرة من أتقياء الناس ليكذبوا - اٞتماعة
 معو, أليس كذلك؟ فاإلماـ الزىري ابن شهاب روى تسعُت سنة دل يشركو فيها أحد.

 و ليل هناربغريب, و٨تن ٨تتج  [إدنا األعماؿ ابلنيات] :وحديث ابن عمر
 نشًتط يف أىل اٟتديث الثقات العدوؿ تفرقهم أو اجتماعهم, ىذا ال ٨تتاجو.: ال إذف
ىم يقولوف أف الصورة اٟتقيقية: أف يرويو  ايوجد هبذه ا١تثابة اليت يقولوهنا, طبعً  اشًتاط ٚتيع طبقات السند, ىذا ال اأيضً 

 ات وىذا نص عليو اٟتافظ.وىذا الشخص يرويو عنو كذلك, وىذا غَت موجود, وإف أرادوا الطبق اسبعُت شخصً 
, غَت متواتر, ا١تهم أننا سنبحث عنو وعن رواتو وعن سنده, ٨تن ال اىذا ٝتو ما شئت؛ ال ٩تتلف معك ٝتو متواترً  إذف

 ٨تن يهمنا احملتوى؛ أف نقوؿ يوجد متواتر هبذه الصفة وىذه الشروط. -إطلؽ متواتر أو عدمها -يهمنا التسمية 
أىل اٟتديث وإ٪تا شروط أىل األصوؿ وىم ال مدخل ٢تم معنا وال يعترب ٢تم دخوؿ يف ىذا ىذه الشروط ليست شروط 

 العلم.
 ٨تن نسمع أىل اٟتديث يقولوف ىذا متواتر؟  :لو قاؿ شخص

 يقصدوف شروط األصوليُت. نقوؿ: يقصدوف ا١تتواتر اب١تعٌت اللغوي يعٍت تواتر ٔتعٌت تتابع, وال
  وهللا أعلم


