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 ( 4التسلسل العاـ للدروس )
 

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

  ا١تقبوؿ اٟتديث

 ال زلنا يف تعداد اٟتديث ا١تقبوؿ , اٟتافظ قسم اٟتديث ا١تقبوؿ إذل : 

 حديث صحيح لذاتو  . .1
 وصحيح لغَته  . .2

 لذاتو  .وحسن  .3

 وحسن لغَته  . .4

 , عن القسم الثالث . -إف شاء هللا  -يف درس اليـو , سنتكلم 

 َْعا َفِللتػ َردُِّد يف الن اِقِل َحْيُث التػ َفرُُّد ، َوِإال  فَِباْعِتَباِر ِإْسَناَدي  ِن .قاؿ اظتؤلف رزتو هللا: فَِإْف رتُِ

 تَػَقْع ُمَناِفَيًة ِلَمْن ُىَو َأْوَثُق .  َوِزََيَدُة رَاِويِهَما َمْقُبوَلٌة َما لَْ 
     ، َوُمَقابُِلُو الش اذُّ . َوَمَع الض ْعِف فَالر اِجُح اْلَمْعُروُؼ ، َوُمَقابُِلُو اْلُمْنَكُر. فَِإْف ُخوِلَف ِبَِْرَجَح فَالر اِجُح اْلَمْحُفوظُ 

الكلـ يعود إذل اٟتسن لذاتو , ىو قاؿ : إف ِة طُُرِقِو ُيَصح ُح .َوِبَكثْػرَ   إذف ىذا ىو القسم الثالث , وأشار إليو بقولو:
اٟتسن لذاتو ىو الذي خف ضبطو , الراوي إذا خف ضبطو قيل يف حديثو : حسن , يقوؿ : ىذا اٟتسن إذا حصل لو 

ة الضبط , فنقوؿ تعداد طرؽ , يرتقي من اٟتسن لذاتو إذل الصحيح لغَته , ال نقوؿ : صحيح لذاتو ؛ ألنو ال زاؿ فيو خف
 : إذا جاءان حديث من إسناد حسن , وجاءان لو شاىد , أو متابع , يرتقي اٟتديث إذل الصحيح لغَته . 

 ابظتثاؿ يتضح اظتقاؿ : 

 اٟتديَث  . ]ال يقيمن أحدكم أخاه يـو اصتمعة ُث سنالْف إىل مكانو[قاؿ:  حديث جابر , يف السنن , أف النيب 
ىذا من حديث جابر , روى عن جابر رجل اٝتو سليماف بن موسى , سليماف بن موسى ىذا صدوؽ , اإلسناد ىنا 
حسن , اٟتديث جاء لو متابع وشاىد )ومعٌت متابع : أف يُروى من نفس اٟتديث , أييت تلميذ يتابعو يف الشيخ( اٟتديث 

ريق أيب الزبَت عن جابر , ىذه متابعة , اشًتؾ معهم يف من طريق سليماف بن موسى عن جابر , جاءت لو متابعة , من ط
الشيخ , طبًعا اٟتديث ىذا موجود يف صحيح مسلم , فهنا جاءت متابعة فارتقى اٟتديث إذل الصحيح لغَته ؛ ١تاذا ارتقى 

 إذل الصحيح لغَته ؟ 
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أف خفة ضبطو جربت , أبسلوب  ألان علمنا أف سليماف بن موسى صحيح أنو خفيف الضبط , لكن ١تا تُوبع , عرفنا ىنا
 آخر : ىنا دل يقع منو عدـ ضبط يف اٟتديث ؛ بدليل مشاركة غَته لو .

 الحظوا ىنا , اٟتديث موجود يف صحيح مسلم , لو قلنا : اٟتديث صحيح , فلماذا نقوؿ : صحيح لغَته ؟ 

نقوؿ : ٨تن ٨تكم على إسناد سليماف بن موسى , سليماف بن موسى ٨تكم على إسناده ابٟتسن , لكن ١تا أاتان متابع , 
 قلنا : صحيح لغَته . 

 أف أيتينا إسناد حسن , وإسناد آخر حسن . مثاؿ أقرب للصورة : 

]علموا قاؿ:  واإلماـ أٛتد , أف النيب  , الذي أخرجو أبو داود والًتمذي -هنع هللا يضر  -مثل : حديث سربة بن معبد 
 اٟتديث هبذا اللفظ , حديث سرْبة بن معبد.  الصِب الصبلة ابن سبع سنُت ، واضربوه عليها ابَن عشر سنُت[

اٟتديث جاء من طريٍق إسناده حسن ؛ ألف فيو عبد ا١تلك بن الربيع , وعبد ا١تلك بن رَبيع , يقوؿ عنو الذىيب : صدوٌؽ , 
 حسن  .فإسناده 

 ابلصبلة مروىمقاؿ: ] اٟتديث جاء من طريق آخر , وىو حديث مشهور , من حديث عبد هللا بن عمرو , أف النيب 
[ حديث عبد هللا بن عمرو يف سنن أيب داود أيًضا , ويف إسناده ِسوار بن داود , سوار  لعشر عليها واضربوىم,  لسبع

 اد الثاين حسن , نقوؿ : ىذا يشهد ٢تذا , فَتتقي للصحيح لغَته . بن داود صدوؽ , فاإلسناد األوؿ حسن , واإلسن

استفدان أف ا١تقوي واٞتابر , ال يشًتط أف يكوف اب١تستوى أو أعلى , يف األوؿ كاف الشاىد والعاضد يف صحيح مسلم , 
ء كاف الشاىد أقوى من ويف الصورة الثانية , من الدرجة نفسها , ال نشًتط يف الشاىد أف يكوف أقوى أو مساواًي , سوا

, عند اٟتاكم -هنع هللا يضر  -اإلسناد األوؿ , أـ مساواًي لو يف الدرجة , يصبح يف حيز الصحيح لغَته  , مثل : حديث أنس 
فيو رجل اٝتو سعيد بن سناف , سعيد بن سناف ىذا  ]ليس ِبؤمن من ال أيمن جاره غوائلو[وغَته , ومسند اإلماـ أٛتد 

]وهللا ال يؤمن ، وهللا ال  سناد حسن , مع أف اٟتديث جاء يف الصحيحُت , من حديث أيب ىريرة:صدوؽ , فهذا اإل
 [ اعتربان إسناد اٟتديث األوؿ صحيًحا لغَته . يؤمن ، وهللا ال يؤمن ، من ال أيمن جاره بوائقو

يف نفس الشيخ , أو شاىد من إذف : الصحيح لغَته ىو اٟتديث اٟتسن إذا تقوى , إذا جاء لو شاىد أو متابع , متابع 
 حديث آخر  .

 انتقل اٟتافظ إذل مسألة من ا١تسائل ا١تشكلة , واليت قد ال تليق هبذا ا١تنت للمبتدئ  .

 .َعا  يقوؿ : فَِإْف رتُِ

ٚتعا : اٟتسن والصحيح , يقوؿ : إذا جاءؾ إماـ وٚتع بينهما , قاؿ : حسن صحيح , ٨تن مثًل نرى الًتمذي يقوؿ يف 
جامعو : حديث حسن صحيح , كذلك اإلماـ ابن ا١تديٍت , يقوؿ : حسن صحيح , اٟتافظ ابن حجر أحيااًن يطلق 

 ذلك , والنووي , كثَت من األئمة يطلقوف : حسن صحيح . 
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البداية كأنو مشكل , كيف اإلماـ يقوؿ : حسن صحيح , مع أف اٟتسن لو تعريف , والصحيح لو تعريف , والتعريفاف يف 
 متقابلف ؟ ماذا يقصد اإلماـ إذا قاؿ : حسن صحيح ؟ اٟتافظ حل اإلشكاؿ يف وجهة نظره . 

 َُعا فَِللتػ َردُِّد يف الن اِقِل َحْيُث التػ َفرُّد  ، َوِإال  فَِباْعِتَباِر ِإْسَناَدْيِن . قاؿ : فَِإْف رتُِ

يقوؿ : القضية كلها تدور حوؿ اإلسناد , ننظر : إذا كاف ىذا اٟتديث ليس لو إال إسناد واحد , فاإلماـ مًتدد بُت أف 
 ٭تسنو أو يصححو , إذا كاف اٟتديث ليس إبسناد واحد , بل لو إسناداف , إذا كاف لو إسناداف , األوؿ حسن والثاين

 صحيح , اٟتافظ يقوؿ : ننظر لعدد األسانيد ٢تذا اٟتديث الذي ُحكم اإلماـ عليو أبنو حسن صحيح . 

 . ]ىو الطهور ماؤه ، اضتل ميتتو[اٟتديث ا١تشهور : مثاؿ: 

٦تن أطلق عليو : حسن صحيح اإلماـ البخاري , ولو أسانيد , ىل نقوؿ : ما داـ لو أكثر من إسناد , أف البخاري قصد 
 بعض أسانيده حسنة , وبعض أسانيده صحيحة على ىذا الكلـ  . أف

ىذا الكلـ الذي قالو اٟتافظ كلـ تنظَتي عقلي , ليس لو رصيد يف الواقع , اٟتافظ ىنا ماؿ إذل التنظَت , وإال فما يدرينا 
  قلب اإلماـ كيف نكشفو ؟ .أف ىذا اإلماـ مًتدد ؟ علم اٟتديث قائم على اٟتكم , وعلى ا١تادة اليت أمامو , أما ما يف

اثنًيا : اٟتديث الذي أيتينا , وقاؿ اإلماـ فيو : حسن صحيح , لو جاءان من أربعة طرؽ , ما ىو الطريق اٟتسن , وما ىو 
ا ىذا التنظَت ما يتماشى معنا , أمامنا إماـ ٭تكم على  ًً الطريق الصحيح ؟ إذف دل نستفد شيًئا , أنتم لو ٗتيلتم عقًل

ديث , كيف نعرؼ أنو مًتدد أو غَت مًتدد ؟ لو مشينا على ىذا الكلـ , اإلماـ الًتمذي حكم على أحاديث ٜتسمائة ح
يف جامعو : حسن صحيح , كثَتة جًدا , معٌت ىذا أف اإلماـ الًتمذي دائًما مًتدد إذا كاف عندان تفرد , أو ما ندري أىو 

 غَت صحيح  .قصد أف ىذا حسن أـ صحيح ؟ فهذا التنظَت يف اٟتقيقة 

 لو قاؿ شخص : إذا قاؿ اإلماـ حسن صحيح , ماذا يقصد ؟ سأفصل تفصيًل موجزًا , ٔتا يليق هبذا ا١تنت . 

عندان الًتمذي وغَت الًتمذي , الًتمذي إذا قاؿ : حسن صحيح , فهذا لو تفصيل موسع , غَت الًتمذي إذا قاؿ : حسن 
تفصيل لكن ليس ىنا , لكن ىو من ألفاظ التقوية , رٔتا يقوؿ : حسن  صحيح , يف الغالب أنو من ألفاظ التقوية , لو

 صحيح , ولذلك بعضهم يقوؿ : حسن صحيح قوي , فهذه غالًبا فيها ا١تيل إذل قضية التقوية . 

واألئمة ا١تتقدموف ليس عندىم تعريف للحسن , فبالتارل ال يقصد اإلماـ اٟتسَن الذي نقصده ٨تن ىنا , لكن غالبا تكوف 
 ىذه اللفظة إذا ُٚتعت , ٯتل اإلماـ فيها للتقوية  .

 إذا جاءتنا زايدة ثقة نقبلها . مسألة جديدة : زَيدة الثقة : 

 .يقوؿ اضتافظ : َوِزََيَدُة رَاِويِهَما َمْقُبوَلٌة َما َلْ تَػَقْع ُمَناِفَيًة ِلَمْن ُىَو َأْوَثُق 

 لصحيح , أو اٟتديث اٟتسن زايدة نقبلها  .أي راوي اٟتسن والصحيح , إذا جاءان يف اٟتديث ا

 صورة الزايدة : أف يشًتؾ التلميذ يف الرواية عن شيخ , يزيد أحدىم زايدة ليست عندىم . 
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وىو من ]إذا جلس بُت شعبها األربع ، ُث جهدىا فقد وجب الغسل[ قاؿ:  حديث أيب ىريرة , أف النيب مثبًل : 
 أحاديث العمدة .

 وإفجامع وجب عليو الغسل , جاء راو , اٝتو : مَطُر الَورّاؽ , وأخرجو مسلم دوف البخاري , قاؿ: ]اٟتديث دؿ أف من 
[ دل يقلها إال مطر , طبًعا ىناؾ َمن اتبع مطرًا , مثل أابف , وقتادة وعدد , لكن مطر الوراؽ زادىا , يف حديث يُنزؿ ل

 .  قاؿ : وزاد مسلم ]وإف ل ينزؿ[العمدة لو تلحظوف , 

اٟتديث جاء بفائدة مهمة جًدا : أف َمن جامع زوجتو , وجب عليو الغسل , أنزؿ ا١تٍت أو دل ينزؿ ؛ الحتماؿ أف أحًدا 
 يفهم أف من جامع ودل ينزؿ فليس عليو غسل , وىذا كاف قواًل يف أوؿ اإلسلـ , مث تُرؾ , واستقر اإلٚتاع على الغسل.

, خصوًصا أنو أيًضا زادىا مع انس آخرين , مثل أابف وقتادة , و٫تاـ زادىا , لكن ىنا نقبل زايدة مطر الوراؽ ؛ ألنو ثقة 
َوِزََيَدُة رَاِويِهَما  :األكثر دل يزدىا , نقبل زايدة الثقة ىنا , ىذه القاعدة , أف الثقة إذا زاد نقبل زايدتو , فاٟتافظ يقوؿ

 َمْقُبوَلة.

 َْقُبوَلٌة َما َلْ تَػَقْع ُمَناِفَيًة ِلَمْن ُىَو َأْوَثُق . قاؿ رزتو هللا : َوِزََيَدُة رَاِويِهَما م 
يف اٟتقيقة القاعدة "ما دل تقع ٥تالفة" أما التعبَت اب١تنافاة ىنا فيو نظر , لكن ال نطيل فيو , الذي يهمنا اآلف أف زايدة الثقة 

 يف األصل مقبولة , مىت نرد زايدة الثقة ؟ .

 َِبَِْرَجَح فَالر اِجُح اْلَمْحُفوُظ .  يقوؿ اضتافظ : فَِإْف ُخوِلف 

 إذا جاءتنا زايدة ثقة , من شخص خالف فيها من ىو أوثق منو , ىنا ال نقبل يف اٞتملة  .

  هنى عن ذتن السنور والكلب[. أف رسوؿ هللا  ]حديث مشهور يف صحيح مسلم , عن جابر هنع هللا يضر:مثاؿ: 

الثقات , وشاركو أانس , جاء راو وخالفو , عند النسائي , واٝتو ٛتاد بن سلمة , اٟتديث ىكذا رواه معقل , أحد الرواة 
ٛتاد بن سلمة متكلَّم فيو , وىو كما يقوؿ يعقوب السدوسي تلميذ ابن ا١تديٍت : مضطرب , لكن طبًعا ىو يف شيوخ 

فحديث لب إال كلب صيد[ عن ذتن السنور والك قاؿ: ]هنى النِب معينُت ثقة , ىنا ليس يف الشيوخ ا١تعينُت , 
جابر األوؿ يقتضي أف ٙتن الكلب والسنور حراـ , حىت إنو ال ٬توز أف تشًتي كلب الصيد , وال تبيعو , لكن ٛتاد بن 

 سلمة استثٌت كلب الصيد , أنو ال ينهى عن ٙتنو , العلماء حكموا على زايدة ٛتاد بن سلمة ابلشذوذ , ولذلك : 

  اذُّ.قاؿ : َوُمَقابُِلُو الش 

إذا قبلنا زايدة الثقة نسميها زايدة مقبولة , إذا رددانىا ٝتيناىا شاذة ؛ ألف ٛتاد بن سلمة ليس يف منزلة معقل ٦تن شاركو 
, بينما ىناؾ قبلنا زايدة مطر الوراؽ ؛ ألنو يف اٟتقيقة وإف كاف األكثروف دل يرووا ىذه اللفظة , لكن مطر الوراؽ شاركو 

 انس ثقات جًدا , مثل : قتادة , وأابف , و٫تاـ , وآخرين . أيًضا أانس دعموه , أ

.قاؿ رزتو هللا : َوَمَع الض ْعِف فَالر اِجُح اْلَمْعُروُؼ ، َوُمَقابُِلُو اْلُمْنَكُر 
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استطرد اٟتافظ إذل مسألة , وىي َ٘تس منزلة ا١تخالف , الحظوا : يف اٟتديث الشاذ حكمنا بشذوذه ؛ ألف الرجل يف 
مقبوؿ اٟتديث , مثًل: ٛتاد بن سلمة صدوؽ يف اٞتملة , لكن ١تا خالف َمن ىو أوثق منو تركناه , فاٟتديث اٞتملة 

الشاذ : أف ٮتالف ثقة أو صدوؽ من ىو أوثق منو , فنرد روايتو , ونقوؿ : شاذة , لكن الراوي ا١تخالف إنساف مقبوؿ 
خالف ضعيًفا أصًل , ال يقبل حديثو من البداية , فهنا ال نصفو الرواية يف اٞتملة , إما ثقة أو صدوؽ , لكن لو كاف ا١ت

 ابلشاذ , نصفو أبنو منكر , كما يقوؿ اٟتافظ  .

من أقاـ الصبلة وآتى الزكاة وحج البيت وصاـ ، وقرى ] حديث ابن عباس , عن  النيب مث ل اضتافظ ِبثاؿ : 
 [ . الضيف دخل اصتنة

امت , من طريق حبيب بن حبيب , عن أيب إسحاؽ , عن العيزار بن  ُحرْيث , عن ابن اٟتافظ يقوؿ : ىذا رواه ابن أيب ح
عباس , قاؿ أبو حامت : ىو منكر ؛ ألف غَته من الثقات رووه عن أيب إسحاؽ موقوفًا وىو ا١تعروؼ , يقصد اٟتافظ أف 

العيزار   عن ابن عباس , , أي عن ابن إسحاؽ , عن  حبيب بن حبيب , روى عن أيب إسحاؽ , وقاؿ : عن النيب 
مرفوًعا , بينما رواه ثقات عن أيب إسحاؽ , عن العيزار عن ابن عباس من قوؿ ابن عباس , وليس من قوؿ   عن النيب 

, ويسمونو ا١توقوؼ , فحبيب بن حبيب رفعو , الثقات أوقفوه على ابن عباس , ٝتى اٟتافظ رواية حبيب بن  النيب 
خالف الثقات , لكن ليس ىو بثقة , ىو ضعيف خالف الثقات , فالثقة إف خالف الثقات  حبيب منكرة ؛ ألف حبيًبا

 ورددان روايتو نسميو شاًذا , وإذا خالف الضعيف الثقات نسميو منكرًا  .

طبًعا وزايدة الصدوؽ يف األصل مقبولة , بشرط أال توجد قرينة تردىا , مثل رواية الثقات , العدد , اٞتللة والثقة .. إخل , 
 اٟتافظ ركز على قرينة العدد يف ٥تالفة الثقات , مثًل وجدان راواًي خالفو عشرة   .

اجلسي قدر ما  ] قاؿ للمستحاضة: أف النِب حديث مشهور يف ا١تستحاضة , أصلو موجود يف الصحيحُت , مثاؿ : 
 [ . كانت حتبسك حيضتك ، ُث اغتسلي وصلي

ما أمر ا١تستحاضة بعد الغسل إال أهنا إذا اغتسلت  ج الصحيحُت , النيب [  خار وتوضئي لكل صبلةجاءت زايدة: ]
معناىا  ]وتوضئي لكل صبلة[وطهرت من اٟتيضة , أهنا تتوضأ وضوءًا واحًدا يكفيها حىت ٖتدث , ىذا األصل , رواية: 

, ا١تستحاضة ال يقف  : ٬تب عليها أف تتوضأ لكل صلة , حىت لو ما أحدثت , ابعتبار أف حدثها دائم , الدـ ينزؿ
عشرة رواة , أو أكثر دل ]وتوضئي لكل صبلة[، دمها , الزايدة ىذه عند النسائي , والذي زادىا ٛتاد بن سلمة , قاؿ: 

يقولوا ىذا , أي أف ٛتاد بن سلمة مقابل عدد كبَت , طبًعا زادىا معو أانس ضعفاء , مثل اٟتجاج بن أرطأة , وأظنو أاب 
بن عجلف , أانس ال تعتمد عليهم وقت الشدة ؛ ألنو مقابل ألانس كثر , فلذلك قاؿ اإلماـ مسلم  ٛتزة السكري , ودمحم

: وىنا حرؼ ٟتماد بن سلمة , -ما أخرجها  ]توضئي لكل صبلة[١تا أتى إذل ىذا اٟتديث , وأخرب أف  -يف صحيحو 
 قوية  . حذفتو عمًدا , ىنا خالف العدد الكبَت , واٞتللة يف اٟتفظ , ىذه قرينة
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بعضهم يقوؿ : لو خالف سفياف الثوري ولو مائة ما آد هبم , سفياف الثوري كاف يغلق أذنيو ؛ ألنو ٭تفظ كل شيء , 
 فبعضهم شديد اٟتفظ , فإذا خالفو انس كثر ال يؤبو هبم , والقرائن كثَتة متعددة , ال حصر ٢تا . 

 ذ شديد ا١تلزمة , شديد اٟتفظ ٟتديث ىذا الرجل .أحيااًن أتتيك قرينة يسَتة جًدا , وىي : أف ىذا التلمي

[ سفياف , وشعبة إماماف , ال نكاح إال بويلالعلماء قبلوا زايدة إسرائيل يف أيب إسحاؽ السبيعي , يف حديث: ] مثبًل :
: ماذا  أوقفا اٟتديث , واٟتديث عن أيب موسى األشعري , رفعو إسرائيل , إسرائيل إذا خالف األئمة قاؿ اإلماـ أٛتد

 يفعل ىؤالء الصغار ؟ 

فاألئمة قبلوا حديث إسرائيل يف أيب إسحاؽ ؛ ألنو كاف خبَتًا يف حديث جده ؛ ألنو أتقنها , وىناؾ أيًضا قرائن تدؿ على 
 صدقو , ولذلك قدموا إسرائيل ىنا خاصة . 

 مسألة : الشاىد واظتتابع  .

 ُرُه فَػُهَو اْلُمَتاِبُع  .قاؿ رزتو هللا : َواْلَفْرُد النِّْسِبُّ: ِإْف  َوافَػَقُو َغيػْ

 [  .اصتمعة يـو أخاه أحدكم يقيمن ال] قاؿ: أف النِب وجدان حديثًا , كما مثلت لكم : حديث جابر : 

رواه سليماف بن موسى , عن جابر , ىذا اٟتديث أوؿ ما أقف عليو , قد أظن أف ىذا اٟتديث جاء من ىذا الطريق فقط 
ٝتِّي رواية جابر متابعة , اتبعو يف شيخو . , لكن وجدت أف سل ًً  يماف شاركو أبو الزبَت , روى عن جابر شيخو , ُأ

يقوؿ يف أثناء الشرح : إف حصلت للراوي  -رٛتو هللا  -ا١تتابعة ٭تتمل أف تكوف متابعة اتمة , أو متابعة قاصرة , اٟتافظ 
 . نفسو فهي التامة , وإف حصلت لشيخو فمن فوقو فهي القاصرة 

 [ .لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو صومواحديث: ]أمثل لكم ِبثاؿ اضتافظ : 

اٟتديث رواه الشافعي عن مالك , عن عبد هللا بن دينار , عن ابن عمر , قاؿ : فهذا اٟتديث هبذا اللفظ ظن قـو أف 
القعنيب , عن مالك , اتبعو الشافعي تفرد بو عن مالك , يقوؿ : لكن وجدان متابعة للشافعي , رواه عبد هللا بن مسلمة 

 يف الشيخ , ىذه متابعة اتمة ؛ ألنو اتبع الراوي نفسو يف الشيخ , الشافعي يروي عن مالك , والقعنيب يروي عن مالك. 

 اظتتابعة القاصرة :

رو , ويف قاؿ : وجدان حديثًا عند ابن خزٯتة , من رواية عاصم بن دمحم , عن أبيو دمحم بن زيد , عن جده عبد هللا بن عم
صحيح مسلم من رواية عبيد هللا بن عمر عن انفع  عن ابن عمر , فاآلف وجدان حديثًا جاء من طريقُت آخرين , من 
رواية عبيد هللا بن عمر عن انفع ابن عمر , طبًعا انفع نسميو متابًعا لرواية الشافعي , لكن يف اٟتقيقة ىو اتبعو يف ابن 

 مالك , وال يف عبد هللا بن دينار , اتبعو يف ابن عمر , تسمى قاصرة , ما اتبعو من عمر )صحايب( ألنو ما التقى معو يف
البداية , فهذا اٟتديث جاء من رواية انفع عن ابن عمر , اٟتديث عند الشافعي : عن مالك عن عبد هللا بن دينار , ما 

 اتبعو يف مالك , وال يف عبد هللا بن دينار , بل يف ابن عمر  .
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حظوا أف ا١تتابعة تكوف يف الصحايب نفسو , اٟتديث جاء عن ابن عمر من طريق , ا١تتابعة يشًتط أف تكوف يف إذف : ال
 نفس اٟتديث عن ابن عمر , لكن إذا كانت للشيخ من البداية فهي اتمة , وإف كانت يف أثناء السند فهي قاصرة  .

 ُقاؿ : َوِإْف ُوِجَد َمْْتٌ ُيْشِبُهُو فَػُهَو الش اِىد . 

 الشاىد : أف أييت من صحايب آخر , إما بلفظ اٟتديث أو ٔتعناه  .

 [ . لرؤيتو وأفطروا,  لرؤيتو صومواعندان حديث: ]مثبًل : 

[ أيًضا , فيكوف ىذا شاىًدا ؛ ألنو لرؤيتو صومواجاء عن ابن عمر , لكن الشاىد جاء من حديث عن ابن عباس: ]
 جاء من صحايب آخر . 

 [ . الكافر أيكل يف سبعة أمعاء ، واظتؤمن أيكل يف مِعي واحدن عمر: ]حديث ابمثاؿ آخر: 

الشاىد أف أييت للحديث الذي أمامك , من رواية صحايب , كابن عمر , رواية أخرى من رواية صحايب آخر عن أيب 
ما , وكل٫تا يشًتكاف يف ىريرة , أما ا١تتابعة فتكوف يف نفس الصحايب , يف الشيخ , أو يف أثناء السند , وىذا الفرؽ بينه

أمر واحد , وىو التقوية ؛ ألان نقوي اب١تتابعة , ونقوي ابلشاىد ؛ ولذلك من أسباب تقوية اٟتديث أف نقوؿ : ىذا 
اٟتديث ىل لو متابعة , ىل لو شاىد ؟ ا١تتابعة والشاىد يقوايف اٟتديث , وىذا ٨تتاجو يف التقوية , و٨تتاجو يف أمور 

اظ , وإزالة اللبس , كأف تكوف بعض ألفاظ اٟتديث ٖتتاج إذل تفسَت , الشواىد إذا أتت وتكاثرت , أخرى , مثل : األلف
 بّينت اٟتديث أكثر فأكثر , وهللا أعلم . 

ملحظة : إذا جاء شخص اشًتؾ معو يف الشيخ اتبَعُو , لكن لو وجدانه دل يشًتؾ يف الشيخ , ىو دخل بشيخ آخر , 
نفع ؛ ألان ارٖتنا أف اٟتديث عن ابن عمر صحيح , وأف الراوي دل ٮتطئ , وأنو فعًل  عن ابن لكن يف الصحايب نفسو , فت

عمر ؛ ألان نظن أف الراوي أخطأ , ذكر ابن عمر وىو عن أيب ىريرة مثًل , أو ليس ٔترفوع , موقوؼ , لكن ىذا أكد لنا 
 أنو عن ابن عمر , وأنو مرفوع , وأنو هبذا اللفظ أيًضا . 

بع الصدوؽ الصدوؽ , صار صحيًحا لغَته , أيتينا يف اٟتديث اٟتسن لغَته , وىو اٟتديث الضعيف إذا تعددت إذا ات
 طرقو , ضعيف اتبع ضعيًفا , يصَت حسنا لغَته , وىذا سيأتينا  .

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت

  
  


