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 ( 00التسلسل العاـ للدروس )
 

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

 األلقاب العلمية للحديث
عل, إتو إذل تعريف األلقاب العلمية ٢تذا العلم, من ضمنها ا١تسند.-رٛتو هللا  -ا١تؤلف 

ُ
 , بعدما انتهى من اٟتديث ا١ت

 اظتؤلف: َواْلُمْسَنُد: َمْرُفوُع َصَحايبٍّ ِبَسَنٍد ظَاِىُرُه ااْلتَِّصاُؿ.قاؿ 

 حينما نسمع: ىذا حديث مسند, أو نسمع: مسند اإلماـ أٛتد, أو مسند اٟتميدي.

 للمسند قيود: 

 , أي من قولو.أنو مرفوع إذل النيب  القيد األوؿ:
, ىو يف اٟتقيقة مرفوع, لكنو يكوف مرفوع صحايب ؛ حىت ال يكوف مرسًل, لو قاؿ التابعي: قاؿ النيب  أفالقيد الثاين:

:  ليخرج ا١ترسل, وكلمة مرفوع ٗترج ا١توقوؼ وا١تقطوع. مرسل ؛ ولذلك قاؿ: َمْرفُوُع َصَحايبٍّ

 .قاؿ اظتؤلف: ِبَسَنٍد ظَاِىُرُه ااْلتَِّصاُؿ 

معناه أف السند أمامك متصل, وتقييد ا١تؤلف ىذا ٮترج االنقطاع ا٠تفي, فقد يكوف اإلسناد الذي أمامك إسناًدا ظاىره 
االتصاؿ, لكن فيو عنعنة مدلس, أو انقطاع خفي, كالتدليس واإلرساؿ ا٠تفي وما أشبو ذلك ؛ لذلك قاؿ ا١تؤلف: ظَاِىرُُه 

 ااْلتَِّصاُؿ.

ا فيو قتادة يرويو عن شيخو, أو ابن ُجريج يروي عن أحد مشاٮتو, لكن ابن ُجريج مدلس, حينما تسمع مثًل: إسنادً 
وقتادة مدلس,وعنعن يف اإلسناد, وىذا ىو شيخو الذي دائًما أيخذ عنو, فظاىره االتصاؿ, لكن قد يكوف دلسو, فهذا 

قدـ كيف نعرؼ اٟتديث الصحيح من ىو ا١تسند, طبًعا ىو يريد أف ٭ترر التعريف, ال يريد أف ٭ترر الصحة, الصحة ت
 اٟتديث الضعيف, لكن يريد أف ٭ترر لقًبا علمًيا, وىو ا١تسند.

تقدـ معنا حديث مرفوع, وحديث موقوؼ, وحديث مقطوع, اآلف ا١تسند مرفوع صحايب بسند ظاىره االتصاؿ, ما قالو 
"معرفة علـو وىذا ذىب إليو اٟتاكم يف اٟتافظ أحد ا١تعاين يف ا١تسند, بضعهم يشًتط يف ا١تسند أف يكوف متصًل, 

فإنو قاؿ: ا١تسند من اٟتديث أف يرويو احملدث عن شيخ, يظهر ٝتاعو منو, وىكذا إذل هناية اإلسناد, وىذا أيًضا اضتديث" 
 نص عليو ا٠تطيب, قاؿ: إف ا١تسند متصل, لكن ىل ىو اتصاؿ ظاىر وابطن, أو نكتفي ابالتصاؿ الظاىر ؟ مذاىب:

 يشًتط االتصاؿ ظاىرًا وابطًنا.منهم من  -
 ومنهم من يكتفي بظاىر االتصاؿ, وال يبحث عن االنقطاع ا٠تفي. -
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ولذلك لو رأينا كتب األئمة اليت ٝتيت اب١تسند, ٧تد أهنا تذكر مرفوع صحايب, لكن قد يكوف متصًل, وقد ال يكوف 
ٝتى صحيحو بػ "الصحيح  -رٛتو هللا تعاذل  -ي متصًل, كمسند اٟتميد, ومسند اإلماـ أٛتد, وغَتىم, حىت إف البخار 

ا١تسند ا١تتصل" ىكذا ٝتى البخاري صحيحو, فا١تسند إذف مرفوع صحايب, قد يكوف االتصاؿ فيو ظاىرًا وابطًنا, وقد 
 يكوف االتصاؿ فيو ظاىراًي.

ًتط, فعمل ا١تصنفُت يكوف لكن أىم قيد يف ا١تسند ىو: مرفوع صحايب, أما قضية االتصاؿ ظاىرًا وابطًنا , فهذه ال تش
 اتصالو ظاىرًا, لكن ابطًنا فيو علة تدليس أو إرساؿ خفي, واٟتديث معل ابالنقطاع, مع أف ظاىره االتصاؿ.

 ا١تؤلف انتقل إذل مسألة العلو  

 العلو: أف تصل بعدد أقل من غَتؾ.

  َتِهَي ِإىَل الن ، َأْو ِإىَل ِإَماـٍ ِذي  -َصل ى اّلل ُ َعَلْيِو َوَعَلى َآِلِو َوَسل مَ -ِبِّ قاؿ اظتؤلف: فَِإْف َقل  َعَدُدُه : فَِإم ا َأْف يَػنػْ
 ِصَفٍة َعِلي ٍة َكُشْعَبَة.

بعدد قليل جًدا, فيقوؿ: عن انفع عن ابن عمر  ىذا يسمى العلو ا١تطلق, أحيااًن اإلماـ مالك يف ا١توطأ, يصل إذل النيب 
, ىذا إسناد عاؿ, لكن حينما تذىب إذل مصنف آخر, وْلنُبعد كثَتًا, أتيت إذل ابن حباف, أو البيهقي, ٕتد عن النيب 

عندىم سبعة أو ٙتانية, أو ستة, البخاري أقل, قد يصل بستة, لكن ا١تعتاد أف يصل ٓتمسة أو ستة, لكن اإلماـ مالك يف 
إبسناد ذي عدد أقل, ٝتي علًوا مطلًقا ؛  , فإذا انتهى إذل النيب ا١توطأ مثًل, يقوؿ: عن انفع عن ابن عمر, عن النيب 

 .ألنو ينتهي إذل النيب 

أحيااًن يكوف العلو نسبًيا, أان أريد مثًل أف أصل إذل إماـ كبَت جًدا كشعبة, فأقوؿ: عندي يف اإلسناد إذل شعبة أربعة, 
أان عندي إسناد أعلى منك إذل شعبة, فهو علو نسيب ؛  وأصل إذل شعبة, أييت شخص ويقوؿ: أان أصل إذل شعبة ابثنُت,

ألنو ٤تدد إبماـ, فأحيااًن العلو يكوف إذل إماـ ذي صفة َعِليَّة, كشعبة, أو مالك, تقوؿ: أان أستطيع أف أصل إذل النسائي 
 بعدد أقل من غَتي, طبًعا ىذه كلها نكت وملح إسنادية فقط.

 و.ا١تؤلف استطرد إذل قضية ألقاب يف العل

.قاؿ: َوِفيِو اْلُمَوافَػَقُة: َوِىَي اْلُوُصوُؿ ِإىَل َشْيِخ َأَحِد اْلُمَصنِِّفَُت ِمْن َغَْتِ َطرِيِقِو 

اإلماـ البخاري من شيوخو قتيبة, دائًما يقوؿ: حدثنا قتيبة, حدثنا قتيبة, طبًعا ىو قتيبة بن سعيد, وقتيبة بن سعيد  مثبًل:
 قوؿ: حدثنا قتيبة بن سعيد, أان عندي إسناداف: ىذا شيخ الكتب الستة, البخاري ي

 اإلسناد األوؿ: مثًل حدثنا فلف حدثنا فلف حدثنا البخاري عن قتيبة, دخلُت بطريق البخاري.

اإلسناد اآلخر: نفس ىذا اٟتديث, نفس البخاري عن قتيبة عن مالك, ضرب لو اٟتافظ مثااًل, قاؿ: "فلو ُرّوينا من 
ُت قتيبة ٙتانية, ولو ُروينا ذلك اٟتديث بعينو من طريق أيب العباس السَّرَّاج عن قتيبة, كاف بيننا وبُت طريقو, كاف بيننا وب

 قتيبة سبعة".
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ىو يقوؿ: عندي إسناد إذل أيب العباس, أبو العباس ىذا قرين البخاري, مقارف للبخاري يف قتيبة مثًل, لكن اإلسناد إذل 
ي سبعة, وعندي إسناد آخر أدُخل على البخاري, لكن لو حسبت البخاري صار أيب العباس حىت أصل إذل قتيبة عند

ٙتانية, فطريق أيب العباس السراج أصبح يسمى موافقة ؛ ألنو حصلت لنا ا١توافقة مع البخاري يف شيخو, فأان استطعت أف 
السراج, عن قتيبة, والبخاري عن أصل إذل موافقة البخاري, وأصبح بيٍت وبُت قتيبة سبعة, لكن أتيت من طريق أيب العباس 

يبة من غَت قتيبة, صارت موافقة ؛ ولذلك قاؿ: َوِىَي اْلُوُصوُؿ ِإذَل َشْيِخ َأَحِد اْلُمَصنِِّفَُت ِمْن َغَْتِ َطرِيِقِو: فأان وصلت إذل قت
 طريق البخاري, وىو من طريق أيب العباس السراج, وافقُت.

يبة, عن مالك, أان عندي إسناد أدخل على البخاري, وأقوؿ: حدثنا فلف, فاإلسناد األوؿ: البخاري يقوؿ حدثنا قت
حدثنا البخاري عن قتيبة, لكن أان عندي إسناد آخر, قلت: حدثنا فلف, عن فلف, عن فلف, عن أيب العباس السراج, 

عن قتيبة بن سعيد, أان  عن قتيبة, أصبح قتيبة يروي عنو البخاري وأبو العباس, فأبو العباس والبخاري كل٫تا يروايف
استطعت ابإلسناد اآلخر أف أوافق البخاري يف شيخو, لكن شيخ قتيبة تلميذه مصنف كبَت, وىو: البخاري, فأان وافقتو 

 يف شيخ أحد ا١تصنفُت, من ىو "شيخ أحد ا١تصنفُت" ىنا ؟ 

نفُت, وىو البخاري, شيخو أان وصلت إذل شيخ أحد ا١تص" الصحيح"، البخاري, البخاري مصنف, مصنف كتاب اٝتو:
 يف اإلسناد قتيبة, كيف استطعت أف أصل؟ 

 أتيت إبسناد ٬تاري البخاري, فلف عن فلف عن أيب العباس السراج, الذي روى عن قتيبة, مشارؾ للبخاري.
 َوِفيِو اْلَبَدُؿ: َوُىَو اْلُوُصوُؿ ِإىَل َشْيِخ َشْيِخِو َكَذِلَك.-رزتو هللا  -قاؿ : 

 ع إذل اإلسناد السابق, البخاري يقوؿ: حدثنا قتيبة, حدثنا مالك, من شيخ شيخ البخاري ؟ دعوان نرج

 مالك, ألف شيخو قتيبة, وشيخو مالك.
أان مثًل دخلت إبسناد, قلت: حدثنا فلف, حدثنا فلف, حدثنا القعنيب عن مالك, القعنيب بديل قتيبة, فأان وصلت إذل 

بغَت طريقو, دخلت عن طريق القعنيب, قلت: حدثنا القعنيب عن مالك ؛ ألين ال شيخ شيخ البخاري وىو مالك, لكن 
أستطيع أف أصل إذل شيخ شيخو إال بطريق آخر, وبرجل مساو لقتيبة, وىو القعنيب, ىذا يسمونو البدؿ ؛ ألين جعلت 

 أقوؿ: نعم. القعنيب بداًل من قتيبة, لو قاؿ رل شخص: ىل تستطيع أف تصل إذل شيخ شيخ البخاري مالك ؟

 قاؿ: كيف ؟ قلت: حدثنا فلف حدثنا فلف, حدثنا القعنيب عن مالك, قاؿ: صحيح. 
 ماذا نسميو ؟ قلت: نسميو البدؿ. 

 قاؿ: ١تاذا بدؿ ؟ قلت: ألين استطعت أف أصل إذل شيخ شيخ البخاري, وجعلت بداًل من قتيبة القعنيب.
 ١تاذا ال أدخل على قتيبة ؟ ألين إذا دخلت على قتيبة فطبيعي أف أدخل على شيخ شيخو. 

قاؿ: ما فعلت شيًئا؛ ألنك دخلت على قتيبة ابلضرورة ستدخل على شيخ شيخو ؛ ألنك إذا دخلت يف اإلسناد سلكت 
البخاري, ببديل, وىو القعنيب, وٯتكن  اٞتادة, مشيَت, لكن التفنن الذي حصل أنٍت استطعت أف أدخل على شيخ شيخ
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أف يكوف بديًل آخر, ابن وىب عن مالك, ابن وىب يروي عن مالك, قلت: حدثنا فلف عن فلف عن ابن وىب عن 
مالك, قلت: استطعت أين أصل إذل شيخ شيخ البخاري ببديلُت: القعنيب وابن وىب, ىذا يدؿ  على ملكة يف التفنن يف 

على قتيبة بن سعيد ما أبدلت شيًئا, دخلت على قتيبة, وقتيبة يقوؿ رل: تعاؿ, ترى, حدثٌت  الدخوؿ, لكن لو دخلت
 مالك.

 اظتساواة

ا١تساواة سهلة, رأيت النسائي يف السنن قاؿ: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا فلف عن فلف عن فلف, عن سعيد بن 
؟ أحيااًن النسائي قد يصل  النسائي حىت وصل إذل النيب  قاؿ, قلت: كم  عدد رواة ا١تسيب, عن أيب ىريرة, أف النيب 

إبسناد طويل ؛ ألف ا١تصنفُت يف السنن وا١تسانيد, ٮتتصروف, يريدوف أف يصلوا إبسناد أقل عدًدا ؛ ألف السند كلما قل 
مالك عن انفع عن  عدده, قلت ا١تلحظة فيو والعلل, أنت إذا أتيت إبسناد فيو ٙتانية, ليس كإسناد فيو ثلثة, إذا جاء:

 , بعشرة أشخاص, قلت: أان عندي إسناد, أصل بو إذل النيب ابن عمر, ما أحد يفتش, فإذا وصل النسائي إذل النيب 
بعشرة, أان ساويت النسائي, بغض النظر عن االشًتاؾ يف الشيوخ, ال يشًتط اإلسناد نفسو, لكن قلت: أان ساويت 

فعلو ا١تتأخروف, ا١تغرموف ابألسانيد وٕتميعها دل يكونوا يف عصر الرواية, جاءوا بعد النسائي, ووصلت بعشرة رجاؿ, وىذا ي
يقوؿ: وقد وقع لنا ىذا اٟتديث عالًيا, وقد وقع لنا ىذا اإلسناد  "هتذيب الكماؿ"عصر الرواية, كما يفعلو ا١تِزي مثًل, يف 

 من طريق فلف عن فلف, ىذا يسمى ا١تساواة.

 اظتصافحة

 ِيِو اْلُمَصاَفَحُة: َوِىَي ااْلْسِتَواُء َمَع تِْلِميِذ َذِلَك اْلُمصنِِّف.قاؿ: َوف 
ا١تثاؿ السابق: يف رواية النسائي, آيت إبسناد, وأصل إذل تلميذ النسائي, االستواء مع تلميذ ذلك ا١تصنف يف ا١تصنِّف, 

ائي, العادة جرت يف االلتقاء اب١تصافحة ؛ فعادة إذا استويت مع التلميذ يف ا١تصنف, فكأين صافحتو, وكأين صافحت النس
ولذلك إذا ساَوُوا التلميذ, ٝتوه مصافحة ؛ ألف اللقاء ٭تصل يف الغالب معو مصافحة, فكأننا حُت التقينا بتلميذ النسائي 

و, فأان ساويت التلميذ مع النسائي, ورويت مع -النسائي–صافحنا النسائي نفسو ؛ ألف التلميذ اٞتديد سيصافح الشيخ 
 وأصبحنا متساويُت, فكأنٍت صافحتو, واشًتكنا يف الشيخ, فكأنٍت صافحت النسائي.

كل ىذه اليت تلحظوهنا ملح إسنادية, ألقاب إف فهمها الطالب كانت ُملًحا, إف دل يفهمها, أو دل يطبق عليها كثَتًا, ىي 
 ال تضر, وقد ال تنفع كثَتًا, لكن فيها ا١تلح والنكت.

 نِّ َواللُِّقّي فَػُهَو اأْلَقْػَراُف.-رزتو هللا  -قاؿ  : فَِإْف َتَشاَرَؾ الر اِوي َوَمْن َرَوى َعْنُو يف السِّ

 األقراف: ىم ا١تتقاربوف يف اإلسناد والسن, أف يروي أحد القرينُت عن اآلخر.

التابعُت, ٕتد ىذا روى عن  فتجد ىذا روى عن ىذا, وىذا روى عن ىذا, و٭تصل ىذا حىت يف الصحابة, و٭تصل يف
 ىذا, وىذا روى عن ىذا, فأحيااًن ىؤالء األقراف يرووف عن بعضهم.
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.ُهَما َعِن اآْلََخِر: فَاْلُمَدب ُج  قاؿ: فِإْف َروى ُكلٌّ ِمنػْ

وىو أخص من األوؿ, فكل مدبج أقراف, وليس كل أقراف مدًّتا, أي إذا تساووا يف السن واللقي عن شيخ, قيل: ىؤالء 
 أقراف, إف روى أحد القرينُت عن اآلخر فيسمى مدًّتا.

 فائدة معرفة ا١تدبج: أف ال يظن أنو انقلب الراوي.

ٕتد طاوس روى عن ٣تاىد, ٣تاىد روى عن طاوس, أنت عرفت أهنم أقراف, اشًتكوا يف السن واإلسناد, لكن  مثبًل:
: عن أيب ىريرة, أو ابن عباس عن عائشة, أو ٕتد حصلت رواية بعضهم عن بعض, أنت ٕتد أحيااًن ابن عباس يقوؿ مثًل 

رواية ابن عباس عن ميمونة, فهذا صحايب عن صحايب, وأقراف اشًتكوا يف اإلسناد, رٔتا يكوف السن فارقًا, لكن رواية 
 صحايب عن صحايب.

 ْنُو اآْلَاَبُء َعِن اأْلَبْػَناِء.: َوِإْف َرَوى َعم ْن ُدونَُو فَاأْلََكاِبُر َعِن اأْلََصاِغِر، َومِ -رزتو هللا  -قاؿ 

 أحيااًن يروي عمن دونو, فهذه رواية األكابر عن األصاغر.

, روى عن الفضِل ابِنو, ىذه رواية أكابر عن أصاغر, العباس أب , ٬تتمع فيو أكابر عن العباس عم النيب  مثل:
 أصاغر, وآابء عن أبناء, طبًعا العكس كثَت.

 ِه. : َويف -رزتو هللا  -قاؿ   َعْكِسِو َكثْػَرٌة، َوِمْنُو َمْن َرَوى َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ

, مثًل عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده, بَػْهز بن -هنع هللا يضر  -األكثر أف يروي االبن عن أبيو, ٕتد ابن عمر عن أبيو عمر 
 حكيم عن أبيو عن جده, عبد هللا بن عمرو عن أبيو, وىكذا.

أبيو عن جده, وىذه سلسلة معروفة, مثل: رواية عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده, وهبز بن حكيم ومنهم من روى عن 
 عن أبيو عن جده, سلسلة.

. ُِحُق ـَ َمْوُت َأَحِدذِنَا، فَػُهَو: الس اِبُق َوالبل   قاؿ: َوِإِف اْشتَػَرَؾ اثْػَناِف َعْن َشْيٍخ، َوَتقد 

تباَعدت الوفاة بينهما, تباعًدا شديًدا جًدا, قاؿ: ومن قدًن ذلك, أف البخاري  أي أف يشًتؾ يف الرواية عن شيخ راوايف,
ىػ, وآخر من حدث عن السراج ابلسماع أبو  256حدث عن تلميذه أيب العباس السراج شيًئا يف التاريخ, ومات سنة 

اآلف اشًتؾ اثناف عن , 137ىػ, فحاصل ما بُت الوفاتُت 256ىػ, والبخاري مات  393اٟتسن ا٠تَفَّاؼ, مات سنة 
, ما كاف شيًخا ٬تلس لو, ىو تلميذ, لكن روى -شيًئا عابرًا  -شيخ, البخاري روى عن أيب العباس السراج شيًئا يف التاريخ

عنو شيًئا يف التاريخ, وىو تلميذ أتخرت وفاتو, مات البخاري, وأتخرت وفاة أيب العباس, آخر من حدث عن أيب العباس 
 نا يف الصورة الظاىرية, قلنا: السراج لو تلميذاف:ىو ا٠تفاؼ, لو أتي

 ىػ. 256أو٢تما البخاري, مات سنة 
ىػ, قلُت: غَت صحيح, ىذا  393ىػ بعده بسنتُت أو ثلث سنُت, قلت: ال, تويف سنة  258والتلميذ الثاين ؟ تظن أنو 

 خطأ, بُت البخاري وبُت وفاة ىذا قرف وأكثر ؟ مستحيل.
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أفسرىا لك, البخاري ترى ما روى عن شيخ معتمد, لو شيخ أكرب منو, روى عن تلميذه لو يف التاريخ, أقوؿ لك: ال, أان 
رأى تلميذه عنده رواية, وأخذىا منو, وىذا التلميذ صغَت, أتخرت وفاة التلميذ, مث يف آخر حياتو ٝتع منو خفاؼ, 

درة, وٯتكن أف يُػْغرب عليك شخص, ويقوؿ: إف بُت أتخرت وفاة ا٠تفاؼ, اْتث عن مثل ىذا ا١تثاؿ, ال ٕتد إال أمثلة ان
سنة, تقوؿ: مستحيل, إذا ُفسرت هبذا اقتنعت, ال بد أف يكوف  137وفاة البخاري, وبُت وفاة قرينو وزميلو يف الشيخ 

ي, ال ىذا الشيخ كاف كبَتًا يف السن, وروى عن تلميذه الصغَت, مثًل يقوؿ لتلميذه: حدثٍت حديثًا واحًدا حىت تكوف شيخ
 بد أف ٭تدث ىذا التلميذ حىت يصبح ىذا شيخو, حىت تقوؿ: ىذا الشيخ لو تلميذاف.

 َزا، فَِباْخِتَصاِصِو ِبََِحِدذِنَا يَػتَػبَػُْتُ اْلُمْهَمُل.-رزتو هللا  -قاؿ  : َوِإْف َرَوى َعْن اثْػنَػُْتِ ُمت ِفِقي ااْلْسِم، َوَلْ يَػَتَميػْ

روى عن اثنُت متفقي االسم, ودل يتميزا, أيتيك راو مثل: األعمش, يقوؿ: حدثنا ىذه ا١تسألة يف اٟتقيقة مهمة, إف 
إذا مر إبسناد البخاري سفياف, أحيااًن ال  "الفتح"سفياف, تقوؿ: من سفياف ؟ ابن عيينة أـ الثوري ؟ حىت إف اٟتافظ يف 

؛ ألنو مهمل, ا١تهمل فيو إشكاؿ كبَت, كثَت من التلميذ يتحدوف يف الرواية عن  يتبُت لو, يقوؿ: ىذا الثوري أو ابن عيينة
 شيخ بنفس االسم فيهملوه, فاألعمش عارؼ شيخو, لو تقوؿ لو: من ىذا ؟ لقاؿ لك: فلف.

؟ قلت:  طبيعي, أان مثًل لو عندي شيخ اٝتو دمحم, والشيخ اآلخر اٝتو دمحم, فقلُت: حدثنا دمحم, لو سألٍت شخص: من ىو
, طبيعي أف أقوؿ: ابن عثيمُت, يقوؿ: عندؾ طبيعي لكن عندي ليس بطبيعي, من ىو -رٛتو هللا  -الشيخ ابن عثيمُت 

دمحم ؟ أان أستطيع أميز ؛ ألنٍت الراوي, لكن السامع ال ٯتيز, القارئ لإلسناد ال ٯتيز, فإذا قاؿ األعمش: حدثنا سفياف, من 
 ىو سفياف ؟. 

 َزا، فَِباْخِتَصاِصِو ِبََِحِدذِنَا يَػتَػبَػُْتُ اْلُمْهَمُل.- رزتو هللا -قاؿ  :َوَلْ يَػَتَميػْ
, قاؿ: ومن ذلك ما وقع يف البخاري, من روايتو عن أٛتد غََت منسوب, عن -رٛتو هللا  -أحيااًن قد يتميزا, ضرب مثااًل 

؟ ال تدري, أو أحيااًن يقوؿ: عن دمحم, ىل ابن وىب, فإنو إما أٛتد بن صاحل ا١تصري, أو أٛتد بن عيسى, من ىو منهما 
ىو دمحم بن سلـ أو دمحم بن ٭تِت الذىلي ؟ كل٫تا شيخ للبخاري, أحيااًن يقوؿ: حدثنا علي, علي بن ا١تديٍت أو علي بن 

 فلف ؟. 
ن ٮتتص أكثر ؟ اٟتافظ يقوؿ: "ومن أراد لذلك ضابطًا كلًيا يتميز بو أحد٫تا عن اآلخر فباختصاصو" ننظر, ىذا التلميذ ٔت

 من ىو الراوي الذي يلزمو دائًما ؟ مثًل تقوؿ: اختصاصو بسفياف الثوري أكثر .
طبًعا ىذه ا١تسألة ٢تا قواعد وضوابط عند العلماء, ال يليق ذكرىا هبذا ا١تنت ؛ ألهنا ٖتتاج إذل معرفة الرواة الذين يشكل 

ىو استيعاب التخريج, إذا استوعبت التخريج, سبحاف هللا !  ذلك عليهم, لكن من التمييز السهل لطالب العلم ا١تبتدئ
 بعض ا١تصنفُت يقوؿ: أٛتد, وبعضهم يقوؿ: أٛتد بن صاحل.
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ابن حباف, والبيهقي, دائًما يسموف االسم ابلكامل, فأنت لو خرجت اٟتديث ما تعدـ طريًقا يسمي لك الرجل,  مثبًل:
ومنهم  "الفتح"ابن عيينة, وفلف وفلف, بسطها العلماء, منهم اٟتافظ يف طبًعا ىناؾ قواعد يف التمييز لسفياف الثوري, و 

 ."سَت أعبلـ النببلء"الذىيب يف 
 َوِإْف َجَحَد َمْرِوي ُو َجْزًما: رُد ، َأْو اْحَتَمااًل: قُِبَل يف اأْلََصّح.-رزتو هللا  -قاؿ : 

جحد مرويو جزًما رددانه, كأف يقوؿ مثًل: دل أروه, ىذا إذا قلنا للراوي: أنت حدثت هبذا اٟتديث فجحده, قالوا: إف 
ليس من حديثي, نرده طبًعا, أو احتمااًل: قاؿ ال أذكر, ال أعرؼ, قُِبل يف األصح ؛ ألنو ىنا دل ينف, وذاؾ ضبط وحفظ؛ 

 الحتماؿ أف يكوف الشيخ نسي.

 َوِفيِو : "َمْن َحد َث َوَنِسَي".-رزتو هللا  -قاؿ : 
الرواة حينما يُذكر ْتديثو, يقوؿ: ال أذكر, مث بعد ذلك ٭تدث هبذا اٟتديث, يقوؿ: حدثٍت فلف أين  يقصد أف بعض

 حدثت, طاؿ اإلسناد عليو اآلف.

ضرب لكم مثااًل: حديث سهيل بن أيب صاحل, عن أبيو, عن أيب ىريرة مرفوًعا, يف قصة الشاىد واليمُت, قاؿ عبد العزيز  
بو ربيعة بن أيب عبد الرٛتن عن سهيل, فقلت: سهيًل ؟ فسألتو عنو فلم يعرفو, ما عرؼ  بن دمحم الداَروردي: حدثٍت

سهيًل, فقلت: إف ربيعة حدثٍت عنك بكذا, يقوؿ لسهيل, إف ربيعة حدثٍت أنك قلت كذلك, حدثَت ْتديث اليمُت 
سي, صار سهيل إذا روى والشاىد, سهيل ما رد, كأنو نسي, ىذه من النكت اإلسنادية, يقولوف: ابب من حدث ون

اٟتديث قاؿ: حدثٍت ربيعة عٍت أين حدثتو, طبًعا ىذا غَت موجود يف الرواايت, اندر جًدا, لكن ىذه من النكت 
اإلسنادية, فسهيل دل يرد, شك, وقاؿ: احتماؿ أين نسيت, وربيعة ثقة, وأثق بو, لكن ىذا ٦تا نسيتو, فصار من عدالتو 

, فقاؿ: ح  دثٍت ربيعة عٍت أين حدثتو عن أيب, طاؿ اإلسناد .وداينتو أنو ال ٬تـز

 ما فائدة كل ما سبق ؟ 

لو فائدة ٚتيلة, أحيااًن يف رواية األقراف وا١تدبج, أو اآلابء واألبناء, لو جاءؾ العباس عن الفضل, تقوؿ: كيف العباس عن 
ال, عندان رواية اآلابء عن األبناء, الفضل ؟ العباس والد الفضل, ال, اإلسناد معكوس, الفضل عن العباس, أقوؿ لك: 

 انتبو.

ا١تدبج )رواية األقراف بعضهم عن بعض(: تقوؿ ٯتكن أنو انعكس اإلسناد ! أقوؿ لك: ال, ما انعكس اإلسناد, لكن عندان 
رواية ا١تدبج, إذا تباعدت الوفاة أقوؿ: عندان السابق واللحق, كذلك يف ابب من حدث ونسي, فهي نكت إسنادية, 

 كاف بعضها قليًل, لكن قد تقع .وإف  

.َرَىا ِمَن اضْتَااَلِت،  فَػُهَو اْلُمَسْلَسُل  قاؿ: َوِإِف اتػ َفَق الرَُّواُة يف ِصَيِغ اأْلََداِء َأْو َغيػْ

 اإلسناد اظتسلسل
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قابض يقوؿ: حدثنا فلف وىو قابض على ٟتيتو, و٬تيء يقوؿ: وحدثنا فلف وىو قابض على ٟتيتو, كل واحد حدث وىو 
على ٟتيتو, مسلسل ابلفعل, ىناؾ حديث مشهور دائًما يذكرونو: ا١تسلسل ابألولية, يقوؿ: أوؿ ما ٝتعت كذا, أوؿ ما 
ٝتعت كذا, أو حدثنا فلف وىو متكئ, أو حدثنا فلف فيذكر صفة فعلية يف اإلسناد, أو مسلسل بصيغة معينة, مسلسل 

 ًل .ابلتحديث, مسلسل ابإلخبار, فهذه يسمونو مسلس

 َِرَىا ِمَن اضْتَااَلت  . قاؿ:َأْو َغيػْ

أي أو غَتىا من اٟتاالت القولية, كػ: ٝتعت فلاًن يقوؿ: أشهد هللا لقد حدثٍت فلف, كلما حدث واحد قاؿ: أشهد هللا 
 لقد حدثٍت فلف, ىذا مسلسل ابلشهادة.

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم

 
 

  


