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  مدرس احلديث وعلومه 

  يف كلية أصول الدين والدعوة باملنصورة 
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ما درا  ا   

  بسم هللا الرحمن الرحیم
ومیز  ،الحمد هللا الذي رفع بعض خلقه علي بعض في الدرجات والمنازل

وٕالیه ینتهي مطلب كل  ،وتفرد بالملك ،الخبیث من الطیب بمحكمات الدالئل

  .وسؤال كل سائل ،طالب

الناقد  ،وال شبیه وال مماثل ،وحده ال شریك له ،وأشهد أن ال إله إال اهللا

الحكم العدل فال یظلم مثقال ذرة بل  ،وما اهللا بغافل ،البصیر فال تخفي علیه خافیة

  .هو الحكیم العادل

اآلمر  ،ضحات الدالئلوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبینات وا

صلي اهللا علیه وعلي آله  ،بتنزیل الناس ما یلیق بهم من المقامات والمنازل

  .وأصحابه السادة الكرماء األفاضل

  :وبعد

 به یعتني ال ،الذكر شریف ،الفخر عظیم ،القدر رفیع علمفإن علم الحدیث 

 یسمو والحدیث القدیم في یزل لمو  ،الدهر مرِّ  على محاسنه تفني وال ،حبر كل إال

 لیأخذوه األسفار شدائد تحمله في یقاسون الصالح السلف كان وطالما ،وجاللة عزة

 إمام عن حدیث ألخذ ،األسفار من بالنقل یقنعون وال ،بالمشافهة أهله عن

 یختلق من إلى انتهى حتى سنده تتبعوا حدیث وضع لبیان أو ،فیه هروایت انحصرت

  .ویفتریه الكذب

 دواوقیَّ  ،األسانید فضبطوا ،النبویة األحادیث نقلة من عدهمب من بهم وتأسي

 أقوم المتن تحریر في وسلكوا ،وتعدیل تجریح بین الرواة وارُ بَ وسَ  ،شرید كل منها

 ،وأفعاله المصطفى أقوال من الصحیح على الوقوف إال لهم غرض وال ،سبیل

 الهمم إلیها سابقتت التي المنقبة هي فهذه ،واتصاله السند بتحقیق الشبهة ونفي

  .واللیالي األیام تحصیلها في فرَ صْ یُ  التي والمأثرة ،العوالي

لون دِّ عَ وأخذوا یُ  ،أهله نْ لیس مِ  نْ تكلم في الحدیث مَ  ،ولما كان هذا العصر

فراحوا  ،ونمُ لَ عْ حتي بلغت بهم الجرأة أن یتكلموا في الصحیحین بما ال یَ  ،ونحُ رِّ جَ ویُ 

وأخذوا  ،استمع إلیهم من لیس من أهل الحدیث بإنصاتف ،فونعِّ ضَ حون ویُ صحِّ یُ 
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دون علم بكیفیة الحكم علي الحدیث ومراعاة  ،یرددون ما سمعوه علي الشاشات

  .ذاع صیتهم في كل مكان حتى ،الشواهد والمتابعات

ورجال  ،من أجل ذلك أردت أن أساهم في تعلیم طالب الحدیث خاصة

 ،ما ال یعرفونبحتى ال یقولون  ،نیدكیفیة دراسة األسا ،ونساء األمة عامة

فكان هذا البحث  ،)١(وعلي األئمة الكبار ال یتجرأون  ،ویتحدثون بما ال یعلمون

   :بعنوان

ما درا  ا .  

  .وخاتمة ،مباحثوستة  ،وتمهید ،وقد قسمته إلي مقدمة

ا یهالموضوع وخطة البحث ف اختیار سببولت فیها نافقد ت :أ.  

ا فقد تحدثت فیه عن وأ:   

  .ب ـ المراد بدراسة األسانید        .أ ـ  اإلسناد وبیان أهمیته

  .ج ـ علم التخریج وبیان أهمیته في دراسة األسانید

 وأول ااإلسناد لرجالالترجمة  :بعنوان فقد جاء ا.  

 وأا مدراسة  عندما الجرح والتعدیل وأهمیته :فهو بعنوان ا

  .األسانید

 وأا أهمیة علم مصطلح الحدیث عند  :فهو بعنوان ا

  .دراسة األسانید

 وأا االنظر في انتفاء الشذوذ والعلة  :فهو بعنوان ا  

 وأا معرفة االعتبار للمتابعة والشاهد :فهو بعنوان ا.  

 وأدس احكم علي الحدیثال :فهو بعنوان ا.  

                                                           

لكبار أذكر منهم: أد / محمود وقد سبقني في الحدیث عن دراسة األسانید لفیف من األساتذة ا )١

الطحان، في كتابه: أصول التخریج ودراسة األسانید، ط مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 

، أد / ماهر منصور عبد الرازق، في كتابه: تحفة المستفید ١٩٩٦ـ  ١٤١٧الریاض، الثالثة 

نصورة، مصر، أد: في الجرح والتعدیل ودراسة األسانید، ط دار الیقین للنشر والتوزیع، الم

رضا بن زكریا بن محمد بن  عبد اهللا، في كتابه: اإلرشاد إلي كیفیة دراسة اإلسناد، وقد 

  استفدت منهم جمیعًا فجزاهم اهللا عني وعن المسلمین خیرًا 
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ا فقد اشتملت علي أهم النتائج والتوصیات :وأ.  
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  .عزوت اآلیات القرآنیة إلي سورها مع بیان أرقامها :أوالً 

  .إذا كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اكتفیت بالعزو إلیهما :ثانیاً 

  .من مصادرها األصیلة مع بیان درجتهااألحادیث  جتُ رَّ خَ  :ثالثاً 

غریب ألفاظ الحدیث التي تحتاج إلي بیان وذلك من خالل كتب  نتُ بیَّ  :رابعاً 

  .وكتب الشروح ،وكتب غریب الحدیث ،اللغة

 ،علي األحادیث التي تحتاج إلي تعلیق من أقوال أهل العلم علَّقتُ  :خامساً 

   .به عليَّ  أو بما منَّ اهللا  

  .ْلُت أقوال أهل العلم بعزوها ـ غالبًا ـ إلي مصادرهاأصَّ  :سادساً 

وأستغفره مما  ،هذا البحثكتابة أن أكون قد وفقت في   وأسأل اهللا 

ن الخطأ ي عرَ عْ فمن يَـ  ،أو البصر ،عسي أن يكون قد زلَّ فيه الفكر

  .والتصحيف

   ،أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وفي الختام أسأل اهللا 

   ،وباإلجابة قدير ،م المولي ونعم النصيرإنه نع

  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  

زا  ه  م /  أ  

و رس ا  

    أل ا واة رة
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 ا  

ن أد وا      أ.  

 ألنه ،وأفضلها العلوم فأشر  من وروایته    اهللا رسول بحدیث إن العلم

الِحَفاِظ  قدر یزل لم ولذلك ،واألحكام األصول علوم ومادة ،اإلسالم علوم أدلة ثاني

  .عظیماً  علیه

 إلى طالبه یحتاج ،وأقسام واصطالحات ،وأحكام أصول العلم ولهذا 

 ما وبقدر ،درجته تعلو منها یحصل ما وبقدر ،حقیقتها معنى وتحقیق ،معرفتها

 یتصل وما ،واألسانید المتون على األمور هذه ومدار ،رتبته غایته عن تنحط یفوته

 واإلسناد فنقول وباهللا التوفیق السند معنى معرفة تقدیم من بد فال ،ذلك بجمیع

  :والسداد

 ،هو ما ارتفع من األرض في ُقبل الجبل أو الوادي  ا اد

  )١(ن سند أي معتمد وفال ،وكل شيء أسندت إلیه فهو مسند ،والجمع أسناد

 سفح عن وعال ارتفع ما وهو :السند من إما مأخوذ وهو :یقول ابن جماعة

  .قائله إلى یرفعه المسند ألن ،الجبل

 المتن طریق عن اإلخبار فسمي ،" معتمد أي ،سند " فالن :قولهم من أو

  .)٢( علیه وضعفه الحدیث صحة في الحفاظ العتماد سنداً 

  .)٣( المتن طریق عن ارهو اإلخب و اطح

د وأو ا ٤( قائله إلى الحدیث رفع(.  

وهما متقاربان في معني  :یقول الطیبي ا ن اد واد

   )٥(اعتماد الحفاظ في صحة الحدیث وضعفه علیهما 

                                                           

  ٢٢١ـ  ٣/٢٢٠لسان العرب  )١

  ٣٠ـ  ٢٩المرجع السابق  )٢

   ٢٩المنهل الروي  )٣

  ٢٩المنهل الروي ص  )٤

  ٣٠في أصول الحدیث للطیبي ص الخالصة  )٥
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واإلسناد هو رفع  ،فالسند إخبار عن طریق المتن وهو رجاله الذین رووه

وهما متقاربان في معني اعتماد الحفاظ في صحة الحدیث  ،الحدیث إلي قائله

  .)١(كر السند والحكایة عن طریق المتنوقد یجيء اإلسناد بمعني ذ ،وضعفه علیهما

  أ اد 

 من بالغة وسنة ،األمة هذه خصائص من فاضلة خصیصة اإلسناد ُیعد

به الدین  اهللا  وحفظ ،امتازت به عن غیرها من األمم السابقة ،المؤكدة السنن

فقد كان  علماء هذه األمة  ،ولواله لدرس منار اإلسالم ،من التحریف والتبدیل

عن مثله حتي تتناهي  ،یروون الحدیث عن الثقة المشهور بالصدق واألمانة

ثم  ،ثم یقومون بالبحث عنها أشد البحث حتي یعرفوا األحفظ فاألحفظ ،أخبارهم

فكان إسناد  ،و أكثر حتي یهذبوه من الغلطیكتبون الحدیث من عشرین وجهًا أ

وقد اجتهد األئمة في حفظ آثار رسول اهللا  ،لهذه األمة الحدیث كرامة من اهللا 

 وأنه مما  ،وأنه من الدین ،وبینوا فضل اإلسناد وأهمیته ،كأبي زرعة وغیره

م في ومن أقواله ،وأنه الطریق إلي معرفة أحكام هذه الشریعة ،امتازت به هذه األمة

   :هذا الشأن

 أكرم اهللا إن :قال المظفر  بن حاتم بن محمد ما رواه الخطیب بسنده إلي

لها وشرَّفها األمة هذه  وحدیثها قدیمها كلها األمم من ألحد ولیس ،باإلسناد وفضَّ

 تمییز عندهم فلیس ،أخبارهم بكتبهم خلطوا وقد ،أیدیهم في صحف هو إنما ،إسناد

 أخذوها التي األخبار من بكتبهم ألحقوه ما وبین ،واإلنجیل التوراة من نزل ما بین

  .الثقات غیر عن

 بالصدق المشهور ،زمانه في المعروف الثقة عن الحدیث تروي األمة وهذه

 یعرفوا حتى البحث أشد یبحثون ثم ،أخبارهم تتناهى حتى ،مثله عن ،واألمانة

 أقل كان ممن فوقه لمن مجالسة واألطول ،فاألضبط واألضبط ،فاألحفظ األحفظ

                                                           

   ٥٦الحطة في ذكر الصحاح الستة ص  )١
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 الغلط من یهذبوه حتى أكثر أو وجهاً  عشرین من الحدیث یكتبون ثم ،مجالسة

   .)١( األمة هذه على اهللا نعم أفضل من فهذا ،َعدَّاً  وَیُعدُّوه حروفه ویضبطون ،والزلل

 الرازي حاتم أبا سمعت :قال )٢(روي الخطیب بسنده إلي القاسم بن بندار 

 الرسل آثار یحفظون أمناء آدم  اهللا خلق منذ األمم من أمة في یكن لم :یقول

 وال له أصل ال حدیثاً  رووا ربما ،حاتم أبا یا :رجل له فقال ،األمة هذه في إال

 لیتبین ،للمعرفة ذلك فروایتهم ،السقیم من الصحیح یعرفون علماؤهم :فقال ،یصح

 واهللا كان ،زرعة أبا اهللا رحم :قال ثم ،وحفظوها اآلثار میَّزوا أنهم بعدهم لمن

  آثار حفظ في مجتهداً 

  )٣(  اهللا  رسول 

 اهللا أن بلغني :یقول )٤( أحمد بن محمد بكر روي الخطیب بسنده إلي أبي

 ،واألنساب ،اإلسناد :َقْبَلها َمن ُیعطها لم أشیاء بثالث األمة هذه خصَّ 

  )٥(.واإلعراب

 اهللا عبد كان :قال )٦(الحنظلي  إبراهیم بن روي السمعاني بسنده إلي إسحاق

 :وقال إسناده عن سألني إسناد بال فذكرته الحدیث عن سألني إذا )٧(طاهر بن

  اهللا من كرامة الحدیث إسناد فإن ،الذِّمِّي عمل من إسناد بال الحدیث روایة

   )٨(   محمد ألمة

                                                           

  .٤٠شرف أصحاب الحدیث  )١

هو قاسم بن أبي صالح بندار بن إسحاق، روي عن أبي حاتم وغیره، وعنه إبراهیم ابن محمد  )٢

بن یعقوب وغیره، قال صالح: كان صدوقًا متقنًا لحدیثه، توفي سنة ثمان وثالثین وثالثمائة 

  ) ٤/٤٦٠سان المیزان (ل

  .٤٣شرف أصحاب الحدیث  )٣

  ) ٥٣٨هو: محمد بن أحمد بن حمویه أبو بكر، ثقة (تاریخ جرجان   )٤

  .٤٠شرف أصحاب الحدیث  )٥

  ) ١/٦٧هو إسحاق بن إبراهیم بن مخلد الحنظلي ابن راُهویه، ثقة حافظ مجتهد (التقریب  )٦

یخ ابن راهویه، قال الخطیب: كان أحد هو عبد اهللا بن طاهر بن الحسین بن مصعب، ش )٧

، ٩/٤٨٣األجواد الممدحین والسمحاء المذكورین، مات سنة ثالثین ومائتین  (تاریخ بغداد 

) ومعني قوله " روایة اإلسناد من عمل الذمي " أي: من فعل غیر ١٠/٦٨٥والسیر 

  المسلمین " وسیأتي من كالم ابن حزم ما یدل علي ذلك.

  . ٦ستمالء أدب اإلمالء واإل )٨
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إذ هو  ،وٕاذا كان الحدیث سندًا ومتنًا فال ریب أن اإلسناد من األهمیة بمكان

وأخذ الدسُّ علي السنة یربو عصرًا بعد عصر  ،ولمَّا وقعت الفتنة ،نصف الحدیث

ألخذ الحدیث عن الثقات وترك  ،بدأ علماء السلف اإلهتمام باالسناد والمطالبة به

  .الضعفاء

ْسَنادُ  :روي مسلم بسنده إلي عبد اهللا بن المبارك قال  َوَلْوالَ  الدِّینِ  ِمنْ  اْإلِ

ْسَنادُ    ).١( َشاَء"  َما َشاءَ  َمنْ  لَ َلَقا اْإلِ

ْسَنادَ  َیْعِني اْلَقَواِئمُ  اْلَقْومِ  َوَبْینَ  َبْیَنَنا :وقال أیضاً    .)٢( ـ " اْإلِ

 ْبنَ  ِإْبَراِهیمَ  ِإْسَحقَ  َأَبا َسِمْعتُ  )٣(محمد  وقال :وقال اإلمام مسلم في المقدمة

 الَِّذي اْلَحِدیثُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َأَبا َیا اْلُمَباَركِ  نِ بْ  اللَّهِ  ِلَعْبدِ  ُقْلتُ  :َقالَ  الطَّاَلَقاِنيَّ  ِعیَسى

 ،َصْوِمكَ  َمعَ  َلُهَما َوَتُصومَ  َصَالِتكَ  َمعَ  ِألََبَوْیكَ  ُتَصلِّيَ  َأنْ  اْلِبرِّ  َبْعدَ  اْلِبرِّ  ِمنْ  ِإنَّ  َجاءَ 

 ِشَهابِ  َحِدیثِ  ِمنْ  َهَذا :َلهُ  ْلتُ قُ  :َقالَ  َهَذا؟ َعمَّنْ  ِإْسَحقَ  َأَبا َیا اللَّهِ  َعْبدُ  َفَقالَ  :َقالَ 

اجِ  َعنْ  ُقْلتُ  :؟ َقالَ  َعمَّنْ  ِثَقةٌ  :َفَقالَ  ،ِخَراشٍ  ْبنِ  ؟  َعمَّنْ  ِثَقةٌ  :َقالَ  ،ِدیَنارٍ  ْبنِ  اْلَحجَّ

اجِ  َبْینَ  ِإنَّ  ِإْسَحقَ  َأَبا َیا :َقالَ  ، اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  ُقْلتُ  :َقالَ   ْینَ َوبَ  ِدیَنارٍ  ْبنِ  اْلَحجَّ

َدَقةِ  ِفي َلْیَس  َوَلِكنْ  اْلَمِطيِّ  َأْعَناقُ  ِفیَها تَْنَقِطعُ  َمَفاِوزَ    النَِّبيِّ    .)٤(  اْخِتَالفٌ  الصَّ

                                                           

    ١/١٥األثر أخرجه مسلم في مقدمة  صحیحه  )١

 قام :یقال ،علیه الثابت :الشيء على ، والقائم١/١٥األثر أخرجه مسلم في الموضع السابق  )٢

) وعلیه فقد سمي اإلسناد ١٢/٥٠١ العرب به (لسان وتمسك علیه ثبت إذا الشيء على فالن

  .وسنة رسولها بالقوائم لتمسك األمة به في حفظ دینها 

  ).٢/١٨٩یعني به: محمد بن عبد اهللا بن ُقْهَزاذ، ثقة (التقریب  )٣

 هذه :  معنى١/٨٩. یقول النووي في شرح مسلم ١/١٦األثر أخرجه مسلم في المقدمة  )٤

 األرض وهي ،مفازة " جمع مفاوز وقوله: " ،صحیح بإسناد إال الحدیث ُیقبل ال أنه :الحكایة

 للتفاؤل مفازة سمیت قیل: ،فیها الهالك یخاف التي الماء وعن العمارة عن البعیدة القفر

 تهلك ألنها :وقیل ،ونجا فاز قطعها من ألن :وقیل سلیمًا،  اللدیغ سموا كما ،سالكها بسالمة

 ،حسنة استعارة هنا استعملها التي العبارة هذه إن ثم ،هلك إذا الرجل َفَوزَ  ُیقال: صاحبها،

  النبي وبین بینه یكون أن یمكن ما فأقل ،التابعین تابعي من هذا دینار بن الحجاج ألن وذلك

  ،كثیر. انقطاع " أي مفاوز " بینهما :قال فلهذا والصحابي، التابعي اثنان  
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 ِإْسَنادٍ  ِبالَ  ِدیِنهِ  َأْمرَ  َیْطُلبُ  الَِّذي َمَثلُ  :)أي ابن المبارك(عنه  روایة وفي

  )١(ُسلٍَّم. ِبالَ  السَّْطحَ  َیْرتَِقي الَِّذي َكَمَثلِ 

ةٍ  ِبالَ  اْلِعْلمَ  َیْطُلبُ  الَِّذي َمَثلُ  :قال الشافعي وعن  َلْیلٍ  َحاِطبِ  َكَمَثلِ ،  ُحجَّ

  )٢( .َیْدِري الَ  َوُهوَ  َتْلَدُغهُ  َأْفَعى َوِفیهِ  َحَطبٍ  ِحْزَمةَ  َیْحِملُ 

 َشْيءٌ  َفِبَأيِّ  ِسَالٌح، َلهُ  َیُكنْ  َلمْ  فإذا الُمْؤِمِن، ِسَالحُ  اِإلْسَنادُ  :الثوري قال وعن

  .)٣( ُیَقاِتُل؟

 بأحادیث زید بن حماد ذاكرت :بن الولید قال وأخرج العقیلي بسنده إلي بقیة

  )٤( األسانید " یعني أجنحة لها كان لو أجودها ما :فقال

 َعمَّنْ  َفاْنُظُروا ِدیٌن، اْلِعْلمَ  َهَذا ِإنَّ  :وروي مسلم بسنده إلي ابن سیرین قال

  ) ٥( .ِدیَنُكمْ  َتْأُخُذونَ 

 اْلِفْتَنُة، َوَقَعتِ  َفَلمَّا اِإلْسَناِد، َعنِ  َیْسَأُلونَ  َیُكوُنوا َلمْ   :وبسنده إلیه أیضًا قال

  َوُیْنَظرُ  َحِدیُثُهْم، َفُیْؤَخذُ  السُّنَّةِ  َأْهلِ  ِإَلى َفُیْنَظرُ  ِرَجاَلُكْم، َلَنا َسمُّوا: َقاُلوا

   )٦(.ُهمْ َحِدیثُ  ُیْؤَخذُ  َفالَ  اْلِبَدعِ  َأْهلِ  ِإَلى 

 مع  النبي به یبلغ الثقة عن الثقة نقل  :ـ رحمه اهللا ـ  حزم ابن یقول

 واإلعضال اإلرسال مع وأما ،الملل سائر دون المسلمین به اهللا خصَّ  ،االتصال

 بل ، محمد من ُقربنا موسى من فیه یقربون ال ولكن ،الیهود من كثیر في فیوجد

                                                           

وفیه دلیل علي أن من ُیحدِّث بغیر إسناد كمن یطلب أن  ،٤٢شرف أصحاب الحدیث  )١

درج ومثل المراقي، فإذا زالت رجلك عن المرقاة یصعد فوق البیت بغیر درجة، فاإلسناد مثل ال

   سقطت.

. ولم أقف علي األثر في مسند الشافعي وال في ٢١١المدخل إلي السنن الكبرى للبیهقي  )٢

كتابه األم، وفیه دلیل علي شدة االهتمام بذكر األسانید، فمن جمع الحدیث بدون إسناد جمع 

  یًال وفیها أفعي تلدغه وهو ال یدري.بین الصحیح والسقیم، فهو كمن یجمع الحطب ل

  ٤٢، وانظر شرف أصحاب الحدیث ٨أدب اإلمالء واإلستمالء  )٣

  .١/١٦٢الضعفاء الكبیر  )٤

   ١/١٤أخرجه مسلم في المقدمة  باب بیان أن اإلسناد من الدین.... الخ    )٥

   ١/١٥أخرجه مسلم في الموضع السابق  )٦
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 إلى یبلغون وٕانما ،عصراً  ثالثین من أكثر موسى وبین بینهم یكون بحیث یقفون

    )١(.ونحوه شمعون

  :مما تقدم ندرك أهمیة دراسة األسانید

یصة من خصائص هذه األمة١    .ـ فاالسناد ِخصِّ

  .ـ لواله لدرس منار اإلسالم ٢ 

  .ـ لواله ما عرفنا صحیح األحادیث واألخبار من مكذوبها ٣ 

  .كل مبتدع ـ لواله لتجرأ علي اختالق األسانید ٤ 

  .واألضبط فاألضبط من  الرواة ،ـ نستطیع به معرفة األحفظ فاألحفظ ٥

  .فلوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء

 ما را ادا  ب  

دراسة رجال اإلسناد وذلك بالرجوع إلي ترجمة كل  :المقصود بدراسة األسانید

وة والضعف في كٍل منهم ومعرفة أسباب الق ،ومعرفة القوي منهم والضعیف ،منهم

وذلك من خالل  ،ومعرفة االتصال أو االنقطاع بین رجال اإلسناد ،بشكل مفصَّل

ومعرفة الصحابة والتابعین لتمییز المرسل  ،معرفة موالید الرواة ووفیاتهم وطبقاتهم

من الموصول والموقوف والمقطوع إلي غیر ذلك من الدراسة الدقیقة المبنیة علي 

ومعرفة الرواة التي یندرج تحتها علوم كثیرة مثل  ،لجرح والتعدیلالعلم بأصول ا

وبالجملة نستطیع القول بأن المراد  ،والكنى واأللقاب وغیرهم ،المتفق والمفترق

  :بدراسة األسانید

وبحث السند من حیث  ،دراسة أحوال الرواة في سند الحدیث جرحًا وتعدیالً 

  .العلةوالنظر في الشذوذ و  ،االتصال واالنقطاع

ا   ج، ما درا  ن أو.  

 رف ار  تدور مادة "  خرج " في معناها علي الظهور

  .)٢( والبروز

                                                           

  .٨٥ـ  ٢/٨٢الفصل في الملل والنحل  )١

   ١/٢٢٣المعجم الوسیط  )٢
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ه َنجاَبُتهُ  ظهرتْ  ِإذا فالن َخوارجُ  َخَرَجتْ  :یقال    وإِحكامها اُألمورِ  ِإلبرام وَتَوجَّ
  )٢( ِإغاَمِتها بعد تْ َأْصحَ  ِإذا ُخروجاً  السماء َخَرَجت ،)١(

 ،ویحتاج إخراجه إلي مجهود ،وقد یكون الُمْخرج غیر ظاهر في المخرج منه

  .)٣(ومنه االستخراج بمعني االستنباط 

َبه وعلَّمه  ،وهو ِخرِّیجه ،خرَّجه في العلم :ویقولون   )٤(بمعني درَّ

   ار د ادن

   :یطلق التخریج عند المحدثین علي عدة معان

یطلق علي أنه مرادف ل " اإلخراج " أي إبراز الحدیث للناس بذكر  ولا

  .أخرجه البخاري :مخرجه فیقولون مثالً 

  إحداهما  :وللعلماء بالحدیث في تصنیفه طریقتان :یقول ابن الصالح

   )٥(وهو تخریجه علي أحكام الفقه وغیرها  ،التصنیف علي األبواب

ا یث من بطون الكتب وروایتها یطلق علي معني إخراج الحد  

 بطون من األحادیث المحدث إخراج :والتخریج :یقول الحافظ السخاوي

 شیوخه بعض أو ،نفسه مرویات من وسیاقها ،ونحوها والكتب والمشیخات األجزاء

 الكتب أصحاب من رواها لمن وعزوها ،علیها والكالم ،ذلك نحو أو ،أقرانه أو

  ) ٦(وافقة ونحوهما. والدواوین مع بیان البدل والم

" هذا الكتاب خرَّجه فالن واستخرجه " بمعني ذكر أحادیثه بأسانید  :یقال

وهذا المؤلف الثاني یسمي  ،یلتقي مع مؤلف األصل في شیخه أو من فوقه ،لنفسه

فإن مسلمًا أخرج  ،مستخرج أبي عوانة علي صحیح مسلم :ومثاله ،مستخرجاً 

 ،بو عوانة فأخرج هذه األحادیث بأسانید لنفسهثم جاء أ ،أحادیث كتابه بأسانیده

                                                           

   ٢/٢٥٠لسان العرب  )١

  وٕاغامتها یراد به: الغیم. ٢/٢٥١المرجع السابق  )٢

  ٢/٢٤٩المرجع السابق  )٣

  ٢/٢٥٠المرجع السابق  )٤

   ٢٢٨علوم الحدیث  )٥

  ٢/٣٨٢فتح المغیث  )٦
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یلتقي فیها مع اإلمام مسلم في شیخه أو من فوقه إلي الصحابي ـ وعلیه فالتخریج 

یلتقي  ،إیراد المؤلف أحادیث كتاب ما بأسانید لنفسه :واإلستخراج بمعني واحد وهو

  )١(مع مؤلف األصل في شیخه أو من فوقه 

أي الداللة علي مصادر الحدیث  :لةیطلق علي معني الدال اث

  .األصلیة وعزوه إلیها وذلك بذكر من رواه من المؤلفین

   :" وبالغت في تحریر التخریج " :یقول المناوي عند قول السیوطي

بمعني اجتهدت في تهذیب عزو األحادیث إلي ُمَخرِّجیها من أئمة الحدیث 

منها إال بعد التفتیش عن حاله فال أعزو إلي شيء  ،من الجوامع والسنن والمسانید

  .)٢(وحال مخرجه 

  

هو الداللة علي موضع الحدیث في مصادره  ار اطًوعلیه فإن 

  )٣(.ثم بیان مرتبته عند الحاجة ،األصلیة التي أخرجته بسنده

عزو األحادیث إلي من أخرجها من أئمة الحدیث في كتابه مع  :أو هو

  )٤(الحكم علیها 

  

  ر  درا ادأ م ا

إن معرفة علم التخریج من أهم ما یجب علي كل مشتغل بالعلوم الشرعیة 

  .حتى یتوصل إلي الحدیث في مواضعه األصیلة ،ویتعلم طرقه وقواعده ،أن یعرفه

حیث ال یسوغ لطالب العلم أن یستشهد بأي حدیث إال  ،والحاجة إلیه ماسة

  .المصنفین في كتابه مسنداً بعد معرفة من رواه من العلماء 

 دا درا  ن أ رة دوا رو   

                                                           

  ١٠ص  ، وطرق تخریج حدیث رسول اهللا ١/١١٢انظر تدریب الراوي  )١

  ٩ـ  ٨، وانظر أصول التخریج  ١/٢٠شرح الجامع الصغیر  فیض القدیر )٢

  ١٠أصول التخریج ودراسة األسانید ص  )٣

   ١٠ص  طرق تخریج حدیث رسول اهللا  )٤
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فبالتخریج یستطیع الباحث أن  ،ـ جمع أكبر عدد من أسانید الحدیث الواحد ١

مما ُیتیح له جمع أكبر عدد من  ،یعرف من أخرج الحدیث من األئمة

  .أسانید الحدیث الواحد

فبُمقابلة الطرق یظهر ما فیها من انقطاع  ،بتتبع الطرق ـ معرفة حال اإلسناد ٢

  .أو إرسال أو غیر ذلك

فقد نقف علي الحدیث من  ،ـ معرفة حال الحدیث بناء علي كثیر من الطرق ٣

وقد تكون  ،وبالتخریج قد نجد له ُطرقًا أخري حسنة ،طریق ما ضعیفاً 

  .صحیحة

ضعیفًا وبالتخریج نجد له ـ ارتقاء الحدیث بكثرة طرقه، فقد یكون الحدیث ٤

  .فیحكم له بالُحسن بدل الضعف ،متابعات وشواهد تقویه

  .ـ معرفة أقوال األئمة في الحكم علي الحدیث من حیث الصحة والضعف ٥

كأن یذكر في إسناد حدیث ما    " عن  ،ـ تمییز المهمل من رواة اإلسناد ٦

ل ذكره ممیزًا محمد " فبالتخریج قد نستطیع الوقوف علي نسبته من خال

  .في بعض الطرق األخري

كأن یذكر في إسناد حدیث ما " عن  ،ـ تعیین المبهم من الرواة في اإلسناد ٧

وقد  ،أو عن فالن  " فبتخریج الحدیث نقف علي عدد من طرقه ،رجل

  .یكون في بعضها تعیین هذا المبهم

خریج فبت ،كأن یروي المدلس عن شیخه بالعنعنة ،ـ زوال عنعنة المدلس ٨

الحدیث قد یمكن الوقوف علي طریق آخر یصرح فیه بالتحدیث مما یزیل 

  .سمة اإلنقطاع والتدلیس عن اإلسناد

وال  ،فإذا كان معنا حدیث في إسناده من اختلط ،ـ تمییز روایات المختلطین ٩

 ،ندري هل الراوي عنه في إسنادنا هذا روي عنه قبل االختالط أو بعده

كأن ُیَصرَّح في بعض الطرق بأن هذا الراوي  ،كفبالتخریج قد یتضح ذل

  .روي عنه قبل االختالط أو بعده

 ،فقد ُیذكر الراوي في اإلسناد بكنیته أو لقبه :ـ تحدید من لم ُیحدد من الرواة ١٠
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فبالتخریج یمكن معرفته وتمییزه بأن ُیذكر باسمه  ،ویشاركه فیها غیره

  .صریحاً 

وبالتخریج یتضح  ،حكم علي حدیٍث بالشذوذِ فقد یُ  :ـ زوال الحكم بالشذوذ ١١

ورود هذا الحدیث من غیر هذا الطریق الذي یظن تفرد راو به مما یدفع 

  .الشذوذ

 ،أو في المتن ،ـ معرفة أخطاء النُّسَّاخ فقد یخطئ الناسخ في اإلسناد ١٢

   ) ١(  .وبها یتضح الخطأ ،وبالتخریج یمكننا الوقوف علي الروایات

 )٢(ساعد الباحث علي الوصول إلي الحدیث وللتخریج طرق ت

                                                           

  . ١٤ـ  ١١ انظر طرق تخریج حدیث رسول اهللا  )١

وقد اكتفیُت بذكر هذه العناصر دون ذكر أمثلة موسعة لها، ألن البحث ال یتسع لمثل ذلك، 

  ك الباحث أهمیة فوائد التخریج أثناء الدراسة العملیة.وسیدر 

راجع في ذلك: أصول التخریج ودراسة األسانید أد / محمود الطحان، وطرق تخریج حدیث  )٢

أد /عبد المهدي عبد القادر، وكشف اللثام عن أسرار تخریج حدیث سید األنام   رسول اهللا 

  لحدیث أد / محمد محمود بكار، وغیرهم.أد / عبد الموجود عبد اللطیف، وعلم تخریج ا
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ما درا  ا   

  ا اول 

  .ا ل اد

   :األمور التي یجب اتباعها عند الترجمة لرجال اإلسناد

یجب علي الباحث في دراسة األسانید أن یبدأ أوًال بالترجمة لرجال اإلسناد 

ة أن كتب مع مالحظ ،رجًال رجًال حتى یتسنى له معرفة الثقات من الضعفاء

فعلي الباحث أال یْنُقل كل ما قیل في  ،التراجم قد تتوسع في ذكر الترجمة للرواة

  :بل یجب أن ُیَركَِّز علي عدة أمورٍ  ،الراوي

وذا ن  ،ووده ،و ،و ،و، ن ام اراوي اول

  .أو اف  ا وام أُ، ب إ ده

   هون ذك ن وو 

وت أو ارت اددة أ ـ معرفة الباحث في دراسة األسانید 

ومرة  ،فقد ُیذكر الراوي مرة باسمه ،من األسماء أو الكني أو األلقاب رواة

أو أنهم جماعة  ،فَیُظن من ال معرفة له أنه أكثر من راو ،أو غیر ذلك ،بكنیته

  .متفرقین

ة للراوي الواحد إما من فعل جماعة من وهذه التعریفات أو النعوت المتعدد 

 ،وٕاما من فعل راٍو واحد عنه ،َفَیْعِرفه كل واحٍد بغیر ما عرفه اآلخر ،الرواة عنه

وقد زلَّ في ذلك الكثیر  ،فیذكره مرة باسمه ومرة بغیر ذلك لیلتبس معرفته علي غیره

ا من أنواع وهذ ،وأحمد وغیرهما ،فضًال عن األئمة الكبار كالبخاري ،من العلماء

   .التدلیس المسمي بتدلیس الشیوخ

  وقد جمع الخطیب البغدادي ذلك في كتابه " موضح أوهام الجمع 

ثم بأوهام   ،ثم بأوهام یحیى بن معین  ،والتفریق  "   فبدأ كتابه بأوهام البخاري

   )١(...الخ .أحمد بن حنبل

                                                           

ت / د/  عبد المعطي أمین  ١٩٩٧ـ  ١٤٠٧طبع هذا الكتاب بدار المعرفة بیروت، األولي  )١

قلعجي، كما ُحقِّق الكتاب في  كلیة أصول الدین والدعوة بالقاهرة، وكلیة أصول الدین والدعوة 

  ٢/٢٧٩بالمنصورة كرسائل دكتوراه، وانظر توضیح األفكار 
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ما درا  ا   

 من كثیرة جماعة ذكر الكتاب هذا في أوردنا قد :یقول الخطیب البغدادي

 كنسبته إلیها یعزى التي واألمور ،وكنیته منهم واحد كل تسمیة إلینا انتهت الرواة

 ،ونسبه اسمه حقیقة بعضها في ُذكر ،مفترقة روایات في مختلفة وجوه على

 ،أبیه واسم اسمه موضع في وُغیِّر ،لقبه أو كنیته شهرة على البعض في واقتصر

 الروایات تلك إلیه انتهت من بعض أن ومعلوم ،یهالتمو  أنواع من بنوع ذلك وُموِّه

  )١(مأمون علیه غیر وتفریقها جمعها في الخطأ وقوع

ما ذكره الخطیب في الوهم الخامس من أوهام البخاري  ون أ ذك

 أبي بن محمد :المحمدین آباء من الشین باب آخر في البخاري قال :حیث قال

  .محمد بن عقوبی منه سمع ،محمد بن منكدر عن ،شملة

 عن ،بغداد قاضي مدیني  ،الواقدي عمر بن محمد :العین باب في قال ثم

  .بقلیل بعدها أو ومائتین سبع سنة مات ،الحدیث متروك ،ومالك معمر

 الواقدي عبد اهللا أبو عمر بن محمد :هو شملة أبي بن ومحمد :قال الخطیب

   به لواقديا والد یعقوب فكنى شملة ُیسمى أخ له وكان ،غیره لیس

  .)٢(له  تدلیساً  عنه الروایة في إلیه ، ونسبه

وعن عبید  ،وكان الخطیب البغدادي یروي في ُكتُِبه عن أبي القاسم األزهري

والجمیع  ،وعن عبید اهللا بن أحمد بن عثمان الصیرفي ،اهللا بن أبي الفتح الفارسي

  .)٣(شخص واحد من مشایخه  

و ذوي  ،ء ذوي اید ب ـ معرفة الباحث في دراسة األسان

 ،ومرة باسمه في إسناد آخر ،فربما ُیذكر الراوي في إسناد ما بكنیته مرة ،اء

                                                           

، ومما یجب التنبه إلیه أن المراد بأوهام البخاري هنا ١/٥موضح أوهام الجمع والتفریق  )١

  أوهامه في التاریخ الكبیر ال في الصحیح.

  ١/٢٧موضح أوهام الجمع والتفریق  )٢

   ١٦٢انظر مقدمة ابن الصالح  )٣
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وُیذكر في إسناد آخر باسمه "  ،)١(كأن ُیذكر في إسناد حدیث  " عن أبي الزناد " 

  .)٢(عبد اهللا بن ذكوان القرشي " فیظن من ال خبرة لدیه أنهما راویان مختلفان 

فقد ُیذكر الراوي في سنٍد باسمه  ،ب رواة ادثج ـ معرفة الباحث 

وفي  ،)٣(" ُبْندار " كأن ُیذكر في إسناد ما ،وبلقبِه في سنٍد آخر مرة أخري ،مرة

  إسناد آخر " محمد بن بشر العبدي البصري " فیظن من 

  .)٤(ال معرفة له باأللقاب أنهما شخصان 

 بأهل جهله یقبح جلیلٌ  فنٌ  وهو ،ف وافؤد ـ معرفة الباحث 

  .خطؤه َیكثر یعرفه لم ومن ،الحدیث أهل سیما ال ،العلم

  

   )٥(اللفظ  دون الخط في یتفق ما واؤف واف و

فیجب علي من یشتغل بدراسة األسانید أن یعرف األسماء والكني واأللقاب 

سواء كان  ،في النطق صیغتهاوتختلف  ،واألنساب التي تتفق في الخط صورتها

  ن أ ذك ،االختالف في الشكل أو في النطق

                                                           

  .١/٣٩٢، والتقریب ٢/٣٥٠انظر ترجمته في: تاریخ الدوري  )١

األسماء والكنى ألحمد بن حنبل  لكتب المطبوعة في األسماء والكنى واأللقاب:ومن أشهر ا )٢

، ١٩٨٥ـ  ١٤٠٦هـ ط دار األقصى الكویت، ت/ عبد اهللا یوسف الجدیع، األولي  ٢٤١

هـ، ط حیدر آباد ٣١٠الكني واألسماء ألبي ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي  وكتاب:

هـ، ط ٢٦١لكنى واألسماء لمسلم بن الحجاج النیسابوري ا وكتاب:هـ. ١٣٢٢الدكن بالهند، 

  المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمیة، ت / د / عبد الرحیم القشقري.

وقیل:  )١/١٢٠ الروي غیره (المنهل على یفرقه منه مكثراً  أي الحدیث بندار ألنه به ُلقِّب )٣

، = = = وكشف ١٧٠ لقب به ألنه كان بندار الحدیث أي حافظه (مقدمة ابن الصالح ص

) وانظر ترجمته في: تهذیب الكمال ١٣٣النقاب عن األسماء واأللقاب البن الجوزي ص 

  .٢/١٥٦والتقریب   ٢٤/٥٢٣

كشف النقاب عن األسماء واأللقاب ألبي الفرج بن  ومن أشهر الكتب المصنفة في األلقاب: )٤

یاض المالح، الطبعة األولي، هـ اإلمارات العربیة،عجمان ـ الشارقة، ت/ محمد ر ٥٩٧الجوزي 

هـ، ط ٨٥٢م.، ونزهة األلباب في األلقاب للحافظ ابن حجر العسقالني ١٩٩٣ه ـ  ١٤١٤

  ، ت/ عبد العزیز بن محمد ابن صالح.١٩٨٩ـ ١٤٠٩مكتبة الرشد بالریاض 

   ٢/٢٩٧تدریب الراوي  )٥
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ما درا  ا   

  وَم   ،م

  َسالَّم ـ كله بالفتح وتشدید الالم ـ كثیرٕاال خمسة فبتخفیف الالم وهم 

  .)١(* والد عبد اهللا بن سالم الصحابي المشهور

  ،البخاريشیخ  ،* والد محمد بن سالم بن الفرج الِبیَكْندي الكبیر

  .)٢(والراجح أنه بالتخفیف كما ذكر الحافظ ابن حجر   ،وقیل بالتشدید

  .)٣(* سَالم بن محمد بن ناهض المقدسي 

أبي علي  ،المتكلم الُجبَّائي  ،* سَالم جد محمد بن عبد الوهاب بن سَالم

  .)٤(المعتزلي 

  .)٥(* سالم بن أبي الُحقیق الیهودي 

  ارقق وهـ ـ معرفة الباحث 

  :أقسام وهو ،مسماه وافترق ولفظاً  خطاً  اتفق ما :وهو

،  )٦(القطان سعید بن كیحیى :آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من اول

   ،والحمصي ،القارئ :ثالثة ،عیاش بن بكر وكأبي ،)٧( واألنصاري

  

  

                                                           

   ٤/١١٨، واإلصابة ٣/٩٢١) انظر ترجمته في: االستیعاب  ١

  .٢/١٧٨، والتقریب ٧/٢٧٨،  والجرح ٩/٧٥ه في: الثقات انظر ترجمت )٢

   ٤/٤٠٢، واإلكمال ٣/٥٩انظر ترجمته في: لسان المیزان  )٣

    ١١/٥٥، وتاریخ بغداد ٥/٢٧١انظر ترجمته في: لسان المیزان  )٤

اإلكمال في رفع عارض االرتیاب عن  ومن أشهر الكتب المصنفة في المؤتلف والمختلف : )٥

هـ، ط ٤٧٨ختلف من األسماء ألبي نصر علي بن هبة اهللا بن جعفر بن ماكوال المؤتلف والم

الحافظ أبو بكر ابن عبد الغني  وذیل علیهبیروت  لبنان، ت/ عبد الرحمن المعلمي، 

: تكملة اإلكمال، ط مركز إحیاء التراث كتاب سمَّاههـ في ٦٢٩المعروف بابن نقطة 

تبصیر المنتبه  وكتاب:القیوم عبد رب النبي.، اإلسالمي، جامعة أم القرى، ت/ د / عبد 

المؤتلف والمختلف لعلي بن عمر بن  وكتاب:بتحریر المشتبه البن حجر العسقالني.،    

، ١٩٨٦ـ ١٤٠٦هـ، ط دار الغرب اإلسالمي، بیروت الطبعة األولي ٣٨٥مهدي الدارقطني 

  ت/ د / موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر.

   ٢/٣٥٥، والتقریب ٣١/٣٣تهذیب الكمال ) انظر ترجمته في:  ٦

  ٢/٣٥٦، والتقریب ٩/١٤٧) انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل  ٧
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ما درا  ا   

   . )١(والسلمي 

ا مثل ونسبتهم آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من:   

  .)٢( البخاري شیخ المشهور القاضي األنصاري اهللا عبد بن دمحم

  .)٣( ضعیف وهو ،سلمة أبو والثاني

   :مثل وأجدادهم آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من اث

 :اهللا عبد   اسمه عمن یروي منهم كل ،أربعة ،حمدان بن جعفر بن أحمد

  .)٤( حنبل بن أحمد بن اهللا عبد عن ،القطیعي بكر أبو :أحدهم

  .)٥(الدورقي  أحمد بن اهللا عبد عن ،السقطي بكر أبو :والثاني 

  .سنان بن محمد بن اهللا عبد عن ،الدینوري :والثالث 

  .الطرسوسي جبر بن اهللا عبد عن ،الطرسوسي :والرابع

راا مثل ونسبتهم وأجدادهم آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من:   

  :اثنان ،النیسابوري یوسف بن یعقوب بن محمد

    )٧(األخرم  بن اهللا عبد أبو :والثاني )٦(  األصم العباس أبو :أحدهما

 ،الجوني عمران أبي :مثل االسم دون ونسبتهم كنیتهم اتفقت من اس

  .)٩( البصري سهل بن وموسى ،)٨( التابعي الملك عبد :اثنان

                                                           

، ٢/٤٠٦، والتقریب ٣٣/١٣٢انظر ترجمة أبي بكر بن عیاش القارئ في:  تهذیب الكمال  )١

، ١/١٢٩، والحمصي في: المقتني في سرد الكني للذهبي ٢/٤٠٦والسلمي في: التقریب 

  .٣/٢٢٩المتروكین البن الجوزي والضعفاء و 

   ٢/١٨٩، والتقریب ٥/٤٠٨انظر ترجمته في: تاریخ بغداد  )٢

   ٢/١٨٦، والتقریب ٢/٢٦٦انظر ترجمته في: المجروحین  )٣

   ١٦/٢١٠، والسیر  ١/١٤٥انظر ترجمته في: لسان المیزان  )٤

   ٤/٤٩٢انظر ترجمته في: اإلكمال  )٥

  ٣٥٤، وطبقات الحفاظ ٢/٨٦٠انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ  )٦

   ٣/٨٦٤انظر ترجمته في:  تذكرة الحفاظ  )٧

   ١/٤٨٠، والتقریب ٥/٣٤٦انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل  )٨

    ٢/٧٦٣،  وتذكرة الحفاظ ١/٤٣٨انظر ترجمته في: المقتني في سرد الكني  )٩
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 ،صالح أبي بن صالح :مثل ،آبائهم وكنى أسماؤهم اتفقت من ادس

  .)٤(حریث بن عمرو ومولى ،)٣(واألسدي  ،)٢( السمان وابن ،)١( التوأمة مولى :أربعة

ا اإلطالق عند وافترقوا الكنیة أو االسم في اتفقوا من:  

 بالمدینة أو ،الزبیر " فابن اهللا بمكة "عبد قیل إذا :سلیمان بن مسلمة قال 

    ،عباس ابنف بالبصرة أو ،مسعود فابن بالكوفة أو ،عمر فابن

  .المبارك فابن بخراسان أو

 وٕاذا )والزاي بالحاء (فهو شعبة غیر أطلقه إذا :عباس ابن عن حمزة أبو

 یروي شعبة أن :وقیل ،الضبعي عمران بن نصر )والراء بالجیم(فهو  شعبة أطلقه

 بن نصر وهو واحداً  إال )والزاي بالحاء(حمزة  أبو كلهم عباس ابن عن سبعة عن

  .)بالجیم(      فهو شعبة أطلقه وٕاذا )والراء بالجیم( فإنه عمران

ـ  والمیم ـ بالمد  اآلملي :كثیر منهم وهو ،خاصة نسبتهم اتفقت من ان

 ممن جیحون آمل والثاني ،طبرستان آمل من طبرستان علماء أكثر :السمعاني قال

 القاضيو  ،الغساني علي أبو وغلط ،البخاري شیخ حماد بن اهللا عبد إلیه ینسب

  .طبرستان آمل إلى بنسبته عیاض

   )٦(حنیفة  أبي مذهب ، وٕالى)٥( حنیفة بني إلى ینسب :الحنفي ومنهم 

ر    

 بمجیئه أو ،عنه بالمروي أو ،عنه بالراوي إما ُیعَرف النوع هذا من ُأْطِلق وما

  .)٧(مبینًا  آخر طریق من

                                                           

   ١/٣٤٧، والتقریب ٤/٥٥انظر ترجمته في: الكامل  )١

   ١/٣٤٥في: التقریب انظر ترجمته  )٢

  ١/٣٤٥، والتقریب ٦/٤٦٣انظر ترجمته في: الثقات  )٣

  ١/٣٤٥، والتقریب ٦/٤٦٣انظر ترجمته في: الثقات  )٤

  ) ١/٣٩٧مثاله: ثمامة بن أثال الحنفي، وسراج بن عقبة بن طلق الحنفي (اللباب  )٥

علي بن محمد ابن  ومثاله: ابنه حماد بن أبي حنیفة، والقاضي أبو عبد اهللا الحسین بن )٦

  ) ١/٣٩٧جعفر الصیمري الحنفي، وأبو الحسن عبد اهللا بن الحسن الكرخي الحنفي (اللباب 

   ٣/٢٦٩، وفتح المغیث للسخاوي ٢/٣١٦، وانظر تدریب الراوي ١٢٧المنهل الروي  )٧
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ر دةو شخاص شخصًا واحداً فربما ظن األ ،األمن من اللبس، 

وُیَصحِّح  ،فُیَضعِّف ما هو صحیح ،وربما یكون أحد المشتركین ثقة واآلخر ضعیفاً 

   )١( ما هو ضعیف

ثم  ،فیجب علي من یشتغل بدراسة األسانید أن یمیز بین المشتركین أوالً 

   .حتى یصحح أو ُیضعِّف علي بینٍة من أمره ،الترجمة له ثانیاً 

ر اا   طبوا ء وان ا ل .  

یجب علي المشتغل بدراسة األسانید أن یعتني بضبط ما ُیشكل من األسماء 

ویكون ضبطه بالحروف  ،فهذا أمر ال ُیعرف بالقیاس ،والكنى واأللقاب واألنساب

مع  ،وبالحروف في الهامش ،والواجب الضبط بالقلم في األصل ،ال بالتشكیل فقط

المغني في ضبط  :ومن أفضل ما ُیستعان به في ذلك كتاب ،الضبطذكر مصادر 

  .)٢(وهو مطبوع  ،للعالمة مجد الدین محمد بن طاهر الحنفي ،أسماء الرجال

ومن أفضل ما  ،وٕاذا كانت النسبة غیر معروفة فلیرجع إلي ُكتب األنساب

ذیب اللباب في ته :ومختصره ،)٣(األنساب للسمعاني  :یستعان به في ذلك كتاب

  .)٤(األنساب البن األثیر 

وٕاذا كانت النسبة إلي بلدة ونحوها فلیرجع إلي كتاب معجم البلدان لیاقوت 

  .الحموي وهو مطبوع أیضاً 

  .ون ام ،ز ال  ار اث

یجب علي المشتغل بدراسة األسانید أن یكون علي علٍم بكیفیة تمییز الراوي 

أو نسبة  ،من غیر ذكر أبیه ،لراوي في السند باسمه فقط" فقد ُیذكر ا ،المهمل

كأن ُیذكر في إسناد حدیث ما "  ،)٥(ویكون اسمه متفقًا مع غیره "  ،ُتمیزه عن غیره

                                                           

   ٣/٢٧٠فتح المغیث للسخاوي  )١

  م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢طبعته دار الكتاب العربي  )٢

بد الكریم بن محمد السمعاني، والكتاب طبعته دار الكتب العلمیة، بیروت، هو أبو سعدع )٣

  هـ، تحقیق عبد الرحمن بن یحیى.١٤٠٠لبنان، الطبعة الثانیة 

  طبعته دار صادر، بیروت، بدون. )٤

   ٢٧٩ /٣ المغیث انظر فتح )٥
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وكذا قد ُیذكر الراوي  ،أو ابن سلمة ،هل هو ابن زید ،حماد " من غیر أن ُینسب

  .بكنیته فقط من غیر تمییز بغیرها

   :یمكن تمییز المهمل بعدة أمور     ز ال

  النظر في األصول المتعددة للكتاب الواحد من كتب الحدیث  اول

 ،وینسبه الباقون في نسخهم ،فقد َیذكر أحد رواة الكتاب الواحد الراوي مهمالً 

حدثنا  ،حدثنا محمد :وهذا األمر یظهر جلیًا في صحیح البخاري كأن یقول مثالً 

  .وحدثنا إسحاق وال یزید علي ذلك شیئاً  ،وال ینسبهما ،أحمد

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفصل السابع من هدي الساري مقدمة فتح 

الفصل السابع في تبیین األسماء المهملة ( :تحت عنوان ،الباري أمثلة كثیرة لذلك

  .ففیه فوائد جمَّة ،فلُیرجع إلیه )١( )التي یكثر اشتراكها

)  ٢(الجیَّاني     الغساني أحمد بن محمد بن حسین علي أبي وقد ألَّف اإلمام

  )٣(كتابًا  قیِّمًا  أسماه  " تقیید المهمل وتمییز المشكل " 

ا تخریج الحدیث والنظر في أسانیده:  

فإن جمع  ،یمكن تمییز المهمل أیضًا عن طریق التخریج العلمي للحدیث

فقد ُیهمل الراوي في  ،المبهم طرق الحدیث یساعد كثیرًا علي تعیین المهمل وتسمیة

وقد تحدثُت عن التخریج وأهمیته في دراسة  ،ویأتي منسوبًا في روایة أخري ،روایة

  .األسانید في التمهید فلُیرجع إلیه

فكثیرًا ما  ،قد ُیدرك ـ أي المهمل ـ بالنظر في روایاته :یقول ابن الصالح 

  )٤(یأتي ممیزًا في بعضها 

 َأْخَبَرَنا: َقالَ  ،ِإْسَحاقُ  َحدَّثََنا :اري في صحیحه قالما رواه البخ ل ذك

: َقالَ  َأِبیِه، َعنْ  ُجَحْیَفَة، َأِبي ْبنِ  َعْونِ  َعنْ  الُعَمْیِس، َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  َعْوٍن، ْبنُ  َجْعَفرُ 
                                                           

١/٢٢٢ )١   

 الجیانى أحمد نب محمد بن الحسین علي أبو األندلس محدث الثبت اإلمام هو الحافظ )٢

  ) ٤/١٢٣٣ الحفاظ هـ  (تذكرة٤٩٨األندلسي ت 

  هـ، وقام بتحقیقه األستاذ محمد أبو الفضل ١٤١٨قامت بطبعه وزارة األوقاف بالمغرب  )٣

  .١٨٣مقدمة ابن الصالح  )٤



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

َالِة، َفآَذَنهُ  ِبَاللٌ  َفَجاَءهُ  ِباألَْبَطِح،  اهللاِ  َرُسولَ  َرَأْیتُ   َحتَّى ِبالَعَنَزةِ  ِبَاللٌ  َخَرجَ  مَّ ثُ  ِبالصَّ

َالةَ     َوَأَقامَ  ِباألَْبَطِح،  اهللاِ  َرُسولِ  َیَديْ  َبْینَ  َرَكَزَها    )١( الصَّ

 الروایات من شيء في منسوباً  هذا إسحاق یقع لم :یقول الحافظ ابن حجر

 بأنه األطراف في )٣(خلف  وجزم ،)٢( الوقت أبي طریق من النسخ بعض في إال

 منصور ؟ ابن أو إبراهیم ابن هو هل الكالباذي نصر أبو وتردد ،منصور ابن

 هذا روى مسلماً  بأن ذلك على واستدل ،منصور ابن أنه الجیاني علي أبو ورجَّح

 وهو ،اإلسناد بهذا ،عون بن جعفر عن ،منصور بن إسحاق عن بعینه الحدیث

  .)٤(قوي  استدالل

كأن یروي  ،من الكتاب نفسه منسوباً وقد ُیذكر هذا المهمل في موضع آخر 

وینسبه في مكان آخر من الكتاب  ،صاحب الكتاب عن " حجاج " في موضع

نفسه بأنه " حجاج بن ِمْنهال " شریطة أن یكون الشیخ واحدًا في الموضعین بمتن 

في كتاب الشهادات  ،وذلك كما وقع للبخاري في صحیحه في قصة اإلفك  ،واحد
  .دیث في كتاب المغازي ذكر حجاج منسوباً وحینما كرر الح ،)٥(

                                                           

 وقول وجمع بعرفة وكذلك كتاب األذان، باب األذان للمسافرین إذا كانوا جماعة واإلقامة )١

، ومسلم: كتاب ٦٠٧ح١/٢٢٧ المطیرة أو الباردة اللیلة في الرحال في الةالص المؤذن

عن إسحاق بن منصور، وعبد بن ُحَمْید     ٥٠٣ح١/٣٦٠الصالة، باب سترة المصلي  

  كالهما عن جعفر بن عون به.

 عبد الوقت أبو اآلفاق مسند اإلسالم شیخ الصوفي الخیر الزاهد اإلمام هو الشیخ :الوقت أبو )٢

 إسحاق بن إبراهیم بن شعیب بن عیسى اهللا عبد أبي المعمر المحدث الشیخ بن ولاأل

  ) ٢٠/٣٠٣ النبالء أعالم هـ  (سیر ٥٥٣المالیني، ت  الهروي ثم السجزي

  هو خلف بن حمدون الواسطي  في كتابه أطراف الصحیحین. )٣

  ٢٢٦مقدمة فتح الباري  )٤

قال:  ٢٤٩٤ح ٢/٩٣٢فقال: ال نعلم إال خیرًا.... كتاب الشهادات، باب إذا عدَّل رجل رجًال  )٥

اٌج، َحدَّثََنا ، ُعَمرَ  ْبنُ  اهللاِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا َحجَّ  َعنِ  ُیوُنُس، َحدَّثَِني: اللَّْیثُ  َوَقالَ  َثوَباُن، َحدَّثََنا النَُّمْیِريُّ

َبْیِر، ْبنُ  ُعْرَوةُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  ِشَهاٍب، اْبنِ   اهللاِ  َوُعَبْیدُ = =  َوقَّاٍص، ْبنُ  َوَعْلَقَمةُ  َسیَِّب،اْلمُ  َواْبنُ  الزُّ

 َلَها َقالَ  ِحینَ  َبْعًضا، ُیَصدِّقُ  َحِدیِثِهمْ  َوَبْعُض  َعْنَها، اهللاُ  َرِضيَ  َعاِئَشَة، َحِدیثِ  َعنْ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنُ 

 ِفي َیْسَتْأِمُرُهَما الَوْحُي، اْسَتْلَبثَ  ِحینَ  َوُأَساَمةَ  َعِلی�ا،  اهللاِ  َرُسولُ  َفَدَعا َقاُلوا، َما اِإلْفكِ  َأْهلُ 

ا َأْهِلِه، ِفَراقِ   َأْمًرا َعَلْیَها َرَأْیتُ  ِإنْ : َبِریَرةُ  َوَقاَلتْ  َخْیًرا، ِإالَّ  َنْعَلمُ  َوالَ  َأْهُلَك،: َفَقالَ  ُأَساَمةُ  َفَأمَّ

، َحِدیَثةُ  َجاِرَیةٌ  َأنََّها ِمنْ  َأْكَثرَ  َأْغِمُصهُ   َفَتْأُكُلُه، َفَتْأِتي  الدَّاِجُن، َأْهِلَها، َعِجینِ  َعنْ  َنامُ تَ  السِّنِّ
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فضًال عن الكتب التي  ،والشروح الحدیثیة ،مراجعة كتب األطراف اث

  .ُصنِّفت في تمییز المهمل من األسماء

 َجِریًرا، َسِمعَ  ِإْسَحاُق، َحدَّثََنا :ما رواه البخاري في صحیحه قال :ومثال ذلك

 ِكْسَرى، َهَلكَ  ِإَذا : اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، َسُمَرَة، نِ بْ  َجاِبرِ  َعنْ  الَمِلِك، َعْبدِ  َعنْ 

 َلتُْنَفَقنَّ  ِبَیِدِه، َنْفِسي َوالَِّذي َبْعَدُه، َقْیَصرَ  َفالَ  َقْیَصُر، َهَلكَ  َوإَِذا َبْعَدُه، ِكْسَرى َفالَ 

ر منسوبًا في فإن " إسحاق " شیخ البخاري لم ُیذك  )١(" .اهللاِ  َسِبیلِ  ِفي ُكُنوُزُهَما

في ترجمة عبد  ،ونسبه المزي في تحفة األشراف ،موضع آخر من صحیح البخاري

عن إسحاق ابن  ،خ فرض الخمس(فقال   ،عن جابر بن سمرة ،الملك بن ُعمیر

   )٢(عن جریر  ،إبراهیم

" مستند المزي فیه أن الحدیث ُوجد في  :وقال ابن حجر في هدي الساري

  )٣(سند إسحاق بن راهویه بهذا السیاق مسند جابر بن سمرة من مُ 

 ابن هو وجریر ،راهویه ابن هو :" إسحاق :وكذا نسبه الحافظ في الفتح فقال

 إسحاق یر لم أنه الجیَّاني علي أبو وذكر ،عمیر ابن هو الملك وعبد ،الحمید عبد

                                                                                                                                              

 َأْهِلي ِمنْ  َعِلْمتُ  َما َفَواهللاِ  َبْیِتي، َأْهلِ  ِفي َأَذاهُ  َبَلَغِني َرُجلٍ  ِفي َیْعِذُرَنا َمنْ  : اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ 

  .َخْیًرا ِإالَّ  َعَلْیهِ  َعِلْمتُ  َما َرُجالً  َذَكُروا َوَلَقدْ  َخْیًرا، ِإالَّ 

اجُ  قال: َحدَّثََنا   ٣٨٠١ح٤/١٤٧٥، باب شهود المالئكة بدرًا وفي كتاب المغازي  ْبنُ  الَحجَّ

، ُعَمرَ  ْبنُ  اهللاِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا ِمْنَهاٍل، ، َسِمْعتُ : َقالَ  َیِزیَد، ْبنُ  ُیوُنُس  َحدَّثََنا النَُّمْیِريُّ : َقالَ  الزُّْهِريَّ

َبْیِر، ْبنَ  ُعْرَوةَ  َسِمْعتُ   َعنْ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنَ  اهللاِ  َوُعَبْیدَ  َوقَّاٍص، ْبنَ  َوَعْلَقَمةَ  اْلُمَسیَِّب، ْبنَ  َوَسِعیدَ  الزُّ

 َفَأْقَبْلتُ : َقاَلتْ  الَحِدیِث، ِمنَ  َطاِئَفةً  َحدَّثَِني ُكلٌّ  ، النَِّبيِّ  َزْوجِ  َعْنَها، اهللاُ  َرِضيَ  َعاِئَشَة، َحِدیثِ 

 ُقْلِت، َما ِبْئَس : َفُقْلتُ  ِمْسَطٌح، َتِعَس : َفَقاَلتْ  ِمْرِطَها، ِفي ِمْسَطحٍ  ُأمُّ  َفَعَثَرتْ  ِمْسَطٍح، َوُأمُّ  َأَنا

  ".اِإلْفكِ  َحِدیثَ  َفَذَكرَ  َبْدًرا، َشِهدَ  َرُجالً  َتُسبِّینَ 

  .٢٩٥٣ح ٣/١١٣٥أحلت لكم الغنائم  كتاب فرض الخمس، باب قول النبي  )١

، وٕاسحاق: هو ابن إبراهیم الحنظلي المعروف بابن راُهویه  ٢٢٠٤ح  ٢/١٢٦تحفة األشراف  )٢

  هـ. ٢٣٨

   ٢٢٦هدي الساري  )٣
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 فغلب ،السیاق بهذا إسحاق مسند في بعده وجدناه لكن ،الرواة من ألحدٍ  منسوباً  هذا

  .)١(المراد  أنه الظن على

راا النظر في شیوخ الراوي وتالمیذه.  

مع  ،یمكن تمییز المهمل من الرواة أیضًا بالنظر في شیوخ الراوي وتالمیذه

فال ُیعرف َمْن "  ،فإذا روي  رجل عن " حماد " مثًال ولم ینسبه ،النظر في الطبقات

فُیْنظر في شیوخ الراوي وتالمیذه  ،ةإال بقرین ،أو ابن سلمة ،حماد " هل هو ابن زید

مع معرفة من اختص باإلكثار وبالروایة عن أحدهما دون  ،في هذه الحالة لیتمیز

  .اآلخر

وقد عقد الحافظ المزي في تهذیب الكمال في آخر ترجمة " حماد بن سلمة " 

ثم ذكره الحافظ الذهبي في  ،)٢( فصًال مختصرًا في كیفیة التمییز بین الحمادین

  .)٣(في آخر ترجمة " حماد بن زید " بشيء من التفصیل  ،یر أعالم النبالءس

                                                           

المكمل في بیان المهمل  ومن الكتب المصنفة في بیان المهمل:.  ٦/٢٢١فتح الباري  )١

تقیید المهمل  ككتاب:للخطیب البغدادي، وأفرد العلماء كتبًا للمهمل في صحیح البخاري 

هـ، وعقد الحافظ ابن حجر ٤٩٨المشكل " للحسین بن محمد بن أحمد الغساني ت  وتمییز

فصًال للمهمل الواقع في صحیح البخاري في الفصل السابع في تمییز األسماء المهملة التي 

  یكثر اشتراكها " من هدي الساري، وعقد باب المبهمات في التهذیب بعد الكني واأللقاب. 

 ،جماعة الحمادین عن الروایة في اشترك قول الحافظ  المزي : قدی ٧/٢٦٩تهذیب الكمال  )٢

  جماعة... ثم ذكرهم. منهما واحد كل عن بالروایة وانفرد

 من كثیر عن الروایة في الحمادان قال الذهبي ـ رحمه اهللا ـ: اشترك ٤٦٦ـ  ٧/٤٦٤السیر  )٣

 = ولم حماد عن منهم الرجل روى فربما ،المحدثین من جماعة جمیعاً  عنهما وروى ،المشایخ

 لم قلیل ـ ـ وذلك القرائن من السند عري فإن ،بقرینة إال هو الحمادین أي یعرف فال ،ینسبه

 على الحدیث هذا :ونقول سلمة ابن نقدره أو ،نتردد بل سلمة، ابن أنه وال ،زید ابن بأنه نقطع

  .... "..جمیعا بهما احتج قد مسلم إذ ،مسلم شرط

واة المختصین ب " حماد بن زید " الذین ما لحقوا ابن سلمة،  ثم ذكر ثم ذكر طائفة من الر 

شیوخهما معًا، وتالمیذهما، ثم ذكر الحفاظ المختصین باإلكثار من الروایة عن حماد بن 

 وأبهمه حماد عن روى قد الطبقة هؤالء من الرجل رأیت سلمة، ثم حماد بن زید، ثم قال: فإذا

 :فقال لقیهما ممن رجل روى إذا سلمة، وكذا بن حماد یدرك لم هذا وأن ،زید ابن أنه علمت

 االشتراك على شیوخهما من رأیته فإن هو ؟  من حماد شیخ في نظر ،وسكت حماد حدثنا

 المختصین بشیوخه= =عرفته  والتفرد االختصاص على أحدهما شیوخ من رأیته وٕان ،ترددت
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" قد ُیدرك ـ أي المهمل ـ بالنظر في حال الراوي والمروي   :یقول ابن الصالح

  .)١(عنه " 

  .النظر في أوائل أسانید كتب الحدیث اس

یمكن أن نمیز المهمل أیضًا من خالل النظر في أوائل أسانید كتب 

حیث إن بعض األئمة ینسبون الراوي عند ذكره ألول مرة أو مرتین أو  ،دیثالح

كأن یقول الخطیب في  ،)٢(ثم ُیهمله بعد ذلك اعتمادًا علي أنه تقدم منسوبًا   ،ثالثة

حدثنا عبید اهللا بن أحمد بن عثمان الصیرفي ـ وذلك في أول مرة  :اإلسناد مثالً 

  .حدثنا عبید اهللا ـ عند ذكره له مرة أخري ـ :یذكره فیها ـ ثم یقول في إسناد آخر

  .الرجوع إلي غالب الظنون أو القرائن ادس

بعد أن ذكر في كیفیة تمییز المهمل " النظر في حال  الصالح ابن قال

  )٣(یقوى "  ال بظن ذلك في قالوا وربما :الراوي والمروي عنه " قال

                                                                                                                                              

 فال سلمة بن حماد عن روى وربما ،بهوینس إال زید بن حماد عن یروي ال عفان عادة ثم ،به

 العكس فعلى حرب بن سلیمان فأما ،خالد بن وهدبة ،منهال بن حجاج یفعل ینسبه  وكذلك

 موسى قال ومتى ،زید ابن فهو ،حماد حدثنا :قاال فإذا ،یفعل عارم وكذلك ،ذلك من

  .أعلم واهللا روایته فهو سلمة ابن فهو حماد حدثنا :التبوذكي

 ابن وأصحاب ،قدماء كبار الثوري سفیان فأصحاب ،السفیانین في سواء االشتراك هذا مثل ویقع

 سفیان حدثنا :فقال روى قد القدیم رأیت فمتى ،أبین وذلك ،الثوري یدركوا لم صغار عیینة

 ابن عن منهم واحد روى فإن ،نعیم وأبي والفریابي مهدي وابن كوكیع وهم ،الثوري فهو وأبهم

 ،اإللباس لعدم ینسب، أن یحتاج فال عیینة ابن وأدرك الثوري یلحق لم الذي فأما ،بیَّنه عیینة

  الناس. طبقات بمعرفة فعلیك

  ١٨٣مقدمة ابن الصالح  )١

، حیث ذكر الخطیب أن بعض الشیوخ قد ینسبون الذین ٢١٥الكفایة في علم الروایة ص  )٢

ذكر أسمائهم فقط دون  حدثوهم باألحادیث في أولها، ثم یقتصرون في بقیة األحادیث علي

  نسبتهم.

 عن بحدیث یوماً  المطرز زكریا بن القاسم حدث ثم قال: وذلك كما ١٨٣مقدمة ابن الصالح  )٣

 هذا سفیان من :الحافظ نصر بن طالب أبو له فقال سفیان عن مسلم بن الولید عن همام أبي

 ألن :؟ قال أین من :مطرزال فقال ،عیینة ابن هو بل طالب: أبو له فقال الثوري،  هذا :؟ فقال

  =عیینة. بابن ملئ وهو محفوظة، معدودة أحادیث الثوري عن روى قد الولید
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ل " مراعاة طبقة الراوي وقال الحافظ السخاوي بعد أن ذكر في تمییز المهم

 ،شدید فإشكاله ،معاً  بهما مختصاً  كان أو منها بواحد ذلك یتبین لم ومتى  :"

  .)١(الغالب "  والظن ،القرائن إلى فیه فُیرجع

 ،فمشكل جداً  ،" إن لم ُیَبیَّن ـ أي المهمل ـ واشتركت الرواة :وقال السیوطي

  )٢( أو یتوقف ،ُیرجع فیه إلي غالب الظنون والقرائن

  .وأ ر اث ت

كأن ُیقال  ،والنساء الرجال من اإلسناد أو المتن في ذكره أبهم من م

  .أو ابن عم لي وله أكثر من ابن عم ،أو حدثتني امرأةٌ  ،حدثني رجلٌ  :مثالً 

  واد ر م ان

  .إلیه متشوقة النفس فإن ،علیه هو ما على الشيء تحقیق ا ـ 

  .فضیلته بمعرفته فیستفاد ،له منقبة الحدیث في یكون أن ـ  ٢

 من السالمة بتعیینه فیحصل ،مناسب غیر فعل نسبة على یشتمل أن ـ ٣

  .المنافقین من ذلك كان إذا وخصوصاً  ،الصحابة أفاضل من غیره في الظن جوالن

 هو هل بمعرفته فیستفاد آخر حدیث عارضه حكم عن سائالً  یكون ـ أن ٤

   .هذا في مبهمات المتن .إسالمه زمن عرف إن ناسخ

 للحدیث لیحكم ضعفه أو ،ثقته تفید فمعرفته اد  ام ن وإن

  .)٣( غیرها أو بالصحة

                                                                                                                                              

 عنه حدیثه من هذا یكون أن به ملیئاً  كونه من یلزم ال ألنه ،نظر قال الحافظ العراقي: وفیه= 

  .المعدودة األحادیث تلك من یكون أن یجوز بل أطلقه، إذا

 عیینة ابن عن الولید روایة الرجال وأسماء التاریخ كتب من شيء في أر لم أني على :ثم قال

بزمن    (التقیید  عیینة ابن قبل الولید وفاة ذلك ویرجح ،الثوري عن روایته ذكروا وٕانما ،البتة

  ).٤١٦واإلیضاح ص 

   ٣/٢٨٢فتح المغیث  )١

  .٢/٣٢٩تدریب الراوي  )٢

هـ، ت/  ٨٢٦للحافظ أبي زرعة العراقي ت  ٩٢ـ ١/٩١المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد  )٣

األستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الحمید البر، طبعة دار الوفاء، ودار األندلس الخضراء، 

  م ١٩٩٤هـ، ١٤١٤األولي 
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 الخبر یرد التي الجهالة زوال :عنه البحث وفائدة :یقول الحافظ السخاوي

 أو شیخ أو رجل أخبرني :یقال كأن ،اإلسناد أصل في اإلبهام یكون حیث ،معها

 تعرف ال اسمه أبهم ومن ،راویه عدالة الخبر قبول شرط ألن ،بعضهم أو فالن

 یكفي ال إیاه إبهامه مع له عنه الراوي تعدیل فرض ولو ؟ بل عدالته فكیف عینه

 قلیل إنه :كثیر ابن فیه قال ونحوه المتن أصل في یقع مما عداه وما ،األصح على

 من كثیر به یتحلى شيء ولكنه ،الحدیث علي الحكم معرفة إلى بالنسبة الجدوى

  .)١(وغیرهم  المحدثین

وهل یؤثر اإلبهام  ،مما سبق یتضح لنا أثر اإلبهام في السند وفي المتن

أما إذا كان  ،وهذا فیما إذا كان المبهم غیر صحابي ،علي صحة الحدیث أو ال

  .صحابیًا فإن عدم معرفته ال تؤثر في صحة الحدیث من عدمه

 ما ر            یعرف المبهم بعدة أمور:    

  .واضح وذلك الروایات بعض في مسمى بوروده ـ  ١

  .منهم كثیر على السیر أهل ـ بتنصیص ٢

  ذلك في المبهم الراوي فیه لذلك أسند آخر حدیث بورود استدلوا ـ وربما ٣

)٢(.  

  

رار اا   ذهراوي ووخ ا رن أ.  

یجب علي من یشتغل بدراسة األسانید معرفة طبقة الراوي بذكر بعض ـ 

علي أن یكون من  ،فإذا كثروا فلیقتصر علي ثالثة من أشهرهم ،شیوخه وتالمیذه

 :ثم لیقل بعد ذكره لهم ،بینهم شیخ الراوي وتلمیذه المذكورین في السند الذي یدرسه

  .وغیرهم :أو ،وخلق

                                                           

  ٣/٣٠١فتح المغیث للسخاوي  )١

األسماء المبهمة  ككتاب: وهناك كتب أفردت في بیان المبهم . ٢/٣٤٢انظر تدریب الراوي  )٢

المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد ألبي وهـ، ٤٦٣األنباء المحكمة للخطیب البغدادي  في

  هـ.٥٧٨الغوامض والمبهمات البن بشكوال وهـ ابن الحافظ العراقي، ٨٢٦زرعة العراقي 
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المیذ فالبد من ذكرهم جمیعًا حتى یخرج أما إذا قلَّ عدد األشیاخ والت

  .صاحب الترجمة عن حد الجهالة

ا  طوا ١( القوم المتشابهون(  

بأن  ،أو في اإلسناد فقط ،قوم تقاربوا في السن واإلسناد و اطح

  )٢(أو یقاربوا شیوخه  ،یكون شیوخ هذا هم شیوخ اآلخر

ان في اللفظ فیظن أن أحدهما هو فقد یتفق اسم ،وعلم الطبقات فٌن مهمٌ 

فإن كانا من طبقة  .فیتمیز ذلك بمعرفة طبقتیهما إن كانا من طبقتین ،اآلخر

فربما  ،وربما ُعرف ذلك بمن فوقه أو دونه من الرواة ،فربما أشكل األمر ،واحدة

فإن اشتركا فیمن رویا  .كان أحد المتفقین في االسم ال یروي عمن روي عنه اآلخر

وٕانما یمیز ذلك أهل الحفظ  ،فاإلشكال حینئذ أشد ،من روي عنهماوفی ،عنه

وقد  )٣(وبسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط غیر واحد من المصنفین  ،والمعرفة

  .)٤(سبق الحدیث عن الحمادین في تمییز المهمل فلیرجع إلیه 

                                                           

  ١٠/٢١٠لسان العرب  )١

 ومن أشهر الكتب. ٢٣٢، ونخبة الفكر ١١٥، وانظر المنهل الروي ٢/٣٨١تدریب الراوي  )٢

هـ، ط دار الهجرة، ٢٦١الطبقات لإلمام مسلم بن الحجاج  كتاب المصنفة في هذا الفن:

 وكتابم، ت /أبو عبیدة مشهور بن حسن.، ١٩٩١هـ ـ ١٤١١الثقبة، السعودیة، األولي 

الطبقات الكبرى البن سعد وهو مطبوع مشهور، قال عنه الحافظ السیوطي: وطبقات ابن 

د، وله كتابان آخران في ذلك، وهو ثقة في نفسه، لكنه كثیر سعد الكبیر عظیم كثیر الفوائ

الروایة فیه عن الضعفاء، منهم شیخه محمد بن عمر الواقدي، وال ینسبه، بل یقتصر علي 

  ).٢/٣٨١اسمه واسم أبیه، وشیخه هشام بن محمد بن السائب الكلبي (تدریب الراوي 

  بتصرف. ٤٧٤ـ ٤٧٣فتح المغیث للعراقي  )٣

إلي أن بعض العلماء قد یعد  ٣٧٢حافظ العراقي في أواخر معرفة التابعین ص أشار ال )٤

كما عدَّ الحاكم (في معرفة علوم الحدیث  إما لغلط منهمبعض الصحابة في طبقة التابعین 

) في األخوة من التابعین: النعمان وسویدًا ابن مقرن المزني، وهما صحابیان ١٥٤ص 

، ویقارب التابعین ا لكون الصحابي من صغار الصحابةوٕاممعروفان من جملة المهاجرین، 

في طبقتهم في كون روایته أو غالبها عن الصحابة كما عدَّ اإلمام مسلم  (في كتابه الطبقات 

  ) یوسف بن عبد اهللا بن سالم، ومحمود بن لبید في التابعین.١/٢٢٧



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

طا ر دةو أو كنیة أو اسم في المشتبهین تداخل من األمن 

من  المراد حقیقة والوقوف على ،التدلیس تبیین على اإلطالع وٕامكان ،ذلك نحو

  )١(العنعنة 

حتى ال  ار ن ارـ كما یجب علي الباحث أن َیُنصَّ علي روایة 

  .َیُظن القارئ أن في السند انقالباً 

رو عمن هو دونه في  ،أو هما ،أو السن ،أن یروي الكبیر القدر

  )٢(یهما ـ أي القدر والسن ـ أو ف ،كل منهما

 ،طبقة وأقدم ،سناً  أكبر الراوي یكون أن أد  أم اوع وذا

  .مالك عن ،سعید بن ویحیى ،كالزهري

ا بن اهللا عبد      عن ،كمالك ،والعلم الحفظ في قدراً  أكبر یكون أن 

  .موسى بن اهللا عبید عن ،وٕاسحاق وأحمد ،دینار

 وكروایة ،كعب عن ،العبادلة كروایة ،الجهتین من كبرأ یكون أن اث

 علي بن محمد عن سعید بن الغني عبد منهم ،تالمذتهم عن العلماء من كثیر

 هذا ومن ،ماكوال ابن عن والخطیب ،الخطیب عن البرقاني بكر وأبو ،الصوري

 ،مالك عن كالزهري ،تابعه عن والتابعي ،التابعي عن الصحابي روایة النوع

وقیل  )٣( .تابعیاً  عشرین من أكثر عنه وروى ،التابع تابع فإنه ،شعیب بن رووكعم

  .)٤(وعدهم الحافظ أبو الفضل العراقي نیفًا وخمسین  ،أكثر من سبعین

 :ولذا قال ابن عیینة ،الزكیة واألنفس ،العلیة الهمم إلیه تدعو مهم نوع وهو

  .)٥( هودون ومثله فوقه عمن یأخذ حتى محدثاً  الرجل یكون ال

 لكونه ،أفضل أو ،سناً  أكبر عنه المروي كون یتوهم ال أن ذره ودة 

  .منزلتهما فتجهل ،األغلب هو
                                                           

   ٣/٣٨٧فتح المغیث للسخاوي  )١

  ٢/٥٣١اختصار علوم الحدیث  )٢

  بتصرف  ٧٨ـ  ٧٧منهل الروي ال )٣

  .٤٧٣، وفتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للعراقي ٢/٢٤٥انظر تدریب الراوي  )٤

  ٢/٢١٨، وانظر في قول ابن عیینة: الجامع ألخالق الراوي ٣/١٧٠فتح المغیث  )٥
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 العمل من فیه ما مع ،السند في االنقالب ظن من الخوف ط ودة

  .)١(منازلهم   الناس أنزلوا :بقوله

 وٕالفات ،الصغیر بذكر الكبیر من التنویه أً اوع ذا واد ون

 نقل الحرمین إمام إن إفادته بعد السبكي التاج قال وقد ،عنه األخذ في إلیه الناس

 أعظم وهذا :القشیري القاسم أبي بن نصر أبي تلمیذه عن نهایته عند الوصیة في

  .)٢(یعدله شيء  ال فخار وهو ،نصر أبو به عظم ما

  .ن  ل  اراوي ن رح أو دل ار اس

جب علي الباحث في دراسة األسانید أن یعتني بمعرفة أقوال علماء الجرح ی

  :علي النحو التالي ،والتعدیل في الرواة

وال  ،وفالن ،وفالن ،وثقه فالن :فلیقل   وأ ـ إذا كان الراوي 

ثم یعزو كل  ،.. وهكذا.ثقة :وقال فالن ،ثقة :قال فالن :ُیكرر بین األلفاظ فیقول

  .)٣(ل إلي مرجعه في الهامش قو 

 ،وفالن ،ضعَّفه فالن :فلیقل   ب ـ وٕاذا كان الراوي 

  .)٤(كما قیل في التوثیق  ،وفالن

 :من بعض األئمة في التوثیق والتضعیف فلیقلزدة ج ـ وٕاذا كانت هناك 

  ضعَّفه  :أو .وفالن ،وفالن )،أو حجة ،ثبت( :وثقه فالن وزاد

  .)٥(وفالن  ،وفالن )،أو غیر ذلك ،كثیر التدلیس( :فالن وزاد

                                                           

   ٣/١٧٠فتح المغیث للسخاوي  )١

   ٣/١٧٣فتح المغیث للسخاوي  )٢

وثقه ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وابن أبي حاتم   (الطبقات  كأن ُیقال في أحمد بن حنبل: )٣

  ) وال یكرر لفظ كل إمام     " ثقة ".٢/٦٨، والجرح ٤٩، وتاریخ الثقات ١/٩٩الكبري 

كأن ُیقال في فرج بن فضالة بن النعمان: ضعفه ابن معین، وابن المدیني، والنسائي،  )٤

، ٢/٥٠٩، المغني ٦/٢٨، الكامل ٧/٨٥جرح والدارقطني، وابن حجر (انظر ترجمته في ال

) وال یكرر لفظ ضعیف عند كل إمام، وهذا أمر لم ینص العلماء علیه وٕانما ٢/١١٤والتقریب 

  ُأخذ من خالل ممارسة التحقیق، خشیة اإلطالة والتكرار.

كأن ُیقال في الحارث بن سوید التیمي: وثقه ابن معین، والعجلي، وابن حجر وزاد: ثبت  )٥

  ) وهكذا.١/١٤٤، والتقریب ٤/١٢٧، الثقات ١٠٢ریخ الثقات (تا
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فعلیه أن یرتب ألفاظ  :ف  و ود ـ وٕاذا كان الراوي 

حتى یستطیع  ،وال یخلط بینهما ،وألفاظ التجریح تلو بعضها ،التوثیق تلو بعضها

وبدون ذلك یصعب علیه الوصول إلي  ،أن یستخلص الحكم األمثل في الراوي

  .)١(األمثل الحكم 

ابن حجر العسقالني في        ن دات اظنوعلیه أن 

والذهبي في " الكاشف " وذلك إذا كان الراوي من أحد رجال  ،" تقریب التهذیب "

وٕاذا كان من غیر رجال الكتب الستة فلیستعن بكتاب الحافظ الذهبي  ،الكتب الستة

وسیر  ،كمیزان االعتدال ،الكتب النافعة " المغني في الضعفاء " أو غیر ذلك من

   .أعالم النبالء وغیرهما

و ا   ط ر إ ب أنو  رذ م ن م

   ول و اوق رح و دل

وال یدل علي اإلنكار واالجتناب  ،ـ إن السكوت ال یدل علي الرضا والموافقة

  .ئن ترجح هذا الجانب أو ذاكوٕانما یحتاج إلي قرا ،بذاته

أي حكم  ،ـ إن الرواة المسكوت علیهم ال یجوز أن یطلق علیهم حكم ما

وٕانما نطبق علیهم  ،وال هم مستورون ،وال هم مجاهیل ،هم ثقات :فال نقول ،كان

ومن لم تتوفر له  ،فمن انطبقت علیه شرائط الثقة فهو ثقة ،قواعد النقد الحدیثي

  .أو الحدیثیة أخذ الحكم الذي یستحقه دون وكس وال شطط صفات المعرفة الذاتیة

 ،ـ ثم إن تعمیم الحكم علي الرواة المسكوت علیهم یؤدي إلي نتیجة سیئة

مع نتائج ما  ،ویوقع الباحث في حیرة مذهلة حین یتعارض ما قرأ تقریره فیهم

                                                           

كأن ُیقال في ترجمة بقیة بن الولید: وثقه ابن سعد، والعجلي، والنسائي، والحاكم وقال  )١

الخطیب: في حدیثه مناكیر، وقال ابن عدي: یخالف في بعض روایاته عن الثقات، وقال أبو 

  حاتم: یكتب حدیثه وال یحتج به.

باجتهاد الحافظ ابن حجر في التقریب حیث قال: صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء.  ثم یستعین

، ٧/١٢٣، وتاریخ بغداد ٢/٧٢، والكامل ٢/٢٣٤، والجرح ٧/٤٦٩(الطبقات الكبري 

  ) ١/١١٣والتقریب 
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ر وآخ ،إن الرواة المسكوت علیهم مجاهیل :فواحد یقول ،أوصلته إلیه دراساته

  .بل هم ثقات :وآخر یقول ،بل هم مستورون :وثالث یقول ،بل مجاهیل حال :یقول

ومجهول  ،والمجهول الحال ،والمستور ،والصدوق ،ـ لقد ُوجد فیهم الثقة

  .والضعیف الواهي ،والغارق في الجهالة ،العین

والمتكلمون في  ،ـ ثم من یستطیع الجزم بأن هذا الراوي مسكوت علیه فعالً 

والمحدثون المصنفون ألوف ؟ والباحثون من المتقدمین  ،مئات كثیرةالرجال 

  .والمتأخرین لم یحصوا أقوال نقاد الحدیث ولم یجمعوها

وضعفهم في  ،ـ فكم من الرواة سكت علیهم البخاري في التاریخ الكبیر

وكم من الرواة سكت علیهم في تواریخه الثالثة بل وكتبه  ،األوسط أو الصغیر

والذي یستقرئ ما نقله الترمذي عن  ،ل تالمذته عنه تضعیفه إیاهمثم نق ،كلها

وكتب البخاري  ،البخاري من أقوال یجد للبخاري أقواًال تفرد الترمذي بنقلها عنه

  .النقدیة عاریة عنها

 ،وأبو زرعة ،وولده ،ـ وكم من الرواة الذین سكت عنهم البخاري وأبو حاتم

 ،وابن حبان ،نقاد القرن الرابع كابن عدي ثم جاء بعض ،وكل نقاد القرن الثالث

وتكلموا علي روایاتهم  ،فتكلموا علیهم بالجرح والتعدیل ،والدارقطني ،والحاكم الكبیر

  .بالتعلیل

ـ إن القول الفصل في قضیة الرواة المسكوت علیهم ال تتم إال بعد القیام 

  :باألعمال اآلتیة

  .لجرح والتعدیل والتعلیلـ معرفة صفات الناقد الذي یقبل قوله في ا ١

  ـ التعرف علي مناهج هؤالء النقاد في الجهالة والعدالة ومراتب النقد  ٢

ثم القیام بعملیة  ،ـ تحدید مواقع االتفاق واالختالف في ذلك كله بین النقاد ٣

  .ترجیح واعتماد منهج متكامل

ة بعد إعداد شجرات رواة كتب السن ،ـ جمع رواة الحدیث في مصنف واحد ٤

  .والعلل والتراجم

ثم جمع األقوال التي  ،ـ جمع الرواة الذین تكلم علیهم النقاد في كتبهم ٥
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لمعرفة من  ،ثم إضافة هذه األقوال إلي تراجم الرواة ،نقلت عنهم في كتب غیرهم

  .ممن سكت علیه النقاد فعالً  ،ُوثِّق أو ُضعِّف

ها دراسة نقدیة ودراست ،وحصر مرویاتهم ،ـ حصر الرواة المسكوت علیهم٦

  .متجردة عن الهوي والعصبیة والمذهبیة

      )١(إذا حصل هذا كله فعندها یسهل الحكم علي الرواة المسكوت علیهم 

 ،ومالك ،المتفق علي توثیقهم كشعبة  ر ام ارهـ ـ 

وكذا من اتفق األئمة علي تضعیفه كالحسن بن دینار أبو  ،وغیرهم ،والسفیانان

) ٤(ومحمد بن عمر الواقدي  ،)٣( وكذا محمد بن السائب الكلبي ،)٢(د البصري سعی

  .وغیرهم

بأن فالنًا ضعیفًا في  ادق  أوال ء ارح وادلو ـ 

فال یحكم علیه بالضعف إال إذا روي عمن نصَّ األئمة  ،روایته عن فالن خاصة

ثقة في كل شيء  :بن عقبةكقول ابن معین في قبیصة  ،علي تضعیفه فیه خاصة

  .)٥(إال في حدیث سفیان فلیس بذاك القوي فإنه سمع منه وهو صغیر 

 ،ولم ُیصرح بالتحدیث ،وعنعن ،ر ط اراوي إذا ن دًز ـ 

ومن أفضل ما یستعان به علي معرفة ذلك رسالة الحافظ ابن حجر العسقالني " 

أو المعروف بطبقات  )٦( تدلیستعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بال

  .المدلسین

                                                           

ینظر في ھذا الموضوع بالتفصیل كتاب: رواة الحدیث الذین سكت علیھم أئمة الجرح  )١

ثیق والتجھیل لعداب محمود الحمش ط دار حسان للنشر والتوزیع الریاض والتعدیل بین التو

  م.١٩٨٧الطبعة الثانیة 

  .٢/٢٩٦، والكامل ٣/١١انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل  )٢

، والكامل ٩٠، والضعفاء للنسائي ٧/٢٧٠، والجرح ٥٤انظر ترجمته في: أحوال الرجال  )٣

  ٢/٥٨٤الضعفاء ، والمغني في ٢/٢٥٣، والمجروحین ٦/١١٤

  ٢/٢٠٣، والتقریب ٦/٢٤١، والكامل ٣/٣انظر ترجمته في: تاریخ بغداد  )٤

   ١٠/١٣٠، والسیر ١/٣٧٣انظر ترجمة قبیصة في: تذكرة الحفاظ  )٥

رسالة للحافظ ابن حجر، ط مكتبة الكلیات األزهریة، القاهرة، راجعه وقدم له أ / طه عبد  )٦

=  من لم ُیوصف بذلك إال رواة إلي خمس مراتب: األولي:قسَّم فیها الحافظ الالرؤوف سعد، 
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إال أنه اختلط في  ،فقد یكون الراوي ثقة ،ر ن اط ن ارواةح ـ 

 ،وبعده  ،فیجب أن ُیمیز الباحث بین روایة الراوي قبل االختالط ،آخر عمره

ومن أفضل ما یستعان به علي  ،وبعده ضعیفة ،فروایته قبل االختالط مقبولة

  .)١(الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات "  :ابمعرفة ذلك كت

 كتلف لغیره أو ،بصره لذهاب أو ،لخرفه خلط من فمنهم :یقول السیوطي

 وال ،االختالط قبل حدثوا به مما  عنهم ُروى ما فُیقبل  ،حفظه على واالعتماد كتبه

  .فیه ُشكَّ  أو بعده به حدثوا ما ُیقبل

 أبو السائب السائب بن عطاء فمنهم ،عنهم الرواة بارباعت ذلك ویعرف  

 كالثوري عنه األكابر بروایة فاحتجوا  ،عمره آخر في اختلط ،الكوفي الثقفي

 في منه سمع عطاء عن روى من جمیع :معین بن یحیى قال بل  ،وشعبة

 :والطحاوي داود وأبو والنسائي القطان سعید بن یحیى زاد لكن ،غیرهما االختالط

 :العراقي قال ،قدیماً  منه سمع أنه على االتفاق المواق ابن ونقل ،زید بن دحما

 وابن الكتاني وحمزة والطحاوي داود وأبي معین كابن أیضاً  الجمهور واستثنى

 وكذا ،االختالط في منه سمع إنما :العقیلي وقال ،عنه سلمة بن حماد روایة :عدي

 بأنه المواق ابن ذلك وتعقب ،عمره خرآ في علیهم قدم إنما ألنه ،البصرة أهل سائر

                                                                                                                                              

من احتمل األئمة تدلیسه وأخرجوا له في  والثانیة:نادرًا كیحیى بن سعید األنصاري، =

الصحیح إلمامته وقلة تدلیسه في جنب ما روي، كالثوري، أو كان ال یدلس إال عن ثقة كابن 

األئمة من أحادیثهم إال بما صرحوا فیه  من أكثر من التدلیس فلم یحتج والثالثة:عیینة. 

من  والرابعة:بالسماع، ومنهم من رد حدیثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبیر المكي. 

اتفق علي أنه ال یحتج بشيء من حدیثهم إال بما صرحوا فیه بالسماع لكثرة تدلیسهم علي 

بأمر آخر سوي التدلیس،  من ُضعِّف والخامسة:الضعفاء والمجاهیل، كبقیة بن الولید. 

  فحدیثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إال أن یوثق من كان ضعفه یسیرًا كابن لهیعة.

رسالة ألبي البركات محمد بن أحمد بن محمد بن یوسف الذهبي الشهیر بابن الكیال  )١

ت/ هـ، والمطبعة السلفیة، القاهرة، ١٤٠١هـ، ط دار العلم للطباعة والنشر، بنها، مصر ٩٢٩

حمدي عبد المجید السلفي، نص في هذه الرسالة علي من اختلط من الرواة، مرتبًا إیاهم علي 

حروف المعجم، وقد بیَّن تحت الترجمة: اسم الراوي ونسبه، وأشهر شیوخه وتالمیذه، وأقوال 

العلماء فیه توثیقًا وتضعیفًا، وَمن َنصَّ علي اختالطه من األئمة، وَمن روي عنه قبل 

  ط وبعده، وسنة وفاته في األغلب.االختال
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 داود أبو    واستثنى ،حدیثه صح األولى القدمة في منه سمع فمن ،مرتین قدمها

 روى فقد ،أیضاً  عیینة استثناء ابن وینبغي :العراقي قال ،الدستوائي هشاماً  :أیضاً 

 ببعض یحدث فسمعته قدمة علینا قدم ثم قدیماً  عطاء سمعت :قال عنه الحمیدي

 حدیثین إال :القطان سعید بن یحیى قال ،واعتزلته فاتقیته فیه فخلط سمعت كنت ما

 :االختالط منه بعد سمع وممن ،بهما یحتج فال زاذان عن بأخرة شعبة منه سمعهما

 بن ومحمد ،عاصم بن وعلي ،علیة وابن ،الواسطي وخالد ،الحمید عبد بن جریر

 روایة من حدیثاً  صحیحه في البخاري له روى وٕان ،وهشیم ،غزوان بن فضیل

 سمع وممن ،غیره عنده له ولیس ،إیاس بن جعفر بشر بأبي قرنه فقد ،عنه هشیم

  .)١(عوانة  أبو :الحالتین في منه

كما ُضعَّف الحافظ یحیى  ،وقد ضعَّف بعُض العلماء بعَض األئمة الكبار

  فال ینبغي االلتفات إلي هذا التضعیف ِمْن ِقَبل المشتغل  ،بن معین

  .بدراسة األسانید حتى ال َیضیع جهده سدي

وال سیما  ،كالم األقران بعضهم في بعض ال یعبأ به :یقول الحافظ ابن حجر

وما  ،ال ینجو منه إال من عصم اهللا ،إذا الح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد

  .)٢(یقینعلمُت أن عصرًا من األعصار سلم أهله من ذلك سوي النبیین والصد

ر اوار واد ارواة واع وادوم   دسار ا

د ا، تووا.  

یجـــب علـــي مـــن یشـــتغل بدراســـة األســـانید ذكـــر تـــاریخ موالیـــد الـــرواة ووفیـــاتهم 

ومحاولة التوفیق  ،وعدم االقتصار علي قول واحد وٕاغفال بقیة األقوال ،زمانًا ومكاناً 

  .كذا لعله مات في آخر سنة :بینها بقول

و را الموالید في األحوال به ُتضبط التي بالوقت التعریف 

 حسنة معان عنها ینشأ التي والوقائع الحوادث من یتفق ما به ویلتحق ،والوفیات

  .ذلك ونحو وتجریح تعدیل من

                                                           

   ٤٦٧، وانظر فتح المغیث للعراقي ص ٢/٣٧٢تدریب الراوي  )١

، وسیأتي المزید من التفصیل عن هذا في المبحث الثاني تحت عنوان: ١/٢٠١لسان المیزان  )٢

  الشروط الواجب توافرها فیمن یتصدي للجرح والتعدیل. 



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

 وال عنه ُیستغنى ال ،للمسلمین به النفع قدیم ،الدین من الوقع عظیم فن وهو

 ،الرواة عن البحث ؟ هو منه األعظم القصد هو ما خصوصاً  ،منه بأعم ُیعتني

 األحكام االعتقادیة ألن ،واستقبالهم وحالهم ابتدائهم في أحوالهم عن والفحص

 العمى من والمبصر ،الضاللة من الهادي كالم من مأخوذة الفقهیة والمسائل

 ،وَسنَّه أوجبه ما یقتحق في والروابط ،وبینه بیننا الوسائط هم لذلك والنقلة ،والجهالة

 في به قام ولذا ،المهمات من بتراجمهم والتشریف ،الواجبات من بهم التعریف فكان

 مع ،التاریخ ووضعوا ،العدى ورجوم ،الهدى نجوم بل ،الحدیث أهل والحدیث القدیم

 رحلة في الفالني البلد المحدث وقدوم  السماع من كلٍ  لوقت الضبط له ضمهم

 كذب لما والعدالة الصدق في حاله جهلوا من بذلك لیختبروا ،أشبهه وما ،الطالب

 لما أعقله من على به یرجون الذي قولهم وبطالن كذبهم به ظهر حتى ،الكذب ذو

  .بذلك فافتضحوا إیاه لقیاهم زعموا من وسن سنهم حسبوا

ر دوا   

 الإرس أو ،تدلیس أو ،إعضال أو ،انقطاع من السند في ما به ـ یتبین ١ 

 أو ،عنه روى من یعاصر لم مثالً  الراوي أن على به للوقوف ،خفي أو ،ظاهر

 له لیست كونه مع ،إلیها یرحل لم وهو بلده غیر في لكونه ،یلقه لم ولكن عاصره

  .نحوها أو إجازة منه

  .ذلك ونحو اختالطه قبل منه سمع المختلطین بعض عن الراوي ـ  وكون ٢

  .األنساب يف التصحیف به یتبین ـ وربما ٣

  .والمنسوخ الناسخ بها یتمیز التي الطرق أحد أیضاً  ـ وهو ٤

 شيء أول وهو :المروي في یقول حیث الراوي لضبط به ُیستدل وربما ـ  ٥

 عن روى آخر من فالن كان أو ،كذا یفعل الخمیس یوم في رأیته أو ،منه سمعته

   أن قبل أو حدث ما ُیحدِّث أن قبل فالن من سمعتُ  أو ،فالن

   .)١( یختلط 

                                                           

بتصرف، والمنهل  ٣١٢ـ  ٣/٣٠٧المغیث للسخاوي  ینظر في حقیقة التاریخ وفوائده فتح )١

. وعلم التواریخ والوفیات أحد العلوم التي یعتمد علیها ٢/٣٤٩، وتدریب الراوي ١٤٠الروي 
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 روایته في المحدث كذب على به یستدل ومما :یقول الخطیب البغدادي

    .الراوي ومولد عنه المروي موت تاریخ معرفة :ُیدِرك لم عمن

 اْبنُ  ُعَمرُ  َعَلْیَنا َقِدمَ  :َقالَ ) ١( اْلَكَالِعيُّ  َمْعَدانَ  ْبنُ  ثم روي بسنده إلي ُعَفْیرُ 

اِلحُ  َشْیُخُكمُ  َحدَّثََنا َیُقولُ  َفَجَعلَ ،  اْلَمْسِجدِ  ِفي ِإَلْیهِ  ْعَناَفاْجَتمَ  ِحْمَص )٢( ُموَسى ،  الصَّ

اِلحُ  َشْیُخُكمُ  َحدَّثََنا اِلحُ  َهَذا َشْیُخَنا َمنْ  :َلهُ  ُقْلتُ ،  َأْكَثرَ  َفَلمَّا ،الصَّ  َلَنا َسمِّهِ  ؟ الصَّ

 َسَنةَ  َلِقیُتهُ  :َقالَ  ؟ َلِقیَتهُ  َسَنةٍ  َأيِّ  ِفي :َلهُ  تُ ُقلْ ،  َمْعَدانَ  ْبنُ  َخاِلدُ  َفَقالَ  :َقالَ ،  َنْعِرُفهُ 

 اتَّقِ  :َلهُ  َفُقْلتُ  :َقالَ ،  َأْرِمیِنیَّةَ  َغَزاةِ  ِفي َلِقیُتهُ  :َقالَ  ؟ َلِقیَتهُ  َفَأْینَ  :ُقْلتُ ،  َوِماَئةٍ  َثَمانٍ 

 َأنَّكَ  َتْزُعمُ  َوَأْنتَ  ،َوِماَئةٍ  َأْرَبعٍ  َسَنةِ  ِفي َمْعَدانَ  ْبنُ  َخاِلدُ  َماتَ  ،َتْكِذبْ  َوالَ  ،َشْیخُ  َیا اللَّهَ 

ومَ  َیْغُزو َكانَ  ،َقطُّ  َأْرِمیِنیَّةَ  َیْغزُ  َلمْ  َإنَّهُ  ُأْخَرى َوَأِزیُدكَ  ،ِسِنینَ  ِبَأْرَبعِ  َمْوِتهِ  َبْعدَ  َلِقیَتهُ    .الرُّ

َواةُ  اْسَتْعَملَ  َلمَّا :قال الثوري ثم روي بسنده إلي سفیان  َلُهمُ  اْسَتْعَمْلَنا بَ اْلَكذِ  الرُّ

  .التَّاِریخَ 

،  ِبالسِِّنینَ  َفَحاِسُبوهُ  الشَّْیخَ  اتََّهْمُتمُ  ِإَذا :قال،  ِغَیاثٍ  ْبنَ  َحْفصِ  وبسنده إلي

 ُمْسَتِحیلٍ  ِبَأْمرٍ  َنْفِسهِ  َعنْ  الرَّاِوي َأْخَبرَ  َوإَِذا َعْنهُ  َكَتبَ  َمنْ  َوَسنَّ  ِسنَّهُ  اْحِسُبوا :َیْعِني

  ِرَواَیُتُه. تْ َسَقطَ 

                                                                                                                                              

علماء الجرح والتعدیل في معرفة أحوال الرواة من حیث القبول والرد، فإن علم الجرح 

  فاظ مخصوصة.والتعدیل: هو علم یبحث فیه عن جرح الرواة وتعدیلهم بأل

تاریخ موالید العلماء ووفیاتهم ألبي سلیمان محمد ابن  ومن أشهر الكتب المصنفة في الوفیات:

هـ، ط دار العاصمة، الریاض، ت/ د / ٣٧٩عبد اهللا بن أحمد، المعروف بابن زبر الربعي 

 هـ.٣٥٧عبد اهللا بن أحمد الحمد، وقد ابتدأه المؤلف من السنة األولي للهجرة إلي سنة 

الذیل علي تاریخ موالید العلماء ووفیاتهم البن زبر الربعي، ألبي محمد عبد العزیز  وكتاب:

هـ، ط دار العاصمة، الریاض، ت / د / عبد اهللا بن أحمد الحمد، وقد ٤٦٦بن أحمد الكتاني 

وفیات األعیان وأنباء  وكتابهـ، ٤٦٢هـ، إلي وفیات سنة ٣٣٨ابتدأه المؤلف من وفیات سنة 

هـ، ط دار صادر ٦٨١الزمان،    ألبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن ِخلِّكان أبناء 

بیروت، ت/ د/ إحسان عباس، وكتاب: الوافي بالوفیات، لصالح الدین خلیل بن أیبك 

  هـ. ٧٦٤الصفدي 

  ) ٢/٢٩عفیر ـ بالتصغیر ـ ابن معدان الحمصي: ضعیف (التقریب  )١

 الحدیث ذاهب الحدیث األنصاري، قال أبو حاتم: متروك الشامي وجیه بن موسى بن عمر )٢

  ). ٦/١٣٣ والتعدیل الحدیث. ( الجرح یضع كان
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 ما ذك ل :روایته سقطت مستحیل بأمر نفسه عن الراوي أخبر وٕاذا 

 َعْنُهمْ  ُتَحدِّثُ  الَ  َثَالَثةٌ  :ِلَزاِئَدةَ  :ُقْلتُ  :َقالَ ) ١(یعلى  بن یحیى رواه الخطیب بسنده إلي

،  َواْلَكْلِبيُّ  اْلُجْعِفيُّ  َوَجاِبرٌ  ىَلْیلَ  َأِبي اْبنُ  :ُقْلتُ  ؟ ُهمْ  َوَمنْ  :َقالَ  ؟ َعْنُهمْ  َتْرِوي الَ  ِلمَ ، 

،  َأْذُكُرهُ  َوَلْستُ  َحَسنٌ  ـ َلْیَلى َأِبي َبِني َیْعِني ـ َوَبْیَنُهمْ  َفَبْیِني َلْیَلى َأِبي اْبنُ  َأمَّا :َقالَ 

 َأْخَتِلفُ  ُكْنتُ  َوَقدْ  ةً َمْرضَ  َفَمِرَض  اْلَكْلِبيُّ  َوَأمَّا،  َكذَّاًبا َواللَّهِ  َفَكانَ  اْلُجْعِفيُّ  َجاِبرٌ  َوَأمَّا

 ِفي َفَتَفُلوا  ُمَحمَّدٍ  آلَ  َفَأتَْیتُ ،  َأْحَفُظهُ  ُكْنتُ  َما َفَنِسیتُ  َمِرْضتُ  :َیُقولُ  َفَسِمْعُتهُ  ِإَلْیهِ 

،  َهَذا َبْعدَ  َشْیًئا َعْنكَ  َأْرَويَ  َأالَ  َعَليَّ  ِللَّهِ  :َفُقْلتُ ،  َنِسیتُ  َما ُكلَّ  َفَحِفْظتُ  ِفيَّ 

حیث عبَّر الكلبي عن نفسه بأمر مستحیل تستبعده العقول فسقطت  )٢( .".َرْكُتهُ َفتَ 

  .روایته

ما رواه اإلمام  ون ا ادا  أ ر وار اوت

، الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  اهللاِ  َعْبدُ  وَحدَّثني :مسلم في مقدمة صحیحه  قال : َقالَ  الدَّاِرِميُّ

: َقالَ )٤(َواِئٍل  َأُبو َحدَّثنا: َقالَ : َفَقالَ )٣( ُعْرَفانَ  ْبنَ  اْلُمَعلَّى َوَذَكرَ  ُنَعْیٍم، اَأبَ  َسِمْعتُ 

  اْلَمْوِت؟. َبْعدَ  ُبِعثَ  َأُتَراهُ : ُنَعْیمٍ  َأُبو َفَقالَ  ِبِصفِّینَ  َمْسُعودٍ  اْبنُ  َعَلْیَنا َخَرجَ 

ین علي األرجح قد توفي سنة اثنتین وثالث ومن المعلوم أن ابن مسعود  

حیث كانت خالفة  ،قبل انقضاء خالفة عثمان بثالث سنین ،من أقوال العلماء

                                                           

، ٩/١٩٦یحیى بن بعلي بن الحارث المحاربي، وثقه أبو حاتم، وابن حجر (الجرح والتعدیل  )١

  ) ٢/٣٦٩والتقریب 

   ١٢٠ـ  ١١٩الكفایة في علم الروایة  )٢

عن عمه أبي وائل، وعنه وكیع، وعیسي بن یونس وغیرهما،  معلي بن عرفان األسدي، روي )٣

قال ابن معین: لیس بشيء كان عرَّافًا في طریق مكة، وقال البخاري وأبو زرعة، وأبو حاتم: 

منكر الحدیث، وزاد أبو حاتم ضعیف الحدیث، وقال النسائي: متروك الحدیث، وقال ابن 

تجاج به، وقال الذهبي: كان من غالة حبان: یروي الموضوعات عن األثبات ال یحل االح

(الضعفاء   = =الشیعة روي بجهٍل بیِّن عن أبي وائل عن عبد اهللا أنه شهد صفین.

، والكامل ٨/٣٣٠، والجرح والتعدیل ٧/٣٩٥، والتاریخ الكبیر ٩٦والمتروكین للنسائي  

  ) ٦/٤٧٥، والمیزان ٣/١٦، والمجروحین ٦/٣٦٩

ولم یره روي عن ابن مسعود  دي، مخضرم أدرك النبي شقیق بن سلمة أبو وائل األس )٤

وغیره، وعنه ابن أخیه معلي بن عرفان وغیره مات في خالفة عمر بن عبد العزیز وله مائة 

  )  ١/٣٤٠، التقریب ٤/١٦١، السیر ٦/٩٦سنة (الطبقات الكبري 
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وبه یتبین كذب المعلي بن عرفان في روایته عن  ،عليِّ سنة سٍت وثالثین للهجرة

عمه أبي وائل شقیق بن سلمة عن ابن مسعود في أن ابن مسعود كان موجودًا 

  .بصفین زمن علي بن أبي طالب

  

  .ر أر اب ا د  ار رواة  ا ار 

اب اؤ ـ یجب علي من یشتغل بدراسة األسانید أن یعتني بمعرفة 

فمن خاللها یستطیع الباحث معرفة أقوال علماء الجرح والتعدیل في  ، ارل

  .بالضعفوبالتالي یستطیع الحكم علي الحدیث بالصحة أو بالحسن أو  ،الرواة

 ،ومنها ما هو خاص بالثقات ،وهذه المصنفات منها ما هو خاص بالصحابة

ومنها ما  ،ومنها ما یجمع بین الثقات والضعفاء ،ومنها ما هو خاص بالضعفاء

  .ُألَِّف في رجاِل بلٍد معیٍن إلي غیر ذلك

في كتب  راٍو ـ فیجب علي الباحث عند البحث أال یبحث عن 

في تاریخ  ن راو داديأو  ،في كتب الثقات او فروال عن  ،الضعفاء

  فهذه األمور لیست مظنة الترجمة غالبًا  ،دمشق مثًال إذا لم یكن نزلها

وكذا  ،من أي مصدر ر  وة اراويـ كما یجب علي الباحث 

فمن الخطأ أن یبحث في ترجمة أحد شیوخ  ،ر  وة ب اب

فإن  ،هـ في الكتب المصنفة في رجال الكتب الستة٤٥٨متوفى سنة البیهقي مثًال ال

  .هـ٣٠٣وقد توفي سنة  ،آخرهم موتًا هو اإلمام النسائي

ا ر  ب ار اأ  

اعتني علماء هذه األمة عبر عصورها المختلفة بتراجم أصحاب رسول اهللا 

،  وذلك ألنهم خیر هذه األمة بعد رسولها، یخل عصر من العصور من  فلم

  :ومن أشهر هذه الكتب ،التألیف في معرفة الصحابة

ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا  ،ـ االستیعاب في معرفة األصحاب ١

  .هـ  مطبوع٤٦٣المعروف بابن عبد البر 

لعز الدین بن األثیر أبي الحسن علي  ،ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ٢
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  .هـ  مطبوع٦٣٠بن محمد الجزري 

للحافظ أبي الفضل شهاب الدین أحمد بن  ،ـ اإلصابة في تمییز الصحابة ٣

  .هـ  مطبوع٨٥٢علي بن حجر العسقالني 

  أر ات ا ت ن ات واء

صنَّف العلماء كتبًا كثیرة جمعت بین الثقات والضعفاء ومن أشهر هذه 

   :الكتب

 ،هـ٢٣٠عروف بكاتب الواقدي لمحمد بن سعد الم ،ـ الطبقات الكبرى ١

  .)١(مطبوع 

  .)٢(هـ مطبوع ٢٣٣ألبي زكریا یحیى بن معین  ،ـ التاریخ ٢

  .)٣(هـ مطبوع٢٤١د اهللا أحمد بن حنبل ألبي عب ،ـ العلل ومعرفة الرجال ٣

هـ ٢٥٦ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري  ،ـ التاریخ الكبیر ٤ 

  .)٤(مطبوع 

هـ ٢٨١ة عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي ألبي زرع ،ـ التاریخ ٥

  .)٥(مطبوع 

البن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي  ،ـ الجرح والتعدیل ٦

  .هـ مطبوع٣٢٧

  .هـ مطبوع٤٤٦ألبي یعلي الخلیل بن عبد اهللا الخلیلي  ،ـ اإلرشاد ٧

  .هـ مطبوع٧٤٨للحافظ الذهبي  ،ـ میزان االعتدال ٨

  .)٦(البن حجر مطبوع  ،میزانـ لسان ال ٩

                                                           

  طبعته دار صادر بیروت  تحقیق إحسان عباس. )١

 هـ.١٣٩٩عة األولي تحقیق أحمد محمد نور، الطب )٢

  م.١٩٨٨تحقیق وصي اهللا بن محمد عباسي، الطبعة األولي بومباي الهند، والدار السلفیة  )٣

  طبعته مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت. )٤

  م.١٩٣٧تحقیق شكر اهللا بن نعمة اهللا القوجاني، ط جامعة بغداد  )٥

وینظر فیمن لم تذكر طبعاتهم فهرس طبعته دائرة المعارف النظامیة بالهند، الطبعة الثالثة.  )٦

  المصادر والمراجع.
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ما درا  ا   

   أر اب ا  اء

    :صنَّف العلماء كتبًا كثیرة في الضعفاء خاصة ومن هذه الكتب

هـ ٢٥٦ـ الضعفاء الكبیر ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري  ١

  .مطبوع

هـ ٢٥٩ألبي إسحاق إبراهیم بن یعقوب الجوزجاني  ،ـ أحوال الرجال ٢

  .مطبوع

ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي  ،ـ الضعفاء والمتروكون ٣

  .)١(هـ مطبوع ٣٠٣

  .هـ مطبوع٣٢٢ألبي جعفر محمد بن عمرو العقیلي  ،ـ الضعفاء الكبیر ٤

ألبي حاتم محمد ابن  ،ـ المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین ٥

  .هـ مطبوع٣٥٤أحمد بن حبان البستي 

ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني  ،ضعفاء الرجالـ الكامل في  ٦

  .هـ مطبوع٣٦٥

  .)٢(هـ مطبوع ٥٩٧ألبي الفرج بن الجوزي  ،ـ الضعفاء والمتروكون ٧

  .)٣(مطبوع  ،للحافظ الذهبي ،ـ المغني في الضعفاء ٨

أفرد العلماُء الرواة الثقات بالتصنیف في  أر ات  ات

   :كتب كثیرة منها

ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي  ،ـ معرفة الثقات ١ 

  .)٤(هـ مطبوع ٢٦١

  مطبوع  ٣٥٤ـ الثقات ألبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي  ٢

  .)٥(مطبوع  ،البن حبان ،ـ مشاهیر علماء األمصار ٣
                                                           

  هـ.١٣٦٩تحقیق محمود إبراهیم زاید، ط دار الوعي حلب، الطبعة األولي  )١

  هـ.١٤٠٦تحقیق عبد اهللا القاضي، ط دار الكتب العلمیة بیروت األولي  )٢

  ع.تحقیق نور الدین عتر. وینظر فیمن لم تذكر طبعاتهم فهرس المصادر والمراج )٣

   ١٩٨٥ـ ١٤٠٥تحقیق عبد العلیم عبد العظیم، ط مكتبة الدار المدینة المنورة، األولي  )٤

  هـ.٤١١تحقیق مرزوق علي إبراهیم، ط دار الوفاء المنصورة  )٥
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ما درا  ا   

ألبي حفص عمر بن أحمد بن شاهین الواعظ  ،ـ تاریخ أسماء الثقات ٤

  .)١(وع هـ مطب٣٨٥

ب ال ار   ف  رأ  

ألبي الحجاج یوسف بن الزكي ابن  ،ـ تهذیب الكمال في أسماء الرجال ١

  .هـ مطبوع٧٤٢عبد الرحمن بن یوسف المزي 

  .هـ٧٤٨للحافظ الذهبي  ،ـ تذهیب التهذیب ٢

للحافظ الذهبي  ،ـ الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة ٣

  .)٢(طبوع هـ م٧٤٨

  .هـ مطبوع٨٥٢البن حجر العسقالني  ،ـ تهذیب التهذیب ٤

  .مطبوع ،البن حجر العسقالني ،ـ تقریب التهذیب ٥

لصفي الدین أحمد بن عبد اهللا الخزرجي  ،ـ خالصة تذهیب تهذیب الكمال٦

  .)٣(هـ مطبوع ٩٢٣

و د لر  ف  رأ   

  .هـ مطبوع٤٦٣دي للخطیب البغدا ،ـ تاریخ بغداد ١

  .)٤(هـ مطبوع ٤٢٧ألبي القاسم حمزة بن یوسف السهمي  ،ـ تاریخ جرجان ٢

  ) ٥(هـ مطبوع ٢٩٢ألسلم بن سهل الواسطي ت  :ـ تاریخ واسط ٣

  .مطبوع ،هـ٥٧١لعلي بن الحسن المعروف بابن عساكر  ،ـ تاریخ دمشق ٤

القادر  تهذیب وترتیب الشیخ عبد ،ـ تهذیب تاریخ دمشق البن عساكر ٥

  .)١(هـ مطبوع ١٣٤٦بدران 

                                                           

  . وما لم ١٩٨٤ـ ١٤٠٤تحقیق صبحي السامرائي، ط الدار السلفیة الكویت، األولي  )١

  جع.= تذكر طبعته فینظر فهرس المصادر والمرا

  هـ. ١٤٠٣طبعته دار الكتب العلمیة بیروت األولي  )٢

هـ. ١٤١٦تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة، ط مكتب المطبوعات حلب، بیروت، الخامسة  )٣

  وما لم تذكر طبعته فینظر فهرس المصادر والمراجع.

  .١٩٨١ـ ١٤٠١تحقیق د/ عبد المعید خان، ط عالم الكتب بیروت، الثالثة  )٤

  هـ.١٤٠٦كوركیس عواد، ط عالم الكتب بیروت، األولي  نحقیق )٥
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ما درا  ا   

عبد اهللا ابن  :ألبي الشیخ ،ـ طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها ٦

  .)٢(هـ مطبوع ٣٦٩محمد بن جعفر بن حیان األنصاري 

في كتب  أء اث ا وارو ودم اـ فعلي الباحث 

مما  ،وقوف علي بعض التراجمألن السرعة كثیرًا ما تفوت علي صاحبها ال ،التراجم

بینما هو موجود في الكثیر من  ،هذا الراوي لم أقف علیه :یضطر معها أن یقول

  .كتب التراجم

ل ط اث  درا  ور طرأ  اذن ؤالـ 

  اد أن ف   رام اد ؟

عض الرواة مع كثرة قد ال یستطیع الباحث أن یقف علي تراجم ب واواب

   :البحث والتنقیب عنهم لعدة أسباب

تصحیف النُّسَّاخ وتحریفهم ال سیما في زماننا هذا الذي خاض في  اول

العوام  :العوام بن مراجم " إلي :وذلك كأن ُیصحَّف ،فن التحقیق من لیس من أهله

   .بن مزاحم

ا قط راو أثناء فربما یس ،االعتماد الكلي علي فهارس بعض الكتب

فینبغي االعتماد علي الكتاب  ،الكتابة مما یظن معه الباحث أنه لم ُیَتْرَجم له

  .األصلي واالستئناس بالفهارس فقط

  .فقدان بعض كتب رجال الحدیث اث

راا كالطبراني في المعجم  ،الجهل بمناهج بعض األئمة في كتبهم

  .)١(والصغیر  ،واألوسط ،الكبیر

                                                                                                                                              

  هـ.١٣٩٩طبعته دار المسیرة بیروت، الثانیة  )١

هـ، ومالم تذكر ١٤١٢تحقیق عبد الغفور عبد الحق، ط مؤسسة الرسالة بیروت، األولي،  )٢

طبعته فینظر فهرس المصادر والمراجع. والغرض من ذكر هذه الكتب: أن یتعرف الباحث 

اء بعض الكتب التي تعینه علي الترجمة فقط، ثم یلزمه الوقوف علیها وقراءة مقدمة علي أسم

كل كتاب، أو القراءة في كتب مناهج المحدثین للوقوف علي منهج صاحب كل كتاب، فإن 

  البحث ال یتسع للحدیث عن منهج صاحب كل كتاب.
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ما درا  ا   

أو إلي  ،فقد ُیْنَسب الراوي إلي جده ،عف أهلیة طالب الحدیثض اس

 ،فیبحث عنه فیما ُنسب إلیه في األسماء ،أو ما إلي ذلك ،أو إلي قبیلة ،جد أبیه

  .وبالتالي ال یستطیع الوصول إلي صاحب الترجمة

أحمد بن محمد ابن  :واسمه ،أحمد بن حنبل ل ن ب إ ده

  .حنبل

ب إُ ن لد أ   واسمه صالح بن صالح بن  ،صالح بن حي�

  .مسلم بن حیىِّ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نهایة التقریب فصوًال في ذلك تیسیرًا علي 

  .)٢(الباحثین 

وهو ما یسمي  ،ذكر بعض األئمة لشیوخهم بأسماء مختلفة ادس

وقد أفرد  ،واحد فیظن الباحث أنهم أسماء متعددة مع أنهم شخص ،بتدلیس الشیوخ

  .)٣(الحافظ ابن الصالح في مقدمته هذا النوع بالحدیث في النوع الثامن واألربعون 

                                                                                                                                              

جم، عدا مسند أبي هریرة أما المعجم الكبیر فقد رتبه علي أسماء الصحابة علي حروف المع )١

فإنه أفرده في مصنف خاص، وأما األوسط فقد رتبه علي أسماء شیوخه، وهم قریب من ألفي 

رجل، وأما الصغیر فقد خرج فیه عن ألف شیخ، ویقتصر فیه غالبًا علي حدیث واحد عن كل 

  بتصرف).  ١٣٦ـ ١٣٥واحد من شیوخه (الرسالة المستطرفة 

ریب: باب الكني مرتبة علي حروف الهجاء واالعتبار بما بعد أداة حیث ذكر في نهایة التق )٢

الكنیة، ثم باب من نسب إلي أبیه أو جده أو أمه أو عمه ونحو ذلك علي ترتیب  الحروف، 

ثم باب األنساب إلي القبائل والبالد والصنائع وغیر ذلك، بدأه باألبار، ثم اإلسكاف، ثم 

، ثم األبرش....، ثم األشجعي....، ثم باب األلقاب وما أ شبهها بدأه بآبي اللحم، ثم األبح َّ

  ) ٥٠٦ـ٢/٣٩٨باب األنساب من األلقاب بدأه بالبابلتي، ثم البدري.... (انظر التقریب 

، فقد كان الخطیب ـ رحمه اهللا ـ  یروي في كتبه عن أبي القاسم ١٦١مقدمة ابن الصالح  )٣

سي، وعن عبید اهللا بن أحمد بن عثمان الصیرفي األزهري، وعن عبید اهللا بن أبي الفتح الفار 

  والجمیع شخص واحد من مشایخه.
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ما درا  ا   

ما ا  

ما درا  وأ ح واا.  

  :تمهید

فقد ألزم علماؤه أنفَسهم  ،إن العلم بالجرح والتعدیل من األهمیة بمكان

لما فیه  ،وأفتوا بذلك حین سئلوا ،اقلي األخباربالكشف عن معایب رواة الحدیث ون

إذ األخبار في أمر الدین إنما تأتي بتحلیل أو تحریم أو أمر أو  ،من عظیم الخطر

فإذا كان الراوي لها لیس بمعدن للصدق واألمانة ثم  ،أو ترغیب أو ترهیب ،نهي

كان  ،عرفتهأقدم علي الروایة عنه من قد عرفه ولم ُیبین ما فیه لغیره ممن جهل م

إذ ال یؤمن علي بعض من سمع تلك  ،غاشًا لعوام المسلمین ،آثمًا بفعله ذلك

 ،ولعلها أو أكثرها أكاذیب ال أصل لها ،األخبار أن یستعملها أو یستعمل بعضها

مع أن األخبار الصحاح من روایة الثقات وأهل القناعة أكثر من أن یضطر إلي 

  .نقل من لیس بثقة وال مقنع

ألنك إن عدَّلت بغیر تثبت كنت كالمثبت حكمًا  ،ح والتعدیل خطر" فالجر 

 ،فُیخشي علیك أن تدخل في زمرة من روي حدیثًا وهو یظن أنه كذب ،لیس بثابت

فإن فیه مع  ،وٕان جرَّحت بغیر تحرز أقدمت علي الطعن في مسلم بريء من ذلك

  .)١(حق اهللا ورسوله حق آدمي " 

األسانید أن یكون علي علٍم تاٍم بعلم " فیجب علي من یتعامل مع دراسة 

ویعرف المتشدد من المعتدل  ،ومناهجهم ،فیعرف أقوال علمائه ،الجرح والتعدیل "

حتي یستطیع أن یستخلص الحكم النهائي في كل راو، ومن هنا  ،من المتساهل

فأقول وباهللا تعالي  ،كان لزامًا عليَّ أن أتحدث بشيء من التفصیل عن هذا العلم

  .وفیقالت

  رف ارح وادل

ا  رحا  الحاكم حجرَّ  :قالیُ  ،مصدر جَرح ـ بفتح الراء ـ ،بفتح الجیم 

                                                           
  ٣/٣٤٩فتح المغیث  )١
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ما درا  ا   

 في ذلك قیل وقد ،وغیره كذب من عدالته به تسقط ما على منه عثر إذا :الشاهد

 :واالستجراح  ،الشاهد استجرح وقد شهادته غض :الرجل حجرَّ  :فقیل الحاكم غیر

  .والفساد ،العیبو  ،النقصان

  .األحادیث هذه استجرحت :عون ابن وقال

 األحادیثُ  هذه كُثرت :قال أنه التابعین بعض عن ویروى :األزهري قالو  

 فیه طعن إذا الشاهد جرح من استفعل وهو ِصحاُحها، وَقلَّ  فسدت أي واْسَتْجَرحتْ 

   )١( .قوله ورد

 رواتها بعض جرح إلى بها العلم أهل أحوجت حتى كثرت األحادیث أن :أراد

  .روایته ورد

 ًطوا من  ،رد الحافظ المتقن روایة الراوي لعلة قادحة فیه أو في روایته

  )٢( .أو نحوهم ،أو شذوذ ،أو كذب ،أو تدلیس ،فسق

أي أنه عبارة عن بیان عیوب رواة الحدیث التي ألجلها تسقط روایتهم من 

  .اختالل في العدالة أو الضبط

   ل رف اد

فالتعدیل  ،سوَّاه :وعدَّل المیزان ،زكَّاه :وعدَّل الرجل  ،أقامه :من عدَّل الحكم

  )٣(والتسویة  ،والتزكیة ،هو التقویم

ًطوا وصف الراوي بما یقتضي قبول روایته.  

 ،بالغاً  ،أو هو عبارة عن تحقق أوصاف القبول في الراوي بأن یكون ُمْسِلماً 

وال فاحش  ،وأال یكون سيء الحفظ ،أسباب الفسق وخوارم المروءة خالیًا من ،عاقالً 

  .وال كثیر األوهام وال مغفالً  ،وال مخالفًا للثقات ،الغلط

علم یبحث فیه عن جرح الرواة   ن م ارح وادل و  :وعلیه

                                                           
  ٤/٨٦، وتھذیب اللغة لألزھري ٦/٣٣٨، وتاج العروس٤٢٣ـ  ٢/٤٢٢لسان العرب  )١
   ٢/٢١١، وانظر أبجد العلوم ٤٥المختصر في علم رجال األثر  )٢
   ١١/٤٣١لسان العرب  )٣
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ما درا  ا   

  )١(وتعدیلهم بألفاظ مخصوصة 

 رل وادا  أ  

ل في المحافظة علي سنة النبي األكرم محمد ابن تتمثل أهمیة الجرح والتعدی

لتُْنَقل علي ما هي علیه من  ،من أن ینقلها غیر العدول الضابطین  عبد اهللا  

  .غیر تبدیل أو تحریف

 أصحاب من حدأ یذكره ولم ،األحادیث رجال علم فروع من العلم وهذا" 

 عن ثابت تعدیالً و  جرحاً  الرجال في والكالم ،عظیم فرع نهأ مع )٢( الموضوعات

 تورعاً  ذلك زوِّ جُ و  ،بعدهم فمن والتابعین الصحابة من كثیر عن ثم ،  اهللا رسول

 ،الرواة في جاز الشهود في الجرح جاز وكما ،الناس في طعناً  ال للشریعة وصوناً 

 على افترضوا فلهذا ،واألموال الحقوق في التثبت من أولى الدین أمر في والتثبت

  )٣(". ذلك يف الكالم أنفسهم

وقد توافرت األدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة علي التحذیر من 

وعدم الركون إلي أخبار الفاسقین والمنحرفین  ،والتثبت في قبول األخبار ،الكذب

  .عن سنن الدین الحنیف

  

   اد ن ارآن ارم

ُأْوَلِئَك ُهُم وَ   ُیْؤِمُنوَن ِبآَیاِت اللَّهِ الَ نََّما َیْفَتِري الَكِذَب الَِّذیَن إِ  : قوله 

  )٤(  الَكاِذُبونَ 

َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا لُِّیِضـلَّ النَّاَس ِبَغْیِر ِعْلٍم   :  وقوله 

  )٥(  ِإنَّ اللََّه َال َیْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمینَ 

اِسٌق ِبَنَبٍأ َفتََبیَُّنوا َأن ُتِصیُبوا َقْومًا فَ ِذیَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم ا َأیَُّها الَّ یَ  : وقوله 
                                                           

   ٨٣، والحطة ١/٥٢٨، وكشف الظنون ٢/١١لعلوم انظر أبجد ا )١
  ) أي من تكلم في الحدیث الموضوع في مؤلفاتھم.٢
   ١/٥٢٨، وانظر كشف الظنون ٢/٢١١أبجد العلوم  )٣
   ١٠٥سورة النحل، اآلیة  )٤
  ١٤٤سورة األنعام، من اآلیة  )٥
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  )١(   ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمینَ 

   اد ن ا او اطرة

 ،وحثنا علي الصدق في جمیع أحوالنا ،من الكذب لقد حذرنا النبي الكریم 

   :في ذلك ومما ورد

 َتَسمَّْوا "  :قال  النبي عن ما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة

 َیَتَمثَّلُ  الَ  الشَّْیَطانَ  َفِإنَّ  َرآِني، َفَقدْ  الَمَنامِ  ِفي َرآِني َوَمنْ  ِبُكْنَیِتي، َتْكتَُنوا الَ  وَ  ِباْسِمي،

  )٢(" .النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  وَّأْ َفْلَیتَبَ  ُمَتَعمًِّدا، َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  ُصوَرِتي، ِفي

 اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َسُمَرَة، ْبنِ  وما أخرجه اإلمام مسلم من حدیث َجاِبرِ 

   ُ٣(َكذَّاِبیَن فاحذروهم "  السَّاَعةِ  َیَديِ  َبْینَ  ِإنَّ : َیُقول(  

قال رسول اهللا  :قال وما أخرجه الشیخان من حدیث عبد اهللا بن مسعود 

:  َّْدقَ  ِإن ، ِإَلى َیْهِدي الصِّ  َلَیْصُدقُ  الرَُّجلَ  َوإِنَّ  الَجنَِّة، ِإَلى َیْهِدي الِبرَّ  َوإِنَّ  الِبرِّ

 النَّاِر، ِإَلى َیْهِدي الُفُجورَ  َوإِنَّ  الُفُجوِر، ِإَلى َیْهِدي الَكِذبَ  َوإِنَّ  ِصدِّیًقا، َیُكونَ  َحتَّى

  .)٤(َكذَّاًبا "  اهللاِ  ِعْندَ  ُیْكَتبَ  َحتَّى َلَیْكِذبُ  الرَُّجلَ  َوإِنَّ 

وحذرنا من  ،حثنا علي قول الصدق في جمیع أحوالنا أنه  :وجه االستدالل

أو في الحدیث عنه  ،سواء كان ذلك في الحدیث مع بعضنا البعض ،الكذب عامة

.  

  اروط اواب وار ن دي رح وادل

  یل أن یكون متصفًا بعدة أموریشترط فیمن یتصدي للجرح والتعد

                                                           
   ٦سورة الحجرات، اآلیة  )١
،  ١١٠ح ١/٥٢ اب إثم من كذب علي النبي أخرجھ البخاري واللفظ لھ: كتاب العلم، ب )٢

مقتصراً علي ومن كذب  ٣ح١/١٠ ومسلم في المقدمة، باب تغلیظ الكذب علي رسول هللا 

  عليَّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار "
جزء من    ١٨٢٢ح  ٣/١٤٥٣أخرجھ: مسلم: كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقریش...  )٣

  حدیث. 
یأیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع  كتاب األدب، باب قول هللا تعالي ) أخرجھ: البخاري: ٤

، ومسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب قبح الكذب ٥٧٤٣ح٥/٢٢٦١.. الصادقین 

    ٢٦٠٧ح٤/٢٠١٢وحسن الصدق وفضلھ 
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والسالمة من الفسق  ،والعقل ،والبلوغ ،أي یشترط فیه اإلسالم :ـ العدالة ١

    .وخوارم المروءة

  .)١(ـ أن یكون عالمًا بأسباب الجرح والتعدیل  ٢       

عالمًا بمدلوالت ألفاظ  ،مستیقظًا مستحضراً  ،ـ أن یكون حسن العبارة ٣

ال سیما األلفاظ العرفیة التي تختلف باختالف  ،برة عند العلماءالجرح والتعدیل المعت

وهو أمر شدید ال  ،عرف الناس وتكون في بعض األزمنة مدحًا وفي بعضها قدحاً 

  .یدركه إال واسع اإلطالع علي أقوال العلماء

فُربَّ جاهل ظن الحالل حرامًا  ،ـ أن یكون علي علٍم باألحكام الشرعیة ٤

حضرت بمصر رجًال ُمَزكِّیًا ُیَجرِّح رجًال  :قال اإلمام الشافعي فعن  ،فَجرَّح به

یرد  :وما في ذلك ؟ قال :قیل ،رأیته یبول قائماً  :فُسئل عن سببه وُأِلحَّ علیه فقال

هل رأیته قد أصابه الرشاش  :قیل ،الریح من رشاشه علي یده وثیابه فیصلي فیه

  .)٢(ي أراه سیفعلولكن ،ال :وصلي قبل أن یغسل ما أصابه ؟ قال

فیصدر حكمه  ،وال معجباً  ،فال یكون متعنتًا وال متشدداً  ،ـ أن یكون ُمْنِصَفاً  ٥

وذلك كما  ،مما قد یحمله علیه هواه ،أو عقیدة ،أو تعصب لمذهب  ،عن عداوة

أو بین أهل  ،یحدث بین أهل اإلثبات وأهل التأویل أو المتصوفة وأهل الحدیث

  :ن أمثلة ذلكوم ،الحدیث وأصحاب الرأي

 ،لعداوٍة بینهما ،أن اإلمام النسائي جرَّح أحمد بن صالح أبا جعفر المصري

فقد طرد أحمد بن صالح اإلمام النسائي من مجلس درسه ألنه جاء مع جماعة ال 

                                                           
یب راجع " صفة من تقبل روایتھ ومن ترد وما یتعلق بھ من الجرح والتعدیل، في كتاب تدر )١

الراوي، حیث بین فیھ إجماع الجماھیر من أئمة الحدیث والفقھ علي أنھ یشترط فیمن یحتج 

بروایتھ أن یكون عدالً، ضابطاً، بأن یكون مسلماً، بالغاً، عاقالً سلیماً من أسباب الفسق، 

ث منھ، عالماً ب ث من حفظھ، ضابطاً لكتابھ إن حدَّ ما وخوارم المروءة، متیقظاً، حافظاً إن حدَّ

  ) ٣٠١ـ ١/٣٩٩ُیِحیُل المعني إن َرَوي بھ (التدریب 
   ٦/٢٠٥األم  )٢
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  .)١(وأبو زرعة وغیرهم  ،والبخاري ،ووثقه أحمد ،ُیحسنون أدب االستماع

ـ في الحارث المحاسبي وهو من  وتكلم اإلمام أحمد ـ وهو من أهل الحدیث

  .)٢(أهل التصوف 

وهو في  ،فإن المعاصرة تورث المنافرة ،ـ أن ال یكون قرینًا منافساً  ٦

إال أن یأتي الجارح ببینة عادلة تصح بها  ،المتأخرین أكثر منه في المتقدمین

  .جرحته علي طریق الشهادات

 بعضهم الحدیث أصحاب غیرة احذروا :روي الخطیب بسنده إلي شعبة قال

  .)٣(التیوس  من غیرة أشد فلهم ،بعض على

 یعبأ ال بعض في بعضهم األقران كالم :وعن اإلمام الحافظ ابن حجر قال

 من إال منه ینجو ال ،لحسد أو ،لمذهب أو ،لعداوة أنه لك الح إذا سیما وال ،به

 یینالنب سوى ،ذلك من أهله سلم األعصار من عصراً  أن علمتُ  وما ،اهللا عصم

  )٤( .والصدیقین

 تأمََّله ُذِكر فإن ،ُیروى وال ُیطوى األقران كالم :وعن اإلمام الذهبي قال

  )٥( .عنه أْعَرَض  وٕاال ُمتابعاً  له فإن َوَجد ،المحدث

فعن  ،ـ أن ال تحمله القرابة عن العدول عن الحق في الحكم علي الراوي ٧

  .)٦(أبي ضعیف  :علي بن المدیني قال

تكون جودة  ،تزام علماء الجرح والتعدیل بتطبیق هذه الشروطهذا وبمدي ال

كما تتحدد بتفاوت تطبیقها بین األئمة  ،أحكامهم أو ّضْعِفها علي رواة الحدیث

                                                           
، وقد ذكرا قصة ١/٣٥، والتھذیب ١/٣٤٧انظر ترجمة أحمد بن صالح في: تھذیب الكمال  )١

  طرده للنسائي، وأنھ كان سبباً في تحامل النسائي علیھ.
، ١٢/١١٢،، والسیر ٨/٢١١ھو الحارث بن أسد المحاسبي، انظر ترجمتھ في: تاریخ بغداد  )٢

  .١/١٤٢، والتقریب ٢/١١٧، والتھذیب ٢/١٦٥والمیزان 
  ١٠٩الكفایة  )٣
  ١/٢٠١لسان المیزان   )٤
   ٥/٢٧٦السیر  )٥
، والجرح والتعدیل ١٩٣انظر ترجمة عبد هللا بن جعفر بن نجیح والد علي، في: الخالصة  )٦

   ١/٣٨٦، والتقریب ٤/١٧٦، والكامل ٥/٢٢
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  )١(.معظم أسباب اختالفهم في الجرح والتعدیل

  اددون واون وادون  ارح وادل

 :الرواة سائر في تكلموا مٌ سْ فقِ  ،أقساماً  لرجالا في متكلَّ  من الذهبياإلمام  مقسَّ 

 وقسم ،وشعبة كمالك :الرواة من كثیر في تكلموا وقسم ،حاتم وأبي معین كابن

   :أیضاً  أقسام ثالثة على وهم ،والشافعي عیینة كابن :الرجل بعد الرجل في تكلموا

 لطتینبالغ الراوي یغمز ،التعدیل في متثبتٌ  التوثیق في متعنتٌ  منهم قسمـ 

 وٕاذا ،بتوثیقه وتمسك ،بنواجذك قوله على ضَّ فعُ  شخصاً  قَ وثَّ  إذا فهذا :والثالث

 ذاك قثِّ و ی ولم وافقه فإن؟  تضعیفه على غیره وافقه هل :فانظر الً رجا فضعَّ 

 فیه قبلیُ  ال :قالوا الذي هو فهذا أحد وثقه وٕان ،ضعیف فهو الحذاق من أحد الرجل

 نبیِّ یُ  ولم ،ضعیف هو :مثالً  معینابن  قول فیه یكفي ال یعني ،سراً فَ مُ  إال الجرح

 حدیثه تصحیح في ختلفیُ  هذا ومثل ،یوثقه وغیره البخاري یجيء ثم ،ضعفه سبب

  .وتضعیفه

 یجتمع لم :الرجال نقد في التام االستقراء أهل من وهو الذهبي قال مَّ ثّ  ومن

  .)٢( ثقة ضعیفت على وال ،ضعیف توثیق على قط الشأن هذا علماء من اثنان

  .وأبي بكر البیهقي ،والحاكم ،كالترمذي :متسامح منهم وقسمـ 

  .عدي وابن ،والدارقطني ،كأحمد : معتدل وقسمـ 

 رد ربما بل ،الطرفین من أشیاء في التوقف نشأ ومقابله المتشدد ولوجود

 عن هالنفراد إما ،ودیانته ونقده وٕامامته جاللته مع والجارح المعدل من كل كالم

                                                           
بتصرف  ٢٩٣ـ  ٢٨٩لشروط كشف اللثام  أ. د / عبد الموجود محمد عبد اللطیف انظر في ا )١

  صفحة. ٣٥٠وھو جزء عندي یقع في 
یقول الدكتور عبد الفتاح أبو غدة: إن العلماء اختلفوا في تفسیر كالم الذھبي، والذي یترجح  )٢

بعضھم ضعفھ لدي أن معناه: لم یقع االتفاق من العلماء علي توثیق ضعیف، بل إذا وثقھ 

آخرون، كما لم یقع االتفاق من العلماء علي تضعیف ثقة، فإذا ضعفھ بعضھم وثقھ آخرون، 

فلم یتفقوا علي خالف الواقع في جرح راو أو في تعدیلھ، فھم بمجموعھم محفوظون من 

الخطأ، ولفظ " اثنان " ھنا المراد بھ الجمیع، كقولھم: ھذا أمر ال یختلف علیھ اثنان " أي: 

  )  ٢٨٦ق علیھ الجمیع وال ینازع فیھ أحد (ھامش الرفع والتكمیل ص یتف
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 ،یحیى أبي بنا محمد بن إبراهیم فيـ  اهللا رحمهـ  كالشافعي والتعدیل الجرح أئمة

 اعتذر قد لكن ،المحدثین باتفاق ضعیف وهو ،غیره یوثقه لم :النووي قال كما فإنه

 ،فیها یتسامحونوهم  ،الفضائل في إال عنه جخرِّ یُ  لم بأنه الشافعي عن الساجي

 إلبراهیم مجالسته بأن :حبان ابنعتذر عنه كذا او  ،خالفه الموجود نأب عقبوتُ 

  .حداثته في كانت

 فیما قلدونهیُ  أتباع له الذي اإلمام أن :الصالح ابن اختار فقد حال كل وعلى

 ذلك دقلَّ  من حق في حجة الراوي ذلك كان ،غیره فهضعَّ  براوٍ  احتجَّ  إذا ،إلیه یذهب

   )١( .اإلمام

    أو  ؟ل زم ذر اب د ادل وار

وقد حسم هذا الخالف الحافظ ابن  ،)٢(اختلف العلماء في ذلك اختالفًا كثیرًا 

 قبلیُ  لم :الشأن هذا أئمة من أحد وثقه قد جمالً مُ  حرِّ جُ  من كان إن  :حجر بقوله

 زحزحیُ  فال الثقة رتبة له ثبتت قد ألنه ،راً فسَّ مُ  إال كان من كائناً  أحدٍ  من فیه الجرح

 دینه في حاله اعتبروا من إال وثقونیُ  ال الشأن هذا أئمة فإن ،جلي أمرب إال عنها

 بأمر إال أحدهم حكم نقضیُ  فال ،الناس أیقظ وهم ،ینبغي كما ونقدوه حدیثه في ثم

  .صریح

 ألنه ،عارف من صدر إذا مفسر غیر فیه الجرح بلقُ  :التعدیل عن خال وٕان

  )٣( .إهماله من أولى فیه المجرح قول وٕاعمال ،المجهول حیزفي  فهو لدَّ عَ یُ  لم إذا

  رض ارح وادل 

أما  ،التعارض بین التعدیل والتجریح إنما یتم عند الوقوع في حقیقة التعارض

كأن ُیَجرَّح  ،بل ُیصار إلي الترجیح ،إذا أمكن معرفة ما یرفع ذلك فال تعارض إذن

                                                           
، رسالة للحافظ الذھبي، ُطبعت ضمن ١٥٨ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل ص   )١

أربع رسائل: للذھبي، والسخاوي، والسبكي، بتحقیق الشیخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، 

  .٣٦٠ـ  ٣/٣٥٩وعنھ نقل السخاوي في فتح المغیث 
  .١/٣٠٥راجع في بیان ھذا االختالف التدریب  )٢
ـ  ١/٣٠٢، وفتح المغیث للسخاوي ٣٠٨ـ  ١/٣٠٧، وانظر تدریب الراوي ١٩٣نزھة النظر  )٣

٣٠٨   
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وذلك في غیر الكذب علي  ،أیضاً لكن ُعِلم توبته  ،الراوي بفسٍق قد ُعِلم وقوعه منه

أو ُیَجرَّح بسوء حفٍظ مختٍص بشیٍخ أو  ،ویكون الجارح َجرِّح قبلها ،الرسول 

أو َینفي المعدل قول الجارح بطریٍق معتبر  ،والتوثیق مختص بغیرهم ،بطائفٍة معینة

  .)١(ال یقبل  الشك 

أن  :فإما ،فإذا تحقق التعارض بأن یقع في راٍو جرح وتعدیل في آن واحد

  :یكون هذا التعارض من إمامین مختلفین أو من إمام واحد 

  رض ارح وادل ن إن

فإذا  ،هو استواء الظن عندهما :المراد بتعارض الجرح والتعدیل من إمامین

بل یكون العمل بأقوى الظنین من جرٍح  ،لم یقع استواء الظن عندهما فال تعارض

  .أو تعدیل

   :تعارض الجرح والتعدیل ثالثة مذاهب وللعلماء عند

وهو  ،ولو زاد عدد المعدلین ،ُیقدم الجرح الُمَفسَّر علي التعدیل ُمطلقاً  :األول

  .الراجح

والجارح ُیخبر  ،أن الُمَعدِّل ُیخبر عما َظَهر من حال الراوي :والعلة في ذلك

ألن  ،یجب األخذ بها وهي زیادة علم ،عن أمٍر باطن خفيٍّ لم َیطَِّلع علیه الُمَعدِّل

واألخذ بقول المعدِّل وحده تكذیب  ،في األخذ بها تصدیق لكل من الجارح والمعدِّل

ألن تكذیب العدل خالف  ،والجمع بین القولین أولي من تكذیب أحدهما ،للجارح

  .الظاهر

  .ُقدِّم التعدیل علیه :أما إذا كان الجرح غیر مفسر

وبیَّن أن  ،ع علیه المعدِّل ثم عدَّله بعد ذلكلكن إذا كان الجرح ُمَفسَّرًا واطل

لم َیخرج عن  ،ألنه تاب وحسنت توبته ،السبب الذي ُذكر في تجریحه ال ُیؤثِّر

   .التعدیل

رأیته  :فقال الُمعدِّل ،أن یقول الُمَجرِّح أنه َقتل غالمًا یوم كذا ُظلماً   :مثاله

                                                           
   ٢/١١٠انظر توضیح األفكار  )١
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فرأي الُمَعدِّل أن  ،یما َیري الُمَجرِّحأو اتُّهم ببدعة مكفرة أو مفسقة ف ،حیًَّا بعد ذلك

  .االتهام غیر مقبول

  :ُیقدم التعدیل علي التجریح إذا َكُثَر عدد المعدِِّلین :الثاني

فإذا قِویت بكثرة المعدِِّلین دلَّ  ،أن األصل في الراوي العدالة :والحجة عندهم

ذ بقول الجارحین وال یؤخ ،فیؤخذ بها ،ذلك علي زیادة التحقق من عدالته وتأكیدها

  .لضعفها

ألن المعدِّلین وٕان كثروا لم  ،وهذا خطأ وُبْعد ممن توهمه :قال الخطیب

ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة علي  ،ُیخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون

  .)١( نفي

والمعدِّلون  ،وهي زیادة علٍم یجب األخذ بها ،ثم إن الجارح ُیخبر عن الباطن

  .لذا كان األخذ بقول الجارح أرجح ،الظاهر ُیخبرون عن

   :أما إذا تساوي عدد المعدلین والمجرحین

  .ُیَقدَّم الجرح مطلقاً  :ـ فقیل

  .ُیَقدَّم الجرح إذا كان الجارحون أحفظ وأتقن :ـ وقیل

   :ُیصار إلي الترجیح بین التعدیل و التجریح :الثالث

ن المعدِّل أیضًا بتعدیله ُیخبر ألنه إذا كان الجارح ُیخبر عن باطن الراوي فإ

  .عن باطن الراوي إضافًة إلي ظاهره

   .ـ كثرة عدد  ـ شدة ورع   ـ زیادة بصیرة  :وعوامل الترجیح

زیادة في  ،فإذا لم نجد مرجحًا لواحد منهما َقدَّْمنا الجرح ُرُجوعًا إلي األصل

   )٢( .الحیطة لحدیث الرسول 

  

  ادرض ارح وادل ن إم و

                                                           
  ١٠٧الكفایة في علم الروایة  )١
ـ  ٣٠٨الراوي ، وتدریب ٣١٠ـ  ١/٣٠٨انظر في تفصیل ذلك: فتح المغیث للسخاوي  )٢

   ١٠٧، والكفایة في علم الروایة ٣١٠
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أ    یرجع تعارض الجرح والتعدیل من إمام واحد إلي ثالثة أسباب:  

  )١(تغیر اجتهاد اإلمام في الحكم علي الراوي   :األول

   :والحكم في هذه الحالة یكون بإتباع اآلتي

  .إن ُعلم المتأخر منهما ،أ ـ العمل بآخر القولین

   .ب ـ التوقف عند عدم  العلم بآخر القولین

  .)٢(وُیحمل الجرح علي شيء بعینه  ،ترجیح التعدیل ج ـ

   :اختالف كیفیة السؤال :الثاني

ه  وذلك عند حكم اإلمام علي الراوي مقرونًا بغیره من الرواة علي وفق ما ُوجِّ

فإنهم ال یقصدون في هذه الحالة اإلعالم بأنه ممن ُیحتج بحدیثه  ،إلیه من السؤال

  .)٣(ُقِرن معه وٕانما ذلك بالنسبة لمن  ،أو ال

ذه ا  موا یكون بتتبع أقوال أئمة الجرح والتعدیل وحكایتها، 

  .لیتبین ما لعله خفي علي كثیٍر من الناس

   :تحقیق ضبط اللفظ بواسطة الشكل  :الثالث
                                                           

 الدارقطني قول في احتمالین أحد ھو كما اجتھاده لتغیر االختالف یكون یقول السخاوي: وقد )١

 :وثانیھما ،متروك إنھ آخر موضع وفي ،الحدیث منكر ـ إنھ ـ بالمعجمة عفیر بن الحسن في

  ).١/٣٧٥واحدة (فتح المغیث  ةمرتب من عنده ھما بل اللفظین بین تفرقتھ عدم
  ١٧٤راجع الرفع والتكمیل  )٢
 أو ثقة فالن :یقولون فقد ،ومخارجھا المزكین أقوال تتأمل أن یقول السخاوي:  ینبغي )٣

 قُرن لمن بالنسبة ذلك وإنما ،ُیرد ممن وال ،بحدیثھ یحتج ممن أنھ بھ یریدون وال ،ضعیف

=  ،حدیثھ في المتوسط الفاضل عن ُیسئل كأن ،لالسؤا من القائل إلى وجھ ما وفق على معھ

 من لیس أنھ ُیرید ،ثقة فالن ؟ فیقول: وفالن وفالن فالن في تقول ما :فیقال بالضعفاء وُیقرن

  .المتوسط في بیَّن بمفرده عنھ سئل فإذا ،بھ قُِرن من نمط

 عبد ابن العالء عن معین ابن سألت :الدارمي عثمان قال :ومنھا ،بھا نطیل ال كثیرة ذلك وأمثلة 

المقبري  سعید أو إلیك أحب وھو قلت: ،بھ بأس لیس :؟ فقال حدیثھما كیف أبیھ عن الرحمن

 بدلیل ،مطلقاً  ضعیف العالء أن معین ابن بھ ُیِرد لم فھذا ضعیف، والعالء أوثق سعید قال: ؟

 ما أكثر ُیحمل اھذ وعلى ،المقبري لسعید بالنسبھ ضعیف أنھ أراد وإنما ،بھ بأس ال أنھ قولھ:

 ،آخر في وجرحھ وقت في رجال وثق ممن والتعدیل الجرح أئمة كالم اختالف من ورد

 كثیر على منھا خفي لعل ما لیتبین یقصھا ممن والتعدیل الجرح أھل أقوال حكایة لھذا فینبغي

  ) ١/٣٧٤(فتح المغیث   الناس من
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فُربَّ صیغٍة یختلف فیها األمر جرحًا وتعدیًال بالنظر إلي االختالف في 

  .)١(ن المراد منها إما جرحًا وٕاما تعدیًال وبتحدید ضبطها یتبی ،ضبطها

  .م ادل  ام

 ور   أو  ،أو العدل من غیر تسمیة ،أو الضابط ،حدثني الثقة :أن یقول

  .جمیع أشیاخي الذین رویت عنهم ثقات :یقول

    اختلف العلماء فیه علي أقوال:   

  .وُنقل هذا عن أبي حنیفة ،عیَّنهُیقبل مثل هذا التعدیل كما لو  :قیل  :األول

ُیقبل إذا َصَدر من عالٍم مجتهٍد كمالك والشافعي ونحوهما من   :الثاني

ألنه لم ُیورد  :قال ابن الصباغ ،المجتهدین الُمَقلَِّدین في حِق من قلَّده في مذهبه

 ،بل َیذكر ألصحابه قیام الحجة عنده علي الحكم ،ذلك احتجاجًا بالخبر علي غیره

ورجحه الرافعي في شرح  ،واختاره إمام الحرمین ،د عرف هو من روي عنه ذلكوق

  .المسند

ألنه وٕان كان ثقة  ،ال ُیقبل ذلك التعدیل علي الصحیح حتى ُیسمیه :الثالث

بل إضرابه عن تسمیته  ،عنده فربما لو سمَّاه لكان ممن جرَّحه غیره بجرح قادح

ثم  ،أنه لو صَرح بأن كل شیوخه ثقات :خطیببل زاد ال ،ریبة ُتوِقع ترددًا في القلب

 )٢( لجواز أن یعرف إذا ذكره بغیر العدالة ،روي عمن لم ُیسمه لم ُیعمل بتزكیته

وأبو بكر الصیرفي وأبو نصر بن الصباغ من  ،ذكر ذلك الخطیب البغدادي

  .الشافعیة وغیرهم

 ،لم ُیوثقه غیره :يقال النوو  ،أن الشافعي وثَّق " إبراهیم بن أبي یحیى "  :ومثاله

   )٣(.وهو ضعیف باتفاق المحدثین

                                                           
 إلى بالنظر فیھا األمر یختلف ةصیغ فُربَّ  ،الصیغ تأمل یقول الحافظ السخاوي: ینبغي )١

، ھالك :أي یخففھا من فمنھم :ضبطھا في اختلف فإنھا ،مود فالن :كقولھم ،ضبطھا اختالف

  ) ١/٣٧٥األداء (فتح المغیث  حسن :الھمزه أي مع یشددھا من ومنھم
  ٩٢، والكفایة ٣١١ـ  ١/٣١٠انظر تدریب الراوي  )٢
  ٨/٤٥١رجمة إبراھیم سیر أعالم النبالء ، وانظر في ت١/٣١١فتح المغیث للسخاوي  )٣
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فهو كقوله  ):)١(وذلك كقول الشافعي (أخبرني من ال أتهم  :** وٕاذا قال

  .أخبرني الثقة

وال  ،ولیس فیه تعرض إلتقانه ،ألنه نفي للتهمة ،لیس بتوثیق :قال الذهبي

ع من الشافعي غیر أن هذا إذا وق ،وهذا صحیح :)٢(وقال ابن السبكي  ،ألنه حجة

وٕان كان مدلول اللفظ ال  ،علي مسألة دینیة فهي والتوثیق سواء في أصل الحجة

أما من لیس مثله  ،فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي ،یزید علي ما ذكره الذهبي

  )٣(.انتهي .فاألمر كما قال

  م روا ا ن ره " إذا ه "

 ن ره ن ا ر روا ل ؟  أو  ًد   

   :اختلف العلماء في ذلك

وا لذلك بما یلي ،ـ فذهب قوم إلي أنها تعدیل ١    :واحتجُّ

ثم إنه لو لم َیذكره لكان غاشًا في  ،أن الَعْدل لو كان َیعلم فیه جرحًا َلَذَكره

اب وأج ،والعدالة بالخبرة ،ألن الروایة تعریف له ،وهذا خطأ :قال الصیرفي ،الدین

  .بأنه قد ال یعرف عدالته وال جرحه :الخطیب

وٕاذا  ،ألن الراوي قد ال یعلم سبب جرحه ،)٤(ـ وقیل إن ذلك لیس بتعدیل  ٢

أو  ،أو ألن الحدیث ثابت عن غیر طریقه ،علم السبب فقد یروي عنه لُیشهر أمره

ـ  الشعبي عنفقد ورد  ،الحتمال وجود ما یرد سبب جرحه عنده فیما یعلمه غیره

                                                           
، ٢٤٩، ١/٢٤٧انظر في قول الشافعي: أخبرني من ال أتھم: كتاب األم في المواضع اآلتیة  )١

٢/٨٤،     ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢.  
ھـ، وكتابھ: قاعدة في الجرح والتعدیل ٧٧١ھو اإلمام تاج الدین عبد الوھاب السبكي ت  )٢

ق عبد الفتاح أبو غدة ـ ضمن أربع رسائل في علوم الحدیث ط وقاعدة في المؤرخین، تحقی

  .١٩٨٠ـ  ١٤٠٠دار القرآن الكریم، بیروت، الثالثة  
   ١/٣١٣، وانظر فتح المغیث للسخاوي  ٣١٢ـ  ١/٣١١التدریب  )٣
یقول النووي وتبعھ السیوطي: إذا روي العدل عمن سماه لم یكن تعدیالً لھ عند األكثرین من  )٤

ث وغیرھم وھو الصحیح، لجواز روایة العدل عن غیر العدل، فلم تتضمن روایتھ أھل الحدی

  ) ١/٣١٤عنھ  تعدیلھ (التدریب 
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  .)٢( كذاباً  كان أنه باهللا وأشهد، )١( رثاالح حدثنا :قال أنه عامر بن شراحیل ـ 

 یكتب وهو معین بن یحیى رأى أنه :حنبل بن أحمد عن وغیره الحاكم وروى

 :أحمد له فقال ،كتمه إنسان علیه اطلع فإذا ،أنس عن بانأ عن معمر :صحیفة

 :قائل لك قال فلو ،موضوعة أنها ملَ عْ وتَ  ،أنس عن أبان عن معمر صحیفة تكتب

 الصحیفة هذه بتُ كْ أَ  ،اهللا عبد أبا یا :فقال؟  حدیثه تكتب ثم أبان في تتكلم أنت

" "  أبان"  بدل فیجعل إنسان یجيء ال حتى ،موضوعة أنها وأعلم كلها فأحفظها

 عن هي إنما ،كذبت :له فأقول ،أنس عن ثابت عن معمر عن ویرویها ،" ثابتاً 

    .)٣( ثابت عن ال ،أبان عن معمر

 كانت ،عدل عن إال یروي ال عنه روى الذي العدل كان إن :وقیلـ  ٣

    )٤(وغیرهما ،الحاجب وابن ،كاآلمدي األصولیون واختاره ،فال وٕاال ،تعدیالً  روایته

 كانت عدل عن إال یروي ال أنه ُعلم فإن التفصیل والثابت :یقول السخاوي

كالسیف  األصولیین عند الصحیح هو وهذا ،فال ٕاالو  ،له تعدیالً  الراوي عن روایته

 میل وٕالیه ،المحدثین من جمع إلیه وذهب بل ،وغیرهما الحاجب وابن اآلمدي

 الشافعي قول ونحوه ،مستدركه في والحاكم ،صحاحهم في ،خزیمة وابن ،الشیخین

 یسم لم عنه روى من سمى إذا المرسل یكون أن :المرسل به یتقوى فیما اهللا رحمه

 تعدیالً  یكون فال :العدل غیر روایة وأما .انتهى عنه الروایة عن مرغوباً  وال مجهوالً 

    )٥( .باتفاق

  

ل ل  ،م روا ن ت  اذب وره  ق

  ادل إذا ب أو  ؟

                                                           
ھو الحارث بن عبد هللا األعور، قال الحافظ: كذبھ الشافعي في رأیھ، ورمي بالرفض وفي  )١

  ) ١/١٤٤حدیثھ ضعف (التقریب 
  ١١٢الكفایة ص  )٢
   ٢/١٩٢السامع الجامع ألخالق الراوي وآداب  )٣
  . ٣١٥ـ  ١/٣١٤تدریب الراوي  )٤
   ٣١٦/ ١فتح المغیث للسخاوي   )٥
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  ذبف ار ِبَكْسِر اْلَكافِ  ،َوَیُجوُز التَّْخِفیفُ  ،َكَذَب َیْكِذُب َكِذًبا 

ْخَباُر َعْن الشَّْيِء ِبِخَالِف َما ُهَو َسَواٌء ِفیِه اْلَعْمُد  ،َوُسُكوِن الذَّالِ  َفاْلَكِذُب ُهَو اْإلِ

  )١(َواْلَخَطُأ 

ًطوا ْخَبار  َلِكنَّ  التََّعمُّد ِفیهِ  ُیْشَتَرط َوَال  ،ُهوَ  َما ِبِخَالفِ  الشَّْيء َعنْ  اْإلِ

   .)٢( ًماِإثْ  َكْونه ِفي َشْرط التََّعمُّد

  .وٕاما أن یكون علي غیره ،وهو إما أن یكون علي رسول اهللا 

 ول ار  ذبم ا   

سواء أكان كذبه في  ،ُترد جمیع روایاته ـ إن َمْن كذب علي رسول اهللا 

 ،كأن یضع إسنادًا ومتنًا ینسبه للرسول  ،األحكام أم في الفضائل أو غیر ذلك

 ،ما دام قد ثبت تعمده لذلك ،یحًا لمتٍن ضعیٍف ولو مرة واحدةأو َركََّب إسنادًا صح

وذبًا  ،فالراجح أنه ال تقبل توبته تغلیظًا علیه ،حتى وٕان تاب منه وحسنت توبته

حیث حاول أن ُیدخل في  ،ومقابلة لسوء صنیعه ،للكذب علي رسول اهللا 

 ،به قال الخطیبو  ،)٣(فإنه یصیر شرعًا إلي یوم القیامة  ،الشریعة ما لیس منها

  .وغیرهم ،والحمیدي ،وابن المبارك

 :قال الحلبي حمدأ بن اهللا عبید الرحمن عبدروي الخطیب بسنده إلي أبي 

 توبته :قال ورجع تاب ثم واحد حدیث في كذب محدثٍ  عن حنبل بن حمدأ سألت

  .أبداً  حدیثه كتبیُ  وال ،تعالى اهللا وبین بینه فیما

 عبد قال :ـ بكسر راء وسكون زاي ـ قال )٤( ةمَ زْ رِ  أبى بن العزیز عبدوعن 

  .ةقُ دْ صِ  علیه ردَّ یُ  أن الكذاب عقوبة نْ مِ  :المبارك بن اهللا

 به قبلیُ  ال الذي فما :قائل قال نإ :قال الحمیدي الزبیر بن اهللا عبد وعن

 عن أو ،یدركه ولم سمعه نهأ رجلٍ  عن ثحدِّ یُ  أن هو :قلت؟  بداً أ الرجل حدیث
                                                           

، والقاموس المحیط ١/٤٥٠، والفروق اللغویة ٢١٠، وانظر الصحاح ٨/٥٨المصباح المنیر  )١

  ٤/١١٤، وتاج العروس ١٦٦
  ٤/٢٢٩، وانظر لسان المحدثین ١/٧٥شرح النووي علي صحیح مسلم  )٢
   ١/٣٣٠التدریب  )٣
  ). ١/٤٧١، والتقریب ٧/٣٧٦وثقھ ابن سعد، وابن حجر (الطبقات الكبري  )٤
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 فال ،كذب ذلك في علیه یبین بأمرٍ  أو ،منه سمعیَ  لم نهأ علیه دجِ وُ  مث أدركه رجل

  .به حدث فیما الكذب من علیه أدرك لما ،بداً أ حدیثه یجوز

   )١( به وأقرَّ  الكذب تعمد إذا فیه الحكم هو هذا :قال الخطیب

ألن  :وٕانما كان الحكم بهذه الشدة :وقال النووي في بیان الحجة في رده

ویترتب علي الكذب فیه  ،علي جمیع المسلمین وفي جمیع األعصارالحدیث حجة 

   )٢(" إن كذبًا عليَّ لیس ككذٍب علي أحٍد "  :قال  ،الكثیر

إنه الجاري علي  :وعلل ذلك بقوله ،َتصح توبته وتُقبل روایته :ـ وقال النووي

صحابة وأكثر ال ،وقد أجمعوا علي صحة روایة من كان كافرًا ثم أسلم ،قواعد الشرع

  .إنه المختار إذا صحت توبته بشروطها المعروفة :وقال ،كانوا بهذه الصفة

 وجهیُ  أن ویجوز ،دلیالً  )المسألة أصل في للقول أي( له أر لم :النووي قال

 یصیر فإنه ،مفسدته مظَ عِ لِ  ،علیه الكذب عن بلیغاً  وزجراً  تغلیظاً  علجُ  ذلك بأن

 مفسدتهما فإن ،والشهادة غیره على الكذب بخالف ،القیامة یوم إلى مستمراً  شرعاً 

  .عامة لیست قاصرة

 ،الشرعیة للقواعد مخالف ضعیف األئمة هؤالء ذكره الذي وهذا :قال ثم

 إذا بعدها روایاته وقبولـ  علیه الكذب أيـ  هذا في توبته بصحة القطع :والمختار

 ،علي فعلها والندم ،اإلقالع عن المعصیة :وهي المعروفة بشروطها توبته تصحَّ 

 أجمعوا وقد ،الشرع قواعد على الجاري هو فهذا :قال ،والعزم علي أال یعود إلیها

 فرق وال ،شهادته قبول على وأجمعوا :قال ،فأسلم كافراً  كان من روایة صحة على

    هذا عن الكذب علي رسول اهللا  )٣(.هذا في والروایة الشهادة بین

   ذ  دث ا  دم وت  أ اذب  ره 

                                                           
   ١١٨ـ  ١١٧الكفایة في علم الروایة  )١
من  ١٢٢٩ح ١/٤٣٤أخرجھ البخاري: كتاب الجنائز، باب ما یكره من النیاحة علي المیت  )٢

 أحد لىع ككذب لیس علي كذباً  إن :یقول   النبي قال: سمعت حدیث المغیرة بن شعبة 

ب علیھ ِنیح یقول: " من  النبي سمعت ،النار من مقعده فلیتبوأ متعمدا علي كذب من  ُیَعذَّ

   ٤ح١/١٠  "، ومسلم في مقدمة صحیحھ باب تغلیظ الكذب علي رسول  علیھ ِنیح بما
   ١/٧٠شرح النووي علي صحیح مسلم  )٣
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ال تأخذ العلم  :یقول اإلمام مالك بن أنس ـ رحمه اهللا ـ .فال ُیقبل حدیثه أیضاً 

وٕان كان  ،ال تأخذ العلم من سفیٍه ُمْعِلن بالسفه :وُخذ ممن سوي ذلك ،من أربعة

وٕان  ،إذا ُجرِّب علیه ،وال تأخذ من كذَّاب یكذب في أحادیث الناس ،أروي الناس

وال من صاحب هوي یدعو الناس إلي  ،تهم أن یكذب علي رسول اهللا كان ال یُ 

  ) ١(  .وال من شیٍخ له فضل وعبادة إذا كان ال َیعِرف ما یحدث ،هواه

  ن ل ل د إذا ت و ؟ 

أن الكذب وغیره مما یفسق ال خالف في  :ویدل له ،نعم :قال الخطیب

والخالف إنما هو في توبة القاذف وتوبة  ،هااعتبار التوبة منه إذا استوفت شروط

هل تعتبر أو ال ؟ وما ُنقل مما یخالف ذلك لم یثبت أنه  الكاذب علي رسول اهللا 

وٕاذا ُقبلت روایة الكافر إذا أسلم فأولي الفاسق بالكذب في  .صریح فیما ورد فیه

   )٢( .حدیث الناس إذا تاب من ذلك

  ل ِرف ن م رواأو إ   

  :وذلك ،ال تُقبل روایة من ُعِرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه

  .ـ كمن ال ُیبالي بالنوم في السماع منه أو علیه

  )٣(ـ أو ُیَحدِّث ال من أصٍل صحیٍح ُمقابل علي أصله أو أصل شیخه 

بأن ُیلقَّن الشيء فُیحدِّث به من غیر  ،ـ أو ُعرف بقبول التلقین في الحدیث

  .)٤(كما وقع لموسي بن دینار ونحوه  ،ن یعلم أنه من حدیثهأ

                                                           
  ، والجامع ٤٠٣، وانظر المحدث الفاصل ١٦٠، ١١٦الكفایة في علم الروایة  )١

   ١/١٣٩= ألخالق الراوي وآداب السامع 
   ١٤٩ـ  ٢/١٤٨، وتوضیح األفكار ٣٣١ـ  ١/٣٢٩انظر تدریب الراوي  )٢
وممن ُنقل عنھ ذلك ابن لھیعة، قال ھشام بن حسان: جاء قوم ومعھم جزء فقالوا: سمعناه من  )٣

ھ وأعلمتھ ذلك، فقال: ما أصنع، ابن لھیعة، فنظرت فلم أجد فیھ حدیثاً واحداً من حدیثھ، فأتیت

ما أصنع، یجیئوني بكتاب فیقولون: ھذا من حدیثك فأحدثھم بھ         (المجروحین البن 

 /١ الروایة علم في ) یقول الخطیب بعذ أن ذكر ھذه القصة أیضاً في الكفایة١/٦٩حبان 

 وأي ،األخذ يف یتساھل وكان ،كتبھ واحترقت ،الحفظ سيء لھیعة بن هللا عبد : وكان ١٥٢

ث بھ جاؤوا كتاب   حدیثھ. في المناكیر كثرت ھنا فمن منھ، حدَّ
یقول ابن حبان في موسي بن دینار المكي: كان ال یبالي ما یلقن فیتلقن، وكل شيء یسأل  )٤

  ).٢/٢٣٧یجیب فیھ، ویحدث بما لیس من سماعھ فاستحق الترك (المجروحین 
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وهذا  ،ـ أو ُعِرف بكثرة السهو في روایته إذا لم یحدِّث من أصل صحیح

ألن االعتماد حینئذ علي األصل ال  ،بخالف ما إذا حدَّث منه فال عبرة بكثرة سهوه

   .ـ أو ُعِرف بكثرة الشواذ والمناكیر في حدیثه  .علي حفظه

من  :وقیل له ،ال یجیئك الحدیث الشاذ إال من الرجل الشاذ :شعبة یقول

 ،من أكثر عن المعروف من الروایة ما ال ُیعرف :الذي تترك الروایة عنه ؟ قال

  .وأكثر الغلط

من غلط في  :وغیرهم ،والحمیدي ،وابن حنبل ،قال عبد اهللا بن المبارك

سقطت روایاته  ،الحدیث ولم َیرجعفأصرَّ علي روایته لذلك  ،فُبیِّن له غلطه ،حدیث

   )١(.ولم ُیكتب عنه ،كلها

 بالتساهل عرف بمن االحتجاج ترك( بابوقد ذكر الخطیب في كفایته في 

 سماع في بالتساهل عرف بمن االحتجاج ترك( بابوفي   )،الحدیث روایة في

  )٢(.من  األمثلة ما یدل علي ذلك )الحدیث

  

  راب ارح وادل

یشتغل بدراسة األسانید أن یكون علي علم تام بمراتب الجرح  یجب علي من

فبدون معرفة ذلك یصعب علیه أن یصل إلي  ،والتعدیل عند كل إمام من األئمة

                                                                                                                                              

د شیخ من أھل مكة أنا وحفص بن غیاث، وإذا أبو وروي بسنده عن یحیى بن سعید قال: كنا عن

شیخ جاریة ابن ھرم یكتب عنھ، فجعل حفص یضع لھ الحدیث ویقول: حدثتك = = عائشة 

بنت طلحة عن عائشة بكذا، فیقول: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة بكذا... ثم یقول لھ: 

ن عائشة بكذا... ویقول: وحدثك القاسم بن محمد عن عائشة بكذا، فیقول حدثنا القاسم ع

حدثك سعید بن جبیر عن ابن عباس بمثلھ، فیقول: حدثني سعید بن جبیر عن ابن عباس... 

فلما فرغ ضرب حفص بیده إلي ألواح جاریة فمحاھا، فقال: تحسدوني ؟ فقال لھ حفص: ال، 

  ).١/٦٩ولكن ھذا كذب.. وكان الشیخ موسي بن دینار           (المجروحین 
  .٦٦، والمنھل الروي ٣٤٠ـ  ١/٣٣٩تدریب الراوي انظر  )١
 رأیت قال: حنبل بن ومن ذلك: ما رواه بسنده إلي أحمد ١٥٢ـ  ١٥١الكفایة في علم الروایة  )٢

 حدیث وحدیثھ شیئاً، عنھ أكتب ـ فلم السماع في یعنى تسھیلھ ـ  یبلغنى وكان وھب ابن

  .الحق مقارب
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حیث إن العبارات والمراتب قد تختلف من إمام إلي  ،الحكم األمثل علي الحدیث

 ،ة أخريوآخر یضعه في مرتب ،فهذا یضع هذا اللفظ في المرتبة األولي ،آخر

 ،وبدون تمییز ذلك لن یتمكن الباحث من الحكم الصحیح علي أسانید األحادیث

فأقول وباهللا  ،ومن هنا كان لزامًا عليَّ أن أبیِّن مراتب الجرح والتعدیل عند األئمة

   :تعالي التوفیق

  :مراتب الجرح والتعدیل عند ابن أبي حاتم

ثالثة  ،م إلي خمسة أقسامقسَّم ابن أبي حاتم مراتب الرواة بحسب أوصافه

   .واثنان ُیتوقف في قبول حدیثهم ،ُیقبل حدیثهم

   ل ن اون

  .ـ فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحدیث ١

ویحتج بحدیثه  ،ویعتمد علي جرحه وتعدیله ،فهذا الذي ال یختلف فیه

  .وكالمه في الرجال

الورع في  ،الصدوق في نقله ،ت في روایتهالثب ،ـ ومنهم العدل في نفسه ٢

   .المتقن فیه ،الحافظ لحدیثه ،دینه

   .فذلك العدل الذي یحتج بحدیثه ویوثق في نفسه

الذي  )في روایته(الثبت  )،في دینه(، الورع )في نقله(ـ ومنهم الصدوق  ٣

  .فهذا یحتج بحدیثه  ،وقد قبله الجهابذة النقاد ،یهم أحیاناً 

دم ا ن لوًط نو،    مر م ر أن أو

   رووه

ـ ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب علیه الوهم والخطأ والغلط والسهو  ١
)١(.  

وال یحتج بحدیثه  ،فهذا یكتب من حدیثه الترغیب والترهیب والزهد واآلداب

  .في الحالل والحرام

                                                           
  فقد شرط الضبط وھذا سبب رده.فھذا الراوي عدل في دینھ إال أنھ  )١
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ظهر للنقاد بالرجال ُأوِلي  ومن قد ،ـ من لیس من أهل الصدق واألمانة ٢

  ) ١(.فهذا یترك حدیثه وتطرح روایته ،المعرفة منهم الكذب

    :وقال في باب " بیان درجات رواة اآلثار "

   :وجدت األلفاظ في الجرح والتعدیل علي مراتب شتى

  :راب ادل

وا فهو ممن یحتج ( :أو ثَْبت ،أو ُمْتِقن ،إنه ثقة :إذا قیل للواحد

  ).دیثهبح

ا فهو (أو ال بأس به      ،أو محله الصدق ،إنه صدوق :إذا قیل

  .وهي المنزلة الثانیة )ممن یكتب حدیثه وینظر فیه

ا إال  )فهو بالمنزلة الثالثة یكتب حدیثه وینظر   فیه(شیخ  :إذا قیل

   .أنه دون الثانیة

راا لالعتبارفإنه یكتب حدیثه (صالح الحدیث  :إذا قیل.(  

رب ارا   

وا  " فهو ممن یكتب حدیثه (إذا أجابوا في الرجل ب " لیِّن الحدیث

  ).وینظر فیه اعتباراً 

ا فهو بمنزلة األول في كتب حدیثه إال أنه (لیس بقوي  :إذا قالوا

  ).دونه

ا ل فهو دون الثاني ال ُیْطَرح حدیثه ب(ضعیف الحدیث  :إذا قالوا

   ).ُیْعتَبر به

راا فهو (أو كذَّاب    ،أو َذاِهب الحدیث ،َمْتُروك الحدیث :إذا قالوا

   )٢(  )ساقط الحدیث ال ُیْكَتب حدیثه
                                                           

   ١/١٠انظر الجرح والتعدیل  )١
، وانظر رسالة في الجرح ٢٣،   وقد نقل عنھ الخطیب في الكفایة  ٢/٣٧الجرح والتعدیل  )٢

   ٢٨والتعدیل للحافظ المنذري ص 

: قد علمت باالستقراء التام أن قول أبي حاتم في رجل   ٣٦٠/ ٦یقول اإلمام الذھبي في السیر 

  یكتب حدیثھ " معناه: أنھ عنده لیس بحجة. "
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  راب ارح وادل د ان اح

رتب ابن الصالح ألفاظ التعدیل والجرح مستندًا إلي ما قاله ابن أبي حاتم 

   :ن َغْیِره إلي ما یليومضیفًا إلیه ما َبَلَغه ع

ًأو لدظ اأ   

ة ،أو ثَْبت ،أو ُمْتِقن ،ِثَقة :ـ َمْن ِقیل فیه ١ أو  ،أو َعْدل َحِافظ ،أو ُحجَّ

  .وهذا یحتج به       .َضاِبط

  :أو ال بأس به ،أو محله الصدق ،صدوق :ـ من قیل فیه ٢

 ،ر بشریطة الضبطوذلك ألن هذه العبارات ال تشع ،ُیكتب حدیثه وُینظر فیه

  .فُینظر في حدیثه وُیختبر حتى ُیعرف ضبطه

 :.. فقیل له.حدثنا أبو خلدة :ومن أمثلة ذلك أن عبد الرحمن بن مهدي قال

  .وسفیان ،شعبة :الثقة ،وكان خیراً  ،وكان مأموناً  ،كان صدوقاً  :.. فقال.أكان ثقة ؟

  .یكتب حدیثه وینظر فیه ،هو دون الثانیة        .ـ شیخ ٣

كان  :فعن أحمد بن سنان قال ،یكتب حدیثه لالعتبار   .ـ صالح الحدیث ٤

عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حدیث الرجل فیه ضعف وهو رجل صدوق 

  .)١(رجل صالح الحدیث  :فیقول

ً رحظ اأ   

وقد ورد أن حمزة بن  ،ُیكتب حدیثه وُینظر فیه اعتباراً   .ـ لین الحدیث ١

 ال :؟ قال به ترید أیش لین فالن قلت إذا :لسهمي سأل الدارقطني فقالیوسف ا

  )٢(.العدالة عن ُیسقط ال بشيء مجروحاً  یكون ولكن ،الحدیث متروك ساقطاً  یكون

  .إال أنه دونه ،یكتب حدیثه كاألول          .ـ لیس بقوي ٢

  .بل یعتبر به ،فال ُیطرح حدیثه ،هو دون الثاني   .ـ ضعیف الحدیث ٣

 ،هذا یكون ساقط الحدیث ،أو كذاب ،أو ذاهب الحدیث ،ـ متروك الحدیث ٤

                                                           
  . ٢٢الكفایة  )١
، ولسان ٣٣، وانظر رسالة في الجرح والتعدیل للمنذري ص ٧٢سؤاالت حمزة ص  )٢

   ١/٣٧٢، وفتح المغیث ١/٣٤٦، وتدریب الراوي ٢٣، والكفایة ١/١٣المیزان 
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   )١( ال یكتب حدیثه

ذم اد ا لدرح واب ارا.  

   :قال اإلمام الذهبي في المیزان عن هذه المراتب

  راتا  رواةن اوا  

  .ثقة وثقة ،نقِ تْ مُ  وثقة ،ظافِ حَ  وثبت ،ةجَّ حُ  تبْ ثَ  

  .ثقة :ثم

  .سأب به ولیس ،به سأب وال ،صدوق :ثم

 ،وشیخ ،وسط وشیخ ،الحدیث وصالح ،الحدیث دوجیِّ  ،الصدق هلُّ حَ مَ  :ثم

     .ذلك ونحو حلِ یْ وَ وصُ  ،اهللا شاء إن وصدوق ،الحدیث حسنو 

 َأوررات ىد احر  ٌهمتَّ مُ  ثم ،الحدیث عضَ یَ  اعٌ وضَّ  وأ ،كذابُ  دجال 

  .هكِ رْ تَ  على قفَ تَّ ومُ  بالكذب

 ،وهالك ،رظَ نَ  وفیه ،الحدیث باهِ وذَ  ،عنه واتُ كَ وسَ  ،بثقة لیس متروك :ثم 

  .وساقط

 ركَ نْ ومُ  ،واهٍ  ضعیفو  ،وهفُ عَّ وضَ  ،جداً  وضعیف ،يءبش ولیس ،ةبمرَّ  اهٍ وَ  :ثم 

  .ذلك ونحو ،الحدیث

 لیسو  ،ةجَّ بحُ  لیسو  ،بالقوي لیسو  ،فعِّ ضُ  وقد ،فعْ ضَ  وفیه ،فعَّ ضَ یُ  :ثم

 فَ لِ تُ خْ اُ  ،به یحتج ال ،الحفظ سيء ،نلیِّ  ،فیه مَ لِّ كُ تُ  ،مقالٌ  فیه ،َتْعِرُف وتُْنِكرُ  ،بذاك

  .عدِ تَ بْ مُ  لكنه صدوق ،فیه

 وأ ،باألصالة الراوي طراحإ على بوضعها تدل التي العبارات من ذلك ونحو 

   )٢( یهف ما لین مع به یحتج أن جواز على وأ ،فیه التوقف على وأ ،ضعفه على

راظ اد ا لدرح واب ارا.  

   :رتَّب الحافظ العراقي هذه المراتب علي النحو التالي

ًأو لدب ارا   

                                                           
  . ١٦٠ـ  ١٥٧، والتقیید واإلیضاح ٥٩ـ ٥٨انظر مقدمة ابن الصالح  )١
   ٤/ ١میزان االعتدال  )٢
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وا   وال ابن  ،ولم یذكرها ابن أبي حاتم(وهي العلیا من ألفاظ التعدیل

  )الصالح

ر لفظ التوثیق المذكور في المرتبة األولي عند  ابن أبي حاتم وابن  إذا ُكرِّ

أو  ،ثقة متقن ،ثقة ثبت ،ثبت حافظ ،ثبت حجة :مع تََباُین اللفظین مثل ،الصالح

ة ،ثبٌت ثبتٌ  ،ثقٌة ثقةٌ  :مع اتحاد اللفظ مثل ة ُحجَّ   .ونحو ذلك ،ُحجَّ

ا )وابن الصالح ،وهي األولي عند ابن أبي حاتم(   

وكذا إذا قیل في  ،حجة ،تثب ،متقن ،ثقة :ما أفرد فیه لفظ التوثیق مثل 

  .أو ضابط ،العدل حافظ

ا  أو  ،أو مأمون ،أو صدوق ،أو ال بأس به ،لیس به بأس :قولهم

  )١(خیار 

  .وهذا یكتب حدیثه وینظر فیه

راا  أو  ،أو إلي الصدق ما هو ،أو رووا عنه ،محلُّه الصدق :قولهم

مقارب الحدیث ـ بفتح الراء  أو ،أو صالح الحدیث ،أو شیخ ،أو وسط ،شیخ وسط

أو  ،أو صدوق إن شاء اهللا ،أو صویلح ،أو حسن الحدیث ،وكسرها ـ أو جیِّد الحدیث

  )٢(.أرجو أنه لیس به بأس

 ،أو أدني منها ،أرجو أنه لیس به بأس :ما أعلم به بأسًا فمثل :أما قولهم

  .)٣( ألنه ال یلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك

ً برا را )٤(  

وا اع ،أو َیَضع الحدیث ،أو َیْكِذب ،كذَّاب :وهي أسوؤها أو  ،أو وضَّ

                                                           
وھي المرتبة الثانیة عند ابن أبي حاتم، وابن الصالح، واقتصرا فیھا علي: صدوق، أو ال  )١

  بأس بھ، ومحلھ الصدق.
وھذه المرتبة ھي الثالثة عند ابن أبي حاتم مقتصراً فیھا علي " شیخ "، واقتصر في الرابعة  )٢

  علي " صالح الحدیث " كما تقدم.
، وفتح ١/٣٤٨، وتدریب الراوي ١٤٧، والرفع والتكمیل ١٧٣فتح المغیث للعراقي انظر  )٣

   ١/٣٦٦المغیث للسخاوي 
  جعلھا العراقي خمس مراتب، وجعلھا ابن أبي حاتم، وتبعھ ابن الصالح أربع مراتب. )٤
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ال ،َوَضَع حدیثاً    )١(.أو َدجَّ

ا أو ذاهب الحدیث ،ذاهب ،هالك ،َساِقط ،أو الوضع ،ُمتَّهم بالكذب، 

  .َتَرُكوه ،متروك الحدیث

 ،یمن تركوا حدیثه ال ُیْعتَبر بهحیث یقولهما البخاري ف :َسَكُتوا عنه ،فیه َنَظر

  ... ونحو ذلك.غیر ثقة وال مأمون ،لیس بثقة ،لیس بالثقة ،ال یعتبر بحدیثه

ا  واٍه بمرَّة ،ضعیف جداً  ،َمْرُدود الحدیث ،َردُّوا حدیثه ،ُردَّ حدیثه، 

 ال ُیساوي ،ال شيء ،لیس بشيء ،اْرِم به ،مطرح الحدیث ،ُمْطَرح ،َطَرُحوا حدیثه

  ... ونحو ذلك.شیئاً 

راا واهٍ  ،مضطِرب الحدیث ،حدیثه منكر ،ُمْنكر الحدیث ،ضعیف، 

   .ال ُیْحَتج به ،ضعَُّفوه

ا َتْعِرف وتُْنِكر ،في حدیثه ضعف ،فیه َضْعف ،ُضعِّفَ  ،فیه مقال، 

لیس  ،لیس ِبُعْمدة ،لیس بحجة ،لیس بالقوي ،لیس بالمتین ،لیس بذاك القوي

َلیِّن  ،سيء الحفظ ،َمْطُعوٌن فیه ،َطَعْنوا فیه ،فیه ُخْلف ،للضعف ما هو ،ِضيبالَمرْ 

  .َتَكلَّموا فیه ،فیه ِلین ،الحدیث

   م ذه اراب

وال  ،وال ُیستشهد به ،المراتب الثالثة اُألول عنده ال ُیحتج بحدیث أصحابها

  )٢(.عتباروالمرتبة الرابعة والخامسة ُیَخرَّج حدیثهم لال ،ُیعتبر به

  

ر ا نظ اد ا لدرح واب ارا.  

جاء الحافظ ابن حجر تلمیذ الحافظ العراقي فتحدَّث في نخبة الفكر عن 

   :مراتب الجرح والتعدیل فقال

                                                           
 بعض ألفاظ المرتبة الثانیة في ھذه المرتبة، ٢٣أدخل ابن أبي حاتم، والخطیب في الكفایة  )١

ق الحافظ العراقي بین بعض ھذه األلفاظ تبعاً للحافظ الذھبي في المیزان كما ذكر  وفرَّ

   ١/٣٦٦السخاوي في فتح المغیث 
   ١٥٤ـ  ١٥١، وانظر الرفع والتكمیل ١٧٧فتح المغیث للعراقي ص  )٢
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   وأوؤ ارح وراب

   .ابكذَّ  أو ،اعوضَّ  أو ،الجَّ دَ  ثم ،الناس كأكذب بأفعل الوصف

وأ  َالقَ مَ  فیه أو ،الحفظ يءس وأ ،نیِّ ل.  

   رأو ادل وراب

 قثَ كأوْ  :بأفعلوأصرح ذلك التعبیر  ،بما دل علي المبالغة فیه الوصف

  .أو إلیه الُمْنَتهي في التثبت ،أو أْثَبت الناس ،الناس

أو َعْدل  ،حافظ ثقة أو ،أو ثبت ثبت ،ثقة كثقة :صفتین أو بصفةٍ  تأكد ما ثم

  .كضابط أو نحو ذل

وُیعتبر  ،وُیروي حدیثه ،كشیخ :التجریح أسهل من بالقرب أشعر ما دأو

   )١( ونحو ذلك ،به

وَقسَّم الحافظ ابن حجر مراتب الجرح والتعدیل في " تقریب   التهذیب " علي 

   :وجه من التفصیل والتأصیل إلي ثنتي عشرة مرتبة

بتهم أول مراتب فمرت ،ألن األمة أجمعت علي عدالتهم :الصحابة :أولها

  .التعدیل

أو بتكریر الصفة  ،كأوثق الناس :من ُأكَِّد َمْدُحه إما بأْفَعل التفضیل :الثانیة

  .كثقة حافظ :أو معني ،كثقة ثقة :لفظاً 

  .أو َعْدل ،أو ثَْبت ،أو ُمْتقن ،كثقة :َمْن ُأْفِرد فیه لفظ التوثیق :الثالثة

أو ال  ،َصُدوق :وٕالیه اإلشارة ب ،من َقُصَر عن درجة الثالثة قلیالً  :الرابعة

  .أو لیس به بأس ،بأس به

َصُدوق سيء  :َمْن َقُصَر عن درجة الرابعة قلیًال وُیشار إلیه ب :الخامسة

ویلتحق بذلك من  ،أو َتَغیَّر ِبَأَخَرهٍ  ،أو ُیْخِطئ ،أو له أْوَهام ،أو صدوق َیِهم ،الحفظ

                                                           
   ٢٣٢نخبة الفكر  )١
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 ،)٥(والتََّجهُّم ،)٤(واإلْرَجاء ،)٣( والنَّْصب ،)٢(َدر ، والقَ )١(ُرِمَي بنوٍع من الِبْدعة كالتشیع 

  .مع بیان الداعیة من غیره

َمْن لیس له من الحدیث إال القلیل ولم یثبت فیه ما ُیْترك حدیثه  :السادسة

  وٕاال فَلیِّن الحدیث  ،حیث ُیتابع ،مقبول :ویشار إلیه بلفظ ،من أجله

 ،مستور :وُیَشار إلیه بلفظ ،ولم ُیَوثَّقَمْن َرَوي عنه أكثر من واحد  :السابعة

  .أو مجهول الحال

َوُوِجد فیه إطالق الضعف ولو لم  ،من لم ُیوَجد فیه توثیق لُمْعتََبر :الثامنة

  .ضعیف :ویشار إلیه بلفظ ،ُیَفسَّر

  .مجهول :وُیشار إلیه بلفظ ،من لم یرو عنه غیُر واحٍد ولم ُیوثَّق :التاسعة

 ،متروك :ویشار إلیه ب ،ق البتة وُضعِّف مع ذلك بقادحمن لم ُیَوثَّ  :العاشرة

  .أو ساقط ،أو واهي الحدیث ،أو متروك الحدیث

  أو متهم بالكذب  ،متهم :من اتُِّهم بالكذب وُیقال فیه :الحادیة عشر ة

اع ،ككذاب ،من ُأْطِلق علیه اسم الكذب والوضع :الثانیة عشرة أو  ،أو وضَّ

                                                           
عمر فھوغال في وتقدیمھ علي الصحابة، فمن قدمھ علي أبي بكر و التشیع: محبة علي  )١

التشیع، ویطلق علیھ رافضي، وإال فشیعي، فإن انضاف إلي ذلك السب، أو التصریح 

   ٤٨٣بالبغض فغاٍل في الرفض، وإن اعتقد الرجعة في الدنیا فأشد في الغلو. ھدي الساري 
علق القدریة: ھم المنكرون للقدر، والقائلون بأن أفعال العباد مخلوقة بقدرتھم ودواعیھم، ال یت )٢

بھا بخصوصھا قدرة هللا تعالي وإرادتھ، قالھ الطیبي، وقال ابن حجر: والقدریة من یزعم أن 

  ٤٨٣الشر فعل العبد وحده. ھدي الساري 
   ٤٨٣النصب: ُبْغض علي وتقدیم غیره علیھ. ھدي الساري   )٣
ل في اإلرجاء علي معنیین: أحدھما التأخیر، ومنھ قولھ تعالي" قالوا أرجھ وأخاه وأرس )٤

أمھلھ وأخره، والثاني: إعطاء الرجاء، یؤخرون  أي) ١١١المدائن حاشرین " (األعراف:

العمل عن النیة والقصد، وكانوا یقولون: ال تضر مع اإلیمان معصیة كما ال ینفع مع الكفر 

  طاعة.

ھ وقیل: اإلرجاء تأخیر حكم صاحب الكبیرة إلي القیامة فال یقضي علیھ بحكم في الدنیا من كون 

   ٤٨٣من أھل الجنة أو من أھل النار. ھدي الساري 
الجھمیة: من ینفي صفات هللا تعالي التي أثبتھا الكتاب والسنة، ویقول إن القرآن مخلوق.  )٥

  ٤٨٣ھدي الساري 
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   )١( أو ما أكذبه ونحوها ،َیَضع

وعقَّب اإلمام الصنعاني علي الحافظ ابن حجر في جعله الصحابة في 

 ،وظاهر هذا أن كونه صحابیًا قد تضمن أنه ثقة حافظ :المرتبة األولي بقوله

وهذا ال إشكال فیه بالنظر إلي العدالة  ،فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط

 ،الحفظ ال یخلو عن اإلشكالولكن بالنظر إلي الضبط و  ،علي أصل أئمة الحدیث

فقد صحَّ  ،بل ال ینافي النبوة ،إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشریة ال ینافي الصحبة

فكیف یجعل كون الراوي صحابیًا أبلغ من  ،وغیرها )٢(أنه نسي في صالته  عنه 

بل لقد  ،والصحبة ال تنافي النسیان وعدم الحفظ ،الموصوف بأوثق الناس ونحوه

ولم یّذّكر  ،یح البخاري نسیان عمر لقصة التیمم وتذكیر عمار له بهاثبت في صح
لقد ذكرني البارحة آیة كنت أنسیتها "  ،" رحم اهللا فالناً  :قال ، بل قد ثبت أنه )٣(
)٤(   

   :حكم هذه المراتب

فما كان من الثانیة  ،والدرجات من بعد الصحابة :یقول العالمة أحمد شاكر

وما كان من الدرجة  ،وغالبه في الصحیحین ،الدرجات اُألولفحدیثه من  ،والثالثة

ویسكت  )١(وهو الذي یحسنه الترمذي  ،من الدرجة الثانیة) ٥(الرابعة فحدیثه صحیح 

                                                           
   ٢٩ـ  ٢٨التقریب  )١
الحدیث أخرجھ البخاري: كتاب الجماعة واإلمامة، باب ھل یأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس  )٢

 ذو لھ فقال اثنتین من انصرف   هللا رسول أن   ھریرة أبي من حدیث  ٦٨٢ح ١/٢٥٢

؟  الیدین ذو :   " أصدق هللا رسول ؟ فقال هللا رسول یا نسیت أم الصالة أقصرت الیدین:

 مثل فسجد كبر ثم ،سلم ثم ،أخریین اثنتین فصلى    هللا رسول فقام نعم، :الناس فقال

سلم: كتاب المساجد مواضع الصالة، باب السھو في الصالة والسجود أطول "، وم أو سجوده

  .٥٧٣ح١/٤٠٤لھ 
   ٣٣٤ح١/١٣٠الحدیث أخرجھ البخاري: كتاب التیمم، باب التیمم للوجھ والكفین   )٣
  .٢/١٦١توضیح األفكار  )٤

 ٤/١٩٢٢والحدیث أخرجھ البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب تعلیم الصبیان القرآن  

   ٧٨٨ح١/٥٤٣مسلم: كتاب صالة المسافرین وقصرھا ، و٤٧٤٨ح
قلت: لعلھ یقصد بالصحیح ھنا المقبول، وإال فحدیث أھل ھذه الدرجة من الحسن ولیس من  )٥

  الصحیح.
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إال إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة  ،وما بعدها فمن المردود ،عنه أبو داود

وما كان من السابعة إلي  ،)٢(الخامسة والسادسة فیتقوي بذلك ویصیر حسنًا لغیره 

  )٣(آخرها فضعیف علي اختالف درجات الضعف من المنكر إلي الموضوع 

  راب ارح وادل د اوط واوي

 ،والحافظ السخاوي ،جاء بعد ذلك تالمیذ ابن حجر ومنهم الحافظ السیوطي

ما ذكراه  ویمكن إجمال المراتب علي ،فكان لهما مجال واسع في التعدیل والتجریح

   :مع المقارنة بمن سبقهم فیما یلي

ًأو لدب ارا   

ـ الوصف بأفعل التفضیل ونحوها مما یدل علي المبالغة في التوثیق كأن  ١

وال أحد  ،وٕالیه الُمْنَتهي في التثَبُّت ،وأْثَبت الناس ،وأْضَبط الناس ،أْوَثق الناس :یقول

   .ن ال ُیْسأل عنهوفال ،وَمْن ِمْثل فالن ،أْثَبَت منه

  .وجعل الجمیع مرتبة واحدة ،قاله السیوطي

فالن ال ُیسأل  :فجعل المرتبة الثانیة أن ُیقال :وجعل السخاوي ذلك مرتبتین

  .وال أحد أثبت منه ،وفالن ال ُیْسأل عنه ،َمْن مثل فالن :أي فیلتحق بها ،عن مثله

   :سخاويوالثالثة عند ال ،ـ والمرتبة الثانیة عند السیوطي ٢

أو ثبت  ،ثقة ثبت :ما تكرر فیه التوثیق بالمعني مع تباین األلفاظ مثل

   .أو ثقة ثبت ،ثقة ثقة :أو مع اتحاد األلفاظ مثل ،أو ثقة حافظ ،أو ثقة حجة ،حجة

فكلما زاد  ،ألن التأكید الحاصل بالتكرار فیه زیادة علي الكالم الخالي منه

صاحب  ،ثبت حجة ،ثقة مأمون :في شعبةكقول ابن سعد  ،التكرار زاد التأكید

حدثنا عمرو بن دینار وكان ثقة ثقة  :وأكثر ما نقل من ذلك قول ابن عیینة ،حدیث

  .وكأنه سكت النقطاع نفسه ،إلي تسع مرات

  .وهذه هي المرتبة األولي عند الذهبي والعراقي

                                                                                                                                              
ن الترمذي مثلھ لما لھ من المتابعات والشواھد مما یذكره أو یشیر إلیھ.  )١   قلت: وقد ُیَحسِّ
  ابعة، والثامنة، والتاسعة، قد یرتقي إلي الحسن لغیره.قلت: وكذا ما كان من المرتبة الس )٢
   ١/٣١٩الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث  )٣
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كأنه  ،حجة ،متقن ،ثبت ،ثقة :ـ ما انفرد فیه اللفظ الدال علي التوثیق مثل ٣

  .عدل حافظ ،عدل ضابط ،ُمْصَحف

واألولي عند  ،والرابعة عند السخاوي ،وهذه هي المرتبة الثالثة عند السیوطي

  .والثانیة عند الذهبي والعراقي ،وتبعه ابن الصالح ،أبي حاتم

أو من  ،أو خیار ،أو مأمون ،أو صدوق ،أو ال بأس به ،ـ لیس به بأس ٤

  .خیار الخلق

وهي المرتبة  ،الثانیة عند ابن أبي حاتم  وابن الصالحوهذه هي المرتبة 

وعدَّ فیها  ،والثالثة عند العراقي ،والرابعة عند السیوطي ،الخامسة عند السخاوي

  .محله الصدق :النووي والسیوطي

لما في "  ،لكن رجَّح السخاوي تبعًا للذهبي والعراقي أنها في التي تلیها

  .له الصدق " علي مجرد الصدقوداللة " مح ،صدوق " من المبالغة

روي  ،رووا عنه ،محله الصدق :ـ ما أشعر بالقرب من التجریح مثل ٥

مقارب  ،شیخ ،وسط ،شیخ وسط ،إلي الصدق ما هو ،یروي عنه ،الناس عنه

أرجو بأن  ،صدوق إن شاء اهللا ،صویلح ،ما أقرب حدیثه ،صالح الحدیث ،الحدیث

  .لیس به بأس

 :وَعدَّ منها ،والخامسة عند السیوطي ،السخاوي وهي المرتبة السادسة عند

صدوق سيء  :وزاد شیخ اإلسالم ابن حجر :قال ،حسن الحدیث ،جید الحدیث

ویلحق بذلك من  :قال ،صدوق تغیر بآخره ،صدوق له أوهام ،صدوق یهم ،الحفظ

  .رمي بنحو بدعة كالتشیع والقدر والنصب واإلرجاء والتجهم

  .صالح الحدیث :وعدَّ فیها ،وذكر السیوطي مرتبة سادسة

  .صویلح ،أرجو أن ال بأس به ،صدوق إن شاء اهللا :وزاد العراقي فیها 

  .مقبول :وزاد شیخ اإلسالم ابن حجر 

وقد َعدَّ السخاوي ما ذكره السیوطي في المرتبة الخامسة والسادسة مرتبة 

  .واحدة هي السادسة عنده

وصدوق  ،لح الحدیثوصا ،وحسن الحدیث ،محله الصدق :وجعل الذهبي
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  .إن شاء اهللا  مرتبة

وما علمُت به  ،ومقارب الحدیث ،وصویلح ،وشیخ ،روي عنه الناس :و

  .مرتبة أخري ،جرحاً 

  م راب ذه اراب

وهي الثالثة األول عند  ،جعل السخاوي المراتب األربعة األولي ُیحتج بها

  .واألولي والثانیة عند العراقي ،السیوطي

لخامسة عند السخاوي ال ُیحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها ال والمرتبة ا

وهي  ،فُیكتب حدیثه وینظر فیه ویعتبر بموافقة الضابطین ،ُتْشِعر بشریطة الضبط

 أيوهذا ـ  :وقال فیها العراقي ،والثالثة عند العراقي ،الطبقة الرابعة عند السیوطي

  .صاحبها ـ یكتب حدیثه وینظر فیه

وفي  ،الحكم في أهلها دون أهل التي قبلها :سة عند السخاويوالمرتبة الساد

وهي  ،بعضهم َمْن ُیْكتب حدیثه لالعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فیه

وسكت العراقي عن الحكم  ،والرابعة عند العراقي ،المرتبة الخامسة عند السیوطي

  .علي أهلها

ً رحب ارا   

بالغة في الجرح بأفعل التفضیل أو نحوه مما ـ الوصف بما دل علي الم ١

  .یدل علي المبالغة في الجرح

إلیه المنتهي في  ،إلیه الُمْنَتهي في الكذب ،ُرْكن الكذب ،أكذب الناس :مثل

  .الوضع

  .وهذه المرتبة انفرد بها السخاوي

اع ،ـ كذاب ٢ ال وضع حدیثاً  ،َیَضع الحدیث علي الرسول  ،وضَّ  ،دجَّ

اع   .َذَبهما أكْ  ،وضَّ

  .والسیوطي تبعًا للعراقي ،وهذه هي المرتبة األولي عند ابن حجر

ذاهب  ،هالك ،ساقط ،یسرق الحدیث ،متهم بالوضع ،ـ متهم بالكذب ٣

یدي هو علي  ،ُمْجَمع علي تركه ،تركوه ،متروك الحدیث ،متروك ،ذاهب ،الحدیث
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 ،غیر ثقة وال مأمون ،ةلیس بثق ،لیس بالثقة ،ال یعتبر بحدیثه ،ال ُیعتبر به ،َعْدل

  .سكتوا عنه ،فیه نظر ،هالك ،ساقط

وجعلها ابن حجر  ،وهذه هي المرتبة الثانیة عند السیوطي تبعًا للعراقي

ومن لم ُیَوثَّق البتَّة وُضعِّف مع  ،من اتهم بالكذب أو الوضع مرتبة :فجعل ،مرتبتین

  .ذلك بقادح وهو ما بعد ذلك مرتبة أدني

طرحوا  ،واه بمرة ،ضعیف جداً  ،مردود الحدیث ،دُّوا حدیثهرَ  ،ـ ُردَّ حدیثه ٤

ال َتِحل  ،ال َتِحل كتابة حدیثه ،ال ُیكتب حدیثه ،ارم به ،مطروح الحدیث ،حدیثه

ال یساوي  ،ال ُیَساوي شیئاً  ،ال شيء ،لیس بشيء ،الروایة عنه حرام ،الروایة عنه

  .ِفْلَساً 

 :وجعل ابن حجر بدلها ،ًا للعراقيوهذه هي المرتبة الثالثة عند السیوطي تبع

  .من لم یرو عنه غیر واحد ولم ُیَوثَّق :مجهول العین وهو

 ،له ما ُینكر ،له مناكیر ،منكر الحدیث ،ال ُیْحَتج به ،ـ فالن ضعیف ٥

  .حدیثه ُمْنَكر ،ال ُیحتج به ،ضعَّفوه ،واهٍ  ،مضطرب الحدیث

وجعلها ابن حجر أیضًا  ،اقيوهذه هي المرتبة الرابعة عند السیوطي تبعًا للعر 

وُوِجد فیه إطالق الضعف ولم   ،مرتبة رابعة حیث لم ُیَوجد في الراوي توثیق لمعتبر

  .ُیفسر

في  ،فیه ضعف ،ُضعیف ـ بالبناء للمجهول ـ ،فیه أدني مقال ،ـ فیه مقال ٦

 ،لیس بعمدة ،لیس بحجة ،لیس بالقوي ،لیس بالمتین ،تعرف وتنكر ،حدیثه ضعف

لیس  ،لیس بالمرضي ،لیس من جمال المحامل ،لیس من إبل القباب ،ونلیس بمأم

ال أدري ما  ،فیه جهالة ،فالن مجهول ،في حدیثه شيء ،غیره أوثق منه ،بالحافظ

 ،سيء الحفظ ،تركوه ،مطعون فیه ،طعنوا فیه ،فیه ُخلف ،للضعف ما هو ،هو

  .فیه نظر ،سكتوا عنه ،تكلموا فیه ،فیه لین ،لین الحدیث ،لین

وجعل ابن حجر في  ،وهذه هي المرتبة الخامسة عند السیوطي تبعًا للعراقي

  .من روي عنه أكثر من واحد ولم ُیَوثَّق :مجهول الحال وهو :هذه المرتبة الخامسة

  م ذه اراب



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

الحكم في المراتب األربع اُألول أنه ال یحتج بواحد ( :یقول الحافظ السخاوي

وهي المراتب الثالثة اُألول عند العراقي   )وال یعتبر بهمن أهلها وال یستشهد به 

وحكم علیهم العراقي بما أخذه عن السخاوي من أنه ال یحتج بحدیث  ،والسیوطي

  .أصحابها وال ُیْسَتْشهد به وال ُیْعتَبر به

 ،لعدم منافاة هذه الصیغ لذلك ،وما عدا األربع فُیَخرَّج حدیث أهلها لالعتبار(

وهي ما عدا المراتب الثالث األول عند  )،یة الُمتَِّصف لها لذلكوٕاشعارها بصالح

  .العراقي والسیوطي

ونحب أن ننبه إلي أن هذه األلفاظ تمثل نماذج لما حكم به رجال الجرح 

ومن نظر في كتب رجال الحدیث وتواریخهم ظفر بألفاظ  ،والتعدیل علي الرواة

  )١(كثیرة 

رح واا  ظض ا فرلاد  

یجب علي من یشتغل بدراسة األسانید أن یكون علي علم بمدلول األلفاظ 

فإن لبعضهم مصطلحات خاصة قد تتفق مع  ،التي ذكرها علماء الجرح والتعدیل

وعدم معرفتها یؤثر في الوصول إلي الحكم  ،وتختلف مع البعض اآلخر ،البعض

  .األمثل علي الحدیث

 المزكین أقوال تتأمل أن ینبغي أنه :هعلی ُیَنبَّه ومما :یقول السخاوي

 ُیحتج ممن أنه به یریدون وال ،ضعیف أو ثقة فالن :یقولون فقد ،ومخارجها

 إلى وجه ما وفق على معه ُقِرن لمن بالنسبة ذلك وٕانما ،ُیَرد ممن وال ،بحدیثه

 بالضعفاء وُیقرن حدیثه في المتوسط الفاضل عن ُیسأل كأن ،السؤال من القائل

 نمط من لیس أنه ُیرید ،ثقة فالن :؟ فیقول وفالن وفالن فالن في تقول ما :فُیقال

  .)٢(  المتوسط  في بیَّن بمفرده عنه ُسئل فإذا ،به ٌقِرن من
                                                           

، وتوضیح األفكار ٣٧٦ـ  ١/٣٦١انظر في مراتب الجرح والتعدیل: فتح المغیث للسخاوي  )١

، ونخبة الفكر ١٧٠ـ  ١٢٩، والرفع والتكمیل ٣٥٠ـ  ١/٣٤١، وتدریب الراوي ١٧٠ـ  ١٥٩

ـ   ٨٤، وانظر دراسات في علوم الحدیث أ. د / عزت عطیة ٦٦ـ  ٦٥، والمنھل الروي ٢٣٢

١٠٩  
   ١/٣٧٤فتح المغیث )٢
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ما درا  ا   

  ون ذه اظ 

  )١(ثابت القلب واللسان والكتاب والحجة  : ت

ت   ألنه ،فیه له المشاركین أسماء مع مسموعه المحدث فیه ما یثبت 

  )٢(.غیره وسماع لسماعه الشخص عند كالحجه

    أي بلغ في الحفظ واإلتقان مبلغًا یجعله حجة عند العام والخاص،  

 أن وذلك ،الثقة من أقوى الحجة أن یقتضي داود أبي كالم  :یقول السخاوي

 بن أحمد الحجة :؟ قال حجه هو :فقال شرحبیل بنت بن سلیمان عن سأله اآلجري

 ولیس ثقة  :یونس بن اهللا عبد بن أحمد في شبیه أبي بن عثمان قال وكذا ،بلحن

  .بحجة ولیس ثقة :إسحاق بن محمد في معین ابن وقال ،بحجة

 حجة :ُیقال أن العبارات أرفع :قال لها حیث الخطیب تقدیم النكتة لهذه وكان

  )٣(ثقة  أو

ا   ٤(هو من جمع العدالة والضبط(  

أو في عظم العلم  ،هو كالجبل في ثبات العلم ورسوخه أي   ل

  .أي في الثبات والضخامة.)٥(أو في كلیهما  ،وضخامته

وهذا الوصف  ،ُیْطَلق علي الراوي لقلة خطئه وحفظه وٕاتقانه   ف

ما انفرد فیه  :من المرتبة الرابعة من مراتب التعدیل عند الحافظ السخاوي وهي

ومن یتصف بهذا الوصف فهو داللة علي صدقه وٕاتقانه  ،التوثیقبصیغة تدل علي 

  .وحفظه

الكوفي ـ ُیسمي المصحف  )٦( كان مسعر ـ ابن ِكَدام :قال عبد اهللا بن داود

                                                           
  ١/٣٦٣فتح المغیث  للسخاوي  )١
  المرجع السابق   )٢
   ٢٢، والكفایة ١/٣٦٤فتح المغیث للسخاوي   )٣
   ١/٦٣تدریب الراوي  )٤
   ١٥٦الرفع والتكمیل  )٥
  ).٢١١ال مھملة (المغني في ضبط أسماء الرجال ص بكسر كاف وخفة د )٦



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

  )١(لقلة خطئه وحفظه 

 ر  ٢(أو عدل  ،هي عند العلماء بمعني ثقة(.   

" فقط فإنما  أما إذا قال " صالح ،أي أنه صالح في الحدیث   ادث

  )٣(.یریدون به الصالحیة في دینه

 :تقول إنك :له فقد قیل ،یطلقها ابن معین وُیرید بها أنه ثقة  س  س

 ومن ،" فثقة به بأس " ال فیه أقول من :قال ،ضعیف وفالن ،بأس به لیس فالن

  )٤(حدیثه  یكتب ال بثقة فلیس فیه " ضعیف " أقول

  .)٥(یس ببعید عن الصدق أي ل  إ ادق  و 

فهو ال  ،ـ بكسر الراء ـ  أي حدیثه یقاربه حدیث غیره  ِرب ادث

   .ینتهي إلي السقوط وال یرتفع إلي الجاللة وهو نوع مدح

  .أي لیس حدیثه بشاذ وال منكر ،والمعني یقارب الناس في حدیثه ویقاربونه

أن حدیثه مقارب لحدیث :معناهو  ،من الُقْرِب ضد الُبْعدِ   رب ادث

فهو بالفتح أو بالكسر وسط ال ینتهي إلي درجة السقوط وال یصل  ،غیره من الثقات

  )٦(.رديء :بالفتح أي :وقیل ،إلي درجة االرتفاع

إذ  ،هو أهون من وضعه واختالقه في اإلثم :قال الذهبي  رق ادث

ویدَّعي أیضًا أنه سمعه من سرقة الحدیث أن ینفرد محدث بحدیث فیجيء السارق 

أو یكون الحدیث عرف براو فیضیفه لراو غیره ممن شاركه في  ،شیخ ذلك المحدث

  )٧(.الطبقة

                                                           
   ٧/٥٠٨الثقات  )١
  ٨٥الكفایة  )٢
قلت: ألنھ قد یكون صالحاً في دینھ ولیس  ١٣٨، والرفع والتكمیل ١/٢٠٣فتح المغیث  )٣

  بصالح في روایة الحدیث.
   ١/٣٦٧فتح المغیث للسخاوي  )٤
  ١/٣٦٥فتح المغیث للسخاوي   )٥
  ١/٣٦٥ي فتح المغیث للسخاو )٦
 كان : وممن١/٢٩١ ،  یقول الحافظ  السیوطي في التدریب١/٣٧٠فتح المغیث للسخاوي  )٧

 ،حیة أبي بن إبراھیم إسماعیل وأبو ،النصیبي عمرو بن حماد :الوضاعین من ذلك یفعل



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

َمْن ُیتََّهم  :من الذي ُیْتَرك حدیثه ؟ فقال :سئل شعبة  روك ادث

ومن ُیخطئ في حدیٍث ُیْجَمع علیه فال َیتهم نفسه وُیقیم  ،ومن ُیكثر الغلط ،بالكذب

  .ورجل روي عن المعروفین ما ال یعرفه المعروفون ،علي غلطه

ال ُیترك حدیث الرجل حتى ُیجمع الجمیع علي ترك  :یقول أحمد بن صالح

 ،أو سكتوا عنه عمن تركوا حدیثه ،فیه نظر :وكثیرًا ما ُیَعبِّر البخاري بقوله ،حدیثه

  )١(وهو اصطالح له 

ُیروي  :قال ابن حجر ،المتینأي لیس بالقوي  )٢( س ن إل اب

  )٣(حدیثه وال ُیحتج بما َینفرد به 

 :ونزكه ،والجمع نیازك ،الطعن :والنزك ،أو تركوه ،طعنوا فیه  زوه

  .)٥(، وكذا إذا نزعه وطعن فیه بالقول أیضًا )٤(طعنه بالنیزك 

أو بقلب التاء یاء  ،بفتح التاء األولي وضم الثانیة  رف ور

وتنكر بروایة المناكیر التي  ،تعرف بروایة المعروف عن المشاهیر ،ة فیهمامضموم

  )٦(.ال تعرف

ومرة المنكرة فتحتاج أحادیثه إلي  ،أن یأتي مرة باألحادیث المعروفة :والمعني

  .العرض علي أحادیث الثقات المعروفین لسبرها

                                                                                                                                              

 النصیبي حماد عن الحراني خالد بن عمرو رواه حدیث :مثالھ و ،الكندي عبید بن وبھلول

 فال طریق في المشركین لقیتم إذا مرفوعاً " ھریرة أبي عن صالح بيأ عن األعمش عن

 ھو فإنما ،األعمش عن فجعلھ ،حماد قلبھ ،مقلوب حدیث فھذا ،" الحدیث بالسالم تبدؤھم

 وجریر والثوري شعبة روایة من مسلم أخرجھ ھكذا ،أبیھ عن صالح أبي بن بسھیل معروف

  سھیل. عن لھمك  الدراوردي العزیز وعبد الحمید عبد بن
   ١/٣٧٠فتح المغیث للسخاوي  )١
  ) ١/٦٥٩القباب: ھي الھوادج التي علي اإلبل یركب النساء فیھا (لسان العرب  )٢
  ، ثم قال السخاوي: ونحوه: لیس من جمال المحامل. ١/٣٧٢فتح المغیث  )٣
  ) ١٠/٤٩٨النیزك: ھو الرمح الصغیر (لسان العرب  )٤
  ١/٣٧٢فتح المغیث للسخاوي  )٥
   ١/٣٥٠تدریب الراوي  )٦



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

  .)١( .أي قوًال واحدًا ال تردد فیه  واه رة

 دقا إ  و، و  فو ٢(والضعف الصدق من قریب معناه(.  

 متروك ساقطاً  یكون ال لین " " فالن :قلتُ  إذا :الدارقطني قال  ن ن

  )٣( .العدالة عن به یسقط ال بشيء مجروحاً  ولكن ،الحدیث

  ) ٤( .وهو تضعیف شدید ،كنایة عن الهالك   و  دي دل

 في قال هالك أي :ُیَخفِّفها من فمنهم ،ضبطها في اخُتِلفَ  ود  ن

 :أي )مؤدٍّ (الهمزة  مع ُیَشدِّدها من ومنهم ،مود فهو هلك أي فالن أودى :الصحاح

  ..  أي إذا كانت من أدَّي فهي تعدیل)٥(األداء  حسن

 ،إذا قالها أبو حاتم ُیرید بها أنه لم یبلغ درجة القوي الثبت  س وي

  .)٦(قد یطلقها ویرید بها أنه ضعیف  :يوعند البخار 

ةر رَ  في آخر عمرة أي ،وقد تضم الهمزة ،ـ بفتح الهمزة والخاء ـ، 

  .في آخره ـ بمد وكسر ـ أي في آخر أمره :وُیقال

 ر  واالعتبار: هو التفتیش  ،أي یعتبر بحدیثه وینظر فیه لالعتبار

فإن وجد له ثقة یشاركه في روایته عن شیخه  ،یاتوالتتبع لطرق الحدیث والمرو 

فإن وجد له  ،متابعة تامة :وسمى ذلك ،إلي الصحابي سمي الراوي اآلخر متاِبعاً 

 ،اتفاق علي روایته في بعض اإلسناد ولو في الصحابي سمي ذلك متابعة ناقصة

لم فإن  ،فإن وافقه غیره من غیر ذلك الصحابي بل من صحابي آخر ُسمِّي شاهداً 

                                                           
   ١/٣٥٠، وتدریب الراوي ٣٧١/ ١فتح المغیث للسخاوي  )١
   ١/٣٥٠تدریب الراوي  )٢
  ١/٣٧٢فتح المغیث للسخاوي  )٣
 على وضع منھ: یئس إذا للشيء یقول ابن منظور: وقولھم ١/٣٧٥فتح المغیث للسخاوي  )٤

 " إذا "، فكان " تبع " تبع رطش ولي وكان ،العشیرة سعد بن جزء بن العدل ھو ،عدل یدي

 ُ◌یئس شيء لكل ذلك قیل ثم ،عدل یدي على وضع :الناس فقال ،إلیھ دفعھ رجل قتل أراد

  ) ١١/٤٣٦(لسان العرب   منھ
  ٢٩٨، وانظر مختار الصحاح ١/٣٧٥فتح المغیث للسخاوي  )٥
  ٨٣الموقظة  )٦
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ما درا  ا   

  .)١(یكن له متابع وال شاهد كان حدیثه فردًا وال یحتج به 

د ر   فإنه ال  ،أي ال یعتد بالحدیث الذي یأتي من طریقه

  .)٢(لضعفه الشدید  ،یصلح للمتابعات وال للشواهد

  .)٣(أي لیس بذاك القوي أو المتین حتى یتم توثیقه   س ذاك 

أي لیس بالقوي  ال )٥(س ن زات   ،)٤( س ن ل ال

  .)٦(المتین فُیروي حدیثه وال ُیحتج بما َینفرد به 

هذا اللفظ یجب التفریق فیه في المعني عند المتقدمین   ر ادث

فالقدماء كثیرًا ما یطلقونه علي مجرد ما تفرد به راویه وٕان كان من  ،والمتأخرین

وهي أشد من  ،لقونه علي روایة راو ضعیف خالف الثقاتوالمتأخرون یط ،األثبات

" ویطلقها اإلمام البخاري علي  ،إال إذا كثرت المناكیر في روایته ،له مناكیر :قولهم

  .)٧(من ال تحل الروایة عنه " 

   )٨(الضعفاء عن المناكیر روى إذا الثقة على ذلك ُیْطَلق وقد :یقول السخاوي

دیثه علي أوجه مختلفة من رواة متقاربین أي یروي ح  طرب ادث 

  . )٩(وذلك موجب للضعف  ،بال ترجیح بین روایاتهم

د ب   یراد بها عند ابن معین أنه من جملة الضعفاء الذین یكتب

  .)١٠(حدیثهم كما ذكر ابن عدي 

                                                           
  خامس إن شاء هللا تعالي وسیأتي الحدیث عن االعتبار للمتابعة والشاھد في المبحث ال )١
  ١٥٣الرفع والتكمیل  )٢
  ١/٣٧٢فتح المغیث للسخاوي  )٣
  ) ١٧٧/ ١١المحمل: أي المعتمد، والمحامل: التي تحمل الناس في السفر (لسان العرب  )٤
  ) ٥/٣٢٣ العرب المجمز (لسان یركبھ الذي البعیر :الجماز )٥
   ١/٣٧٢فتح المغیث للسخاوي  )٦
  ١/٣٤٩تدریب الراوي  )٧
  ١/٣٧٣فتح المغیث للسخاوي  )٨
  ١/٢٣٧فتح المغیث للسخاوي  )٩

   ١/٢٤٢الكامل  )١٠
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ما درا  ا   

  )١( أي في المتابعات والشواهد :وعند أبي حاتم

ویستخدمها البخاري  ،ن تركوا حدیثهتُقال فیم أووا   ، ظر

  .كثیرًا فیمن ال تحل الروایة عنه

    )٢( .وضاع أو كذاب :یقول أن قلَّ  لورعه ألنه :قال السخاوي

یدل علي سقوط الراوي وأنه ال  :األول ور ن ، ارق ن روه

  قد یكون جرحًا وقد ال یكون جرحًا   :والثاني ،یكتب حدیثه

وترك الروایة قد  ،أنه لم یرو عنه :تركه شعبة معناه :قولهم :ةقال ابن تیمی

وهذا معروف في غیر واحد قد ُخرِّج له في  ،یكون لشبهة ال توجب الجرح

بمعني ترك الكتابة عنه ال بمعني الترك  :تركه فالن :وقد یقولون ،الصحیح

  )٣(.االصطالحي

تقول العرب وهو كما  ،أي لیس قولهم بشيء صحیح یعتمد  س ء

 ،یریدون المبالغة في النفي ولیس ذلك كذباً  ،ما قلت شیئاً  :لمن قال قوًال غیر سدید

  ) ٤(.أنه كذاب :وهي عند الشافعي والمزني تعني

     إذا كان یقع في أحادیثه الغلط ویكثر ذلك لسوء حفظه أو

ما معني ال یحتج  :قلت ألبي :قال ابن أبي حاتم :جاء في الجرح والتعدیل ،ضبطه

تري في  ،كانوا قومًا ال یحفظون فیحدثون بما ال یحفظون فیغلطون :بحدیثهم ؟ قال

   .)٥(أحادیثهم اضطرابًا ما شئت 

د      أي لم ُیرو عنه إال هذا الحدیث وحدیث آخر لم

عة لیس ألن وجود المتاب ،هذا ال یقدح في صحة الحدیث :قال المزي ،یتابع علیه

  .)٦(شرطًا في صحة كل حدیث صحیح  

                                                           
   ١/٢٠٣فتح المغیث للسخاوي   )١
  ١/١٤٩، وتدریب الراوي ١/٣٧١فتح المغیث للسخاوي  )٢
   ١٤١، والرفع والتكمیل ٢٤/٣٤٩مجموع الفتاوى  )٣
  ١٤٢الرفع والتكمیل  )٤
   ٢/١٣٢التعدیل ، والجرح و١٤٤الرفع والتكمیل  )٥
  ١/٢٣٤، وانظر التھذیب ٣٥٦قواعد في علوم الحدیث للتھانوي  )٦
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ما درا  ا   

أنه یكتب  :وقد یراد به ،أي قریب من الصواب والصحة  رب اد

  .)١(فقد یكون شدید الضعف  ،فالبد من التعیین والتنبیه علیه ،عنه لقرب إسناده

  .)٣(هو من یوصف بكثرة الكذب  )٢(  راب اذب 

متعنتین في الجرح علي من یهم وُیخطئ في قد یطلقها كثیر من ال  ذاب

 ،وال تبین أن خطأه أكثر من صوابه وال مثله ،حدیثه وٕان لم یتبین أنه تعمد ذلك

  .)٤(فهي من األلفاظ المطلقة التي لم یفسر سببها 

 ،ال بد من بیانه ،وكذا إذا قالوا فالن كذاب :قال الصیرفي :یقول التهانوي

  .)٥(ألن الكذب یحتمل الخطأ 

آفته في َردِّه أو  :ویحتمل أن یكون المراد ،كنایة عن الوضع  آ ن

فهو  ،إن قالوا موضوع أو باطل آفته فالن :وقال ابن عراق ،نكارته أو غیر ذلك

وٕان قالوا آفته  ،فمرادهم في نكارته ،نكر آفته فالن :وٕان قالوا ،كنایة عن الوضع

  .)٦(فهذا محل التردد  :فالن فقط

  .)٧(أي موضوعات    ن 

  )٨(كنایة عن الوضع   اء  ن ن

ال أدري هل  :قال ابن عراق و ب ،)١٠(وأواد ،)٩(  طت 

وقد  ،یقتضي اتهام المقول فیه ذلك بالكذب أم ال یفید غیر وصف حدیثه بالنكارة

                                                           
  ١٦٢الرفع والتكمیل  )١
  ) ٤٢ص  الصحاح الزاد (مختار وعاء والجراب: ،بالكسر جراب:  )٢
  ١٦٧الرفع والتكمیل  )٣
  ١٦٨الرفع والتكمیل  )٤
  ١٧٠قواعد في علوم الحدیث  )٥
   ١٦٩والتكمیل ، والرفع ١/٣٤تنزیھ الشریعة  )٦
  ١/١٩تنزیھ الشریعة المرفوعة  )٧
  .١٣٥، ٨٨الكشف الحثیث  )٨
  ) ١٦٧، وانظر مختار الصحاح ١٢/٣٧٠كل ما كثر وعال حتي غلب فقد طم (لسان العرب  )٩

 وجاء ،الغریبة الفعلة أو الكلمة :واآلبدة ،األبد على تبقى الداھیة :األوابد جمع آبدة،  واآلبدة )١٠

  ) ٣/٦٩ العرب األبد ( لسان على ذكرھا یبقى بداھیة أي بآبدة فالن
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ما درا  ا   

رأیت ابن حجر قال في نعم  ،سألت بعض أشیاخي عن ذلك فلم یفدني فیه شیئاً 

  )١(.إنه لم یتهم     بالكذب :بعض من قیل فیه ذلك

هذا من الجرح ألن هذا  وا ان ،ا أم   وم  اراوي

فكثیر من العلماء یذكرون لفظ الكذاب في  ،یفید أن حاله مجهول كما قرره الفقهاء

  )٢(.یذانًا    بكذبهواهللا المستعان إ :الراوي ویتبعون كالمهم بقولهم

 ل    ضعیف جدًا نازل عن مرتبة صالحیة حدیثه للمتابعات

  )٣(والشواهد 

أما عند أكثر  ،عند ابن أبي حاتم یرید بها جهالة الوصف  ول

  )٤(بأن ال یروي عنه إال واحد  ،جهالة العین :المحدثین فیریدون بها غالباً 

باالستقراء عند اإلمام أحمد كنایة عمن  هي :قال الذهبي  و ذا وذا

  .)٥(فیه لین  

روي مناكیر ال یقتضي بمجرده ترك روایته حتى  :قولهم  روي ر

وینتهي إلي أن ُیقال فیه " منكر الحدیث " ألن " منكر  ،تكثر المناكیر في روایته

  الحدیث " وصف في الرجل یستحق به الترك لحدیثه 

كیف وقد قال أحمد بن  ،ي مناكیر ـ ال تقتضي الدیمومةوالعبارة األخرى ـ رو 

وهو ممن اتفق علیه  ،یروي أحادیث منكرة :حنبل في " محمد بن إبراهیم التیمي "

  وٕالیه المرجع في حدیث " إنما األعمال بالنیات "  ،الشیخان

 :أو قال ،یروي المناكیر :قال الذهبي  بعد أن ذكر قول اإلمام أحمد 

  .)٦( وقفز القنطرة ،واحتج به الشیخان ،وثقه الناس :أحادیثه منكرة

                                                           
  ١٧٢، والرفع والتكمیل ١/١٩تنزیھ الشریعة  )١
   ١٧٣الرفع والتكمیل  )٢
  ١٧٣الرفع والتكمیل  )٣
  ٢٢٩انظر الرفع والتكمیل  )٤
  ٢٤٤، والرفع والتكمیل ٧/٣١٨میزان االعتدال  )٥
  ١/٣٧٣، وفتح المغیث ٦/٣٢میزان االعتدال  )٦
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ما درا  ا   

ا ا  

ما درا  ا   أ  

إن من األهمیة بمكان أن یكون الباحث في دراسة األسانید ُمِلمًَّا  .تمهید

لمعرفة ما قد یقع في اإلسناد أو المتن من أنواع  ،بقواعد  " مصطلح الحدیث "

حیث إن  ،من انقطاع أو إعضال أو إرسال أوغیر ذلك ،ات الحدیثیةالمخالف

 ،وعدالته ،وضبط الراوي ،اتصال السند :العلماء اشترطوا في الحدیث الصحیح

فإذا خف ضبط الراوي ونزل عن الرتبة العلیا دخل  ،وعدم العلة ،وعدم الشذوذ

شروط  وقد ُیحكم بضعف الحدیث لفقده شرطًا من ،حدیثه في دائرة الحسن

وكلما كانت الشروط المفقودة في الحدیث الضعیف أكثر كان  ،الصحیح والحسن

  .وكلما قلَّت خفَّ الضعف ،ضعفه أشد

وٕاذا كنا نحتاج إلي معظم موضوعات هذا العلم في دراسة األسانید إال أننا 

وسنتناول إن شاء اهللا تعالي في هذا  ،ال یمكننا تناول ذلك كله في هذا البحث

مما ُیَمكِّن الباحث ـ بعض الشيء ـ ویساعده في  ،جانبًا من هذا العلمالمبحث 

   :فنقول وباهللا التوفیق والسداد ،دراسة األسانید

 ،مثله عن ،الضابط العدل بروایة ،سنده اتصل ما ادث ا وإن 

  .)١( .وال علة ،من غیر شذوذ ،إلي منتهاه

 رجاله من كل یكون بحیث ،فیه سقوطٍ  من إسناده سلم ما :والمراد بالمتصل

  )٢( .شیخه من المروى ذلك سمع

انقطاع سلسلة الرواة أو السند بحذف راو أو أكثر  :ومعني السقط في اإلسناد

  .من أول السند أو آخره أو وسطه

   ود ذر اء أن ب ف اد ود إ أرن

  .الراويالطعن في  :والثاني     ،السقط في اإلسناد  :األول

   :فإنه ینقسم إلي قسمین :أ اط  اد

                                                           

   ١/٦٣، وتدریب الراوي ٣٣منهل الروي ال )١

  ١نخبة الفكر ص  )٢
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ما درا  ا   

ككون الراوي مثًال لم  ،بمعني أنه ُیدَرَك بسهولة :أ ـ سقط واضح أو جلي

  .ُیعاصر من روي عنه

أو أدركه ولم  ،لكونه لم ُیدرك َعْصَره ،وُیدرك بعدم التالقي بین الراوي وشیخه

حتیج إلي التاریخ لتضمنه تحریر موالید ومن ثم ا ،ولیست منه إجازة وال وجادة ،یلقه

  .وارتحالهم ،وأوقات طلبهم ،ووفیاتهم ،الرواة

وهذا السقط الواضح أو الجلي إذا وقع في اإلسناد نتج عنه أربعة أنواع من 

  .والمعضل ،والمنقطع ،والمرسل ،المعلق  :الحدیث الضعیف وهي

فإن  :في وسطهأو  ،أو في آخره ،ألن السقط إما أن یكون في أول السند

وٕان كان في وسطه  ،فهو المرسل :وٕان كان في آخره ،فهو المعلق :كان في أوله

   :ُیْنَظر

  .المنقطع :فإن كان راویًا واحدًا أو أكثر ال علي التوالي فهو

  .المعضل :وٕان كان راویین أو أكثر علي التوالي فهو 

لعون علي طرق بمعني أنه ال ُیدركه إال األئمة الحذاق المط :ب ـ سقط خفي

   :وینتج عنه نوعان ،الحدیث وعلل األسانید

  .ـ المرسل الخفي  ٢         .ـ المدلس أو التدلیس ١

 ،بعضها أشد من بعض ،فإنه یكون بعشرة أشیاء وأ اطن  اراوي

  .وخمسة منها تتعلق بالضبط ،خمسة منها تتعلق بالعدالة

 أو ،بذلك ُتْهَمته أو ،الراوي لكذب یكون أن إما " الطعن :یقول ابن حجر

 سبیل على یروى بأن  وهمه أو ،ِفْسِقه أو ،اإلتقان عن غفلته أو ،غلطه ُفْحش

 غلطه یكون حفظه بأن سوء أو ،بدعته أو ،جهالته أو ،للثقات مخالفته أو ،التوهم

  .إصابته من أكثر

 ال من رأي على ،المنكر :والثالث ،المتروك :والثاني ،الموضوع فاألول 

  .)٢( والخامس ،)١(الرابع  :وكذا ،المخالفة قید المنكر في یشترط

                                                           

  یرید به: الغفلة عن اإلتقان. )١

  یرید به الفسق. )٢
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ما درا  ا   

  .المعلل :فهو الطرق وجمع بالقرائن علیه اطلع إن  :الوهم ثم

  .اإلسناد فمدرج  :اإلسناد سیاق في كانت إن  :المخالفة ثم 

  .المتن فمدرج :بمرفوع موقوف أو بدمج

  .فالمقلوب   مرة بن وكعب ،كعب بن كُمرَّة :األسماء تأخیر في أو بتقدیم أو

  .األسانید متصل في فالمزید  :راو بزیادة أو

ح وال بإبداله أو   امتحانَا. عمداً  اإلبدال یقع وقد ،فالمضطرب :ُمَرجِّ

 ،النقط في  فالُمَصحَّف  :السیاق في الخط صورة بقاء مع حروفه بتغییر أو

  .الشكل في والُمَحرَّف

 ،المعاني یحیل بما لَعاِلم إال والمرادف بالنقص المتن تغییر َتَعمُّد یجوز وال 

  .منها الُمْشكل وبیان ،الغریب شرح إلى احتیج ثم ومن

 أو لقب أو كنیة أو اسم من نعوته تكثر قد الراوي أن :وسببها :الجهالة ثم

  .لغرض به اشُتِهر ما بغیر فُیذكر ،الخ ِحْرَفة

 یرو لم من وهو ،الوحدان فیه وصنَّفوا ،عنه األخذ یكثر فال :ُمِقالً  یكون وقد

  ." المبهمات فیه " وصنَُّفوا ،اختصاراً  ُیَسمَّى أو ال ،واحد إال

 ُسمَّى فإن ،األصح على التعدیل بلفظ أبهم ولو ،المبهم حدیث ُیقبل وال

 ،الحال فمجهول :ُیوثق ولم فصاعداً  اثنان أو ،العین فمجهول :عنه واحد وانفرد

  .المستور وهو

 ،عند الجمهور صاحبها ُیقبل ال :فاألول ،بمفسق أو ،بمكفر ماإ :البدعة ثم

 ،مبتدعة مخالفیها أن تدِّعى طائفة كل ألن ،ببدعته مكفر كل ُیرد ال أنه والتحقیق

 من متواتراً  أمراً  أنكر من روایته ُتَرد الذي أن فالمعتمد ،مخالفها فتكفِّر تبالغ وقد

 لم من ُیْقَبل :والثاني  .عكسه اعتقد نم وكذا ،بالضرورة الدین من معلوماً  الشرع

   .المختار على فُیَرد بدعته ُیَقوِّى ما روى إن أي ،األصح في بدعته إلى داعیة یكن

 أو ،رأى على فالشاذ :حاالته جمیع في للراوي الزماً  كان إن :الحفظ سوء ثم

 ال همثل أو فوقه یكون كأن ،بمعتبر الحفظ السیئ ُتوبع ومتى ،فالمختلط :طارئاً 

 باعتبار بل ،لذاته ال حسناً  حدیثهم صار ،والمدلس والمرسل المستور وكذا ،دونه
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ما درا  ا   

   )١(  " والمتاَبع المتاِبع من المجموع

وما یتعلق  ،هذا وقد حصر العلماء من هذه الطعون ما یتعلق بالعدالة

  :بالضبط

داا  نط ق  أ:   

  .ـ الفسق ٣         .ذبـ التهمة بالك  ٢         .ـ الكذب ١

  .ـ الجهالة  ٥      .ـ البدعة ٤ 

  وأ  ق طن  اط 

  .ـ الغفلة ٣     .ـ سوء الحفظ ٢         .ـ فحش الغلط ١

  .ـ مخالفة الثقات ٥        .ـ كثرة األوهام ٤

وام ل اا  :  

 ،یكون كل راو قد لقي شیخهأن  :سبق أن ذكرنا أن معني اتصال السند

  .وسمع منه الحدیث بإحدى طرق التحمل

انقطاع سلسلة الرواة بحذف راو أو أكثر من أول  :وأن معني انقطاع السند

  .أو وسطه ،أو آخره ،السند

  طد وال اا ر نو   

 وأن صیغ ،ومنزلة كل صیغة أو طریقة ،ـ معرفة صیغ التحمل واألداء ١

  .التحدیث والسماع واإلخبار تدل علي سماع الراوي وٕاسماعه

                                                           

، ولمعرفة هذه األنواع بالتفصیل یرجع إلي المصادر األصیلة في ذلك ٢٣٠نخبة الفكر )١

ر كتدریب الراوي، وفتح المغیث للسخاوي، والمنهل الروي البن جماعة، وتوضیح األفكا

للصنعاني وغیرهم، كما ألف في الضعیف أیضًا لفیف من األساتذة، منهم: أ د / موسي 

فرحات الزین في كتابه: عون اللطیف في معرفة الحدیث الضعیف،  أ د / ماهر منصور في 

كتابه " الحدیث الضعیف أسبابه وأحكامه "، أ د / األحمدي عبد الفتاح خلیل في كتابه 

ع الحدیث الضعیف، أ د / عزت علي عطیة في كتابه: دراسات في المنهل اللطیف في أنوا

علوم الحدیث " وغیرهم من أساتذة جامعة األزهر، جزاهم اهللا عني وعن المسلمین خیرًا، 

  وجعل ذلك في میزان حسناتهم.
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ما درا  ا   

بأن ُیَعدَّ الراوي ضمن تالمیذ الشیخ في  ،ـ معرفة شیوخ الراوي وتالمیذه ٢

  .وُیعدَّ الشیخ ضمن شیوخ الراوي في كتب الرجال ،كتب الرجال

حیث ُیعرف به ما في السند من انقطاع أو  ،ـ معرفة الموالید والوفیات ٣

وسماعه  ،ولقائه إیاه ،فبمعاصرة الراوي لشیخه ،أو إرسال ظاهر أو خفي ،تدلیس

  .ُیدرك اتصال السند أو انقطاعه ،منه

  .ـ أال ینصَّ أحد من األئمة علي عدم اتصال اإلسناد ٤

  ـ أال ینصَّ أحد من األئمة علي أن روایة التلمیذ عن شیخه مرسلة ٥

  ة ما في االسناد من لمعرف ،ـ جمع طرق الحدیث والمقارنة بینها ٦

  )١(.علو أو انقطاع أو غیر ذلك

ـ وسوف نتحدث إن شاء اهللا تعالي عن بعض جوانب هذا العلم مما له 

وكذا من  ،كالحدیث عمن اختلط من الرواة الثقات ،أهمیة قصوي بدراسة األسانید

  .وكذا روایة المعنعن ،وحكم روایة المبتدع ،دلَّس منهم

  

ا :أو  روا تا  .  

  ،بخرف إما ،واألفعال األقوال انتظام وعدم ،العقل فساد  اط

 أو،كالمسعودي ،مال وسرقة ،ابن موت من ،عرض أو ،مرض أو ،ضرر أو

  )٢(  الملقن كابن ،احتراقها أو ،لهیعة كتب، كابن ذهاب

 ،منهم الضعفاء ُیذكر لم ولذا ،غیره من المقبول تمییز ر دة

  )٣( .مقبولین بدونه غیر ألنهم ،الرحمن عبد بن نجیح معشر كأبي

   : روا  ا  ات

                                                           

راجع في ذلك طرق الحكم علي الحدیث بالصحة أو الضعف لألستاذ الدكتور / عبد المهدي  )١

  .٢٠٠٧ـ ١٤٢٨، ط مكتبة اإلیمان، مصر، األولي ٢٢٥ـ ٢٢٣عبد القادر ص

  ٣/٣٦٦فتح المغیث  )٢

   ٣/٣٦٥فتح المغیث  )٣
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ما درا  ا   

 بحیث ،وأشكل فیه األمر أبهم أو ،اختالطه حال في بذلك المتصف روى ما

  ،الصورتین في حدیثه سقط :قبله أو ،به اتصافه حال في صدرت أروایته یعلم لم

 حسبما وكیع ومذهب  ،أطلقه العلماء هكذا ،لثقته ،الطاالخت قبل رواه ما بخالف

 اختالطه حال في حدَّث إذا أنه عروبة أبي بن سعید في معین ابن عنه نقله

 فلیحمل ،ُیقبل أنه :یخالفه فلم ،صحته حال في به حدث كان أنه واتفق ،بحدیث

  .علیه إطالقهم

 قبله منه معس یكون تارة فإنه ،عنه بالراوي ذلك یتمیز : ه

  .وعدمه التمییز مع فیهما أو ،فقط بعده أو ،فقط

وكذا ال ُیقبل حدیث من  ،وعلیه فال ُیقبل حدیث من روي عنهم بعد االختالط

  .فلم یدر هل روي عنهم قبل االختالط أو بعده ،أشكل أمره

  ون ل ن أن ر اد إذا ن  راو ط ؟ 

ألن االختالط حالة ُیحتمل  ،إن تابعه ثقة غیره ،نعم یمكن ذلك اواب

وقد ذكر  .ارتفع احتمال سوء حفظه ،فإن ُوِجد له متابع ثقة ،معها أن یسوء حفظه

الخطیب البغدادي في الكفایة ما یدل علي ذلك في باب " ما جاء في ترك السماع 

  )١(ممن اختلط وتغیر " 

أو أ ا  ا روا :   

ُیخرِّج صاحبا الصحیحین أو أحدهما عن بعض من ُوِصف باالختالط  قد

وهذه األحادیث محمولة في الجملة علي أن صاحبي الصحیح انتقیا  ،في روایته

  .وهذا من تحسین الظن بالشیخین ،من أحادیثه الصحیح الذي لم یختل فیه ضبطه

 وصف نلم التخریج من أحدهما أو الصحیحین في یقع ما  :یقول السخاوي

 ذلك أن الجملة على نعرف فإنا ،بعده إال منه یسمع لم من طریق من باالختالط

 االختالط قبل منه سمعه من یكن لم ولو ،حدیثه قدیم من أنه المخرج عند ثبت مما

                                                           

   ١٣٧ـ  ١٣٥الكفایة  )١
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 من به األمن لحصول ،غیره عن فضالً  ،بحدیثه یعتبر ضعیفاً  ولو شرطه على

  )١( .التغیر

 ،أو لذهاب بصره أو لغیره ،من خلط لخرفه فمنهم :ویقول اإلمام النووي

فمنهم عطاء بن  ،وال ُیقبل ما بْعُد أو ُشكَّ فیه ،فُیقبل ما ُروي عنهم قبل االختالط

إال حدیثین سمعهما شعبُة  ،، فاحتجوا بروایة األكابر كالثوري وشعبة)٢(السائب 

 ،بعد اختالطهسماع ابن عیینة منه  :، ُیقال)٣(ومنهم أبو إسحاق السبیعي  ،بأخرة

وعبد الرحمن بُن عبد اهللا بن ُعْتبة  ،)٥(وابُن أبي َعُروبة  ،)٤(ومنهم سعید الُجرْیِريُّ 

ًا به في  :إلي أن قال ،)٦(بن عبد اهللا المسعودي  ومن كان من هذا القبیل ُمحتجَّ

  )٧(الصحیح فهو مما َعِرف روایُتُه قبل االختالط 

  

  :ن

 لكثرة ،شیوخه في بعض مقبوالً  ویكون لِكَبِره الحافظ یتغیر قد :األولي

 بعد وحفظه ذكره على یكون حدیثه بحیث ،إیاه صحبته وطول ،له مالزمته

 ثابت في ،المسلمین أئمة أحد سلمة بن كحماد ،قبله كان كما والتغیر االختالط

 من وأخرج اجتهد مسلماً  إن :قال البیهقي أن على ،مسلم له أخرج ولذا ،البناني

   )٨(أعلم  فاهللا ،تغیره قبل منه سمع ما بخصوصه ثابت عن ثهحدی

احتج بعض العلماء ببعض المختلطین لكونهم حدَّثوا من كتبهم ال  :الثانیة

 :وكذا ُیحتج بروایة من اختلط ولم ُیحدِّث حال اختالطه ومثال األخیر ،من حفظهم

                                                           

   ٣/٣٦٦فتح المغیث  )١

  ٢/٩٠، وتهذیب الكمال ٢/٤٠٣انظر ترجمته في: تاریخ الدوري  )٢

  ٢/٧٩، والتقریب ٢٢/١١٠انظر ترجمته في: تهذیب الكمال  )٣

  ١/٢٨٣، والتقریب ٤/١رجمته في: الجرح والتعدیل انظر ت )٤

  ١/٢٩٤، والتقریب ٧/٢٧٣انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى  )٥

  ١/٤٥٣، وانظر ترجمة المسعودي في: التقریب ٢/٣٧٣تدریب الراوي  )٦

  ٢/٣٨٠تدریب الراوي  )٧

  ٣/٣٨٦فتح المغیث  )٨
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لكنه  :فقال الذهبي ،قال ابن معین اختلط بآخره ،عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفي

   )١(ما ضرَّ تغیره فإنه لم ُیحدِّث بحدیث في زمن التغیر  

  

ا روا .  

م ابن الصالح التدلیس إلي قسمین    :قسَّ

وهو أن یروي عمن لقیه ما لم یسمع منه موهمًا أنه  :ـ تدلیس اإلسناد ١

  .أو عمن عاصره ولم یلقه موهمًا أنه لقیه وسمع منه ،سمعه منه

وكان شعبة ابن  ،ذمَّه أكثر العلماء ،وهذا النوع من التدلیس مكروه جداً 

  .)٢(التدلیس أخو الكذب  :الحجاج أشدهم ذمًَّا له حیث قال

وهو أن یروي عن شیخ حدیثًا سمعه منه فُیسمِّیه أو  :ـ تدلیس الشیوخ ٢

  )٣(.أو یصفه بما ال ُیعرف به كي ال ُیعرف ،أو ینسبه ،ُیكنِّیه

وتوعیر  ،وفیه تضییع للمروي عنه ،نوع أخف من تدلیس اإلسنادوهذا ال

ویختلف حكمه باختالف  ،لطریق معرفته فیمن یطلب الوقوف علي حاله وأهلیته

وتارة  ،أو نازل الروایة ونحو ذلك ،فتارة ُیكره كما إذا كان أصغر سنًا منه ،مقاصده

  یحرم كما إذا كان غیر ثقة فدلََّسه لئال ُیْعَرف حاله.

 دا و:   

وذلك الثقة یرویه  ،وهو أن یروي حدیثًا عن شیخ ثقة :ـ تدلیس التسویة ١

فیأتي المدلس الذي سمع الحدیث من الثقة األول فُیسقط  ،عن ضعیف  عن ثقة

بلفظ  ،ویجعل الحدیث عن شیخه الثقة عن الثقة الثاني ،الضعیف الذي في السند

  .ثقات فُیَسوِّي اإلسناد كله ،محتمل

                                                           

لوهاب بن عبد المجید في: میزان . وانظر ترجمة عبد ا٣٧٨ـ  ٢/٣٧٧انظر تدریب الراوي  )١

  ١/٤٨٩، والتقریب ٤/٤٣٤االعتدال 

   ٣٥٥الكفایة  )٢

   ٦٦انظر مقدمة ابن الصالح   )٣
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وتدلیس علي  ،ألنه غش وتغطیة لحال الضعیف  ،وهذا النوع مذموم جداً 

وألنه یلحق بشیخه  ،وألنه یروي عن شیخه ما لم یتحمله عنه ،من أراد االحتجاج به

  .وصمة التدلیس

وهو أن یروي عن شیخین من شیوخه ما سمعاه من  :ـ تدلیس العطف ٢

فُیَصرِّح عن األول  ،دهما دون اآلخرویكون قد سمع ذلك من أح ،شیخ اشتركا فیه

وحكم فاعله حكم  ،فُیوهم أنه حدث عنه بالسماع ،بالسماع وَیْعِطف الثاني علیه

  .الذي قبله

أو  ،حدثنا :وهو أن یقول الراوي ،أو الحذف ،أو السكوت ،ـ تدلیس القطع ٣

  .موهمًا أنه سمعه منه ولیس كذلك ،فالن :ثم یقول ،ویسكت ،سمعت

 على یشتمل والتدلیس ذم ادس ول اطب اداديون أب 

  :وتوهینه المدلس ذم تقتضي أحوال ثالثة

 بالسماع األخبار مقارب وذلك ،منه یسمع لم ممن السماع إیهامه :فأحدها 

  .منه یسمع لم ممن

   واألمانة الورع موجب خالف االحتمال،وذلك الى الكشف عن عدوله:والثانیة

 لو بأنه لعلمه عنه روى َمنْ  وبین َبْیَنه َمنْ  ُیَبیِّن لم إنما دلسالم أن :والثالثة

  .ذكره عن عدل فلذلك ،النقل أهل عند مقبوال مرضیاً  یكن لم ذكره

 علو لتوهیم طلباَ  عنه دلس من وبین بینه َمن یذكر ال إنما أنه :أیضاً  وفیه

 ومقتضى،عدالةال موجب خالف وذلك ،حدَّثه عمَّن الروایة من واألنفة ،اإلسناد

  )١( العلم طلب في التواضع من الدیانة

  

ا روا :   

   :اختلف العلماء في قبول روایة المدلس علي قولین

                                                           

  ٣٥٧الكفایة  )١
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سواء  ،یري فریق من أهل الحدیث والفقهاء أنه ال تُقبل روایته بحال :األول

  .بیَّن السماع أو لم ُیَبیِّن ألنه مجروح بالتدلیس

   :التفصیل :ذي علیه األكثرونوهو الصحیح ال :الثاني

وما  ،فما رواه المدلس بلفظ محتمل لم ُیَبیِّن فیه السماع واالتصال فال ُیقبل

فهو مقبول محتج  ،وأخبرنا ونحو ذلك ،وحدثنا ،رواه بلفظ ُمَبیَّن االتصال كسمعت

وفي الصحیحین وغیرهما من الكتب المعتمدة من حدیث هذا الضرب كثیر جدًا  ،به

  )١(والسفیانان وغیرهم  ،واألعمش ،كقتادة

  

  :ت

   :یجب أن ینتبه الباحث في دراسة األسانید إلي عدة أمور

  : روا    إ   :اول

 ،إنَّ َمْن ُعِرف عنه من المدلسین أنه ال ُیدلِّس إال عن ثقة ُتْحَمل عنعنتهم

  .فإنه كان ال یدلس إال عن ثقة ،كابن عیینة

 ابن على أحال ُوقِّفَ  إذا ألنه ،عیینة ابن تدلیس ُیٌقَبل  :بن عبد البریقول ا

  )٢( .ونظائرهما  ،ومعمر ،جریح

مد :اا  ه ونا ا روا :  

زال ما كنا  ،إذا ُقِرن الراوي المدلس في اإلسناد براو آخر ثقة غیر مدلس

 اْبنُ  َیْحَیى بخاري في صحیحه قال َحدَّثََناومثال ذلك ما رواه ال ،نخشاه من التدلیس

                                                           

، ٢/٧٢، وانظر في التدلیس وأنواعه وحكمه المنهل الروي ٢٣٠ـ  ١/٢٢٩تدریب الراوي  )١

علوم الحدیث للحاكم النوع ، ومعرفة ١٩٥ـ  ١/١٧٩، وفتح المغیث للسخاوي  ١/٢٨والتمهید

   ١٠٠ـ  ٩٨، والتقیید واإلیضاح ٨١، وفتح المغیث للعراقي ١٠٣السادس والعشرین 

  ٧، وانظر تعریف أهل التقدیس، في المقدمة ص ١/٣١التمهید  )٢
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َبْیِر، َوَأِبي َعَطاٍء، َعنْ  ُجَرْیٍج، اْبنُ  َأْخَبَرِني َوْهٍب، اْبنُ  َحدَّثََنا ُسَلْیَماَن،  َجاِبٍر، َعنْ  الزُّ

  َالنَِّبيُّ  َنَهى: َقال   ْ١(...الحدیث َیِطیَب، َحتَّى الثََّمرِ  َبْیعِ  َعن(   

وهو صدوق  ،أبي الزبیر المكي ،ابع عطاء بن أبي رباحففي هذا اإلسناد ت

فضًال عن أنهما صرَّحا  ،فُأِمن التدلیس لهذه المتابعة ،مشهور بكثرة التدلیس

  .بالسماع من جابر في روایة مسلم كما ذكرُت في تخریج الحدیث

ح  :ا  إ ا   و   روا 

  ع :  

ومن هؤالء األئمة  ،حمل روایة من كان كذلك علي السماع ولو عنعنواتُ 

الذین ُعِرف عنهم أنهم ال یتحملون عن شیوخهم المدلسین إال ما سمعوه فحسب 

  .واللیث بن سعد ،ویحیى بن سعید القطان ،شعبة بن الحجاج :دون ما لم یسمعوه

هو مسموع لهم شعبة ال یروي عن شیوخه المدلسین إال ما  :یقول ابن حجر
)٢(.  

اا:  أ     د  روا :  

محمولة علي  ،إن روایة المدلس عن بعض شیوخه ممن أكثر عنهم

كما صرَّح بذلك الحافظ الذهبي في المیزان في ترجمة األعمش حیث  ،االتصال

   .التدلیس إال علیه انقمو  ما ،التابعین صغار في عداده ،الثقات األئمة أحد :قال فیه

"  :قال فمتى ،به یدري وال ضعیف دلس عن وربما ،یدلس وهو :إلي أن قال

 شیوخ في إال ،التدلیس احتمال إلیه تطرق ،" عن " :قال ومتى ،كالم فال ،" حدثنا

 هذا عن روایته فإن ،السمان صالح وأبي ،وائل أبي وابن ،كإبراهیم ،عنهم أكثر له

  )٣(تصال اال على محمولة الصنف

ا  ا :   
                                                           

، ومسلم: ٢٠٧٧ح٢/٧٦٤كتاب البیوع، باب بیع الثمر علي رؤوس النخل بالذهب والفضة  )١

وقد صرَّح فیه عطاء وأبو  ١٥٣٦ح٣/١١٧٤عن المحاقلة والمزابنة كتاب البیوع، باب النهي 

  الزبیر بالسماع من جابر.

   ٤/٣٨) فتح الباري ٢

   ٣/٣١٦میزان االعتدال  )٣
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أو  ،إن روایات المدلسین بالعنعنة في الصحیحین إما أن تكون في األصول

فقد ُیَصرِّحا بالتحدیث في موضع آخر   ن   اول     .المتابعات

  .وقد ال ُیصرِّحا ،من كتابیهما

ل ما كنا نخشاه ویزو  ،فإن صرَّحا بالتحدیث في موضع آخر فال إشكال إذن

 َعنْ  ما أخرجه البخاري من طریق األعمش عن إبراهیم  :ومثال ذلك ،من التدلیس

 َلَنا َقالَ  َلَقدْ  :ِبِمًنى..... إلي أن قال ُعْثَمانُ  َفَلِقَیهُ  اِهللا، َعْبدِ  َمعَ  ُكْنتُ : َقالَ  َعْلَقَمَة،

 َیْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ  َفْلَیَتَزوَّْج، الَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  الشََّباِب، َمْعَشرَ  َیا:  النَِّبيُّ 

ْومِ  َفَعَلْیهِ    ) ١(. فقد ُروي الحدیث من طریق األعمش بالعنعنة .ِوَجاءٌ  َلهُ  َفِإنَّهُ  ِبالصَّ

وصرح  ،ثم رواه البخاري في موضع آخر من صحیحه من طریق األعمش

  )٢(الحدیث ....عن علقمة ،حدثني إبراهیم :فیه بالتحدیث فقال

تحسینًا  ،فهو ُمَنزَّل بمنزلة السماع :وٕان لم ُیَصرِّحا بالسماع في موضع آخر

 ،وأنهما اطلعا علي التصریح بالسماع إلمامتهما في هذا الفن ،للظن بالشیخین

  .لكنهما آثرا روایة العنعنة لكونها علي شرطهما دون الروایة الُمَصرَّح فیها بالسماع

وما كان في الصحیحین وشبههما من الكتب  :یقول الحافظ السیوطي

 ،فمحمول علي ثبوت السماع لهما من جهة أخري ،الصحیحة عن المدلسین بعن

وٕانما اختار صاحب الصحیح طریق العنعنة علي طریق التصریح بالسماع لكونها 

  .)٣(علي شرطه دون تلك 

  نا   ندت ان روا ن و

فإن هذه المتابعات قد حصل التسامح في تخریجها كغیرها مما لیس   ات

   )٤(كما ذكر ابن حجر  ،فیه تدلیس

                                                           

،  ومسلم: كتاب ١٨٠٦ح٢/٦٧٣كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف علي نفسه العزوبة  )١

  .١٤٠٠ح٢/١٠١٨النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه... 

   ٤٧٧٨ح٥/١٩٥٠من استطاع منكم الباءة...  كتاب النكاح، باب قول النبي  )٢

   ١/٢٣٠تدریب الراوي  )٣

   ٢٥٦النكت علي كتاب ابن الصالح  )٤



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

" وسألته  :وفي أسئلة اإلمام تقي الدین السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي

إنهما اطلعا علي  :عن ما وقع في الصحیحین من حدیث المدلس معنعنًا هل نقول

وٕاال ففیهما أحادیث  ،وما فیه إال تحسین الظن بهما ،لونكذا یقو  :اتصالهما ؟ فقال

  .من روایة المدلسین ما توجد من غیر تلك الطریق التي في الصحیح

ولیست األحادیث التي في الصحیحین بالعنعنة عن  :یقول ابن حجر

فُیحمل كالمهم هنا علي ما كان منها في االحتجاج  ،المدلسین كلها في االحتجاج

  .كان منها في المتابعات فیحتمل التسامح في تخریجها كغیرها وأما ما ،فقط

م وا  أي أ ادث   ا وو ن أ  ن ل

  ادث  ذك  ؟

ألنه إذا ثبت عن الثقة البصیر بالفن الفارس فیه كالشیخین أنه ال  :أجیب

رأیناه یروي أحادیث علي هذه  ثم ،یقبل المدلس " بعن " وأن التدلیس عنده مذموم

كان نصه علي عدم قبولها الذي  ،الصفة ـ أي مدلسة بعن ـ ویحكم بصحتها

  .فرضناه یدل علي أنه قد عرف اتصالها من غیر تلك الطریق

ومستند  ،فهذا حكم ألئمة الصحیح بأن ما رووه عن المدلسین فإنه صحیح

  .)١(هذا الحكم إحسان الظن بهم لما ُعرف من قاعدتهم 

  

   روا اع 

  .ُیَفسَّق أو ،بها ُیَكفَّر ممن یكون أن أما :إن من رمي ببدعة 

   : جمیع قواعد من علیه متفقاً  التكفیر ذلك یكون أن بد ال 

 أو علي  في اإللهیة حلول بعضهم دعوى من الروافض غالة في كما ،األئمة

 في ولیس ،ذلك غیر أو ،القیامة یوم قبل الدنیا إلى برجوعه اإلیمان أو ،غیره

  .البتة شيء هؤالء حدیث من الصحیح

                                                           

   ١/٣٢٣توضیح األفكار  )١



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

 وا : وغیر ،الغلو ذلك یغلون ال الذین والروافض الخوارج كبدع 

 تأویل إلى مستند لكنه ،ظاهراً  خالفاً  السنة ألصول المخالفین الطوائف من هؤالء

 كان إذا ،سبیله هذا نم حدیث قبول في السنة أهل اختلف فقد ،سائغ ظاهره

 موصوفاً  ،المروءة خوارم من بالسالمة مشهوراً  ،الكذب من بالتحرز معروفاً 

        .)١(والعبادة  ،بالدیانة

   :و  روا  ا مل

  :اختلف فیه علي ثالثة أقوال  د ر أو ًن

 فقد ،ممنوعة تفاقاال دعوى بأن :ویرد علیه ،باالتفاق به یحتج ال :األول

  .الكذب حرمة اعتقد إن ُیقبل :وقیل ،مطلقاً  یقبل إنه :قیل

 طائفة كل ألن ،ببدعته مكفر كل ُیَرد ال أنه :التحقیق :ابن حجر وقال 

 اإلطالق على ذلك ُأِخذ فلو ،مخالفیها فُتَكفِّر تُبالغ وقد ،مبتدعة مخالفتها أن تدَّعي

  .الطوائف جمیع تكفیر الستلزم

 معلوماً  ،الشرع من متواتراً  أمراً  أنكر من روایته بدعته ترد الذي أن :تمدوالمع

 ذلك إلى وانضم ،كذلك یكن لم من وأما ،عكسه اعتقد أو ،بالضرورة الدین من

  .قبوله من مانع فال ،وتقواه ورعه مع ،یرویه لما ضبطه

أخبار أهل  :قال جماعة من أهل النقل والمتكلمین :قال الخطیب :الثاني

   )٢(وٕان كانوا ُكفَّارًا أو ُفسَّاقًا بالتأویل  ،األهواء كلها مقبولة

   )٣(وٕاال فال  ،ُتقبل روایته إن كان ال یعتقد حل الكذب لنصرة بدعته :الثالث    

 ً ن م ر د فیه خالف علي ثالثة أقوال:  

 عنه ي الروایةف ألن ،لمالك الخطیب ونسبه ،مطلقاً  به یحتج ال :األول  

 بال كالفاسق ُیرد متأوالً  كان وٕان ،ببدعته فاسق وألنه ،لذكره وتنویهاً  ،ألمره ترویجاً 

  .تأویل

                                                           

   ١/٣٨٥انظر مقدمة فتح الباري  )١

  ١٢١الكفایة  )٢

  ١/٣٢٤تدریب الراوي  )٣



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

 أو ،مذهبه ُنصرة في الكذب یستحل ممن یكن لم إن به ُیْحَتج :الثاني  

 القول هذا وُحكي ،ذلك استحل إن ُیقبل وال ،ال أم داعیة كان سواء ،مذهبه ألهل

 إال األهواء أهل شهادة أقبل :قال ألنه الكفایة في الخطیب عنه حكاه ،الشافعي عن

 ابن عن أیضاً  هذا وحكي :قال  ،لموافقیهم بالزور الشهادة یرون ألنهم ،الخطابیة

   )١(  یوسف أبي والقاضي ،والثوري ،لیلى أبي

 داعیاً  كان إن به یحتج وال ،بدعته إلى داعیة یكن لم إن به ُیحتج :الثالث

 یقتضیه ما على وتسویتها الروایات تحریف على تحمله قد بدعته تزیین ألن ،إلیها

  .مذهبه

  .العلماء من األكثر أو الكثیر وقول األعدل األظهر هو وهذا القول 

   :ت

 بذلك صرح ،بدعته یقوي ما یرو لم إذا بما الداعیة قبول جماعة قیَّد :األول

 عن زائغ ومنهم  :" معرفة الرجال " ابهكت في فقال الجوزجاني إسحق أبو الحافظ

 ال ما حدیثه من یؤخذ أن إال حیلة فیه فلیس ،اللهجة صادق ،السنة عن أي ،الحق

  .بدعته به یقو لم إذا منكراً  یكون

 ،بالدعاة احتجا أیضاً  الشیخین بأن علیه اعترض :العراقي قال :الثاني

 عبد بن الحمید بعبد تجاواح ،الدعاة من وهو ،حطان بن بعمران البخاري فاحتج

  .اإلرجاء إلى داعیة وكان  ،الحماني الرحمن

 ثم ،الخوارج من حدیثاً  أصح األهواء أهل في لیس :قال داود أبا بأن وأجاب

  .األعرج حسان وأبا ،حطان بن عمران ذكر

 ابن وثقه وقد ،المقدمة في له أخرج بل ،الحمید بعبد مسلم یحتج ولم :قال

  .معین

                                                           

  ١٢٠الكفایة في علم الروایة   )١



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

 سباب ألن ،السلف وساب ،الرافضة روایة یقبل ال أنه وابالص :الثالث 

)١( .أولى باب من والسلف فالصحابة ،فسوق المسلم
  

                                                           

، ثم قام السیوطي رحمه اهللا بسرد من رمي ببدعته ممن أخرج ٣٢٧ـ ١/٣٢٤تدریب الراوي  )١

  لهم البخاري ومسلم أو أحدهما.

، ونزهة ١٩٣وقواعد التحدیث  ١/٣٢٦وانظر في حكم روایة المبتدع: فتح المغیث للسخاوي 

   ١/٦٠، وشرح النووي علي صحیح مسلم ٥٠النظر شرح نخبة الفكر 

  



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

اا ا  

وذ واء اام  ا  

یجب علي من یشتغل بدراسة األسانید أن یكون علي علم بأقوال السادة 

د ما ذكرناه في المباحث فال یكتفي بمجر  ،األئمة العلماء في األسانید والمتون

بل یبحث ویجتهد في البحث حتى تطمئن نفسه إلي خلو اإلسناد والمتن  ،السابقة

 ،ألن الشذوذ والعلة ال یطلع علیهما إال الجهابذة من العلماء ،من الشذوذ والعلة

   .ویصعب علي الباحث في هذا العصر الوقوف علیها إال من خالل أقوالهم

 ،والحدیث المعل ،ینا أن نتحدث عن الحدیث الشاذومن هنا كان لزامًا عل

  :فنقول وباهللا تعالي وحده التوفیق والعون والسداد

  ا اذ 

ا  ذا " والشین والذال یدالن علي  ،مشتق من الفعل " شذ

 :وشذاذ الناس ،انفرد عن الجمهور :شذ عنه یشذ شذوذاً  :تقول ،االنفراد والمخالفة

  )١(ن في القوم ولیسوا من قبائلهم وال منازلهم الذین یكونو 

   :اختلف العلماء في تعریفه و اطح

و ا َرَ لم حدیثاً  الثقة یروى أن الحدیث من الشاذ لیس 

 واحد عنهم فیشذ حدیثاً  الثقات یروى أن :الحدیث من الشاذ إنما ،غیره یروه

   )٢(فیخالفهم  

َرو وأ  ا و ما :الشاذ أن الحدیث حفاظ علیه الذي 

  :ثقة غیر كان فما ،ثقة غیر أو كان ثقة شیخ به یشذ  ،واحد إسناد إال له لیس

  )٣(.به یحتج وال فیه توقف :ثقة عن كان وما ،فمتروك

                                                           

   ١٤٠، ومختار الصحاح ٣/٤٩٤ر لسان العرب انظ )١

، وفتح ١/٢٣٣، وتدریب الراوي ٥٠، وانظر المنهل الروي ١٤١الكفایة في علم الروایة  )٢

   ١/١٩٦المغیث للسخاوي 

   ١/١٧٦اإلرشاد في معرفة علماء البالد  )٣



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

َرم وا و بمتابع لذلك أصل له ولیس ،ثقة به انفرد ما الشاذ 

 :قال ،هذا على الدلیل إقامة على یقدر وال ،غلط أنه الناقد نفس في حوینقد ،الثقة

 لم :والشاذ ،فیه الوهم جهة على الدالة علته على وقف ذلك بأن :المعلل ویغایر

   )١(  .كذلك علة على فیه یوقف

و ر نا رو قال .ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولي منه: 

   )٢( .یف الشاذ بحسب االصطالحوهذا هو المعتمد في تعر 

 ینفرد بما یشكل :والحاكم الخلیلي قاله وما ،فیه إشكال ال الشافعي قاله " فما

محمد  عن یحیى بن سعید به تفرد )٣( بالنیات األعمال كحدیث ،الضابط العدل به

 عن وعمر ،عمر عن وعلقمة ،بن وقاص علقمة عن والتیمي ،بن إبراهیم التیمي

 ابن عن دینار ابن اهللا به عبد تفرد )٤( عن بیع الوالء النهي یثوكحد ، النبي

  في الصحیحین مخرجة أیضاً  وغیرهما وهذان ،عمر

  .)٥("  والحاكم الخلیلي أطلقه كما فلیس ،واحد إسناد إال لها ، ولیس

 مفرده خالف فما :التفصیل الصحیح إن :حاصله ما الصالح ابن وقال 

 أو ،فصحیح :ضابط عدل وهو یخالف لم وٕان ،مردود فشاذ :وأضبط منه أحفظ

  ) ٦( منكر فشاذ :َبُعدَ  فحسن،وٕان :الضابط درجة عن َبُعدَ  وال ضابط غیر

 هو من الثقة لمخالفة ،مخل ولكنه ،حسن التفصیل وهذا :قال ابن جماعة

   )٧( .الضبط في مثله

  .وقد یكون في المتن ،الشذوذ قد یكون في السند    أم اذوذ

                                                           

  ١١٩معرفة علوم الحدیث  )١

   ٢٢٩نخبة الفكر )٢

إنما األعمال  ، ومسلم: كتاب اإلمارة، باب قوله ١ح١/٣أخرجه البخاري: باب بدء الوحي  )٣

  .١٩٠٧ح٣/١٥١٥بالنیات 

، ومسلم: كتاب العتق، ٢٣٩٨ح ٢/٨٩٦أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب بیع الوالء وهبته  )٤

   ١٥٠٦ح٢/١١٤٥باب النهي عن بیع الوالء وهبته 

  ٥١المنهل الروي ص  )٥

   ٧١ـ  ٧٠علوم الحدیث  )٦

  ٥١روي المنهل ال )٧



  
 

 

}  {
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ما درا  ا   

 ُموَسى َحدَّثنا :ما أخرجه أبو داود في سننه قال اذوذ  اد ل

 َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  َعْوَسَجَة، َعنْ  ِدیَناٍر، ْبنُ  َعْمُرو َأْخَبَرَنا َحمَّاٌد، َحدَّثنا ِإسَماِعیَل، ْبنُ 

 َلهُ  َهلْ  : اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َأْعتََقُه، َكانَ  َلهُ  ُغَالًما ِإالَّ  َواِرثًا َیَدعْ  َوَلمْ  َماتَ  َرُجالً  َأنَّ 

هكذا  )١(َلُه "  ِمیَراَثهُ   اهللاِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  َأْعتََقُه، َكانَ  َلهُ  ُغَالًما ِإالَّ  َال،: َقاُلوا َأَحٌد؟

فرواه عن عمرو بن دینار عن  ،وخالفهم حماد بن زید ،رواه األئمة موصوالً 

  زید من أهلوحماد بن  ،)٢(ولم یذكر ابن عباس  ،عوسجة

  )٣(ومع ذلك رجَّح أبو حاتم روایة من هم أكثر عددًا منه  ،العدالة والضبط 

 ُمَسدٌَّد، َحدَّثنا :ما أخرجه أبو داود في سننه قال ل اذوذ  ان

 اَألعَمُش، دَّثناحَ  اْلَواِحِد، َعْبدُ  َحدَّثنا: َقاُلوا َمْیَسَرَة، ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  اهللاِ  َوُعَبیدُ  َكاِمٍل، َوَأُبو

ْكَعَتْینِ  َأَحُدُكمُ  َصلَّى ِإَذا:  اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  َصاِلٍح، َأِبي َعنْ   الرَّ

ْبِح، َقْبلَ    .)٤(َیِمیِنِه  َعَلى َفْلَیْضَطِجعْ  الصُّ

                                                           

، والترمذي: كتاب الفرائض، ٢٩٠٥ح ٣/١٢٤كتاب الفرائض، باب في میراث ذوي األرحام  )١

وقال: حدیث حسن، والبیهقي في الكبرى:  ٢١٠٦ح٤/٤٢٣باب في میراث المولي األسفل 

   ١٢١٧٥، ١٢١٧٤ح٦/٢٤٢كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولي من أسفل 

   ١٢١٧٦البیهقي في الموضع السابق ح  )٢

 عن ،دینار بن عمرو عن ،زید بن حماد رواه حدیث عن أبي یقول ابن أبي حاتم: سألت )٣

 مولى إال وارثاَ  یدع ولم   اهللا رسول عهد على توفي رجالً  أن :عباس ابن مولى عوسجة

 عن :یقوالن الطائفي مسلم بن ومحمد ،ابن عیینة فان :له فقلت ." الحدیث أعتقه هو

؟  محفوظ ،عباس ابن :یقوالن اللذان :له .، فقلت  النبي عن ،عباس ابن عن ،عوسجة

  ) ٢/٥٢(علل الحدیث  .زید بن حماد قصر ،: نعم فقال

، وأخرجه ١٢٦١ح٢/٢١كتاب الصالة، باب االضطجاع بعدها ـ أي ركعتي الفكر ـ  )٤

 ٤٢٠ح٢/٢٨١الترمذي: كتاب الصالة، باب ما جاء في االضطجاع بعد ركعتي الفجر 

  في الباب عن عائشة، وحدیث أبي هریرة حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه.وقال: و 

إذا صلي ركعتي الفجر اضطجع علي شقه األیمن " أخرجه  قلت: حدیث عائشة: كان النبي 

، ومسلم: كتاب صالة ٦٠٠ح١/٢٢٥البخاري: كتاب األذان، باب من انتظر اإلقامة 

  . ٧٣٦ح  ١/٥٠٨المسافرین وقصرها، باب صالة اللیل.... 
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فإن الناس إنما رووه من فعل  ،فقد خالف عبد الواحد العدد الكثیر في هذا

وانفرد عبد الواحد من بین ثقات أصحاب األعمش بهذا اللفظ  ،ال من قوله بي الن
)١(.  

 یتمكن فال ،إن الوصول إلي معرفة الشذوذ أمر صعب   و ذا اوع

 ،الثاقب الفهم من الذروة في وكان ،الممارسة غایة الفن مارس من إال به الحكم من

   )٢(بالتصنیف  أحد یفرده لم ولعسره  :يولذا قال السیوط ،الصناعة في القدم ورسوخ

 الفهم اهللا رزقه من إال به یقوم وال ،وأدقها األنواع أغمض وهذا النوع من

 باألسانید القویة والملكة  ،الرواة بمراتب التامة والمعرفة ،الواسع والحفظ ،الثاقب

  .)٣(والمتون 

ر   وبجمع  ،ُیْعَرف الحدیث الشاذ بتنصیص األئمة علیه

  .طرق الحدیث ومتنه والمقارنة بینها

لمخالفة راویه من هو أوثق  ،الحدیث الشاذ ضعیف  م ادث اذ

  .مخالفة تستلزم رد روایته وعدم قبولها ،منه

 اشتراط في ن والمنكر الشاذ إن   ارق ن اذ وار

 والمنكر ،صدوق أو ثقة روایة الشاذ أن في ورن ،الناس یرویه لما المخالفة

  ) ٤( بینهما سوَّى من غفل وقد ،ضعیف روایة

 ،منه بأرجح الراوي خولف إن  واوظ  ،ارق ن ادث اذ

 له :یقال فالراجح ،الترجیحات وجوه من ذلك غیر أو ،عدد كثرة أو ،ضبط لمزید

  .الشاذ :له یقال المرجوح وهو ومقابله ،المحفوظ

 اإلرسال مع ،والرفع الوصل تعارض في یحكم ال أنه بینیت هنا ومن

  ،ُقدِّم أرجح الثقات من وقف أو أرسل من كان إن بل ،معین بشيء ،والوقف
                                                           

ثم قال بعد أن ذكر أن الروایة التي فیها أن هذا من  ٤٦٦٧ح  ٣/٤٥السنن الكبرى للبیهقي  )١

  فعل النبي ال من قوله، فقال: وهذا أولي أن یكون محفوظًا لموافقته سائر الروایات.

   ١/٢٣٣تدریب الراوي  )٢

   ١/١٩٨فتح المغیث للسخاوي  )٣

   ١٣١قواعد التحدیث  )٤
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   )١( بالعكس وكذا 

ا ا.  

ر    واعتل ،عل یعل ،المرض :والعلة ،اسم مفعول :المعل  لغة: 

الحدث  :والعلة ،أصابك بعلة أي ال :وأعله اهللا وال أعلك ،أي مرض فهو علیل

 األول شغله عن منعه ثانیاً  شغالً  صارت العلة تلك كأن ،یشغل صاحبه عن حاجته
)٢(   

ًطوا مع أن  ،هو الحدیث الذي اطلع فیه علي علة تقدح في صحته

  )٣(ظاهره السالمة منها 

  ) ٤(اطلع فیه بعد التفتیش علي قادح  ،خبر ظاهره السالمة :أو هو

هي عبارة عن سبب غامض خفي قادح في  ا د اوط رف

  )٥(الحدیث مع أن الظاهر السالمة منه 

ر أ وأشرفها ،الحدیث علوم أنواع أجلِّ  من النوع إن هذا، 

 إال فیه یتكلم لم ولهذا  ،الثاقب والفهم والخبرة الحفظ أهل منه یتمكن وٕانما ،وأدقها

 وأبي ،حاتم وأبي ،شیبة بن ویعقوب ،والبخاري ،وأحمد ،المدیني كابن ،القلیل

  .والدارقطني وغیرهم ،زرعة

 والحجة ،مدخل فیها للجرح لیس أوجه من الحدیث یعلل وٕانما :الحاكم قال 

  .)٦( غیر ال والمعرفة والفهم بالحفظ عندنا التعلیل في

 عشرین أكتب أن من إلي أحبَّ  حدیث علة أعرف ألن :مهدي ابن وقال

  .)٧(عندي  لیس ثاً حدی

                                                           

  ١/١٩٧المغیث للسخاوي فتح  )١

  ١١/٤٧١انظر لسان العرب  )٢

   ٥٢، و المنهل الروي ٨١انظر علوم الحدیث  )٣

  ١٣١، وانظر قواعد التحدیث ١/٢٢٧فتح المغیث للسخاوي  )٤

  ١/٢٥٢تدریب الراوي  )٥

  ١١٣معرفة علوم الحدیث  )٦

  ٢/٢٩٥الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )٧
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 :الحدیث بعلل للعالم قلتَ  لو ،إلهام علل الحدیث علم معرفة في :أیضاً  وقال

 له وقیل ،لذلك یهتدي ال شخص من وكم ،حجة له یكن ؟ لم هذا قلت من أین

 :ذلك؟ فقال تقول فعن من ،یثبت لم وهذا صحیح هذا :للشيء تقول إنك :أیضاً 

 عمن تسأل أكنت )١(بهرج  وهذا جید هذا :فقال مكدراه فأریته الناقد أتیت لو أرأیت

 المجالسة بطول كذلك فهذا :قال ،األمر له أسلِّم بل :قال األمر ؟ له تسلم أو ذلك

  )٢(.والخبرة والمناظرة

 تسألني أن الحجة :؟ فقال الحدیث تعلیلكم في الحجة ما :زرعة أبو وسئل 

 ثم ،علته فیذكر عنه فتسأله )٣(وارة  ابن تقصد ثم ،علته فأذكر ،علة له حدیث عن

 ،خالفاً  بیننا وجدت فإن ،الحدیث ذلك على كالمنا تمیز ثم ،فیعلله حاتم أبا تقصد

 هذا حقیقة فاعلم ،متفقة الكلمة وجدت وٕان ،مراده على تكلَّم ِمنَّا كالً  أن فاعلم

  .)٤(إلهام  العلم هذا أن أشهد :فقال ،كلمتهم فاتفقت ،ذلك الرجل ففعل ،العلم

                                                           

  ٢/٢١٧لسان العرب  .ردیئة فضته الذي البهرج: رهموالد ،رديء :بهرج درهم )١

  ٢/٢٥٦الجامع ألخالق الراوي  )٢

هو محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد اهللا الرازي المعروف بابن وارة ـ بفتح الراء المخففة ـ  )٣

  ).٢/٢١٧قال ابن حجر: ثقة حافظ (التقریب 

، والجامع ألخالق الراوي ١/٢٣٥، وفتح المغیث للسخاوي ٢٥٣ـ ١/٢٥٢تدریب الراوي  )٤

٢/٢٥٦.  

وقد ذكر الدكتور همام عبد الرحیم سعید محقق كتاب شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي 

   أسباب العلة من خالل كتاب ابن رجب  بقوله:هـ،  ٧٩٥ت

 البشري الضعف إنه ،العلل هذه من الكثیر وراء یقف الذي  العام وهو السبب السبب األول:

 یصیبون ناس ذلك وراء وما ،ولرسوله ولكتابه هللا إال عصمة وال ،مخلوق منه یسلم ال الذي

 بین ذلك في تفاوت من بینهم ما على ،ویغفلون وینشطون ،وینسون ویتذكرون ،ویخطئون

 معروف شيء المتقدمین واألئمة والتابعین الصحابة على والخطأ الوهم مقل، ودخول مكثر

  =                     لهذا السبب).والخاصة (وذكر أمثلة  العامة عند

 بقاء مع الوهم وكثرة الضبط خفة من اآلثار رواة بعض به اتصف ما هو :الثاني السبب= 

 ،وحفظ صدق بقوله: أهل  الجامع آخر  علله في الترمذي ذكرهم الذین هم وهؤالء ،عدالتهم

   كثیرًا. حدیثهم في الوهن یقع ولكن

 في الوهم یقع ولكن ،وحفظ صدق أهل أیضاً  بن رجب:  وهموفي شرح كالم الترمذي یقول ا

 وذكر ،ههنا الترمذي ذكره الذي القسم هو وهذا ،علیهم الغالب هو لیس ولكن كثیرًا، حدیثهم
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 وغیرهم ووكیع مهدي وابن المبارك ابن وعن ،الطبقة هذه حدیث ترك أنه سعید بن یحیى عن

 السنن في منهم والمصنفین الحدیث أهل وأكثر سفیان رأي أیضا وهو ،عنهم حدثوا أنهم

  الحجاج. بن كمسلم والصحاح

 في الخطأ یكثر الذین الثقات هؤالء من عدداً  الترمذي لعلل شرحه في رجب ابن ذكر وقد

  الرحمن وعبد ،اللیثي وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد الصنف هذا من حدیثهم، فذكر

 المقرئ عیاش بن بكر وأبا ،الكوفة قاضي خعيالن اهللا عبد بن وشریك ،المدني حرملة ابن

  وغیرهم.

 عن الكالم أثناء السبب هذا عن رجب ابن تكلم وقد :العقلیة اآلفة أو االختالط :الثالث السبب

 ،العلل علم أقسام من الثاني القسم من نوعاً  هذا جعل وقد ،الثقات من المشاهیر اختالط

  :نقسمی إلى العلل علم قسَّم أنه :ذلك وبیان

 ذكر :الثاني االختالف، القسم عند منهم ُیَقدَّم من وقول الثقات مراتب معرفة في :األول القسم

    ،حدیثهم ضعف وقد الجرح كتب في غالباً  أكثرهم یذكر ال الثقات من قوم

  .الشیوخ بعض عن أو ،األماكن بعض في أو ،المختلطون وهم األوقات بعض في إما

 تعرض أموراً  :العارضة باألسباب ونقصد :العارضة ألسباببا الضبط خفة الرابع: السبب

 عن العارضة األمور هذه نمیز وبهذا ،إدراكه في تؤثر أن دون ضبطه في تؤثر للمحدث

 على یعتمد الذي المحدث تعتري العوارض وهذه ،االختالط إلى ضمها أرى وال االختالط

 إذا معه كتابه یصطحب لم أو لراويا أضر أو احترق أو الكتاب ضاع فإذا ،الروایة في كتابه

 الذي العارض هذا الضبط خفة سبب ویكون ،الراوي ضبط یختل الحاالت هذه كل في ،رحل

  المحدث. اعترض

 مالزمة طول المحدثون : أعطى لحدیثه الممارسة وقلة للشیخ الصحبة قصر  :الخامس السبب

 أخرى على كثیرة أسانید -ذلك  أجل من - فرجحوا ،كبیرة أهمیة حدیثه وممارسة الشیخ

 بهذا النقاد واهتمام ،والعلل األوهام من كثیر تمییز على والممارسة بالصحبة معرفتهم وأعانتهم

 ،واألقصر صحبة األطول بین ،فئات فیقسمونهم ،ما شیخ عن الرواة یتابعون جعلهم األمر

 األوثق بین من هرجال أكثر باختیار فائقاً  اعتناء اعتنى وممن ،واألكثر ممارسة واألقل

  الصحیح. كتابه في البخاري إسماعیل بن محمد اإلمام :صحبة واألطول

 بالمعنى الروایة أن على الجمهور رأى :بالمعنى روایته أو الحدیث اختصار :السادس السبب

 الحدیث وعلماء والتابعین، الصحابة بعض بأقوال جوازها على رجب ابن دلل وقد ،جائزة

 الجواز،  هذا العلماء قید وقد لغاتها، بغیر السالفة القرون قصص یقص اهللا وبأن ،المتقدمین

=  ،بدالالتها بصیراً  ،األلفاظ بمواقع عارفاً  یكون أن :بالمعنى الحدیث یروي فیمن فاشترطوا

 الترمذي علل شرح وفي ،مكانه غیر في الدلیل یضع أو ،حراماً  الحالل یحیل ال حتى=

 راویها یلتزم لم إن بالمعنى الروایة وأن ،فیه العلماء قوالأل وعرض ،الموضوع لهذا تفصیل

  الحدیث. على العلة دخول في سببا تكون الروایة هذه فإن ،اإلحالة عدم یضمن الذي بشرطها
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ت اإط   

  ،القادحة األسباب من قدمناه الذي مقتضاها غیر على العلة تطلق قد

 وذلك ،الحدیث ضعف أسباب من ونحوها ،حفظه وسوء ،وغفلته ،ككذب الراوي

  .علة النسخ الترمذي وسمَّى ،العلل كتب في موجود

 صحته في أو ،فصحیح بالحدیث العمل في علة به أراد فإن :العراقي قال  

 مخالفة على العلة بعضهم وأطلق .،منسوخة كثیرة أحادیث الصحیح في ألن ،فال

 من :قال حتى ،الضابط الثقة وصله ما كإرسال ،الحدیث صحة في تقدح ال

 ،الخلیلي یعلى أبو ذلك وقائل ،شاذ صحیح منه :قیل كما ،معلل صحیح الصحیح

 في أورده فإنه )١("  طعامه " للمملوك ك دث ال ا ول

 ،موصوالً  ،السالم عبد بن والنعمان ،طهمان بن إبراهیم عنه ورواه ،معضالً  الموطأ

 ،علیه یعتمد صحیحاً  اإلسناد بتبیین الحدیث صار فقد :قال ـ والقائل أبو یعلي ـ

 على الفحص بعد فیه فاطلع ،السالمة ظاهره ما فإنه ،المعلل عكس وذلك :قیل

   )٢(وصله تبین فتش فلما ،باإلعضال اإلعالل هظاهر  كان وهذا ،قادح

     إ أي إد طرق ال ؟

                                                                                                                                              

 عن فیه فكشفوا ،النقاد أدركه تدلیساً  العلة سبب یكون وقد :الثقات تدلیس  :السابع السبب

 في العلة تكون ما وغالباً  ،كنیته أو اسمه ُغیِّر عیفض عن روایة أو ،اإلسناد في انقطاع

 عن ناشئة جریح، ابن أو فروة، أبي بن إسحاق أو بشیر، بن هشیم أو ،األعمش حدیث

  التدلیس.

 أن ُذكر أحادیث العلل كتب تضمنت وقد  :والضعفاء المجروحین عن الروایة :الثامن السبب

 :العلل في الفرع هذا لدخول اشترطنا وقد ،العلة يف سبباً  هذا  الجرح فكان ،الراوي جرح علتها

 عبد الكریم عن مالك یروي كأن ،األعالم الثقات بعض عن یغیب بحیث الخفاء من یكون أن

/ ١یحیى. (شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي  أبي بن إبراهیم عن والشافعي ،أمیة أبي

  بتصرف)   ١١٩ـ  ٩٣

ح ٣/١٢٨٤التغلیظ علي من قذف مملوكه بالزني  أخرجه مسلم: كتاب األیمان، باب )١

   ١٧٦٩ح ٢/٩٨٠، ومالك في الموطأ: كتاب االستئذان، باب األمر بالرفق بالمملوك ١٦٦٢

، ١٠٧، وفتح المغیث للعراقي ١٦٠، وانظر اإلرشاد ألبي یعلي  ١/٢٥٨تدریب الراوي  )٢

  ١/٢٣٤ي ، وفتح المغیث للسخاو ١٣١، وقواعد التحدیث ١/٢٣٩وشرح التبصرة 
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  .)١(یتطرق التعلیل إلي اإلسناد الجامع شروط الصحة ظاهرًا 

  :تدرك العلة بأمور           م درك ا ؟

  .ـ بتفرد الراوي وعدم المتابعة علیه

  .اً وأكثر عدد ،وأضبط ،ـ مخالفة غیره له ممن هو أحفظ

تنبه العارف بهذا  ،ـ وجود قرائن قد یقصر التعبیر عنها ُتضم إلي ما سبق

أو دخول حدیٍث  ،أو َوْقٍف في المرفوع ،الشأن علي وهم وقع بإرسال في الموصول

أو  ،بحیث یغلب علي ظنه فیحكم بعدم صحة الحدیث ،أو غیر ذلك ،في حدیث

   )٢(قامة الحجة علي دعواه وربما تقصر عبارة المعلل عن إ ،یتردد فیتوقف فیه

ا ر ق إطرا والنظر  ،الطریق إلي معرفته جمع طرق الحدیث

  )٣( .وفي ضبطهم وٕاتقانهم ،في اختالف رواته

   )٤( .َخَطُؤهُ  َیتََبیَّنْ  َلمْ  ُطُرَقهُ  َتْجَمعْ  َلمْ  ِإَذا اْلَبابُ  :قال ابن المدیني

 ِكتَاًبا اْلَمِدیِنيِّ  ْبنِ  ِلَعِليِّ  َرَأْیتُ  :قال یحیى بن روي الخطیب بسنده إلي محمد

 َمْعِرَفةِ  ِإَلى َوالسَِّبیلُ  ،اْلَحِدیثِ  ِعَللِ  ِمنْ  َوالسِّتِّینَ  َوالنَّیِّفُ  اْلِماَئةُ  :َمْكُتوبٌ  َظْهِرهِ  َعَلى

 ِمنَ  ِبَمَكاِنِهمْ  ْعَتَبرَ َویُ  ُرَواِتهِ  اْخِتَالفِ  ِفي َوَیْنُظرَ  ُطُرِقهِ  َبْینَ  َیْجَمعَ  َأنْ  اْلَحِدیثِ  ِعلَّةِ 

ْتَقانِ  ِفي َوَمْنِزَلِتِهمْ  اْلِحْفظِ  ْبطِ  اْإلِ   )٥( .َوالضَّ

وقد تقع في  ،وهو األكثر ،قد تقع العلة في إسناد الحدیثأن  ا ؟   

  .متنه

كما في  ،قد یقدح في صحة اإلسناد والمتن جمیعاً  :ثم ما یقع في اإلسناد

وقد یقدح في صحة اإلسناد خاصة من غیر قدح في  ،)٦( التعلیل باإلرسال والوقف

  .صحة المتن
                                                           

   ١٣١، وقواعد التحدیث ١/٢٥٢تدریب الراوي  )١

  ١/٢٥٢تدریب الراوي  )٢

  ١/٢٥٣المرجع السابق  )٣

  ٢/٢١٢الجامع ألخالق الراوي  )٤

  ٢/٢٩٥الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  )٥

 بوقف أو ،متصل مسند بقطع المتن قبول في تقدح السند في یقول السخاوي:...   فالتي )٦

 راوي على اختالف جهة من كانت إن الزم وذلك ،القبول موانع من ذلك بغیر أو ،مرفوع
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   ل  وت ا  إده ن ر دح  ان

 ،عن عمرو بن دینار ،عن سفیان الثوري )،وهو ثقة(حدیث یعلي بن عبید 

  ،... الحدیث  "." البیَِّعان بالخیار :قال عن النبي  ،عن ابن عمر

إنما هو عبد اهللا بن  ،عمرو بن دینار :" سفیان " في قوله غلط " یعلي " علي

كأبي نعیم الفضل بن دكین، ومحمد  ،هكذا رواه األئمة من أصحاب سفیان ،دینار

   )١(وكالهما ثقة   ،بن یوسف الفریابي، ومخلد بن یزید وغیرهم

 من واحدٍ  غیر وفي ،األب اسم في اتفاقهما :یعلي " على " االشتباه وسبب

  .)٢(الثقة  في اشتراكهما مع ،أشهرهما عمرو ولكن ،الوفاة في وتقاربهما ،خالشیو 

د ن وا  وع ال و  

 األوزاعي حدثنا ،مسلم بن الولید روایة من صحیحه في مسلم به انفرد ما

 النَِّبيِّ  َخَلفَ  َصلَّْیتُ : َقالَ  َثهُ َحدَّ  َأنَّهُ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ُیْخِبُرهُ  ِإَلْیهِ  َكَتبَ  َأنَّهُ  َقَتاَدةَ 

 ِللَّهِ  اْلَحْمدُ : {بِـ َیْسَتْفِتُحونَ  َفَكاُنوا َوُعْثَماَن، َوُعَمَر، َبْكٍر، َوَأِبي َوَسلم َعَلیه اهللا َصلى

لِ  ِفي} الرَِّحیمِ  الرَّْحَمنِ  اهللاِ  ِبْسمِ : {َیْذُكُرونَ  الَ  ،}اْلَعاَلِمینَ  َربِّ   .آِخِرَها ِفي َوالَ  ِقَراَءةٍ  َأوَّ

                                                                                                                                              

  شيء في ولو أرجح وراویها ،الجمع یمكن ولم ،جهته غیر من یعرف ال الذي الحدیث

 كحدیث له، معاصرته مع فوقه ممن یسمع لم الفرد الطریق راوي أن تبین إذا وكذا ،خاص

 ،تمیم من یسمع لم سیرین ابن فإن الداري،  تمیم عن ،سیرین بن محمد عن ،سوار بن أشعث

 خمس سنة الحجة ذي في    عثمان قتل وكان ،عثمان خالفة من بقیتا لسنتین مولده ألن

 ثم ،بالمدینة أبویه مع سیرین قبلها، وكان ابن ویقال  أربعین، سنة مات وتمیم ،وثالثین

 وكان ،الشام سكن ثم  ،بالمدینة كان ذلك مع وتمیم ،صغیراً  ذاك إذ فكان ،البصرة إلى خرجوا

 الضیاء على ذلك خفي وقد ،اإلرسال بخفاء منقطع فهو وحینئذ ،عثمان قتل عند إلیها انتقاله

  مع جاللته.

ثقتین.    من واحد تعیین في أو ،طریق من أكثر له فیما الخالف كان إذا وذلك ،تقدح ال وقد

  ) ٢٢٩ـ  ١/٢٢٨(فتح المغیث 

   ١/٢٥٤تدریب الراوي  )١

، وقد أخرج الحدیث الشیخان وغیرهما من حدیث سفیان، عن ١/٢٢٩فتح المغیث للسخاوي  )٢

عبد اهللا بن دینار، عن ابن عمر، أخرجه البخاري في: كتاب البیوع، باب إذا كان  البائع 

بلفظ " كل بیعین ال بیع بینهما حتى یتفرقا إال بیع   ٢٠٠٧ح٢/٧٤٤بالخیار هل یجوز البیع 

  .١٥٣٣ح٣/١١٦٥ر "، ومسلم: كتاب البیوع، باب من یخدع في البیع    الخیا
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، َعنِ  ،ثم رواه من روایة الولید ،)١(  َأِبي ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َأْخَبَرِني، اَألْوَزاِعيِّ

  َذِلَك. َیْذُكرُ  َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسِمعَ  َأنَّهُ  َطْلَحَة،

فعلل قوم روایة اللفظ المذكور ـ یعني التصریح بنفي  :یقول ابن الصالح

" فكانوا یستفتحون القراءة بالحمد هللا رب  :لما رأوا األكثرین إنما قالوا فیه البسملة ـ

وهو الذي اتفق البخاري ومسلم علي  ،العالمین " من غیر تعرض لذكر البسملة

  )٢(إخراجه في الصحیح 

 :ففهم من قوله ،رواه بالمعني الذي وقع له ،ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور

  .الحمد هللا " أنهم كانوا ال یبسملون" كانوا یستفتحون ب

أن السورة التي كانوا یفتتحون بها من  :ألن معناه ،فرواه علي ما فهم وأخطأ

  .ولیس فیها تعرض لذكر التسمیة ،السور هي الفاتحة

أنه قد ثبت عن أنس أنه سئل عن االفتتاح  :وانضم إلي ذلك أمور منها

  ) ٤(. )٣( رسول اهللا فذكر أنه ال یحفظ فیه شیئًا عن  ،بالتسمیة

 و  راتة ا ا: 

فالعلة بحسب تأثیرها على   . ا   _أ 

  :قسمین

 .ُیضّعف الحدیث من أجلها وهي العلة التي :علة قادحةـ  ١

 .الحدیث وهي العلة التي ال ُیضعف بها :وعلة غیر قادحةـ  ٢
                                                           

  ١/٢٩٩الحدیث أخرجه مسلم: كتاب الصالة، باب حجة من قال: ال یهجر البسملة  )١

بلفظ: " أن النبي   ٧١٠ح١/٢٥٩أخرجه البخاري: كتاب األذان، باب ما یقول بعد التكبیر  )٢

 الحمد هللا رب العالمین "، ومسلم: كتاب الصالة، وأبا بكر وعمر كانوا یفتتحون الصالة ب

                             ٣٩٩ح١/٢٩٩باب حجة من قال: ال یجهر بالبسملة 

   ١/٢٣٠، وانظر فتح المغیث للسخاوي ٨٣علوم الحدیث  )٣

صنَّف جهابذة الحدیث مصنفات كثیرة في العلل منها : العلل   أشهر المصنفات في العلل: )٤

هـ، ٢٤١هـ، والعلل ومعرفة الرجال: ألحمد بن حنبل ٢٣٤الرجال: لعلي بن المدیني ومعرفة 

هـ، والعلل ٢٦١هـ،  والعلل: لمسلم بن الحجاج ٢٥٦والعلل: لمحمد بن إسماعیل البخاري 

هـ،  والعلل: ألحمد ابن محمد المعروف ٢٧٩الكبیر، والصغیر: لمحمد بن عیسي الترمذي 

هـ، والعلل الواردة في األحادیث ٣٢٧د الرحمن بن أبي حاتم هـ، والعلل لعب٣١١بالخالل 

  هـ.٣٨٥النبویة: لعلي بن عمر الدارقطني 
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بحسب محلها على  فالعلة  . ا   _ب

  :قسمین أیضاً 

 .الحدیث وهي العلة التي تقع في إسناد :علة في اإلسناد ـ  ١

 ..وهي العلة التي تقع في متن الحدیث :علة في المتن ـ  ٢

  .  و   ا _ج

وهذا  ،هذا التقسیم الثالث من خالل التقسیمین السابقین یمكن لنا ظهور

إذا  : قال فإنه التقسیم هو الذي ذكره ابن حجر في نكته على ابن الصالح

تخصه وقد  وٕاذا قدحت فقد ،وقعت العلة في اإلسناد قد تقدح وقد ال تقدح

  )١(.وكذا القول في المتن سواء .تستلزم القدح في المتن

  .ستة فاألقسام على هذا

  م ادث ال

أما إن كانت  ،إذا كانت العلة قادحة ،بهالحدیث المعل ضعیف ال یحتج 

  .واهللا أعلم ،غیر قادحة فال تأثیر لها

                                                           

   ٢/٧٤٦النكت علي ابن الصالح  )١
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ا ا  

وا  را .  

  .د

إن من األمور المهمة التي یجب علي الباحث االهتمام بها أن یعتني 

دیث بالضعف وأال یتسرع في الحكم علي الح ،والشواهد ،بمعرفة االعتبار للمتابعات

 ،الحدیث حال بها یتعرفون ،الحدیث أهل یتداولها أمور فهذه ،دون النظر إلیها

  ؟  أوال معروف هو ؟ وهل أو ال راویه به تفرد هل ینظرون

" االعتبار والمتابعات والشواهد " وهذه العبارة توهم  :وبعض العلماء یقولون

ل االعتبار هي الهیئة ب ،ولیس كذلك ،أن االعتبار قسم للمتابعات والشواهد

وعلي هذا كان حق العبارة أن یقول "  ،الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد

  .معرفة االعتبار للمتابعة والشاهد " فهذا سالم من االعتراض

ولیس قسیمًا  ،أو علة معرفتهما ،وذلك ألن االعتبار هو نفس معرفة القسمین

فإن التقسیم هو ضم القیود المتباینة أو  ،دلعدم اندراج الثالثة تحت أمر واح ،لهما

بل االعتبار هیئة للتوصل إلي المتابع  ،ولیس هذا كذلك ،المتخالفة إلي المقسم

  )١(فكیف یكون قسمًا لهما ؟  ،والشاهد

  

  : ار

 ونظرك " اختیارك ـ " أي ساكنة موحدة ثم المهملة ـ بفتح َسْبَرك ار

 ،والفوائد والمشیخات كالمعاجم ،وغیرهما والمسندة المبوبة الدواوین من الحدیث

 من راوٍ  شارك هل :فقل أو ،غیره راوٍ  به تفرده یظن الذي راویه شارك هل لتنظر

 شیخ عن بلفظه الحدیث ذاك روایة في اتفقا سواء ،شیخه عن حمل فیما غیره روایة

  )٢(ال ؟  أم واحد

                                                           

   ١/٢٠٧، وانظر فتح المغیث للسخاوي ٢/١٠توضیح األفكار   )١

  ١/٢٠٧فتح المغیث  )٢
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 من غیره بروایات فیعتبره ،الرواة لبعض حدیث إلى یأتي أن :أو أن االعتبار

 عن فرواه غیره راو الحدیث ذلك في شاركه هل لیعرف ،الحدیث طرق بسبر ،الرواة

  .)١(أوال  شیخه

 لذلك   واألجزاء والمسانید الجوامع من الطرق وتتبع :یقول ابن حجر

   .)٢(االعتبار  هو فرد أنه یظن الذي الحدیث

الحدیث من الجوامع والمسانید وغیرهما  وعلیه فإن البحث والتفتیش عن طرق

  .لمعرفة المتابعة من عدمها هو االعتبار

 ا   

ا أن یصلح ممن) ٤( آخر راو )٣( راویه وافق ما ـ هو  الباء بكسر ـ 

  .)٥(فوقه  من أو شیخه عن فرواه حدیثه ُیَخرَّج

أ تنقسم المتابعة إلي قسمین:  

  .أن تحصل المشاركة للراوي من أول اإلسناد وهي :أ ـ تامة

  )٦(وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء اإلسناد :ب ـ قاصرة

بل یكتفي اتفاقهما  ،وال یشترط في المتابعة بنوعیها اتفاق الروایتین في اللفظ

  .في المعني مع اتحاد الصحابي

 ،المتاِبِ◌ع وفه غیره وافقه إن والفرد النسبي  :النخبة في الحافظ قال 

 فوقه فمن لشیخه أو ،تامة :فهي نفسه للراوي حصلت إن ،مراتب على والمتابعة

                                                           

  ١٢٩قواعد التحدیث  )١

   ٢٢٩نخبة الفكر )٢

  ع ـ بفتح الباء ـ.وهو الُمَتابَ  )٣

  وهو المتَاِبع ـ بكسر الباء ـ. )٤

   ١٢٨قواعد التحدیث  )٥

قلت: إن المتابعة القاصرة قد تكون تامة بالنسبة إلي غیرها، فقد یكون االلتقاء في شیخ شیخ  )٦

المصنف، وقد یكون االلتقاء في شیخ شیخ شیخ المصنف، هكذا، إذًا القاصرة تكون تامة 

  ا، وكذا قد تكون التامة قاصرة بالنسبة إلي غیرها.بالنسبة إلي غیره
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 من مختصة لكنها ،كفي بالمعنى جاءت ولو ،التقویة منها ویستفاد ،القاصرة :فهي

   )١(  .الصحابي ذلك روایة من كونها

  . اد

 ،لفظ والمعنيُیشبهه في ال ،هو وجود متن ُیروي عن صحابي آخر اد

   )٢(أو في المعني فقط  

 ،والجمهور من المحدثین یطلقون الشاهد علي ما اختلف فیه الصحابي

  والقلیل منهم كابن الصالح والبخاري وغیرهما یطلقون علي المتابع شاهدًا 

وهذا االستعمال القلیل ُیْطِلق لفظ الشاهد علي الحدیثین اللذین اتفقا في 

  ویطلق لفظ المتابعة علي  ،روایة صحابي واحد أم ال سواء كانا من ،المعني

  )٣(.سواء كانا من روایة صحابي واحد أم ال ،الحدیثین اللذین اتفقا في اللفظ

أن المعول علیه في  :ومحصله ،في حد المتابع والشاهد وذا ول ن

سواء اتحد الصحابي أو  ،تسمیة المتابع والشاهد إنما هو لفظ المتن أو معناه

  .تلفاخ

واألمر فیه سهل كما ذكر  ،أي أن المتابعة قد تطلق علي الشاهد وبالعكس

أن الغرض من المتابع والشاهد هو تقویة  :ووجه السهولة فیه ،)٤(ابن حجر 

  )٥(.الحدیث كما مر آنفًا في أقسام المتابعة

                                                           

    ٢٢٩نخبة الفكر )١

   ٢٢٩نخبة الفكر  )٢

  .١/٢٠٨راجع فتح المغیث  )٣

حیث قال: " وقد تطلق المتابعة علي الشاهد وبالعكس،  ٣٧نزهة النظر شرح نخبة الفكر  )٤

  واألمر فیه سهل " 

ر أن تأتي إلي حدیث بعض الرواة فتعتبره یقول الحافظ العراقي موضحًا ما سبق: االعتبا )٥

بروایات غیره من الرواة بسبر طرق الحدیث، لُیعرف هل شاركه في ذلك الحدیث راو غیره 

فرواه عن شیخه أم ال ؟ فإن یكن شاركه أحد ممن یعتبر بحدیثه، أي یصلح أن یخرج حدیثه 

، وٕان لم تجد أحدًا تابعه لالعتبار به واالستشهاد به، فُیسمي حدیث هذا الذي شاركه تابعاً 

وجدت  = =علیه عن شیخه، فانظر: هل تابع أحد شیخ شیخه، فرواه متابعًا له أم ال ؟ فإن

أحدًا تابع شیخ شیخه علیه، فرواه كما رواه، فسمِّه أیضًا تابعًا، وقد یسمونه شاهدًا، وٕان لم 
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اطالق ابن الصالح الشاهد ـ بناء علي هذا االستعمال القلیل ـ  ول ذك

وٕان كان عن نفس  ،متن الذي یشبه الحدیث المراد تخریجه في المعنيعلي ال

عن  ،حیث ذكر ما رواه  مسلم في صحیحه من حدیث ابن عیینة ،الصحابي

 َمرَّ   اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ   عن ابن عباس  ،عن عطاء بن أبي رباح ،عمرو بن دینار

َدَقِة، ِمنَ  ةَ ِلَمْیُمونَ  َمْوَالةٌ  ُأْعِطَیْتَها َمْطُروَحةٍ  ِبَشاةٍ   ِإَهاَبَها َأَخُذوا َأالَّ  : النَِّبيُّ  َفَقالَ  الصَّ

  .)١( .ِبِه؟ َفاْنَتَفُعوا

 اْبنَ  الرَّْحَمنِ  ثم ذكر ابن الصالح له شاهدًا رواه مسلم أیضًا من طریق َعْبدِ 

 َفَقدْ  اِإلَهابُ  ُدِبغَ  ِإَذا: َیُقولُ   اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعبَّاٍس، ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعنْ  َوْعَلَة،

  .)٢(" .َطُهرَ 

مع اتحاد  ،أن ابن الصالح اعتبر الحدیث الثاني شاهداً  :وجه الداللة

  .الصحابي في الحدیثین

 ُعَمرَ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ    ول إطق ا  اد

،  ُالنَِّبيَّ  َأنَّ  َلمْ َیعْ  َأَلمْ  ُفَالًنا، اهللاُ  َقاَتلَ : َیُقول   ََعَلْیِهمُ  ُحرَِّمتْ  الَیُهوَد، اهللاُ  َلَعنَ : َقال 

  .َفَباُعوَها ،)٣(َفَجمَُّلوَها  الشُُّحومُ 

  .)٤(  النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْیَرَة، َوَأُبو َجاِبٌر، َتاَبَعهُ  :ثم قال البخاري

                                                                                                                                              

من ُوجد له متابع، تجد: فافعل ذلك فیمن فوقه إلي آخر اإلسناد حتي في الصحابي، فكل 

فسمِّه تابعًا، وقد یسمونه شاهدًا كما تقدم، فإن لم تجد ألحد ممن فوقه متابعًا علیه، فانظر: 

هل أتي بمعناه حدیث آخر في الباب أم ال ؟ فإن أتي بمعناه حدیث آخر، فسمِّ ذلك الحدیث 

اهد، فالحدیث إذًا فرد شاهدًا، وٕان لم تجد حدیثًا آخر یؤدي معناه، فقد ُعدمت المتابعات والشو 

  ) ٩١ـ  ٩٠" (فتح المغیث 

   ٣٦٣ح١/٢٧٧أخرجه مسلم: كتاب الحیض، باب طهارة جلود المیتة بالدباغ  )١

  ٤٠، وانظر مقدمة ابن الصالح ٣٦٦أخرجه مسلم في الموضع السابق ح  )٢

  )٢٩٨ /١  دهنه  (النهایة واستخرجت أذبته إذا وأجملت الشحم جملت )٣

أخرجه البخاري: كتاب أحادیث األنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل  اسحدیث ابن عب )٤

أخرجه في كتاب البیوع، باب بیع المیتة واألصنام  وحدیث جابر:، ٣٢٧٣ح٣/١٢٧٥

: أخرجه في كتاب البیوع، باب ال ُیذاب شحم المیتة وال وحدیث أبي هریرة، ٢١٢١ح٢/٧٩٩

  .٢١١١ح٢/٧٧٥ُیباع َوَدُكهُ 



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

دا و هریرةوأبي  ،أن اإلمام البخاري أطلق علي شاهدي جابر، 

  .متابعتین لحدیث عمر 

   اووف  ات واواد

وشواهده من كتب السنة  ،وجمع طرقه ،یتم ذلك عن طریق تخریج الحدیث

   .وقد ذكرنا أهمیة التخریج في التمهید فلیرجع إلیه ،األصیلة

  ن ن ر   ات واواد

  بل ذلك یتفاوت  ،ئه من وجوهلیس كل ضعف في الحدیث یزول بمجی

 بأن یكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راویه مع  ،ضعف یزیله ذلك

فإذا رأینا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه  ،كونه من أهل الصدق والدیانة

  .ولم یختل فیه ضبطه له ،مما قد حفظه

مرسل كما في ال ،وكذلك إذا كان ضعفه من حیث اإلرسال زال بنحو ذلك

إذ فیه ضعف قلیل یزول بروایته من وجه آخر مسندًا  ،الذي یرسله إمام حافظ

  .متصالً 

 أو )١( فوقه یكون كأن ،بمعتبر الحفظ السیئ توبع ومتى :یقول ابن حجر

 ال حسناً  حدیثهم صار ،والمدلس والمرسل المستور وكذا ،)٣( دونه ال )٢(مثله 

   ) ٤(والمتابع  المتابع من  المجموع بل باعتبار ،لذاته

وتقاعد الجابر عن  ،لقوة الضعف :ضعٌف ال یزول بنحو ذلك ون ذك

أو كون  ،وذلك كالضعف الذي ینشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب ،جبره ومقاومته

  .الحدیث شاذاً 

 مجموعها من یحصل أن یلزم ال ضعیفة وجوه من الحدیث وعلیه فإذا ُروى

 من بمجیئه زال ،األمین الصدوق راویه ظحف لضعف ضعفه كان ما بل ،ُحْسن

                                                           

  منه. أي أقل ضعفاً  )١

  أي مثله في سوء الحفظ. )٢

  أي أضعف منه. )٣

  ٢٣٠نخبة الفكر  )٤
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 َعنْ  ُشْعَبة، طریق من وحسنه الترمذي رواه ومثاله ما ،بذلك حسناً  وصار آخر وجه

 اْمَرَأةً  َأنَّ  َأِبیِه، َعنْ  َرِبیَعَة، ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنَ  اهللاِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ  اِهللا، ُعَبْیدِ  ْبنِ  َعاِصمِ 

 َوَماِلكِ  َنْفِسكِ  ِمنْ  َأَرِضیتِ  : اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َنْعَلْیِن، َعَلى َجتْ َتَزوَّ  َفَزاَرةَ  َبِني ِمنْ 

 وأبي  ،)٢( عمر عن الباب وفي الترمذي قال )١(" .َفَأَجاَزهُ : َقالَ  َنَعْم،: َقاَلتْ  ِبَنْعَلْیِن؟

  .وغیرهما )٣(َحْدَرْد 

 لمجیئه یثالحد هذا الترمذي له حسَّن وقد )٤( حفظه لسوء ضعیف فعاصم

  .وجه غیر من

  ،آخر وجه من بمجیئه زال ،تدلیس أو ،إلرسال ضعفها كان إذا وكذا  

  .لذاته الحسن دون وكان

  

   ول اف رل وو دث د ن و آر

 َیْحَیى َحدَّثنا: َقالَ  َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثنا :ما أخرجه الترمذي في سننه قال

 َسْعدٍ  ُأمَّ  َأنَّ  اْلُمَسیَِّب، ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َعُروَبَة، َأِبي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  ِعیٍد،سَ  ْبنُ 

                                                           

 ١١١٣ح ٣/٤٢٠الحدیث أخرجه الترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء  )١

  وقال: حدیث عامر بن ربیعة حسن صحیح.

 ابن عمر ولفظه : قال ١١١٤ح٣/٤٢٢حدیث عمر أخرجه الترمذي في الموضع السابق  )٢

 لكان ،اهللا عند تقوى أو ،الدنیا في مكرمة كانت لو فإنها ،النساء صدقة تغالوا ال أال :بالخطا

 من شیئاً  أنكح وال ،نسائه من شیئاً  نكح   اهللا رسول علمتُ  ، ما  اهللا نبي بها أوالكم

 واألوقیة  ،صحیح حسن حدیث هذا :عیسى أبو ". قال أوقیة عشرة ثنتي من أكثر على ،بناته

  درهما. وثمانون أربعمائة :أوقیة عشرة وثنتا درهمًا، أربعون :العلم أهل عند

 یحیي عن ،سفیان عن ،وكیع قال: ثنا ١٥٧٤٤ح ٣/٤٤٨حدیث أبي حدرد: أخرجه أحمد  )٣

 یستفتیه   أنه أتي النبي ،األسلمي حدرد أبي عن ،التیمي إبراهیم بن محمد عن ،سعید بن

 ما ُبْطَحان من تغرفون كنتم لو :فقال ،درهم مائتي :ل؟ قا أمهرتها كم فقال: امرأة مهر في

زدتم. وبطحان: بفتح الباء وقیل بضمها، اسم وادي المدینة، ورواته ثقات، ثم رواه في 

عن عبد الرزاق، عن سفیان به، وصرح التیمي فیه  بالتحدیث عن أبي  ١٥٧٤٥الحدیث 

  حدرد.

  ١/٣٦٦، والتقریب ٦/٣٤٧والتعدیل ، والجرح ٢/٢٤٣انظر ترجمته في: تاریخ الدوري  )٤
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وقد ورد   )١(َشْهٌر"   ِلَذِلكَ  َمَضى َوَقدْ  َعَلْیَها َصلَّى َقِدمَ  َفَلمَّا َغاِئٌب،  َوالنَِّبيُّ  َماَتتْ 

  .َفَتَقوَّي   )٢(ننه موصوًال من طریق آخر رواه البیهقي في س

  

 ،أي ادث اف دس اراوي إذا ن( ا ول

 َعنْ  ،هشیم طریق من وحسَّنه الترمذي رواه ما   )وو وروده ن و آر

 َقالَ : َقالَ  َعاِزٍب، ْبنِ  الَبَراءِ  َعنِ  َلْیَلى، َأِبي ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ 

                                                           

، والبیهقي في الكبري: ١٠٣٨ح٣/٣٥٦كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصالة علي القبر  )١

من طریق هشام  ٦٨١٢ح ٤/٤٨كتاب الجنائز، باب الصالة علي القبر بعدما یدفن المیت 

ة، عن قتادة وهو الدستوائي عن قتادة به بألفاظ متقاربة، ثم قال: وكذلك رواه ابن أبي عروب

  مرسل صحیح.

وقال: رواه البیهقي وٕاسناده مرسل صحیح، ثم  ٢/١٢٥ وذكره ابن حجر في تلخیص الحبیر

  أخرجه من طریق عكرمة عن ابن عباس في حدیث، وفي إسناده سوید بن سعید أ هـ        

ي ومعني مرسل صحیح: أن إسناده إلي ابن المسیب صحیح، لكنه ضعیف إلرساله عل  قلت:

  قول الجمهور، ویتقوي بوروده موصوًال من طریق آخر.

 یزید ابن عن ،سعید بن سوید قال: ورواه ٦٨١٣أخرجه البیهقي في الموضع السابق ح  )٢

: "   اهللا رسول قال قال: موصوالً  عباس ابن عن ،عكرمة عن ،قتادة عن ،شعبة عن ،زریع

 فصلَّى ،سعد أم على صلیت لو :له فقیلـ  واإلبهام الخنصر ـ یعني سواء الدیة في وهذه هذه

  غائبًا ".   النبي كان وقد ،شهر لها أتى وقد علیها،

 وعمران إبراهیم بن إسحاق ثنا الحافظ، عدي بن أحمد أبو ثنا ،المالیني سعد أبو أخبرناه   

 هذا في سعد أم على صالته في الكالم وهذا ،فذكره ،سعید بن سوید ثنا :قاال السختیاني

   النبي عن ،المسیب ابن عن ،قتادة عن والمشهور: سعید، بن سوید به ینفرد ناداإلس

 سوید به َحدَّثَ  ألحمد: قیل أنه :حنبل بن أحمد عن داود أبو حكي وفیما ،مضى كما مرسًال 

  هذا. بمثل تحدث ال :قال .زریع بن یزید عن

وید بن سعید، ولم یتابع وقال: رواه جماعة عن س ٣/٣٤٦والحدیث ذكره الذهبي في المیزان 

  علیه.

سوید بن سعید بن سهل الهروي، قال النسائي: لیس بثقة، وقال ابن حجر: صدوق في  قلت:

نفسه، إال أنه عمي فصار یتلقن ما لیس من حدیثه، وأفحش فیه ابن معین القول، وقال 

  ).١/٣٢٧ـ التقریب  ٣/٣٤٦البخاري: حدیثه منكر. (المیزان 
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 ِطیبِ  ِمنْ  َأَحُدُهمْ  َوْلَیَمسَّ  الُجُمَعِة، َیْومَ  َیْغَتِسُلوا َأنْ  اْلُمْسِلِمینَ  َعَلى َحقٌّ  : اهللاِ  َرُسولُ 

  )١(ِطیٌب"  َلهُ  َفالَماءُ  َیِجدْ  َلمْ  َفِإنْ  َأْهِلِه،

دا و  ًلما لكن ،مع ثقته وقد عنعن بالتدلیس موصوف أن هشیما 

 سعید أبي حدیث من شواهد للمتن وكان ،التیمي یحیى أبو رمذيالت عند تابعه

  .حسََّنه ،وغیره الخدري

ف وأق ا راويأو ،ا ذ إذا ،له   غیره موافقة فیه ُیؤثر فال 

    .)٢(.الجابر هذا وتقاعد الضعف لقوة ،مثله اآلخر كان

الضعف لقوة  )٣(ومن ذلك ضعف ال یزول بنحو ذلك  :یقول ابن الصالح

وذلك كالضعف الذي ینشأ من كون الراوي  ،وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته

وهذه جملة تفاصیلها تدرك بالمباشرة  ،أو كون الحدیث شاذاً  ،متهمًا بالكذب

  ) ٤(فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزیزة واهللا أعلم "  ،والبحث

                                                           

ترمذي: في آخر أبواب الجمعة، باب ما جاء في السواك والطیب یوم الحدیث أخرجه ال )١

عن  ،زیاد أبي بن یزید عن ،هشیم حدثنا ،منیع بن أحمد قال: حدثنا ٥٢٩ح٢/٤٠٨الجمعة 

  عبد الرحمن بن أبي لیلي، عن البراء بن عازب به.

ن یزید من طریق أبي یحیى إسماعیل بن إبراهیم التیمي ع  ٥٢٨ورواه في نفس الموضع ح  

وفي الباب عن أبي سعید وشیخ من األنصار، وحدیث  :عیسى أبو ابن أبي زیاد به، وقال

 ابن وٕاسماعیل ،التیمي إبراهیم بن إسماعیل روایة من أحسن هشیم حسن، وروایة حدیث البراء

الحدیث.، ورواه ابن أبي شیبة: كتاب الصلوات، باب في غسل  في ُیَضعَّف :التیمي إبراهیم

عن هشیم عن یزید به، وقد صرح فیه هشیم باإلخبار حیث قال:  ٤٩٨٩ح١/٤٣٣الجمعة 

  أخبرنا یزید بن أبي زیاد.

قلت: إسماعیل بن إبراهیم ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن المدیني، والدارقطني، وابن حجر 

).  ١/٧٨، والتقریب ١/١٢٢، والمجروحین ١/٣٠٨، والكامل ٢/١٥٥(الجرح والتعدیل 

لبراء شاهد من حدیث أبي سعید الخدري أخرجه البخاري: كتاب = = = الجمعة، ولحدیث ا

،  ومسلم: كتاب الجمعة، باب الطیب والسواك یوم ٨٣٩ح١/٣٠٠باب الطیب للجمعة 

  .٨٤٦ح٢/٥٨١الجمعة 

  .٣٧، وانظر المنهل الروي ١٧٧، ١/١٧٦تدریب الراوي  )٢

مع كونه من أهل الصدق والدیانة إذا  إشارة إلي زوال الضعف الناشئ عن ضعف حفظ راویه )٣

  جاء من وجه آخر 

   ٣١ـ  ٣٠علوم الحدیث  )٤
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ث الثاني في الجرح في المبح ،وقد ذكرُت من ُیعتبر به ومن ال یعتبر به

  .فلُیَراجع ،والتعدیل

إ ْ ب أن و    

فالحكم علي الحدیث في هذه  ،أنه قد ُیْقَرن ثقة بضعیف في إسناد واحد

فمن المعلوم أن الحدیث  ،ویكون اإلسناد صحیحاً  ،الحالة یكون بمجموع الطریقین

ي في الدرجة من إسناد إذا كان له طریقان أحدهما ثقة واآلخر ضعیف كان أقو 

  .لیس له إال طریق واحد

فإن  ،كما یجب علي الباحثین أن ینتبهوا جیدًا للضعف المذكور في اإلسناد

بل یجد الحدیث مرویًا من  ،البعض قد یبحث عن المتابعات للضعیف فال یجد

وُیَرقُّون  ،فیظنوا أنها متابعات له ،ُطُرٍق أخري كلها تدور علي هذا الضعیف

فإن المطلوب البحث عن متابعات لهذا  ،وهذا خطأ فاحش ،ث بناء علي ذلكالحدی

  .واهللا أعلم ،ال لتالمیذه الراوین عنه ،الضعیف
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  ا ادس

ا  ا  

والغایة المرجوة من كل ما  ،إن الحكم علي الحدیث هو المحصلة النهائیة

وبعد العلم بالجرح  ،ر فیهومراعاة ما ُذك ،فبعد الترجمة لرجال اإلسناد ،تقدم

 ،والنظر في انتفاء الشذوذ والعلة ،والعلم بمصطلح الحدیث وفنونه ،والتعدیل ومراتبه

نستطیع أن نصل بعد التأني والرویة إلي الحكم األمثل  ،ومعرفة المتابعات والشواهد

  .علي الحدیث

   ون م ادث ر ام  إ ن

  .دیث ُكفینا مؤونة البحث فیهاأحا اول

ا أحادیث یجب دراسة أسانیدها.  

 ،فإن هناك من األحادیث ما لسنا في حاجة إلي دراسة أسانیدها أ اول

ألن األئمة والجهابذة من العلماء قد قاموا بالبحث عنها بدقة وعنایة وأخرجوها في 

   :ومن هذه األحادیث ،كتبهم

فقد التزم البخاري ومسلم إخراج األحادیث الصحیحة   أدث ان ١

 ،فوجود األحادیث فیهما أو في أحدهما دلیل علي صحة الحدیث ،سندًا ومتناً 

وتلقي العلماء  ،وتقدمهما في تمییز الصحیح علي غیرهما ،لجاللتهما في هذا الشأن

  .لكتابیهما بالقبول

 الصنعة أهل :سفرائینيیقول الحافظ السخاوي فیما نقله عن أبي إسحاق اإل

 أصولها بصحة مقطوع الصحیحان علیها اشتمل التي األخبار أن على مجمعون

 طرقها في اختالف فذاك حصل وٕان ،بحال فیها الخالف یحصل وال ،ومتونها

  .ورواتها

 نقضنا ،للخبر سایغ تأویل له ولیس منها خبراً  حكمه خالف فمن :قال

  .)١( بالقبول ةاألم تلقتها األخبار هذه ألن ،حكمه

                                                           

  ٨١، وقواعد التحدیث ١/١٣٣، وانظر تدریب الراوي ١/٥١فتح المغیث  )١
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وما كان في صحیح البخاري من تعلیقات فقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر 

 ،ووزع ذلك علي طول شرحه للبخاري في فتح الباري ،في كتابه " تغلیق التعلیق "

وحكموا علي أحادیث  ،وكذلك ما عند مسلم من تعلیقات بیَّن األئمة اتصالها

  ت الصحة بل وأعلي درجا ،البخاري ومسلم بالصحة

٢ ت ازب ا ثدأ    

ومن أشهر  :علي الصحیحین)١(ـ كالزیادات والتتمات التي في المستخرجات 

وكتاب أبي بكر  ،)٢(الكتب التي التزمت الصحة كتاب أبي عوانة اإلسفرائیني

أو زیادة  ،، وغیرها من  تتمة لمحذوف)٤(وكتاب أبي بكر البرقاني  ،)٣(اإلسماعیلي 

  .ي كثیر من أحادیث الصحیحینشرح ف

وذلك ألن أصحاب المستخرجات یروون تلك التتمات ألحادیث الصحیحین 

  .أو الزیادات علیها بأسانید صحیحة مستخرجة علیه

ویكفي مجرد كونه موجودًا   :حیث یقول ابن الصالح ،ـ وكصحیح ابن خزیمة

  ) ٥(في كتب من اشترط منهم الصحیح فیما جمعه ككتاب ابن خزیمة 

                                                           

 بأسانید حدیثاً  حدیثاً  أحادیثه فیورد مثالً  البخاري صحیح إلى حافظ یعمد أن :االستخراج )١

 طریق غیر ـ  من شرطاً  جعله حیث بعضهم شذ ـ وٕان ةالروا ثقة فیها ملتزم غیر ،لنفسه

     .الصحابي في ولو وهكذا ،شیخه شیخ في أو شیخه في معه یلتقي أن إلى ،البخاري

  ) ١/٣٨ المغیث للسخاوي  (فتح

أبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم بن یزید اإلسفراییني، أحد الحفاظ الجوالین والمحدثین  )٢

  ) ٢٧، والرسالة المستطرفة ص ٣/٧٧٩ـ  (راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ ه٣١٦المكثرین ت 

هـ ٣٧١أبو بكر أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل اإلسماعیلي الجرجاني، إمام أهل جرجان ت  )٣

، والرسالة المستطرفة ص ٣٢٨، وطبقات الحفاظ ٣/٩٥٢(راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ 

٢٦ (  

هـ  ٤٢٥حمد بن غالب الخوارزمي البرقاني اإلمام الحافظ، ت أبو بكر أحمد بن محمد بن أ )٤

  ) ١٧/٤٦٤(راجع ترجمته في سیر أعالم النبالء 

: صحیح ابن خزیمة أعلي ١/١٠٩، وقال الحافظ السیوطي في التدریب ١٧علوم الحدیث  )٥

مرتبة من صحیح ابن حبان، لشدة تحریه، حتى إنه یتوقف في التصحیح ألدني  كالم في 

  اد فیقول: إن صح الخبر، أو إن ثبت كذا، ونحو ذلك.اإلسن
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وقد نسب بعض العلماء  ،المسمي بالتقاسیم واألنواع ،ـ وكصحیح ابن حبان

  .ابن حبان أمكن في الحدیث من الحاكم :یقول الحازمي ،ابن حبان إلي التساهل

فإن غایته أنه یسمي الحسن  ،وما ُذِكر من تساهل ابن حبان لیس بصحیح 

حسن في كتابه فهي فإن كانت نسبته إلي التساهل باعتبار وجدان ال ،صحیحاً 

ألنه یخرج في  ،وٕان كانت باعتبار خفة شروطه فال ،مشاحة في االصطالح

وال  ،سمع من شیخه وسمع منه اآلخذ عنه ،الصحیح ما كان راویه ثقة غیر مدلس

وكان كل  ،وٕاذا لم یكن في الراوي جرح وال تعدیل ،یكون هناك إرسال وال انقطاع

  .)١(ه بحدیث منكر فهو عنده ثقة ولم یأت ،من شیخه والراوي عنه ثقة

حیث اعتني بضبط  ،ـ وككتاب المستدرك علي الصحیحین لإلمام الحاكم

أو صحیح وٕان لم یوجد شرط  ،الزائد علیهما مما هو علي شرطهما أو شرط أحدهما

 على أو ،الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا :بقوله األول عن معبراً  ،أحدهما

 وهو ،اإلسناد صحیح حدیث هذا :بقوله الثاني وعن ،مسلم أو البخاري شرط

 بالضعف منه كثیراً  وتعقب ،مستدركه الذهبي لخص وقد ،التصحیح في متساهل

 مائة نحو فذكر ،موضوعة وهي فیه التي األحادیث فیه جزءاً  وجمع ،والنكارة

فما  ،المنیة فأعجلته لینقحه الكتاب سود ألنه التساهل للحاكم وقع وٕانما ،حدیث

 ،ولم نجد لغیره من المعتمدین تصحیحًا وال تضعیفًا حكمنا علیه بأنه حسن صححه

   )٢( .إال أن یظهر فیه علة توجب ضعفه

 ،داود أبي كسنن :ـ أحادیث نص األئمة المعتمدون علي صحتها ٣

 ،فیها صحته على منصوصاً  ،وغیرها ،والبیهقي ،والدارقطني ،والنسائي ،والترمذي

 كابن ،الصحیح على االقتصار شرط من كتاب في إال ،فیها وجوده یكفي وال

  .المستخرجات وأصحاب ،خزیمة

                                                           

، وقد بذل محقق الكتاب األستاذ شعیب األرنؤوط جهدًا كبیرًا في دراسة ١/١٠٨تدریب الراوي  )١

  أحادیثه والحكم علیها فجزاه اهللا خیرًا.

  بتصرف.  ١٠٦ـ ١٠٥تدریب الراوي  )٢
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 كما ،صحیح بإسناد ذلك عنه وُنقل ،منهم أحد صحته على نصَّ  لو وكذا 

  .)١(وغیرهما  معین ابن وسؤاالت ،حنبل بن أحمد سؤاالت في

 ن دم  لث ودا  م ا،  وهو

سواء أئمة الحدیث  ،قله عن المحدثین من حیث الصحة أو الضعفالحكم الذي نن

وأبي  ،وأبي حاتم ،والترمذي ،ومسلم ،والبخاري ،وأحمد ،كاإلمام مالك :الكبار

 ،والسخاوي ،وابن حجر ،والعراقي ،والذهبي ،والبیهقي ،والحاكم ،والنووي ،زرعة

  .والسیوطي وغیرهم

 ،ومن حذا حذوهم ،اإلسالمیة كأساتذة الجامعات :أو المشتغلین بالحدیث

ومن نهج نهجهم من أهل الدرایة  ،وكطالب العلم من طالب الدراسات العلیا

  .)٢(والحكم علي الحدیث 

م اا وأ  دأ ب درا ث ادا )٣(  

وهذا الحكم  ،فإن الحكم علي الحدیث یكون بدراسة اإلسناد المذكور فقط

وقد ذكرنا أن شروط الحدیث  ،دم من مراحل في المباحث السابقةیكون نتیجة ما تق

والعلة القادحة  ،وخلوه من الشذوذ ،وضبطهم ،وعدالة الرواة ،اتصال السند :المقبول
)٤(.  

                                                           

  ١/١٠٥تدریب الراوي  )١

ث بالصحة أو الضعف ألستاذي وشیخي فضیلة األستاذ انظر طرق الحكم علي الحدی )٢

  .٤٨الدكتور: عبد المهدي عبد القادر ص 

  وهو الذي من أجله ُوِضَع البحث. )٣

هذه شروط متفق علیها، وبقي للصحیح شروط مختلف فیها، منها: أن یكون راویه مشهورًا  )٤

ئد علي ذلك، ومنها: أن بالطلب، ولیس المراد الشهرة المخِرجة عن الجهالة، بل قدٌر زا

الصحیح ال ُیعرف بروایة الثقات فقط، وٕانما ُیعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة، 

ومنها: أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحدیث حیث یروي بالمعني، ومنها: أن أبا حنیفة 

ولم یكتف  اشترط فقه الراوي، ومنها: اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شیخه،

بإمكان اللقاء والمعاصرة، ومنها: أن بعضهم اشترط العدد في الروایة كالشهادة   (راجع 

  ) ٧٠ـ  ١/٦٩التدریب 
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ون اراوي  ،و ن اذوذ وا ، ذا ق رط ال اد

 ًط ًدكان  ،من ألفاظ التوثیق أو متقن أو نحو ذلك ،أو ثبت ،كأن یكون ثقة

  .اإلسناد صحیحاً 

  

ط ف د راوين ا وإذا ،  كأن ُیقال في الراوي: صدوق، أو لیس

  .أو ال بأس به ـ عند غیر ابن معین ـ كان اإلسناد حسناً  ،به بأس

 ،فإن الحكم یكون طبقًا لنوع السقط  وإذا م ق رط ال اد

فإن الطعن یكون بعشرة أشیاء بعضها أشد في القدح  ،وٕاذا ُوِجد في الراوي طعن

  .وقد ذكرُت تفصیل ذلك في المبحث الثالث ،من بعض

ً دن ا ذا  دوات واا  ظر،  فلربما وجدنا

  .متابعًا یرتقي به اإلسناد إلي الصحیح لغیره

  

یرتقي  فإنه ، وإذا ن  اد ف ون   ر

وقد یرتقي إلي الصحیح  ،إلي الحسن لغیره )بمن هو مثله أو أعلي منه(بالمتابعات 

فزال  ،وجاء من طریق آخر ،لغیره إذا كان الضعف بسبب انقطاع أو إبهام

فنحكم علیه بالصحة إذا توافرت باقي الشروط  ،وكان ثقة ،االنقطاع أو ُعیِّن المبهم

  .فیه

أن  :ومن األقوال الشائعة :المهدي عبد القادریقول األستاذ الدكتور/ عبد 

فلربما ارتقي  ،وهذا لیس علي إطالقه ،الضعیف إذا توبع ارتقي إلي الحسن لغیره

 ،ما لو كان الضعف بسبب انقطاع أو إبهام :ومثال ذلك ،الضعیف إلي الصحیح

 ،فهنا قد زال االنقطاع أو ُعیِّن المبهم ،وجاء من طریق آخر فعالج هذا الخلل

وربما توافرت شروط  ،وعلینا أن ندرس حال الحدیث في هذا الوضع الجدید

 :فقال ،ولقد صرح الحاكم في معرفة علوم الحدیث بذلك ،فنحكم بصحته ،الصحة
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 ،وذكر لذلك مثاالً  ،وقد ُیروي الحدیث وفي إسناده رجل غیر مسمي ولیس بمنقطع

  )١(جاءت روایة أخري فذكرته   ،فیه راو مبهم

كأن یكون  ،ون    ر  ،ن  اد ف وإذا 

والدلیل علي ذلك ما ذكره  ،فإنه ال یتقوي بحال من األحوال ،الضعف شدیداً 

 موافقة فیه یؤثر فال ،كذبه أو ،الراوي لفسق الضعیف وأما  :السیوطي حیث قال 

 بمجموع یرتقي نعم ،الجابر هذا وتقاعد ،الضعف لقوة ،مثله اآلخر كان إذا له غیره

   )٢(أصل له  ال أو منكراً  كونه عن طرقه

ینبغي أن ُیَمثَّل في هذا المقام بحدیث " من حفظ  :یقول الحافظ ابن حجر

علي أمتي أربعین حدیثًا " فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ علي ضعفه مع كثرة طرقه 
)٣(.  

  

                                                           

  .٤٥ـ  ٤٢طرق الحكم علي الحدیث بالصحة أو بالضعف ص  )١

 رجل إسناده وفي الحدیث یروى وقد:  ٢٨ الحدیث علوم یقول اإلمام الحاكم في معرفةقلت: 

 محبوب بن أحمد بن محمد العباس أبو أخبرنا ما :ذلك ومثال ،بمنقطع سولی مسمى غیر

 أبي ابن داود ثنا ،الثوري سفیان ثنا ،كثیر بن محمد ثنا ،سیار بن أحمد ثنا بمرو، التاجر

 الرجل یخیر زمان الناس على : " یأتي اهللا رسول قال :قال هریرة أبي عن شیخ ثنا ،هند

 عتاب رواه ". وهكذا الفجور على العجز فلیختر الزمان ذلك أدرك فمن ،والفجور العجز بین

  .هند أبي بن داود عن ،بسطام بن والهیاج ،بشیر بن

 ،یعقوب بن محمد العباس أبو ثنا  الجدلي: عمر أبو :اسمه على یقفوا لم الذي الرجل وٕاذا

 یرةجز  نزلت :قال هند أبي بن داود عن ،عاصم بن علي ثنا طالب، أبي بن یحیى حدثني

  اهللا رسول قال :یقول هریرة أبا سمعت :یقول عمر أبو :له یقال أعمى شیخاً  فسمعت قیس

الزمان ذلك أدرك فمن ،الفجور و العجز بین الرجل یخیر زمان الناس على : " لیأتین 

  .الفجور على العجز فلیتخیر

 ،الصنعة في المتبحر الفهم الحافظ إال علیه یقف ال الذي المنقطع من النوع فهذا :الحاكم قال

  لها. شاهدا الواحد هذا جعلت كثیرة شواهد وله

  ١/١٧٥تدریب الراوي  )٢

، وقد روي هذا الحدیث عن ثالثة عشر ١٣٣النكت علي كتاب ابن الصالح البن حجر ص  )٣

وبیَّن ضعفها  ١٢٢ـ  ١١١صحابیًا، خرَّج روایاته كلها ابن الجوزي في العلل المتناهیة ص 

  فیها طریق وال روایة تسلم من علة قادحة. كلها، إذ لیس
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إ ْ ب أن و     

 ،أن ُیَقیِّد الحكم علي الحدیث باإلسناد المدروس فقط أنه ال بد علي الباحث

  .أو ضعیف ،أو حسن ،الحدیث بهذا اإلسناد صحیح :بأن یقول

 ،ألنه ربما یكون الحدیث صحیحًا أو حسنًا ویعارضه حدیث آخر في معناه

أو ربما وقفنا فیه  ،فیكون الحدیث الذي حكم علیه بالصحة شاذاً  ،وسنده أقوي منه

  .ضةعلي علة غام

"  :قولهم " دون اإلسناد صحیح أو ،اإلسناد "حسن قولهم  :یقول ابن جماعة

 ،علة أو لشذوذ ،متنه دون ُیَحسَّن أو إسناده یصح قد إذ ،" حسن أو صحیح حدیث

حسنه  أو المتن بصحة حكمه منه فالظاهر ،فیه ُیْقَدح ولم ،معتمد حافظ قاله فإن
)١(.  

ا إ ذا نا ر   ره ؟  

یرتقي الحدیث الحسن لذاته إلي الصحیح لغیره إذا توبع الصدوق بمثله أو 

  .أعلي منه

 الحافظ درجة عن متأخراً  الحدیث راوي كان " إذا :یقول الحافظ السیوطي

 فحدیثه حاله هذا من أن ُعِلمَ  ـ وقد والستر بالصدق مشهورا كونه مع ،الضابط

 ما وزال ،بالمتابعة قوى   ،واحداً  وجهاً  ولو ،وجه غیر من حدیثه ثم ُرِوىَ  ـ   حسن

 وارتفع ،الیسیر النقص ذلك بها وانجبر ،الحفظ سوء جهة من علیه نخشاه كنا

  .الصحیح   درجة إلى الحسن درجة من حدیثه

 َأِبي َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  َعْمٍرو، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ومثَّل ابن الصالح له  بحدیث

 ُكلِّ  ِعْندَ  ِبالسَِّواكِ  َألَمْرُتُهمْ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوالَ  : اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرةَ 

 لم لكن ،والصیانة بالصدق المشهورین من علقمة بن عمرو بن فمحمد )٢(" .َصَالةٍ 
                                                           

  ١/١٦١، وانظر تدریب الراوي ٣٧المنهل الروي  )١

قال:  ٢٢ح١/٣٤ في سننه كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواكالترمذي أخرجه:  )٢

 َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي َعنْ  ٍرو،َعمْ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُسَلْیَماَن، ْبنُ  َعْبَدةُ  َحدَّثنا: َقالَ  ُكَرْیٍب، َأُبو َحدَّثنا

 .َصَالةٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ِبالسَِّواكِ  َألَمْرُتُهمْ  ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ  َأنْ  َلْوالَ :  اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي

 ْبنِ  َزْیدِ = = َعنْ  َسَلَمَة، َأِبي نْ عَ  ِإْبَراِهیَم، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اْلَحِدیثَ  َهَذا َرَوى َوَقدْ 



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

 بعضهم ووثقه ،حفظه سوء جهة من بعضهم ضعَّفه حتى اإلتقان أهل من یكن

  .حسن الجهة هذه من حدیثهف ،وجاللته لصدقه

 في والمتابعة ،بصحته حكمنا وجه آخر من روى كونه ذلك إلى انضم فلما 

 فقد ،هریرة أبي عن ،سلمة ألبي بل ،فقط سلمة أبي عن لمحمد لیست الحدیث هذا

  .وغیرهم ،وأبوه ،المقبري وسعید ،األعرج :أیضاً  عنه رواه

 بن سهل بن العباس بن َبيِّ أُ  عن ،البخاري بحدیث الصالح ابن غیر ومثَّل

  .)١(    النبي خیل ذكر في جده عن ،أبیه عن ،سعد

                                                                                                                                              

 (وأخرجه في الحدیث الذي یلیه وقال: حدیث حسن صحیح)،  وحدیث   النَِّبيِّ  َعنِ  َخاِلدٍ 

 روى قد ألنه ،صحیح عندي كالهما   النبي عن خالد بن وزید هریرة أبي عن سلمة أبي

 قد ألنه صح إنما هریرة يأب وحدیث ،الحدیث هذا  عن النبي هریرة أبي عن وجه غیر من

في الكبرى: كتاب الصیام، باب السواك للصائم  والنسائيوجه.،   غیر من روى

  .٣٠٤٢ح٢/١٩٧

كتاب  ومسلم:، ٨٤٧ح١/٣٠٣: كتاب الجمعة، باب السواك یوم الجمعة البخاريوالحدیث رواه 

ابن  :ورواهكالهما من طریق األعرج عن أبي هریرة.  ٢٥٢ح١/٢٢٠الطهارة، باب السواك 

في الموضع السایق  والنسائي، ٢٨٧ح١/١٠٥كتاب الطهارة، باب السواك  ماجه:

كالهما من طریق سعید بن أبي سعید المقبري، عن أبي هریرة به.  ٣٠٣٧، ٣٠٣٥ح٢/١٩٦

من  ٣٠٤٠من طریق سعید المقبري، ح  ٣٠٣٦في الموضع السابق ح  ورواه: النسائي

من طریق حمید ابن عبد الرحمن  ٣٠٤٥، ٣٠٤٤، ٣٠٤٣طریق عطاء مولي أم سلمة،، ح 

  جمیعًا عن أبي هریرة به.

ومحمد بن عمرو بن علقمة قال عنه النسائي: لیس به بأس، وقال الحافظ: صدوق له أوهام،  

، والجرح والتعدیل ٢/٢٠٥وقال أبو حاتم: صالح الحدیث یكتب حدیثه وهو شیخ (التقریب 

٨/٣٠ (  

هو ابن الحارث بن خالد التیمي، وثقه ابن معین، وأبو حاتم،  وُمَتابعه: محمد بن إبراهیم:   

  ) ٢/١٤٩ـ والتقریب  ٧/١٨٤والنسائي، وابن حجر (الجرح والتعدیل 

  وهذا مثال لكون الُمَتاِبع أعلي في المرتبة من الُمَتاَبع.

ولفظه:  ٢٧٠٠ح٣/١٠٤٩كتاب الجهاد والسیر، باب اسم الفرس والحمار  البخاري:أخرجه:  )١

اللخیف  بعضهم:  وقال اهللا:  عبد أبو " قال اللحیف له یقال فرس حائطنا في   للنبي نكا

كتاب السبق والرمي، باب ما جاء في تسمیة البهائم والدواب  ورواه: البیهقي في الكبري:". 

 سعد: بن سهل عن أبیه عن سهل بن عباس بن المهیمن من طریق عبد ١٩٥٨٧ح١٠/٢٥

                                        والظرب. واللحیف اللزاز وأسماؤهن: یعلفهن   للنبي أفراس ثالثة دسع بن سعد عند كان أنه

=  
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 وحدیثه ،" والنسائي ،معین وابن ،" أحمد حفظه لسوء ضعََّفه هذا ُأَبیَّاَ  فإن

   )١(الصحة  درجة إلى فارتقى ،المهیمن عبد أخوه علیه تابعه لكن ،حسن

 اشترط وأن أنه لبخاري ـ ـ أي ا صنیعه من " ویؤخذ :یقول الحافظ ابن حجر

 قصور الراوي في كان إن أنه واإلتقان الضبط أهل من راویة یكون أن الصحیح في

 ،بذلك القصور ذلك انجبر ،مثله هو من الخبر ذلك روایة على ووافقه ذلك عن

  ." )٢( شرطه على الحدیث وصحَّ 

فظ " إذا كان راوي الحدیث متأخرًا عن درجة أهل الح :یقول ابن الصالح

وُروي مع ذلك حدیُثه من غیر  ،غیر أنه من المشهورین بالصدق والستر ،واإلتقان

                                                                                                                                              

 ،والتصغیر بالمهملة اللحیف " یعني له " یقال :: قوله ٦/٥٩ الباري یقول ابن حجر في فتح = 

 :وقال ويالهر  جزم الدمیاطي، وبه ورجحه :" قلت رغیف بوزن " سراج ابن عن وضبطوه

" ـ  " اللخیف :بعضهم  وقال :وقوله ،بذنبه األرض یلحف وكأنه، ذنبه لطول بذلك ُسمِّي

 وهو ،سهل ابن عباس بن المهیمن عبد روایة وهذه ،الوجهین فیه المعجمة ـ وحكوا بالخاء

 سهل والد سعد ابن سعد عند   اهللا لرسول كان :منده ابن عند ولفظه ،عباس بن ُأَبيِّ  أخو

ـ  والظَِّرب خفیفة ـ، األولى وبزایین الالم ـ بكسر لزاز یسمیهن    النبي فسمعت أفراس، ثةثال

  ". واللخیف موحدة ـ  بعدها الراء وكسر المعجمة بفتح

   ١٧٦ـ  ١/١٧٥تدریب الراوي  )١

 الساعدي سعد بن سهل بن عباس بن :  " أبي ٣٨٩الباري  فتح یقول ابن حجر في مقدمة

 عند له قلت:  ،بالقوي لیس النسائي وقال ،معین وابن أحمد ضعفه ،يالمدن األنصاري

 ،العباس بن المهیمن عبد أخوه علیه تابعه ، وقد  النبي خیل ذكر في واحد حدیث البخاري

  ماجه اهـ ". وابن ،الترمذي له وروى

بالثبت إال أنه وُأَبّي بن العباس قال فیه البخاري: لیس بالقوي، وقال فیه الذهبي: هو وٕان لم یكن 

، والجرح والتعدیل ١/٤٠حسن الحدیث، وقال فیه ابن حجر: فیه ضعف (التاریخ الكبیر 

  ).١/٦٢، والتقریب ١/٢٠٨، والمیزان ٢/٢٩٠

وأخوه عبد المهیمن بن عباس: قال فیه البخاري وأبو حاتم وابن عدي: منكر الحدیث، وقال ابن  

، ٦/٦٧، والجرح ٦/١٧٣(التاریخ الكبیر معین والذهبي: ضعفوه، وقال ابن حجر: ضعیف 

  ) ١/٤٨٦، والتقریب ٢/٤٠٩، والمغني في الضعفاء ٥/٣٤٣والكامل 

  وهذا مثال لكون الُمَتاِبع مثل الُمتاَبع في الدرجة.

   ٩/٦٣٥فتح الباري  )٢
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وذلك یرقي حدیثه من درجة الحسن إلي  ،فقد اجتمعت له القوة من الجهتین ،وجهٍ 

  ." )١(درجة الصحیح لغیره 

ود،  ف ر ان ذا إ ا ره ود ول ل

  ان طً أل ن ط  ا ؟ ود ،ا م اط

إذا وافقه مثله زالت خفة الضبط  ،أن الصدوق خفیف الضبط واواب

  .بتعدد الطرق وبموافقة غیره له

ألن  ،بالصحة عند تعدد الطرق )٢(إنما ُیحكم له  :یقول الحافظ ابن حجر

 للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي

  .)٣(الصحیح 

  .  ارء اف إ ا ره

أن یرتقي إلي الدرجة التي فوقه مباشرة وهي "  )٤(إن األصل في الضعیف 

إال أننا وجدنا في عمل أئمة الحدیث  ،الحسن لغیره " إذا توبع بمن هو مثله أو فوقه

بل كالبخاري ومسلم والنسائي وغیرهم أن الحدیث إذا كان في سنده ضعیف یق

  فإنهم یحكمون ،وتوبع بثقة من وجه آخر ،الجبر

  ) ٥(للحدیث بالصحة  

كما إذا كان راویه سيء  ،... ومنه ضعف یزول بالمتابعة:.یقول ابن كثیر

ویرفع الحدیث عن  ،فإن المتابعة تنفع حینئذ ،أو ُروي الحدیث مرسالً  ،الحفظ

  ) ٦(واهللا أعلم  ،حضیض الضعف إلي أوج الحسن أو الصحة

                                                           

   ١٧مقدمة ابن الصالح  )١

  أي الحسن لذاته. )٢

   ٣٣نزهة النظر  )٣

  ضعفه مما ینجبر. المراد بالضعیف هنا: ما كان )٤

  المراد بالصحیح هنا: الصحیح لغیره، ألن الصحة طرأت علیه من وجه آخر. )٥

، ومعني الحضیض: قرار األرض وأسفل الجبل (لسان العرب ٣٣اختصار علوم الحدیث  )٦

١/٤٠٠ (  



  
 

 

}  {

  باإلسكندرية –لعربية للبنات والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

ما درا  ا   

كول ذ ُموَسى، ْبنُ  َیْحَیى َأخَبَرنا :ما أخرجه النسائي في سننه قال 

، َحدَّثنا: قال ِعَیاٍض، ْبنُ  َأَنُس  َحدَّثنا: قال  َأِبي َعنْ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  اَألْوَزاِعيُّ

، َرُجلٌ  ِإنِّي اِهللا، َرُسولَ  َیا: ُقْلتُ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأَبا َأنَّ  َسَلَمَة،  َعَلى َخِشیتُ  َقدْ  َشابٌّ

 َحتَّى  النَِّبيُّ  َعْنهُ  َفَأْعَرَض  َأَفَأْخَتِصي؟ النَِّساَء، َأَتَزوَّجُ  َطْوالً  َأِجدُ  َوالَ  اْلَعَنَت، َنْفِسيَ 

 َعَلى َفاْخَتصِ  َالٍق، َأْنتَ  ِبَما اْلَقَلمُ  َجفَّ  ُهَرْیَرَة، َأَبا َیا : النَِّبيُّ  َفَقالَ  َثَالثًا، َقالَ 

  َدْع. َأوْ  َذِلَك،

 َحِدیثٌ  َوَهَذا الزُّْهِريِّ  ِمنَ  اْلَحِدیثَ  َهَذا َیْسَمعْ  َلمْ  اَألْوَزاِعيُّ  :قال اإلمام النسائي

  )١( .الزُّْهِريِّ  َعنِ  ُیوُنُس، َرَواهُ  َقدْ  َصِحیحٌ 

دا و  أن اإلمام النسائي ضعَّف هذا الطریق وأعلَّه بعدم سماع

واألوزاعي إمام ثقة إال أنه في الزهري لیس  ،زهرياألوزاعي هذا الحدیث من ال

َح النسائي الحدیث لمتابعة یونس بن  ،)٢(بذاك كما ذكر ابن معین وغیره  وقد صحَّ

  .لألوزاعي )٣(یزید 

ًك أن ذو اْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا :ما أخرجه البخاري في صحیحه قال 

 َعاِمرُ  َأْخَبَرِني: َقالَ  َهاِشٍم، ْبنُ  َهاِشمُ  َأْخَبَرَنا َبْكٍر، َأُبو َبِشیرٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََنا َسَالٍم،

                                                           

ورواه ، ٥٣٢٣ح٣/٢٦٤: كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل النسائي في الكبريأخرجه  )١

قال: وقال أصَبغ:  ٤٧٨٨ح٥/١٩٥٣كتاب النكاح، باب ما یكره من التبتل  معلقًا:البخاري 

أخبرني ابن وهب  عن یونس بن یزید عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هریرة به. 

  بألفاظ متقاربة.

 في والجوزقي ،القدر كتاب في الفریابي جعفر : وصله١١٩:/ ٩یقول ابن حجر في الفتح 

 طریق من نعیم أبو وأخرجه   ،أصبغ عن طرق من واالسماعیلي ،الصحیحین بین الجمع

 بن أصبغ عن البخاري رواه :الطبري عند وقع أنه مغلطاي وذكر ،وهب ابن عن ،حرملة

  محمد. آبائه في لیس ،الفرج بن أصبغ هو ،غلط وهو ،محمد

    ٢/٤٥٨األوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي. التقریب  )٢

یونس بن یزید بن أبي النَّجاد: ثقة إال أن في روایته عن الزهري وهمًا قلیًال. (التقریب  )٣

  )  ٩/٢٤٧، والجرح والتعدیل ٢/٣٦٩
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 ِبَسْبعِ  اْصَطَبحَ  َمنِ : َیُقولُ    اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َیُقولُ  َأِبي َسِمْعتُ : َقالَ  َسْعٍد، ْبنُ 

  )١(ِسْحٌر"  وَالَ  َسمٌّ، الَیْومَ  َذِلكَ  َیُضرَّهُ  َلمْ  َعْجَوٍة، َتَمَراتِ 

ودا  ٢(ضعیف ُیعتبر بحدیثه ،أن في إسناد البخاري أحمد بن بشیر( 

 )٣(وقد تابعه مروان بن معاویة  ،وقد روي له البخاري حدیثًا واحدًا هو هذا الحدیث

وأبو بدر  ،، عند البخاري ومسلم)٤(وأبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة  ،وهو ثقة

فارتقي الحدیث بالمتابعات  ،مسلم عند) ٥(شجاع بن الولید وهو صدوق مشهور

  .المذكورة إلي الصحیح لغیره واهللا أعلم

                                                           

كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما یخاف منه والخبیث  الحدیث أخرجه البخاري:) ١

وة للسحر كتاب الطب أیضًا، باب الدواء بالعج وأخرجه في، ٥٤٤٣ح٥/٢١٧٩

من طریق مروان  ٥١٣٠ح ٥/٢٠٧٥كتاب األطعمة، باب العجوة  وفي، ٥٤٣٥ح٥/٢١٧٦

من طریق حماد ابن أسامة،  ٥٤٣٦الموضع الثاني ح  وأخرجه فيبن معاویة الفزاري، 

من طریق أبي أسامة  ٢٠٤٧ح٣/١٦١٨كتاب األشربة، باب فضل تمر المدینة  ومسلم:

معاویة، وأبي بدر شجاع بن الولید، جمیعًا عن هاشم من طریق مروان بن وحماد بن أسامة، 

  به.

 وكان ،الفهم حسن ،الناس بأیام المعرفة حسن ،صدوق نمیر:  بن اهللا عبد بن فیه محمد قال )٢

 هم :الشعوبیة قال الذهبي:  ،الناس عند ذلك فوضعه ذاك في یخاصم الشعوبیة في رأساً 

 ضعیف :قطني الدار وقال صدوق،  عة:زر  أبو وقال ،العرب على العجم یفضلون الذین

وقال الحافظ: صدوق = له أو هام (المیزان  ،القوي بذاك لیس النسائي: وقال ،بحدیثه یعتبر

  ) ١/٣٢، والتقریب ١/١٥، والتهذیب ١/٢٧٣، وتهذیب الكمال ١/٢١٩

مروان بن معاویة بن الحارث بن أسماء الفزاري، ثقة حافظ وكان یدلس أسماء الشیوخ (  )٣

  ) ٢/٢٤٦والتقریب  ٨/٢٧٢، والجرح والتعدیل ١٣/١٤٩انظر ترجمته في: تاریخ بغداد 

حماد بن أسامة القرشي موالهم أبو أسامة  مشهور بكنیته، ثقة ثبت ربما دلس ( انظر  )٤

  )١/١٩٤، والتقریب ٦/٢٢٢، والثقات ٦/٣٩٤ترجمته في: الطبقات الكبرى 

بو بدر الكوفي، صدوق ورع له أوهام (انظر ترجمته شجاع بن الولید بن قیس السَّكوني، أ )٥

  ).١/٣٣٤، والتقریب ٤/٢٧٥، والتهذیب ٣/٣٦٤في: المیزان 
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   :وصالة وسالمًا علي عباده الذین اصطفي  وبعد ،الحمد هللا وكفي

ه بمزید  ،فإن علم الحدیث علم رفیع القدر ال ُیْرَزقه إال من حباه اهللا واختصَّ

م الحدیث أن یكون عارفًا بكیفیة ویجب علي من یشتغل بعل ،فضله وعظیم ِمنَِّته

وأستطیع أن ُأَلخِّص مراحل دراسة األسانید من خالل ما ذكرنا في  ،دراسة األسانید

   :المراحل التالیة

  .الترجمة لرجال اإلسناد :المرحلة األولي

  .العلم بالجرح والتعدیل :المرحلة الثانیة

  .العلم بمصطلح الحدیث :المرحلة الثالثة

  .النظر في انتفاء الشذوذ والعلة :عةالمرحلة الراب

  .معرفة االعتبار للمتابعة والشاهد :المرحلة الخامسة

  .الحكم علي الحدیث :المرحلة السادسة

یكون الحكم علي  ،هذا وبمدي تمكن الباحث من تلك المراحل وجودة تطبیقها

  .الحدیث علي الوجه األكمل

  

فما كان من  ،هذا البحثواهللا العظیم أسأل أن أكون قد وفقت في كتابة 

 ،وما كان من خطأ أو سهو أو نسیان فمني ومن الشیطان ،توفیق فمن اهللا وحده

  ومن یعري عن الخطأ والتحریف !!

  

زا  ه  م /  أ  
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ت/ عبـد  ،١٩٧٨بیـروت   ،الكتـب العلمیـةط دار  ،هــ١٣٠٧لصدیق بن حسن القنـوجي  :ـ أبجد العلوم

  .الجبار زكار

ــن یعقــوب الجوزجــاني  ــ أحــوال الرجــال ألبــي إســحاق إبــراهیم ب ط مؤسســة الرســالة بیــروت  ،هـــ٢٥٩ـ

  .ت/ صبحي البدري السامرائي ،هـ األولي١٤٠٥

رح شـ ،هــ٧٧٤للحافظ عمـاد الـدین أبـي الفـداء بـن كثیـر  )مع الباعث الحثیث(ـ اختصار علوم الحدیث 

ط  ،وتحقیق علي بن حسـن األثـري ،وتعلیق المحدث / ناصر الدین األلباني ،العالمة أحمد محمد شاكر

  .هـ١٤١٥األولي  ،السعودیة ،دار العاصمة

ط  ،هــ٥٦٢لعبد الكریم بن محمـد بـن منصـور أبـو سـعد التمیمـي السـمعاني  :ـ أدب اإلمالء واالستمالء

  .كس فایسفایلرت/ ما ،هـ١٤٠٥دار الكتب العلمیة بیروت 

 ،هــ٤٤٦ألبي یعلي الخلیل بن عبد اهللا بـن أحمـد الخلیلـي القزوینـي  :ـ اإلرشاد إلي معرفة علماء البالد

  .ت/ محمد سعید عمر ،هـ األولي١٤٠٩ط مكتبة الرشد الریاض 

ت / علـي  ،هــ١٤١٢األولـي  ،بیـروت ،ط دار الجیـل ،البن عبـد البـر :ـ االستیعاب في معرفة األصحاب

  البجاوي  محمد 

ط  ،هــ٨٥٢ألبي الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجـر العسـقالني  :ـ اإلصابة في تمییز الصحابة

  .ت/ علي محمد البجاوي ،األولي ،١٩٩٢ـ  ١٤١٢بیروت  ،دار الجیل

  .بیروت ،ط دار الكتب العلمیة ،للخطیب البغدادي :ـ تاریخ بغداد

  .ت /محب الدین العمري ،١٩٩٥بیروت  ،ة الكتب الثقافیةط مؤسس ،لإلمام البخاري :ـ التاریخ الكبیر

للحــافظ جــالل الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي  :ـــ تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي

  .ت/ د/ عبد الوهاب عبد اللطیف ،القاهرة ،ط مطبعة السعادة ،هـ٩١١

  .ط دار الفكر العربي ،للحافظ السیوطي :ـ تذكرة الحفاظ

ت/  ،١٩٩٧ـ  ١٤١٧ط دار المعرفـة بیـروت  ،هــ ٨٥٢ألحمـد بـن علـي بـن حجـر  :ب التهـذیبــ تقریـ

  .خلیل مأمون شیحا

ط  ،هــ٤٩٨ألبي علـي الحسـین بـن محمـد بـن أحمـد الغسـاني الجیـاني  :ـ تقیید المهمل وتمییز المشكل

  .ت / أ / محمد أبو الفضل ،هـ١٤١٨وزارة األوقاف المغرب 
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للحـافظ زیــن الـدین عبــد الـرحیم العراقــي  :طلــق وأغلـق مــن كتـاب ابـن الصــالحــ التقییـد واإلیضــاح لمـا أ

  .ت/ عبد الرحمن محمد عثمان ،ط دار الفكر العربي ،هـ٨٠٦

  .األولي  ١٩٨٤ـ ١٤٠٤ ،بیروت ،ط دار الفكر ،البن حجر :ـ تهذیب التهذیب

ت/ د/ بشــار  ،هـــ١٤٠٥الثانیــة  ،بیــروت ،ط مؤسســة الرســالة ،ألبــي الحجــاج المــزي :ـــ تهــذیب الكمــال

  .عواد

ألبـي إبـراهیم محمـد بـن إسـماعیل بـن صـالح المعـروف بـاألمیر  :ـ توضیح األفكار لمعاني تنقیح النظار

ت/ أبو عبد الـرحمن صـالح بـن  ،هـ١٤١٧األولي  ،ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،هـ١١٨٢الصنعاني 

  .محمد بن عویضة

  .األولي ،الثقافیةط مؤسسة الكتب  ،البن حبان البستي :ـ الثقات

هــ ط مكتبـة ٤٦٣ألحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطیـب البغـدادي  :ـ الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع

  .ت/ د/ محمود الطحان ،هـ١٤٠٣المعارف ـ الریاض

  .الهند ،ط حیدر آباد ،هـ٣٢٧البن أبي حاتم  :ـ الجرح والتعدیل

ط دار الكتـب  ،هــ١٣٠٧دیق حسـن القنـوجي ألبـي الطیـب السـید صـ :ـ الحطة في ذكر الصـحاح السـتة

  .هـ األولي١٤٠٥ ،العلمیة بیروت

هــ ١٣٩١ت/ صـبحي السـامرائي  ،هــ٧٤٣للحسین بن عبد اهللا الطیبـي  :ـ الخالصة في أصول الحدیث

  .م١٩٧١

ط مكتبــة دار  ،هـــ٦٥٦ألبــي محمــد عبــد العظــیم بــن عبــد القــوي المنــذري  :ـــ رســالة فــي الجــرح التعــدیل

  .هـ ت/ عبد الرحمن عبد الجبار١٤٠٦األولي  ،ویتاألقصي ـ الك

ط  ،هــ١٣٠٤ألبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهنـدي  :ـ الرفع والتكمیل في الجرح والتعدیل

  ت/ عبد الفتاح  أبو غدة  ،١٤٠٧الثالثة  ،مكتب المطبوعات اإلسالمیة بحلب

ت/ محمـد فـؤاد  ،ط دار الفكر بیروت ،هـ٢٧٥ألبي عبد اهللا محمد بن یزید بن ماجه  :ـ سنن ابن ماجه

  .عبد الباقي

ت/ محمـد محیـى  ،ط دار الفكـر ،هــ٢٧٥ألبي داود سلیمان بـن األشـعث السجسـتاني  :ـ سنن أبي داود

  .الدین عبد الحمید

ت/ أحمـد  ،بیروت ،ط دار إحیاء التراث ،هـ٢٧٩ألبي عیسي محمد بن سورة الترمذي  :ـ سنن الترمذي
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  .محمد شاكر

ــ  ــرحمن النســائي  :الســنن الصــغرى المســماة بــالمجتبيـ ــو عبــد ال للحــافظ النســائي أحمــد بــن شــعیب أب

  .ت/ عبد الفتاح أبو غدة ،الثانیة ،١٩٨٦ـ  ١٤٠٦ ،حلب ،ط مكتب المطبوعات ،هـ٣٠٣

مكــة المكرمــة  ،ط دار البــاز،هـــ٤٥٨ألحمــد بــن الحســین بــن علــي أبــو بكــر البیهقــي  :ـــ الســنن الكبــرى

  .ت/ محمد عبد القادر عطا ،م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

  .ت/ بشار عواد ،هـ١٤٠٦بیروت  ،ط مؤسسة الرسالة ،ألبي عبد اهللا الذهبي :ـ سیر أعالم النبالء

الثانیــة  ،بیــروت ،ط دار إحیــاء التــراث ،هـــ٦٧٦ألبــي زكریــا النــووي  :ـــ شــرح صــحیح مســلم للنــووي

  .هـ١٣٩٢

ت / د / محمـد سـعید  ،أنقـرة ،إحیاء السنةط دار  ،هـ٤٦٣للخطیب البغدادي  :ـ شرف أصحاب الحدیث

  .خطي

 ،١٩٨٧ـ  ١٤٠٧ ،بیـروت ،الیمامـة ،لمحمد بن إسماعیل البخاري  ط دار ابن كثیـر :ـ صحیح البخاري

  .ت/ د / مصطفي دیب البغا

ت/ محمد فؤاد  ،بیروت ،ط دار إحیاء التراث ،هـ٢٦١ألبي الحسین مسلم بن الحجاج   :ـ صحیح مسلم

   .عبد الباقي

ط دار الكتـب العلمیـة بیـروت  ،هـ٣٢٢ألبي جعفر محمد بن عمر بن موسي العقیلي  :الضعفاء الكبیر ـ

  .ت / د / عبد المعطي أمین قلعجي ،، األولي١٤٠٤

  .ط مكتبة وهبة القاهرة  ت/ علي محمد عمر ،لجالل الدین السیوطي :ـ طبقات الحفاظ

  .ت/ إحسان عباس ،بیروت ،ط دار صادر ،هـ٢٣٠كاتب الواقدي  ،لمحمد بن سعد :ـ الطبقات الكبرى

ط دار المعرفـة  ،هــ ٣٢٧لعبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن مهران الرازي أبو محمد  :ـ علل الحدیث

  .ت/ محب الدین الخطیب ،هـ١٤٠٥بیروت 

ت/ محــب الــدین  ،البــن حجــر العســقالني  ط دار المعرفــة بیــروت :ـــ فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري

  .الخطیب

ط  ،هـــ٨٠٦للحــافظ زیــن الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســین العراقــي  :ـــ فــتح المغیــث بشــرح ألفیــة الحــدیث

  .هـ ت/ أ / محمود ربیع١٤٠٨الثانیة  ،القاهرة ،مكتبة السنة

ط دار الكتب  ،هـ٩٠٢لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي  :ـ فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث
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  .هـ١٤٠٣األولي  ،العلمیة بیروت

ط  ،هـ٤٥٦ألبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري  :ـ الِفَصْل في الملل واألهواء والِنَحلْ 

  هـ ت/ د / محمد إبراهیم عمر ١٤١٦الثانیة  ،بیروت ،دار الجیل

  .األولي ،مصر ،ط المكتبة التجاریة ،للمناوي :ـ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر

ط دار الكتب العلمیة بیروت  ،لمحمد جمال الدین القاسمي :ن مصطلح الحدیثـ قواعد التحدیث من فنو

  .، األولي١٣٣٩

  .بیروت ،ط مؤسسة الرسالة ،للفیروز آبادي :ـ القاموس المحیط

ــ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال الثالثــة  ت/ یحیــى مختــار  ،بیــروت ،ط دار الفكــر ،هـــ٣٦٥البــن عــدي  :ـ

  .غزاوي

ت/ أبـو عبـد  ،المدینة المنورة ،ط المكتبة العلمیة ،هـ٤٦٣للخطیب البغدادي  :ـ الكفایة في علم الروایة

  .اهللا السورقي

  .األولي ،ط دار صادر ،هـ٧١١لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي  :ـ لسان العرب

  .بیروت ،ط دار صادر ،لعز الدین بن األثیر الجزري :ـ اللباب في تهذیب األنساب

ط دار الكتـب  ،هــ٤٠٥ي عبد اهللا محمد بن عبـد اهللا بـن الحـاكم النیسـابوري ألب :ـ معرفة علوم الحدیث

  .ت/ السید معظم حسین ،هـ الثانیة١٣٩٧العلمیة بیروت 

المعـروف  ،ألبـي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن الشـهرزوري :ـ مقدمة ابن الصالح فـي علـوم الحـدیث

  .القاهرة ،ط مكتبة المتنبي ،هـ هـ٦٤٢بابن الصالح 

ط دار المعرفـة  بیـروت األولـي  ،البن حبـان البسـتي :روحین من المحدثین والضعفاء والمتروكینـ المج

  .م  ت/ محمود إبراهیم زاید١٩٩٢

هـــ ١٤٠٤هـــ ن ط دار الفكــر بیــروت ٣٦٠للحســن بــن عبــد الــرحمن الرامهرمــزي  :ـــ المحــدث الفاصــل 

  .ت/ د / محمدج عجاج الخطیب ،الثالثة

ت/ د/  ،الثانیـة ،هــ١٤٠٦ط دار الفكر دمشـق  ،هـ٧٣٣إبراهیم بن جماعة  لمحمد بن :ـ المنهل الروي

  .محیى الدین رمضان

 ،األولي ،هـ  ١٤٠٧ط دار المعرفة بیروت  ،هـ٤٦٣للخطیب البغدادي  :ـ موضح أوهام الجمع والتفریق

  .ت عبد المعطي أمین قلعجي
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ت /  ،١٩٩٥ ،األولـي ،بیـروت ،العلمیـة ط دار الكتـب ،لإلمام الـذهبي :ـ میزان االعتدال في نقد الرجال

  .وعادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض

  .بیروت ،ط دار إحیاء التراث ،البن حجر العسقالني :ـ نخبة الفكر

ط  ،هــ٦٠٦ألبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن األثیر  :ـ النهایة في غریب الحدیث واألثر

  .ت/ محمود الطناحي ،هـ١٣٩٩بیروت  ،المكتبة العلمیة
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  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٢٦١  المقدمة

  ٢٦٤  التمهید

  ٢٧٤  الترجمة لرجال اإلسناد   :المبحث األول

  ٣٠٦  .الجرح والتعدیل وأهمیتهما في دراسة األسانید :المبحث الثاني

  ٣٤٧  أهمیة علم مصطلح الحدیث عند دراسة األسانید :المبحث الثالث

  ٣٦٢  النظر في انتفاء الشذوذ والعلة :بحث الرابعالم

  ٣٧٤  معرفة اإلعتبار للمتابعة والشاهد :المبحث الخامس

  ٣٨٣  الحكم علي الحدیث :المبحث السادس

  ٣٩٥  الخاتمة

  ٣٩٦  فهرس المصادر والمراجع

  ٤٠١  فهرس الموضوعات

  


