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والُملَح التَّرويح  
 

نظمشرح في   

البن فرح غرامي صحيح  
 ألبي العبَّاس شهاب الدين أحمد بن فرح اللخمي اإلشبيلي

هجري 566 – 526   

 

 شرح

النقيليبراهيم بن إ فاطمة عصام الدين لدكتور أبيا  

لمشايخهغفر هللا له ولوالديه و  

للمسلمينو   

 آمين
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 يا ناظًرا فيَما عمدُت لجمعـــــــــهِ * عذًرا فإنَّ أَخا البصيرِة يعــــــــــذرُ 

ـرُ   واعلْم بأنَّ المرَء لْو بلَغ المـــَدى * في العُمِر القَى الموَت وهَو مقصِّ

فاْفتْح لــــــــــَها * باَب التَّجاوِز فالتَّجاوُز أجـــــــــــدرُ فإذا ظفرَت بزلٍَّة   

 ومَن المحاِل بأن نَرى أحًدا حَوى * ُكنهَ الَكماِل وَذا هَو المتعــــــــــــذِّرُ 

 فالنَّقُص في نفس الطبيعة كـــائٌن * فبنو الطَّبيعة نقصهم ال يُنـــــــــكرُ )1(
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يِن اْلقَاِسُم ْبُن أَْحَمَد األَْنَدلُِسيُّ ، كتاب "أسنى 1) المقاصد وأعذب الموارد".( َعلَُم الدِّ  
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 ل اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، ق ال: سمعت رسو 
يقول:"َنضََّر اهللُ امرأً سِمَع من َّا شيئً ا فبلََّغُه كما سِمَعهُ، فُربَّ ُمبَ لَّغ    

.)1("  أْوَعى من ساِمع 
 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

رَ  737 ماجه وابنواللفظ له،  7562( أخرجه الترمذي 1) ُ  بلفظ: "نضَّ  بَّ فرُ  فبلََّغهُ، َحديثًا منَّا َسمعَ  امرأً  ّللاَّ

.715، وأبو يعلى في المعجم 6125، والطبراني 7162 ورواه أحمد ساِمعٍ" ِمن أَحفَظُ  ُمبلَّغٍ   
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 مقدمة

 إن الحمد هلل

يئات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن س

 ، وأشهد أن الهادي له يضلل فالومن ، من يهده ّللا فال مضل له ،أعمالنا

.  ا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدوحده ال شريك لهإله إال ّللا   

   "ونَ َحقَّ تُقَاتِِه َوال تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلِمُ  ّللّا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا "

.[107آل عمران:]   

َها َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس َواِحَدة َوَخلََق ِمْنَها َزْوجَ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا "

 إِنَّ ْرَحامَ َواأْل بِِه  تََساَءلُونَ  الَِّذي ء َواتَّقُوا ّللّا اال َكثِيرا َونَِساَوبَثَّ ِمْنُهَما ِرجَ 

.[1النساء: ]"َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبا ّللّا    

لَُكْم يُْصلِْح لَُكْم أَْعَما *ا َوقُولُوا قَْوال َسِديد ّللّا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا "

" َعِظيما َوَرُسولَه فَقَْد فَاَز فَْوزا ّللّا َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطع 

.[20/21:حزاباأْل ]  

:بعدأما   

 محمد  نانبي، و خير الهدى هدى تعالى فإن أصدق الحديث كتاب ّللا

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ،مور محدثاتهاشر اأْل و

 في النار.
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بعد :و  

مَّةالم: إن علوم السنة النبوية فنقول وباهلل التوفيق لوم الع من أجلِّ  كرَّ

 فهي ،هتمام وعنايةا الها بكل، وأوْ عليمم والتَّ ها بالتعلُّ ، وأحقّ شرفهاأو

تفسير ، و، وبيان مجمل آياتهتعلى العلوم التي عرفنا بها معاني كتاب ّللا

 ين، وحمت الشريعة، من كذبوهي العلوم التي حرست الدِّ  ،حكمه وعظاته

.المسلمين بعض الكاذبين، وافتراء المبطلين، وجهل   

ة ،تسهيلهاو قام بحمايتها وحراستهاهذه العلوم الشريفة و  علماء األمَّ

دية لوا لها أصوال و ،المحمَّ واعدا تحميها من كل من أراد قعَّدوا لها قفأصَّ

سل، وُرسل نبياء،األ ورثة وهم ال وكيف ،اا أو تزويرً سؤً بها   وحملة الرُّ

 من السنة علوم خرجت فقد لذلك الدين، اسوحرَّ  الملَّة وأمناء الشريعة،

 غور،ال بعيدة عميقة اعلومً  فكار،اأْل  تلك نتائج ومن العقول، تلك عصارة

إدراكها. المتيِّسر من وال فهُمها السهل من فليس المسالك، دقيقة   

 الرجال، ذكور يحبه ذكر، الحديث: "فقالاإلمام الزهري  ذلك عن روعبَّ 

 ويكرهه مؤنَّ ثوهم")1(. 

 ،ديدٌ هَذا العلِم وصعوبتِه فلذلَك وصفهُ بالذَّكِر ألنَّهُ ش ويقصُد بذلَك شدَّة

كور وعلى هذا األشدَّاء. فاَل يحبُّهُ إالَّ الذُّ  

 افنونه لتأمَّ  منْ  زاخرة، علمية ثروة اظالحفَّ  ئمةاأل هؤالء لنا فخلَّ  ولقد

 ناسلف بذله الذي ويلالطَّ  والصبر الشاق هدالجُّ  علم المختلفة وعلومها

 من فهاضعي وتمييز منها، واالستنباط وبيانها جمعها في وخلفهم والعلماء

 حظي ام مقدار أيضا وعلم ذلك، سبيل في الغالي والنفيس وبذل صحيحها

ا وتوفيق إلهي وفضل ربَّاني تأييد من السلف به طلبفي ال صدقوا لمَّ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.5( تأويل مختلف الحديث البن قتيبة حديث رقم 1)  
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لِكَ  و" ذلك على وصبروا ،والدعوة والعمل والعلم
َٰ
ِ  فَْضلُ  َذ  نمَ  يُْؤتِيهِ  ّللاَّ

ُ ۚ   يََشاءُ    .[7]الجمعة: اْلَعِظيِم " اْلفَْضلِ  ُذو َوّللاَّ

 ـب يسمى ما ءجالَّ األ العلماء هؤالء فهاخلَّ  التى العلمية رواتالثَّ  هذه ومن

 في العلوم هذه نظم في عمله نطاق صصِّ خُ  قد والذي ،"عليميالتَّ  عرالشِّ "

 ومن واستيعابها، حفظها العلوم هذه على طالب تسهيال ومنظومات قصائد

.الوقوف على أسرارهاو هامعانيفي  الغوص ثَم   

 في قصيدة ،"التعليمي عرالشِّ "أي  الميدان هذا في فألِّ  ما ضمن ومن

القصيدة "بـ  اةوالمسمَّ  "اإلشبيلي فرح بن"ا لإلمام ،الحديث علوم

.صحيح" غرامي" أو" الغزلية  

 ترجمة النَّاظم

:اإلمام الذَّهبي رحمه ّللا تعالى فيه قد قالهذه القصيدة ف ناظم اأمَّ   

 خمياللَّ  أحمد بن فرح بن أحمد اسالعبَّ  أبو الدين شهاب: اإلمام هو

دمشق. نزيل الشافعي اإلشبيلي   

عالى ت ّللا اهنجَّ  ثم الفرنجة وأسرته، مائة وست وعشرين أربع سنة ولد

اأْلنصاري، العزيز  عبد الشيوخ شيخ من بمصر سمعثمَّ  وحجَّ  منهم،

وطبقتهما. السالم عبد بن ينالدِّ  عز واإلمام   

 اليسر أبي بنوا العسقالني وفراس والكرماني ائمالدَّ  عبد بنا من وبدمشق

 تونوفهم الم فاظلاأل تقييد على رحمه ّللا تعالى أقبل ثم ،سواهم وخلق

 همجالس حضرت ،وفنونه للحديث قراءا حلقة له وكانت ،العلماء ومذاهب

 ،ةوديان ،وقاًراو ،وفضال ،علما كان الشيخ ونعم( قال : اإلمام الذَّهبي)أي 

ا.وقصدً  ،افً وتعفُّ  ،اوصدقً  ،وثقة ،اواستبحارً  ،اواستحضارً   

 ّللا رحمة إلى نتقلوا ،والحديث الفقه من الكثير وكتب، جماعة به جتخرَّ 

 يجماد في" مبطونا الصالح أمِّ " تربة في بمنزلة امفيدً  احميدً  تعالى
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اآلخرة سنة تسع وتسعين وست مائة الملقبة سنة "قازان" إذ أخذ 

 الشام)1(. 

 وقال الزركلي)7(:

 1300 - 1772 يقابل هجري 555 وتوفي 576 ولد سنة (فرح بنا)

. يالديم  

 حيث اإلمام الذهبي في سنة ميالده حيث زاد سنة، الزركلي قد خالفو

وّللا أعلم بالصواب. ، 577 ، واإلمام الذهبي قال:576قال: ولد سنة   

 ميخاللَّ  فرح بن محمد بن أحمد بن ،اءالرَّ  بسكون، حفرْ  بن أحمدثمَّ قال: 

 علماء نم شافعي فقيه ،الدِّين شهاب العبَّاس أبو دمشق، نزيل ،الإلشبيلي

 قولهل" الغرامية القصيدة" تسمى الحديث ألقاب في منظومة الحديث، له

كثيرون. وقد شرحها ،معضل فيك والرجا صحيح غرامي: أولها في   

.النووية حديثا ربعيناألْ  على شرح رحمه ّللا تعالى وله  

  .والشافعية الحنفية بين الخالف في البيهقي خالفيات مختصرو

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تاريخ االسالم وتذكرة الحفاظ.يُنظر: ( 1)  

( االعالم للزركلي.7)  
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بالقصيدة التعريف  
 اهرهاظ في" غزلية" قصيدة هي فرح ابن اإلمام بنظمها قام التى القصيدة

 من عليه هابْ عِ يَ  ولم ،إخوانهو نفسه عن رويحالتَّ  إالَّ  ناظمها بها أراد وما

 وسمعها عليها، عتراضٍ ا دون ترجمته في العلماء ذكرها بل له، ترجموا

 ثريبت فال ابلسي،النَّ  اسالعبَّ  وأبو واليونيني، مياطي،والدُّ  هبي،الذَّ : منه

بيات.األ هذه بمثل نفسه عن رويحالتَّ  في عليه  

 وورع، ديانة، ذو فهو ترجمته، في ذكروه ما اظم،النَّ  طهر ديؤكِّ  اوِممَّ 

 هد،زُّ وال بالعبادة شتهرا قد، وووقار وسكينة، وصدق، وصالح، وصيانة،

ا.ثً محدِّ  حافظا إماما وكان  

عصره مع في  ةوالمحبَّ  الهوى على الناس إقبال رأى لما الناظم ولعلَّ 

وفي الفرقنتشار ا  إال حديثبعلم اللتعريفهم  طريق ال: قال ،ة حينذاكالصُّ

 هيئة في القصيدة هذهتعالى  ّللا رحمه الناظم فنظم السبيل، هذا بسلوك

فة هداهم ّللا تعالى الغزل معظم قصائد  ألنَّ هذا  ،على طيقة المتصوَّ

 أقسام لىع تحتوي الحقيقة في لكنَّ قصيدة ابن فرح هي الصوفية غزليَّة،

مصطلح، وقد سلك فيها سبيل التَّورية.  علم في وأنواعه الحديث  

:تعالى ّللا رحمه بكيالسُّ  الدين تاج الشيخ عنها قال   

 قصيدة بليغة، جامعة لغالب أنواع الحديث)1(. 

:تعالى  ّللا رحمه الحنبلي العماد بنا الحي عبد الشيخ وقال  

  حفظها جماعة، وعلى فهما عوَّ لوا)7(..

:تعالى  ّللا رحمه السفاريني محمد العالمة وقال    

 من جملةب وأتى الفَراسية، الطرق سبيل على فأبدع مية،الالَّ  قصيدته نظم

 ها،مالحت بذلك فزادت ،التورية سبيل على ضمنها في المصطلح أقسام

 وظهرت فصاحتها)3(.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.8/75ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ( 1)  
2/225 العماد البن"  الذهب شذرات: "  ( ينظر7)  
.18: ص للسفاريني الغرامية الملح: ( ينظر3)  

 التَّورية في البديع من علوم البالغة هو أن يذكر المتكلِّم لفظا مفردا له معنيان أحدهما ظاهر قريب

 مقصود، واآلخر بعيد خفي وهو المراد.
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القصيدة شروح   

:منهم العلم، أهل من عدد القصيدة هذه بشرح قام   

التذكرة. في الصفدي الصفاء أبو أيبك بن خليل: اإلمام  

 في الترح زوال: وأسماها، جماعة بن أحمد بن محمد: الشيخ هاشرحو 

.فرح ابن منظومة شرح   

القََرافي الرحمن عبد بن يحيى: الشيخ هاشرحو   

المالكي. ميراأل محمد بن محمد: الشيخ وشرحها  

 مافي منها المراد بيان على اقتصروا إنما بشرحها قاموا الذين أن ويظهر

 معانيها لحل منهم أحد يتعرض ولم ،وحسب الحديث علوم أنواع يخصُّ 

 رحمه السفاريني مةالعالَّ  جعل ما وهذا الرفيعة، البليغة وكلماتها البديعة،

 لميةع رسالة في وجه، أكمل على بعمله فقام لشرحها، ينتهض ّللا تعالى

.ميةالالَّ  فرح بنا منظومة شرح الغرامية الملح: سماها بديعة، أدبية   

 المحبة أهل ذكر رفع الذي هلل الحمد: "لها شرحه لأوَّ  في قال والتى

ل،  نالحس على وأوقفهم ل،المعلَّ  خدِّ  وجنة على مدبَّجا دمعهم وأجرى وفضَّ

 عزِّ أ من كانوا وإن للجمال وذللَّهم مرسل، ال مسلسلٌ  الغرام قيد في فكلهم

 ملىت دفاترهم فليست به ُعلِّقوا من مشافهة وأعضلهم عن وأبسل، العالم

قصد ال لصحيح هأحبَّ  من وفَّق إله من وتعالى سبحانه تنقل، أو غيره على

ل، ق وخوَّ  ّللا إال إله ال أن وأشهد وزلزل، قلبه وضعَّف مقته شمل من وفرَّ

 خالص إلى وبها ركعالئق الشِّ  اعنَّ  تقطع شهادة له شريك ال وحده

ل، وحيدالتَّ   إال منكرا ترك ما الذي ورسوله عبده دامحمَّ  أن وأشهد نتوصَّ

 ال مختلفة هقبل كانت قلوب بين به ّللا فألَّ  نبي   وأبطل، العدل بسيفه بتكه

  الحديث. علم فضل فيها ذكر ، التيالمقدمة آخر ، إلى...توجل
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يل سب على افيه ضمنها المصطلح أقسام حتوتا قد القصيدة هذه أنكما 

وقَّف فصاحتها، وبطبيعة الحال يُت ظهرتو ،امالحته بذلك فزادت التورية

النقد،  عند بعض األلفاظ ورعا، فال يخلو كتاب أو نظم من خطإ، فيستوجب

ّللا كلَّ  زاج فال نطيل الكالم في نقد القصيدة، أو نقد شروحها، لكنَّنا نقول:

  .جزاء خير من شرح هذا النظم

من المهم أن يُعلَم أنَّ هذا النظم ليس من متين العلم، ولذا ال مع ذلك فو

ل عليها في تكوين طالب الحديث، بل يُبدأ بها  كي  تمهيدا للبداية،يُعوَّ

ف الطالب على أسماء بعض مصطلحات الحديث ال أكثر، وإني ح اولت يتعرَّ

لت فيها تفصيالت ال تحت  املهجاهدا أن أجعل فيها ما ينفع، حيث فصَّ

لتها ما ال تحتمل قصدا، حيث استدرجت الفصول  القصيدة، تدراجا اسفحمَّ

ديث إالَّ ليِّنَا كي تتماشا مع ترتيب القصيدة، إذ انَّها ليس فيها من علم الح

األسماء، فأطلت في مبحث الصحيح حيث أنَّ مدار علم الحديث عليه، 

ال ستعنُت باهلل تعالى او وأرجو أن تصبح القصيدة نافعة بهذا، لى عأوَّ

 ،وألفية السيوطي ،أهل العلم  كألفية العراقي ثمَّ على كتب اشرحه

 ،الباعث الحثيث، وونزهة النَّظر ،والتذكرة ،والموقضة ،البيقونيةو

من  ن الشُّروحبما منَّ ّللا تعالى علي مو وغير ذلك، وتدريب الراوي،

جال لفاظ بعض األ واستعنُت بعد ّللا تعالى بالمعاجم إليضاح ،أفواه الرِّ

 دةذو فائو أسأل ّللا تعالى أن يجعل هذا الشَّرح مبارًكاأخيرا ، والغريبة

 ه الكريم فإنَّه على كل شيء قدير، هذاأن يجعله خالًصا لوجهو ونفع،

الحمد لم ووباهلل التَّوفيق وصلى ّللا على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وس

 هلل ربِّ العالمين.

 وكتب

 الدكتور أبو فاطمة عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
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  الحديث علم تعريف

 قال جالل الدين السيوطي:

 علم الحديث ذو قوانين تحد * يُدرى بها أحوال متن وســند

 فذانك الموضوع والمقصود * أن يعرف المقبول والمـردود

ق * متن كاالسناد لدى الفـــــريقيـروالسند اإلخبار عـن طـ  

ـــدوا  والمتن ما انتهى إليه السنـد * من الكالم والحـديث قيَـّ

 بما أضيف للنـــبي قـــوال أو * فعال وتقريرا ونحوها حــكوا

والمقطوع ص بالمرفــــوع * بل جاء للموقوفوقيل ال يخت  

 فهو على هذا مرادف الخبر * وشهروا ردف الحديث واألثر)1(.
 

والقوانين جمع قانون، والقانون هو  ،أي أنَّ علم الحديث له قوانين

ود من وضعها معرفة أحوال المقص هذه القوانينالقاعدة المنضبطة، و

 نأحوال مت قوله:، ووسيأتي شرح معنى السند والمتن ،السَّندالمتن و

ة وو   .ضعفسند أي من صحَّ

رة إلى مبادئ العلم العش بها عُ رجَ يُ  ،المقصودفذانك المضوع و :ثم قوله 

ريق السَّند اإلخبار عن طو: تأتي إن شاء ّللا تعالى الحقا، ثم قالوف لسو

، تناإلخبار عن طريق الم، يعني أنَّ السَّند هو الفريقسناد لدى إلامتن ك

فالسَّند سناد، السَّند غير اإلو، أي هو الطَّريق الموصل إلى المتن

جال  اصطالحا: .ألقوالالموصلة إلى المتن، هذا في أصحِّ اهو سلسلة الرِّ  

أي  سند الحديث إلى فالن، تقول أَ الحديث إلى راويهسناد هو نسبة اإلو 

حيح أنه يطلق على هذا و، والَّ ه إليهبَ سَ نَ  ا المتن فهو ما انتذاك، وصَّ هى أمَّ

.قول القائل منند إليه السَّ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

هجري في علم الحديث. 511جالل الدين السيوطي ت ألفية ( 1)  
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حابي خضرمالمو ، وتابع التابعي،والتَّابعي ،تعريف الصَّ  

  :حابيالصّ 

 الصحابي لغة:
 ومن ومقاربته، شيء مقارنة على يدل واحد أصل والباء والحاء الصاد

 لوك انقاد، إذا: فالن أصحب: الباب ومن الصحب؛: والجمع الصاحب، ذلك

 شيء الئم شيئاً  فقد استصحبه)1(. 

عاشره.: وصاحبه بالفتح، وصحابة بالضم، صحبة يصحبه صحبه :ويقال  

  والصاحب: المعاشر، والجمع: أصحاب، والصحابة بالفتح: األصحاب)7(. 

ويقال: استصحبه: أي دعاه إلى الصحبة والزمه)3(؛ وأصحب البعير 

والدابة: أي: انقادا، وأصحبت الناقة: أي: انقادت واسترسلت وتبعت 

 صاحبها)7(. 

 أنهو الصحبة، من مشتق( صحابي) القول أن في اللغة أهل بين خالف وال

 غيره صحب من على جار هو بل مخصوص، منها قدر من مشتقاً  ليس

 من مشتق وضارب ومخاطب، مكلم،: القول أن كما كثيراً، أو قليالً 

 أو قليالً  ذلك منه وقع من كل على وجار والضرب، والمخاطبة، المكالمة،

 بتصح: يقال وكذلك األفعال، من المشتقة األسماء جميع وكذلك كثيراً؛

 المصاحبة اسم فيوقع وساعةً، ويوماً  وشهراً  وسنةً  ودهراً  حوالً  فالناً 

 من على هذا إجراء اللغة حكم في يوجب وذلك وكثيره، منها يقع ما بقليل

 صحب النبي  ولو ساعة من نهار، هذا هو األصل في اشتقاق االسم)6(. 

 زمةالمال تكون أن إطالقها في يشترط ال اللغة في الصحبة أن يعني وهذا

 كان امهم غيره صحب من كل على إطالقها يصح بل طويلة، الشيئين بين

 بصح من على يقع: لغة الصحابي: السخاوي قال لذلك الصحبة، مقدار

أقل ما يطلق عليه اسم صحبة فضالً  عمن طالت صحبته وكثرت 

 مجالسته)5()2(. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 مادة) للرازي(( الصحاح مختار)) ،(3/336( )صحب مادة) فارس، البن(( اللغة مقاييس: ))( ينظر1)

.365: صحب ص  
(.1/615( )صحب مادة) منظور البن(( العرب لسان: ))( ينظر7)  
(.7/258) الزاوي للطاهر(( المحيط القاموس)) ( ترتيب3)  
.3/11 األثير البن(( النهاية)) ،(1/671( )صحب مادة(( )العرب لسان: ))( ينظر7)  
.80-3/25 للسخاوي(( المغيث فتح: ))وينظر ،(100: ص) للخطيب(( الكفاية)( 6)  
  (.3/25) للسخاوي المغيث فتح (5)

.73: ص – الفهداوي لطيف محمود لمحمد المسلمين عند عنهم ّللا رضي الصحابة عدالة (2)  
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حابي اصطالحا:الصَّ   
 يالنب لقي من الصحابي أن ذلك من عليه وقفت ما وأصح: حجر ابن قال

 له همجالست طالت من لقيه فيمن فيدخل اإلسالم؛ على ومات به، مؤمناً  

 رآه ومن يغز، لم أو معه غزا ومن يرو، لم أو عنه روى ومن قصرت، أو

.كالعمى لعارض يره لم ومن يجالسه، لم ولو رؤية  

 مرة به يجتمع لم إذا ذلك بعد أسلم ولو كافراً  لقيه من اإليمان بقيد ويخرج 

 مؤمني من لقيه كمن بغيره، مؤمناً  لقيه من يخرج( به: )وقولنا ،أخرى

 ال وأ سيبعث بأنه وآمن منهم لقيه من يدخل وهل. البعثة قبل الكتاب أهل

.ونظراؤه الراهب بحيرا هؤالء ومن ،احتمال محل يدخل؟  

 تعيني فحينئذ واإلنس؛ الجن من مكلف كل( به مؤمناً : )قولنا في ويدخل 

 إنكار وأما المذكور، بالشرط به آمنوا الذين الجن من ذكره فظحُ  من ذكر

ابن األثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب 

الصحابة)1( فليس بمنكر لما ذكرته، وقد قال ابن حزم في كتاب األقضية 

 قد تعالى ّللا فإن األمة؛ على كذب فقد اإلجماع ادعى من(: المحلى) من

 صحابة فهم ؛ النبي من القرآن وسمعوا آمنوا الجن من نفرا أن أعلمنا

فضالء؛ فمن أين للمدعي إجماع أولئك؟)7( وهذا الذي ذكره في مسألة 

 وهل ،صحابة كونهم في كالمه نقل أردت وإنما عليه؛ نوافقه ال اإلجماع

 انك هل أنه على ينبني ذلك إن: بعضهم قال قد نظر؛ محل المالئكة؟ تدخل

 جماعاإل التنزيل أسرار في الدين فخر اإلمام نقل وقد ال؟ أو إليهم مبعوثا

 رجح بل النقل؛ هذا في ونوزع ،المالئكة إلى مرسال يكن لم  أنه على

 طولي بأشياء واحتج ،إليهم مرسالً  كان أنه السبكي الدين تقي الشيخ

يخفى ال نظر األصل هذا على المسألة هذه بناء صحة وفي ،شرحها  

 ومات ارتد، ثم به مؤمنا لقيه من( اإلسالم على ومات: )بقولنا وخرج 

 جحش بن ّللا كعبيد يسير؛ عدد ذلك من وجد وقد ،باهلل والعياذ ردته على

 هو رفتنصَّ  الحبشة، إلى وهاجر معها، أسلم فإنه حبيبة؛ أم زوج كان الذي

 ومات على نصرانيته)3(.

 وكعبد ّللا بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة)7(، وكربيعة بن 

 أمية بن خلف)6(... 

  به اجتمع سواء يموت، أن قبل اإلسالم إلى وعاد ارتد من فيه ويدخل

 في خالف ال األول والشق ،المعتمد الصحيح هو وهذا ال؛ أم أخرى مرة
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 أهل إلطباق مردود وهو احتماال؛ الثاني الشق في بعضهم وأبدى ،دخوله

 في ثهأحادي تخريج وعلى الصحابة، في قيس بن األشعث عد على الحديث

الصحاح والمسانيد؛ وهو ممن ارتد ثم عاد إلى اإلسالم في خالفة أبي 

 بكر)5(.  

 كالبخاري، المحققين؛ عند المختار األصح على مبني التعريف وهذا

 لكقو: شاذة أخرى أقوال ذلك ووراء تبعهما؛ ومن حنبل، بن أحمد وشيخه

 طالت من: أربعة أوصاف بأحد وصف من إال صحابيا يعد ال: قال من

 ديه؛ي بين استشهد أو معه، غزا أنه ضبط أو روايته، حفظت أو مجالسته،

. رتقص ولو المجالسة أو الحلم، بلوغ الصحبة صحة في اشترط من وكذا

. صحابي فهو  النبي رأى من أن جماعة وأطلق   

 نسبة تصح ال يميز لم من إذ التمييز؛ سن بلغ من على محمول وهو

. إليه الرؤية  

 حيث ومن الحيثية، هذه من صحابيا يكون رآهمن   النبي نأ يصدق نعم

 لكذ وقع كما يدفن أن قبل ميتا رآه من يدخل وهل تابعيا؛ يكون الرواية

ألبي ذؤيب الهذلي الشاعر؟)2( إن صح محل نظر، والراجح عدم 

 الدخول)8(.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.318-7/312 الغابة أسد: نظر( يُ 1)  

.5/356 المحلى: نظر( يُ 7)  

 أم عن عروة عن: بلفظ 7/158 والحاكم ،72778 ،5/772 وأحمد ،7102 داود أبو رواه الحديث( 3)

 عنه وأمهرها  النبى النجاشى فزوجها الحبشة بأرض فمات جحش بن ّللا عبيد تحت كانت أنها حبيبة

 وقال داود، أبو عنه سكت والحديث. حسنة ابن شرحبيل مع  ّللا رسول إلى بها وبعث آالف أربعة

 في حزم ابن به واحتج الذهبي، ووافقه يخرجاه، ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: الحاكم

 في ذلك إلى أشار كما 515 الصغرى األحكام في اإلشبيلي عبدالحق إسناده وصحح ،8/777 المحلى

.المقدمة  

 رأسه وعلى الفتح عام دخل  ّللا رسول أن: بلفظ. 1362 ومسلم ،1875 البخاري رواه الحديث( 7) 

.سأن حديث من .اقتلوه: فقال الكعبة، بأستار متعلق خطل ابن إن: فقال رجل جاء نزعه فلما المغفر،  

 ابن طبقات ،1/128 الصحابة أسماء تجريد ،70/705 الغابة أسد ،305: ص المنفعة تعجيل: انظر( 6) 

.6/121 والنهاية البداية ،5/52 ،8/755 ،3/787 سعد  

 ارتد: بلفظ. 723 األموال: ص في الهروي سالم وابن ،353: ص األموال في زنجويه ابن رواه( 5) 

 أبو به ىفأت لنفسه، يأخذ ولم منهم، لسبعين األمان فأخذ فحوصر، كندة، من أناس في قيس بن األشعث

 راهيمإب حديث من. أخته فزوجه ففعل،: قال وأسلم؟ علي تمن: فقال لك، أمان ال قاتلوك، إنا: فقال بكر،

.النخعي  

.7/1578 واالستيعاب ،5/105 الغابة أسد: انظر( 2)  

.1/2 الصحابة معرفة في اإلصابة( 8)   
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:التَّابعي   

 التابعي لغة:

ل: تبعهُ أي: ، تقوَمْتبوع والمفعول تابِع، :فهو وتُبوًعا، تَبًَعا يَتبَع، تبِعَ  :من

 لِحقه، أو تاله)1(، والتابع: التالي والالحق: والتابع: الخادم)7(. 

 التابعي اصطالحا:

ا التَّابعي فهو  ح لقيَ من  :أمَّ حق ، ولم يلمات على ذلكابة وهو مسلم والصَّ

ة.  بعصر النبوَّ

حابي وهو مسلم و التَّابعي :أو تقول مات على ذلك.هو من صحب الصَّ  

حابيَّ   على ومات  بالنبي مؤمن غير كان ولووقيل: هو من لقَي الصَّ

.اإلسالم  

. ِعْينالتَّابِ  وأصاغر التَّابِِعْين، وأََواِسط التَّابِِعْين، أكابر: طبقات ثالث وهم

 المسيب بن وسعيد ،(هـ 26) النخعي يزيد بن األسود: التابعين أكابر فمن

(. هـ 53)  

 ،(هـ105) الصديق بكر أبي بن محمد بن القاسم: التابعين أواسط ومن

(. هـ110) سيرين بن ومحمد ،(هـ110) البصري والحسن  

 هريالز وقاص أبي بن سعد بن محمد بن إسماعيل: التابعين أصاغر ومن

 )137هـ (، وموسى بن عقبة )171هـ()3(.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

المعجم الغني.( 1)  

( المعجم الوسيط.7)  

 الراوي وتدريب ،113 ص: حجر البن النظر ونزهة ،75 ص: للحاكم الحديث علوم معرفة: يُنظر( 3)

.7/158 المحلي شرح على العطار حاشيةو ،5/700 للرزكشي المحيط والبحر ،770-1/715 للسيوطي  
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التابعين: أتباع  
.اإلسالم على ومات  بالنبي مؤمنا التابعي لقي من هو التابعي أتباع  

وهذا القسم من التَّابعين هو ليس من أكابر التابعين وال من أواسطهم وال 

حابة ولم يرهم، ولكنَّه لقَي التابعين، وهذا  من أصاغرهم ولم يلقى الصَّ

النوع من التَّابعين وجب ذكرهم ألنَّه من العصور الذهبيَّة الثَّالثة، وهم 

 وعصر أتباع التابعين. ،وعصر التَّابعين وصحابته،  عصر الرسول

 َخْيُرُكمْ  :قال أنه  النبي عن عنهما ّللا رضي الحصين بن عمران فعن

 لَ قا: أْدِري فَما: ِعْمرانُ  قالَ  - يَلُونَهُمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  يَلُونَهُْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  قَْرنِي،

تَْينِ  قَْولِهِ  بَْعدَ   النبيُّ   وال يَْشَهُدونَ  قَْومٌ  بَْعَدهُمْ  يَكونُ  ثُمَّ  - ثاَلثًا أوْ  َمرَّ

يُْستَْشَهُدوَن، ويَُخونُونَ  وال يُْؤتََمنُوَن، ويَْنُذُرونَ  وال يَفُوَن، ويَْظَهرُ  فِ يِهمُ  

 السَِّمنُ  )1(. 

 ثُمَّ  قَْرنِي، النَّاسِ  َخْيرُ : قال  النبي أن عنه ّللا رضي مسعود ابنوعن 

 يَِمينَهُ، أََحِدِهمْ  َشَهاَدةُ  تَْسبِقُ  أَْقَوامٌ  يَِجيءُ  ثُمَّ  يَلُونَهُْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  يَلُونَهُْم، الَِّذينَ 

َهاَدِة، َوالَعهْ ِد )7(.   َويَِمينُهُ  َشَهاَدتَهُ . قالَ  إِْبَراِهيمُ : َوَكانُوا يَْضِربُونَنَا علَى الشَّ

تعالى:  ّللا رحمه النووي قال   

ِحيحُ  ُ  َصلَّى قَْرنَهُ  أَنَّ  الصَّ َحابَةُ،: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  عُوَن،التَّابِ : َوالثَّانِي الصَّ

 َوالثَّالِثُ : تَابِعُوهُمْ )3(. 

تعالى: ّللا رحمه حجر ابن الحافظ وقال  

 ينَ الَّذِ  ثُمَّ ) التَّابِعُوَن، َوهُمُ  بَْعَدهُْم، الَِّذي اْلقَْرنُ  أَيِ ( يَلُونَهُمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ ) قَْولُهُ 

 يَلُونَهُمْ ( َوهُمْ  أَْتبَاعُ  التَّابِِعينَ )7(.
 

ا تبع أتباع التَّابعين: وهم الجيل الرابع، فلم يدركوا العصور ال ذهبيَّة.وأمَّ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.7636ومسلم  ،7561البخاري  ( أخرجه1)  

.(7633) ومسلم ،(3567) البخاري ( أخرجه7)  

.15/86 مسلم على النووي ( شرح3)  

.2/5 الباري ( فتح7)  
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:المخضرم  

 المخضرم لغة:

 اْلَجاِهلِيَّة أْدرك منأو  ،يختن لم من، وهو َخضَرمَ  من المفعول اسم

ْساَلم  أسود َكانَ  إِذا مخضرم فاَلن :َويُقَال ،ُمطلقًا عهدين أْدرك منأو  ،َواإْلِ

 ذكر أَمن يدرى اَل  َما اللَّْحم َومن ،حسبال والناقص والدعي ،أَبيض َوأَبوهُ 

 هُوَ  أم من أُْنثَى، َومن الطََّعام الَِّذي لَْيسَ  بحلو َواَل  مر)1(. 

اءِ : َمنْ  لَمْ  يَْختَتِن)7(.   وجاء في تاج العروس: والُمَخْضَرم بِفَْتح الرَّ

: ومصدره خضَرم، من مفعولٍ  اسم وهو ُمَخضَرم، جمع الُمخضرمونو

 أي وهذا، هذا بين الّشيء وجعل القطع: اللغة في والَخضرمة َخْضرمة،

 أَو وأََزالَه نِْصفَها أَو َطَرفَها قطع أي: األُُذنَ  وَخْضَرمَ  أمرين، بين متردًدا

 على النَّْحر يوم النّاس يخطب قام النّبي  أن: الحديث وفي يَتََذْبَذُب، تََرَكهُ 

 ناقة حمراء ُمَخْضَرَمة)3(. 

 وعلى يظهر لنا أنَّ المخضرم لغة وهو: كلُّ شيء مختلط.

 المخضرم اصطالحا:

 يف اللغة أهل يذكره اعمَّ عند أهل الحديث  معناه يختلف ،المخضرمكلمة  

 سالمواإل الجاهلية أدرك من به يعنون فاللغويون المخضرم، لمعنى كتبهم

 فِي ُعْمره نِْصفُ  الَماضيكقولهم:  ال، أم صحابيا كونه عن النظر بغض

الَجاِهلِيَّة ونِْصفُه فِي اإلْسالم، أَو َمنْ  أَْدَرَكهُما، أَو َشاِعر ُمَخْضرم أَْدَرَكُهَما، 

 َكلَبِيد)7(. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( المعجم الوسيط.1)  

( تاج العروس للزبيدي.7)  

أحمد. رواه (3)  

( يُنظر معاجم اللغة.7)  
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  الرسول وحياة الجاهلية أدركواممَّن  طائفة به فيعنون المحدثون وأما

. لهم صحبة وال  

 ،اْلَجاِهلِيَّةَ  أَْدَرُكوا الَِّذينَ  هُمُ : التَّابِِعينَ  ِمنَ  اْلُمَخْضَرُمونَ : قال ابن الصالح

ِ  َرُسولِ  َوَحيَاةَ   بِفَْتحِ  ُمَخْضَرمٌ  َواِحُدهُمْ  لَهُْم، ُصْحبَةَ  َواَل  َوأَْسلَُموا،  ّللاَّ

ْحبَةَ  َوَغْيَرَها)1(.  اءِ  َكأَنَّهُ  ُخْضِرمَ  أَيْ  قُِطعَ  َعنْ  نُظََرائِهِ  الَِّذينَ  أَْدَرُكوا الصُّ  الرَّ

: السيوطي وقال  

ةٍ  َوَما َرأَى ُمْشتََركُ )7(.   َوِمْنهُمُ  اْلُمَخْضَرُمونَ  ُمْدِركُ  * نُبُوَّ

ٌد بين الصحابة العراقيقال  اهلية  ألنَّه أدرك زمن: المخضرم متردِّ الجَّ

ٌد بين  واإلسالم وأسلم، وبين التَّابعين لعدم لقياه للرسول  فهو متردِّ

 أمرين)3(. 

م هو وتعريف الحافظ العراقي أولى من تعريف ابن الصالح، ألنَّ المخضر

ول متردِّد بين الصحابة والتَّابعين، وهذا إن لم يمنعه عارض عن لقاء رس

ه والحبس وغيره، فإن كان األمر كذلك فهو صحابي لقول كالقتل ّللا 

ُ  يَُكلِّفُ  اَل تعالى: " .[785]البقرة: "ُوْسَعَها إاِلَّ  نَْفًسا ّللاَّ  

ف أن بعد حجر ابنوقال   في خلفيد: وفيه التعريف شرح ثم الصحابي عرَّ

 يرِو، لم أو عنه روى ومن قصرت، أو له مجالسته طالت من لقيه من

ومن غزا معه أم لم يغُز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض 

 كاألعمى...)7(. 

سول  فقد فاز بشرف  وعلى هذا فمن عرضه عارض عن لقاء الرَّ

حبة إن شاء ّللا تعالى، ولنا بحث يحكي خضر ي ة أصمحة النجاشمالصُّ

إلى الصحبة، وأسميته  من الخضرمةإن شاء ّللا تعالى  ونخرجه به 

 "أصمحة بين الخضرمة والصحبة".
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: أشهر المخضرمين من  

  اب.الخطّ  بن عمر مولى الَعدوي وأسلم الّسعدي. التّميمي قيس بن األحنف

 بيأ مولى وأفلح النّخعي. يزيد بن واألسود الُمحاربّي. هاللٍ  بن واألسود

  ّي.الكوف ُخثَيم بن والّربيع القََرنّي. عامر بن وأويس األنصارّي. أيّوب

الكوفي. األسديّ  حبيش بن وِزرُّ الُهذلّي.  ُخويلد بن وخالد  

.الُكوفي الّشيباني إياسٍ  بن وسعدُ  الكوفّي. الُجهنيّ  وهب بن وزيد   

 وكان  النّبيّ  دفن يوم المدينة قدم، الِكندي َغفَلة بن ُسويد: كذلك ومنهم

.وّللا أعلم أنه فاز بشرف الصحبةوالظاهر في هذا  حياته، في ُمسلًما  

 أبو الَهمدانيّ  يزيد بن خير وعبدُ  ثوب. بن ّللا عبد الَخوالنيّ  ُمسلم وأبو

  النّهدي. ُعثمان أبو ملّ  بن الّرحمن وعبد الُكوفي. عمارة

  البجلي. حازمٍ  أبي بن وقيسُ  الّسلماني. عمرو بن وُعبيدة

  الوادعّي. الهمداني األجدع بن ومسروق النّخعي. الحارث بن ومالك

ؤلي ظالم بن عمرو. وأبو وائل شقيق بن سلمة األسدي)6(.   وأبو األسود الدُّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.125الصالح  ابن ( مقدمة1)  

طي في علم الحديث.( ألفية السيو7)  

.373( التقييد واإليضاح ص: 3)  

.7/1اإلصابة في تمييز الصحابة ( 7)  

الت علوم 778( يُنظر: تيسير علوم الحديث للطحان ص: 6) ، ولطائف الرواة المخضرمين، ومطوَّ

 الحديث.
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الحديث علم نشأة  

   النبي على الوحي بدء قدم قديم الحديث علوم نشأت أن شك ال

ة ال يوجد سن ،الرواية علم منها نشأ علم لفأوَّ  د هذا ألنَّ في صدر النبُّوَّ

اة يخشى من أ ،نقطاعهايخشى من  ٌر أو أو كثرة روَّ ن يندسَّ فيهم مزوِّ

.يُدلِّس مدلَّس  

 رضي المؤمنين أم خديجة عند منصدرت للحديث   ِرواية لأوَّ قيل أنَّ و 

يفة ولكنَّ هذه الرواية ضع السالم، عليه جبريل مجيء قصةمن  ،عنها ّللا

، والدوالبي في الذريَّة الطاهرة ص: 7185/6أخرجا اآلجري في الشريعية 

ة 36 ، وهذا الحديث من رواية أحمد بن 161/7، والبيهقي في دالئل النبوَّ

محمد بن إسحاق، وهو صدوق عبد الجبَّار وقد ضعَّفوه، وهو رواها عن 

وهو رواها عن إسماعيل بن أبي يخطُئ، وقد اختُلف في االحتجاج به، 

له سماع عن  وإسماعيل هذا لم يُدرك خديجة، وليسحكيم عن خديجة، 

 أحد من الصحابة)1(. 

لأنها  :وعلى العموم لشرف خديجة رضي ّللا عنها يمكن قول  حدَّث من أوَّ

ل فهو مع ضعفه، السنة وحي من حديثب  ذلك ومن ،علومها من نشأ ما أوَّ

لين، بزغ وإسالم السابقين وإرساله،  النبي إنباء حين أي الحين،  األوَّ

 ،وكانت الوحي الثاني شارحة للقرآن مبيِّنة له القرآن، مع ةالسنَّ  نور

بين  الصراع ملحمة وبدأت والحكمة، باآليات اإلسالم شمس وسطعت

والباطل. الحق  

 الثةلث متدتا التي المحمدية البعثة سنوات فترةأي  الفترة، هذه وخالل

شريع الت مصادر في منزلتها نزلتأُ  قد ةالنبويَّ  نةالسُّ  كانت عاما وعشرين

 وجل، وإلى عز ّللا رضى إلى سبيل ال أنه الحين ذلك من وُعلِم ،اإللهي

  النبي سنة من وبيانه ل،المنزَّ  تعالى ّللا إال بكالم الدارين، بسعادة الفوز

.والفعلية والتقريرية القولية   
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 النور هذا من قتباساال على الصحابة حرص عظيم ذكر في أطيل ولن

 القلوب ومدِّ  ،سماعاأل قبل لبابباأل إليه وإصغائهم ، للنبي لمالزمتهم

 من واترك فما ،جساداأل قبل رواحباأل به حتفافهموا بصار،األ قبل للنظر

 إالَّ  يراتقر وال وضبطوه، إال فعال وال نقشوه، القلوب وفي إالَّ  قوال أقواله

ضاهم.، فرضي ّللا عنهم والتَّابعين وأتباع التَّابعين وأرعلما به وأحاطوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.1/785) ،(1/67) ،(5/76) ،( 11/736) حجر البن" التهذيب تهذيب": ينظرللمزيد ( 1)  
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بار التَّحقُّق من األخ  

حابةمن إنَّ التحقُّق من األخبار كان  متن إالَّ أن النَّقد كان في ال ،عصر الصَّ

ال لعلوِّ السَّند حين ذاكوذلك ألسباب:  ،دون السَّندفقط  احب ،أوَّ ي يأخذ فالصَّ

ن نزل يأخذه من فيِه صحابيٍّ آخر، إمشافهة، و رسول ّللا  الحديث من

رورة هفإنَّ  :ثانياو حابة رضوان ّللا من المعلوم بالضَّ  لىتعا أنَّ كلَّ الصَّ

حابة ،عليهم عدول  ولكن العدل ينسى و يخطئ دون قصد لهذا كان الصَّ

ة المتون ن اك إن على القرآن فال شكَّ  ذلك بعرضها، ويتثبَّتون من صحَّ

من و ،للشريعة عامة فهو متن غير صحيحو ،المتن مخالفا للقرآن خاصة

ليكة ديث ابن أبي م، هذا لحنا عائشة رضي ّللا عنهاالذين نقدوا المتون أُمُّ 

رها ابن وحض ،جئنا لنشهدهافبنة لعثمان رضي ّللا عنه بمكَّة قال: تُوفيت ا

ء جلسُت إلى أحدهما ثمَّ جا :، أو قالوإنِّي لجالس بينهمابن عبَّاس عمر وا

تنهى  أال: عمر لعمرو بن عثمان ، فقال عبد ّللا بنفجلس إلى جنبياآلخر 

يعذَُّب ببكاء أهله : إنَّ الميِّت لقال رسول ّللا  نَّ ، فإالنِّساء عن البكاء

مَّ ه يقول بعض ذلك ث: قد كان عمر رضي ّللا عنعليه، فقال ابن عبَّاس

: صدرُت مع عمر رضي ّللا عنه من مكَّة حتى ( قال بن عبَّاسحدَّث ) أي ا

ر ، فقال: )أي عمر( اذهب وانظ، إذا هو بركب تحت ظلِّ شجرةءكنَّا بالبيدا

كب، قال: فنظرت فإذا هو صهيب فأخبرته ر ، ) أي أخبر عمإلى هؤالء الرَّ

 رتحلعه لي فرجعُت إلى صهيب، فقلت: اأد :أنَّه صهيب( قال )أي عمر(

ا أصيب عمر دخل صهيب رضي ّللا عنه ،المؤمنين لحق بأميرفا ما فلمَّ

 يا صهيب :فقال عمر رضي ّللا عنه ،وا صاحباه: وا أخاه يقول يبكي

الميِّت ليعذَّب ببكاء أهله عليه، قال : إنَّ رسول ّللا أتبكي عليَّ وقد قال 

ا مات عمر رضي ّللا عنابن عبَّاس  ه ذكرت ذلك لعائشة رضي ّللا: فلمَّ

المؤمن ليعذَّب  إنَّ  ث رسول ّللا ّللا ما حدَّ رحم ّللا عمر، و :عنها، فقالت

إنَّ ّللا ليزيد الكافر عذابا : "قال رسول ّللا ، و لكن ببكاء أهله عليه

 ةٌ رَ زِ اوا وَ رُ زِ  تَ اَل وَ  :: حسبكم القرآنأهله عليه"، قال: وقالت عائشةببكاء 
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ن قال اب .ىو أبكَ  أضحكَ  : وّللاُ لكعند ذ بن عباس: اوقالَ  :، قالَ ىرَ خْ َر أُ زَ وِ 

 أبي مليكة: وّللا ما قال ابن عمر رضي ّللا عنهما شيأ)1(. 

حابةمن هذا تفهم أنَّ تصحيح الخبر وو بقي ، وتضعيفه كان من عصر الصَّ

تهاألمر على ذلك الحال ال يُقبل حد .يث إالَّ بعد التثبُّت من صحَّ  

فتنة ن نزل السَّند وبعد الالسَّند هذا بعد أو لكن النقد أصبح في المتن و

.تحديدا  

 ألونيس يكونوا لم: قال سيرين بن عن مسلم صحيح مقدمة في جاء فقد

 أهل إلى فينظر رجالكم، لنا سموا: قالوا الفتنة وقعت فلما اإلسناد، عن

 السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فال يؤخذ حديثهم)7(. 

 رحالج علم ظهر فقد سنده، معرفة بعد إال قبليُ  ال الخبر أنَّ  على وبناءً 

 نم والمنقطع صلالمتَّ  ومعرفة وأحوالهم، الرواة على والكالم والتعديل،

 لىع لكن اةالروَّ  بعض في الكالم وظهر الخفية، العلل ومعرفة سانيد،األ

األمر. لأوَّ  في المجروحين الرواة لقلة ة،قلَّ    

 بالحديث تتعلق كثيرة علوم في البحث ظهر حتى ،ذلك في العلماء عتوسَّ  ثم

 منسوخه، من ناسخه ومعرفة وأدائه، تحمله وكيفيه ضبطه ناحيه من

.شفويًّا هذه العلوم ونيتناقل كانوا العلماء أنَّ  إالَّ  ذلك، وغير  

 رقةمتف أمكنة في لكن ل،وتسجَّ  تكتب العلوم هذه وصارت مراأل تطور ثم

  .هالفق وعلم األصول، كعلم خرىاأل العلوم من بغيرها ممزوجة الكتب من

 ابكت ثنايا وفي ،"الرسالة" كتاب مباحث بعض أثناء مانجده: ذلك ومن

.الشافعي لإلمام" ماأل"  

  تبهك وما ،كتبه من وغيرها الثالثة تواريخه في البخاري اإلمام سجله وما

 ومن معاصريهم من والتعديل الجرح علماء من عالماأل مةاألئ هؤالء غير

مصنفاتهم. في العلم هذا قواعد بعض يسوقون كانوا الذين بعدهم  
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 واستقرَّ  قطافها، وحان ثمارها، وأينعت العلوم، هذه نضجت المَّ  وأخيرا

ابع القرن في وذلك غيره، عن فن كل واستقلَّ  االصطالح، أهل  الرَّ

 من لأوَّ  وكان مستقل، كتاب في المصطلح علم العلماء أفرد ،الهجري

 350 سنة المتوفى ،هرمزيامَ الرَّ  أبو محمد القاضي بالتصنيف أفرده

.والواعي الراوي بين الفاصل المحدث :كتابة في هجري  

 للخطيب وكان ،بتوتشعَّ  وكثرت العلم، هذ في المصنفات ذلك بعد توالت ثم

 من مبحث ترك فما ،الفن هذا في الطولى اليد تعالى ّللا رحمه البغدادي

ا.بابً  فيه أفرد وقد إالَّ  العلم هذا مباحث  

الت ألفية العراقي، للحافظوم في هذا الو قد نظِّمت النُّ  ظ فن فمن المطوَّ

طه  بتدائيَّة نظم البيقونية لعمر أوهجري، و من النظوم اال 805العراقي تـ 

هجري 1080 ـبن محمد بن فتوح البيقوني ت  

لي، شبياإل بن فرح" االمحبلشيخنا "" منها نظمنا هذا "غرامي صحيحو

 رحمهم ّللا تعالى أجمعين.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.577/7وعبد بم حميد  رافعمسلم عن محمد بن . و733/1 رواه البخاري عن عبدان (1)  

.76( صحيح مسلم 7)  
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 مبادئ علم الحديث

 

ن يعرف علم وفَّقني ّللا إيَّاك لما يحبُّ و يرضى أنَّه ينبغي لدارس كلِّ فنٍّ أا

ره، ومبادئه العشرة وهذه المبادئ جمعها ، توعبهيس، هذا كي يتصوَّ

أبيات فقال : ، فيرحمه ّللا تعالى الصبَّان  

رهــــــالثَّمإنَّ مبـادي كـــلِّ فـــنٍّ عشــــره * الحدُّ والموضوع ثمَّ   

حكم الشَّارع ستمدادسم اإلوفضلـــه والواضـــــع * و اال ةــــنسب  

رفا.ـمن درى الجميع حاز الشَّ والبعض بالبعِض اكتفى * مسائل و  

ل المبدأ ه: األوَّ :: التَّعريفهوالحد و ،حدُّ  

يض ، نقالحديث هو الجديد من األشياء :في لسان العرب جاء :الحديث لغة

ُد شينَّه يحدُث وأل ،كثيرهيطلق على الكالم، قليله و، والقديم ئًا فشيئًا يتجدَّ

 وجمعه أحاديث)1(. 

ول أو فعل أو من ق  هو كل ما صدر من رسول ّللا: الحديث اصطالحاو

 تقرير أو وصف أو سيرة قبل البعثة أو بعدها.

ا علم الحديث: فو  من المتنف بها أحوال السَّند وهو القواعد التي يعرأمَّ

من  الحديث النبوي، من حيث القبول والرد، وعلى هذا فعلم المصطلح هو

ل بها إلى معرفة صحيح الحديث من سقيمه صَّ .علوم اآلالت التي يُتوَّ  

على قسمين:هذا  وعلم الحديث  

ده الحديث وعلله ونق مصطلحعرفة والمقصود به: م :علم الحديث دراية 

..والحكم عليه.  

.طهاضبنقل السنَّة ومعرفة كيفيَّة : والمقصود به: رواية الحديث وعلم   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( لسان العرب البن منظور.1)  
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:الحديثأي موضوع علم  :موضوعه المبدأ الثَّاني:  

قبول بين ال متنه، من حيث التحقيقويث سند الحد :الحديثيتنوال علم 

 والرد، وكيفيَّة روايته، من حيث التلقِّي واألداء.

:ثمرته: المبدأ الثَّالث  

ة من تعلُّم علم الحديثالفائدة المرجالثَّمرة و دراية: وَّ  

حيح بأقسامه إ ،: معرفة صحيح الحديث من سقيمههو  لىفينسب الصَّ

عيف يردُّ ، ويعمل بهو رسول ّللا  .وال يعمل بهالضَّ  

ا الثمرة المرج ة من تعلُّم علم الحديث روايةو أمَّ   :وَّ

نَّة وضبطها صدرا أو كتابة، وكيفيّة التَّحم تعلُّ  :هو ل كيفيَّة نقل السُّ مُّ

.، وتعلُّم آداب كل ذلكاآلداءو  

ة من تعلُّ  اأمَّ و هو  :درايةأي علم الحديث رواية و ،م كليهماالثمرة المرجوَّ

من التَّحريف والتزوير، ونشر الصحيح  رسول ّللا  سنَّةالحفاظ على 

ا ينجرُّ عنه دحر العمل بمقتضاهامنها، والتنبيه من سقيمها، و ، ممَّ

ا إذا تركت السنَّة اشته رت البدعة، فإذا ما نشرت السنَّة ماتت البدعة، وأمَّ

ى أهل فينكرون علالبدعة، حتَّى يظن الناس أنَّ البدعة سنة والسنَّة بدعة، 

ديث السنَّة سنَّتهم، ويمدحون أهل البدعة على بدعتهم، وعلى هذا فعلم الح

 واجب عيني  على كل مسلم علما وعمال ونشرا في زمن البدعة، قياسا

أ على جهاد الدفع، فهو واجب على كل مسلم وقت الزحف، وأي زحف أسو

لى ينه سبحانه، وعمن هدم دين ّللا تعالى من الداخل بنشر البدعة في د

زمن  هذا أصبح علم الحديث من أوجب الواجبات العينيَّة على كل مسلم في

 البدعة، وّللا أعلم.
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ابع:   :فضلهُ المبدأ الرَّ  

 ول ّللاه متعلِّق بحديث رسال تحصى ألنَّ ال تعدُّ والحديث  فضائل تعلُّم علم

دعاء النبي منها من قول غيره، و يز قول النبي تمي :، فمن فضائله

نه قال: عن زيد بن ثابت رضي ّللا ع، فألصحاب الحديث بنضارة الوجه 

ر ّللا امرًءايقول سمعُت رسول ّللا  ى حديثًا فحفظه حتَّ سمع منَّا  : "نضَّ

يبلغه، فُربَّ  حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وُربَّ حامل فقه ليس 

 بفقيه")1(. 

ا ذُ   نَدٍ بِسَ  اْلَحِديث ُعلُوم فِي اْلَحاِكم أَْخَرجَ  ،ر حديث الفرقة المنصورةكِ و لمَّ

 َوِمنْ  ،هُمْ  َمنْ  أَْدِري فاََل  اْلَحِديث أَْهل يَُكونُوا لَمْ  إِنْ  :قال أَْحَمد َعنْ  َصِحيح

 طَِريق يَِزيد بن َهاُرون ِمْثله)7(. 

:أهل الحديثمادحا رحمه ّللا تعالى ابن حجر  انشدوقد   

ارهـطوبى ألصحاب أخب* وهنيئًا ألصحاب خير الورى   

ارهـــــذكدنا بتُ ــره * ونحن سعــــازوا بتَْذِكيـــك فــالئوأُ   

ارهـــــتبَّاع أنص * وها نحن سبقونا إلـى نصــــره وهم  

ا حُ رِ مـنا لُــقى عيــــنه * عكفنا على حفظ آثــــاره)3(.   و لمَّ

:رحمه ّللا تعالى و قال السيوطي  

هوله * وُرمت أن تحظى بكل المرامإن خفت يوم الحشر أو   

 فعش على سنَّة خير الــورى * مقتفيًا أهل الحديث الكــــرام)7(. 

 وقال الحسن ين محمد النسيوي: 

 أهل الحديث هم أهل النبيِّ وإن * لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا)6(. 

  :ّللا رحمه أبي أنشدني: ّللا رحمه أحمد اإلمام ابن ّللا عبد وقال

ارُ ــاآلث تىـللف المطيةُ  نعمَ  * ارُ ـــــأخب دٍ ـــمحم يِّ ــالنب دين  

نهارُ  والحديث ليلٌ  فالرأي*  هـوأهل الحديث عن ترغبنَّ  ال  

 ولربَّما جِهلَ  الفتى أثرَ  الُهدى * والشمسُ  بازغة لها أنوارُ )5(.
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 وقال ابن جرير الطبري:

ي جــنَه ىــعل*  مـــفإنه ثـــالحدي ابــبأصح كَ ـــعلي َماـــمعل زال ال نـــللدِّ  

امَ ـــوأَْظلَ  مُ ــالبهي لــاللي َدجى ما إذا*  هـــوأهل ثـــالحدي يـف إال الدين وما  

تََمىانْ  البَِدع إلى َمن البرايا وأغوى * اعتَزى السنن إلى َمن البرايا وأعلى  

وَمن تــرك اآلثــــار ضلَّ ــــل سعيَ ـــه * وهـل يَتـُرك اآلثـارَ  مـن كان ُمسلِمَ ا 

.)2( 

 وقال الشافعي رحمه ّللا تعالى: 

 النبي أصحاب من رجالً  رأيت فكأني الحديث، أصحاب من رجالً  رأيتُ  إذا

، جزاهم ّللا خيراً، وهم حفظوا لنا األصل، فلهم علينا  الفضل)8(.  

:وقال  

 عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباً )5(.

ا تمسَّكوا وعملوا به،  وكلُّ هذا فضل ّللا تعالى على أهل الحديث، لمَّ

 واشتغلوا به، وافنوا العمر في الذبِّ عليه.

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

حه األلباني،7758 ابن ماجه( رواه 1) ورواه أبو داود والتِّرمذي. ، وصحَّ  

.305/13فتح الباري  (7)  

 وانظر( 310: ص) التحديث وقواعد ،(36) في ذكر الصحاح الستة ألبي الطيب صديق خان ( الحطة3)

منها. شيء على هناك تعليقه  

.36ص:  ألبي الطيب صديق خان ( الحطة في ذكر الصحاح الستة7)  
.52ص:  ألبي الطيب صديق خان ( الحطة في ذكر الكتب الستة6)  

 بن لعبدة إنها: للخطيب( 25: ص) الحديث أصحاب شرف وفي ،(36/  7) وفضله العلم بيان جامع( 5)

 طرق الفتى جِهلَ  ولربَّما، وفي روايات أخرى قال: أعلم وّللا لغيرهما، بعضهم ونسبها األصبهاني، زياد

. مكان: أثر الهدى.الهُدى  

البن كثير. 308/17البن عساكر، والبداية والنهاية   701/67( تاريخ دمشق 2)  

.65/10( سير أعالم النبالء 8)  

.20/10( السابق 5)  

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
32 

:نسبتهالمبدأ الخامس:   

إن ا هذ ،غيرهواألصول الشَّرعية كالفقه و مالحديث إلى العلو ينسُب علم

ا ، وكعلم خاص د علم الحديثوكان المقص  حديثال هو إن كان المقصودأمَّ

در ر الثَّاني من مصاالعلوم الشرعية وهو المصدأصول فهو أصل  نفسه،

ٌل لآلالتَّشريع وال فرق بين الحديث و كتفى خر وال يُ القرآن فكل  منهما مكمِّ

.وإنَّما يقدَّم القرآن على الحديث لشرفه ،بأحدهما أبدا  

:استمدادهُ مبدأ السَّادس: ال  

ويسمى بالمرفوع  من كالم رسول ّللا يستمدُّ مادته  :علم الحديث رواية

إن و ،يسمى بالموقوفالصحابة الكرام رضي ّللا عنهم ف من كالموإن كان 

بانيين فيسم  م من العالماءبعدهمن كان من كالم التَّابعين و قطوع.ملباالرَّ  

او  ذيادَّته من كالم العلماء كمسلم والترمم يستمدُّ ف :علم الحديث دراية أمَّ

.غيرهموابن أبي حاتم، و  

:واضعه :المبدأ السَّابع  

حابة الكرام رضوان ّللا عليهدرام الحديث رواية ولواضع ع م ية هم الصَّ

ث دينقدوا المتون كما سبق في حهم الذين حاديث، وا لنا األوْ فهم الذين روَ 

ل من صنَّف في علم الحديث كتابا مستقاّلً هو القاضي أبعائشة، و و أوَّ

اَمهُْرُمزي د الرَّ اوي و محمد الحسن بن خالَّ أسماه المحدِّث الفاصل بين الرَّ

 والواعي، وقد سبق وذكرناه.

خاطرة في قلبي وددت أن  أرى، وأهل العلمعند  وهذا هو المتَّفق عليه

الى: أنَّ واضع الحديث وعلومه هو ّللا تبارك وتعالى، قال تع أكتبها وهي؛

ِ  آيَاتِ  ِمنْ  بُيُوتُِكنَّ  فِي يُْتلَى َما َواْذُكْرنَ " ، وغالب [73]األحزاب: "َواْلِحْكَمةِ  ّللاَّ

 أهل العلم على أنَّ المقصود بالحكمة هي السنَّة)1(.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

خير  لمحمد ينظر في ذلك تفسير الطبري، وابن كثير، والقرطبي، والسعدي، والواضح في التفسير (1) 

 رمضان يوسف، وغيرهم.
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 َوْحيٌ  إاِلَّ  هُوَ  إِنْ *  اْلَهَوى َعنِ  يَْنِطقُ  َوَماودليله قوله تعالى: "

 السنَّة أن على داللة أيًضا وفيها: القرطبي قال، [7 – 3]النجم: "يُوَحى

ل في العمل)1(.  كالوحي المنزَّ

إنَّما هو وحي من ّللا تعالى وسواء كان  وباآليتين علمنا أنَّ كالم النبيِّ 

إذ أنَّ وحيا،  هذا الكالم قرآنا أو حديثا، ويجب أن يكون كالم رسول ّللا 

ة متعبدة باتِّباع رسول ّللا رجنا بهذا أنَّ كالم خفي القول والعمل، ف  األمَّ

 ، ويبقى علم الحديث دراية ورواية،تعالى هو من عند ّللا رسول ّللا 

علم هذا الحفظ وهو علم مجعول لحفظ السنَّة، فأقول: أنَّ ّللا تعالى تولَّى 

ْلنَا نَْحنُ  إِنَّابنفسه ودليله قوله تعالى: " ْكرَ  نَزَّ فِظُونَ  لَهُۥ َوإِنَّا ٱلذِّ  ]الحجر:"لََحَٰ

ح الصحي القرآن وحده أم الكتاب والسنَّة؟ د بهوالذكر هنا هل المقصو ،[5

تاب من القتران الكتاب بالسنَّة، فحفظ الك معا، الكتاب والسنَّة هو أنَّ المراد

رورة وإالَّ ضاع الكتاب بضياع السنَّة والحديث  هو ذي، الحفظ السنَّة بالضَّ

الم فبحفظ ك ،مبيٌِّن لكالم ّللا تعالى ألنَّ كالم الرسول هذا أعمُّ من السنَّة، 

سول  ْكرَ  كَ إِلَيْ  َوأَنَزْلنَاودليله قوله تعالى: "يُحفظ كالم ّللا تعالى،  الرَّ  الذِّ

لَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُبَيِّنَ   َعلَْيكَ  أَنَزْلنَا َوَما، وقال تعالى: "[77]النحل: "إِلَْيِهمْ  نُزِّ

وبهذا يتبيَّن لك أنَّ ال  ،[85]النحل: "فِيهِ  اْختَلَفُوا الَِّذي لَهُمُ  لِتُبَيِّنَ  إاِلَّ  اْلِكتَابَ 

، فيجب عقال وبالضرورة مجال لبيان كالم ّللا تعالى إالَّ ببيان رسول ّللا 

 مع جملة حفظ كالم ّللا تعالى، ألنَّه بيان له، فإن حفظ كالم رسول ّللا 

ة وعلى هَذا فواضع علم الحديث رواية ودراي ضاع المبيُِّن ضاع المبيَُّن،

ل  فهو الذي هو ّللا تبارك وتعالى، أسَّس أسسه، وقعَّد قواعده، وأصَّ

ل إلهامأصوله، ثمَّ ألهمه أصحاب رسول ّللا  موه ه إليهم ما تعلُّ ، فكاَن أوَّ

با الدين هو السنَّة، فال دين بال سنَّة، فنحن لم نرى كتا أنَّ  من نبيِّهم 

، ولكنَّه خبر صدر من عليه السالم من السماء وال رأينا جبريل نزل

، وهذا الخبر هو حديث، فصدَّق الصحابة تصديقا  الصادق المصدوق

، ثمَّ نقلوا األخبار عنه جازما  كنقلهم القرآن، لعلمهم  قطعيا منافيا للشكِّ

قهم حال جمعهم ال أنَّ الدين في السنَّة، هكذا و قرآن،وتحقَّقوا من أخباره تحُّ

حتَّى  ، فكانوا على عهد الذين سبقوهم، ثمَّ الذين يلونهم،للذين من بعدهم

، وهذا أيضا من شرف علم الحديث أنَّ واضعه ربُّ  نضج العلم واستقرَّ

فلله الحمد.األرباب العزيز الوهَّاب،   
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:اسمهالمبدأ الثَّامن:   

:سماء علم الحديثمن أ  

، ، ويسميه بعضهم بالسنَّةالحديثعلم أصول علم مصطلح الحديث، و

 والصحيح أنَّ الحديث أعمُّ من السنَّة.

:حكم الشارع فيه: لمبدأ التَّاسعا  

 فهو فرض ،نواهي، وأوامر، وحكم تعلُّم ما في الحديث النَّبوي من سننٍ 

ين ، إذ أنَّ كلَّ لى كلِّ مكلَّفعين ع تِّباعه إالَّ ال يمكن او اتِّباعه في الدِّ

علمه.بتعلُّم   

ا حكم تعلُّمو ألّمة ، إذا قام به ما يكفي من اعلم الحديث فهو فرض كفاية أمَّ

ما  إن كنَّا في زمن البدعة أصبح تعلُّمو سقط الواجب فيه عن الباقين،

ن ما يمنعه م على كل مسلم، على أن يتعلَّم منه ا عينيّايكفي منه واجب

حيح وغيره.  الوقوع في البدعة، كمعرفة شروط الصَّ

ل تعلََّم ما في الحديث ل والثَّاني؛ أنَّ األوَّ ، أي أوامره والفرق بين األوَّ

، الذي نحن بصدده.، والثَّاني تعلََّم علم الحديثونواهيه  

:مسائلهالمبدأ العاشر:   

وايمسائل عل ة م الحديث كما قال السيوطي: علم يعرف منه حقيقة الرِّ

اة حال الرُّ ، وأنواعها وأحكامهاشروطها وو وشروطهم وأصناف وَّ

 المرويَّات وما يتعلَّق بها)1(. 

واية والمقصود هو أ نَّ من مسائل علم المصطلح معرفة حقيقة الرِّ

ث أنواع الحدي ويشمل كالم السيوطي أي شروط نقل األخبار، وطها،روش

 قد أوصلو، ضعيف بأنواعهال، وحسن كذلكالصحيح بأقسامه والمن 

 أوصلها ستِّين نوًعا ومنهم منإلى خمس و أنواع الحديث بعض العلماء

نيٍِّف.إلى مائة و  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( تفسير القرطبي.1)  

اوي( 7) .16ص:  تدرب الرَّ  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
35 

ةمفردات  بالحديث خاصَّ  
ندُ  - 1   الطَّريق الموصلة إلى المتن.: هو السَّ

 واإلسناد: هو إسناد الخبر إلى صاحبه.

نتهى إليه السَّند من الكالم.ا : هو ماالمتنُ  - 7  

ج - 3 يجمع األحاديث بأسانيدها في كتاب، : هو الذي المْخرُج أو المخرِّ

مسلم.كالبخاري و  

عالًما واء كان : هو الذي يروي الحديث بسنده إلى قائله سدُ الُمسنِ  - 7

أو  ، وهو الذي أخذ الحديث من شيخه سماًعا أو قراءةً بالدِّراية أم ال

، أو غيرهمما سيأتي في الشرح.إجازة  

 من ويكثر قواعده، ويتقن الحديث، بعلم يشتغل من هو: المحدث - 6

والمتن، والصحابي مْخرجه بذكر وذلك مجالسه، في وسرده حفظه  

 عةبض حفظ من أيامنا وفي ،متمكن محدث إلى مبتدئٍ  محدث من ويختلف

 بيلق أن ستحقا أو ضبطها ضبط كتاب المتقدمة بالصورة حديث أالف

تغل ، والصحيح أنَّ األمر ليس فيه عدد، بل األمر فيه شغل، فكلُّ مشبذلك

 بعلم الحديث رواية ودراية فهو محّدث، وإن كان مشتغال بالرواية دون

مسند، وكلُّ محدِّث مسند، وال علم بالدراية، مع السند المتصل، فهو 

 عكس.

حرمه ّللا تعالى ر المناوي حدده وقد المحدث، من أرفع هو: الحافظ - 5

 وغيره بأنه من يحفظ مائة ألف حديث...)1(. 

 وهذا العدد لم يبلغه الصحابة، والسبب أنَّ المكثرين من الصحابة ال

ا م ، وكما والموقوفن بعدهم فيروون المرفوع يروون إالَّ المرفوع، وأمَّ

زون من رواية األحاديث خشية الخ  في أِ طأنَّ معظم الصحابة كانوا يتحرَّ

عوا من ذلك كذلك و فمنهم من يحفظ الكثير ولم يرو إالَّ القليل، نقلها فتورَّ

ة فإن كان ألبي هريركلَّ مرويَّات الصحابة،  اأنَّ الحفاظ من العلماء جمعو

حديثا، وغيره من الصحابة كل واحد  7530حديثا، والبن عمر 6327مثال 

ياتهم، و  هذا بجمعهممنهم له عدد من األحاديث، فيجمع الراوي كل مروِّ

 وصلوا لمئات اآلالف من األحاديث.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.177( للمزيد يُنظر الحكومة النبويَّة للكتاني الفاسي ص: 1)  
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 فالمكثرون من الصحابة، على رأسهم أصحاب األلوف وهم سبعة:

حديثا. 6327أبو هريرة: وبلغت مرويَّاته  - أ  

حديثا. 7530عبد ّللا بن عمر:  - ب  

حديثا. 7785أنس بن مالك:  - ج  

حديثا. 7710أم المؤمنين:  عائشة - هـ  

حديثا. 1550عبد ّللا بن عباس:   - و  

حديثا. 1670جابر بن عبد ّللا:  - ز  

حديثا.  1120أبو سعيد الخدري:  - ي  

 ثم أصحاب المئين وهم عشرة:

عبد ّللا بن عمرو بن العاص: حديثا، و 878روى  عبد ّللا بن مسعود:

في  ر العاص، هو أحفظ النَّاسحديثا، وبالنسبة لعبد ّللا بن عم 200روى 

اته ال عدد حفضه، فقد حديث رسول ّللا   أبو قال، ولكنَّ هذا عدد مروِّ

 ّللاِ  عبدِ  من كان ما إال مني  ّللاِ  رسولِ  بحديثِ  أعلمَ  أحدٌ  كان ما :هريرةَ 

 ستأذنَ ا أكتُب، وال أعي وكْنتُ  بقلبِِه، ويعي بيِدهِ  يكتبُ  كان فإنَّهُ  عمٍرو بنِ 

رسولُ  ّللاِ   في الكتابِ  عنه فأِذنَ  له)1(. وعلي بن أبي طالب: 632 

 حديثا.

رسالة اسمها "أسماء الصحابة وما لكل الظاهري وألبي محمد بن حزم 

 واحد منهم من عدد"، فيها ما يغني الطالب.

ي: من المتأخرين جماعة بلقب الحافظ لقب وقد  ،تيمية وابن ،كالمزِّ

 ،، والسخاوي، والسيوطيحجر وابن ،والعراقي ،كثير وابن ،والذهبي

  وغيرهم.

، والثوري ،مالك: منهم جماعة به لقب: الحديث في المؤمنين أمير 2

وشعبة بن الحجاج، والبخاري، وأحمد)7(، وغيرهم... ولم يظفر بهذا اللقب 

ة، الذي بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحصيل هذا العلم،  إالَّ أئمَّة األئمَّ

 وأفنوا العمر فيه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.760/1( فتح الباري للعسقالني 1)  
( يُنظر تذكرة عبد الرزاق المهدي.7)  
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، من قول أو فعل او تقرير أو وصف او ما رفع إلى النبي الحديث:  - 8

 سيرة قبل البعثة أو بعد البعثة.

للحديث، ومثله عندهم مصطلح عند الجمهور هو مرادف الخبر:  - 5

ا اللما سيأتي بيانه الحقا سنَّةالوال يكون الحديث مثل  السنة، خبر فقد ، وأمَّ

ة أو رواياتهم الموقوف ،خبار الصحابةُروَي من أا أنَّه م استقرَّ األمر على

 عليهم، كفتاويهم.

األثر  خرين، وقيلعند المتأ ن الصحابة والتَّابعيناألثر: هو ما أثر ع - 10

ي، الخبر للصحابأنَّ هو: ما أُثر عن التَابعين من أخبارهم وفتاويهم، كما 

، ويُعجبني هذا التقسيم.والحديث للرسول   

ال، بسكون ،للقُدس نسبة: القدسي الحديث - 11  أخوذم ضمها، ويجوز الدَّ

 عن  النبي الذي يرويه الخبر وهو والتنزيه، التطهير وهو التَّقديس، من

.وتعالى تبارك ّللا  

  :ثالثةأقسام  تعالى ّللا إلى المضاف الكالم: الهيتمي حجر بنا قال

 اقدمناه أوجهٍ  من بإعجازه البقية عن لتميزه القرآن؛: أشرفها وهو أولها

 التغيير من محفوظةً  الدهر، ممر على باقيةً  معجزةً  وكونِه الكتاب، أولَ 

 معنى،بال وروايته الُجنب، لنحو وتالوته للمحدث، مسِّه وبحرمة والتبديل،

 سنات،ح بعشر منه حرفٍ  كل وبأن قرآنًا، وبتسميته الصالة، في وبتعيُّنه

 منه ةالجمل وبتسمية عندنا، وكراهته أحمد، عند روايةٍ  في بيعه وبامتناع

.وسورة آية  

 ك،ذل من شيءٌ  لها يثبت ال القدسية واألحاديث الكتب بقية من وغيُره

ه، فيجوز  الة،الص في يجزئ وال بالمعنى، وروايته ذكر، لمن وتالوته مسُّ

 منعيُ  وال عشًرا، حرفٍ  بكل قارئه يُعطى وال قرآنًا، يُسمى وال يبطلها، بل

.اأيضً  اتفاقًا سورة وال آية بعضه يُسمى وال اتفاقًا، يُكره وال بيعه،  

.لهاوتبدي تغييرها قبل والسالم الصالة عليهم األنبياء كتب: ثانيها  

 إسناده مع  عنه آحاًدا إلينا نُقل ما وهي القدسية، األحاديث بقية: ثالثها

 تهاونسب األغلب، وهو إليه، فتضاف تعالى، كالمه من فهي ربه، عن لها

 ؛ بيالن إلى تضاف وقد أواًل، بها المتكلم ألنه إنشاء؛ نسبة حينئذ إليه

 يهإل إال يضاف ال فإنه القرآن؛ بخالف تعالى، ّللاَّ  عن بها المخبر ألنه
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تعالى، فيقال فيه: قال ّللاَّ  تعالى، وفيها: قال رسول ّللاَّ   فيما يروي عن 

 ربه)1(.

 فوااختل لكن ّللا؛ عند من معناه القدسي الحديث أن على العلم أهل أجمعو

. النبي عند من لفظه أن على رينالمتأخِّ  فأكثر لفظه في  

 للصحابة هاقربَّ  بصيغة عنه عبر  النبي لكن قاله، تعالى ّللا أن: يعني

. الكرام  

سول  كان ينقل األخبار  وهذا ليس مفروغا منه ففي األمر نظر، فالرَّ

ظاهر وّللا كالم ّللا تعالى، فالالكفَّار، فكيف ب عن كان النقل حرفيًّا، هذا ولو

هم، كان ينقل األحاديث القدسيَّة بحرفها، ثم يشرحها ل علم أن الرسول أ

أخبر به بالمعنى،  وإن كان في بعض األحاديث ما ينبئ أنَّ رسول ّللا 

واية لجواز رهذا محمول على رواية الصحابة أو من بعدهم،  نَّ فالظاهر أ

واية بصفة عامةالحديث بالمعنى عند البعض واية أولى من ال لفظا ، والرِّ رِّ

حافظ، ألنَّها أسلم من الوقوع في من عالم كان المعنى ولو  ،بالمعنى

 الخطأِ.
 

: صيغتان لرواية الحديث القدسيِّ و  

.ربه عن يروي فيما  ّللا رسول قال: : أن تقولاألولى  

 أنه وتعالى تبارك ربه عن روى فيما  النبي عن ذر أبي حديث: مثاله

قال: "يَ ا عبادِ ي إنِّ ي حرَّ متُ  الظُّ لمَ  علَ ى نفسِ ي وجعلتُ هُ  بينكمْ  محرَّ مً ا فاَل  

 تظالُموا")7(.

قال ّللا تعالى، أي أن تنسبه هلل مباشرة. :أن تقول :والثانية  

 ابنِ  عملِ  كلُّ : ىتعالَ  ّللاُ  قالَ :"قال  النبي عن هريرة أبي مثاله: حديث 

 آدمَ  لهُ  إالَّ  الصوم فإنَّ هُ  لِ ي وأنَ ا أجزِ ي بهِ ")3(. 

سول نقله بلفظه  ومن هذان الحديثان القدسيَّان المباركان، يتبيَّن لك أنَّ الرَّ

: "يا لىال بمعناه، فالحديث القدسي يأتيه من جبريل فيقول قال ّللا تعا

وقوله: قال ّللا  كما هو، فبروايته  .." فيرويه الرسول عبادي .

نقل القول ال المعنى، ألنَّك  تعالى، كما في حديث أبي هريرة، وجب عليه 

جاز له أن يقول لك لم أقل هذا، ولو كان  همأحد من قول إذا نقلت المعنى
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م أكثر خلق ّللا تعالى ورعا، فالظاهر وّللا أعل معناه صحيحا، والرسول 

اللفظ ال بالمعنى.أنَّه كان ينقل األحاديث القدسيَّة ب  

وعدد األحاديث القدسية: 727 حديثا، لكن فيها الصحيح والحسن وبعض 

 الضعيف)7(.

  فائدة:

ن الحديث، هو اإلمام ابن شهاب الزهري، ولكنَّه لم يحطت ل من دوَّ من  أوَّ

عيف، ثمَّ تتابع تالمذة الزهري على جمع األحاديث واآلثار مرتَّب ة على الضَّ

، أبواب الفقه، وممن صنع ذلك، اإلمام مالك، وابن أبي ذئب، وابن جريج

 ومعمر، وغيرهم.
 

 قال السيوطي:

ل جامع الحديث واألثر * ابن شهاب آمرا لــه عــــــمر  أوَّ

ل الجامـع لألبــــواب *  جماعة في العصر ذو اقترابوأوَّ  

 كابن جريج وهُشيم مالك * ومعمــــر وولــــد المــــابرك)6(. 

زاق، ثمَّ ابن أبي ش يبة، ثمَّ تالهم الشافعي والحميدي والطيالسي وعبد الرَّ

ر وأحمد وإسحاق بن راهويه، وكلُّ من سبقوا ففي كتبهم الصحيح وغي

 الصحيح، منها البالغات والمراسيل.

اوية في حتاطا من لأوَّ و حيح وقصد الرِّ  مالك اإلمام هو الحديث من الصَّ

 آلثارمن ا والكثير والمراسيل البالغات بعض روى لكنَّه رحمه ّللا تعالى،

حابة عن  من ابهكت تأخر لذا الفقه، كتابه في جمع وكذلك ،والتَّابعين الصَّ

الصحيحين. عن الترتيب حيث  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.737( الفتح المبين بشرح األربعين للهيتمي ص: 1)  

.622 مسلم ( أخرجه7)  
.0111 ومسلم 1507 البخاري ( أخرجه3)  

السنية. المناوي في كتاب اإلتحافات ( جمعها7)  

( ألفيَّة السيوطي في علم الحديث.6)  
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 بن محمد ّللا عبد أبو اإلمام هو: الصحيح جمع على قتصرا من لوأوَّ 

 يحمل العدد وهذا حديث، ألف ستمائة من كتابه فانتقى ،البخاري إسماعيل

. أصال يصح ال وما صحَّ  ما وعلى المكرر على  

طريقته. على فسار الحجاج، بن مسلم اإلمام ذلك على وتبعه  

السيوطي: يقول ذلك وفي  

ل اريـــــط البخــــفق * على الصحيح ارــالجامع باقتص وأوَّ  

ل بعده من ومسلم واب * على واألوَّ أفضل الصحيح في الصَّ  

 ومن يقدِّم مسلما فإنَّ ـما * ترتيبـــه وُصنعـــه قــد أحكــــــما)1(. 

 وذلك ،واحد موضع في وألفاظه الحديث طرق فيه يجمع مسلم فكتاب

 في يكرر الحديث فإنه البخاري بخالف منه؛ واألخذ التَّناول في أسهل

األحكام. واستخراج استنباط وهي ألغراض متعددة مواضع  

. أوزبكستان: اليوم لها يقال دولة من وهي بخارى، إلى نسبة البخاري

 يعرب أصل من فهو مسلم اوأمَّ  ن،ظَ يُ  كما فارسيا وليس األوزبك من فهو

.فارس في يسكن كان وإنما قشير، بني قبيلة من  

 قمتف" قيل لو وكذلك ،ومسلم البخاري به: المراد :الشيخان رواه - 17

 بيالصحا يكون أن: األول وذلك بشرطين، خراجه،إ على اتفقا أي" عليه

 لوو: أي، المعنى أو اللفظ على يتفقا أن: الثاني والشرط عندهما، واحدا

وسيأتي الكالم عيله في موضعه. يضر، الكلمات ال بعض تغيرت  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

علم الحديث.( ألفية السيوطي في 1)  
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 األشعث بن سليمان وددا أبو وهم: األربعة السننأصحاب  – 13

 725تـ  عيسى بن محمد عيسى أبو لترمذياو ،هجري 726 تـ السجستاني

 بناو ،هجري 303 تـ شعيب بن أحمد الرحمان عبد أبو والنسائي ،هجر

، ولكل واحد من األربعة هجري 723 تـ القزويني يزيد بن محمد ماجه

في السنن. كتاب  

أحاديث  أو ببعض المناكير هأحاديث دتفرَّ  بسبب كتاب ابن ماجه ذكر تأخرو

، وهي ليست بكثير.جدا ضعيفة  

.الصحيحين مع األربعة السنن :هي: الستة الكتب - 17  

 يالدارم وسنن لإلمام مالك، الموطأ: للستة يضاف: التسعة الكتب - 16

.أحمد ومسند  

 حبان، ابن صحيح خزيمة، بنا صحيح :هي: الثةالثَّ  حاحالصِّ  - 15

.الحاكم مستدرك  

.هجري 311تـ لجده، نسب قاإسح بن محمد بكر أبو :هو خزيمة ابن  

.هجري 367تـ  البُستي حاتم أبو وكنيته محمد، سمها انبَّ حِ  بنوا   

 لىع المستدرك صاحب الحاكم ّللا عبد بن محمد ّللا عبد أبوالحاكم هو: و

 الصحيحين تـ 706 هجري)1(.

 فهذه اثنا عشر كتابا من كتب أهل السنَّة ويوجد غيرها...

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اق المهدي. تذكرة( ينظر 1) عبد الرزَّ  
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:الثالثة حاحالصِّ  عن السيوطي قال  

يُخص بجمعه مصنف من أو * نص عليه حافظ حيث وخذه  

ماـــــالحاك ثم يَّ البست لهِ وأوْ  * ماـــمسل ويتلو خزيمة كابن  

 ما ساهل البستيُّ  في كتابـه * فشرطه خفَّ  وقد وفَّ ى بـــــه)1(.

 ثم مة،خزي بنا بعد الثاني البستي حبان بنا كتاب جعلا :أي" لهِ أوْ " قوله

.المستدرك كتاب  

 وهو تان،سيس: فيها ويقال سجستان، من بلدة إلى نسبة" البستي"وقوله

 في قعي معظمه لكن وباكستان، وأفغانستان فارس بين يقع كبير قليما

 فارس.

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ألفية السيوطي في علم الحديث.1)  
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 الفرق بين الحديث والسنة
 

الحديث أعمُّ من السنَّة من حيث المفهوم، إذ أنه يزيد على السنة في 

حتى لو كان منسوخا ليس عليه العمل،  تناوله لكل ما صدر عن النبي 

فاته ويتناول، صفاته الِخلقيَّة من حيث لونه وجسمه وشعره وطوله، وص

ته ومرضه وما يميل إليه من طعام وما ال يرغب  الجبليَّة من حيث صحَّ

ل فيه، وليس المقصود من رواية هذه األمور هو االقتداء، فأنَّه يستحي

 االقتداء به في لونه وال طوله وال غير ذلك، وإنَّما المقصود من رواتها

حتى يصبح عصره وشخصه  الوقوف على عصره ومعرفة النبي 

 ومراحل سيرته على تمام الوضوح والجالء)1(.
 

  :هو وعلى هذا يكون تعريف الحديث

ما أضيف للنبي  من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خِ لقيَّة، أو 

 ُخلُقيَّة)7(، وسيرٍة بعد البعثة أو قبلها)3(، فكل هذا يدخل تحت حدِّ الحديث.
  

ا السنَّة:   وأمَّ

، أو صفة ُخلُقِيَّة.و تقريرأمن قول أو فعل  فهي كلَّ ما صدر من رسول   
 

االقتداء.هذا ألنَّ السنَّة محلُّها   

ح علماؤنا هذه الفر ن ق بين السنة والحديث، فقد ُروَي عن ابووقد وضَّ

نة، المهدي أنَّه قال: سفيان الثوري إمام في الحديث، وليس بإمام في الس

ام واألوزاعي إمام في السنَّة، وليس بإمام في الحديث، ومالك ابن أنس إم

 فيهما جميعا)7(. 

ية لألخبار ومعرفة بالنقد وبالرجال، والمعنى أنَّ الثوري أكثر روا

، واألوزاعي أعلم بالطريقة العمليَّة من سنن األقوال واألفعال واألخالق

 ومالك جمع بين األمرين، بين الطريقة العملية، وبين الرواية والنقد)6(. 

يث وانسجاما مع هذا التفريق فإنَّ أخبار الجاهليَّة المرويَّة في كتب الحد

ث وال نُطلق عليها مسمَّى السنة، وكذلك األحاديث تدخل في الحدي  

ا مسَّت النار، وهو ما صحَّ عن أبي هريرة ،المنسوخة   كحديث الوضوء ممَّ

ا مست النار ولو من ثور أقط"  :أنه قال: قال رسول ّللا  "الوضوء ممَّ

قال: قال له ابن عباس: يا أبا هريرة: أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
44 

  بن أخي: إذا سمعت حديثا عن رسول ّللااالحميم؟ فقال أبو هريرة: يا 

 فال تضرب له مثال)5(.  

ا في ظاهرة أنَّه سنة، وهو يفيد أنَّ من يأكل أو يشرب ممَّ فهذا الحديث 

على  طُبخ على النار فإنَّه يتوضأ بعد ذلك، والسنَّة على خالف هذا، بل هي

ِ  رسولُ  أََكلَ  عنهما، قال: "ما ذكره ابن عبَّاس رضي ّللا   ثمَّ  كتفًا،  ّللاَّ

 َمسحَ  يَدهُ  بمسحٍ  كانَ  تحتَهُ، ثمَّ  قامَ  فصلَّى")2(. 

  ّللاِ  رسولِ  ِمن األمَرْينِ  آِخرَ  كانوما وراه جابر رضي ّللا عنه قال: "

ا مسَّتِ  النَّارُ ")8(.   تَْركُ  الوضوءِ  ممَّ

ا مسَّت –وقال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا   أي ترك الوضوء ممَّ

والتَّابعين ومن بعدهم؛  عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  –النار 

رك مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، إذ رأوا ت

ا مسَّت النار، وهذا آخر األمرين من رسول ّللا  وكأنَّ  الوضوء ممَّ

ا مسَّت النار)5(. ل: حديث الوضوء ممَّ  الحديث ناسخ للحديث األوَّ

، ومع ذلك ال في أبواب الحديثفلو تالحظ أنَّ السنَّة المنسوخة ُذكرت 

 نُطلق عليها لفظ سنة، بل حديث.

 ونخلص من هذا؛ أنَّ الحديث أعمُّ من السنَّة، فكلُّ سنَّة حديث، وال عكس،

مة، حديث وثمرته، ومن السنَّة ما يفيد الوجوب أو الحروالسنَّة هي غاية ال

نَّة ومنها ما يفيد الندب أو الكراهة، ومنها ما يفيد اإلباحة، وهذا مدلول الس

ا بعض الفقهاء فإنَّ الس ثين، وعند أصوليِي أهل السنَّة، وأمَّ نَّة عند المحدِّ
 عندهم نوع من األحكام الشرعيَّة، وهي ما أفاد االستحباب والندب)10( 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ثين ص 1)   بتصرف. 72( الفكر المنهجي عند المحدِّ
بن نزهة النظر، ومقدَّمة ابن الصالح، وألفيَّة السيوطي، والعراقي، وتذكرة ا( يُنظر كتب المصطلح: 7)

  الملقن، وغيرها.
ثين للدكتور . و55السنة وكانتها في التشريع اإلسالمي ص للمزيد يُنظر:  (3) الفكر المنهجي عند المحدِّ

حيم سعيد   .13-17ص  د. وكتاب "أفي السنة شك" ألحمد بن يوسف السي78 -72ص همام عبد الرَّ

  .3/1تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  (7)

.30 – 75( الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص 6)  

، واألقط: اللبن الجاف، والثور: القطعة منه.57/1، وابن ماجه 177/1( أخرجه الترمذي 5)  

  .185( صحيح رواه بو داود 2)

  .1137، وابن حبان 157، وأبو داود 186( صحيح رواه النسائي 8)

. 115/1-170( جامع الترمذي 5)  

بتصرف. 30الفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص ( 10)  
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 شرح القصيدة

ا انتهينا م ب صاحعريف بالقصيدة، والتَّ ، ووعلمه ن تعريف الحديثلمَّ

 ،ديثالح علم، ومبادئ والتحقُّق من األخبار ،نشأة علم الحديث، والقصيدة

ي شرح فنبدأ بمشيئة ّللا تعالى ، المفرداتبعض وشرح  ،بعض الفوائدو

بكي قالإلى  يهذا النظم المبارك، فبأسانيد ين السُّ الحافظ  : أنشدناتاج الدِّ

أحمد بن  : أنشدناظفر النَّابلسي بقراءتي عليه قالأبو العبَّاس أحمد بن الم

:قال اإلشبيليفرح   

َجا َصِحيح َغَراِمي َوُمَسلَسلُ  ُمْرَسل َوَدمِعي * َوُحْزني ُمْعضلُ  فِيك َوالرَّ  

لُ ـــأْجمَ  ـيُروك َوُذلِّ ـَوَمت فٌ ـَضِعي هُ *ُل أنَّ ـالعق دُ ـيَْشهَ  َعنُكــمْ  ِريــَصبْ وَ   

لُ ــــفَأنقـ علــيَّ  لىــيُم ُمشافََهــة ْم * ــــاُع َحِديِثكُ ـــَسمَ  إالَّ  نٌ ــــَحسَ  َوال  

لُ وَّ ـــــــك الُمعَ ــ عليْ إالَّ  دٍ ـأحَ  علـى ي *ـــلِ  َولَْيسَ  َعليكَ  َمْوقوفٌ  َوأْمِري  

ِدلُ ـــــــَوتعْ  تِرقُّ  الِي* على َرْغِم ُعذَّ  يــــلِ  لَكنتَ  إلْيكَ ا َمْرفوعً  َكانَ  ولوْ   

لُ ـــــيُْهمَ و َردُّ ــــيُ  يســوتدل َوُزورٌ  ه *ـــــأِسيغ ٌر الــُمنك َوَعذُل َعذِولي  

لُ ــــأتَوصَّ  هِ ـــبِ  ــــاعمَّ  اعً ــــَوُمنقَطِ  * ىــسَ اأْل  لَ ُمتصِّ  فِيك َزَمانِي يأقَضِّ   

لُ ـــفَأْحمِ  قُ ـــأِطي ال اـــمَ  يــفنِ تُكلِّ  *  ُمْدرج َهْجِرك انِ ـأكفَ  في اــأنَ  اـَوهَ   

لُ لَّ ــــتتح تِيـــُمْهجَ  إالَّ  يــهِ  اــَومَ  * ُمَدبَّجا يدِّ ـخَ  فَْوقَ  َدْمِعي تُ ـَوأْجَري  

لُ ـــبالُمبَل َوقَلبِي َصْبِري َوُمفتِرق * رتِيـــبَوعَ  ِديــَوُسهْ  يَجْفنِ  قٌ فمتَّفِ   

لُ ـــآمُ  كـِمن َوَما يـَحظِّ  فـَومختلِ  * َولَْوَعتِي َوَشْجِوي َوْجِدي َوُمؤتلِفٌ   

لُ ـــيَتَحلَّ  الَهَوى بَِمْوُضوع فغْيِري*  ناـــَوُمَعْنعَ  ُمْسنَدا يـنع دَ ـالَوجْ  ذِ ـخُ   

لُ وِّ ـــأط اَشْرحً  ُرْمتَ  إنْ  َوَغاِمُضهُ  * رْ ـــفَاَعتب الُحب ُمْبَهمِ  ِمنْ  نُبَذٌ  َوِذي  

لُ ـالتذلُّ  الُمِحبِّ  أْوَصافِ  َوَمْشهُورُ  * مْ ــكلِِعزِّ  لـــلِيذَ  ب  ــصَ  مْ ــبِكُ  زــَعِزيٌ   
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لُ وَّ ـــــُمتحَ  ىالقِلَ  َدارِ   َعن كَ وَحقِّ  * هُ ــــَوَمال عْنكَ  البُْعدَ  يُقَاِسي َغِريب  

 ِدلُ ـــَمعْ  كَ عنْ  َواَل  ال َسبِيلُ  إلْيكَ  *  هُ ـــــالَ مَ  لِ ــــالَوسائِ  وعــبَِمقط اقً فْ رِ فَ 

زلُ ــفَأنْ  يَجنِّ بالتَّ  تعلو ِزلتَ  وال *  ةٍ ــــَوِرفعَ  عٍ ــــَمني زٍّ ـــعِ  في لتَ زِ  فاَل  

لُ الُمؤمَّ  وأنت تُعنى الِذي َوأْنتَ  *  بِ ــوزْينَ  ابِ ــبَ َوالرَّ  َدىـــبُِسع يأَورِّ   

لُ ـُمَكمَّ  فِيهِ  فهوَ  ِمْنه النْصفِ  ِمنَ  * اّلً أوَّ  مــث ،رــــآخ نـــِ م اًل أوَّ  ذــــفخُ   

لُ ـُمْشعَ  ةــباببالصَّ  َوقَلبِي مُ ـــأهيِ  * هِ ـــبُِحب يـــأن تُ ــــأقسمْ  إذا رُّ ـــــأبَ   
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القصيدة شرح  

:تعالى ّللا رحمه اإلشبيلي فرح بنا اإلمام يقول    

ومسلسلُ  مرسلُ  ودمعي * وحزني معضلُ  فيك جاوالرَّ  صحيحُ  غرامي  

 انَ كَ  اهَ ابَ ذَ عَ  إنَّ : "تعالى من قوله ،والعذاب الدائم الشرُّ : هو والغرام

َي الغريم : أي ،[56]الفرقان: "اامً رَ غَ  الزما دائما غير مفارق، ومنه سمِّ

لمالزمته ويقال: فالن مغرم بكذا أي الزم له مولٌع به)1(، والغرام أيضا: 

.  الحب المالزم للمحبِّ

ويقصد النَّاظم من النَّاحيَّة الوجدانيَّة)7(؛ أنَّ لوعته من عذابه بحبه دائم 

 ثابت، صحيح، أي: غير فاسد، وال باطل

ا من  و النَّاحية االصطالحيَّة، فيقصد نوعا من أنواع الحديث وأهّمها وهوأمَّ

ث الذي عليه مدار علم الحديث، وهو الحديث الصحيح، حيث أنَّ علم الحدي

 كلُّه يدور على معرفة صحيح الحديث من سقيمه.

يلي كما وهي الحديث من أنواع أربعة الناظم يذكر البيت هذا في   

.صحيح غرامي: قوله في وذلك: الصحيح الحديث   

.معضل فيك جاوالرَّ : قوله في وذلك: المعضلالحديث     

.مرسل ودمعى وحزنى: قوله في وذلك: المرسل الحديث   

.ومسلسل: قوله في وذلك: سلالمسل الحديث  

لى لمصطلحات، فنشرح كلَّ مصطلح عونحن سنتَّبع الناظم في سرده ل

 إالَّ إذا استوجب األمر مخافته في ترتيبه.                   حسب النَّظم،

 فقوله رحمه ّللا تعالى: 

......... * ........................ غرامي صحيح   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( تفسير السعدي، والقرطبي، والوسيط للطنطاوي، والبغوي.1)  
.رب، ينظر قاموس العبفكره تأثر من أكثر بعواطفه متأثرا اإلنسان تجعل نفسية ( الوجدان: حالة7)  
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 الحديث الصحيح

 الصحيح لغة: 

ة، وهي حقيقة في  الصحيح على وزن فعيل، بمعنى فاعل، وهو من الصحَّ

 األجسام، واستعمالها هنا مجاز، أو استعارة تبعيَّة)1(. 

الِمُ ا: ِجْسمِ ال َصِحيحُ  ، تقول:فَِعيل ِصيَغة (ح ح ص)وفي المعجم الغني:   لسَّ

 ِمنَ  الَمَرضِ ، وَعْقلٌ  َصِحيحٌ : َسلِيمٌ  ِمنْ  ُكلِّ  آفَةٍ ، وَخبَرٌ  َصِحيحٌ  الَ  َشكَّ  فِيهِ )7(. 

 واصطالحا:

تهاه، الضابط عن مثله إلى من ،برواية العدل ،هو الخبر الذي اتَّصل إسناده

وال علَّة. ،بال شذوذ  

نعة،  وبه قال العراقي:وهذا التعريف مجمع عليه بين أهل الصَّ  

نن * إلى صحيح وضعيف وحسن  وأهل هذا الشأن قسَّموا السُّ

ل المتَّصـــــل اإلســــــناد * بنقل عدل ضــــابط الفـــــؤاد  فاألوَّ

ـــة قادحــــة فتــــــوذي)3(.   عن مثله من غيـــر ما شــذوذ * وعلَـّ

 وبه قال البيقوني:

حيح وهو ما اتَّصل  لها الصَّ * إسناده ولم يشذَّ أو يُعلأوَّ  

 يرويه عدل ضابط عن مثلــه * معتمد في ضبطه ونقله)7(. 

 وبه قال السيوطي وابن حجر وابن الملقن وكلُّ أهل الحديث.

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اوي للسيوطي، معاجم اللغة1) ( يُنظرتدريب الرَّ  

( المعجم الغني مادة ص ح ح.7)  

ألفية العراقي في علم الحديث.( 3)  

نظم البيقونية. (7)  
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حيح أن تجتمع فيه خمسة شروفإنَّه  ؛وعلى هذا ط:يجب في الخبر الصَّ  

ل: اتِّصال السند.  الشرط األوَّ

.اةُروَّ الالشرط الثاني: عدالة   

ُرواة.الالشرط الثالث: ضبط   

 الشرط الرابع: السَّالمة من الشذوذ.

ة من العلَّة.الشرط الخامس: السالم  

لزم هذه الشروط يمثل نوعا من أنواع الحديث، في أن يُعلم أنَّ معظم ؛ويجبُ 

ه الباحث أن يدرس كلَّ واحد منها على حدة حتَّى يتمكَّن من تحقيق شرط

ا يستوجب علينا ذكره اآلن هو الحديث  :في الحديث الصحيح، فممَّ

اب وما يتعلَّق به من اضطر ،علولالمالحديث الشاذ، والحديث المتَّصل، و

ة الحديث.وإ دراج وقلٍب وغيره من العلل، لتعلُّقهم بصحَّ  

ل: اتصال السند:   الشرط األوَّ

 الحديث المتَّصل

 السند لغة: هو الركن الذي يُعتمد عليه)1(.

لمتن.اة الموصلة إلى اهو سلسلة الروَّ  اصطالحا: والسند  

 وبه قال السوطي:

 والسند اإلخبار عن طريق * متن كاإلسناد لدى الفريق)7(. 

رجال  من رجل كل راٍو، أو كل أن يكون: هنا السند باتصال والمقصود

ل الحديث إسناًدا ومتنًا مباشرة قد اإلسناد  لأوَّ  من وهكذا قبله، عمَّن تحمَّ

بهذا يسلم و، أو إلى قائله،  ّللا إلى رسول يصل حتى آخره الى اإلسناد

ل كالتَّعليق واإلعضا ،سنادهفي إأِو انقطاع الحديث من وقوع أي سقط 

اإلرسال، و سيأتي شرحهم.و  

:السيوطيقال   

ل)3(.  مرفوعا أو موقوفا إذ يتَّصل * إسناده الموصول والمتصِّ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر قاموس المعاني مادة )س ن د(.1)  

( ألفية السيوطي في علم الحديث.7)  

أو طه البيقوني. لعمر( المنظومة البيقونية 3)  
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 سماعه على يدلُّ  بما اإلسناد سلسلة من في كلُّ  تصريح: هو تقول أو

بأي طريقة من طرق ، الحديث ذلك عنه روى الذي مصدره منللحديث 

ل الحديث :كقوله ،تحمُّ  

 أو ،يهعل قرأت أو، حدثنا أو ،فالن حدثني أو، فالنا سمعنا أو ،فالنا سمعت

 أو ،أخبرنا أو ،أخبرني أو ،عليه قراءة حدثنا أو ،عليه قراءة حدثني

لغير فالن عن أن يقول أو  ،لنا قال أو ،لي قال أو ،أنبأنا أو ،أنبأني

الة من العبارات ذلك نحو أو ،المدلِّس  ثتلقَّى الحدي قد الراوي أن على الدَّ

ل  ولو تلقَّاه، مباشرة فوقه نمَّ م باإلجازة، كما سيأتي في طرق تحمُّ

 الحديث.

وعلى هذا فالحديث المتَّصل هو ما تَّصل إسناده بأي طريقة من طرق 

ل الحديث إلى  ل كما بينَّ تحمُّ ط من بنفسه شر ا هوقائله، والحديث المتصِّ

ة الحديث، واالتِّصال هو عماد االسناد، فبال اتِّصال ال يكو ن شروط صحَّ

ية اإلسناد وفض فوائده.له واإلسناد صحيحا، وال يخفى على طالب العلم مزَّ  

 فوائد اإلسناد:
 لألحاديث لما وذلك بارز، وأثر المسلمين عند كبيرة أهمية لإلسنادإنَّ 

 رع،الش أحكام أدلَّة ثاني الشَّريف النبوي الحديث أنَّ  إذ أهميَّة، من النبويَّة

 والختلط ، نبيَّنا سنة علينا لضاعت به المحدثين واهتمام اإلسناد ولوال

سقيمها. من صحيحها بين التمييز استطعنا ولما منها، ليس ما بها  

ة معرفة: هي به هتماماالو اإلسناد دراسة فغاية ه، ضعف أو الحديث صحَّ

إسناده. على غالبا الحديث قبول فََمَدار  

 اإلسالمي المنهج هو أحد إلى شيئ ينسب أن قبل والتحري التثبت و

 بال األقوال ناقل  النبي مَ وأثَّ  الكريم، القرآن إليه دعا والفريد، األصيل

التمييز بقوله: "كفَ ى بالمرءِ  إثمً ا أن يحدِّ ثَ  بكلِّ  مَ ا سمعَ ")1(، ويشتد اإلثم 

 البصري الحسن در وهلل ،نٍ تبيُّ  بال الشرع إلى الشيء نسبة كانت إذا ويزيد

 القائل: المؤمن وقاف متبيِّ نٌ )7(. 

 اراألخب غربلة في ودوره من حيث اتِّصاله، اإلسناد أهمية تبرز هنا ومن

 هجومن سليم بطريق مصدرها إلى الحوادث نسبة تكون حتى وتنقيتها

.قويم  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .8/ 1 الصحيح مقدمة في مسلم ( رواه1) 

.10/387 الفتاوى مجموع (7)  
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 معه فالةبال الرجل مثل فهو وأخبرنا، حدثنا، فيه ليس حديث كل :قال شعبة

 البعير ليس له خطام)1(.  

وقد ثبت عن النبي  أنَّه قال: "تَْسَمعُون ويُْسَمع ِمْنُكمْ  َويُْسَمعُ  ِممَّنْ  

 يَْسَمعُ  ِمْنُكمْ ")7(.

 اتالمعجز من اإلسناد يعد ثم ومن األسانيد، سلسلة حقيقة هي وهذه

النبوية الخالدة، وإرهاص)3( طيب وباهر لحفظ الدين من الضياع، وقد 

.فحسب اإلسالمية األمة وليد اإلسناد بأن عمره في التاريخ سطَّر   

 وشرفها األمة هذه أكرم ّللا إن: قال المظفر بن حاتم بن محمدفعن 

 هي إنما موصول، إسناد وحديثها قديمها األمم من ألحد وليس باإلسناد

 نزل ام تمييز عندهم فليس أخبارهم بكتبهم خلطوا وقد أيديهم في صحف

 عن هااتخذو التي األخبار من بكتبهم ألحقوه ما وبين واإلنجيل التوراة من

 غير الثقات)7(.  

 أمناء آدم، ّللاِ  َخْلقِ  ِمنْ  األمم من أمة في يكن لم: الرازي حاتم أبو وقال

 يحفظون آثار الرُّ سل إال في هذه األمة)6(.

 فائدة السند بالنسبة للحديث:

تعالى: ّللا رحمه عياض القاضي قال    

ته ويظهر  ال: أنَّ  مدار الحديث على اإلسناد، فبه تتبيَّن صحَّ فاعلم أوَّ

 اتِّصاله)5(. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. 1/15: المجروحين كتاب( 1) [3]  

  .وغيره( 7572) المسند في أحمد رواه (7)

الجدار إذا دعمه، ينظر معجم المعاني.( اإلرهاص: له عدَّة معان منها: الدعم، تقول: أرص 3)  

  .70: ص الحديث، أصحاب شرف (7)

.77: السابق المصدر (6)  

.157اإللماع ص  (5)  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
52 

تعالى: ّللا األثير رحمه ابن وقال   

ته  اعلم أن اإلسناد في الحديث هو األصل، وعليه االعتماد وبه تعرف صحَّ

 وسقمه)1(. 

:تعالى ّللا رحمه الثوري سفيان قالو    

 اإلسناد سالح المؤمن، إذا لم يكن معه سالح فبأي شيء يقاتل؟)7(. 

قال: القطَّان سعيد بن يحيى وعن  

 فال إالَّ و اإلسناد صحَّ  فإن اإلسناد، إلى انظروا ولكن الحديث، إلى تنظروا ال

 تغترَّ  بالحديث إذا لم يصح اإلسناد)3(. 

 كلمة يف زلَّة تفوتهم فال األمَّةحفظ األسانيد على هذه تعلى  ّللا تولَّى وقد

 يقحم أن لفاسق يمكن وال ،لألحدهم وقعت إن النَّقل من شيئ في فوقها فما

ْلنَا نَْحنُ  إِنَّاالحمد، قال تعالى: " وهلل موضوعة كلمة ْكرَ  نَزَّ  لَهُ  َوإِنَّا الذِّ

ر، الذك، والسنَّد هو الموصل إلى الذكِر، فبحفظه يُحفظ [5]الحجر: "لََحافِظُونَ 

 فكان البدَّ من حفظه.

ا  ال ومع ذلك فإنَّهم ،أحاديث اليهود من كثير في فيوجد اإلرسال وأمَّ

من  ناقرب والسالم الصالة على رسول ّللاو عليه موسى من فيه يَقربون

 الثينث من أكثر وبين موسى بينهم يكون بحيث يقفون بل ، نبيِّنا محمد

 إلى بالنقل ما يبلغونوإنَّ  عام، وخمس مائة ألف من أْزيد في عصرا

ونحوه. شمعون  

ا   هوحد الطالق تحريم إالَّ  النقل هذا صفة من عندهم فليس النصارى وأمَّ

 ،كذبه صح قد كذَّاب الخبرمخرج هذا  :أي ،مع ذلك فإنَّ مخرجهو فقط،

 ينمجهولال أو ينكذابال على المشتملة قمن الطرُ  النقل ومن المعلوم أنَّ 

والنصارى. اليهود نقل في فكثير  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.51/1 في أحاديث الرسول جامع األصول (1)  

أسنده إليه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. (7)  

.753الفالح في معرفة بعض ألفظ المصطلح  دليل (3)  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
53 

 نبيٍّ  بصاح إلى يبلغوا أن لليهود يمكن فال بلوغهم في السَّند، منتهى وأما

 من أعلى إلى يصلوا للنَّصارى أن يمكن وال له، تابع إلى وال ،أصال

د اعات والباقي تجنقطسانيدهم اومع هذا ستجد في أ ،وبولص ،شمعون

.كذَّابينفيه   

 الخالصة:
اةتصال السَّند معناه: أنَّ كل راٍو من الرُّ ا نًا قد تحمَّل الحديث إسنادا ومت وَّ

ل المعمول بها  يسلمبهذا ، وعن شيخه مباشرة بطريقة من طرق التَّحمُّ

ل الحديث على ما يلي:نقطاع في سندهالحديث من اال ، وطرق تحمُّ  
 

  :وروايته الحديث تحمل طرق
 

قراءة الشيخ:  – 1  

 أو ظهِحف من الشيخ قرأ سواءً  بسماعه، الطالب ويقوم الشيخ يقرأ أنوهو 

 خ،الشي من سمعه ما بكتابة قام أو وحفظ الطالب سمع وسواءً  كتابه، من

ل، طرق أقسام أعلى السماع أنّ  إلى الُجمهور وذهب  ُشيوع وقبل التحمُّ

ل ألفاظ  ي،أنبان أو حدثني، أو سمعت،: أدائه عند يقول الطالب كان التحمُّ

لبالتح الخاصة األلفاظ ُشيوع وبعد لي، ذكر أو لي، قال أو أخبرني، أو  مُّ

 أصبحت: لفظة سمعت، أو حدثني: للّداللة على السماع من لفظ الشيخ)1(.

 مّ ثُ  سمعت،: التلميذ قول النوع هذا في األداء أرفع أن الخطيب عن وجاء

حدثنا، ثُمّ  أخبرنا)7(، وتكون هذه الّصيغ في حال ُوجود غيره معه، وإن 

 ءاألدا في الطُّرق أرفع وهيوأخبرني،  وحّدثني، سمعُت،: قال لوحده كان

صراحة. وأكثرها  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 للنشر المعارف مكتبة: الرياض ،(العاشرة الطبعة) الحديث مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود( 1)

. بتصّرف. 152-155 صفحة والتوزيع،  

 الطبعة) يثالحد أصول في النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب النووي، شرف بن يحيى( 7)

. بتصّرف. 66-67 صفحة العربي، الكتاب دار: بيروت ،(األولى  
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 وبعضهم ثنا،: لحّدثنا يُقال فمثالً  تُختصر، قد األلفاظ هذه إنّ : اللقاني قالو

 يختصرها بـ: نا، أو دثنا، وأخبرنا بـ: أنا، أو أرنا، أو أبنا)1(. 

 ألنّ  الصوت، ُعرف إذا ِحجاب وراء من الشيخ من السماع الُعلماء وأجاز

 عّمن غيابه مع المؤذن صوت سماع بُِمجّرد بالصيام الناس أمر  النبيّ 

 وراء من المؤمنين أُّمهات من الِكرام الصحابة سماعان ك وكذلك سمعه،

 حجاب، ويكون أداؤها باأللفاظ التي تم ذكُرها)7(. 

 

القراءة على الشيخ أو العرض: – 7  

 وتكون لفظة: أخبرني: داللة على القراءة على الشيخ)3(. 

 الطالب قيام: وصورتها بالعرض، أيضاً  تُسّمى الشيخ على القراءةو

 نتكا وسواء يسمع، وهو غيره أو الطالب قرأ سواء الشيخ، أمام بالقراءة

 أو هحفظ من هيَتتبَّعُ  الشيخ كان وسواء كتابته، من أو حفظه من القراءة

 هذه في األداء ألفاظ وأّما بها، الرواية يجوز الصورة وهذا كتابه، من

 معأس وأنا عليه قُرئ أو فاُلن، على قرأت: الطالب بقول فتكون الصورة

 ،القِراءة بلفظ الُمقيّدة السماع بعبارات يجوز كما األحوط، وهو فأقّره،

كقوله: حّدثنا قراءةً  عليه، وأّما الشائع في ذلك هو قول: أخبرنا)7()6(، 

 إطالق إجازة إلى الُمحّدثين من المشرق أهل وُجمهور ُمسلم اإلمامُ  وذهب

 أخبرنا، ومنع إطالق حدثنا)5(. 

 :تيةاآل األقوال على الشيخ على القراءة ُرتبة في الُمحدثّين آراء وتعّددت

 الكوفة ُعلماء وأكثر والبُخارّي، مالك، قول وهو: للّسماع ُمساويةٌ 

أعلىو ،المشرق أهل من الُجمهور قول وهو: الّسماع من أقلّ و ،والِحجاز  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.82 صفحة العسقالني، حجر البن الفكر لنخبة المختصر الشرح المنياوي، محمد بن محمود( 1)  
.بتصّرف. 55-56 صفحة ،الحديث ومصطلح علوم في الوسيط ُشهبة، أبو محمد بن محمد( 7)  
.بتصّرف. 1 جزء ،63 صفحة ،الحديث مصطلح في الُمَذهَّب الديباج الجرجاني، محمد بن علي(3)  

. بتصّرف. 1 جزء ،67 صفحة الحديث، مصطلح في الُمَذهَّب الديباج الجرجاني، محمد بن علي( 7)  

. بتصّرف. 158-152 صفحة ،(العاشرة الطبعة) الحديث مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود( 6)  

. بتصّرف. 58-55 صفحة ،الحديث ومصطلح علوم في الوسيط ُشهبة، أبو محمد بن محمد(  5)  
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 من الّسماع: وهو قول أبي حنيفة وابن أبي ذئب)1(. 
 

اإلجازة: – 3  

 أو ،اللّفظ طريق عن اإلذن كان سواءً  بالّرواية، اإلذن وتعني اإلجازة

 صحيح عني أن تروي لك أجزتُ : لتلميذه الشيخ يقول كأن الِكتابة،

 هوو فاُلن، لي أجاز: قوليف النوع، بهذا األداء ألفاظ وأّما البُخارّي،

 ثناحدّ : كقوله الُمقيّدة، والقراءة السماع بعبارات أداؤها يجوز كما األولى،

 رة،كثي فهي أنواعها وأّما ،أنبأنا لفظ الُمتأّخرين أجاز كما إجازةً، أخبرنا أو

  :يأتي ما ومنها

 يحصح في فالن يا أجزتُك: كقوله: بُمعيّنٍ  لُمعيَّنٍ  الشيخ من اإلجازة -أ 

 الشافعيّ  وذهب بها، والعمل الراوية جواز إلى الُجمهور وذهب البُخارّي،

 البُطالن، في كالُمرسل الظّاهريّة وعّدها إبطالها، إلى روايتيه أحد في

 جيزالمُ  إتقان يتبين حتى التوقف األصل أنّ  إلى الُمحّدثين بعض وذهب

واية،  وثقته وثقة الراوي الُمجاز له)7()3(، والصحيح أنَّها صالحة للرِّ

ة.  وتسمَّى باإلجازة الخاصَّ

بعده:  والمتأخرون يطلقون هذا اللفظ مع السماع أو القراءة، فيقول الشيخ

كيدا من معيَّن لمعيَّن في معيٍَّن، توأجزت فالنا في كتاب كذا، إجازة خاصة 

والمجيز معيَّن  ،منه على صالحيَّة إجازته له، والحال أنَّ الكتاب معيَّن

، ولكنَّه ُعْرٌف عندهم فال تثريب عليهم.والمجاز معيَّن  

ب - اإلجازة من الشيخ لُمعيّنٍ  بغير ُمعيّن: كقوله: أجزتُك يا فالن برواية 

، وهي كسابقها وتسمَّى باإلجازة العَّامة، ويجوز العمل بها. 
 مسموعاتي)7(

 يزمان أهل أجزتُ : كقوله ُمعيّن: بغير ُمعيّن لغير الشيخ من اإلجازة -ج 

 ، وعندلغلبة اإلبهام فيها وهي مردودة عند الغالب ،مسموعاتي برواية

ة.المطلقغيرهم معمول بها، والظَّاهر القبول وّللا أعلم، وتسمَّى باإلجازة   

 وكان الُسنن، ِكتاب أجزتُ : كقوله لِمجهول: أو بمجهول الشيخ من اإلجازة

 عدد هُناك ويكون فاُلناً، أجزت: كقوله أو الُسنن، ُكتب من عدداً  روى قد

من األشخاص بنفس هذا االسم، وهذا النوع غير جائزٍ  الرواية به؛ ألنّ  

مها.  فيه جهالة)6(، فيُتوقَّف فيها حتَّى يعيِّن، أو يطلق اإلجازة، أو يعمِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
56 

قيل أنَّ لغير  له، يولدُ  ولمن فاُلناً  أجزتُ : كقوله: للمعدوم اإلجازة -د 

يز ومن رأيي أنَّ اإلجازة بيد المجيز يجالمولود ال تصح، وقيل غير ذلك، 

 الُمميّز غير للطفل اإلجازة أّمابها من يشاء وأمره إلى ّللا تعالى، و

. وغيره للعاقل تصحّ  اإلجازة ألنّ  صحيحة؛ف  
 

المناولة: – 7  

 المناولة تنقسمُ  الرواية بهذا النوع إلى عّدة أقسام، نذكرها فيما يأتي)5()2(: 

 أن: وصورتها أعالها، وهي باإلجازة: المقرونة الُمناولة: األول القسم

 نّي،ع فاْرِوهِ  فالن، عن روايتي هذا: له ويقول كتابه الطالب الشيخ يُعطي

 لّ أق وهي لينسخه، اإلعارة أو التمليك سبيل على إيّاها ناوله كان سواءً 

ة، القراءة، أو الّسماع من مرتبةً   العُلماء وذهب وأعلى من اإلجازة المجرَّ

 ناولني: قول حسنفاأل بها، األداء ألفاظ وأّما بها، الرواية جواز إلى

 الُمقيّدة، والقراءة السماع بعبارات تجوز كما ،أجاز لي أو ،وأجازني

 الُمحدثون وذهب وإجازة، ُمناولةً  أخبرنا أو ،وإجازة ُمناولة حدثنا: كقول

 إلى وغيرهم والكوفة، مكة أهل من وجماعة الّرأي، وربيعة كالُزهرّي،

 افعّي،كالش سماعاً؛ تُعدُّ  ال بأنّها الفُقهاء قال بينما الّسماع، مقام تقوم أنّها

. وأحمد حنيفة، وأبو واألوزاعّي،  

 يخالش يُعطي أن: وصورتها: اإلجازة عن الُمجّردة الُمناولة: الثاني القسم

 زجوا عدم القِسم هذا في واألصل سماعي، هذا: له ويقول كتابه التّلميذ

واية، فلعلَّه أعاره إياه أو أعطاهبه الرواية إيَّاه  ، لعدم التَّصريح بإجازة الرِّ

  ليتفقَّه منه ال ليرويه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الطبعة) يثالحد أصول في النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب ،النووي شرف بن يحيى( 1)

.بتصّرف. 68-66 صفحة ،(األولى  

. بتصّرف. 700-158 صفحة ،(العاشرة الطبعة) الحديث مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود(  7)  

. بتصّرف. 1 جزء ،62-66 صفحة ،الحديث مصطلح في الُمَذهَّب الديباج ، الجرجاني محمد بن علي( 3)  

. 1 جزء ،757-751 صفحة ،(األولى الطبعة) األحاديث إعالل في أحمد اإلمام منهج عمر، علي بشير( 7)

. بتصّرف  

 صفحة يث،الحد أصول في النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب النووي، شرف بن يحيى( 6)

. بتصّرف. 68-51  

. بتصّرف. 701-700 صفحة ،(العاشرة الطبعة) الحديث مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود( 5)  

 فحةص ،(األولى الطبعة) الحديثية األلفية شرح في السعيدية مفتاح عمار، بن محمد الدين شمس( 2)

.بتصّرف. 1 جزء ،756-720  
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إلى  وهو أن يأتي الطالب :المقترن باإلجازة الُمناولة عرض: الثالث القسم

 ويقول: يَّاه،م يعيده إليه أي يُناوله إالشيخ بكتاب فيعرضه عليه، فيتأملُّه ث

 ه،في شيوخي عن روايتي أو فالن، عن حديثي وهو فيه، ما على وقفت

ي ، وهو يسمَّى: عرض المناولة، وفعني روايته لك أجزت أو عني، فاروه

 القراءة يسمَّة: عرض قراءة)1(، وهو معمول به وإجازته صحيحة.
 

ا عرض المناولة إن  عرض المناولة المجرد من اإلجازة: القسم الرابع: أمَّ

قول: لم يكن مقترنا باإلجازة، كأن يعرض الطالب كتابه على الشيخ، في

ازة، لفظ اإلجلوقفت على ما فيه وهو من حديثي عن فالن، بال تصريح 

 فالظاهر التوقُف فيه.
 

 هذه: هفي له ويقول للشيخ كتابٍ  بِكتابة الطالب يقوم أن: الخامس القسم

روايتك فناولنيه، فيوافق من غير نظرٍ  إليها، وهذه الرواية ال تجوز)7(، 

، هافي الحكم باقتران اإلجازة وعدم وإن كانت بتأمل ونظر فهي كسابقها

مشهورا بالتَّقوى فتجوز، وقيل ال.وقيل إن كان الطالب مأمونا عدال   
 

الكتابة: – 6  

 لحاضر،ا أو الغائب لتلميذه مسموعاته بكتابة الشيخ يقوم أن وهي الكتابة

 داءاأل ألفاظ وأّما ،بالكتابة أو أمر غيره أمره أو بخّطه الكتابة كانت سواءً 

 ُمقيّدة،ال والقراءة السمع ألفاظ أو فالن، إلي كتب: كقوله بالتّصريح، بها

 دون الخط معرفة الكتابة في ويكفي كتابة، فالن أخبرني أو حدثني: كقوله

 البيّنة على ذلك، وهي على عّدة أنواع وبيانها فيما يأتي)3()7(:
 

 ،لك كتبته ما أجزتك: كقوله: باإلجازة المقرونة الكتابة: األول النوع

  .بها الرواية ويجوز

 عضب لتلميذه الشيخ ككتابة: اإلجازة عن الُمجّردة الِكتابة: الثانيّ  النوع

 ّدثينالُمح آراء وتعددت بروايتها، يجيزه وال له، بإرسالها ويقوم األحاديث

بين الرواية بها وعدمها، واألصل الجواز)6( عند المشهور من أهل 

 الحديث، لورود ذلك في ُمصنّفاتهم وُكتبهم، كقولهم: كتب إليّ  فاُلن)5(.
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 يُبسمل، ثُمّ  ، للنبيّ  اتباعاً  بنفسه؛ بالكتابة يبدأ أن للشيخ ويُستحبُ  

 ازةاإلج أنواع في ورد ومما فالن، بن فالن إلى فالن بن فاُلن من: ويقول

 ولبهل بن إسحاق بن ألحمد القاضي إسحاق بن إسماعيل إجازة ذلك؛ في

 التنوخي باإلجازة في كتاب الناسخ والمنسوخ)2(. 
 

اإلعالم: – 5  

 ماعه،س الحديث أو الِكتاب هذا بأنّ  لتلميذه الشيخ من اإلخبار ذلك وصورة

 الفقهو الحديث أهل من الكثير فذهب به، الرواية في الُعلماء أقوال وتعّددت

واألُصول إلى الجواز)8(، وذهب آخرون إلى عدم الجواز؛ الحتماليّة ُوجود 

خللٍ  فيه، ويكون األداء به بقول: أعلمني شيخي بكذا)5()10(، وممن ذهب 

 ،الغمري العباس وأبو الّصباغ، وابن ُجريج، ابن: به الرواية جواز إلى

ومن ذهب إلى عدم جواز الرواية به، قال بُوجوب العمل به إن صح 

اب.  إسناده)11()17(، وهذا هو الصوَّ

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، علوم الحديث البن الصالح بتصّرف. 1 جزء ،62 صفحة الديباج، الجرجاني، محمد بن علي( يُنظر: 1)

ف. 155ص  بتصرُّ  

. بتصّرف. 57-51 صفحة التقريب النووي، شرف بن يحيى( 7)  

. بتصّرف. 707-701 صفحة الحديث، مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود( 3)  

. بتصّرف. 3 جزء ،17-3 صفحة للعراقي، الحديث الفية شرح السخاوي، الدين شمس( 7)  

. بتصّرف. 1 جزء ،68 صفحة الديباج، الجرجاني، محمد بن علي( 6)  

. بتصّرف. 56-57 صفحة التقريب النووي، شرف بن يحيى( 5)  

. بتصّرف. 3 جزء ،15-17 صفحة المغيث، فتح السخاوي، الدين شمس( 2)  

. بتصّرف. 707 صفحة الحديث، مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود( 8)  

. بتصّرف. 56 صفحة التقريب النووي، شرف بن يحيى( 5)  

. بتصّرف. 582 صفحة الفكر، نخبة شرح القاري، الهروي الحسن أبو( 10)  

. بتصّرف. 1 جزء ،785 صفحة الراوي، تدريب السيوطي، الدين جالل( 11)  

. بتصّرف. 703-707 صفحة الحديث، مصطلح تيسير النعيمي، أحمد بن محمود( 17)  
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الوصيَّة: – 2  

 دأح إلى سفره أو موته عند الشيوخ أحد يوصي أن: وصورتها الوصيّة

تالميذه بكتابٍ  من ُكتبه التي يرويها)1(، وقد تعّددت آراء العُلماء في 

الرواية بها، فذهب بعض السلف إلى الجواز، وقيل: األصل هو عدم 

 الجواز)7(.

 ،ةوصيّ  فاُلن حدثني أو بكذا، فاُلن إليّ  أوصى: بقول بها األداء ويكون

 لي أحد أوصى إن: "سيرين بن لُمحّمد قال أنّه الرامهرمزيّ  عن وجاء

بكتبه أفأحّدث عنه؟ فأجابه: نعم، ثُمّ  قال له: ال آمرك وال أنهاك")3(، ونُقل 

عن بعض األئّمة جواز الّرواية بهذه الطريقة بُِمجّرد الوصيّة؛ ألنّها نوعٌ  

 من اإلذن)7(.

الوجادة: – 8  

 ويكون يرويها، شيخٍ  بخطّ  أحاديث التّلميذ يجد أن وصورتُها الِوَجاَدةُ 

 بهذه والّرواية إجازة، وال منه سماعٌ  له وليس شيخه، خطّ  يعرف الّطالب

 وجدت: التّلميذ فقول بها األداء ألفاظ وأّما ،الُمنقطع... باب من الّصورة

 لعملا واستمر والمتن، السند يقرأ ثُمّ  كذا، فالن بخطّ  قرأت أو فالن، بخطّ 

 باب من الُمحّدثين بعض واعتبرها والحديث، القديم في الرواية بهذه

 الُمرسل الذي فيه نوعٌ  من االتصال)6(. 

 ناوأخبر فالن حّدثنا: بقول النوع بهذا الحديث أداء الُعلماء بعض وأجاز

 ال الراوي كان وإن والكتاب، الخطّ  صاحب معرفة حال في وهذا فالن،

 باب من يُعدّ  ذلك وكل عنه، وجدت أو فاُلن، عن بلغني: فيقول يعرفه

 جواز بعدم المالكية من الُمحّدثين أغلب فذهب بها؛ العمل وأّما المنقطع،

خر البعض اآل وذهب بها، العمل جواز الشافعيّة بعض عن ونُقل بها، العمل

 إلى ُوجوب العمل بها إن كانت من ثقة)5(.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. بتصّرف. 1 جزء ،781 ص عمار، بن محمد الدين شمسل السعيدية، مفتاح( 1)  

.بتصّرف. 582-585 ص الهروي، الدين نور الحسن ألبي الفكر، نخبة شرح( 7)  

. بتصّرف. 3 جزء ،15 ص ،السخاوي الدين شمسل ،للعراقي الحديث الفية بشرح المغيث فتح( 3)  

. بتصّرف. 703 ص، النعيمي أحمد بن محمودل  الحديث، مصطلح تيسير (7)  

. بتصّرف. 55-56 صالنووي، شرف بن يحيىل النذير، البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب (6)  

.بتصّرف. 1 جزء ،782 ص السيوطي، الدين جاللل الراوي، تدريب( 5)  

  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
60 

 نْ عَ  ُشَعْيٍب، ْبنِ  َعْمِروومن أجاز الرواية بالوجادة كان استناده على حديث 

ِه، َعنْ  أَبِيِه،  "إِيَمانًا؟ إِلَْيُكمْ  أَْعَجبُ  اْلَخْلقِ  أَيُّ ":  ّللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجدِّ

: قَالُوا "َربِِّهْم؟ ِعْندَ  َوهُمْ  يُْؤِمنُونَ  اَل  لَهُمْ  َوَما": قَالَ  اْلَماَلئَِكةُ،: قَالُوا

 ،نَْحنُ فَ : قَالُوا "؟ َعلَْيِهمْ  يَْنِزلُ  َواْلَوْحيُ  يُْؤِمنُونَ  اَل  لَهُمْ  َوَما" :قَالَ  فَالنَّبِيُّوَن،

:  ّللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ : قَالَ  "أَْظُهِرُكْم؟ بَْينَ  َوأَنَا تُْؤِمنُونَ  اَل  لَُكمْ  َوَما": قَالَ 

 ِكتَابٌ  افِيهَ  ُصُحفًا يَِجُدونَ  بَْعَدُكمْ  يَُكونُونَ  لَقَْومٌ  إِيَمانًا إِلَيَّ  اْلَخْلقِ  أَْعَجبَ  إِنَّ "

 يُْؤِمنُونَ  بَِما فِيَها")1(. 

وهذا الخبر ضعَّفوه بسبب المغيرة بن قيس، قال فيه أبو حاتم منكر 

 الحديث)7(.

حيح أنَّ  ى تتباعه من طرق أخر ويَ فقد رُ  لغيره، الحديث حسن والصَّ

وتشهد له، وإن كانت فيها ضعف إالَّ أنَّها تجبر بعضها، وقد حسَّنه 

 األلباني)3(. 

ة وإن كان اعتمادهم على هذا الحديث ولو أنَّه حسن، فإنَّه ليس فيه دالل 

رى فيه، وعلى هذا فقول من يعلى اإلجازة، بل فيه داللة على العمل بما 

واب وّللا  بعدم صالحيَّة الرواية بالوجادة ويرى العمل بما فيها، هو الصَّ

 تعالى أعلم.
 

إن كان مأمونا من التدليس  ؛وصاحب السماع أو القراءة أو اإلجازة

 ،له سماع بالجملة، أو في حديث معيَّن من شيخه المعروف بهُعرف أنَّ و

لى أن يقول )عن فالن( أو )قال فالن(، استنادا عجاز له  أو لم يُعرف بذلك

 تمام عدالته.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ة  ( رواه البيهقي في دالئل1) ، من طريق إسماعيل بن عياش.638/5النبوَّ  
.25/5( لسان الميزان 7)  
.3716( السلسلة الصحيحة 3)  
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اوي مدلِّ  ا إن كان الرَّ  لعنعنةقبل منه اسا وسيأتي تعريفه وأقسامه، فال تُ وأمَّ

الَّ بشروط أو حتى لفظ قال، بل يجب التوقُّف فيه وال يُحكم باتِّصال السند، إ

 أخرى ستأتي إن شاء ّللا تعالى)1(. 

ة  ، فهوشرط اتصال السندكلُّ ما سبق يصبُّ في و من أهمِّ شروط صحَّ

غيَّب، الحديث، فلو كان في السند سقط، فإنَّه ال يُعلم حال الساقط فأمره م

 هذا اإلسناد حتى يُعرَف الساقط ويُعلم حاله، فإن عرفَ  لُ يُقبولهذا ال 

ن لم يكن قبل خبره، وإالساقط، بُحَث في حاله، فإن كان ثقة يُقبل السند ويُ 

ردُّ الخبر.كذلك يُ   

ط، ومن هنا يتبيَّن لنا؛ أنَّ شرط االتِّصال فرع من شرطي العدالة والضب

يكن  العدول الضابطين، لممن فكان وعليه؛ فلو أنَّنا تحققنا من الساقط 

و معلوال، يكن شاذا أإن لم  ع اإلسناد مانعا من تصحيح الحديثانقطا

 عن ولذلك احتجَّ أهل العلم بمراسيل الصحابة، ألنَّ الصحابي ال يُرسل إالَّ 

 قوال واحدا، رضي ّللا عنهم ضبَّاطصحابي آخر، والصحابة كلهم عدول 

 وأرضاهم. 

وا بمراسيل ا نعنة لثقات الذين ال يرسلون إال عن ثقات، وبعوكذلك احتجُّ

 من ال يدلِّس إالَّ عن ثقة بضوابط سنأتي على ذكرها إن شاء ّللا تعالى)7(.

 الفرق بين السند واإلسناد:

 السند: هو اإلخبار عن طريق المتن.

 واإلسناد: هو رفع الحديث إلى قائله)3(.

.التمييز بينهما، والتفريق أولى عدمالغالب على أهل الصنعة  ولكنَّ   

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بتصرف. .18( شرح البيقونية، لطارق أبو معاذ، ص 1)  

. بتصرف شديد.15لطارق أبي معاذ ص  ( شرح البيقونية7)  

.710( قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص 3)  
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اوي:الشرط الثاني: عدالة  الرَّ  

 العدالة

 في قام وما األمور، في القصد وهو الجور، خالف العدلالعدالة لغة: 

: يقال وَعْدٍل، ُعدولٍ  من عادل فهو يَْعِدلُ  َعَدلَ  ِمن مستقيم، أنه النفوس

 َعَدلَ  عليه في القضية فهو عاِدلٌ ، وبسط الوالي َعْدلَهُ )1(. 

 محدثين من العلماء عبارات فيها تنوعت فقد العدالة اصطالحا:

 أبي يالقاض إلى بإسناده البغدادي الخطيب روىفقد  وفقهاء وأصوليين

 بروالمخ الشاهد صفة في المطلوبة العدالة: قال أنه الطيب بن محمد بكر

 من وسالمته مذهبه، وسالمة دينه، استقامة إلى الراجعة العدالة هي

 أفعال من العدالة مبطل أنه على اتفق مما مجراه يجري وما الفسق،

 الجوارح والقلوب المنهي عنها)7(. 

 على تحمل دينية محافظة هي: العدالة: بقوله: الحاجب ابن وعرفها

 وترك الكبائر باجتناب وتتحقق بدعة، معها ليس والمروءة التقوى مالزمة

 مع واالجتماع بالحمام كاللعب المباح وبعض الصغائر على اإلصرار

 األراذل والحرف الدنيَّ ة مما ال يليق به وال ضرورة)3(. 

 والتعريف الغالب والمعمول به، هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه ّللا

 التقوى مالزمة على تحمله ملكة له من بالعدل المرادتعالى حيث قال: 

والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب األعمال السيئة من شرك أو فسق أو 

 بدعة)7(.

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 المحيط، القاموس ،11/730 منظور البن العرب لسان ،6/1250 للجوهري اللغة في ( الصحاح1)

.7/355 للفيومي المنير المصباح ،1030للفيروزآبادي ص  
.107: ص في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية( 7)  
.7/53والدين  الملة عضد القاضي شرح مع األصول منتهى ( مختصر3)  
 في المحصول اختصار في الفصول تنقيح شرح: وانظر ،75: ص الفكر نخبة شرح النظر ( نزهة7)

.351: ص للقرافي األصول  
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 اراتهاعب تنوعت وإن وهي االصطالح، في للعدالة العلم أهل تعريفات فهذه

 تحمل النفس في ملكة العدالة أن ؛وهو واحد معنى إلى ترجع أنها إال

.والمروءة التقوى مالزمة على صاحبها  

والملكة لغة: صفة راسخة في النفس، أو استعداد عقليّ  خاصّ  لتناول 

 أعمال ُمعيَّنة)1(. 

ألنَّ  ؛هموغير كة اصطالحا بين المحدثينواصطالحا: تختلف تعريفات المل

 لفظ الملَكة هو في األصل مصطلح فلسفي يدور على أحوال كلِّ نفس

ة في عمل خاص.  خاصَّ

لى ها عتحمل صاحب والمقصود بها عند أهل الحديث: هي صفة في النَّفس

 مالزمة التَّقوى والمروءة.

ن وقد يستشكل على البعض اشتراط الملكة بمعناها الخاص، بأن يكو

و كان هذا الراوي تقيَّا مجتنبا للفسق وللصغائر، وهذا يصعب تحقيقه، ول

ردا لقلَّ العدول وعزَّ وجودهم، بل لُعِدَم وجودهم.الشرط مطَّ   

العدل؛ أن ال يكون صاحب هًوى، وإن وقع منه ولكن المراد بالملكة في 

م أحدا الذنب سارع بالتوبة فقد قال اإلمام الشافعي رضي ّللا عنه: ال أعل

ريَّا، حتَّى لم يخلطها بمعصية إالَّ يحيى بن زك -تعالى  – أعطى طاعة ّللا

هو فلم يخلط بطاعة؛ فإذا كان األغلب الطَّاعة ف -تعالى  – وال عصى ّللا

 المعدَّ ل، وإذا كان األغلب المعصية فهو المجرَّح)7(. 

حواله عدالة في اإلنسان أن يكون أكثر ألوقال ابن حبَّان رحمه ّللا تعالى: ا

م يوجد منه ؛ ألنَّا متى ما لم نجعل العدل إالَّ من ل-تعالى  – طاعة ّللا

 معصية بحال؛ أدَّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل ...)3(.

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم اللغة العربية المعاصر.1)  
.138ص: في علم الرواية للخطيب البغدادي ( الكفاية 7)  
.161ص:  1( مقدمة صحيح ابن حبان ج3)  
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 شروط العدالة: 

اوي يجب أن تكون فيه أوصاف معيَّنة، وهذه  ولكي تكتمل عدالة الرَّ

 األوصاف تتمثَّل في خمسة شروط:

اإلسالم. – 1  

التَّكليف. – 7  

الفسق. أسباب اجتناب – 3  

اجتناب خوارم المروءة – 7  

أالَّ يكون مغفَّال. – 6  

 ولم يذكر ،أن يكون: بالغا عاقال، فهذان شرطان يجب وقد قال البعض

حيح؛  :شرط أنَّ البلوغ والعقل هما شرط واحد وهو عدم الغفلة، والصَّ

اوي مغفَّال، فأخبار الحم :شرط عَ التَّكليف، وإنَّ نزْ  ى قأالَّ يكون الرَّ

 بقصص المغفلين من حملة القرآن قد فاضوالمغفلين البن القيِّم 

ا يندى له الجبين  والمحديث ا يوجب اشتراط  حالوغيرهم ممَّ ذكرهم، ممَّ

قل هذا الشرط، وسنتطرق لبعض أخبارهم، وعلى هذا فيُجمع البلوغ والع

 في التَّكليف، ويُضاف عدم الغفلة.

لالشرط    :اإلسالم: األوَّ

واإلسالم لغة: هو: االنقياد والخضوع والذل؛ يُقال: أسلم واستسلم أي 

 انقاد)1(. 

الشرعيَّة.تعالى واصطالحا: هو االستسالم واالنقياد ألوامر ّللا   

فقد  فهو غير مؤتمن، وهو واجب ألنَّ ّللا تعالى أبى أن يكون الكافر عداًل،

سول  ، هن هو مكذِّب بممَّ  في خبر السماء، فكيف يقبل منه خبرٌ  كذَّب الرَّ

اة يدحض قول: عدم اشتراط اإلسالمو، أساسي  وهذا الشرط  في  الروَّ

ث به، ولم يحدِّ  ا حال كفرهحديثولكن لو تحمَّل هذا الكافر  الحديث المتواتر.

رط ؛ ألنَّ اإلسالم شتوفَّرت فيه شروط العدالة فإنَّه يقبل منهثمَّ أسلم و

ل، وكثير من الصَّ لألداء و حابة سمعوا أحاديثًا حال ليس شرطا للتحمُّ

حابة بالقبول منتلقَّ د ، وقحدَّثوا بها حال إسالمهمكفرهم و : هماها عامة الصَّ
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طعم ، ففي صحيح البخار: عن جبير بن معنه طعم رضي ّللاجبير بن م

قال: "سمعتُ  رسول ّللا  قرأ في المغرب بالطُّور")7(، فجبير رضي ّللا 

ل أسيًرا من ،اكان كافرً  عند سماعه لهذا الخبر عنه  فقد كان وقت التَّحمُّ

 مونكان مسلًما فقبلها المسل ، و لكنَّه حين أدَّاهيسلمن أُسارى بدر قبل أ

( ي قصة جبير بن مطعمأقال ابن حجر: واستُِدلَّ به )أخرجها البخاري وو

اه في  اوي في حال الكفر، وكذا الفاسق إذا أدَّ له الرَّ ة أداء ما تحمَّ على صحَّ

 حال العدالة)3(. 

الثَّاني: التَّكليف: الشرط   

  عليه.مصدر كلَّف، يُقال: كلَّفه تكليفا، أي: أمره بما يشقُّ والتكليف لغة: 

ل األوامر واصطالحا:  هو أن يبلغ الصبي مرحلة من عمره يمكن له تحمُّ

م والنَّواهي، فيستحق األجر إن االمتثل، ويستحق العقاب في حال عد

 االمتثال.

ل: البلوغ، والشرط الثاني اطوللتكليف شرو لعقل، ، فالشرط األوَّ

بلغته دعوة  "يجب أن تكون قد فقال: منهم من زاد على ذلكو

بِيَن َحتَّى نَْبَعثَ  لآلية الكريمةستنادا اإلسالم" ا  "َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

.[16]اإلسراء: َرُسواًل"  

الدَّعوة  فقالوا هذا اآلية دالَّة على رفع التَّكليف على الذي لم تبلغه

ديةال  و يحاسب عليها، وّللا ولى، و يبقى على عقيدته األمحمَّ

.أعلم  

 ومنهم من قال: المكلَّف هو: البالغ العاقل الذاكر غير الملجئ.

فزادوا عدم الغفلة وعدم اإللجاء، والصحيح أنَّها شروط 

هما  استثنائيَّة، وليست شروطا أساسيَّة، فالشروط األساسيَّة

ا مإنَّ البلوغ والعقل، وهو الذي عليه الجمهور، ثم ما زاد على ذلك 

ي فليس األصل ف ،ن وما هو بمطَّردهو تابع للشرطين األساسيَّي

ل، اإلنسان الغفلة، وال األصل فيه اإللجاء، بل األصل فيه العق

.تدوموالبلوغ، ألنَّ الطفولة ال   
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للتَّكليف شرطان ال خالف فيهما. إذا؛  

ل غر نتهاء حدّ وهو ا ،الُحلم بلوغ وهو :: البلوغاألوَّ ق ويتحقَّ ، الصِّ

 البلوغ بإحدى األمارات التَّالية بالنِّسبة للذكور.

.غالبا كحدٍّ أقصى :بلوغ خمس عشرة سنة -أ   

: وهو إنزال المني دفقًا بلذَّة.االحتالم -ب   

إنبات شعر خشن في القبل. -ج   

دليله من غزوة بني رات هو إنبات الشعر حول العورة، وأقوى األماو

ساء بالقتل دون النِّ  ّللا عنه بن معاذ رضيَ ة حين حكم فيهم سعد قريظ

لها ان حوفكانوا يعرفون البالغ منهم بالنظر في العورة إن كل، ألطفااو

ي ، من ذلك ما رواه عطيَّة القرظإن كان غير ذلك تركوهشعر قتلوه و

من   طائفة من اليهود وبني قريظةرضي ّللا عنه، وهو من بني قريضة 

بني و ،وبني قريظة ،جملة ثالثة طوائف في المدينة، وهم بني النضير

 ؛ عنهقينقاع، فخانوا العهد فأرادوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي ّللا

 بيِ س من كنتُ ألنَّه كان حليفا لهم في الجاهليَّة، فقال عطيَّة القرضي: "

 يقتل، لم ينبت لم ومن قتَل، الشَّعرَ  أنبتَ  فمن ينظرونَ  فَكانوا قَُرْيظةَ، بَني

 نبُتْ ت لم فوجدوها عانتي فََكشفوا رواية وفي ينبت، لم فيمن فَُكنتُ 

 فجعلوني منَ  السَّبيِ ")7(. 

.فلم يسألو عن العمر، وال هل انزل منيًّا أم ال، بل كان الحكم باإلنبات  

ا بالنِّسبة لإلناث فبلوغهن يتحقَُّق بإو بقة، االسَّ حدى األمارات الثَّالث أمَّ

يعني إذا ما نزل  ،الحملهما: الحيض ووزد عليهم أمارتين أخريين و

ارة منها دم الحيض وهو العادة الشَّهريه، أو بان عليها الحمل، فهو أم

ارات.للذَّكر ثالثة أمارات ولألنثى خمس أم للبلوغ بالنِّسبة لألنثى، إذا؛  

بي غير مكلَّف  وامرحتمال األفه عن الضع وألجل هذه الشُّروط فإنَّ الصَّ

 حتَّى النَّائمِ  عن: ثالثةٍ  عن القَلمُ  ُرفِع: "رسول ّللا  ، قالوالنَّواهي

بي حتَّى يحتلَِم، وعن المجنونِ  حتَّى يَعقِلَ ")6(.  يستيقظَ، وعن الصَّ
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؟لذي يميِّز هل تقبل روايته أم اللقد اختُلِف في الطفل او  

،لحقَّ من الباطلبعد لكنَّه يميِّز االطفل الُمميِّز هو الذي لم يبلغ و  

حيح أنَّ الطفل سواء ك ان وقيل هو الذي يميُِّز بين الحمار والبقرة، والصَّ

له وال تقبل روايته حتى  زا أو غير مميّز يقبل تحمُّ لصغير ، هذا ألنَّ ايبلغممِّ

اء الخو، فيحملينسى ويشغله اللَّعب ويخاف أو  فه ذلك على الكذب من جرَّ

د اللهواالسته .ّللا أعلمو ،تار، أو لمجرَّ  

 

.أي أن يكون عاقال هو العقل:والثاني:   

ان اإلنسبه ّللا تعالى  ، وهو الذي ميَّزَ واإلدراك: آلة التَّمييز والعقل هو

ار ، وهو الذي يميُِّز اإلنسان به بين النَّافععلى الحيوان ول يق، ووالضَّ

نحوه لذلك فإنَّ فاقد العقل كالمجنون و، والعلماء إن العقل مناط التَّكليف

 حتَّى النَّائمِ  عن: ثالثةٍ  عن القَلمُ  ُرفِع: "غير مكلَّف، قال رسول ّللا 

بي حتَّى يحتلَِم، وعن المجنونِ  حتَّى يَعقِلَ ")5(.   يستيقظَ، وعن الصَّ

ث...وفاقد العقل ال خالف فيه فهو ال يعي شيأ فكيف يُقبل منه حدي  

ا، وال البلوغ كي يكون مكلَّفً العقل وكمال  اإلنسانيجب أن يجتمع في  إذأ؛

ل واية من غير المكلَّف، ويجوز له التَّحمُّ .تُقبل الرِّ  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.753/17، ولسان العرب 1567/6( مختار الصحاح 1)  
.256( رواه البخاري 7)  
.785ص:  7( للمزيد يُنظر فتح الباري ج3)  
.، وبقية أصحاب السنن، وصححه األلباني7706 – 7707( رواه أبو داود  7)  
 في كما البخاري حسَّنه 565 وأحمد ،2375 الكبرى السنن في والنسائي ،1773 الترمذي أخرجه(  6)

 عن سماعا للحسن نعرف وال الوجه هذا من غريب حسن: الترمذي وقال ،775 للترمذي الكبير العلل

 الترمذي سنن صحيح في األلباني وصححه ،7/152 المسند تحقيق في شاكر أحمد إسناده وصحح علي،

 صححه 22ص الكفاية في والخطيب ،6757 والبيهقي ،7703 داود أبو آخر طريق من وأخرجه 1773

.7703 داود أبي سنن صحيح في األلباني  
قد سبق تخريجه. (5)  
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الفسق: أسباب الثَّالث: اجتناب  

 تِ فََسقَ والفسق لغة: الخروج عن الشيء، أو الخروج عن القصد، تقول: 

كب عن الطريق، إذا  ْطبَةُ  َعنْ  قِْشِرَها إذِ  اِْنفََصلَتْ  َعْنها، وتقول فسق الرَّ الرُّ

 خرجوا)1(. 

 أمر ّللا تعالى، والخروج عن طاعته تركواصطالحا: هو العصيان، و

، وجاوز حدود الشرع ل فاسق أي عصىرج :، تقولق الحقوعن طري

خرج عن طاعته. :أي ،فسق عن أمر ربه تقول:  

فسق أصغر.والفسق في الشَّرع نوعان، فسق أكبر و  

ا الفسق  ي ، وهو الذاألكبر: فهو رديف الكفر األكبر والشِّرك األكبرأمَّ

ولم  في النَّار إذا ماتيخلد و العياذ باهلل تعالىصاحبه من الملَّة ويخرج 

افعين قياًسا على الكافر، لقولتنفعه شفاال يتب منه، و ه تعالى: عة الشَّ

ِ  َكفَُروا إِنَّهُمْ " .[87]التوبة: "فَاِسقُونَ  َوهُمْ  َوَماتُوا َوَرُسولِهِ  بِاهللَّ  

لِكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمنقال تعالى: "و
َٰ
ئِكَ  َذ .[66]النور: "اْلفَاِسقُونَ  هُمُ  فَأُولََٰ  

ا الفسق و غر، الكفر األصغر والشِّرك األصاألصغر: فهو رديف أمَّ

فهو فسق دون فسق، كما يوجد كفر دون كفر، وشرك دون 

.شرك  

أو  ها أصل اإليمان،معصية ال تنفي عن صاحب األصغر هو:فالفسق 

 َكاتِبٌ  رَّ يَُضا َواَل مطلق اإليمان، وال تسلبه صفة اإلسالم، لقوله تعالى:"

َ  َواتَّقُواۚ   بُِكمْ  فُُسوقٌ  فَإِنَّهُ  تَْفَعلُوا َوإِنۚ   َشِهيدٌ  َواَل  ُ  َويَُعلُِّمُكمُ ۚ   ّللاَّ ۚ   ّللاَّ

ُ  بُِكلِّ  َشْيءٍ  َعلِيمٌ  "]البقرة: 787[)7(.   َوّللاَّ

 قال البغوي: أي معصية وخروج عن األمر)3(. 
 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر معجم المعاني مادة )ف س ق(.1)  

.ىالغليفعبد ّللا بن محمد والجماعة، ل عند أهل السنةوالكفر حقيقة اإليمان ( للمزيد يُنظر: 7)  

( تفسير البغوي.3)  
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ا الكفر األكبر أو بجلِّه ،: هو التَّكذيب بما جاء من عند ّللا تعالىوأمَّ  

، بعضه، أو بكلمة منه، أو بحرف منه، أو الشكُّ في شيء ممَّا سبقأو ب 

ا جاء عن و  فََمنْ : "، ودليله قوله تعالىرسول ّللا كذلك بما صحَّ ممَّ

ِ  َعلَى َكَذبَ  ِممَّن أَْظلَمُ  ْدقِ  َوَكذَّبَ  ّللاَّ  َمْثًوى َجَهنَّمَ  فِي أَلَْيسَ ۚ   َجاَءهُ  إِذْ  بِالصِّ

.[37]الزمر: "لِّْلَكافِِرينَ   

تعالى:  ومن الكفر األكبر: كفر االستكبار واالستدبار مع التَّصديق لقوله

 ِمنَ  َكانَ وَ  َواْستَْكبَرَ  أَبَىَٰ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  فََسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ "

.[37]البقرة: "اْلَكافِِرينَ   

ا َكفَُروا َوالَِّذينَ ومنه كفر اإلعراض ودليله قوله تعالى: "  أُنِذُروا َعمَّ

.[3]األحقاف: "ُمْعِرُضونَ   

الكفر. منه كفر النِّفاق: والنِّفاق هو: إظهار اإليمان وإبطانو  

َ  إِنَّ ودليله قوله تعالى : "نفاق أكبر  بدوره على قسمين: أنَّ النِّفاق إالَّ   ّللاَّ

.[170]النساء: "َجِميًعا َجَهنَّمَ  فِي َواْلَكافِِرينَ  اْلُمنَافِقِينَ  َجاِمعُ   

ين على ة عطفت الكافرتسمى واو المعيَّ والواو بين الكافرين والمنافقين، 

 المنافقين في الحكم.

ا النِّفاق األ لوب متعلِّق بالجوارح أي باألعمال ال بالق : فهوصغرو أمَّ

من كنَّ فيه أربع " :النبي ، وهو الذي قال فيه ويسمَّى أيضا نفاقُا عمليًّا

 ، و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منكان منافقًا خالًصا

إذا عاهد غدر، ، ونِّفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، و إذا حدَّث كذبال

 وإذا خاصم فجر")1(. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.68، ومسلم 37متفق عليه، البخاري  (1)  
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اق، النِّفألربع كان فيه شيء من فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ا

، أي يجب أن : "أربٌع من كنَّ فيه"فقا خالصا لقوله لكنَّه ليس مناو

إن ال ن صاحبه واقعا في النفاق األكبر وتجتمع هذه الخصال األربع ليكو

 فهو في النِّفاق األصغر حتى يتوب من ذلك.

ا  أُِريُت ": بقوله  الكفر األصغر: فقد شرحه لنا رسول ّللاأمَّ

: ال، يكفْرن، قيل أيكفرن باهلل؟ قأكثر أهلها النِّساءالنَّار فإذا 

 يكفرن العشير ويكفرن اإلحسان...")1(. 

وهو  بل هو كفٌر بالعشير تعالى المقصود أنَّه ليس كفًرا باهللو

وج  العقابستحقُّ خرج من الملَّة إالَّ أنَّ صاحبه ي، وهو غير مالزَّ

 إن لم يتب قبل الموت)7(.

ا تدعوه وترجوه، أو تقكذلك الشرك و ول األكبر: وهو أن تجعل هلل نّدً

وهو باب واسع  ،عبادة لغير ّللا تعالىهو: صرف شيء من ال

ط من الملَّة محب، فإن مات صاحبه قبل التَّوبة منه فهو خارج الشَّرح

الى هو أعظم ذنب ُعصَي ّللا تع، والعمل بالكليَّة، خالد مخلٌَّد في النَّار

ِ  يُْشِركْ  َمن إِنَّهُ ": ى، لقوله تعالبه مَ  فَقَدْ  بِاهللَّ ُ  َحرَّ  نَّةَ اْلجَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

.[27]المائدة: "أَنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّالِِمينَ  َوَماۚ   النَّارُ  َوَمأَْواهُ   

 يا بَلَى: ناقُلْ  الَكبائِرِ  بأَْكبَرِ  أُنَبِّئُُكمْ  أاَلوقال صلى ّللا عليه وسلَّم: "

 .)3("... ِ ِ، قالَ : اإلْشراكُ  باهللَّ  َرسولَ  ّللاَّ

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.502، ومسلم 75، البخاري بن عباسمتفق عليه من حديث ا( 1)  

عامة كتب العقيدة ألهل السنَّة و ،الزهيري األشبال أبو حسنل الديانة أصول من اإلبانة: نظر( ي7)

.الجماعةو  

.82، ومسلم 6525، البخاري متفق عليه (3)  
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، ر: وهو دون الشِّرك األكبيقابل الشِّرك األكبر، الشِّرك األصغرو

حبط ال يحبط العمل بالكلية بل يفال يخرجه صاحبه من اإلسالم و

وهو: كلُّ ما كان  الذي وقع فيه الشِّرك العمل أي ،العمل بعينه

من أنواعه شرك األكبر ووسيلة للوقوع فيه، وذريعة إلى ال

ياء، لقوله صلى ّللا عليه و  مْ َعلَْيكُ  أََخافُ  َما أَْخَوفَ  إِنَّ سلم:"الرِّ

ِ؟ قَالَ :  ْركُ  اأْلَْصَغرُ  يَا َرُسولَ  ّللاَّ ْركُ  اأْلَْصَغُر، قَالُوا: َوَما الشِّ الشِّ

يَاءُ ")1(.   الرِّ

 لفَ ح : "منْ سلَّملقوله صلى ّللا عليه وتعالى منه الحلف بغير ّللا و

 بغيرِ  ّللاِ  فقدْ  كفرَ  أوْ  أشركَ ")7(. 

 بق،، فالفسق عام يشمل كلَّ ما سالفسق جنس من هو ،فكل  ما سبق ذكره

ذلك ل، الصغير ال يكون عداًل بحال من األحوالأو  وصاحب الفسق الكبير

تاُلحظ في ولو كان شرط اجتناب الفسق عاًما لجميع أنواع الفسق، 

رة األمر عينه، هذا لخطوال الفسق ب التَّعريف قلنا: اجتناب أسباب الفسق،

 كما مرَّ معنا.

 هو أهل ،ومن هنا يظهر لك أنَّ العدل الذي مازلنا لم نستوفي شروطه بعد

ا نكمل ، ولحمل الحديث .بقيَّة الشُّروط إن شاء ّللا تعالىسيظهر ذلك لمَّ  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الرسالة مؤسسة طبعة في المحققون وصححهواللَّفظ له،  6/775" المسند" في أحمد رواهأخرجه ( 1)

والطَّبراني، والبيهقي والبغوي.، 1666" الجامع صحيح" في األلباني وصححه  
حه األباني. 1636اكم والتِّرمذي بإسناد صحيح  أخرجه الح( 7) عن ابن عمر رضي ّللا عنها، وصحَّ  

لسنَّة وعامة كتب العقيدة ألهل ا ،.الزهيرى يوسف المندوه أمين لحسن: الديانة أصول من اإلبانةوينظر: 

 والجماعة.
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بع:  :اجتناب خوارم المروءةالرَّ  

 المروءة لغة:

 َمِريء فهو ُمروءة، يَْمُرؤ َمُرؤ: من مصدر ة،الرجول كمال هي المروءة

أ المروَءة، بَيِّن: أي  ُمروَءٍة، ذا صار: وقيل ،المروَءة تََكلَّف: فالن وتََمرَّ

أ بالقوم: أي سعى أن يوصف بالمروَءة بإِكرامهم، أَو بنقصهم  وفالن تََمرَّ

 وَعْيبهم)1(. 

 واصطالحا:

 حتَّى أفضلها، على تكون أن إلى األحوال مراعاة المروَءة: الماورديُّ  قال

ه إليها ذم   باستحقاق)7(.   ال يظهر منها قبيحٌ  عن قصد، وال يتوجَّ

 بُ يُوجِ  ُمباحٍ  من تَْرُكه ما فِْعل على المحافظَةُ  هي المروَءة: عرفة ابن وقال

مَّ  ُعْرفًا... وعلى تْرك ما فعلُه من ُمباحٍ  يوجبُ  َذمَّه ُعْرفًا...)3(.   الذَّ

 على اإلنسان مراعاتها تحمل نفسانيَّة، آداب المروَءة: الفيومي وقال

 الوقوف عند محاسن األخالق، وجميل العادات)7(. 

ص المروءة في: اجتناب ما يستقبحه  النَّاس عرفا.وتُلخَّ  

نوا وهذا يتغيَّر من عصر إلى عصر، على حسب أحوال المجتمعات، فقد كا

ل من يأكل في الشَّارع، وال يستقبحون فع فعلسابقا يستقبحون  ل من يتبوَّ

أو نهر.يُستظلُّ به ظل  تحت يكنفي الشارع، إن لم   

 وهو في عصرنا عكس ذلك، فال يستقبح فعل من يأكل في الشارع،

في الشارع. يقضي حاجتهبُح فعل من ويُستق  

المراحيض سابقا، ووجودها اآلن، ولعدميَّة عادة األكل وجود هذا لعدميَّة 

ن شيء من القبح ولك هفي الشارع مع وجودها اآلن، مع أنَّ هذا األخير في

 ال يخدش المروءة في زمننا.
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 الخامس: أالَّ يكون مغفَّال:

 المغفَّل لغة:

 َويَْسهُلُ  َذَكاَء، والَ  لَهُ  فِْطنَةَ  الَ : ُمَغفَّلٌ  َرُجلٌ  ، تقول:َغفَّلَ  ِمن (ل ف غمادَّة )

 ِخَداُعهُ ، تقول: َوَجُدوهُ  ُمَغفَّالً  فَاْحتَالُوا َعلَْيهِ )6(. 

 واصطالحا:

هل هو نفسه لغة فال يختلف عليه في شيء إذ أنَّه عديم الفطنة، ويس

 خداعه.

وهذا الشرط هو شرط زيادة من أهل العلم قال به أكثر من عالم، إذ كان 

ناب الحال كما تقدَّم وأشرنا في شروط العدل: اإلسالم، البلوغ، العقل، اجت

ي الفسق، وخوارم المروءة. فهذه خمسة شروط، فُجمع البلوغ والعقل ف

 ا الشرطالتَّكليف إذ هما شرطا التَّكليف، فال حاجة لتقسيمه، وزيَد هذ

اوي مغفَّال، وهو شرط صحيح فعَّال الزٌم في  األخير، وهو أن ال يكون الرَّ

اوي، فالمغفَّل ينسى، ويستهتر بالحديث، فمن الممكن أن ينسى  عدالة الرَّ

قته أغلب الحديث ويأتي بربعه أو نصفه، أو يفهم الكالم على غير حقي

ُر له أحدهم الحديث فيروي يس ه كما قيل له، فهو لفيرويه برأيه، أو يُزوِّ

 كفؤا لحمل الحديث لما سيأتي من أخبار المغفَّلين:

القيم: فمن أخبار المغفلين القراء، في أخبار الحمقى والمغفَّلين، قال ابن  

َويَعُوَق عن عبد ّللا بن عمر بن أبان، أّنً مشكدانة قرأ عليه في التَّفسير: "

له:  قوطة بثالثة من فوق، فقيلوبَْشًرا"، قيل له: ونَْسًرا، فقال: هي من

 النقط غلط، قال: فارجع إلى األصل.

لى )ارجع إلى األصل: يريد استصحاب الحال، بأنَّ نسًرا أصله بشٌر، وع

 هذا فعنده تُقرأ اآلية "َوبَْشًرا"(.

اة الحديث: قال الدارقطني: وحدثني محمد ب  ن ومن أخبار المغفَّلين من روَّ

محدثين أبو العيناء، قال حضرت مجلس بعض اليحيى الصولي، قال حدثنا 

– ، عن ّللا-عليه السالم  - عن جبريل المغفلين، فسند حديثا عن النبي 

ذا هو ؟ فإ، عن رجل، فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ ّللا-تعالى 

فه، وإذ هو؛ عزَّ وجلَّ  .قد صحَّ  
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ف أنَّه قال: كان عمر بن محمد بن ح ن أبي حاتم الرازي؛وع سين يُصحِّ

ة بن صة، علقمفيقول: معاد بن حبل )يريد معاذا بن جبل( حجاج بن قراق

فقال:  ؟ك لم يسلِّمك إلى الكتَّابمثرد(، فقلت له: أبو مريد )يريد علقمة بن

 كانت لنا صبيَّة شغلتنا عن الحديث.

 : وأخبرني يعقوب بن موسى، قال: قال أبو زرعة: كانوقال الدارقطني

ازيبشر بن يحيى بن حسَّان من  وا عل أصحاب الرَّ يه وكان يُناظر فاحتجُّ

ون بطاووس )وهو من أكابر التَّابعين تفقًها ورواية للحديث(، فقال: يح تجُّ

 علينا بالطيور)5(. 

تابه لقيم في كوهذا غيض من فيض من أخبار المغفَّلين التي ذكرها ابن ا

لين، فهو زاخر بأخبارهم وطرفهم.أخبار الحمقى والمغفَّ   

يِب أنَّ المغفَّل ليس أهال لرواية الحد ا ال يدُع مجاال للرَّ يث، فكما تالحظ وممَّ

.طبعا، لعلَّه يعود إلى رشده فيرويه صحيحا وال حرج في حمله  

 وقال الحميدي عبد ّللا بن الزبير رحمه ّللا تعالى:

ضا الذي ال يُعرف بكذٍب هو: أن يالغفل جل الرِّ كون ة التي يردُّ بها حديث الرَّ

ا قالوا، أو في كتابه غلطٌ؛ فيُقال له في ذلك؛ فيَترك ما في كتابه ويُحدُث بم

ف تص حيفا غيره في كتابه بقولهم، ال يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحِّ

 فاحشا فيقلب المعنى؛ ال يعقل ذلك فيُكفَّ عنه.

ه ما أتقن ك من لقَِّن فتلقَّن التلقين؛ يُردُّ حديثه الذي لقَِّن فيه، وأُخذ عنوكذل

ا من حفظه، إذا ُعلم أنَّ ذلك التَّلقين حادث في حفظه ال يُعرف به قديما، ف أمَّ

ُعرف به قديما في جميع حديثه فال يُقبل حديثه، وال يؤمن أن يكون ما 

ا لقِّن)2(.  حفظه ممَّ

 به، ليأخذ الغير على الكالم إلقاء: مصدر لقَّن، وهو: اللغة في والتَّلقين

ومنه: تلقين الشهادة، وتلقين المأموم اإلمام إذا أغلق عليه في القراءة)8(، 

   وتلقَّنه فهمه)5(.

 بعض على الراوي يقرأ أن هو األشهر بمعناه لتلقينفا: اصطالحا وأما

 من هأن بتصرفه أو بقوله مدعيا الشيخ، ذلك حديث من ليس ما الشيوخ

 كتاب من الراوي يقرأ أن هو: يقال أو ،ذلك إيهامه محاوال ،الشيخ حديث

 ،ثهحدي من أنه على حديثه من ليس حديثا الشيخ على حفظه من أو عنده
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 إذا افأم ،حديثي من هو ليس: ويقول عليه يُنكره أن إما ذلك بعد والشيخ

 كونه أو عليه، األمر واشتباه نسيانه بسبب إما ؛ذلك يفعل إنما فهو أقره

 أو ة،الغفل شديد أو الظن، إحسان في مفرطا الفطنة قليل كونه أو مغفال،

 ظنال حسن بين جامعا أو والحرص، المباالة وعديم والتهاون، الوهم كثير

 وعدم هفي ورغبته للكذب ميله بسبب أو لمروياته، الحفظ وسوء نبالملقِّ 

 انواك وقد به، يتصف لمن الثقة يسقط عيب هو التلقين، ومنه تحرجه

ال ابن ، قالخطأ لقنوه وربما وصدقه، لحفظه تجربة بالمحدث ذلك يفعلون

 اتصف نلم الثقة يسقط عيب التلقين أنتعالى:  ّللا رحمه الفاسي القطان

 به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث تجربة لحفظه وضبطه وحذقه)10(.

 العلماء بين خالف محل فإنه( وجاهته من الرغم على) المنهج هذا لكنو

 بين مجيز له، وكاره له، قال اإلمام يحيى بن سعيد القطان: ال أستحله)11(.

 ألن ه؛ويعزز يبرره ما له القطان سعيد بن يحيى رأي فإن الحقيقة وفي 

 في دثين،المح بين قدره يُقَلِّل مما َخطئه وإظهار للشيخ، تْغليط فيه التلقين

ق حين  قيل حين طنيتف ال ومن للتلقين، يتفطن من بين معين بن يحيى فَرَّ

 فليس ،شيء عليه دخلأُ  إن يعرف كان إذا: قال حديثه؟ يلقن الرجل :له

 بحديثه بأس، وإن لم يكن يعرف إذا أدخل عليه، فكان يحيى يكرهه)17(.

ى وبهذا نكون قد استوفينا شروط العدالة، والنَّاظر إلى هذه الشروط ير

ه، ومع هذا فإنَّ  شدَّتها، وأنَّ الخبر إذا جاء من عند أحد هؤالء ال مجال لردِّ

الحديث مازالت لم تستوفى، فما سبق ما هي إالَّ شروط  روايةشروط 

 العدالة، والعدالة بدورها شرط من جملة شروط الحديث الصحيح.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(( الوسيط معجمال)) ،(1/772) للزبيدي(( العروس تاج)) ،(8/755) للفراهيدي(( العين: ))( انظر1)

 مختار)) ،(712 ص) للفيومي(( المنير المصباح)) ،(1/776) سيده البن(( المخصص)) ،(7/850)

.757 ص للرازي(( الصحاح  

.376 ص(( والدين الدنيا أدب)) (7)  

.651 ص للرصاع(( عرفة ابن حدود شرح))( 3)  

.8/775(( المنير المصباح))( 7)  

( المعجم الغني والمعجم الوسيط.6)  

، باب في 87، باب في ذكر المغفلين من القراء، وص: 27( أخبار الحمقى والمغفلين البن القيم ص: 5)

 ذكر المغفلين من رواة الحديث.

.736-733، والكفاية ص: 37-1/33 البن أبي حاتم ( الجرح والتعديل2)  

( معجم المعاني الجامع.8)  

( لسان العرب.5)  

.86/ 7 الفاسي قطانال البن واإليهام الوهم بيان( 10)  

.301/ 1 للسخاوي الحديث ألفية شرح المغيث فتح( 11)  

.125-128/ 7 للعقيلي الكبير الضعفاء( 17)    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
76 

اوي:الشرط الثالث: ضبط  الرَّ  

 الضبط

 الضبط لغة:

طا، قال ابن فارس: الضاد والباء والطاء أصل صحيح، ضبط الشيء ضب

 واألضبط الذي يعمل بيديه جميعا، ويُقال ناقة ضبطاء، قال:

 ُعذافرة ضبطاء تجري كأنَّها * فنيقٌ ، غدا يحوي السَّوام السَّوارحا)1(.

 وقال ابن منضور: الضبط: لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه وضبط

ه في كل وقال الليث: الضبط لزوم الشيء ال يفارق يضبط ضبطا وضباطة،

 شيء وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي: حازم...)7(.

 واصطالحا:

ذي قال الجرجاني: الضبط اسماع الكالم كما يحق سماعه، ثم فهم معناه ال

أُريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده، والثابت عليه، بمذاكرته إلى حين أدائه 

 إلى غيره)3(.

به حفظه، حافظا لكتا من وقال الشافعي: أن يكون الراوي حافظا إن حدث

إن حدث منه، عالما بما يحيل معاني الحديث إن حدَّث على المعنى، إذا 

 شارك أهل الحفظ في الحديث وافقهم)7(.

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .382- 385 ،ص 3 ج ، اللغة مقاييس ( معجم1)

.762 ، ص6 ج العرب ( لسان7)  

.170 ص للجرجاني ( التعريفات3)  

.320 صللشافعي   ( الرسالة7)  
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م له ويظهر من تعريف الشافعي والجرجاني، أنَّ الضبط قسمان، وكل قس

 شروطه، فأقسام الضبط اثنان:

 ضبط صدر.

 وضبط كتاب.

اة يعتمدون في روايتهم على حفظهم، ومنهم من لم يُر زق والمعنى أنَّ الروُّ

واية على كتابه  ح المعروضنعمت الحفظ فإنَّه يعتمد في الرِّ ى عل المصحَّ

األحسن. الشيخ، فحينئٍذ تُعتمد روايتهم، ومنهم من يجمع بين االثنين وهو  

اوي حافظا لمرويَّاته في - 1 در فشروطه: أن يكون الرَّ  فأمَّا ضبط الصَّ

يهل بإتقانصدره  إلى  ذلك وضبطه، ثمَّ يستمرُّ هذا الضبط إلى حين يؤدِّ

اوي الضابط ضبط صدر، يجب أن يكون ضابطا  غيره، وعلى هذا فالرَّ

ل: وقت التحمل، الثاني: وقت األداء،  لحديثه في ثالثة أوقات: األوَّ

 والثالث: الوقت الذي بينهما، هذا كي ال يتفلَّت منه.

ل، ومن المحتمل أن  اوي من المحتمل أن يُخطَئ في التحمُّ وذلك ألنَّ الرَّ

له، ثمَّ  يُخطَئ في  ؛ فإنَّ تراه االختالط قبل األداءعا األداء، فإن ضبط ما تحمَّ

رورة.  الخطأ في أداء الحديث واقع بالضَّ

ضبط، ولكنَّه إن كان ضبطا لحديثه في األوقات الثالثة وهو شرط الحكم بال

قبل ثمَّ نسي بعد األداء الختالطه بسبب الخرف من الكبر أو غيره، فإنَّه يُ 

 منه ما حدَّث به قبل االختالط، فالعبرة بضبطه لما يروي حال األداء)1(.

والشرط الثاني: أنَّه إذا أراد أن يروي الحديث بالمعنى لمن يرى جواز 

واية بالمعنى، أن يكون عالما بمعنى الحديث فاهما له، فكما تقدَّم أنَّ من  الرِّ

 معاني الضبط الفهم.

اء واألولى أن يروي أصل الحديث وال يرويه بالمعنى، ثمَّ يشرحه إن ش

ا من الخالف.ذلك، خروج  

اوي، - 7 ا ضبط الكتاب فشروطه: أن يكون الكتاب محفوظا لدى الرَّ  وأمَّ

حا، ُمراجعا على أصله، وأن  وأن يكون مقابال مع كتاب الشيخ، ُمصحَّ

فظه،يحتفظ بكتابه ويحفظه إلى حين األداء، فيُسمع من كتابه ال من ح  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.31-30ينظر شروح البقيونية منها شرح طارق أبو معاذ  (1)  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
78 

اد فإن أعار كتابه لغيره، يُشترط أن يعرف خطَّه من خط غيره، حتى إذا ز

نها: في الكتاب علمه، وكتابته للكتاب لها شروط نذكر م المستعير شيأ

دئ، الشكل لكل ما يُستشكل من الحديث، وقيل شكل كل األحاديث للمبت

م وسال ل وأكَّدوا ذلك في األسماء الملتبسة المؤتلفة المختلفة، كسالَّ م، فاألوَّ

وا كره قيق في الكتابة، كماالخطَّ الرَّ  وابالشدَّة والثاني بال شدَّة، وكره

السطر،  فصل المضاف السم ّللا تعالى بالسطر، كأن يكتب "عبد" في آخر

ل السطر الجديد، كما يجب الثناء على ّللا تعالى كلم ا ذكر و"ّللا" في أوَّ

وقد اختلفوا في زيادتهما خالفا  ،سبحانه، وكذلك الصالة على النبي 

وجب الثناء  نبيِّه لألصل، والصحيح أنَّه حيثما ذكر اسم ّللا تعالى واسم 

ولو لم يوجد في األصل  على ّللا تعالى وكذلك الصالة على النبي 

مز كما حذَّروا من ا بل يزيدهما بين شرتطين أو قوسين، المنقول عليه، لرَّ

الة على النبي   كمن يكتب "صلعم" أو اختصار بقوله "صالةً" أو بالصَّ

ه ما كتب ثمَّ يعرض كلَّ  "سالًما" وهذا في كل كتاب ال يختص بالحديث،

تبه باألصل المنقول عليه ويُقارنه، وأحسن العرض أن يُسمع شيخه ما ك

طالب في كتابه، واشترطوا على الشيخ أن ينظر لنسخته حال تسميع ال

ط عليه ولو كان حافظا، وإن اكتشف الطالب أنَّ بعض أسانيده فيها سق

سطرين، أو بين ال ،ليهفلكتبه في الحاشية، أو في يمين السطر وليُشر إ

ب وأن يكت ،وزاد العراقي: أن يُخرج للساقط خّطًا يصله به حيث كتبه

ا  حيح،  وأمَّ  ضاً أي ويسمى التضبيب،"صح" أي صحيح أمام الخبر الصَّ

 اسدف أنه غير النقل، جهة من كذلك وروده صح ما على فيجعل التمريض،

 ونيك أو العربية، حيث من جائز غير يكون أو ،ناقص أو معنى، أو لفظاً 

 ةكلم الكالم جملة من أوينقص مصحفاً، أو أكثرهم، يأباه أهلها عند شاذاً 

 الو الصاد، مثل أوله ،اخطًّ  سبيله هذا ما على فيمد :ذلك أشبه وما أكثر أو

يلزق بالكلمة المعلم عليها كيال يظن أنَّها ضربٌ )1(، وإن كثر الكشط 

ة يجدد كتابه، هذا وحتَّى إن اشترى نسخوالمحو والضرب، فاألولى أن 

جاهزة كما في عصرنا اآلن فأنَّه يجب عليه عرضها على شيخه، 

.وتصحيح ما يجب تصحيحه إلى باقي ما ذكرناه، فال تغتر بالنُّسخ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

مع شروحها. 500إلى البيت رقم  665بيت رقم:  نظر ألفيَّة العراقي( للمزيد يُ 1)  
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اة وتعديلهم  جرح الروَّ
 

ا يقدح في عدالتوالمراد بالجرح: هو اإل اوي من خلل ممَّ ه، خبار بما في الرَّ

 أو قلَّة ضبطه مع كونه عدال.

ا يؤدي إلى قبول روايته. اوي ممَّ  والتعديل: هو تزكية الرَّ

 أنَّ الجرح والتعديل من اختصاص أهليجُب أن يُعلَم لكن قبل كلَّ شيء 

جال وأخبارهم، وال يجوز  العلم من أهل الحديث، فهم يعلمون أحوال الرِّ

 لغيرهم، وإالَّ فهو غيبة في حال التَّجريح، كذلك هو نسبة شيء ليس

اوي حال التعديل، هذا إن لم يكن خبيرا بالصنعة.  موجود في الرَّ

 وللجارح المعدل شروط نذكر منها شيأ:

أن يكون الجارُح المعدل عدال، فال يقبل الجرح من مجروح، فهو  – 1

مجروح. بنفسه ال تقبل روايته ألنه   

ط ال ضابكان غير أن يكون الجارح المعدل ضابطا أحد الضبطين، فإنَّ  – 7

ا فيجب يُقبل جرحه وال تعديله، وعلى هذ ال تقبل روايته، فمن باب أولى أن

اوي المقبول.  على الجارح أن تتوفَّر فيه شروط الرَّ

ي أن يكون الجارح المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخالف ف – 3

 ذلك مع حسن تطبيق ذلك على الرواة ومع تمام الدراية بمرويَّاتهم، فال

 يقبل الجرح من جاهل بأسباب الجرح، والتعديل كذلك.

ج من  - 7 كما ال يقبل الجرح من صاحب هًوى في الدين، فهو ال يتحرَّ

نه يرى االبتداع في دين ّللا والدفاع عن بدعته، فسيجرح كل من خالفه أل

يعدِّل  سه وأن كل من يخالفه ضال، والتَّعديل كذلك، فهو سوفحق في نفال

 كل من هو على منهجه البدعي.

نهم كما يجب عليه أن يكون عالما بالمذاهب الفقهيَّة والخالف الذي بي – 6

 كي ال يفسِّق عدال أو يكفر مسلما دون علم.
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راوي أن يكون الجارح المعدل تقيًّا ورعا، فعمله هو الحكم على ال  - 5

 جرحا أو تعديال ويترتب على ذلك قبول روايته أو ردها، فكان البد أن

ه وتعالى.يكون الجارح تقيًّا ورعا يخشى ّللا تعالى دائم المراقبة له سبحان  
 

ح المعدل أن يكون متشدِّدا في التجريح، كاإلمام يحي – 2 ى بن يكره للمجرِّ

فمثل هؤالء األعالم وغيرهم،  ،والنسائي ،وأبي حاتم ،سعيد القطَّان

اوي معتبر مفروغ منه بال بحث وراءهم ويجب أن يُ  لى ع عضَّ تعديلهم للرَّ

القليل  توثيقهم بالنواجذ، هذا ألنَّهم فيهم الشدَّة فإنَّهم ال يوثقون إالَّ النزر

ممن يرتضون دينه وخلقه وعلمه وحفظه وتمام عدالته، ولكن في 

 تجريحهم نظر، بل يجب أن يُبحث وراءهم، فيُنظر هل وافقهم في ذلك

ين، فإن كان األمر كذلك قبل تجريحه في  م، مع أنيغيرهم من غير المتشدِّ

اة وأرى أن لوال  هؤالء مثل صفِّهم في أمر التشدد في التثبُّت من الروَّ

 األئمَّة وشدَّتهم لضاعت السنة.
 

كما يجب أن ال يكون بين الجارح والمجروح عداوة، أو منافسة كما  – 8

 بين األقران، فإن وجد شيء من ذلك وجب التربص والنظر والبحث.
 

ذكر السبب:التعديل يقبل من غير   

رأ طارئ هذا ألنَّ أسباب التَّعديل كثيرة، فاألصل في المسلم العدالة حتَّى يط

اوي ، يخرجه من عدالته إلى عدم العدالة، فإن أردنا البحث في تعديل الرَّ

قه في الستوجبا علينا أن نقول: هو ال يشرب الخمر، هو ال يزنا، هو ال يقه

لم، إلى ما ال ينتهي من صفات المس الشوارع، هو ال ينام عن صالة الفجر،

 وعكسه يكون في التَّجريح، ألنَّ الفعل المؤدي للتجريح هو خارج عن

ح أن يدلي  العادة المعهودة عند المسلم، ومع ذلك وجب على المجرِّ

 بالسبب.

  بذكر السبب:التجريح ال يقبل إالَّ 

: التَّجريح ال يقبل إالَّ مفسَّرا، فال يقول أحد ال - 1 ثقاة ذهب فريق إلى أنَّ

بل  فالن مجروح ويسكت، أو ال يقبل حديث ويسكت، فهذا ال يقبل منه،

ح وما ال يجب التَّفسير، وذلك ألسباب، منها أنَّ الناس يختلفون في ما يجر

ليس بجارح،  يجرح، فيطلق أحدهم الجرح على أمر يعتقده جارحا وهو
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اء اختالف العادات واألعراف، فيأتي رجل من قوم ال  وهذا يكون جرَّ

حه أحدهم بذلك السبب ، وهو يزالون يقضون في حاجتهم في الخالء، فيجرِّ

جرحه، في عرفهم ليس عيبا وال يالم عليه، كذلك من يأكل في الشارع فيُ 

اوي غير ضابط وهو في عرفهم أمر معهود، مع تمام  أو أن يكون الرَّ

حه بغير ذكر السبب، فيظنُّ السامع انَّ المجروح كذَّاب،  عدالته، فيُجرِّ

 لذلك احتج اإلمامو والحال أنَّه من خيرة النَّاس، فلهذا يجب ذكر السبب،

 البخاري بجماعة سبق تجريحهم من غيره، واحتجَّ اإلمام مسلم بجماعة

 اشتهر الطعن فيهم، وبه كذلك أبو داود وغيرهم.

ب، وهذا وذهب قوم إلى أنَّ الجرح يُقبل بال سبب والتعديل يقبل بال سب - 7

غير صحيح وقد خالف القائل به مذهب الجماعة فالقول األول هو مذهب 

 أئمَّة الحديث كالبخاري ومسلم وغالب أهل الفقه واألصول.

، وذهب فريق من العلماء: أنَّه ال يقبل جرح وال تعديل إال مفسَّرين – 3

ل ن يعديجرح موثَّقا، كذلك يمكن للمعدل أوا كما أنَّ الجارح ممكن أن فقال

 مجروحا.

ل إن توفَّر في الجارح المعدِّل شروطه التي سب واب هو القول األوَّ ق والصَّ

 وذكرناها.
 

 كيف يثبت الجرح والتعديل:

 ث،الحدي أهل بين وضبطه بعدالته اشتهر فمن: والشيوع الشهرة: أوالً 

 من ىأقو الشهرة ألن بعدالته، الشهادة بمثابة ذلك كان عليه الثناء وشاع

 ،ومالك ،علي بن زيد عن شاع ما ذلك أمثلة ومن واالثنين، الواحد شهادة

سعد  وابن أبي ذئب، والليث بن عيينة، بن وسفيان الثوري، وسفيان

 لما عدالتهم، عن يسأل ال فهؤالء وأمثالهم، المصري، واألوزاعي

. عنهم السؤال عن تغني شهرة والضبط العدالة من به اشتهروا  

ي وأحسن الشهرة من اشتهر بشغله بطلب العلم فهو يمأل ليله ونهاره ف

 طلبه، فقالوا هذا عدل باشتغاله بالطلب وإضاعة عمره فيه.

 أهل ينب وتدليسه وكذبه بفسقة اشتهر فمن التعديل،حكم ك الجرح وحكم

.بجرحه الشهادة بمثابة ذلك كان له؛ الناس تجريح وشاع الحديث،  
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إن ، فكتابة أو قوالً  أكثر، أو ثقة عالم الراوي عدالة على ينص أن: ثانياً 

 اوثَّق اإلمام مالك أو البخاري أو مسلم أو من المتشددين كما ذكرنا سابق

، فهو عدل.راويا معيَّنا   

 ،أكثر أو ثقة عالم الراوي جرح على ينص أنفي حال التَّجريح: : ثالثاً 

 بتيث فال السبب؛ يذكر لم إذا أما الجرح، سبب بيان مع كتابة، أو قوالً 

 وند الجرح في الشرط هذا العلماء وضع وقدكما بينَّا سابقا،  التجريح،

 جريحه،لت كافياً  يكون الراوي عدالة في يقدح واحد سبب ذكر ألن التعديل،

 لكان ديلالتع في ذلك اشترط ولو الصفات، بباقي اإلحاطة لذلك يشترط وال

.ممكن غير وهذا التعديل أسباب كل يستقصي أن المعدل على لزاما  

 قدمي والتعديل الجرح تعارض فعند: التعديل على الجرح تقديم: رابعاً 

 الراوي، أحوال من له ظهر اعمَّ  يخبر المعدِّل ألن التعديل، على الجرح

 دميقفإن ذكر سبب التَّجريح  المعدِّل، على خفي علم زيادة الجارح ولدى

ح قول ل الُمَجرِّ  اهذ من ويستثنى الراوي جرح بذلك ويثبت ،على المعدِّ

:هماو حالتان األمر   

ل ينفي أن األولى: الحالة  أجله، من جرح الذي السبب الراوي عن المعدِّ

ريح.، كما ثبت التجريح بسبب صصحيح بدليل إال النفي هذا يثبت وال  

ل يبين أن الثانية: الحالة  كني لم ما به، جرح مما تاب قد الراوي أن المعدِّ

  ّللا رسول على كذب من ألن ، ّللا رسول على الكذب تجريحه سبب

تنادا على قول، وعلى قول آخر تقبل روايته اس تاب وإن روايته تقبل ال

، وأنا [87]طه: "اْهتََدىَٰ  ثُمَّ  َصالًِحا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  لَِّمن لََغفَّارٌ  َوإِنِّيلآلية: "

: "التائبُ  من الذنبِ  كمن ال ذنبَ  لهُ ")1(.   أميل لهذا القول، لقول النبي 

عن التائب أصل الذنب بقوله "َكَمْن اَل َذْنَب لهً"،  فقد نفى رسول ّللا 

ا لرسول ّللا  وقد  كما يجُب أن يُعلَم أنَّ من الصحابة من كان منه عدّوً

ا أسلم حسَن إسالمه وقبله أهل السماء وأهل األرض  قال فيه ما قال ثم لمَّ

وهم خير خلق  وكان عدال إلى أن أصبح من خيرة صحابة رسول ّللا 

نَّ ليه أّللا عنهم أجمعين، والمجمع عّللا تعالى بعد األنبياء والرسل، رضي 

 تاب من الكذب علىكلَّ الصحابة عدول بال خالف، وعلى هذا فأرى أنَّ من 

جهه، فإنَّه تقبل  الرسول   وآمن وعمل صالحا وصدق في توبته وتوجُّ

أي أولى من غيره، فالتَّائب إذ ا ما روايته إن شاء ّللا تعالى، وكان هذا الرَّ
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هاهم قبلته في المجتمع الشرعي والعملي، ازداد حبَّا هلل وللدين وللعمل ف

ون من الصحابة، قبلهم أبو  وكأنَّ  بكر رضي ّللا عنه بعد توبتهم،المرتدُّ

رئيسا  رضي ّللا عنه، وكان الكندي قيس بن األشعثشيأ لم يحدث، فهاهو 

ثم ارتد وتبعه خلق كثير، ثمَّ عاد  في قومه وأسلم على يدي رسول ّللا 

جه أخته، و  بن وقيس الشعبي،: عنه حدثلإلسالم وقبله أبو بكر بل زوَّ

 يعل أمراء أكبر وكان النخعي، إبراهيم عنه وأرسل ،وائل وأبو حازم، أبي

 بن أبي طالب رضي ّللا عنه يوم صفين)7(.

وقد قال  فاألشعث بن قيس ارتدَّ أي كفر بعد إسالمه وليس بعد الكفر ذنب،

ِ ")3(، وكأنَّ توبته محقت ما قبلها  : "أْكبَرُ  الَكبَائِرِ : اإلْشَراكُ  باهللَّ النبي 

ن وهو الكفر وهو أكبر الكبائر، فما دونه أهون منه، وعلى هذا فالتائب م

الصادق في توبته، كما قبل منه ربُّ السَّموات  الكذب على رسول ّللا 

، وّللا أعلم.توبته، وجب على أهل األرض قبول حديثه عن النبيِّ   

 

 

 

 

 

 

 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

الشهاب  مسند في والقضاعي ،10781 الكبير المعجم في ، والطبراني7760ماجة  ابن أخرجه( حسن 1)

األلباني في صحيح ابن ماجه.، وحسنه 108  

.32ص:  7يُنظر سير أعالم النبالء ج (7)  

.5821( رواه البخاري 3)  
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:والتعديل الجرحومراتب  ألفاظ  

مراتب التعديل: أرفع التعديل ما جاء على لفظ: أفعُل التَّفضيل، كأوثق 

، ثمَّ التَّ وكيد اللفظي أو المعنوي للفظ: ثقة، تقول: فالن 
النَّاس وغيره)1(

ة، ثمَّ   متقن، ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ما شابه ذلك، ثم ثقة، أو ثبت، أو حجَّ

بأس، ثم صدوق، ثم مأمون، أو خيٌِّر، ثمَّ محلُّه الصدق، ثمَّ  ليس بهثمَّ 

سن شيخ وسط أو شيخ، أو وسط، ثمَّ صالح الحديث، ثم جيِّد الحديث، أو ح

ه، أو ، أو صدوق إن شاء ّللا، ثمَّ ال بأس بالحديث، ثمَّ ُصَوْيلٌح إن شاء ّللا

.ليس به بأس  

ال، أو مراتب التجريح: وأ اع، أو دجَّ سوأ التَّجريح قولك: كذَّاب، أو وضَّ

، يضع، والذي أدنى منه قولك: متهم بالكذب، أو متهم، أو ساقط، أو هالك

ثمَّ ُردَّ  ،والذي أدنى منه قولك: ذاهب، أو متروك، ثمَّ ليس بثقة، ثمَّ ال يُعتبر

 ليس أو مطروح الحديث، ثم واه الحديث، ثم كذلك ضعيف جدا،حديثه، 

، وإن كان من أهل سكتوا عنه ، ثمَّ ثمَّ فيه نظربشيء، أو ضعيف، 

ه ضطرب الحديث أو منكره، يقول له: ضعَّفوه، أو ال يُحتج به، ثمَّ فيم

أو ليس  متين،مقال، أو ُضعِّف، ثمَّ فيه ضعف، أو تعرف وتنكر، ثم ليس بال

: تامَّ العدالة غير ضابط يُقال فيهليس بعمدة، وإن كان عدال بحجة، أو 

 سيِّئ الحفظ، أو ليِّن، أو تكلَّموا فيه، أي في حفظه)7(. 

اوي ب ين وبهذا نكون أنهينا الكالم على اتِّصال السند، ثم الكالم على الرَّ

روط ان من شعدالته وضبطه، وشيء من جرحه وتعديله، ويبقى لنا شرط

 الحديث الصحيح وهما: السالمة من الشذوذ، والسالمة من العلَّة.

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ل بيت من 68المكتبة العلميَّة تحقيق أحمد شاكر ص: ( يُنظر ألفية السيوطي في علم الحديث نسخة 1) ، أوَّ

 الصفحة.

.375إلى البيت رقم  375( يُنظر ألفيَّة العراقي: بيت رقم 7)  
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شرط الرابع: السَّالمة من الشذوذ:ال  

 والمعنى أالَّ يكون الحديث شاذا.

 الحديث الشاذ

 الشاذ لغة:

، المألوف أو القياس أو القاعدة خالف ماوهو  وشواذ، شذاذالشاذ جمعه 

 والشاذ: المنفرد، أو الخارج عن الجماعة)1(.

ذوذو  شذَّتو، نفرد: اأي ،: يقال شذَّ فالن عن النَّاس: االنفراد يقالالشُّ

.الشَّاة عن القطيع إذا انفردت  

اِوي َمن هُوَ  أرجح ِمْنهُ )7(.  َواْصِطاَلحا: َما يَُخالف فِيهِ  الرَّ

قة تعريفات الشاذ عند أهل العلم، فمنهم من قال: هو ما رواه الثوقد كثر 

ق مخالفا لجماعة الثقات، ومنهم من قال: ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوث

 منه، أو أولى منه بالقبول، وغير ذلك.

مع وال وكل تعريفات الشاذ صحيحة، ال يغني بعضها عن بعض، وهي تجت

عدل ضابط.هو المخالف  الشاذ يجب أن يُعلم أنَّ لكن تفترق، و  

ل: المخالفة، والثاني، أ  ن يكونوعلى هذا فللحديث الشاذ شرطان: األوَّ

 المخالُِف ثقةً، ال ضعيفا، وإال كان الحديث منكرا كما سيأتي.

 زيد بن وحماد واألوزاعي جريج وابن ومعمر مالك يروي كأنمثال ذلك: 

موقوفا،  أبيه عن عمر بن ّللا عبد بن سالم عن حديثا، الزهري عن

 عن فيرويه بشير، بن هشيم فيه ويخالفهم فهؤالء جماعة من الثِّقات،

. مرفوعا عمر ابن عن سالم عن الزهري  

 ؛الجماعة رواية وعلى شاذة، بأنها وهو هشيم؛ الواحد رواية على فنحكم

نه حافظ روى ع ، مع أنَّ هشيما ثقةالصحيحة هي: يعني المحفوظة، بأنها

لحديث يقابله ا أصحاب الكتب الستة، ونفهم من هذا أيضا أنَّ الحديث الشاذ

 المحفظ، وهي الرواية الصحيحة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني، ونخبة الفكر1)  
( نخبة الفكر.7)  
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ذوذ و ايكون الشُّ في المتن أو في السند: إمَّ  

 الشاذ سندا:

 اور عن فيرويه الحديث إسناد في الرواة من غيره الراوي يخالف أن وهو

 قد الراوي كون يرجح اممَّ  ،أرجح منه آخر راو عن محفوظ وهو ،معين

.سنداً  شاذاً  الحديث فصار أخطأ  

:السند في الشذوذ مثال  

 نب عمرو عن عيينة ابن طريق من ماجه وابن والنسائي الترمذي رواه ما

 رجالً أنَّ " قال: عباس ابن عن (عباس ابن مولى) عوسجة عن دينار

 فدفعَ  ،أعتقهُ  هوَ  ىمولً  إالَّ  وارثًا يدعْ  ولمْ   ّللاِ  رسولِ  عهدِ  ىعلَ  يتوفِّ 

 رسولُ  ّللاِ   ميراثهُ  إليهِ )1(. 

  .وغيره جريج ابن وصله على عيينة ابن تابع وقد

 يذكر ولم عوسجة عن دينار بن عمرو عن فرواه ،زيد بن حماد وخالفهم

 بََرنَاأَخْ : للبيهقي الكبرى السنن في جاء، فقد مرسالً  رواه بل عباس ابن

 إِْسَحاقَ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  ثنا ُعبَْيٍد، ْبنُ  أَْحَمدُ  أنا: َعْبَدانَ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  َعلِيُّ 

ادُ  ثنا: قَااَل  َوَعاِرٌم، ُسلَْيَماُن، ثنا اْلقَاِضي،  َعنْ  َعْمٍرو، َعنْ  َزْيٍد، ْبنُ  َحمَّ

 َولَمْ   ّللاِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعلَى َماتَ  َرُجاًل  أَنَّ " :َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْولَى َعْوَسَجةَ 

: اْلقَاِضي قَالَ  ِميَراثَهُ،  النَّبِيُّ  فَأَْعَطاهُ  أَْعتَقَهُ، هُوَ  لَهُ  َمْولًى إاِلَّ  َواِرثًا يََدعْ 

ادُ  ْبنُ  َزْيدٍ  ُمْرَساًل، لَمْ  يَْبلُغْ  بِهِ  اْبنَ  َعبَّاسٍ  ...)7(.   َهَكَذا َرَواهُ  َحمَّ

 يينةع ابن رواية وخالف مرسالً  بروايته انفرد حماًدا أن يتضح تقدم ومما

 شاذة، حماد فرواية الموصولة، الرواية وهي وغيرهما جريج وابن

.ثقة عيينة وابن حماد من كالً  أن مع المحفوظة، هي عيينة ابن ورواية  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.7237( ابن ماجه 1)  

.17355( السنن الكبرى للبيهقي 7)  
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متناً: الشاذ  
 في الرواة من عددا منه أكثر أو ،منه أحفظ هو من الراوي يخالف أن هو

 بلفظ هيروي منه احفظ ومن ،بلفظ فيرويه ،الحديث لفظ :أي ،الحديث متن

.شاذاً  حديثه فيصير ،منه أرجح  

:المتن في الشذوذ مثال  

 األعمش، عن زياد، بن الواحد عبد طريق من والترمذي داود أبو رواه ما 

 الفجرَ  أحدكمُ  ىصلَّ  اإذَ : "هريرة مرفوعا أبي عن صالح، أبي عن

 فليضطجعْ  عنْ  يمينهِ ")1(. 

، وعلَّته 778ص:  وأخرجه الوادعي في: أحاديث معلة ظاهرها الصحة

 بعض في أخطأ لكن ثقة، هذا الواحد وعبدالمخالفة بين الفعل والقول 

خاصة. األعمش عن رواها أحاديث  

 رووه اإنم الناس فإن هذا، في الكثير العدد الواحد عبد خالف: البيهقي قال

.قوله من ال  النبي فعل من  

 كانَ ": قالت عائشة عن البخاري رواهما ونص الحديث المحفوظ هو 

 نِ ركعتي فركعَ  قامَ  الفجرِ  صالةِ  منْ  ىباألولَ  نُ المؤذِّ  سكتَ  اإذَ   ّللاِ  رسولُ 

 هِ شقِّ  ىلَ ع اضطجعَ  ثمَّ  الفجرَ  يستبينَ  أنْ  بعدَ  الفجرِ  صالةِ  قبلَ  خفيفتينِ 

 األيمنِ  حتَّ ى يأتيهِ  المؤذِّ نُ  لإلقامةِ )7(. 

ل القول أن بينهما، الفرقو ذ إ الوجوب، على ظاهره يدل في الحديث األوَّ

 وكان ،الندب يفيد دون اقترانه مع القول فقط الفعل بينما األمر للوجوب،

، الليل رآخ في القيام طول بسبب الراحة ألجل يفعله وسلم عليه صلى ّللا

 لينشط لصالة الصبح.

ذلك كان حديث عبد الواحد شاذا، وهو دليل على وجوب عدم العمل لو

أو  باألحاديث الشاذة لما فيها من خلل يؤدي إلى إيجاب المندوب أو العكس

 تحريم محلل أو العكس.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.770، والترمذي 1751( أبو داود 1)  
.575 ( البخاري7)  
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و أ واحد من ثقة،يس له إالَّ إسناد ومنهم من يرى الشذوذ باإلنفراد أي ما ل

 تقول: ما ينفرد به الثقة وليس له متابع، قاله الحاكم النيسبوري)1(. 

ال تعريف الشافعي للح باعث ديث الشاذ كما جاء في الولكنَّ هذا مردود، فأوَّ

ى البن كثير، قال: وهو أن يروي الثقة حديثا يُخالف به ما رو ثثيالح

 النَّاس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره)7(. 

 فقد أكد الشافعي على أنَّ انفراد الثقة ال يكون شذوذا.

ه وقال ابن الصالح: ويشكل على هذا حديث: إنَّما األعمال بالنيَّات" فإنَّ 

د به عمر، وعنه  يى علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحتفرَّ

 بن سعيد األنصاري)3(. 

ن سعيد وهو حديث فرد غريب صحيح، قال ابن كثير: ثم تواتر عن يحيى ب

له  ركهذا، فيُقال: إنَّه رواه عنه نحو من مائتين، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذ

ابن منده متابعات غرائب وال تصح، كما بسطناه في مسند عمر، وفي 

 األحكام الكبير)7(. 

ات على المتابع كلُّ  وقول ابن كثير رحمه ّللا تعالى هو الصحيح فال تصح

 غريب في أربع طبقات، فإن كما أنَّه، الذي ذكرها ابن منده حديث عمر

د شذوذ كان ات".فكان األولى به حديث عمر "إنَّما األعمال بالنيَّ  ،في التفرُّ  

حة، وقال: صحي ةبالباعث الحثيث ثالثة أحاديث غريثم سرد ابن كثير في 

ط.حاديث الثالثة في الصحيحين من الوجوه المذكورة فقوكل  من هذه األ  

 وقد قال مسلم: لزهريِّ تسعون حرفا ال يرويها غيره.

اب: أنَّه إذا روى الثقإلى أن قال ال هو الصوَّ ة : فإنَّ الذي قاله الشافعي أوَّ

ن لنَّاس فهو الشاذ، يعني مردود، وليس من ذلك أشيأ قد يخالفه فيه ا

ظا، عدال ضابطا حاف يره، بل هو مقبول إذا كانيروي الثقة ما لم يرويه غ

فإنَّ هذا لو ُردَّ لُردَّت أحاديث كثيرة من هذا النَّمط، وتعطَّلت كثير من 

 المسائل، وّللا أعلم)6(. 

ا إن حافظا فقال: و ة العدل ولو لم يكنيبل أوصل ابن كثير قبوله لروا أمَّ

 كان المنفرد غير حافظ، وهو مع ذلك عدل ضابط فحديث حسن...)5(. 

 قال العراقي: 

 وذو الشذوذ ما يُخالف الثقه * فيه المال فالشافعيُّ حقَّقه)2(. 
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د عدال د ليس من باب الشذوذ، فإن كان المتفرِّ  ونخرج من هذا أنَّ التفرُّ

ا، منه أو جماعة الثقات،ضابطا لم يخالف من هو أوثق  فخبره  أو نّصً

إن مقبول صحيح، وإن كان عدال خفيف الضبط، فخبره مقبول حسن، و

 الضعيف كان يفا فخبره مردود بضعف الراوي، وإنعكان المتفرد ض

 مخالفا للثقة، فخبره ضعيف منكر، وسيأتي.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.67( الباعث الحثيث البن كثير ص: 1)  
.63( السابق ص: 7)  
( السابق.3)  
.67، ص ( السابق نفسه7)  
.66( السابق ص: 6)  
( السابق.5)  
.155البيت رقم إلى  151من بيت رقم ألفية العراقي  يُظر (2)  
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لشرط الخامس: السالمة من العلَّة:ا  

الُمعلَّلالحديث   

 العلَّة لغة:

ت)1(.   عند أهل اللغة: هي المرض الشاغل، والجمع عالَّ

 علَّ  األعرابي ابن قال ،معتل وصاحبها المرض العلةوقال ابن فارس: 

 ابالب هذا ومن ،العلل كثير :أي عللة ورجل ،عليل فهو ةعلَّ  يعلُّ  :المريض

 وهو باب الضعف والعلُّ  من الرجال المسن الذي تضاءل وصغر جسمه)7(. 

 واصطالحا:

ال: هذه العلَّة غير العلَّة عند األ ثين جنصوليينأوَّ س آخر ، فالعلَّة عند المحدِّ

مصطلح  هذا ليس مصطلحا مختلف فيه، بل هومه الخاص، ووله عل

 خاص بأهل الحديث.

 علوم أهم من وأنه برأسه، ِعْلمٌ  العلل علم أن على العلماء فقاتَّ ثانيا: 

 القيام يعيستط فال والشفافية، الخفاء من فيه لما وأدقها وأصعبها الحديث

 وفقها يرةكب وخبرة ثاقباً  عميقاً  فهماً  أوتوا الذين الحفاظ من النقاد إال به

كَّن منه ، وليس للمحدِّث المبتدئ الغوص فيه، حتَّى يتمالحديث في ودراية

  تدريبا وخبرة. 

ا تعريف العلّة: فو  هوممف عن الكشف في المحدثين عبارات كثرت قدأمَّ

قرَّ األمر ثمَّ است ،واختلفوا في تحديد مفهوم العلَّة ،اصطالحاً  وداللتها العلة

ين في حدٍّ خاص للعلَّة، فال نطيل الكالم فيه.  عند المتأخرِّ

 قادحة غامضة خفية أسباب عن عبارة: الحديث علل: الصالح ابن قال

...فيه  

 في تقدح علة على فيه اطلع الذي الحديث: بأنه المعلل الحديث عرفثم 

 رجاله الذي اإلسناد إلى ذلك ويتطرق منها، السالمة ظاهره أن مع صحته

 ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر)3(. 
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به قال السيوطي:و  

ته حين وفت  وعلَّة الحديث أسباب خفت * تقدح في صحَّ

 مْع كونـه ظاهـره السالمـة * ...............................)7(. 

يه ف وكما سبق وأشرنا أنَّ االطالع على علل الحديث هو علم مستقل، قال

 ابن كثير: وهو فن خفَِي على كثير من علماء الحديث، حتَّى قال بعض

 حفَّاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل.

حيح ميِّزون بين صلفنِّ الجهابذة النقَّاد منهم، يوإنَّما يهتدي لتحقيق هذا ا

ه ر ومستقيمه، كما يُميِّز الصيرفيُّ البصي الحديث وسقيمه، ومعوجِّ

يوف، والدنانير والفلوس، ومنهم من يظن ، بصناعته بين الجياد والزُّ

ومنهم من يقف، بحسب مراتب علومهم وحْذقهم واطالعهم على طرق 

الحديث، وذوقهم حالوة عبارة رسول ّللا  التي ال يُشبهها غيرها من 

 ألفاظ النَّاس)6(. 

  :قالو واختار العراقي لفظ الحديث "المعلل" على لفظ الحديث "المعلول"

 وسمِّ ما بعلَّة مشموُل * ُمعلَّال، وال تقل معلولُ )5(. 

.ُمَعل  " وإنما معلول؛: تسميته اللغويون ويستنكر  

ا سبق ثمَّ اتَّفقوا على جواز اطالق  على الحديث المعلول.أي لفظ ممَّ  

يهِ : تعالى ّللا رحمه الصالح ابنقال   ذلكَ و ،"المعلولَ : "الحديثِ  أهلُ  ويَُسمِّ

 منهم وِمنَ  الفقهاءِ  مرذولٌ  عندَ  أهلِ  العربيةِ  واللَُّغةِ )2(.

، إذا؛ فالحديث ح أو المعلول: عبارة عن سبب خفي يقد ،لُ المعلَّ أو  المعلُّ

ة الحديث مع أنَّ ظاهره السالمة.  في صحَّ

ر أي: أن التأثي :الخفاء، كما يُشترط فيها :العلَّةوعلى هذا فإنَّه يُشترط في 

 تكون قادحة، كما يُشترط أن يكون رجال أسانيده من الثقات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني.1)  
.17ص: 7( معجم مقاييس اللغة ج: 7)  
عتر. الدين نور تحقيق ،50 ص الحديث علوم عمرو، بن عثمان: الصالح ( ابن3)  

( ألفيَّة السيوطي.7)  

.51 – 50( الباعث الحثيث ص: 6)  

.153( ألفية العراقي بيت رقم: 5)  

 يُنظر – َخِسيساً  َرِديئاً  َجَعلَهُ  اِْحتَقََرهُ،: َرَذلَهُ ، ومعنى مرذول أي: من الرذالة، تقول: 85( علوم الحديث 2)

 معاجم اللغة.
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 الو معلوالً، - مثالً  – المنقطع الحديث يسمى ال هذا فعلى: حجر ابن قال

 آل إذا معلوالً  يسمى وإنما معلوالً، مضعف أو مجهول راويه الذي الحديث

 على رد هذا وفي ،ذلك من السالمة ظاهر كونه مع ذلك من شيء إلى أمره

 من زعم أن المعلول يشمل كل مردود)1(. 

 وجه، على الثبت يرويه بأن مؤثرة، غير العلة كانت فإن: الذهبي قال ولذا

 في طالنم هذا من كثيراً  الدارقطني ساق وقد ،بمعلول فليس واه، ويخالفه

 كتاب العلل فلم يصب، ألن الحكم للثبت)7(. 

ياتها االصطالحيَّة عند أهل  ألنَّ كل هذه العلل ظاهرة، فإنَّها تسمَّى بمسمَّ

فيًّا الحديث، فإن كان انقطاع السند ظاهرا يسمَّى منقطعا، وإن االنقطاع خ

ما يُسمَّى معلوال، منها اإلرسال الخفي، ألنَّه يُعرف بعد البحث، وهكذا كلَّ 

لحديث ب الَّة فلم تُعرف إالَّ بعد البحث والسبر والتَّفتيش، لُقِّ َخفيت الع

لَّة لمعلول، وكلَّما كانت العلَّة ظاهرة غير خفيَّة لُقِّب الحديث بنوع العبا

اوي فيولقبها، كسقوط الظاهرة  م ظاهر لذلك كان اس آخر السند، فهذا الرَّ

.مرسالهذا النوع   

 ،  أهل العلم من فمنويجُب أن يعلم أن شرط خفاء العلَّة هو شرط أغلبي 

الظاهر، أو راوي ضعيف، أو الظاهر بالعلَّة، كاالنقطاع السبب يسمِّي 

، عموم العلَّة لغةع معلوال يقصد وو غيره، ولعلَّ من سمَّى هذا النَّ جهالة، أ

 المرسل الحديث ينها، فيكون حأو تقول بمعناها األصلي، إذ تشمل كلَّ عليل

 ه؟ فيُقال علّتمعلوال، تقول ما علَّة تضعيف الحديث والمعظلمعلوال، 

لب ، فيجوز هذا، ولكن خصوص العلَّة بمعناها االصطالحي عند غااإلرسال

ا من قسَّم العلَّة  أهل الحديث، هو الخفاء فيها، وهذا الذي عليه العمل، وأمَّ

ة، فإنَّ التخصيص فيها أولى من يَّ إلى قسمين علَّة ظاهرة، وعلَّة خف

.، ألنَّه إن ظهرت العلَّة فقد فقدت معناها الخاص اصطالحاالتَّعميم  

 َغْيرِ  ىَعلَ  اْلِعلَّةِ  اْسمُ  يُْطلَقُ  قَدْ  أَنَّهُ  اْعلَمْ  ثُمَّ قال ابن الصالح رحمه ّللا تعالى: 

 َحالِ  ِمنْ  لَهُ  ُمْخِرَجةِ ال َحِديثِ ال فِي قَاِدَحةِ ال األَْسبَابِ  بَاقِي ِمنْ  َذَكْرنَاهُ  َما

ةِ  حَّ ْعِف، َحالِ  إِلَى الصِّ  ظِ لَفْ  ُمْقتََضى ُهوَ  َما َعلَى بِِه؛ اْلَعَملِ  ِمنَ  َمانَِعةِ ال الضَّ

 اْلَجْرحِ  ِمنَ  اْلَكثِيرَ  اْلَحِديثِ  ِعلَلِ  ُكتُبِ  فِي تَِجدُ  َولَِذلِكَ  اأْلَْصِل؛ فِي اْلِعلَّةِ 

 بِاْلَكِذِب، َواْلَغْفلَِة، َوُسوءِ  اْلِحْفِظ، َونَْحوِ  َذلِكَ  ِمنْ  أَْنَواعِ  اْلَجْرحِ )3(. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.756 ص: حجر، الصالح البن ابن كتاب على ( النكت1)  

.108ضة للذهبي ص: ق( المو7)  

.53 - 57 ص: الصالح، الحديث البن ( علوم3)  
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 وقال ابن حجر معلِّقا على كالم ابن الصالح: 

 لفهيخا ما كالمهم في يقع قد المعلول، تعريف من قهحقَّ  ما أنَّ  بذلك مراده

 ققهح ما بين التوفيق وطريق(، ظاهر سبب فيه ما على العلة إطالق: أي)

 ال حديث على أُطلق إذا العلة اسم أن: كالمهم في يقع ما وبين المصنف

 قادحة علته ما المعلول إذ اصطالًحا؛ معلواًل  الحديث يسمى أن منه يلزم

 خفية؛ والعلة أعمُّ  من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة)1(. 

ظاهر السبب العلى أنَّ من أطلق لفظ العلَّة  ؛البابوهذا توكيد لكالمنا في 

أراد عموم العلَّة بمعناها األصلي ال االصطلالحي، إذ العلَّة اصطالحا ال 

 تكون إالَّ خفيَّة.

 

 كيف تُعرف العلَّة؟:

 قال العراقي:

ِد * مـــَع قرائـــن تُضـــمُّ يهتـــِدي  تُـــــدرك بالخــــالف والتفــــرُّ

 جهبـذَهــا إلــى اطِّالعــه علــى * تصويِب إرساٍل لَما قْد ُوصــال

 أو وقِف َما يُرفُع، أو متن دخْل * في غيره، أو وهم واهٍم حصلْ 

 ظنَّ فأمَضى، أو وقْف فأحجمـا * مــْع كْونــِه ظاهــرهُ أْن سلــَما)7(. 

دِ  إِْدَراِكَها َعلَى َويُْستََعانُ قال ابن الصالح:  اِوي بِتَفَرُّ  لَهُ، ِرهِ َغيْ  َوبُِمَخالَفَةِ  الرَّ

 فِي إِْرَسالٍ  َعلَى الشَّأْنِ  بَِهَذا اْلَعاِرفَ  تُنَبِّهُ  َذلِكَ  إِلَى تَْنَضمُّ  قََرائِنَ  َمعَ 

 َواِهمٍ  َوْهمِ  أَوْ  َحِديٍث، فِي َحِديثٍ  ُدُخولِ  أَوْ  اْلَمْرفُوعِ، فِي َوْقفٍ  أَوْ  اْلَمْوُصوِل،

دُ  أَوْ  بِِه، فَيَْحُكمُ  َذلَِك، ظَنِّهِ  َعلَى يَْغلِبُ  بَِحْيثُ  َذلَِك، بَِغْيرِ   فِيِه، فُ فَيَتََوقَّ  يَتََردَّ

ةِ  اْلُحْكمِ  ِمنَ  َمانِعٌ  َذلِكَ  َوُكلُّ  .فِيهِ  َذلِكَ  ُوِجدَ  َما بِِصحَّ  

 ادٍ بِإِْسنَ  َحِديثُ ال يَِجيءَ  أَنْ : ِمْثلَ  ُمْرَسِل؛بِال َمْوُصولَ ال يَُعلِّلُونَ  َما َوَكثِيًرا

 اَولَِهذَ  َمْوُصوِل،ال إِْسنَادِ  ِمنْ  أَْقَوى ُمْنقَِطعٍ  بِإِْسنَادٍ  أَْيًضا َويَِجيءَ  َمْوُصوٍل،

 اْشتََملَتْ  ُكتُبُ  ِعلَلِ  اْلَحِديثِ  َعلَى َجْمعِ  طُُرقِهِ )3(. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.221/7( النكت على ابن الصالح 1)  

( ألفية العراقي في علم الحديث.7)  
.50 البن الصالح ( علوم الحديث3)  
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د،وعلى هذا فتعرف العلَّة   أو المخالفة: : بالتفرُّ

د  اووالتفرُّ د، كأن يال يكون علَّة حتَّى يكون الرَّ كون ي ممَّن ال يحتمل التفرُّ

اوي الثقة  روى حديثا عن الزهري وهو ليس من أصحاب الزهري مثال الرَّ

هري المعروفين  المعروفين، وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الزُّ

واية عنه، فقد يُحكم على هذا الحديث بالعلَّة يرهم يرى غعند الغالب، و بالرِّ

د  ه قرائن يكفي لكون الحديث معلوال، بل يجب أن تُضاف إليال أنَّ هذا التفرُّ

، كمن ُعرف أنَّه لم يخرج من و المكانرى، كاختالف الزمان بينهما أأخ

د برواية حديث عن شيخ في العراق وهو بدوره معروف ب أنَّه الشام، وتفرَّ

اوي ليس معر لم يخرج من العراق، واية ووالرَّ وال أنَّه من  عنهفا بالرِّ

 عن يثكما أنَّ أصحاب هذا الشيخ لم يروي منهم أحد هذا الحد أصحابه،

ياء: ، فبهذا تكون العلَّة كاملة، فقد اجتمع فيه عدَّة أشالشيخ المعيَّن هذا

د بحديث لم يروه أحد غيره عن هذا الشيخ، ثانيا: أنَّه ليس  األولى أنَّه تفرَّ

أو المكان  الزمان اختالفمعروفا بأنَّه من أصحاب هذا الشيخ، ثالثا: 

اوي ولَد  600، كأن يكون الشيخ قد تُوفِّي سنة بينهما في هجري، والرَّ

دمع تف أو ولد قبل وفاته بسنة، فهذا ال يعقل حديثا، ،نفس السنة  هرُّ

مع بعد بالخبر، مع كونه ليس معروفا أنَّه من أصحاب الشيخ، فكلِّ هذه تجت

سبر الطرق والنظر في الوالدات والوفيَّات، وأماكنها والبحث فيها، 

اة وما لهم وَّ من تالميذ ومن أصحاب، ومعرفة طرق  ومعرفة أسماء الرُّ

 الخبر كلها، فيحنها يكون الحديث معلوال.

 وكذلك في اختالف المكان كما أشرنا سابقا.

بِيلُ : ّللا رحمه البغدادي الخطيب قال  أَنْ  َحِديثِ ال ِعلَّةِ  َمْعِرفَةِ  إِلَى َوالسَّ

 ْفظِ حِ ال ِمنَ  بَِمَكانِِهمْ  َويُْعتَبَرَ  ُرَواتِِه، اْختاَِلفِ  فِي َويَْنظُرَ  طُُرقِِه، بَْينَ  يَْجَمعَ 

ْبطِ )1(.   َوَمْنِزلَتِِهمْ  فِي اإلِ ْتقَانِ  َوالضَّ

جح بين هما، بعدَّة وكذلك في حال المخالفة، فيُنظر في حال المخالفين، ثمَّ يُرَّ

ُح رواية  ح رواة األوثق واألضبط على غيره، وترجَّ أشياء، منهم ترجَّ

على غيره، وترجح رواية الجماعة على الفرد، وغير صاحب الواقعة، 

 ذلك من يستعمله أهل العلم في الترجيح.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.756/7ق الراوي وآداب السامع ( الجامع ألخال1)  
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 مثال الحديث المعلول:

ثنَا يحيَى بُن قاَل التِّرمِذي رحمهُ ّللاُ تعالَى:  ثنَا بنداٌر محمٌد بُن بشَّاٍر حدَّ حدَّ

ثنَا سفياُن عْن سلمةَ بِن كهيٍل عْن  حمِن بُن مهدي قااَل: حدَّ سعيٍد وعبُد الرَّ

قرأَ "َغْيَر  حجٍر بِن عنبَس عْن وائٍل بِن حجٍر قاَل: سمعُت النَّبيَّ 

الِيَن" فقاَل: "آمين ، قاَل: (1)" ومدَّ بَها صوتهُ الَمْغُضوِب َعلَْيِهَم َواَل الضَّ

 الباِب عْن عليٍّ وأبِي هريرةَ. وفِي

قاَل أبُو عيَسى: حديُث وائٍل بِن حجٍر حديٌث حسٌن وبِه يقوُل غيُر واحٍد مْن 

جَل  أهِل العلِم مْن أصحاِب النَّبيِّ  والتَّابعيَن ومْن بعدهْم يروَن أنَّ الرَّ

، وبِه يقوُل الشَّافعيُّ وأحمُد وإسحاقٌ يرفُع صوتهُ بالتَّأميِن واَل يخفيَها
(7). 

 عنبَس عنْ اللمةَ بِن كهْيٍل عْن حجٍر أبِي ورَوى شعبةُ هَذا الحديَث عْن س

قرأَ "غيَر المغضوِب عليهْم واَل  علقمةَ بِن وائٍل عْن أبيِه أنَّ النَّبيَّ 

اليَن" فقالَ  وخفَض بَها صوتهُ. "آمينَ " :الضَّ  

حُّ حديُث سفياَن أص :يقولُ بن إسماعيل قاَل أبُو عيَسى: وسمعُت محمًدا  

: فقالَ الحديِث مْن حديِث شعبةَ فِي هَذا، وأخطأَ شعبةٌ فِي مواضَع مْن هَذا 

اَد عْن حجٍر أبِي العنبَس وإنََّما هَو حجٌر بُن عنبَس ويكنَّى أبَا السَّكِن، وز

يِه عْن علقمةَ، وإنََّما هَو عْن حجٍر بِن وليَس ف ،فيِه عْن علقمةَ بِن وائلٍ 

عنبَس عْن وائٍل بِن حجٍر، وقاَل: وخفَض بَها صوتهُ وإنََّما هَو ومدَّ بَها 

 صوتهُ.

 فِي قاَل أبوعيَسى: وسألُت أبَا زرعةَ عْن هَذا الحديِث فقاَل: حديُث سفيانَ 

ألسِدي عْن هَذا أصحُّ مْن حديِث شعبةَ، قاَل: ورَوى العالُء بُن صالحٍ ا

  .ةَ بِن كهيٍل نحَو روايِة سفيانَ سلم

ثنَا عبُد ّللاِ بُن نم ٍد بُن أباَن حدَّ ثنَا أبُو بكٍر محمَّ ثنَا قاَل أبُو عيَسى: حدَّ يٍر حدَّ

ائٍل العالُء بُن صالحٍ األسِديُّ عْن سلمةَ بِن كهيٍل عْن حجٍر بِن عنبَس عْن و

 بِن حجٍر عْن النَّبيِّ  نحوَ  حديِث سفياَن عْن سلمةَ بِن كهيلٍ )3(.
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م فلو تالحظ فإنَّ هذا الحديث معلول سندا ومتنا كما تبيَّن لنا في كال

 بِيأ حجرٍ  عنْ فهو معلول بعلَّتين في السند، حيث قال شعبة: الترمذي، 

، وائلٍ  بنِ  علقمةَ  عنْ ، وقال: عنبسَ  بنُ  حجرٌ  هوَ ، والصحيح العنبسَ 

ند ، وعلقة ابن وائل ليس موجودا في السحجرٍ  بنِ  وائلٍ والصحيح هو عن 

طأ في عليه األسماء، فالثقة يخطُئ، ثمَّ أخ تمن أصله، فلعلَّ شعبة اختلط

.صوتهُ  بَها ومدَّ  هوَ ، والصحيح صوتهُ  بَها وخفضَ المتن حيث قال:   

ة رواية سفيان، طريق الترمذي الذي ذركه وفيه:  ثنَاحثمَّ يشهد على صحَّ  دَّ

دٍ  بكرٍ  أبُو ثنَا أبانَ  بنُ  محمَّ ثنَا نميرٍ  بنُ  ّللاِ  عبدُ  حدَّ  الحٍ ص بنُ  العالءُ  حدَّ

،حجرٍ  بنِ  وائلٍ  عنْ  عنبسَ  بنِ  حجرٍ  عنْ  كهيلٍ  بنِ  سلمةَ  عنْ  األسِديُّ   

 ثمَّ روى نفس المتن الذي رواه سفيان.

 وهذا هو الحديث المعلول بعلَّة قادحة، وذلك ألنَّ النَّاظر إلى رواية شعبة

بن الحجاج رحمه ّللا تعالى)7(، ال يخطر بباله أنَّ بها علَّة ألنَّ هذه الرواية 

واية من  جاءت بسند متَّصل برواية العدول المعروفين، ال سيَّما وهذه الرِّ

 أهل رواية شعبة المعروف بالتشدد والتثبُّت في رواية األحاديث، ولكنَّ 

بالتَّتبُّع بجمع الطرق العلل من أهل الحديث عرفوا علَّة هذا الحديث، 

خطاء أدوا جوالموازنة والنَّظر الدقيق والتدقيق في األسانيد والمتون، فو

أخطأها في رواية هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا. التيشعبة   

، وقد وكما تبيَّن لنا فإنَّ العلَّة قد تكون في السنَّد، وقد تكون في المتن

ق.تكون فيهما معا، كما في المثال الساب  

ه وفي رب له مثالالحديث الصحيح، ونضوبهذا نكون قد أنهينا شروط 

 في جاء ما باب  النبي شمائل في الترمذي رواه ما في :شيء من البحث

 ابن حدثنا: قال حجر، بن علي حدثنا: "قال  ّللا رسول شرب صفة

 سقيتُ : قال عباس، ابن عن الشعبي، عن األحول، عاصم عن المبارك،

 النبي  من زمزم فشرب، وهو قائم")6(.

 سماعبال صرح فالترمذي الصحة، شروط استوفى قد صحيح حديث فهذا

 عبد شيخه من بالسماع صرح حجر بن وعلي حجر، بن علي شيخه من

 عاصم شيخه عن روايته في المبارك ابن عنعنة أما المبارك، بن ّللا

 معروف سماعه المبارك ابن ألنَّ  هنا؛ االتصال على محمولة فهي األحول

 ئي،النساو ،مسلم وصحيح ،البخاري صحيح في عنه وروايته عاصم من
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 هوو المبارك، ابن شيوخ في مذكور وعاصم عاصم، تالميذ في ذكريُ  وهو

 االتصال على محمولة الشعبي عن عاصم عنعنة وكذلك مدلٍس، غير

 الكتب في عنه وروايته الشعبي عن بالرواية ومعروف مدلساً  ليس فعاصم

 لكوكذ الشعبي، تالميذ من وعاصم عاصم، شيوخ من والشعبي الستة،

 سعبا ابن عن بالرواية معروف وهو عباس ابن عن روايته في الشعبي

.الستة الكتب في عنه وروايته  

 شرط استوفى قد الحديث هذا أنَّ  لنا نيتبيَّ  السريع العرض هذا خالل فمن

.االتصال  

أما شرطي العدالة والضبط: فعليُّ  بن حجر، قال عنه ابن حجر: ثقة 

 حافظ)5(. 

.والضبط العدالة بين جمع قد فهذا  

 فقيه بتث ثقة: التقريب في الحافظ عنه قال فقد ،المبارك بن ّللا عبد أماو

 عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير)2(. 

.والضبط العدالة بين جمع قد أيضاً و  

 وأما عاصم بن سليمان األحول، فقد قال عنه الحافظ بالتقريب: ثقة)8(. 

.والضبط العدالة بين جمع قد كذلكو  

 حجر ناب الحافظ عنه قال فقد ،الشعبي شراحيل بن عامر فهو الشعبي أما

 في التقريب: ثقة مشهور فقيه فاضل)5(. 

.والضبط العدالة بين جمع قد كذلكو  

مطَّردة.وابن عبَّاس صحابي جليل، وعدالة الصحابة المطلقة هي قاعدة   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.736-737، والبخاري 7/316( أخرجه أحمد 1)   

.778( سنن الترمذي 7)  

.68ص: 7وتحفة األحوذي ج: ،775وسنن الترمذي  ،58( علل الكبير للترمذي: 3)  

اج ْبنُ  شعبةُ  بِْسطَام أَبُو( هو: 7)  واسطي التابعين، من األشاقر؛ مولى (هـ 150-هـ 86) الورد بن الَحجَّ

خلكان.بن ، ينظر وفيات االعيان التوفي وفيها الصغر منذ البصرة سكن. وشيخها البصرة أهل عالم األصل  

.175: ص ، ّللا رسول شرب صفة في جاء ما باب - للترمذي( المحمدية الشمائل) انظر( 6)  

.7200 :( التقريب5)  

.3620( السابق: 2)  

.3050( السباق: 8)  

.3057( السابق: 5)  
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 ةوالعدال السند اتصال: وهي شروط، ثالثة استكمل قد هاهنا فالحديث

له إلى برواية العدل الضابط عن مث صحيحاً  الحديث إسناد فصار والضبط؛

  علة؟ أو شذوذاً  الحديث في هل نبحث أنَّ  علينا وبقي ،منتهاه

سول  وزجره  جالسا فيسقول القائل: يُخالف هذا الحديث حديث شرب الرَّ

لى دوا نهيه صجعن الشرب قائما، نقول: قد جمع العلماء بين األحاديث فو

ك ال التحريم، كذل أو التنزيه اإلرشادّللا عليه وسلم يُحمل على كراهة 

سول مكروها ولو  نَّ ؟ يكون الرد: أإرشاداسيقول القائل: كيف يفعل الرَّ

بيان والال فعال للمكروه، فعله صلى ّللا عليه وسلم كان بيانا للجواز، 

ى ما يلي:واجب عليه صلى ّللا عليه وسلم، وبيان ذلك عل  

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ِ  َرُسولَ  َسقَْيتُ : قَالَ  َعْنهُما ّللاَّ  َزْمَزمَ  ِمنْ   ّللاَّ

 فََشِربَ  َوهُوَ  قَائِمٌ )1(. 

ُح القول على  كذلك سيقول القائل: نحكِّ مُ  في هذا الحديث قاعدة: يُرجَّ

 الفعل)7(. 

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ نرد بذكر حديث   لِ َرُسو َعْهدِ  َعلَى نَأُْكلُ  ُكنَّا: قَالَ  َعْنهُما ّللاَّ

ِ   َونَْحنُ  نَْمِشي، َونَْشَربُ  َونَْحنُ  قِيَامٌ )3(.   ّللاَّ

حيث لم ينكر عليهم، ومن المعلوم أنَّ البيان  فهذا إقرار من رسول ّللا 

. وال يسكت عليهوقت الحاجة واجب، وأن الشارع عموما ال يقر باطال  

ل أنَّ أن يقول القائل: لعلَّ النهي ناسخ وما دونه منسوخ، نقومكن فمن الم

 النَّسخ ال يكون إالَّ بدليل بيٍِّن.

ُ  َرِضيَ  َعلِيّ  عنبل نزيد على ذلك ما رواه البخاري:   َشِربَ  أنه َعْنهُ  ّللاَّ

 بِيَّ النَّ  َرأَْيتُ  َوإِنِّي قَائٌِم، َوهُوَ  يَْشَربَ  أَنْ  أََحُدهُمْ  يَْكَرهُ  نَاًسا إِنَّ : قَالَ  ثم قَائًِما

 فََعلَ  َكَما َرأَْيتُُمونِي فََعْلتُ )7(، وهذا الخبر في خالفة علي، فلو كان 

 منسوخا لعلم به علي.

ُ  َرِضيَ  طَالِبٍ  أَبِي ْبنَ  َعلِيًّا أَنَّ كما روى أحمد:   رَ فَنَظَ  قَائًِما، َشِربَ  َعْنهُ  ّللاَّ

 َرأَْيتُ  فَقَدْ  قَائًِما أَْشَرب إِنْ ! تَْنظُُرونَ  َما: فَقَالَ  أَْنَكُروهُ  َكأَنَّهُمْ  النَّاسُ  إِلَْيهِ 

النَّبِيَّ   يَْشَربُ  قَائًِما، َوإِنْ  أَْشَرب قَاِعًدا فَقَدْ  َرأَْيتُ  النَّبِيَّ   يَْشَربُ  

 قَاِعًدا)6(. 
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 َرأَْيتُ  فَقَدْ  قَائًِما أَْشَربْ  إِنْ وهنا فصل علي رضي ّللا عنه المسألة بقوله: "

 يَْشَربُ   النَّبِيَّ  َرأَْيتُ  فَقَدْ  قَاِعًدا أَْشَربْ  َوإِنْ  قَائًِما، يَْشَربُ   النَّبِيَّ 

ا حقيقة النهي منسوخ بفعل رسول ّللا قَاِعًدا وإقراره،  "، وعلى هذا فإمَّ

 أو أنَّ النهي محمول على التنزيه، فلك أن تشرب قائما واألولى جاسا،

صالة، فله أن يصلي جاسا واألولى قائما.كالمتنفِّل في ال  

 وه وإنما للتحريم، ليس النهي بأن األحاديث هذه بين العلماء جمع وقد

 بيالن شرب وأحاديث جالساً، يشرب أن األفضل وأن اإلرشاد، على محمول

.ذلك جواز على تدل قائماً     

تعالى: ّللا رحمه النووي قال   

 لَّهاكُ  بَلْ  ،َضْعف فِيَها َوال ،إِْشَكال تََعالَى ّللاَّ  بَِحْمدِ  األََحاِديث َهِذهِ  فِي لَْيسَ 

َواب ،َصِحيَحة اوَ  ،التَّْنِزيه َكَراَهة َعلَى َمْحُمول فِيَها النَّْهي أَنَّ  فِيَها َوالصَّ  أَمَّ

 ،َعاُرضتَ  َوال إِْشَكال فاَل ،لِْلَجَوازِ  فَبَيَان قَائًِما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى ُشْربه

.إِلَْيهِ  اْلَمِصير يَتََعيَّن َذَكْرنَاهُ  الَِّذي َوَهَذا   

ْرب يَُكون َكْيف: قِيلَ  فَإِنْ  ؟ النَّبِيّ  فََعلَهُ  َوقَدْ  َمْكُروًها قَائًِما الشُّ  

 ونيَكُ  ال لِْلَجَوازِ  بَيَانًا َكانَ  إَِذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى فِْعله أَنَّ : فَاْلَجَواب

 ْكُروًهامَ  يَُكون فََكْيف ،َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى َعلَْيهِ  َواِجب اْلبَيَان بَلْ  ،َمْكُروًها

أَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى أَنَّهُ  َعْنهُ  ثَبَتَ  َوقَدْ  ة تََوضَّ ة َمرَّ  ،يربَعِ  َعلَى َوَطافَ  َمرَّ

 َهَذا َونََظائِر ،أَْكَمل َماِشيًا َوالطََّواف ثاَلثًا ُوُضوءال أَنَّ  َعلَى اإِلْجَماع أَنَّ  َمعَ 

ةمَ  الشَّْيء َجَواز َعلَى يُنَبِّه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى فََكانَ  ،ُمْنَحِصَرة َغْير  أَو رَّ

ات  لَْيهِ عَ  ّللاَّ  َصلَّى ُوُضوئِهِ  أَْكثَر َكانَ  َوَهَكَذا ،ِمْنهُ  األَْفَضل َعلَى َويَُواِظب ،َمرَّ

 ال حَواضِ  َوَهَذا َجالًِسا، ُشْربه َوأَْكثَر ،َماِشيًا َطَوافه َوأَْكثَر ،ثاَلثًا ثاَلث َوَسلَّمَ 

 يَتََشكَّك فِيهِ  َمنْ  لَهُ  أَْدنَى نِْسبَة إِلَى ِعْلم)5(. 

. والطَّبَِريُّ  بَطَّال َواْبن َخطَّابِيّ ال به قال قد األحاديث بين الجمع وهذا

.وغيرهم   

ابن حجر:  قال  

 َوَهَذا أَْحَسن الَمَسالِك َوأَْسلَمَها َوأَْبَعدَها ِمنْ  االْعتَِراض)2(.

 ومسلك الجمع لو أمكن هو مذهب أهل الحديث، فالجمع أولى من التَّرجيح.
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ن موقد أطلنا في هذا المبحث، لنبيِّن شيأ من البحث في العلل، وشيأ 

أو  لةاألحاديث بأنَّها معلوالحكم على األخطاء التي يقع فيها البعض في 

ع وال علَّة فيها وال شذوذ إذ يمكن الجمع بينها، والجم شاذَّة أو منسوخة،

عدم من سعة وبين الحديثين  لما في الجمع من التَّرجيح كما ذكرنا،أولى 

 الحرج في دين ّللا تعالى.

ينِ  فِى َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَماقال تعالى: " .[28]الحج: "َحَرجٍ   ِمنْ  ٱلدِّ  

 قال البغوي: "الحرج" الضيق)8(.

 وقال الطبير: وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبَّدكم به من ضيق)5(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-- 
.(7072) مسلم( 1532) البخاري ( رواه1)  

اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي.للمزيد يُنظر ( 7)  

الترمذي. صحيح في األلباني صححه( 1881) الترمذي ( رواه3)  

.(6516) ( رواه البخاري7)  

صحيح. إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد وقال ،(252) أحمد ( رواه6)  

.156ص:  17( شرح مسلم ج: 5)  

.(87/ 10) الباري فتح ( 2)  

( تفسير البغوي.8)  

( تفسير الطبري.5)  
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:الصحيح الحديث أقسام  
:قسمين إلى الصحيح الحديث ينقسم   

:لذاته الصحيح  

 والصحيح لغيره:

 الصحيح لذته
 فهو ما توفَّرت فيه الشروط السابق ذكرها.

ة هذا الخبر: بذلك تسميته فى والسر  من وليست ذاته، من نشأت أنَّ صحَّ

ه فيه.، كلِّ شروطالستيفاء وذلك يجبره، ما إلى حاجة فى يكن فلم غيره،  

لغيره الصحيح  
ذلك الحسن الذي ارتقى بكثرة طرقه إلى الحديث الصحيح، لهو الحديث 

حيح لغيره.  يسمَّى بالصَّ

 لذلك وجب علينا تعريف الحديث الحسن.

 

 الحديث الحسن

 الحسن لغة: 
ا وتشتهيه، النَّفس إليه تَميل ما إلى راِجع وهو القبيح، ضدُّ   أو ،عقاًل  إمَّ

ا، وقد تختلف معايير االستحسان من شخص إلى آخر)1(.  َهًوى، أو ِحّسً

:اصطالحا الحسنو  
ل إ ال علَّة.سناده برواية العدل خفيف الضبط إلى منتهاه بال شذوذ وما اتصَّ  

 قال البيقوني:

حيح اشتهرت)7(.   والحسن المعروف طرقا وغدت * رجاله ال كالصَّ
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر معاجم اللغة.1)  

في علم الحديث. ( نظم البيقونية7)  
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حيح، إالَّ أنَّ رجال لم ه يريد النَّاظم أنَّ حدَّ الحديث الحسن هو نفسه حدُّ الصَّ

 درجة رجال الصحيح، إالَّ أنَّهم عدول ثقات يبلغوا في الضبط والشهرة

 ضبَّاط، في أدنى درجات الضبط، ولم ينعدم فيهم الضبط.

فه السيوطي في ألفيته فأحسن تعريفه ف قال:وقد عرَّ  

 والُمرتضى في حده ما اتَّصال * بنقل عدل قلَّ ضبطـه وال

ــــِب * مراتبا واالحتجاج يجتبي)1(.   شــــذَّ وال ُعلّ ــــل وليُرتَـّ

ل اسناده برواية العدل خفيف الضبط إلى منتهاه بال شإذا هو: ما إ ذوذ تصَّ

 وال علَّة.

نفس شروط وعلى هذا فأمر الحديث الحسن يسير، حيث أنَّ شروطه 

اته خفَّ ضبطهم، فاحكم عليه بالح سن.الصحيح، غير أنَّ أحد أو بعض روَّ  

 مثال الحديث الحسن:

ثنا: قال الترمذيُّ  أخرجه ما ثنا قتيبة، حدَّ  بعي،الض سليمان بن جعفر حدَّ

: قال األشعري، موسى أبي بن بكر أبي عن الجوني، عمران أبي عن

 تحتَ  الجنَّة أبواب إنَّ ":  ّللا رسولُ  قال: يقول العدوِّ  بحضرة أبي سمعتُ 

 ِظالل السيوف...)7(. 

كان فيه و الَحديث حَسن الضبعي سليمان بن َجعفر ألنَّ  حَسن؛ الحديث فهذا

ا ،من التشيُّع شيء .ثقات فهم األربعة، اإلسناد رجال بقيَّة أمَّ  

(. هـ 770 - هـ 175) رجاء أبو البلخي سعيد بن قتيبةقتيبة: وهو  افأمَّ 

آلة، محدث، حافظ إمام . وطبقتهما والليث مالًكا سمع سنة، صاحب رحَّ

 طبقات، ثالث عن الحديث كتبو ،ماجه ابن سوى الجماعة عنه وروى

 وروى له البخاري 308 أحاديث، ومسلم 558 حديثًا)3(. 

ا  دعو إلى : فكان فيه تشيُّع ولكنَّه لم يكن يالضبعي سليمان بن َجعفروأمَّ

ى مذهبه، ومعظم أهل الصنعة شهدوا له بالصدق مع تشيُّعه، مع أني ال أر
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واية عن أهل البدع ولو كانت بدعته مفسقة غير مكفرة، فم ك بمن ا بالبالرِّ

ه جعفر رضي ّللا عنهما، ولكن سقنا هذا األثر وفي يلعن في أبي بكر وعمر

ت هل الصنعة أنَّ حديثه حسن، ولو كان األمر بيدي لضعَّفعلى ما يرى أ

 كل خبر يأتي من أي منتسب لذلك المذهب.

ه ، وقد وثَّقالبصري حبيب بن الملك عبدا أبو عمران الجوني: وهو وأمَّ 

 ابن حجر، واإلمام الذهبي)7(، وحديثه في الكتب الستة)6(. 

 عنه قالوهو تابعي سمع من أبيه،  :األشعري موسى أبي بن بكرا أبو وأمَّ 

 العجلي صالح بن أحمد وقال بردة، أبي من عندهم أرضى: داود أبو

 الجيلي: ثقة، وقال ابن حجر العسقالني: ثقة)5(. 

والغالب على أهل الصنعة توثيقه.   

ا أبوه فهو: الصحابي الجليل أبو موسى األشعري رضي ّللا عنه ، وكل وأمَّ

 الصحابة عدول.

اة السند ثقاتفلو ت عي هذا عدول إالَّ جعفر بن سليمان الضب الحظ أنَّ كلَّ روَّ

 فهو خفيف الضبط، وبه سقط الحديث من الصحيح إلى الحسن.

 والحديث الحسن محلُّ االحتاج حاله حال الصحيح، وذلك قول السيوطي

: في البيت السابق  

واالحتجاج يجتبي"....................... * ......   

ه، وعلى هذا فإن تعدَّدت طرق الحديث الحسن ارتقى إلى الصحيح لغير

حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول ّللا مثال: 

تِي ألمرتهْم بالسِّواِك عنَد كلِّ صالٍة")2(.    قال: "لواَل أْن أشقَّ علَى أمَّ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( أليفة السيوطي في علم الحديث.1)  
حَسن. حديث: وقال 165/7رواه الترمذي  (7)  
، الطبقة الثاثية عشر.17، ص11( للمزيد يُنظر سير أعالم النبالء ج 3)  
.765 – 766ص  6( يُنظر سير أعالم النبالء ج 7)  
.300 – 758ص  8( للمزيد يُنظر تهذيب الكمال ج 6)  

.35ص  17( تهذيب التهذيب ج 5)  

.37/1( سنن الترمذي 2)  
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قال ابن الصالح: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق 

سوء  بعضهم من جهةوالصيانة، لكن لم يكن من أهل اإلتقان حتَّى تضعَّفه 

ا  حفظه، ووثَّقه بعضهم لصدقه وجاللته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلمَّ

َي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنَّا نخشاه عليه من انضمَّ إلى ذلك أنَّه ُرو

ق سير فصحَّ هذا اإلسناد والتحجهة حفظه، وانجبر به ذلك النَّقص الي

 بدرجة الصحيح)1(. 

د  توبعما لم يُتابع، إالَّ أنَّه  حديث حسن لذاتههذا  بن عمرو وحديث محمَّ

 هنا في هذا الحديث كما عند البخاري في كتاب الجمعة من طريق: مالكٍ 

عن أبي الزِّ نادِ  عن األعرجِ  عن أبي هريرةَ ، إالَّ إنَّ ه لمْ  يذكرْ  "عندَ  كلِّ  

صالةٍ ")7(، وكذلك أخرجه البخاري في كتاب التمني من طريق اللَّ يث عن 

حمنِ  عن عبدِ  بن ربيعةَ  جعفرٍ   عنهُ  ّللاُ  رضيَ  ا هريرةَ أبَ  سمعتُ  قالَ  الرَّ

، أمِّ المؤمينَ  عن زينبٍ  ى، فقد رويَ أخرَ  طرقٍ  منْ  ، وذكرَ الحديثَ  فذكرَ 

. وعن عائشةَ  أمِّ  المؤمينَ  باللفظ السَّ ابقِ ، عند 
ؤون")3( بزيادةِ  "كما يتوضَّ

ا كمَ  عنهُ  ّللاُ  رضيَ  بن أبي طالبٍ  وعن عليٍّ ، المنيرِ  في البدرِ  الملقنِ  ابنِ 

 في التَّرغيب، إالَّ أنَّه بلفظ "مع كل وضوء")7(. 

 معناه في ورد وقد صحته، على مجمع الحديث هذا إسناد: منده ابن قال

:الصحابة من عدةٍ  عن أحاديث عدةُ   

عن علي رضي ّللا عنه)6( عند: أحمد. وعن زيد بن خالد، عند: الترمذي. 

 سعد، بن وَسْهل عمر، بن ّللا عبد وعن .أحمد :عند ،حبيبة أم وعن

 ومن .والترمذي أحمد :عند ،أيوب وأبي، نعيم أبي عند وأنس وجابر،

 حديث ابن عباس وعائشة، عند: مسلم وأبي داود)5(. 

حيح لغيره الحديث من الحسن لذاتهفكلُّ هذه الطرق رفعت  .إلى الصَّ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر معرفة علوم الحديث.1)  
  .2770( ينظر صحيح البخاري 7)
.77317وصحيح الترغيب  – 71672( يُنظر مسند أحمد 3)  

.705( صحيح الترغيب 7)  

.علي )عليه السالم(عن ( قال ابن مند في نصه: 6)  

.71ص 1( للمزيد يُنظر ُسبل السالم لمحمد بن إسماعيل الكحالني ج5)  
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 قال السيوطي رحمه ّللا تعالى:

إذا أتى لهْ ..................................... * ...............................   

حتــهطُرٌق أخرى نحوها من الطرْق *  كمتـِن لـــوال أن أشــــــق صحَّ  

 إْذ تابعوا محمــد بن عمــــــرو * عليــه فارتــقى الصحيـــح يجــــري)1(. 
  

الحديث الحسن بدروه ينقسم إلى قسمين:و  

 حسن لذاته: 

 حسن لغيره:

 الحسن لذاته

 تقدَّم ذكره وتفصيله، وخالصة هو: ما اتَّصلوأما الحسن لذاته فهو ما 

ذوذ إسناده برواية العدل الضابط خيف الضبط عن مثله إلى منتهاه بال ش

 وال علَّة.

 الحسن لغيره

ب فسق الحسن لغيره: هو حديث ضعيف في أصله، ولكنَّ ضعفه ليس بسب

اوي أو كذبه، بل الغالب في سبب ضعف الحديث هو ضبط الراوي  الرَّ

اءويكون  اوي، وغالب اال من جرَّ ختالط يكون في آخر وهِم أو اختالط الرَّ

 العمر ويكون من الخرف، فهذا الحديث إن ُوجد له متابع أو شاهد يرتقي

عيف الذي ي نجبر، إلى الحسن لغيره، وهذا النوع من الضعيف، يسمَّى بالضَّ

هد اوهو دون الحسن لذاته وأرقى من الضعيف، ألنَّه يمكن أن يكون له ش

 أو متابع.

 عيدس بن يحيى ثناحدَّ  بشار بن دمحمَّ  ثناحدَّ : ما رواه الترميذي قالمثال: 

 عاصم عن شعبة ثناحدَّ  :قالوا جعفر بن ومحمد مهدي بن حمنالرَّ  وعبد

 امرأة أنَّ  ؛أبيه عن ،ربيعة بن عامر بن ّللا عبد سمعت :قال ّللا عبيد بن
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 نفسك من أرضيت" : ّللا رسول فقال نعلين على تزوجت فزارة بني من

 ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه")7(. 

فظه.فهذا الحديث ضعيف في أصله لضعف عاصم بن عبيد ّللا لسوء ح  

 وعاصم بن عبيد ّللا: هو: عاصم بن عبيد ّللا بن عاصم بن عمر بن

: البيهقي بكر أبوفيه قال هجري،  137خطاب رضي ّللا عنه، تـ ال

.بالقوي ليس اإليمان، شعب وفي ضعيف،  

 حديث له ليس الحديث، مضطرب الحديث، منكر: الرازي حاتم أبووقال 

.عليه يعتمد  

 تركف الخطأ، فاحش الوهم، كثير الحفظ، سييء: البستي حبان بنوقال ا

.خطأه كثرة أجل من  

.يكتب وال بحديثه، يحتج ال: السجستاني دواد أبووقال   

 وقال النسائي: ضعيف مشهور بالضعف)3(.

ديث، بن عبيد ّللا مع ورعه وديانته إالَّ إنه ضعيف في رواة األحافعاصم 

وقد روى عنه الثوري ومالك وشعبة، ولكنَّه ماكانوا يحمدون حفظه)7(، 

جال د بحديث يُنظر فيه لما تقدَّم من كالم الرِّ له متابع  ، فإن كانفيه فإذا تفرَّ

َن حديثه، وإالَّ بقَي  اء على ضعفه، ولكنَّ الحديث السابق جأو شاهد ُحسِّ

 وسهل ،هريرة وأبي ،عمر عن الباب وفيمن طرق أخرى، قال الترمذي: 

 بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد األسلمي)6(.

 بن عاصم وفيه وجه، غير من لمجيئه الترمذي حسنهوقال ابن حجر: 

 عبيد ّللا ضعيف سيء الحفظ)5(.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ألفية السيوطي في علم الحديث.1)  

.771( رواه الترمذي 7)  
وسائر كتب الجرح والتعليل.، 11-1ص  6( للمزيد يُنظر تهذيب الكمال ج3)  
( للمزيد يُنظر الجرح والتعديل البن أبي حاتم.7)  

.771( سنن الترمذي 6)  

.388/1( النكت 5)  
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كما أنَّ الحديث تشهد له أحاديث أخرى كحديث سهل بن سعد الساعدي 

 ملَّْكتَُكها فقد ذهبا: "وفيه: "التمْس خاتًما ولْو من حديد" حتى قال 

 بمَ ا معكَ  منَ  القرآنِ ")1(. 

وحديث جابر وفيه: "إنْ  كنَّ ا لننكحِ  المرأةَ  علَ ى الحفنةِ  والحفنتينِ  منَ  

 الدَّ قيقِ ")7(. 

ي حديث عاصم، إذ كلُّها تروي  فهذه األحاديث وما شابهها من األخبار تقوِّ

 التراضي في المهر، وتنفي التحديد.

بمثله؟ بضعيف والسؤال هل يقَوى الضعيف الذي ينجبر  

بالشروط  يف الذي ينجبر فإنَّه يقوى بمثلهفالحديث الضعالجواب نعم فإنَّ 

ون  يكون في متن أحد الشاهدين فاسق أو كذاب، بل يكالَّ : أأي ،السابقة

اوي، ولهذا قال ال ضعفه فاء: دارقطني في بعض الضعمن ضعف حفظ الرَّ

 يصلح لالعتبار، وال يصلح أن يُعتبر به)3(.

ث ناوبما أنَّ  ف فيرتقي التي ينجبر بها الضعي نا على الشواهد والمتابعاتتحدَّ

جب إلى الحسن لغيره، وكذلك يرتقي بها الحسن إلى الصحيح لغيره، و

هم ما ف علىعلينا تعريف الشواهد والمتابعات، بشيء من األمثلة تساعد 

 سبق ذكره.

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( رواه البخاري ومسلم.1)  

.3/121( سنن الدارقطني 7)  

.65( للمزيد يُنظر: الباعث الحثيث 3)  
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 الشواهد والمتابعات

 الشاهد لغة: 

، وُشهُود ،وُشهَّد ،وُشهداءُ  ،وأشهاد ،شاهدون وجمعه: شواِهد،الشاهد 

 تخمين عن ال وعيان مشاهدة عن غيره على شخص بحق المخبروهو 

 وحسبان، والشاهد: الدليل والبرهان)1(. 
  

اصطالحا:الشاهد   

 وأ ومعنى، لفظاً  الفرد الحديث رواة رواته فيه يشارك الذي الحديث هو

.الصحابي في االختالف مع ،فقط معنى  

 نفس ورد ثم صحابي، عن الحديث ورد إذا: نقول التعريف ولتوضيح

 :فمثالً  األول، للحديث شاهداً  هذا كان آخر، صحابي عنأو معناه  الحديث

 يأب عن الحديث نفس ورد ثم ،عنها ّللا رضى عائشة عن حديث جاء إذا

 ثلحدي شاهدا هريرة أبي حديث على نطلق نافإنَّ  ،عنه ّللا رضي هريرة

.هريرة أبي لحديث شاهدا عائشة وحديث عائشة  
      

:نوعين على والشواهد  

ل:    والمعنى. اللفظ في األول الحديث الثاني الحديث يشارك أناألوَّ

.اللفظ دون بالمعنى يشاركه والثَّاني:  
 

  مثال مشاركة الحديث في اللفظ والمعنى: - 1

 لَِمنْ  ُوُضوءَ  الَ : " ّللا رسول قال: قال عنه ّللا رضي زيد بن سعيد عن

ِ  َعلَْيهِ ")7(.   لَمْ  يَْذُكرِ  اْسمَ  ّللاَّ

 ثفال وأب، قال فيه الذهبي: الُمري ثِفَال أبو :فيه ألن ضعيف؛ الحديث ذافه

المري ليس بعمدة، وروي مرسالً  بسند فيه مجهول ونحوه بسند فيه 

 مجهول)3( وقال ابن ابي حاتم: أبو ثقال مجهول، ورباح مجهول)7(. 

رة فهذا الحديث مع ضعفه الظاهر، فإنَّه يرتقي إلى الحسن لغيره بكث

شواهده، وعلى ما قلت ذهب ابن حجر، وقال: غريب وله شواهد)6(، 
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والسيوطي)5(، والشوكاني، وقال: حسن وله طرق أخرى)2(، واأللباني، 

ابعي، وقال: بإسناد ضعيف وفي الباب أحاديث  وقال: حسن لغيره)8(، والرَّ

كثيرة في أسانيدها مقال، وبمجموع األحاديث يرتقي الحديث إلى درجة 

الحسن لغيره)5(، والمباركفوري، وقال: مجموع األحاديث يحدث منها قوة 

 تدل على أن له أصال)10(، وغيرهم...

:في اللفظ والمعنى ومن شواهد هذا الحديث  

 ُوُضوءَ  الَ : " ّللا رسول قال: قال عنه ّللا رضي هريرة أبي وعن -أ 

ِ  َعلَْيهِ ")11(، وهو ضعيف؛ ألن في إسناده يعقوب بن  لَِمنْ  لَمْ  يَْذُكرِ  اْسمَ  ّللاَّ

َسلمة، قال فيه ابن حجر العسقالني: فيه يعقوب بن سلمة هو الليثي 

مجهول الحال)17(، وقال البغوي: سلمة الليثي موالهم، قال البخاري: وال 

يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، وال ليعقوب عن أبيه)13(، وابن حجر 

قال: فيه الليثي، قال البخاري: ال يعرف له سماع من أبيه، وال ألبيه من 

 أبي هريرة)17(، وقال الذهبي: شيخ ليس بعمدة)16(.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني.1)  
.76الترمذي  رواه (7)  

.117المتناهية ( تلخيص العلل 3)  

.67( علل ابن أبي حاتم 7)  

.777/1ئج األفكار ( نتا6)  

.5825الجامع الصغير  (5)  
.77( الدراري المضيَّة 2)  
.700صحيح الترغيب والترهيب  (8)  
.1/86فتح الغفار  (5)  
.88/1تحفة األحوذي  (10)  

.5713أحمد  رواه (11)  

.1/17( الدراية 17)  

.303/1شرح السنة ( 13)  

.102/1التلخيص الحبير  (17)  

.336ص  37حاشية تهذيب الكمال ج (16)  
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 الَ : " ّللا رسول قال: قال عنه ّللا رضي سعد بن سهل وعن - ب

ِ  َعلَْيهِ ")1(، وهو ضعيف؛ ألن في إسناده عبد  ُوُضوءَ  لَِمنْ  لَمْ  يَْذُكرِ  اْسمَ  ّللاَّ

 بن منالمهي َعبد: البُخاِريّ وقد ضعَّفه الكثير، قال فيه  عباس بن المهيمن

عباس بن سهل بن سعد، منكر اْلَحِديثِ )7(، وكذلك ضعَّفه المباركفوري في 

 التحفة)3(. 

وال تزال أحاديث أخرى تشهد للحديث األول يطول ذكرها، فكلُّ هذه 

ل وارتقى من الضعيف إلى الحسن ل غيره.الشواهد، تقَّوى بها الحديث األوَّ  

.ومعنى لفظًا الشاهد علىفهذا مثال   

:مثال على مشاركة الحديث في المعنى دون اللفظ – 7  
 

 أَْرُجو َوإِنِّي ،َواِرَدةً  أَْكثَرُ  أَيُّهُمْ  يَتَبَاَهْونَ  َوإِنَّهُمْ  َحْوًضا نَبِيٍّ  لُِكلِّ  إِنَّ " حديث

أَنْ  أَُكونَ  أَْكثََرهُمْ  َواِرَدةً ")7(، وهذا الحديث األصل فيه اإلرسال، قال 

الترمذي: هذا حديث غريب، وقد رواه أشعث بن عبد الملك، عن الحسن 

 مرسال)6(.

 في: وسند الحديث فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف، قال فيه األرنؤوط

 أنه الترمذي وذكر الحسن، وعنعنه ضعيف، وهو بشير بن سعيد إسناده

 ورد مرسال وقال: هو أصح)5(. 

و عندهم، وقال أبوقال أبو محمد الحاكم: سعيد بن بشير ليس بالقوي 

لى أحمد بن عدي الجرجاني: يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب ع

كره حديثه االستقامة والغالب عليه الصدق، وقال البيهقي: ضعيف، وذ

 العقيلي في الضعفاء)2(. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.355ماجه  ابن رواه (1)  

.75/2( الكامل في ضعفاء الرجال 7)  

.5/175( تحفة األحوذي 3)  

.7773جندب  بن سمرة حديث من الترمذي أخرجه (7)  

( السابق.6)  

.781( تخريج شرح الطحاوية 5)  

اد ج2) .330ص 7( الفتن للحافظ أبي عبد ّللا لنعيم بن حمَّ  
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 ومن شواهد هذا الحديث بالمعنى:

 فأنا فَقدتُموني إذا :حديث الحسن البصري قال: قال رسول ّللا  – أ

 بيِده حوِضِه، على قائمٌ  َوهُوَ  َحوًضا، نبيٍّ  لِكلِّ  إنَّ  الحوِض، على فَرطُكم

تِِه، من عرفَ  َمن يدعو عًصا  والَّذي تبًعا، أَكثَرُ  أيُّهم يتباهونَ  وإنَّهم أال أمَّ

نَفسي بيِدِه، إنِّي ألرجو أن أَكونَ  أَكثَرهُم تَبًعا)1(، قال ابن كثير وهذا مرسل 

 عن الحسن – البصري -)7(. 

 بن وحزم خداش بن خالد فيه ،الصحيح رجال رجاله مرسلوقال األلباني: 

 أبي حزم فيهما كالم وهو صحيح عن الحسن من طريق أخرى)3(. 

يه والصحيح أنَّ خالد بن خداش ليس به بأس وهو من شيوخ مسلم، قال ف

قة  الرازي: صدوق، وقال العسقالني: صدوق يخطئ، وقال الدارقطني، ث

ن وهم، وقال األزدي: ال بأس به، وقال الواقدي: ثقة، وقال يحيى ب ربما

 ابن رواية وفي بأحاديث، زيد بن حماد عن ينفرد ومرة صدوق،معين: 

أجمعوا على  ، فكما تالحظ فإنَّ غالب أهل الصنعة(7)به بأس ال: قال محرز

هم، توثيقه إالَّ النَّزر القليل بسبب الوهم غير المطبق عليه أي أحيانا ي

  وعلى هذا فهو من رجال الحديث الحسن.

ا  اتم ، وقال أبو حثقة شيخحزم بن أبي حزم فقد قال فيه ابن حنبل: وأمَّ

، الحسن أصحاب من بقي من ثقات من هو به، بأس ال صدوق،الرازي: 

ميه صدوق: العسقالني حجر ابن، وقال بأس به ليس: النسائيوقال   

 وقال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي: ثقة)6(. 

 فكذلك هذا األخير من رجال الحديث الحسن وال بأس به، ولعلَّ سبب من

 ضعَّف هذا الحديث هو إرسال الحسن البصري.

 دسعي أبي حديث بالمعنى ومن الشواهد التي تشهد على الحديث – ب

 اْلَكْعبَةِ  بَْينَ  َما َحْوًضا لِي إِنَّ "قال:   النبي أنَّ  عنه ّللا رضي الخدري

ته يَْدُعو نَبِيّ  َوُكلّ  النُُّجوِم، َعَددُ  آنِيَتُهُ  ،اللَّبَنِ  ِمْثلَ  أَْبيَضَ  اْلَمْقِدسِ  َوبَْيتِ   أُمَّ

 ِمْنهُمْ وَ  اْلعُْصبَةُ  يَأْتِيه َمنْ  َوِمْنهُمْ  اْلفِئَام يَأْتِيه َمنْ  فَِمْنهُمْ  َحْوٌض، نَبِيّ  َولُِكلِّ 

 قَدْ : الفَيقَ  أََحٌد، يَأْتِيه اَل  َمنْ  َوِمْنهُمْ  ااِلْثنَانِ  يَأْتِيه َمنْ  َوِمْنهُمْ  اْلَواِحدُ  يَأْتِيه َمنْ 

 بَلَّغت، َوإِنِّي أَلَْكثَرُ  اأْلَْنبِيَاءِ  تَبًَعا يَْومَ  اْلقِيَاَمةِ ")5(. 
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وهذا الحديث أيضا فيه عطية العوفي: قال األلباني فيه عطية العوفي 

 ضعيف)2(. 

 وبالطَّبع صححه األلباني رحمه ّللا تعالى بمجموع طرقه.

سن وعطيَّة العوفي هو: عطيَّة بن سعد بن جنادة العوفي وكنيته أبو الح

ن بالكوفة، قال فيه النسائي: ضعيف، وقال عبد ّللا بن أحمد وهو من 

 ، وقالالحديث ضعيف هو: فقال العوفي عطية ذكر أبي سمعتحنبل 

 الذهبي: أبو الحسن من مشاهير التابعين ضعيف الحديث)8(.

ظ ، فكما تاُلحظ ألفابلفظه ال األول الحديث بمعنى توردفهذه الشواهد 

انيد األحاديث ليست متطابقة، ولكنَّ المعنى هو نفسه، وكما تالحظ أنَّ أس

و بالفسق وال بالكذب، بل كل من ه األحاديث السابقة ليس فيها متهم

، ضعيف في السند تجد ضعفه من قلَّة حفظه أو وهمه، مع تمام عدالته

ت وارتقت تقوَّ شهدت لبعضها بالمعنى ف فعلى هذا فإنَّ كل األحاديث السابقة

 من الضعيف إلى الحسن لغيره، فكل األحاديث السابقة هي حسان.

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.321/1( البداية والنهاية البن كثير 1)  

( السابق.7)  

.115/7( السلسلة الصحيحة 3)  

،  وتهذيب التهذيب للعسقالني.755ص 8أعالم النبالء ج( ينظر: سير 7)  

، 767( ينظر التعديل والتجريح للباجي، والجرح والتعديل ألبي حاتي الرازي، وسؤاالت أبي داود 6)

.6560والعلل ومعرفة الرجال البن حنبل   

        .3785 ماجه ابن ( رواه5)
( السابق.2)  
، ويُنظر: سير أعالم 1305والعلل ومعرفة الرجال البن حنبل ( يُنظر الضعاف والمتروكين للنسائي، 8)

 النبالء.
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:لغة المتابعة  

 المتابعة بضم الميم وفتح الباء مصدر تابع، وهي المواالة)1(.

 المتابعة اصطالحا:

 وأ ومعنى، لفظاً  الفرد الحديث رواة رواته فيه يشارك الذي الحديث هو

.الصحابي في االتحاد مع ،فقط معنى  

 أما د،واح فيها الصحابي المتابعة كون في الشاهد عن تختلف فالمتابعة

.يختلف فالصحابي الشاهد  

 ُشريح بن المقداد عن َشريك طريق من الترمذي رواه ما: المتابعة مثال

ثَُكم َمنْ : "قالت عنها ّللا رضي عائشة عن أبيه عن ِ  َرُسولَ  أَنَّ  َحدَّ   ّللاَّ

قُوهُ  َما َكانَ  يَبُولُ  إال قَاِعًدا")7(.   بَالَ  قَائًِما فَاَل  تَُصدِّ

 لحديثا فصح ا،قويًّ  متابعا له وجدت ثم ضعيف إسنادهقال فيه األلباني: 

 لكنه ناف، وحديث حذيفة مثبت، والمثبت مقدم على النافي)3(. 

 من باب قواعد التَّرجح، وهو "يقدَّم المثبت على النَّافي" :وقوله رحمه

ع ينظر كتابي 'التَّه ذيب ليس موضوعنا في هذا الكتاب، ومن أراد التوسُّ

 والتوضيح في شرح قواعد الترجيح.

من سوء  ضعيف وهو "َشريك" إسناده في ضعِّف ألنَّ  الحديث هذاو

 وهو يالقاض شريكاً  فيه ألن ؛لين ابن القاضي: فيه قال فيهحفظه، فقد 

 متكلم فيه بسوء الحفظ)7(. 

، أغاليط له صدوق: الرازي حاتم أبو وقال الحاكم: ليس بالمتين، وقال

 أحيانا، يغلط وهو وهم، صاحب الخطأ، كثير كان: الرازي زرعة أبووقال 

 الَعالََّمةُ،، وقال الذهبي: والوهم الغلط كثير: الترمذي عيسى أبووقال 

، أََحدُ  األَْعالَِم، َعلَى لِْينٍ  َما فِي  الَحافِظ، القَاِضي، أَبُو َعْبدِ  ّللاِ  النََّخِعيُّ

 َحِدْيثِهِ )6(. 
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 جاء فقد الثوري، سفيان وهو ،الحديثفي هذا  شريكاً  تابع من هناك لكن

 عن أبيه عن ُشريح بن المقداد عن الثوري سفيان طريق من الحديث

ه: قال اإلمام أحمد رحمه ّللا تعالى:  عنها ّللا رضي عائشة ثَنَ ونصُّ  اَحدَّ

ثَ  َمنْ ": قَالَتْ  َعائَِشةَ، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  اْلِمْقَداِم، َعنِ  ُسْفيَاَن، َعنْ  َوِكيٌع،  كَ َحدَّ

ْقهُ، فاََل  قَائًِما بَالَ   ّللاِ  َرُسولَ  أَنَّ   ُمْنذُ  قَائًِما  ّللاِ  َرُسولُ  بَالَ  َما" تَُصدِّ

 أُْنِزلَ  َعلَْيهِ  اْلقُْرآنُ ")5(. 

، فهذا نَّ السند تغيَّر فيه شريك فأخذ مكانه سفيان الثوريفلو تالحظ أ

ا، لهذا الحديث غير طريق شريك، وإن كان شريك ضعيف طريق ثانٍ 

 نادهإس فالحديث د إمامته في الدين،فسفيان الثوري ال تخفى على أح

 الحارثي هانىء بن ُشريح ابن وهو المقدامو مسلم، شرط على صحيح

 األدب" في لهما البخاري وروى مسلم، رجال من وأبوه الكوفي المذحجي

 المفرد"، وبقية رجاله ثقات وهم رجال الشيخين)2(. 

ل على الثَّاني وى به ويتقَّ  ،-ولو كان الثاني ضعيفا  - فيُحمل الحديث األوَّ

، أو كما سبق بالمعنى، وقد تكون المتابعة المتابعة بهذه حسناً  يكونو

، كما في األمثلة السابقة في الشواهد.واللَّفظ بالمعنى  

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اللغة.( يُنظر: معاجم 1)  

.302 ماجه وابن له، واللفظ 75 والنسائي ،17 الترمذي ( أخرجه7)  
.57( تمام المنة 3)  
( شرح النسائي للسيوطي.7)  
بالء ( يُنظر في ذلك علل الترمذين وعلل ابن أبي حاتم، والكامل في ضعفاء الرجال، وسير أعالم الن6)

 وغيرها.
.76076( رواه أحمد في مسنده 5)  

.76076( يُنظر تخريج المسند لألرنؤوط 2)  
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 أنواع المتابعة:

ة ومتابعة قاصر. ،المتابعة نوعان: متابعة تامَّ  

 المتابعة التامة:

 حاداالت مع أو بهما معا، ،المعنى أو اللفظ في لغيره المشارك الحديثوهي 

، أي تحصل المتابعة السند لأوَّ  من المشاركة كون ،مع الصحابي في

ل.نفسهللراوي  ، فيرويها غيره بنفس سند الراوي األوَّ  

، في الشَّافعي رواهُ  مامثال:   بنِ ا عن ديناٍر، بنِ  ّللاِ  عبدِ  عن مالٍِك، عن األمِّ

 حتَّى تَصوموا فال وِعشرون، تِْسعٌ  الشهرُ : "قالَ   ّللاِ  َرسولَ  أَنَّ  عمر،

ةَ  ثالثين)1(.   تَرُوا الِهالَل، وال تُْفِطُروا حتَّى تََرْوه، فإنْ  ُغمَّ  عليكم فأَْكِملوا الِعدَّ

 فعيالشا أن قوم ظن اللفظ، بهذا الحديث، فهذاقال ابن حجر العسقالني: 

دَ  ْوهُ  مالٍِك، عن بهِ  تفرَّ  ابهذ عنه رووه مالك أصحاب ألن غرائِبِه؛ في فعدَّ

افعيَّ  وَجْدنا لكنْ  ،"له فاْقُدُروا علَْيُكم ُغمَّ  فإن: "بلفظِ  اإلسنادِ   تابِعاً،م للشَّ

وهو عبدُ  ّللاِ  بنُ  َمْسلََمةَ  القَْعنَبِيُّ )7(، كذلك أَخرَجهُ  البَُخاِريّ  عنهُ، عن 

 مالك)3(، وهذه متابََعةٌ  تامة. 

مالك عن  عن :فهنا قد تابع القعني وهو ثقة ثبت عدل، الشافعي في روايته

 وكانت فرواه القعني بنفس السند عن مالك، ابن دينار عن ابن عمر،

وله: في رواية البخاري زيادة: "ليلة" بعد ق ، إالَّ أنَّ المتابعة لفظا ومعنى

شافعي ونكَّر لفظ ثالثين، وعند ال "تسع وعشرون" فزيادة لفظة "ليلة"

فة، باللفظ  ، فتعدُّ متابعة تامَّةأو التَّغيير عدُّ من كبير الزيادةوهذا ال ي معرَّ

.والمعنى  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ،1/727 ،العطار عزت والسيد الحسني، على يوسف السيد: وتصحيح نشر الشافعي، مسند ( ترتيب1)

الموطأ. في مالك عند هو وهكذا  
م ال معين بن يحيى وكان المتقنين، من هذا ّللا عبد كان (7) أحداً. مالك في عليه يُقدِّ  
 ّللا رضي عمر بن ّللا عبد عن ،دينار بن ّللا عبد عن ،مالك حدثنا )القعنبي( مسلمة بن ّللا عبد حدثنا( 3)

 لوافأكم عليكم غم فإن تروه حتى تصوموا فال ليلة وعشرون تسع الشهر :قال  ّللا رسول أن ؛عنهما

الصوم. ،1505 البخاري،ثالثين  العدة  
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ا المتابعة القاصرة:  وأمَّ

 اداالتح مع ، أو بهما معا،المعنى أو اللفظ في لغيره المشارك الحديث هو

من  ، أي تحصل المتابعةالسند لأوَّ  المشاركة كون عدم مع ،الصحابي في

شيخ شيخه.شيخ الراوي أو   

 مثال:

دٍ  ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق َعاِصم بن  َعنْ  ،عَُمِريال ُمَحمَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  أَبِيِه،  َوَهَكَذا َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّْهرُ ":  ّللاَّ

 مْ َعلَْيكُ  ُغمَّ  فَإِنْ  الثَّالِثَة، فِي َويَْعقِدُ  َوَهَكَذا، َوَهَكَذا َهَكَذا َوالشَّْهرُ  ثاََلثِيَن،

 ِمنْ  ِحَدةً َوا َوأَْمَسكَ  بِيَِدِه، طَبَّقَ  ثُمَّ ": فَُضْيلٍ  اْبنِ  َخبَرِ  َوفِي "ثاََلثِينَ  فَأَْكِملُوا

 أََصابِِعهِ  فَإِنْ  أُْغِميَ  َعلَْيُكمْ  فَثاََلثِينَ ")1(. 

ختلف السنَّد منَّ وهذه متابعة قاصر لحديث الشافعي السابق، فلو تالحظ أ

ل: عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر.مع أنَّ الصحاب ي نفسه، فاألوَّ  

 والثاني: عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر.

 وهذه المتابعة قاصر وهي بالمعنى، إذ أنَّ اللفظ اختلف.

 وكلُّ ما سبق من بحث وجمع طرق وغيره يسمَّى باالعتبار.

 

 االعتبار

لغة:  االعتبارو  

 هو رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بمثل حكمه)7(.
 

صطالحا: او  

لموازنة بين طرق الحديث وا ،والنظر ،والبحث ،والسبر ،هو التتبُّع

، وهو نتيجة االعتبار. لتقويته أو عدم ذلك  
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 قال العراقي:

ْل * شارك راو غيره فيما حملْ ـــث هـــرك الحديــار سبــاالعتب  

ٌع، وإنْ ـــه فتابـــٍر بـــورك ِمْن * ُمعتبعن شيخه، فإن يكن شــ  

مَّ إذاـــذا * وقد يُسمَّى شاهدا، ثـــــوُق فكـــه ففــــورك شيخـش  

 متــــن بمعنـــاه أتـــى فالشَّاهــــُد * وما خال عن كلِّ ذا َمفَ ــاردُ )3(. 
 

ن مويجب أن يعلَم أنَّ منهم من يسمي الشاهد تابعا والتابع شاهدا، ومنهم 

لكن يسمي الذي بالمعنى سواء بالمتابعة أو بالشواهد شاهدا، أو عكسه، و

 استقرَّ االصطالح على ما ذكرنا سابقا، قال السيوطي:

 وربَّما يُدعى الذي بالمعنى * متابعا، وعكسه قد يُعنى)7(.
 

:االعتبار فائدة  

 ال اوم الضعيفة، األحاديث لتقوية تصلح التي الطرق على الوقوف هو

 هذاو لالعتبار، صالح هذا: الحديث أهل يقول أحياناً  لذا ،للتقوية يصلح

 لقبي من الحديث هذا هل يُعلم باالعتبار وكذلك لالعتبار، صالح غير

 واحد طريق له وهل اآلحاد، قبيل من أو الجماعة، رواه الذي المتواتر

شهور، الم أو العزيز، قبيل من فيكون طريق من أكثر له أو غريباً، فيكون

باالعتبار. إالَّ  يكونهذا ال وكلُّ   

وقد أطلنا في مبحث الصحيح؛ ألنَّ الحديث الصحيح عليه مدار علم 

، همن سقيم الحديث صحيح، إذ غاية علم الحديث هو معرفة الحديث كلِّه  

 قال السيوطي:

 فذانك الموضوع والمقصوُد * أن يُعرف المقبول والمردود)6(.
 

له كامل التفصيل، ألنَّ الصحي ة فاستوجب علينا األمر بهذا أن نفصِّ ح حجَّ

ة ولغيره كذلك، والحسن  ة لذاتباختالف مراتبه، فالصحيح لذاته حجَّ ه حجَّ

ة أي صالح لالحتولغيره كذلك، ومعنى ح ، وواجب العمل به.جاججَّ  
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التي منها ووبهذا نكون قد أتممنا مبحث الحديث الصحيح وشروطه 

فنا أنواع والحديث المتَّصل،  ،والحديث المعلول ،لحديث الشاذا وعرَّ

ل، وشيء من علم الجرح والتَّعديل، وشيء من علم العلل،  ا وعرفنالتَّحمُّ

ا استوجب علينا تعريف الحوأقسام الصحيح فكان لذاته  سن لغيره، ممَّ

فنا الحد  يثلذاته والحسن لغيره، وعلى هذا فنكون بما تقدَّم، قد عرَّ

لحديث والحديث الشاذ، وا ،لذاته ولغيره ،الصحيح، لذاته ولغيره، والحسن

 المعلول، والحديث المتَّصل.

 ، إنِ الحسن شروط كما يجب أن يعلم أنَّ شروط الصحيح السابق ذكرها إلى

عيف، قال البيقوني: واحد ها شرطنم اختلَّ  فهو الحديث الضَّ  

 وكل ما عن ُرتبة الحسن قُصر * فهو الضعيف وهو أقسام كثر)5(.
 

.وسوف نذكر الحديث الضعيف وأقسامه في بابه إن شاء ّللا تعالى  

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.1505صحيح ابن خزيمة )( 1)  
( معجم المعاني.7)  
( ألفية العراقي في علم الحديث.3)  
( ألفية السيوطي في علم الحديث.7)  

( أليفة السيوطي في علم الحديث.6)  

(المنظومة البيقونية في علم الحديث لمحمد او طه البيقوني.5)  
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لصحيحالحتجاج بامراتب ا  

ت والتَّفاو والضبط العدالة حول تدرو التى وصافاأل درجات على بناءو

، ث الذي يُحتجُّ به أنواعالحدي رأينا في ما سبق أنَّ قد وبينهما، الذي 

، بعد اكتمال شروطه:فأعلى مراتب الصحيح  

 فى أخرجاه قد أنهما بمعنى ،ومسلم البخارى ، أي:الشيخانرواه  ما  - 1

على قسمين:  النوع وهذا صحيحيهما،  

ل: متَّفق  عليه.األوَّ  

 والثاني: رواه الشيخان.

رواه  ما ،عليه متفقأنَّ ال العلم أهل عند عليه لمصطلحفاوالفرق بينهما: 

 ااتفق سواء، ومتحد الصحابي :أي ،واحد صحابي عن ومسلم البخاري

ية السند، ، دون بقفقط الصحابي في اشتركا ولو، فيه اختلفا أو لفظه على

حدا في الصحابي.فالمهم أن يتفقا في المعنى ويتَّ    

ا إن كان متن الحديث في الصحيح عن صحابيين مختلفين : تقول افهذ وأمَّ

 متفق يقال وال الشيخان، هأو الشيخان أو أخرج ومسلم البخاري رواه

ق ، ويستحب ذكر الصحابي، فتقول مثال: أخرجه البخاري من طريعليه

 ابن عمر، ومسلم من طريق ابن عباس.

 اإلمامان رواه ما :هو عليه متفق له يُقال الذي الحديث أن الحاصل

   قطف الصحابي في اشتركا ولو كتابيهما، في وأخرجاه ومسلم البخاري

 نىالمع في االتفاق هو لمهمفا ،فيه اختلفا أو لفظه على اتفقا وسواء

 واالتحاد في الصحابي.

لفظا أو  مسلم ورواه ،هريرة أبي طريق من متنًا البخاري روى إذا وأما

.الشيخان أخرجهبل  عليه متفق نقول فال ،أنس طريق منمعنى   
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: حجر ابن قال  

 من تخريجه على اتفقا ما: هو المتفق من عليه الكالم قدمنا ما جميع

ا إذا كان واحد صحابي حديث  حديث من أحدهما عند الواحد المتن، أمَّ

و مع اتِّفاق لفظ المتن أ الذي أخرجه عنه اآلخر الصحابي غير صحابي

ث ين،معناه فهل يقال في هذا انَّه متَّفق عليه؟ فيه نظر على طريقة المحدِّ   

 ممنه الجوزقي أن إال ،المتفق من يعدونه ال أنهم تصرفاتهم من والظاهر

استعمل ذلك في كتاب )المتفق( له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك 

 عنه)1(. 

ة بين النَّوعين، فالظَّاهر أنَّ ما أخرجه الشيخان من ا الفرق في القوَّ  وأمَّ

ا أخرجه مع اتحاد طريقان مختلفان أي باختالف الصحابي ، أقوى ممَّ

الصحابي، أي المتفق عليه، هذا ألنَّ زيادة الطرق فيها مزيَّة تقوية 

الطرق سليمة، وّللا أعلم. تالحديث ال سيَّما إن كان  

ذا فيكون الترتيب على ما يلي:وعلى ه  

خان، ثمَّ ما اتَّفق عليه الشيخان.يما رواه الش  

.مسلم دون صحيحه فى بروايته البخارى به انفرد ما - 7  

 ماأيه العلماء اختالف: ولىاأل المرتبة عن المرتبة هذه حديث تأخر ووجه

، والصحيح أنَّ البخاري أرجح من مسلم، ومسلم أحسن ترتيبا أرجح

قال السيوطي:وتبويبا من البخاري،   

ل الجامع الحديث باقتصار  * علـــى الصحيـــح فقـط البخـاري  وأوَّ

اب في الصحيح أفضلُ  ل * على الصوَّ  ومسلـــم مـــن بعـــده، واألوَّ

ــما * ترتيبــــه وصنعــــه قـــد أحكمــا)7(.  ــل مسلــما فإنَـّ  ومــن يفضِّ

ب.ومسلم أفضل في الترتي ،وعلى هذا فالبخاري أفضل في الصحيح   

.البخارى دون صحيحه فى بروايته مسلم انفرد ما - 3  

 فى يخرجاه لم ولكنهما شرطهما، على جاء الذى الصحيح - 7

 الشيخينأخرجه أحد  اعمَّ  المرتبة هذه أحاديث تتأخر ماوإنَّ  ؛صحيحيهما

سلم بالقبول.مأحاديث البخاري و مةاأل تلقِّيل  
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:تعالى ّللا رحمه النووى اإلمام قالومعنى شرطهما:     

 يف أي ،كتابيهما فى إسناده رجال يكون أن: شرطهما على بقولهم والمراد

صحيح البخاري ومسلم؛ ألنه ليس لهما شرط فى كتابيهما وال في 

 غيرهما)3(. 

نَّ ويُفهم من هذا أن البخاري ومسلم لم يشترطا شيأ في كتابيهما، ولك

حديد اختلفوا في توقد  العلماء استنبطوا ذلك من االستقراء لكتابيهما،

وأحسن ما ومعظم ما قيل في شرطهما مردود عند أهل العلم، شرطهما، 

قيل فيه، قول محمد بن الطاهر المقدسي: شرط البخاري ومسلم، أن 

ي الحديث المجمع على ثقة نقلته أي عدالة وضبطا إلى الصحاب يخرجا

المشهور من غير اختالف بين الثقات األثبات، ويكون متصال غير 

 مقطوع)7(. 

 يف وقعت لشبهةٍ  حديثهم البخاري ترك أقوامٍ  أحاديث أخرج مسلماً  أن إال

 ،سلمة بن حماد: مثل الشبهة، بإزالة أحاديثهم مسلم أخرجوقد  نفسه،

 عبد بن والعالء الزبير، وأبي هند، أبي بن وداود صالح، أبي بن وسهيل

 الرحمن، وغيرهم)6(. 

راوي كما أنَّ مسلما خالف شيخه البخاري في اشتراط ثبوت اللقاء بين ال

ما واإلرسال الخفي ك عنعن حتى ينتفي احتمال التدليس وشيخه إذا ما

ي إذا فيرى مسلم أنَّ الراو ،سيأتي، واكتفى مسلم بالمعاصرة دون اللقاء

اوي التَّدليس  ما حدَّث عن شيخه بالعنعنة وقد عاصره، ولم يُعهد من الرَّ

ه وسوف يأتي شرحه، ولم يكن هناك دليل على عدم لقائهما، فإنَّ روايت

ي تُحمل على السماع ويُحتجُّ بها، وقد أطال مسلم الكالم في هذا الباب ف

ع به ارضين وقد أقام الحجج العقليَّة بما يقطعلى المع رّدًا صحيحه مقدِّمة

  لالقو أنَّ  ذلكالعاقل أنَّ شرط مسلم من أحسن الشروط، فمن جملة ما قال: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1/  758 – 357البن حجر  الصالح ابن على النكت يُنظر ذلك في اإليضاح ( لمزيد1)  
( ألفية السيوطي في علم الحديث.7)  
.172( تدريب الراوي 3)  
.10( شروط أئمَّة السنَّة لمحمد بن طاهر المقدسي ص: 7)  

( للمزيد ينظر علوم الحديث للحاكم، وتدريب الراوي للسيوطي وغيره.6)  
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 أن ،ثاً وحدي قديماً  والروايات باألخبار العلم أهل بين عليه المتفقالشائع 

 منه والسماع لقاؤه له وممكن وجائز ،حديثاً  مثله عن روى ثقة رجل كل

 معااجت أنهما قط خبر في يأتِ  لم وإن واحد، عصر في كانا جميعاً  لكونهما

 كهنا يكون أن إال الزمة، بها والحجة ثابتة فالرواية بكالم تشافها وال

 داللة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً )1(. 

 في ألنه ،هنا يدخالن ال والمجهول الضعيف أن هذا مسلم كالم ومفهوم

 كانت إذا ولكن المعاصرة، ثبوت مع حتى بحديثهما يحتج ال األصل

 المعاصرة غير ثابتة فيضاف للتضعيف عدم االتصال)7(. 

ب جماعة لشرط البخاري وصراحة ال أرى سببا وم و قلنا بلزل، فلتعصُّ

الثقات ثبوت اللقاء مع المعاصرة، لوجب علينا ترك آالف أحاديث األثبات و

اوي أن يُستعمل في هذا المحل،  العدول، والحال أنَّ مهمَّة شرط عدالة الرَّ

ف عنعَن ولم يُعر ولو بحيث لو علمنا أنَّ راويًا ثقة تقيًّا روى عن مثله

او بالتَّدليس، ي ثقة ثبت ولم يثبت لنا اللقاء، فيكفي أنَّه قد ثبت لنا أنَّ الرَّ

ي إلى منتهاه، وإالَّ فكأنَّما اعتبرناه ف تقي  عدل روى هذا الحديث عن مثله

ت ، والحال أنَّه ثقة ثبالتجريح من بابيعدُّ شبهة كذب، أو تدليس، وهو 

 شرط البخاري هو زيادة مزيَّة على شرط مسلم التقي  ورع، والخالصة ف

 غير، وبهذا تقدَّم عليه في شرطه.

.صحيحه فى يخرجه لم ولكنه البخارى شرط على كان ما - 6   

.صحيحه فى يخرجه لم ولكنه مسلم شرط على كان ما - 5   

 يسول ،المعتمدين األئمَّة من ومسلم البخارى غير عند صحيحا كان ما - 2

.منهما أحد شرط على   

 مسنده، فى أحمد اإلمام خرجها التى الصحيحة حاديثاأل مثل وذلك

.بالصحة عليها وحكموا األربعة السنن وأصحاب   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.30 – 1/ 75( مقدمة صحيح مسلم 1)  

 ينب المعنعن السند في والسماع اللقيا اشتراط من ومسلم البخاري اإلمامين ( للمزيد يُنظر موقف7)

.1/ 318 – 312المتعاصرين لخالد الدريس ص:   

 دأح إن مسلم قال وإنما البخاري، اإلمام على رداً  يكن لم صحيحه مقدمة في مسلم اإلمام كالم أنتنبيه: 

 ديثالح أهل عليه عما زائداً  شرطاً  مضيفاً  المعنعن الحديث قبول لشروط عرض قد الذكر الخاملي الجهلة

 ما تراطاش في صريح نص البخاري لإلمام يوجد ال وكذلك لإلجماع، مخالف مبتدع قوله أن بين ثم قاطبة،

 في الحنبلي رجب ابن حكى بل األبين، السنن كتابه في البستي رشيد ابن ذكر كما والسماع اللقاء على يدل

 المذهب هذا حكى من وأول اللقاء، احتمال مع المعاصرة تكفي أنه البخاري مذهب أن ؛الترمذي علل شرح

. بعده جاء من كل عنه أخذه ثم عياض القاضي البخاري اإلمام عن  

 الحديث في بالسماع العلم اشتراط عدم على المحدثين إجماع) كتاب راجع البحث لهذا فائدة ولمزيد

والمصدر الذي ذكرناه في الباب. (.المتعاصرين بين المعنعن  
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 فى حبان وابن خزيمة ابن خرجها التىالصحيحة  األحاديث وكذلك

 ثالثةال بين العلماء فاضل وقد مستدركه، فى الحاكم واإلمام ،صحيحيهما

 ،حبَّان ابن تصحيح من أعلى خزيمة ابن تصحيح نأ: فقالوا ،األواخر

.الحاكم تصحيح من أعلى حبان ابن وتصحيح   

 هناك يكون عندما: الصحيح الحديث لمراتب الترتيب هذا ثمرة وتظهر

 يف رواته كان ما يقدم الحالة هذه ففى، الترجيح إلى ويحتاج ارضتع

 من انك فما ،غيره على الصفات وبقيه والضبط العدالة من العليا الدرجة

. وهكذا الثانية فى ما على يقدم ولىاأل المرتبة  

 قال السيوطي:

اــقُدِّمران ولهذا ـــد القــوليس في الكتب أصحُّ منها * بع  

ماـما * لمسلم، فما حوى شرطهـمْروُي ذيِن فالبخاري، ف  

ٍل، فثاٍن، ثــمَّ مــا * كان على شرط فتى غيرهما)1(.   فشرط أوَّ

ح غير ما رواه البخاري أو و مسلم عليهما؟هل يُرجَّ  

الجواب: نعم، إلن كان مثال ما رواه البخاري حسن، وما رواه غيره 

 يقدَّم الصحيح على الحسن، دون نظر إلى؛ أنَّه صحيح لذاته، فال شكَّ 

م المتواتر على الصحيح لذاته، ويقدَّم الصحي ح لذاته مخرجه، فعلى هذا يقدَّ

قدَّم وي على الصحيح لغيره، ويقدَّم الصحيح لغيره على الحسن لذاته،

لغيره.الحسن لذاته على الحسن   

الحديث المتواتر، نذكر تعريفه سريعا. وبما أنَّنا ذركنا  
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 الحديث المتواتر

يين:المتواتر اسم فاعل من تواتر، وهو يجمع بين معنالمتواتر لغة:   

ل: من الوتر: وكل شيء كان فردا فهو وتر واحد، والثالثة وتر، وأحد  األوَّ

 عشر وتر)7(.

والثاني: التتابع: وتواتر القطا)3( واإلبل، وجئن متواترات وتترى: أي 

متتابعات وترا بعد وتر)7(، وهي لغة أخرى في تترى: جاؤوا تترى أي: 

 متتابعين وترا بعد وتر)6(. 

، قال الطبري: [77]المؤمنون: "ۚ   تَْتَرىَٰ  ُرُسلَنَا أَْرَسْلنَا ثُمَّ منه قوله تعالى: "

 رة،الموات من وهي بعض، أثر في وبعضها بعضا، بعضها يتبع: يعني

 وهي اسم لجمع مثل شيء)5(. 

اصطالحا:المتواتر   
ر قال نظام الدين الشاشي: المتواتر ما نقله جماعة عن جماعة ال يُتصوَّ 

 توافقهم على الكذب لكثرتهم...)2(.

ومثله قال الجصاص)8(، وابن حزم)5(، والسرخسي وزاد: وتباين 

 أمكنتهم)10(، وزاد غيرهم؛ أن يستوي طرفاه والوسط.

 ولن أطيل الكالم في تعريف المتواتر ألسباب منها: منها أنَّ النَّاظم لم

ق له، كذلك أنَّ الحديث المتواتر بهذا التَّعريف فيه كالم، وهو ل يس يتطرَّ

، ومن على صنعة أهل الحديث وفيه الكثير من التَّعجيز وقد ردَّه غير واحد

ول من الخالصة في علم األصكتابنا: "ع في هذا المبحث، ينظر أراد التوسُّ 

أهل العلم. ةة" فقد وفَّينا الكالم فيه بأدلَّ السنَّ  كتابحد الفقه الجزء الثاني   

كلُّ كذلك؛ أنَّ اتر، كما يجب أن يعلَم أنَّ أقوى درجات الصحيح هو المتو

والعمل. حديث صحيح يفيد العلم  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ألفية السيوطي في علم الحديث.1)  

.137/8العين ( 7)  

.يعيش في جماعات ويطير في سرب( طير اسمه القطا 3)  

.318/7( أسس البالغة للزمخشري 7)  

.572/7( المصباح للفيومي 6)  

الطبري.( تفسير 5)  

.727( أصول الشاشي 2)  

.32/3( الفصول في األصول للجصاص 8)  

.107/1( اإلحكام في أصول األحكام البن حزم 5)  

.787/1( أصول السرخسي 10)  
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آلن امه، نختصر ا، وبما أنَّنا أطلنا في مبحث الصحيح وأقسوعودا ببدئ

  :ابن فرح اإلشبيليقال  اختصارا غير مخل في شرح باقي األبيات،

جا غرامي صحيح معضُل * ........................ فيك والرَّ  

 يريد النَّاظم رحمه ّللا تعالى: 

جا لغة:  أنَّ غرامه وحبُّه لمحبوبه ثابث متين قوي، ا، الرَّ  ،الناحيةُ والرجَّ

وللبئر َرَجَوان، والجمع: أَرجاء، منها قوله تعالى:"َوالَملَكُ  َعلَى 

 أَْرَجائَِها"]الحاقة: 12[)1(. 

 َمنلِّ واصطالحا: ارتقاب شيء محبوب ممكن الحصول، منه قوله تعالى: "

جا من األمل)7(.  َ  َواْليَْومَ  اآْلِخرَ "]األحزاب: 71[، وعلى هذا فالرَّ  َكانَ  يَْرُجو ّللاَّ

جا فيك معضل، أي: ما أتمنَّاه من قربك ممنوع ، فالعضل: المنع.والرَّ  

وكأنَّ النَّاظم أراد: أنَّ أمله في محبوبه منقطع أشد أنواع االنقطاع، أال 

 وهو اإلعضال، أو أنَّ رجاه في محبوبه، سبَّب له مرضا عضاال من شوقه

 إليه.

منَّى تومع هذا فهو كلُّ ما يصحيح صادق،  نَّ حبَّه لهأفهو يشكو حاله له؛ ب

االممن محبوبه، يجد الصدَّ والقرب  سبَّب له مرضا عضاال. نع، ممَّ  
 

المعضل الحديث  

  :لغةالمعضل 

، واستغلق اشتد إذا :مراأل أعضل: قولك من اسم مفعول من أعضل،

ته)3(. والعُضال: الشيء المعجز)7(،  وتقول داء معضل، أي: ال دواء له لشدَّ

 أَن تَْعُضلُوُهنَّ  فَاَل ابنته، قال تعالى: " والعضل المنع، منه عضُل الولي

 يَنِكْحنَ  أَْزَواَجهُنَّ "]البقرة: 737[، قال السعدي، أي: يمنعها من التزوج به)6(. 
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: واصطالحا  

 ضعمو أي في التوالي على فأكثر راويان سنده من سقط الذي الحديث هو

 أم ،وسطه من أو ،السند لأوَّ  من، السقوط أكان سواء ،من مواضع السند

.آخره من  

 قال ابن كثير: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا)5(. 

 وبه قال العراقي:

انـم ثــان * فصاعدا، ومنه قسـه اثنـط منـل الساقـوالمعض  

 حذف النبي  والصحابي معا * ووقف متنه على من تبعـا)2(. 

 مثال: 

 إنما وهو الخطاب، بن عمر عن: فيه يقول مثال حديثا مالك يروي أن

 عاناف فأسقط عمر، عن ،عمر بن ّللا عبد عن ،نافع بواسطة إليه وصل

 عن ،عمر بن ّللا عبد بن سالم عن ،الزهري عن بلغه وربما ّللا، وعبد

.عمر جده عبد ّللا بن عمر، عن أبيه   

مباشرة. عمر عن وجعله ،واحد نسق على ثالثة أسقطقد ف   

 مثاله: 

 لكما عن القَْعنَبي إلى بسنده" الحديث علوم معرفة" في الحاكم رواه ما

 لوكِ ممْ للْ ":  ّللا رسولُ  قال: قال عنه ّللا رضي هريرة أبا أن بلغه أنَّه

 طعاُمه وكسوته بالمعروف، وال يكلَّ ف من العمل إالَّ  ما يطيق")8(. 

 قال الحاكم: هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ)5(. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( المعجم الوسيط.1)  

( لسان العرب.7)  

( معجم المعاني.3)  
( لسان العرب.7)  

( تفسير السعدي.6)  

.78 الباعث الحثيث( 5)  

( أليفة العراقي في علم الحديث.2)  

. 70( موطأ األمام مالك باب األمر بالرفق بالمملوك 8)  

  .75( معرفة علوم الحديث ص: 5)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
127 

 ةهرير وأبي مالك بين متواليان اثنان منه سقط ألنَّه اإلعضال؛ وسبب

 عنورواه مباشرة  ،عجالن أبوهو ،َعْجالن بن محمد: وهما عنه ّللا رضي

.الُمْنْقِطع من حاالً  أسوأ وهو ضعيف،: وحكمه عنه ّللا رضي هريرة أبي  

ي إالَّ أنَّ هذا اإلعضال تُتُبِّع فُوجد أنَّه متَّصٌل، فقد ذركه ابن عبد البر ف

التمهيد وساق إسناده فيه إلى مالك عن ابن عجالن عن أبيه عن أبي 

 هريرة وذكر الحديث)1(. 

ه ، فقد أسقط منه مالك رحموهذا النوع من اإلعضال كان في وسط السند

.ّللا تعالى راويان قبل الصحابي  

 اأخبرن: قال ،رحمه ّللا تعالى الدارمي محمد أبو الحافظ أخرجه ماكذلك: 

 ىأب بن سعيد عن المبارك، ابن حدثنا أبي، حدثنا موسى، بن إبراهيم

 على أَجرؤُكمْ : " ّللا رسول قال: قال جعفر أبى بن ّللا عبيد عن أيوب،

 الفُتيا أَجرُؤُكمْ  على النارِ ")7(. 

 أبي بن ّللا عبيد أن غير صحيح، جعفر أبي بن ّللا عبيد إلى اإلسناد وهذا

 عن رواية له تعرف وال التابعين، أتباع من 135 سنة المتوفي جعفر

 أقسام من وهو ،معضال يسمى هذا فحديثه ،عنهم ّللا رضي الصحابة

.سنده اتصال لعدم الضعيف، الحديث   

تعالى:  ّللا رحمه البغدادي الخطيب قال   

 أخفض وهو المعضل،: فيسمونه  النبي عن التابعي تابع رواه ما اأمَّ 

 مرتبة من المرسل)3(. 

 ومن المعضل: 

سول  وهو معنى قول العراقي في الباب: اسقاط الصحابي والرَّ  

 ..................................... * ............ومنه قســم ثـان

والصحابي معا * ووقف متنه على من تبعـا حذف النبي   
 

 تَ عمل القيامةِ  يومَ  جلِ للرَّ  قالُ يُ " :قال ما رواه األعمش عن الشعبي مثاله:

 فيقولُ  هُ لسان أوْ  ،جوارحهُ  فتنطقُ  فيهِ  ىعلَ  ختمُ فيُ  عملتهُ  امَ  فيقولُ  اوكذَ  اكذَ 

 وهو ،األعمش أعضله فقد "،فيكنَّ  إالَّ  خاصمتُ  امَ  ّللاُ  أبعدكمُ  :لجوارحهِ 
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 يكون وبذلك ،مرفوعا متصال  ّللا رسول عن ،أنس عن الشعبي عند

. ّللا ورسول ،الصحابي: اثنان منه المحذوف  

 ليشتم الوقف إلى مضموما بواحد االنقطاع هذا ألنَّ : ... قال ابن الصالح

 اسم باستحقاق فذلك ، ّللا ورسول الصحابي: باثنين االنقطاع على

 اإلعضال أولى، وّللا أعلم)7(.

 هل يكون الحديث مرسال ومعضال في نفس الوقت؟

سول الجواب نعم، ومنه بهذا  وهو ؛ أن يُروي التَّابعي حديثا عن الرَّ

 التابعي يكون مرسال، وسيأتي شرح الحديث المرسل، وبالتتبُّع يتبيَّن أنَّ 

 رجلين أو أكثر، كالصحابي والتَّابعي، أو سول أسقط بينه وبين الرَّ 

.ن، وهذا مرسل معضلبيَين وتابعي، أو صحابي وتابعيْ صحا اسقاط  

 أرسلوا وهو كثير في مراسيل صغار التَّابعين؛ ألنَّهم في الغالب إذا

سول  اة بينهم وبين الرَّ ، وغالب األحاديث يسقطون عددا كبيرا من الروَّ

من  أهل العلم على أنَّ مراسيل صغار التَّابعين معضلة؛ ألنَّهم لم يسمعوا

الصحابة إالَّ القليل النَّادر، وغالب أصحاب السند النَّازل منهم إذا روى 

ال صاح به وأعلنه لسند ، ويُبيََّن سماعه، وإن كان احديثا عالَي السند متصِّ

 نازال أرسله ليحصل له علوُّ السند.
 

: فائدة  

  بما يلي: اإلسناد في اإلعضال يعرف

ال:   لو هإن بحيث شيخه، طبقة عن الراوي طبقة ببعد وذلك: لتاريخباأوَّ

.تقدير أقل على راويان بينهما كان الشيخ ذلك طريق من حديثا روى  

 سقط قد معه الذي اإلسناد أن فيجد الحديث، طرق جمع بداللة يعرف: انياً ث

 طريق نفس من جاء الذي اآلخر اإلسناد بداللة راوي من أكثر منه

  .الراوي

ويان ونختم الكالم عن الحديث المعضل بأنَّه الحديث الساقط من إسناده را

 على التَّوالي في أي موضع من السند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.783/77( التمهيد البن عبد البر 1)  

.55/1( سنن الدارمي 7)  

.75 ( الكفاية ص:3)  

.50الحديث البن الصالح ص: ( يُنظر لما سبق في: علوم 7)    
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 قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

َوُمَسلَسلُ  ُمْرَسل َوَدمِعي َوُحْزني............................... *   

يريد النَّاظم رحمه ّللا تعالى: أنَّ حزنه مرسل، أي: ُمطلق، ال حدَّ له، 

، شراللفِّ والنَّ ى طريقة قَُّف، وهذه تسمَّ ومتتابع ال يت :مسلسٌل، أيودمعه 

 كلَّ أن تجمع لفظين ثمَّ تأتي بتفسيرهما جملة واحدة، والسَّامع يردُّ أي: 

ْحَمتِهِ  َوِمنتفسير إلى لفظه، منه قوله تعالى: "  نََّهارَ َوال اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  رَّ

فالسَّكن  ،[23 ]القصص:"تَْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  فَْضلِهِ  ِمن َولِتَْبتَغُوا فِيهِ  لِتَْسُكنُوا

النَّهار،  بالليل، وابتغاء فضل ّللا تعالى من ضرب األرض وغيره يكون في

"، ثمَّ َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  واآلية جمعت الليل والنَّهار في قوله تعالى: "

 ِمن واَولِتَْبتَغُ  فِيهِ  لِتَْسُكنُوا لحق التَّفسير جملة واحدة بقوله تعالى: "

 فَْضلِهِ " وهذا معنى اللف والنَّشر)1(. 

باإلرسال يعود على الحزن،  لى:لنَّاظم رحمه ّللا تعاوعلى هذا فمراد ا

 والمسلسل يعود على الدمع، وهذا من بدائع هذا النَّظم، فيكون بهذا؛ أنَّ 

نَّ أ ال يتوقَّف، مع لومه لمحبوبه، إذحزنه مطلٌق ال حدَّ له، ودمعه، متتابع 

 غرامه له صحيح ليس بمكذوب، فلمذا أملي فيك مقطوع معضل، حتَّى

جسمي وروحي ووجداني، وسال دمعي  طلق حزني فشملوأُ  أُرسل

 مسلسال متتابعا بال توقٍُّف.

 

المرسل الحديث  

 المرسل لغة:

عت ، وتقول أرسلت دمأطلقته إذا ،الشيء أرسلت المرسل من أرسل: تقول

 على خدِّها، إذا سكبتها)7(. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ينظر تفسير ابن كثير.1)  

( معجم المعاني.1)  
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  :واصطالحا

 كان صغيًرا تقرير، أو فعل أو قول من  النبي إلى التابعي رفعه ما

 قال": لفيقو، أو غيره بال ذكر الصحابي الذي روى عنه ،كبيًرا أو التابعي

" وال يذكر له إسنادا بذلك عن واحد من الصحابة)1(.   رسول ّللا 

 يهاف خالف ال التي وصورتُه: الصالح ابن قال: كثير ابن الحافظ يقول

 بيدِ كع وجالسهم؛ الصحابة من جماعة أدرك قد الذي الكبير التابعي حديثُ 

ّللا بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيَّب، وأمثالهما، إذا قال: قال 

 رسول ّللا)7(. 

واء س ذلك في أجمعين التابعين بين التسويةُ : عند أهل العلم والمشهورُ 

 كان التابعي صغيرا أم كبيرا.

 الباإلرس ويسمى استقراره، بعد االصطالحي معناه في المحرر هو هذاو

، وسيأتي.الخفي المرسل ويقابله لظهوره، الظاهر   

عدول،  فال إشكال فالصحابة كلهم فإن تأكَّدنا أنَّ الساقط صحابيوعلى هذا 

ا كان األمر فيه جهالة ُحكم على المرسل أنَّه من باب األسانيد  ولكن لمَّ

ان أو دا أو صحابيَّ المنقطعة، ألنَّنا ال نعلم هل أسقط التَّابعي صحابيَّا واح

ا تابعيّا وصحابيَّا، أو أكثر من ذلك، فإن كان األمر كذلك فهو معضل كم

عف ى حتَّ  تقدَّم في تعريف المعضل، وعلى هذا فيُحكم على المرسل بالضَّ

، تبيَّن من الساقط في السند، ويُستثنى من هذا مراسيل الصحابةي

حابي ال يرسل إالَّ عن صحابي آخر غالبا، م وهذا الحديث يأخذ حك فالصَّ

ل وهو حجة، كأن يروي ابن عبَّاس حديثا عن رسول ّللا  ، المتصِّ

" وهو قد سمعه من عمر رضي ّللا عنه،فيقول: "قال: رسول ّللا   

حابة ال يرسل إال عن الصو ثقة كما يُستثنى من ذلك مراسيل من عرف أنَّه

تثنى سعيد بَّت من ذلك، ويُسث، وقيل بل ال يقبل حتَّى يُتكسعيد بن المسيب

ة، ألنَّ رواياته تُتُبِّعت فكانت كلُّها متَّصلة. المسيَّببن  خاصَّ  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
131 

:مثاله   

 عن ام،هش بن كثير حدثنا نباري،األ سليمان بن محمد حدثنا: داود أبو قال

 : ّللا رسول : قالقال ،)البصري( الحسن عن الباهلي، سليم بن عمر

 أمواج واستقبلوا بالصدقة، مرضاكم وداووا بالزكاة، أموالكم حصنوا"

 البالء بالدعاء والتضرع")3(. 

 سادة من اإلمام البصري وهو الحسن، إلى متَّصل الحديث هذا فإسناد

 ضعيف فعلى فهو حمله، نعمَّ  يذكر ولم ، النبي إلى أرسله لكنه التابعين

، فال يُدرى من الساقط فيه، كما أشرنا سابقا.إرساله جهة من  
 

 مرسل الصحابي:

با في النَّسيئةِ ")7(.   ما رواه ابن عبَّاس، عن رسول ّللا  قال: "إنَّما الرِّ

 وهذا الحديث قد أرسله ابن عبَّاس واسقط منه أسامة بن زيد، فقد روى

 بنُ  امةُ أس أْخبََرنيابن عبد البر في االستذكار؛ أنَّ عبد ّللا بن عبَّاس قال: 

با في النَّسيئةِ ")6(.   َزيدٍ  أنَّ  النبيَّ   قال: "إنَّما الرِّ

اس ونص الرواية كاملة عند مسلم فيها؛ أنَّ أبا سعيد الخدري سأل ابن عبَّ 

 عن هذا الخبر فقال: حدثَّني أسامة بن زيد... الحديث)5(. 

 منْ  سمعناهُ  ثكموهُ نحدِّ  امَ  كلُّ  امَ ": قال عازب بن البراء عن صح وقد

، ولكن حدَّ ثنَ ا أصحابنَ ا، وكانت تشغلنا رْعية اإلبل)2(.  رسولِ  ّللاِ  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اوي للنووي 1) .715( للمزيد ينظر تدريب الرَّ  

.56 ( الباعث الحثيث ص:7)  

.101( المراسيل ألبي داود 3)  

.113/1( شرح مسند الشافعي البن األثير 7)  
.1655( االستذكرار البن عبد البر 6)  

.1712/3( صحيح مسلم 5)  
.1156، وأبو نعيم في الحلية 375، والحاكم 18758( أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له 2)  
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 النظر فإنومن هنا يتبيَّن أنَّ الصحابة ال يرسلون إال عن الصحابة، كذلك؛ 

 حابيالص دون فيما يراعى أن يجب إنما ؛الحديث لصحة اإلسناد اتصال في

 ّللا رسول من سمعه يكون أن من يخلو ال هفإنَّ   النبي عن الصحابي أما

يروي الو ، ّللا رسول من سمعه آخر صحابي من سمعه أو ،  

 نادرة صور في إال  النبي عن آخر صحابي عن تابعي عن الصحابي

.شيء منها يثبت ال ولعلها تستطرف،  

ة سواء من أكابر التابوعلى هذا فمراسيل ما دون الصحابة ليس عين ت حجَّ

يد ، بل يجب التوقُّف فيها والبحث في األسانو من أواسطهم او أصاغرهمأ

ر هل رواه من طريق آخر متَّصال، أو له خبر آخر يعضده، بل يجب أن يُنظ

:الخطيب قالفي عدالة ما دون الصحابة ولو كان من التَّابعين،    

ِ  تَْعِديلِ  فِي َجاءَ  َما بَابُ  َحابَةِ  َوَرُسولِهِ  ّللاَّ َؤا يُْحتَاجُ  اَل  َوأَنَّهُ  ،لِلصَّ  ،َعْنهُمْ  لِ لِلسُّ

 نَ َوبَيْ  َرَواهُ  َمنْ  بَْينَ  إِْسنَاُدهُ  اتََّصلَ  َحِديثٍ  ُكلُّ  ُدونَهُمْ  فِيَمنْ  َذلِكَ  يَِجبُ  َوإِنََّما

 فِي النَّظَرُ  َويَِجبُ  ،ِرَجالِهِ  َعَدالَةِ  ثُبُوتِ  بَْعدَ  إاِلَّ  بِهِ  اْلَعَملُ  يَْلَزمِ  لَمْ   النَّبِيِّ 

َحابِيِّ  ِسَوى ،أَْحَوالِِهمْ  ِ  َرُسولِ  إِلَى َرفََعهُ  الَِّذي الصَّ َحابَةِ  َعَدالَةَ  أِلَنَّ   ّللاَّ  الصَّ

ِ  لَهُمْ  َوإِْخبَاِرهِ  َعنْ  طََهاَرتِِهمْ ، َواْختِيَاِرهِ  لَهُمْ  فِ ي نَصِّ   ثَابِتَةٌ  َمْعلُوَمةٌ  بِتَْعِديلِ  ّللاَّ

 اْلقُْرآنِ )1(. 

 

المرسل على نوعين: مرسل ظاهر وهو وكما تقدَّم وأشرنا أنَّ الحديث 

 السابق ذكره، ومرسل خفي.

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.75للخطيب البغدادي ص: ( الكفاية في علم الرواية 1)  
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الخفي المرسل  
 بيانهيجب  خاص نوع لكنه المرسل، حد من سبق ما هنا المراد وليس

 فقد نم ينتج فكالهما أيضا، السبب وفي االسم في للتشابهبيانا خاّصا 

ي الخفي من باب العلل، وإدراكه يلزمه خبرة وباع فوالمرسل  ،اإلتصال

ة، المراسيل الخفيُّ إرسالها، هو مهم  عظيم الفائدالعلم، قال السيوطي: 

واية وجمع الطرق مع المعرفة التَّامة)1(.   يُدرُك باالتِّساع في الرِّ

اوي حديثا يروي أنوالمرسل الخفيُّ هو:  ن الرَّ  لم ما عاصره أو لقيه عمَّ

كعن وأن. وغيره السماع يَحتمل بلفظٍ  ،منه يسمع  

أن  وهذا النَّوع من الحديث يلزمه كثير اطِّالع كي يتمكَّن من إدراكه، فيجب

، قال بينهما كي يستحقَّ لفظ المرسل الخفيأو اللقاء يثبت عدَم السماع 

 السيوطي: 

 ويُعرف اإلرسال ذو الخفاء * بعدم السَّماع واللقاء)7(. 

 ولمعرفة المرسل الخفي طرق نذكر منها:

 وهذا منه، السماع عدم أو عنه، والمروي الراوي بين اللقاء عدم: أوالً 

 اهذ وأن التاريخ، بمعرفة تارة ويكون للحكم، سبباً  يكون ما أكثر هو

عنه. يتحمل بحيث بالسن عنه المروي يدرك لم الراوي  

:ومثاله  

 عامر بن ُعقبة عن العزيز، عبد بن ُعمر طريق من ماَجه، ابن رواه ما

ي  : "َرِحمَ  ّللا حارسَ  الحرس")3(، قال الِمزِّ الجهني قال: قال رسول ّللا 

  .ُعقبة يَْلق لم بن عبد العزيز عمر فإن :األطراف في

هجري، وعمر بن  68فعقبة بن عامر الجهني رضي ّللا عنه توفي سنة 

هجري. 51عبد العزيز ولد سنة   

 بيأ عن البصري الحسن رواية في كما اللقاء، عدم بمعرفة تارة ويكون

 رةالبص إلى هريرة أبو جاء لما إذ يلقه؛ لم ولكنه معاصره، فإنه هريرة،

 ةهرير أبو كان البصرة إلى الحسن رجع ولما المدينة، في الحسن كان

.يجتمعا فلم بالمدينة، عنه ّللا رضي  
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 قتحق مع تالقيا أنهما صحيح وجهٍ  من يثبت لم ؛ بأنَّهذلك يكون وتارة

 ينيالمد ابن اختيار على هو إنما هنا باإلرسال فالحكم بينهما، المعاصرة

الراجح المعمول  وهو األئمة، من وغيرهم الرازي حاتم وأبي والبخاري

ل عليه هو ،به  رةبالمعاص االكتفاء من وغيره مسلم إليه ذهب الذي والمعوَّ

جنس المرسل من ، وعلى هذا فهذا النوع ليس اللقاء وإمكان المجردة

 الخفي.

 ئتُ نُب: أخرى رواية في يقول ثم رجل، عن الحديث الراوي يذكر أن: ثانياً 

.ذلك ونحو عنه، أخبرت: أو عنه،  

 هما،بين فأكثر شخص بزيادة أيضاً  عنه يجيء ثم عنه يرويه أن: ثالثاً 

باإلرسال. األول على فيحكم  

صور: ثالث خفي له  والمرسل 

 لم حديثا ،عاصره وثبت أنَّه لم يلقه عمن الراوي يروى أن هي: األولى

وأن. كعن، منه السماع توهم بصيغة منه يسمعه  

 وهمت بصيغة حديثا منه، يسمع ولم لقيه عمن الراوي يروى أن: الثاية

منه. السماع  

 غةبصي منه، يسمعه لم حديثا منه، وسمع لقيه عمن يروى أن: الثاثلة

السماع، كعن، وأن. توهم  

علماء ويجب أن يعلم أنَّ الوسيأتي،  التدليس من جنس الثالث الصور وهذه

صاحبه  األمر أنَّ المرسَل الخفيَّ  اختلفوا فيه وكثر فيه الكالم، حتَّى استقرَّ 

 قد بلغه الحديث من راٍو معيٍَّن، وهو أرسله عنه، إذ البدَّ من أنَّه قد سمع

الحديث من أحدهم ولكنَّه لم يذكره، وذكره عمَّن فوقه بصيغة توهم 

  قصد، وعلى هذا فالمرسل الخفي أقرب ما يكونالسَّماع بقصد أو بال

 للتدليس كما سيأتي.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

اوي 1) .553( تدريب الرَّ  

السيوطي في علم الحديث.( ألفيَّة 7)  

.7255 ( سنن ابن ماجه3)  
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المسلسل الحديث  

 قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

 ........................... * وحزني ودمعي مرسل ومسلسل

لسل، قد سبق وذكرنا كلَّ ما في البيت من أنواع الحديث ولم يبقى إالَّ المس

بنا مراد النَّاظم  ف األدِب في هذا البيت، ولم يبقى إالَّ أن نعرِّ كما أنَّنا قرَّ

 الحديث المسلسل.

 المسلسل لغة:

اسم مفعول من سلسلَ ، والتسلسل: التَّوالي)1(، تقول: كالم مسلسل أي: 

 المتَّصل بعضه ببعض)7(. 

ن واتصال حدورٍ  في جرى: الماء تسلسلَ التتابع: تقول:  والتسلسل:

 وسلسل األشياء: وصل بعضها ببعض كأنها ِسلسلة)3(. 

 وعلى هذا فالمسلسل لغة هو المتوالي المتتابع المتَّصل.

 المسلسل اصطالحا:

حالة،  هو تتابع رجال إسناده على صفة أوقال السيوطي رحمه ّللا تعالى: 

ا أقوال أو أفعال،  واة: إمَّ واية تارة أخرى، وصفات الرُّ اة تارة، وللرِّ للروَّ

اق أسماء التَّشبيك، باليد والعدِّ فيها، وكاتِّفوأنواع كثيرة غيرها كمسلسل 

اة أو صفاتهم أو نسبهم...)7(.  وَّ  الرُّ

تابع التَّسلسل من نعوت األسانيد، وهو: عبارة عن توبه قال ابن الصالح: 

 رجال اإلسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حال واحدة)6(. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( المعجم الغني.1)  

( معجم لغة الفقهاء.7)  

( المعجم الوسيط.3)  

اوي 7) .577 – 571( تدريب الرَّ  

.726مقدمة ابن الصالح  (6)  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
136 

فالمسلسل ينقسم إلى خمسة أقسام:وعلى هذا   

اة القوليَّة. – 1 مسلسل بأحوال الروَّ  

اة الفعليَّة. – 7 مسلسل بأحوال الروَّ  

اة القوليَّة والفعليَّة. – 3 مسلسل بأحوال الروَّ  

اة. – 7 مسلسل بصفة الروَّ  

واية. – 6 مسلسل بصفة الرِّ  
 

ل:  :القولية الرواة بأحوالالمسلسل مثال: األوَّ  

 منه المسلسل بالمحبَّة:

 يا: وقالَ  بيِدِه، أخذَ   ّللاَّ  رسولَ  أنَّ عن معاذ بن جبل رضي ّللا عنه: "

ِ  ُمعاُذ، ِ  ألحبَُّك، إنِّي وّللاَّ  في عنَّ تدَ  ال معاذُ  يا أوصيكَ : فقالَ  ألحبُّك، إنِّي وّللاَّ

 ُدبُرَ  كلِّ  صالةٍ  تقولُ : اللَّهمَّ  أعنِّي على ِذْكِرَك، وُشْكِرَك، وُحسنِ  عبادتِكَ ")1(. 

بد وكذلك أخبر به معاذ، الصنابحي، وكذلك أخبر به الصنابحي، أبي ع

وصي الرحمن الحبلي إلى آخر السند، فتسلسل بلفظ "إنِّي ألحبُّك"، ثمَّ ي

اوي من بعده بما أوصاه به شيخه، حتَّى يُرفع إلى رسول ّللا  .الرَّ  
 

:الفعلية الرواة بأحوال مثال: المسلسلالثَّاني:    

 منه المسلسل بتشبيك األيدي: 

: َوقَالَ  ، اْلقَاِسمِ  أَبُو بِيََديَّ  َشبَّكَ ما رواه أبو هريرة رضي ّللا عنه قال: 

ُ  َخلَقَ " ْبِت، يَْومَ  األَْرضَ  ّللاَّ َجرَ  األََحِد، يَْومَ  َواْلِجبَالَ  السَّ  ْيِن،االْثنَ  يَْومَ  َوالشَّ

َوابَّ  األَْربََعاِء، يَْومَ  َوالنُّورَ  الثُّاَلثَاِء، يَْومَ  َواْلَمْكُروهَ   آَدمَ وَ  اْلَخِميِس، يَْومَ  َوالدَّ

 يَْومَ  اْلُجُمَعةِ ")7(.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 وأحمد ،(10010(( )الكبرى السنن)) في والنسائي .1677 مسلسال داود أبو صحيح أخرجه (1)

، ولفظ أخذ بيده عند ابي داود والنسائي وابن 7360 والنرمذي .7070 في صحيحه وابن حبان( 17617)

 حبان.

، ُمْسلٌِم، وأَْخَرَجهُ  .2( جياد المسسالت للسيوطي حديث رقم 7)  ْبنِ  أَيُّوبَ  طَِريقِ  ِمنْ  تََسْلُسلٍ  باِل َوالنََّسائِيُّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  َخالٍد، بِِه. َرافِعٍ، ْبنِ  ّللاَّ  
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ته على نفس الحالة  ِ  َعْبدُ  قَالَ الفعليَّة فثمَّ تسلسل روَّ  َشبَّكَ : عٍ َرافِ  ْبنُ  ّللاَّ

ِ  َعْبدُ  بِيََديَّ  َشبَّكَ : أَيُّوبُ وقال  هَُرْيَرةَ، أَبُو بِيََديَّ  ى آخر وهكذا إل َرافِعٍ  ْبنُ  ّللاَّ

   السند.

:والفعلية القولية الرواة بأحوال مثال: المسلسل :الثالث  

  منه المسلسل بقبض اللحية:

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قال ،رضي ّللا عنه َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ   اْلَعْبدُ  يَِجدُ  ال: " ّللاَّ

ِه، َخْيِرهِ  بِاْلقََدرِ  يُْؤِمنَ  َحتَّى اإِليَماِن، َحاَلَوةَ  هِ  َوُحْلِوهِ  َوَشرِّ : قَالَ  ،"َوُمرِّ

ِه، ُحْلِوهِ   ِ   بِلِْحيَتِِه، وقَالَ : "آَمْنتُ  بِاْلقََدرِ  َخْيِرهِ  َوَشرِّ َوقَبَضَ  َرُسولُ  ّللاَّ

هِ )1(.  َوُمرِّ

 أَنَسٌ  قَبَضَ وتسلسل هذا الحديث بقبض اللحية وبقول أمنت بالقدر ... ف

ِه، َخْيِرهِ  بِاْلقََدرِ  آَمْنتُ : وقَالَ  لِْحيَتِِه، َعلَى هِ  ُحْلِوهِ  َوَشرِّ  يَِزيدُ  َوأََخذَ  ،َوُمرِّ

ِه، َخْيِرهِ  بِاْلقََدرِ  آَمْنتُ : َوقَالَ  بِلِْحيَتِِه، هِ  ُحْلِوهِ  َوَشرِّ ، وهكذا إلى آخر َوُمرِّ

  السند.

:الراوة بوصف مثال المسلسل :الرابع   

 منه المسلسل بالمحمَّدين:

دِ  َعنْ  دٍ  َعنْ  َجْحٍش، ْبنِ  ُمَحمَّ ِ  َرُسولِ  ُمَحمَّ وقِ  فِي َمرَّ  أَنَّهُ  ، ّللاَّ  َعلَى السُّ

 َرُجٍل، َوفَِخَذاهُ  َمْكُشوفَتَاِن، فَقَالَ  لَهُ : َغطِّ  فَِخَذْيَك، فَإِنَّ  اْلفَِخذَ  َعْوَرةٌ )7(. 

اة هذا الحديث أسماؤهم محمد، فقد رواه عن محمد بن جحش أبي  فكّل روَّ

 كثير واسمه محمد، وراوه عنه محمد بن سيرين وهكذا إلى آخر السند.

واية:  الخامس: مثال: المسلسل بصفة الرِّ

و المسلسل بصفة التَّحديث، كسمعت فالنا قال إلى أخر السند، أمنه 

ثنا، أو أخبرنا، إلى آخره، من ذلك أخبرنا وّللا فالن قال)3(.   يتسلسل بحدَّ

ُ  َرِضيَ  َوُعَمَر، بَْكٍر، َوأَبَا ، النَّبِيَّ  أَنَّ " أَبِيِه، َعنْ  َسالٍِم، َعنْ مثاله:   ّللاَّ

 َعْنهَُما، َكانُوا يَْمُشونَ  أََمامَ  اْلِجنَاَزةِ )7(. 
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اة هذا الحديث أخبروا الحديث بقولهم: "حدَّثنا وّللا" فرواه  فكلُّ روَّ

ِ الزهري عن سالم قال:  ه ابن ورواه عن َويُْبِديِه، يُِعيُدهُ  فِيَّ  إِلَى فِيهِ  ِمنْ  َوّللاَّ

حدثنا الزهري وّللا، وهكذا إى آخر السند.عيينة قال:   

مين وأنواع المسلسالت كثيرة ويمكن تقسمها إلى أقسام عدَّة، أو إلى قس

بين الراوي والرواية، ويندرج تحت كل قسم منهما أقسام أخرى، ومن 

، وما ذلك المسلسل بسورة الصف، وبآية الكرسي، والمسلسل بالفقهاء

يد والمسلسل بيوم عيتعلَّق من ذلك باألزمان: كالمسلسل بيوم عرفة، 

يره.، وغيرها، وما يتعلَّق بالبلدان: كالمسلسل بالدمشقيين، وغالفطر  

 ويجب أن يُعلم أنَّ المسلسل ينقسم إلى قسمين آخرين وهما:

 المسلسل التَّام: وهو ما تمَّ التسلسل فيه في كامل السند.

ي بعض والمسلسل الناقص: وهو ما فيه انقطاع في التسلسل دون السند ف

 طبقات السند.

ديث المسلسل:فوائد الح  

 امأقس جميع تشمل منها فالعامة وخاصة، عامة فوائد المسلسل للحديث

 هذه تمنع وال منها، بعض على فتقتصر الخاصة وأما المسلسل، الحديث

 نوم كثيرة، الضعف أسباب ألن المسلسل، الحديث ضعف من الفوائد

:العامة فوائده  

 ندهس تسلسل ما: مثل السند، في االنقطاع وعدم االتصال على الداللة - 1

 الرواة، ضبط على الداللة وكذا ،"أخبرنا" أو" حدثنا" أو" سمعت"بـ

 بها اءج التي الكيفية ذلك على وزاد والمتن، السند حفظ الراوي أن بحيث

.السند  

 يغبص المسلسل السند يكون أن وذلك رواته، بعض تدليس من األمن - 7

 أن عيمن ذلك فإن ثقات، راوته كون إلى إضافة كسمعت، الصريحة، األداء

.فيةالخ القادحة العلة انتفت إذا الظاهر، في انقطاع أو تدليس فيه يكون  
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 مقبوال، الحديث كون حالة في وذلك وفعال، قوال  بالنبي االقتداء - 3

  .التشبيك كحديث

 ام: مثل مهمالً، الرواة من يقع هلعلَّ  ما وتعيين الحديث مخرج معرفة - 7

 ولاأل: ثالثة كعمران التسمية، في اشتركوا فأكثر راويان فيه توالى

 ي،الصحاب حصين ابن والثالث العطاردي، رجاء أبو والثاني القصير،

.إهمالهم وقع حيث الغلط توهم دفع وفائدته  

 مواس اسمه اتفق من مثل ،قلب أو تكرار فيه يظن اعمَّ  اللبس رفع - 6

 ّللا يرض طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن كالحسن وجده أبيه

.أجمعين عنهم  

 عند لعلما يفيد الحفاظ باألئمة المسلسل الحديث فإنَّ  :الخاصة الفوائد وأما

 لذلك واشترط العسقالني، حجر ابن اإلمام بذلك صرح كما المحدثين، أغلب

 ثقة ومعه أحمد اإلمام سنده الذي الحديث: ذلك مثال غريباً، يكون ال أن

 عناف عن غيره، ثقة ومعه مالك عن غيره، ثقة ومعه الشافعي عن غيره،

.عنهما ّللا رضي عمر ابن عن غيره، ثقة ومعه  

 ومن الجدير بالذكر:

 نيدأسا في الحديث نقاد بحث فقد ضعف من تخلو قلما المسلسالت أن

 هافي كان وإن ضعف، من تخلو ال أكثرها أن فوجدوا المسلسلة األحاديث

 كيفيةبال التسلسل ضعف هو هنا بالضعف والمقصود قليل، فهو صحيح

 إالَّ  مسلم، حصحي في أصله فإن بالتشبيك كالمسلسل مسلسال، جعلته التي

ة أنَّ التَّسلسل ضعيف، وغالب األقوال أنَّ انقطاع التسلسل ال يضرُّ ب صحَّ

دون إن كان براوية العدل الضابط عن مثله، وعلى هذا فإنَّهم يقص ،الحديث

عف أي ضعف التَّسلسل، والحال أنَّه يمكن االستغناء عن التس لسل بالضَّ

 وروايته من دونه.

 ، أعني فيضعف من المسلسالت تسلم ماوقلَّ : الصالح ابن اإلمام قال

 وصف التسلسل ال في أصل المتن)6(.
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 وبه قال النووي: وقلما يسلم عن خلل في المتسلسل)5(. 

:المسلسلة األسانيد أصح  

ل الذهبي: قا المسلسلة، األسانيد أصح الصف بسورة المسلسل الحديث يعد

فّ )2(.   وأقواها: الُمَسْلَسلُ  بقراءة ُسورة الصَّ

ْنيَا فِي يروي مسلسل وقال المناوي: َوأََصح َرةُسو بِقَِراَءة المسلسل الدُّ  

فّ )8(.   الصَّ

صحيح غيره بل يوجد مسلسالت صحاح غيره لكنَّ  وال يعني هذا أالَّ 

عيف حيح، وهذا يتفوات حسب العلماء فمنهم م الضَّ ن منها أكثر من الصَّ

 يرى أنَّ بانقطاع التسلسل يضعف الحديث، ومن يرى غير ذلك.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ، آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  ُمَسْلَسال تَاِريِخهِ  فِي َعَساِكرَ  اْبنُ  ، وأَْخَرَجهُ 15( جياد المسلسالت للسيوطي حديث رقم 1)

ُشَعْيٍب. ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  َعنْ   
، 66/7، ورواه الهيثي بنفس الطريق في مجمع الزوائد 12( جياد المسلسالت للسيوطي حديث رقم 7)

ِديَن، التََّسْلُسلِ  َعِجيبُ  َحِديثٌ  َهَذا: وقال رجاله ثقات، وقال ابن حجر أََمالِيهِ   َمنْ  إِْسنَاِدهِ  فِي َولَْيسَ  بِاْلُمَحمَّ

دِ  ِسَوى َحالِهِ  فِي يُْنظَرُ  هِ  َواْسمُ  َعْمٍرو، ْبنِ  ُمَحمَّ  تَابِعٌ مُ  َولَهُ . ِحبَّانَ  اْبنُ  َوَوثَّقَهُ  اْلقَطَّاُن، يَْحيَى َضعَّفَهُ  َسْهٌل، َجدِّ

ْحَمن، َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعالءِ  طَِريقِ  ِمنْ  ُخَزْيَمةَ  َواْبنُ  أَْحَمُد، َرَواهُ   َعلَّقَهُ  َواْلَحِديثُ . ِمْنهُ  أَتَمَّ  َكثِيٍر، أَبِي َعنْ  الرَّ

ِحيحِ. فِي اْلبَُخاِريُّ  ينظر جياد المسلسالت. الصَّ  
.726( مقدمة ابن الصالح 3)  
 اْبن َحِديث من وغيرهما والترمذي َداُود أبو أَْخَرَجهُ و .165( الفوائد الجليلة في مسلسالت ابن عقيلة 7)

ْهِرّي. َعنِ  وجماعة َسِعيد، ْبن ِزيَاد ورواه ُعيَْينَة، الزُّ  
.725الصالح ( مقدمة ابن 6)  
.381( تدريب الراوي 5)  

.77( الموقضة 2)  

.785/7( اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر 8)  
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 ثمَّ قال ابن فرح رحمه ّللا تعالى:

ي أْجَمـــلُ  َضِعيـفٌ  يَْشَهـُد العقـُل أنهُ * َعنُكــمْ  َوَصْبــِري َوَمتـُروك َوُذلِـّ  
 

حا: أنَّ صبره؛ والصبر اصطال البيت: اظم رحمه ّللا تعالى بهذايريد النَّ 

المنع عن الشيء والحبس)1(، وهو خلق جميل يتَّصف به أهل التَّقوى. 

ره وصبره عنه ال عليه، أي: صبره على بعده، ضعيف، أي: ليس لصب

ة، ومتروك، أي ت :على بعده طاقة وال قوَّ ه، ساقط من شدَّة ضعفه وقَّلة قوَّ

أي: أجمل من صبري عن فراقكم، وذلِّي، أي: خضوعي لكم، أجمل، 

 ومراده أنَّ قربه من محبوبه بذلٍّ أحلى وأجمل وأهون من فراقه واالبتعاد

  عنه.
 

 الحديث أنواع من نوعين رحمه ّللا تعالى الناظم يذكر البيت هذا فيو

:يلي كما وهي المصطلح مباحث من ومبحث   

.ضعيف أنه :قوله في وذلك :الحديث الضعيف   

المتروك: وذلك في قوله: وتروك وذلِّي أجمل.والحديث   

.أنه العقل يشهد: قوله في وذلك: الشاهد  
 

 الحديث الضعيف

 الضعيف لغة:
ت عيف: صيغة مبالغة، وهو ضد القوي، تقول: رجل ضعفت صحَّ ه، الضَّ

عيف ضد الصحيح)7(.   والضَّ

 الضعيف اصطالحا:
لم تجتمع فيه شروط الصحيح وال الحسن، وهو أقسام كثر. الذيهو   

وال  قال ابن الصالح: كلُّ حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح

 صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدَّم فهو حديث ضعيف)3(. 
 

 قال البيقوني:

عيف وهو أقسام كثر)7(.   وكلُّ ما عن رتبة الحسن قَُصْر * فهو الضَّ
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ما لم يحتمل  وال يجوز نسبته إلى رسول ّللا  ،بأنواعه ال يعمل بهوهو 

ث االنجبار بغيره، كأن في سنده كذاب أو متَّهم أو فاسق، هذا ألَّن الحدي

 واتكذبُ  اَل : "وقد قال النبي  الضعيف من جنس الكذب على رسول ّللا 

، فإنَّ هُ  منْ  كذبَ  عليَّ  يلجُ  النَّ ارَ ")3(.   عليَّ

: "منْ  تقوَّ لَ  عليَّ  مَ ا لمْ  أقلْ ، فليتبوَّ أ مقعدهُ  فِ ي النَّ ارِ ")7(.   وقال 

: "منْ  كذبَ  عليَّ  متعمِّ داً  فليتبوَّ أ مقعدهُ  منَ  النَّ ارِ ")6(.   وقال 

 اً دمتعمِّ  عليَّ  كذبَ  فمنْ  ،أحدٍ  ىعلَ  ككذبِ  ليسَ  عليّ  كذباً  إنَّ وفي رواية: "

 فليتبوَّ أ مقعدهُ  منَ  النَّ ارِ ")5(. 

عيف قسمان: ضعيف ينجبر، وضعيف ال ينجبر. وعلى هذا فالضَّ  

مل به حتَّى الضعيف الذي ينجبر ال يجوز العال يجوز العمل بهما، وكالهما 

ينجبر بغيره، فالعمل به معلَّق على وجود  حتَّى وال نسبته إلى النبي 

ه بقي متابع أو شاهد يرفعه من الضعف إلى الحسن، فإن لم يوجد ما يجبر

ي ما ضعيفا على حاله، وال يجوز العمل به حتَّى في فضائل األعمال، إالَّ ف

ه الدعاء، فله أن يدعو بيخص الدعاء، فإن ُوجد حديث ضعيف من جنس 

عيف ، وقد أخطأ من قال أرسول دون نسبته إلى  نَّه يجوز العمل بالضَّ

وايات تغن ي الذي يمكن انجباره في فضائل األعمال، فالصحاح من الرِّ

بها عن الضعيف.لطا  

ا ك ا.من ذلك دعاء: اللهمَّ صبَّ عليَّ الرزق صبًّا صبًّا وال تجعل عيشي كّدً ّدً  

نص الحديث وهو ليس من كالمه، و وهذا الكالم نسبوه إلى رسول ّللا 

ة زواج جلبيب  ةً ورفض أهل البنت له مع قبولها طاع الصحيح في قصَّ

ادٌ  قال، وفيها: ...  لرسول ّللا   أبي بنِ  ّللاِ  عبدِ  بنُ  إسحاقُ  لي قال: َحمَّ

: قال بِه؟ لها وسلَّم عليه ّللاُ  صلَّى َدَعا ما تدري هل: لثابتٍ  قُْلتُ : طَْلحةَ 

ا...)5(. ا َكّدً  اللَّهُمَّ  ُصبَّ  عليها الَخيرَ  َصبًّا، وال تَجَعلْ  َعْيَشها َكّدً

: الهمَّ صبَّ عليها الخير صبًّا، وال تجعل ففي هذا الحديث قال رسول ّللا 

ا عيشه ا كّدً صبَّ عليها  : اللهمولم يقل -على اختالف الروايات  -ا كّدً

زق صبا صبا إلى آخره.  الرِّ
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رزق لكن مع ذلك فإنَّه يجوز الدُّعاء به، فيقول العبد: "اللهمَّ صبَّ عليَّ ال

ا كّدًا" دون نسبته إلى رسول ّللا  ، ومدار صبًّا صبًّا، وال تجعل عيشي كّدً

ال: أنَّه ليس فيه مخالفة شرعيَّة، ثانيًّا: سوبا ليس من قبول هذا الدعاء، أوَّ

لي، ، ثالثا: فيه استنباط من الدعاء األصوإالَّ كان كذبا عليه رسول إلى ال

 َصلَّى َماوهذا يجوز، من ذلك ما روته عائشة رضي ّللا عنها قالت: "

ِ  نَْصرُ  َجاءَ  إَِذا علَْيهِ  نَزلَت أَنْ  بْعد صالةً   ّللاَّ  رسولُ   إالَّ  [1:النصر] َواْلفَْتحُ  ّللاَّ

 يقول فِيَها: ُسْبحانك ربَّنَا وبِحْمِدَك، اللَُّهمَّ  اْغفِرْ  لي)10(. 

: وُسُجوِدهِ  رُكوِعه فِي يَقُول أنْ  يُْكثِر  ّللاَّ  َرُسول َكانَ : عنها رواية وفي

ل اْلقُْرآن)11(.  ُسْبحانَكَ  اللَّهُمَّ  ربَّنَا َوبحْمِدَك، اللَّهمَّ  اْغفِرْ  لِي، يتأوَّ

ز وعلى هذا فيجوز استنباط األدعيَّة من القرآن أو السنَّة، ولكنَّ ال يجو

اح ، كما بينَّا في الباب، وكما قلنا فاألحاديث الصحنسبة إلى رسول ّللا 

 تغني عن الضعاف ولو في فضائل األعمال.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.7/732 منظور البن العرب لسانو ،205 ص للجوهري الصحاح( ينظر: 1)   

العربي، والمعجم الغني.( القاموس 7)  

.71( مقدمة ابن الصالح 3)  

( نظم البيقونيَّة في علم الحديث.7)  

.7550 والترمذي ،1 ومسلم ،105 البخاري ( رواه6)  

.105( رواه البخاري 5)  

.3561 داود وأبو متعمداً،: لفظة بدون 102 البخاري ( رواه2)  

.7 ومسلم ،1751 البخاري ( رواه8)  

 اختالف مع(. 707/ 7(( )الشعب)) في والبيهقي ،(373/ 5) حبان وابن ،(777/ 7) أحمد أخرجه( 5)

ا يسير  النِّساءِ  على يَدُخلُ  وكان األنصاِر، ِمنَ  اْمرأً  كان[ ُجلَْيبِيبًا] إنَّ . ونص الرواية كاملة: عندهم جّدً

 وكان: قال. ُجلَْيبيبًا عليُكم تُْدِخلُنَّ  ال تَّقوا،ا: المرأتي فقُْلتُ : عنه ّللاُ  رِضيَ  -بَْرزةَ  أبو قال. إليِهنَّ  ويَتحدَّثُ 

ُجوها) لم أَيِّمٌ  ألحِدِهم كان إذا  النَّبيِّ  أصحابُ   فقال. ال أوْ  حاجةٌ  فيها  ّللاِ  لرسولِ  هلْ  يَْعلَمْ  حتَّى( يَُزوِّ

ْجني فاُلُن، يا: األنصارِ  ِمنَ  لَرُجلٍ  يَومٍ  ذاتَ   ّللاِ  رسولُ   عليه ّللاُ  صلَّى قال. َعْينٍ  ونُْعَمةَ  نََعمَ : قال. ابنتَكَ  َزوِّ

 ّللاِ، لَ رسو يا: قال لُجلَْيبِيٍب،: وسلَّم عليه ّللاُ  صلَّى قال فلَِمْن؟: قال أُريُدها، لنْفسي لستُ  إنِّي: وسلَّم

جْ  َعْيٍن، ونُْعَمةَ  نََعمْ : قالتْ  ابنتَِك، يَخطُبُ   ّللاِ  رسولَ  إنَّ : فقال فأَتَى. أُمَّها نَستأِْمرُ  : قال ، ّللاِ  رسولَ  َزوِّ

. ُجلَْيبِيبًا أَرفَعُ  ال ّللاِ  لَعْمرُ  ال،! لُجلَْيبِيٍب؟! َحْلقَى: قالتْ  لُجلَيْبِيٍب،: قال فلَِمْن؟: قالتْ  يُريُدها، لنْفِسهِ  ليس أنَّه

ا : قالتْ  ، ّللاِ  رسولُ : قاال إليُكم؟ َخطَبَني َمن: ألَبََوْيها ِخْدِرها ِمن الفَتاةُ  قالتِ   النَّبيَّ  لِيَأْتِيَ  أبوها قام فلمَّ

 ، النَّبيِّ  إلى أبوها فَذَهب. يَُضيِّعَني لن فإنَّهُ  ؛ ّللاِ  رسولِ  إلى ادفَعوني! أَْمَرهُ   ّللاِ  رسولِ  على أَتَُردُّون

َجها. بها شأْنَكَ : فقال ادٌ  قال. ُجلَْيبِيبًا فَزوَّ  هل: بتٍ لثا قُْلتُ : طَْلحةَ  أبي بنِ  ّللاِ  عبدِ  بنُ  إسحاقُ  لي قال: َحمَّ

اكَ  َعْيَشهُما تَجَعلْ  وال َصبًّا، الَخيرَ  عليِهما ُصبَّ  اللَّهُمَّ : قال بِه؟ لها وسلَّم عليه ّللاُ  صلَّى َدَعا ما تدري ا ّدً . َكّدً

َجها: ثابتٌ  قال .إيَّاهُ  فَزوَّ  

َعلَيِه. متفقٌ  (10)  

.7558( أخرجه البخاري 11)  
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المتروك الحديث  

 المتروك لغة:

 اسم مفعول من ترك)1(، والمتروك: هو المهمل)7(. 

 المتروك اصطالحا:

د به راٍو أجمعوا على ضعفه، بتهمة أو و هم المتروك هو الحديث الذي تفرَّ

 أو غيره.

 قال السيوطي:

ذبِ ــــٌم بالكــــه متَّهـــــِب * راٍو لــردا تُصـوسمِّ بالمتروك ف  

 أو عرفوه منه في غير األثر * أو فسق أو غفلة أو وهم كثر)3(.

اوي من عدمها، فكل راٍو ضعيف سواء بقلَّة  فبغضِّ النَّظر عن عدالة الرَّ

اوي الض د الرَّ عيف حفظ مع العدالة، أو بتهمة الكذب أو بالفسق، فإن تفرَّ

كان حديثه منكرا. أو خالف الثِّقة، بحديث،  

 وهو بهذا على قسمين:

ل: تفرُّ  عيف تامِّ العدالة، فهذا لو وجد له متابع أو شاألوَّ اوي الضَّ اهد، د الرَّ

ده بالحديث من تحسينه، وإالَّ فهو متروك. فال يمنع تفرُّ  

اوي الضعيف مخروم العدالة، فهذا يطرح حديثه وال د الرَّ ينجبر  الثَّاني: تفرُّ

 بحال.

  الشاهد

 وقد سبق الكالم عليه، وعلى المتابعات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( قاموس المعاني.1)  
هاء.( المعجم الغني، ومعجم لغة الفق7)  
ألفيَّة السيوطي في علم الحديث. (3)  
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ـــلُ ـفَأنقـ يُمــلى علــيَّ  ُمشافََهــة إالَّ َسَمـــاُع َحِديِثُكــــْم *  َحَســــنٌ  َوال  

ول والمعنى: ال شيء عنده يتلذَّذ به ويصغي أحسن من سماع حديث رس

يُملى  وقوله مشافهة: أي مباشرة، وقولههذا إن هو المقصود، ، ّللا 

 خباركم، فهذا أحسنعليَّ فأنقل: أي أكتب ما أملوه عليَّ من أحاديثكم وأ

 شيء عند النَّاظم.

ثنا على كيفيَّة تلقِّ  ي الحديث، والحديث الحسن قد سبق تعريفه، كذلك تحدَّ

ب الصحيح.اوكيفيَّة ضبطه صدرا أو كتابا، وكيفيَّة كتابة الحديث، كلُّه في ب  

 ثمَّ قال رحمه ّللا تعالى:

لُ  أَحـدٍ  علـى لِـــي * َولَْيسَ  َعليكَ  َمْوقوفٌ  َوأْمِري إالَّ علْيــك الُمَعـــــــوَّ  

ُل  أي: كلُّ حالي موقوف أي محبوس عليك، وليس أحد سواك أعوَّ

ل لَّم على بالتشديد االستعانة، ولن نتك عليه، أي: اعتمد عليه، والتعوُّ

 وعن الغلوِّ في هذا النَّظم فهو ليس شروط االستعانة واالستغاثة،

ا نَّ الناظم كتب هذأيضا وتكلَّمنا في المقدمة؛ ألما سبق و مبحثنا،

ترويحا على نفسه ال أكثر. النَّظم  

  :في هذا البيترحمه ّللا تعالى وقد ذكر النَّاظم 

وذلك بقوله: وأمري موقوف عليك. وف:الحديث الموق  

 الحديث الموقوف

 الموقوف لغة:
اسم فاعل من وقف)1(، والموقوف، المحبوس، والممنوع، تقول: 

كتاب موقوف على المسجد، أي محبوس للمسجد، وممنوع من 

 خروجه من المسجد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني الجامع.1)  
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 واصطالحا:

هو ما رُ ويَ  عن الصحابة رضي ّللا عنهم من أقوالهم وأفعالهم 

 ونحوها)1(، وال يُستعمل فيمن دون الصحابة إالَّ مقيَّدا)7(. 

هري، ألنَّ الزهري ليس صحابيَّا.  تقول: هذا األثر موقوف، على الزَّ

ا إن كان موقوفا على الصحابي فال يحتاج للتَّقييد، فتقو ل حديث وأمَّ

 موقوف فقط.

يه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا: أثرا)3(.   وهو الذي يسمِّ

ة أو بالضعف،وال عالقة للم اع، وال بالوصل وال االنق وقوف بالصحَّ

 فكلُّه يسمى موقوف.

 قال العراقي:

هُ * بصاحب وصلت أو قطعتهُ ـرتـوسمِّ بالموقـوف مـا قص  

ْد تبـرْ )7(.  اه األثر * وإن تفـق بغيـره قيِـّ  وبعُض أهل الفقه سمَّ

مثاله: ما رواه أحمد في مسنده عن قيس بن أبي حازم قال: 

 ِذَب؛والكَ  إيَّاُكم النَّاُس، أيُّها يا: يقولُ  عنه ّللاُ  رضيَ  بكرٍ  أبا وسِمْعتُ "

 فإنَّ  الَكِذبَ  ُمجانِبٌ  لإليمانِ ")6(. 

فهو موقوف  وليس كالم رسول ّللا  ،فهذا كالم أبو بكر رضي ّللا

اه.  عليه، وال يتعدَّ

 والموقوف يكون من أقوال الصحابة أو أفعالهم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.75( مقدمة ابن الصالح 1)  
.73( الباعث الحثيث البن كثير 7)  
( السابق.3)  
( ألفية العراقي في علم الحديث.7)  

.31/1مسند أحمد ( 6)  
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 ثم قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى: 

الِي لِــــي لَكنتَ  َمْرفوًعا إلْيكَ  ولْو َكانَ  ِدلُ ـَوتْعــــــ تِرقُّ  * على َرْغِم ُعذَّ  

يت الذي أوقفته عليك في البوحالي  وأمري شأني :فقوله: ولو كان، أي

ا علمت بحالي ومسمعت وغا لك، أي: لو عا إليك، أي: مبلَّ مرفو ،السابق

هت لي بالعطف والرفق ، أنا فيه من عذاب الفراق، لكنت لي، أي: لتوجَّ

غم من الئميَّ على حبَّك، والعذال جمع عاذل  الي، أي: بالرَّ على رغم ُعذَّ

 ، وتعدُل: أي: تميل إليَّ تحنو عليَّ  :أيفإنَّك مع ذلك، ترق، وهو: الالئم، 

 باإلحسان والعطف.

  النَّاظم رحمه ّللا تعالى: وفي هذا البيت يذكر

.لِــــي لَكنتَ  َمْرفوًعا إلْيكَ  ولْو َكانَ الحديث المروفع: وذلك في قوله:   
 

 الحديث المرفوع

 المرفوع لغة:

مشتق من مادة رفع، والرفع في اللغة له عدة معان، منهاا اسم مفعول 

 :ما يلي

 .إِذا َعال: اْرتَفََع الشيُء اْرتِفاعاً بنفسه يقال: العلو  - 1

"وفُاُرٍش : تَقِريبك الشيء من الشيء، وفي التنزيل: فالرفع القرب - 7

بة[37الواقعة : ]َمْرفوعة"  .لهم ، أَي ُمقَرَّ

 .(1)نقيض الذلة والضعة  - 3

الُِح يَْرفَعُهُ"]فاطر : 10[)7(.  7 -  القبول: قال تعالى: "َواْلَعَمُل الصَّ

 واصطالحا:
 :منها ردت فيه عدة تعريفاتوفقد 

، ة، قااوالً كااان أو فعااال ًأو تقريااراً، أو صاافةخاصاا مااا أضاايف إلااى النبااي 

حتااى ياادخل فيااه قااول  ،سااواء أضااافه إليااه صااحابي أم تااابعي أم ماان بعاادهما

 . قال رسول ّللا :ولو تأخروا المصنفين

 ،والمعضل ،والمنقطع ،المرسلو ،المتصل يدخل في المرفوع:فعلى هذا 

  .االتصال؛ لعدم اشتراط والمعلق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
148 

 .(3)ة؛ الشتراط اإلضافة المخصوصويخرج الموقوف والمقطوع

خاصة متصالً كان أو  فالمرفوع إذا أطلق أريد به ما أضيف إلى النبي 

 .منقطعاً 

ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول  :: المرفوعقال الخطيب البغدادي

 .(7)أو فعله 
 

 أنواع الحديث المرفوع:
 

 القولي: المرفوع - 1

ُ َعْناااه وهاااو أن يقاااول الصاااحابي   أو غياااره: "قاااال رساااول ّللا َرِضاااَي ّللاَّ

 ..." كذا

ُ َعْناه مثاله: َعْن أَنَِس ْبِن َمالِاٍك َ  قَااَل: "َماا ِماْن نَْفاٍس  َعاْن النَّبِايِّ ِضاَي ّللاَّ

َها أَنََّهاا تَْرِجاُع إِلَاى  ِ َخْيٌر يَُسرُّ ْنيَا َوَماا تَُموُت لََها ِعْنَد ّللاَّ ْنيَا َواَل أَنَّ لََهاا الادُّ الادُّ

اِهيُد فَإِنَّاهُ يَتََمنَّاى أَْن يَْرِجاعَ  ْنيَا لَِماا يَاَرى ِماْن فَْضاِل  فِيَهاا إاِلَّ الشَّ فَيُْقتَاَل فِاي الادُّ

 .(6)الشََّهاَدِة" 
 

 المرفوع الفعلي: - 7

ُ َعْنه أن يقول الصحابي   .كذا ... " ّللا أو غيره: "فعل رسول َرِضَي ّللاَّ

 :  مثاله

ُ َعْنااه َعااْن أَنَااٍس باان مالااك  ى النَّبِاايُّ َرِضااَي ّللاَّ بَِكْبَشااْيِن أَْملََحااْيِن  قَاااَل: َضااحَّ

 .(5)َع ِرْجلَهُ َعلَى ِصفَاِحِهَماأَْقَرنَْيِن َذبََحهَُما بِيَِدِه َوَسمَّى َوَكبََّر َوَوضَ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .             755، 758/ 6 لسان العرب البن منظور (1)

 .331/ 17للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن (7)

 .          115/  1للسخاوي  ، فتح المغيث67فتح المغيث للعراقي ص،115تدريب الراوي للسيوطي  ص( 3)

 .                          71الكفاية في علم الرواية ص (7)

 711/  7: أخرجااه البخاااري فااي الصااحيح كتاااب الجهاااد والسااير بَاااب الحااور العااين وصاافتهن الحااديث (6)

، وأخرجاه مسالم فاي الصاحيح (7812ح)715/  7يرجاع إلاى الادنيا  ( //  وباب تمني المجاهاد أن7256ح)

 .{105،  108( }1822ح) 73/  13كتاب اإلمارة باب فضل الشهادة في سبيل ّللا تعالى 

، وبااب لقادم علاى صافح الذبيحاة: أخرجاه البخااري فاي الصاحيح كتااب األضااحي بااب وضاع ا( الحديث5)

، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب األضاحي  بَاب اْستِْحبَاِب (6656، 6657ح) 757/  3د الذبح عن التكبير

ِحيَِّة َوَذْبِحَها ُمبَاَشَرةً باَِل تَْوِكيٍل َوالتَّسْ   .{18، 12( }1555ح) 107، 103/  13ِميَِة َوالتَّْكبِيِر الضَّ
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 المرفوع التقريري: - 3

"، ...كااذا  ّللا غيااره: "فُِعااَل بحضاارة رسااولوهااو أن يقااول الصااحابي أو 

 إنكاره لذلك الفعل. يوال يرو

 مثاله: 

الجتهاااد الصااحابة فااي أماار صااالة العصاار فااي  صاالى ّللا عليااه وساالَّم إقااراره

 غزوة بني قريظة:

ِ بن عمر ُ َعْنهَُما  فَعْن َعْبِد ّللاَّ اا َرَجاَع ِماْن  لَنَاا  قَاَل: قَااَل النَّبِايُّ َرِضَي ّللاَّ لَمَّ

اأْلَْحااَزاِب: "اَل يَُصااالِّيَنَّ أََحاااٌد اْلَعْصاااَر إاِلَّ فِااي بَنِاااي قَُرْيظَاااةَ" فَاااأَْدَرَك بَْعَضاااهُْم 

اْلَعْصُر فِي الطَِّريِق، فَقَاَل بَْعُضهُْم: اَل نَُصلِّي َحتَّى نَأْتِيََهاا، َوقَااَل بَْعُضاهُْم: بَاْل 

 .(1)فَلَْم يَُعنِّْف َواِحًدا ِمْنهُْم  َك فَُذِكَر لِلنَّبِيِّ نَُصلِّي لَْم يَُرْد ِمنَّا َذلِ 

 فلم ينكر على أحد منهم.

 ألكل الصحابة الضب. إقراره كذلك 

ِ ْباِن َعبَّااٍس رضاي ّللا عنهماا قَااَل: َدَخْلاُت أَنَاا َوَخالِادُ  ْباُن اْلَولِياِد  فَعْن َعْبِد ّللاَّ

 ِ ِ َمْيُمونَةَ فَأُتَِي بَِضبٍّ َمْحنُوٍذ فَأَ  بَْيتَ  َمَع َرُسوِل ّللاَّ   ْهَوى إِلَْيِه َرُساوُل ّللاَّ

تِي فِي بَْيِت َمْيُمونَةَ بِيَِدِه فَقَاَل بَْعُض النِّْسَوِة ا ِ لالَّ بَِماا  : أَْخبِاُروا َرُساـوَل ّللاَّ

 ِ ِ؟ : أََحااَراٌم فَقُْلااتُ  يَااَدهُ، يُااـِريُد أَْن يَأُْكااَل فَااـَرفََع َرُسااـوُل ّللاَّ هُااَو يَااا َرُسااوَل ّللاَّ

 : فَاْجتََرْرتُاهُ قَاْوِمي فَأَِجاُدنِي أََعافُاهُ" قَااَل َخالِادٌ  اَل َولَِكنَّهُ لَْم يَُكْن بِأَْرضِ قَاَل: "

 ِ  .(7)يَْنظُرُ   فَأََكْلتُهُ َوَرُسوُل ّللاَّ
 

 :المرفوع الوصفي - 7

أحسان النااس َخْلقااً  كان رساول ّللا وهو أن يقول الصحابي أو غيره : "

 .أو ُخلُقاً"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

،  751/  1أخرجه البخاري كتاب الخوف بَاب َصاَلِة الطَّالِِب َواْلَمْطلُوِب َراِكبًا َوإِيَماًء  الحديث : (1)

مان األحازاب ومخرجاه إلاى بناي قريظاة  ( // وفي كتاب المغازي بااب مرجاع النباي 575ح)757

( ، وأخرجااه مساالم فااي الصااحيح كتاااب الجهاااد والسااير باااب 7115ح) 72/  3ومحاصارتهم إياااهم 

 { .55( } 1220ح) 773/  17بَاَدَرِة بِاْلَغْزِو َوتَْقِديِم أََهمِّ اأْلَْمَرْيِن اْلُمتََعاِرَضْيِن اْلمُ 

ْيِد باب الضاب  (7) بَائِِح والصَّ ( 6632ح) 766/  3الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح ِكتَاب الذَّ

 776،  777/  3( أي مشاوي // وفي كتاب األطعمة باب الشواء وقول ّللا تعالى )فجاء بعجل حنيذ

بَائِِح َوَماا يُْؤَكاُل ِماْن اْلَحيَاَواِن بَااب إِبَاَحاِة 6700ح) ْيِد َوالذَّ ( ، وأخرجه مسلم في الصحيح ِكتَاب الصَّ

بِّ   { .77،  73( }1575،  1576ح) 82،  85/  13الضَّ
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 : هي الصفات المتعلقة ببدنه وهيئتهو :الصفات الَخْلقِية مثال

ْحَمِن قَاَل: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َمالِاكٍ  َربِيَعةَ ْبنِ َعْن   يَِصاُف النَّبِايَّ  أَبِي َعْبِد الرَّ

: َكاااَن َرْبَعااةً ِمااْن اْلقَااْوِم لَااْيَس بِالطَِّويااِل َواَل بِاْلقَِصاايِر أَْزَهااَر اللَّااْوِن لَااْيَس قَااالَ 

 َساْبٍط َرِجاٍل أُْناِزَل َعلَْياِه َوهُاَو اْباُن بِأَْبيََض أَْمَهَق َواَل آَدَم لَْيَس بَِجْعٍد قَطَاٍط َواَل 

أَْربَِعيَن فَلَبَِث بَِمكَّاةَ َعْشاَر ِسانِيَن يُْناَزُل َعلَْياِه َوبِاْلَمِدينَاِة َعْشاَر ِسانِيَن َوقُابَِض 

: فََرأَْياُت َشاَعًرا ِه ِعْشُروَن َشاَعَرةً بَْيَضااَء. قَااَل َربِيَعاةُ َولَْيَس فِي َرْأِسِه َولِْحيَتِ 

 .(1)ْن َشَعِرِه فَإَِذا هَُو أَْحَمُر فََسأَْلُت فَقِيَل اْحَمرَّ ِمْن الطِّيبِ مِ 

 :مثال الصفات الُخلُقية

 :  من حياء، وحلم وغير ذلك وهي أخالقه 

ُ َعْناه ُخاْدِريَّ فعن أَبي َسِعيٍد الْ  ِ  َرِضاَي ّللاَّ أََشادَّ َحيَااًء  قاال: َكااَن َرُساوُل ّللاَّ

 .(7)ْيئًا َعَرْفنَاهُ فِي َوْجِههِ ، َوَكاَن إَِذا َكِرهَ شَ فِي ِخْدِرَهاِمْن اْلَعْذَراِء 

ُ َعْنَها وعن عائشةَ  بايَن أمارين  أنها قالات: ماا ُخيِّاَر رساوُل ّللاِ  َرِضَي ّللاَّ

إال أخَذ أيَسَرهما ما لم يكن إِثماً، فاإِن كاان إِثمااً كاان أبعاَد النااِس مناه ، وماا 

 .(3)رمةُ ّللاِ فيَنَتقَِم هلّل بهالنفسِه إالّ أن تُْنتَهَك حُ  انتقم رسوُل ّللا 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، 3672ح) 703،  707/  7: أخرجه البخاري في الصاحيح ِكتَااب المناقاب  بَااب ِصافَِة النَّبِايِّ الحديث (1)

، وأخرجااه مساالم فااي الصااحيح ِكتَاااب (6500ح) 51، 50/  7فااي كتاااب اللباااس باااب الجعااد ( // و3678

 785/  16( // وباااااااااب قاااااااادر عمااااااااره وإقامتااااااااه بمكااااااااة والمدينااااااااة 7338ح) 783/  16َضااااااااائِِل اْلفَ 

{.اأْلَْمَهااق: بِاااْلِميِم هُااَو َشااِديد اْلبَيَاااض َكلَااْوِن اْلِجااّص ، َوهُااَو َكِريااه اْلَمْنظَاار ، َوُربََّمااا تََوهََّمااهُ 113(}7372ح)

ًرا ض بَيَاًضااا نَيِّااالنَّااِظر أَْبااَرص . َواآْلَدم اأْلَْساَمر ، َمْعنَاااهُ لَااْيَس بِأَْساَمَر ، َواَل بِااأَْبيَض َكِرياه اْلبَيَاااض ، بَااْل أَْبايَ 

 .(783/  16ح النووي على صحيح مسلم شر)

( // وفاي 3657ح) 7  /706الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح ِكتَاب المناقب  بَااب ِصافَِة النَّبِايِّ  (7)

( ، 5115ح) 106/  7( // وبااب الحيااء 5107ح) 101/  7كتاب األدب باب من لم يواجاه النااس بالعتااب 

 { .52(}7370ح) 16  /721  ،727ب الفضائل بَاب َكْثَرِة َحيَائِِه وأخرجه مسلم في الصحيح كتا

( // 3650ح)7  /707الحااديث : أخرجااه البخاااري فااي الصااحيح كتاااب المناقااب باااب صاافة النبااي    (3)

( // وكتاب الحدود باب إقاماة 5175ح )105/  7: " يسرواْ وال تعسرواْ "  وكتاب األدب باب قول النبي 

(  واللفظ لاه . وأخرجاه مسالم فاي الصاحيح كتااب الفضاائل 5285ح) 753/  7الحدود واالنتقام لحرمة ّللا 

/  16هلل عنااااد انتهاااااك حرماتااااه  لآلثااااام ، واختياااااره ماااان المباااااح أسااااهله ، وانتقامااااه باااااب مباعدتااااه 

 .(7378،  7372ح)725،722

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
151 

 ما يلحق بالمرفوع 

 )الموقوف لفظا المرفوع حكما(
 

 : عدة أمور منها ما يلييلحق بالمرفوع  

 .أو نرى كذا ،أو نفعل كذا ،: كنا نقول كذاقول الصحابيأوالً: 

 :إن لم يضفه إلى زمن النبي ف - 1

وحكااه الناووي فاي شارح  ،بابن الصاالح تبعاا للخطيا عند فهو موقوف -أ 

 .ن المحدثينم بعضمسلم عن 

: قاال ابان الصاباغ، حااكم والارازي واآلماديال هذا وأطلق :مرفوعهو  -ب 

 .(هذا هو الصحيحو) .إنه الظاهر

ُ َعْنَهاااا عائشاااةقاااول مثالاااه:  ال تقطاااع فاااي الشااايء  "كانااات الياااد َرِضاااَي ّللاَّ

 .(1)"التافه

 .  وقال: وهو قوي من حيث المعنىوحكاه النووي عن كثير من الفقهاء، 

 .(7)(ابن حجر العسقالني)قال السيوطي: وصححه العراقي، وشيخ اإلسالم 

 : ومن أمثلة ذلك أيضاً 

ِ عَ ما رواه البخاري بسنده   ُ َعْنهَُماا قَاالَ  َرِضيَ  ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ّللاَّ ُكنَّاا ": ّللاَّ

 .(3)"نََزْلنَا َسبَّْحنَاا َوإَِذا إَِذا َصِعْدنَا َكبَّْرنَ 

حيح أنَّه مرفوع.  فالصَّ

 :وإن أضافه إلى زمن النبي  - 7

مااان أهااال الحاااديث واألصاااول أناااه الاااذي قطاااع باااه الجمهاااور فالصاااحيح  -أ 

 .(7)مرفوع

علاى ذلاك  اطَّلاع  ألن ظااهر ذلاك مشاعر باأن رساول ّللا: قال ابن الصالح

رهم عليه وتقريره أحاد ، أمور دينهمواعيهم على سؤالهم عن ؛ لتوفر دوقرَّ

 .  (6)وجوه السنن المرفوعة
 ـــــــــــــــــــــــــ-----------------------------------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  6 : ال تقطع فاي أقال مان عشارة دراهام المصنف كتاب الحدود باب من قالي أخرجه ابن أبي شيبة ف (1)

 .( بإسناد صحيح78117)722

 .112تدريب الراوي ص (7)

 768، 762/  7إَِذا َهاابَطَ َواِديًااا   أخرجااه البَُخاااِري فااي الصااحيح كتاااب الجهاااد والسااير بَاااب التَّْساابِيحِ  (3)

(7553. ) 

 .112تدريب الراوي ص (7)

 .152مقدمة ابن الصالح ص (6)
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ُ َعْنه:"  . (1)"ُكنَّا نَْعِزُل َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ مثال ذلك: قول جابر َرِضَي ّللاَّ

مماا ال يخفاى غالبااً كاان  : إن كان ذلك الفعالقال النووي: وقال آخرون -ج 

لشااايخ أباااو إساااحاق الشااايرازي وبهاااذا قطاااع ا، مرفوعااااً، وإال كاااان موقوفااااً 

 .(7)يالشافع

 (3)فمرفوع إجماعاً  : فإن كان في القصة تصريح باطالعه قال العراقي

ُ َعْنهَُماابان ُعَماَر كقول ا ِ : "َرِضاَي ّللاَّ : أَْفَضاُل َحاي   كناا نَقُاوُل َوَرُساوُل ّللاَّ

ااِة بَْعااَد نَبِيَِّهااا َوال  : أبااو بَْكااٍر َوُعَمااُر َوُعْثَماااُن َويَْسااَمُع ذلااك النبااي هااذه األُمَّ

 . (7)"يُْنِكُرهُ 

   .(6)والحديث أخرجه البخاري في الصحيح دون التصريح المذكور

أو وهو   ا في حياة رسول ّللا: كنا ال نرى بأسا بكذقول الصحابيوكذلك 

أو كانوا يقولون أو يفعلون أو ال يرون بأسا  ،أو وهو بين أظهرنا ،فينا

 .(5)الحديثمخرج في كتب وفكله مرفوع  بكذا في حياته 

وهذا النوع: هو من جنس السنَّة التقريريَّة، ألنَّه من مظان اطِّالع رسول 

 .، وإالَّ لما ذكر الصحابي عهد النبي ّللا 

ا نفعل، أو كنا نرى، أو كنا نقول، سواء وعلى هذا فقول الصحابي: كنَّ 

 ، أو لم يُضفه فهو مرفوع حكما.أضافه لزمن النبي 

 

 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
، وأخرجااه مساالم فااي ، واللفااظ لااه325/  3 اب النَِّكاااحِ بَاااب اْلَعااْزلِ أخرجااه البَُخاااِري فااي الصااحيح  ِكتَاا (1)

 .13/ 10ْلَعْزِل  النَِّكاحِ بَاب ُحْكِم االصحيح ِكتَاب 

 .35/  1م شرح النووي على صحيح مسل (7)

 .68، 62فتح المغيث للعراقي ص (3)

وفااي ، (، واللفااظ لااه13137) رجااه الطبرانااي فااي الكبيااروأخ (،6287) جااه أبااو يعلااى فااي المسااندأخر (7)

بااب فيماا ورد مان الفضال ألباي بكار وعمار  الهيثماي فاي المجماع كتااب المناقاب (، وذكاره8207)األوساط 

، وقاال :رواه الطبراناي فاي األوساط والكبيار ، وأباو يعلاى بنحاو (17386)الخلفااء وغيارهم  وغيرهما مان

 .الطبراني الكبير ورجاله وثقوا وفيهم خالف

َعْن ( 3566)  يالنَّبِ فَْضِل أَبِي بَْكٍر بَْعَد  بَاب أَْخَرَجهُ البخاري في الصحيح كتاب فََضائِِل أَْصَحاِب النَّبِيِّ  (6)

ُ َعْنهَُما فَنَُخيُِّر أَبَاا بَْكاٍر ثُامَّ ُعَماَر ْباَن اْلَخطَّااِب ثُامَّ  النَّاِس فِي َزَمِن النَّبِيِّ  قَاَل :ُكنَّا نَُخيُِّر بَْينَ  اْبِن ُعَمَر َرِضَي ّللاَّ

ُ َعنْ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ   .هُمْ اَن ـ َرِضَي ّللاَّ

 .118 تدريب الراوي صو، 77 - 73ص  التقريب والتيسيرو، 152مقدمة ابن الصالح ص   (5)
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إِنَّ أَْباَواَب النَّبِايِّ "أَنَِس ْبِن َمالٍِك َرِضاَي ّللاَّ َعْناهُ: : قول أيضا ومن المرفوع

 .  (1)"ظَافِيرِ َكانَْت تُْقَرُع بِاألَ  

ماان لاايس ماان أهاال الصاانعة مساانداً؛ لااذكر  همااههااذا حااديث يتو قااال الحاااكم:

 .(7)وليس بمسند فإنه موقوف على صحابي،  رسول ّللا

 .ليس كذلكهو و ،وواقفه الخطيب 

 ،: باال هااو مرفااوع كمااا ساابق ذكاارهقااال اباان الصااالح والصااحيح مااا اختاااره 

 ، والحاااكمعليااه وهااو بااأن يكااون مرفوعااا أحاارى لكونااه أحاارى باطالعااه 

، وقد كنا عاددنا هاذا فيماا أخاذناه علياه معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع

س بمسااند لفظاااً باال هااو موقااوف لفظاااً، لناااه لااه علااى أنااه أراد أنااه لاايثاام تأوَّ 

ن حياااث ، وإنماااا جعلناااه مرفوعااااً مااوكااذلك سااائر ماااا ساابق موقاااوف لفظاااً 

 .  (3)المعنى

  األحاديااث التااي فيهااا ذكاار صاافة النبااي  :وماان المرفااوع المتفااق عليهااا

 .ونحو ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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، أو أو مان السانة كاذا، ، أو نهينا عن كاذا: أمرنا بكذاقول الصحابي: ثانياً 

 ، وهو مجمع على رفعه.أُِمَر بكذا

 : مثال: أمرنا بكذا

ُ َعْنَهااا: أُ يَّااةَ أُمِّ َعطِ  قااول أَْن نُْخااِرَج فِااي اْلِعيااَدْيِن: اْلَعَواتِااَق،  َمَرنَاااَرِضااَي ّللاَّ

 .(1)ُمَصلَّى اْلُمْسلِِمينَ  ، َوأََمَر اْلُحيََّض أَْن يَْعتَِزْلنَ َوَذَواِت اْلُخُدورِ 

  :نهينا عن كذا: مثال

ُ َعْنَهاااا: "قاااول  اتِّبَااااعِ اْلَجنَاااائِِز، َولَاااْم يُْعاااَزْم نَاااا َعاااْن نُِهيأُمِّ َعِطيَّاااةَ َرِضاااَي ّللاَّ

 .(7)"َعلَْينَا

 :مثال: من السنة كذا 

ُ َعْنه قول علي نَّةِ َرِضَي ّللاَّ ااَلِة َكافِّ فِاُع الَكافِّ َعلَاى ال: َوضْ : "ِمْن السُّ ي الصَّ

ةِ  رَّ  .(3)"تَْحَت السُّ

 :أُِمَر بكذا :مثال

ُ َعْنه قول أنس قَاَمةَ أَْن يَْشفََع اأْلََذانَ اَلٌل أُِمَر بِ : "َرِضَي ّللاَّ  .(7)"، َويُوتَِر اإْلِ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ْعتَاِزْلَن اْلَحْيِض بَاب ُشاهُوِد اْلَحاائِِض اْلِعياَدْيِن َوَدْعاَوةَ اْلُمْسالِِميَن َويَ أخرجه  البخاري في الصحيح ِكتَاب ( 1)

وفي كتااب العيادين  بَااب التَّْكبِياِر أَيَّااَم ِمنًاى َوإَِذا َغاَدا إِلَاى َعَرفَاةَ  ، وبَااب ُخاُروجِ النَِّسااِء (  377اْلُمَصلَّى ) 

تَاااب اْلَحااجِّ وفااي كِ  (580ِجْلبَاااٌب فِااي اْلِعيااِد )و بَاااب إَِذا لَااْم يَُكااْن لََهااا ( 521،527ِض إِلَااى اْلُمَصاالَّى )َواْلُحاايَّ 

، وأخرجه مسلم في الصحيح  ِكتَاب َصاَلِة اْلِعيَدْيِن  بَاب ِذْكِر إِبَاَحِة ُخُروجِ النَِّساِء فِاي اْلِعياَدْيِن إِلَاى (1567)

َجاِل )ِد اْلُخْطبَِة ُمفَاِرقَااْلُمَصلَّى َوُشهُو  .(، واللفظ له850ٌت لِلرِّ

( وفاي 313)لَِها ِماْن اْلَمِحايِض أخرجه البخاري في الصحيح ِكتَاب اْلَحْيِض بَاب الطِّيِب لِْلَمْرأَِة ِعْناَد ُغْسا (7)

تاااب الجنااائز بَاااب نَْهااِي ، وأخرجااه مساالم فااي الصااحيح ك(1728) كتااب الجنااائز بَاااب اتِّبَاااعِ النَِّساااِء اْلَجنَااائِزَ 

 .(538َجنَائِز)النَِّساِء َعْن اتِّبَاعِ الْ 

اَلِة  بَااب َوْضاعِ اْليُْمنَاى َعلَاى اْليُْساَرى فِا (3) ااَلِة أخرجه أبو داود في السنن ِكتَاب الصَّ ( بإساناد 265)ي الصَّ

ْحَمنِ  َعْبد؛ ألن فيه ضعيف  منكار بشيٍء، ليس: حنبل ْبن أحمد قال عنه الواسطي الحارث بن إِْسَحاق بن الرَّ

 َداُوَد، والنََّساائي، وأَبُو سفيان، ْبن ويعقوب سعد، ْبنا َوقَال .بشيءٍ  ليس ضعيف،: َمِعين ْبنا َوقَال .اْلَحِديث

 َوقَاال .بقوي ليس: ُزْرَعة أَبُو َوقَال .نظر فيه: البُخاِريُّ  وقَال .بذاك لَْيسَ : النََّسائي زاد .ضعيف: حبان وابن

 يحاتج ال: خزيماة ْبان بكار أباو َوقَاال .باه يحاتج وال حديثاه، يكتب الحديث، منكر الحديث، ضعيف: حاتم أبو

 9: المجروحين ،931/  5الجرح والتعديل  ،952/  5التاريخ الكبير  ،163/  6)الطبقات الكبرى  بحديثه

: ، قال عناه أباو حااتمالكوفي األعسم السوائي زيد بن زياد وفيه (535،  535/  36، تهذيب الكمال 55/ 

  .(637/  3مجهول )الجرح والتعديل  

اإلقامااة ، وباابي صاحيح كتااب األذان باااب بادء األذان، وبااب األذان مثناى مثناىأخرجاه البَُخاارّي فاي ال (7)

ما ذكر عان بناي وفي كتاب أحاديث األنبياء باب ( 502:  506،  503واحدة إال قوله "قد قامت الصالة ")

اااَلِة بَاااب اأْلَْمااِر بَِشااْفعِ اأْلََذانِ (3762) إساارائيل قَاَمااةِ  . وأخرجااه مساالم  فااي الصااحيح  ِكتَاااب الصَّ  َوإِيتَاااِر اإْلِ

 .(، واللفظ له328)
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 ؟: إن كان مرفوعاً فَلِم ال يقولون فيه: قال رسول ّللا ا قول بعضهموأمَّ 

 .(1)كوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً : أنهم ترفجوابه 

أو لغة عندهم، كما أنَّ األمر بيٌِّن فكلُّ األلفاظ تدلي على أنَّ األمر من رساول 

دِّي نفاس المعناى، كماا ال يجاب أن يظان يَّة تؤ، وما هي إلى صيٌغ لفظّللا 

لاون علاى  خلاقالمسلم أنَّ خيار  ّللا تعاالى بعاد األنبيااء والرسال ساوف يتقوَّ

وعلاى  أنَّ كل الصحابة عدول،جمعوا على ، زد على ذلك فقد أرسول ّللا 

و أو فاي زمان النباي كناا نفعال كاذا، أ هذا فلو قال الصاحابي: كنَّاا نفعال كاذا،

 ماان الساانَّة كااذا، أو أُمرنااا بكااذا إلااى آخاار الصاايغ التااي ذكرناهااا فااي الباااب

ح به الصحابيُّ أنَّاه مان ، وستذكر فهي في حكم الحديث المرفوع، إالَّ ما صرَّ

أو لزمنااه  لنباي حه الخااص، دون أن ينسابه إلااى اه، أو شاارقولاه أو فتاوا

 بإحدى الصيَغ السابقة.

ُ َعْنه أَنَسٍ  َعنْ  أَبِي قاَِلبَةَ  خالد الحذاء عن فعن انَّ  اَل: ِمانقَ  َرِضَي ّللاَّ ِة إَِذا السُّ

ُجُل ال َج الرَّ َج الثَّيِّاَب ا َوإِذَ  ،بِْكاَر َعلَاى الثَّيِّاِب أَقَااَم ِعْناَدَها َساْبًعا َوقََسامَ تََزوَّ تَاَزوَّ

  بِْكِر أَقَاَم ِعْنَدَها ثاََلثًا ثُمَّ قََسَم.َعلَى ال

 .(7) ًسا َرفََعهُ إِلَى النَّبِيِّ : إِنَّ أَنَ قَاَل أَبُو قاَِلبَةَ: َولَْو ِشْئُت لَقُْلتُ 

لكان إياراده بالصايغة  ،؛ ألن قوله من السنة هذا معناهأي لو قلت: لم أكذب 

   .التي ذكرها الصحابي أولى

ان رواه فلو كان اللفظ من تابعي أو من بعد، فيجب التوقُّف فياه،  ويُنظار عمَّ

 التابعي.

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .67 نزهة النظر ص (1)

َج الثَّ  أخرجه البخاري فاي الصاحيح كتااب النكااح بَااب العادل (7) يِّاَب َعلَاى اْلبِْكاِر باين النسااء وبااب إذا تَاَزوَّ

ْوَجاِت َوبَيَاِن أَنَّ 6717،  6713) ( واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب الرضاع بَاب اْلقَْسِم بَْيَن الزَّ

نَّةَ أَْن تَُكوَن لُِكلِّ َواِحَدٍة لَْيلَ   .(1751)  ةٌ َمَع يَْوِمَهاالسُّ
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اامو وهااي فااي مثاال  ،عاادة ألفاااظ :ماان الساانة كااذايلحااق بقااول الصااحابي:  امَّ

 : حكمه، منها ما يلي

 :ُسنة أبي القاسم - 1

اابَِعّي فعاان أَبااي َجْمااَرةَ  : تََمتَّْعااُت فَنََهااانِي نَاااٌس َعااْن َذلِااَك فَأَتَْيااُت اْبااَن قَااالَ الضُّ

بَْيااِت فَنِْمااُت ثُاامَّ اْنطَلَْقااُت إِلَااى ال: َعااْن َذلِااَك فَااأََمَرنِي بَِهااا، قَااالَ  َعبَّاااٍس فََسااأَْلتُهُ 

 َ َن : فَأَتَْيااُت اْبااُمتَقَبَّلَااةٌ َوَحااج  َمْبااُروٌر، قَااالَ : ُعْمااَرةٌ تَااانِي آٍت فِااي َمنَاااِمي فَقَااالَ فَأ

ُ  َعبَّاٍس فَأَْخبَْرتُهُ بِالِذي َرأَْيُت، فَقَاَل: ُ ّللاَّ    قَاِسامِ  أَْكبَاُر، ُسانَّةُ أَبِاي ال أَْكبَاُر ّللاَّ

(1). 

 : وا َعلَْينَا ُسنَّةَ نَبِيِّنَاالَ تَْلبِسُ  - 7

ُ َعْنه قَالَ  ِعادَّةُ  ،وا َعلَْينَا ُسانَّةَ نَبِيِّنَاا: الَ تَْلبِسُ فَعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي ّللاَّ

 .(7)ُدَها أَْربََعةُ أشهر َوَعْشراً أُمِّ اْلَولَِد إذا توفي عنها َسيِّ 

 ...كذا  أي: أنَّ األصل في سنة النبي
 

نَّةَ  - 3  :أََصْبَت السُّ

ُ َعْنه أَنَّهُ َوفََد إِلَى ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َعاًماا قَااَل  ،فَعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر َرِضَي ّللاَّ

ُعَمااُر: َمتَااى َعْهااُدَك  ُعْقبَااةُ: َوَعلَااىَّ ُخفَّاااِن ِماان تِْلااَك الِخفَاااِف الِغااالَِظ، فَقَاااَل لِااى

فَقَاااَل لَااهُ ُعَمااُر:   ،ُجُمَعااةُ ْوَم اْلُجُمَعااِة، َواليَااْوُم البِلُْبِسااِهَما؟ فَقُْلااُت: لَبِْسااتُهَُما يَاا

نَّةَ   .(3)أََصْبَت السُّ

، وبعضها أقرب مان "قال البلقيني: فهذه األلفاظ في حكم قوله: "من السنة

ويليها: "الَ تَْلبُِسوا َعلَْينَاا ُسانَّةَ  بعض، وأقربها للرفع: "سنة أبي القاسم"،

 .(7)"أصبت السنة" نَبِيِّنَا"، ويلي ذلك:

، أو وال فرق بين قول الصحابي من األلفاظ السابقة فاي حيااة رساول ّللا 

إذا قال التابعي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السانة كاذا، أو إالَّ ، بعده

 جزم ابن الصباغ في العدة أنه مرسل. ، فقد أُِمَر كذا

 غزالايوحكى فيه إذا قالاه ابان المسايب وجهاين: هال يكاون حجاة أو ال؟ ولل

 .(6)فيه احتماالن بال ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسال؟

وأما إذا قال التابعي: "من السنة كذا" فالصحيح أناه موقاوف قال النووي: 

 .(5)مرفوع مرسل وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه
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 .(2)وحكى الداودي الرفع عن القديم

فع، ال بهذا اللفاظ وال بالاذي قبلاه، بال يُتوقَّاف  والصحيح أنَّه ال يأخذ حكم الرَّ

 فيه، حتَّى يتبيَّن أمرفوع هو أم ال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
)أخرجه البَُخارّي في الصحيح  (1) ، وأخرجه مسلم في الصاحيح كتااب الحاج بَااب َجاَواِز (1588ِكتَاب اْلَحجِّ

 .، واللفظ له(1771) فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ اْلعُْمَرِة 

ِة أُمِّ اْلَولَِد  أخرجه أبو داود في السنن ِكتَاب الطالق  بَاب فِي (7) (،وأخرجه ابن ماجه في السانن 7308)ِعدَّ

ِة أُمِّ اْلَولَِد ِكتَاب الطَّاَلِق  بَاب عِ  واللفظ له وإساناد ضاعيف  ،(12835) وأخرجه أحمد في المسند (،7083)دَّ

 يَْعقُوب َوقَال ،َوقَال ابن المديني: َكاَن ضعيفا ْبن َمِعين: ليس بشيٍء.فيه سعيد بن بشير الدمشقي قال عنه ا

 منكار ضاعيف، وهُاوَ  مناه، أحفاظ جنادنا فِاي يكان لام: فَقَاالَ  بشاير ْبان َسِعيد َعنْ  مسهر أبا سألت: ُسْفيَان ْبن

 َوقَال : منكر الحديث، ليس بشيٍء، ليس بقوي الحديث، يروي َعْن قتادة المنكرات.َوقَال اْبن نمير ،الحديث

 .(15، 159/  31، تهذيب الكمال 59سائي صللن نيوالمتروك الضعفاء) ضعيف: النََّسائي

 فياه واخاتالف في السنن كتاب الطهارة باب الرخصاة فاي المساح علاى الخفاين وماا أخرجه الدارقطني (3)

: وهو ارقطني، قال أبو الحسن الد: هذا حديث غريب)شيخ الدارقطني(( قال أبو بكر النيسابوري 11، 10)

 صحيح اإلسناد.

                   .155 سن االصطالح صمحا (7)

، تادريب الاراوي كشايالنكات علاى مقدماة ابان الصاالح للزر ،301/  5حر المحيط في أصاول الفقاه الب (6)

  .171 - 115 ص

 .         35/  1شرح النووي على صحيح مسلم  (5)

 .171تدريب الراوي ص (2)
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َحاِديث، أو ابي: يَْرفََعاهُ، أو َرفَاَع الإذا قيل في الحديث عند ذكر الصح: ثالثا

   .(1)كل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم :، أو روايةِميِه، أو يَْبلُغ بِهِ يُنْ 

ُ َعْنهَُمااا قَااالَ  اْبااِن َعبَّاااسٍ كقااول  اافَاُء فِااي ثاََلثَااٍة: َشااْربَِة َعَسااٍل،  :َرِضااَي ّللاَّ الشِّ

" َرفََع اْلَحِديثَ ، وَ ِة نَارٍ ، َوَكيَّ َوَشْرطَِة ِمْحَجمٍ  تِي َعْن اْلَكيِّ أَْنَهى أُمَّ
(7). 

ُ َعْناه ِدينَاٍر عن َسْهِل بان َساْعدٍ  بنروى مالك عن أبِي َحاِزِم و أَنَّاهُ  َرِضاَي ّللاَّ

ُجُل ال"كان الناس يُْؤمَ  :قال ى يُْسرَ َد اْليُْمنَى على ِذَراِعِه اليَ ُروَن أَْن يََضَع الرَّ

الَةِ     ."في الصَّ

 .(3)لَُم إاِلَّ أَنَّهُ يَْنِمي ذلكالَ أَعْ : قال أبو َحاِزمٍ 

ُ َعْنااهُ قَااالَ  ْعااَرجِ َعااْن أَبِااياألَ حااديث و ِ  :هَُرْيااَرةَ َرِضااَي ّللاَّ ، قَاااَل َرُسااوُل ّللاَّ

النَّااُس تَبَاٌع ِرَوايَاةً: " :، و قَااَل َعْماٌروَوفِي َحاِديِث ُزَهْياٍر: يَْبلُاُغ بِاِه النَّبِايَّ 

 .(7)"ْم َوَكافُِرهُْم لَِكافِِرِهمْ لِقَُرْيٍش فِي َهَذا الشَّأِْن ُمْسلُِمهُْم لُِمْسلِِمهِ 

 ر األلفاظ المذكورة فمرفوع مرسل.إذا قيل عند التابعي يرفعه أو سائو

ونخلص من هذا الباب، بأن الصحابي لو روى خبرا بأي لفظ من األلفاظ 

فع فهو مرفوع، ويسمَّى، موقوف لفظا، مرفوع  السابقة ممي يدلُّ على الرَّ

 .حكما

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 177،  171تدريب الراوي ص (1)

فَاُء فِي ثاََلثٍ  كتاب الطب  أخرجه البخاري في الصحيح (7)  ( .6581 - 6580) بَاب الشِّ

ْخاَرى فاي قصار الصاالة فاي السافر بااب َوَضاعِ اْليَاَدْيِن إِْحاَداهَُما علاى األُ  أخرجه مالك في الموطأ  كتااب (3)

الَِة   .( بإسناد صحيح325)الصَّ

، وأخرجااه مساالم فااي الصااحيح كتاااب (3755، 3756) المناقاابأخرجااه البخاااري فااي الصااحيح  كتاااب  (7)

 .  واللفظ له (1818) اَلفَةُ فِي قَُرْيشٍ اإلمارة بَاب النَّاُس تَبٌَع لِقَُرْيٍش َواْلخِ 
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ــلُ ـويُْهَمــ وتدلــيس يُــــَردُّ  أِسيغـــــه * َوُزورٌ  َوَعذُل َعذِولي ُمنكــٌر ال  

ومراد النَّاظم بالشطر األول من البيت؛ أنَّ لوم الئمه مردود ال يجيزه، 

 ، ، أي: ال يُقبل وال يُعتدُّ به، وزور، أي: كذب، وتدليس، أي: غش  يردُّ

 ويهمل، أي: ال يُلتفت إليه.

:هيو الحديث من أنواع أربعة رحمه ّللا تعالى الناظم يذكر البيت هذا في   

ال أسيغه. منكر عذولي وعذل: قوله في وذلك: المنكر الحديث   

.وتدليس: قوله في وذلك: المدلس الحديثو  

.يُردُّ  :قوله في وذلك: المردود الحديثو   

.ويهمل :قوله في وذلك: المهمل الحديثو  

 والزور: يمكن إدخاله في الحديث المكذوب: وذلك في قوله: وزور.

 الحديث المنكر

 المنكر لغة:

 بُِّحهيُقَ  أَو بقُْبِحه الصحيحةُ  العقولُ  تحكم ما كلُّ وهو اسم مفعول من أنكر: 

مه أَو يكرهُه)1(، والمنكر ضد المعروف، وهو المجهول، قال  الشَّْرعُ  أَو يُحرِّ

والمنكر القبيح، قال تعالى:  ،[68]يوسف: "ُمنِكُرونَ  لَهُ  َوهُمْ  فََعَرفَهُمْ تعالى: "

، وعلى هذا فالمنكر [15]لقمان: "اْلَحِميرِ  لََصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  أَنَكرَ  إِنَّ "

 المجهول القبيح)7(.

 الحديث المنكر اصطالحا:

اوي الضعيف،  د به الرَّ اوي الضعيف الثَّق وأهو ما تفرَّ ة.ما خالف به الرَّ  

ا قال ابن الصالح: وهو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة واإلتقان م

ده)3(.   يحتمل معه تفرُّ
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وقال ابن حجر: إنَّ الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة، 

ويفترقان في؛ أنَّ الشاذ رواية الثقة أو الصدوق، والمنكر رواية 

 الضعيف)7(. 

 قال السيوطي:

 المنكر الذي روى غير الثقْه * مخالفا في نخبة قد حقَّقهْ )6(.

فالمنكر يؤخذ على نوعين: ما تقدَّموعلى   

د الضعيف بالحديث. ل: تفرُّ  األوَّ

 والثَّاني: مخالفة الضعيف للثقة.
ل: د الضعيف بالحديث، األوَّ ن ي وابن ماجه مرواه النسائ مثاله: ما تفرُّ

يه، يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أب رواية أبي زكير

عن عائشة، مرفوعا: "كلُوا البلح بالتَّمِر، فإنَّ ابن آدَم إَذا أكلهُ غضَب 

 الشَّيطاُن")6(.

 وقال النسائي: منكر)5(. 

د به أبو زكير، وهو لم يبلغ مبلغ من يح د بسبب تمل التفوهذا الحديث تفرَّ رُّ

ضعفه، قال ابن معين: ضعيف)2(، وقال ابن حبان: ال يحتج به)8(، وقال 

العقيلي: ال يتابع على حديثه)5(، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث 

 مناكير)10(. 

د الضعيف قسَّموه على قسمين:  وتفرُّ

د الضعيف الثقَّة، وهو الذي كان ضعفه من قلَّة ضبطه،  ل: تفرُّ قيل فاألوَّ

عف، ألنَّه محل انجبار لو وجد  هذا ال يكون منكرا، بل يبقى على صفة الضَّ

 له شاهد أو متابع كما تقدَّم في مبحث الحسن لغيره.

د الضعيف المتَّهم، فهذا منكر من كل الوجوه، وال يمكن جبره  والثَّاني: تفرُّ

 بغيره. ويعجبني هذا التَّقسيم، وفضله ظاهر.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني الجامع.1)  
غة.( يُنظر في ذلك تاج العروس، ولسان العرب، وعامة معاجم الل7)  
.87( مقدمة ابن الصالح 3)  
.35( نزهة النظر 7)  

( ألفية السيوطي في علم الحديث.6)  
.7/152، والنسائي في الكبرى 7/1106( أخرجه ابن ماجه 6)  
، وقال: قال النسائي: منكر.777/17( أثبته المزي في التحفة 5)  
.167/8( الجرح والتعديل 2)  
   . 115/3( المجروحون 8)
.772/7الكبير ( الضعفاء 5)  

.7558/2( الكامل 10)  
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يق مثاله: ما رواه ابن أبي حاتم من طر مخالفة الضعيف للثقة، والثاني:

حبيِّبٍ  بن حبيب، عن أبي إسحاق، عن العْيزار بن ُحريث، عن ابن عبَّ اس، 

، وصاَم، وقَرى  كاةَ، وحجَّ الة، وآتى الزَّ عن النبي  قال: "مْن أقاَم الصَّ

 الضيَف دخل الجنَّة)1(. 

قال أبو حاتم: هو منكر؛ ألنَّ غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق 

 موقوفا، وهو المرفوع)7(. 

ف، وي الضعيونخلص من هذا الباب أنَّ نكارة الحديث تأتي من تفرد الرا

 أو من مخالفته للثقات.

ف.ووعلى هذا فيقابل الحديث المنكر: الحديث المعر  

الحديث المحفوظ.ويقابل الحديث الشاذ:   

ألمر على كما ال يجب الخلط بين تفرد الثقة وتفرد الضعيف، فقد استقرَّ ا

ا تف لضعيف رد اقبول الحديث الفرد من الثقة مع بقية شروط الصحيح، وأمَّ

اوي متَّهما، وإن كان غير متَّهم فهو  فيحكم عليه بالنَّكارة، إن كان الرَّ

 ضعيف.

 

 الحديث المدلَّس

لغة:التدليس   

مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، والمراد به إخفاء العيب)3(. الحديث 

 المدلس اصطالحا:
اوي حديثا عمَّن عاصره بصيغة توهم السماع منه، كع ن وهو أن يروي الرَّ

 وأن وقال.
بين  يقال ابن حجر: يرد المدلَّس بصيغة من صيغ األداء تحتمل وقوع اللق

ة المدلس وبين من أسند عنه كـ "عن"، وكذا "قال"، ومتى وقع بصيغ

ز فيها كان كاذبا)7(.  صريحة ال تجوُّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.7/187( العلل البن أبي حاتم 1)  
.85( نزهة النظر 7)  
.713( المجموع شرح المهذَّب 3)  
.107( نزهة النَّظر 7)  
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 أنواع التدليس:
 منهمف ذلك، في واختلفوا أقسام، عدة على التدليسَ  المصطلح علماءُ  قسم

أكثر: أو ذلك من أقل عدها من ومنهم ستة عدها من  

أوالً : عند أبي عبد ّللا الحاكم النيسابوري: عدها ستة أقسام)1(، ال نطيل 

 بذكرهم هنا.

 ثانياً : عند الحافظ ابن الصالح)7(: وقّسمه على قسمين رئيسين، هما

.اإلسناد تدليس - 1  

.الشيوخ تدليس - 7  

 الصالح ابن الحافظ على تعليقه في ذهبفقد : العراقي الحافظ عند: ثالثاً 

 القسم :فقال التسوية، تدليس: عليه فزاد أقسام، ثالثة التدليس نّ أ إلى

الثالث من أقسام التدليس الذي لم يذكره ابن الصالح وهو تدليس 

 التسوية)3(.

 اعأنو من ثالثاً  قسماً  المصنف ترك قوله: النكت في الحافظ عنه ونقل

 التدليس وهو شر األقسام ...)7(.

 جر:فروع تدليس اإلسناد، قال ابن حوالصحيح أنَّ تدليس التسوية من 

 والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليساً  هي من قبيل القسم األول)6(.

 أقسام في ذكرت التي األنواع أنّ  ؛المصطلح أهل عليه جرى الذيوهو 

فهما أصالن وما دونهما  القسمين، هذين تحت جميعها تدخل التدليس

 فروع تحتهما.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.108 – 106 ص الحديث علوم معرفة( 1)  

.55 ص الحديث علوم مقدمة( 7)  

.80 ص العراقي الحديث، ألفية شرح( 3)  

.773 ص حجر ابن الصالح، ابن على النكت( 7)   

.نفسه المصدر( 6)  
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وقال بذلك الخطيب البغدادي)1( واإلمام النووي)7( وابن كثير)3( والطيبي)7( 

 وابن حجر)6( والسخاوي)5( والسيوطي)2( وغيرهم...

 تحت داخلة الحاكم ذكرها الذي الستة األقسام: البلقيني اإلمام يقول

 ادسوالس والخامس والثالث والثاني األول فالقسم: السابقين القسمين

 لثانيا القسم عين: والرابع(، اإلسناد تدليس :أي) األول القسم تحت داخلة

 )أي: الشيوخ()8(.

 ليسالتد أصل أراد إن :العراقي الحافظ تقسيم على معلقاً  البقاعي وقال

 أو الراوي إسقاط باعتبار اثنين كونها من الصالح ابن ذكر ما إال فليس

 نم يأتي بما ثالثة من أكثر فهي األنواع أراد وإن وصفه، وتعمية ذكره

 تدليس القطع وتدليس العطف)5(، وقال أيضاً : التحقيق أنه ليس 

 تدليس :األول عن ويتفرع التسوية، وتدليس اإلسناد تدليس: قسمين إال
 العطف وتدليس الحذف. وأما تدليس التسوية فيدخل في القسمين ...)10(

 األقسام بعض أن على ونبه أقسام تسعة إلى التدليس اللكنوي قسم وأيضا

 تدخل في القسم األول تدليس اإلسناد)11(.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.350ص الكفاية( 1)   

.773/ 1 الراوي تدريب بشرحه النواوي تقريب( 7)  

.777ص حجر ابن الصالح، ابن على النكت ،وينظر.80 ص العراقي الحديث، الفية شرح (3)  

.27 ص الحديث أصول في الخالصة( 7)  

.777ص الصالح ابن على النكت( 6)   

.155/ 1 المغيث فتح( 5)  

.155/ 1الراوي تدريب( 2)  

.158 ص االصطالح محاسن( 8)  

.326/ 1 الصنعاني األفكار، توضيح( 5)  

.325/ 1 الصنعاني األفكار، توضيح( 10)  

.380ص الجرجاني مختصر في األماني ظفر( 11)  
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ل: تدليس اإلسناد:  القسم األوَّ
ن لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم وهو أ ن يروي عمَّ

 السماع كعن وأن وقال.

 ما هلقي عمن الراوي يروي أن :بقوله اإلسناد تدليس الصالح ابن هوعرف

 أنه موهما يلقه ولم عاصره عمن أو منه سمعه أنه موهما منه يسمعه لم

 قد لقيه وسمعه منه)1(.

وكذا عرفه الخطيب البغداي في كفايته)7( والنووي)3( وابن كثير)7( وابن 

 جماعة)6( غيرهم.

 منه سمع الذي شيخه اسم يسقط أن وهو:"بقوله العراقي الحافظ وعرفه

 اتصال تضييق ال بلفظ إليه ذلك فيسند فوقه من أو شيخه شيخ إلى ويرتقي

 نهأ بذلك موهما فالن قال أو فالنا أن أو فالن عن كقوله له موهم بلفظ بل

 عاصر قد المدلس كان إذا تدليسا يكون وإنما عنه رواه ممن سمعه

 ذلك منه يسمع ولم منه سمع أو منه يسمع ولم لقيه أو عنه المروي

 الحديث الذي دلسه عنه)5(.

واعترض ابن حجر عن المعاصرة في تعرف العراقي، وقال:  

وقوله:"عمن عاصره" ليس من التدليس في شيء؛ وإنما هو: المرسل 

 الخفي)2(.

 ومن الجدير بالذكر أنَّ منهم من يعدُّ التدليس من جنس المرسل الخفي

ق بينهما.  وهو رأي ال يرد، ومنهم من فرَّ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.55ص المقدمة( 1)  

.351ص الكفاية( 7)  

.1/777/ 1 الراوي تدريب بشرحه النواوي تقريب( 3)  

.75ص الحثيث الباعث بشرحه الحديث علوم اختصار( 7)  

.27 ص الروي المنهل( 6)  

.80ص العراقي الحديث، الفية شرح( 5)   

.1/120( فتحر المغيث للسخاوي 2)  
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 أقسام تدليس اإلسناد: 

 يخش عنحديثاً  مدلسال يروي أن وهو: التسوية تدليس :األول النوع

 من معس الذي المدلس فيسند ثقة عن ضعيف عن يرويه الثقة وذلك ثقة،

 ثقتين بين السند في الذي الضعيف ويسقط األول، الثقة شيخه ويذكر الثقة

 ستويفي محتمل بلفظ الثاني الثقة عن الثقة شيخه عن الحديث ويجعل

 اإلسناد كله ثقات)1(.

 غش أنه منها كثيرة وجوه من جداً  مذموم وهو:"العالئي الحافظ قال

. به االحتجاج أراد من على وتلبيس الضعيف الحديث لحال وتغطية  

 يثالحد منه يسمع لم ألنه ؛عنه يتحمله لم ما شيخه عن يروي أنه ؛ومنها

.بدونه شيخه يروه ولم الضعيف بتوسط إال  

 ألحق وربما فيه، له يأذن لم بتدليس شيخه على يصرف أنه ؛ومنها

 ثم يفالضع الواسطة عن رواه أنه عليه تتحقق إذا التدليس وصمة بشيخه

يوجد ساقط في هذه الرواية فيظن أن شيخه الذي أسقطه ودلس الحديث 

 وليس كذلك)7(.

فوق  ومن جدير بالذكر أنَّ تدليس التَّسوية وجب فيه اجتماع المدلس بمن

د التَّسوية بأن يروي عمن لم يعاصره فهذا ال يسمى ا مجرَّ  الساقط، وأمَّ

ات في السنَّد ونه تجويدا، أي يذكر جياد الروَّ وال يذكر  تدليسا بل كانوا يسمُّ

 طانالق ابن :إن: لقولا حجر ابن الحافظ عن السيوطي ونقلالبقيَّة، وقد 

 وية،تس وهذه فالن، سواه: فيقول التدليس، لفظ بدون تسوية سماه إنما

 من فيه من ذكر أي فالن، جوده: فيقولون تجويداً، يسمونه والقدماء

 أن دب فال: التسوية تدليس قيل متى يقال أن والتحقيق: قال...  األجواد

 اجتمع دق اإلسناد ذلك في الوسائط بينهم حذفت الذين الثقات من كل يكون

 لفظ بدون تسوية قيل وإن الحديث، ذلك في شيخه بشيخ منهم الشخص

 لم هفإن مالك فعل كما فوقه، بمن منهم أحد اجتماع إلى يحتج لم التدليس

 باسع ابن عن ثور عن يروي نهبأ هذا في ووقع أصالً، التدليس في يقع

 حجة غير ألنه عكرمة فأسقط عنه عكرمة عن روى وإنما يلقه لم وثور

 فاً ضعي يكون أن هنا الساقط شرط بأنَّ  المنقطع يفارق هذا وعلى عنده،

 فهو منقطع خاص)3(.
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انوا يسمونها وبهذا يتبيَّن لنا الفرق بين تدليس التَّسوية، والتسوية التي ك

أحدهم أنَّ مالكا أو غيره مدلِّس، وكانوا يسمونه تجويدا، لكي ال يقول 

اوي بمن أسند له الحديث  تسوية فقط دون تدليس، ألنَّ عدم لقاء الرَّ

مشهور معروف، وإنَّما التَّدليس في ما خفى، ويكون ذلك بمن عاصره، 

 فيُسقط مثال شيخه ويروي عن شيخ شيخه، وهو معاصر له، فيظن

ه.وهو العكس، ووجه التَّلبيس أنَّه معاصر ل السامع أنَّه سمع منه مباشرة  

يقع  لشيخ شيخه، ط شيخ شيخه، فإن كان شيخه معاصراوكذلك إن أسق

شيخه  التَّدليس، وفي هذا شر كبير؛ ألنَّ صفة التَّدليس يمكن أن تصيب

 فيظن الباحث أنَّ الشيخ هو الذي أسقط من فوقه.

 مثال تدليس التسوية:

 الذي الحديث وذكر أبي سمعت:" قال علله في حاتم أبي ابن أخرجه ما

 :قال سدي،األ وهب أبو حدثني: قال بقية، عن راهويه ابن قاإسح رواه

 دةعق تعرفوا حتى امرئ إسالم تحمدوا ال:"قال عمر، ابن عن نافع حدثنا

 الحديث هذا روى يفهمها، من قلَّ  علة له الحديث هذا: أبي قال". رأيه

 ابن عن نافع، عن ،)ضعيف( فروة أبي بن قاإسح عن عمرو بن ّللا عبيد

 أسدي وهو وهب أبو وكنيته عمرو بن ّللا وعبيد.  النبي عن عمر،

 ترك إذا حتى به يفطن لكيال أسد بني إلى ونسبه الوليد، بن بقية فكناه

 ناسال أفعل من بقية وكان به، يُهتدى ال الوسط من فروة أبي بن قاسحإ

 ،نافع حدثنا وهب أبي عن بقية عن روايته في قاإسح قال ما وأما. لهذا

 ولم الحديث، هذا بقية عن حفظ لعله قاأسح أن عندي وجهه أن فهو

 بن ّللا عبيد وتكنيته الوسط من قاإسح تركه من بقية عمل لما يفطن

 عمرو فلم يفتقد لفظة بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع)7(.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 وتدريب ،187/ 1 السخاوي المغيث، ،وفتح.326 ص الخطيب الكفاية، ،52ص التحصيل جامع ينظر( 1) 

.322 ص األماني وظفر ،766/ 1الراوي  

.52ص التحصيل جامع( 7)  

.183/ 1 السخاوي المغيث، فتح ،وينظر775/ 1الراوي تدريب( 3)  

.87ص لأللفية شرحه في والعراقي.326 ص كفايته في الخطيب ذكره ،وقد166 - 167/ 7 ( العلل7)  
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 له، يخش عن بالتحديث يصرح أن وهو:"العطف تدليس :الثاني النوع

 يف اشتركا سواء ،المروي ذلك منه يسمع لم له آخر شيخاً  عليه ويعطف

 الرواية عن شيخ واحد أم ال")1(. وهو على أصناف ثالثة: 

 عن يروي أن وهو القطع، نية مع قبله راو اسم على راو اسم عطف - 1

 دق المدلس ويكون فيه، اشتركا شيخ من سمعاه ما شيوخه من شيخين

 بالسماع األول عن فيصرح اآلخر، دون أحدهما من المروي ذلك سمع

 دثح إنما وهو أيضاً؛ بالسماع عنه حدث أنه فيوهم عليه، الثاني ويعطف

 الهمث. فالنٌ  وحدث: أي ،(وفالن: )فقال القطع نوى ثم األول عن بالسماع

 اجتمعوا هشيم أصحاب من جماعة أن حدثونا وفيما: قال الحاكم روى ما

 حديث كل في يقول فكان لذلك ففطن التدليس منه يأخذوا ال أن على يوماً 

 تدلس هل: لهم قال فرغ فلما إبراهيم، عن ومغيرة حسين حدثنا: يذكره

 لتق إنما قلته، مما حرفاً  مغيرة من أسمع لم: فقال ال،: فقالوا اليوم؟ لكم

 حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي)7(.

: قبله ورد حديثٍ  سياق جملة على حديثٍ  سياق جملة عطف  - 7  

 بن ّللا عبد قال: التالي حديثه في هشيم صنيع في يظهر فيما ه:ومثال

 عن حصال أبي عن الكلبي أخبرنا قال هشيم حدثنا: قال أبي حدثني :أحمد

: "جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل  ابن عباس أن رسول ّللا 

سهماً ")3(؛ثم قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: وعبيد ّللا بن عمر 

  .ذلك مثل  النبي عن عمر ابن عن نافع عن

 قال عبد ّللا بن أحمد: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد ّللا)7(.

لحديث ا عليه عطف ثم ،(حدثنا) بقوله الكلبي لشيخه حديثاً  ساق فهشيم

 العطف ذابه أراد فهو صيغة؛ بأية يبدأه لم هولكنَّ  ،ّللا عبيد لشيخه المذكور

 إلى ،ّللا عبيد وحدث: أي فقوله: وعبيد ّللا، جملة، على جملة عطف

 آخره.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

يسير. بتصرف123/ 1 السخاوي المغيث، ( فتح1)  

.131ص الحديث علوم ( معرفة7)  

.7151 ( العلل3)  

.7157 ( العلل7)  
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 وهموي أداء صيغة غير من الثاني يذكر ثم األول من السماع ينفي أن - 3

 السبيعي إسحاق أبا أن بعضهم ادعى وقد األول، بخالف منه سمع أنه

: قال إسحاق أبي عن زهير حدثنا قال نعيم أبو حدثنا: البخاري قال. فعله

 عسم أنه أبيه عن األسود، بن الرحمن عبد ولكن ذكره، عبيدة أبو ليس

 فوجدت أحجار بثالثة آتيه أن فأمرني الغائط  النبي أتى:"يقول ّللا عبد

 حجرينال فأخذ بها فأتيته روثة فأخذت أجده فلم الثالث والتمست حجرين

 بيأ عن أبيه عن يوسف بن إبراهيم وقال". ركس هذا وقال الروثة وألقى

 إسحاق حدثني عبد الرحمن)1(. 

 أبي عن يقوالن وإسرائيل زهير وكان: علي قال: "المعرفة في الحاكم قال

 بن الرحمن عبد ولكن حدثنا عبيدة أبو ليس: يقول كان إنه: إسحاق

 ابن قال الثالثة، باألحجار االستنجاء في  النبي عن أبيه عن األسود

 أبو: قال أخفى، وال هذا من أعجب قط بتدليس سمعت ما: الشاذكوني

 دثني؛ح يقل ولم فالن، عن فالن عن الرحمن عبد ولكن يحدثني، لم عبيدة

 ...فجاز الحديث وسار)7(. 

( يدةعب أبو ليس: )قولهفقال:  ابن حجر عن هذا النوع من التَّدليسوعلَّق 

 نب الرحمن عبد ولكن) لي أي( ذكره) وقوله مسعود؛ بن ّللا عبد ابن أي

 المعلقة اآلتية الرواية في قوله بدليل لي ذكره الذي هو أي( األسود

 )حدثني عبد الرحمن( ...)3(، كما في حديث الباب.

واي ة وعلى الصحيح فهذا نوع من التَّدليس وهو غريب حقَّا، لكن هذه الرِّ

ة ليس فيها تدليس، حيث أنَّ أبا إسحاق ح بالسَّماع من عبد خاصَّ  صرَّ

حمن، وكذلك من ، ولكنَّه أراد رواية عبد الرحسمعه من أبو عبيدة أيضا الرَّ

 ألنَّ رواية عبيد ّللا فيها انقطاع)7(.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.165 البخاري صحيح( 1)  

.136 ص الحديث علوم معرفة( 7)  

.76 – 765/ 1 الباري فتح( 3)  

.1ج  308ص  166( للمزيد يُنظر فتح الباري حديث رقم 7)  
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تدليس القطع:النوع الثالث:   

 وهو على قسمين:

ل: تدليسيمكن تسمية  الصيغة: حذف األوَّ  

:السكوتوالثاني: تدليس   

ل: وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثالً  الزهري عن  األوَّ

 أنس)1(.

  .الشيخ اسم على مقتصراً  الرواية أداة الراوي يسقط أن وهو؛

: قال أحمد، بن ّللا عبد عنه رواه الذي حديثه في هشيم صنيعمثاله: 

 ،ّللا عبيد بن الحسن وإما المغيرة إما: قال هشيم حدثنا قال أبي حدثني

 وب"الث وراء من خلت قد التي المرأة بمصافحة بأساً  ير لم": إبراهيم عن

 الو مغيرة من هشيم يسمعه لم: يقول أبي سمعتقال عبد ّللا بن أحمد: 

 من الحسن بن عبيد ّللا)7(.

اوي بصيغة السماع ثم يسكت ناوياً  القطع)3(.  الثاني: أن يأتي الرَّ

 باسم ذلك بعد ويأتي القطع ناوياً  يسكت ثم الرواية بأداة يأتي أنيعني؛ 

ثنا، ثمَّ يسكت، ثم يقول فالنالراوي .، بأن يقول حدَّ  

 ابن قال المقدمي؛ مقدم بن عطاء بن علي بن عمر يفعله كان مامثاله: 

  ،"ناحدث"و" سمعتُ : "يقول وكان شديداً  تدليساً  يدلس وكان: فيه سعد

 ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة، األعمش)7(.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 وتدريب ،127/ 1 السخاوي المغيث، فتح وينظر ،17 ص العسقالني حجر ابن المدلسين، ( طبقات1)

.325/ 1 الصنعاني األفكار، ،وتوضيح777/ 1السيوطي الراوي،  

.7775 ( العلل7)  

.37 ص اللطيف عبد بن الوهاب عبد للشيخ األثر أهل مصطلحات من ( المعتصر3)  

.751/ 2سعد ابن طبقات( 7)  
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 القسم الثَّاني: تدليس الشيوخ:
 فه،يص أو ينسبه أو يكنيه أو فيسميه الشيخ، عن الراوي يروي أن وهو

 رادالم الشيخ يُْجَهل أن فإما أصالً؛ به يعرف لم بما أو به، يشتهر لم بما

 اهيرالمش أو الكبار الثقات من غيره تسمية تسميته توافق أو تعيينه،

.بكالمه المراد أنه ذلك فيوهم  

 همن الحديث ذلك سمع الذي شيخه المدلس يصف بأن :العراقي وعرفه

 أو نعةص أو بلد أو قبيلة إلى نسبة أو كنيته اسم من به يعرف ال بوصف

 نحو ذلك، كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع له)1(.

 هشيخ يدلس من فمنهم ،األغراض باختالف الشيوخ تدليس ويختلف

 من همومن ،باسمه صرح إذا ضعفه يعرف ال حتى متروكا أو ضعيفا لكونه

 ونهلك أو ،كثيرا ذكره يتكرر ال كي عنه الرواية كثير لكونه ذلك يفعل

 نهم أصغر لكونه أو لإلغراب فيدلسه جماعة فيه شاركه قد الوفاة متأخر

.بينهما لشيء أو  

اة المعروفين بهذا نوع من أ نواع وعلى هذا فينبغي االعتناء بأسماء الروَّ

 التَّدليس.

 عبد يأب بن ّللا عبد حدثنا: القراء أئمة أحد مجاهد بن بكر أبي قولمثاله: 

 ّللا، يريد: بن عبد ّللا بن أبي داود السجستاني)7(.

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ، واختصار58ص  الصالح البن المقدمة وينظر 83ص  للعراقي الحديث ألفية ( للمزيد يُنظر شرح1)

،  777ص حجر البن الصالح ابن على ، والنكت72ص  كثير البن الحثيث الباعث بشرحه الحديث علوم

.778/ 1السيوطي  الراوي، ، وتدريب126/ 1 المغيث للسخاوي وفتح  

.83 ص المغيث وفتح ،27 الصالح الحديث البن ( علوم7)  
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 تدليس البلدان:
 ويلتحق :حجر ابن الحافظ قال البالد، تدليس الشيوخ بتدليس يلتحق ومما

( باألندلس فالن حدثني: )المصري قال إذا ما ومثاله الشيوخ، بتدليس

 وأ بالقاهرة؛ موضعاً  وأراد( حلب بزقاق: )قال أو بالقرافة؛ موضعاً  وأراد

: قال أو دجلة، نهر وأراد( النهر وراء بما فالن حدثني: )البغدادي قال

 النف حدثني: )الدمشقي قال أو دجلة؛ شاطئ على بستاناً  وأراد( بالرقة)

 (بالكرك( وأراد كرك نوح، وهو بالقرب من دمشق)1(.

 حلةالر وإيهام الُمعطى، بغير التشبع باب في يدخل ألنه الكراهة؛ وحْكمه

 في طلب الحديث)7(. 

 قرينة مالمتوهَّ  البلد ليكون أو الرحلة إليهام البالد تدليس يفعلون إنما وهم

 ذلك محدثي مشاهير أحد هو شيخه شيخ أو المدلس، ذلك شيخ أن تُْوهم

 مية،التس في يشاركه ولكنه غيره - الحقيقة في - أنه مع المتوهَّم، البلد

 تدليس اعتبار إلى األماني ظفر في اللكنوي العالمة وذهب. البلد دون

( بالدال تدليس) وجعله. منه فرعاً  وليس الشيوخ لتدليس قسيماً  البالد

 وبواألص المصطلح، أهل جمهور فيه فخالف اإلسناد تدليس تحت مندرجاً 

 وهو الشيوخ، بتدليس ملحقاً  جعله من حجر ابن اإلمام عليه نص ما هو

 ما سار عليه عامة علماء المصطلح، وّللا أعلم)3(.

ة وحكم التَّدليس بصفة عامَّة من تدليس إسناد أو شيوخ، بين الكراه

ا أن يكون التدليس ج ارحا أو والتَّحريم، وبالنِّسبة للمدَّلس، ففيه كالم، إمَّ

ا أن يكون  ا قبول خبر المدلِّس فهو على حالتين: إمَّ غير جارح، وأمَّ

ا  أن يكون المدلِّس المدلِّس ضعيفا، فهذا حديثه مردود من كل الوجوه، وأمَّ

ح بالسَّماع، وإن ك ان ثقة، فهذا ال يقبل منه الخبر بالعنعنة حتَّى يصرِّ

ل التَّدليس من إمام، كاإلمام مالك والبخاري وغيرهم، فال يعدُّ تدليسا، ب

 تجودا، فهم أرقى من أن يقعوا في هذا.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الصنعاني األفكار، ،وتوضيح187/ 1السخاوي المغيث، فتح ،وينظر757ص الصالح ابن على ( النكت1) 

1 /323.  

( السابق.7)  

.380ص الجرجاني مختصر في األماني ( ظفر3)  
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 أصغر انك إذا كما يكره تارة :الشيوخ تدليس حكم في كثير ابن الحافظ قال

 ثقة غير كان إذا كما يحرم وتارة ذلك، ونحو الرواية نازل أو منه، سناً 

فدلسه لئال يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه 

 أو كنيته)1(.

ا  :التدريب في السيوطي وقال  ولاأل من أخف فكراهته الثاني القسموأمَّ

 أحد دمجاه بن بكر أبي كقول السامع، على معرفته طريق توعير وسببها

 داود أبي بن بكر أبا يريد ّللا، عبد أبي بن ّللا عبد حدثنا القراء أئمة

 له يفطن ال قد ألنه أيضاً، والمروي عنه للمروي تضييع وفيه السجستاني،

 إنف غرضه، بحسب كراهته في الحال وتختلف... بالجهالة عليه فيحكم

 ضعفاء،ال عن روايته يظهر ال حتى فيدلسه ضعيفاً  اسمه المغير لكون كان

 فهو شر هذا القسم...)7(.

ا القف سم قول ابن كثير: فتارة يكره، وتارة يحرم، وقول السيوطي: وأمَّ

ل.  الثاني فكراهته أخف من األوَّ

اإلسناد، ولو فكالم اإلمام عن تدليس الشيوخ، وهو أخف من تدليس 

نى كره وتارة يحرم" فإن كان األدتالحظ أنَّ اإلمام ابن كثير قال: "تارة ي

يجب بالك بتدليس اإلسناد، وبه كذلك في قول السيوطي، ف هذا حاله فما

 الحذر من هذا...
 

 تدليس اإلجازة:

 يروي أن وهوونختم بنوع من أنواع التَّدليس، وهو تدليس اإلجازة: 

 أو المجيز، من سمعه أنه توهم أداء بصيغة باإلجازة، تحمله ما الراوي

: رحج ابن قال فقط، اإلجازة عبارة منه سمع إنما أنه مع إليه، به كتب أنه

 أو حديثبالت التعبير من المحدثين بعض من يقع ما بالتدليس ويلتحق"

 اإلخبار عن اإلجازة موهماً  للسماع وال يكون سمع من ذلك الشيخ شيئاً )3(.

 يضر والصحيح أنَّ هذا النَّوع ال يعدُّ تدليسا، وإن كان سميَّ تدليسا فهو ال

 قال، شيأ، فقد استقرَّ األمر على الرواية باإلجازة، وحكم عليها باالتِّصال
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 لم ام الراوي تدليس في كله وهذا: "المدلسين طبقات ذكره عقب العالئي

 قبإطال والوجادة والمناولة اإلجازة تدليس فأما ما؛ بطريق أصالً  يتحمله

 اليمان أبي رواية في قيل كما الباب، هذا في الفن أئمة يعده فلم" أخبرنا"

 يه،أب عن األشج بن بكير بن مخرمة وروايةِ  شعيب، عن نافع بن الحكم

 عليه محكوم إما هو بل ذلك؛ وشبه الزهري، عن األخضر أبي بن وصالح

 طاهر بن محمد ذكره ما القبيل هذا ومن متصالً؛ يعد أو باالنقطاع

 سمعي لم فيما يقول كان أنه الدارقطني الحسن أبي الحافظ عن المقدسي

 لسندا ويسوق" فالن حدثكم البغوي القاسم أبي على قرئ: "البغوي من

 سمالقا أبي على قرىء: "فيه يقول فإنه سماعه هو ما بخالف آخره، إلى

 نأ فإما ذلك؛ ونحو ،"قراءةً  البغوي القاسم أبو أخبرنا" أو ،"أسمع وأنا

 أو ه،ل متصالً  ذلك فيكون كلها بمروياته شاملة إجازة البغوي من له يكون

 أن على عنه؛ ذلك صحة تحقق قدوهو  وجادة؛ فيكون كذلك يكون ال

 أعرف ال: الحاكم قال جداً  يقل مائة ثالث سنة بعد المتأخرين في التدليس

في المتأخرين من يُذكر به إال أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان 

 الباغندي)7(.

 تدليس المتون: 

 وأما :قال المتون، تدليس وهو آخر نوعاً  السمعاني المظفر أبو وأضاف

 ممن وهو العدالة مجروح الحديث مطرح فهذا المتون في يدلس من

 يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقاً  بالكذابين ولم يُقبل حديثه)6(.

 

.نوعا ما في باب التدليس ألنَّه باب مهم، يجب التنبُّه إليهوقد أطلنا   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. 72 ص حثيثال الباعث بشرحه لحديث علوم ( اختصار1)  

.158( للمزيد يُنظر: تدريب الراوي 7)  

.57ص  الصالح ابن على النكت في ذلك على ، ونبه57ص  المدلسين ( طبقات3)  

.117 ص التحصيل جامع( 7)  

. 380 ص اللكنوي األماني، ظفر وينظر ،373/ 7 األدلة قواطع( 6)  
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 الحديث المردود

 المردود لغة:

 اسم مفعول من ردَّ: وهو عكس المقبول)1(. 

 واصطالحا:
ط الحديث المردود من جملة الحديث الضعيف، وهو ما فقد شرطا من شرو

ة، أو الحسن، ولم يجد ما يعضده ، وهو يشمل كل أنواع الحديث الصحَّ

عيف، سواء كان معلَّقا، أو معضال، أو مرسال، أو شاذا، أو مضطربا ، الضَّ

غير ذلك. أو موضوعا، أو منكرا، أو فيه راو ضعيف، أو  

 

 المهمل

 المهمل لغة:

 اسم مفعول من أهمل: وهو المتروك الذي ال يُعبأُ له)7(. 

 واصطالحا:
 يتفق الذي الراويالراوي، تقول: هذا راو مهمل؛ وهو وهو من صفات 

 موعد ،به يختص ما بذكر زيتميَّ  ولم ،لقبا أو كنية أو اسما آخر راو مع

.إهماال يسمى المختص ذكر  

 من ندري ال ألنه ضعيفا؛ واآلخر ثقة أحدهما كان إن اإلهمال يضرو

.ثالحدي فيضعف منهما، الضعيف كان فربما ،هنا عنه المروي الشخص  

 نكا منهما أيا ألن الحديث؛ بصحة اإلهمال يضر فال ثقتين، كانا إذا أما

.صحيح فالحديث عنه المروي  

 غير -" أحمد" عن روايته من للبخاري وقع ما: ثقتين كانا إذامثاله: 

 عيسى، بن أحمد وإما صالح، بن أحمد اإمَّ  هفإنَّ  وهب؛ ابن عن - منسوب

.ثقة وكالهما  
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 نب وسليمان، داود بن سليمان: مثل ضعيفا واآلخر ثقة أحدهما كان إذاو

 داود؛ فإن كان الخوالني فهو ثقة، وإن كان اليمامي، فهو ضعيف)3(. 

ى يُتبيَّن من هو منهما، ثمَّ يُحكم علويبقى الخبر تحت اسم المهم حتَّى 

 الحديث.
 

 الزور

 الزور لغة:
هه ر الكالم زخرفه وموَّ رَ ، الكذب والباطل والتهمة، تقول زوَّ  كذا عليه َزوَّ

 وكذا: نََسبَ  إِليه شيئًا َكِذبًا وزوًرا)7(.

 واصطالحا:
ر: هو المكذوب، بمعنى الموضوع، وسنأتي إليه إن شاء  والحديث المزوَّ

 ّللا تعالى.

ثة ومن الجديث بالذكر، أنَّ التحريف من التزوير، وأنَّ التحريف على ثال

 أقسام: تحريف كتابي، وتحريف لفظي، وتحريف معنوي.

ا التَّحريف الكتابي: بأن يكتب حديثا ليس من كالم النبي  ، موهما أنَّه أمَّ

 كالمه.

ا التَّحريف اللَّفظي: بأنْ  له على  وأمَّ ، دون كتابته.النبيِّ يتقوَّ  

ل المعنى من معناه المراد ا المعنوي: وهو شر ما في الباب: بأن يحوِّ  وأمَّ

ولون إلى غيره، كما يفعل المعطلة، في صفة االستواء هلل تعالى، فيق

 استوى بمعنى استولى، وغيره ...

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ينظر في ذلك معجم المعاني الجامع.1)  
( معجم المعاني الجامع.7)  
.765 – 786مصطلح الحديث للطحان  ( تيسير3)  
( معجم المعاني الجامع.7)  
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ي لَ  َزَمانِي أقَضِّ ــــا بِـــهِ  اأْلَســى * فِيك ُمتصِّ ـــلُ ـأتَوصَّ  َوُمنقَِطــــًعا عمَّ  

ى، أي: يُمضي زمانه، فيك، أي: في حبِّك، متَّصال، أي: غير منقطع، األس

الحزن، فهو يُمضي زمانه متًّصل الحزن، ومنقطعا، أي: منفصال:  أي:

ل بها إلى قرب ل، أي: منفصال عن األسباب التي يتوصَّ ا به أتوصَّ ه.عمَّ  

ي فهو يمضي زمانه متصل الحزن من الفراق، منفصال عن األسباب الت

ل بها إلى قرب  .محبوبهيتوصَّ  

:تفي هذا البي ويذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى  

يالحديث المتَّصل: وذلك من قوله:  متَّصل األسى.فِيك  َزَمانِي أقَضِّ  

 والمحديث المنقطع: وذلك في قوله: ومنقطعا.

ــــا بِـــهِ والحديث المتَّصل: وذلك في قوله:  .ـــلُ ـأتَوصَّ  عمَّ  

ح ا الحديث المتَّصل فقد سبق الكالم عليه في مبحث الحديث الصَّ يح.أمَّ  

المنقطعالحديث   

 المنقطع لغة:

 ،التوقف هو وأيضا القص، هو القطعمنقطع: اسم مفعول: من انقطع، و

، والمنقطع: المفصول، استمرارها وعدم توقفها أي المدة انقطاع ومنه

 تقول حبل منقطع، أي: ُجْزءٌ  ِمْنهُ  ُمْنفَِصلٌ  َعنِ  اآلَخرِ )1(. 

 واصطالحا:

فه ابن حجر بقوله: فإن كان الساقط  موضعين  يين فيباثنين غير متتالعرَّ

شترط مثال، فهو منقطع، وكذا إن سقط واحد فقط، أو أكثر من اثنين، لكن يُ 

 عدم التوالي)7(. 
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فإن كان الساقطان على التَّوالي فهو المعضل السابق ذكره، وهذا ما 

ل، اختاره ابن حجر، إالَّ أنَّ القوم يطلقون لفظ المنقطع، سواء على المرس

ص مَّ يأتي التخصيل، أو المعلَّق، وكأنَّه اسم عام لكل ما سبق، ثأو المعض

 على حسب المقام، وعلى هذا فالمنقطع عكس المتَّصل.

ر قال النووي: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد الب

وغيرهم من المحدثين؛ أنَّ المنقطع ما لم يتَّصل إسناده على أي وجٍه كان 

 انقطاعه...)3(. 

 والذي عليه الجمهور هو قول ابن حجر.

واب قب حابي، قال السيوطي: والصَّ ل وشرط السقط أن يكون قبل الصَّ

ا، الصحابي محذوفا كان الرجل أو مبهما )كرجل( هذا على ما تقدَّم أنَّ فالن

 عن رجل يسمَّى منقطعا.

وهو كأن يروي مالك عن ابن عمر، أو الزهري عن أبي هريرة، فال شكَّ 

نَّ هذه األسانيد منقطعة بسقوط راٍو بعد مالك أو الزهري.أ  

 ناحدث أبان حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا قال: داود أبو رواهمثاله: ما 

قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة: أن رسول ّللا  لعن من جلس وسط 

 الحلقة)7(.

 :ةشعب قال :قال محمد بن حجاج حدثنا تعالى: ّللا رحمهوقال اإلمام أحمد 

 لم يدرك أبو مجلز حذيفة)6(.

 واالتصال ثقات، كلهم بل ثقة، غير أحد هرجال في ليسهذا الحديث و

 بن يفةحذ وبين بينه أما حميد، بن الحق واسمه مجلز، أبي إلى فيه صريح

 حابة،الص بعض لقي تابعي هذا مجلز أبا أنَّ  حيث بمتصل، فليس اليمان

 رجل ونيك أن يعدو ال حذيفة وبين بينه السقط من يتصور ما أقصى فإنَّ 

.األغلب اعتبار على هذا واحدا،   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

الجامع.( معجم المعاني 1)  
.770( نزهة النَّظر 7)  
.736( تردريب الراوي للسيوطي ص: 3)  
 طريق من( 781/ 7) والحاكم( 7263) والترمذي( 387/ 6) أحمد . ورواه7875( سنن أبي داود 7)

نحوه. قتادة عن شعبة  

.288( العلل 6)  
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ــلُ ـال أِطيـــُق فَأْحمِ  َمـــا تُكلِّفنِــي ُمْدرج *  أكفَـاِن َهْجِرك في أنَــا َوَهـا  

كفان وهنا يشكو النَّاظم رحمه ّللا تعالى حاله لمحبوبه، ويخبره أنَّه في أ

الهجر مدرُج، أي معذَّب من هجرانه، وهو مع ذلك يتحمَّل ما ال يطيق من 

ان، أكفالحرج والتعب، فقوله: وها، أي: تنبَّه، فالهاء للتنبيه، أنا في 

 ، مدرُج، أي: ملفوف فيواألكفان جمع كفن، وهو الذي يُلفُّ فيه الميت

الكناية، جران، وهو تشبيه للهجر بالموت على سبيل االستعارة بلفائف اله

لني ما فيه كلفة عليَّ ومشقَّة وتلزمني ب ذلك، ما ثم قال: تكلفني، أي: تحمِّ

ٍر، ب أطيق حمله من الثقل، فأحمل،ال أطيق، أي: ما ال  ل أي: أحمله بال تذمُّ

ذا بما تأمر به.  تلذُّ

 وفي هذا البيت ذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى: 

مدرج. أكفَـاِن َهْجِرك في أنَــا َوَهـاالحديث المدرج: وذلك في قوله:   

ل الحديث: وذلك في قوله: تُكلِّفنِ  .لُ فَأْحمِ  قُ أِطيـ ال اَمـ يومبحث تحمُّ  

ثنا في باب  ل الحديث وأدوقد تحدَّ ائه.الحديث الصحيح عن كيفيَّة تحمُّ  

 

 الحديث المدرج

 المدرج لغة:

نه: الشَّيءِ  في الشَّيءَ  أدرجالمدرج: اسم مفعول من أدرج، و  إيّاه َضمَّ

 وأَْدَخله في ثناياه)1(. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.10 الصحاح مختارمعجم اللغة العربيَّة المعاصر، و (1)  
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 واصطالحا:

 لفص دون متنًا، أو سنًدا سواء منها؛ ليس ما الرواية في الراوي يُدخل أن

  .بينهما

 قال العراقي:

 المدرج الُملحق آخر الخبْر * من قول راو ما، بال فصل ظهرْ )1(.

:قسمين إلى اإلدراج وينقسم  

:السند في إدراج( 1  

المتن: في إدراج( 7  

  :اإلسناد إدراج

على عدَّة وجوه: وله  

 نمافإ بعَضه، إال لهليس  شيخ عن راويه عند المتن يكون أن: األولى

 بال يهف الرواة بعض فيُدخل الشيخ، ذاك وبين بينه بواسطة كامل عنده هو

.تفصيل  

:مثاله  

 وأن العرنيين، قصة في أنس عن حميد عن جعفر بن إسماعيل حديث

 فإن ،"َوأَْبَوالَِها أَْلبَانَِها ِمنْ  فََشِرْبتُمْ  إِبِلِنَا إِلَى َخَرْجتُمْ  لَوْ ": لهم قال  النبي

 محمد نهبيَّ  كما أنس، عن قتادة من حميد سمعها إنما "وأبوالها": لفظة

 رووه إذ وآخرون؛ هارون بن ويزيد معاوية، بن ومروان عدي، أبي بن

 الق: حميد قال: فعندهم "ألبانها من فشربتم" بلفظ أنس عن حميد عن

قتادة عن أنس: "وأبوالها"؛ فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج 

 يتضمن تدليًسا)7(. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( ألفية العراقي في علم الحديث.1)  

.306/1( فتح المغيث 7)  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
180 

 ين،مختلف بإسنادين مختلفان متنان للراوي عند يكون أن: الثانية

 ينالحديث أحدَ  يروي أو اإلسنادين، أحد على مقتصًرا عنه راو فيرويهما

.لاألو في ليس ما اآلخر المتن من فيه يزيد لكن، به، الخاص بإسناده  

:مثاله  

 عالمرفوو "تباغضوا ال" متن في لدخِ أُ  حيث ،"تنافسوا وال": حديث

 واتََحاَسدُ  َواَل  تَبَاَغُضوا اَل ": بلفظ أنس عن الزهري عن مالك عن الثابت

وليس فيه وال تنافسوا. "تََدابَُروا َواَل   

 ال" متن من راويه من نُقِلَ  قد فيه؛ مدرج "تنافسوا وال": فلفظ

 أبي عن لكن أيًضا، مالك عن الثابت المرفوع الحاء، أو بالجيم "سواتجسَّ 

؛ إِيَّاُكمْ ": بلفظ هريرة أبي عن األعرج عن الزناد  أَْكَذبُ  الظَّنَّ  فَإِنَّ  َوالظَّنَّ

 أدرجف ،"تََحاَسُدوا َواَل  تَنَافَُسوا َواَل  تََحسَُّسوا، َواَل  تََجسَُّسوا َواَل  اْلَحِديِث،

 "وال تنافسوا" في السند األول من الثاني)1(.

 اوٍ ر عنهم فيرويه مختلفة، بأسانيد حديثا جماعة يروي أن: الثالثة

.االختالف يبين وال األسانيد تلك من واحد إسناد على الكل فيجمع  

:مثاله  

ْنبِ  أَيُّ ": حديث ِ  تَْجَعلَ  أَنْ : قَالَ  أَْعظَُم؟ الذَّ ا هلِلَّ  مسعود ابن عن المروي "نِّدً

 قيقش وائل أبي عن الحديث هذا َحيَّان بن واصل روى فقد عنه، ّللا رضي

 رالمعتم بن ومنصور األعمش ورواه مباشرة، مسعود، ابن عن سلمة، بن

 نع ُشَرْحبيل، بن عمرو ميسرة أبي عن سلمة، بن شقيق وائل أبي عن

.مسعود بن ّللا عبد  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.305/ 1 المغيث فتح( 1)  
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 األعمش، عن الثوري سفيان عن ،مهدي بن الرحمن عبد رواه ثم

 بن عمرو ميسرة أبي عن وائل، أبي عن ثاََلثتهم، وواصل ومنصور،

.مسعود ابن عن ُشَرْحبيل،  

 روايته ألن ومنصور؛ األعمش رواية على مدرجة واصل رواية فصارت

 ودمسع ابن عن سلمة بن شقيق عن يرويه فهو روايتهما؛ عن تختلف

 جاءف مسعود، ابن عن شرحبيل ابن عن شقيق عن يرويانه وهما مباشرة،

 األعمش، عن: فقال الثالثة، فأدمج الثوري، عن مهدي بن الرحمن عبد

.شرحبيل بن عمرو ميسرة أبي عن وائل، أبي عن وواصل، ومنصور،  

 لقِبَ  من كالًما فيقول عارض، له فيعرض اإلسناد يسوق أن: الرابعة

 رويهفي اإلسناد؛ ذلك متن هو الكالم ذلك أن سمعه من بعضُ  فيظن نفسه،

.كذلك عنه  

دٍ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  َعنْ  َماَجْه، اْبنُ  َرَواهُ  َحِديثٌ : مثاله ، ُمَحمَّ  ثَابِتِ  َعنْ  الطَّْلِحيِّ

اِهِد، ُموَسى ْبنِ   َجابٍِر، َعنْ  ُسْفيَاَن، أَبِي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َشِريٍك، َعنْ  الزَّ

"بِالنََّهارِ  َوْجهُهُ  َحُسنَ  بِاللَّْيلِ  َصاَلتُهُ  َكثَُرتْ  َمنْ ": َمْرفُوًعا  

ثَنَا: َويَقُولُ  يُْملِي، َوهُوَ  َشِريكٍ  َعلَى ثَابِتٌ  َدَخلَ : َحاِكمُ ال قَالَ   َعنْ  اأْلَْعَمُش، َحدَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجابٍِر، َعنْ  ُسْفيَاَن، أَبِي  اْلُمْستَْملِي، لِيَْكتُبَ  َوَسَكَت؛ ، ّللاَّ

ا  اِر،بِالنَّهَ  َوْجُههُ  َحُسنَ  بِاللَّْيلِ  َصاَلتُهُ  َكثَُرتْ  َمنْ : قَالَ  ثَابٍِت، إِلَى نَظَرَ  فَلَمَّ

ْسنَاِد؛ فَ َكانَ   َوقََصدَ  بَِذلِكَ  ثَابِتًا؛ لُِزْهِدهِ  َوَوَرِعِه، فََظنَّ  ثَابِتٌ  أَنَّهُ  َمْتنُ  َذلِكَ  اإْلِ

 يَُحدِّثُ  بِهِ )1(. 

هو اإلدخال، وهذا ذكر  وهذا من جنس المدرج في السند، ألنَّ اإلدراجة

سول  ، فأدرجه في السند، وهو ليس من متنا كامال ليس من كالم الرَّ

 قبيل مدرج المتن كما سيأتي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.335/ 1 الراوي تدريب( 1)  
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  المتن: مدرج

:آخره في أو أوسطه في أو المتن أول في يقع فقد  

ل المتن: – 1 اإلدراج في أوَّ  

،األَ  َعنِ  ماجه، وابن أحمد رواه مامنه  ثَنِي: قَالَ  ْوَزاِعيِّ  أَبِي ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ

، بَُرْيَدةَ  َعنْ  اْلُمَهاِجِر، أَبِي َعنْ  قاَِلبَةَ، أَبِي َعنْ  َكثِيٍر،  عَ مَ  ُكنَّا: قَالَ  اأْلَْسلَِميِّ

ِ  َرُسولِ  ُروا": فَقَالَ  َغْزَوٍة، فِي  ّللاَّ اَلةِ  بَكِّ  َمنْ  فَإِنَّهُ  اْلَغْيِم، اْليَْومِ  فِي بِالصَّ

  فَاتَْتهُ  َصاَلةُ  اْلَعْصرِ  َحبِطَ  َعَملُهُ )1(.

ُروا": قول أن والصواب اَلةِ  بَكِّ  وليس بُريدة كالم من "اْلَغْيمِ  اْليَْومِ  فِي بِالصَّ

هو و ، النبي كالم من فجعله األوزاعي فيه أخطأ وقد ، النبي كالم من

.كذلك ليس  

ْستُوائِيُّ  ِهَشامٌ  رواه فقد  أَبِي َعنْ  َكثِيٍر، أَبِي ْبنِ  يَْحيَى َعنْ : بهذا المتن الدَّ

ثَهُ، الَملِيحِ  أَبَا أَنَّ  قاَِلبَةَ، : لَ فَقَا َغْيٍم، ِذي يَْومٍ  فِي بَُرْيَدةَ  َمعَ  ُكنَّا: قَالَ  َحدَّ

اَلِة، فَإِنَّ  النَّبِيَّ   قَالَ : "َمنْ  تََركَ  َصاَلةَ  الَعْصرِ  َحبِطَ  َعَملُهُ ")7(. ُروا بِالصَّ  بَكِّ

 ففصل هشام الكالم، وميَّز القدر المرفوع من القدر الموقوف)3(.

:آخر مثال  

دِ  َعنْ  ُشْعبَةَ  َعنْ  َوَشبَابَةَ، قَطَنٍ  أَبُو رواه ما  هَُرْيَرةَ  أبي َعنْ  ِزيَاٍد، ْبنِ  ُمَحمَّ

: "أَْسبِغُوا اْلُوُضوَء، َوْيلٌ  لأِلَْعقَابِ   رضي ّللا عنه، قَالَ : قَالَ  أَبُو اْلقَاِسمِ  

 ِمنَ  النَّارِ ")7(.

 ّللا رضي هريرة أبي كالم من "اْلُوُضوءَ  أَْسبِغُواقول: " أن والصواب

 ليسهو و ، النبي كالم من فجعاله وشبابة قطن أبو أخطأ وقد عنه،

.كذلك  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.557 ماجه وابن ،73066 أحمد أخرجه( 1)  

.657 البخاري أخرجه( 7)  

.ّللا عوض طارق الشيخ تحقيق ،172/ 3 رجب البن الباري فتح( ينظر: 3)  

.168/ 1 النقل في المدرج للوصل الفصل في الخطيب أخرجه( 7)  
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دُ  ْبنُ   ، َوُمَحمَّ
فقد خالفهما في ذلك آَدمُ  ْبنُ  أَبِي إِيَاسٍ )1(، َوَوِكيعٌ )7(، َوهَُشْيمٌ )3(

دِ  ْبنِ  ِزيَاٍد،  ، وغيرهم، فرووه على هذا النَّحو: َعنْ  ُشْعبَةَ، َعنْ  ُمَحمَّ
َجْعفَرٍ )7(

ئُونَ  َوالنَّاسُ  بِنَا يَُمرُّ  َوَكانَ  هَُرْيَرةَ، أَبِي َعنْ  : قَالَ  الِمْطَهَرِة، ِمنَ  يَتََوضَّ

".النَّارِ  ِمنَ  لِأْلَْعقَابِ  َوْيلٌ ": قَالَ   القَاِسمِ  أَبَا فَإِنَّ  الُوُضوَء، أَْسبِغُوا  

 اْلَهْيثَمِ  ْبنُ  َعْمُرو قَطَنٍ  أَبُو َوِهمَ : تعالى ّللا رحمه البغدادي الخطيب قال

ارٍ  ْبنُ  َوَشبَابَةُ  القُطَِعيُّ   بَةَ ُشعْ  َعنْ  َحِديثَ ال َهَذا ِرَوايَتِِهَما فِي فََزاِريُّ ال َسوَّ

 هَُرْيَرةَ، أَبِي َكالمُ  "اْلُوُضوءَ  أَْسبِغُوا": قَْولَهُ  أَنَّ  َوَذلِكَ  ُسْقنَاهُ؛ َما َعلَى

 َداُودَ  أَبُو َرَواهُ  َوقَدْ ،  النَّبِيِّ  َكالمُ  "النَّارِ  ِمنَ  لأِلَْعقَابِ  َوْيلٌ ": َوقَْولُهُ 

،  ْبنُ  َوَعاِصمُ  إِيَاٍس، أَبِي ْبنُ  َوآَدمُ  َحاِزٍم، ْبنِ  َجِريرِ  ْبنُ  َوَوْهبُ  الطَّيَالِِسيُّ

، دُ  اْلَجْعدِ  ْبنُ  َوَعلِيُّ  َعلِيٍّ  ْبنُ  يدُ َويَزِ  بَِشيٍر، ْبنُ  َوهَُشْيمُ  ُغْنَدٌر، َجْعفَرٍ  ْبنُ  َوُمَحمَّ

احِ، ْبنُ  َوَوِكيعُ  ُشَمْيٍل، ْبنُ  َوالنَّْضرُ  ُزَرْيعٍ،  ُمَعاذُ وَ  يُونَُس، ْبنُ  َوِعيَسى اْلَجرَّ

لَ  اْلَكاَلمَ  َوَجَعلُوا ُشْعبَةَ، َعنْ  ُكلُّهُمْ  ُمَعاٍذ، ْبنُ   هَُرْيَرةَ، أَبِي قَْولِ  ِمنْ  األَوَّ

 َواْلَكاَلمَ  الثَّانِي َمْرفُوًعا)6(.

: اإلدراج وسط المتن - 7  

ثَنَا": تعالى ّللا رحمه الدارقطني اإلمام مثاله قال ِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  ْبنِ  ّللاَّ

دٍ  ثَنَا ُمْسلٍِم، ْبنُ  َعلِيُّ  أَْخبََرنَا اْلَوِكيُل، ُمَحمَّ دُ  َحدَّ  دُ َعبْ  أَْخبََرنَا بَْكٍر، ْبنُ  ُمَحمَّ

 اَن،َصْفوَ  بِْنتِ  بُْسَرةَ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُعْرَوةَ، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َجْعفٍَر، ْبنُ  اْلَحِميدِ 

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَتْ   َرْفَغْيهِ  أَوْ  أُْنثَيَْيهِ  أَوْ  َذَكَرهُ  َمسَّ  َمنْ ": يَقُولُ  ، ّللاَّ

أْ؛  ِذْكرِ  فِي َوَوِهمَ  ِهَشاٍم، َعنْ  َجْعفٍَر، ْبنُ  اْلَحِميدِ  َعْبدُ  َرَواهُ  َكَذا فَْليَتََوضَّ

ْفغِ، اأْلُْنثَيَْينِ   َمْحفُوظُ َوال ؛ النَّبِيِّ  َعنِ  بُْسَرةَ، َحِديثِ  فِي َذلِكَ  َوإِْدَراِجهِ  َوالرَّ

 ِمْنهُمْ  ِهَشاٍم، َعنْ  الثِّقَاتُ  َرَواهُ  َكَذلِكَ  َغْيِرَمْرفُوٍع، ُعْرَوةَ، قَْولِ  ِمنْ  َذلِكَ  أَنَّ 

، أَيُّوبُ  ادُ  السَّْختِيَانِيُّ .َوَغْيُرهَُما َزْيٍد، ْبنُ  َوَحمَّ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.156 البخاري( 1)  

.720 شيبة أبي ابن مصنف( 7)   

.2177 أحمد مسند( 3)   

.5307 أحمد مسند( 7)  

.150 ،165/ 1 النقل في المدرج للوصل الفصل( 6)  
 

 

- 
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، )ح()1(  ِ  اْلَعْنبَِريُّ ثَنَا أَْحَمدُ  ْبنُ  ُعبَْيدِ  ّللاَّ اٍد، َحدَّ ثَنَا بَِذلِكَ  إِْبَراِهيمُ  ْبنُ  َحمَّ َحدَّ

ثَنَا ِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعلِيُّ  َوَحدَّ ٍر، ْبنِ  ّللاَّ دُ  إِْسَماِعيَل، ْبنُ  ُحَسْينُ َوال ُمبَشِّ  نُ بْ  َوُمَحمَّ

اُج، َمْحُمودٍ   عٍ،ُزَريْ  ْبنُ  يَِزيدُ  أَْخبََرنَا: قَالَ  اأْلَْشَعِث، أَبُو أَْخبََرنَا: قَالُوا السَّرَّ

 نََّهاأَ  َصْفَواَن، بِْنتِ  بُْسَرةَ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ُعْرَوةَ، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  أَيُّوُب، أَْخبََرنَا

ِ  َرُسولَ  َسِمَعتْ  أْ  َذَكَرهُ  َمسَّ  َمنْ ": يَقُولُ  ، ّللاَّ  ُعْرَوةُ  َوَكانَ : قَالَ  ،"فَْليَتََوضَّ

أْ )7(.  يَقُولُ : إَِذا َمسَّ  َرْفَغْيهِ  أَوْ  أُْنثَيَْيهِ  أَوْ  َذَكَرهُ  فَْليَتََوضَّ

آخر المتن: في اإلدراج - 3  

ثَنَا": تعالى ّللا رحمه الدارقطني اإلمام قالمثاله:  ،النَّْيسَ  بَْكرٍ  أَبُو َحدَّ  ابُوِريُّ

ثَنَا  نِ بْ  َمْنُصورِ  ْبنُ  َوأَْحَمدُ  َسيَّاٍر، ْبنِ  َمْنُصورِ  ْبنُ  َوأَْحَمدُ  َحْرٍب، ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّ

دٍ  ْبنُ  َوَعبَّاسُ  َراِشٍد، ثَنَا: قَالُوا َوَغْيُرهُْم، ُمَحمَّ ،اْلُجْعفِ  َعلِيٍّ  ْبنُ  ُحَسْينُ  َحدَّ  يُّ

ثَنَا (ح) ْحَمنِ  َعْبدُ  َصالِحٍ  أَبُو َوَحدَّ ، َسِعيدٍ  ْبنُ  الرَّ ثَنَا اأْلَْصبََهانِيُّ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا (ح) َمْسعُوٍد، ثَنَا إِْسَماِعيَل، ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َوَحدَّ دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  ْحيَىيَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

، َعلِيٍّ  ْبنُ  ُحَسْينُ  أَْخبََرنَا: قَااَل  َسِعيٍد، ْبنِ  ،اْلحَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلُجْعفِيُّ  َعنِ  رِّ

ِ  َعْبدُ  أََخذَ : َوقَالَ  بِيَِدي َعْلقََمةُ  أََخذَ : قَالَ  ُمَخْيِمَرةَ، ْبنِ  اْلقَاِسمِ  : قَالَ وَ  بِيَِدي، ّللاَّ

ِ  َرُسولُ  أََخذَ  ِ  التَِّحيَّاتُ ": التََّشهُّدَ  فََعلََّمنِي بِيَِدي  ّللاَّ لََواتُ  هلِلَّ  َوالصَّ

ِ  َوَرْحَمةُ  النَّبِيُّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  السَّاَلمُ  َوالطَّيِّبَاُت،  نَاَعلَيْ  السَّاَلمُ  َوبََرَكاتُهُ، ّللاَّ

ِ  ِعبَادِ  َوَعلَى الِِحيَن، ّللاَّ ُ، إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشَهدُ  الصَّ ًدا أَنَّ  َوأَْشَهدُ  ّللاَّ  هُ َعْبدُ  ُمَحمَّ

دُ  َعْجاَلَن، اْبنُ  تَابََعهُ  ،"َوَرُسولُهُ  .اْلَحرِّ  ْبنِ  َحَسنِ ال َعنِ  أَبَاَن، ْبنُ  َوُمَحمَّ  

ثَنَا ، بَْكرٍ  أَبُو َحدَّ ثَنَا النَّْيَسابُوِريُّ دُ  َحدَّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا ِم،اْلَحكَ  َعْبدِ  ْبنِ  ّللاَّ  َحدَّ

اجُ  ثَنَا (ح) َعْجاَلَن، اْبنِ  َعنِ  َحْيَوةَ، َعنْ  ِرْشِديَن، ْبنُ  َحجَّ  بَْكٍر، أَبُو َوَحدَّ

ثَنَا ثَنَا َمْنُصوٍر، ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ ثَنَا َمْريََم، أَبِي اْبنُ  َحدَّ  ،أَيُّوبَ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ

ثَنِي ، ْبنِ  َحَسنِ ال َعنِ  َعْجاَلَن، اْبنُ  َحدَّ ِمْثلَه. بِإِْسنَاِدهِ  اْلَحرِّ  

، ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ُمَعاِويَةَ، ْبنُ  ُزَهْيرُ  َوَرَواهُ   َوهُوَ  َكاَلًما؛ آِخِرهِ  فِي فََزادَ  اْلَحرِّ

 قُومَ تَ  أَنْ  ِشْئتَ  فَإِنْ  َصاَلتََك، قََضْيتَ  فَقَدْ  َهَذا فََعْلتَ  أَوْ  َهَذا قُْلتَ  إَِذا": قَْولُهُ 

 ثِ َحِديال فِي ُزَهْيرٍ  َعنْ  بَْعُضهُمْ  فَأَْدَرَجهُ  ،"فَاْقُعدْ  تَْقعُدَ  أَنْ  ِشْئتَ  َوإِنْ  فَقُْم،
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ِ  َعْبدِ  َكاَلمِ  ِمنْ  َوَجَعلَهُ  ُزَهْيٍر، َعنْ  َشبَابَةُ، َوفََصلَهُ  ،بَِكاَلم النبي  َوَوَصلَهُ   ّللاَّ

َوابِ  أَْشبَهُ : َوقَْولُهُ  عنه، ّللا رضي َمْسعُودِ  ْبنِ   يفِ  أَْدَرَجهُ  َمنْ  قَْولِ  ِمنْ  بِالصَّ

،ال ْبنِ  َحَسنِ ال َعنِ  َرَواهُ  ثَْوبَاَن، اْبنَ  أِلَنَّ  ؛ النَّبِيِّ  َحِديثِ   َوَجَعلَ  َكَذلَِك؛ ُحرِّ

،ال ُحَسْينٍ  َواِلتِّفَاقِ  َمْسعُوٍد، اْبنِ  قَْولِ  ِمنْ  آِخَرهُ  دِ َوُمحَ  َعْجاَلَن، َواْبنِ  ُجْعفِيِّ  مَّ

 ِديثِ حَ ال آِخرِ  فِي ِذْكِرهِ  تَْركِ  َعلَى َحرِّ ال ْبنِ  َحَسنِ ال َعنِ  ِرَوايَتِِهمْ  فِي أَبَانَ  ْبنِ 

ِ  َعْبدِ  َعنْ  َغْيِرهِ  َوَعنْ  َعْلقََمةَ  َعنْ  التََّشهُّدَ  َرَوى َمنْ  ُكلِّ  اتِّفَاقِ  َمعَ   ْبنِ  ّللاَّ

ُ  َذلَِك، َعلَى َمْسعُودٍ  .أَْعلَمُ  َوّللاَّ  

ا ثَنَا ُزَهْيٍر؛ َعنْ  َشبَابَةَ  َحِديثُ  َوأَمَّ دٍ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  فََحدَّ فَّاُر، ُمَحمَّ ثَ  الصَّ  نَاَحدَّ

ثَنَا ُمْكَرٍم، ْبنُ  َحَسنُ ال اٍر، ْبنُ  َشبَابَةُ  َحدَّ ثَنَا َسوَّ  ْبنُ  ُزَهْيرُ  َخْيثََمةَ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا ُمَعاِويَةَ، ،ال ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ  َمةُ َعْلقَ  أََخذَ : قَالَ  ُمَخْيِمَرةَ، ْبنِ  قَاِسمِ ال َعنِ  َحرِّ

ِ  َعْبدُ  َوأََخذَ : قَالَ  بِيَِدي، ِ  َرُسولُ  أََخذَ : قَالَ  بِيَِدي، َمْسعُودٍ  ْبنُ  ّللاَّ  بِيَِدي  ّللاَّ

ِ  التَِّحيَّاتُ ": التََّشهُّدَ  فََعلََّمنِي لََواتُ  هلِلَّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  السَّاَلمُ  َوالطَّيِّبَاُت، َوالصَّ

ِ  َوَرْحَمةُ  النَّبِيُّ  ِ  ِعبَادِ  َوَعلَى َعلَْينَا السَّاَلمُ  َوبََرَكاتُهُ، ّللاَّ الِِحينَ  ّللاَّ  أَْشَهدُ  ،الصَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  ًدا أَنَّ  َوأَْشَهدُ  ّللاَّ ِ  َعْبدُ  قَالَ  ،"َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ  فَإَِذا": ّللاَّ

اَلة؛ ِمنَ  َعلَْيكَ  َما قََضْيتَ  فَقَدْ  َذلِكَ  قُْلتَ   َوإِنْ  فَقُْم، تَقُومَ  أَنْ  ِشْئتَ  فَإَِذا الصَّ

 قَْولِ  ِمنْ  َجَعلَهُ  َحِديثِ ال آِخرَ  فََصلَ  َوقَدْ  ثِقَةٌ، َشبَابَةُ  ؛"فَاْقعُدْ  تَْقعُدَ  أَنْ  ِشْئتَ 

ُ  ، النَّبِيِّ  َكاَلمِ  فِي آِخَرهُ  أَْدَرجَ  َمنْ  ِرَوايَةِ  ِمنْ  أََصحُّ  َوُهوَ  َمْسعُوٍد؛ اْبنِ   َوّللاَّ

.أَْعلَمُ   

بِيعِ  ْبنُ  َغسَّانُ  تَابََعهُ  َوقَدْ   ْبنِ  نِ َحسَ ال َعنِ  ثَْوبَاَن، اْبنِ  َعنِ  فََرَوْوهُ  َوَغْيُرهُ، الرَّ

اْلَحرِّ  َكَذلَِك، َوَجَعلَ  آِخرَ  اْلَحِديثِ  ِمنْ  َكاَلمِ  اْبنِ  َمْسعُوٍد، َولَمْ  يَْرفَْعهُ  إِلَى النَّ بِّي 

.)3(  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ار، تص، وتوضع عند ملتقى األسانيد لالخإلى سند آخر ( )ح(: هي حاء التَّحويل، أي: تحويل السند1)

للمتن أكثر من سند. وهذا عندما يكون  

.الرسالة مؤسسة طـ ،720 - 755/ 1 الدارقطني سنن( 7)  

.156 ،157/ 7 الدارقطني سنن( 3)  
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 فائدة: 

لنبيا كالم من ثابتًا المدرج اللفظ هذا ويكون ما، رواية في اإلدراج يقع قد

.أخرى رواية من ولكن ،  

 في باإلدراج الحكم وقع ماوربَّ : تعالى ّللا رحمه حجر ابن الحافظ قال

 رواية من لكن ، النبي كالم من ثابتًا المدرج اللفظ ذلك ويكون حديث

.أخرى  

 لَجْهُل،ا فِيَها يَْنِزلُ  أَلَيَّاًما، السَّاَعةِ  يََديِ  بَْينَ  إِنَّ ": موسى أبي حديث في كما

.القَْتلُ : َوالَهْرجُ  الَهْرُج؛ فِيَها َويَْكثُرُ  الِعْلُم، فِيَها َويُْرفَعُ   

 المك من "القَْتلُ : َوالَهْرجُ ": قول أنَّ  وبيَّن الرواة من الحفاظ بعضُ  فََصلَهُ 

 يف مرفوًعا آخر وجه من بذلك تفسيره ثبت فقد ذلك، ومع موسى؛ أبي

 ّللا رضي هريرة أبي عن عنهما ّللا رضي عمر بن ّللا عبد بن سالم حديث

.عنه  

 ومثل ذلك: حديث: "أَْسبِغُوا اْلُوُضوءَ ")1(.

 َوْيلٌ  ،اْلُوُضوءَ  أَْسبِغُوا": ذكره تقدم الذي عنه ّللا رضي هريرة أبي فحديث

 من ، النبي عن ثبت "اْلُوُضوءَ  أَْسبِغُوا": قوله فإن ؛"النَّارِ  ِمنَ  لأِلَْعقَابِ 

.مسلم صحيح في عنهما ّللا رضي عمروٍ  بن ّللا عبد حديث  

اإلدراج بعدَّة أمور: يُعرفو  

 ةٍ ِرَوايَ  فِي ُمْنفَِصاًل  بُِوُروِدهِ  َذلِكَ  َويُْدَركُ : تعالى ّللا رحمه السيوطي قال

اِوي، ِمنَ  َذلِكَ  َعلَى بِالتَّْنِصيصِ  أَوْ  أُْخَرى، ةِ األَ  بَْعضِ  أَوْ  الرَّ  أَو ،ُمطَّلِِعينَ ال ئِمَّ

 بِاْستَِحالَةِ  َكْونِهِ   يَقُولُ  َذلِكَ )7(.

ا ما جاء منفصال من  طريق آخر فقد ضربنا له مثال.فأمَّ  

:هو كالمه من أنه الراوي نصَّ  ما مثال وأما  
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ِ  َعْبدِ  حديث من :الخطيب رواه ما : قَالَ  عنه، ّللا رضي َمْسعُودٍ  ْبنِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِ  يُْشِركُ  َوُهوَ  َماتَ  َمنْ ": يَقُولُ   ّللاَّ  النَّاَر، َدَخلَ  َشْيئًا بِاهللَّ

ِ  َشْيئًا َدَخلَ  اْلَجنَّةَ ")3(.  َوَمنْ  َماتَ  َوهُوَ  اَل  يُْشِركُ  بِاهللَّ

هو كالمه من أنه مسعود ابن من التصريح أخرى روايات في جاء فقد  

ِ  َعْبدِ  َعنْ  الصحيحين ففي ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  عنه، ّللا رضي ّللاَّ  َمنْ ":  ّللاَّ

ِ  يُْشِركُ  َماتَ  ِ  يُْشِركُ  اَل  َماتَ  َمنْ ": أَنَا َوقُْلتُ  "،النَّارَ  َدَخلَ  َشْيئًا بِاهللَّ  َشْيئًا بِاهللَّ

 َدَخلَ  الَجنَّةَ ")7(.

.هو كالمه من انيالثَّ  الشطر أن عنه ّللا رضي مسعود ابن حصرَّ فهنا   

: النبي كالم من يكون أن يستحيل ما ومثال  

ِ  َرُسولُ  قَالَ : عنه ّللا رضي هَُرْيَرةَ  أَبِي حديث  الَمْملُوكِ  لِْلَعْبدِ ":  ّللاَّ

الِحِ  ِ، َسبِيلِ  فِي الِجَهادُ  لَْواَل  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي أَْجَراِن، الصَّ  َوبِرُّ  َوالَحجُّ  ّللاَّ

 أُمِّي، أَلَْحبَْبتُ  أَنْ  أَُموتَ  َوأَنَا َمْملُوكٌ ")6(.

 أَبِي َكاَلمِ  ِمنْ  إِلَْخ، "بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي": فَقَْولُهُ : ّللا رحمه السيوطي قال

، يَتََمنَّى أَنْ   ِمْنهُ  يَْمتَنِعُ  أِلَنَّهُ  هَُرْيَرةَ؛ قَّ هُ  َوأِلَنَّ  الرِّ  َذاكَ  إِذْ  تَُكنْ  لَمْ  أُمَّ

َها)5(.  َمْوُجوَدةً  َحتَّى يَبِرَّ

 ّللا يرض هَُرْيَرةَ  أَبُو قَالَ : مسلم صحيح في الكالمين بين الفصل جاء وقد

 أَبِي نَْفسُ  َوالَِّذي أَْجَراِن، اْلُمْصلِحِ  اْلَمْملُوكِ  لِْلَعْبدِ ":  ّللاِ  َرُسولُ  قَالَ : عنه

، ّللاِ، َسبِيلِ  فِي اْلِجَهادُ  لَْواَل  بِيَِدِه، هَُرْيَرةَ  ي، َوبِرُّ  َواْلَحجُّ  أَُموتَ  أَنْ  أَلَْحبَْبتُ  أُمِّ

 َوأَنَا َمْملُوكٌ ")2(.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.870 ،815/ 7 الصالح ابن على النكت( 1)  

.316/ 1 الراوي تدريب( 7)  

.718/ 1 النقل في المدرج للوصل الفصل( 3)  

.57 ومسلم ،1738 البخاري( 7)  

.7678 البخاري( 6)  

.312/ 1 الراوي تدريب( 5)  

.1556 مسلم( 2)  
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ـلَّلُ ـــُمْهَجـــتِي تتح إالَّ  َوَمــا ِهــي ُمَدبَّجا * فَْوَق َخـدِّي َدْمِعي َوأْجَريـتُ   
 

ه يريد النَّاظم أن؛ دمعه جرى فوق  ، اج، والتدبيج مأخوذ من الديبُمزيِّناخدِّ

ونان والتدبيج، التزيين، أي: أنَّ دمعه ذا حسن وزينة، والتدبيج ما فيه ل

يٌَّن بلونين، وهو يقصد الدمع وا لدم، فأكثر، وعلى هذا فدمعه مدبَّج أي: مزَّ

 كما قال البوصيري في البردة:

ر جيراٍن بذي سلِم * مزجت دمعا جرى من مقلٍة بدمِ )1(.  أمن تذكُّ
 

 وما هي إالَّ مهجتي تتحلَُّل، أي: أنَّ ذلك التزيين الذي تراه من مزج دمعي

ي، بدمي، فظاهره زينة، ولكنَّ الحقيقة أنَّه عذاب أتعذَّبه، فما هي إالَّ مهجت

 أي: روحي، تتحلَّل، أي: تذوب شيأ فشيأ.

ى جميال، فير فالنَّاظر يرى مزج دمع براق مع دم أحمر يعطي لونا زهريًّا

رط فيَّ الجمال، فيظنَّ الذي ال يعلم حالي؛ أنَّ ذلك اللون الجميل كان من ف

سعادتي وراحتي، ولكنَّ الصحيح؛ أنَّها روحي تذوب من شوقي ومن 

 العذاب. 

 وفي هذا البيت يذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

.ُمَدبَّجا َخـدِّيفَْوَق  َدْمِعي َوأْجَريـتُ الحديث المدبَّج: وذلك في قوله:   
 

 الحديث المدبَّج

 المدبَّج لغة:
 شهنق: َدْبجاً  الشيءُ  َدبَجَ التَّزيين، تقول:  ، وهوالتدبيجاسم مفعول من 

ت سقاها: األرضَ  المطرُ  َدبَجَ : ويقال ،وزيَّنَه يباجُ ، ووأَزهرت فاخضرَّ : الدِّ

قيل ، وبشرته ُحْسن: الوجه وديباج ،حرير ولُْحمته َسداه الثياب من ضربٌ 

 هما الخدَّان، وسمِّي بذلك لتساويهما وتقابلهما، أو لما فيه من حسن)7(.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ات بـ : الكواكب1)  صنهاجيال حماد بن سعيد بن البرية، لمحمد خير مدح في الدرية ( قصيدة البردة المسمَّ

.البوصيري  

.368( لسان العرب، والقاموس الوسيط، وعقد الدرر لأللوسي ص 7)  
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 واصطالحا:

 الحديث المدبَّج: هو أن يروي كل قرين عن أخيه)1(. 

 قال البيقوني: 

 وما روى كلُّ قرين عن أخْه * مدبَّج فاعرفه حقًّا وانتخهْ )7(. 

اويان يشتركون في السن، أي: من طبقة واحد  ة، أوويجب أن يكون الرَّ

هما شيخ يشتركون الرواية عنه.في اإلسناد، أي: أن يكون ل  

واية عنكبر من اآلخريكون أحدهما أوقد   ، وهذا ال يضر فالعبرة في الرِّ

هم أقران حينها لروايتهم عن هذا الشيخ.شيخ واحد، ف  

مثاله في الصحابة: رواية عائشة عن أبي هريرة، وأبي هريرة عن 

 عائشة.

مر ومثاله في التَّابعين: رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية ع

 عن الزهري.

 ومثاله في من بعدهم: رواية مالك عن األوزاعي، واألوزاعي عن مالك.

ة من عموم رواية األقران.والحديث  المدبَّج، هو صورة خاصَّ  
 

 رواية األقران

 واألقران لغة: جمع قرين، بمعنى المصاحب)3(. 

واصطالحا: أن يروي أحد القرينين المتقاربين في السن واإلسناد عن 

 اآلخر)7(. دون أن يروي عنه الثَّاني.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.716( يُنظر معرفة علوم الحديث 1)  
( نظم البيقونية في علم الحديث.7)  
( القاموس المحيط.3)  
.712/7( يُنظر التقييد واإليضاح والتتدريب 7)  
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اوي تشارك فإن: حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال  األمورِ  ِمنَ  أمر في معهُ  َوَمن الرَّ

واية، الُمتعلقةِ   وعالنَّ  فهو المشايخ عن األخذُ و واللَّقي، السِّن،: مثل بالرِّ

 روى وإذا قرينه، عن راوياً  يكونُ  حينئذٍ  ألنَّهُ  األقران؛ رواية: لهُ  يُقال الذي

ل، ِمنَ  أخصّ  وهو الُمَدبَّج، فهو اآلخِر، عن القرينينِ  :أي منهما، كلّ   األوَّ

 فُكلّ  ُمَدبَّج أقراٌن، وليس ُكلّ  أقران ُمَدبَّجاً )1(. 

 كرواية ابن عباس، عن أسامة بن زيد.

: قال أنه  النبي عن عنه، ّللا رضي أسامة عن عباس، ابن عنمثال: 

 "ال ربا إالَّ  في النَّ سيئة")7(. 

، عن ابن عبَّاس أسامة بن زيد فهذه تسمَّى رواية األقران، فإن روى

 يصبح الحديث مدبَّجا.

 قال العراقي:

نِد * والسنِّ غالبًا وقسميِن اعُددِ  والقُرنَا مِن استوْو في السَّ  

ـًجا وهــو إن كــل  أخـــْذ * عـن آخـر وغيـرهُ انفراد فذْ )3(.  ُمدبَـّ

معرفة رواية األقران بقسميها: فائدة  

يادة  األقران، هي نفي توهُّم إنَّ الفائدة األولى من معرفة رواية أو الزِّ

ع في تكرار في السَّند، فاألقران يروون في الغالب عن شيخ واحٍد فإذا وق

السند رواية أحدهما عن اآلخر قد يظنُّ الباحث أنَّ هذا تصحيف أو خطأٌ، 

به، كرواية  امة.ابن عبَّاس عن أسامة، فيكتب رواه ابن عبَّاس وأسفيُصوِّ  

ورواية الليث عن مالك وهما قرينان عن الزهري، فيظنُّ أنَّ قول الليث 

ا، عن مالك وهم من الليث، واألصل رواية الليث عن الزهري، فيُسقط مالك

وكذلك يظن أنَّ "عن" قد أُبدلت بـ "الواو"، فيحذف "عن" ويجعل 

فيروي الحديث عن مالك والليث عن الزهري، واألصل مكانها "واو"، 

 هو عن الليث عن مالك عن الزهري)7(. 
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 رواية األباء عنمن  وكذلك الحال يكون في رواية األكابر عن األصاغر،

لعباس كرواية الصديق عن ابنته عائشة رضي ّللا عنهما، ورواية ا األبناء

عن ابنيه الفضل وعبد ّللا، أو رواية أبي داود عن ابنه أبي بكر بن أبي 

داود)6(، أو رواية الشيخ عن تلميذه، فاألصل أن يروي التِّلميذ عن شيخه، 

 ولكن قد يروي الشيخ عن تلميذه وقد وقع، وهو المدبَّج، فقد يتوهَّم

د البعض أنَّ السند مقلوب، كأن يروي الزهري عن مالك، فيظن أنَّ السن

.فيه قلبا، والعكس هو الصحيح  

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.175 :النَّظر ( نزهة1)  

.7128( اخرجه البخاري 7)  

( ألفيَّة العراقي في علم الحديث.3)  

 ص الحديث مصطلح وتيسير ،56-53 ص الزبيدي المكي بن لعثمان العنبرية؛ للمزيد يُنظر: القالئد (7)

157.  

.156( يُنظر الباحث الحثيث البن كثير 6)  
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 ثم قال رحمه ّللا تعالى:

بـــلُ َوقَلبِي الُمبَل َصْبِري َوُمفتِرق َوُسْهــِدي َوَعبـــرتِي * َجْفنِي فمتَّفِقٌ   

هده، النَّاظم رحمه ّللا تعالى؛ أن جفونه، ويريد بها ذبول الجفن، وسيريد 

قوله: وعبرتي، أي دمعي، وعبرتي، من عبرت ة النَّوم، ووالسهد قلَّ 

، وقلَّة الدمعة من العين إذا سالت، فالنَّاظم اتَّفق واجتمع عليه ذبول جفونه

 نومه، وجريان دمعه.

أورثه الصبر، أو؛ أنَّ صبره مشتَّت، فثم قال: ومفترق صبري، أي: فارقه 

وسواسا في القلب والصدر، لقوله: وقلبي المبلبُل، والُمبلبل، أي 

 الموسوسُ )1(. 

اء قلبه المبلبل، أيوكأنَّ النَّاظم قال: إنَّ صبره قد باد واضمحلَّ  : ، من جرَّ

ش بالهمِّ والمكدَّر بالوسواس.  المشوَّ

ّللا تعالى: وفي هذا البيت يذكر النَّاظم رحمه  

ل: الحديث   قٌ فمتَّفِ المتَّفق والمفترق: وذلك في قوله في الشطر األوَّ

...َصْبِري َوُمفتِرق...، وفي الشطر الثاني: َجْفنِي  

 

 المتفق والمفترق

لغة: والمفترق المتَّفق  

  من اتَّفق، والتَّوافق، التطابق. المتَّفق اسم مفعول

ق، واالفتراق، التباعد، وهو ضد التطابوالمفترق اسم فاعل من افترق، 

ح: والفراق الهجارن، وهو على نفس معنى التباعد، تقول انفرق الصب

 انفصل عن الليل)7(. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر مختار الصحاح مادة بلبلة.1)  
( مجموع معاجم اللغة.7)  
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 واصطالحا:

ذوات األشخاص. وهو األسماء التي اتَّفقت خّطًا ولفظا، وافترق في  

اة وأسماء آأي:  وَّ م.فصاعدا وتختلف أشخاصه بائهمأن تتفق أسماء الرُّ  

و وصورته؛ أن يشترك راويان أو أكثر في االسم، أو االسم واسم األب، أ

 في االسم واسم األب واسم الجد، أو في النسبة، أو في الكنية.

 ًدا،فصاع آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت إن الرواة: حجر ابن الحافظ قال

 إذا وكذلك أكثر، أم منهم اثنان ذلك في اتفق سواء أشخاصهم، واختلفت

 المتفق: هل يقال الذي النوع فهو والنسبة، الكنية في فـصاعًدا اثنان اتفق

 والمفترق)1(.

اويان المتَّفقان في االسم لك ونهما وإنَّما يحسن إيراد ذلك فيما اشترك الرَّ

 متعاصران، واشتركا في بعض شوخهما أو في الرواية عنهما.

 مثال:

مالك: اشترك في هذا االسم خمسة رجال، منهم اثنان من أنس بن  - 1

حابة؛ وهما أنس بن مالك بن النَّْضر، مولى رسول ّللا  .الصَّ  

 وأنس بن مالك الكعبي القشْيري، رضي ّللا عنهما.

لهم الفرهي – 7 دي الخليل بن أحمد: اشترك في هذا االسم ستَّة أشخاص أوَّ

 شيخ سيبويه)7(. 

3 – أحمد بن جعفر بن حمدان: اشترك في االسم أربعة أشخاص في عصر 

 واحد)3(. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.165النكت ص ( نزهة النَّظر مع 1)  

.375 – 7/315المفترق للبغدادي وتدريب الراوي و( المتفق 7)  

.7/315، تدريب الراوي 778( المتفق والمفترق للبغدادي، فتح المغيث للعراقي 3)  
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:إجمااًل  نذكرها :ثمانية والمفترق المتفق وأقسام  

.آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من( 1  

ذكره.السابق  أحمد، بن الخليل: مثل  

.وأجدادهم آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من( 7  

.أربعةمنه  حمدان، بن جعفر بن أحمد: مثل  

.والنسبة الكنية في اتفق ما( 3  

.اثنانمنه  الجوني، عمران أبو: مثاله  

.األب وكنية االسم في اتفق ما( 7  

.أربعةمنه  صالح، أبي بن صالح: مثاله  

.وأنسابهم آبائهم وأسماء أسماؤهم اتفقت من( 6  

.الطبقة في متقاربان اثنان األنصاري، ّللا عبد بن محمد: مثاله  

، وهذا كثير.فقط الكنية أو، فقط االسم في اتفقوا من( 5  

.يهإل المنسوب في ويفترقا اللفظ حيث من النسبة في يتفقا أن( 2  

:والحنفي الحنفي،: مثاله  

.حنيفة بني إلى نسبة -أ  

.الحنفي المذهب إلى نسبة -ب  

 8( أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم)1(.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/ 7" الراوي تدريب" ،750/ 7 للسخاوي" المغيث فتح" ،737-775 للعراقي" المغيث فتح: "نظر( ي1)

315-375.  
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 ثمَّ قال رحمه ّللا تعالى:

ِمنـك آُمـــلُ  َوَما َحظِّـي َومختلِـف َولَْوَعتِي * َوَشْجِوي َوْجِدي َوُمؤتلِفٌ   

و أوعطف النَّاظم على البيت الذي قبله بقوله: ومؤتلف، أي: متناسب، 

، والوجد هو: وشجوي ولوعتي وجدي، أو مجتمع، أو متعاشر، متالئم

حالة نفسية تجعل اإلنسان متأثرا بعواطفه أكثر من تأثره بفكره)1(، والوجد 

من أسماء المحبَّة، والشجو هو: الهم والحزن)7(، واللَّوعة: ُحرقةٌ  في 

، وعلى هذا لكذ نحو أو حزنٍ  أَو همٍّ  أَو حبٍّ  من اإلنسان يجده وأَلمٌ  القلب

به.حبُّه لمحبوبه، مع حزنه وُحرقة قل، مفقد تناسب وتعاشر عند النَّاظا  

 ، أي: أيُّ آمل ومختلف، أي: متباين ومتغاير، حظي، أي: بختي، وما منك

قد رجوه منك، فمراده؛ أنَّه كما ائتلف حبَّه مع حزنه وحرقة قلبه، فأ شيء

 اختلف، بخته وحظُّه، مع ما يأمله منه.

 وفي هذا البيت يذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ل: الحد  فٌ َوُمؤتلِ يث المؤتلف والمختلف: وذلك في قوله في الشطر األوَّ

...َحظِّـي َومختلِـفوفي الشطر الثاني: ، ...َوْجِدي  

 

 المؤتلف المختلف

 المؤتلف والمختلف لغة:

ؤم والتال والتالقي االجتماع: بمعنى، االئتالف من فاعل اسم: المؤتلف

  النفرة. ضد :وهو والتعاشر

 والمختلف: اسم فاعل من االختالف، بمعنى: التباين، وعدم التطابق)3(.
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 واصطالحا:

 ا،لفظً  وتختلف خّطًا، األنساب أو الكنى أو األلقاب أو األسماء تتفق أن

 سواء أكان مرجع االختالف في اللفظ: النقط، أم الشكل)7(.

 اسعب مثل لفظًا، اختلف لكنه خطًّا اتفق الذي هو: والمختلف فالمؤتلف

 كلمةال تركيب في اللفظ أن يعني ،ذلك أشبه وما وحباط، وخياط وعياش،

 ؤتلفًام وسمي مختلفًا، مؤتلفًا يسمى فهذا النطق، في تختلف لكن واحٌد،

 الئتالفه خطًّا، وُسمي مختلفًا الختالفه نطقًا)6(.

 ال كانت ألنها واحدةٌ؛( وعياش - عباس) كلمة كانت المتقدمين عند فمثاًل 

 لبابا فإن المتأخرين عند أما ،(اسىع) هكذا ترسم كانت تنقط، وال تُشكَّل

 يقل فيه االشتباه؛ ألنهم يُعجمون الكلمات؛ أي: ينقطونها)5(.

:مثاله  

م و َساَلم( 1 .الالم بتشديد والثاني ،الالم بتخفيف لاألوَّ  ،َسالَّ  

ر و ِمْسَور( 7  الواو، وتخفيف السين وسكون الميم بكسر لاألوَّ  ،ُمَسوَّ

.الواو وتشديد السين وفتح الميم بضم والثاني  

از( 3 ار و البَزَّ .راء آخره والثاني ،زاي آخره لاألوَّ ، البَزَّ  

ِزي و الثَّْوري( 7 والزاي. اءبالتَّ  انيوالثَّ  والراء، بالثاء لاألوَّ  ،التَّوَّ  

( حبَّان و حيَّان.6  

( ُعبْيدة و َعبِيدة.5  

( األْذرعي و األْدُرعي.2  

ر ال ، أي: المتَّفق والمفترق، بأنَّ هذا األخيوع يختلف عن سابقهفهذا الن

اوي خطًّا وال لفظا، فأنس بن مالك مالك، يكتب ك ذلك يتغيَّر فيه اسم الرَّ

بق تفترق األشخاص كما س كنوينطق على ما هو عليه بال تغيير، وال

، فهو يُسمَّى به أكثر من شخص.وبيّنا  
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ا المؤتلف  في  والمختلف فتتفق األسماء في صورته خّطًا، وتختلفوأمَّ

ه النُّطق، بصرف النَّظر عن االختالف، بأن يكون بنقط الحروف من عدم

 أو شكلها.

:والمختلف المؤتلف معرفة أهمية  

 بن علي قال حتى الفن، هذا مهمات من ومعرفته: حجر ابن الحافظ قال

المديني: أشد التصحيف ما يقع في األسماء)2(، ووجَّ هه بعضهم بأنه شيء 

  ال يدخله القياس، وال قبله شيء يدل عليه وال بعده)8(.

:والمختلف المؤتلف معرفة ضوابط  

.مفردهب اسم كل بالحفظ، يُضبَط وإنما انتشاره، لكثرة له، ضابط ال أكثره  

:قسمان وهو ضابط، له ما ومنه  

 كل إن: نقول أن مثل خاصة؛ بُكت أو خاص لكتاب بالنسبة ضابط له ما( 1

 إالَّ  المهملة ثم بالمثناة فهو ،"يََسار" والموطأ الصحيحين في وقع ما

.المعجمة ثم بالموحدة فهو بشار، بن محمد  

 أن لمث خاصة، تبكُ  أو لكتاب بالنسبة ال أي: العموم على ضابط له ما( 7

.وهكذا الخمسة نذكر ثم خمسة، إال الالم، مشدد كله" َساّلم: "نقول  

ر نوعا أنَّنا ذكرنا المتَّفق والمفترق، وذكرنا المؤتلف والمختلف، نذكوبما 

 آخر من جنسهما، وهو أعم منهما في المعنى، وهو المتشابه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني الجامع.1)  

( السابق.7)  

( يُنظر معاجم اللغة.3)  

.782/ 7 للصنعاني األفكار توضيحو ،55 :ص األثرية التعليقات: ( يُنظر7)  

.137 :ص عثيمين البن" البيقونية شرح( 6)  

.133: ص تصرفب عثيمين، البن البيقونية شرح( 5)  

.17/ 1 المحدثين تصحيفات في المديني ابن قول: نظر( ي2)  

.150: ص النكت مع النظر نزهة( 8)  
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 المتشابه

 المتشابه لغة:

اسم فاعل من التشابه)1(، وهو نوع من المماثلة حيث توجد مطابقة من 

 وجه ومخالفة من وجه آخر)7(. 

 واصطالحا:
 أو ا،خطًّ  ال لفًظا، اآلباء أسماء وتختلف وخطًّا، لفظًا الرواة أسماء تتفق أن

.نطقاو خطا اآلباء أسماء وتتفق نطقا، الرواة أسماء تختلف كأن، بالعكس  

 فهو: متَّفق ومفترق، ومؤتلف ومختلف، أو بالعكس.

 مثاله:

ل د بن ُعقْيل، بضم العين، فاألوَّ  محمَّد بن َعقيل، بفتح العين، ومحمَّ

 نيسابوري، والثَّاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما ُمتقاربة.

اة نطقا وتأتلف خطَّا، وتتفق أ وَّ سماء أو بعكس ذلك: كأن تختلف أسماء الرُّ

 اآلباء خّطًا ولفظا.

 مثاله:

ل بالشين المعجمة   اءوالحُشريح بن النُعمان، وُسريج بن النُّعمان، األوَّ

اني لي بن أبي طالب رضي ّللا عنه، والثَّ المهملة، وهو تابعي يروي عن ع

 بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري.

.قع االتِّفاق في االسم واالسم األب، واالختالف في النسبةي وكذلك؛  

د.واألس ويقع كذلك بالتَّقديم والتأخير، مثال: األسود بن يزيد، ويزيد بن  

وأيُّوب  مثال: أيُّوب بن سيَّار، أو يكون التقديم والتأخير في حروف االسم،

 بن يسار.

دة. ا سبق أنواع متعدِّ  ويتركَّب ممَّ

 موعد الرواة، أسماء ضبطوفائدة معرفة كل األنواع الثالثة: يكمن في 

.والوهم التصحيف في الوقوع وعدم بها، النطق في االلتباس  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني.1)  

( ابن فارس مادة ش ب ه.7)  
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 ثمَّ قال رحمه ّللا تعالى:

ــلُ  بَِمْوُضوع * فغْيِري ـناـَوُمَعْنَعـ ُمْسنَدا عنـي الَوْجـدَ  ُخـذِ  الَهَوى يَتَحلَـّ  
 

م: حبوبه بل لسامعه، فقال: خذ الوجد عني، يريد الناظوهذا الخطاب ال لم

خذ الودَّ مني ال من غيري، مسندا، أي: أي متَّصال مرفوعا، أو معنعنا، 

 أشرنا،تُقبل من غير المدلِّس كما سبق و أي: أو حتَّى معنعنا، فإنَّه العنعنة

طاع تخشى انق فهو يريد: خذ أيُّها الطالب عني الودَّ مسندا أو معنعنا وال

ر في الحبِّ بل أنا الصادق الثقة الوفالسند فإنِّي غير مد ي،لِّس وال مزوِّ  

 فغيري، أي: ما سواي ممَّن يدعي المحبَّة، بموضوع الهوى، أي: بمكذوب

ب، أو:ب، يتحالهوى والح ل ويتهرَّ ني: بموضوع الهوى، يع لَّل، أي: يتنصَّ

ه في سيرة الحب وميدانه، يتحلَّل، يضمحلُّ ألنَّه ال يقدر عليه، لقلَّة و دِّ

ما  وعلى االثنين، يكون، ما سواه ال يقدر على أو قلضة خبرته، وحبِّه،

ا لضعفه في ميدان الحب والهوى،  به أو لكذيقدر عليه من الحب والود، إمَّ

 في ادعاء الحب.

اظم رحمه ّللا تعالى في هذا البيت:ذكر النوقد   

.ُمْسنَدا عنـي الَوْجـدَ  ُخـذِ الحديث المسند: وهو في قوله:   

 والحديث المعنعن: وهو في قوله: ومعنعنا.

ــلُ  بَِمْوُضوع فغْيِريوالحديث: الموضوع: وهو في قوله:  .الَهَوى يَتَحلَـّ  

 الحديث المسند

 المسند لغة:

المسند اسم مفعول من سند، والُمسند ما يُستند عليه)1(، وهو ما يُعتمد 

 عليه)7(، ويُحمل على الكالم، تقول أسند الكالم إليه أي: نسبه له.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( المعحم الرائد.1)  

غة الفقهاء.( معجم ل7)  
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 واصطالحا:

 الحديث المسند هو: المتَّصل المرفوع.

 قال السيوطي:

ل  وقيل الثَّاني)1(.   والمسند المرفوع ذو اتِّصال * وقيل أوَّ

 وقد قيل في المسند ثالثة مصطلحات:

ل: هو المتَّصل، سواء مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا.  األوَّ

طعا.بغض النظر عن السند متصال كان أو منق مطلقا الثاني: هو المروفوع  

 والثالث: هو المتصل المرفوع.

 قال العراقي:

أو ما قد ُوصْل * لو مع وقٍف وهو في هذا يقلْ  ،والمسند المرفوع  

فـع مـع الوصـِل معــا * شـرط بـه الحـاكـم فيـه قطعـا)7(.   والثَّالـث الرَّ

د واستقرَّ األمر؛ أنَّ الحديث المسند، هو المتصل المرفوع، وعلى هذا فق

.نبي اجتمعت فيه صفتان، وهي: اتِّصال السند في الظاهر، ورفعه إلى ال  

وهذا هو األشهر في تعريف المسند وهو الذي ذكره الحاكم 

حه الحافظ ابن حجر)7(.  النيسابوري)3(، ورجَّ

 وبه قال البقوني في منظومته:

 والمسند المتَّصل اإلسناد مْن * راويه حتَّى المصطفى ولم يبنْ )6(. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

الحديث.( ألفية السيوطي في علم 1)  

( ألفية العراقي في علم الحديث.7)  

.12( معرفة علوم الحديث ص: 3)  

( يُنظر: نزهة النَّهر النَّظر والنكت.7)  

( المنظومة البيقونيَّة في علم الحديث لمحمد أو طه البيقوني.6)  
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 الحديث المعنعن

 المعنعن لغة:
 اسم مفعول من َعْنَعنْ  بمعنى قال: "َعْن، َعنْ ")1(.

 أكثر أو رواته من واحدٌ  راو فيه يقول الذي الحديث هو: واصطالًحا

 عن فالن عن فالن)7(، من غير بيان للتحديث أو اإلخبار، أو السماع)3(.

قال ابن الصالح: اإلسناد المعنعن هو الذي يقال فيه: عن فالن عن 

 فالن)7(.
كقول: حدثَّنا "، ويدخل في هذا النوع المؤنَّن: وهو ما يُروى بلظ "أنَّ 

..فالن أنَّ فالن قال.  

: لغة والمؤنن  

 اسم مفعول من أنن يؤنن فهو مؤنن)6(، بمعنى: قال أن، أن.

 واصطالحا: هو ما روي بلفظ "أن"؛ كحدثنا فالن، أن فالنا قال: كذا)5(.

وحكم الحديث المعنع والمؤنَّن: هو االتِّصال لغير المدلِّس، فإن كانت 

ح با العنعنة لسَّماع من مدلِّس فال يُحكم على الحديث باالتِّصال حتَّى يُصرِّ

 في موضع آخر.

: فائدة  
 بوتَ ث الحديث أئمة وبعض المديني ابن وشيخه البخاري اإلمام اشترطقد 

 اإلمام وباألخص األئمة معظم أما بالعنعنة، عنه رواه عمن الراوي مالقاة

 لم وإن ،اللقاء إمكانية مع واحد عصر في كونهما بثبوت اكتفوا فقد مسلم،

 إلماما ذلك على االتفاق ونقل تشافََها، أو اجتمعا أنهما قط خبر في يثبُت

 مسلم نفسه كما في مقدمة صحيحة)2(.

 ر؛المعاص غير بخالف ،السماع على محمولة المعاصر عنعنةوعلى هذا ف

 ثبوت السماع على حملها فشرط منقطعة، أو مرسلة تكون فإنها

 المعاصرة؛ إال من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع)8(.
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ل: ثبوت المعاصرة،  فخرجنا من هذا أنَّ العنعنة مقبول بشرطين، األوَّ

 والثَّاني: البراءة من التدليس.

 مإبراهي بن قاإسح حدثنامسلم: مثال الحديث الصحيح المعنعن: قال 

 يرجب بن سعيد عن مصرف بن طلحة عن مغول بن مالك عن وكيع أخبرنا

 لتسي جعل ثم ،الخميس يوم وما الخميس يوم" :قال أنه عباس ابن عن

  ّللا رسول قال :قال اللؤلؤ نظام كأنها خديه على رأيت حتى دموعه

 بعده اتضلو لن كتابا لكم أكتب والدواة اللوح أو ،والدواة بالكتف ائتوني

 أبدا، فقالوا إن رسول ّللا  يهجر")5(.

ح بالتَّحدالحفاظ سيد المشرق، شيخإسحاق بن إبراهيم: و يث ، وقد صرَّ

د ، ولم يعرف بالتَّدليس وقالحفظ وأئمة العلم بحور منعن وكيع: وهو 

عن  األخير ، وقد عنعنالعلماء سادة من كانوعنعن عن مالك بن مغول: 

ن عن سعيد ب طلحة طلحة بن مصرف: ولم يُعرف بالتَّدليس، وقد عنعن

جبير: وهو إمام حافظ ولم يعرف بالتَّدليس)10(، وهو عن ابن عبَّاس رضي 

اصرة، ّللا عنه، فكل من في السلسلة قد ثبت لهم اللقاء فضال على المع

 ولم يعرف أحد منهم بالتَّدليس، فتحمل عنعنتهم على السماع.

 مسلم بن محمد الزبير أبو منهم ثقات، مع أنَّهم بالتدليس المشتهرين ومن

 في ولكن دعامة، بن وقتادة مهران، بن سليمان واألعمش تَدُرس، بن

 صاً شخ إال اإلسناد من يحذفون فال ثقات، عن إال يدلسون ال أنهم الغالب

 نوإ مشايخهم أكابر عن رواياتهم تقبل ذلك فألجل به؛ ومجزوماً  موثوقاً 

، ولعلهم يسمونه تجويدا أيضا.التدليس عنهم اشتهر  

المدلسين بأسمائهم ومناهم وأحوالهم. وعلى هذا يجب معرفة  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر معاجم اللغة.1)  

.332/ 1 األفكار توضيح( 7)  

 علم في رسالة ،78: ص الحديث علوم مختصر في الروي المنهل ،17/ 1 التمهيد: ذلك في نظر( ي3)

.وغيرها ،75: ص الحديث أصول  

.78/ 13 العرب لسان( 7)  

.58: ص الحديث مصطلح تيسير: نظر( ي6)  

.75: ص الصالح ابن مقدمة( 5)  

.71: ص األثرية التعليقات نظروي ،30/ 1 مسلم صحيح مقدمة( 2)  

.166 :ص النكت مع - النظر نزهة( 8)  

.1532مسلم ( صحيح 5)  

( يُنظر سير أعالم النبالء.10)  
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 الحديث الموضوع

 الموضوع لغة:

ها ما وهذا الفعل الثالثي يأتي على معاٍن كثيرة مناسم مفعول من وضع، 

يخصُّ موضوعنا: وهو االفتراء واالختالق، تقول وضع عليه، إذا كذب 

 وافترى عليه)1(.

 وصطالحا:

 ؛ النبي على المكذوب المصنوع الُمختَلق الحديث هو الموضوع الحديث

.عمد غير أو عمد عن كان سواء  

:رحمه ّللا تعالى قال البيقوني  

 َواْلَكِذبُ  الُمْختَلَقُ  اْلَمْصنُوعُ  * َعلَى النَّبِيْ  فََذلِكَ  اْلَموُضوعُ )7(.

تعالى: ّللا رحمه السيوطي قال  

ا اْلَمْوُضوعِ  َوَغالِبُ  لَفَّقَا قَدْ  َوبَْعُضهُمْ  َواِضُعهُ،*  اْختَلَقَا ِممَّ   

  َكالمَ  بَْعضِ  اْلُحَكَما، َوِمْنهُ  َما * ُوقُوُعهُ  ِمنْ  َغْيرِ  قَْصدٍ  َوَهَما)3(.

:قسمان الموضوع فالحديث  

.وضَعه الرواة أحد تعمد قسم - 1  

.قصد عن ال غلًطا، وقع قسم - 7  

:فمثاله قصد، عن ال خطأ وقع ما فأما  

دٍ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  َعنْ  َماَجْه، اْبنُ  َرَواهُ ما  ، ُمَحمَّ  ُموَسى ْبنِ  ثَابِتِ  َعنْ  الطَّْلِحيِّ

اِهِد، : َمْرفُوًعا َجابٍِر، َعنْ  ُسْفيَاَن، أَبِي َعنْ  اأْلَْعَمِش، َعنِ  َشِريٍك، َعنْ  الزَّ

.بِالنََّهارِ  َوْجهُهُ  َحُسنَ  بِاللَّْيلِ  َصاَلتُهُ  َكثَُرتْ  َمنْ   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر معاجم اللغة.1)  

( المنظومة البيقونيَّة في علم الحديث لمحمد أو طه البيقوني.7)  

ألفية السيوطي في علم الحديث.( 3)  
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ثَنَا: َويَقُولُ  يُْملِي، َوهُوَ  َشِريكٍ  َعلَى ثَابِتٌ  َدَخلَ : َحاِكمُ ال قَالَ   َعنْ  اأْلَْعَمُش، َحدَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجابٍِر، َعنْ  ُسْفيَاَن، أَبِي  اْلُمْستَْملِي، لِيَْكتُبَ  َوَسَكَت؛ ، ّللاَّ

ا  اِر،بِالنَّهَ  َوْجُههُ  َحُسنَ  بِاللَّْيلِ  َصاَلتُهُ  َكثَُرتْ  َمنْ : قَالَ  ثَابٍِت، إِلَى نَظَرَ  فَلَمَّ

ْسنَاِد؛ فَ َكانَ   َوقََصدَ  بَِذلِكَ  ثَابِتًا؛ لُِزْهِدهِ  َوَوَرِعِه، فََظنَّ  ثَابِتٌ  أَنَّهُ  َمْتنُ  َذلِكَ  اإْلِ

 يَُحدِّثُ  بِهِ )1(.

 وحكم هذا النوع: معفوُّ عنه، إذ هو بال قصد.

اوي وال بخطئه، كمثل الحديث  فقد يقع الوضع في ظن السَّامع، ال بقصد الرَّ

أثناء  السابق، فشريك لم يخطئ ولكنَّه قطع الحديث ليكتب الطالب، وفي

نجرَّ ، فالخطأ الذي اشريك ذلك دخل ثابت، فالكالم هنا لثابت، وليس خطأً 

اوي.عنه الوضع بدون قصد هو من وهم السامع، ال من خطأِ الرَّ   

اوي الثقة فيسرد حديثا ليس من قوله صل ى ّللا وكما يمكن أن يخطَئ الرَّ

 عليه وسلم، فالثقة يخطُئ، وكل هذا معفو  عنه وهلل الحمد.

:فأقسام للوضع المتعمدون وأما  

تعالى: ّللا رحمه السيوطي قال  

َداـقَصَ  َرْأيٍ  نَْصرَ  َوبَْعضٌ  ِدينًا*  َداـلِيُْفسِ  بَْعُضهُمْ  ونَ ـَواْلَواِضعُ    

َوىـــاْلهَ  قُ ـيَُوافِ  اـمَ  َراءِ ــلأِلُمَ *  َرَوى قَدْ  ضٌ ـَوبعْ  بًا،ـتََكسُّ  َذاـكَ    

هُ  واــيَدَّعُ  فِيَما األَْجرَ  ُمْحتَِسبِينَ *  واـَوَضعُ  دْ ـقَ  ةٌ ـُصوفِيَّ  مْ ـَوَشرُّ   

مُ ــهُ  مُ ـهُ  ىــاألُلَ  اـأَبَانَهَ  ىـَحتَّ *  مُ ـــلَهُ  اـــُرُكونً  مْ ـــِمْنهُ  تْ ــفَقُبِلَ    

َورْ  * فَمَ ـنْ  َرواهَ ـا فِ ـي ِكتَابِ ـهِ  فََذرْ )7(.  َكاْلَواِضِعينَ  فِي فََضائِلِ  السُّ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

.335/1( تدريب الراوي 1)  

( ألفية السيوطي في علم الحديث.7)  
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:أقسام الوضاعين أن تعالى؛ ّللا رحمه السيوطي فبيَّن  

:الدين إلفساد الحديث يضع من: فمنهم  

نَاِدقَةُ  َوَوَضَعتِ : تعالى ّللا رحمه السيوطي قال  َحاِديثِ األَ  ِمنَ  ُجَماًل  الزَّ

يَن، بَِها يُْفِسُدونَ  ِ  أَْمَرَها، اْلَحِديثِ  َجَهابَِذةُ  فَبَيَّنَ  الدِّ .اْلَحْمدُ  َوهللَّ  

ادِ  إِلَى بَِسنَِدهِ  عُقَْيلِيُّ ال َرَوى نَاِدقَةُ  َوَضَعتِ : قَالَ  َزْيٍد، ْبنِ  َحمَّ  ولِ َرسُ  َعلَى الزَّ

 ِ .َحِديثٍ  أَْلفَ  َعَشرَ  أَْربََعةَ   ّللاَّ  

 الَ قَ  ،اْلَمْهِديِّ  َزَمنِ  فِي َوُصلِبَ  قُتِلَ  ِذيال اْلَعْوَجاءِ  أَبِي ْبنُ  َكِريمِ ال َعْبدُ  ِمْنهُمْ 

ا: َعِديٍّ  اْبنُ   ،َحِديثٍ  آاَلفِ  أَْربََعةَ  فِيُكمْ  َوَضْعتُ : قَالَ  ُعنُقُهُ، لِيُْضَربَ  أُِخذَ  لَمَّ

مُ  .َحَرامَ ال َوأَُحلِّلُ  َحاَلَل،ال فِيَها أَُحرِّ  

، َسْمَعانَ  اْبنِ  َوَكبَيَانِ  ،ال َخالِدٌ  قَتَلَهُ  ِذيال النَّْهِديِّ .بِالنَّارِ  َوأَْحَرقَهُ  قَْسِريُّ  

دِ : اْلَحاِكمُ  قَالَ  ْنَدقَِة، فِي َمْصلُوبِ ال الشَّاِميِّ  يدٍ َسعِ  ْبنِ  َوَكُمَحمَّ  نْ عَ  فََرَوى الزَّ

 اءَ يَشَ  أَنْ  إاِلَّ  بَْعِدي، نَبِيَّ  اَل  النَّبِيِّينَ  َخاتِمُ  أَنَا: "َمْرفُوًعا أَنٍَس، َعنْ  ُحَمْيٍد،

 ُ ْنَدقَةِ  ْلَحادِ اإلِ  ِمنَ  إِلَْيهِ  يَْدُعو َكانَ  لَِما ااِلْستِْثنَاَء، َهَذا َوَضعَ  ؛"ّللاَّ  َوالزَّ

 َوالدَّْعَوةِ  إِلَى التَّنَبِّي)1(.

:ورأيه لمذهبه نُصرة يضعه من: ومنهم  

قال السيوطي رحمه ّللا تعالى: َوِمْنهُمْ  قِْسمٌ  يََضعُونَ  اْنتَِصاًرا لَِمْذَهبِ ِهْم؛ 

افَِضِة، َوقَْوم ِمنَ  السَّالِِميَّةِ )3(، َرَوى اْبنُ  ِحبَّانَ  فِي  َكاْلَخطَّابِيَّةِ )7(، َوالرَّ

َعفَاءِ  ِ  َعْبدِ  إِلَى بَِسنَِدهِ  الضُّ  َرَجعَ  عِ بِدَ ال أَْهلِ  ِمنْ  َرُجاًل  أَنَّ : اْلُمْقِري يَِزيدَ  ْبنِ  ّللاَّ

 اإِذَ  ُكنَّا فَإِنَّا تَأُْخُذونَهُ، َعمَّنْ  َحِديثَ ال َهَذا اْنظُُروا: يَقُولُ  فََجَعلَ  بِْدَعتِِه، َعنْ 

.َحِديثًا لَهُ  َجَعْلنَا َرْأيًا َرأَْينَا  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.336/ 1 الراوي تدريب( 1)  

 علي  و ّللا أبناء األئمة إن: قالوا األسدي؛ األجدع زينب أبي بن محمد الخطاب أبي أصحاب: الخطابية( 7)

 ب،الخطا أبي طاعة الناس على فرضوا واألنبياء نبي، الخطاب وأبو األصغر اإلله الصادق وجعفر إله

57 رقةالمح الصواقع ومختصر المشرقة السيوفيُنظر:  .مخالفيه على الزور بشهادة أصحابه يأمر وكان  

 علي    النبي بعد اإلمام: قالوا الجواليقي؛ سالم بن هشام أصحاب: الجواليقية: لهم ويقال: السالمية( 3)

نظر: ي. إنسان صورة على جسم تعالى ّللا إن: قالوا الصادق؛ ثم الباقر ولده ثم الحسين ثم الحسن ثم

.20 المحرقة الصواقع ومختصر المشرقة السيوف  
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ادِ  َعنْ  بَِسنَِدِه، َخِطيبُ ال َوَرَوى  ِمنَ  َشْيخٌ  أَْخبََرنِي: قَالَ  َسلََمةَ، ْبنِ  َحمَّ

افَِضةِ  .َحاِديثِ األَ  َوْضعِ  َعلَى يَْجتَِمُعونَ  َكانُوا أَنَّهُمْ  الرَّ  

دُ  َكانَ : َحاِكمُ ال َوقَالَ   َوَكانَ  ُمْرِجئَِة،ال ُرُءوسِ  ِمنْ  الطَّايََكانِيُّ  قَاِسمِ ال ْبنُ  ُمَحمَّ

.َمْذَهبِِهمْ  َعلَى َحِديثَ ال يََضعُ   

،ال َعنِ  بَِسنَِدهِ  َرَوى ثُمَّ   اِحظُ جَ َوال أَنَا: يَقُولُ  َعْينَاءِ ال أَبَا َسِمْعتُ : قَالَ  ُمَحاِملِيِّ

يُوخِ  َعلَى َوأَْدَخْلنَاهُ  فََدَك، َحِديثَ  َوَضْعنَا  ْيبَةَ شَ  اْبنَ  إاِلَّ  فَقَبِلُوهُ  بِبَْغَدادَ  الشُّ

لَهُ، َوأَبَى أَنْ  يَْقبَلَهُ )1(. ، فَإِنَّهُ  قَالَ : اَل  يُْشبِهُ  آِخرُ  َهَذا الَحِديثِ  أَوَّ  اْلَعلَِويَّ

:للتكسب يضعه من: ومنهم  

 الحجاج بن محمد واضعه فإنَّ  ؛"الظهر تشد الهريسة: "حديث مثل

.الهريسة يبيع كان النخعي،  

:والسالطين لألمراء تقربًا يضعه من: ومنهم  

بُوا َوقِْسمٌ : ّللا رحمه السيوطي قال  َما عِ بَِوضْ  َواأْلَُمَراءِ  اْلُخلَفَاءِ  لِبَْعضِ  تَقَرَّ

: ثِ َحِدي فِي لِْلَمْهِديِّ  َوَضعَ  َحْيثُ  إِْبَراِهيمَ  ْبنِ  َكِغيَاثِ  َوآَراَءهُْم؛ فِْعلَهُمْ  يَُوافِقُ 

، أَوْ  نَْصٍل، فِي إاِلَّ  َسْبقَ  اَل "  نَ َوَكا ،"َجنَاحٍ  أَوْ : "فِيهِ  فََزادَ  ،"َحافِرٍ  أَوْ  ُخفٍّ

 أَنَا: َوقَالَ  بَِذْبِحَها، َوأََمرَ  َذلَِك، بَْعدَ  فَتََرَكَها َحَماِم،بِال يَْلَعبُ  َذاكَ  إِذْ  َمْهِديُّ ال

ا أَنَّهُ  َوَذَكرَ  َذلَِك، َعلَى َحْملَتُهُ  اٍب، قَفَا قَفَاكَ  أَنَّ  أَْشَهدُ : قَالَ  قَاَم، لَمَّ  هُ أَْسنَدَ  َكذَّ

.َحاِكمُ ال  

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.335/1( تدريب الراوي 1)  
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:الدين في الناس يُرغب أنه منه زعًما يضعه من: ومنهم  

 اِكمُ حَ ال َرَواهُ  َما: ِحْسبَةً  ُوِضعَ  َما أَْمثِلَةِ  َوِمنْ : تعالى ّللا رحمه السيوطي قال

ارٍ  أَبِي إِلَى بَِسنَِدهِ  ،ال َعمَّ : مَ َمْريَ  أَبِي ْبنِ  نُوحِ  ِعْصَمةَ  أِلَبِي قِيلَ  أَنَّهُ  َمْرَوِزيِّ

 ،ُسوَرةً  ُسوَرةً  قُْرآنِ ال فََضائِلِ  فِي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمةَ، َعنْ  َذلِكَ  أَْينَ  ِمنْ 

 َعنِ  أَْعَرُضوا قَدْ  النَّاسَ  َرأَْيتُ  إِنِّي: فَقَالَ  َهَذا؟ ِعْكِرَمةَ  أَْصَحابِ  ِعْندَ  َولَْيسَ 

 َذاهَ  فََوَضْعتُ  إِْسَحاَق، اْبنِ  َوَمَغاِزي َحنِيفَةَ  أَبِي بِفِْقهِ  َواْشتََغلُوا قُْرآنِ ال

.ِحْسبَةً  َحِديثَ ال  

 َكلَّ  َجَمعَ : ِحبَّانَ  اْبنُ  قَالَ  ،"َجاِمعُ ال نُوحٌ : "َهَذا ِعْصَمةَ  بِيأِلَ  يُقَالُ  َوَكانَ 

ْدقَ  إاِلَّ  َشْيءٍ  .الصِّ  

َعفَاِء، فِي ِحبَّانَ  اْبنُ  َوَرَوى ، اْبنِ  َعنِ  الضُّ  ْبدِ عَ  ْبنِ  لَِمْيَسَرةَ  قُْلتُ : قَالَ  َمْهِديٍّ

 َوَضْعتَُها: قَالَ  َكَذا؟ فَلَهُ  َكَذا قََرأَ  َمنْ  َحاِديِث،األَ  بَِهِذهِ  ِجْئتَ  أَْينَ  ِمنْ : َربِّهِ 

 أَُرغِّبُ  النَّاسَ  فِيَها)1(. 

: الحديث الموضوعوحكم هذا   

 مردود من كل الوجوه، وهذا األمر ال يستحق الشرح لبيانه.

اع:   وحكم الوضَّ

 منم: "إن مات بال توبة فهو فالنَّار قوال واحدا، لقوله صلى ّللا عليه وسل

 كذب عليّ  متعمًدا، فليتبوأ مقعده من النار")7(.

ا حكمه في الدنيا:   وأمَّ

 وعلى متعمًدا، الحديث واضع بكفر القول إلى العلماء بعض ذهبفقد 

 المعروف، الحرمين إمام والد وهو الجويني، يوسف بن ّللا عبد رأسهم

: بقوله حالتنقي في عليه واستدل الوزير، ابن العالمة هذا في الجوينيَّ  وأيّد

ِ  َعلَى اْفتََرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  فََمنْ ": تعالى ّللا قول قوله، على ويدل  أَوْ  بًاَكذِ  ّللاَّ

 ّللا على الكذب بين ىفسوَّ  ،[12:يونس]"اْلُمْجِرُمونَ  يُْفلِحُ  ال إِنَّهُ  بِآياتِهِ  َكذَّبَ 

.وتكذيبه  
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 نم عقيل ابن شيخ الهمذاني الفضل أبي عن كثير ابن الحافظ ونقل

عالى:ت ّللا رحمه السيوطي قال الكالم، هذا في الجويني وافق أنه الحنابلة  

 وجزم الشيخ أبو محمد * بكفره بوضعه إن يقصد)3(. 

أي فالغالب عليه الخش ا هذا الرَّ ية ومنهم من قال إنَّه كبيرة من الكبائر، وأمَّ

 يا: هِ ألِخي قالَ  َرُجلٍ  أَيُّمامن تكفير مسلٍم، لقوله صلى ّللا عليه وسلم: "

 كافُِر، فقَدْ  باءَ  بها أَحُدُهما")7(. 

د، ففيها بيان صريح على كفر ولكنَّ داللة اآلية أقوى ، ولعلَّ الوضع متعمِّ

هذا كفره حسب درجت وضعه، فليس من وضع األحاديث إلفساد الدين، ف

نه كسَّب منها، فهذا باع ديكافر باإلجماع، وكذلك من وضع األحاديث ليت

من معدودة، فضرورة التكسُّب ال تحمل على ذلك، فهؤالء ليسوا ك بدراهم

يها وضع األحاديث ظنًّا منه أنَّه ينصر الدين، كمن وضع أحاديثا يذكر ف

تعالى أن  فضائل السور لتشجيع النَّاس على تاللوة القرآن، فهذا نسأل ّللا

 ريعفو عنه، وال أراه يبلغ درجة الكفر، لكن مع ذلك فهو مرتكب ألكب

 الكبائر، وعلى هذا وجب على المسلم أن يحطات في نقل الحديث، بأن

قل ينقله كما هو بال زيادة وال نقصان، وعلى هذا منع جمهوٌر من العلماء ن

قدرته  الرواية بالمعنى، خشيت أن يقع الراوي في الوضع بغير قصد، مع

ه عليعلى رواية الحديث بلفظه، والمنع هو األولى وهو األصح وهو الذي 

ر غالب أهل الحديث، بأن ال يُروى الحديث بالمعنى، إالَّ إذا استوجب األم

يان، ذلك، بأن نسى الراوي الحديث مع ذكره لمعناه في وقت يجب فيه الب

ان عن فإنَّه يرويه بالمعنى بل يجب عليه ذلك؛ فإنَّه ال يجوز تأخير البي

 وقت الحاجة.

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.333/1( تدريب الراوي 1)  
( متَّفق عليه وقد بلغ التواتر.7)  
( الفيَّة السيوطي في علم الحديث.3)  
.5107اري في صحيحه ( أخرجه البخ7)  
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

لُ ــأط ُرْمَت َشْرًحا إنْ  َوَغاِمُضهُ  ـْر *ــالُحب فَاَعتب ُمْبَهمِ  ِمنْ  نُبَذٌ  َوِذي ـوِّ  

: وذي نبٌذ، أي: إشارة عن أشياء يسيرة، من مبهم الحب، أيقال النَّاظم: 

، من غوامض الحب، الذي ال يستبين إالَّ لمن غاص في بحاره، فاعتبر

 تأمل وتفكَّر فيما أخبرتك واتَّعظ من ذلك، وغامضه، أي: الحب، أو:أي: 

ا بيَّنت لك ، إن رمت، إي: إن أردت، شرحا،  من الغامض ممَّ عذاب الحبِّ

ل، أي: أُطنب ويقابأي: تفس ه االختصار.ليرا وتوضيحا أكثر، أطوِّ  

نَّ ما ذكره ما هو إالَّ تلميحات عن غوامض الحب وعذابه، يريد النَّاظم: أ

ُل الشَّرح.  ولكن إن أردت التَّفصيل، فسأطوِّ

 وفي هذا البيت ذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

الحب. ُمْبَهمِ  ِمنْ  نُبَذٌ  َوِذيالمبهم: وذلك في قوله:   

 ومبحث االعتبار: وذلك في قوله: فاعتبر.

لُ  َشْرًحا ُرْمتَ  إنْ  َوَغاِمُضهُ ومبحث الغامض: وذلك في قوله:  ، يريد أطـــوِّ

 غريب الحديث.

المبهمالحديث   

 المبهم لغة: 

اسم مفعول من أبهم، وهو الغامض الذي ال يُدرك، تقول سار في طريق 

 ُمبهم، أي: غير مستبين)1(. 

 واصطالحا:

 أو الرواة، من اإلسناد، أو المتن في اسمه يتضح لم َمنهو : اصطالًحا

  ممن لهم عالقة بالرواية)7(.
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:الراوي يقول أن مثل  

 نيحدث: قال إذا وكذلك فالن، عن فالن عن فالنٌ  حدثني: قال رجٌل، حدثني

.به أثَق َمن حدثني: قوله وكذلك الثقة،  

.المتن في ومبهمٌ  السند في مبهمٌ  إلى ينقسم والمبهم  

:المتن مبهم مثال  

 فُِرضَ  قد الناسُ  أيها: فقال ، ّللاِ  رسولُ  خطبَنا: "أبي هريرة قال حديث

وا، فقال رجلٌ : أُكلَّ  عامٍ  يا رسولَ  ّللاِ؟...")3(.   عليكم الحجُّ  فُحجُّ

 فهنا أُ بهم الرجل، لكنه عرف براوية أخرى وهو: األقرع بن حابس)7(.

:السند مبهم مثال  

 المخابرة، عن النهي في أو بعض أعمامه هعمِّ  عن خديج بن رافع حديث

 رواية من عرف لكن عنه، الرواية أن مع خديج بن رافع عمُّ  أبهم فهنا

 أخرى أن اسمه ظهير بن رافع)6(.

 ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسّمًى فيها)5(.

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني الجامع.1)  
.377/ 7 الراوي تدريب: انظر( 7)  

 ،(7515) والنسائي ،(1332) ومسلم مختصراً،( 7525) والترمذي ،(2788) البخاري ( أخرجه3)

له. واللفظ( 8822) والبيهقي يسير، باختالف( 10516) وأحمد  

.13 :ص البغدادي للخطيب المحكمة؛ األنباء في المبهمة األسماء( 7)  

عن أمر ..."   ّللاَِّ  رسولُ  نََهى فقالَ  أتاهُ  ُعمومتِهِ  بعضَ  أنَّ  فَذَكرَ   ّللاَِّ  رسولِ  َعْهدِ  على نُخابرُ  كنَّا( "6)

 من البَذرُ  ويكونُ  ِمنها، يَْخُرجُ  ما ببَْعضِ  األرضِ  على الَعملُ : هي. والمخابرة 3356أخرجه أبو داود 

.الَعَملِ  صاِحبِ   

.173: ص النكت مع النظر نزهة( 5)  
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 اإلبهام من حيث التأثير وعدمه:

: مؤثر إبهام  

ال يجب أن يُعلم؛  أنَّ اإلبهام في السند على حالتين:أوَّ  

ا إبهام: األولى  ه،طريق عن إاّل  الحديث إسناد يتَّصل ال غير الصحابي ممَّ

 حدثني رجلٌ  حدثني: الرواة أحد قول مثل ضعيفًا، الحديث يجعل وهذا

 نيكو لذلك ،السلسلة في الوصل صلة هو هنا المجهول فالرجل الزهري،

. الحديث ويضعِّف مؤثًرا فيه اإلبهام  

: مؤثر غير إبهام  

. حابي، وهذا ال يضرُّ  الثانية: إبهام الصَّ

ل ويُبهم الث اوي شيخيان سمع منهما فيعين األوَّ  ،انيوكذلك: أن يذكر الرَّ

 وقد آخر، ورجل الزهري حدثني أو وغيره، الزهري حدثني: يقول أنك

 ديقص وكان آخر، ورجل حيوة حدثنا: قال عندما البخاري قول في هذا ورد

 السند، في يذكره فلم البخاري شروط يوافق ال ولكنَّه لهيعة، بن ّللا عبد

.السند في يؤثر ال اإلبهام وهذا  

لك.كذلك: اإلبهام في متن الحديث فإنَّه ال يضر، وقد سبق التمثيل لذ  

 الفرق بين المبهم والمهمل:

ا المهمل فهوأنَّ المبهم هو راو لم يُعيَّن، فهو مجهول العين والحال،   وأمَّ

 كأن جده اسم وال أبيه اسم يذكر لم: أي ينسب، لم لكن باسمه كرذُ  راوٍ 

 بن حماد وإما زيد، بن حماد يكون أن افإمَّ  ويسكت، حماد، عن: يقول

 ابن وإما الثوري، سفيان يكون أن فإما سفيان، عن: يقول أو سلمة،

ث إالَّ ال يتَّصل إسناد الحدي كالهما يأثِّران إن كانا في السنَّد ممَّاو، عيينة

 من طريقه.
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ا االعتبار وما يتمُّ به، وهو الشواهد والمتابعات فقد سبق ذكره.  وأمَّ

ا الغامض الذي ذكره النَّاظم يريد به غريب الحديث.  وأمَّ

 غريب الحديث

 والغريب لغة:

غير المعروف، ومن النَّاس: البعيد على وطنه، الذي ال يعرف)1(، وعلى 

فالغريب كل شيء غامض مبهم.هذا   

 وصطالحا:

فه ابن الصالح بأنَّه:  ا عبارةعرَّ  ظاأللفا من األحاديث متون في وقع عمَّ

 الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها)7(. 

 رانه،ودو استعماله لقلة المتون من معناه يخفى ما: بأنه السخاوي وعّرفه

 بحيث يبعد فهمه، وال يظهر إال بالتفتيش فى كتب اللغة)3(. 

ليه وغريب الحديث هو علم مستقل  بذاته وله فوائد جمَّة، حيث يترتَّب ع

الحكم على المتن من جهة، واستنباط األحكام الشرعيَّة منه من جهة 

 أخرى، وهو من صور شرح الحديث.

 الكاِذبُ  فيها يصدَّقُ  خدَّاعاتُ  سنواتٌ  النَّاسِ  علَى سيَأتي: "مثال قوله 

اِدقُ  فيها ويَُكذَّبُ  نُ  الخائنُ  فيها ويُؤتَمنُ  الصَّ  فيها ِطقُ وين األمينُ  فيها ويُخوَّ

َوْيبضةُ  وبضة فسألوه الرُّ  وما قيلَ " " فلم يفهم الصحابة معنى الرُّ

جلُ  التَّافِهُ  في أمرِ  العامَّةِ ")7(.  َوْيبضةُ  قال: قالَ  الرَّ  الرُّ

ذا مصنَّفات أهل العلم في ه ويكتفى لمعرفة غريب الحديث الرجوع إلى

، ولكنَّ غيرهوالبن األثير،  الفن، ككتاب النِّهاية في غريب الحديث واألثر

 هذا الكتاب قيل أنَّه أجمع الكتب في هذا الفن.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( معجم المعاني الجامع.1)  
.156( مقدمة ابن الصالح 7)  

.76/3( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 3)  

، عن طريق أبي هريرة.2517 وأحمد له، واللفظ 7035 ماجه أخرجه ابن( 7)  
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 ثمَّ قال رحمه ّللا تعالى:

ك َعِزيٌــز التذلُّـلُ  الُمِحبِّ  أْوَصافِ  َوَمْشهُورُ  ْم *ــبُِكــْم َصــب  َذلِيـــل لِِعزِّ  

لُ ـــالقِ  َدارِ  َعن وَحقِّكَ  َوَمالــــهُ * البُْعَد عْنكَ  يُقَاِسي َغِريب لَى ُمتَحـــــوَّ  
 

كم، أي محب  مشتا ٌز بكم، صب  ذليل لعزِّ ق فقوله عزيز بكم، أي: أنا معزَّ

فيع، ذليل لرفعتكم، فإن كان المحبُّ عزيزا بين النَّاس بحبِّه لمحبوبه ال رَّ

يجيب  فإنَّه ذليل له، فسيقول القائل، ولماذا يكون المحبُّ ذليال لمحبوبه،

إنَّ ور أوصاف المحبِّ التذلُّل، أي: ال تستغرب هذا، فالنَّاظم بقوله، ومشه

 الذلَّ من أوصاف المحبِّين لمحبوبيهم، وهذا مشهور ولكنَّك ال تدري.

دة، ال ويذيُِّل النَّاظم بشكوى شوقه ويقول: غريب، أي: وحيد في أرض بعي

 : الواووحقِّك أهل لي، يقاسي البعد عنك، أي: يُكابد عذاب الهجر، وما له

ُل، أي: هذا حما: نافية تعمل عمل ليس، عن دار القِلَى متو الحال، ووا وَّ

ل الغريب ليس له عن دار الهجر من بعد الوصل  ، والقِلى: الهجرمتحوَّ

، ومنه قوله تعالى: "َما َودََّعَك َربَُّك َوَما ولعلَّه هذا الهجر سببه البغض

 قَلَى"]الضحى: 3[، أي: ما تركك ربُّك، وما أبغضك منذ أحبَّك)1(.
  

:هاذين البيتينوقد ذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى في   

ك َعِزيٌــزالحديث العزيز: وذلك في قوله:  .مْ ــبُِكــْم َصــب  َذلِيـــل لِِعزِّ  

.التذلُّـلُ  الُمِحبِّ  أْوَصافِ  َوَمْشهُورُ الحديث المشهور: وذلك في قوله:   

.ــهُ َوَمال عْنكَ  البُْعدَ  يُقَاِسي ِريبغ الحديث الغريب: وذلك في قوله:  

لُ ُمتَحـ القِـــلَى َدارِ  َعن وَحقِّكَ ومبحث تحويل السند: وذلك في قوله:  .ـوَّ  
 

اوي من س د إلى نوهذا األخير يريد به النَّاظم تحويل السند، أي: انتقال الرَّ

صل و أكثر وأراد ذكرهم، فيذكر سنده إلى أْن يآخر، لو كان لمتنه سندين أ

اوي الذي عليه مدار الحديث، أي التقاء األسانيد، فيقول: )ح(إلى  ، الرَّ

يل ويذكر إسناده الثَّاني، وكذلك في الكتابة يكتب )ح( داللة على تحو

 السند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر: تفسير السعدي، والبغوي، والوسيط للطنطاوي، والطبري.1)  
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 النَّاظم تسمَّى باآلحاد، وهي: وكلُّ ما سبق من أنواع الحديث التي ذكرها

 الحديث الغريب، والعزيز، والمشهور، ونضيف المستفيض.

 هورٍ َمشْ  إِلى الُمْنقَِسَمة اآلحادِ  أَْخبارِ  في: أي فيها؛ يَقعُ  وقدقال ابن حجر: 

 وَعزيزٍ  وَغريبٍ )1(. 

وقال ابن الملقَّن: والمستفيض: وهو ما زاد رّواته في كلِّ مرتبة على 

ثالثة)7(، ويجب أن يعلم أنَّ منهم من جمع بين المستفيض والمشهور، 

ق بينهما، من جملتهم ابن الملقَّن.  ومنهم من فرَّ

ة أما يجُب أْن يُعلم أنَّ أقسام اآلك ة الحديث من صحَّ و حاد ال عالقة لها بقوَّ

.تشتمل على شروط الصحيحمن ضعف، حتَّى   

 

 الحديث الغريب

 الغريب لغة:
.المأْلوف أَو المعروف غير: الَغِريبُ ، ووُغَرباءُ  أَْغرابوالجمع الغريب:   

 والَغِريبُ : الرجلُ  ليس من القوم، وال من البلد والجمع)3(. 

.أقاربه عن البعيد أو المنفرد، بمعنى ُمَشبََّهةٌ، ِصفَةٌ  هو  

 واصطالحا: 
د بروايته راو فق في  طالحد المجمع عليه في الحديث الغريب، هو: ما تفرَّ

 كلِّ طبقات السند، أو بعضها، أو في طبقة واحدة.

دُ  َما َوُهو :الَغِريبُ : والرابِعُ قال ابن حجر:   يفِ  َواِحدٌ  َشْخصٌ  بِِروايتِهِ  يَتفَرَّ

دُ  بِهِ  ِمن الّسنَدِ )7(.  أيِّ : َموِضعٍ  َوقَعَ  التّفَرُّ

رحمه ّللا تعالى: البَْيقُونِي قال  

 ........................... * َوقُلْ  َغِريبٌ  َما َرَوى َراوٍ  فَقَطْ )6(.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.67ظر ص نزهة الن (1)  
.12ابن الملقن ص  ( تذكرة7)  
( معجم المعاني الجامع مادة "غريب".3)  

.31( نزهة النظر ص 7)  

( نظم البيقونية في علم الحديث.6)  
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 أنواع الحديث الغريب:

ال:   أنَّهما على" الفَْرد" اسم الغريب على العلماء من كثيرٌ  يطلقأوَّ

 الًّ،مستق نوًعا منهما كالًّ  فجعل بينهما، العلماء بعضُ  وغايَرَ  مترادفان،

 أهل إنَّ : قال أنه إالَّ  واصطالًحا، لَُغةً  مترادفين يعدهما حجر ابن الحافظ لكن

 أكثر" الفَْرد"فـ ته،وقلَّ  االستعمال َكْثَرة حيث من بينهما غايروا االصطالح

 على يطلقونه ما أكثر" الغريب"و ،"الُمْطلَق الفَْرد" على يطلقونه ما

 "الفْرد النَّْسبي")1(.

دِ  لمْوِضع بالنسبة الغريب يُقَسَّمُ ف وعلى هذا : نقسمي إلى فيه التَّفَرُّ  

.نِْسبي وغريب ُمْطلق، غريب  

العراقي رحمه ّللا تعالى:قال   

ـقاـالفرد قسمان ففــرد مطلقـــا * وحكمه عند الشذوذ سبــ  

 والفرد بالنِّسبـــة مــا قيَّدتـه * بثقـــــة أو بلــــد ذكرتـــــــه

عن فالن نحو قول القائل * لــم يروه عن بكٍر إالَّ وائـــل أو  

 لـــم يروه ثقــة إالَّ َضمــــره * لم يرو هذا غير أهل البصره

 ثمَّ بيَّن رحمه ّللا تعالى اتِّصال الغريب بالفرد فقال:

اوي انفرد * فهو غريب ....................)7(.  وما بِه ُمطلقا الرَّ

كنَّ الفرد المطلق، ول راقي أنَّه اختار لفظ الغريب علىلعوالظاهر من نظم ا

ر وعلى هذا فالحديث الفرد باإلطالق من غي غالب االستعمال هو العكس،

 قيد: هو الفرد المطلق، وهو ما انفرد به راٍو فقط. 

ة كما أ شار والحديث الفرد النسبي: هو الغريب، وهو ما قُيِّد بنسبة خاصَّ

ضالعراقي ناه ، وإن عكسنا األمر فال غشكال، وإن حذفنا لفظ الفرد وعوَّ

 بالغريب في القسمين فال إشكال، والعكس أيضا.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.78 ص النظر نُْزَهة( 1)  

.العراقي( ألفية 7)  
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:، أو الغريب المطلقالُمْطلَق الفَْردُ   

إالَّ من  أصل السند، فال يُروى الحديث ه فيفيكان االنفراد  ما هو: تعريفه

  طريقه.

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : الِمْنبَرِ  َعلَى عنه ّللا رضي اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  قال: مثاله  ّللاَّ

 َكانَتْ  فََمنْ  نََوى، َما اْمِرئٍ  لُِكلِّ  َوإِنََّما بِالنِّيَّاِت، األَْعَمالُ  إِنََّما": يَقُولُ  

ِهْجَرتُهُ  إِلَى ُدْنيَا يُِصيبَُها أَوْ  إِلَى اْمَرأَةٍ  يَْنِكُحَها، فَِهْجَرتُهُ  إِلَى َما َهاَجرَ  

 إِلَْيهِ )1(.

عمر رضي ّللا عنه، ولم  إالَّ  فهو حديث غريب، لم يروِه عن النبي 

د يروه عن عمر إالَّ علقمة بن وقَّاص الليثي، ولم يروِه عن علقمة إالَّ محم

اري.بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إالَّ يحى بن سعيد األنص  

د يستمر وقد هذا  من ددٌ ع المتفرد ذلك عن يرويه وقد السند، آخر إلى التفرُّ

د مستديما من أول السند إلى آخره، أو يكويكون هذا ، وقد الرواة ن التفرُّ

له، ألنه إن كانت الغربة في إحدى طبقاته أصب ح في أصل السند أي أوَّ

 نسبيًّا كما سيأتي.

 

 

 

 

 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ي في مسنده، والحميدي ف ( أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والطيالسي1)

ي في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانه في مستخرجه، وابن حبان في صحيحه، والدارقطن

 سننه، والطبراني في األوسط، وابن الملقن في المعجم، وغيرهم.
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 الفرد النسبي، أو الغريب النسبي:

 راوٍ  من أكثر يرويَه أنْ : أي سنده؛ أثناء في الغرابة كانت ما هو: تعريفه

واة أولئك عن واحد راوٍ  بروايته ينفرد ثم سنده، أصل في .الرُّ  

ْهِري، عن مالك، حديث: مثاله  أَنَّ  عنه ّللا رضي َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَس َعنْ  الزُّ

ِ  َرُسولَ  ا اْلِمْغفَر، َرْأِسهِ  َوَعلَى اْلفَْتِح، َعامَ  َدَخلَ   ّللاَّ  َرُجٌل، َجاءَ  نََزَعهُ  فَلَمَّ

د به مالك  فَقَالَ : إِنَّ  اْبنَ  َخطَلٍ  ُمتََعلِّقٌ  بِأَْستَارِ  اْلَكْعبَِة، فَقَالَ : "اْقتُلُوهُ ")1(، تفرَّ

ْهِري عن .الزُّ  

يَ : التسمية سبب  فيه وقع دالتفرُّ  ألن ؛"النِّْسبِي الغريب"بـ القسم هذا وُسمِّ

.معين شخصٍ  إلى بالنسبة  

 أُقَاتِلَ  أنْ  أُِمْرتُ قال: " مثال آخر: عن عبد ّللا بن عمر: أنَّ رسول ّللا 

ُ، إالَّ  إلَهَ  ال أنْ  يَْشَهُدوا حتَّى النَّاسَ  ًدا وأنَّ  ّللاَّ ِ، َرسولُ  ُمَحمَّ  ويُقِيُموا ّللاَّ

اَلةَ، َكاةَ، ويُْؤتُوا الصَّ  إالَّ  وأَْمَوالَهُمْ  ِدَماَءهُمْ  ِمنِّي َعَصُموا ذلكَ  فََعلُوا فَإَِذا الزَّ

ِ  علَى وِحَسابُُهمْ  اإلْساَلِم، بَحقِّ  ".ّللاَّ  

هذا الحديث رواه البخاري عن عبد ّللا بن عمر، ورواه مسلم من نفس 

الطريق ورواه أيضا من طريق أبو هريرة، ورواه كذلك من طريق جابر 

 بن عبد ّللا، ورواه النسائي من طريق أنس بن ملك.

 قال المسندي محمد بن ّللا عبد حدثنالبخاري في هذا الحديث قال: وسند ا

 الق محمد بن واقد عن شعبة حدثنا قال عمارة بن الحرمي روح أبو حدثنا

.عمر ابن عن يحدث أبي سمعت  

 وايتهبر تفرد اإلسناد غريب الحديث وهذامحل الغربة فيه: قال ابن حجر: 

 عنه بروايته تفرد عزيز شعبة عن وهو حبان، ابن :قاله ،واقد عن شعبة

 عنه به تفرد حرمي عن عزيز وهو الصباح، بن الملك وعبد هذا حرمي

 المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة)7(.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1875رواه البخاري  (1)  

.57ص  1( فتح الباري ج7)  
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النَّْسبِي: الغريب أنواع من  

د أو الغرابة من أنواع هناك  ألن النِّْسبِي؛ الغريب من اعتبارها يُمكن التفرُّ

 شيء ىإل بالنسبة فيها الغرابةُ  َحَصلَتِ  وإنَّما ُمْطلَقَة، ليست فيها الغرابة

:هي األنواع وهذه ُمعين،  

 لم :كقولهم ،عن شيخه ال يشاركه فيه أحد حديث برواية الثقة تفرد -أ

.فالن إال ثقة يَْرِوهِ   

  ّللاِ  رسولَ  أنَّ " :عمر بن ّللا عبد سمع دينار بن ّللا عبدمثال: ما رواه 

 نهَ ى عنْ  بيعِ  الوالءِ  وعنْ  هبتهِ ")1(.

 بن ّللا عبد حديث من إال نعرفه ال صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال

.)7(  دينار عن ابن عمر عن النبي 

ه في أص د يمكن عدُّ ل وهذا الحديث هو أيضا من الغريب المطلق إذ التفرُّ

 السنَّد، وهو نسبي  إذ لم يرِوه من الثقاة إالَّ ابن دينار.

 ،"فالن عن فالن به تفرد: "كقولهم معين، راو عن ُمعين راوٍ  تفرد -ب

.غيره عن أخرى وجوه من مرويًّا كان وإن  

: النبي  سأل لما أبيه عن العشراء أبي عنسلمة  بن حماد حديثمثال: 

: لو طعنت في فخذها ألجزأ  "أما تكون الذكاة إال في اللبة والحلق؟ فقال 

 عنك")3(.

 هذاب إال يعرف ال أبيه، عن العشراء أبي حديث من إال يُْعَرف ال الحديث هذا

.أبيه عن العشراء، أبي عن حماد، به تفرد اإلسناد،  

 هذاب إال يُْعَرف ال اإلسناد هذا أن كما اإلسناد، بهذا إال يُعرف ال المتن فهذا

.غريب ومتنه غريب، إسناده فهذا المتن،  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1605 ومسلم ،7636 البخاري أخرجه  (1)  

.758ص 5تحفة األحوذي ج (7)  

: ماجه وابن ،7876 الضحايا: داود وأبو ،7708 الضحايا: والنسائي ،1781 األطعمة: الترمذي( 3)

.1527 األضاحي: والدارمي ،7/337 وأحمد ،3187 الذبائح  
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جهة بحديث معيَّن، أو تفرد أهل جهة عن  أهل أو بلد أهل تفردكما يوجد 

ةأهل  ، أو تفرد أحدهما الشام أهل أو مكة أهل به تفرد: كقولهم جهة خاصَّ

ة.  عن اآلخر خاصَّ

د يمكن أن يكون في السند فقط، أو ا ليهما، أمَّ في المتن فقط أو في ك والتفرُّ

لسابق ا العشراء أبي عن سلمة، بن حماد حديثاألخير فقد مثَّلنا له بحديث 

د في السند، منه ما  ا التفرُّ  أبي حديث من مسلم، اإلمام رواهذكره، وأمَّ

 عن أبيه، عن بردة، أبي بن ّللا عبد بن بريد عن أسامة، أبي عن كريب،

 في يأكل الكافر": قال  أنه: األشعري موسى أبي عن بردة، أبي جده

 سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في ِمًعى واحد")1(.

 حديث من لكن عمر، ابن وحديث هريرة أبي حديث من ثابت الحديث هذاو

 ريبك أبي تفرد عن ناتج هذا واستغرابهم العلماء، استغربه موسى أبي

 أبي حديث من غريب فهو أسامة، أبي عن الحديث بهذا عالء بن محمد

 الغرابة فهنا إذن ،عمر ابن وحديث هريرة أبي حديث من مشهور موسى،

.األخرى الطرق إلى بالنسبة سنده تعود إلى ،نسبيَّة  

ا غرابة المتن  المتن بعض يكون وتارة ،بكله غريبا المتن يكون فتارة وأمَّ

بغريب. ليس وبعضه غريبا  

 انيد،أس له كان لو ألنه ؛غريبا إسناده يكون أن بد ال الغريب فإنَّه والمتن

 ابن الحافظ قرر ولهذا، األسانيد تعدد منه للزمو ،مشتهرا المتن لكان

 المتن كان لو ألن غريب؛ وإسناده إال غريب متن يوجد ال أنه الصالح

 ة،الغراب وزالت اإلسناد، غرابة وزالت األسانيد، تعدد منه للزم مشتهرا

 وهي مطلق التفرد)7(.
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 اكلو": عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن زكير أبي حديثمثال: 

البلح بالتمر")3(، هذا الحديث غريب في متنه، وتفرد به أبو زكير، والمتن 

.غريب متن فهذا ،زكير أبي حديث من إال يعرف ال  

 هذا إنف فيجب أن يكون سنده غريبا، ولو كانت غربة نسبيَّة كهذا الحديث،

 يف معروفة كلها ،هشام رواية ألنَّ  ،غريب الحديث لهذا بالنسبة اإلسناد

 هذا به وروى زكير، أبو بالسند تفرد الحديث هذا في لكن أخرى، أحاديث

.الحديث  

ا إليه ومبحث الغرابة طويل، وال نريد أن نتوسَّع فيه فنطيل، ولكن أشرن

 بما يفيد ويُغني.

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 األطعمة: ماجه وابن ،1818 األطعمة: والترمذي ،7050 األشربة: ومسلم ،6353 األطعمة: ( البخاري1)

.7/73 وأحمد ،3762  

( شرح الموقضة وغيره.7)  

.3330 األطعمة: ماجه ابن( 3)  
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 الحديث العزيز

 العزيز لغة:

اه، دعَّمه، شدَّده، جعله عزيًزا،  ز فالنًا أو غيَره: قوَّ َز، تقول: عزَّ من عزَّ

 أمدَّه، أيَّده)1(. 

بُوُهَما اْثنَْينِ  إِلَْيِهمُ  أَْرَسْلنَا إِذْ ومنه قوله تعالى: " ْزنَا فََكذَّ ]يس: "بِثَالِثٍ  فََعزَّ

17].  

 العزيز اصطالحا:

 في السخاوي قال كما سنده؛ طبقات من طبقة في اثنان راويان رواه ما

 نأ: ومعناه المتأخرين، أكثر عليه الذي هو التعريف وهذا ،المغيث فتح

 ،آخرها أو وسطها أو أولها طبقاته من طبقة في راويان بروايته ينفرد

ميَّة وهو ما اختار ابن تي الطبقات، من غيرها في اثنين من أكثر رواه ولو

ز رحمه ّللا تعالى، وقال ابن حجر رحمه ّللا تعالى: ... وأمَّا صورة العزي

زوها فموجودة بأن ال يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.  التي جوَّ

ي رثم مثَّل رحمه ّللا وقال: مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخا

قال: "ال يؤمُن أحدكْم حتَّى أكون  من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول ّللا 

أحّب إليه من والده وولده ... الحديث"، ورواه عن أنس: قتادة، وعبد 

 العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد... )7(.

ة في الحد  شرًطا وليس، قال ابن حجر: يث ليست شرطا في الصحيحوالعزَّ

 للصحيح خالفًا لمن زعم ذلك)3(. 

 وبه قال السوطي:

 وليس شرطا عدد ومن شرط * رواية اثنين فصاعدا غلط)7(. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

قاموس المعاني.( ينظر 1)  

.76( النزهة ص 7)  

( نخبة الفكر.3)  

( ألفية السيوطي.7)  
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المشهور الحديث  

:اللغة في المشهور  

ينُ : فارس ابن قال ،(ر هـ ش) مادة من مفعول اسم أو ،فاعل اسم  الشِّ

اءُ  أَْصلٌ  َصِحيحٌ  يَُدلُّ  َعلَى ُوُضوحٍ  فِي اأْلَْمرِ  َوإَِضاَءةٍ )1(.  َواْلَهاءُ  َوالرَّ

 ،الحضور المعاينة، القاطع، الخبر: اللغوية وداللته استعماالته منو

 االنتشار، الذيوع، الظهور، العالمة، اإلضاءة)7(.

 المشهور اصطالحا:

 هو ما لَهُ  طرقٌ  محصورةٌ  بأكثرَ  ِمن اْثنَيْنِ  ولم يبلغ حدّ  التواتر)3(.

 وهو ما رواه ثالثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر)7(.

بدأ وعلى هذا فالمشهور ما رواه ثالثة، وبه قال العراقي إالَّ أنَّه أشار أنَّه ي

 من الثالثة ولعلَّه يسوِّ بينه وبين المستفيض، قال:

 من واحد واثنين فالعزيز أْو * فوُق فمشهوٌر وكل  قد رأوْ )6(.

يوطي حسب الظاهر ال يُسوِّ بين المشهور والمستفيض، ف دَّه قد حولكن السُّ

 برواية الثَّالثة، وقال:

 .......................... والذي رواهُ * ثالثـــة مشهورنـــا، رآهُ 

 قوٌم يُساوي المستفيض، واألصْح * هذا بأكثر، لكن ما وضح)5(.
 

تفيض وقد بيَّن السيوطي أنَّ المستفيض ال يتساوى مع المشهور وأنَّ المس

تعرف  في هذا، وسيتبيَّن السبب فيأكثر من المشهور، وأنا مع السيوطي 

 المستفيض.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.777\3 اللغة مقاييس( 1)  

.777\3 اللغة مقاييس ،757\7 العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح( 7)  

.75ص( الرحيلي) الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة( 3)  

.الفكر لنخبة المسموع شرح( 7)  

( ألفيَّة العراقي في علم الحديث.6)  

( ألفيَّة السيوطي في علم الحديث.5)  
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:من أنواع الحديث المشهور  

 المشهور ُعرفا:

نهم أو بين طائفة معيَّنة مومعناه الحديث الذي اشتهر بين عموم النَّاس، 

ين لهم اختصاص بعلم مخصوص من العلوم الشرعيَّة أو غيرها، كالمفسِّر

روط والفقهاء واألصوليين وأهل اللغة وغيرهم، بحيث ال تتوفَُّر فيه ش

ا ينجر عنه رواية أحاديث موضوع ثون، ممَّ ة المشهور التي وضعها المحدِّ

 أو مكذوبة واالستدالل بها.

فهي شهرة خارجة عن حدِّ االصطالح؛ وإنَّما هي ُشهرة عرفية وعلى هذا 

ة الحديث الب تَّة، تختلف بحسب العلوم، وال تالزم بين هذه الشهرة وصحَّ

، بل فقد يكون الحديث مشهورا بين النَّاس وهو مكذوب على رسول ّللا 

ال  قد ال يكون له إسناد أصال كحديث "اختالف أمَّتي رحمة" قال الوادعي:

.)1(  يوجد له سند، وال يثبت عن النبي 

 وقال السيوطي: ضعيف)7(. 

 وقال األلباني: باطل ال أصل له)3(. 

 من األحاديث المشهورة بين الناس وخطباء المساجد:

".غًدا تموتُ  كأنك آلخرتِك واعمل أبًدا، تعيشُ  كأنك لدنياك اعمل"  

له اسناد يُروى به. وليس فهذا الحديث ليس من كالم النبيِّ   

 قال األلباني وغيره: ال أصل له)7(. 

 كذلك: "حبُّ الوطن من اإليمان"، وهو ال أصل له.

 قال مالَّ علي القاري: قيل ال أصل له، أو بأصلهِ  موضوع)6(. 

 وقال محمد الغزي: ليس حديثا)5(. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.1/65الوادعي  هادي بن مقبل عبدالرحمن أبي اليمانية الديار لعالمة الحديثية الفتاوى( 1)  
.152/7( تدريب الراوي 7)  
.68صفة الصالة  (3)  

.58( إصالح المساجد 7)  

.185( األسرار المرفوعة 6)  
.777/1( إتقان ما يحسن 5)  
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ب من األحاديث المشهورة بين المفسرين وفي أكثر كت

 التفسير:

، في تفسير قوله 155/7حديث "الفتون" وهو بطوله في البداية والنهاية 

ة موسى عليه السالم، وقد ، وهو ي[70]طه: تعالى: "َوفَتَنَّاَك فُتُونًا" حكي قصَّ

س أخرجه أبو يعلى في مسنده، والنَّسائي في التَّفسير، وهو نحو خم

سول  د به أصبغ بن زيد، ،عشرة صفحة، وهو ليس من كالم الرَّ  فقد تفرَّ

ي وابن كثير، واستظهر األخيران أنَّ  وأنكره اإلمام يحيى بن معين، والمزِّ

ا تلقَّاه واب فيه الوقف على ابن عبَّاس رضي ّللا عنهما، وأنَّه ممَّ عن  الصَّ

 أهل الكتاب.

 ومن األحاديث المشتهرة عند الفقهاء: 

ِ  الطَّالقُ "، قال محمد الغزي: إسناده ضعيف)1(.  "أبغضُ  الحاللِ  إلى ّللاَّ

وقال الوادعي: ال تطمئن النفس إلى تصحيحه)7(. وقال ابن الجوزي: ال 

يصح)3(، وضعَّفه األلباني في ضعيف الجامع، وضعَّفه ابن عثيمين في 

 الشرح الممتع، وغيرهم.

ه فهو ال يصح ومع ذلك هم يروونه، وإذا ما تمَّت روايته فقد بُنية علي

ة إالَّ باهلل.  األحكام وال حول وال قوَّ

ام: ُمضعَّف)7(.  وكذلك: "كل قرض جرَّ نفعا فهو ربا"، قال الكمال بن همَّ

 وقال الشوكاني: في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك)6(.

وإن كان معناه صحيحا، طبعا إن كان النفع مشروطا، وإن لم يكن 

 مشروطا فليس ربا.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.31/1( إتقان ما يحسن 1)  
.7/372 الحديثية  ( الفتاوى7)  
.538/7( العلل المتناهية 3)  
.737/2( شرح فتح القدير 7)  

.3555/2( الفتح الربَّاني 6)  

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
225 

 ومن األحاديث المشتهرة عند األصوليين:

ِ  َرسولَ  أنَّ  ا  ّللاَّ  إذا تَقضي َكيفَ : قال اليََمنِ  إلى ُمعاًذا يَبَعثَ  أنْ  أرادَ  لَمَّ

 ّللاِ؟ ِكتابِ  في تَِجدْ  لم فإنْ : قال ،ّللاِ  بِكتابِ  أقضي: قال قَضاٌء؟ لكَ  َعَرضَ 

ِ  َرسولِ  فبُسنَّةِ : قال ِ  َرسولِ  ُسنَّةِ  في تَِجدْ  لم فإنْ : قال ، ّللاَّ  في وال  ّللاَّ

ِ  َرسولُ  فَضَربَ  ،آلو وال َرأيي أجتَِهدُ : قال ّللاِ؟ ِكتابِ  : وقال َصدَره  ّللاَّ

ِ  َرسولِ  َرسولَ  َوفَّقَ  الذي هللِ  الَحمدُ  ِ  َرسولَ  يُرضى لِما ّللاَّ .ّللاَّ  

ثين، وإن كان  وهذا الخبر إسناده ضعيف كما أقرَّ ذلك العديد من المحدِّ

ال األمر كذلك فال يصلح أن يكون دليال، ويجوز االستئناس به، فقد ق

األرناؤوط في تخريج سنن أبي داود: إسناده ضعيف)1(، وضعَّفه األلباني 

في ضعيف سنن أبي داود)7(، وقال الشوكاني: بالجملة فاالستدالل بهذا 

 ته،لذا الحسن عن فضال لغيره، الحسن درجة إلى يرتق لم الذي الحديث

 األصل هذا مثل على سيما ال اإلشكال، غاية مشكل الصحيح عن فضال

 العظيم لثبوت ما ال يحصى من المسائل)3(. 

وقال ابن حزم: باطل ال أصل له)7(، وقال: ساقط فيه مجهولون، قال 

 البخاري ال يصح)6(. وضعَّفه ابن الملقَّن)5(. 

 مكتبه في يذكرونه كلهم الفقهاء كان وإن يصح ال وقال ابن الجوزي:

 هذا وما عرفونيُ  ال حمص أهل من معاذ وأصحاب...  عليه ويعتمدون

 طريقه فال وجه لثبوته)2(. 

مثل هذا ال  ولكنوكانوا يذكرونه لما فيه من داللة االجتهاد والقياس، 

صليَّة، القياس عند انعدام األدلَّة األيُحتجُّ به، ويجوز ذكره استئناسا لجواز 

 وهي: الكتاب والسنَّة ثمَّ اإلجماع.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.3657( تخريج سنن أبي داود 1)  
.3657( ضعيف أبي داود 7)  

.7336/5( الفتح الربَّاني 3)  

.707/7( أصول األحكام 7)  

.738/7( السابق 6)  

.777/7( خالصة البدر المنير 5)  

.7/268المتناهية  العلل (2)  
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ما هو صحيح: يكون من األحاديث المشهورة عند العامَّة وقد  

و القاصي والداني، عالم أ كحديث إنَّما األعمال بالنيَّات، فهو مشهور عند

 غير عالم.

ِ  َرسولَ  أنَّ وكحديث المسيء صالته عند الفقهاء وفيه:   الَمْسِجدَ  َدَخلَ   ّللاَّ

، اْرِجعْ : وقالَ  فََردَّ  ، النبيِّ  علَى فََسلَّمَ  فََصلَّى، َرُجٌل، فََدَخلَ   لَمْ  فإنَّكَ  فََصلِّ

،  اْرِجعْ : فَقالَ  ، النبيِّ  علَى فََسلَّمَ  َجاَء، ثُمَّ  َصلَّى، كما يَُصلِّي فََرَجعَ  تَُصلِّ

،  َرهُ،َغيْ  أُْحِسنُ  ما بالَحقِّ  بََعثَكَ  والذي: فَقالَ  ثاََلثًا، تَُصلِّ  لَمْ  فإنَّكَ  فََصلِّ

اَلةِ  إلى قُْمتَ  إَذا: فَقالَ  فََعلِّْمنِي،  القُْرآِن، ِمنَ  معكَ  تَيَسَّرَ  ما اْقَرأْ  ثُمَّ  فََكبِّْر، الصَّ

 تَْطَمئِنَّ  ىحتَّ  اْسُجدْ  ثُمَّ  قَائًِما، تَْعِدلَ  حتَّى اْرفَعْ  ثُمَّ  َراِكًعا، تَْطَمئِنَّ  حتَّى اْرَكعْ  ثُمَّ 

 َساِجًدا، ثُمَّ  اْرفَعْ  حتَّى تَْطَمئِنَّ  َجالًِسا، واْفَعلْ  ذلكَ  في َصاَلتِكَ  ُكلَِّها)1(. 

 يثحد ومثله والصالة، الوضوء فقه في أصال لكونه عندهم اشتهر وإنّما

 ابرج وحديث" أصلي رأيتموني كما صلوا" الصالة في الحويرث بن مالك

 إنّما" وحديث ،"عنّي مناسككم خذوا" الحجّ  في أجمعين ّللا عبد بن

.تالعبادا ومباحث مسائل جميع أّول في يذكرونه فهم "بالنّيات األعمال  

ا المشهور الحنفية: عند وأمَّ  

 ور،مشه متواتر، :ثالثية عندهم القسمة إذ واآلحاد؛ للمتواتر قسيمفهو 

 لكنو ،األولى الطبقة في أي روايته أصل في آحاداً  كان ما وهو. وآحاد

 ديثللح ويمثلونبعدها،  وما الثانية الطبقة في وتواتر وانتشر اشتهر

".بالنيات األعمال إنما" الخطاب بن عمر بحديث المشهور   

 لمع يفيد المتواتر أن حين في الطمأنينة علم يفيد أنّه عندهم وحكمه

 وهو المتواتر، من رتبة أقل لكنه المتواتر حكم من قريب أنه أي اليقين،

عندهم يصلح لكلّ  ما يصلح الحديث المتواتر من نسخ القرآن والزيادة 

 عليه)7(. 

وقال الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية: "أن المشهور أحد قسمي 

 المتواتر")3(. 

 ادوآح ومشهور، ،متواتر: قسمان وهو متواتر ثنائية هذا على فالقسمة 

. وعزيز غريب: قسمان بدوره وهو  
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قون في  وما تقدَّم في إفادة العلم هو رأي الحنفيَّة ولكنَّ اهل السنَّة ال يفرِّ

ر، االحتجاج سواء في أصول الدين أو في فروعه، بين اآلحاد والمتوات

ة أو فكل حديث صحَّ عن رسول ّللا سواء كان متواترا أو غريبا بالنسب

ة يفيد العلم ويجب العمل به، فمدار ا ي لقبول والردِّ فباالطالق فهو حجَّ

ة الحديث من عدمه، ال من تواتر الحديث أو عدمه،  العلم والعمل، هو صحَّ

 فتنبَّه لهذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.262( أخرجه البخاري 1)  
.352: ص 1: ج األصول في األدلة قواطع: انظر (7)  
.352: ص 1: ج األصول في األدلة قواطع: انظر( 3)  
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 الحديث المستفيض

 المستفيض لغة:
يوفِ  بُِكلِّ  البَْيتُ  اِْستَفاضَ ، تقول: اِستَفاضَ  من فاعل ، اِتََّسعَ إِذ  الضُّ

 واِْستَفاضَ  الَخْيرُ  إذِ  اِْنتََشرَ )1(. 

من  ، تقول فاض الكأُس إذا امتأل أكثريفيض( فاض)والمستفيض من: 

شيوعه أكثر من العادة، وهو بهذا  الخبر: ةاستفاضعلى هذا فو حّده،

 يفوق المشهور.

 المستفيض اصطالحا:
.ثالثة من أكثر رواه ما هو  

وهو ظاهر قول الحافظ ابن كثير)7(، والمستفيض هو المشهور في بعض 

.العلماءأقوال   

 أئمة من جماعة رأي على المستفيض هو المشهور :السخاوي قال

المحدثين، وبعض واألصوليين الفقهاء  

 دائهابت في يكون المستفيض بأن بينهما غاير من ومنهم: شيخنا قال

 مليش بحيث ذلك من أعم والمشهور ،سواء بينهما وفيما يعني وانتهائه

 يعني أخرى كيفية على غاير من ومنهم الواحد، عن منقوالً  أوله كان ما

 بأن المستفيض ما تلقته األمة بالقبول دون اعتبار عدد)3(.

 

المستفيض: الحديث اطالقات  
.المشهور الحديث به ويراد المستفيض يطلق - 1  

  :مسلم اإلمام قال

 عليه ّللا رسول سجود في المستفيضة المشهورة الروايات بهذه صح فقد

.(7)اليدين ذي يوم والسالم الصالة  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( يُنظر قاموس المعاني.1)  
.٠٦١الحديث علوم ( اختصار7)  
.٣/٣٨٣المغيث  ( فتح3)  

.٠٠١( التمييز 7)  
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.المتواتر الحديث به ويراد المستفيض ويطلق - 7  

قال شيخ اإلسالم: وهذا الحديث معارضاً  لألحاديث المستفيضة 

 المتواترة)1(. 

 أي) هو إنه والقفال الصيرفي أبوبكر قال :السخاوي الحافظ وقال

 في( جرح ابن أي) شيخنا قول ونحوه واحد، بمعنى والمتواتر( المستفيض

 المستفيض إنه ليس من مباحث هذا الفن يعني كما في المتواتر)7(. انتهى
 

ور، وال ولكنَّنا نأخُذ طريقا وسطا بينها فال نقول أنَّ المستفيض هو المشه

ر.ن المشهور، ولم يبلغ التواته متواتر، بل بينها إذ هو أعلى منقول أنَّ   

 الثالثة، عن نقلته زاد ما المستفيض أنّ وهو ظاهر كالم ابن كثير 

 والمشهور ما رواه أكثر من اثنين)3(.

لغ ونخرج من هذا المبحث؛ أنَّ المستفيض ما رواهُ أكثر من ثالثة ولم يب

  التواتر.

 ثمّ  ،فالمشهور ،للعزيز ويرتقي ،غريبا يبدأوعلى هذا فالحديث 

، وهذا أرجح األقوال.التواتر إلى لينتهي ،المستفيض  
 

 حكم كلُّ ما سبق:

 هاوالمستفيض: إن توفَّرت في ،والمشهور ،والعزيز ،أي: حكم الغريب

إن لم ، وشروط الصحيح السابق ذكرها فهو صحيح وهو يفيد العلم والعمل

ر فهو ضعيف، وسواء كان المروي غريب أو عزيز أو مشهوفيه تتوفَّر 

ة، فيمكن أن تق ب ول هذا غيرأو مستفيض، إالَّ المتواتر فركنه الصحَّ

أو  ف،ضعيف أو عزيز ضعيف أو مشهور ضعيف أو حتَّى مستفيض ضعي

ر وال يمكن أن نقول هذا حديث متواتر ضعيف، ألن ركن المتوات عكسه،

ة.  هو الصحَّ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.127/1الكبرى  ( الفتاوى1)  

.350/3المغيث  فتح (7)  

.150( للمزيد يُنظر الباعث الحثيث 3)  
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
230 

 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

 ـِدلُ ــعْنَك َمعْ  َواَل  ،َسبِيُل ال إلْيكَ  َمالَـــــهُ *  الَوسائِــــلِ  بَِمقطــوع فَِرْفقًا

يطلب النَّاظم هنا من محبوبه أن يرفق بِه، ألنَّه منعدم الوسائل، وهو جمع 

ل به إلى المطلوب، فهو مقطوع الوسائل التي يمكن  وسيلة، وهو ما يُتوصَّ

ب إلى محبوبه، وما له إليك سبيل، أي: ليس له طريق يوصله  له بها التقرُّ

وال عنك معدُل، أي: وال  ال: تأكيد لما النَّافية العاملة عمل ليس،إليك، 

ميل عنك، فالنَّاظم بين عذابين: فهو ال سبيل له للقرب من  عدول وال

محبوبه، وال يمكنه االبتعاد عنه، لذلك قال في الباب، فرفقا بمقطوع 

 الوسائل.

 ويذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى في هذا البيت:

 .َمالَـــــهُ  الَوسائِــــلِ  بَِمقطــوع فَِرْفقًاالحديث المقطوع: وذلك في قوله: 

 الحديث المقطوع

 المقطوع لغة:
 .(1)اسم مفعول من قطع، وهو الموثوق به الذي ال شكَّ فيه

  ،عٍض فَْصالً القَْطُع إِبانةُ بعض أَجزاء الِجْرِم من بوقال ابن منظور: 

 . (7)باَن بعُضه من بعضوتَقاطََع الشيء: 

 واصطالحا:
متصال أو  ،ومن دونه قوالً له أو فعالً  التابعي،هو ما انتهى إسناده إلى 

أو وقفه على  ، خالياً من قرينة تدل على رفعه إلى النبي منقطعاً 

، وال يُطلق لفظ الموقوف على المقطوع إالَّ مقيَّدا، تقول: هذا (3)الصحابي

 الخبر مقوف على الزهري، فإن لم يكن مقيَّدا فهو موقوف الصحابي.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( معجم المعاني الجامع.1)

 .                771، 770/  11لسان العرب ( 7)
 :، تدريب الراوي ص177/ 1 ، فتح المغيث للسخاوي62: نزهة النظر ص ،65ص : الكفاية( يُنظر: 3)

 بتصرف . 177

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
231 

:القولي المقطوع مثال   

 قال الحسن البصري في إَِماَمةِ  الَمْفتُونِ  َوالُمْبتَِدعِ : َصلِّ  َوَعلَْيهِ  بِْدَعتُ هُ )1(.

 ومكفِّرة، فإن كان من وهذا ليس مفروغ منه، فالبدعة بدعتان، مفسِّقة

أصحاب البدعة المكفِّرة فال تجوز الصالة وراءه، وإن كان من أصحاب 

قة، ففيه قوالن بين الصالة خلفه وعدمها، على حسب  البدعة المفسِّ

األحوال، فإن كانت الصالة وراءه تُشهر بدعته فال تجوز، وإن كانت 

 عليه مل لقوله صلى ّللابدعته في صالته فال تجوز، ألنَّ البدعة رادَّة للع

 وسلم: "مْن أحدَث فِي أمرنَا هَذا ماليَس منهُ فهَو رد ")7(.

 وفي رواية لمسلم: "َمن َعِملَ  َعَماًل  ليسَ  عليه أْمُرنا فَهو َرد  ")3(.

ي مردودة، وعلى هذا فال ا فإن البدعة في الصالة نفسها فهوعلى هذ

باحث م التَّفصيل، يُنظر فيتجوز الصالة وراءه، فاألمر يحتاج مزيدا من 

ة.كتب العقيدة أل البدعة من هل السنَّة عامَّ  

 وقال محمد بن سيرين: إنَّ  هذَ ا العلمَ  دينٌ  فانظرُ وا عمَّ نْ  تأخذونَ  دينكمْ )7(.

:الفعلي المقطوع مثال  

 وبين بينه الستر يُْرخي َمْسُروق كان: ُمْنتَِشرِ ال بن محمد بن إبراهيم قال

 .(6)ودنياهم ويَُخلِّيهم صالته، على ويُْقبِل أهله،
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .705/   1تُوِن َواْلُمْبتَِدعِ إَِماَمِة اْلَمفْ بَاب   ِكتَاب اأْلََذانِ أخرجه البخاري  في الصحيح  األثر (1)

 .7552( رواه البخاري 7)

 .1218( أخرجه مسلم 3)

َوايَاةَ اَل تَُكاوُن إاِلَّ  األثر (7) أخرجه مسلم في الصحيح فاي المقدماة بااب بياان أن اإلساناد مان الادين َوأَنَّ الرِّ

 .22/  1َعْن الثِّقَاِت 

بإساناد )حسان ( فياه محماد بان  55/   7حلية األوليااء  )ترجماة مساروق (  أخرجه أبو نعيم  فياألثر  (6)

/  7إسحاق صدوق مادلس لكناه صارح بالتحاديث فاي هاذه الرواياة عان َهنَّااد بان السَّاِري )تقرياب التهاذيب 

/  11(، وفيه أبو خالد األحمر سليمان بن حيان قال عنه ابن معين وأبو حاتم : صدوق )تهذيب الكمال  67

352 ). 
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:
 

زلُ ــفَأنْ  بالتََّجنِّي تعلو ِزلتَ  وال َمنيــــعٍ َوِرفَعــــٍة *  زّ في ِعـــ فاَل ِزلتَ   
 

ا في عزِّ منيع، أي:  فال زلت في عزِّ منيع ورفعة، أي: ما زلت مستمّرً

، وهذا دعاء من النَّاظم لمحبوبه، وال  متين ال ينهدم، ورفعة، أي: علوٍّ

حبَّك أو ، أي: بدعواك جنايتي وأنِّي مذنب بزلت تعلو، أي ترتفع، بالتَّجنِّي

يك ذاّلً والحال أني ال ذنب لي، فأنزل، أي: أنخفض لد بتقصيري في حبَّك،

ا تجنِّي ته عليَّ فأعترف بما نسب تومحبَّة، أو أنزل عن رتبة براءتي ممَّ

، محبَّة فيك وإرضاء لك.إليَّ   

 وفي البيت يذكر النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

.بالتََّجنِّي تعلو ِزلتَ  والالحديث العالي: وذلك في قوله:   

النَّازل: وذلك في قوله: فأنزل.والحديث   

 

 الحديث العالي والنَّازل

: لغة العالي  
 الشيء المرتفع على غيره، وهو ضد النَّازل)1(.

: واصطالًحا •  

 رجال فيقرب الضعف، من سالمته مع رواته، عددُ  قلَّ  الذي الحديث هو

، أو من إمام من أئمة الحديث)7(.  سنده من الرسول 

  :لغة النازل •

 الشيء السَّافل الذي تحت غيره)3(.

: واصطالًحا •  

.غيره إلى بالنسبة إسناده رجال كثُر الذي الحديث هو  

ف من ومنهم  قُدم أو سنده، في الوسائط قلَّت الذي الحديث: بأنه العالي عرَّ

 سماع روايته وزمانه)1(.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

( القاموس المحيط.1)  

.772/ 7: للصنعاني األنظار؛ تنقيح لمعاني األفكار ( توضيح7)  

( يُنظر معاجم اللغة.3)  

.772/ 7: للصنعاني األنظار؛ تنقيح لمعاني األفكار توضيح( 7)  
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 أهميَّة علو اإلسناد:

 بلحن بن أحمد عن ُروي فقد بالغةٌ، أهمية الحديث علماء عند السند لعلو

  .سلف عمن سنةٌ  العالي اإلسناد طلب: قال أنه تقدم كما

وروي عن محمد بن أسلم الطوسي قال: قرب اإلسناد قُرٌب، أو قربةٌ  إلى 

 ّللا عز وجل)1(.

 في أنس حديث وهو صحيحة، ُسنَّة العالي اإلسناد طلب وفي: الحاكم وقال

 ّللا أن تزعم أنك فزعم رسولُك، أتانا محمد، يا: وقوله األعرابي، مجيء

 فمن: قال ،"ّللا": قال السماء؟ خلق فمن: قال ،"صدق": قال أرسلَك؟

 ،واألرض السماءَ  خلق فبالذي: قال ،"ّللا": قال المنافَع؟ هذه فيها جعل

: لقا ،"نعم": قال أرسلك؟ آهللُ  المنافع، هذه فيها وجعل الجبال، ونصب

 ،"صدق": قال وليلتنا؟ يومنا في صلوات خمسَ  علينا أن رسولُك وزعم

 أن رسولُك وزعم: قال ،"نعم": قال بهذا؟ أمرك آهللُ  أرسلك فبالذي: قال

 كأمر آهللُ  أرسلك فبالذي: قال ،"صدق": قال أموالنا؟ في صدقةً  علينا

 ا؟سنتن في شهر صومَ  علينا أن رسولك وزعم: قال ،"نعم": قال بهذا؟

: قال ،"نعم": قال بهذا؟ أمرك آهللُ  أرسلك فبالذي: قال ،"صدق": قال

 ،"دقص": قال سبياًل؟ إليه استطاع من البيت حجَّ  علينا أن رسولك وزعم

 الحق،ب بعثك والذي: قال ،"نعم": قال بهذا؟ أمرك آهلل أرسلك فبالذي: قال

ال أزيد عليهنَّ  وال أنقص منهن، فلما مضى قال: "لئن صدق ليدخلَنَّ  

 الجنة")7(، واألعرابي هو: ضمام بن ثعلبة.

 هعلي ألنكر مستحب، غير اإلسناد في العلو طلبُ  كان ولو: الحاكم قال

سؤالَه عما أخبره رسوله عنه، وألمره باالقتصار على ما أخبره الرسول 

 عنه)3(.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.770/ 7: لألبناسي الصالح؛ ابن علوم من الفياح ( الشذا1)  

.53/ 1: اإلسالم أركان عن السؤال: باب اإليمان، كتاب مسلم، صحيح( 7)  

.70/ 1: للحاكم الحديث؛ علوم ( معرفة3)  
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؛ أنَّ   الجمهور؛ قاله الذي الصحيح على النزول من أفضلُ  العلووال شكَّ

 بنا قال عنه، مرغوبٌ  والنزول الحديث، في الَخلَل احتمال كثرةَ  يُبعدُ  ألنه

 المديني: النزول شؤم، وهذا إذا تساوى اإلسناد في القوة)1(. 

العالي: السندأقسام   

 ينقسم الحديث العالي إلى قسمين:

ل:  بإسناد صحيح نضيف. علو  مطلٌق: وهو القرب من رسول ّللا األوَّ  

اة فقط،  منها ثالثيَّات البخاري، وهو أن يكون بينه وبين الرسول ثالثة روَّ

ثنا يزيد بن أب ثنا مكِّي بن إبراهيم، قال: حدَّ ي مثاله: قال البخاري: حدَّ

يقول: "مْن يقُْل عليَّ  عبيدة، عن سلمةَ )بن األكوع( قال: سمعت النبيَّ 

أ مقعده مَن النَّار")7(.   ما لْم أقْل فليتبوَّ

ه بيٌِّن إذ بين البخاري في هذا الحديث وبين  فهذا الحديث من العوالي وعلوُّ

اة فقط. الرسول  ثالثة روَّ  

: وهو أقسام كثيرة؛ منها القرب من إمام من أئمَّة ذي  والثَّاني: علو  نسبي 

 صفة عليَّة)3(. 

اوي وذلك اإلمام  غض بأي فيما في كتابه، ومحلُّ العلوُّ يكون فيما بين الرَّ

.السند، بين صاحب الكتاب والنبيِّ النَّظر عن طول   

 وللعلوِّ النسبي بهذا النَّوع، أي بالنِّسبة إلمام معيَّن أنواع:

 غير من مثالً  مسلم شيخ عن حديث للراوي يقع أن وهي: الموافقة - 1

.مسلم طريق من أخذه لو رواته عدد من أقل بعدد طريقه،  

 شيخ عن بل مسلم، شيخ عن ال حديث للراوي يقع أن وهو: البدل - 7

.الموافقة في الصفة تلك بنفس شيخه،  
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 من أو الصحابي إلى بإسناد حديثللراوي  يقع أن وهي: المساواة - 3

 بين فيما الرواة بعدد وبينه بين الراوي فيما رواته عدد فيكون قاربه،

.وبينه مسلم  

 ،للراوي ال لشيخ الراوي مسلم مع المساواة تقع أن وهي: المصافحة - 7

.ماً مسل ساوى الذي شيخه لقيَ  لكونه مسلماً؛ صافح من بمنزلة فتكون  

 قال العراقي:

يـ.. * ................ وعلو نسب..................................  

ـة إذ * ينزل متن من طريق ذــها أخـبنسبــــة للكتـــــب الستَـّ  

هــو الموافقــوٍّ فهــــَع علــشيخــه قــد وافقـــه * مفإن فــي   

ا قد حصلْ   أو شيــخ شيخــه كذاك البـدل * وإن يكن ساواه عّدً

 فهو المساواة، وحيث راجحه * األصل بالواحــد فالمصافحــه)7(. 

 ومن أنواعه العلو بقدم الوفاة:

 خ،الشي ذلك عن آخر راوٍ  وفاة على ،الشيخ عن الراوي وفاة بتقدم العلوُّ 

 نهع الرواة وجود يعزُّ  الوفاة المتقدم ألن: السخاوي قال كما العلو وسبب

رها؛ إلى بالنظر .لذلك مرويِّه تحصيل في فيُرغب متأخِّ  

 عهسم ممن أعلى عبدالعظيم، الزكي على داود أبي سنن سمع من: مثاله •

 على سمعه ممن أعلى النجيب، على سمعه ومن الحراني، النجيب على

 رواية في األربعة اشترك وإن البخاري، بن والفخرِ  المزة، خطيب ابن

 يب،النج على الزكي وفاة لتقدم طبرزذ؛ ابن: وهو واحد، شيخ عن الكتاب

.بعده من على النجيب وفاة وتقدم  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ان 1) .100( تيسير مصطلح الحديث للطحَّ  

.105( أخرجه البخاري 7)  
.177النكت ( نزهة النظر مع 3)  
( ألفية العراقي في علم الحديث.7)  
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 يعلو اإلسناد يكون قد: "قال الخليلي، يعلى أبي عن روينا: العراقي قال

 لهك وهذا ،"العدد في متساويين كانا وإن راويه، موت بتقدم غيره على

 مع ال يخش وفاة تقدم مجرد من المستفاد العلو وأما شيخ، إلى شيخٍ  بنسبة

ه، في اختلف فقد آخَر، لشيخ نظر التفات  من سنة خمسين إسنادُ : فقيل حدِّ

 اٍل،ع فهو سنة ثالثون اإلسناد على مرَّ  إذا: وقيل علو، إسناد الشيخ موت

 والتقييد بالخمسين؛ أي: من موت الشيخ، ال من وقت السماع عليه)1(.

:األلفية في قال  

التفاتِ  معَ  ال وـالعل اـأم*  اةــــالوف َدمِ ــقِ  علوُّ  ثم   

 آلَخرٍ  فقيل: للخمسينا * أو الثالثين مضت سنينَا)7(.

م السماع من الشيخ:   ومن أنواعه العلو بتقدُّ

 هنفسِ  الشيخ ذلك من سمع ممن أعلى كان شيخ من سماُعه تقدَّم فَمن •

.بعده  

 ستين من أحدهما وسماع واحد، شيخ من شخصان يسمع أن: مثاله •

.سنة أربعين من اآلخر وسماع مثاًل، سنة  

 شيُخه اختلط من حق في المتقدم أفضلية على مجِمعون الحديث وأهل

 فربما ذلك، له يحصل لم من أما واضح، وهو مرض، أو هرمأو  لخرف

 ةدرج يبلغ أن قبل األول تحديثه يكون بأن أرجَح، المتأخر السماع كان

 الراوي سماع حالة في بذلك متَّصفًا الشيخ كان ثم والضبط، اإلتقان

 أرفع وهو المتقدم، السماع على وفضل مزيَّة فلهذا السماع، المتأخر

.معنوي علو لكنه وأعلى،  

: األلفية في العراقي قال  

 ثم علوُّ  قِدم السماعِ  * ....................)3(.
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السند النازل: أقسام  

ها، من وتعرف خمسةٌ، النزول أقسام  دهض العلو أقسام من قسم فكل ضدِّ

 قسم من أقسام النزول)7(، وها هي باختصار:

 إلى بالنسبة الوسائط بكثرة  ّللا رسول من البعدُ  وهو: المطلق النزول

 نزولها بريعت األقسام وباقي كثير، بعدد بعينِه الحديث بذلك يَِردُ  آَخرَ  سندٍ 

  .نسبيًّا

.مسافة نزول وهو الحديث، أئمة من إمام إلى الوسائط كثرة  

 ووه طريقها، من اإلسناد عن الستة الكتب غير طريق من اإلسناد نزول

.مسافة نزول  

ر النزول .الشيخ ذلك عن آخر راوٍ  وفاة عن شيخ، عن الراوي وفاة بتأخُّ  

 منم أنَزلُ  الشيخ من سماعه تأخر فمن: الشيخ من السماع بتأخر النزول

ًما، نفسه الشيخ ذلك من سمع :العراقي الحافظ قال متقدِّ  

ه النزولُ  كاألنواع * ..........................)7(.  وضدُّ

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.50/ 1: العراقي ألفية( 1)  

.50/ 1: العراقي ألفية( 7)  

.357/ 1: عتر الدين لنور الحديث؛ علوم في النقد منهج( 3)  

.50/ 1: العراقي ألفية( 7)  
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 ثمَّ قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

ي بَــابِ  بُِسعـــَدى أَورِّ لُ  وأنت الِذي تُعنى َوأْنتَ  وزْينَــِب *  َوالرَّ الُمؤمَّ  

مة أقساما من مصطلح الحديث في هذه المنظو وكما سبق فقد أدرج النَّاظم

ح بذلك لما سبق من المص على سبيل التَّوريَّة، وفي هذا البيت طلح، يصرِّ

ي، أي: أش باب وزينب، وأورِّ ح بالتَّورية في ذكره لُسعدى والرَّ ير، ويصرِّ

 ويراد ،وبعيد قريب،: معنيان له لفظ يطلق أنوالتورية في علم البالغة: 

 المقامب يليق وال قريب :األول مدلوالن لها كلمة فالتورية منهما، البعيد به

م هنا ، والنَّاظالمقام ويالئم مقبول ولكنه بعيد الثانيو مستبعد، هو لذلك

باب وزينب، والمذكورات هنَّ  استعمل التورية في ذكره لسعدى والرَّ

، حتَّى كلُّ من أحبَّ  مَّى س معشوقات كليلى وهند ولبنى وبُثينة وغيرهنَّ

 محبوبه بذلك االسم.

ح الناظم بقوله: وأنت الذي تُعنى، أي: الكالم ليس على السا بق ثم صرَّ

ىفأنت الذي تُقصد وتراد،  ؛ذكرهنَّ  ي بهنَّ وأنت المورَّ  فالمحبوبات أورِّ

ُل، أي: المرجو والُمعتمد عليه.  عنه، وأنت المؤمَّ

 ثم قال النَّاظم رحمه ّللا تعالى:

اًل  فُخــــذ اّلً  آخــــر ثــــم مـــِن أوَّ ـلُ  فِيهِ  فهوَ  النْصِف ِمْنه ِمنَ  * أوَّ ُمَكمَّ  

ل كلمة من آخر  ال من آخٍر، أي: خذ أوَّ وهذا البيت مشكٌل، فقوله خذ من أوَّ

ال من النصف، أي: خذ أو كلمة من (، ثمَّ أوَّ  بيت في القصيدة، وهو )أبرُّ

نَّ نصف البيت األخير وهي: )أهيم( فيكون المجموع إبراهيم، والمشكل أ

ل  فة فالقارئ أوَّ  المدح ما يقرأ يظنُّ أنَّ القصيدة غزليَّة على طريقة المتصوِّ

ا في ّللا تعالى، أو في رسوله  ة لما ذكر البيت الذي فيه: وال إمَّ ، خاصَّ

أنَّ مشافهة يُملى عليَّ فأنقل، وهنا تصريح ب *حسن إالَّ سماع حديثكم 

ل فيه اسمه المقصود هو رسول ّللا  ، ولكن بعد الجمع يظهر المتغزَّ
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خهم ، فالصوفيَّة يمدحون مشايد مشايخهمأح الشَّخص إبراهيم، فلعلَّ هذا

.بهذه الطريقة  

ل حرف من آخر البيت وهو  ال من آخر، أي: أوَّ أو: قصده بقوله: خذ أوَّ

ل حرف من نصف البيت نفس ال من النصف منه، أي: أوَّ ه، )الميم(، ثم أوَّ

ٌل، أي: يكمل االسم  وهو )الحاء( من قوله بحبِّه، ثمَّ قال: فهو فيه مكمَّ

وعلى ، بهذين الحرفين، فال يبقى إالَّ الميم والدال، ويكتمل اسم محمد 

جب أن حسب طريقة النَّاظم في القصيدة؛ فإنَّها على سبيل التَّورية فال ع

وأرجو أن يكون هو المقصود، وّللا تعالى أعلم.يكون هذا هو مراده،   

رحمه ّللا تعالى بقوله:ختم ثمَّ   

بابــة ُمْشَعـلُ  َوقَلبِي أهيِـــمُ  أقسْمــــُت أنـــي بُِحبـــِه *إذا  أبَـــــرُّ  بالصَّ  

، ، أهيم، من الهيام، وهو جنون الحبِّ أوفي إذا حلفت إنِّي بسبب حبِّه :أي

بابة، أي: بالشوق واألرق، ُمشعل، أي: ملتهب.  وقلبي بالصَّ

ه رق من شوقفقد أقسم النَّاظم قسما صادقا، أنَّه هائم بحبِّه وقبله محت

 لمحبوبه.

خالصا لوججه  لشرح  ف أسأله سبحانه أن يجعل هذا اتعالى لشرحه   اهللهذا ما وفَّقني  
اهلل   التَّوفيق، وصلَّىباهلل  الكريم ف إنَّه على كل شيء قرير، هذا و  

   سُبْحَانَ رَبَِّك رَبِّ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، 

 اْلِعزَِّة عَمَّا يَِصفُونَ وَسَلمٌ عََلى اْلمُرْسَِلينَ، 

بِّ  رَ  لهِ لِ  دُ مْ حَ والْ   

.ينَ مِ الَ عَ الْ   
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 المصادر والمراجع

 

القرآن الكريم. - 1  

7 –  ، ٍد بِن إسماعيَل البخاريِّ : ألبِي عبِد ّللاِ محمَّ صحيُح اإلماِم البخاريِّ

 هجري(. 765شوال  1متوفَّى )

جِ القشيِري النَّ  – 3 سابوِري، متوفَّى صحيُح اإلماِم مسلٍم: لمسلٍم بِن الحجَّ

 هجري(. 751رجب 76)

سنُن أبِي داوَد: ألبِي داوَد سليماَن بِن األشعِث السَّجستانِي، متوفَّى  - 7

 هجري(. 726شوال  15)

حمِن بِن شعيٍب النَّسائِ  – 6  13ي، متوفَّى )سنُن النَّسائِي: ألبِي عبِد الرَّ

 هجري(. 303صفر 

ٍد بِن عيَسى بِن  - 5 سنُن الترمذي )الجامع الكبير(: ألبِي عيَسى محمَّ

اِك، الّسلِمي التِّرمِذي، المتوفَّى ) حَّ  هجري(. 725َسْورةَ بِن موَسى بِن الضَّ

سنُن البْيهقِي: ألبِي بكٍر أحمَد بِن عليٍّ بِن موَسى الخراسنِي البْيهقِي،  - 2

ل   هجري(. 768المتفَّى )جمادى األوَّ

يبانِي الذهلِي،  - 8 ٍد بِن حنبَل الشَّ المسنُد: ألبِي عبِد ّللاِ أحمَد بِن محمَّ

 هجري(. 771المتوفَّى )

ٍد بِن حبَّاَن البستِي، المتوفَّى ) - 5  367صحيُح ابِن حبَّاَن: ألبِي حاتٍم محمَّ

 هجري(.

فِي األحاديِث واآلثاِر: المعروُف بمصنَِّف ابِن أبِي شيبةَ،  المصنَّفُ  - 10

ٍد بِن إبراهيِم بِن عثماَن بِن  ألبِي بكٍر بِن أبِي شْيبةَ، عبِد ّللاِ بِن محمَّ

 هجري(. 736خواستِي العبِسي، المتوفَّى )

الحسِن عليٍّ بِن عمَر بِن أحمَد بِن مهِدي بِن سنُن الدَّارقطنِي: ألبِي  - 11

 هجري(. 386مسعوٍد بِن النُّعماَن بِن ديناٍر البغداِدي الدَّارقطنِي، المتوفى )

ٍد بِن إدريَس الشَّافِعي، المتوفَّى  ) - 17 : ألبِي عبِد ّللاِ محمَّ  707األمُّ

 هجري(.

ٍد بِن جريٍر الطَّبرِ  - 13  310شوال  75ي، المتوفَّى )تفسيُر الطَّبِري: لمحمَّ

 هجري(.

حمِن بِن ناصٍر  - 17 حمِن فِي تفسيِر كالِم المنَّاِن: لعبِد الرَّ تيسيُر الكريِم الرَّ

 هجري(. 1325جمادى اآلخر  73السَّعِدي، المتوفَّى )
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أسنى المقاصد وأعذب الموارد: للشيخ، فخر الدين علي بن أحمد  – 16

 هجري(. 550المقدسي، المتوفَّى )

سنن ابن ماجه: ألبي عبد ّللا محمد بن يزيد بن ماجه الربعي  – 15

 هجري(. 723)بالوالء( القزويني، المتفى ) رمضان 

معجم أبي يعلى: ألحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي  – 12

 هجري(. 302جمادى األول  77الموصلي، المتوفى ) 

حمنِ  - 18 يِن األسيوِطي المشهوِر  جياُد المسلسالِت: لعبِد الرَّ بِن كماِل الدِّ

يوِطي، المتوفَّى ) يِن السُّ  هجري(. 511بجالِل الدِّ

التَّذكرةُ فِي علوِم الحديِث: لإلماِم عمَر بِن عليٍّ األنصاِري المعروُف  - 15

 هجري(. 870بابِن الملقَِّن، والمعروُف بابِن النَّحِوي، المتوفَّىَّ )

ٍد بِن عبِد ّللاِ النَّيسبوِري، معرفةُ علوِم الحد - 70 يِث: ألبِي عبِد ّللاِ محمَّ

 هجري(. 706صفر  3المشهوِر بِالحاكِم النيسبوري، المتوفَّى )

ٍد بِن فتوحٍ البيقونِي الدِّمشقِي،  - 71 البيقونيَّة: لعمَر أْو طهَ بِن محمَّ

 هجري(. 1080المتوفَّى )

ٍد بِن أحمَد بِن تقريُب التَّهذيِب: ألبِي الفضِل أحم - 77 َد بِن علِيٍّ بِن محمَّ

 هجري(. 867حجٍر العسقالنِي، المتوفَّى )

تأويل مختلف الحديث: لعبد ّللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو  – 73

 (.725رجب  16محمد، المتوفى )

حمِن  فتحُ  - 77 يِن عبِد الرَّ الباِري فِي شرحِ صحيحِ البخاِري: لزيِن الدِّ

 هجري(. 256الدِّمشقِي، الشَّهيُر بابِن رجٍب الحنبلِي، المتوفَّى )

شعُب اإليماِن: ألحمَد بِن الحسيِن بِن عليٍّ بِن موَسى الُخْسَرْوِجرِدي  - 76

 ي(.هجر 768الخراسانِي، أبِي بكٍر البْيهقِي، المتوفَّى )

 (.1310من ذي الحجة  5األعالم: لخير الدين الزركلي، المتوفى ) – 75

وتذكرة الحفاظ: لشمس  –تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  - 72

 هجري(. 278من ذي القعدة  3الدين الذهبي، المتوفى ) 

78 - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي؛ عبد الوهاب بن علي 

 بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر، المتوفى )3 جمادى اآلخر 272(.

75 - شذرات الذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 

 الحنبلي أبو الفالح، المتوفى ) 1085 هجري(.
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الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح الالميَّة: لشمس الدين أبو  – 30

شوال  8ان السَّفّاِريني، المتوفى )العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليم

 هجري(. 1188

ٍد  بِن  - 31 حاحِ: البِن المظفَِّر يحيَى بِن محمَّ اإلفصاُح عْن معانِي الصِّ

 هجري(. 650هبيرةَ الشيبانِي نسبًا ثمَّ الدُّوِري البَّغداِدي، المتوفَّى )

معجم مقاييس اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  – 37

 هجري(. 356ويني الرازي، المتوفى )القز

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفى  - 33

 هجري(. 550)

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري  – 37

 هجري(. 211الرويفعي األفريقي، المتفوى ) في شعبان 

القاموس المحيط: ألبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد  – 36

 هجري(. 812أو  815بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، المتوفى )

 77ترتيب القاموس المحيط: للطاهر أحمد الزاوي، المتوفى ) - 35

(.1705جمادى األخر   

ن بن محمد ب النهاية في غريب الحديث واألثر: لمجد الدين المبارك – 32

 550عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن األثير المتوفى )

 هجري(. 

ابت الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ث  - 38

هجري(. 753البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطيب البغدادي، المتوفى )  

مد بن ن أبو الخير محفتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لشمس الدي - 35

وفى عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، المت

هجري(. 507)  

عدالة الصحابة عند المسلمين: لمحمد محمود لطيف الفهداوي. – 70  

ن الغابة في معرفة الصحابة: لمجد الدين المبارك بن محمد ب أُْسد - 71

 550عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن األثير المتوفى )

 هجري(.
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ٍد علِي بِن حزٍم األندلِسي القرطبِي الم - 77 لقَّب المحلَّى باآلثاِر: ألبِي محمَّ

هجري(. 765شعبان  78بالظَّاهِري، المتوفَّى )  

حابِة: ألبِي الفضِل أحمَد بِن عليٍّ بِن ماإلص - 73 ٍد بِن ابةُ فِي تمييِز الصَّ حمَّ

هجري(. 867أحمَد بِن حجٍر العسقالنِي، المتوفَّى )  

اني األموال: ألبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد ّللا الخرس - 77

هجري(. 761المعروف بابن زنجويه، المتوفى )  

ٍد بِن أحمَد بِن حجنزهة النظر: ألبِي الف – 76 ٍر ضِل أحمَد بِن عليٍّ بِن محمَّ

هجري(. 867العسقالنِي، المتوفَّى )  

كشِ  - 75 ين الزَّ ي، المتوفَّى البحُر المحيطُ فِي التَّفسيِر: ألبِي عبِد ّللاِ بدُر الدِّ

هجري(. 257)  

يِن األسيوِطي المشهورِ تدريب الراوي:  - 72 حمِن بِن كماِل الدِّ  لعبِد الرَّ

يوِطي، المتوفَّى ) يِن السُّ  هجري(.  511بجالِل الدِّ

 حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع: صاحب - 78

 1760الحاشية: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي المتوفى )

 هجري(.

ي صاحب الشرح: الجالل شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، المتوفى ) ف

(.857رمضان   

افي احب الكتاب: أبو نصر تاج الدين عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكص

هجري(. 221السبكي، المعروف بتاج الدين السبكي، المتوفى )  

المعجم الغني: عبد الغني أبو العزم. – 75  

: المعجم الوسيط: إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عمل عليه – 60

ٍد خلفِ إبراهيَم أنيٍس، وعبِد الحليِم منت والِحي، ومحمَّ  ّللاِ صٍر، وعطيَّةُ الصَّ

 أحمَد.

اجِ:  - 61 رٍف ألبِي زكريَّا يحيَى بِن شالمنهاُج شرُح صحيحِ مسلٍم بِن الحجَّ

هجري(. 525رجب  77الحزاِمي النَّوِوي، المتوفَّى )  

ٍد بِن أحمَد بِن حفتح الباري:  - 67 جٍر ألبِي الفضِل أحمَد بِن عليٍّ بِن محمَّ

هجري(. 867لعسقالنِي، المتوفَّى )ا  

في تاج العروس من جواهر القاموس: للمرتضى الزبيدي، المتوفى ) - 63

هجري(. 1706شعبان   
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 معرفة أنواع علوم الحديث: ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن - 67

 573موسى الكردي الشهرزوري المشهور بابن الصالح، المتوفى )

 هجري(.

نظم الدرر في علم األثر، المعروف بألفية السيوطي في علم  – 66

يالحديث:  يِن األسيوِطي المشهوِر بجالِل الدِّ حمِن بِن كماِل الدِّ ِن لعبِد الرَّ

يوِطي، المتوفَّى ) هجري(.  511السُّ  

ن أبو التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: للحافظ زين الدي - 65

هجري(. 805شعبان  8عراقي الشافعي، المتوفى )الفضل عبد الرحيم ال  

، سبق التبصرة والتذكرة، المعروف بألفيَّة العراقي في علم الحديث – 62

 ترجمته.

 تيسير مصطلح الحديث: لدكتور أبي حفص محمود بن أحمد بن - 68

 محمود طحان النعيمي.

تهذيب التهذيب: البن حجر العسقالني، سبق ترجمته. – 65  

بن  طة في ذكر الصحاح الستة: لمحمد صديق بن حسن بن عليالح  – 50

 لطف ّللا القِنَّوِجي البخاري الحسيني المعروف بصديق حسن خان،

هجري(. 1302جمادى األخرة  75المتوفى )  

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: لمحمد جمال الدين  - 51

هجري(. 1337القاسمي، أبو الفرج، المتوفى )  

ن ع بيان العلم وفضله: البن عبد البر؛ يوسف بن عبد ّللا بجام - 57

 753محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، المتوفى )

 هجري(.

ت شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثاب - 53

 753أو  757صفر  5البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطيب، المتوفى )

 هجري(.

اكر تاريخ دمشق: ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة ّللا بن عس – 57

(.621رجب  17الدمشقي، المتوفى )  

ثير البداية والنهاية: لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك – 56

أو  8بن َضْو بن درع القرشي الَحْصلي، البُصروي، الشافعي، المتوفى )

هجري(. 227شعبان  75  

، سير أعالم النبالء: لُمحمَّد بن أحمد بن ُعثمان بن قايماز الذهبي – 55

هجري(. 278من ذي القعدة  7المعروف بشمس الدين الذهبي، المتوفى )  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  شرح نظم غرامي صحيح البن فرح في الترويح والملح       
246 

مام عماد تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير": لإل - 52

ن كثير، بالدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المعروف با

هجري(. 227شعبان  8المتوفى )  

الجامع ألحكام القرآن، والمبين لما تضمن من السنة وأحكام  - 58

فى الفرقان: لإلمام أبي عبد ّللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي المتو

هحري(. 521شوال  5)  

الواضح في التفسير: لمحمد خير رمضان يوسف. – 55  

ي لمسمى التراتيب اإلدارية: محمد عبد الحنظام الحكومة النبوية ا  - 20

هجري(. 1387رجب  17الكتاني، المتوفى )  

اق المهدي. – 21 التذكرة في علم مصطلح الحديث، لعبد الرزَّ  

حمد الفتح المبين بشرح األربعين: البن حجر الهيتمي؛ أحمد بن م - 27

م، البن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلس

هجري(. 527أبو العباس، المتوفى )في رجب   

تاج  اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية: لمحمد عبد الرؤوف بن - 23

 1031) العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم الُمناوي، المتوفى

 هجري(.

حيم سعيد. – 27 الفكر المنهجي عند المحدثين: لهشام عبد الرَّ  

نَّةُ  - 26 باالسُّ ٍد السِّ كتوِر: محمَّ ِعي.ومكانتَها فِي التَّشريعِ اإلسالِمي: للدُّ  

أفي السنَّة شك: ألحمد بن يوسف السيد. – 25  

بق تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: لجالل الدين السويطي، س - 22

 ترجمته.

ل  77التفسير الوسيط: لمحمد سيد طنطاوي، المتوفى ) – 28 ربيع األوَّ

1731.)  

ٍد بِن فتوحٍ البيقونِي الدِّمشقِي - 25 ، البيقونيَّة: لعمَر أْو طهَ بِن محمَّ

هجري(. 1080المتوفَّى )  

يِن أحمجموع الفتاوى:  – 80 مُد لشيخِ اإلسالِم ابِن تيميَِّة: وهَو: تقُي الدِّ

انِي، المتوفَّى ) هجري(. 278ذو القعدة  70ابُن عبِد الحليِم النَّميري الحرَّ  

المجروحين من المحدثين: البن حبان البستي، سبق ترجمته. - 81  

 اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: لعياض موسى - 87

عياض،  عياض اليحصبي السبتي المالكي أبو الفضل، المعروف بالقاضي

هجري،  677المتوفى )قتل القاضي عياض في مراكش ودفن بها سنة 
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ع الي علي الشريف في نفس المكان. ويرجودفن في حي هيالنة مع مو

 سبب قتله إلى رفضه االعتراف بابن تومرت الذي ادعى أنه هو اإلمام

ي المهدي المنتظر وقد أمر أن يؤلف كتابا يقر فيه أن ابن تومرت المهد

ن المنتظر. وعند قتله انغرزت الرماح في جسده وقطع أشالء. وجمع ودف

ن غير المسلمين، ثم أقطعوا تلك بدون جنازة وال غسل كأنه واحد م

لى قبر المنطقة للنصارى فبنوا بجوار قبره كنيسة وبعض الدور. وعثر ع

هجي في عهد الدولة المرينية(. 217القاضي عياض سنة   

ثير، جامع األصول في أحاديث الرسول صلى ّللا عليه وسلم: البن األ - 83

 سبق ترجمته.

د ابن ظ المصطلح: لعمر بن مسعودليل الفالح في معرفة بعض ألفا - 87

 الشيخ عمر بن حدوش الحدوشي الورياغلي.

وي، سبق التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، اإلمام النو - 86

 ترجمته.

 الشرح المختصر لنخبة الفكر: ألبي المنذر محمود بن محمد بن – 85

 مصطفى المنياوي.

أبو  مد بن محمد بن سويلمالوسيط في علوم ومصطلح الحديث: لمح – 82

(.1703شوال  6شهبة، المتوفى )  

الديباج المذهب في مصطلح الحديث: لعلي بن محمد بن علي،  - 88

هجري(. 815المعروف بالشريف الجرجاني، المتوفى )  

ن عمار مفتاح السعيدية في شرح األلفية الحديثية: لشمس الدين ب - 85

هجري(. 877المالكي، المتوفى )  

نهج اإلمام أحمد في إعالل الحديث: رسالة دكتوراه من طرف، م – 50

 بشير علي عمر.

د شرح نخبة الفكر: لنور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محم – 51

 1017القاري، الهروي المكي، المعروف بمالَّ علي القاري، المتوفى )

 هجري(.

لسان الميزان: البن حجر العسقالني، سبق ترجمته. - 57  

يِن األلباني، المتوفَّى )ا – 53 ٍد ناصِر الدِّ  1770لسلسلة الصحيحة: لمحمَّ

 هجري(.

ري، تاج اللغة وصحاح العربية: ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوه - 57

هجري(. 763المتوفى )  
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الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، سبق ترجمته. – 56  

ول والجدل: ألبي مختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األص – 55

شوال  78عمرو بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، المتوفى )

575.)  

دين أبو تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول: لشهاب ال - 52

لين العباس أحمد بن أبي العالء إدريس بن عبد الرحمان بن عبد ّللا بن ي

هجري(. 587)الصنهاجي المصري، المعروف بالقرافي، المتوفى   

العلل الكبير للترمذي: قد سبق ترجمته. – 58  

مد حقيقة اإليمان والكفر عن أهل السنَّة والجماعة: لعبد ّللا بن مح – 55

 الغليفى.

ين بن معالم التنزيل، المعروف بتفسير البغوي: ألبي محمد، الحس - 100

هجري(. 610مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي، المتوفى )  

اإلبانة من أصول الديانة: لحسن أمين المندوه يوسف الزهيرى. - 101  

هجري(. 123معجم العين: الَخلِيل بن أحمد الفراهيدي، المتوفى ) – 107  

َده المخصص: ألبي الحسن علي بن إسماعيل والمعروف بابن ِسي – 103

هجري(. 768ربيع األخر  75الُمرسّي، المتوفى )  

علي  ي غريب الشرح الكبير: ألحمد بن محمد بنالمصباح المنير ف – 107

هجري(. 220الفيومي المقري، المتوفى )  

ري أدب الدنيا والدين: ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البص - 106

هجري(. 760ربيع اآلخر  1الماوردي، المتوفى )  

، شرح حدود ابن عرفة، لمحمد بن قاسم األنصاري، أبي عبد ّللا – 105

هجري(. 857تونسي المالكي المتوفى )الرصاع ال  

ٍد بِن أبِي بكٍر بِن أيُّوَب بِن سأخبار الحمقى والمغفَّلين:  – 102 عٍد لمحمَّ

يِن ابِن قيِِّم الجوزيَِّة، المتوفَّى ) هجري(. 261شمِس الدِّ  

ن الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ب – 108

هجري(. 372الرازي أبو محمد، المتوفى )المنذر التميمي الحنظلي   

بو بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام: لعلي بن محمد الفاسي أ - 105

هجري(. 578الحسن ابن القطان، المتوفى )  

حماد  الضعفاء الكبير: ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن - 110

ل  هجري(. 377العقيلي المكي، المتوفى ) في ربيع األوَّ  

التعريفات: للجرجاني، سبق ترجمته. – 111  
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الرسالة: للشافعي، سبق ترجمته. – 117  

شرح البيقونيَّة: لطارق أبو معاذ. – 113  

ير المعجم الكبير: الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مط – 117

هجري(. 350اللخمي الشامي، أبو القاسم، المتوفى )  

لي حمد بن سالمة بن جعفر بن عمسند الشهاب: ألبي عبد ّللا م – 116

هجري(. 1057القضاعي المصري الشافعي، المتوفى )  

الباعث الحثيث: البن كثير، سبق ترجمته. – 115  

النكت على كتاب ابن الصالح: البن حجر، سبق ترجمته. – 112  

الموقضة: للذهبي، سبق ترجمته. – 118  

لبغدادي، سبق الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: للخطيب ا – 115

 ترجمته.

تحفةُ األحوِذي بشرحِ جامعِ التِّرمِذي: ألبِي العاَل محمَّد عبِد  - 170

حيِم المباركفوِرى، المتوفَّى ) حمِن بِن عبِد الرَّ هجري(. 1363الرَّ  

دية: للترمذي، سبق تخريجه. – 171 الشمائل المحمَّ  

 ي بن أبياإلحكام في أصول األحكام: لسيف الدين أبو الحسن عل 177

 علي بن محمد بن سالم بن محمد العالمة اآلمدي التغلبي الحنبلي ثم

هجري(. 531الشافعي، المتفى )  

افِعي الكبيِر: ألبِي - 173 الفضِل  التَّلخيُص الحبيُر فِي تخريجِ أحاديِث الرَّ

ٍد بِن أحمَد بِن حجٍر العسقالنِي، المتوفَّى )  867أحمَد بِن عليٍّ بِن محمَّ

 هجري(.

 )وما تركناه فهو في حواشي الكتاب(
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 161 ............................................... الموقوف لفظا المرفوع حكما.

 165 ................................................................. الحديث المنكر.

 151 ................................................................. مدلَّسالحديث ال

 127 .......................................... الحديث المهمل. -الحديث المردود 

 126 ............................................................................. الزور

 125 ................................................................ الحديث المنقطع

 128 ................................................................. الحديث المدرج

 188 .................................................................. الحديث المدبج

 185 ................................................................... رواية األقران

 157 ................................................................. المتفق والمفترق

 156 ............................................................... المؤتلف والمختلف

158...........................................................................المتشابه  

155.......................................................الحديث المسند............  

701.....................................................الحديث المعنعن ............  

703..................................................الحديث الموضوع ............  

705......................................................م .............الحديث المبه  

717......................................................غريب الحديث .............  

717....................................................الحديث الغريب ..............  

771....................................................الحديث العزيز ...............  

777...................................................الحديث المشهور ............  

778......................................................الحديث المستفيض .......  
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730..........................................الحديث المقطوع ......................  

737.........................................والحديث النازل .... -الحديث العالي   

738...........................................خاتمة أدبيَّة ...........................  

771..........................................المصادر والمراجع ...................  

760............................................الفهر ..................................  
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