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 عليها ، مثلةوأ قسامهاوأ المتابعات تعريفها
ومروياتهم ،  الرواة على الحكم في واستخدامها

  وشروطها ، وفوائدها
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 المقدمة

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ. ونستغفره ونستعينو، ضلمده، هلل، احلمد إن
. لو ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده من. أعمالنا سيئات ومن

 عبده زلمدا أن أشهد و لو، شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أن وأشهد
 (وبارك آلو وعلى عليو وسلم تعاىل اهلل صلى. )ورسولو

 يا}،{مسلمون وأنتم إال ٛبوتن وال تقاتو حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا}
 زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها

 اهلل إن واألرحام بو تساءلون الذي اهلل واتقوا ونساء كثّبا رجاال منهما وبث
 يصلح سديدا قوال وقولوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا}،{رقيبا عليكم كان
 فوزا فاز فقد ورسولو اهلل يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم

 .{عظيما

 َصلَّى زلمد ىدي اذلدي وخّبَ  اهلل، كتابُ  احلديث أصدقَ  فإن بعد، أما
 ضبللة، بدعة وكلَّ  بدعة، زلدثة وكلَّ  زلدثاهتا، األمور وشرَّ  ، َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّو
 .النار يف ضبللة وكلَّ 

 بعد أما

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
5 

 

ا وحكمها واستعماذلا يف نواعهيف ادلتابعات وأ فهذا ٙبرير موسع شيئا ما
أىدية لؤلكارم يف شبكة األلوكة العزيزة حاديث وكيفية استعماذلا ، تقوية األ

 واهلل من وراء القصد ، وىو يهدي السبيل . –نفع اهلل هنم  –

 وكتبو : وليد الرفاعي
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 :البحث مشكلة

 من فمنهم  شديدا، اختبلف الباحثْب اختبلفاتظهر مشكلة الدراسة يف 
 لدرجة اعتبار دون الضعيفة مطلقاً، األحاديث تقوي ادلتابعات أن يرى

 ، الضعيفة األحاديث تقوي ال ادلتابعات وفريق يرى العكس أن .اهضعف
 تقوي ادلتابعات خرون يرون أن، وآ اهسلارج وتباينت ا،هطرق تعددت ماهم

، ىذا من ناحية ادلًب ، أما من  فقط ضعفا خفيفا الضعيفة األحاديث
 تقوي بينما فقط، األسانيد تقوي ادلتابعات أن يرى من مهناحية السند فمن

 األحاديث تقوي التامة فقط ادلتابعات أن يرى من مهد ادلتون ومنىالشوا
 اجملاىيل للعْب .حاديث خرون يرون عدم تقوية أ، وآ الضعيفة

 لذلك علة اذلمة يف كتابة ىذا البحث
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 : البحث أهداف

 :التالية األىداف من مجلة ٙبقيق إىل الدراسة هتدف

 .تعريف ادلتابعة لغة واصطبلحا بيان: أوال

 . انواعها ومراتبها ايضاح:  ثانيا

 .ومروياهتم الرواة على احلكم استعماذلا يف:  ثالثا

 .ادلتابعات يف مهمة وارشادات وفوائدىا ادلتابعات شروطرابعا : ابراز 

 : البحث أهمية

 :خرىأ رواية على بالظفر ، احلديث تقوية يف الدراسة ىذه أعلية تتجلى. 

 القوي احلديث ويزداد، قريب ضعف فيو الذي احلديث يف الضعف فُتجرب 
 الذي الراوي، ف وادلتابعات باب يف  بو يُعترب راوٍ  كل، وايضا ليس   هبا قوة

 ، الضعف القريب الضعيف الراوي ىو  ادلتابعات باب يف ويُغتفر بو يُعترب
 وال بعيد ضعفهم ورواة ، ٗبثلهم وينجرب قريب ضعفهم رواة: قسمان فالرواة
 بعض يف الدارقطِب يقول وذلذا.  وادلَبوكْب وادلتهمْب كالوضاعْب ،  ينجرب

 عنو ذكر كما(  بو يُعترب أن يصلح ال)  أو(  لبلعتبار يصلح): الضعفاء
  (. ٘ٚٔ ص)  مقدمتو يف الصبلح ابن احلافظ
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 :السابقة الدراسات

  ::الدراسات السابقة

تناثرت مادة ىذا البحث يف العديد من كتب مصطلح احلديث القدؽلة 
واحلديثة، كما كتبت فيو العديد من الدراسات ادلعاصرة، والٍب من أبرزىا 

 الدراسات التالية

عبد الباري  اليب ٔالدراسة األوىل: الثمار اليانعة يف أحكام الشاىد وادلتابعة 
الصومايل زلمود زلمد زلمود الشبلي. وقد تناول يف دراستو العديد من 

القضايا العلمية ادلهمة، فّعرف االعتبار، وادلتابعات،والشواىد، وذكر شروط 
والرواة الذين ال يعترب  بأحاديثهم،وأقسام كل منها، وبْب الرواة الذين يعترب 

هبم، كما بْب أنواع ادلرويات الٍب تصلح لبلعتبار هبا، وادلرويات الٍب ال 
تصلح لذلك، وختم دراستو باإلشارة لبعض التوصيات الٍب تضمنت مشاريع 

 لبحوث علمية.

                                                           

دراسة لنيل درجة ادلاجستّب يف الدراسات اإلسبلمية ـ ٔبامعة جنوب إفريقيا، بإشراف  ٔ
 األستاذ

اعتمدت  pdfم، توجد منو نسخة إلكَبونية ٕ٘ٓٓالدكتور/ يوسف دادو، نوفمرب 
 عليها يف العزو.
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الدراسة الثانية: ادلتابعات والشواىد دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم  
احل بن عبد اهلل بن محد العصيمي، وقد قسم دراستو لقسمْب: نظري، صل ٕ

وتطبيقي. وتناول يف القسم النظري العديد من ادلوضوعات األساسية ادلتعلقة 
بادلتابعات والشواىد، وذكر مظان ادلتابعات والشواىد، وقسمها قسمْب: 

بعات، مظان عامة، ومظان خاصة، وٙبدث عن فوائد كل من االعتبار، وادلتا
دراستو العديد من ادلسائل العلمية  والشواىد. وتناول يف القسم التطبيقي من

ادلهمة، وٙبدث عن أعلية التطبيق يف إبراز القواعد النظرية، وترجم لئلمام 
، بطرق الكشف عن رواة ادلتابعات بصحيحومسلم ـ رمحو اهلل ـ وعرف 

لٍب توصلت إليها ىذه اإلمام مسلم، أما أبرز النتائج ا صحيحوالشواىد يف 
الدراسة فمنها: أن عدد رواة ادلتابعات والشواىد يف صحيح مسلم: ثبلثة 

 ٜٖراوياً(، شاركو البخاري يف تسعة وثبلثْب راوياً ) ٖٜوتسعْب راوياً )
راوياً(، كما أن الدراسة توصلت إيل أن درجات رواة ادلتابعات والشواىد يف 

ت للباحث أن فيهم الثقة، صحيح اإلمام مسلم متفاوتة، حيث ثب
 والصدوق، والضعيف.

                                                           

ٔبامعة أم القرى ـ كلية )دراسة لنيل درجة ادلاجستّب يف الدراسات اإلسبلمية ـ  ٔ) ٕ
 الدعوة وأصول الدين

 ىـ ،ٕٛٗٔم ادلوافق ٕٚٓٓـ قسم الكتاب والسنة ـ للعام 
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يب أل ٖالدراسة الثالثة: اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواىد وادلتابعات 
معاذ طارق بن عوض اهلل بن زلمد، ركز يف دراستو على بيان العلل الٍب 

الرد  تعَبي الشواىد وادلتابعات، فُتظهر جانب اخلطأ فيها، وترجح جانب
نكارهتا وشذوذىا؛ فتوجب اطراحها، وعدم االعتداد هبا يف باب ذلا، وٙبقق 

 االعتبار.

مقال أليب حفص  ٗالدراسة الرابعة: الراجح يف قبول ادلتابعات والشواىد، 
ادلسندي األثري، أشار يف مقالو لبعض األئمة الذين وجد يف كبلمهم ما 

 ري،يدل على قبوذلم للمتابعات، وذكر منهم: اإلمام أمحد، والبخا
 والنسائي.

الدراسة اخلامسة: األخطاء الشائعة يف تقوية احلديث بادلتابعات والشواىد،  
الدين، ذكر يف مقالو تسعة أخطاء يف تقوية  مقال حلساس زلمد نصر ٘

احلديث بادلتابعات والشواىد، وىي األخطاء التالية: التقوية بالطرق شديدة 
هم بغّبىا، أوتقوية غّبىا هبا، الضعف، تقوية رواية رلهول العْب، أو ادلب

التقوية بالشواذ وادلناكّب، تقوية الوجو احملفوظ أو ادلعروف بالوجو الشاذ أو 
                                                           

  ٖٙاإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواىد وادلتابعات ص ٖ

 اخلاص بـ ) ملتقى أىل اإلسناد ادلتخصص يف احلديث com.ahlalisnad.www://httpمنشور ٗبوقع:  ٗ

٘  http://www.feqhweb.com ٗبوقع منشور 
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ادلنكر، تقوية احلديث بروايتو عن رلموعة من الرواة ادلبهمْب، تقوية ادلرفوع 
زلتمبًل لضعف بادلوقوف، تقوية ادلوقوف لفظا بادلرفوع حكماً، عدم اعتبار 

 عند التقوية ٗبجموع الطرق، تقوية األسانيد زلتملة الضعف دون نكارة ادلًب
 اعتبار للزيادات يف ادلتون.

 للمرتضي احملدثْب عن والشواىد للمتابعات الدراسة السادسة : االعتبار
 وجهات تباين أسباب على التعرف البحث ىذا يف  زلمد حاول امحد الزين
 من الباحثْب فمن احملدثْب، عند والشواىد ادلتابعات الباحثْب استخدام نظر
 اعتبار دون مطلقاً، الضعيفة األحاديث تقوي والشواىد أن ادلتابعات يرى

 تقوى ال والشواىد ادلتابعات أن منهم آخرون يرى بينما لدرجة ضعفها،
 .سلارجها وتباينت طرقها، تعددت مهما األحاديث الضعيفة،

 :البحث منهجية

 وذلك ادلقارن، التحليلي ادلنهج ىو البحث ىذا يف سلكتو الذي ادلنهج
ادلواضع  وأخذ كتب ادلصطلح  والرسائل العلمية ادلؤلفة يف ذات ، باستقراء

القواعد  ادلواضع بالطرق االخرى وعرضها على  ىذه مقارنة مدار البحث ٍب
 العامة لعلماء ىذا الفن 
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 :البحث هيكل

 الدراسة ىذه قسمت ، ادلتابعاتعلى  والكبلم ادلوضوع يف الدخول ألجل
 : فصول ثبلثة إىل

 عليها وفيو ثبلثة مباحث : وامثلة واقسامها ادلتابعات تعريف االول الفصل

 وفيو مطلبان :  واصطبلحا لغة ادلتابعات: االول ادلبحث

  لغة ادلتابعات: األول ادلطلب

  اصطبلحا ادلتابعات الثاين ادلطلب

 مطلبان ، وفيو ادلتابعات اقسام الثاين ادلبحث

 .ادلتِابع طبقة باعتبار:  االول ادلطلب

 .ادلتابعة نوع باعتبار: الثَّاين ادلطلب

 : للمتابعات امثلة:  الثالث ادلبحث

ومروياهتم  الرواة على احلكم يف ادلتابعات  استخدام حكم:    الثاين الفصل
 ، وفيو مبحثان
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، وفيو اربعة  الرواة على احلكم يف ادلتابعات  استخدام حكم: االول ادلبحث
 مطالب: 

 .الغلط بفحش الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:  االول ادلطلب

 :بالوىم الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الثاين ادلطلب

 :بادلخالفة الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الثالث ادلطلب

 :احلفظ بسوء الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الرابع ادلطلب

، وفيو ثبلثة  الروايات على احلكم يف ادلتابعات استخدام: الثاين ادلبحث
 مطالب :

 دلرتبة الضعيفة األحاديث تقوية يف ادلتابعات استخدام:   االول ادلطلب
 :لغّبه احلسن

 دلرتبة لذاهتا احلسنة األحاديث تقوية يف ادلتابعات استخدام:   الثاين ادلطلب
  اعلى

 :الروايات تضعيف يف ادلتابعات استخدام:   الثالث ادلطلب

، وفيو  فيها مهمة وارشادات وفوائدىا ادلتابعات : شروط الثالث الفصل
 اربعة مباحث :
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 والشواىد ادلتابعات بْب ادلشَبك الشرط:   االول ادلبحث

 بادلتابعات ادلختصة الشروط:   الثاين ادلبحث

 : ادلتابعات فوائد:   الثالث ادلبحث

   مهمة إرشادات:   الرابع ادلبحث
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 :وادلصادر ادلراجع

 فياض، مؤسسة الرياض،) ، ادلختصر ادلسند اجلامع ، امساعيل بن زلمد .ٔ
 .(هٔٔٗٔ ،ٔط

 زلي: ت الكبلم، علم يف ادلسايرة ، التعليق تغليق العسقبلين، حجر ابن .ٕ
 )،ٔط احملمودية، ادلكتبة القاىرة،) احلميد عبد الدين

 بّبوت،) ، البخاري صحيح شرح القاري ،عمدة احلنفي الدين بدر ، العيِب .ٖ
 (مٜٚٛٔ العليمة، الكتب دار

 صحيح لشرح الساري إرشاد بكر، أىب بن زلمد بن أمحد القسطبلين، .ٗ
 ،٘ط العلمية، البحوث إلدارات العامة الرئاسة السعودية،) البخاري،

 .(هٜٓٗٔ
 صحيح شرح ادللك، عبد بن خلف بن علي احلسن أبو بطال، ابن .٘

 )ٖٕٗٔ ،ٔط الرشد، مكتبة الرياض،)، بطال البن البخارى
 صحيح على الباري فيض شاه، أنور زلمد الديوبندي، .ٙ

 )ٕ٘ٓٓ، العلمية الكتب بّبوت،دار)البخاري،
 مسلم، صحيح ادلسمى الصحيح اجلامع احلجاج، بن مسلم احلسْب أبو .ٚ

 ) اجلديدة األفاق ،دار بّبوت)
 ( العصرية ادلكتبة بّبوت،)داود، أيب سنن األشعث، بن سليمان داود أبو .ٛ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
16 

 

 الغرب دار) الَبمذي، سنن - الكبّب اجلامع الَبمذي، عيسى بن زلمد .ٜ
 )بّبوت – اإلسبلمي

 – الفكر دار) ، ماجو ابن سنن القزويِب، يزيد بن زلمد اهلل عبد أبو .ٓٔ
 (بّبوت

 الكتب دار) الكربى، السنن النسائي، الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد .ٔٔ
 )بّبوت – العلمية

 اإلسبلمي ادلكتب) خزؽلة، ابن صحيح خزؽلة، بن إسحاق بن زلمد .ٕٔ
 ( بّبوت -
 الكتب دار) : ادلسند، إدريس، بن زلمد اهلل عبد أبو الشافعي .ٖٔ

 )لبنان – بّبوت العلمية،
 مركز) الكبّب، السنن بكر، أبو البيهقي، علي   بن احُلَسْب بن أمحد .ٗٔ

 حسن السند عبد/  الدكتور) واإلسبلمية العربية والدراسات للبحوث ىجر
 (ؽلامة

 ابن مكتبة) الكبّب، ادلعجم ، الطرباين القاسم أبو ، أمحد بن سليمان .٘ٔ
 )القاىرة – تيمية

 اللغة، مقاييس معجم) فارس، احلسْب،ابن أبو زكر، بن فارس بن أمحد .ٙٔ
 )بّبوت الفكر، دار
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 الصبلح، بابن ادلعروف الدين تقي أبوعمرو، الرمحن، عبد بن عثمان .ٚٔ
 -الفكر دار) الصبلح، ابن ٗبقدمة ويُعرف احلديث، علوم أنواع معرفة

 بّبو( – ادلعاصر الفكر دار سوريا،
 واإليضاح التقييد الدين، زين الفضل أبو العراقي، احلسْب بن الرمي عبد .ٛٔ

 )ادلنورة ادلدينة ، السلفية ادلكتبة) الصبلح، ابن مقدمة شرح
 علوم سلتصر يف الروي ادلنهل مجاعة، ابن مجاعة، بن إبراىيم بن زلمد .ٜٔ

 )دمشق – الفكر دار) النبوي، احلديث
 تقريب شرح يف الراوي تدريب السيوطي، بكر أيب بن الرمحن عبد .ٕٓ

 )الرياض – احلديثة الرياض مكتبة) النواوي،
 علوم صفوة يف األثر قفو احلنفي، احلليب إبراىيم بن زلمد الدين رضي .ٕٔ

 )حلب – اإلسبلمية ادلطبوعات مكتبة) األثر،
 يف النظر نزىة العسقبلين، حجر ،ابن الفضل أبو ، علي بن أمحد .ٕٕ

 )بالرياض  - سفّب مطبعة)األثر، أىل مصطلح يف الفكر طلبة توضيح
 ادلغيث فتح السخاوي، اخلّب، أبو الدين مشس ، الرمحن عبد بن زلمد .ٖٕ

 )مصر – السنة مكتبة) للعراقي، احلديث الفية بشرح
 اهلل، عبد أيب الدين بدر هبادر، بن اهلل عبد الدين مجال بن زلمد .ٕٗ

 )الرياض – السلف أضواء) الصبلح، ابن مقدمة على النكت الزركشي،
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 شرح احلثيث الباعث كثّب، ابن إمساعيل الفداء أبو الدين عماد .ٕ٘
 )مصر -والتوزيع للنشر اجلوزي ابن دار) احلديث، علوم اختصار

 (االنَبنت) العنكبوتية الشبكة مواقع .ٕٙ
: موقع الصحيح، اجلامع بكتاب تعريف مصطفى، ببلل علوان، .ٔ .ٕٚ

https://www.alukah.net/sharia/0/21351/ 
 ادلتعلق البخاري اإلمام منهج ويب، إسبلم   .ٕ .ٕٛ

  ٕٔٔٓ\ٙ\ٖٔباألسانيد
https://www.islamweb.net/ar/article/168195  
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 :االول الفصل
 عليها وامثلة واقسامها المتابعات تعريف 

  واصطبلحا لغة ادلتابعات: االول ادلبحث

  لغة ادلتابعات: األول ادلطلب

  اصطبلحا ادلتابعات الثاين ادلطلب

 : ادلتابعات اقسام الثاين ادلبحث

 .ادلتِابع طبقة باعتبار::  االول ادلطلب

 .ادلتابعة نوع باعتبار: الثَّاين ادلطلب

 : للمتابعات امثلة:  الثالث ادلبحث
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 :مثلة عليهاأا و قسامهأتعريف المتابعات و  : ولاألالفصل 

 :لغة واصطبلحا  احملدثْبعند ول :ادلتابعات ادلبحث األ

 :لبانمط يووف

 لغة. ةادلطلب األول: ادلتابع

 :أصل  ،والعْبقال ابن فارس يف مادة )تبع(: التاء، والباء،  ادلتابعة لغة
تِبْعُت  يقالو التـُُّلوُّ والَقْفو. ىمن الباب شيٌء، و  وعن ال يشذواحد 

: اللُّغة يف ، وايضا ادلتابعة ٙفبلناً إذا تـََلْوَتو واتّبْعَتو . وأتْـبَـْعُتو إذا حِلْقَتو
 ٚواَلقفو على التلو أصل دال   وىو ،(ع ب ت) من مفاعلة

 
 ق يطر من  يثاحلد يئرلادلتابعة  :ٛ دلتابعة اصطبلحاً ادلطلب الثاين : اا

و ابن يإلأخرى، بلفظو أو ٗبعناه، عن نفس الصحايب. كما أشار 
 منها، ادلقصود ببيان تفي عباًرة ادلصطلح كتب يف أجد ، وملالصبلح 

 موافقة وىو ظاٍىر، معُب حول تدور الباب ىذا يف لكن عباراهتم 

                                                           

 ٖٖٔصٔمعجم مقاييس اللغة ج  ٙ
 ٕٖٙصٔمعجم مقايسس اللغة ج ٚ
 ٜٔمع التقييد واإليضاح ص  –مقدمة ابن الصبلح  ٛ
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 دون فوقو من أو األول شيخ عن احلديث رواية يف الراوي غّبه
 حقيقة بيان على احلديث علوم يف ادلصنِّفون تتابع وقدٜ.الصحايب

 حقيقتها ؽلّيز صناعي حد بوضع االشتغال دون ادلثال، بضرب ادلتابعة
ٔٓ . 

يروي  أن وىو الكافيجي، ذكره ما كبلمهم من وجدت ما وأقرب
 ٔٔ.واحدا حديًثا واحدة طبقة يف أكثر أو راويان

 تنبيو مهم :

 حلديث ،ويقالٕٔكليهما يف الباء بكسر ومتِابع؛ تِابع: ادلتابعة لراوي يقال
 ٖٔمتابعا عليو ادلتابع

                                                           

 ٖ٘ادلتابعات والشواىد دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم للعصيمي ص ٜ
 – ٕٜٗوادلقنع .،  ٜ٘، وادلنهل الروي ص  ٛٗعلوم احلديث البن الصبلح ص ٓٔ

،  ٜٕٓ - ٔ، وتدريب الراوي  ٖٚ/ ٕٔٗ - ٔ، وتوجيو النظر  ٕٕٗ/ ٜٔٗ
والتعريف بادلثال أحد مسالك ٛبييز حقائق األشياء عند - ٕٚوالتوضيح األهبر 

ادلنطقيْب، ويقال لو: التعريف بالرسم؛ إال أنو دون التعريف باحلدِّ ، انظر: ٙبفة احملقِّق 
 ٜٙ-ٚٙص 

 ٕٗٔادلختصر ص الكافيجي يف ٔٔ
 ٗٙقفو األثر ص ٕٔ
 ٗٗٔادلختصر ص ٖٔ
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  : ةياأللفوقال العراقي يف 

 ــــــْل ... شارك راو غّبَه يف ما محلْ ىاالعتبار سربك احلديث 

 و تابع، وإنْ ه، فو، فإن يكْنشورك مْن ... مــــــعترب بوعن شيخ

 دا، ٍب إذاىشا ففوُق، فــــــكــــذا ... وقـــــــد يسمى وشورك شيخُ 

 ُٗٔد ... ومـــــــا خبل عنك لذا، مفاردُ ىمـــًب ٗبعناه أتــــى، فـــــالشا

 ادلتابع، فهو غّبه وافقو إن النسيب والفرد: "-تعاىل اهلل رمحو- احلافظ ويقول
 ٘ٔ"االعتبار ىو لذلك الطرق وتتبع الشاىد، فهو يشبهو مًب وجد وإن

على الصحايب ، اما الكبلم  ذلك رواية من بكوهنا سلتصة وعلى ىذا فادلتابعة
 يروى حديث الصحايب اٙبد إذا دلتابعاىذا البحث ، ف الشاىد فليس زللو

 ٍب األصل، ىو ىذا إن: وقلت ىريرة أيب عن األعرج رواه فإذا ىريرة أيب عن
 لؤلعرج، ادلتابعة فهذه ىريرة أيب عن ادلسيب بن سعيد من متابعة وجدت
- الراوي يف كانت إذا وىكذا، األعرج ادلسيب بن سعيد تابع متابعة،
 آخره، إىل عنو الراوي يف للراوي متابعة أو الصحايب عن -الراوي يف ادلتابعة

 أو وادلعُب اللفظ يف لو يشهد آخر صحايب حديث من يروى مًب وجد وإن
                                                           

 ٕٚٓص ٔألفية العراقي ـ مع فتح ادلغيث شرح ألفية احلديث ج ٗٔ
 ٘ٔطلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ص ٘ٔ
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 اٙبد إن: والشواىد ادلتابعات بْب الفرق إذاً  الشاىد، فهو فقط ادلعُب
 إىل نظر غّب من الشاىد، فهو الصحايب اختلف وإن فمتابعة، الصحايب

 فمتابع اٙبد إن الصحايب، إىل ينظر إظلا اختلف، أو اللفظ اٙبد سواء اللفظ،
 ٗبعُب ادلتابعة من فاعل اسم ادلوحدة بكسر فادلتابع فشاىد، اختلف وإن

 .ادلوافقة

 الفرد احلديث رواة رواتو فيو يشارك الذي احلديث ىو: االصطبلح يفوايضا 
 ٙٔ.الصحايب يف االٙباد مع فقط معُب أو ومعُب لفظاً 

 علوم اختصار وقال احلافظ ابو الفداء امساعيل بن كثّب الدمشقي يف شرح
 احلديث : 

 والشواىد وادلتابعات االعتبارات يف: عشر اخلامس النوع

 أيب عن سّبين، بن زلمد وعن أيوب، عن سلمة بن محاد يروي أن: مثالو
 حديثا، - وسلم عليو اهلل صلى - النيب عن ،-عنو تعاىل اهلل رضي- ىريرة
 أيب عن زلمد غّب أو زلمد، عن أيوب غّب أو أيوب، عن محاد غّب رواه فإن

                                                           

 ادلكتبة الشاملة احلديثة -ادلتابع والشاىد  -كتاب شرح طلبة الفكر   - ٜٕص ٙٔ
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 فهذه - وسلم عليو اهلل صلى - النيب عن ىريرة أيب غّب أو ىريرة،
 ٚٔ.متابعات

، االعتبار معرفةُ : عشر اخلامس النَّوع: ٛٔوقال السيوطي يف التدريب 
َتابعات

ُ
 حال هبا يتعرَُّفونَ ] احلديث أىل يتداوذلا[ أُمور ىذه] والشََّواىد: وادل

 ال أو معروف ىو وىل، ال أم رَاويو بو تفرَّد ىل ينظرون[ احلديث
....  بروايات فيعتربهُ  الرُّواة لبعض حديثٍ  إىل يأٌب أن: فاالْعتبار.........

تابعةُ 
ُ
َتابعة وىي، محَّاد غّب أيُّوب عن يرويو أن: وادل

ُ
 عنو يروه مل[ أو، التَّامة ادل

 أو، سّبين ابن غّب ُىَرْيرة أيب عن أو، أيُّوب غّب سّبين ابن عن] ورواهُ ، غّبه
 ىذا فكل] ُىَرْيرة أيب غّب[ آخر صحايب - وسلم عليو اهلل صلى - النَّيب عن

تابعة[ عن وتقصر، ُمتابعة ُيسمَّى
ُ
 بقدره أي[ منها بُعدىا ٕبسب األوىل] ادل

َتابعة وتسمَّى]
ُ
 .أيًضا[ شاىًدا ادل

 وبالعكِس، الشاىِد، على ادلتابعةُ  ُتْطَلقُ  وقد : ٜٔوقال احلافظ ابن حجر
 بنوعيها ادلتابعة فجعل العبارة وسع من ىناك أنَّ  ، غّب ٕٓسهلٌ  فيوِ  واألمرُ 

 ٕٔوالسخاوي والسيوطي، احلاكم ، منهم شاىدا،
                                                           

 ٜ٘ٔالباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ص ٚٔ
 ٕٔٗصٔتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ج ٛٔ
 ٜٓنزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ص   ٜٔ
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 فاحلاصل :

 الصحايب، نفس عن للحديث أخرى طريق وىي متابعة، مجع ادلتابعات ان
 من أخرى رواية احلديث ذلذا صلد ٍب نافع، عمر ابن عن احلديث يروي كأن
 ىذا رواية يف نافع تابع أي اهلل، عبد بن سامل تابعو: فيقال سامل، ابنو طريق

 بوجود احلديث، عن الغرابة ترفع أهنا يف ادلتابعة معرفة أعلية وتكمن احلديث،
 الطريق، ذلك من احلديث تقوية إىل بالتايل وتؤدي روايتو، يف نافع يوافق من

 احلسن درجة إىل الضعيف درجة من فَبفعو تابعو، الذي الراوي قوة ٕبسب
 ويرفع: "كثّب ابن احلافظ قال لغّبه، الصحيح إىل احلسن من أو لغّبه،

 ".الصحة أو احلسن أوج إىل الضعف حضيض عن احلديث

 وفيو مطلبان : المتابعات اقسام الثاني المبحث

  :اثنْب باعتبارين ادلتابعات تقسم

 .ادلتِابع طبقة باعتبار: األول

 .ادلتابعة نوع باعتبار: والثَّاين
                                                                                                                                                                                     

قولو: واألمر فيو سهٌل؛ ألن التقوية حاصلٌة هبما ِكَلْيهما، وال مشاحة يف  ٕٓ
 االصطبلح.

، تدريب الراوي  ٜٙٔصٕ، والنكت للزركشي ج ٜ٘ادلنهل الروي ص  ٕٔ
 ٕٛٓصٔيث ج،فتح ادلغٖٕٗصٔج
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  ادلطلب االول :باعتبار طبقة ادلتابع 

 :قسمْب إىل ادلتِابع طبقة باعتبار ادلتابعات تنقسم

 الشيخ عن الرِّواية يف االتفاق يقع أن: وحقيقتهاالتامة  ادلتابعة :األول
 عن و راٍ  روى فإذا لؤلسانيد، ملًتقى يكون ٕبيث عنو، التفرد ظنّ  الَّذيُ 
 ىي ومتنو،فهذه بإسناده نفسو الشيخ عن آخر و راٍ  وجد ٍبَّ  شيخ،
 ٕٕ.التامة ادلتابعة

 :الناقصة أو القاصرة ادلتابعة: الثَّاين

 عنو، التفرد ظن الَّذي الشيخ عن الرِّواية يف االتفاق يقع ال أن: وحقيقتها
 فوقو؛ بل

 راوي الصحايب اٙبد ما منو، أعلى ىو من أو الشيخ شيخ يف سواءً 
 ٖٕ.احلديث

 ادلتابعة نوع باعتبار ادلتابعات أقسام: الثَّاين ادلطلب: 

 :قسمْب إىل ادلتابعة نوع باعتبار ادلتابعات تنقسم
                                                           

،تدريب ٕٛٓصٔ، وفتح ادلغيث ج ٕٗٔ، وادلختصر ص  ٓٙادلنهل الروي ص  ٕٕ
  ٗٙوقفو األثر ص  ٖٕٗصٔالراوي ج

 ٛٛٔصٔزيادة على السابق ادلقنع ج ٖٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
27 

 

 .موافقة متابُعة: األول

 احلديث إسناد على القاصرة أو التامة ادلتابعة يف االتفاق: وحقيقتها
 .الرواة بْب اختبلف يقع فيها فبل ومتنو،

 .سلالفة متابُعة: الثَّاين

 أو عنو ُظن التفرد الَّذي الشيخ عن الرواة بْب االختبلف وقوع: وحقيقتها
 فوقو، من

 واحملفوظ، الشاذ معرفة منها وينتج أحدعلا، أو وسنده، احلديث مًب يف
 .وادلنكر وادلعروف

 ىذه لكن واحد، شيخ عن بروايتهم متابٌعة بينهم وقعت الرواة وىوالء
 مل ادلتابعة

ادىا مع نتيجتها، يف تتفق  .ادلورد يف اٙبِّ

 ذكر دلا الرازيِّ، زرَعة أيب قول يف باالستدالل ادلراد ىو النوع ىذا وكأنَّ 
 حديًثا

 :أبيو أصحاب فيو خالف أبيو، عن ع،نافٍ  بن اهلل عبد رواه
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 لرجٌ  وأسنده ىذا، مثل روى إذا الرجل على يستدلُّ  ىذا وٗبثل.) ))
 .حفظو وسوء وعلو على ، يعِب يستدلُّ  ٕٗواحدٌ 

 سبق، فيما أمحد اإلمام ذكره الَّذي غّب آخر معُب لبلستدالل ادلعُب وىذا
 يبْبِّ  شلا

 :ألمرين االستدالل مصطلح مشول

 .لو غّبه ٗبوافقة الراوي حديث ثبوت على االستدالل: أحدعلا

 .لو غّبه ٗبخالفة الراوي حديث ثبوت عدم على االستدالل: واآلخر

 يف واحد خشيٍ  عن ادلختلفة الرِّواية باندراج القول يصوِّب العموم وىذا
 ادلتابعة؛ معُب

 العموم فأما وخصوص، عموم فبينهما رواهتما، بْب اختبلف مع لكن
 ففي اخلصوص وأما نفسو، الشيخ عن من الرِّواية ادلشَبك القدر ففي

  ٕ٘.غّب اآلخر الرِّواية يف بوجو منهم واحد كلِّ  انفراد

 أيوب عنٕٙ(( الرجال ومعرفة العلل)) يف أمحد رواه ما الضرب ىذا ومن
 أيب ابن أنَّ 

                                                           

 ٖٜٙأسئلة الربذعي أليب زرَعة الرازي ص  ٕٗ
 ٓ٘-ٜٗادلتابعات والشواىد للعصيمي ص ٕ٘
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: قالت أهنا عائشة، عن القاسم، حدثِب! تعجب أال: لو قال مليكة
 أهنا عنها عروة وحدثِب ، النيبِّ  مع يعِب: قال أمحد - باحلج، أىللت
 تعجب أال بعمرة؛ أىللت: قالت

 أهنا عائَشة عن الرِّواية يف أحدعلا تابع الزبّب بن وعروة زلمد بن فالقاسم
 مع أىلَّت

 .بو أىلَّت فيما اختلفا ٍبَّ  ،   النيبِّ 

 - الزىري مسعت: قال سفيان، ثنا: قال احلميدي أخرجو ما ومنو
 قال: قال ىريَرة، أيب عن أخربه أنو ادلسيب، بن سعيد عن- منو وحفظتو

 أبواب من بباٍ  كل على كان اجلمعة يوم كان إذا: ))  اهلل لرسوُ 
، األولَّ  منازذلم على الناس يكتبون مبلئٌكة، ادلسجد  خرج فإذا فاألولَّ

 كادلهدي اجلمعة اىل فادلهجِّر اخلطبة، واستمعوا الصحف، طويت اإلمام
 حٌب كبشا، كادلهدي يليو الَّذي ٍبَّ  بقًرة، كادلهدي يليو الَّذي ٍبَّ  بدنًة،
 ((.والبيضة الدجاجة ذكر

، عن: احلديث ىذا يف يقولون مهنإ: لسفيان فقيل: احلميدي قال  األغرِّ
 أيب عن

                                                                                                                                                                                     

 ٜٖٛصٕج ٕٙ
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 عن إالَّ  مسعتو ما قطُّ، األغر ذكر الزىري مسعت ما: سفيان قال ىريَرة،
 سفيان اجتماع يف ظاىر اخلرب ، وىذا ٕٚىريَرة أيب عن أخربه أنو سعيد،
 شيخو يف عليو ٍبَّ االختبلف الزىريِّ، عن احلديث رواية يف وغّبه

 ، )تامة( و )قاصرة(ٕٛادلتابعة عند احملدثْب نوعان اخلبلصة : 

الراوي ،  فادلتابعة التامة: مشاركة راو لراو آخر رواية احلديث عن شيخ 
 وحٌب الصحايب .

وادلتابعة القاصرة : مشاركة راو لراو آخر رواية احلديث عن شيخ شيخ 
 الراوي، وحٌب الصحايب.

 :[ادلتابعة]وقال احلافظ ابن حجر يف 

 وافَـَقوُ  قد -فَـْرداً  كونِو َظنِّ  بعدَ - ُوِجد ِإنْ  النِّسيب، الَفْردِ  ِمن ذِْكره تقدَّم َوما
 :مراتبَ  على وادلتابـََعةُ .ادلوحَّدة بكسر ادلتاِبع فهو غّبُهُ 

 فوَقوُ  َفَمنْ  لشيِخوِ  َحَصَلتْ  وِإنْ  التَّامَُّة، فِهي نْفِسوِ  للرَّاوي َحَصَلتْ  ِإنْ  -
 .ٜٕالقاِصرةُ  فِهيَ 

                                                           

 ٚٔٗصٕج ٕٚ
 ٕٛٓصٔاحلديث جفتح ادلغيث شرح ألفية  ٕٛ
 ٚٛنزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ص ٜٕ
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 للمتابعات امثلة:  الثالث المبحث : 

ادلقدام  عن َشريك طريق من الَبمذي رواه ما: مثال للمتابعة التامة اوال : 
َثُكم َمنْ : "قالت - عنها اهلل رضي - عائشة عن أبيو عن ُشريح بن  َأنَّ  َحدَّ

ُقوهُ  َفبَل  َقاِئًما بَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ   إال يـَُبولُ  َكانَ  َما ُتَصدِّ
بن عبد اهلل النخعي الكويف ابو  َشريك إسناده يف احلديث ىذا ."َٖٓقاِعًدا

 وىو شريكاً، تابع منوعند االعتبار وجدنا  ،ضعيف وىو عبد اهلل القاضي
 بن ادلقداد عن الثوري سفيان طريق من ٖٔاحلديث جاء فقد الثوري، سفيان
 يكون فاحلديثبلفظو سواءا،  عنها اهلل رضي - عائشة عن أبيو عن ُشريح
 للراوي حصلت ألهنا تامة؛ متابعة: تسمى ادلتابعة وىذه ،ادلتابعة هبذه حسناً 
 لشيخ ادلتابعة حصلت إذا أما السابق، ادلثال يف( شريك: )وىو نفسو

 .قاصرة متابعة فتسمى فوقو، أومن شيخو، شيخ أو الراوي،

 قال احلافظ ابن حجر  رمحو اهلل :

                                                           

رواه الَبمذي يف )جامعو(، يف كتاب )ابواب الطهارة( ، باب )النهي عن البول  ٖٓ
، والنسائي يف )اجملتىب(،كتاب )الطهارة(،باب)البول يف البيت ٕٔحٓٙصٔقائما( ،ج
اب )الطهارة وسننها(،باب )يف ،وابن ماجو يف )السنن(،كت ٜٕحٕٙصٔجالسا(ج

 ، وغّبىم وىو صحيح ٖٚٓحٕ٘ٚصٔالبول قاعدا(،ج
 ٕ٘ٗٓ٘حٜ٘ٗصٔٗرواه امحد يف )ادلسند(،ج ٖٔ
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 ديناٍر، بنِ  اهللِ  عبدِ  عن ماِلٍك، عن ،"األمِّ " يف الشَّافعيُّ  رواهُ  ما: ادلتابعةِ  مثال
 ِتْسعٌ  الشهرُ : "قالَ  وسلَّمَ  عليوِ  اهللُ  صلَّى اهللِ  َرسولَ  َأنَّ  عمر، ابنِ  عن

 ُغمَّ  فإنْ  تـََرْوه، حٌبَّ  تـُْفِطُروا وال اذِلبلَل، َترُوا حٌبَّ  َتصوموا فبل وِعشرون،
ةَ  فَأْكِملوا عليكمٕٖ  أن قوم ظن اللفظ، هبذا احلديث، فهذا ،.ٖٖ"ثبلثْب الِعدَّ

 عنو رووه مالك أصحاب ألن غرائِِبو؛ يف فعدَّْوهُ  ماِلٍك، عن بوِ  تفرَّدَ  الشافعي
 للشَّافعيَّ  وَجْدنا لكنْ ". لو فاْقُدُروا عَلْيُكم ُغمَّ  فإن: "بلفظِ  اإلسنادِ  هبذا

 عنُو، الُبَخارِيّ  َأخرَجوُ  كذلك ،ٖٗ الَقْعَنيبُّ  َمْسَلَمةَ  بنُ  اهللِ  عبدُ  وىو متاِبعاً،
 .تامة متابـََعةٌ  وىذه ،ٖ٘مالك عن

 بنِ  عاصمِ  روايةِ  ِمن ُخَزؽلَةَ  ابنِ  صحيحِ  يف قاِصَرةً  متابـََعةً  أَيضاً، لُو، وَوَجْدنا
هِ  عن -زيدٍ  بن زلمد- أبيو عن زلمٍد، : بلفظِ  ُعمَر، بنِ  اهللِ  عبدِ  جدِّ

                                                           

جاء احلديث يف طبعة د. عَب بلفظ: فإن غمي عليكم، وما أَثبتُُّو ىو الوارد يف  ٕٖ
 ب، وىو كذلك يف مسند الشافعي ويف موطأ اإلمام مالك.ٜاألصل ق

لشافعي، نشر وتصحيح: السيد يوسف على احلسِب، والسيد عزت ترتيب مسند ا ٖٖ
، ٕٕٚ/ٔم، ط. مصورة، بّبوت، دار الكتب العلمية، ٜٔ٘ٔ-ىـٖٓٚٔالعطار، 

 ، الصيام.ٖٗٙوىكذا ىو عند مالك يف ادلوطأ، ح
 كان عبد اهلل ىذا من ادلتقنْب، وكان ػلٓب بن معْب ال يُقدِّم عليو يف مالك أحداً.  ٖٗ
ي يف )الصحيح(، كتاب )الصوم(،باب ) قول النيب اذا رايتم اذلبلل رواه البخار  ٖ٘

،ومسلم يف ٜٙٓٔحٕٚصٖفصوموا(،ج
 ،وغّبعلآٛٓٔحٕٕٔصٖ)الصحيح(،كتاب)الصيام(ج
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 عن ُعَمر، بنِ  اهللِ  ُعبَـْيد روايةِ  ِمن مسلم صحيح ويف، ٖٙ"ثبلثْب فكملوا"
 .ٖٚ"ثبلثْبَ  فاْقُدُروا: "بلفظِ  ُعمَر، ابنِ  عن نافٍع،

َُتابـََعةِ  ىذه يف اْقِتصارَ  وال
 بل اللَّْفِظ، على -قاِصرة أمْ  تامَّةً  كانتْ  سواءٌ - ادل

 .الصَّحايبِّ  ذلك روايةِ  ِمن بكوهِنا سلتصةٌ  لكنَّها كفى، بادلعُب جاءت لو

 :  الثاني الفصل
 الرواة على الحكم في المتابعات  استخدام حكم

 ومروياتهم
 : الرواة على احلكم يف ادلتابعات  استخدام حكم: االول ادلبحث

 .الغلط بفحش الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:  االول ادلطلب

 :بالوىم الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الثاين ادلطلب
                                                           

صحيح ابن خزؽلة، ٙبقيق د. زلمد مصطفى األعظمي، بّبوت، ادلكتب اإلسبلمي،  ٖٙ
عليكم فأكملوا  ، وىو فيو: " ... فإْن غمٕٕٓ/ٖم، ٜ٘ٚٔ-ىـٜٖ٘ٔط. اأُلوىل، 

 ثبلثْب".
 ،وغّبهٓٛٓٔحٕٕٔصٖرواه مسلم يف )الصحيح(،كتاب)الصيام(ج ٖٚ
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 :بادلخالفة الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الثالث ادلطلب

 :احلفظ بسوء الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الرابع ادلطلب

 : الروايات على احلكم يف ادلتابعات استخدام: الثاين ادلبحث

 دلرتبة الضعيفة األحاديث تقوية يف ادلتابعات استخدام:   االول ادلطلب
 :لغّبه احلسن

 لذاهتا احلسنة األحاديث تقوية يف ادلتابعات استخدام:   الثاين ادلطلب
 اعلى  دلرتبة

 :الروايات تضعيف يف ادلتابعات استخدام:   الثالث ادلطلب
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 الرواة على الحكم في المتابعات  ستخداما محك:  يالثان الفصل
 :  روياتهموم

 على احلكم يف ادلتابعات  استخدام حكم: االول وفيو مبحثان ادلبحث
 . الرواة

 . الروايات على احلكم يف ادلتابعات استخدام: الثاين وادلبحث

 الحكم على الرواة : في المتابعات   استخدام حكم  المبحث االول :

ذا ادلعُب يقول ىالرواة، ويف  و٘بريح، توثيقستخدم احملدثون ادلتابعات يف ي
 روايتو هلل : )يعرف كون الراوي ضابطاً، بأن نعترب ا رمحو ٖٛابن الصبلح 

موافقة ـ ولو  وروايات بروايات الثقات ادلعروفْب، بالضبط واإلتقان. فإن وجدنا
ا يف األغلب،وادلخالفة نادرة، عرفنا م، أو موافقة ذلمن حيث ادلعُب ـ لرواياهت

 وم، عرفنا اختبلل ضبطذل ضابطاً ثبتاً. وإن وجدناه كثّب ادلخالفة وحينئذ كون
 ٜٖ اهلل أعلمو . و، ومل ضلتج ٕبديث

                                                           

ادلقدمة يف النوع الثالث والعشرون : معرفة صفة من تقبل روايتو ومن ترد روايتو ص  ٖٛ
ٙٔ 

 االعتبار للشواىد وادلتابعات ٜٖ
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وسوف أورد بعض األمثلة على استخدام احملدثْب للمتابعات يف الكبلم على 
الرواة، ومن ادلعلوم أن الكبلم يف الرواة يكون بواحد من أسباب 

ا تتعلق بالعدالة، ومخسة هسة منا أشد يف القدح من بعض، مخهعشرة،بعض
ا ادلناوي يف )اليواقيت والدرر يف شرح شرح طلبة ىبالضبط، وقد ذكر  تتعلق

ومن وجوه الطعن يف الرواة الٍب تعتمد اعتماداً كبّباً على  ٓٗ ابن حجر(
 (.احلفظ سوء.ادلخالفة .مىالو  .الغلط فحش)  الوجوه التالية: ادلتابعات،

 ففيو اربعة مطالب :

 .الغلط بفحش الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:  االول ادلطلب

 احملدثْب عند الغلط لكثرة كثرتو ، وليس: احملدثْب عند الغلط بفحش يراد 
 يل، رهيظ والذي ا،هبلغ إذا بفحش الغلط الراوي على فيحكم زلدد، عدد

 يروي الذي الراوي فمثبلً  وقلًة، الراوي كثرةً  ٗبرويات تتعلق نسبية، ادلسألة أن
 راو مرتبة تنزل بينما غلطاً، غلط مخسْب إذا ودرجت تنزل ال الروايات اآلف
 ما مهيف أن ؽلكن ذاى وعلى ذه األغبلط،ى مثل غلط إذا الرواية قليل آخر
 :قال أبيو أنو عنٔٗحاًب  أيب ابن رواه

                                                           

 االعتبار للشواىد وادلتابعات ٓٗ
 ٕٛصٕاجلرح والتعديل ج  ٔٗ
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أكتب  ديهم بن الرمحن لعبد قلت: قال الدمشقي أمحد بن سليمان أخربين
 نعم: قال عشرين؟ يف يغلط: لو قيل. نعم: قال عشرة؟ يف يغلط عمن

 عن أخرى رواية ويف .نعم قال فخمسْب؟: قلت. نعم: قال فثبلثْب؟ :قلت.
 أكتب ديهم بن لعبد الرمحن قلت: أنو قال الدمشقي أمحد بن سليمان

 يعِب: حاًب أيب بن أبوزلمد قال. كثّب مائة ال،: قال مائة ؟ يف يغلط عمن
 ٕٗ.حديث مائة

 بكثرة الغلط الرواة على احلكم يف ادلتابعات احملدثْب من مجاعة استخدم
 قال ،دلا اهلل رمحو  الرازي أبو حاًب اإلمام: ىؤالء أبرز ومن ،(الغلط فحش)

 عن أيب مسلم، بن الوليد رواه ،ٖٗحديٍث  عن أيب، سألتُ : )حاًب أيب ابن
شيبة  بن عثمان بن شيبة عن عباس ابن عن عن عكرمة، اذلذيل، بكر

 ، ٗٗبدر يوم ذكرت

                                                           

 ٖٖصٖوالتعديل جاجلرح  ٕٗ
قال اذليثمي يف )رلمع الزوائد  ٕٜٔٚرواه الطرباين يف )ادلعجم الكبّب( حديث رقم  ٖٗ

 ومنبع الفوائد(
 : )رواه الطرباين وفيو أبو بكراذلذيل وىو ضعيف(. ٙ/ٕٔٚ

: ويف ادلعجم الكبّب  ٜٕٛيوم بدر ، ٜٚٚكذا يف )علل احلديث( برقم  ٗٗ
 يوم حنْب ٜٕٛصٚج
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 اذلذيل، بكر أيب عن ادلبارك، ابن عن حدثونا، ما إن غلط ىذا: أيب قال.
 الوليد و  عباس، ابن فيو ليس  احلجيب عثمان بن شيبة عن عكرمة عن

 ٘ٗالغلط كثّب عندي

 :بالوهم الراوي على الحكم في المتابعات استخدام:   الثاني المطلب

 التوىم. : أن يروي الراوي احلديث على طريقٙٗ بالوىم عند احملدثْب يراد

جاء  من األمثلة على استخدام ادلتابعات يف احلكم على الرواة بالوىم، ما
يا  عن ابن عبد الرب  رمحو اهلل  يف حديث عتبان بن مالك رضي اهلل عنو

لبصر، فصل رسول اهلل أهنا تكون الظلمة، والسيل، وادلطر، وأنا رجل ضرير ا
فقال: أين ، ، فجاءه رسول اهلل يارسول اهلل يف بيت ٗبكان أٚبذه مصلى

 ٙبب أن أصلي؟ فأشار لو  إىل مكان من  البيت ، فصلى فيو رسول اهلل 
لو فجع. يرى ابن عبد الرب أن ػلٓب وىم يف روايتو  ذلذا احلديث عن مالك، 

ومجيع من رواه عن مالك عن زلمود بن لبيد، بداًل عن زلمود بن الربيع، 
احلديث  ىذا جعلو عن زلمود بن الربيع، قال ابن عبد الرب: )قال ػلٓب يف

، وخطأ غّب  وىوعن زلمود بن لبيد،  شهابعن مالك عن ابن  غلط بْب 
دلن شتغل بَبمجة الباب عن   وذلذا عليو، صريح اليعرج  ووىممشكل، 

                                                           

 ٜٚٙٚصٕٖٛصٔجعلل احلديث  ٘ٗ
 ٖٖصٕاليواقيت والدرر يف شرح شرح طلبة ابن حجر ج ٙٗ
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 بالعلم كبّب ومل يكن لمن  والذي يدرك مىمن الو  وزلمود بن لبيد، ألن
احلديث مل يروه أحد من أصحاب مالك، وال من أصحاب ابن  ذاىعناية، و 

 ىوإال عن زلمود ابن الربيع، وال ػلفظ إال حملمود بن الربيع، و  اب،هش
حديث اليعرف إال بو ،  وقد رواه عنو أنس بن مالك عن عتبان بن مالك، 

احلديث خطأ، والكمال هلل،  ذاىذكره يف  ،وزلمود بن وزلمود بن لبيد 
 ٚٗوالعصمة بو الشريك لو . 

 ٛٗو .) واحلديث من طريق زلمود بن الربيع األنصاري متفق علي

 :بادلخالفة الراوي على احلكم يف ادلتابعات استخدام:   الثالث ادلطلب

للثقات يف  مهإن أخطأ الرواة، وسلالفت يراد بادلخالفة سلالفة الراوي للثقات 
 ةهاإلمام مسلم، اجل ماهبين تْب،ىنقل األخبار تعرف عند احملدثْب من 

 : ماهاألوىل من

بنسب يف إسناد خربه  وراً،هأن ينقل الناقل حديثاً بإسناد، فينسب رجبًل مش
األخرى: أن يروي نفر من حفاظ  ةهواجل .ونسبت يى الٍب وخبلف نسبت

غّبه من األئمة، بإسناد واحد، ومًب أو  ري،ىالز  الناس حديثاً، عن مثل

                                                           

 ٕٕٙصٙ. التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ج ٚٗ
 ٛ٘ٔومسلم  ٗٔٗرواه  البخاري، برقم  ٛٗ
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يف معُب، فيو يف اإلسناد وادلًب، ال ؼلتلفون  وروايت واحد، رلتمعون على
 مهفيخالف ،وبعين مىالنفر الذين وصفنا وعمن حدث عن م،ىآخر سوا وفّبوي

ٖببلف ما حكى من وصفنا من  وادلًب، فيجعل يف اإلسناد، أو يقلب
الصحيح من الروايتْب، ما حدث اجلماعة من  احلفاظ، فُيعلم حينئذ أن

 أىلرأينا  بىادلذ ذاىاحلفاظ، دون الواحد ادلنفرد،وإن كان حافظاً، على 

احلديث، مثل: شعبة، وسفيان بن عيينة، وػلٓب  العلم باحلديث ػلكمون يف
 ٜٗالعلم  لىمن أئمة أ مھوغّب دي،مه بن سعيد ، وعبد الرمحن بن

أحد  مهخالف إذا واحد، ومًب واحد، باسناد مجاعة عن ادلروي فاحلديث
 قدم م،هحديث مًب قلب أو م،ىاسناد يف مهوخالف م،هطريق من فرواه الرواة،

ادلنفرد،  الواحد رواية على اجلماعة رواية احلالة ذهى يف باحلديث العلم لىأ
على  احلكم يف للمتابعات االعتبار على ذلك فدل .حافظاً  الواحد كان وإن

 ٓ٘ .مرواياهت وعلى الرواة،

 :بادلخالفة الرواة على احلكم يف ادلتابعات استخدام على األمثلة من

                                                           

 ٙالتمييز ص ٜٗ
 ٖٖصٕ)اليواقيت والدرر يف شرح شرح طلبة ابن حجر ج ٓ٘
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انو قال من مسع  النداء    النيب عن  مانهع اهلل رضي عباس ابن حديث
 ٔ٘.عذر من إال ول صبلة فبل غلب فلم
  ).جبّب بن سعيد عن ثابت بن عدى رواه كذاى) :اهلل ورمح احلاكم قال.(
 ٕ٘عنو جبّب بن سعيد أصحاب سائر ووقف وقد ثقة، وىو 

 بسوء الراوي على الحكم في المتابعات استخدام:   الرابع المطلب
 :الحفظ

أن يكون غلط الراوي أقل من إصابتو.  ٖ٘يراد بسوء احلفظ عند احملدثْب 
 ويف رواية : أن يستوي غلطو  وإصابتو.

 :الرواة  بسوء احلفظومن األمثلة على استخدام ادلتابعات يف احلكم على 
اإلمام الدار قطِب حكم على )عمر بن حبيب( بسوء احلفظ، دلخالفتو  

علي رضي اهلل عنو  انو  قال: أخذ رسول اهلل   ٗ٘رواية  أقرانو  حلديث  
 .بيمينو حريرا، وبشمالو  ذىباً، فقال: ىذان حرام على ذكور أمٍب

                                                           

( ٔ٘٘رفعو  أخرجو أبو داود ) و لو متابعة يف ٗٚٔ/ٖ السنن الكربى للبيهقي  ٔ٘
 ( واللفظ لوٖٜٛ( سلتصراً، واحلاكم )ٖٜٚمطواًل، وابن ماجو )

 ٚٗصٔادلدخل إىل كتاب اإلكليل ج ٕ٘
 ٖٗصٕاليواقيت والدرر يف شرح شرح طلبة ابن حجر ج ٖ٘
وسكت  ٚ٘ٓٗرواه بنحوه أبو داود يف )السنن )باب يف احلرير للنساء( حديث رقم ٗ٘

 دلنذري يف )سلتصر السنن( عنو أبو داود، ٍب ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
42 

 

 يرويو احلديث، فقال:) ىذا يف  اهلل  اختبلف الرواة  رمحو بْب الدار قطِب  
بن  ، رواه الليث بن سعد، وعبد احلميدعنويزيد بن أيب حبيب، واختلف 

 جعفر، وزلمد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب
 عن ابن زرير عن علي، واختلف عن ابن اذلمداينالصعبة عن أيب أفلح 
بينها عن أيب أفلح ومل يذكر عن يزيد بن أيب حبيب  ذليعةإسحاق، فقال ابن 

 عبد العزيز بن أيب الصعبة، ورواه زيد بن أيب أنيسة عن يزيد ابن أيب حبيب
عن عبد اهلل بن زرير، أسقط من االسناد رجلْب: ابن أيب الصعبة، وأبا 

أفلح.وقال ابن عيينة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن رجل عن 
بن حبيب عن ابن إسحاق بإسناد  آخر مل يسمهما عن علي، ورواه عمر

                                                                                                                                                                                     

، وابن ماجو يف )السنن(  ٗٗٔ٘)باب ٙبرمي الذىب على الرجال( حديث رقم 
. وحكى  ٜٖ٘٘)كتاب اللباس( )باب لبس احلرير والذىب للنساء( حديث رقم 

الشوكاين اختبلف العلماء يف درجة اسناده، حيث ذكر أن: )ابن ادلدين يقال إن: 
وذكر الدار قطِب االختبلف فيو على يزيد بن أيب حديث حسن، ورجالو معروفون، 

حبيب، ورجح النسائي رواية ابن ادلبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أيب الصعبة عن 
رجل من علدان يقال لو أفلح عن عبد اللَّو بن زرير عن علي عليو السبلم. قال احلافظ: 

بْب يزيد بن أيب حبيب  الصواب أبو أفلح. وقد أعلها بن القطان ٔبهالة حال رواتو ما
وعلي فأما عبد اللَّو بن زرير فقد وثقو العجلي وابن سعد وأما أبو أفلح فقال احلافظ: 

ينظر فيو وأما ابن أيب الصعبة فقد ذكره ابن حبان يف الثقات وامسو عبد العزيز. نيل 
 ٖٔٔصٔاألوطار شرح منتقى األخبارج
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آخر عن سعيد ابن أيب ىند  عن عبد اهلل بن شداد عن عبد اهلل بن مرة عن 
علي، ووىم يف ىذا اإلسناد عمر بن حبيب، وكان سئ احلفظ، والصحيح 
عن ابن إسحاق قول يزيد بن ىارون، و جرير عنو، دلتابعة عبد احلميد بن 

 ٘٘اياعلا .جعفر والليث 

 : الروايات على الحكم في المتابعات استخدام: الثاني المبحث

 احلفظ السيئ توبع مٌب: وبقول – اهلل ورمح – حجر ابن احلافظ اهإلي أشار
 يتميز، الذي ادلختلط وكذا -ودون ال ،ومثل أو ،وفوق يكون كأن ٗبعترب،

 صار ومن احملذوف يعرف مل إذا ادلدلس وكذا ادلرسل، واإلسناد وادلستور،
 إذا عليها احلكم الروايات على باحلكم .فّباد ٙ٘و لذات ال حسناً  مهحديث

  .الضعف أو أو احلسن، بالصحة، طرقها  تعددت

 البد من مهمة، ضوابط ذلا احملدثْب عند بادلتابعات الروايات على واحلكم
 بادلتابعات، الروايات على احلكم عند ينبغي ،وعليو هبا،  وااللتزام مراعاهتا،

 :ياٌب ما مراعاة

                                                           

 ٕٓٙصٖالعلل الواردة يف األحاديث النبوية ج ٘٘
 ٔ٘نزىة النظر شرح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ص ٙ٘
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 األول الطريق إسناد درجة وكانت  مثبلً   إسنادان اذل رواية وجدنا إذا -
  أيضاً   ضعيفة الثاين الطريق إسناد ودرجة الراوي، حفظ سوء بسبب ضعيفة
 احلسن ترتقي دلرتبة األول الطريق اسناد درجة فإن الراوي، حفظ سوء بسبب

 .بالعكس العكس وكذا الثاين، بالطريق لغّبه

 الطريق األول إسناد درجة وكانت  مثبلً   إسنادان ذلا رواية وجدنا إذا -
 أعلى من الثاين الطريق إسناد ودرجة الراوي، حفظ سوء بسبب ضعيفة
إسناد  درجة فإن مثبًل، لذاهتا حسنة تكون كأن األول، الطريق اسناد درجة

 اسناد درجة وتزداد الثاين، بالطريق لغّبه احلسن دلرتبة ترتقي األول الطريق
 ٚ٘.الروايات تعارض عند منها يستفاد قوة، الثاين الطريق

 وفيو ثبلثة مطالب :

 دلرتبة الضعيفة األحاديث تقوية يف ادلتابعات استخدام:   االول ادلطلب
 :لغّبه احلسن

 يسّباً دلرتبة ضعفاً  الضعيفة األحاديث تقوية يف ادلتابعات احملدثون يستخدم
 يزول ضعف كل ليس: )- اهلل رمحو – الصبلح ابن قال لغّبه، احلسن
 يكون بأن ذلك، يزيلو ضعف فمنو يتفاوت، ذلك بل وجوه، من ٗبجيئو

                                                           

 االعتبار للمتابعات والشواىدعند احملدثْب دلرتضى الزين امحد زلمد  ٚ٘
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 والديانة، الصدق اىل من كونو مع راويو، حفظ ضعف من ضعفو ناشئاً 
 ؼلتل ومل حفظو، قد شلا أنو عرفنا آخر، وجو من جاء قد ما رواه رأينا فإذا

 ذلك، بنحو زال اإلرسال، حيث من وضعف كان إذا وكذلك لو، ضبطو
 من وبروايت يزول قليل ضعف وفي إذ حافظ، إمام يرسلو الذي ادلرسل يف كما
 ذاى وتقاعد الضعف، لقوة ذلك بنحو يزول ال ضعف ذلك ومن. آخر ووج

 الراوي كون من ينشأ الذي كالضعف وذلك ،وومقاومت جربه عن اجلابر
 ٛ٘ (شاذاً  احلديث.)  كون أو بالكذب، ماً همت

 من إذا جاءت احملدثْب، عند تتقوى يسّباً  ضعفاً  الضعيفة الرواية فإن ،ووعلي
 كما يفيده داً ىشا يكون وقد متابعة، يكون قد اآلخر ووالوج آخر، ووج

 ابن يف كبلم اآلخر والوج وٚبصيص نا،ى اى اهلل ورمح  الصبلح ابن اطبلق
 .لدليل ػلتاج بادلتابعات الصبلح

 و منىو  ،وحفظ سوء بسبب الضعيف الراوي، رواية أن على يدل وكبلمو 
 ووج من وروايت جاءت فإذا ا،ذل وضبط يف مشكوك والديانة، الصدق لىأ

مل  اذل وضبط وأن الرواية، تلك مًب حفظ قد وأن اآلخر وبالوج عرفنا آخر،
إن  يقولون الذين ادلعاصرين، الباحثْب بعض على رد ذلك ويف ؼلتل،

من  لواحد يعز مل قول وىو  ادلتون، تقوي دىوالشوا األسانيد، قوي ادلتابعات
                                                           

 ٖٚ-ٖٙمع التقييد واإليضاح ص –)مقدمة ابن الصبلح  ٛ٘
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 .اهعلي اطلعت الٍب احلديث علوم كتب يف وعلي أقف ومل احلديث، علماء
األسانيد  تتقوى لىو  فقط؟ لؤلسانيد تكون ادلتابعات تقوية أن معُب وما

 بتقوية القائلْب على يشكل فقد ذلك، جانب إىل ادلنقولة ادلتون عن ٗبعزل
يسمون  احلديث علماء بعض أن للمتون، دىوالشوا لؤلسانيد، ادلتابعات

 ٜ٘.ادلدخل يف احلاكم اختيار وى كما داً،ىشا ادلتابعة

 دلرتبة لذاهتا احلسنة األحاديث تقوية يف ادلتابعات استخدام:   الثاين ادلطلب
 :لغّبه الصحيح

 الصحيح دلرتبة الذاهت احلسنة األحاديث تقوية يف ادلتابعات احملدثون يستخدم
 عن متأخراً  احلديث راوي كان إذا: ) اهلل ورمح  الصبلح ابن قال لغّبه،
 مع وروي والسَب بالصدق ورينهادلش من وأن غّب واإلتقان، احلفظ لىأ درجة
 يرقي وذلك.) تْب،هاجل من القوة ول اجتمعت فقد ووج غّب من وحديث ذلك
 راوي كان إذا: )النووي وقال ٓٙ (الصحيح إىل احلسن درجة من وحديث

 فروي والسَب، بالصدق وراً همش احلافظ الضابط درجة عن متأخراً  احلديث
 ٔٙ(الصحيح إيل احلسن من)  وارتفع قوي ووج غّب من وحديث

                                                           

 ٕٖاالعتبار للمتابعات والشواىدعند احملدثْب دلرتضى الزين امحد زلمد ص  ٜ٘
 ٖٚمع التقييد واإليضاح ص –مقدمة ابن الصبلح  ٓٙ
 ٖٚٔصٔمع تدريب الراوي ج –)التقريب والتيسّب  ٔٙ
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إذا  احملدثْب، عند تتقوى ولذات احلسن درجة يف الٍب الرواية فإن ،ووعلي
الصبلح   ابن اطبلق يفيده كما ا،ذل دىأوشوا ٗبتابعات، ا،هطرق تعددت
يف  د،ىالشوا أو ادلتابعات، ذهى تكون أن مراعاة مع  اهلل ماهرمح والنووي

 .ذلك من أعلى أو ،ولذات احلسن مرتبة

 :الروايات تضعيف يف ادلتابعات استخدام:   الثالث ادلطلب

سلالفة  اىوجد إذا النكارة، أو بالشذوذ، الرواية على احملدَّث ػلكم قد
والصدوق  الضابط روى فإذا: ) اهلل ورمح  حجر ابن قال الثقات، لروايات

ٕبيث  روى، ما ٖببلف عدداً  أكثر أو ،ومن أحفظ وى من فرواه شيئاَ،
.) أويضعف  ادلخالفة، تشتد وقد شاذ ذاهف احملدثْب، قواعد على يتعذراجلمع

 ادلتابعات أن كما   ٕٙ (منكراً  وبكون وفي ؼلالف ما على فيحكم احلفظ،
 اخلطيبُ  يقول ويف ذلك األحاديث، علل اكتشاف يف احملدثون اهيستخدم
 بْب غلمع احلديث أنْ  علة معرفةِ  إىل والسبيلُ : )- اهلل ورمح- البغداديّ 

 يف مهومنزلت احلفظ، من مٗبكاهن ويعترب ،وروات اختبلف يف وينظر ،وطرق
  األشناين  ىمإبرا بن زلمد بن أمحد أبوبكر أخربنا كما والضبط، اإلتقان

 مسعتُ  :يقول الطرائفي  عبدوس بن زلمد بن أمحد مسعتُ : قال بنيسابور
 مسعت ابن: يقول محاد بن نعيم مسعتُ : يقول الدارمي سعيد بن عثمان

                                                           

 ٕٖٛىدي الساري مقدمة فتح الباري ص  ٕٙ
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 .ٖٙببعض  وبعض فاضرب احلديث لكَ  يصحَ  أن أردتَ  إذا: يقول ادلبارك
يتبْب  مل وطرق ٘بمع مل إذا البابُ :  - اهلل ورمح - ادلديِب بنُ  علي وقال

مرة،  مخسْب احلديث اكتب - اهلل ورمح– معْب بنُ  ػلٓب وقال . ٗٙخطؤه 
على  ويستعان) -  اهلل ورمح - الصبلح ابن وقال. ٘ٙكثّبة  آفات ول فإنّ 

 وتنب ، ذلك إىل تنضم قرائن مع ،ول غّبه وٗبخالفة الراوي، بتفرد اهإدراك
 دخول أو ادلرفوع، يف وقف أو ادلوصول، يف إرسال على الشأن ذاهب العارف
 ٙٙ(ذلك بغّب مىوا مىو  أو حديث، يف حديث

  

                                                           

 ٜٕ٘صٕ)اجلامع ألخبلق الراوي وآداب السامع( ج ٖٙ
 ٕٕٔصٕاجلامع ألخبلق الراوي وآداب السامع( ج ٗٙ
 السابق ٘ٙ
 ٜٙمع التقييد واإليضاح( ص –مقدمة ابن الصبلح  ٙٙ
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 :  ثالثال الفصل

 في مهمة وارشادات وفوائدها المتابعات شروط
  المتابعات

 والشواىد ادلتابعات بْب ادلشَبك الشرط:   االول ادلبحث

 بادلتابعات ادلختصة الشروط:   الثاين ادلبحث

 : ادلتابعات فوائد:   الثالث ادلبحث

   مهمة إرشادات:   الرابع ادلبحث
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 في مهمة وارشادات وفوائدها المتابعات شروط:    الثالث الفصل
  المتابعات

 ث :وفيو اربعة مباح

 والشواىد: ادلتابعات بْب ادلشَبك الشرط:   االول ادلبحث

الشرط ادلشَبك بْب ادلتابعات والشواىد ٍب اذكر ما اختصت بو اذكر 
 يُصلح ضعًيفا أو ثًقة  ادلتابعة راوي يكون أنادلتابعات من شروط ،وىو 

 فإظلا الضعيف أما أن يورد، فيو اختبلف ال شلا وكونو ثًقة لبلصلبار، حديثو
 ٚٙ بعضا تابع بعضهم إذا رواية الضعفاء ٗبجموع القوة حلصول حديثو يورد

 االنفراد، على ٕبديثو ػلتج ال من واالستشهاد ادلتابعة باب يف وذلذا يدخل،
 ٛٙفاء الضع يف يكون معدوًدا بل

                                                           

 ٕٙادلتابعات والشواىد للعصيمي ص  ٚٙ
 ٜٕٓ، فتح ادلغيث ص ٜٗٗصٔتوجيو النظر ج ٛٙ
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 بادلتابعات ادلختصة الشروط:   الثاين ادلبحث

 .اإلسنادية الشروط: األول النوع : نوعان وىي

اد وىو:واحد طشرٌ  وىي  ابن وتعقَّب األبناسي، ذكره وقد الصحايبِّ، اٙبِّ
 ٛبثيلو على الصبلح

 .صحابيو اختلف ٗبا للمتابعة

 :ادلتنية الشُّروط: الثَّاين النوع

 عْب ىو نفسو، الصحايبِّ  عن ادلروي احلديث يكون بأن واحد، طشرٌ  وىي
 .يسّب تغّب يضر وال ادلتابعة، لو طلبت الَّذي احلديث

 اآلخر، أحدعلا يعلُّ  فقد ادلراد، اللَّفظ عن يبعد ٕبيث معناه يف كان إذا أما
 سلرج إذ

 ثقات رواة من إال الػلتمل عنو اللَّفظ وتغيّب واحد، صحايب احلديث
 ٜٙ.أثبات

 : المتابعات فوائد:   الثالث المبحث

                                                           

 ٕ٘ٗصٔ،وتدريب الراوي جٜٕٓصٔ،وفتح ادلغيث جٜٛٔصٔادلقنع ج ٜٙ
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بالنظر والتتبع وجدت من خصص فوائد دلتابعات فقط ومنهم من جعل 
 الفوائد للمتابعات والشواىد مشَبكة فأمجل ما وقفت عليو يف االٌب :

 الشيخ. ذلك عن وحده بو ينفرد مل الضعيف أنَّ  ليعلم -ٔ

 دناوج رٗبا الطُّرق فبتتبع ادلختلط، رواية ٛبييز على ما يعْب على الوقوف -ٕ
 .اختبلطو قبل قدؽلا ادلختلط الشيخ ذلك عن محل راويا

 عن روى راويا صلد بأن ادلدلِّسْب، رواية ٛبييز على يعْب ما على الوقوف -ٖ
 عن احلجاج بن شعَبة كرواية دلَّسو؛ ما عنو ػلمل ال أنو ُعرف  ادلدلِّس ىذا

ادلدلِّس  بسماع التصريح على الطُّرق من شيءٍ  يف نقف دعاَمة ،أو بن قتاَدة
ٚٓ. 

او  اخلطأمعرفة ضبط الراوي دلا رواه اذا كان موصوفا بسوء احلفظ او  -ٗ
 .الوىم

 .تقوية الرواية من درجة ايل االعلي منها  -٘

 .التفرقة بْب الزيادة الشاذة وادلقبولة  -ٙ

                                                           

 ٛ٘، تعريف أىل التقديس ص ٔٚٔصٕالنكت للزركشي ج ٓٚ
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الَبجيح عند االختبلف يف السند بْب الوقف والرفع مثبل ، فادلتابع  -ٚ
 .للمرفوع الضعيف يرجحو عن ادلوقف وان كان رجالو ثقات

 .مزيد فوائد مهمة  عند اختصار ادلتابع للحديث  -ٛ

 ادلًب اخلطأ من سقط مثبل يف االسناد أواظهار  -ٜ

 .ور وادلستفيضتقوية الطريق من الغريب ايل العزيز او ادلشه -ٓٔ

 .الوقف على اتصال سند ادلدلس تسوية بادلتابع  -ٔٔ

قبل اذ عرفنا ان ٛبيز رواية ادلختلط ٗبتابعة قرينو يف شيخهما ، فت  -ٕٔ
 .الرواية ادلختلط ضبط ىذه 

  .كثرة ادلتابعات تقوي الظن   -ٖٔ

 : 71 إرشادات مهمة  المبحث الرابع:

 .رجلين الرجل وظن.. اوال : المتابعة

 وليس احلقيقية، ادلتابعة ىي الرواية، هبا ويقوون العلماء، هبا يعتد الٍب ادلتابعة
 .اثنْب والواحد رجلْب، الرجل ظن من الرواة، بْب التخليط عن النا٘بة ادلتابعة

                                                           

 ٔ٘ٔاإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواىد وادلتابعات لطارق عوض اهلل ص  ٔٚ
 وما بعدىا بتصريف
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 مرة ذُكر أنو إال بو، ادلتفرد ىو واحد، رجل حديث احلديث يكون كأن
 اثنان؟ أم واحد، ىو ىل: ذلك فاشتبو بكنيتو، ومرة بامسو،

 متابعاً  منهما كبلً  فيجعل اثنان، أهنما فيظن البعض، على ذلك ينطلي فقد
 ال وأنو بكنيتو، ومرة بامسو، مرة ذُكر واحد، رجل أنو والصواب لآلخر،
 .متابعة

 : حاًب أيب ابن قال :ذلك مثال

 األمحر، جعفر عن الوراق، أبان بن إمساعيل: رواه حديث؛ عن أيب سألت" 
 رعف، أنو سلمان، عن زاذان، عن الرماين، ىاشم أيب عن خالد، أيب عن

 ". وضوءاً  أحدث: " - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسول لو فقال

 هبذا ُيشتغل ال احلديث، مَبوك خالد، بن عمرو ىذا؛ خالد أبو: أيب فقال
 .احلديث

 ُىرمي ، عن عن منصور، بن إسحاق عن حدثنا الرمادي فإن: أليب قلت
 بن عمرو ىو: فقال احلديث؟ ىذا الرماين؛ ىاشم أيب عن القرشي، عمرو
 ٕٚ.اىـ"  خالد

 .بالمعنى والرواية.. ثانيا : المتابعة
                                                           

 ٕٔٔالعلل ص ٕٚ
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 دونو من بعض على فيشتبو منسوب، غّب اإلسناد يف الراوي اسم يقع قد
 ىذه أن يبْب وال فيخطئ، منو، اجتهاداً  فينسبو طبقتو؛ يف ىو شلن بغّبه

 .بقدرىا تعامل حٌب رواية، وليست منو، اجتهاد ىي إظلا النسبة

 الصواب، على الراوي فيها وُنسب أخرى، رواية من احلديث ىذا جاء فإذا
 وليس لرجلْب احلديث وأن صواب، النسبتْب أن فيظن البعض، يغَب قد

 احلديث بل كذلك، األمر وليس ادلتابعة، ذلك ٗبقتضى فيثبت واحد، لرجل
 .بو ادلتفرد ىو واحد، لرجل

 :ذلك مثال

 سعيد أيب عن حديثاً، ـ صدوق وىو ـ الكرماين إبراىيم بن حسان: روى
 :ـ مرفوعاً  ـ اخلدري

 ". ٙبليلها والتسليم ٙبرؽلها، والتكبّب الوضوء، الصبلة مفتاح" 

 ". سعيد أيب عن نضرة، أيب عن سفيان، عن: " مرة فقال

 احلديث، هبذا ادلتفرد وىو العدوي، شهاب بن طريف ىو ىذا؛ سفيان وأبو
 .واىي ضعيف رجل وىو
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 ظنو ،" سفيان أبو"  بكنيتو الكرماين حديث يف مذكوراً  كان دلا أنو غّب
 أخرى مرة فرواه ،" مسروق بن سعيد: " وامسو الثوري، سفيان والد الكرماين

 سعيد أيب عن نضرة، أيب عن مسروق، بن سعد عن: " فقال توىم، ما على
 عليو تابعو بل يتفرد باحلديث، مل العدوي طريفاً  أن متوىم توىم فرٗبا".

 ىو بل كذلك، األمر وليس الرواية، ىذه ٗبقتضى الثوري، مسروق بن سعيد
 وال خف فيو الثوري لوالد ليس العدوي، حديث ىو إظلا ذكرت، كما
 .حافر

 .٘ٚ حجر ابن احلافظ واعتمده ،ٗٚ حبان وابنٖٚ عدي ابن ذلك بْب وقد

 .األسماء وتصحيف.. المتابعة ثالثا :

 وأثره وألقاباً؛ وأنساباً، وكُب، أمساء،: األعبلم يف التصحيف يكون ما أشد
 الثقات بْب اخللط إىل األحيان بعض يف يؤدي حيث وخطّب، كبّب

 رواية من ىو بينما احلديث، رواة تعدد إيهام إىل أخرى وأحياناً  والضعفاء،
 .فقط واحد

 :مثبلً  ـ انظر
                                                           

 (ٗٛٚ - ٖٛٚ/ٕيف " الكامل " ) ٖٚ
 (ٖٚٚ/ٔيف " اجملروحْب " ) ٗٚ
 ( ٜٕٕ/ٔيف " التلخيص احلبّب " ) ٘ٚ
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 أخوان علا ؛"العمري عمر بن اهلل عبيد" و ،"العمري عمر بن اهلل عبد"
 اشتد اآلخر على أحدعلا تصحف فإذا والرواة، الشيوخ بعض يف ويشَبكان

 ورٗبا والتفتيش، البحث بعد إال الصواب إدراك عليو وصعب الباحث، على
أن  عرفت فإذا مجيعاً، عنهما زلفوظ احلديث أن وظن عليو، ذلك انطلى
 .التصحيف ىذا خطر أدركت ثقة، واآلخر ضعيف األول

 .والقلب...  رابعا : المتابعة

 بينهم، اختبلف غّب من حديث، رواية على الرواة اتفاق أن فيو؛ شك ال شلا
 يكون ما غالباً  اخلطأ فإن فيو؛ خطئهم وعدم للحديث، حفظهم على يدل

 .أبعد اجلماعة عن وىو الفرد، احلديث يف

 ثبوت من فرع روى فيما غّبه تابع الراوي كون معرفة أن فيو، شلك ال وشلا
 إىل أو إليهما، الرواية صحة عد مع أما وادلتاَبع، ادلتاِبع من كل عن الرواية

 . خطأ فهو خطأ على ُبِب ما إذ ادلتابعة؛ إلثبات سبيل فبل أحدعلا،

 يكون بأن وذلك الباب، ىذا من ادلتابعة إثبات يف اخللل غليء ما وكثّباً 
 على احلديث ػلفظ مل من بعض فيأٌب معْب، راو رواية من معروفاً  احلديث
"  عن مشهور الطبقة،كخرب يف لو مشارك آخر براو الراوي فيبدل وجهو،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
58 

 

 عبيد"  عن غلعلو ،" مالك"  عن مشهور وآخر ،" نافع"  عن غلعلو"  سامل
 .ذلك وضلو"  عمر بن اهلل

 ٗبقتضى فيثبت احلديث، رووا قد مجيعاً  ىؤالء أن لذلك، يفطن مل من فيظن
 .التفرد ويدفع ادلتابعة، ذلك

 :ذلك مثال

 عليو، متفق ثابت صحيح حديث وىو ". بالنيات األعمال: " حديث
 األنصاري، سعيد بن ػلٓب طريق من واحدة، طريق من صححوه إظلا واألئمة

 بن عمر عن الليثي، وقاص بن علقمة عن التيمي، إبراىيم بن زلمد عن
 اخلطاب،

 .- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسول عن

 . وأئمتو العلم أىل قال ىكذا الطريق؛ ىذا من إال يصح وال

 يف حسن بإسناد األنصاري، سعيد بن ليحٓب متابعة جاءت فقد ذلك؛ ومع
 .إنكارىا على وتتابعوا العلم، أىل هبا يعتد فلم الظاىر،

: الضيب زياد بن الربيع حدثنا: اذلمداين عبيد بن زلمد رواه فيما وذلك؛
 .بو التيمي، إبراىيم بن زلمد عن علقمة، بن عمرو بن زلمد حدثنا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
59 

 

 ". يُغرب: " وقال ،ٙٚ حبان ابن: أخرجو

 :وقال ،ٚٚ عدي ابن وكذلك؛

 عنو يروه مل إبراىيم؛ بن زلمد عن عمرو، بن زلمد عن لو أصل ال ىذا" 
 أىل من عمرو بن زلمد غّب عن زياد بن الربيع روى وقد زياد، بن الربيع غّب

 اذلمداين الربيع عن عبيد، بن زلمد وعند عليها، يتابع ال أحاديث ادلدينة
 ". عليها يتابع ال أحاديث

 زلمد عن بو تفرد حديثو، غرائب من ىو"  :وقال ،ٛٚ اخلليلي أخرجو وكذا؛
 األنصاري، سعيد بن ػلٓب حديث من ىذا واحملفوظ علقمة، بن عمرو بن
 ". أخوات ذلذا الربيع وعند التيمي، إبراىيم بن زلمد عن

 :ٜٚالذىيب وقال

 وما زياد، بن الربيع عنو بو تفرد عمرو، بن زلمد حديث من جداً  غريب" 
 ". صدوق وىو عبيد، ابن غّب عنو رواه أظن

                                                           

 (ٜٜٕ -ٜٕٛ/ٙيف ترمجة الربيع ىذا من " الثقات " ) ٙٚ
 (ٜٜٚ/ٖلكامل " )يف ترمجتو من " ا ٚٚ
 ٖٔٙيف ترمجة الربيع من " اإلرشاد "ص ٛٚ
 ٗٚٚيف " تذكرة احلفاظ " ص ٜٚ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
61 

 

 ىذا لو ساق أنو حبان، ابن عن ذكر أن بعد ،ٓٛ حجر ابن احلافظ وقال
 ". يـُْغرب"  وقال ،" الثقات"  يف احلديث

 :احلافظ قال

 عن بو فحدث سعيد، بن ػلٓب من مسعو إظلا أنو والظاىر غرائبو، من وىو" 
 ". اخلطأ سبيل على عمرو بن زلمد

 هبا، جاء الذي الراوي وٚبطئة ادلتابعة، ىذه إنكار على األئمة تتابع فهكذا؛
 احلديث أصل أن من الرغم على التفرد، دفع يف هبا االعتداد وعدم

 تفرد بل ؼلالف، مل وىو بو، بأس ال صدوق ادلتابعة وراوي صحيحة،
 الٍب ادلتابعة ىذه إثبات يف يتسازلوا أن األئمة بإمكان كان وقد فحسب،

عليو  وأنكروا ٛباماً، ذلك عكس فعلوا بل يفعلوا، فلم ذلك ومع هبا، جاء
 األنصاري ػلٓب تفرد على وأصروا التفرد، هبا يدفعوا ومل ادلتابعة، ىذه

 .باحلديث

 ذلك بل هبا، يعتد ٘بيء متابعة كل ليس أنو على دليل أدل من وىذا؛
 ػلتج شلن كان ولو فيها، خطئو وعدم ذلا، الراوي حفظ اعتبار إىل راجع

 .األصل يف ٕبديثو

                                                           

 ( .٘ٗٗ - ٗٗٗ/ ٕيف ترمجة الربيع من " اللسان " ) ٓٛ
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 واإلقران...  المتابعة خامسا :

 يروي من بعض فيأٌب بو، ادلتفرد ىو واحد، رجل حديث احلديث يكون قد
 من ليس احلديث أن والصواب أكثر، أو آخر رجبلً  معو فيقرن عنو، احلديث
 يفطن ال فمن .غّبه حديث من ليس حديثو، ىو بل معو، قرن من حديث
 ويثبت التفرد، فيدفع مجيعاً، ىؤالء رواية من احلديث أن يظن لذلك،
 .كذلك األمر وليس ادلتابعة،

 :ذلك مثال

 عن الزىري، عن جريج، ابن عن عاصم، عن الطرسوسي، أمية أيب: حديث
: " قال - وسلم عليو اهلل صلى - النيب أن ىريرة، أيب عن سلمة، وأيب سعيد
 ". بالقرآن يتغن مل من منا ليس

: مًب اإلسناد هبذا الصواب وأن متنو، يف أخطأ عاصم أبا أن احلديث؛ ىذا
 ". بو غلهر بالقرآن، يتغُب الصوت حسن لنيب أذن ما لشيء اهلل أذن ما" 

 خطأ احلديث ىذا يف عاصم أيب على أخطأ الطرسوسي أمية أبا أن إال
 ـ سلمة وأيب ادلسيب بن سعيد عن الزىري رواية من جعلو حيث آخر،

 ليس عنو، وحده سلمة أيب حديث أنو: والصواب ىريرة، أيب عن ـ، كبلعلا
 .سعيد حديث من ىو
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 :ٔٛالنيسابوري علي أبو قال

 ". احلديث ىذا يف منو وىم"  ادلسيب بن سعيد عن: " أمية أيب قول" 

 :عقبو اخلطيب وقال

 جريج، ابن عن زلمد، بن وحجاج علام، بن الرزاق عبد احلديث ىذا روى" 
 ". وحده سلمة أيب عن شهاب، ابن عن

 ابن عن الربساين، بكر بن زلمد طريق من ٕٛأمحد أخرجو وكذلك: قلت
 .زلمد بن وحجاج الرزاق عبد رواية مثل جريج،

 : ٖٛ الدارقطِب وقال

"  ادلسيب بن سعيد عن: " قولو وىو أمية، أيب من وىم إسناده يف وقع" 
 ". سلمة أيب مع

 .والمخالفة.. المتابعة سادسا :

 أدل يكون ىذا فإن غّبه، عليو يتابعو ما روى إذا الراوي فيو، شك ال شلا
 ال شلن كان إن فإنو غّبه، فيو ؼلالفو ما روى إذا أما.روى دلا ضبطو على

                                                           

 ( .ٜٖ٘/ٔ" تاريخ بغداد " ) ٔٛ
ٕٛ  (ٕ/ٕٛ٘) 
 ( .ٕٓٗ/ٜيف " العلل " ) ٖٛ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
63 

 

 احلفظ يف يبلغ مل شلن كان إن أما ذلك، يضره مل ادلخالفة، فيو تؤثر
 كانت إذا روايتو، يف قادحة ـ حينئذ ـ ادلخالفة كانت ادلكانة، ىذه واإلتقان
 .سلالفتو تؤثر شلن ادلخالفة

 ىذه أن يتبْب والسرب، التتبع بعد ٍب االتفاق، ظاىرة روايات جاءت ورٗبا
 حكم ذلا ػلكم فبل سلتلفة، ىي بل بينها، فيما متفقة ليست الروايات
 .االختبلف حكم بل االتفاق،

 اإلسناد يف االتفاق على واحد، حديث راويْب عن ُروي إذا فيما وذلك؛
 أخطأ الراويْب ىذين أحد دون من بعض أن السرب، بعد يتبْب ٍب معاً، وادلًب
 يُعرف الذي والصواب اآلخر، الراوي رواية مثل حديثو روى حيث عليو،
 الراوي رواية خبلف على احلديث يروي أنو الراوي، ىذا أصحاب عند

 معلولة ادلزعومة ادلتابعة أن بذلك فتبْب ادلًب، يف أو اإلسناد يف اآلخر،
 أو يف احلديث إسناد يف بينهما فيما سلتلفان الراويْب ىذين وأن بادلخالفة،

 الرواية، يف الراويْب بْب الراوي يقرن حيث ذلك يقع وقد.متفقْب وليسا متنو،
  .وعلاً  االتفاق على اآلخر رواية على أحدعلا رواية فيحمل

 :ذلك مثال
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 اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال ـ عنو اهلل رضي ـ جابر عن الزبّب، أبو: روى
 فليلبس إزاراً  غلد مل ومن خفْب، فليلبس نعلْب غلد مل من: " - وسلم عليو

 ٗٛ". سراويل

 .جابر عن الزبّب أيب حديث احلديث؛ فهذا

 بن جابر عن دينار، بن عمرو عن الطائفي، مسلم بن زلمد روى لكن؛
 ٘ٛ.مثلو ـ - وسلم عليو اهلل صلى - النيب عن اهلل، عبد

 كما جابر، عن احلديث يروي إظلا دينار، بن عمرو أن يوىم: اإلسناد وىذا
 األمر وليس،  الزبّب أليب متابعاً  عمرو يكون وعليو؛ الزبّب، أبو عنو يرويو

 بن عمرو عن الطائفي مسلم بن زلمد فيو أخطأ شلا ىذا إن بل،  كذلك
 .دينار بن عمرو عن أوىام صاحب أنو إال صدوقاً، كان وإن وىو دينار،

 احلديث، ىذا إسناد يف دينار بن عمرو أصحاب من مجاعة خالفو وقد
 :مجيعاً  فقالوا

 عن عباس ، بن اهلل عبد عن زيد، بن جابر عن دينار، بن عمرو عن" 
 ". - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسول

                                                           

 ( .ٖٕٖ/ٖ( وأمحد )ٖ/ٗأخرجو: مسلم ) ٗٛ
 ( .ٕٕٖٜسط " )أخرجو: الطرباين يف " األو  ٘ٛ
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 عن الزبّب أليب روايتو يف موافق غّب دينار بن عمرو أن على ذلك؛ فدل
 .متابعة فبل الزبّب، أيب إسناد عن ؼلتلف آخر بإسناد يرويو ىو وإظلا جابر،

 :ىكذا دينار؛ بن عمرو عن رواه وشلن

 وأيوب زيد، بن ومحاد وشعبة، الثوري، وسفيان عيينة، بن سفيان
 بن وأشعث زيد، بن وسعيد بشّب، بن وىشيم جريج، وابن السختياين،

 سوار.

 .والجادة.. المتابعة سابعا :

 أوىل ىم من وؼلالفهم ومتناً، إسناداً  حديث رواية على الرواة بعض يتتابع قد
 يبعد مجاعة األولون كان وإن احلفاظ، رواية األئمة فّبجح منهم، باحلفظ

 اتفقوا، وإن اجلماعة ىؤالء أن يرون األئمة أن إال،  عادة اخلطأ مثلهم على
 على يتفق وأن األذىان، عليو تتوارد أن يسهل شلا عليو اتفقوا ما أن إال

 ورواية ادلعهودة، اجلادة على جارية روايتهم تكون كأن اجلماعة، فيو اخلطأ
 .اجلادة خبلف على احلفاظ

 يكون ما غالباً  البناين، ثابت عن روى إذا ـ؛ مثبلً  ـ سلمة بن فحماد
 بن محاد عن أكثر أو حافظ روى فإذا ،"أنس عن ثابت، عن: "احلديث

 ليسوا شلن أو الضعفاء، من عدداً  ووجدنا مرسبًل، ثابت عن حديثاً  سلمة
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 ،"أنس عن ثابت، عن محاد، عن: "فقالوا احلديث، رووا احلفظ؛ يف مربزين
 مل من وأن فأخطأ، اجلادة، سلك إظلا أنس بذكر احلديث وصل من أن عرفنا

 .وجهو على احلديث حفظ إظلا يسلكها

 و ،"جابر عن ادلنكدر، بن زلمد: "مثل يف بكثرة أيضاً  ذلك ويقع
 ابن عن نافع، عن مالك،" و ،"ىريرة أيب عن صاحل، أيب عن األعمش،"

 من يعرفها كثّبة، ىذا وأمثلة ،"عمر ابن عن سامل، عن الزىري،" و ،"عمر
 .الباب هبذا اعتناء لو

 : ٙٛ أمحد اإلمام قال وقد

 ،"جابر عن ادلنكدر ابن: "يقولون غلط، حديث كان إذا ادلدينة، وأىل" 
 ". عليهما ػليلون ؛" أنس عن ثابت: " يقولون البصرة وأىل

 يف ادلربزين من ليسوا أو ضعفاء، كانوا إذا السيما الرواة، من عدد توارد فإذا
 حافظ وخالفهم الغالبة، اجلادة على غلري شلا عليو تواردوا ما وكان احلفظ،

 ما وأن واإلتقان، باحلفظ ُعِرفَ  من مع الصواب أن الغالب كان أكثر، أو
 .خطأ ىؤالء عليو تتابع

 :ذلك مثال
                                                           

 ( .ٙٔٙٔ/ٗ"الكامل" ) ٙٛ
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 :زرعة وأبا أباهٚٛ حاًب أيب ابن سأل

 عن عتاب، أبو العنقزي محاد بن وسهل رجاء بن اهلل عبد رواه حديث؛ عن
 ـ، موقوف ـ عباس ابن عن جبّب، بن سعيد عن ثابت، بن عدي عن شعبة،

 .غرضاً  الروح فيو شيئاً  تتخذوا ال قال

 صلى - النيب عن عباس، ابن عن عكرمة، عن مساك، عن شعبة، عن: ورويا
 يرفعون منهم احلفاظ شعبة أصحاب أكثر :فقاال، بنحوه ـ وسلم عليو اهلل

 إظلا ،" عباس ابن: " مساك حديث يف يقولون وال ثابت، بن عدي حديث
 وىذا ؛- وسلم عليو اهلل صلى - النيب أن عكرمة، عن مساك،"  يقولون
 !اتفقوا؟ إظلا قلت .صحيح

 .اىـ احلفاظ يرسلو ما ووصبل احلفاظ، رفعو ما أوقفا صاحلْب، شيخْب: فقاال

 .واإلبهام.. المتابعة ثامنا :

: " مثبلً  فيقول عنو، الراوي من اختصاراً  الراوي ُيسمي أن ىو اإلهبام؛
 .ذلك وىو ؛" بعضهم أو رجل، أو شيخ، أو فبلن، أخربين

 بو؛ االحتجاج وعدم احلديث يف التوقف توجب إسنادية، علة واإلهبام؛
 .كذاباً  أو ضعيفاً  ادلبهم ذلك يكون أن الحتمال

                                                           

 ( .ٕ٘ٙ/ٖ( ، وانظر " شرح البخاري البن رجب )ٕٜٕٔيف " العلل " ) ٚٛ
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 فيها، مسمى أخرى طريق من بوروده ادلبهم؛ اسم معرفة على ويستدل
 الرواة، بعض ِقَبل من خطأ وليست زلفوظة، التسمية ىذه تكون أن بشرط

 عدم احملفوظ إظلا زلفوظاً، ذلك يكون وال أخرى، رواية يف ادلبهم مُسِّي فرٗبا
 .تسميتو

 :ذلك مثال

 من رجال حدثِب: قال الزىري، عن الزىري، أصحاب من مجاعة: روى ما
 صلاة يف احلديث؛ ـ بكر أيب على دخل عثمان أن ـ، يسمهم مل ـ األنصار

 .األمر ىذا

 عن الزىري، عن: " فقال الزىري، عن الرقي، بشر بن اهلل عبد: رواه فقد
 ". بكر أيب عن عثمان، عن ادلسيب، بن سعيد

 ذلك، يف وأخطأ ،" ادلسيب بن سعيد: " الزىري شيخ مسى ىكذا؛
 .ٛٛ والدارقطِب زرعة أبو قالو: ـ مسمى غّب أنو: والصواب

 .والسرقة.. المتابعة تاسعا :

                                                           

 ( .ٖٚٔ/ٔ( و " العلل " للدارقطِب " )ٜٓٚٔعلل احلديث " البن أيب حاًب ) ٛٛ
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 يف حديثو يصلح ال يسمع، مل ما مساع وادعاء احلديث، بسرقة ُعرف من
 سرقتو تؤكد فإهنا تضره، ما بقدر تنفعو ال لغّبه ومتابعتو االعتبار، باب

 .مساع غّب من وروايتو غّبه، حلديث

 من يـُرَبأ حٌب إسناداً  يركب وال متناً، ؼلتلق ال ـ غالباً  ـ للحديث السارق فإن
 .غّبه عليو يتابعو حيث احلديث هتمة

 الشيوخ، من شيخ عن بالفعل، غّبه يرويها أحاديث إىل يأٌب السارق، وإظلا
 ويرتقي الواسطة، يسقط ٍب الشيخ، ذلك أصحاب بعض من ىو فيسمعها
 منو، يسمعو مل وىو منو، بالسماع مصرحاً  نفسو، الشيخ إىل باحلديث

 .يسمع مل ما مساع فيدعي

 يأٌب بل بالسماع، يصرح ال ادلدلس فإن واضح؛ والتدليس السرقة بْب والفرق
 .ذلك يف ويكذب بالسماع يصرح فإنو السارق؛ ٖببلف زلتملة، بصيغة

 .ٜٛ" بغداد تاريخ"  ويف

 ىشام أيب عن شيبة، أيب بن عثمان سألت: قال إدريس، بن حسْب عن
 .فّبويو غّبه، حديث يسرق إنو ىؤالء، ٚبرب ال: فقال الرفاعي،

                                                           

 ( .ٖٙٚ/ٖج ٜٛ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
71 

 

 يكون  كيف: فقال الكذب؟ وجو على أو التدليس، وجو أعلى: قلت
 !حدثنا؟: يقول وىو تدليساً،

 وىو مسع، غّبه أن غّب غّبه، يرويو ما يروي بل يتفرد، ال ـ ترى كما ـ فهذا
 ىذه فإن كذلك، األمر وليس توبع، بل يتفرد، مل وكأنو فيظهر يسمع، مل

 .ذلا حقيقة ال صورية، متابعة

 إظلا وأنو عليو، التهمة تؤكد بل السرقة، هتمة عنو تدفع ال السارق؛ فمتابعة
 . مساعو مدعياً  فرواه؛ غّبه، حديث أخذ

 قد لكن؛ يسمع، مل ما مساع الدعائو متهم؛ أنو السارق يف واألصل وىذا؛
 صورتو ما ـ يُتهمون ال شلن الصدق أىل وبعض الثقات بعض من يقع

 استعمال يف تساىل عن أو خطأ، عن بل قصد؛ عن ال السرقة، كصورة
 .االصطبلحي معناىا غّب يف األداء ألفاظ

 باب يف هبا االعتداد عدم حيث من السرقة، مثل تعامل الروايات ىذه فمثل
 من ذلك مثل يف وقع من صدقو يف يثتهم ال أنو غّب التفرد، ودفع االعتبار

 .التساىل أو اخلطأ على ذلك ػلمل بل الصدق، أىل

 .والتلقين.. عاشرا : المتابعة
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 التلقْب قابل كان وإن لبلعتضاد، حديثو يصلح ال التلقْب، بقبول ُعرف من
 حديثو، طرح إىل يفضي التلقْب، قبولو من احلاصل اخللل ألن متهم، غّب

 .اعتباره وعدم

 :وجهْب من وذلك

 أنو التلقْب، قبول معُب فإن ادلوضوع؛ رواية مظنة"  التلقْب قبول أن: األول
 نعم؛"  فيقول"  وكيت؟ بكيت فبلن عن فبلن أحدثك: " لو يقال قد

 تلقنو وإظلا أصل، لذلك ليس أنو مع ،" وكيت بكيت فبلن عن فبلن حدثِب
 ويأتوا شاءوا، ما يضعوا أن الوضاعون يتمكن وهبذا حديثو، من أنو وتوىم

 .ٜٓ" وضعوه ما ويروي فيتلقن، فيلقنونو ادلسكْب، ىذا إىل

 :ٜٔالزبّب بن اهلل عبد احلميدي وقال

 حدث من أو احملدث، يف لك ظهر إذا الذي الشيء فما: قائل قال فإن" 
 مقبواًل؟ يكن مل عنو،

                                                           

ـ عليو رمحة اهلل ـ يف تعليقو على " الفوائد اجملموعة " )ص  قالو: الشيخ ادلعلمي ٜٓ
ٗٓٛ. ) 

 ( .ٖٕ٘ -ٖٖٕ( و " الكفاية " )ص ٖٗ-ٖٖ/ٔ/ٔاجلرح والتعديل " ) ٜٔ
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 أو بكذب عليو، ذلك يصح بأمر رضا، غّب رجل إسناده يف يكون أن: قلنا
 وما مثلو، يشبو ال فاحشاً  غلطاً  أو الشهادة، ٗبثلها تُرد نفسو، يف جرحة
 .ذلك أشبو

 يعرف ال الذي الرضا، الرجل حديث هبا تُردُ  الٍب الغفلة فما: قال فإن
 بكذب؟

 كتابو يف ما فيَبك ذلك، يف لو فيقال غلط، كتابو يف يكون أن ىو: قلت
 أو ذلك، بْب ما فرق يعقل ال بقوذلم، كتابو يف بغّبه أو قالوا، ٗبا وػلدث

 .عنو فيكف ذلك يعقل ال ادلعُب، فيقلب فاحشاً، تصحيفاً  يصحف

 ما عنو وُأخذ فيو، لُقن الذي حديثو يُرد التلقْب، فتلقن لُقِّن من وكذلك؛
 قدؽلاً، بو يعرف ال حفظو يف حادث التلقْب ذلك أن ُعلم إذا حفظو، أتقن
 أن يؤمن وال حديثو، يُقبل فبل حديثو، مجيع يف قدؽلاً  بو ُعرف من فأما

 .اىـ"  لُقن شلا حفظ ما يكون

 إياه ويلقنو غّبه، يرويو ٕبديث الشيخ ذاك غليء قد ادللقِّن أن: الثاين الوجو
 وكيت بكيت فبلن عن فبلن حدثك: " لو ويقول ىو، حديثو من أنو على

 من ىو وليس عنو، روايتو غّبه غليز أو ىو، فّبويو ،" نعم"  فيقول ،"
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 وليس غّبه، حديث احلديث أن والواقع غّبه، حديث من بل حديثو،
 .ادلتابعة تلك تنفع فبل ىو، حديثو

 .واهلل ادلستعانًب بفضل اهلل تعاىل ، 
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