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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة الشارح
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل
فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
ً
تسليما.
بإحسان إىل يوم الدين وسلم ً
وبعــد:

وتعليما ،فهو
تعلما
ً
فال يزال أهل العلم يتواردون على حياضه ً
دين اهلل الذي مل يزل وال يزال اهلل يقيض له من حيمله و خيدمه .وملا
كان الواجب التيسري على املسلمني يف تعلم العلوم الشرعية وتذليل
الصعوبات هلم خاصة ما كان يف العلوم املتعلقة بعلم احلديث مثل
علم مصطلح احلديث.
وحيث إن هذا العلم يبحث يف دراسة األصول والقواعد اليت
يعرف هبا أحوال السند واملنت من حيث القبول والرد كان ال بد من
دراسة السند واملنت.
والسند هو الشق األول الذي يتوصل به إىل منت احلديث ،فهو
املعتمد الذي يعتمد عليه احلديث ،ولذالك اهتم علماء احلديث
بالسند ودراسته وما يتعلق به.
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وانطالقًا ممَّـا سبق أحببت أن أشارك هبذا الشرح الذي هو شرح
«المنظومة البيقونية» للشيخ /عمر بن حممد البيقوين ،وقيل طه بن
حممد البيقوين رمحه اهلل تعاىل ،وقد ضمنته مجلة من الفوائد ،وهو جهد
خالصا لوجهه وأن ينفع به إنه
املقل املقصر ،راجيًا من اهلل أن جيعله
ً
ويل ذلك والقادر عليه.
وصلى اللهم علي حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

***
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فضل العلم وآداب طالب العلم
احلمد هلل الذي رفع املؤمنني والذين أوتوا العلم درجات ،وأهلم
االستغفار هلم مجيع املخلوقات ،ووعدهم بوافر األجر وجزيل
األعطيات ،والصالة والسالم على خري الربية حممد ،وعلى آله
وصحبه الطيبني الطاهرين وسلم تسليما كثريا.
أما بعد:
فــإن علــم احلــديث مــن أجــل العلــوم بعــد كتــا اهلل عــز وجــل ،كيـ ال
وهــو الوصــلة إىل رســول اهلل  ، وهــو علــم يناســب ماــارم األخــال

وحماســن الشــيم ،وقــد قيــل يف قولــه تعــاىل  ﴿ :يَـ َـوَ نَـ َد كوا ك ـ ال أكنَــا
بِِإ َم ِام ِه َم ﴾( ) أنه ليس ألهل احلديث منقبة أشرف من هذه  ،ألنـه ال
إمام هلم غري رسول اهلل  ومن هذا جاء احلـث والغغيـب يف الاتـا

والسنة على تعلم العلم وتعليمه ،يف مواضع كثرية قـال تعـاىل ﴿ :يَـ َرفَـ ِِ
ِ
اِ
اِ
ين أكودكــوا ال َِع َل ـ َـم َد َر َ ــا ﴾( ) ،وقــال
ين َ
آمنكــوا مــ َن كي َم َوال ــآ َ
اللاــاك الــآ َ

( ) اإلسراء.1 :
( ) اجملادلة. :
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اِ
اِ
ين َ يَـ َعلَ كم ــو َي
ين يَـ َعلَ كم ــو َي َوال ــآ َ
س ــبحانه﴿ :قكـ َـل َْ ـ َـل يَ َس ــَِ ِو ال ــآ َ
﴾( ) ،إىل غري ذلك من اآليات الدالة على فضل العلم واحلث عليه.
ومن السنة :ما جاء عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل :
«من سلك طريقا يبِغي فيا لما سهل اهلل لا طريقا إلى الجنة،
» ( ).
ويقول  فيما رواه الشيخان من طريق بريد عن أيب بردة عن
أيب موسى رضي اهلل عنه« :إي مثل ما بعثني اهلل با من الهدى
والعلم مثل غيث أصاب أرضا ،فيانت منها طائفة طيبة قبلت
الماء فأنبِت اليأل والعشب اليثير ،و اي منها أ ادب أمسيت
الماء فنفِ اهلل بها النا فشربوا منها وسقوا وزر وا ،وأصاب
طائفة منها أخرى إنما ْي قيعاي دمسك ماء و دنبت أل،
فآلك مثل من فقا في دين اهلل ونفعا بما بعثني اهلل با فعلِم
و لّم ،ومثل من لم يرفِ بآلك رأسا ولم يقبل ْدى اهلل الآ
أرسلت با»( ).
ويافيه أنه يدخل يف دعوة النيب  حيث قال« :نضر اهلل
( ) الزمر.9 :
( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( . ) 55 1من طريق أبو معاوية عن األعمش عن أيب
صاحل عن أيب هريرة .
( ) أخرجه البخاري ( ، )19مسلم ( )595
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امرأ سمِ مقالِي فو اْا »...احلديث( ).
جدا لطالب
فإذا عُلِم ذلك فهذه مجلة من الوصايا املختصرة ً
العلم حري به أن يتمثلها ويعمل هبا:
أو  -اإلخالص:
على طالب العلم أن حيرص على إخالص النية هلل وحده
وتطهري قلبه من أغراض الدنيا وأدناسها ،كحب الرياسة وحنوها ،قال
الثوري :قلت حلبيب بن أيب ثابت حدثنا ،قال حىت جتيء النية.
ثانيًا  -العلم قبل القول والعمل:

َّبو اإلمام البخاري يف صحيحه فقال :با العلم قبل القول
اسَِـ َغ ِف َر
والعمل ،لقوله تعاىل﴿ :فَا َ لَ َم أَنااك َ إِلَاَ إِا اللااك َو َ
ك﴾( ).
لِ َآنَبِ َ
وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال :أمل تسمع قوله حني
ك﴾ فأمر بالعمل بعد
اسَِـ َغ ِف َر لِ َآنَبِ َ
بدأ به ﴿فَا َ لَ َم أَنااك َ إِلَاَ إِا اللااك َو َ
العلم.

( ) أخرجه الغمذي (.) 552
( ) حممد. 9 :
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ثالثًا  -العلم مقد لى العبادة:
والعلم مقدم على العبادةَّ ،
فإن فضال يف علم خري من فضل يف
عبادة ،ومن سار يف در العلم سهل اهلل له به طري ًقا إىل اجلنة.
أخرج البيهقي يف سننه عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها
إلي :أنا من سلك
قالت :قال رسول اهلل « :إ اي اهلل أوحى ا
مسليا في طلب العلم ،سهلت لا طريق الجنة ،ومن سلبت
ريمِيا أثبِا ليهما الجنة ،وفضل في لم خير من فضل في
بادة ،ومالك الدين الورع»( ).
رابعا  -الِواضِ:
ً
مجيعا فقدوته
حري بطالب العلم أن ياون متواضع مع الناس ً
قدرا من ال
يف ذلك حممد  ، يقول الشافعي رمحه اهلل( :أر ُ
فع الناس ً
قدره ،وأكرب النّاس فضالً من ال يرى فضلَه) ( ).
يرى َ

نفسك عند
أس التواض ِع أن َ
قال عبد اهلل بن املبارك( :ر ُ
تضع َ
من هو دونك يف ِ
نعمة اهلل حىت تعلِ َمه أن ليس لك بدنياك عليه
( ) أخرجه البيهقي بسند صحيح.
( ) الشعب للبيهقي (. ) 03/5
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فضل) ( ).
نقل األصمعي عن أبيه قال  :مر املهلب على مالك بن
دينار ،متبخغا فقال له مالك( :أما علمت أهنا مشية يارهها اهلل إال
بني الصفني؟ فقال املتارب :أما تعرفين؟ قال مالك :بلىّ ،أولك نطفة

مذرة ،وآخرك جيفة قذرة ،وأنت فيما بني ذلك حتمل العذرة،
فاناسر وقال :اآلن عرفتين حق املعرفة) ( ).
خامسا  -الِحآير من ا سِعجال في الفِيا:
ً

* قال اإلمام أمحد( )( :ال ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا
حىت ياون فيه مخس خصال:
إحداْا :أن تاون له نية ،أي :أ ْن خيلص يف ذلك هلل تعاىل،
وال يقصد رياسة وال حنوها ،فإن مل يان له نية مل يان عليه نور ،وال
على كالمه نور ،إذ األعمال بالنيات ولال امرئ ما نوى.
الثانية :أن ياون له حلم ووقار وساينة ،و إال مل يتمان من

فعل ما تصدى له من بيان األحاام الشرعية.
( ) الشعب للبيهقي (. ) 92/5
( ) اجلامع –لغاجم األعالم (. )3
( ) كشاف القناع (. ) 99/5
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الثالثة :أن ياون قويًا على ما هو فيه  ،وعلى معرفته ،و إال
فقد عرض نفسه لعظيم.
الرابعة :الافاية و إال أبغضه الناس ،فإنه إذا مل تان له كفاية
احتاج إىل الناس ،وإىل األخذ مما يف أيديهم فيتضررون منه.
الخامسة :معرفة الناس .
سادسا  -الِحآير من الجدال العقيم:
ً

قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وَ ا َي َِ
سا كي أَ َ ثَـ َر َش َيء َ َد ً ﴾ [اليهف:
اإلنَ َ
.]45
ِ
يم بِبَـ َيت في َربَ ِ
َجنّ ِة لِ َم َن
ض ال َ
وقال رسول اهلل « : أَنَا َز ٌ
ِ
ِ
ِ
َجنّ ِة لِ َم َن دَـ َر َك
اء َوإِ َي َ ا َي كمحقاَّ ،وبِبَـ َيت في َو َسط ال َ
دَـ َر َك الم َر َ
الَ َي ِآب وإِ َي اي ما ِزحا ،وبِبـيت في أ َ لَى ال ِ ِ
س َن
َ ً َ ََ
َ
َ َ
َجنّة ل َم َن َح ّ
كخلكَقاك»( ).
شرا فتح عليهم اجلدل،
قال األوزاعي( :إذا أراد اهلل بقوم ً
ومنعهم العمل) ( ).
( ) أخرجه أبو داود (.)3200
( ) ذم الاالم وأهله لعبداهلل األنصاري (. )295
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جلوجا مماريًا معجبًا برأيه
وقال بالل بن سعد( :إذا رأيت الرجل ً
فقد متَّت خسارته) ( ).
عن عبد اهلل بن املنازل قال( :قيل حلمدون بن أمحد :ما بال
كالم السل أنفع من كالمنا؟!! قالَّ :
ألهنم تالموا لعز اإلسالم،
وجناة النفوس ،ورضا الرمحن ،وحنن نتالم لعز النفوس ،وطلب
الدنيا ،ورضا اخللق) ( ).
سابعا  -الوصية بالعمل قبل الِعليم:
ً

قال أبو قالبة أليو السختياين( :يا أيو إذا أحدث اهلل لك
علما فأحدث هلل عبادة ،وال ياونن مهك أن حتدث به) ( ).
ً

وقال احلسن البصري( :مهة العلماء الرعاية ،ومهة السفهاء
الرواية ،وليعلم أن اهلل سائلة عن علمه فيما طلبه .)5( )....
قال عبد اهلل بن املعتز( :علم املنافق يف قوله ،وعلم املؤمن يف

( ) الشعب للبيهقي (. )19 2
( ) حلية األولياء أليب نعيم ( . ) /
( ) جامع بيان العلم وفضله (. )199
()3اجلامع ألخال الراوي وآدا السامع للخطيب (.. ) 5
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عمله) ( ).
ثامناً  -الِحآير من الحياء في الحق والسؤال ما أشيل ليك:
قال اإلمام أبو حامد الغزايل( :العلم خزائن مباركة مفاتيحها
األسئلة) وقد قيل( :يضيع العلم بني شيئني احلياء والارب) هذا ما
اقتضى املقام إيراده.
عليه.

أسأل اهلل أن ينفع هبا الااتب والقارئ ،إنه ويل ذلك والقادر
وصلى اهلل وبارك على نبينا حممد.
***

( ) اقتضاء العلم العمل للخطيب (. )31
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الدرة السنية بشرح المنظومة البيقونية
(الدرة) :اللؤلؤة.
قال :أبو العتاهية:
أنهـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــن حس ـ ـ ـ ـ ـ ــنها (درة)

أخر هـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــيم إلـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ـ ِ
ـاحل

(السنية) :الالمعة النبيلة.
(شرح) :أي تفصيل جململها وحتصيل لفوائدها.
نثرا،
(المنظومة) :باعتبار الاالم إما أن ياون ً
نظم ا أو ً
شعرا ،والثاين هو الاالم اجلاري بني الناس يف
فاألول ما كان ً
التفاهم واملخاطبة.
وموضو ها :يف علم مصطلح احلديث ويسمى علم احلديث،
وعلم أصول احلديث وهو:
العلم بأصول وقواعد يُعرف هبا أحوال السند واملنت من حيث
القبول والرد يتميز هبا األحاديث الصحيحة من الضعيفة.
وهو علم جليل شري  ،وكما قيل شرف العلم بشرف املعلوم.
***
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الشـرح
ابتدأ املصن منظومته بالبسملة ابتداءً حقيقيًا ،اقتداءً بالاتا
العزيز وتأسيًا بالنيب  يف مااتباته ومراسالته للملوك ،فقد جاء يف
الصحيحني من طريق الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن
مسعود عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف احلديث :أن النيب 
كتب إىل هرقل كتابًا ،وفيه:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ من محمد بد اهلل ورسولا إلى
ْرقل ظيم الرو .) (»...

والبسملة آية من كتا اهلل عز وجل ،فهي من كالم اهلل تعاىل،
يُبتدأ هبا يف كل سورة من سور القرآن الارمي؛ إال سورة (براءة) فإهنا ال
اتباعا للصحابة رضوان اهلل عليهم.
تُبدأ بالبسملةً ،
قال بعض العلماء :إن (بسم اهلل الرمحن الرحيم) تضمنت مجيع
الشرع؛ ألهنا تدل على الذات وعلى الصفات( ).
شعرا هل
وقد اختل العلماء قدميا فيما إذا كان الاتا كله ً
يفتتح بالبسملة؟ فجاء عن الشعيب و الزهري رمحهما اهلل قاال :مضت
( ) أخرجه البخاري ( ،)1ومسلم ( .) 11
( ) القرطيب ( .) 3 /
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السنة أن ال ياتب يف الشعر( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،وعن سعيد
بن جبري رمحه اهلل :جواز ذلك وهو قول اجلمهور؛ وقال اخلطيب هو
( )
املختار.
وقال بعض العلماء :الراجح عند اجلمهور طلب البسملة يف كل ابتداء
ماروها ،وقال اخلطيب :وأما تعلقه بالعلوم فمحل
حمرما أو
ً
ما مل يان ً
اتفا ( ).
فقولا( :بسم اهلل).
متأخرا لئال يتقدم
الباء متعلقة مبحذوف اختري كونه فعالً ً
خاصا ً
فيه غري ذكر اهلل عز وجل ،ولياون االبتداء يف كل ٍ
قول وعمل؛ وألن
ّ
احلذف أبلغ فال حاجة إىل النطق بالفعل لداللة احلال على أن كل
ٍ
قول ٍ
وفعل فإمنا هو باسم اهلل ،والتقدير( :بسم اهلل أؤل حال كوين
مستعينًا باهلل ومتربئا من حويل وقويت ،وبذكره متربًكا) ( ).
و(االسم) مشتق من السمة وهي العالمة وبه قال الاوفيون()5؛
قال ابو العباس  :االسم رسم ومسة توضع على الشيء تعرف به(.)4
( ) فتح الباري ( . ) 3/
( ) لوامع األنوار البهية بشرح الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية (ص. ) 3
( ) حاشية كتا التوحيد (. )9
( )3التسهيل لعلوم التنزيل للاليب (. ) /59
( )5لسان العر (. ) 52/1
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لم على ربنا تبارك وتعاىل ،وهو أعرف املعارف
و(اهلل)َ :ع ٌ
اجلامع ملعاين األمساء احلسىن ،وهو مشتق مبعىن أنه دال على ٍ
صفة له
وهو اشتقا تالزم وتضمن ال أ ّن أحدمها تولد من اآلخر تولد الفرع
من أصله ،فتنبه.
وأصله (اإلله) حذفت اهلمزة وأدغمت الالم األوىل يف الثانية
وفُخمت للتعظيم فقيل يف لفظ اجلاللة (اهلل) ومعناه( :ذو األلوهية
والعبودية على خلقه أمجعني) ( ) .
وقولا( :الرحمن الرحيم).
امسان مشتقان من الرمحة ،والرمحن أبلغ من الرحيم؛ ( ) والزيادة
يف املبىن تؤدي إىل الزيادة يف املعىن .

( )

و(الرحمن) يدل على الصفة القائمة به و(الرحيم) يدل على
تعلقها باملرحوم كما يف قوله تعاىل﴿ :وَ ا َي بِالم َؤِمنِ ِ
يما﴾(.)5
ين َرح ً
ك َ
َ

( ) حاشية كتا التوحيد (. )9
( ) تفسري القرآن العظيم ( .) 3/
( ) الاشاف للزخمشري (. ) 5
( )3األحزا .3 :

الدرة السنية

09

قال الناظم:
( ) أبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ بالحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليًا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى *

* محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر نب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أكرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الشـرح

بدأ الناظم هبذا البيت ابتداءً نسيب إضايف؛ ألن االبتداء احلقيقي
كان بالبسملة ،فهو يذكر أنه بدأ تألي هذه املنظومة املباركة يف علم
متلبسا حبمد اهلل ،فعلى هذا ياون االبتداء
احلديث حال كونه
ً
بالبسملة حقيقيًا ،وباحلمد نسبيًا إضافيًا؛ أي :بالنسبة إىل ما بعد
احلمد ياون مبدوءًا به.
(الحمد) لغة :الثناء.

اصطالحا :الثناء على اهلل.
و
ً

ذكر حماسن احملمود مع حبه وتعظيمه وإجالله،
وقيل أن احلمدُ :
فعل يُنبئ عن
هذا تعري ٌ لبعض العلماء ،وقال بعضهم ( :احلمد) ٌ
تعظيم املنعم بسبب كونه منعما على احلامد وغريه ،فاهلل هو املستحق
ُ
للحمد وحده ،فيحمد على كل حال كما حيمد على ما قدره وما
قضاه ،حىت حيمد على املصائب واآلفات والعاهات اليت تصيب
اإلنسان؛ ألن اهلل ما أوقعها وأحدثها إال ملصلحة كالتفار واالختبار
والعربة.
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مسألة :ما الفرق بين الحمد والمدح؟
قال بن القيم :
وتعظيما.
الحمد :هو وص احملمود مبحاسنه حمبة
ً

تعظيما ،ولان رهبة أو
المدح :هو وص َفهُ مبحاسنه ال حمبة وال ً
رغبة يف دنيا ( ).
وقول املصن :
 ............م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

محم ـ ـ ـ ـ ــد خي ـ ـ ـ ـ ــر نب ـ ـ ـ ـ ــي أكرس ـ ـ ـ ـ ــال

يعين بعد أن بدء باحلمد َّثىن بالصالة على النيب حممد الذي هو
أفضل األنبياء والرسـل على اإلطال ؛ ملا جاء يف صحيح مسلم من
حديث أيب هريرة :وفيه «أنا سيد ولد آد  ) (»...احلديث.
وقد ثبت تفضيل اهلل بعض أنبيائه على بعض كما يف سورة
ضلَنَا بَـ َع َ ِ
اإلسراء قال تعاىلَ ﴿ :ولََق َد فَ ا
ين َلَى بَـ َعض﴾( ) ويف
ض النابيِّ َ
الر كس كل فَ ا
ض كه َم َلَى بَـ َعض ِم َنـ كه َم َم َن
َك ُّ
ضلَنَا بَـ َع َ
سورة البقرة﴿ :دِل َ
ض كه َم َد َر َ ا  ﴾...اآلية(.)5
َ لا َم اللااك َوَرفَ َِ بَـ َع َ
( ) بدائع الفوائد لنب القيم (  . )5 5/بتصرف
( ) أخرجه مسلم (.) 12
( ) اإلسراء.55 :
( )3البقرة. 5 :
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الفرق بين النبي والرسول:
الرسول :هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
والنبي :هو الذي أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه( ).
وقيل :هو من أوحي له بشرع من قبله وأمر بتبليغه .وهو
الراجح
وقد ثبت التفريق بينهما مع إطال اإلرسال عليهما كما يف
ك ِمن ار كسول َوَ نَبِ ٍّي
سورة احلج قال تعاىلَ ﴿ :وَما أ ََر َسلَنَا ِمن قَـ َبلِ َ
إِا إِ َذا دَ َمناى أَلَ َقى ال ا
ش َيطَا كي فِي أ َكمنِياِِ ِا ﴾ اآلية( ).
معنى ال الة لى النبي :
هو طلب الثناء عليه من اهلل تعاىل ،وهذا ما إذا وقعت الصالة
من البشر ،أما إذا وقعت من اهلل تعاىل فمعناها ثناء اهلل تعاىل عليه يف
املأل األعلى ،وهذا هو قول أيب العالية( ) ،وأما من قال إن الصالة من
يضع ُفه قوله تعاىل:
اهلل تعاىل تعين الرمحة ،فإن هذا القول ضعي ٌ ّ ،
ك كْ كم
َلََي ِه َم
ك
صلَ َوا ٌ ِم َن َربِّ ِه َم َوَر َح َمةٌ َوأكولَئِ َ
﴿أكولَئِ َ
َ
ال كَم َهَِ كدو َي﴾(.)5
( ) شرح العقيدة الطحاوية ( ص. ) 52
( ) النبوات لشيخ اإلسالم (ص. )1 3
( ) فتح الباري ( . )335/
( )3البقرة. 51 :
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ولو كانت الصالة مبعىن الرمحة ،لاان معىن اآلية أي :أولئك
رمحات من رهبم ورمحة ،وهذا ال يستقيم! واألصل يف الاالم
عليهم
ٌ
التأسيس؛ فإذا قلنا إن املعىن أي :رمحات من رهبم ورمحة ،صار عط
مماثل على مماثل.
فال حيح ْو :القول األول وهو أن صالة اهلل على عبده ثناؤه
عليه يف املأل األعلى .واهلل أعلم( ).
***

( ) الشرح املمتع (  . ) 5 /بتصرف
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أقسا الحديث
قال الناظم:
( ) وذ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة *
* و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد
الشـرح
قولا( :وذ ) :اسم إشارة.
(من أقسا الحديث دة) :أي هذه من أنواع احلديث
املختلفة فمنها الصحيح واحلسن والضعي وحتت كل و ٍ
احد منها
أنواعٌ.
أيضا حقيقة
و(الحديث) لغة :ضد القدمي ،ويستعمل يف اللغة ً
نقيض القدمي.
يف اخلرب .قال ابن منظور :احلديثُ :

اصطالحا :ما أضي إىل النيب  من قول ،أو فعل ،أو
و
ً
تقرير ،أو وص ِخ ِلقي أو ُخلُقي( ) .

أعلم.

ٍ
حديث خرب ،وليس كل خ ٍرب حديث ،واهلل
وقيل أعم منه فال

وقول الناظم( :و ل واحد أدى َو َح اد ).
( ) فتح املغيث للسخاوي ( . ) 3/
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مبعين :كل نوع أتى ،وأتى بعده تعريفه ،فذكر الصحيح
وتعريفه ،وذكر احلسن وتعريفه إىل آخره ،وبدأ بالصحيح.
واحلديث باعتبار قبوله والعمل به له أنواع:
 ال حيح لآادا :هو ما استوىف شروط الصحة. ال حيح لغير  :ما كان حديثًا حسنًا لذاته وجاء منطريق آخر صحيح.
 الحسن لآادا :هو ما أتصل سنده بنقل العدل الذيخ َّ ضبطه  ،عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة .
 -5الحسن لغير :هو احلديث الضعي
ومل يان سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه .

***

إذا تعددت طرقه،
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الحديث ال حيح
قال الناظم:
( ) أولهـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح وْـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ــا اد ـ ـ ـ ـ ـ ــل *
* إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآ أو يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
( )3يرويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا *
* معِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبطا ونقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الشـرح
(ال حيح) لغة :ضد السقيم ،وهو الربيء من كل عيب.
قولا( :أولها) أي أول هذه األقسام اليت قد سبق ذكرها يف
البيت األول.
(ال حيح) :وهو الصحيح أي لذاته .وقد عرفه الناظم بأنه:
ما رواه عدل معتمد يف ضبطه عن مثله ٍ
بسند متصل ،سامل من

الشذوذ والعلة.

تبعا البن حجر( ) ،وكذلك ابن
وهذا التعري ساقه الناظم ً
تبعا البن الصالح كما يف املقدمة وهو (أي :احلديث
حجر ساقه ً
الصحيح) ما توافرت فيه مخسة شروط وهي:
( ) النخبة (ص. )55
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 دالة الراو  :هو املسلم العاقل الذي عنده ملاة حتملهعلى مالزمة التقوى و البعد عن الفسق و خوارم املروءة.
قال ابن حبان  ( :العدالة يف اإلنسان  :هو أن ياون أكثر
أحواله طاعة اهلل؛ ألنا مىت ما مل جنعل العدل إال من مل يوجد منه
معصية حبال ،أدانا ذلك إىل أن ليس يف الدنيا عدل ،إذ الناس ال
ختلو أحواهلم من ورود خلل الشيطان فيها ،بل (العدل) :ما كان
ظاهر أحواله طاعة اهلل  ،والذي خيال العدل  :من كان أكثر أحواله
معصية اهلل)( ).
يغلب صوابُه خطأَه ،و ليس
 دما الضبط :وهو الذي ُاملقصود أنه الذي ال ُخيطئ فإن ذلك عزيز ال يسلم منه أحد.
قال اجلزائري( )  :الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه يف
الرواية( ).
والضبط ينقسم إلى قسمين:
أ – ضبط ال در :أن يستحضر الراوي مرويه مىت شاء يف أي
ماان شاء ،كما تلقاه عن شيخه.
( ) اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان (. )92
( ) هو العالّمة طاهر بن صاحل اجلزائري جزائري األصل دمشقي املولد كان حبّاثة من
أكابر العلماء  ،له عدة مؤلفات تويف سنة  2هـ .
( ) توجيه النظر لطاهر اجلزائري ( ) .
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ب – ضبط اليِاب :أن ياون الراوي ياتب األحـاديث اليت
تلقـاها عن الشيوخ ،و جيعلها يف كتا  ،و يصون كتابه ذلك.
وأهل احلديث يفضلون ضبط الاتا على ضبط الصدر.
اد ال السند :وهو ما يأخذه كل راوٍ عمن فوقه  -يعينشيخه  -بصيغة كـ :مسعت ،أو أخربين ،أو حدثين ،أو غريها من
الصيغ اليت تدل على أنه أخذ احلديث مباشرة عن شيخه حىت يبلغ به
إىل النيب .
 -5د العلة :وهي سبب غامض خفي يقدح يف صحة
احلديث مع أن ظاهره السالمة منها ،وتسمى العلة اخلفية ،وهي اليت
ال تُدرك إال من قبل األئمة اجلهابذة النقاد ،الذين جيمعون طر
األحاديث ،ويعرفون أحوال الرواة و طبـقاهتم و أنساهبـم و كناهم و
أبنـاءهم وبلداهنم و رحالهتم و كل ما يتعلق هبؤالء الرواة.
 -4د الشآوذ :وهو :خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه ،وقد
ياون يف حديث واحد ،وقد ياون يف حديثني منفصلني ،يعين أنه ال
يشغط يف الشذوذ أن ياون الرواة قد اختلفوا يف حديث واحد ،بل
قد ياون الشاذ أتى يف حديث آخر ،مثاله :ما روي عن أيب هريرة
أن النيب  قال « إذا انِ ف شعباي فال د وموا»( )  ،واحلديث
( ) أخرجه ابو داود ( ) 1والنسائي يف الاربى (  ) 9والغمذي يف سننه
( )1 2وغريهم ز من طريق العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة .

=
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=

قلت  :معلول منار .
وذلك لعلل :
أوهلا  :تفرد العالء بن عبدالرمحن  ،قال ابن القيم  :مل يتابع العالء عليه أحد ،بل
انفرد به عن الناس ،و كي ال ياون معروفا عند أصحا أيب هريرة ،مع أنه أمر
تعم به البلوى ،و يتصل به العلم  .هتذيب السنن ( . ) 030/
قلت  :وقد توبع إال أنه ال يستقيم من ذلك شيء  ،ولوال خوف اإلطالة لبسطت
القول فيه
ثانيها  :خمالفته ملا هو أصح وأثبت منه وهو حديث أيب هريرة ( ال تقدموا رمضان
. )...
وقد أناره  :ابن مهدي واإلمام أمحد وأبو زرعة واألثرم وقال أمحد  :مل يرو العالء
أنار منه ورده حبديث ال تقدموا رمضان .
ثالثها  :أن العالء وإن وثقه بعض أهل العلم إال أن البعض قد أنزله عن مرتبة التوثيق
قال ابن معني :ليس بذاك  ،مل يزل الناس يتوقون حديثه و قال مرة  :ليس حديثه
حبجة و قال مرة  :ضعي  .اجلرح والتعديل (/5ت ) 913-والضعفاء للعقيلي
(. ) 53
وقال ابو زرعة  :ليس هو بأقوى ما ياون .
وقال أبو حامت  :صاحل روى عنه الثقات ،ولانه أُنار من حديثه أشياء  .اجلرح
والتعديل ( . ) 913/5وإن كان من تقدم يوص بالتشدد يف تعديل الرجال .
وقال ابن حجر  :صدو رمبا وهم  .التقريب ( . )5 2
ومل أقصد بسو ما تقدم من كالم األئمة تضعي العالء  ،وإمنا القصد هو بيان حاله
وأنه ليس يف املرتبة العلية من التوثيق .
وقد ذهب لتصحيحه مجاعة منهم  :الغمذي وابن حبان واحلاكم وأبو طلحة وابن
عبدالرب.
-إال أن من أعله أجل منهم وأعلم .

=
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ال بأس به من حيث السند ،لان ثبت عن النيب  من حديث أيب
هريرة أنه قال « :دقدموا رمضاي ب و يو و يومين إ ر ل
صوما فلي ما»( ) ،فإذا أخذنا باحلديث الثاين الوارد يف
اي ي و ً
الصحيحني قلنا إن فيه داللة على أن الصيام بعد منتص شعبان
جائز ،وليس فيه بأس ،ألن النهي ُحدد مبا قبل رمضان بيوم أو
يومني ،وإذا أخذنا باألول فنقول إن النهي يبدأ من منتص شعبان
فأخذ بعض العلماء باحلديث الوارد يف الصحيحني وهو النهي عن
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني ،وقال إن هذا شاذ ،يعين به حديث
السنن ،ألنه خمال ملن هو أرجح منه ،إذ إن هذا يف الصحيحني
وذاك يف السنن.
ومن الشآوذ :أن خيال
يوص بوص آخر.

ما عُلم بالضرورة من الدين وقد

ومثاله :ما جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة ؛ يف رواية :
« ،....وأنه يُنشئ للنار من يشاء فيلقون فيها .) (» ...

=

قال ابن رجب يف معرض كالمه عن هذا احلديث  ..( :وتالم فيه من هو أكرب من
هؤالء وأعلم ( . ) ..لطائ املعارف  . ) 1-واهلل أعلم
( ) أخرجه البخاري ( ) 9 3ومسلم (  ) 02وغريمها من طريق حيي بن أيب كثري
عن أيب سلمة عن أيب هريرة .
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده  .من طريق صاحل بن كيسان عن األعرج عـن
أيب هريرة (. )1339

=
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فهذا احلديث وإن كان متصل السند فهو شاذ؛ ألنه خمال ملا
أحدا ،وهذه
عُلم بالضرورة من الدين ،وهو أن اهلل تعاىل ال يظلم ً
فضل
الرواية قد انقلبت على الراوي ،والصوا أنه يبقي يف اجلنة ٌ
عمن دخلها من أهل الدنيا ،فيُنشئ اهلل أقو ًاما فيدخلهم اجلنة ،وهذا
فضل ليس فيه ظلم ،أما األول ففيه ظلم واهلل أعلم.
ومثال الحديث ال حيح :ما رواه البخاري قال :حدثنا آدم
بن أيب إياس ،قال :حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب ،قال
مسعت أنس يقول :كان رسول اهلل  إذا دخل اخلالء قال« :اللهم
إني أ وذ بك من الخبث والخبائث»( ).
وحيما :وجو العمل به بإمجاع أهل احلديث.

=

قلت  :وهي لفظة شاذة .
قــال ابــن حجــر يف الفــتح  :قــال أبــو احلســم القابســي املعــروف يف هــذا املوضــع أن اهلل
ينشيء للجنة خلقاً  ،أما النار فيضع فيها قدمه  .مث قال  :وال أعلم يف شـيء مـن
األحاديث أن ينشيء للنار خلقاً إال هذا  .فتح الباري (. )300/ 5
وقال ابن القيم  :وكما انقلب على بعضهم حديث ( ال يزال يلقى يف النـار فتقـول ) :
هل من مزيد  ....إىل أن قال  ( :وأما اجلنة فينشـى اهلل هلـا خلقـا يسـانهم إياهـا فقـال
 :وأما النار فينشئ اهلل هلا خلقا يسانهم إياها )  .الزاد ( . ) 5/
( ) أخرجــه البخــاري يف صــحيحه (  ) 3ومســلم يف صــحيحه ( . ) 15مــن طريــق
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس .
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ومن أصح األسانيد با ِبار طرقها إلى ال حابة:
بار.

 -أبو بير :إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب

 مر :الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابنعباس عن عمر.
 لي :ابن سريين عن عبيدة عن علي. -5ابن مر :مالك عن نافع عن ابن عمر.
 -4ابن مر :الزهري عن سامل عن أبيه.
 -6أبو ْريرة :مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة.
مرادب الحديث ال حيح من حيث األولَوية والِقديم( ):
 املتفق عليه. ما انفرد به البخاري. ما انفرد به مسلم. -3ما كان على شرطهما ومل خيرجاه.
 -5ما كان على شرط البخاري ومل خيرجه.
 -5ما كان على شرط مسلم ومل خيرجه.
( ) التبصرة والتذكرة للعراقي ص(.)10
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صحيحا ومل خيرجاه وال هو على شرطهما.
 -1ما كان
ً
أول ِاب في األحاديث ال حيحة:
 صحيح البخاري. صحيح مسلم.ومها أصح الاتب بعد كتا اهلل العزيز .وقد أمجعت األمة على
تلقي هذين الاتابني بالقبول.
أشهر اليِب المؤلفة في األحاديث ال حيحة بعِبار الِسمية بعـد
ال حيحين:
 صحيح ابن خزمية. -صحيح ابن حبان.
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الحديث الحسن
قال الناظم:
( )5والحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن المع ـ ـ ـ ـ ـ ــرو طرقًـ ـ ـ ـ ـ ــا وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
* ر الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

*

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِهر

الشـرح
وهذا شروعٌ يف تعري
احلديث الصحيح.

الحديث الحسن لآادا ،وهو من أقسام

و(الحسن) لغة :صفة مشبهة من احلسن ،أي اجلمال.
وعرفه بقوله:
......املعـ ـ ـ ـ ـ ــروف طرقًـ ـ ـ ـ ـ ــا وغـ ـ ـ ـ ـ ــدت

رجال ـ ـ ـ ـ ــه ال كالص ـ ـ ـ ـ ــحيح اش ـ ـ ـ ـ ــتهرت

وهذا التعري قد أخذه البيقوين من اخلطايب( ) ،وقد اختل
أهل العلم يف تعري احلديث احلسن.
وتعري اخلطايب للحديث احلسن باعتبار ما أورده املصن .
اصطالحا :هو( :ما عُرف خمرجه ،و اشتهرت رجاله ،و عليه
ً
مدار أكثر احلديث ،وهو الذي يقبله أكثر العلماء ،و يستعمله عامة
( ) معامل السنن ص(.)5
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الفقهاء).
لان العلماء كالذهيب( ) ،وابن كثري( ) ،وغريهم انتقدوا هذا
التعري ؛ ألنه ال مييز بني الصحيح واحلسن والضعي .
قوله ( :المعرو طرقاً)  -:أي معروف خمرج هذا احلديث – شامياً
أو عراقياً أو ماياً أو غري ذلك .
فائدة:
قول اخلطايب (مخرج الحديث) يعين به الراوي الذي تدور
عليه أسانيد أهل البلد.
مثالا :كان يف البصرة :قتادة بن دعامة السدوسي ،ويف الاوفة:
أبو إسحا السبيعي ،ويف الشـام :األوزاعي ،ويف مصر :الليث بن
سعد ،ويف ماة :ابن جريج ،ويف املدينة :الزهري ،ويف اليمن :معمر
بن راشد ،و هاذا ،فيُقال" :هذا خمرج أسانيد أهل البلد الفالين"،
صحيحا
ومعرفة خمرج احلديث ال يدل على ثبوته وصحته فقد ياون
ً
أو حسنًا أو ضعي ًفا.
قال ابن املديين  :نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة :

( ..فألهل املدينة  :ابن شها  ،وألهل ماة عمرو بن دينار
( ) انظر املوقظة ص(.) 5
( ) انظر شرح اختصار علوم احلديث ص(.)35
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 ،وألهل البصرة  :قتادة  ،وألهل الاوفة  :أبو إسحا . ) ( )..
والِعريف األقرب للحديث الحسن ْو:
 تعري ابن الصالح :وهو تعري الصحيح وشروطه إال أنهخي ضبط راويه( ).
وتبعه ابن حجر على ذلك فقال:
هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خ ضبطه عن مثله
إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة( ).واختاره والسيوطي(.)5
وقولا( :وغد ر الا
رجاله ،ال كشهرة رجال الصحيح .

ال حيح اشِهر ) :يعين شهرة

وحيما :يف االحتجاج والعمل به حام الصحيح .
مرادب الحديث الحسن:
أ الْا ما روا :
النيب  .وهذه
 -هبز بن حايم عن أبيه عن جده عن ّ

( ) العلل لنب املديين (. )15
( ) مقدمة ابن الصالح ص(.) 1
( ) نزهة النظر ص( )11بتصرف.
( )3ألفية السيوطي (. ) 5
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السلسلة موجودة باثرة يف :سنن أيب داود ،والغمذي ،والنسائي
ومجاعة ،وقد روى البخاري ذلك يف صحيحه معل ًقا.
النيب  .وقد
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ّخرج البخاري لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف صحيحه معل ًقا
بصيغة اجلزم ،وهو أول حديث من كتا اللباس.
وقد ذهب بعضهم إىل (أن هذه السلسلة ضعيفة حبجة أنه
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،فجده
مرسال؛ ألن املراد جبده هو
األدىن حممد وهو تابعي فياون احلديث ً
طعا).
حممد ،وإن أراد جده عبد اهلل فشعيب مل يلقه فياون منق ً

قال الذهيب( :هذا ال شيء؛ ألن شعيبًا ثبت مساعه من جده
حممدا مات يف حياة أبيه عبد
عبد اهلل ،وهو الذي رباه حىت قيل إن ً
اهلل ،فافل شعيبًا جده عبد اهلل ،فإذا قال عن أبيه عن جده فإمنا يريد
بالضمري يف جده أنه عائد إىل شعيب).
وقد أشار احلاكم إىل صحة مساع شعيب من عبد اهلل بن عمرو
بن العاص؛ فياون املعىن :عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده جد
شعيب ليس جد عمرو ،وهو عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،فياون
اإلسناد متصال.
فعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه ( أن رجــال أتــى عبــد اهلل بــن عمــرو
يسـأله عـن حمــرم وقـع بـامرأة فأشــار إىل عبـداهلل بـن عمــر فقـال  :اذهــب
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إىل ذلــك فســله قــال  :فلــم يعرفــه الرجــل فــذهبت معــه فســأل ابــن عمــر
فق ــال  :بط ــل حج ــك فق ــال الرج ــل  :فم ــا أص ــنع ؟ ق ــال  :اخ ــرج م ــع
النــاس واصــنع مــا يصــنعون فــإذا أدركــت قــابال فحــج وأهــد .فرجــع إىل
عبد اهلل بن عمرو وأنا معه فأخربه فقال  :اذهـب إىل ابـن عبـاس فسـله
قـال شــعيب فـذهبت معــه إىل ابـن عبــاس فســأله فقـال لــه كمـا قــال ابــن
عمر فرجع إىل عبد اهلل بن عمرو وأنا معه فأخربه مبا قال ابن عباس مث
قال  :ما تقـول أنـت فقـال  :قـويل مثـل مـا قـاال ) قـال البيهقـي بعـد أن
ســاقه  :هــذا إســناد صــحيح وفيــه دليــل علــى صــحة مســاع شــعيب بــن
حممد بن عبداهلل من جده عبداهلل بن عمرو ( ).

 حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة .وقد وقعاخلالف بني احملدثني يف حممد بن عمرو عن أيب سلمة وقد ضع
ذلك (حيىي) وغريه.
وذهب أمحد وأبو عيسى ومجاعة إىل قبول هذا (وهو األقر )
واهلل أعلم ،ومن ذلك حديث افغا األمم.
 -3ابن إسحا عن حممد بن إبراهيم التيمي .مقبول وهو
موصوف بالتدليس ،وقد قال اإلمام أمحد عنه( :إذا تفرد باألحاام
فإنه ال يقبل).
( ) أخرجه البيهقي يف السنن الاربى (  )912والدارقطين يف السنن () 951
وغريمها.
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ومن العلماء من قال :هو يف السرية صحيح ويف احلديث
ضعي .
وال واب فيا :أنه صدو يهم قليال ،فيقبل حديثه يف
الفضائل ويف األحاام ما مل يتفرد بأصل ،أو خيال غريه ،ونعترب يف
احلام على حديثه بالقرائن ،فإذا دلت قرينة على ترك حديثه تركناه،
وإال فاألصل قبوله( ).
وأدناْا ما اخِلف في دحسينا ودضعيفا ،من ذلك:
 احلارث بن عبد اهلل :يروي عن علي بن أيب طالب،والصوا أنه ضعي مطل ًقا ،وقد قال عنه أبو خيثمة وعلي بن
املديين( :كذا )
 عاصم بن ضمرة :والصوا أنه صدو وهو يروي عنعلي بن أيب طالب ،وله أحاديث كثرية يف جامع أيب عيسى.
 حجاج بن أرطاة :الصواكثريا يف األحاديث
يضطر
ً

أنه ضعي

ومدلس وهو

 -3دراج أبو السمح :والصوا أنه صدو (باستثناء ما رواه
عن أيب اهليثم) فإذا روى عن أيب اهليثم (فضعي ) قال اإلمام أمحد:
ما أنارها.
( ) شرح املوقظة للعلوان ص( .)5
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من ذلك( :إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان)
جاء من رواية دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري،
وهذا خرب معلول.
مثال الحديث الحسن:
ما رواه أمحد قال :ثنا حيي بن سعيد عن هبز بن حايم ،حدثين
أيب عن جدي قال قلت :يا رسول اهلل ،من أبر؟ قال« :أمك» .قال
قلت :مث من؟ قال« :ثم أمك» .قال قلت :مث من؟ «قال أمك ،ثم
أباك ،ثم األقرب فاألقرب».
فهذا احلديث سنده متصل ،وال شذوذ فيه وال علة قادحة،
واإلمام أمحد وشيخه حيىي بن سعيد إمامان جليالن ،وهبز بن حايم
من أهل الصد والصيانة حىت وثّقه ابن املديين وابن معني والنسائي
وغريهم ،لان استشال العلماء بعض مروياته حىت تالم فيه شعبة
بن احلجاج بسبب ذلك ،وهذا ال يسلبه صفة الضبط ،ولانه يشعر
بأنه خ ضبطه ،ووالده (حايم) وثّقه العجلي وابن حبان .وقال
النسائي :ليس به بأس؛ فياون هبز هذا (حسنًا لذاته) كما حام
العلماء :بل من أعلى مراتب احلسن كما قررنا ذلك فيما تقدم ( ) .

للعالمة العلوان ص( .)5
( ) شرح املوقظة ّ
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اليِب الِي ييثر فيها الحديث الحسن:
 جامع الغمذي .املعروف بـ( :سنن الغمذي). سنن أيب داود. -سنن الدارقطين.

***
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الحديث الضعيف
قال الناظم:
( )5و ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــن ردبـ ـ ـ ـ ــة الحسـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــر *
* فه ـ ـ ـ ـ ـ ــو الض ـ ـ ـ ـ ـ ــعيف وْ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أقس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ث ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الشـرح
(الضعف) لغة :هو خالف القوة ،وضع
أو مرض ،وذهبت قوته أو صحته.

الشيء :أي هزل،

واصطالحا:
ً

أي
هو ما مل جيمع صفة احلديث الصحيح أو احلسن بفقد ّ
شرط من شروطهما .
( ).

وهبذا عرفه ابن الصالح والنووي وابن كثري

وعرفه ابن حجر بقوله :هو كل ما مل جيمع صفة القبول( ).
َّ
وقد ذ ر الم نف في منظومِا خمسة شر نو ًا من
( ) علوم احلديث (، ) 1التقريب للنووي مع التدريب ( ، ) 05اختصار علوم
احلديث (. ) 1
( ) النات البن حجر ص ( ).
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الضعيف:
:المرسل:- .المنقطِ: - .المعضل: -3 .المعلق.:-5الكمدلس: -5 .الشاذ: -1 .الفرد -2 .الكمعلل-9 .
:المضطرب- 0 .المقلوب - .المدرج - .الغريب- .
المنير 3 .المِروك - 5 .الموضوع.
قولا( :وْو أقسا ثر) : ،ذكر ابن الصالح أن ابن حبان
نوعا.
البسيت أوصلها إىل تسعة وأربعني ً

وقد ذكر ذلك العراقي يف التبصرة( ) فقال :وحاول استقصاء
نوعا( ).
هذا العدد فلم يورد سوى اثنني وأربعني ً
و ـ ـ ــد البسـ ـ ــِي فـ ـ ــي مـ ـ ــا أو ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ــي دس ـ ـ ـ ـ ــعة وأربع ـ ـ ـ ـ ــين نو ً ـ ـ ـ ـ ــا
والضعيف إما أي ييوي سبب ضعفا:
* سقط يف اإلسناد ،ويدخل حتته ستة أنواع( :المعلق –
المرسل – المنقطِ – المعضل  -المدلس  -والمرسل إرسا
خفيًا).
* وإما الطعن يف الراوي؛ وله عشرة أشياء :مخسة تتعلق
بالضبط ومخسة تتعلق بالعدالة.

( ) التبصرة ص(.)15
( ) شرح التبصرة ص (.)39

الدرة السنية

11

* ما يِعلق بالضبط خمسة( ):
 فحش غلطه :هو كثرته  ،وذلك بأن ياون غلط الراوي أكثر من صوابه  ،أو
يتساويان،
قال الثوري  :ليس يااد يفلت من الغلط أحد ،إذا كان الغالب
على الرجل احلفظ فهو حافظ  ،وإن غلط( ) ،وبنحوه قال شيخ
اإلسالم( ).
وحديث فاحش الغلط يسمى املنار عند من ال يشغط يف املنار قيد
املخالفة

()4

 غفلته :وهي غيبة الشيء عن بال اإلنسان  ،وعدم تذكره له  ،وهي
مقيدة (أي الغفلة) بالاثرة  ،فمجرد الغفلة ليست سبب للطعن ،
فقل من يسلم منها .
(. )5
وحديث كثري الغفلة يسمى املنار عند من ال يشغط قيد املخالفة
( ) نزهة النظر البن حجر (ص . ) 0
( ) الافاية للخطيب (. ) 1
( ) جمموع الفتاوى ( . ) 50/
( )3شرح خنبة الفار ( . )2
( )5النات البن حجر ص( ).
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وقد ذكر شيخ اإلسالم للسهو والغفلة سبعة أسبا (. )1
 سوء حفظه :وهو من مل يرجح جانب إصابته على خطئه( ) .مع التنبيه على
أنه ال يقال ملن قل خطأه أنه سيء احلفظ  ،فال معصوم من اخلطأ .
وهو نوعان :
النوع األول  :الزم للراوي يف مجيع أحواله غري منفك عنه .
النوع الثاين  :طارئ على الراوي لسبب ،إما لذها بصره أو
فقد كتبه أو كرب سنه أو ذها ماله أو غري ذلك  .وهذا النوع يسمى
صاحبه خمتلط .
 -3ومهه  :وهو رواية احلديث على سبيل التوهم  ،يف كلمة أو أكثر
.
ولإليضاح نقول  :املعلوم إما أن يستقر يف الذهن من غري تردد  ،أو
بغدد .
فإن كان من غري تردد مسي (العلم) .
وإن كان بغدد  ،فياون راجحاً  ،أو مرجوح أو متساوياً .
فالراجح  :يسمى ظن  ،واملرجوح :وهم  ،واملساوي  :شك .
( ) جمموع الفتاوى (. )35/ 2
( ) شرح النخبة البن حجر (. ) 03
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فإن كان الوهم هو الغالب على رواية الراوي ترك حديثه .
قال ابن مهدي  :الناس ثالثة  :رجل حافظ متقن ،فهذا ال خيتل
فيه  ،وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة  ،فهذا ال يغك حديثه ،
وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم  ،فهذا يغك حديثه( ) .
ويستدل على وهم الراوي بالقرائن  ،كوصل منقطع أو مرسل أو
إدخال حديث يف آخر أو غري ذلك .
 -5خمالفته للثقات :
الثقة  :من مجع بني العدالة والضبط  ،وخمالفته تاون برواية لفظ أو
أكثر مغاير لرواية الثقات .
قال ابن الصالح  :يعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعترب رواياته
بروايات الثقات املعروفني بالضبط واإلتقان  ،فإن وجدنا رواياته موافقة
ولو من حيث املعىن لرواياهتم  ،أو موافقة هلا يف األغلب واملخالفة
نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً ،وإن وجدناه كثري املخالفة هلم
عرفنا اختالف ضبطه ومل حنتج حبديثه( ) .
واملخالفة هلا صور :
فتارة تسمى مقلو  :إذا كانت املخالفة بتقدمي أو تأخري يف السند
( ) الافاية للخطيب (. ) 1
( ) علوم احلديث البن الصالح (. )95
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أو يف املنت .
وتارة تسمى شاذ  :وذلك أن تاون املخالفة من ثقة ملن هو أوثق منه
أو أرجح أو أكثر عدداً .
وتارة تسمى تصحيفاً  :وذلك بتغيري حرف أو أكثر مع بقاء صورة
اخلط يف السيا  ،إذا كان عائد للنقط  ،وباحملرف إن كان عائداً إىل
الشال .
وتارة تسمى باملزيد املتصل  :إذا كانت بزيادة راوي يف أثناء السند .
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* ما يِعلق بالعدالة خمسة:
 فسقه  :والفسق يف اللغة  :اخلروج .واصطالحاً  :هو الوقوع يف كثري الذنب أو قليلة  .أو هو :
اخلروج من طاعة اهلل( ) .
والفسق ينقسم إىل قسمني :

 خمرج عن امللة كقوله تعاىل﴿ :أَفَ َم َن َ ا َي كم َؤِمنًا َ َم َنَ ا َي فَ ِ
اس ًقا َ يَ َسَِـ كووي﴾( ).
اِ
ين آ ََمنكوا إِ َي
 غري خمرج من امللة كقول تعاىل﴿ :يَا أَيُّـ َها الآ َاء ك م فَ ِ
اس ٌق بِنَبَأ فَـَِبَـياـنكوا﴾( ).
ََ َ

والفسق املراد هنا هو  :ما كان بغري تأول – وهو املخل بشيء
من أحاام الشرع من ترك واجب أو ارتاا حمرم  ،فهذا النوع قد
اتفق العلماء على عدم قبول روايته .
قال ابن العريب  :من ثبت فسقه  ،بطل قوله يف األخبار إمجاعاً
(. )5
؛ ألن اخلرب أمانة  ،والفسق قرينة تبطلها
( ) تفسري القرطيب ( . ) 35/
( ) السجدة. 2 :
( ) احلجرات.5 :
( )3أحاام القرآن (. ) 10 /3
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 هتمته بالاذ  :أي الشك يف صدقه .وهتمة الراوي بالاذ تبنا على أمرين :
األول  :أن يروي حديثاً من جهته فقط  ،وياون خمالفاً للقواعد
املعلومة أي ( القواعد الفقهية املستنبطة من األدلة الشرعية-مثل
:الضرر ال يزال بالضرر ) .ثانياً  :من عرف بالاذ يف كالمه املعتاد
 ،وإن مل يظهر منه ذلك يف احلديث النبوي .
قال اإلمام مالك  :ال يأخذ العلم عن أربعة  ،ويؤخذ ممن سوى ذلك
 ،ال يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه  ،وال من سفيه
معلن بالسفه  ،وإن كان من أروى الناس  ،وال من رجل ياذ يف
أحاديث الناس وإن كنت ال تتهمه أن ياذ على رسول اهلل ، 
وال من رجل له فضل وصالح وعبادة إذا كان ال يعرف ما حيدث( ).
وحديث املتهم بالاذ يسمى  :املغوك .
 كذبه  :والاذ نقيض الصد .اصطالحاً  :هو اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو سواءً كان
عمداً أو سهواً( ) .ويسمى حديثه (املوضوع) ،إذا كان سبب الطعن
الاذ .
( ) احملدث الفاصل ( . )30
( ) املنهاج للنووي ( . )95/
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ودليل ذلك قوله  ( : من كذ
( ).
النار)

علي متعمداً فليتبوأ مقعده من

وجه الداللة  :تقييد الاذ بالتعمد  ،فدل على كذ آخر وهو
السهو والغلط  ،إال أنه ال وعيد فيه  .وهذا هو مذهب أهل السنة .
 -3بدعة الراوي  :والبدعة لغة هي  :اخغاع الشيء ال على مثال
سابق .
اصطالحاً  :كل ما أحدث يف الدين بعد النيب  فهو بدعة( ).
والرواية عن املبتدع اختل فيها العلماء على أقوال :
األقر منها واهلل أعلم  :أن الذي ترد روايته من أنار أمراً متواتراً من
الشرع  ،معلوم من الدين بالضرورة  ،أو اعتقد عاسه  ،وأما من مل
يان كذلك وانضم إىل ذلك ضبطه ملا يرويه  ،مع ورعه وتقواه  ،فال
مانع من قبوله .
وهو قول ابن حجر

( )

وذهب أكثر العلماء

واختيار أمحد شاكر(.)5
()4

إىل أن الراوي إن كان داعية إىل مذهبه مل

( ) البخاري (  ) 9من طريق سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة عن املغرية .
( ) مشار األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض ( . ) 2/
( ) شرح خنبة الفار ( . ) 0
( )3الباعث احلثيث (. ) 03
( )5املنهاج للنووي ( . )50/
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يقبل  ،وإال قبل إن مل يرو ما يقوي بدعته .
لان يضع هذا القول رواية اإلمام البخاري عن عمران بن حطان
السدوسي  ،الذي قال فيه املربد  :كان عمران رأس القعدية (قوم من
اخلوارج قعدوا عن نصرة علي وعن مقاتلته) من الصفرية( طائفة من
اخلوارج ينسبون إىل زياد بن األصفر  ،وهم أقر فر اخلوارج إىل
احلق) وخطيبهم وشاعرهم( ).
وقال ابن حجر  :كان داعية إىل مذهبه( )  .وقد أجيب عن هذا
بأجوبة  ،واهلل أعلم .
 -5جهالة الراوي  :واجلهالة  :نقيض العلم .
واملقصود به هنا  :هو من ال يعرف فيه تعديل  ،وال جتريح معني( ).

( ) الاامل للمربد ( . )295/
( ) هدي الساري ( . )3
( ) نزهة النظر (. )15
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أقسا المجهول  :ينقسم المجهول إلى ثالثة أقسا :
القسم األول  :مجهول الآا :
وهو الراوي الذي مل يصرح بامسه أو مبا يدل عليه .
كأن يقول الراوي حدثين فالن أو رجل أو شيخ وهاذا  ،ويسمى
هذا النوع باملبهم .
وجمهول الذات ال تقبل روايته حىت يصرح الراوي بسم الراوي عنه أو
يرد من طريق آخر بسمه .
قال ابن حجر  :وال يقبل حديث املبهم حديث املبهم ما مل يسم ؛
ألن شرط قبول اخلرب عدالة راويه  ،ومن أهبم امسه ال يعرف عينه ،
فاي تعرف عدالته  ،وكذا ال يقبل خربه ولو أهبم بلفظ التعديل
على األصح( ).
القسم الثاني  :مجهول العين :
هو الراوي الذي ذكر امسه  ،وعرفت ذاته  ،لانه كان مقالً يف
احلديث  ،فال ياثر األخذ عنه ،فلم يرو عنه إال راو واحد( ).
وتسمية هذا النوع مبجهول العني إمنا هو اصطالح ،وإال فعينه معروفة
 .مثل عمر ذي مر وجبار الطائي  ،كلهم مل يرو عنهم غري أيب
( ) املصدر السابق (. )92
( ) توضيح األفاار للصنعاين (  ) 25/فتح املغيث (. ) 52
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إسحا السبيعي .
* وقد اخٌِلِف في رواية مجهول العين لى أقوال  :أقرهبا واهلل
أعلم  :هو أن جمهول العني  :إن زكاه أحد من أئمة اجلرح والتعديل
مع رواية واحد عنه  ،قبل وإال فال  ،وهو اختيار أيب احلسن بن
القطان  ،وابن حجر( ) .
القسم الثالث  :مجهول الحال  :وهو من عرفت عينه برواية اثنني
عنه ،ومل يعرف بعدالة  ،وال جبرح( ) .وهو نوعان :
النوع األول  :مجهول العدالة ظاْراً وباطناً .
وحيم الرواية نا  :غري مقبولة  ،ألن حتقق العدالة شرط يف قبول
رواية الراوي  ،وهذا النوع مل تتحقق فيه العدالة  ،وهو قول
اجلمهور( ).
النوع الثاني  :مجهول العدالة باطناً ظاْراً  ،وْو المسِور .
قال ابن الصالح  :املستور من ياون عدالً يف الظاهر وال تعرف
عدالته(.)5
وقد اختل العلماء يف رواية املستور على قولني  :فاجلمهور على
( ) فتح املغيث شرح ألفية احلديث ( ) 52نزهة النظر (. ) 00
( ) املصدر السابق ( . ) 50بتصرف
( ) املصدر السابق ( . ) 50بتصرف
( )3مقدمة ابن الصالح (. ) 5
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ردها ما مل تثبت عدالته  .وخال يف ذلك مجاعة من العلماء وقالوا
 :بقبول روايته .
الحديث الضعيف لا حا

:

ويتفاوت ضع رواته وخفته ،كما يتفاوت (الصحيح) فمنه:
 أن ياون ضعي ًفا.مثاله  :ما رواه جابر عن النيب  أنه قال ( :من قرأ ثالمثائة آية؛ قال
اهلل عز وجل ملالئاته  :يا مالئايت نصب عبدي؛ أشهدكم أين قد
غفرت له ) ( ) .
 أن ياون شديد الضع .مثاله  :ما جاء من حديث ابن عمر أن النيب  كان إذا رأى
( ) أخرجه ابن السين يف اليوم والليلة (  . )10بسنده  ،من طريق بار بن يونس
عن موسى بن علي عن أبيه عن حيىي بن أيب كثري عن جابر .
قلت  :معلول بعلتني :
العلة األوىل  :بار بن يونس منار احلديث .
قال أبو حامت الرازي  :منار احلديث .
وقال ابن عدي  :عامة ما يرويه ال يتابع عليه  .الضعفاء واملغوكني لنب اجلوزي
( . ) 50/
والعلة الثانية  :اإلنقطاع  :فيحىي بن أيب كثري مل يسمع من جابر.
قال أبو حامت  :مل يدرك أحد من الصحابة إال أنساً  ،فإنه رآه  ،ومل يسمع منه .
املراسيل لنب أيب حامت (. )333
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اهلالل قال  ( :اللهم  ،اجعله هالل مين وبركة ) ( ).
 أن ياون واهيا.مثاله  :عن بالل قال كان رسول  إذا خرج إىل الصالة قال
 ( :بسم اهلل آمنت باهلل توكلت على اهلل ال حول وال قوة إال باهلل
اللهم حبق السائلني عليك .) ( )....
منارا.
 -3أن ياون ً

مثاله:عن أنس قال (كان النيب  إذا دخل اخلالء وضع
( )
خامته )
( ) أخرجه الطرباين يف الدعاء ( )903وابن السين يف اليوم والليلة ( . )530من
طريق أيب املقدام هشام بن زياد عن أخيه الوليد بن زياد عن نافع عن ابن عمر
مرفوعاً .
قلت  :هشام بن زياد  :قال عنه ابن حجر  :مغوك احلديث  .التقريب ( . )1 3
وباقي رجاله ثقات سوى  :مسيدع بن وهب اجلرمي  :صدو حسن احلديث .
( ) أخرجه ابن السين يف اليوم والليلة ( . )2بسنده من طريق الوازع بن نافع العقيلي
عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن جابر عن بالل .
قلت  :الوازع منار احلديث  .قاله البخاري  .الضعفاء (  ، )30وضعفه غري واحد
.
قال ابن حجر يف نتاج األفاار (  : ) 10/بعد ذكر ه هذا حديث  :واه جداً .
( ) أخرجه أبو داود ( ) 9والغمذي ( ) 135وابن ماجة (  ) 0وغريهم  .من
طريق مهام بن حيىي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس .
قال ابو داود  :حديث منار ؛ إمنا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري

=
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موضوعا .وهو شر أنواعه.
 -5أن ياون
ً
مثاله  :حديث  :ما نسب إىل النيب ( : كالم أهل اجلنة
بالعربية وكالم أهل السماء بالعربية وكالم أهل املوق بالعربية )
( ).

ومن أمثلة من تدور أحاديثهم بني الضع والضع الشديد:
علي بن زيد بن جدعان – رشدين بن سعد – محيد األعرج
القاص – عاصم بن عبيد اهلل بن عمر بن اخلطا .
مثالا :ما أخرجه الغمذي من طريق ،حايم األثرم ،عن أيب
حائضا أو
متيمة اهلجيمي .عن أيب هريرة عن النيب  قال« :من أدى
ً
امرأة في دبرْا ،أو اْنًا :فقد فر بما أكنزل لى محمد»( ).

=

عن أنس  :أن النيب اختذ خامتاً من ور مث ألقاه ) والوهم فيه من مهام  ،ومل يروه
إال مهام .
( ) ابن حبان يف اجملروحني ( )9 9بسنده من طريق عثمان بن فائدة عن نافع عن
ابن عمر مرفوعاً .
قال بن حبان يف ترمجته ال حيتج به  .وقال الذهيب  :هذا موضوع واآلفة عثمان .
( ) الغمذي (.) 5
قال الغمذي بعد أن سا احلديث( :ال نعرف هذا احلديث إال من حديث
حايم األثرم ،عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة) مث قال :وضع

حممد (يعين

البخاري) هذا احلديث من قبل إسناده .وقال :ال يتابع عليه.
قلت :وله علتان:
األوىل :ألن يف إسناده حايم األثرم.

=
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حيما :
اختل العلماء يف قبول احلديث الضعي سواءً يف األحاام أو
فضائل األعمال أو الغغيب والغهيب على أقوال أصحها :
ه ــو ع ــدم االحتج ــاج والعم ــل باحل ــديث الض ــعي مطلقـ ـاً ال يف
األحا ــام وال فض ــائل األعم ــال أو الغغي ــب والغهي ــب وه ــو ق ــول ابـ ـن
( )
معني( ) واإلمام البخاري( ) يف استظهار منهجه واإلمام مسلم
وأبو زرعة وأبو حامت وابنه( )5وابن حبان

()4

وغريهم.

أمثلة لى األسانيد الضعيفة واألشد ضعًفا :نص عليها احلاكم(:)6
 -أوهى أسانيد الصديق :صدقة بن موسى الدقيقي ،عن

=

قال ابن املديين :أعيانا هذا[ .اجلرح والتعديل ( .]) 02/
وقال مرة  :ال أدري من هو[ .هتذيب التهذيب ابن حجر ( .])315/
والثانية :عدم مساع أيب متيمة من أيب هريرة .
قال البخاري يف الابري (  : ) 5/وال يعرف أليب متيمة مساع من أيب هريرة  .واهلل
أعلم.
( ) عيون األثر البن سيد الناس ( . ) 5/
( ) قواعد التحديث للقامسي ( ) .
( ) يف مقدمة صحيحه من خالل تشنيعه على رواة الضعي (. )9
( )3املراسيل البن أيب حامت (. )1
( )5اجملروحني (  . ) 1/حيث قال  :ما روى الضعي وما مل يرو يف احلام
سيان أنه ال يعمل خبرب الضعي وأن وجوده كعدمه .
( )5معرفة علوم احلديث ص( ).
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فرقد السبخي عن مرة الطيب عنه .
 أوهى أسانيد أهل البيت :عمرو بن ََِشر عن جابر اجلعفيعن احلارث األعور عن علي.
 أوهى أسانيد العمريني :حممد بن القاسم بن عبد اهلل بنعمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده.
السري بن إمساعيل عن داود بن
 -3أوهى أسانيد أيب هريرةُّ :
يزيد األودي عن أبيه عن أيب هريرة.
إىل غري ذلك ...
أشهر اليِب المؤلفة فيا:
كتا (العلل املتناهية يف األحاديث الواهية) البن اجلوزي.
***
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الحديث المرفوع
قال الناظم:
( )1ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف للنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع *
* ............................................
الشـرح
(المرفوع) لغة :اسم مفعول من (رفع) ضد :وضع ،كأنه مسي
بذلك نسبة إىل صاحب املقام الرفيع ،وهو النيب .
اصطالحا:
ً

فعل أو تقري ٍر أو ٍ
هو ما أضي إىل النيب  من ٍ
قول أو ٍ
صفة.
فدخل يف املرفوع :المِ ل والمرسل والمنقطِ والمعضل
والمعلق لعدم االشغاط ،وخيرج املوقوف واملقطوع  ،الشغاط اإلضافة
املخصوصة  .وهذا هو تعري اجلمهور.
فعلى ْآا الِعريف ييوي المرفوع أربعة أنواع:
 المرفوع القولي :مثاله :ما يف الصحيحني من طريق شعبةعن خليفة بن كعب أيب ذبيان قال مسعت عبد اهلل بن الزبري ،قال:
مسعت عمر رضي اهلل عنه يقول :قال رسول اهلل  « :دلبسوا
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الحرير فإنا من لبسا في الدنيا لم يلبسا في اآلخرة»( ).
 المرفوع الفعلي :مثاله :ما يف الصحيحني من طريق عبيداهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال( :كان
قائما مث يقعد ،مث يقوم ،كما تفعلون اآلن)( ).
رسول اهلل  خيطب ً
 المرفوع الِقرير  :مثاله :ما يف الصحيحني من طريقعطاء عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما قال( :كنا نعزل والقرآن
ينزل)( ).
 -5المرفوع الوصفي :ينقسم إىل قسمني
أَ -خلَقي :مثاله :ما يف مسلم ،وابن ماجة من طريق جرير بن
حازم عن قتادة عن أنس رضي اهلل عنه قال( :كان شعر رسول اهلل
َ رِجال ،ليس بأجعد وال بالسبط بني أذنيه وعاتقه)(.)5
ب -كخلكقي :مثاله :ما جاء يف الصحيحني من طريق الزهري
عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال:
(كان رسول اهلل  : أجود الناس باخلري ....احلديث)(.)4
( ) أخرجه البخاري ( ،)53 2ومسلم (.)53 0
( ) أخرجه البخاري ( ،)9 0ومسلم ( .)25
( ) أخرجه البخاري ( ،)5 02ومسلم (.) 330
( )3أخرجه مسلم ( ،) 2وابن ماجة (.) 5 3
( )5أخرجه البخاري ( ،) 0ومسلم (.)5009
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وأما إن قيل :هذا حديث مسند فيشغط فيه االتصال وعدم
االنقطاع.
حيما:
ال ينايف الصحة وال يقتضيها ،أي يُنظر يف سنده ومتنه فإن
ص ّح قُبِ َل ،وإال فال.
َ

الدرة السنية

60

الحديث المقطوع
قول الناظم:
(* ........................................... )1
.....
* وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابِ ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الشـرح
(المقطوع) لغة :اسم مفعول من قطع ضد وصل ،وهو :إبانة
بعض أجزاء اجلُرم من بعض فَصال.
اصطالحا :
ً

هو كل ما أُضي إىل التابعي من ٍ
قول ٍ
وفعل ،وكذا من دونه.
وقد جاء التعبري باملقطوع عن املنقطع عند بعض العلماء.
قال ابن الصالح :وقد وجدت التعبري باملقطوع عن املنقطع غري
املوصول يف كالم (اإلمام الشافعي) ،و(أيب القاسم الطرباين)،
وغريمها( ).
مثال المقطوع القولي :قول احلسن يف الصالة خل أهل
البدع( :صل وعليه بدعته) ( ) وقوله( :ال حيل السحر إال الساحر).
( ) مقدمة ابن الصالح ص(.) 3
( ) صحيح البخاري كتا الصالة-با إمامة املفتون واملبتدع ()55
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مثال المقطوع الفعلي :كقول إبراهيم بن حممد بن
املنتشر ( :كان مسرو يرخي السغ بينه وبني أهله ،ويقبل على
صالته وخيليهم ودنياهم)( ).
الفرق بين الحديث المنقطِ والحديث المقطوع:
المنقطِ :يتعلق بالسند.
والمقطوع :يتعلق باملنت ،وقد استعمله الشافعي رمحه اهلل يف
املنقطع ،ولان قيل :كان ذلك قبل استقرار االصطالح.
أمرا غيبيًّا أم ال.
وقول التابعي ومن دونه يسمى
ً
مقطوعا سواء كان ً

مثاله :عن سعيد بن جبري قال( :من قطع متيمة من إنسان كان
كعدل رقبة)( ).
مسـألة :قـول الِــابعي إذا لـم ييـن للــرأ فيـا مجـالْ ،ــل لـا حيــم
الرفِ؟
قوالن للعلماء :األقر منها واهلل أعلم أنه ليس له حام الرفع.
وقد يأيت مبا ليس بأمر غييب كقول ابن سريين( :إن هذا العلم
دين فانظروا عمن تأخذون دينام)( ).
( ) حلية األولياء ( .)95/
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (.) 5/5
( ) أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه ( ) 5با بيان أن اإلسناد من الدين.
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وقد يأيت بصيغة اإلخبار أهنم كانوا يفعلون كذا ،مثاله ما جاء
عن إبراهيم النخعي قال( :كانوا يستحبون أن يقرؤوا هؤالء السور يف
كل ليلة ثالث مرات :قل هو اهلل أحد واملعوذتني)( ).
م ادر المقطوع الرئيسة:
 مصن ابن أيب شيبة. مصن عبد الرزا . تفسري ابن جرير. -3تفسري ابن أيب حامت.
 -5تفسري ابن املنذر.
حيما:
ال حيتج به يف شيء من األحاام الشرعية البتة ،ما مل توجد
حامـا ،كقول الراوي عن التابعي :من السنة
قرينة على رفعه أو وقفه ً
كذا وحنوه.

***
( ) النووي يف األذكار (

).
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الحديث المسند
قال الناظم:
( )2والمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند المِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن *
* راوي ـ ـ ـ ـ ـ ــا حِ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الم ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى ول ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ـ ــبن
الشـرح
(المسند) لغة :اسم مفعول من أسند يعين أضاف .واملسند من
احلديث :ما أٌسند إىل قائله.
اصطالحا:
ً

احلديث املتصل اإلسناد من الراوي إىل النيب  من غري انقطاع
ظاهر.
وهو قريب من تعري احلاكم حيث قال( :أن يرويه احملدث عن
شيخ يظهر مساعه منه ليس حيتمله ،وكذلك مساع شيخه من شيخه،
إىل أن يصل اإلسناد إىل صحايب مشهور إىل رسول اهلل .) ()
قولا (ولم يبن) :أي :مل ينقطع.
مثالا :ما أخرجه البخاري( ) فقال :ثنا عبد اهلل بن يوس
( ) معرفة علوم احلديث ص(.) 1
( ) أخرجه البخاري ( .) 1

عن
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مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل
سبعا».
« :إذا شرب اليلب في إناء أحد م ،فليغسلا ً

قال ابن املبارك( :اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من
شاء ما شاء)( ).

قال الثوري( :اإلسناد سالح املؤمن إذا مل يان معه سالح
فبأي شيء يقاتل)( ).
ولذلك كانت األمم السابقة ليس هلا إسناد فبدلت شريعتهم
وهو مما اختصت به هذه األمة.
حيما:
الحظنا أنه توافر يف احلديث املسند أحد شروط احلديث
الصحيح ،وهو اتصال السند ،فإذا إنضاف إىل ذلك بقية شروط
الصحيح حامنا عليه بالصحة.
فإن خ ضبط راويه حامنا عليه باحلسن.
وإن فقد شروط الصحة كان ضعي ًفا وال عربة عندها باتصال
السند.
***
( ) أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه ( ).
( ) الفضل املبني على العقد الثمني ص(.)55
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الحديث المِ ل
قال الم نف:
( )9وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل راو يِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل *
* إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد ك للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى فالمِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الشـرح
المِ ل لغة :اسم فاعل من االتصال ضد االنقطاع.
اصطالحا:
ً

فوعا كان أو موقوفًا.
هو ما اتصل سنده من أوله إىل منتهاه مر ً

أي ليس المِ ل إسناده هو ما أضي إىل النيب  فقط بل
كل ما اتصل إسناده إىل من هو دون النيب  فهو متصل سواءً كان
صحابيًا أو تابعيًا أو تابع تابعي أومن دوهنم كما يف احلديث
الموقو على الصحايب ،أو ما اتصل إىل التابعي وهو المقطوع
وهبذا يتبني الفر بني احلديث املسند واملتصل؛ وخرج بقيد االتصال
املرسل واملنقطع واملعضل واملعلق وكذا املعنعن املدلس قبل تبني مساعه
.
(فاملسند عند اإلطال ) ما أُضي للنيب .
وأما (المِ ل) فهو ما أُضي
من صحايب أو تابعي أو من دوهنما.

للنيب ﷺ وما أضي

لغريه

الدرة السنية

67

مسندا،
فال مسند متصل صحيح ،وليس كل متصل صحيح ً
وال يستعمل يف غري حق النيب  إال بقيد كأن يقول هذا مسند
لفالن سواءً كان صحابيًا أو تابعيًا أو تابع تابعي.
مثال المِ ل المرفوع:

ما جاء من طريق حممد بن سنان عن فُليح عن هالل عن
عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب  قال  ( :من قال  :أنا
خير من يونس بن مِى فقد آب ) ( ).
مثال المِ ل الموقو :
ما جاء عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي اهلل عنهما:
(كان حيلي بناته وجواريه الذهب مث ال ُخيرج من ُحليهن الزكاة)( ).
مثال المِ ل إلى أحد الِابعين:

ما جاء بسند صحيح من طريق بشر عن يزيد عن سعيد بن
أيب عروبة عن قتادة  :أنه قال يف قول اهلل تعاىل ﴿ :فالموِريا ِ
ك َ
قَ َدحاً ﴾( ) قال هجن احلر بينهم وبني عدوهم(.)5
***
( ) أخرجه البخاري (. )3503
( ) موطأ مالك (.)521
( ) العاديات.5 :
( )3جامع البيان للطربي (/ 0

).
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الحديث المسلسل
قال الم نف:
( ) 0مسلس ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــى وص ـ ـ ـ ــف أد ـ ـ ـ ــى *
* مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واهلل أنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأني الفِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
( )

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآاك ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حدثنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما *
* أو بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدثني دبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما
الشـرح

المسلسل لغة :اسم مفعول من (السلسلة) هي اتصال الشيء
بعضه ببعض.
اصطالحا:
ً

صفة ٍ
هو احلديث الذي رِوي على ٍ
معينة حبيث يص كل را ٍو
ُ
حال من رواه وكيفية روايته للحديث حاايةً وفعال أو حاايةً فقط.
مثل :أن يرويه وهو يقبض حليته ،أو أن يتبسم وهو يروي
احلديث أو يتلفظ بلفظة معينة مثل "واهلل إين ألحبك" أو "رحم اهلل
فالناً كي لو رأى عصرنا" ،أو ياون احلديث أول حديث يتلقاه
الطالب عن شيخه أو ياون احلديث مسلسال برواة هلم صفة معينة
"كأن ياونوا من بلد واحد" أو سلسلة نسب واحدة أو أمساؤهم
واحدة.

الدرة السنية

69

فعلى هذا ياون التسلسل إما قوليًّا ،أو فعليًّا ،أو ُْجيمع بينهما.
مثال الِسلسل القولي:

ما رواه أبو داود وغريه من طريق أيب عبد الرمحن احلليب عن
الصناحبي عن معاذ بن جبل أن رسول اهلل  أخذ بيده وقال« :يا
معاذ ،واهلل أني ألحبك ) (»...مث ذكر احلديث ،فمعاذ أوصى بذلك
الصناحبي ،والصناحبي أوصى أبا عبد الرمحن احلليب (قال احلافظ
العراقي :تسلسل لنا بقول كل من رواته :إين ألحبك).
مثال الِسلسل الفعلي:
قال البخاري :حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري
قال :أخربين حممد بن عبد الرمحن أنا أبو هريرة قال :بينما حنن
جلوس عند النيب  إ ذ جاءه رجل فقال :يا رسول اهلل،
هلات !!..قال« :ما لك؟» قال :وقعت على امرأيت وأنا
صائم ،فقال رسول اهلل ْ « :ل دجد رقبة دعِقها؟» قال :ال،
قال « :دسِطيِ أي د و شهرين مِِابعين؟» قال :ال ،فقال:
« دجد إطعا سِين مسيينا؟» قال :ال ،قال :فماث النيب 
فبينما حنن على ذ لك أيت للنيب  بعر فيه متر  -والعر هو
املاتل – قال « :أين السائل؟» فقال :أنا ،قال « :خآ ْآا
فِ دق با؟» فقال الرجل :على أفقر مىن يا رسول اهلل؟ فواهلل
( ) أخرجه أبو داود ( . ) 5
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ما بني البتيها  -يريد احلرتني  -أهل بيت أفقر من أهل بييت
(فضحك) النيب  حىت بدت أنيابه مث قال« :أطعما
أْلك»( ).
(فصار كل حمدث يضحك إذا وصل هو إىل هذه اجلملة حىت
تبدو نواجذه).
معا:
مثال المسلسل القولي والفعلي ً

حدثين الزبري بن عبد الواحد قال حدثنا أبو احلسن يوس بن
عبد األحد ،قال :حدثين سليمان بن شعيب ،قال :حدثين سعيد،
قال :حدثين شها بن خراش ،قال :مسعت يزيد الرقاشي حيدث عن
أنس قال :قال رسول اهلل  « :يجد العبد حالوة اإليماي حِى
يؤمن بالقدر خير وشر  ،وحلو ومر » قال :وقبض رسول اهلل 
على حليته فقال« :آمنت بالقدر خير وشر وحلو ومر ».
فجعل كل را ٍو يف هذا السند يروي احلديث يقبض على حليته
ويقول( :آمنت بالقدر.) ()...
( ) أخرجه البخاري (.) 9 5
( ) معرفة علوم احلديث ص( .) 2
قلت :هو حديث منار ،وعلته:
 يزيد الرقاشي :قال النسائي :مغوك احلديث[ .الضعفاء (  .])53قال ابنحجر  :زاهد ضعي [ .التقريب (ص .]) 01
 -وشها بن خراش ،قال ابن حجر :صدو خيطئ[ .التقريب (.])330
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فائــدة:
قال الذهيب :املسلسالت واهية وأكثرها باطلة ،لاذ رواهتا،
وأقواها املسلسل بقراءة سورة الص  ،واملسلسل بالدمشقيني ،
واملسلسل باملصريني (حديث البطاقة ) ( ) ،واملسلسل باحملمدين إىل
ابن شها (حديث أم سلمة-اسغقوا هلا فإن هبا النظرة) ( ) .انتهى
كالمه رمحه اهلل( ) .ما بني األقواس توضيح مين  ،وليس للذهيب .
آخر.

ويقصد هبذا وص

التسلسل ،فإن املنت قد ياون ثابتًا من وجه

فائدة:
قد ياون التسلسل إىل وسط اإلسناد ،أو إىل الرابع من الرواة،
أو السادس أو العاشر مث ينقطع.
ومن أمثلة المسلسال :
 املسلسل باألولية إىل سفيان:( ) أخرجه أمحد (  )52 9والغمذي( . ) 52وغريمها من طريق ابن املبارك عن
الليث بن سعد عن عامر بن حيىي عن أيب عبدالرمحن املعافري عن عبداهلل بن عمر
.
( ) أخرجه البخاري ( . )51 9من طريق حممد بن خالد عن حممد بن وهب عن
حممد بن حر عن حممد بن الوليد عن حممد بن مسلم الزهري ... .
( ) املوقظة ص(.)33
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فال واحد من الرواة يقول :هذا أول حديث مسعته.
 املسلسل بقراءة سورة الص :وقد جاء هذا اخلرب يف جامع أيب عيسى الغمذي  -رمحه اهلل -
عن عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي قال :حدثنا حممد بن كثري عن
األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبد اهلل بن سالم
ونفر من أصحا رسول اهلل  فتذاكرنا،
رضي اهلل عنه قال :قعدنا ٌ
فقلنا :لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهلل عز وجل لعملناه ،فأنزل
س َم َاوا ِ َوَما فِي األ ََر ِ
ض َو كْ َو ال ََع ِز كيز
اهللَ ﴿ :سبا َح لِلا ِا َما فِي ال ا
اِ
ال ِ
ين آ ََمنكوا لِ َم دَـ كقولكو َي َما دَـ َف َعلكو َي ) (﴾...إىل
َ
يم * يَا أَيُّـ َها الآ َ
َحي ك
آخر السورة ،قال عبد اهلل بن سالم :فقرأها علينا رسول اهلل ،قال أبو
سلمة :فقرأها علينا عبد اهلل بن سالم ،قال حيىي :فقرأها علينا أبو
سلمة ،قال كثري :فقرأها علينا األوزاعي ،قال عبد اهلل :فقرأها علينا
ابن كثري.
 املسلسل بالدمشقيني:وهو حديث أيب ذر رضي اهلل عنه أن النيب  قال« :قال اهلل
دعالى :يا باد إني حرمت الظلم لى نفسي و علِا بينيم
محرما ،فال دظالموا »...واحلديث يف مسلم ،وقد رواه عن أيب ذر
ً
أبو مسلم اخلوالين ،ورواه عنه ربيع بن يزيد ،ورواه عن ربيع سعيد بن
( ) سورة الص ( .) ،
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عبد العزيز ،وقد تسلسل هذا اخلرب بالدمشقيني (وهو من أفضل
أحاديث أهل الشام) ( ).
ويوجد غري ذلك من املسلسالت ضربت عن ذكرها صفحاً
طلبًا لالختصار.
أصح المسلسال :
يذكر العلماء أن أصح املسلسالت على اإلطال هي اليت
تتسلسل بالرواة املنسوبني إىل احلفظ أي :الذين قيل يف كل منهم :أنه
بلغ مرتبة احل ّفاظ املتقنني ،ومن هذه األحاديث اليت تسلسلت
باحلفاظ ما رواه احلافظ السخاوي حيث قال:
قال العالئي  :أخربنا احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن امحد بن
عثمان الذهيب بقرايت قال :أنا احلافظ أبو احلجاج يوس بن عبد
الرمحن املزي أنا حممد بن عبد اخلالق طرفان أنا احلافظ أبو احلسن
على بن املفضل أنا احلافظ أبو طاهر امحد ابن حممد السلفي أنا
احلافظ أبو الغنائم حممد بن علي بن الغسي أنا احلافظ أبو نصر علي
بن هبة اهلل بن ما كوال حدثين أبو عمرو بن مطر احلافظ ثنا إبراهيم
ابن يوس اهلسنجاين ثنا أبو الفضل بن زياد صاحب امحد بن حنبل
يعين ثنا امحد بن حنبل ثنا زهري بن حر ثنا حممد ثنا علي بن املديين
ثنا عبد اهلل ابن معاد ثنا شعبة عن أيب بار بن حفص عن أيب سلمة
( ) أخرجه مسلم () 511
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عن عائشة رضي اهلل عنها قالتُ ( :ك ن أزواج النيب  يأخذن من
رؤوسهن حىت تاون كالوفرة) ( ).
قال العالئي( :هذا احلديث صحيح عجيب التسلسل باألئمة
احلفاظ ورواية األقران بعضهم عن بعض) ( ).
حيما:
ال يقتضي الصحة وال ينافيها ،وفائدته إذا كان احلديث
صحيحا يدل على مزيد من الضبط واإلتقان من الرواة.
ً
أشهر اليِب المؤلفة فيا:
 املسلسالت البن شاذان. املسلسالت أليب نعيم األصبهاين. املسلسالت أليب العباس. -3مسلسل العيدين للخطيب البغدادي.
 -5مسلسل العيدين لعبد العزيز الاتاين.
وغري ذلك كثري من املؤلفات يف هذا النوع.
) وغريه من طريق شعبة عن أيب بار بن حفص عن أيب

( ) أخرجه مسلم (
سلمة عن عائشة .
( ) املسلسالت للعالئي ( )1ومن طريقه ابن عقيلة يف الفوائد اجلليلة يف املسلسالت
(ح ) .
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الحديث العزيز
قال الناظم:
( ) زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو اثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أو ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َا *
* ...........................................
.....
الشـرح
العزيز لغة :مأخوذ من العزة .مسي بذلك إما لقلة وجوده ،وهو
الصوا الذي يدل عليه صنيع أهل احلديث( )  ،وإما لاونه عز،
أي :قوي مبجيئه من طريق أخرى.
اصطالحا:
ً

هو احلديث الذي ياون يف أي طبقة من طبقاته راويان من
الرواة ،وإن زاد عدد الرواة يف بعض الطبقات ،على الصحيح
فاالعتبار باألقل وعليه مدار التعري .
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل :العزيز :هو أن ال يرويه أقل
من اثنني عن اثنني.وقال أيضا :وليس شرطًا للصحيح ،خالفًا ملن
( ) وهذا صنيع ابن عدي وغريه.
قال ابن عدي يف الاامل يف ترمجة (موسى بن دينار) :نقل حفص بن غياث بعد
جدا ) .
أن سا السند (موسى بن دينار  :عزيز احلديث ً
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زعمه( ) ،وهو أبو علي اجلبائي من املعتزلة.
وقد عرف الناظم احلديث العزيز مث تردد يف تعريفه فقال:
(مرو اثنين أو ثالثة) وهنا استدراك على الناظم؛ أل ّن ما رواه ثالثة
يلتبس فيه تعري احلديث املشهور بالعزيز وال يتميز أحدمها عن
تبعا البن الصالح وغريه.
اآلخر ،وقد سار الناظم يف تعريفه ً
قال ابن ال الح :روينا عن أيب عبد اهلل بن منده أنه قال :الغريب
من احلديث ،كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من األئمة ممن جيمع
حديثهم ،إذا انفرد الرجل عنهم باحلديث يسمى غريبًا؛ فإذا روى عنهم
رجالن وثالثة ،واشغكوا يف حديث يسمى :عز ًيزا .انتهى كالمه( ).

مثالا :ما جاء يف الصحيحني من طريق إمساعيل بن علية عن
عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النيب  أنه قال « :يؤمن
أحد م حِى أ وي أحب إليا من والد وولد والنا
أ معين»( ).

( ) نزهة النظر ص( .)5
( ) مقدمة ابن الصالح ص(.) 9
( ) أخرجه البخاري ( ،) 5ومسلم (.)33
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فهذا احلديث :قد رواه:
من ال حابة :أنس وأبو هريرة
من الِابعين :قتادة و عبد العزيز بن صهيب كالمها عن أنس
أدباع الِابعين :رواه عدد أكثر من اثنني.
***
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الحديث المشهور
قال الناظم:
( ) * ...........................................
 * ......مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهور م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ثالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َا
الشـرح
المشهور لغة :اسم مفعول مأخوذ من (الشهرة) اليت هي يف
األصل وضوح األمر وانتشاره.
اصطالحا:
ً

احلديث الذي رواه ثالثة فأكثر يف أي طبقة من طبقات السند
ما مل يبلغ ح ّد التواتر( ).
وقد يطلق عليه بعضهم املستفيض وذلك النتشاره ،واملشهور
صحيحا وقد ياون حسنًا وقد ياون
من أخبار اآلحاد قد ياون
ً
مشهورا.
ضعي ًفا بل قد ياون ال أصل له ومع ذلك ياون
ً
وينقسم المشهور إلى قسمين:
 مشهور اصطالحي :وهو ما سبق تعريفه.مثالا :ما رواه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن
( ) نزهة النظر البن حجر (ص . )3
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عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل « :إي اهلل
يقبض العلم انِزا ًا ينِز ا من العباد ،ولين يقبض العلم بقبض
فسئلوا
الما ادخآ النا
ً
العلماء ،حِى إذا لم يبق ً
رؤوسا ك ها ً  ،ك
فأفِوا بغير لم ،فضلوا وأضلوا»( ).
فهذا احلديث قد أخرجه الشيخان كما تقدم وغريمها:
البخاري :من طريق ابن أيب أويس ثين مالك عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو به.
مسلم :ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عبد
اهلل بن عمرو به.
أمحد :عن وكيع عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن زياد
بن لبيد ،به.
 مشهور غير اصطالحي :أي املشهور اللغوي ،وهو ماتداولته ألسنة الناس ،وال يشغط فيه أن يرويه ثالثة رواة ،بل يافي أن
يشتهر على ألسنة الناس وله أنواع كثرية أشهرها:
أ -ما اشتهر عند احملدثني :ما رواه الشيخان من حديث أنس:
شهرا بعد الركوع يدعو على ِر ْعل ،وذَكوان) ( ).
(أن النيب  قنت ً
( ) أخرجه البخاري ( ،) 00ومسلم (.)5295
( ) أخرجه البخاري ( ،)3029ومسلم (.)511
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 -ما اشتهر عند الفقهاء( :أبغض احلالل عند اهلل الطال )

).

ت -ما اشتهر عند األصوليني( :رفع عن أميت اخلطأ والنسيان
وما استارهوا عليه) ( ).
ث -ما اشتهر عند النحاة( :نعم العبد صهيب لو مل خي
مل يعصه) ( ) ،إىل غري ذلك.

اهلل

ج -ومما اشتهر على ألسن الناس واخلطباء (اعمل لدنياك
كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً)(.)5
حيما:
العزة والشهرة ال تقتضي الصحة وال تنافيها وهو علم من علوم
( ) أخرجه أبو داود ( ،) 12حديث ضعي .
( ) ولفظ «رفع» هو املشهور يف كتب الفقه واألصول ،رواه ابن عدي يف الاامل
( ) 2 /5بلفظ« :عفي ىل »...وهو هبذا اللفظ منار ،ويف إسناده عبد الرحيم
(كذا ) ،وأبوه ضعي .
واللفظ املعروف ما أخرجه ابن ماجة ( « :) 03إي اهلل قد دجاوز ن أمِي
.»...
( ) قال الشيخ هباء الدين السباي:
مل أر هذا الاالم يف شيء من كتب احلديث ال مرفوعا وال موقوفا ،ال عن عمر
وال عن غريه مع شدة التفحص عنه ،انتهى[ .كش اخلفاء (  ])3 2/قلت :
أخرجه أبو نعيم يف احللية (  ، ) 11/يف شأن سامل موىل أيب حذيفة .
مرفوعا  ،و ال أصل له.
( )3وهذا ال يصح موقوفًا وال ً
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السند .
أشهر اليِب المؤلفة في المشهور غير ا صطالحي:
 املقاصد احلسنة :للسخاوي. متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس منالديْـبَع الشيباين.
احلديث :البن ً
 كش اخلفاء ومزيل اإللباس فيما اشتهر من احلديث علىألسنة الناس :للعجلوين.
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الم َع َنعن
الحديث ك
قال الناظم:
( ) مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

*

* ............................................
الشـرح
(المعنعن) لغة :اسم مفعول من (عنعن) أي قال :عن.
اصطالحا:
ً

رواية اإلسناد بلفظ (عن) ،من غري تصريح بالتحديث أو
اإلخبار أو السماع أو غري ذلك مما يفيد السماع ،وهو ما يقال عن
فالن عن فالن.
مسألةْ :ل المعنعن محمول لى ا د ال أو ا نقطاع؟
اختل أهل العلم يف ذلك على قولني:
 فذهب بعضهم :إىل أن املعنعن منقطع حىت يتبني اتصاله. وذهب اجلمهور( ) :إىل أنه متصل بشرطني:( ) املنمهاج شرح مسلم للنووي (  )25/فتح املغيث للسخاوي ( . ) 25/
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أ -براءة الراوي املعنعن من التدليس.
 ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة .وهو مذهب ابن املديينوالبخاري وغريهم.
وللمع َن ِعن حالِاي:
َ

ِ ِّ
ـسا فله حاالت:
 -الحالة األولى :أن ياون املعْنعن ُمدل ً

نادرا كيحىي بن سعيد األنصاري ،فهذا
أ -أن ياون تدليسه ً
يغتفر له كما نص عليه ابن حجر.
 أن ياون تدليسه قليال يف جانب ما روى من األحاديثالاثرية ،فهذا احتمل األئمة تدليسه .كالثوري
ت -أن ياون ثقة حافظًا ،ولانه ياثر من التدليس فهذا ال
حيتج من حديثه إال ما صرح فيه بالسماع.
ث -أن جيتمع فيه وصفان :التدليس والضع  ،فهذا إذا عنعن
يعظم اخلطب ،وإذا صرح بالسماع فهو ضعي  .كابن هليعة
 -الحالة الثانية :أن ياون غري مدلس ،ولانه ثقة فهذا

سواء عنعن أم مل يعنعن فحديثه مقبول مطل ًقا .كعنعنة اإلمام مالك،
واإلمام أمحد ،وغريمها من الثقات الذين مل يعرفوا بالتدليس.
مثالا :ما جاء عن ابن ماجة :قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة
قال حدثنا معاوية بن هشام قال :حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد
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عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة أهنا قالت :قال رسول اهلل
( )
« :إي اهلل ومالئيِا ي لوي لى ميامن ال فو »
حيما:
من أقسام احلديث الضعي إن كان امل َعْنعِ ُن ُم َدلِ ًسا وياون
ُ
مردودا حىت يُصرح بالتحديث ،أو يعضده حديث آخر
احلديث
ً
مصرح فيه بالسماع ،أو عن ثقة مل يعرف بالتدليس.
صحيحا.
وإن كان امل َعْنعِ ُن ال يدلس كان
ً
ُ
مسألة:
من لو الحديث( :المؤنان).
هي صيغة من الصيغ اليت ليست صرحية يف التحديث
واالتصال ،بل حتتمله كما حتتمله (عن).
دائما مقغنة
إن صيغة (أن) ال جتيء جمردة ،بل تأيت يف اإلسناد ً
بغريها مثل :أن فالنًا قال ،أو أن فالنًا ذكر ،أو أن فالنًا مسع ،أو أن
( ) حديث منير :أخرجه أبو داود ( )515وابن ماجة ( ) 005من طريق معاوية
بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان عن عروة عن عائشة .
وجاء من طر أُخر واهية .
قال البيهقي يف السنن الاربى (  )311بعد أن سا هذه الرواية  :واحملفوظ هبذا
اإلسناد عن النيب  ( إن اهلل ومالئاته يصلون على الذين يصلون الصفوف ) .
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إسنادا فيه :فالن أن فالنًا أن
فالنًا حدث ...وهاذا فال جتد
ً
فالنًا ...فهذا مل ِ
يأت يف إسناد قط ،ألنه ليس له أي معىن.
مثال ــا :ح ــدثنا إب ـراهيم ب ــن موس ــى ق ــال :أخربن ــا هش ــام أن اب ــن
جريج أخربهم قال :أخربين سعيد بن أيب أيو أن يزيد بن أيب حبيب
أخــربه أن أبــا اخلــري حدثــه عــن عقبــة بــن عــامر قــال :نــذرت أخــيت أن
متشي إىل بيت اهلل احلرام...احلديث)( ).
المؤنان من المِ ل أو من المنقطِ؟
ْل الحديث ك
قوالن ألهل العلم:

ومجاعة.

 أن املؤنَّن منقطع حىت يتبني اتصاله ،ذهب إليه أمحدُ

 وذهب اجلمهور :إىل أن املؤنَّن كاملعنعن يعين أنه متصلُ
بشرطني ومها:
مدلسا.
أ -أن ال ياون املُؤنِّن ً
 بأن ميان لقاء املؤنِّن مبن أنَّن عنه( ).ُ

( ) أخرجه البخاري (.) 255
( ) فتح املغيث للسخاوي ( . ) 25/
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الم َبـ َهم
الحديث ك
قال الناظم:
( ) * ...........................................
 * ......ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الشـرح
(المبهم) لغة :اسم مفعول من (أهبم) أي :أخفى و أغمض.
اصطالحا:
ً

هو احلديث الذي ياون يف إسناده أو متنه راو مل يُذكر
امسه( ).
كقول أحدهم (وحدثنا فالن ،أو أخربنا شيخ ،أو مسعت
رجل ،وقالت امرأة ) .
الثقة ،أو جاء ٌ
واإلبها ينقسم إلى قسمين:
 مبهم السند :مثاله :ما رواه أبو داود :قال :ثنا نصر،أخربين أبو أمحد ،ثين سفيان عن احلجاج عن رجل عن أيب سلمة عن
أيب هريرة قال :قال رسول اهلل « :املؤمن ِغر كرمي والفاجر ِخب
( ) فتح املغيث للعراقي ( . )33بتصرف
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لئيم»( ).
 مبهم المِن :مثاله :ما يف الصحيحني من طريق ابنشها عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
قال( :كان الفضل ردي رسول اهلل  ...مث سا احلديث وفيه:
فجاءت امرأة من خثعم.) ()...
حيما:
إي اي اإلبها في اإلسناد :فهو معلول ال يقبل حىت يعرف
ذلك املْبـ َهم ،وإال ُرَّد.
ُ
إال إذا كان املبهم صحابيًا؛ ألن الصحابة كلهم عدول وال تضر
النيب  ،أو :عن بعض
اجلهالة هبم كقول بعضهم :عن رجل صحب ّ
أصحا حممد  وحنو ذلك.
وأما اإلبها في المِن :فال يضر إذا مل يتعلق به حام شرعي.
( ) أخرجه أبو داود ( .)3190ومعناه  :أن املؤمن ال يشغل نفسه باألمور اليت تضره
 ،وكرمه يدفعه لذلك؛ بعاس الفاجر فإنه خب جيتهد يف الشيء الذي فيه مضرة
ب ،مبعىن :أقدم وأسرع  ،مبعىن أقدم وأسرع .قاله الشيخ عبداحملسن
مثلما يقالَ :خ َّ
العباد شرح سنن أيب داود (. )309/ 1
( ) أخرجه البخاري (  ،) 5ومسلم ( .) 5
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فوائد معرفة المبهم:
معرفـ ــة ص ــاحب القص ــة حبي ــث لـ ــو كـ ــان لـ ــه منقبـ ــة عرف ــت لـ ــه.
وكـ ــذلك أن ياـ ــون املـ ــبهم سـ ــائالً عـ ــن حاـ ــم عارضـ ــه حـ ــديث أخـ ــر
فيستفاد مبعرفته النسـخ وعدمـه إن عُـرف زمـن إسـالم ذلـك الصـحايب ،
وكان قد أخرب عن قصة قد شاهدها وهو مسلم( ).
أشهر اليِب المؤلفة في المبهما :
املصري.

 الغوامض واملبهمات يف احلديث :لعبد الغين بن سعيد -األمساء املبهمة يف األنباء احملامة :للخطيب البغدادي.

 تقييد املهمل ومتييز املشال :أليب علي احلسني بن حممداجلياين ،و غري ذلك.

( ) فتح املغيث للسخاوي (. ) 35/3
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الحديث العالي اإلسناد
قال الناظم:
ـت ر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال *
( ) 3و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قَـلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
* .............................................
.....
الشـرح
(العالي) لغة :مأخوذ من العلو وهو ضد النزول.
اصطالحا:
(اإلسناد العالي)
ً

قل رجاله من خمرجه إىل النيب . 
كل حديث ّ
هو ّ

وقد كان مجاعة من السل حيرصون على طلب اإلسناد العايل،
قال اإلمام أمحد :إنه سنة عن من سل ( ).
وقيل البن معني يف مرض موته  :ما تشتهي؟ فقال  :بيت
خايل وإسناد عايل ( ).
به.

صحيحا ،أما إذا كان ضعي ًفا فال يهتم
لان حمله إذا كان احلديث
ً

( ) اجلامع للخطيب ( . ) /
( ) علوم احلديث لنب الصالح (النوع التاسع والعشرون-ص. ) 55
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فائدة  :البحث يف اإلسناد العايل والنازل عند احملدثني باعتبار
االشغاك يف طبقة معينة .
واإلسناد العالي ينقسم إلى خمسة أقسا :
العلو المطلق :وهو أن ينتهي السند إىل النيب .مثالا :قال عبد بن محيد حدثنا يزيد بن هارون قال :حدثنا
محيد الطويل عن أنس أن النيب  قال « :دقو السا ة حِى
يقال في األرض اهلل»( ) فهو بالنسبة لعبد بن محيد إسناد ِ
عال أعلى
من مسلم.
و آلك :ما أخرجه البخاري بسنده :قال حدثنا املاي بن
إبراهيم ،قال :حدثنا يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع رضي
اهلل عنه قال( :كان جدار املسجد عند املنرب ،ما كادت الشاة
جتوزها)( ).
وساقه مسلم بسنده فقال :حدثين يعقو بن إبراهيم الدورقي
حدثنا ابن أيب حازم حدثين أيب عن سهل بن سعد الساعدي قال:
( اي بين م لى رسول اهلل  وبين الجدار ممر الشاة)( ).
فسند البخاري أعلى من سند مسلم.
( ) أخرجه مسلم (.) 15
( ) أخرجه البخاري (.)391
( ) أخرجه مسلم (.)502
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العلو النسبي :وهو أن ينتهي اإلسناد إىل إمام من أئمةاحلديث ذي صفة َعلِيّة من حفظ وفقه وضبط كاألعمش وشعبة
ومالك وغريهم وإن كثر العدد من ذلك اإلمام إىل النيب .
مثالا :قول البخاري( :حدثنا آد بن أبي إيا حدثنا شعبة)،
أو قول اإلما أحمد( :ثنا الشافعي ثنا مالك).
 العلو بالنسبة إلى اليِب السِة (ال حيحين والسنناألربِ) .
وصورته  :أن تأيت حلديث رواه البخاري  ،فغويه بإسنادك إىل
شيخ البخاري أو شيخ شيخه  ،فياون رجال إسنادك يف احلديث
أقل عدداً مما لو رويته من طريق البخاري .
وله أربعة أنواع:
أ -املوافقة .وصورهتا :على سبيل املثال ،أن ياون مسلم روى
حديثاً عن حيىي عن مالك عن نافع عن ابن عمر  ،فغويه بإسناد
آخر عن حيىي  ،بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه .
 البدل أو اإلبدال :وصورته يف املثال املتقدم  ،أن ترويهبإسناد آخر عن مالك أو عن نافع  ،أو عن ابن عمر  ،بعدد أقل
أيضا  ،وقد يسمى هذا "موافقة" بالنسبة إىل الشيخ الذي جيتمع فيه
إسنادك بإسناد مسلم  ،كمالك  ،أو نافع .
ت -املساواة :كأن يروي النسائي حديثاً يقع بينه وبني النيب
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 فيه إحدى عشرة نفساً  ،فيقع لنا ذلك احلديث بعينه بإسناد آخر
إىل النيب  إحدى عشرة نفساً فنساوي النسائي من حيث العدد .
ث -املصافحة :هي أن تقع هذه املساواة اليت تقدمت
لشيخك ال لك ،فيقع ذلك لك مصافحة ،إذ تاون كأنك لقيت
مسلما يف ذلك احلديث وصافحته به ،لاونك قد لقيت شيخك
ً
املساوي ملسلم فإن كانت املساواة لشيخ شيخك كانت املصافحة
لشيخك  ،فتقول  :كأن شيخي مسع مسلماً وصافحه( ).
وهذان النوعان – :املساواة واملصافحة -ال ميانان يف هذه
األزمنة وال فيما قاربنا من األزمنة  ،لبعد اإلسناد بالنسبة إلينا ( ).
-5العلو المسِفاد من دقد وفاة الراو :
مثالا :قال ابن الصالح( :ما أرويه عن شيخ ،أخربين به عن
واحد ،عن البيهقي عن احلاكم) ،أعلى من رواييت لذلك (عن شيخ،
أخربين به عن واحد ،عن أيب بار بن خل عن احلاكم) وإن تساوى
اإلسنادان يف العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خل ؛ ألن
البيهقي مات سنة مثان ومخسني وأربعمائة ،ومات ابن خل سنة
سبع ومثانني وأربعمائة.
 -4العلو المسِفاد من دقد السماع:
( ) الباعث احلثيث ألمحد شاكر ( ) 59فتح املغيث ( . ) 59/
( )فتح املغيث ( . ) 59/بتصرف
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مثال
مثالا :أن يسمع شخصان من شيخ واحد ،ومساع أحدمها ً
من ستني سنة ،ومساع اآلخر من أربعني سنة ،فإذا تساويا يف السند
إليهما يف العدد فاإلسناد إىل األول الذي تقدم مساعه أعلى من
الثاين( ).
فائددا  :أنه أبعد من اخلطأ والعلة من نزوله .
وقد اهتم مجاعة من العلماء بالثالثيات باعتبار علو السند يف
كتب مستقلة.
أ ثر اليِب الِي دحو ثالثيا ْي:
مسند اإلمام أمحد .ويليه عبد بن محيد .مث البخاري يف صحيحه .وأما أبو داود والنسائي فال يوجد ثالثيات عندهم؛ بل أعلى
ما ياون عندهم الرباعيات ،وأما الغمذي فال يوجد عنده إال حديث
ثالثي واحد فقط ،وأما ابن ماجة فعنده مخسة أحاديث ،وكذلك
يوجد عند الدارمي والطرباين وغريمها ،واهلل أعلم.

( ) علوم احلديث لنب الصالح (النوع التاسع والعشرون-ص. ) 51
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الحديث النازل اإلسناد
قال الناظم:
(.......................................... ) 3

*

* وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذاك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
الشـرح
(اإلسناد النازل) هو:
ما كثرت رجاله من خمرجه إىل النيب .
مثالا :قال البخاري :حدثنا احلميدي قال :حدثنا سفيان،
قال :حدثنا حيىي بن سعيد األنصاري ،قال :أخربين حممد بن إبراهيم
التيمي أن علقمة بن وقاص قال :مسعت عمر بن اخلطا على املنرب
يقول :مسعت رسول اهلل  يقول« :إنما األ مال بالنيا .) (»...
وعلو اإلسناد أو نزوله ال يؤثر يف صحة احلديث أو ضعفه
ولان جيعل له ميزة إن صح احلديث.

( ) أخرجه البخاري ( ) .
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الحديث الموقو
قال الناظم:
( ) 5ومـ ـ ـ ـ ـ ــا أضـ ـ ـ ـ ـ ــفِا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى األصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب مـ ـ ـ ـ ـ ــن *

* قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول وفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كزِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن
الشـرح

(الموقو ) لغة :اسم مفعول من الوق  ،ووق
أي :دام واق ًفا.

يق

وقوفًا

اصطالحا:
ً

هو كل ما أضي إىل الصحايب من ٍ
قول أو ٍ
فعل أو تقري ٍر،
سواء اتصل السند أم مل يتصل ،وخال عن قرينة الرفع( ).
حامـا.
فإذا وجدت القرينة كان موقوفًا لفظًا مر ً
فوعا ً

فيجري عليه ما جيري على احلديث املرفوع من حيث احلام
مقيدا
عليه واالحتجاج به ،وال يستعمل يف حق غري الصحايب إال ً
كقول بعضهم هذا موقوف على سعيد بن جبري وحنوه.
( )فتح املغيث للعراقي (. )53
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والموقو ينقسم إلى قسمين:
 موقو قولي:مثالا :ما جاء يف الصحيحني من طريق سفيان عن عطاء عن
جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال( :كنا نعزل والقرآن ينزل)( ).
و آلك :ما جاء عن على رضي اهلل عنه أنه قال( :حدثوا
الناس مبا يعرفون ،أحتبون أن ياذ اهلل ورسوله؟!)( ).
 الموقو الفعلي:مثالا :ما جاء يف املصن عند ابن أيب شيبة :قال :حدثنا هشيم
قال :أخربنا خالد عن أنس بن سريين قال( :رأيت أنس بن مالك
يتشرف إىل الشيء ينظر إليه يف الصالة)( ).
و آلك :ما روى ابن املنذر يف األوسط قال :حدثنا إمساعيل،
قال :حدثنا أبو بار ،قال :حدثنا ابن إدريس ،عن عبيد اهلل ،عن نافع
عن ابن عمر( :أنه كان يرفع يديه يف كل تابرية على اجلنازة)(.)5
قولا (ز ن) :أي عُلِم.
( ) أخرجه البخاري ( ،)5 02ومسلم (.) 330
( ) أخرجه البخاري (.) 1
( ) مصن ابن أيب شيبة (.)3523
( )3األوسط البن املنذر (.)3 5/5
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أمرا غيبيًا:
قول ال حابي إذا اي ً
لا حالِاي:
 أن حيدث عن أهل الاتاعمرو بن العاص  ،و عبداهلل بن سالم

فهذا ال يقبل .كعبداهلل بن

 أن حيدث وهو ال يأخذ عن أهل الاتا فله حام الرفع.مثالا :ما جاء عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال( :كي
أنتم إذا لبستام فتنة يهرم فيها الابري ،ويربو فيها الصغري ،ويتخذها
الناس سنة ،إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة ،قالوا :مىت ذلك؟
قال :إذا ذهبت علماؤكم ،وكثرت قراؤكم ،وقلّت فقهاؤكم ،وكثرت
أمراؤكم ،وقلّت أمنائام ،والتمست الدنيا بعمل اآلخرة ،وتفقه لغري
الدين)( ).
و من و ا آخر ينقسم قول ال حابي من حيث القبول و دما
إلى خمسة أقسا :
 أي ييوي مخال ًفا للمرفوع :فهذا ال حيتج به باإلمجاع. أي ييوي مخال ًفا ل حابي غير  :فإن كان من غرياخللفاء الراشدين ،فقد نقل ابن عقيل عدم االحتجاج به باإلمجاع،
وإن كان من اخللفاء الراشدين فله حاالت:
( ) أخرجه الدارمي ( ،) 25واحلاكم ( )550/3بسند صحيح.
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أ -أن خيال اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،فهذا يطرح
قوله لقوهلم عند مجاعة من أهل العلم ،وعند آخرين ليس قوهلم حجة
على غريهم من الصحابة ،ورجح ابن القيم القول األول( ).
 أن خيال قول أيب بار وعمر ،فذهب بعض العلماء إىلأنه يقدم قول أيب بار وعمر على قوله ،وذهب بعضهم إىل عدم
ذلك ورجحه ابن القيم( ).
قوال ليس له حام الرفع فيشتهر عند
 أن يقول الصحايب ًالصحابة مث مل يناره أحد فهذا إمجاع ساويت( ).
قوال ال يُعلم أنه اشتهر ،وال يعلم كذلك أنه مل
 -3أن يقول ً
يشتهر ،فذهب اجلمهور إىل حجيته ،وذهب بعض أهل العلم إىل
عدم حجيته(.)5
دعريف ال حابي:
قد عرفه ابن حجر بقوله:
النيب  مؤمنًا به ،ومات على اإلسالم ،ولو
لقي ّ
هو من ّ
( ) إعالم املوقعني (. )535/5
( ) إعالم املوقعني (. )531/5
( ) إعالم املوقعني (. )532/5
( )3إعالم املوقعني (. )550/5
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ختللت ردة على الصحيح( ).
وسبب در يح ْآا الِعريف ْو الِالي:
قال ابن حجر :التعبري باللُّقي أوىل من قول بعضهم( :الصحايب
من رأى النيب )؛ ألنه خيرج ابن أم ماتوم ،وحنوه من العميان ،وهم
صحابة بال تردد.
ـخرج من لقيه مؤمنًا ،لان ،بغريه
وقويل( :مؤمنًا به) كالفصل ،يُ ْ
من األنبياء .
وقويل( :ومات على اإلسالم) ُخيرج من ارتد ،بعد أن لقيه
مؤمنًا ،ومات على الردة ،كعبيد اهلل بن جحش وابن خطل.
وقويل( :ولو ختللت ردة) أي :بني لُِقيّه له مؤمنًا به ،وبني موته
على اإلسالم ،فإن اسم الصحبة با ٍ له رجع إىل اإلسالم يف حياة
النيب  أم بعده ،وسواء لقيه ثانيًا أم ال .اهـ

حيما:
عدم وجو العمل به ولان يُفىت به ويتقوى به احلديث
الضعي كاملرسل إذا صح عن الصحايب.
أما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه مثل أن يتحدث الصحايب
عن أشراط الساعة واملالحم اليت تاون يف آخر الزمان وأهوال القيامة
( ) النزهة ( . ) 5
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وغري ذلك من األمور الغيبية ،ومل يان يروي عن أهل الاتا  ،أو
شرعي أو عن ثوا ٍ أو عقا ٍ مما ال مسرح لالجتهاد
أخرب عن حا ٍم ٍّ
ِ
امـا فيجري
فيه ،وال يقال من قبَل الرأي  -كان موقوفًا لفظًا مر ً
فوعا ح ً
عليه ما جيري على احلديث املرفوع من حيث احلام عليه واالحتجاج
به.
م ادر الحديث الموقو :
يوجد احلديث (الموقو ) بشال أساسي يف كتب :املصنفات
واملوطأ ،والتفسري باملأثور ،وبعض األجزاء احلديثية وغري ذلك مثل:
 املصن  :أليب بار عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبةالعبسي.
 املصن :أليب بار عبد الرزا بن مهام الصنعاين. املوطأ :لإلمام مالك بن أنس األصبحي. -3جامع البيان عن تأويل القرآن ،املشهور بـ :تفسري الطربي.
الدنيا.

 -5األجزاء احلديثية :أليب بار عبد اهلل بن حممد بن أيب
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الحديث المرسل
قال الناظم:
( ) 5ومرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحابي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقط *
* .............................................
.....
الشـرح
(المرسل) لغة :اسم مفعول من (اإلرسال) مبعىن :اإلطال .
فاأن امل ْرِسل أطلق اإلسناد ومل يقيده برا ٍو معروف.
ُ
اصطالحا:
ً
هو ما رواه تابعي عن النيب  .) ( ويسوى يف ذلك بني كبار
( )
التابعني وصغارهم كما هو املشهور عند احملدثني
وعلى هذا ياون تعري الناظم فيه نظر ،ووجه ذلك :أننا إذا
صحيحا ،وال
متصال
علمنا أن الصحايب هو الساقط ياون احلديث ً
ً
وجه جلعله مرسال.
اعلم علمين اهلل وإياك أن:
( ) علوم احلديث للحاكم ( )  .بتصرف
( ) علوم احلديث البن الصالح (. )31
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المرسل ينقسم إلى قسمين:
 القسم األول:المرسل الجلي :وهو ما قال فيه التابعي :قال رسول اهلل ،
سواء أكان ذلك من كبار التابعني أو صغارهم  .كما تقدم تقريره.
مثالا :حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عبد الرمحن بن
خالد عن ابن شها عن سعيد بن املسيب قال( :فرض رسول اهلل
 زكاة الفطر ُم ّدين من حنطة)( ).
 -القسم الثاني:

المرسل الخفي :وهو أن يروي الراوي عمن لقيه  ،أو عاصره
أو مسع منه ،ما مل يسمع منه ،بلفظ حيتمل السماع كـ( :قال) أو
(عن).
مثالا :قال ابن الصالح :واملذكور يف هذا البا منه ما عرف
فيه اإلرسال مبعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء ،كما يف
احلديث املروي عن العوام بن حوشب ،عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال:
(كان النيب  إذا قال بالل :قد قامت الصالة ،هنض وكبَّـر) .روي

يلق ابن أيب أوىف( ).
فيه عن (أمحد بن حنبل) أنه قال :العوام مل َ

( ) املراسيل أليب داود (.) 0
( ) البيهقي يف الاربى (  ) 095وعلته  :االنقطاع بني العوام وابن أيب أوىف والعلة
الثانية  :احلجاج بن فروخ  :متفق على ضعفه.
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ومنه ما كان احلام بإرساله حماال على جميئه من وجه آخر،
بزيادة شخص واحد أو أكثر يف املوضع املدعى فيه اإلرسال،
كحديث :عن عبد الرزا عن الثوري عن أيب إسحا  ،فإنه حام
فيه باالنقطاع واإلرسال بني عبد الرزا والثوري؛ ألنه روي عن عبد
الرزا قال :حدثين النعمان بن أيب شيبة اجلندي ،عن الثوري ،عن أيب
أيضا فيه باإلرسال بني الثوري وأيب إسحا ؛ ألنه
إسحا  ،وحام ً
روي عن الثوري عن شريك عن أيب إسحا .اهـ( ).
بم يعر اإلرسال الخفي؟
يعرف بأحد أمرين:
 أن خيرب الراوي عن نفسه ،كقول أيب عبيدة بن عبد اهلل بنمسعود – وقد ُسئل :هل تذكر من أبيك شيئًا؟ قال( :ال).

 أن جيزم إمام ُمطلع باونه مل يثبت عنده :مثل قول أيب زرعةالرازي وغريه( :إن احلسن البصري مل يلق عليًّا)( ).
الفرق بين ددليس اإلسناد والمرسل الخفي:
العمل احلاصل يف (ددليس اإلسناد) و(اإلرسال الخفي)
إرساال خفيًّا ،مل يسمع
واحد ،وهو أن ُك ّال من املدلِس و املرسل ً
ُ
ُ

( ) مقدمة ابن الصالح (.) 9
( ) فتح املغيث ( .)312/
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احلديث من الشيخ الذي روى عنه ،وإمنا مسعه من را ٍو آخر فحذف
الراوي اآلخر ،ورواه عن الشيخ بلفظ غري صريح يف أنه مسعه منه،
والفر هو أن املدلس مسع من الشيخ الذي َدلّس عنه أحاديث غري
ـمرِسل إرساال خفيًّا مل يسمع من
اليت دلّسها عنه ،يف حني أن ال ْ
الشيخ الذي أرسل عنه ،ال األحاديث اليت أرسلها وال غريها.
مرادب المرسل:
املرسل مراتب ،أ الْا ما أرسله صحايب ثبت مساعه ،ثم
صحايب له رؤية فقط ومل يثبت مساعه ،ثم املخضرم ،ثم املتقن كسعيد
بن املسيب ،ويليا من كان يتحرى يف شيوخه كالشعيب( ) وجماهد( )،
ودونا مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كاحلسن.
وأما مراسيل صغار الِابعين كقتادة والزهري ومحيد الطويل فإن
غالب رواية هؤالء عن التابعني( ).
مثال من مسع من النيب  بعض األحاديث وأرسل بعضاً:
أبو هريرة ،ابن عباس ،وغريهم.
( ) الثقات للعجلي ( . ) 33حيث قال  :مرسل الشعيب صحيح  ،ال يرسل إال
صحيحاً .
( ) هتذيب الامال للمزي (. ) / 1
( ) فتح املغيث ( .) 13/
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015
(

) ،وعبيد اهلل

أ ثر ما دروى المراسيل:
 من أهل املدينة :عن سعيد بن املسيب من أهل ماة :عن عطاء بن أيب رباح. من أهل مصر :عن سعيد بن أيب هالل. -3من أهل الشام :عن ماحول الدمشقي.
 -5من أهل البصرة :عن احلسن ابن أيب احلسن.
 -5من أهل الاوفة :عن إبراهيم بن يزيد النخعي( ).

( ) أبو داود يف سننه برقم (.) 051
( ) ذكره ابن حجر يف التهذيب ( .) /
( ) معرفة علوم احلديث (.) 52
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األسباب الحاملة لى اإلرسال في حق من يرسل إ

ن ثقة:

 أن ياون مسع ذلك احلديث من مجاعة ثقات وصح عنده،فريسله عاملا بصحته ،كما صح عن إبراهيم النخعي.
ً
جيدا
 أن ياون املرسل نسي من ح ّدثه به ،وعرف املنت ًفذكره مرسال؛ ألن أصل طريقته أنه ال يأخذ إال عن ثقة ،كمالك،
وشعبة.
 أن تاون رواية احلديث مذاكرة ،فرمبا ثقل معها ذكراإلسناد ،وخ اإلرسال ،إما ملعرفة املخاطبني بذلك احلديث
واشتهاره عندهم ،أو لإلشارة إىل خمرجه األعلى؛ ألنه املقصود حينئذ
دون ذكر شيخه أو غري ذلك( ).
حيما:
املرسل يف األصل ضعي مردود ،لفقده شرطًا من شروط
املقبول وهو اتصال السند .لان العلماء من احملدثني وغريهم اختلفوا
يف حام املرسل على عدة أقوال:
القول األول:المرسل ضعيف مطل ًقا :وهو قول مجهور احملدثني
( ) التمهيد البن عبدالرب (  ) 1/النات على كتا
( . )3 /

ابن الصالح البن حجر
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وغريهم( ) .
وحجة هؤالء هي :اجلهل حبال الراوي احملذوف الحتمال أن
ياون غري صحايب.
القول الثاني  :المرسل صحيح مقبول :وهو عند أيب حنيفة
و مالك وأمحد يف الرواية املشهورة عنه ،بشرط أن ياون امل ْـرِس ُل ثقة،
ُ
وال يرسل إال عن ثقة .وحجتهم :أن التابعي الثقة ال يستحل أن
يقول :قال رسول اهلل ،إال إذا مسعه من ثقة( ).
مقبول بشروط  ،وهو قول الشافعي( ).
المرسل ك
ك

وهذه الشروط أربعة ،ثالثة يف الراوي امل ْرِس ِل ،وواحد يف احلديث
ُ
امل ْر َسل.
ُ
 فشروط الراوي املرسل الثالثة هي: أن ياون امل ْرِسل من كبار التابعني.ُ
 إذا مسّى من أرسل عنه مسى ثقةً. -إذا شاركهُ احلفاظ املأمونون ومل خيالفوه.

 أما الشرط يف احلديث امل ْر َسل فهو:ُ

( ) اجملموع للنووي ( . )50/
( ) عارضة األحوذي (  ) 1-50/املستصفى للغزايل (. ) 95
( ) الرسالة للشافعي ( . )35
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 -3أن يوجد واحد مما يلي:
مسندا.
أ -يروى احلديث من طريق آخر ً
مرسال.
 أو يروى من طريق آخر ًت -أو يوافق قول صحايب.
ث -أو يفيت مبقتضاه أكثر أهل العلم.
مثال ملنهج اإلمام الشافعي يف قبول (المرسل) :
روى الشافعي من حديث مالك عن أيب حازم عن سعيد بن
املسيب( :أن رسول اهلل  هنى عن املزابنة) واحتج به.
فهذا احلديث ُمرسل ،إال أنه مسند من حديث عبيد اهلل بن
رسل ابن
عمر عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة .فعضد ُ
املسند ُم َ
صحيحا.
املسيب فصار مرسالً
ً
مســألة :إذا دقــوى المرســل بالحــديث المســند فــإي الحجــة قائمــة
بالمسند فهل ْناك فائدة ند ذلك بالمرسل؟
الجواب :نعم وذلك أنه باملسند يتبني لنا صحة امل ْر َسل،
ُ
تقوى
فياون يف املسألة حديثان صحيحان :املسند ،واملرسل الذي ّ
به ،فأصبحا دليلني ،فلو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد
وتعذر اجلمع ،قدمنامها عليه ،وعملنا هبما دونه.
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م ادر الحديث المرسل:
 املراسيل :لإلمام أيب داود سليمان بن األشعثالسجستاين.
 املراسيل :لإلمام ابن أيب حامت حممد بن عبد الرمحن الرازي. بيان املرسل :للربدجيي. -3جامع التحصيل بأحاام املراسيل :للحافظ العالئي.
***
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الحديث الغريب
قال الناظم:
(* ........................................... ) 5
...............وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل غري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روى راو فقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
*
الشـرح
(الغريب) لغة :صفة مشبهة من الغرابة ،تقول غر الرجل عن
وطنه ،أي بعد.
اصطالحا:
ً

احلديث الذي رواه را ٍو واحد يف أي طبقة من طبقات السند.

واالعتبار بأقل طبقة وإن زاد الرواة يف طبقة أخرى من السند.
فتنبه لذلك .وقد يسميه البعض (الفرد).
و قد كان مجاعة من السل

حيذرون من احلديث الغريب :عن

بقية بن الوليد أنه قال :مسعت شعبة يقول( :اكتبوا املشهور عن
املشهور)( ).
قال غري واحد من أهل العلم( :الغريب شر احلديث) ،روي
( ) أد اإلمالء للسمعاين (.)35
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عن حممد بن عمر التميمي أنه قال :مسعت مال ًاا يقول( :شر العلم
الغريب ،وخري العلم الظاهر الذي قد رواه الناس)( ).
قال اإلمام أمحد( :ال تاتبوا هذه األحاديث الغرائب فإهنا
مناكري وعامتها عن الضعفاء)( ).
وعن شريان بن موسى الرامهرمزي قال :مسعت بُنداراً ٍٍ يقول:
(من طلب احلديث يف الغرائب مل ينبل)( ).
ولان رمبا ياون احلديث غريبًا وجتتمع األمة على صحته
كحديث« :األ مال بالنيا »(.)5
أقساما:
ينقسم احلديث الغريب بالنسبة ْملو ِضع التفرد فيه ،إىل قسمني:

 الغريب المطلق :وهو ما كانت الغرابة يف أصل سنده.أي ما انفرد بروايته شخص واحد يف أصل السند ،وأصل السند طرفه
الذي فيه الصحايب.
مثالا :ما جاء يف الصحيحني ،حديث (األعمال بالنيات)،
( ) املصدر السابق الصفحة نفسها.
( ) املصدر السابق الصفحة نفسها.
( ) املصدر السابق الصفحة نفسها.
( )3أخرجه البخاري ( ) ،ومسلم (.) 901
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فقد تفرد به عمر عن النيب  وتفرد به عن عمر علقمة ،وتفرد به
عن علقمة حممد التيمي ،وتفرد به عن التيمي حيىي بن سعيد ،ورواه
عن حيىي مجع كثري.
 الغريب النسبي :وهو ما كانت الغرابة يف أثناء سنده .أي أنيرويه أكثر من راو يف أصل سنده ،مث ينفرد بروايته را ٍو واحد يف أثناء
سنده( ).
مثالا :حديث مالك عن الزهري عن أنس (أن النيب  دخل
ماة وعلى رأسه املِْغ َف ُر) فقد تفرد به مالك عن الزهري( ).
ويدخل يف النسيب ما يقع فيه التفرد بالنسبة إىل جهة خاصة،
كأن يتفرد به أهل بلد أو قبيلة حبيث ال يرويه غريهم ،أو يتفرد به راو
عن غريه ثقة كان أو غري ثقة بأن ال يرويه عن هذا الشيخ غريه ،وإن
كان مرويًّا من وجوه أخرى عن غريه.
مظاي و ود الحديث الغريب:
 مسند البزار :ألمحد بن عمرو البزار. املعجم األوسط :لسليمان بن أمحد الطرباين.أشهر اليِب المؤلفة فيا:
( ) نزهة النظر (. ) 2
( ) أخرجه البخاري ( ،) 235ومسلم (.) 51
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 غرائب مالك :لعلي بن عمر الدارقطين.أيضا.
 -األفراد للدارقطينً :

 السنن اليت تفرد بال ٍسنة منها أهل بلد :أليب داود
السجستاين.
حيما:
راجع إىل توافر شروط الصحة أو عدمها ،وذاك ألن الغرابة ال
تعين الصحة وال تنافيها.
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فائدة  :األخبار دنقسم إلى قسمين بحسب ورودْا إلينا:
 مِوادر. آحاد.القسم األول :الخبر المِوادر:
(المِوادر) لغة :مشتق من التواتر مبعىن التتابع.
اصطالحا:
ً

عدد كثري حتيل العادة تواطؤهم على الاذ ،
هو ما رواه ٌ
أمرا حسيًّا ،وأن تاون هذه الاثرة يف كل طبقة من
وياون مستندهم ً
طبقات السند ،وقد اختل يف أقلها.
قال ابن الصالح :هو اخلرب الذي ينقله من حيصل العلم
بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إىل آخره ،وال بد يف إسناده من
استمرار هذا الشرط يف رواته من أوله إىل منتهاه ( ).
واألقرب في دعريف المِوادر ْو:
ما صح إسناده إىل النيب  وتلقاه العلماء بالقبول.
قال العالَمة احملدث سليمان العلوان حفظه اهلل ونفع بعلمه:
دعريف المِوادر :هو ما ثبت إسناده إىل رسول اهلل  وتلقاه
( ) علوم احلديث ( .) 3

الدرة السنية

005

العلماء بالقبول.
وقال الشيخ :فهم يذكرون للمتواتر أربعة شروط:
الشرط األول :أن يرويه عدد كثري.
الشرط الثاني :أن تاون الاثرة يف مجيع طبقات السند.
الشرط الثالث :أن حتيل العادة تواطؤهم على الاذ .
الشرط الرابِ :أن ياون مستند خربهم احلس؛ كقوهلم مسعنا
وملسنا وَشمنا وحنو ذلك.
فهذه أربعة شروط للمتواتر عند عدد من املتأخرين واملتالمني
واألشاعرة وغريهم من أهل البدع.
وأهل السنة ال يقولون بذلك وال يقرون به ،وإن جرى يف بعض
كتبهم استقاء من أهل البدع فهذه غفلة ،ولقد سجل اإلمام أمحد
وغريه أن املتواتر هو :ما ثبت إسناده إىل رسول اهلل  وتلقاه العلماء
بالقبول؛ وهلذا مل ميتنع احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل يف كتابه (العلو)
عن وص حديث معاوية بن احلام السلمي الوارد يف صحيح مسلم
ومل يرو عن غريه من الصحابة حني قال النيب  للجارية« :أين
اهلل؟» قالت :يف السماء قال« :من أنا؟» قالت :أنت رسول اهلل.
قال ناْ :آا حديث مِوادر .أي :يف معىن اصطالح أئمة السل .
وإن كان الرائج اآلن يف كالم املتأخرين الشروط املتقدمة ،وهي معروفة
عن املتالمني وليست مبعروفة عن أئمة السل املاضني ،وينبغي
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التنبيه-وأكرر -بأن ذلك ليس له أصل .اهـ
حيما:
الصحة والقطع بثبوته.
أقسا المِوادر:
ينقسم املتواتر إىل قسمني:
 المِوادر اللفظي :وهو ما تواتر لفظه ومعناه.مثالا :ما جاء عند البخاري وأيب داود من طريق عامر بن عبد
فليِبوأ
اهلل ابن الزبري عن أبيه عن النيب  أنه قال« :من آب لي ّ
مقعد من النار»( ).
 المِوادر المعنو  :وهو ما تواتر معناه دون لفظه.مثالا :حديث املسح على اخلفني ،فقد رواه عدد كثري من
الصحابة ،ولان بألفاظ خمتلفة ،واملعىن واحد.
وزاد بعضهم قسمين:
 دوادر الطبقة :كتواتر القرآن الارمي ،فقد تواتر علىدرسا وتالوًة وحفظًا ،وتلقاه الاافة عن الاافة
البسيطة شرقًا وغربًا ً
والطبقة عن الطبقة.
( ) أخرجه البخاري ( ،) 01وأبو داود ( .) 55
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 -5دوادر العمل والِوارث :وهو أن يعمل به يف كل قرن من
عهد النيب  إىل يومنا هذا جم غفري من العاملني كأعداد الصلوات
اخلمس( ).
***

( ) فيض الباري ( . )10/
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القسم الثاني :خبر اآلحاد:
وأما خبر اآلحاد فهو:
ما مل جيمع شروط املتواتر ،عند من يقول بذلك.
وْو ثالثة أنواع:
 -مشهور.

 -عزيز.

 -غريب.

وقد تقدم الاالم يف املشهور والعزيز وختم الناظم هنا باحلديث
عن الغريب بعد فاصل طويل ،واألوىل أن تاون هذه الثالثة على
نسق واحد .واهلل أعلم
***
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الحديث المنقطِ
قال الناظم:
( ) 1و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال *
* إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد منقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ األوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الشـرح
(المنقطِ) لغة :اسم فاعل من (االنقطاع) ضد (االتصال)
يقال :بينهم َرِح ُم قطعاء :إذا مل توصل.
اصطالحا:
ً

هو ما سقط من سنده قبل الصحايب را ٍو واحد يف موضع و ٍ
احد
أو أكثر ( ) .
هذا هو التعري املعتمد لدى احملققني من العلماء احملدثني.
وقد عُّرف (المنقطِ) بتعاري أخرى:

المنقطــِ نــد المِقــدمين :هــو مــا مل يتصــل إســناده علــى أي
وجه كان انقطاعه( ).
( ) فتح املغيث للعراقي ( . )1
( ) الافاية للخطيب ( )52التمهيد البن عبدالرب ( ) /
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يعين :أنه كل إسناد سقط منه را ٍو من أي ماان من اإلسناد
سواءٌ كان احلذف من أوله أو أثنائه أو من آخره .فيدخل فيه على
هذا التعري (المرسل ،والمعلق ،والمعضل)؛ ألن احلديث عندهم
منقطعا.
متصال ،وإما أن ياون
إما أن ياون ً
ً
المنقطِ ند المِأخرين :هو ما مل يتصل إسناده مما ال يشمله
اسم املرسل أو املعلق أو املعضل .فاأنه اسم عام لال انقطاع يف
السند ما عدا الصور الثالث املذكورة.

مثالــا :مــا رواه مســلم يف صــحيحه مــن طريــق عبــدة بــن أيب لبابــة
ع ــن عم ــر (أن ــه ك ــان يس ــتفتح الص ــالة ب ـ ـ" :س ــبحانك الله ــم.) ()"...
قال ابن حجر :رواه مسلم بسند منقطع( ).
وكذلك ما رواه عبد الرزا عن الثوري عن أيب إسحا عن زيد
فوعا (إن ولَّْيتُموها أبا با ٍر فقوي أمني).
بن يـُثَـْي ٍع عن حذيفة مر ً
( ) أخرجه مسلم ( .) 99وعبدة ال يعرف له مساع من عمر .
( ) قلت :لان األثـر صـحيح عـن عمـر مـن غـري هـذا الوجـه  .قـال ابـن رجـب يف فـتح
الباري ( : ) 23/5صح هـذا عـن عمـر بـن اخلطـا

روي عنـه مـن وجـوه كثـرية وعـن

ابــن مســعود وروي عــن أيب باــر الصــديق وعثمــان بــن عفــان وعــن احلســن وقتــادة و
النخعي وهو قول األوزاعي والثوري وأيب حنيفة وابن املبارك وأمحد وإسحا يف رواية .
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[الحا م ( ،]) 76فهذا إسناد منقطع من أجل أ ّن َش ِري ًاا سقط
من بني الثوري وأيب إسحا .
حيما:
هو حديث ضعي  ،حىت يتم وصله من االنقطاع وتثبت له
شروط الصحة .
***
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الحديث المعضل
قال الناظم:
( ) 2والمعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقط منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي *
* .............................................
..............
الشـرح
غلبه.

(المعضل) لغة :اسم مفعول من (أعضله) ،وأعضله األمر :أي
اصطال ًحا:

هو احلديث الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوايل
أي موض ٍع كان.
من ّ
أما إذا مل يان على التوايل فهو منقطع يف موضعني أو أكثر
حبسبه( ).

وهذا التعري إمنا هو يف اصطالح املتأخرين ،أما املتقدمون فال
يوجد هذا التعري عندهم إال ما ندر ،كما ذكر ذلك احلاكم عن
ابن املديين قوله( :إن املعضل من الرواية أن ياون بني امل ِ
رسل إىل النيب
ُ
( ) تدريب الراوي (  ) 3 /فتح املغيث للعراقي( . )1
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 أكثر من رجل وأنه أي  :املعضل غري املرسل فإن املرسل للتابعني
دون غريهم )( ).
مثالا :ما رواه احلاكم بسنده إىل مالك ،قال :بلغين عن أيب
هريرة :أن النيب  قال« :للمملوك طعاما و سودا» ،وقد ُو ِص َل من
طريق آخر عن مالك خارج املوطأُ ،فوجد أن الساقط اثنان ،ومها:
حممد بن عجالن ،وأبوه عجالن( ).
حيما:
حاال من املرسل واملنقطع؛ لاثرة احملذوفني
ضعي  ،وهو أسوأ ً
متصال من وجه آخر.
من اإلسناد ،إال أن يأيت ً
فائدة:
قد يجِمِ المعضل والمعلق في بعض ال ور .
أ -فيجِمعاي في صورة واحدة وهي :إذا ُحذف من مبدأ
إسناده راويان متواليان ،فهو معضل ،ومعلق يف آن واحد.
ب -ويفارقا في صوردين:
 إذا حذف من وسط اإلسناد راويان متواليان ،فهو معضلوليس ٍ
مبعلق.

( ) معرفة علوم احلديث ( .) 9
( ) املصدر السابق (.) 95
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 -إذا حذف من مبدأ اإلسناد را ٍو فقط ،فهو معلق وليس

مظاي و ود الحديث المعضل:
 كتا السنن :لسعيد بن منصور.الدنيا.

 -مؤلفات ابن أيب الدنيا :أليب بار عبد اهلل بن حممد بن أيب

***
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الم َدلاس
الحديث ك
قال الناظم:
(* .......................................... ) 2
...
مدلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي
* ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ً
( ) 9األول اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقاط للش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأي *
* ينق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وأي

( ) 0والث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاي يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقطا لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف *

* أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافا بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ينعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الشـرح
(الِدليس) لغة :مأخوذ من ال ّدلَس وهو الظلمة ،والتدليس
إخفاء العيب والتمويه.
اصطالحا:
ً
هو إخفاء عيب يف اإلسناد ،وحتسني لظاهره.
يعين أن خيفي امل ْدلِس االنقطاع الذي هو عيب من عيو
ُ
السند ،وحيتال يف حتسني ظاهر السند بإيهام الناظر فيه بأن السند
متصل ال انقطاع فيه.

بشرح المنظومة البيقونية

016

وْو نو اي لى قول الناظم:
األول اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــقاط للشـ ـ ـ ـ ـ ــي وأي

ينقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن فوقـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــن وأي

أ -النوع األول( :ددليس الِسوية):
كثريا ،الوليد بن مسلم،
هو شر وأقبح أنواع التدليس وممن يفعله ً
وبقية بن الوليد  ،ويسمى شيخ املدلسني.
وصفِا :أن يسقط الراوي أحد الرواة لاونه ضعي ًفـا أو غري
مقبول عند غريه أو لاونه غري معروف أو طلباً لعلو اإلسناد ؛ بني
ثقتني  :زاد بعضهم (مسع أحدمها من اآلخر) فيلتقي الثقة مع الثقة،
فياون ظاهر احلديث االتصال والقوة والصحة.
قال العالئي  :وباجلملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً.
وقال العراقي  :وهو قادح ملن تعمد فعله( ) .
ألنه أدخل فيه إيهام السماع مع عدمه ،وألن فيه إساءة الظن
يف الرواة ملن وق على حقيقته وعلته.
مثاله :ما روى ابن أيب حامت يف العلل مسعت أيب  ،وذكر
احلديث الذي رواه إسحا بن راهوية عن بقية بن الوليد قال :حدثين
أبو وهب األسدي عن نافع عن ابن عمر قال( :ال حتمدوا إسالم
( ) تدريب الراوي ( . ) 52/
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امرئ حىت تعرفوا عقدة رأيه).
قال أبو حامت :هذا احلديث له علة قَ ّل من يفهمها ،روى هذا
احلديث عبيد اهلل بن عمرو عن إسحا بن أيب فروة عن نافع عن ابن
عمر عن النيب  ، وعبيد اهلل بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي،
فاأن بقيه بن الوليد كىن عبيد اهلل بن عمرو ونسبه إىل بين أسد لاي
ال يفطن به .حىت إذا ترك إسحا بن أيب فروة من الوسط ال يهتدي
إليه وكان بقية من أفعل الناس هلذا( ).
قــال العالّمــة األلبــاين  :يشــغط يف املــدلس تــدليس التســوية أن يصــرح
بالتحــديث بــني ة ــل رواة اإلســناد ،فتنب ــه هلــذا؛ فإنــه مه ــم جــداً ،ف ــإين
ةنــت مــن الغــافلني عنــه ســنني تبع ـاً لــبعض مــن ســل مــن اجلــارحني
( ).
واملخرجني ،واهلل يغفر لنا وهلم
وقــد مســاه القــدماء جتويــداً  ،فيقولــون  :جــوده فــالن  ،باعتبــار مــن فيــه
( )
من األجواد  ،وحذف الضعفاء
حيما:
هو شر وأقبح أنواع التدليس وهو ضعي إال أن يأيت من طر ٍيق
آخر يعضده ويشهد له.
( ) العلل (.) 5 - 50/5
( ) السلسلة الضعيفة ( .)532
( ) توضيح األفاار للصنعاين ( . ) 15/
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دنبي ــا:
ليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنني أحدمها :ضعي
واآلخر ثقة ،فيحذف الضعي ويبقى الثقة .كما فعل اإلمام البخاري
يف حذفه عبد اهلل بن عمر العمري واقتصاره على مالك يف احلديث
الذي هو :من طريق عبد العزيز بن عبد اهلل عن مالك عن سعيد بن
أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب  أنه قال« :إذا اء
أحد م إلى فراشا فلينفضا ) (»...احلديث( ).
***

( ) أخرجه البخاري ( .)1 9
( ) حتقيق الرغبة (.)95
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أوص ـ ـ ـ ــافا بم ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــا ينع ـ ـ ـ ــر

ب – النوع الثاني(:ددليس الشيوخ):
وْو :أنه ال يسقط الراوي ولان يصفه بأوصاف متنوعة حبيث
يظن السامع أنه را ٍو آخر ،فيصعب معرفته على السامع  ،كأن يقول:
أبو فالن مث يقول :األنصاري فينسبه إىل أصله أو بلده فيقول املدين،
أو حرفته وصنعته فيقول البزاز أو حنو ذلك.
مثالا :قول الدارقطين( :قال يل أبو طالب أمحد بن نصر بن
طالب احلافظ :معاوية بن أيب العباس هو عندي معاوية بن هشام
َدلّسه مروان الفزاري)( ).
أسبابا :

 إليهام الناس بأنه يروي عن مشايخ كثر . وقد ياون بقصد التغطية على شيخه الضعي  ،وذلكبأن يسمي شيخه الضعي باسم ثقة أو كنيته أوبنسبه
حىت يوهم السامع أنه يروي عن ثقة  .وهذا أشد من الذي
قبله .
( ) موضح أوهام اجلمع والتفريق ( .)39 /
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 حامه:ماروه إال أنه أخ من األنواع األخر؛ ألن املدلس مل يسقط
أحداً ،وإمنا ُك ِره بسبب تضييع املروي عنه وتوعري طريق معرفته على
السامع ،أما إذا كان امتحانًا للطال يف العبارة حبيث ال خيفى
على أهل الفن فهو جائز ،وهذا ما يستعمله اخلطيب البغدادي يف
مصنفاته.
***
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وبقيت أنواع لم يآ رْا الناظم ومنها:
َ
النوع الثالث( :تدليس اإلسناد) :
وْو :أن يروي الراوي الذي عرف بالتدليس عمن لقيه وأخذ
عنه أو لقيه ومل يسمع منه  ،ما مل يسمع منه ،غري أنه يذكره بصيغة
حمتملة للسماع ،كـ( :قال) أو (عن)؛ ليوهم غريه أنه مسعه منه .وال
يصرح بأنه مسع منه احلديث ،فال يقول( :مسعت) أو (حدثين) أو
(أخربين) ممن مل يسمع منه حىت ال يصري كذابًا.
السماع ) أو (تدليس اإلسقاط ) .
وقد يسمى  ( :تدليس ً

وقولنا ( :من لقيا) شامل ملن مسع منه غري احلديث املراد ،أو
مل يسمع منه شيئًا.

مثالا :ما رواه أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن
أبيه عن أيب ذر أن النيب  قال« :فالن يف النار ينادي :يا حنّان يا
منّان».

قال أبو عوانة :قلت لألعمش :مسعت هذا من إبراهيم؟ قال:
ال ،حدثين به حايم بن جبري عنه .فقد دلس األعمش احلديث عن
إبراهيم ،فلما استفسر ّبني الواسطة بينه وبينه( ).

( ) معرفة علوم احلديث ( .) 3
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الخالصة:
أي للراو مِ من يرو أربِ حا

:

 أن يثبت مساعه منه. أن يثبت لقاؤه له دون السماع. أن تثبت املعاصرة له دون اللقاء. -3أن ال تثبت املعاصرة ومن با أوىل اللقاء والسماع،
ويروي عنه بصيغة مومهة للسماع كـ( :عن) و (أن).
فاألولى :إذا روى عنه ما مل يسمعه منه (فتدليس اتفاقًا).
والثانية :إذا روى عنه بصيغة مومهة َشلها مسمى التدليس عند
اجلمهور خالفًا أليب بار البزار وأيب احلسن ابن القطان ،حيث
جعالها من اإلرسال اخلفي.
والثالثة :إذا روى عن املعاصر ممن مل يلقه ،فاجلمهور على أنه
ليس من التدليس ،خالفًا البن الصالح حيث جعلها من التدليس.
والرابعة :ليست من التدليس عند مجاهري احملدثني خالفًا
جلماعة من أهل احلديث فيما نقله ابن عبد الرب يف التمهيد الحتمال
الصيغة( ).
( ) حتقيق الرغبة (  )9فتح املغيث للعراقي (. )20
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حيما:
( )
ذما
ذمه أكثر العلماء  ،وكان شعبة من أشدهم ًّ
ماروه جدًّاّ ،
له ،وهو ضعي وال جيوز االحتجاج به والعمل حىت:

 يصرح امل َدلِّس بالسماع أو التحديث.ُ
 أو ياون ال يدلس عن بعض الرواة ،فتقبل روايته عنهمفقط دون غريهم.
قال الذهيب( :التدليس داخل يف قوله عليه السالم« :من غشنا
فليس منا»؛ ألنه يوهم السامعني أن حديثه متصل) ( ).

( ) الافاية للخطيب (. )502
( ) فتح املغيث للسخاوي ( /

).
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النوع الرابِ( :ددليس القطِ):
وْو :أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي مسع احلديث منه
مقتصرا على ذكر أداة الرواية ،فيقول الراوي :حدثنا أو مسعت
مباشرة
ً
مث يسات ،مث يقول :فالن وفالن مومهًا أنه مسع وليس كذلك.
مثل له ابن الصالح مبا قاله علي بن خشرم :قال :كنا عنـد ابـن
عيينــة ،فقــال :قــال الزهــري ،فقيــل لــه :حــدثام الزهــري؟ فســات ،مث
قال :قال الزهري ،فقيل له :مسعته من الزهري؟ فقال :ال ،مل أمسعه من
الزهري ،وال ممن مسعه من الزهري ،حـدثين عبـد الـرزا  ،عـن معمـر عـن
الزهري( ).
وكذلك ما رواه ابن سـعد يف الطبقـات :عـن عمـر بـن علـي املقـدمي أنـه
ك ـ ـ ـ ــان يقـ ـ ـ ـ ــول :مسعـ ـ ـ ـ ــت وحـ ـ ـ ـ ــدثنا ،مث يقـ ـ ـ ـ ــول :هشـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــروة
واألعم ـ ــش( ).فجع ـ ــل بعض ـ ــهم م ـ ــن ه ـ ــذا الن ـ ــوع إس ـ ــقاط أداة الرواي ـ ــة
واالقتصار على أسم الشيخ الذي مل يسمع منه احلديث مباشرة .
قال الشيخ احملدث عبداهلل السعد  :فال أعرف أن أحداً وص
به سوى (عمر بن علي املقدمي) ( ) .
( ) املقدمة (. ) 5
( ) الطبقات (. ) 31/1
( ) تدليس الرواة وأنواعه ( ) .
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قال ابن سعد( )عنه( :وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول:
مسعت وحدثنا مث يسات مث يقول :هشام بن عروة  ،األعمش) اهـ .
***
النوع الخامس( :ددليس العطف):
وْو :أن يروي احملدث عن شيخني من شيوخه ما مسعاه من
شيخ اشغكا فيه ،وياون قد مسع من أحدمها دون اآلخر ،فيصرح عن
األول ويعط الثاين عليه ،فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا ،وإمنا
حدث بالسماع عن األول ونوى القطع فقال :وفالن ،أي :وحدث
فالن.
مثالا :ما جاء يف العلل لإلمام أمحد قال عبداهلل  :حدثين أيب
قال  :حدثنا هشيم قال  :و عبيداهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر
عن النيب  ) ... مسعت أيب يقول مل يسمعه هشيم من عبيداهلل( ).
***
( ) ابن سعد يف الطبقات (. ) 9 /1
( ) العلل ومعرفة الرجال (  . ) 5 /وأما ما رواه احلاكم يف معرفة علوم احلديث
يوما على أن ال
(  . ) 3عن هشيم ( أن مجاعة من أصحا ُهشيم اجتمعوا ً
يأخذوا منه التدليس ،ففطن لذلك  )...فقد رواه احلاكم بدون إسناد  ،فال
يصح .
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النوع الساد ( :ددليس ا سِدراك):
وْو :أن يقول الراوي :ليس فالن حدثنا ،ولان فالن ،مومهًا
أنه مسع منه.
مثالا :ما نُِقل عن أيب إسحا السبيعي حيث قال( :ليس أبو

عبيدة حدثنا ،ولان عبد الرمحن عن أبيه) ( ) .إىل غري ذلك من أنواع
التدليس.
األسباب الحاملة لى الِدليس ثيرة؛ منها( ):
 ضع شيخ ال ُـمدلِس. صغر الشيخ حبيث يأن الراوي عنه فيدلسه. إيهام علو اإلسناد.( ) البخاري يف صحيحه ( . ) 55قال ابن حجر يف الفتح (  : ) 09/وقوله ( :
ذكره ) أي  :يل  ( .ولان عبد الرمحن بن األسود ) أي هو الذي ذكره يل بدليل
قوله يف الرواية اآلتية املعلقة حدثين عبد الرمحن  ،وإمنا عدل أبو إسحا عن
الرواية عن أيب عبيدة إىل الرواية عن عبد الرمحن  -مع أن رواية أيب عبيدة أعلى له
 لاون أيب عبيدة مل يسمع من أبيه على الصحيح فتاون منقطعة خبالف روايةعبد الرمحن فإهنا موصولة  ،ورواية أيب إسحا هلذا احلديث عن أيب عبيدة عن
أبيه عبد اهلل بن مسعود عند الغمذي وغريه من طريق إسرائيل بن يونس عن أيب
إسحا  ،فمراد أيب إسحا هنا بقوله " ليس أبو عبيدة ذكره " أي  :لست
أرويه اآلن عن أيب عبيدة وإمنا أرويه عن عبد الرمحن .
( ) فتح املغيث للسخاوي ( . ) 53/
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 -3كثرة الرواية عنه.
 -5اخلوف من عدم أخذ احلديث مع االحتياج إليه.
 -5التفنن يف العبارة.
طبقا المدلسين:
قسم ابن حجر املدلسني إىل مخس طبقات:
القطان.

نادرا ،كيحىي بن سعيد
 من لم يوصف بآلك إً

 من احِمل األئمة ددليسا وأخر وا لا في ال حيحإلمامِا وقلة ددليسا في انب ما روى كالثوري ،أو ليونا
يدلس إ ن ثقة كابن عيينة.
 من أ ثر من الِدليس ،فلم يحِج األئمة إ بما صرحفيا بالسماع ،ومنهم من رد حديثهم مطل ًقا ،ومنهم من قبلهم ،كأيب
الزبري املاي.
 -5من ادفق لى أنا يحِج بشيء من حديثهم إ بما
صرحوا فيا بالسماع لاثرة تدليسهم عن الضعفاء واجملاهيل ،كبقية
ابن الوليد.
ض ّعف بأمر آخر سوى الِدليس ،فحديثهم مردود
 -4من ك
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يسريا( ).
ولو صرحوا بالسماع ،إال إن توبع من كان ضعفه منهم ً

خالصة حيم رواية المدلِّس:

تقدم يف طبقات املدلسني أن األئمة احتملوا تدليس أصحا
الطبقتني األولى والثانية ،فتقبل عنعناهتم ولو من غري تصريح
بالتحديث.
وأما أصحا الطبقة الرابعة فال خالف يف عدم قبوهلم إال مع
التصريح بالسماع.
وأما أصحا
بالسماع.

الطبقة الخامسة فال يقبل حديثهم ولو صرحوا

وقد اختل
الثالثة ،على أقوال:

العلماء يف قبول رواية املدلس من أصحا الطبقة

القول األول :ذهب مجاعة من الفقهاء وأصحا احلديث إىل
أن خرب املدلس غري مقبول مطل ًقا ،ملا يتضمن من اإليهام ملا ال أصل
له وترك تسمية من لعله غري مرضي وال ثقة( ).
القول الثاني :ذهب مجع من أهل العلم إىل أن خرب املدلس
ناقضا
مقبول مطل ًقا ،فلم جيعلوه مبثابة الاذا  ،ومل يروا التدليس ً
( ) تعري أهل التقديس ( .)5
( ) الافاية للخطيب ( ، )5 5علوم احلديث لنب الصالح () 55
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لعدالته ،وزعموا أن هناية أمره أن ياون ضربًا من اإلرسال( ).

القول الثالث :ذهب البعض إىل التفصيل ،فإن كان املدلس
يروي بلفظ السماع أو التحديث فهو مقبول حمتج به( ).

وإن روى بلفظ حمتمل كالعنعنة فال يقبل ،وهو قول الشافعي وابن
الصالح والنووي وابن حجر وغريهم ،وهذا هو الراجح واهلل أعلم.
القول الرابِ :وفصل آخرون فقالوا :إن عُرف من املدلس أنه
ال يروي إال عن ثقة فإنه يقبل بأي صيغة كان ،وإن كان املدلس
يدلس عن ثقة وغري ثقة فال يقبل إال إذا صرح بالتحديث( ).
فائدة:
قال الحا م:
دليسا :أهل الاوفة ،ونفر يسري من أهل
وأ ثر المحدثين د ً
البصرة ،وقال :وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس،
إال أيب بار بن حممد بن سليمان الباغندي الواسطي ،فهو أول من
أحدث التدليس هبا ،ومن دلس من أهلها إمنا تبعه يف ذلك(.)5
***
( ) الافاية ( ، )5 5تدريب الراوي ( . ) 3 /
( ) احملدث الفاصل ( )303علوم احلديث ( ) 55والتقريب () 33
( )التمهيد (  ، ) 0/حتقيق الرغبة للخضري ( . ) 00بتصرف .
( )3معرفة علوم احلديث (.) 55
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الحديث الشاذ
قال الناظم:
( ) وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف ثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال *
* فالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ..........................
الشـرح
(الشاذ) لغة :املنفرد عن اجلمهور.
اصطالحا:
ً

هو ما يرويه الثقة أو املقبول خمال ًفا ملن هو أوىل منه يف احلفظ
واإلتقان أو الاثرة.
وعرفه الشافعي :بقوله( :الشاذ هو :أن يروي الثقة حديثًا
ّ
( )
خيال فيه الناس) .
أين يقِ الشآوذ؟
الشذوذ يقع يف السند كما يقع يف املنت.
* وقو ا في السند:
( ) املصدر السابق (.) 15
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وْو :أن ُخيالِ ثقة يف إسناده حلديث ما اشتهر عند الثقات.
مثالا :ما رواه الغمذي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن
رجال مات على
عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس( :أن ً
عبدا ،هو أعتقه ،فدفع
عهد رسول اهلل ﷺ ،ومل يدع وارثًا له إال ً
النيب مرياثه إليه)( ).
فهذا احلديث من طريق ابن عيينة موصوال وتابعه على وصله
ابن جريج وغريه ،وخالفهم محاد بن زيد ،فرواه مرسال عن عوسجة ومل
يذكر ابن عباس .فرواية محاد شاذة؛ ألنه خال من هو أوثق منه.
قال أبو حامت :احملفوظ حديث ابن عيينة( ).
* وقو ا في المِن:
وْو :أن خيال
منه أو أرجح منه.

الراوي الثقة يف ألفاظ احلديث من هو أوثق

مثالا :ما جاء من طريق عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن
مرفوعا« :إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر،
أيب صاحل عن أيب هريرة
ً
فليضطجع على ميينه»( ).
( ) أخرجه الغمذي ( ،) 05وابن ماجة ( .) 13
( ) علل احلديث ( .)5 /
( ) ابو داود يف السنن (  ) 5والغمذي يف اجلامع ( )3 0وغريمها .
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قال البيهقي :خال عبد الواحد العدد الاثري يف هذا ،فإن
الناس إمنا رووه من فعل النيب  ،ال من قوله :وانفرد عبد الواحد من
بني ثقات أصحا األعمش هبذا اللفظ( ).
وكذلك :ما جاء يف الصحيحني من طريق مالك عن أيب النضر
عن بُسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إىل أيب جهيم يسأله :ماذا
مسع من النيب يف املار بني يدي املصلي؟ قال أبو جهيم :قال رسول
اهلل ﷺ« :لو يعلم المار بين يد الم لي ماذا ليا لياي أي
خيرا لا من أي يمر بين يديا»( ).
يقف أربعين ً
زاد ابن أيب شيبة لفظ« :ماذا ليا (من اإلثم)» وهي زيادة
شاذة انفرد هبا ابن أيب شيبة عن سائر الرواة.

حيما:
ضعي مردود ،وذلك ألن راويه وإن كان ثقة إال أنه ملا خال
ّ
من هو أوىل منه بالقبول ،دلنا على أنه مل يضبط يف هذه الرواية اليت
خال هبا.
***
( ) تدريب الراوي ( . ) 1 /
( ) أخرجه البخاري ( ،)5 0ومسلم (.)501
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دنبيها :
األول :أن مبحث الشذوذ على التعري املختار يتعلق برواية
الثقات ،ومن يشبههم ،وأما رواية الضعفاء فيما خيالفون به من هم
أوثق ،فال تعلق هلا يف مبحث الشذوذ.
مستخدما إال
الثاني :لفظ الشذوذ عند املتقدمني مل يان
ً
قليال ،وأما وصفهم للشاذ فهم يصفونه ،باخلطأ أو الناارة أو أنه
معل ،أو غري ذلك  ،وهذا يعرف بالسرب لاتبهم كالعلل للدارقطين
وأمحد وغريمها .
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مبحث في زيادة الثقة
(الزيادة) لغة :مبعىن النمو ،والزيادة خالف النقصان.
(الثقة) لغة :مصدر :وثق به يثق ،مبعىن :ائتمنه.
اصطالحا:
ْي :ما ينفرد به الثقة يف رواية احلديث ،من لفظة أو مجلة يف
السند أو املنت.
قال احلافظ ابن كثري :إذا تفرد الراوي بزيادة يف احلديث عن
بقية الرواة عن شيخ هلم ،فهذا الذي يُعرب عنه بزيادة الثقة( ).
وهو فن لطي تستحسن العناية به ،يعرف جبمع الطُر
واألبوا  ،وقد كان ( أبو بار بن زياد النيسابوري) و( أبو نعيم
اجلرجاين ) و ( أبو الوليد القرشي ) األئمة مذكورين مبعرفة زيادات
األلفاظ الفقهية يف األحاديث .وقد كان اإلمام ابن خزمية –
شارا إليه به ،حبيث قال تلميذه ابن
جلمعه بني الفقه واحلديث – ُم ً
حبان :ما رأيت على أدمي األرض من حيفظ الصحاح بألفاظها،
ويقوم بزيادة كل لفظة زاد يف اخلرب ثقة ،حىت كأن السنن كلها
صب عينيه  -غريه( ).
نُ َ

( ) الباعث احلثيث (.)59
( ) فتح املغيث (  ) 2/وعلوم احلديث لنب الصالح ( . )25/
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أقسا زيادة الثقة:
األول :أن ال تاون فيه منافاة وخمالفة أصال ملا رواه غريه:
كاحلديث الذي تَفرد برواية مجلته ثقة ،وال تَعرض فيه ملا رواه غريه
مبخالفة أصال ،فهذا مقبول ،وقد ادعى (اخلطيب) فيه اتفا العلماء
عليه ،وفيه نظر( ).
مثالا :حديث أم سلمة :أن النيب  يقول « :الآ يشرب
في إناء الفضة إنما يجر ر في بطنا نار هنم» .فقد أخرجه
البخاري ومسلم من طريق نافع موىل عبد اهلل بن عمر ،وقد رواه
عن نافع عدد من الثقات ،منهم :مالك ،والليث بن سعد ،وحيىي
بن سعيد وغريهم ،وروى عن كل واحد من هؤالء عدد من الرواة
الثقات ،وتفرد علي بن مسهر -وهو ثقة – يف روايته عن عبيد
اهلل عن نافع بزيادة ليست عند غريه ممن روى احلديث ،وهي:
« الذي يأكل ويشر يف آنية الذهب والفضة»  ،قال اإلمام مسلم
بعد أن أخرج هذه الرواية ( :ليس يف حديث أحد منهم ذكر
األكل والذهب إال يف حديث ابن مسهر) ( ).
الثاني :أن يقع خمال ًفا منافيًا ملا رواه سائر الثقات :فهذا حامه
الرد كما سبق يف نوع الشاذ.
( ) علوم احلديث لنب الصالح ( . )25/
( ) مسلم (. ) 055
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الثالث :ما يقع بني هاتني املرتبتني :مثل زيادة لفظة يف حديث
مل يذكرها سائر من روى ذلك احلديث.
مثالا :ما رواه مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر( :أن رسول اهلل 
ذكرا أو أنثى ،من
فرض زكاة الفطر من رمضان ،على كل حر أو عبدً ،
املسلمني)( ) ،فذكر أبو عيسى الغمذي :أن مال ًاا تفرد من بني
الثقات بزيادة قوله( :من املسلمني).
وروى عبيد اهلل بن عمر ،وأيو  ،وغريمها هذا احلديث :عن
نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة ،فأخذ هبا غري واحد من األئمة
واحتجوا هبا ،منهم (الشافعي) و (أمحد) ،رضي اهلل عنهم ،واهلل
أعلم.
ومن أمثلة ذلك حديث « :ك علت لنا األرض مسج ًدا،
طهورا»( ) .فهذه الزيادة تفرد هبا أبو مالك سعد
و ك علت دربِها لنا ً
بن طار األشجعي ،وسائر الروايات لفظها« :و علت لنا األرض
وطهورا».
مسج ًدا
ً
فهذا وما أشبهه يشبه القسم األول من حيث :أن ما رواه
اجلماعة عام ،وما رواه املنفرد بالزيادة خمصوص ،ويف ذلك مغايرة يف
أيضا القسم الثاين
الصفة ونوع من املخالفة خيتل به احلام .ويشبه ً

( ) املوطأ (.)5 5
( ) مسلم ( . )5
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من حيث :إنه ال منافاة بينهما من جهة أن الغبة من األرض( ).
واألقر واهلل أعلم ،أنه ال حيام يف ذلك حبام عام مطرد ال
يف الزيادة وال الوصل وال الرفع ،بل حيام يف كل مسألة على ِحدة
على ما ترجحه القرائن وهو الذي جيري على قواعد احملدثني ،فقد
يقبلون الزيادة وقد يردوهنا ،وقد حيامون بالوق  ،وتارة حيامون
للوصل وتارة لإلرسال وهو ما قول الغمذي وابن خزمية و الدارقطين
وغريهم( ).
فائدة:
من اشِهر من العلماء بِِبِ الزيادا ومعرفِها و معها:
 أبو بار عبد اهلل بن حممد النيسابوري. أبو نعيم اجلرجاين. أبو الوليد حسان بن حممد القرشي( ).***
( ) علوم احلديث (  )21/والباعث احلثيث ( )59و الباعث احلثيث للسخاوي
( .) /
( )فتح املغيث للسخاوي (  ) 5/النات على كتا ابن الصالح ( . ) 53/
( )فتح املغيث للسخاوي ( . ) 2/

بشرح المنظومة البيقونية

018

الحديث المقلوب
قال الناظم:
( ) * ..........................................
.......... * .........والمقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماي د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
( ) إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال راو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراو قِ َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـم *
* وقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِن قِ َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـم
الشـرح

(المقلوب) لغة :اسم مفعول من القلب قال تعاىل﴿ :لََق ِد
َح ُّق َوظَ َه َر أ ََم كر
ابَـَِـغَ كوا ال َِف َِـنَةَ ِم َن قَـ َب كل َوقَـلابكوا لَ َ
اء ال َ
ك َاأل ككم َ
ور َحِاى َ َ
اللا ِا َو كْ َم َ ا ِركْو َي﴾ [الِوبة ]54 :وهو حتويل الشيء عن وجهه.
اصطالحا:
ً

ْو :إبدال لفظ بآخر ،يف السند ،أو املنت ،بتقدمي ،أو تأخري،
وحنوه عمداً أو سهواً( ) .
وْو قسماي:
( ) فتح املغيث ( . ) 2/
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القسم األول( :مقلوب السند):
(إبدال راو ما براو قِ َس كم)

ودعريفا :هو ما وقع اإلبدال يف سنده ،وله صورتان:
 أن يقدم الراوي ويؤخر يف اسم أحد الرواة واسم أبيه،كحديث مروي عن (كعب بن مرة) فريويه الراوي عن (مرة بن
كعب).
شخصا بآخر بقصد اإلغرا  ،كحديث
 أن يبدل الراويً
مشه ٍور عن (سامل) فيجعله عن (نافع) .و ممن كان يفعل ذلك من
الرواة (محاد بن عمرو الن ِ
َّصييب).
مثالا :حديث رواه النصييب عن األعمش ،عن أيب صاحل عن
مرفوعا« :إذا لقيِم المشر ين في الطريق فال دبدؤوْم
أيب هريرة
ً
بالسال ».
فهذا حديث مقلو قلبه محاد ،فجعله عن األعمش ،وإمنا هو
معروف عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ،هاذا أخرجه
مسلم يف صحيحه.
وهذا النوع من القلب هو الذي يُطلق على راويه :أنه يسر
احلديث ( ).
( ) تدريب الراوي (  ) 3 /فتح املغيث للسخاوي ( /

).
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القسم الثاني( :مقلوب المِن):
(وقلب إسناد لمِن قسم).
تعريفه :وهو ما وقع اإلبدال يف متنه ،وله صورتان:
 أن يقدم الراوي ويؤخر يف بعض منت احلديث.مثالا« :حىت ال تعلم ميينه ما تنفق َشاله» ،والصوا « :حِى
دعلم شمالا ما دنفق يمينا»( ).
ومثال آخر :ما رواه البخاري وغريه عن أيب هريرة رضي اهلل
عنه يف احلديث املشهور وفيه« :أما النار فينشئ اهلل هلا أقو ًاما»؛
والصوا « :أما الجنة فينشئ اهلل لها أقواماً» كما هو يف
كثريا
الصحيحني ،وممن قال ذلك ابن حجر وابن القيم؛ ألنه خيال
ً
من النصوص القرآنية( ).

( ) البخاري ( )550ومسلم ( . ) 0
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده  .من طريق صاحل بن كيسان عن األعرج عـن
أيب هريرة (. )1339
قلت  :وهي لفظة شاذة .
قــال ابــن حجــر يف الفــتح  :قــال أبــو احلســم القابســي املعــروف يف هــذا املوضــع أن اهلل
ينشيء للجنة خلقاً  ،أما النار فيضع فيها قدمه  .مث قال  :وال أعلم يف شـيء مـن
األحاديث أن ينشيء للنار خلقاً إال هذا  .فتح الباري (. )300/ 5

=
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 أن جيعل الراوي منت هذا احلديث على إسناد آخر ،وجيعلإسناده ملنت آخر.
مثالا :أن (البخاري) رضي اهلل عنه قدم بغداد فاجتمع قبل
جملسه قوم من أصحا احلديث ،وعمدوا إىل مائة حديث ،فقلبوا
متوهنا وأسانيدها ،وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر ،وإسناد هذا
املنت ملنت آخر ،مث حضروا جملسه وألقوها عليه ،فلما فرغوا من إلقاء
تلك األحاديث املقلوبة التفت إليهم ،فرد كل منت إىل إسناده ،وكل
إسناد إىل متنه ،فأذعنوا له بالفضل( ).
* األسباب الحاملة لى القلب:
 قصد اإلغرا  ،لريغب الناس يف رواية حديثه ،واألخذ عنه. قصد االمتحان ،والتأكد من حفظ احملدث ،ومتام ضبطه،كالقصة اليت وقعت لإلمام البخاري.
 -الوقوع يف اخلطأ ،من غري قصد.

=

وقال ابن القيم  :وكما انقلب على بعضهم حديث ( ال يزال يلقى يف النـار فتقـول ) :
هل من مزيد  ....إىل أن قال  ( :وأما اجلنة فينشـى اهلل هلـا خلقـا يسـانهم إياهـا فقـال
 :وأما النار فينشئ اهلل هلا خلقا يسانهم إياها )  .الزاد ( . ) 5/
( ) سري أعالم النبالء ( .)302/
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حيما:
ضعي يف احلالتني إال أن ياون يف إبدال بعض الرواة أو
ٍ
حينئذ يف السند دون
كليهما ثقة ،فيقبل وال يضر التبديل والقلب
املنت ،فِنبا.
قصد:

وال خيلو القلب إما أن ياون عن قصد أو عن غفلة وغري
فإي اي ن ق د فال يخلو:

 إما أن ياون لإلغرا على سبيل الاذ  ،وممن كان يفعلذلك من الوضاعني :محاد بن عمرو النصييب ،وإمساعيل بن أيب حية
اليسع ،وهبلول بن عبيد الاندي ،فال شك يف أنه ال جيوز.
 وإما أن ياون لالختبار ،فقد فعله كثري من احملدثني مما يدلعلى جوازه شريطة أن ال يستمر عليه ،بل ينتهي بانتهاء احلاجة.
وإي اي القلب من غير ق د:
فال شك أن فاعله معذور؛ ألنه مل يقصد إليه ،إال أنه إذا كثر
جيعل احملدث ضعي ًفا لضع حفظه وضبطه( ).

( )نزهة النظر (  )9تنقيح األفاار للصنعاين ( . ) 0 /
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أشهر اليِب المؤلفة فيا:
 كتا (رافع االرتياللخطيب البغدادي.

يف املقلو من األمساء واأللقا )

***
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الحديث الفرد
قال الناظم:
( ) والف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قيدد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة *
* أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ او ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشـرح
هذا شروع من الناظم يف ذكر الفرد يف هذا البيت والذي يظهر
واهلل أعلم أن الناظم يفر بني (الحديث الغريب) و(الحديث
الفرد)  ،وقد تقدم ذكر تعري احلديث الغريب وحامه ،ولان
سنتناول ماذكره الناظم يف هذا البيت .
(الفرد) لغة :نص الزوج ،ومن ال نظري له.
اصطالحا:
ً

هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.

قولا( :ما قيددا بثقة) :أي :هو أن يتفرد ثقة معني بروايته ،من
أصحابه أو تالميذه( ) .كقوهلم  ( :مل يروه ثقة عن نافع إال مالك) ،
وقد ياون هذا احلديث قد رواه عن نافع قوم من الرواة لانهم ضعفاء
( ) الباعث احلثيث (.)59

الدرة السنية

055

قولا( :أو مِ) :أي:الذي قيدت روايته بتفرد مجاعة ،عن
واحد ،أو مجاعة عن مجاعة.
قولا( :او ق ر) :أي الذي قصروه على را ٍو من وجه آخر،
عن غري هذا الشيخ .كقوهلم :تفرد به فالن عن فالن ،وإن كان روي
من وجه آخر ،عن غري هذا الشيخ.
وْو قسماي:
القسم األول :الفرد المطلق:
وْو :ما تفرد به راويه عن مجيع الرواة ،فلم يروه أحد غريه.
كحديث« :إنما األ مال بالنيا  ،»...فقد تفرد به عن عمر
بن اخلطا رضي اهلل عنه علقمة ،وعن علقمة حممد التيمي ،وعنه
حيىي األنصاري.
حيما:
خيتل باختالف أحواله ،ومها حالتان:
 د مخالفة راويا لغير  :فإذا كان الراوي ثقة فحديثهصحيح ،وهاذا.
ائدا مل يروه أحد
أمرا ز ً
دنبيا :إذا روى راوي (الفرد المطلق) ً
عدال حافظًا متقنًا موثوقًا به كان ما تفرد به
غريه ،فينظر :فإذا كان ً
صحيحا).
(
ً
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وإن كان دون ذلك يف احلفظ والضبط كان ما انفرد به
(حسنًا).
 مخالفة راويا لغير :أ -إذا كان الراوي واملخال متساويني ،وال ميان ترجيح
أحدمها على اآلخر ،فاملروي (مضطرب).
(شاذ).

 -إذا كان الراوي ثقة خال

من هو أوىل منه ،فاملروي

ت -إذا كان الراوي ضعي ًفا واملخال ثقة فاملروي (منير).
القسم الثاني :الفرد النسبي:
اجلهة.

ْو :ما يقع فيه التفرد بالنسبة إىل جهة خاصة ،أيًّا كانت تلك
وقد قسم الحافظ ابن حجر ْآا النوع إلى أربعة أقسا :
 -دفرد شخص ن شخص:

مثالا :ما أخرجه البخاري يف صحيحه قال :حدثنا خالد بن
جابرا رضي
حيىي قال :حدثنا عبد الواحد بن أمين عن أبيه قال :أتيت ً
اهلل عنه فقال :إنا يوم اخلند حنفر ،فعرضت كدية شديدة (فجاء
رسول اهلل  فقالوا :هذه كدية عرضت يف اخلند فقال النيب« :أنا
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نازل»)( ).
فهذا احلديث تفرد بروايته :عبد الواحد عن أبيه من حديث
جابر ،وقد روي من غري حديث جابر.
 دفرد أْل بلد ن شخص:مثالا :ما رواه عبد اهلل بن بريدة عن أبيه عن النيب  أنه قال:
«القضاة ثالثة اثناي في النار وواحد في الجنة ،فأما ا ثناي:
فقاض قضى بغير الحق وْو يعلم فهو في النار ،وقاض قضى
بغير الحق وْو يعلم فهو في النار ،وأما الواحد الآ ْو في
الجنة :فقاض قضى بالحق فهو في الجنة»( ).
فقد تفرد برواية هذا احلديث اخلرسانيون ،قال احلاكم( :رواته
عن آخرهم مراوزة)( ).
دفرد شخص ن أْل بلد:جدا وصورته:
قال احلافظ( :وهو عاس الذي قبله ،وهو قليل ً

أن ينفرد شخص عن مجاعة حبديث تفرد به)(.)5
( ) أخرجه البخاري ( .)3 0
( ) أخرجه أبو داود ( .) 51
( ) معرفة علوم احلديث ( ).
( )3النات على ابن الصالح ( .) 19/
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-5دفرد أْل بلد ن أْل بلد أكخرى:
مثالا :ما أخرجه احلاكم من حديث احلسني بن داود البلخي،
قال :ثنا الفضيل بن عياض ،قال :ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة
عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل « :يقول اهلل ز و ل
للدنيا :يا دنيا اخدمي من خدمني وأدعبي يا دنيا من خدمك».

قال احلاكم :هذا حديث من أفراد اخلراسانيني عن املايني؛ فإن
احلسني بن داود  ،بلخي و الفضيل ِعداده يف املايني( ).
فائدة:
مظاي األحاديث األفراد:
 مسند البزار:أليب بار أمحد بن عمرو البصري. املعجم األوسط :أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين.فائدة:
أفراد البخار :
يراد هبا تلك الصحيحة اليت أخرجها اإلمام البخاري يف
( ) معرفــة علــوم احلــديث ( ) تــدريب ال ـراوي (  ) 90/فــتح املغيــث للســخاوي
( . ) 2/قلـ ــت :واحلسـ ــني البلخـ ــي ،امسـ ــه سـ ــنيد قـ ــال ابـ ــن حجـ ــر  :ضـ ــعي ؛
التقريب( .) 55
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صحيحه ،ومل خيرجها مسلم.
أفراد البلداي:
هو تفرد أهل بلد أو قطر أو قبيلة حبديث ال يروونه لغريهم ،كحديث
عائشة( :صلى رسول اهلل  على سهيل بن البيضاء يف املسجد)( ).
قال احلاكم :تفرد أهل املدينة هبذه السنة( ).
دنبيا:
قد يقع قوهلم( :تفرد به أهل ماة) ،أو( :تفرد به البصريون عن
املدنيني) أو حنو ذلك ،على احلديث الذي مل يروه إال واحد من أهل
ماة أو واحد من القبيلة ،وذلك على سبيل اجملاز ،كما يطلق العر
جمازا.
فعل الواحد على قبيلته ً

( ) أخرجه الغمذي ( .) 0
( ) الرسالة املستطرفة ص(.)25
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عل
الحديث ال كـم ّ
قال الناظم:
( ) 3ومــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض أو خفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا *
* معلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدْم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الشـرح
وْو لم برأسا غري الصحيح والسقيم ،واجلرح والتعديل.
أجل علوم
قال ابن الصالح :اعلم أن معرفة علل احلديث من ِّ
احلديث وأدقها وأشرفها ،وإمنا يضطلع بذلك أهل احلفظ واخلربة
والفهم الثاقب ،وهي عبارة عن أسبا غامضة قادحة فيه( ).
قال ابن مهدي( :ألن أعرف ِعلَّة حديث هو عندي أحب إيل
من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي) ( ).
عل) لغة :السقيم.
( ك
الم ّ
اصطالحا:
ً

علة ٍ
هو احلديث الذي اطلع فيه ٍ
خفية تقدح يف صحته مع أن
( ) مقدمة ابن الصالح (.)33
( ) معرفة علوم احلديث للحاكم (ح  ) 10-والعلل لنب أيب حامت ( . )9/
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ظاهره السالمة منها( ).
مثل وصل موقوف أو إرسال خفي أو انقطاع ،وحنو ذلك.
وال يَـ ْع ِرف هذا القسم إال اجلهابذة من احملدثني واحملققني
كاإلمام أمحد وبن املديين والبخاري و الدارقطين وابن معني وابن أيب
حامت ،ومن بعدهم كالبيهقي والذهيب والزيلعي ،وغريهم.
والبد أن تاون العلة غامضةً خفيةً قادحةً يف الصحة ،وإال كان
صحيحا وحبثه يف احلديث الصحيح؛ أل ّن احلديث الضعي ال
ً
يستفاد من البحث عن علله إذ هو ضعي حباله.
أ نا العلل:
للعلل أجناس كثرية ،ال ميان حصرها لدقة هذا النوع من أنواع علوم
احلديث وخفائه ،ومبجرد ما يشتمل احلديث على سبب خيرجه من الصحة
إىل الضع فإهنم يسمونه ًّ
معال ،ولذلك جتد يف كتب علل احلديث الاثري
من اجلرح بالاذ والغفلة وسوء احلفظ واجلهالة وغري ذلك.
وقد أطلق بعضهم اسم العلة على ما ليس بقادح  ،حنو إرسال
من أرسل احلديث الذي أسنده الثقة الضابط.
قال أبو يعلى اخلليلي( ) :من أقسام الصحيح ما هو صحيح
( ) مقدمة ابن الصالح ( .)2
( ) اإلرشاد للخليلي ( . ) 50/
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معلول( ،يعين بعلة غري قادحة) .
ومسّى الغمذي النسخ علة من علل احلديث( ).
المعل:
أقسا
ّ

المعل بحسب وقوع العلة إلى ثالثة أقسا :
ينقسم
ّ
المعل في السند:
القسم األول:
ّ

خرجه الغمذي وابن حبان من طريق ابن جريج عن
مثالا :ما ّ
موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال:
مجلسا فيثر فيا لغطا فقال قبل
قال رسول اهلل « :من لس
ً
أي يقو من مجلسا ذلك :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أي
إلا إ أنت ،أسِغفرك وأدوب إليك ،إ غفر اهلل لا ما اي في
مجلسا ذلك»( ).
قال احلاكم :هذا احلديث من تأمله مل يشك أنه من شرط
الصحيح ،وله علة فاحشة:
قال احلاكم :ثنا أمحد الورا قال مسعت أمحد القصار يقول:
مسعت مسلم بن احلجاج ،وجاء إىل البخاري فقبّل بني عينيه ،وقال:
ح ّدثك حممد بن سالم ،قال :ثنا خمُْلِد بن يزيد احلراين ،قال :أخربنا
( ) سنن الغمذي ( ) 333شرح العلل البن رجب ( . ) 3/
( ) أخرجه الغمذي (  ،) 3وابن حبان (.)593
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ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أيب هريرة عن النيب 
يف كفارة اجمللس ،فما ِعلته؟
قال البخاري :هذا حديث مليح ،وال أعلم يف الدنيا يف هذا
البا غري هذا احلديث ،إال أنه معلول ،ثنا به موسى بن إمساعيل،
قال ثنا ُوهيب ،قال :ثنا ُسهيل عن عون بن عبد اهلل قوله ،قال حممد
مساع من
بن إمساعيل :هذا أوىل ،فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة ً
سهيل( ).
ـل في المِن:
القسم الثاني :المع ُّ
مثالا :ما رواه أبو داود والغمذي من طريق معمر عن الزهري
عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل « :إذا
جامدا فألقوها وما حوهلا ،وإن كان
وقعت الفأرة يف السمن فإن كان ً
مائعا فال تقربوه»( ).
ً
قال الغمذي :مسعت حممد بن إمساعيل يقول :وحديث معمر
عن الزهري عن سعيد ابن املسيب عن أيب هريرة عن النيب ،هذا خطأ،
أخطأ فيه معمر ،قال :والصحيح حديث الزهري عن عبيد اهلل عن
ابن عباس عن ميمونة( ) .واللفظ الصحيح :أن رسول اهلل  سئل

( ) معرفة علوم احلديث ( .) 5
( ) أخرجه أبو داود (  ،) 23والغمذي (.) 192
( ) تعليقه بعد حديث رقم (.) 192
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عن فأرة سقطت يف مسن فقال« :ألقوْا ،وما حولها فاطرحو ،
و لوا سمنيم» رواه البخاري .وقد أفىت الزهري مبطلق هذا
احلديث( ).
قيل لسفيان :فإن معمراً حيدثه عن الزهري عن ابن املسيب عن
أيب هريرة ،قال :ما مسعت الزهري يقول إال عن عبيد اهلل عن ابن
عباس عن ميمونة عن النيب  ،ولقد مسعته منه مر ًارا( ).
عل سن ًدا ومِنًا:
الم ُّ
القسم الثالث :ك

خرجه النسائي و ابن ماجة من طريق بقية بن الوليد
مثالا :ما ّ
عن يونس عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل
« :من أدرك ر عة من صالة الجمعة وغيرْا فقد أدرك
ال الة»( ).
قال أبو حامت :سألت أيب عن هذا احلديث فقال :هذا خطأ يف
املنت واإلسناد ،إمنا هو الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب
« :من أدرك من صالة ر عة فقد أدر ها» .وأما قوله« :من
صالة اجلمعة» فليس هذا يف احلديث ،فوهم يف كليهما(.)5
( ) أخرجه البخاري (.)55 9
( ) أخرجه البخاري (.)55 2
( ) أخرجه النسائي ( ،)551وابن ماجة (
( )3العلل ( .)3 /

) واللفظ له.
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مســألة :بم ددرك ِ
العلة( )؟
 بتف ِرد الراوي.دنبا :جمرد تفرد الثقة ليس موجبًا للقدح حىت يتبني أن هذا
الثقة أخطأ فيما تفرد فيه.
ِ
مبخالفة غ ِريهِ له.
 وجود قرائن يهتدي إليها اجلهب ُذ من العلماء. -3اإلهلام من اهلل الناشئ عن اإلخالص هلل تعاىل وممارسة هذا
العلم.
 -5النص على علة احلديث من قبل إمام من أئمة علم
احلديث العارفني هبذا الفن.
معرفة ِ
مسألة :ما ْو السبيل إلى ِ
ِ
الحديث؟
لة
ك

اخلطيب :السبيل إىل معرفة علة احلديث أن جتمع بني طرقه،
قال
َ
ُ
وتنظر يف اختالف رواته ،وتعترب مبااهنِم من احلفظ ،ومنـزلت ِهم يف اإلتقان
والضبط( ).
( ) شرح علل الغمذي ال بن رجب (  )155/علوم احلديث للحاكم ( ) 95شرح
ألفية العراقي (. ) 00
( ) اجلامع ألخال الراوي وآدا السامع ( .) 95/
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وقال ابن املديين :البا إذا مل جتمع طرقه ،مل يتبني خطؤه( ).
ِ
اإلسناد:
مسألة :العلةك في
العلة في اإلسناد قد دقدح في صحة المِن ،وقد دقدح:
ِ
اإلسناد الِي دقدح في صحة المِن:
فأما لّة
فااإلعالل باإلرسال ،والوق وغري ذلك.
وعلّة اإلسناد اليت ال تقدح يف صحة املنت:
مثالها :حديث رواه يعلى بن عبيد الطَّنَافسي أحد رجال
الصحيح ،عن سفيان الثوري ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر ،عن
بالخيا ِر» احلديث .فوهم يعلى بن ٍ
ِ
عبيد على
النيب  ،قال« :البَـيِّـ َعاي َ
ّ
سفيان يف قوله :عمرو بن دينار .وإّمنا املعروف من حديث سفيان ،عن
عبد اهلل بن دينا ٍر ،عن ابن عمر .هاذا رواه األئمة من أصحا سفيان
الفضل بن دكني ،وعبيد اهلل بن موسى العبسي ،وحممد بن
كأيب نعيم ْ
يوس الفريايب ،وخملد بن يزيد ،وغريهم .وهاذا رواه عن عبد اهلل بن
دينار شعبة ،وسفيان بن عيينة ويزيد بن عبد اهلل بن اهلاد ،ومالك بن
أنس من رواية ابن وهب عنه .واحلديث مشهور ملالك ،وغريه ،عن نافع،
عن ابن عمر .وأما رواية عمرو ب ِن دينار له فوهم من يعلى بن عبيد،
وقال عثمان بن سعيد ،عن حيىي بن معني :يعلى بن عبيد ضعي يف
( ) مقدمة ابن الصالح (.)33
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الثوري ،ثقة يف غريه( ).
حيما:
من أقسام احلديث الضعي إذا كانت العلةُ قادحةً يف الصحة.
أشهر اليِب المؤلفة فيا:
علل احلديث :لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي.العلل الواردة يف األحاديث النبوية :لعلي بن عمرالدارقطين.
العلل :لعلي بن املديين.قال ابن كثري :من أحسن كتا وضع يف ذلك وأجلّه وأفحله:
كتا العلل البن املديين.
-3العلل :للخالل.
فائدة:
يقع يف مسند (احلافظ أيب بار البزار) من التعاليل ما ال يوجد
يف غريه من املسانيد.

( ) فتح املغيث للعراقي (.) 03
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الحديث المضطرب
قال الناظم:
( ) 5وذو اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِن *
* مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطرب ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أكْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الشـرح
لغة :هو اسم فاعل من (االضطرا ) وهو اختالل األمر وفساد
نظامه.
اصطالحا:
ً

ٍ
الذي رِوى على أَوج ٍه ٍ
متساوية يف القوة وال ميان اجلمع
خمتلفة
ُْ
ُ َ
( )
بينها أو ترجيح أحدها على اآلخر حبال .
قدحا ،أما ما مل يؤثر
قال ابن حجر( :االختالف الذي يؤثر ً
قدحا فليس مبضطر ).
ً

وقال أيضا(:واختالف الرواة يف اسم رجل ال يؤثر يف ذلك،
ألنه إن كان ذلك الرجل ثقة فال يضر ،وإن كان غري ثقة فضع
احلديث إمنا هو من قبل ضعفه ال من قبل اختالف الثقات يف امسه)

( ) مقدمة ابن الصالح ( )93الباعث احلثيث (. )19
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( ).
يشِرط لِحقق ا ضطراب شرطاي:
معانيها.
أخرى.

 اختالف روايات األحاديث ،حبيث ال ميان اجلمع بني -تساوي الروايات يف القوة حبيث ال ميان ترجيح رواية على

أقسا ا ضطراب:
ينقسم ا ضطراب إلى ثالثة أقسا :
 مضطرب السند وْو ثير:مثالا :حديث أيب بار رضي اهلل عنه أنه قال :يا رسول اهلل،
قد شبت؟ قال« :شيبِني ْود والواقعة والمرسال  ،و م
يِساءلوي ،وإذا الشمس ور ».
قال الدارقطين :هذا مضطر  ،فإنه مل يـُْرَو إال من طريق أيب
اختُل عليه فيه على حنو عشرة أوجه ،فمنهم من رواه
إسحا  ،وقد ْ
مرسال ،ومنهم من رواه موصوال ...إخل ،ورواته ثقات ال ميان ترجيح
ً
( ) النات على كتا ابن الصالح ( . ) 3 /
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بعضهم على بعض واجلمع متعذر( ).
 مضطرب المِن وْو قليل:مثالا :ما رواه الغمذي من حديث فاطمة بنت قيس قالت:
( ُسئل رسول اهلل  عن الزكاة فقال« :إي في المال ًّ
لحقا سوى
الز اة» ،ورواه ابن ماجة« :ليس في المال حق سوى الز اة» .قال
العراقي( :فهذا مضطر ال حيتمل التأويل)( ).
معا:
 مضطرب السند والمِن ًمثاله :حديث عبد اهلل بن عايم أن رسول اهلل  كتب إىل
جهينة قبل موته بشهر( :أن ال تنتفعوا من امليتة بإها وال
عصب)( ).
قال الغمذي :ترك أمحد هذا احلديث ملا اضطربوا يف إسناده ،حيث
رواه بعضهم فقال :عن عبد اهلل بن عايم عن أشياخ له من جهينة(.)3
قال ابن حجر :االضطرا يف سنده فإنه تارةً قال( :عن كتا
عمن قرأ
النيب  ،)وتارة( :عن مشيخة من جهينة) ،وتارةّ ( :
الاتا ) واالضطرا يف املنت :فرواه األكثر من غري تقييد ،ومنهم من
( ) العلل للدارقطين ( .) 9 /
( ) فتح املغيث (.) 0
( ) أخرجه الغمذي ( ) 1 9والنسائي ( )3 39وغريمها.
( )3ساقه بعد حديث رقم (.) 1 9

الدرة السنية

070

يوما أو ثالثة أيام( ).
رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعني ً
ممن يقِ ا ضطراب؟
 قد يقع من را ٍو واحد ،بأن يروي احلديث على أوجهخمتلفة .وممن عرف باضطرا الرواية على نفسه :ابن هليعة .
 وقد يقع االضطرا من مجاعة؛ بأن يروي كل منهماحلديث على وجه خيال رواية اآلخرين.
حيما:
الضع ؛ ألنه يشعر بعدم ضبط الرواة للحديث فياون من
هذا البا ضعيفا ما مل ميان اجلمع أو الغجيح كما تقدم.

( ) التلخيص احلبري (

).
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الم َدرج
الحديث ك
قال الناظم:
( ) 5والم ـ ـ ـ ــدر ا ف ـ ـ ـ ــي الح ـ ـ ـ ــديث م ـ ـ ـ ــا أد ـ ـ ـ ــت *
* م ـ ـ ـ ـ ـ ــن بع ـ ـ ـ ـ ـ ــض ألف ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرواة اد ـ ـ ـ ـ ـ ــلت
الشـرح
لغة :اسم مفعول من أدرج ،يقال أدرجت امليت يف القرب :إذا
أدخلته فيه.
اصطالحا:
ً

( ) .

هو ما غُري سيا إسناده ،أو أٌدخل يف متنه كالم لـيس منـه
وذلك بأن يزيد أحد الرواة يف احلديث ما لـيس منـه ،كلمـة إمـا ُم َف ِس َـرًة
للفــظ ،أو مبينــة للمعــىن ،وقــد يــأيت مــن بعــد هــذا ال ـراوي فــريوي هــذه
الالمة متصلة باحلديث لتومهه أهنا منه.
أنواع اإلدراج:
إما مدرج في المِن وإما مدرج في السند:
( ) نزهة النظر (. )25
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فأما مدرج اإلسناد :وهو ما غُ ّري سيا إسناده.فله أربعة أنواع:
 أن ياون عنده متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني ،فريويهمامقتصرا على أحد اإلسنادين ،أو يروي أحد احلديثني بإسناده
عنه را ٍو
ً
اخلاص به ،لان يزيد فيه من املنت اآلخر ما ليس يف األول( ).
مثالا :ما روى سعيد بن أيب مرمي عن مالك عن الزهري عن
أنس بن مالك أن رسول اهلل  قال « :دباغضوا ،و دحاسدوا،
و ددابروا ،و دنافسوا.»...
فلفظة« :ال تنافسوا» مزيدة يف هذا احلديث من حديث آخر
ملالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب  قال:
«إيا م والظن ،فإي الظن أ آب الحديث ،و دجسسوا و
دحسسوا و دنافسوا»( ).
 أن يروي بعض الرواة حديثًا عن مجـاعة ،وبينهم يف إسنادهاختالف ،فيجمع الال على إسناد واحد مما اختلفوا فيه ،ويدرج رواية
من خالفهم معهم على االتفا  ،وال يبني االختالف.
مثالا :ما رواه الغمذي( ) عن بـُْن َدار ،عن عبد الرمحن بن
مهدي ،عن سفيان الثوري ،عن واصل ،عن منصور ،عن األعمش،
( ) تدريب الراوي ( . ) 0/
( ) أخرجه مسلم (  ) 55شرح النخبة (. )25
( ) سنن الغمذي ( . ) 2
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عن أيب وائل ،عن عمرو بن شرحبيل ،عن عبد اهلل ،قال( :قلت :يا
رسول اهلل ،أي الذنب أعظم؟ )...احلديث ،وهاذا رواه حممد بن
كثري العبدي ،عن سفيان فيما رواه اخلطيب ،فرواية واصل هذه
عمرا،
مدرجة على رواية منصور ،واألعمش ،وألن و ً
اصال ال يذكر فيه ً
بل جيعله عن أيب وائل ،عن عبد اهلل ،هاذا رواه شهبة ،ومهدي بن
ميمون ،ومالك بن ِم ْغول ،وسعيد بن مسرو  ،عن واصل.
معا حيىي بن سعيد القطان يف روايته عن
وقد بني اإلسنادين ً
وفصل أحدمها عن اآلخر ،فرواه البخاري يف صحيحه يف
سفيانّ ،
(كتا احملاربني) ،عن عمرو بن على ،عن حيىي عن سفيان عن
منصور واألعمش كالمها عن أيب وائل عن عبد اهلل من غري ذكر
عمرو بن شرحبيل.
ندار عن بن مهدي عن
قال العراقي  :لان رواه النسائي عن بٌ َ
سفيان عن واصل وحده  ،وعن أيب وائل عن عمرو فزاد يف السند
عمراً  ،من غري ذكر أحد ،وكأن ابن مهدي ملا حدث به عن سفيان
عن منصور  ،واألعمش وواصل بإسناد واحد  ،ظن الرواة عن ابن
مهدي اتفا طرقهم فاقتصر على أحد شيوخ سفيان( ).
 أن ياون منت احلديث عند را ٍو بسند إال طرفًا منه ،فإنهتاما باإلسناد األول.
عنده بسند آخر ،فريويه را ٍو عنه ًّ
( ) تدريب الراوي ( . ) 0/
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مثالا :ما رواه أبو داود من رواية زائدة ،وشريك ،ورواه النسائي
من رواية ابن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب ،عن أبيه عن وائل ابن
حجر يف صفة صالة رسول اهلل  وقال فيه« :مث جئتهم بعد ذلك
يف زمان فيه برد شديد فرأيت الناس ،عليهم ُجل الثيا  ،حترك
أيديهم حتت الثيا » ليس هو هبذا اإلسناد ،وإمنا أدرج عليه ،وهو
من رواية عاصم ،عن عبد اجلبار بن وائل ،عن بعض أهله ،عن وائل
وهاذا رواه مبينًا زهري بن معاوية ،وشجاع بن الوليد ،فميَّ َـزا قصة
حتريك األيدي من حتت الثيا  ،وفصالها من احلديث وذكرا
إسنادمها ،قال موسى بن هارون احلمال :وهذه رواية منضبطة اتفق
عليها زهري ،وشجاع بن الوليد ،ومها أثبت له رواية ممن روى رفع
األيدي من حتت الثيا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل،
وقال ابن الصالح :إنه الصوا ( ).
كالما
 -3أن يسو الراوي اإلسناد فيعرض له عارض فيقول ً
من قبل نفسه ،فيظن من مسعه أن ذلك الاالم هو منت ذلك اإلسناد
فريويه عنه كذلك( ).
مثالا :ما وقع لثابت بن موسى الزاهد أنه دخل على شريك
القاضي وهو يقول :حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال:
قال رسول اهلل  فدخل ثابت عليه فلما نظر إىل ثابت قال« :من
( ) علوم احلديث البن الصالح ( . )95/
( ) شرح النخبة (. )25
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كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار» .يريد به ثابتًا فظن ثابت
أن ذلك سند احلديث ،فاان حيدث به هبذا اإلسناد( ).
وإدراج المِن :لا ثالث حا

:

 تارة ياون يف أول احلديث  ،وذلك أن الراوي يقول كالماًيريد أن يستدل عليه باحلديث  ،فيأيت به بال فاصل فَـيُتوهم أنه من
جدا: ،
احلديث ،وهو نادر ً
مثالا :قال أبو هريرة رضي اهلل عنه« :أسبغوا الوضوء ويل
لألعقا من النار»( ) فقوله«أسبغوا الوضوء» مدرج من كالم أيب
هريرة كما بني ذلك رواية البخاري( )  ،من طريق آدم عن شعبة عن
حممد بن زياد عن أيب هريرة  قال  :أسبغوا الوضوء  ،فإين مسعت
أبا القاسم  يقول« :ويل لألعقا من النار» .
 تارة ياون اإلدراج يف وسط احلديث  ،وذلك أن يستنبطالراوي حاماً من احلديث قبل أن يتم  ،فيدرجه  ،أو يفسر بعض
األلفاظ الغريبة :
فمن األول  :ما جاء عن بسرة بنت صفوان قالت  :مسعت
).
( ) أخرجه ابن ماجة (
( ) أخرجه الطيالسي (. ) 90
( ) البخاري (. ) 55
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رسول اهلل  يقول  « :من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه( ) فليتوضأ
»
قال الدارقطين بعد أن سا هذا احلديث :كذا رواه عبداحلميد
بن جعفر ،عن هشام ،ووهم يف ذكر األنثيني و الرفغ ،وإدراجه ذلك
يف حديث بسرة ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واحملفوظ أن ذلك
من قول عروة غري مرفوع ،كذلك رواه الثقات عن هشام ،منهم أيو
السختياين ،ومحاد بن زيد وغريمها( ).
ومثال الثاني :ما روته عائشة  أن النيب  كان( :يتحنث
يف غار حراء وهو التعبد ،الليايل ذوات العدد) ( ) .فأدرج الزهري يف
وسط احلديث كلمة (التعبد).
 وتارة ياون اإلدراج يف آخر احلديث:مثالا :ما يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهلل عنهما( :هنى
( ) أصول الفخذين من باطن ومها ما اكتنفا أعايل جانيب العانة  .انظر لسان العر
مادة (الرفغ) .
( ) أخرجه الدارقطين (  ) 32/يف سننه من رواية عبداحلميد بن جعفر عن هشام
عن عروة عن أبيه عن بسرة .
وقال النووي يف اجملموع (  )33/عن حديث عبداحلميد بن جعفر :هذا حديث
باطل موضوع ،وإمنا هو من كالم عروة ،كذا قاله أهل احلديث.
قلت  :وكل من روى احلديث من طريق هشام  ،مل يذكر هذا اللفظ املرفوع .
( ) البخاري ( ) .
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رسول اهلل  عن الشغار) ( ) والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على
أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صدا  ،وتفسري الشغار مدرج من
بعض الرواة  ،قيل مالك وقيل نافع.
أسباب اإلدراج:
بالتعبد.

 أن يقصد الراوي تفسري كلمة غريبة كتفسري التحنث -أن يقصد الراوي بيان متام عمل.

مثالا :حديث ابن مسعود يف التشهد ،ويف آخره( :فإذا قلت
ذلك فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم ،وإن شئت أن
تقعد فاقعد) ( ) فقوله( :فإذا قلت ...إخل) مدرج من كالم ابن
مسعود ال من كالم رسول اهلل .
يف يعر اإلدراج؟
 أن جييء منفصال يف رواية أخرى. أن ينص عليه إمام من األئمة. أن يقر الراوي بنفسه أنه أدرج هذا الاالم. -3استحالة صدوره من النيب  كقول أيب هريرة يف حديث:

( ) البخاري (  )5ومسلم (. ) 3 5
( ) ابو داود يف سننه (. )910
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«للعبد اململوك الصاحل أجران والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل
اهلل وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك»( ).
وو ا اسِحالِا :أن أمه عليه السالم قد ماتت وهو صغري.
حيما:
حيرم اإلدراج بإمجاع أهل احلديث ،والفقه.
قال السمعاين( :من تعمد اإلدراج ،فهو ساقط العدالة ،وممن
حيرف الالم عن مواضعه ،وهو ملحق بالاذابني) ،وجيوز يف تفسري
كلمة ،وحنوها إذا ظهر اإلدراج ومل يلتبس بقول النيب  ،وقد فعله
الزهري وغري واحد من األئمة( ).
أشهر اليِب المؤلفة فيا:
الفصل للوصل واملدرج يف النقل :للخطيب البغدادي.تقريب املنهج بغتيب املدرج :لنب حجر.امل ْدرج إىل معرفة املدرج :جالل الدين السيوطي.ُ
َ

( ) البخاري (. ) 532
( ) تدريب الراوي ( . ) /
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الم َدبّج
الحديث ك
قال الناظم:
( ) 1ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا *

* مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدبج فا رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًّ
حقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وانِخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الشـرح

(المدبج) لغة :اسم مفعول من (التدبيج) مبعىن التزيني.
اصطالحا:
ً

هو رواية القرين عني قرينه حبيث ياونان متقاربني يف السن أو
اإلسناد أو العلم( ).
فمىت روى كل منهم عن اآلخر مسى (مدجبًا).

قال العراقي :أول من مساه بذلك الدارقطين فيما أعلم.
وقال :إال أنه مل يقيده باوهنما قرينني ،بل وإن كان أحدمها
أكرب( ).
( ) الباعث احلثيث ( ) 95تدريب الراوي ( )1 5/معرفة علوم احلديث للحاكم
(. )511
( ) التقييد (. ) 3
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وهذا البا يسمى (رواية األقراي).
وينقسم إلى قسمين:
القسم األول :المدبج:
هو الذي ذكره الناظم يف هذا الفصل :وقد ذكر سل ًفا يف
التعري االصطالحي.
مثال المدبج في رواية ال حابة:
عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن اآلخر.
ومثالا في الِابعين:
الزهري عن عمر بن عبد العزيز ،والعاس.
مثالا في أدباع الِابعين:
مالك عن الزهري ،والعاس.
مثالا في أدباع أدباع الِابعين:
أمحد بن حنبل عن علي بن املديين ،والعاس .وغري ذلك من
الطبقات
القسم الثاني من رواية األقراي :ما ليس بمدبج:
وهو أن يروي أحد القرينني عن اآلخر وال يروي اآلخر عنه.
مثالا :رواية سليمان التيمي عن مسعر :قال احلاكم وال أحفظ

بشرح المنظومة البيقونية

081

ملسعر عن سليمان رواية( ).
فائددا:
حىت ال يظن الزيادة يف اإلسناد أو اخلطأ وسوء احلفظ يف
الراوي.
***

( ) الباعث احلثيث ( ) 95تدريب الراوي ( )1 5/معرفة علوم احلديث للحاكم
(. )511
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الحديث المِفق والمفِرق
قال الناظم:
( ) 2مِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق لفظً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وخطً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق *
* وضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذ رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المفِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
الشـرح
(المِفق) لغة :اسم فاعل من االتفا  ،معناه :املتوافق بعضه
مع بعض .،أو املتقار .
اصطالحا:
ً

فصاعدا ،خطًا ،ولفظًا،
هو أن تتفق أمساء الرواة وأمساء آبائهم
ً
وختتل أشخاصهم.
ومنه :أن تتفق أمساؤهم وكناهم ،أو أمساؤهم ونسبتهم وحنو
ذلك( ).
وْو أقسا :
القسم األول :من ادفقت أسماؤْم وأسماء آبائهم.
( ) تدريب الراوي ( . )2 0/
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كاخلليل بن أمحد ستة:
 شيخ سيبويه. أبو بشر املزين البصري. أصبهاين. -3أبو سعيد السجزي القاضي احلنفي.
 -5أبو سعيد البسيت القاضي ،روى عنه البيهقي.
 -5أبو سعيد البسيت الشافعي ،روى عنه أبو العباس العذري.
القسم الثاني :من ادفقت أسماؤْم وأسماء آبائهم وأ دادْم.
كأمحــد بــن جعفــر بــن محــدان أربعــة كلهــم يــروون عمــن يســمى
عبد اهلل ويف عصر واحد:
 القطيعي أبو بار عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل.الس َق ِط ُي ًٍ أبو بار عن عبد اهلل بن أمحد الدورقي.
 ً -دينوري عن عبد اهلل بن حممد بن سنان.

 -3طرسوسي عن عبد اهلل بن جابر الطرسوسي.
القسم الثالث :ما ادفق في الينية والنسبة:
كأيب عمران اجلويين ،اثنان:
 -عبد امللك بن حبيب األزدي ،وهو التابعي رأى عمران بن
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حصني.
 وموسى بن سهل البصري.القسم الرابِ :ما ادـفق في ا سم فقط أو الينية فقط:
 محاد ،ال يدرى هل هو ابن زيد أو ابن سلمه. أبو محزة ،كلهم يروي عنهم شعبة.ويوجد غري ذلك مما يبحث يف مظانه.
القسم الخامس :ما ادفق في اسما واسم أبيا ونسبِا.
كـمحمد بن عبد اهلل األنصاري (من قبيلة األنصار) :وهم

أربعة:

 حممد بن عبد اهلل بن املثىن. حممد بن عبد اهلل بن حفص. حممد بن عبد اهلل بن زيد. -3حممد بن عبد اهلل بن زياد.
القسم الساد  :ما ادفقت ناْم وأسماء آبائهم.
كـأيب بار بن عياش :وهم ثالثة:
كنيته.

 -الاويف القارئ الشهري ،واسم جده سامل ،وقيل أن امسه
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 محصي. سلمي.القسم السابِ :ما ادفق فيا ا سم و نية األب:
كـصاحل بن أيب صاحل أربعة تابعيون:
 أبو حممد املدين ،واسم أيب صاحل نبهان ،وقيل غري ذلك. أبو عبد الرمحن املدين السمان ،واسم أيب صاحل ذكوان. صاحل بن أيب صاحل السدوسي. -3صاحل بن أيب صاحل الاويف موىل عمرو بن حريث
( )
املخزومي ،واسم أيب صاحل ِمهران.
***
متاما وهو واضح.
(المفِرق) :وهو ضد املتفق ً
فائددا:
فائدته عظيمة ال بد لطالب العلم منه وإال وقع يف التخليط بني
خمتص
الرواة :وهو مييز الثقة من الرجال والضعي وهذا العلم
ٌّ
باألسانيد.
( ) تدريب الراوي ( .)2 0/

الدرة السنية

087

أشهر اليِب المؤلفة فيا:
 املتفق الابري :أليب بار اجلوزقي ،حممد بن عبد اهللاخلرساين.
 غنية امللتمس وإيضاح امللتبس :اخلطيب البغدادي. املتفق واملفغ  :للخطيب أيضا.وغري ذلك من املؤلفات.
***
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الحديث المؤدلف والمخِلف
قال الناظم:
( ) 9مؤدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف مِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط *
* وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مخِل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َخ

الغل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

الشـرح
(المؤدلف) لغة :اسم فاعل من (االئتالف) مبعىن االجتماع
والتالقي.
اصطالحا:
ً

أن تتفق األمساء أو األلقا
وختتل يف اللفظ( ).

أو الاىن أو األنسا

يف اخلط

ِ
سور و ُمسور ،والثوري
مثالا :سالم وسالَّم والبزار والبزاز وم َ
والتوزي ،وغري ذلك.
مسألةْ :ل لا ضابط؟
 أ ثركل اسم مبفرده.

ضبَط باحلفظ،
ضابط لا ،لاثرة انتشاره وإمنا يُ ْ

( ) تدريب الراوي ( . )190/
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 ومنا ما لا ضابط ،وهو قسمان:أ -ما له ضابط على العموم :أي ال بالنسبة لاتا خمصوص ،أو
سالم) كله مشدد الالم إال مخسة،
كتب خمصوصة ،مثل أن نقولّ ( :
وهم:
 سالم والد عبد اهلل بن سالم اإلسرائيلي الصحايب. سالم والد حممد بن سالم البي َاْندي البخاري ،شيخالبخاري.
 سالم بن حممد بن ناهض املقدسي. -3وسالم جد حممد بن عبد الوها
املعتزيل.

بن سالم اجلبائي

 -5سالم بن أيب احلقيق.
 ما له ضابط بالنسبة لاتا خاص أو كتب خمصوصة:املوطأ (يسار)
مثل أن نقول :إن كل ما وقع يف الصحيحني و َ
فهو بالياء والسني ،إال حممد بن (بشار) فهو بالباء والشني.
ومجيع ما فيها على صورة بِشر فهو بالشني املنقوطة وكسر
الباء ،إال أربعة :فإهنم بالسني املهملة وضم الباء ،وهم( :عبد اهلل بن
بُ ْسر املازين) من الصحابة ،و(بسر بن سعيد) ،و(بسر بن عبيد اهلل
ِ
ـحجن الديلي) .وقد قيل يف (ابن حمجن):
احلضرمي) ،و(بسر بن م ْ
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(بشر) ،بالشني املنقوطة ،حااه (أمحد بن صاحل املصري) ،عن مجاعة
من ولده ورهطه .وباألول قال (مالك) واألكثر.
ومجيع ما فيها على صورة (بشري) ،بالياء املثناة من حتت قبل
الراء ،فهو :بالشني املنقوطة والباء املوحدة املفتوحة ،إال أربعة :فاثنان
منهم بضم الباء وفتح الشني املعجمة ،ومها( :بُ َشري بن كعب
العدوي) ،و(بشري بن يسار) .والثالث( :يُ َسري بن عمرو) ،وهو:
أيضا:
بالسني املهملة وأوله ياء مثناة من حتت مضمومة ،ويقال فيه ً
أسري .والرابع (قَطَ ْن بن نُسري) ،وهو :بالنون املضمومة والسني
املهملة .إىل غري ذلك واهلل أعلم( ).
فائددا:
جتنب التصحي يف أمساء الرجال.
وضده( :المخِلف):
أشهر اليِب المؤلفة فيا:
تصحيفات احملدثني:أليب أمحد احلسن بن عبد اهللالعساري.
املؤتل واملختل  :للدارقطين.-املؤتل

واملختل  :البن الفرضي أيب الوليد عبد اهلل بن

( ) تدريب الراوي ( . )19 /
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حممد القرطيب.
إىل غري ذلك من املؤلفات.

***
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الحديث المنير
قال الناظم:
( ) 0والمنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راو غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا *
* دعديل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردا
الشـرح
يعرفه.

(المنير) لغة :اسم مفعول من (أناره) مبعىن جحده أو مل
اصطالحا:
ً

قد عرفه العلماء بتعريفات كثرية أشهرها تعريفان:

 هو احلديث الذي تفرد بروايته رجل ضعي وخالالثقات .وهو التعري الذي اعتمد عليه ابن حجر وغريه ( ).

به

مثالا :ما رواه أبو داود بسنده من طريق هشام بن سعد عن
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  قال( :جاء رجل إىل النيب 
أفطر يف رمضان.. ،فأتى َبعَرٍ فيه متر (...وفيه) وصم يوماً ماانه
واستغفر اهلل ) ( ) ،قال العالئي :تفرد به هاذا هشام بن سعد  ،وهو
ابن الصالح (  ) 5 /تدريب

( ) مقدمة صحيح مسلم ( )1النات على كتا
الراوي ( . ) 11/
( ) أبو داود يف السنن(  ) 9وابن عدي يف الاامل ( )3 /2وغريهم .
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فيه عامة أصحا الزهري الابار

قالت :وأورده ابن عدي يف مناكري هشام بن سعد .
قال النسائي :هذا حديث غري حمفوظ.
 هو احلديث الذي يف إسناده را ٍو ،فحش غلطه ،أو كثرتغفلته ،ليس فيه من الثقة واإلتقان ما حيتمل تفرده( ).
مثالا :حديث ُحبَـيّب بن حبيب الزيات عن أيب إسحا عن
مرفوعا« :من أقام الصالة وآتى
العيزار بن حريث عن ابن عباس
ً
الزكاة ،وحج البيت ،وصام ،وقرى الضي  ،دخل اجلنة» .قال أبو
حامت (منار؛ ألن غري ُحبيب من الثقات رواه عن أيب إسحا موقوفًا
وهو املعروف)( ).
الفرق بين (المنير) وبين (الشاذ):
 أي الشاذ ما روا المقبول مخال ًفا لمن ْو أولى منا.مثالا :ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أيب ُزكري حيىي بن
مرفوعا( :كلوا
حممد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ً
( ) النات على ابن الصالح ( . ) 55/
( ) تدريب الراوي ( . ) 12/
( ) العلل البن أيب حامت. ) 52/5( :
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البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أ َكلَه َغ ِ
ضب الشيطان).
قال النسائي( :هذا حديث منار) تفرد به أبو ُزكري وهو شيخ
صاحل ،أخرج له مسلم يف املتابعات ،غري أنه مل يبلغ مبلغ من حيتمل
تفرده)( ).
 أما المنير فما روا الضعيف مخال ًفا للثقة.مثالا :ما رواه ابن أيب حامت من طريق ُحبيّب بن حبيب الزيّات
عن أيب إسحا عن العيزار بن ُحريث عن ابن عباس عن النيب 
قال« :من أقام الصالة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضي ،
دخل اجلنة».
قال أبو حامت( :هو منار ،ألن غريه من الثقات رواه عن أيب
إسحا موقوفًا ،وهو املعروف).
قال ابن حجر :إن الشاذ واملنار جيتمعان يف اشغاط املخالفة،
ويفغقان يف أن الشاذ رواية ثقة أو صدو  ،واملنار رواية ضعي ( ).
حيما:
حديث ضعي شديد الضع  ،لضع
وخمالفته للثقات من جهة ثانية.
( ) تدريب الراوي.) 12/ ( :
( ) نزهة النظر (. ) 5

راويه من جهة،
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الحديث المِروك
قال الناظم:
( ) مِرو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد *
* وأ مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفا فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
الشـرح
(المِروك) لغة -:اسم مفعول مأخوذ من الغك.
اصطالحا:
ً

هو احلديث الذي يف إسناده راوي متهم بالاذ

(

).

وقد عرفه احلافظ السيوطي( :بأنه حلديث الذي ال خمالفة فيه،
وراويه متهم بالاذ  ،وبأن ال يروى إال من جهته ،وهو خمال
للقواعد املعلومة ،أو عُ ِرف به يف غري احلديث النبوي أو كان كثري
الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى :املغوك) ( ).
لان هذا التعري جيعل سبب ضع احلديث املغوك مغدد
بني فقد العدالة وفقد الضبط ،فياون تعري ابن حجر أقر
لالصطالح ،وذلك أن منشأ الضع هو اختالل العدالة بتّهامه
بالاذ .
( ) نزهة النظر ( . )2
( ) تدريب الراوي.) 30/ ( :
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مثالا :حديث جبارة بن ُمغلِّس عن إبراهيم بن عثمان العبسي عن
احلام عن ِمقسم عن ابن عباس ( :أن رسول اهلل  كان يرمي اجلمار
هر) ( ).
إذا زالت الشمس؛ وقَ َ
در ما إذا فرغ من رميه صلى الظُ َ

قال النسائي وأبو بشر الدواليب :عن إبراهيم بن عثمان
(مغوك احلديث) ( )وضعفه غريمها.
وقولا( :وأ معوا لضعفا فهو رد):
أي أمجع العلماء على طرح احلديث املغوك.
أسباب ادها الراو باليآب:
 -إما أن ينفرد حبديث ،وياون هذا احلديث خمال ًفا للقواعد

العامة

 وإما أن يُعرف الراوي بالاذ يف كالمه املعتاد. إذا َكثُر خطأ الراوي .حيما:
الرد وعدم القبول وهو حديث ضعي .

( ) ابن ماجة (. ) 053
( ) هتذيب الامال (  . ) 32/قلت  :وهو معلول بغري هذه العلة .
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الحديث الموضوع
قال الناظم:
( ) واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآب المخِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوع *
*

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآلك الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الشـرح

وقد ختم الناظم هذه املنظومة املباركة أقسام احلديث بشرها
وأعظمها إمثًا ،وهو احلديث املوضوع املاذو على النيب  الذي ال
حيل أن يرويه أحد منسوبًا إىل رسول اهلل  إال حال كونه واص ًفا ومبينًا
لوضعه حلديث مسرة بن جند  ،واملغرية بن شعبة قاال :قال رسول اهلل
« :من حدث ني بحديث ،يرى أنا آب ،فهو أحد
الياذبين»( ).
واملراد بالبيان هو التصريح كأن يقول :هذا كذ  ،أو باطل
وحنومها ،وال يقتصر على قوله :موضوع؛ ألنه رمبا يوجد من ال يعرف
معىن موضوع.
قال السخاوي :أنار بعض العجم على العراقي قوله يف حديث
حمتجا بأنه يف كتا من كتب احلديث ،مث جاء
سئل عنه :أنه كذ ًّ ،
( ) أخرجه مسلم.
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به من املوضوعات البن اجلوزي( ).

(الموضوع) لغة :اسم مفعول من (الوضع) ِضد الرفع .معناه
املنحط أو املسقط أو املختلق.
ُ
اصطالحا:
ً
( )
فعال
قوال أو ً
هو املختلق املصنوع املفغى على رسول اهلل ً 
عمدا أو جهال.
أو تقر ًيرا سواءً كان خطأ أو ً
مثاله( :اإلميان ال يزيد وال ينقص) ( ).

قال البخاري :من حدث به يستحق الضر واحلبس(.)5
مسألة :الوضِ في الحديث ييوي من هِين(: )5
األول:الِعمد والق د:
وهذا ظاهر وعُرفت به طائفة من اهللاى :مثل:
 حممد بن سعيد الشامي ،وكان من أجرأ الناس على وضعاحلديث ،حىت جاء عنه :أنه يسمع الاالم يستحسنه ،فيضع له
( ) فتح املغيث للسخاوي ( .)92/
( ) مقدمة ابن الصالح (. )29
( ) املوضوعات البن اجلوزي ( . ) 9 /
( )3املصدر السابق .
( )5النات البن حجر (  ) 99/تدريب الراوي ( /
.

) الباعث احلثيث ()23
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إسنادا.
ً
 أيب البخغي وهب بن وهب القاضي. جعفر بن الزبري .قال حممد بن جعفر غندر( :رأيت شعبةراكبًا على محار فقيل له :أين تريد قال أذهب فأستعدي :أي استنصر
عليه ،كأنه يعين يشاو أمره إىل السلطان ليدفع سوءه ،يعين جعفر بن
الزبري ،وقد وضع على رسول اهلل أربعمائة حديث كذبًا)( ) ،وغريهم
كثري...
الثاني :الغفلة والخطأ:
كمن ال يفهم احلديث فيحدث ،فيشبّه له ،أو ياون أُيت من
ِ
س يف الاتب وهو
تغري حفظه واختلط أو من قبوله التلقني أو أن يُ َد ّ
ال يعلم.
مثالا :عباد بن كثري الثقفي ،فقد قال أبو طالب :مسعت أمحد
حاال ،قلت :كان له هوى؟
بن حنبل يقول :عباد بن كثري أسوؤهم ً
قال :ال ،ولان روى أحاديث كذ مل يسمعها ،وكان من أهل
ماة ،وكان رجال صاحلًا ،قلت :كي كان يروي ما مل يسمع؟ قال:
البالء والغفلة( ).
( ) الاامل ( .) 2 /
( ) الاامل (.)5 2/5

بشرح المنظومة البيقونية

111

مسألة :بم يعر الوضِ؟
 إقرار الواضِ با.مثالـ ــا:اع ـ ـغاف ميس ــرة ب ــن عب ــد رب ــه الفارس ــي بوض ــعه فض ــائل
القرآن.
وكــذلك مــا رواه البخــاري يف التــاريخ الصــغري ،قــال:حــدثنا حيــىي
األشــاري ،عــن علــى بــن حــدير ،قــال( :مسعــت عمــر بــن صــبح يقــول:
أنا وضعت خطبة النيب) ( ).
 ويعر بما يشابا اإلقرار.قال العراقي( ) :كأن حيدث عن شيخ حبديث ويسأل عن
مولده فيذكر تارخيًا يُعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ،وال يعرف ذلك
احلديث إال من عنده ،فهذا مل يعغف بوضعه ،ولان اعغافه بوقت
مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع.
مثالا :كما ادعاه مأمون بن أمحد اهلروي أنه مسع من هشام بن
عمار ،فسأله احلافظ ابن حبان مىت دخلت الشام؟ قال :سنة مخسني
ومائتني ،فقال :إن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة مخس وأربعني
( ) التاريخ الصغري ( . ) 9 /
( ) التقييد واإليضاح للعراقي (

).
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ومائتني ،فقال :هذا هشام بن عمار آخر( ).
 ويعر بِ ِرّ ة في اللفظ والمعنى ،وكذا يف أحدمها لانهيف اللفظ وحده مقيد مبا إذا صرح بأنه لفظ الشارع ،ومل حيصل
التصرف باملعىن يف نقله ،ال سيما إن كان ال وجه له يف اإلعرا .
قال احلافظ :واملدار على رّكة املعىن ،فحيث وجدت دلت على
الوضع سواء انضم إليها رّكة اللفظ أم ال ،فإن هذا الدين كله حماسن،
والركه ترجع إىل الرداءة.) ( ،
 -5ويعر بقرينة في الحديث:
والقرينة تارة تاون يف الراوي ،وتارة تاون يف املروي ،وهو
الغالب.
كثريا ما حيامون بذلك باعتبار يرجع إىل
قال ابن دقيق :و ً
املروي ،وألفاظ احلديث ،وحاصله :أهنا حصلت هلم باثرة حماولة
ألفاظ النيب ﷺ هيئة نفسانية وملاة يعرفون هبا ما جيوز أن ياون
( )
من ألفاظه وما ال جيوز.
مثال القرينة في الراو :
ما أسنده احلاكم عن سي
( ) الباعث احلثيث (. )22
( ) املصدر السابق .
( ) فتح املغيث للسخاوي ( .) 2/

بن عمر التميمي قال :كنت عند
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سعد بن طري فجاء ابنه من الاتّا يباي فقال :ما لك؟ قال:
ضربين املعلم قال :ألخزينهم اليوم ،حدثين عارمة عن ابن عباس
مرفوعا( :معلمو صبيانام شراركم ،أقلهم رمحة لليتيم ،وأغلظهم على
ً
املساكني) ،وسعد هذا قال فيه ابن معني :ال حيل ألحد أن يروي
عنه ،وقال ابن حبان :كان يضع احلديث( ).
و من األمثلة على القرينة يف الراوي :كونه رافضياً واحلديث يف
فضائل أهل البيت أو ذم من حارهبم.
مثال القرينة في المرو :
خمالفته للدالئل القطعية من الاتا
اإلمجاع القطعي إذا مل ميان اجلمع.

أو السنة املتواترة أو

 -5ويعر باإلفراط يف الوعد العظيم على الفعل احلقري،
والوعيد الشديد على األمر الصغري ،وهذا كثري يف أحاديث ال ٌقصاص.
 -5إذا اي خار ً ا ن دواوين اإلسال من اجلوامع واملسانيد
وكذا األجزاء والفوائد ،وغريها.
إىل غري ذلك من عالمات الوضع.
مسألة :ما ْي أسباب الوضِ:
 إفساد الدين.( ) املدخل إىل كتا اإلكليل ( . )55
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قال محاد بن زيد :وضعت الزنادقة على رسول اهلل  أربعة
عشر أل حديث ،كعبد الارمي بن أيب العرجاء ،قتله حممد بن
سليمان العباسي األمري بالبصرة يف خالفة املهدي ،وملا أُخذ ليضر
عنقه ،قال :لقد وضعت فيام أربعة آالف حديث أحرم فيها احلالل
وأحل احلرام( ).
 الِيسب ،وا ردزاق با والِقرب للعامة بغرائبالروايا .
مثالا :ما رواه ابن حبان عن مؤمل بن إها قال :قام رجل
يسأل الناس فلم يعط شيئًا ،فقال :ثنا يزيد بن هارون عن شريك
ط فليارب
عن مغرية عن إبراهيم قال :إذا سأل السائل ثالثًا فلم يـُ ْع َ
عليهم ثالثًا وجعل يقول :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،مث مر..
علي اخلبيث ما مسعت
فذكر ذلك ليزيد بن هارون ،فقال :كذ
ّ
هبذا احلديث قط( ).
 الِقرب إلى الملوك والخلفاء واألمراء.مثالا :غياث بن إبراهيم النخعي الاويف الاذا اخلبيث؛ فإنه
دخل على املهدي وكان حيب احلمام ويلعب به ،فإذا قدامه محام
فقيل له :حدث أمري املؤمنني فقال :ثنا فالن عن فالن أن النيب 
( ) املوضوعات البن اجلوزي ( . ) 1/
( ) املدخل إىل كتا اإلكليل ( . )32
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قال « :سبق إ في ن ل أو خف أو حافر أو ناح» فأمر له
املهدي ببدرة فلما قام قال :أشهد على قفاك أنه قفا كذا على
النيب  ،مث قال املهدي :أنا محلته على ذلك ،مث أمر باحلمام
فذبح( ).
 -5الِرغيب والِرْيب احِسابًا:

مثالا :ما وضعه أبو عصمة نوح بن أيب مرمي املروزي :فقد أورد
فضائل القرآن سورة سورة قيل له :من أين لك عن عارمة عن ابن
عباس يف فضائل القرآن سورة سورة ،وليس عند أصحا عارمة
هذا؟ فقال :رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب
حنيفة ،ومغازي ابن إسحا  ،فوضعت هذا احلديث حسبة( ).
وكان يقال له نوح اجلامع جلمعه كل شيء.
قال أبو حامت :مجع كل شيء إال الصد  .يعين أبا عصمة( ).
مسألة :حيم رواية الحديث الموضوع:
حترم باإلمجاع ،سواء يف األحاام أو يف القصص أو الغغيب
والغهيب وغريها  ،بل قد بالغ بعض العلماء فافَّر من فعل ذلك،
مثل أيب حممد عبد اهلل بن يوس اجلويين ،وقد أيده العالمة ابن
( ) املدخل إىل كتا اإلكليل ( . )3
( ) املدخل إىل كتا اإلكليل ( . )53
( ) تدريب الراوي.) / ( :
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الوزير.
ونقل احلافظ ابن كثري :عن أيب الفضل اهلمذاين شيخ ابن عقيل
من احلنابلة أنه وافق اجلويين على هذه املسألة.
وهبذا يتبني خطأ من أورد املوضوعات من املفسرين كالنقاش
والواحدي و الزخمشري وغريهم( ).

***

( ) حتقيق الرغبة ( ) 5بتصرف وزيادة

بشرح المنظومة البيقونية

116

الخــادـمة
(

) وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوْر المين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي *
* سمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِها منظومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقوني

( ) 5فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الثالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأربِ أد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت *
* أقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامها دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الشـرح
قولا ( الجوْر) :أي :أتت مثل اجلوهر.
نضرا مشرقًا.
قولا (المينوي) :أي احملفوظ فياون ً
دائما ً

قولا (منظومة البيقوني) :نسبها إليه؛ ألنه هو الذي نظمها.
وهذا ختام شرح هذه املنظومة املباركة ،وهو جهد املقل املقصر،
لك غنمها وعلينا غرمها ،وهي صغرية يف حجمها كبرية يف مضموهنا،
فجزى اهلل ناظمها خري اجلزاء ،وحشرنا وإياه يف زمرة األنبياء
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد،،،
و ِبا الفقير إلى فو ربا/
ما ــد بن بـد اهلل آل ثمــاي
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