ادلهخص انُفيس ادليسش
فـــي
يصطهح احلذيث ٔاألثش
تأليف
العبد الفقير إلى مواله الغني القدير

أبي عنار حمند بً عبد اهلل (باموصى)
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تأليف العبد الفقري إىل مواله الغين القدير

أبي عنار حمند بً عبد اهلل (باموصى)
القائم صلى دار الحديث،
ومركز السالم العلمي للعلوم الشرصية
اليمن – الحديدة
عف ا هللا عنو ،وعن والديو ،ومشايخو ،وجميع المسلمين

تقديه فضيلة الغيذ  /حمند بً عبد اهلل اإلماو -حفظُ اهلل -
وفضيلة الغيذ  /عبد العشيش بً حييى الربعي -حفظُ اهلل -
الطبعة الثالثة  -صبعة جديدة مـؼحة ومزيدة
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يمذية انطثؼة انثانثة

﷽
الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه،
أما بعد :ففذه هل الطبعة الثالثة لؽتابل «الؿؾخص الـػقس الؿقسر يف مصطؾح
الحديث وإثر»؛ ولؿ أضػ طؾك الطبعة الثاكقة أي إضافات ،وإكؿا حصؾ التعديؾ
يف مقاضع يسقرة جدً ا مـ الؽتاب ،واهلل الفادي لؾصقاب.

كتبو العبد الفقير إلى مواله الغني القدير
أبق طؿار محؿد بـ طبد اهلل (بامقسك)
مؽة الؿؽرمة حرسفا اهلل
شعبان 4114هـ

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

f
h

5

e
g

يمذية انطثؼة انثاَية

﷽
الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه،
أما بعد :ففذه هل الطبعة الثاكقة لؽتابل «الؿؾخص الـػقس الؿقسر يف مصطؾح
الحديث وإثر»؛ وقد قؿت بزيادة هتذيبف وترتقبف ،مـ تؼديؿ وتلخقر ،وإضافة
وحذف ،وتقثقؼ وتحؼقؼ ،وأضػت طؾك الطبعة إولك طؿالً رأيتف يزيد البحث
جؿا ً
ٓ إلك جؿالف ،ثؿ قؿت بعرضف طؾك مجؿقطة مـ طؾؿاء هذا الػـ يف القؿـ
وخارجفا ،فلثـقا طؾك الؽتاب ثـا ًء ططر ًا ،وقد استػدت مـ بعض مالحظاهتؿ.
فلصبح الؽتاب بحؿد اهلل -تعالك -مرجعًا لطالب العؾؿ الؿبتدئقـ يف هذا
ب َف ْف ُؿف ،وأصبح
وس َّفؾ ما َص ُع َ
الػـٕ ،كف َجؿع ما َت َػ َّرق يف كتب الؿصطؾح ،و َي َّسر َ
درس يف أماكـ كثقرة ،وهلل الحؿد والؿـة.
الؽتاب ُي َّ

وأتضرع إلك اهلل  أن يتؼبؾ مـِّل هذا الجفد ،ويجعؾف مـ صالح إطؿال
الخالدة ططاؤها وكػعفا ،وأسللف -سبحاكف -أن يرزقـل العؾؿ الـافع ،والعؿؾ
الصالح ،والـقة الخالصة ،وأن يجعؾ جؿقع أطؿالل خالصة لقجفف الؽريؿ ،إكف خقر
مسمول وملمقل ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ.
كتبو العبد الفقير إلى مواله الغني القدير
أبق طؿار محؿد بـ طبد اهلل (بامقسك)
مؽة الؿؽرمة حرسفا اهلل

شفر ربقع أخر 4196هـ
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يمذية انطثؼة األٔىل

﷽
إن الحؿد هلل ،كحؿده -تعالك ،-وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ،ومـ سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف،
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿد ًا طبده ورسقلف.
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [آل طؿران:
.]441

ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الـساء.]4:

ﮋ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴﮵ ﮶ ﮷﮸﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮊ [إحزاب.]44–44:
أما بعد:

فنن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وخقر الفدي هدي محؿد ﷺ ،وشر إمقر
محدثاهتا ،وكؾ محدثة بدطة ،وكؾ بدطة ضاللة ،وكؾ ضاللة يف الـار.

إلل بعض إخقاين يف اهلل ،يف تؾخقص بعض الدروس التل
وبعد :فن َّك ُف قد رغب َّ
كـت قد ألؼقتفا طؾقفؿ يف طؾؿ مصطؾح الحديث ،يف دار الحديث ومركز السالم
العؾؿل لؾعؾقم الشرطقة يف الحديدة بالقؿـ ،فلجبتفؿ إلك ذلؽ ،فؽتبت هذه
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القرقات مستعقـًا باهلل -تعالك ،-وسؿقتفا «الؿؾخص الـػقس الؿقسر يف مصطؾح
الحديث وإثر» ،حاولت جاهد ًا ترك اإلصالة واإلسفاب خشقة اإلمالل ،واخرتت
يف هذا الؿؾخص أرجح التعاريػ طـد طؾؿاء هذا الػـ ٕهؿ أكقاع طؾقم الحديث،
وشرحتفا شرحًا سفالً مقسر ًا؛ لقستػقد مـفا الؿبتدئ ،وٓ يستغـل طـفا الؿـتفل؛
لتؽقن بنذن اهلل -تعالك -مػتاحًا لؿعرفة أولقيات هذا الػـ ،وهذا العؾؿ الشريػ،
فؿا كان فقف مـ تقفقؼ وصقاب فؿـ اهلل الؿؾؽ القهاب ،فؾف الحؿد ولف الػضؾ ولف
الثـاء الحسـ ،وما كان فقف مـ خطل فؿـ كػسل ومـ الشقطان ،واهلل ورسقلف ﷺ
مـف بريئان ،ﮋ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﮊ [البؼرة.]153:
وأبرأ إلقف -سبحاكف -مـ الخطل والزور والسفق ،واهلل -سبحاكف -طـد لسان
كؾ قائؾ وقؾبف ،وإلك اهلل الرغبة أن يجعؾف خالصًا لقجفف ،مقجبًا لؿغػرتف ،وأن
يـػع بف مـ كتبف ،أو قرأه ،أو كظر فقف ،أو استػاد مـف.

واهلل أسلل أن يـػعـل بف يف الداريـ ،وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ ،وٓ
يجعؾ ٕحد مـف شقئًا ،كؿا أسللف أن يجعؾـل مـ الؿ َّتبِعقـ لؾســ كقػؿا دارت،
والؿتباطديـ طـ إهقاء حقثؿا مالت ،إكف خقر مسمول وأطظؿ ملمقل ،كؿا أسللف
سبحاكف وتعالك -رحؿة مـ طـده يفدي هبا قؾقبـا ،ويجؿع هبا شؿؾـا ،ويؾؿ هباشعثـا ،ويقحد هبا ص َّػـا ،وما تقفقؼل إٓ باهلل ،طؾقف تقكؾت وإلقف أكقب ،وسبحان
ربؽ رب العزة طؿا يصػقن ،وسالم طؾك الؿرسؾقـ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ.
وكتبو
أبق طؿار محؿد بـ طبد اهلل (بامقسك)

غػر اهلل لف ،ولقالديف ،ومشايخف ،ولؾؿسؾؿقـ

القؿـ ـ الحديدة ـ مركز السالم العؾؿل لؾعؾقم الشرطقة حرسف اهلل
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تمشيظ فضيهة انشيخ

حمًذ تٍ ػثذ اهلل اإلياو -حفظّ اهلل-
الحؿد هلل ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿد ًا طبده
ورسقلف.
أما بعد:

فؼد راجعت رسالة أبل طؿار محؿد بـ طبد اهلل (بامقسك) -حػظف اهلل،-
فقجدهتا رسال ًة ققؿ ًة اطتـك فقفا بخدمة طؾؿ الؿصطؾح مـ جفة تعاريػ العؾؿاء
وققاطدهؿ وضقابطفؿ ،وهذه مـ حدود العؾؿ التل يحرز هبا العؾؿ ،فجزاه اهلل
خقر ًا ،ويسر اهلل بطبع هذه الرسالة وكشرها.
كتبو
محؿد بـ طبد اهلل اإلمام
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تمشيظ فضيهة انشيخ

ػثذ انؼضيض تٍ حييى انربػي -حفظّ اهلل-
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وسؾؿ ،وأشفد أن ٓ
إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿد ًا طبده ورسقلف،
وبعد:

اصؾعت طؾك كتاب «الؿؾخص الـػقس الؿقسر يف مصطؾح الحديث
فؼد
ُ
وإثر» تللقػ الشقخ الػاضؾ محؿد بـ طبد اهلل (بامقسك) ،فللػقتف تللقػًا لطقػًا
مقسر ًا ،يسفؾ ففؿف لطؾبة العؾؿ الؿػتتحقـ لباب التتؾؿذ يف طؾؿ الحديث ،وهق
بؿثابة تؾخقص لؽثقر مـ كتب مصطؾح الحديث ،مع إضافة فقائد مفؿة ،ومزيد يف
كريؿ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ.
اإليضاح والتسفقؾ ،كسلل اهلل أن يـػع بف إكف جقا ٌد ٌ
كتبو
طبد العزيز بـ يحقك البرطل
حرر يف 4194/44/43هـ
الؿقافؼ 1444/6/12م
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تؼشيفات أٔنية
ٔيمذيات يًٓة
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المقدمة األولى

يثادئ ػهى ادلصطهح
 عــــلـــه املـصـطـلـــح:
هق طؾؿ بلصقل وققاطدُ ،يعرف هبا أحقال السـد والؿتـ ،مـ حقث الؼبقل
والرد(.)4
مـــــــقضـــــقطــــــف:

السـد والؿتـ مـ حقث الؼبقل والرد.

ثــــــــؿـــــــرتــــــــــف:

تؿققز الصحقح مـ السؼقؿ مـ إحاديث وغقرها.

حـــؽـــؿ تــعــؾــؿــف :هق مـ طؾقم ألة الؿفؿة التل ُيحرص طؾك تعؾؿفا،
وتعؾؿفا فرض كػاية إذا قام بف البعض الؽايف سؼط طـ أخريـ؛ ٕن القسائؾ لفا
أحؽام الؿؼاصد ،وما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب.

قال الشقخ طبد الؿحسـ العباد -حػظف اهلل« :-حؽؿف القجقب العقـل طـد
آكػراد ،والؽػاية طـد التعدد»(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)11/1تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)11:

(" )1كتب ورسائؾ العباد" (.)812/3
فائدة :قال ابـ طبد الرب  يف "جامع بقان العؾؿ ،وفضؾف" (ص« :)11:أجؿع العؾؿاء
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أول مـ كتب يف طؾؿ مصطؾح الحديث بشؽؾ مستؼؾ(:)4

قال الحافظ ابـ حجر( « :)1أول مـ صـَّػ يف ذلؽ هق الؼاضل أبق

= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

فرض متع َّق ٌـ طؾك كؾ امرئ يف خاصتف بـػسف ،ومـف ما هق فرض طؾك
أن مـ العؾؿ ما هق ٌ
الؽػاية إذا قام بف قائؿ سؼط فرضف طؾك أهؾ ذلؽ الؿقضع».

(" )4تدريب الراوي" ( ،)1/1وهـاك مـ كتب يف طؾؿ مصطؾح الحديث قبؾ الرامفرمزي،
كالشافعل وابـ الؿديـل واإلمام مسؾؿ وغقرهؿ ،لؽـ لقس بشؽؾ مستؼؾ" .الـؽت طؾك
كزهة الـظر يف تقضقح كخبة الػؽر" (ص.)14:

(" )1الـؽت طؾك كزهة الـظر يف تقضقح كخبة الػؽر" (ص.)14:

وقال يف "الؿعجؿ الؿمسس" ( )124/1طـ هذا الؽتاب« :وهق أول كتاب ُصـِّػ يف
طؾقم الحديث يف غالب الظـ ،وإن كان يقجد قبؾف مصـػات مػردة يف أشقاء مـ فـقكف،

جؿع يف ذلؽ يف زماكف ،ثؿ تقسعقا يف ذلؽ" .»...حاشوة الباعث
لؽـ هذا أجؿع ما ُ
احلثوث" ( )79/1تعلوق العالمة األلباين  ،ط :دار العاصمة.
فائدة :اشتفر بقـ كثقر مـ صؾبة العؾؿ أن "الباطث الحثقث" تسؿقة العالمة أحؿد محؿد

شاكر  ،وهذا لقس بصقاب ،فنن تسؿقة "الباطث الحثقث اختصار طؾقم الحديث"
إكؿا هل لؾحافظ ابـ كثقر  كؿا قرر ذلؽ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ ،مـفؿ:

 -4صدّ يؼ حسـ خان يف كتابف "أبجد العؾقم" (ص )416:ط .ابـ حزم.
 -1محؿد طبد الرزاق حؿزة ،وهق أول مـ اصؾع طؾك الؽتاب يف طالؿ الؿخطقصات،

وأول مـ حؼؼف ،وصححف ،وكتب لف مؼدمة ،وطؾؼ طؾقف سـة (1313هـ) ،حقث قال
ٍ
ٍ
لطقػة
رسالة
 يف مؼدمتف :ثؿ جاء اإلمام ابـ كثقر الحافظ الؿػسر؛ فاختصرها يف

سؿاها "الباطث الحثقث يف معرفة طؾقم الحديث".
َّ
 -9العالمة أحؿد شاكر  حقث صرح يف مؼدمة "الباطث الحثقث" بلن هذه
التسؿقة لقست لف ،وإكؿا جاء هبا طبد الرزاق حؿزة .

 -1العالمة ربقع بـ هادي الؿدخؾل -حػظف اهلل -يف كتابف "الؿعقار"[ ،مجؿقطة كتب،

ورسائؾ ،وفتاوى فضقؾة الشقخ العالمة ربقع بـ هادي ( ،])393-398/11وقد ر َّد بؼقة

طؾك مـ يـسب هذه التسؿقة لؾعالمة أحؿد شاكر ،وأثبت أهنا لؾحافظ ابـ كثقر .

=
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محؿد الحسـ بـ طبد الرحؿـ بـ خالد الرامفرمزي ،الؿتقىف سـة (341هـ).
 بعض مضنيات عله مصطلح احلديح:

 طؾؿ مصطؾح الحديث.

 طؾقم الحديث.

 طؾؿ أصقل الحديث.

 طؾؿ الحديث دراية(.)4

طؾؿ الحديث يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

( )1طؾؿ رواية:

وهق طؾؿ يشتؿؾ طؾك كؼؾ أققال الـبل ﷺ ،وأفعالف ،وتؼريراتف،
وروايتفا ،وضبطفا ،وتحرير ألػاضفا.
( )8طؾؿ دراية:

هق طؾؿ ُيعرف بف أحقال السـد والؿتـ ،مـ حقث الؼبقل والرد.

والخالصة:

أن طؾؿ الرواية يختص بدراسة الؿتـ ،وطؾؿ الدِّ راية يشؿؾ دراسة السـد
والؿتـ مـ حقث الؼبقل والرد.

= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -2شقخـا العالمة الؿحدث مؼبؾ بـ هادي القادطل  يف كتابف "الؿؼرتح"

(ص.)6:

(" )4تدريب الراوي" ( ،)1/1و"كتب ورسائؾ الشقخ طبد الؿحسـ العباد" (.)812/3
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احلـديث:

لغة :الجديد مـ إشقاء.

واصطالحًا :ما أضقػ إلك الـبل ﷺ مـ :ققل ،أو فعؾ ،أو تؼرير ،أو صػة
َخ ْؾ ِؼ ّقة ،أو ُخ ُؾ ِؼ َقة.
هذا تعريػ الجؿفقر(.)4

فائدة :الحديث بؿعـك السـة طؾك رأي جؿفقر الؿحدثقـ ،ففؿا لػظان
مرتادفان(.)1
اخلـرب:

لغة :الـبل.

واصطالحًا :فقف ثالثة أققال:

( )1مرادف لؾحديث :أي أن معـاهؿا واحد ،وهق ققل جؿفقر الؿحدّ ثقـ،
والػؼفاء ،وغقرهؿا؛ وهق الراجح.
ﷺ.

( )8مغاير لؾحديث :فالحديث ما جاء طـ الـبل ﷺ ،والخرب ما جاء طـ غقره

( )3أطؿ مـ الحديث :أي أن الحديث ما جاء طـ الـبل ﷺ ،والخرب ما جاء
طـ الـبل ﷺ وطـ غقره(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4أسباب اختالف الؿحدثقـ" ( ،)83/1واختار هذا التعريػ شقخـا العالمة
طبد الؿحسـ العباد كؿا يف "كتب ورسائؾ العباد " (.)812/3

(" )1غقث الؿستغقث" (ص" ،)2-6:أسباب اختالف الؿحدثقـ" (.)81/1
(" )9كزهة الـظر طؾك كخبة الػؽر" (ص" ،)13- 18:شرح شرح الـخبة" (ص،)113 :

=
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األثـر:

لغة :بؼقة الشلء.

واصطالحًا :فقف ثالثة أققال:

( )1مرادف لؾحديث :أي أن معـاهؿا واحد.

( )8مغاير لؾحديث :فإثر ما أضقػ إلك الصحابل ،أو التابعل ،أو مـ بعدهؿ مـ
ققل ،أو فعؾ؛ والحديث ما أضقػ إلك الـبل ﷺ...الخ.

( )3أطؿ مـ الحديث :أي أن إثر هق الؿروي طـ رسقل اهلل ﷺ ،أو طـ
صحابل ،أو طـ تابعل مطؾؼًا ،فقشؿؾ الؿرفقع ،والؿقققف ،والؿؼطقع .وطؾقف
جؿفقر الؿحدثقـ مـ السؾػ والخؾػ ،كؿا ذكره الـقوي  ،)4( وهق
الراجح.
تعريف الصحايب:

هو كل مسلم رأى النبي ﷺ.

هذا ما ذهب إلقف الجؿفقر مـ الؿحدثقـ ،وإصقلققـ وغقرهؿ(.)1
تعريػ آخر:

قال الحافظ« :الصحابل هق مـ لؼل الـبل ﷺ مممـًا بف ومات طؾك

= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

"الققاققت والدرر" (" ،)889/1أسباب اختالف الؿحدثقـ" (.)83-81/1

(" )4شرح صحقح مسؾؿ" (" ،)166/1قرة طقـ الؿحتاج يف شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ بـ
الحجاج" ( )119/1لشقخـا محؿد آدم إثققبل " ،ضػر إماين يف مختصر الجرجاين"

(ص" ،)33 :أسباب اختالف الؿحدثقـ" (" ،)83/1شرح شرح الـخبة" (ص.)113:

(" )1تدريب الراوي" (" ،)812/8فتح الؿغقث" (" ،)62/1الباطث الحثقث" (ص.)149:
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اإلسالم ،ولق تخؾؾت ردة يف إصح»(.)4اهـ.

وقال يف «اإلصابة»« :وهذا التعريػ مبـل طؾك إصح الؿختار طـد الؿحؼؼقـ
كالبخاري ،وشقخف أحؿد بـ حـبؾ ،ومـ تبعفؿا»(.)1

قال العالمة طبد الؿحسـ العباد(-)9حػظف اهلل« :-وهذا أحسـ ما ققؾ يف
تعريػ الصحابل» ا .هـ.

قؾت :وهق الراجح إن شاء اهلل؛ ٕن التعبقر بالؾؼل أطؿ مـ التعبقر بالرؤية ،لقدخؾ
إطؿك الذي لؿ َير الـبل ﷺ ،كابـ أم مؽتقم وغقره.
وققلف« :مممـًا» :خرج مـ لؼقف ﷺ كافر ًا.

وققلف« :بف» :أي مممـًا بف ﷺ ،لقخرج مـ لؼقف مممـًا لؽـ بغقره مـ إكبقاء.

وققلف« :ومات طؾك اإلسالم» :لقخرج مـ ارتد بعد أن لؼقف مممـًا بف ،ومات
طؾك الردة.

وققلف« :ولق تخؾؾت ردة» :أي لق حصؾت لفذا الصحابل ردة ،ثؿ رجع إلك
اإلسالم ،فنن اسؿ الصحبة ٍ
باق لف ،ولق رجع بعد مقت الرسقل ﷺ طؾك الصحقح.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص.)11:

( " )1اإلصابة يف تؿققز الصحابة" (.)119/1
(" )9إتحاف العباد بػقائد دروس الشقخ طبد الؿحسـ العباد" (ص.)132:

تـبقف :الصحابل كؾ مـ لؼل الـبل ﷺ مممـًا بف ...يدخؾ يف ذلؽ الجـ؛ ٕهنؿ مـ
الؿؽ ّؾػقـ ،وٓ يدخؾ يف ذلؽ الؿالئؽة؛ ٕهنؿ لقسقا مـ أهؾ التؽؾقػ ولؿ يرسؾ إلقفؿ،
وإكؿا أرسؾ إلك الثؼؾقـ :اإلكس والجـ.

اكظر" :اإلصابة" (" ،)11-11/1أسد الغابة" (" ،)312-316/8الؿحؾك" (.)341/9

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز
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التابعي:

هق مـ لؼل الصحابل مممـًا بالـبل ﷺ ومات طؾك ذلؽ ،وإن تخؾؾ ذلؽ ردة
يف إصح .قال العراقل « :)4(وطؾقف طؿؾ إكثريـ» (أي جؿفقر
الؿحدّ ثقـ).

املخرضم:
الؿخضرم هق الذي أدرك الجاهؾقة واإلسالم ،وزمـ الـبل ﷺ ،ولؿ ير
الـبلﷺ ،كالـجاشل.
قال السققصل « :هذا مصطؾح أهؾ الحديث».
قؾت :أي يف تعريػ الؿخضرم ،وطدهؿ جؿع مـ أهؾ العؾؿ يف كبار التابعقـ،
وهبذا سؿقا بالؿخضرمقـ مـ التابعقـ ،واهلل أطؾؿ(.)1
اإلسناد:
اإلسـاد لف معان:
( )4طزو الحديث إلك قائؾف مسـد ًا(.)9
( )1سؾسؾة الرجال الؿقصؾة إلك الؿتـ(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4التؼققد واإليضاح" (ص" ،)311:تدريب الراوي" (" ،)831/8فتح الؿغقث"
(" ،)112-111/1شرح شرح الـخبة" (ص.)194-191:

(" )1الؿؼـع يف طؾقم الحديث" (" ،)112/8تدريب الراوي" (" ،)882/8الـؽت طؾك كزهة
الـظر" (ص" ،)113-118 :شرح شرح الـخبة" (ص" ،)411-192 :التؼققد واإليضاح"
(ص.)311 :

فائدة :قد أوصؾ بعضفؿ الؿخضرمقـ إلك أربعقـ مخضرمًا.

(" )9تدريب الراوي" (.)18- 11/1

(" )1تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)14 :
غقر ٍ
دققؼ ،و َت ِر ُد طؾقف
وهذا التعريػ وإن كان مشتفر ًا بقـ بعض صؾبة العؾؿ ،إٓ أكف
ٌ
تعريػ ُ

=
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( )9حؽاية صريؼ الؿتـ( ،)4وهق الراجح.
السند:

لغة :الؿعتؿد.

واصطالحًا :حؽاية صريؼ الؿتـ ،وققؾ :سؾسؾة الرجال الؿقصؾة إلك الؿتـ.
وهق هبذا الؿعـك مرادف لإلسـاد .أي :أن السـد واإلسـاد بؿعـك واحد.

يشؽ محدِّ ٌ
ُ
ث أن السـد واإلسـاد مرتادفان،
قال الؿـاوي(ٓ« :)1
ومعـاهؿا صريؼ الؿتـ».
ٍ
لشلء
وقال ابـ جؿاطة( :)9الؿحدثقن يستعؿؾقن السـد واإلسـاد

ٍ
واحد.

املسنَد:

ٍ
الؿسـَد «بػتح الـقن» لف ُ
معان:
ثالث
ُ
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

اطرتاضات متعددة  ،مـ أشفرها :أن اإلسـاد يشتؿؾ طؾك جزئقـ :الجزء إول :الرجال.

والجزء الثاين :صقغ إداء كسؿعت ،وحدثـا ،وأخربكا ،وطـ ،وقال ...وهذا التعريػ

"سؾسؾة الرجال الؿقصؾة إلك الؿتـ" ٓ يتضؿـ الجزء الثاين ،وهق صقغ إداء.
ثاكقًا :وهذا التعريػ ُمـت َؼض أيضًا مـ جفة أخرىٕ ،ن السؾسؾة مـ شلهنا أن تؽقن
متصؾة ،ولق أن الحؾؼات لؿ تؽـ متصؾة لؿ يصؾح أن تقصػ بؽقهنا سؾسؾة ،ومـ
ٌ
متصؾ ،ومـفا ما هق غقر
الؿعروف أن إساكقد لقست كؾفا متصؾ ًة؛ بؾ مـ إساكقد ما هق
متصؾٍ ،فنذا كان كذلؽ فنن وصػ اإلسـاد بلكف سؾسؾة ٓ يشؿؾ هذا الـقع مـ إساكقد

التل لقست متصؾة.

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)19 :تدريب الراوي" (.)11/1

(" )1الققاققت ،والدرر" ( ،)831/1و"كزهة الـظر" (ص.)89 ،19 :
(" )9الققاققت ،والدرر" (.)834/1
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-1كؾ كتاب ُج ِؿ َع فقف مرويات كؾ صحابل طؾك حده ،كؿسـد اإلمام
أحؿد(.)4
-8هق مرفقع صحابل ٍ
بسـد ضاهر آتصال(.)1
-3الؿسـد يطؾؼ؛ ويراد بف السـد(.)9
املُسنِد:

الؿ ْسـِد «بؽسر الـقن» :هق مـ يروي الحديث بسـده ،أو هق الذي أسـد
ُ
الحديث إلك قائؾف.
املُسنَد إليه:

الؿسـَد إلقف «بػتح الـقن» :هق كؾ مـ كُسب إلقف الحديث.
ُ
مثالف :إذا قال :حدثـل فالن ،فإولُ :مسـِد .والثاينُ :مسـَد إلقف.

والخالصة :أن السـد يتعؾؼ بف خؿسة أشقاء(:)1
( )1اإلسـاد.
( )8السـد.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الجامع ٕخالق الراوي" (" ،)821/8صرق التخريج بحسب الراوي إطؾك"

(ص.)113 :
(" )1الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح" ٓبـ حجر (" ،)111/1الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ
الرواية" لؾسخاوي (ص.)116 :

الق َصر بشرح كظؿ الد َرر يف طؾؿ
( )9شرح ألػقة السققصل يف الحديث الؿسؿك "إسعاف ذوي َ
إثر" لؾعالمة إثققبل (.)94/1

(" )1شرح الؿـظقمة البقؼقكقة" لشقخـا ابـ طثقؿقـ ( ص.)11-39 :
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الؿسـَد.
(ُ )3
الؿسـِد.
(ُ )1

الؿسـَد إلقف.
(ُ )1
املتن:

قال ابـ جؿاطة(« :)4هق ما يـتفل إلقف غاية السـد مـ الؽالم».

وقال الطقبل(« :)1هل ألػاظ الحديث التل تتؼقم هبا الؿعاين».

وس ِّؿل متـًا مـ الؿؿاتـة ،وهل البعد ،لبعد ما بقـ السـد والؿتـ.
ُ
 بداية تدويً احلديح:

قال الحافظ ابـ حجر (« :)9أول مـ دون الحديث ابـ شفاب الزهري طؾك
رأس الؿائة (111هـ) بلمر طؿر بـ طبد العزيز  ثؿ كثر التدويـ ،ثؿ التصـقػ،
كثقر ،فؾؾف الحؿدُ ».
خقر ٌ
وحصؾ بذلؽ ٌ
قال السققصل  يف ألػقتف:
ِ
ِ
ــر
َأ َّو ُل جـــام ِع الحـــديث وإَ َثـ ْ

ٍ ِ
ِ
ـــر
ــــ ِش
ا ْب ُ
ـــرا َلـــ ُف ُط َؿ ْ
ـــفاب آم ً

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الؿـفؾ الروي يف مختصر طؾقم الحديث الـبقي" (ص.)89 :

(" )1الخالصة يف معرفة الحديث" (ص" ،)86 :تدريب الراوي" (.)18/1
(" )9فتح الباري" (.)811/1

فائدة :قال طبد الرزاق « :أول مـ صـػ الؽتب ابـ جريج" .»...شرح طؾؾ

الرتمذي" ( .)311/1وقال العالمة إلباين ...« :وأما أول مـ صـَّػ يف طؾؿ
الحديث فإكثر (أي الجؿفقر) طؾك أكف ابـ جريج ،وققؾ :مالؽ ،وققؾ :ربقع بـ صبقح».

"الـؽت طؾك كزهة الـظر" (ص.)16-14 :

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز
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المقدمة الثانية

تؼشيفات ْاية يف ػهى احلذيث
 التعزيف ببعض كتب احلديح:
إمفات الست ،أو (إصقل الستة)ُ :يطؾؼ هذا القصػ طؾك الؽتب التالقة:

( )1صحقح البخاري.
( )8صحقح مسؾؿ.
( )3ســ الـسائل.

( )1ســ أبل داود.

( )1ســ الرتمذي «جامع الرتمذي».
( )4ســ ابـ ماجف.

 التعزيف بصخيح البداري:

أوًٓ :البخاري  هق أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ البخاري
( )814 :191هـ.

ثاكقًا :اسؿ صحقح البخاري :اسؿ هذا الؽتاب طـد البخاري كػسف «الجامع

22 h
g

f

e

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

الصحقح الؿسـد مـ حديث رسقل اهلل ﷺ ،وســف ،وأيامف»(.)4

ٍ
كتاب بعدَ كتاب اهلل  طـد جؿفقر
و ُيعترب «صحقح البخاري» أصح
الؿحدثقـ.

كبقرا ،واكتؼاه مـ ستؿائة ألػ حديث ،ومؽث يف
وقد بذل يف جؿعف جفدً ا ً
جؿعف وتللقػف ستة طشر طامًا(.)1

وما كان يضع فقف حديثًا إٓ بعد أن يغتسؾ و ُيصؾل ركعتقـ يستخقر اهلل يف
وضعف(.)9

وهق أول كتاب أفرد يف إحاديث الصحقحة ،ولؽـف لؿ يستقطب كؾ
الصحقح.

وطدد إحاديث الؿقجقدة يف صحقح البخاري بالؿؽرر ( )6396سبعة آٓف
وثالثؿائة وسبعة وتسعقن حديثًا ،وبحذف الؿؽرر ( )8418ألػان وستؿائة
واثـان ،كؿا حرر ذلؽ الحافظ ابـ حجر  وهق الخبقر بف(.)1

ولصحقح البخاري طدة شروح أشفرها «فتح الباري» لؾحافظ ابـ حجر
.

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر" :هدي الساري" (ص" ،)11 :مؼدمة طؾقم الحديث" (ص" ،)86 :الباطث الحثقث"
(ص.)11 :
(" )1تاريخ بغداد" (" ،)2/8هدي الساري" (ص.)9 :

(" )9هدي الساري" (ص" ،)9 :تاريخ بغداد" لؾخطقب (" ،)9/8صبؼات الحـابؾة" ٓبـ أبل
يعؾك (" ،)861/1سقر أطالم الـبالء" لؾذهبل (.)118/18

( )1اكظر" :هدي الساري" (ص" ،)194-142 :تقضقح إفؽار" (ص" ،)48/1 :كتب،
ورسائؾ شقخـا طبد الؿحسـ العباد" (.)18/8
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 التعزيف بصخيح مضله:
أوًٓ :مسؾؿ  هق أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الـقسابقري
()841 :811هـ.

ثاكقًاُ :يعترب صحقح مسؾؿ يف الؿرتبة الثاكقة؛ بعد صحقح اإلمام البخاري طـد
جؿفقر الؿحدثقـ.

قال الذهبل( « :)4قال ابـ الشرقل :سؿعت مسؾؿًا يؼقل :ما وضعت يف
ٍ
ٍ
بحجة».
بحجة ،وما أسؼطت مـف شقئًا إٓ
كتابل هذا الؿسـد إٓ

قال الـقوي(« :)1وسؾؽ فقف صرقًا بالغة يف آحتقاط ،واإلتؼان،
والقرع ،والؿعرفة ٓ ،يفتدي إلقفا إٓ أفرا ٌد يف إطصار».
ثؿ قام بعرضف
وقد مؽث يف تللقػ هذا الؽتاب الؿبارك (خؿس طشرة سـة)َّ ،
طؾك جفابذة الؿحدِّ ثقـ يف طصره ،واستشارهؿ فقف.

قال اإلمام مسؾؿ « :طرضت كتابل هذا طؾك أبل زرطة الرازي ،فؽؾ ما
خرجتف».
أشار أن لف طؾة تركتف ،وكؾ ما قال :إكف صحقح ولقس لف طؾة َّ

وقال « :لق أن أهؾ الحديث يؽتبقن مائتل سـة الحديث فؿدارهؿ طؾك
الؿسـد»(( ،)9يعـل صحقحف).
هذا ُ

وطدد ما يف صحقح مسؾؿ بال تؽرار ( )1111أربعة آٓف حديث ،وبالؿؽرر

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تذكرة الحػاظ" (.)184/8

(" )1شرح صحقح مسؾؿ" (.)189/1

(" )9صقاكة صحقح مسؾؿ" ٓبـ الصالح (ص" ،)46 :تؾخقص صحقح مسؾؿ" لؾؼرصبل
(" ،)33/1هدى الساري" (ص" ،)311 :سقر أطالم الـبالء" (" ،)169 ،142/18شرح
مسؾؿ" لؾـقوي (.)181،134/1
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( )18111اثـا طشر ألػ حديث.

وقد اتػؼ العؾؿاء  طؾك َّ
أن أصح الؽتب بعد الؼرآن الؽريؿ
الصحقحان :صحقح البخاري ،وصحقح مسؾؿ ،وقد تؾؼتفؿا إمة بالؼبقل،
ولصحقح مسؾؿ طدة شروحٍ أشفرها شرح اإلمام الـقوي .)4( 
 التعزيف بضيً اليضائي:

أوًٓ :الـسائل  هق أبق طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب بـ طؾل الـسائل
()313 :811هـ.

ثاكقًا :صـَّػ اإلمام الـسائل  يف الســ كتابقـ :هؿا «الســ الؽربى»،
ثؿ اختصره يف كتاب «الســ الصغرى» ،وسؿاه «الؿجتبك» أي :الؿختارة مـ
«الؽربى»(.)1

والســ الصغرى هل التل لؼقت طـاية خاصة مـ العؾؿاء ،وهل التل اطتربت
أحد الؽتب الستة ،وهل الؿؼصقد بؿا ُيـسب إلك رواية الـسائل.
ويعترب «ســ الـسائل» يف الؿرتبة الثالثة بعد «الصحقحقـ» طؾك الراجح.

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر "تدريب الراوي" (" ،)111/1الباطث الحثقث" ( )116/1تعؾقؼ العالمة إلباين،
"كتب ،ورسائؾ شقخـا العالمة طبد الؿحسـ العباد" (.)316-313/8
( )1تـبقف :ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن الؿختصر لؾســ الؽربى هق ابـ السـل تؾؿقذ
الـسائل ،ولقس هق الـسائل كػسف ،وهق ققل الذهبل يف "تذكرة الحػاظ" ترجؿة ابـ
السـل ،وتبعف ابـ كاصر الديـ الدمشؼل ،والصحقح خالف ذلؽ ،ولقس ٓبـ السـل إٓ
مجرد الرواية ،وطؾك هذا جؾ العؾؿاء إطالم ،وهق الؿعروف طـد الخاص والعام.

"شرح ســ الـسائل لشقخـا محؿد آدم" (.)32/1
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قال الحافظ « :)4( ويف الجؿؾة فؽتاب الـسائل أقؾ الؽتب بعد
الصحقحقـ حديثًا ضعقػًا ورجالً مجروحًا ،ويؼاربف كتاب أبل داود ،وكتاب
الرتمذي» ا هـ.

واقتصر الـسائل يف كتابف «الؿجتبك» طؾك أحاديث إحؽام فؼط ،وطدد
أحاديثف ( )1661أربعة آٓف وسبعؿائة وأربعة وسبعقن حديثًا.

قال الـسائل« :)1(لؿا طزمت طؾك جؿع كتاب الســ ،استخرت اهلل -
تعالك -يف الرواية طـ شققخ يف الؼؾب مـفؿ بعض الشلء ،فققعت الخقرة طؾك
ٍ
جؿؾة مـ الحديث كـت أطؾق فقف طـفؿ».
تركفؿ ،فـزلت يف

وأحسـ شرح لؽتاب ســ الـسائل -فقؿا أطؾؿ -مـ الؿطبقع :شرح العالمة
محؿد بـ طؾل بـ آدم إتققبل -حػظف اهلل -الؿسؿك «الذخقرة العؼبك يف شرح
الؿجتبك» وهق يؼع يف أربعقـ جزء ًا.
 التعزيف بضيً أبي داود:

أوًٓ :أبق داود  هق سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق السجستاين (:818
861هـ).
ثاكقًا :يعترب كتاب «ســ أبل داود» يف الؿرتبة الرابعة بعد «الصحقحقـ» طؾك
الراجح ،وهذه مقز ٌة طظقؿ ٌة حظِ َل هبا هذا الؽتاب الجؾقؾ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح" ٓبـ حجر (.)121/1

( )1اكظر" :شروط إئؿة الستة" ٓبـ صاهر الؿؼدسل (ص ،)84 :و"شرح ســ الـسائل"

لشقخـا العالمة محؿد بـ طؾل آدم إتققبل ( )32-36/1و( ،)42- 46/1و"كتب
ورسائؾ العالمة طبد الؿحسـ العباد" (.)832-836/3
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قال فقف أبق سؾقؿان الخطابل  يف أول كتاب «معالؿ الســ»(« :)4وقد
جؿع أبق داود يف كتابف هذا مـ الحديث يف أصقل العؾؿ ،وأمفات الســ ،وأحؽام
الػؼف ،ما ٓ كعؾؿ متؼدمًا سبؼف إلقف ،وٓ متلخر ًا لحؼف فقفا».

()1
ولؿا كان كتاب «الســ» ٕبل داود سؾقؿان بـ
وقال ابـ الؼقؿ َّ « : 
إشعث السجستاين مـ اإلسالم بالقضع الذي خصف اهلل بف ،بحقث صار حؽؿًا
بقـ أهؾ اإلسالم ،وفصالً يف مقارد الـزاع والخصام ،فنلقف يتحاكؿ الؿـصػقن ،وبحؽؿف
يرضك الؿحؼؼقن ،فن َّك ُف جؿع شؿؾ أحاديث إحؽام ،ورتبفا أحسـ ترتقب ،وكظؿفا
أحسـ كظام ،مع اكتؼائفا أحسـ اكتؼاء ،واصراحف مـفا أحاديث الؿجروحقـ والضعػاء».

وقد صـَّػ أبق داود كتابف طؾك إبقاب الػؼفقة ،وركز فقف طؾك إحؽام دون
الػضائؾ ،والرقاق ،والؼصص.

وقد بؾغ مجؿقع أحاديثف ( )1861خؿسة آٓف ومائتقـ وأربعة وسبعقـ
حديثًا ،اكتؼك هذه إحاديث مـ خؿسؿائة ألػ حديث(.)9

ولســ أبل داود طدة شروح؛ أقدمفا «معالؿ الســ» لؾخطابل ،ثؿ كتاب ابـ
رسالن «شرح الســ».
وأشفرها طـد الؿتلخريـ «طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود» ٕبل

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4معالؿ الســ" (.)2/1
(" )1هتذيب ســ أبل داود" (.)1/1

( )9اكظر" :تاريخ بغداد" (" ،)16/9تذكرة الحػاظ" (" ،)193/8طقن الؿعبقد"
( )16-14/1و(" ،)133/11هتذيب الســ" (" ،)91-91/1جامع إصقل"

ٓبـ إثقر (" ،)113-111/1كتب ورسائؾ شقخـا العالمة طبد الؿحسـ العباد"
(.)836-834/3
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طبد الرحؿـ شرف الحؼ العظقؿ آبادي(.)4
 التعزيف ظامع الرتمذي:

أوًٓ :الرتمذي  هق أبق طقسك محؿد بـ طقسك بـ سقرة بـ مقسك
(869-819هـ).

ثاكقًاُ :يعترب كتاب الرتمذي مـ أشفر مصـػاتف يف الحديث ،ومـ أحسـ
الؽتب ،وأكثرها فائدةً ،وأقؾفا تؽرار ًا ،وقد اشتفر هذا الؽتاب بـ«ســ الرتمذي»،
و«جامع الرتمذي» ،وتساهؾ بعض العؾؿاء فلصؾؼ طؾقف اسؿ «الجامع الصحقح»،
وفقف ما لقس يف غقره مـ ذكر الؿذاهب ،ووجقه آستدٓل ،وتبققـ أكقاع الحديث
مـ الصحقح ،والحسـ ،والغريب ،وفقف جرح وتعديؾ ،ويف آخره «كتاب العؾؾ»
قد جؿع فقف فقائد حسـة ٓ ،يخػك قدرها طؾك َمـ وقػ طؾقفا.
قال الرتمذي(« :)1صـَّػت هذا الؽتاب فعرضتف طؾك طؾؿاء الحجاز
فرضقا بف ،وطرضتف طؾك طؾؿاء العراق فرضقا بف ،وطرضتف طؾك طؾؿاء خراسان
فرضقا بف ،ومـ كان يف بقتف هذا الؽتاب فؽلكؿا يف بقتف كبل يتؽؾؿ».
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4تـبقف :ضفرت كثقر مـ صبعات "طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود" مـسقبة إلك أبل الطقب
شؿس الحؼ العظقؿ آبادي ،مع أن مملػف هق " محؿد بـ أشرف شرف الحؼ العظقؿ

آبادي" ،وهذا ما تجده يف مؼدمة الؽتاب ،وسبب القهؿ يف ذلؽ أن شؿس الحؼ العظقؿ

آبادي صـَّػ كتابًا شرح فقف "الســ" ٕبل داود ،وهق "غاية الؿؼصقد شرح ســ أبل
داود" ،فجاء أخقه شرف الحؼ فاختصره يف كتابف الؿعروف بـ "طقن الؿعبقد" ،فبفذا

تعرف -أيفا الؼارئ الؽريؿ -أن آسؿ الصحقح لؿصـِّػ كتاب "طقن الؿعبقد" هق
"محؿد بـ أشرف شرف الحؼ العظقؿ آبادي"َّ ،
وأن "شؿس الحؼ" هق مصـِّػ كتاب "غاية
الؿؼصقد".

(" )1تذكرة الحػاظ" ( " ،)431/8هتذيب التفذيب" (.)329/9
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وطدد أحاديثف ( )3914ثالثة آٓف وتسعؿائة وستة وخؿسقن حديثًا.

ومـ شروحف الجامعة كتاب «تحػة إحقذي شرح ســ الرتمذي» لؾشقخ
طبد الرحؿـ الؿباركػقري  ،الؿتقىف سـة ()1313هـ (.)4
 التعزيف بضيً ابً ماجُ:

أوًٓ :ابـ ماجف  هق أبق طبد اهلل محؿد بـ يزيد بـ ماجف الؼزويـل
()863-819هـ.

ثاكقًا :ســ ابـ ماجف سادس الؽتب الستة طؾك الؼقل الؿشفقر ،وهق أقؾفا
درجة.

قال الحافظ ابـ حجر  يف ترجؿة ابـ ماجف يف «هتذيب التفذيب»(:)1
«كتابف يف الســ جامع جقد ،كثقر إبقاب والغرائب ،وفقف أحاديث ضعقػة جد ًا ،حتك
ري كان يؼقل :مفؿا اكػرد بخرب فقف؛ ففق ضعقػ غالبًا ،ولقس إمر يف
الس ّ
بؾغـل أن َّ
ذلؽ طؾك إصالقف باستؼرائل ،ويف الجؿؾة فػقف أحاديث كثقرة مـؽرة ،واهلل
الؿستعان»اهـ.
وطدد أحاديثف ( )1311أربعة آٓف وثالثؿائة وإحدى وأربعقن حديثًا.
ولف طدة شروح ،مـ أشفرها «شرح ســ ابـ ماجف» لؾسـدي(.)9

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر "جامع إصقل" (" ،)111/1كتب ،ورسائؾ العالمة العباد" (.)839-832/3
شرح ماتع وكافع ،وهق "الـػح الشذي" لؾحافظ ابـ سقد الـاس؛ لؿ يتؿف ،إكؿا
تـبقف :ولف
ٌ
ِ
فلتؿ شرحف ،فصار شرحًا
شرح إلك كتاب الصالة ،ثؿ جاء مـ بعده الحافظ العراقلَّ ،
مفؿًا بالغ إهؿقة ،وقد ُصبِ َع ُممخر ًا.
(" )1هتذيب التفذيب" (.)131/9
(" )9شرح ســ ابـ ماجف" (" ،)82- 81/1كتب ،ورسائؾ العالمة العباد" (.)839/3

=
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مقالقد إئؿة الستة بترتقبفا الزمـل:

 البخاري  ولد سـة ()191هـ.

 أبق داود  ولد سـة ()818هـ.
 مسؾؿ  ولد سـة ()811هـ.

 ابـ ماجف والرتمذي  ،ولدا يف ٍ
سـة واحدةٍ ()819هـ.
 الـسائل  ولد سـة ()811هـ(.)4
وفقات إئؿة الستة بترتقبفا الزمـل:

 البخاري  تقيف سـة ()814هـ.

 مسؾؿ  تقيف سـة ()841هـ.

 ابـ ماجف  تقيف سـة ()863هـ.
 أبق داود  تقيف سـة ()861هـ.

 الرتمذي  تقيف سـة ()869هـ.
 الـسائل  تقيف سـة ()313هـ.

= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

تـبقف :ســ ابـ ماجف شرح مـف مغؾطاي قطعة ،وصؾ فقفا إلك باب التسبقح لؾرجال،

سؿاه "مصباح الزجاجة طؾك
والتصػقؼ لؾـساء مـ كتاب الصالة ،ولؾسققصل طؾقف
ٌ
تعؾقؼ َّ

ســ ابـ ماجف"  ،وأحسـ مـف حاشقة السـدي التل ذكركا.

(" )4الباطث الحثقث" (ص ،)881 :يف الـقع الؿقىف الستقـ "معرفة وفقات الرواة،
ومقالقدهؿ".
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 تزتيب األئنة الضتة مً حيح األعنار:
أصقلفؿ طؿر ًا:

 الـسائل ُ ط ِّؿ َر ( )22سـة.

 أبق داود ُ ط ِّؿ َر ( )63سـة.

 الرتمذي ُ ط ِّؿ َر ( )61سـة.

 ابـ ماجف ُ ط ِّؿ َر ( )41سـة.
 البخاري ُ ط ِّؿ َر ( )48سـة.
 مسؾؿ ُ ط ِّؿ َر ( )16سـة.
 كـتـب الـصـخـاح:

والؿراد بؽتب الصحاح ،أو كتب الصحة :هل التل التزم مصـػقها الصحة،
خر ُجقن يف كتُبفؿ َّإٓ حديثًا صحقحًا ،وهؿ يختؾػقن يف اشرتاصفؿ
بؿعـك ٓ ُي ِّ
الصحة ،فؿـفؿ الؿدقؼ ،ومـفؿ الؿتساهؾ(.)4
وأغؾب ما ُيطؾؼ لػظ الصحقح طؾك «صحقح البخاري» ،و«صحقح مسؾؿ»،
ومـفؿ مـ أصؾؼ اسؿ الصحاح طؾك الســ الثالث غقر ابـ ماجف ،ولؿ يصب مـ
أصؾؼ ذلؽ ،ومـفؿ مـ أصؾؼ اسؿ الصحقح طؾك كتابف ولؿ يؾتزم شروط الصحة،
«كصحقح ابـ حبان» ،و«صحقح ابـ خزيؿة» ،وغقرهؿا.

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4وقد ُط ِرفت ُشروصفؿ بالتتبع ،لؿ يـصقا طؾك ذلؽ كؿا ذكر ذلؽ ابـ صاهر الؿؼدسل يف
بداية كتابف "شروط إئؿة الستة".
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 كـتـب الـضـيـً:
وهل يف اصطالح الؿحدّ ثقـ الؽتب الؿرتبة طؾك إبقاب الػؼفقة ،مثؾ :كتاب
الطفارة ،والصالة ،والزكاة،...وتشتؿؾ طؾك إحاديث الؿرفقطة ،وقد يقرد
بعضفؿ الؿقققف والؿؼطقع طؾك وجف الـدرة؛ ٕن الؿقققف والؿؼطقع ٓ يسؿك
سؿك حديثًا(.)4
سـة يف اصطالحفؿ ،وإكؿا ُي َّ
وكتب الســ كثقرة جد ًا فؿـ أشفرها« :ســ أبل داود» ،و«الـسائل»،
و«الرتمذي» ،و«ابـ ماجف» ،و«ســ البقفؼل» ،و«الدارقطـل» ،و«الدرامل(.»)1
 كـتـب املـصـيـفـات:

والؿصـَّػ يف اصطالح الؿحدّ ثقـ :هق الؽتاب الؿرتب طؾك إبقاب الػؼفقة،
والؿشتؿؾ طؾك إحاديث الؿرفقطة ،والؿقققفة ،والؿؼطقطة.

أي :فقف إحاديث الـبقية ،وأققال الصحابة ،وفتاوى التابعقـ ،وفتاوى أتباع
التابعقـ أحقاكًا.
والؿصـَّػات كثقرة مـ أشفرها« :مصـَّػ» أبل بؽر طبد الرزاق بـ هؿام بـ
كافع الحؿقري ،مقٓهؿ الصـعاين ()811 :184هـ ،و«مصـػ» أبل بؽر طبد اهلل بـ
محؿد بـ أبل شقبة الؽقيف العبسل ()831 :119هـ ،وهق أكرب مـ مصـػ
طبد الرزاق الصـعاين.
 الفزق بني املصيفات والضيً:

الؿصـَّػات تشتؿؾ طؾك إحاديث الؿرفقطة ،والؿقققفة ،والؿؼطقطة ،أما
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر" :الرسالة الؿستطرفة لبقان مشفقر كتب السـة الؿشرفة" لؾؽتاين (ص،)33 :
"أصقل التخريج ودراسة إساكقد" (ص.)114-111 :

( )1وهق مشفقر باسؿ "الؿسـد" وهق مرتب طؾك ترتقب الســ.
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الســ فال تشتؿؾ طؾك غقر إحاديث الؿرفقطة َّإٓ كادر ًا؛ ٕن إحاديث الؿقققفة
والؿؼطقطة ٓ تسؿك يف اصطالحفؿ ســًا ،وما طدا هذا الػارق؛ فنن الؿصـػات
والســ متشاهبتان كؾ التشابف(.)4
 كـتـب املـوطّـآت:

جؿع مق َّصل ،والؿق َّصل لغة:
الؿسفؾ والؿف َّقل.
َّ

والؿق َّصل يف اصطالح الؿحدّ ثقـ :هق الؽتاب الؿر َّتب طؾك إبقاب الػؼفقة،
ويشتؿؾ طؾك إحاديث الؿرفقطة ،والؿقققفة ،والؿؼطقطة ،وهق كالؿصـَّػ
تؿامًا وإن اختؾػت التسؿقة.

والسبب يف تسؿقة هذا الـقع مـ الؿملػات الحديثقة بالؿق ّصل؛ أن مملػف و َّصله
سفؾف وه َّقله لفؿ.
لؾـاس ،أي َّ

ومـ أشفر الؿق َّصآت :مق َّصل اإلمام مالؽ بـ أكس  إمام دار الفجرة
(169 :93هـ)(.)1
وسفؾف لؾـاس ،أو
يسره
َّ
وس َّؿك كتابف بالؿق َّصل ٕكَّف و َّصل بف الحديث ،أيَّ :
َ
لؿقاصلة العؾؿاء لف ومقافؼتفؿ طؾقف ،فؼد قال « :طرضت كتابل طؾك سبعقـ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4مؼدمة تحػة إحقذي" (ص" ،)331 :أصقل التخريج ،ودراسة إساكقد" (ص.)112 :
( )1لؿا صـَّػ اإلمام مالؽ  كتاب الؿق َّصل يف الحديث ،طؿؾ طؾؿاء الؿديـة الؿق َّصآت
طؾك مـقالف ،فؼقؾ لؿالؽ :قد شاركؽ الـاس يف مثؾ هذا التصـقػ ،فؾؿ ُتؽؾػ هذا الؼدر

وقع لقجف اهلل
كػسؽ؟ قال :ائتقين هبا اكظرها ،فؾؿا كظر فقفا قال :طسك أن يعؾؿقا أي طؿ ٍؾ َ
-تعالك  ،-فؽان كذلؽ ،ولؿ يبؼ لؿق َّصآت أخريـ اسؿ وٓ رسؿ َّإٓ ما يذكر مـ مق ّصل

ابـ أبل ذئب ،وأما مق َّصل مالؽ ففق مخدوم صوائف األىام ،وبضاعة االجتهاد لعلامء
اإلسالم ،والقبول بقدر النوة" .احلطة يف ذكر الصحاح الستة" (ص )427-426 :لصدِّ يق

حسن خان.
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مـ فؼفاء الؿديـة؛ فؽؾفؿ واصلين طؾقف ،فسؿقتف بالؿق َّصل».

وقد اكتؼك اإلمام مالؽ  أحاديث الؿق َّصل مـ مائة ألػ حديث كان
يرويفا ،واستغرق يف تصـقػف ،وتـؼقحف ،وهتذيبف أربعقـ طامًا.
 عدد أحاديح موطَّأ مالم:

تؼدم لـا أن اإلمام مالؽًا اكتؼك كتابف هذا مـ مائة ألػ حديث ،اكتؼك مـفا يف
مق ّصله كحق طشرة آٓف حديث ،ثؿ لؿ يزل يـظر فقف و يفذبف يف كؾ سـة ،ويسؼط
مـف حتك بؼل قرابة ألػ حديث.
 مزتبتُ بني كتب الضية:

مـ العؾؿاء مـ قدمف طؾك الصحقحقـ.

ومـفؿ مـ قال :هق يف مـزلة الصحقحقـ.

والذي طؾقف جؿفقر الؿحدّ ثقـ أكَّف دون مرتبة الصحقحقـ؛ ٓحتقائف طؾك
الؿراسقؾ والبالغات والؿـؼطعات ،وهذا الؼقل هق الؿشفقر ،واهلل أطؾؿ.

جؿة ،ومـ أجقد ذلؽ
وقد اطتـك الـاس بؽتاب الؿق َّصل ،وط َّؾؼقا طؾقف كتبًا َّ
كتابا «التؿفقد» ،و«آستذكار» ٕبل طؿر ابـ طبد الرب .)4( 

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر "الؿقصل" ( )166-181/1لؾفاللل" ،تـقير الحقالؽ طؾك مقصل مالؽ" لؾسققصل
(" ،)6 :1أوجز الؿسالؽ إلك مقصل مالؽ" لؾؽاكدهؾقي (" ،)18 :33/1شرح الزرقاين
طؾك مقصل مالؽ" ( " ،)2 :1التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإساكقد" لؾؼرصبل (:1

" ،)62الباطث الحثقث" (ص.)11:
تـبقف :أذكر أحقاكًا يف هناية الرتجؿة ،أو هناية البحث جؿقع الؿراجع لؽؾ الرتجؿة والبحث.
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 كـتـب املـضـتـدـزجـات:
الؿستخرجات :جؿع مستخرج ،ومقضقع الؿستخرج كؿا قال العراقل
فقخرج أحاديثف بلساكقد لـػسف مـ غقر صاحب
« :أن يليت الؿصـِّػ إلك الؽتاب ِّ
الؽتاب ،فقجتؿع معف يف شقخف أو مـ فققف».

ِ
ستخرج يلخذ متقن أحد الؿصـػات ،كصحقح البخاري مثالً،
الؿ
بؿعـك أن ُ
فقخرجف بلساكقد لـػسف غقر أساكقد البخاري ،وقد يؾتؼل معف يف شقخف ،أو شقخ
شقخف ،أو حتَّك يف الصحابل.

مثالف :ما أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف( :)4حدثـل أبق بؽر ابـ إسحاق،
أخربكا ابـ أبل مريؿ ،أخربكا العالء بـ طبد الرحؿـ بـ يعؼقب مقلك الحرقة ،طـ
أبقف ،طـ أبل هريرة ◙ ،قال :قال رسقل اهلل ﷺُ « :جزوا َّ
الش َق ِار َبَ ،وأَ ْر ُخقا
ِ
قس» ،وهذا الحديث أخرجف أبق طقاكة يف «مستخرجف طؾك
ال ِّؾ َحكَ ،و َخال ُػقا ا ْل َؿ ُج َ
صحقح مسؾؿ»( ،)1فاجتؿع مع اإلمام مسؾؿ يف شقخف ـ الذي هق أبق بؽر بـ
إسحاق ،وهق محؿد بـ إسحاق الصاغاين ـ قال :حدثـا محؿد بـ إسحاق
الصاغاين ،قال :أخربكا ابـ أبل مريؿ ،قال :أخربكا محؿد بـ جعػر ـلخق إسؿاطقؾ
بـ جعػرـ قال :أخربين العالء بـ طبد الرحؿـ طـ أبقف ،طـ أبل هريرة ◙
ِ
قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :أ ْح ُػقا َّ
قس»(.)9
الش َق ِار َبَ ،و َأ ْط ُػقا ال ِّؾ َحكَ ،و َخال ُػقا ا ْل َؿ ُج َ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4صحقح مسؾؿ "(.)88/1

(" )1مستخرج أبل طقاكة" (.)122/1

(" )9شرح ألػقة العراقل" ٓبـ العقـل (ص" ،)46 :التبصرة والتذكرة" (" ،)14/1تدريب
الراوي" (" ،)118/1البحر الذي زخر" (" ،)296/3فتح الؿغقث" (" ،)16/1تقضقح

إفؽار" (" ،)63- 68/1أسباب اختالف الؿحدثقـ" (.)449- 441/8
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وأشفر الؿستخرجات:

 الؿستخرج ٕبل بؽر اإلسؿاطقؾل طؾك البخاري.

 الؿستخرج ٕبل طقاكة اإلسػرايـل طؾك صحقح مسؾؿ.
 الؿستخرج ٕبل كعقؿ إصبفاين طؾك ك ٍؾ مـفؿا.
 كـتـب املـضـتـدركـات:

الؿستدركات :جؿع مستدرك ،وهق كؾ كتاب جؿع فقف مملػف إحاديث التل
مؿا فاتف إن كان طؾك شرصف(.)4
استدركفا طؾك كتاب آخر؛ َّ
 الفزق بني املضتدزجات واملضتدركات:

الؿ َ
ستخرج طؾقف ويليت لفا بلساكقد
صاحب الؿستخرج يعؿد إلك متقن الؽتاب ُ
مـ غقر صرق صاحب الؽتاب الؿخرج طؾقف ،وسقاء التؼك معف يف شقخف أو فقؿـ فققف،
وقد يزيد زيادات يف الؿتـ ،أو يف السـد.
أما صاحب الؿستدرك ففؿ ُف الؿتـ ،ففق يليت لرجال أخرج لفؿ صاحب
الؽتاب الؿستدرك طؾقف بعض الؿتقن ،ويؾزمف أن يخرج هذه الؿتقن ٕك ََّفا طـ
كػس الرجال ،أو طـ رجال يف درجتفؿ.
فالؿستخرج يعتـل بإساكقد ،والؿستدرك يعتـل بالؿتقن.

 كـتـب اجلـوامــع:

الجقامع :جؿع جامع.
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4ولؿزيد مـ التقضقح اكظر "الباطث الحثقث" (ص" ،)36-34 :السقر الحثقث شرح
الباطث الحثقث" (ص.)11-18 :
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والجامع يف اصطالح الؿحدّ ثقـ :كؾ كتاب حديثل مرتب طؾك إبقاب،
ويقجد فقف مـ الحديث جؿقع إكقاع الؿحتاج إلقفا مـ العؼائد ،وإحؽام،
والرقاق ،وآداب إكؾ والشرب ،وأحاديث السػر والؿؼام ،وما يتعؾؼ بالتػسقر،
والس َقر ،وأحاديث الػتـ ،والؿـاقب ،والؿثالب وغقر ذلؽ.
والتاريخِّ ،
 وأعَز اجلوامع:

 الجامع الصحقح لؾبخاري.

 الجامع الصحقح لؿسؾؿ.

 جامع طبد الرزاق ،وهق غقر الؿصـػ.
 جامع سػقان الثقري.

 جامع سػقان بـ طققـة.
 جامع معؿر بـ راشد.
 كـتـب املـجـامـيـع:

الؿجامقع :جؿع َم ْج َؿع.

والؿؼصقد بالؿجؿع :كؾ كتاب جؿع فقف مملػف أحاديث طدة مـ الؿصـػات
لؿـ سبؼف مـ العؾؿاء ،ور َّت َبف طؾك ترتقب تؾؽ الؿصـػات التل جؿعفا فقف ،وهل
كثقر ٌة جد ًا ،مـ أمثؾة ذلؽ:

« الجؿع بقـ الصحقحقـ» لؾصاغاين الحسـ بـ محؿد ،الؿتقىف (411هـ)
الؿسؿك «مشارق إكقار الـبقية مـ صحقح إخبار الؿصطػقية».

« الجؿع بقـ إصقل الستة» ٕبل السعادات مجد الديـ الؿبارك بـ محؿد بـ
محؿد الشقباين الؿعروف بابـ إثقر ،الؿتقىف (414هـ) ،وهق الؿسؿك «جامع
إصقل مـ أحاديث الرسقلﷺ ».
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« الجؿع بقـ إصقل الستة» ،ومساكقد« :أحؿد» ،و«البزار» ،و«أبل يعؾك»،
و«الؿعجؿ الؽبقر» ،جؿعفا الحافظ طؿاد الديـ أبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ
كثقر ،الؿتقىف (661هـ) ،سؿاه «جامع الؿساكقد ،والســ الفادي ٕققم ســ».
« جؿع الجقامع» لجالل الديـ السققصل ،الؿتقىف (941هـ).
 كـتـب املـضـاىـيـد:

هل الؽتب التل صـَّػفا مملػقها طؾك مساكقد أسؿاء الصحابة ،بؿعـك أهنؿ
جؿعقا أحاديث كؾ صحابل طؾك حدة.
والؿساكقد التل صـَّػفا إئؿة الؿحدّ ثقن كثقرة ،ربؿا تبؾغ مائة مسـد ،أو تزيد.

ٍ
ٍ
مرتب طؾك إبقاب ،أو
كتاب
الؿسـد طـد الؿحدّ ثقـ طؾك كؾ
تـبقف :قد ُيطؾؼ ُ
طؾك الحروف ٓ طؾك الصحابة؛ وذلؽ ٕن أحاديثف مسـدة مرفقطة إلك رسقل اهلل
ﷺ ،مثؾ« :مسـد بؼل بـ مخؾد إكدلسل» ،الؿتقىف سـة (864هـ)؛ فنكف رتبف طؾك
أبقاب الػؼف ،وكذلؽ مسـد الدارمل.
وأشفر هذه الؿساكقد:

« مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ» ،الؿتقىف سـة (811هـ) ،وهق كتاب كبقر
يشتؿؾ طؾك كحق أربعقـ ألػ حديث.
« مسـد أبل داود الطقالسل» ،الؿتقىف سـة (811هـ).

« مسـد أبل يعؾك الؿقصؾل» ،الؿتقىف سـة (316هـ).
« مسـد طبد بـ حؿقد» ،الؿتقىف سـة (819هـ).

« مسـد أبل بؽر طبد اهلل بـ الزبقر الحؿقدي» ،الؿتقىف سـة (819هـ)(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4أصقل التخريج ،ودراسة إساكقد" (ص.)11 :
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 كـتـب املـعـاجـه:
الؿعاجؿ :جؿع معجؿ.

والؿعجؿ يف اصطالح الؿحدّ ثقـ :هق الؽتاب الذي ُترتب فقف إحاديث طؾك
مساكقد الصحابة ،أو الشققخ ،أو البؾدان ،أو غقر ذلؽ ،والغالب أن يؽقن ترتقب
إسؿاء فقف طؾك حروف الؿعجؿ.
والؿعاجؿ كثقرة ،وأشفرها:

الؿعجؿ الؽبقر ،والؿعجؿ إوسط ،والؿعجؿ الصغقر ،وهل ٕبل الؼاسؿ
سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين؛ الؿتقىف سـة (341هـ).
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المقدمة الثالثة

تؼض ادلصطهحاتٔ ،األنماب ادلستؼًهة يف ػهى احلذيث
 مـصـطـلـخـات حـديـجـيـة:
اصطؾح كثقر مـ طؾؿاء الحديث طـد ذكر مـ أخرج الحديث طؾك هذه
الؿصطؾحات:
« رواه السبعة» :أي أخرجف أحؿد ،والبخاري ،ومسؾؿ ،وأبق داود،
والـسائل ،والرتمذي ،وابـ ماجف.
« رواه الستة» ،أو «رواه الجؿاطة» :أي أخرجف أصحاب إمفات الست،
وهؿ َمـ تؼدم غقر أحؿد.
« رواه الخؿسة» :أي أخرجف أصحاب الســ إربع ،وهؿ :أبق داود،
والـسائل ،والرتمذي ،وابـ ماجف ،زائد ًا اإلمام أحؿد.
« رواه إربعة» :أي أخرجف أصحاب الســ إربع.
« رواه الثالثة» :أي أخرجف أصحاب الســ إربع َّإٓ ابـ ماجف.
« متػؼ طؾقف» :أي أخرجف البخاري ،ومسؾؿ طـ صحابل واحد ،واتػؼا يف
لػظ الحديث أو معـاه ،هذا طـد جؿفقر العؾؿاء.
« طؾك شرط الشقخقـ» :أي رجالف رجال الشقخقـ :البخاري ومسؾؿ ،مع
بؼقة تقفر شروط الصحة(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4وققؾ معـك "طؾك شرط الشقخقـ" :هق أن يؽقن رجالف رجال الشقخقـ ،وأن يؽقن كؾ

=
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« طؾك شرط البخاري» :أي رجالف رجال البخاري.
« طؾك شرط مسؾؿ» :أي رجالف رجال مسؾؿ(.)4

الزموس املضتعنلة( )2يف بعض كتب احلديح على طزيقة الضيوطي يف «اجلامع اللبري»
و«اجلامع الصغري» ،واملتقي اهليدي يف «كيش العنال»
فينا يضتعنل
الزمش
لؾبخاري يف صحقحف؛ ٕن كسبتف إلك بؾده بخارى أشفر مـ اسؿف وكـقتف.
خ
لؿسؾؿ يف صحقحف؛ ٕن اسؿف أشفر مـ كسبتف وكـقتف.
م
متػؼ طؾقف ،أي :البخاري ،ومسؾؿ.
ق
ٕبل داود؛ ٕن كـقتف أشفر مـ اسؿف وكسبتف ،والدال أشفر حروففا،
د
وأبعدها مـ آشتباه.
لؾرتمذي؛ ٕن اشتفاره بـسبتف إلك بالده ترمذ أكثر مـ اسؿف.
ت
ن أو س لؾـسائل؛ ٕن كسبتف إلك بالده كسل أشفر مـ اسؿف وكـقتف.
ٓبـ ماجف.
هـ
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٍ
واحد مـ رواتف لف رواي ٌة يف الصحقحقـ طـ شقخف -يف ذلؽ السـد -يف إصقل.
وما كان طؾك شرط البخاري :أي أن يؽقن البخاري قد أخرج لرجال السـد يف إصقل،
لؽؾ واحد طـ شقخف الؿذكقر يف ذلؽ السـد ،وهؽذا يؼال ما كان طؾك شرط مسؾؿ.
( )4اكظر" :تقضقح إفؽار" (" ،)49/1السقر الحثقث" (ص" ،)16 :الؿؼرتح"
(ص" ،)186-184:بؾقغ الؿرام" (ص" ،)2 :لسان الؿحدثقـ" (،)111 ،11 ،86/8
( ،)83/1( ،)839،334 ،38/3وهق ُمعجؿ ُيعـك بشرح مصطؾحات الؿحدّ ثقـ
وشرح جؿؾة مـ مشؽؾ طباراهتؿ ،وغريب
ِ
الؼديؿة ،والحديثة ،ورمقزهؿ ،وإشاراهتؿ،
تراكقبفؿ ،وكادر أسالقبفؿ)" .شرح كظؿ الؾملم الؿؽـقن لحافظ حؽؿل" شرح الخضقر.
( )1اكظر" :ققاطد التحديث مـ فـقن مصطؾح الحديث" لجؿال الديـ الؼاسؿل" ،الحطة يف
ذكر الصحاح الستة" (ص )93 :صدِّ يؼ حسـ خان" ،ضعقػ الجامع" إلباين" ،الطرق
العؾؿقة يف تخريج إحاديث الـبقية"" ،ترمقز كتب الحديث" (ص" ،)13 :ابـ ققؿ

الجقزية ،وجفقده يف خدمة السـة الـبقية ،وطؾقمفا" (ص.)83 :
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ٕصحاب الســ إربع.
لفؿ َّإٓ ابـ ماجف.
لؿالؽ يف "الؿق ّصل"ٕ ،ن اشتفار كتابف الؿق ّصل أكثر مـ اسؿف.
لإلمام أحؿد يف مسـده.
لؾحاكؿ يف "الؿستدرك" ،وإن كان يف غقره ُب ّقـ.
لؾبخاري يف "إدب الؿػرد".
ٓبـ حبان يف صحقحف.
لؾطرباين يف "الؽبقر".
لؾطرباين يف "إوسط".
لؾطرباين يف "الصغقر".
ســ سعقد بـ مـصقر.
مصـػ ابـ أبل شقبة.
مصـػ طبد الرزاق.
مسـد أبل يعؾل.
لؾدار قطـل ،إذا كان يف الســ.
"الحؾقة" ٕبل كعقؿ.
"شعب اإليؿان" لؾبقفؼل.
ســ البقفؼل.
لؾخطقب البغدادي يف "التاريخ".
لؾضقاء الؿؼدسل يف "الؿختارة".
ٕبل داود الطقالسل.
لؾبزار يف مسـده.
لؾدارمل يف الســ.
ٓبـ خزيؿة يف صحقحف.
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 ألـقـاب املـغـتـغـلـيـً بـاحلـديـح:
 الــراوي :و ُيؼال لف :الؿسـِد «بؽسر الـقن» ،وهق كاقؾ الحديث باإلسـاد،
سقاء كان طـده طؾؿ بف ،أو لقس لف إٓ مجرد الرواية.
ِ
لؿشتغؾ بدراسة الحديث رواية ودراية ،أي سـد ًا
 صـالـب الحـديـث :وهق ا
ومتـًا.
 الؿـحـدِّ ث :وهق مـ يشتغؾ بعؾؿ الحديث رواية ودراية ،ويطؾع طؾك ٍ
كثقر
مـ الروايات ،وأحقال رواهتا ،وذلؽ بلن يحػظ الؿتقن ،ويؽقن طـده طؾؿ
بالرجال.
 الحـافـظ :فقف ققٓن:

أ -مرادف لؾؿحدِّ ث طـد كثقر مـ الؿحدّ ثقـ ،أي َّ
الؿحدِّ ث والحافظ بؿعـك
أن ُ
واحد.

ب -الحافظ :أرفع درجة مـ الؿحدِّ ث ،بحقث يؽقن ما يعؾؿف مـ إحاديث
والرجال ،أكثر مؿا يجفؾف.

وحدَّ ه بعض العؾؿاء بالعدد فؼال :هق مـ أحاط طؾؿف بؿائة ألػ حديث؛
َ
بلساكقدها ومتقهنا.

ـجـة :هق أرفع مـ درجة الحافظ .وقال بعضفؿ :هق َمـ يحػظ ثالثؿائة
الح َّ
ُ 
ألػ حديث بلساكقدها ومتقهنا.

 الحـاكـؿ :وهق مـ أحاط طؾؿًا بجؿقع إحاديث رواية ودراية ،حتك ٓ
يػقتف مـفا إٓ القسقر.
ب هبذا الؾؼب بعض العؾؿاء مـ أئؿة
 أمـقـر الؿـممــقــ يف الحـديـثُ :ل ِّؼ َ
الحديث الذيـ اشتفروا بالحػظ ،واإلتؼان ،والرسقخ يف الحديث ،حتك أصبحقا
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أطالم طصرهؿ ،مثؾ :شعبة بـ الحجاج ،وسػقان الثقري ،ومالؽ ابـ أكس،
والبخاري ،وغقرهؿ(.)4

تـبقف :قال الدكتقر أبق شفبة(« :)1ما كُؼؾ طـ العؾؿاء يف بقان مـ هق الؿحدِّ ث،
والح َّجة...إكَّؿا هق باطتبار أزماهنؿ وطصقرهؿ إولك ،أما يف طصركا
والحافظ،
ُ
هذا فقـبغل التسامح يف ذلؽَّ ،
وإٓ فنكَّـا ٓ كجد َمـ يـطبؼ طؾقف وصػ الؿحدِّ ث،
فضالً طـ غقره مـ إلؼاب ،ومـ قبؾ ٓحظ بعض إئؿة طزة مـ يطؾؼ طؾقف هذه
إلؼاب ،فؿا بالؽ بعصركا هذا ،وغاية الؿحدِّ ث يف طصركا إن ُو ِجدَ أن يحقط بعؾؿ
الحديث رواية ،والؼدرة طـ البحث والتػتقش ،طـ الرجال وجرحفؿ ،وتعديؾفؿ
مـ بطقن الؽتب ،وقراءة الؽتب الستة ،والؿقصل ،والؿسـد ،والؿستدرك ،وســ
الدارقطـل ،والبقفؼل وكحقها ،وكثرة الؿداومة طؾك قراءة هذه الؽتب ،والبحث
والتػتقش ،حتك تتؽقن طـده مؾؽة بالعؾؿ بؿا فقفا ،بحقث يتؿؽـ مـ استخراج أي
ثؿ قال :وٓ أدري ما
حديث مـفا إذا أراد ،والعؾؿ بؿعظؿ إحاديث فؼفًا وغريبًاَّ ،
إذا كان يقجد يف طصركا مـ يستلهؾ لؼب الؿحدِّ ث مع التسامح أم ٓ»(.)9


ـــــــــــــــــــــــــــ

(")4تدريب الراوي" (" ،)12-13/1الققاققت ،والدرر يف شرح كخبة الػؽر" (،)181/8
"القسقط" ٕبل شفبة (ص ،)81-19 :و(ص" ،)142 :لسان الؿحدثقـ".

(" )1القسقط" ٕبل شفبة (ص.)88:

( )9قؾت :كعؿ يقجد كؿحدِّ ث العصر العالمة محؿد كاصر الديـ إلباين ،والعالمة الؿحدث
مؼبؾ بـ هادي القادطل -رحؿفؿا اهلل ،-وغقرهؿا.
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المقدمة الرابعة

تمسيى اخلرب يٍ حيث ٔصٕنّ إنيُا،
ٔيٍ حيث لثٕنّ ٔسدِ
 أوالً :اخلرب باعتبار وصولُ إلييا ييقضه إىل قضنني:

آحــاد

متواتز

لػظل

معـقي

مشفقر

طزيز

غريب

تعريف المتواتر:
الؿتقاتر لغةً :الؿتتابع ،تؼقل :تقاتر الؿطر ،أي تتابع كزولف.

جؿع طـ جؿعٍ ،تحقؾ العادة تقاصمهؿ ،أو اتػاقفؿ طؾك
واصطالحًا :ما رواه
ٌ
ٍ
الحس ،وأن يؽقن خربهؿ طـ ٍ
ويؼقـ ٓ طـ
طؾؿ
الؽذب ،وأن يؽقن استـادهؿ
َّ
ٍ
ضـ.
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فقتؾخص لـا -مـ خالل التعريػ -شروط الحديث الؿتقاتر وهل:

ٍ
حصرُ .طزي هذا الؼقل إلك جؿفرة أهؾ العؾؿ(.)4
 -1أن يرويف طدد كثقر بال
 -2أن تؽقن هذه الؽثرة يف جؿقع صبؼات السـد.

 -3أن تحقؾ العادة تقاصمهؿ ،أو اتػاقفؿ طؾك الؽذب.

 -4أن يؽقن مستـدهؿ أمر ًا محسقسًا ،كؼقلفؿ :سؿعـا ،وشاهدكا ،ورأيـا.

ويؼقـ ٓ ،طـ ٍ
ٍ
 -5أن يؽقن خربهؿ طـ ٍ
طؾؿ
ضـ(.)1
والؿتقاتر قسؿان :لػظل ،ومعـقي كؿا تؼدم:

المتواتر اللفظي :هو ما تواتر لفظه ومعناه.
 عــــــزح الـتـعـزيـف:
لقس معـك ققلفؿ ما تقاتر لػظف ومعـاه ،أن يؽقن الؾػظ مـؼق ً
ٓ إلقـا حرفًا
بحرف؛ كؿا يـؼؾ إلقـا كتاب اهلل ،وإكؿا الؿؼصقد اإلتقان بللػاظ متؼاربة؛ تمدي
كػس ذلؽ الؿعـك ،و ُت ِ
شعر بلن الحديث هق كػس الحديث.
مثالف :حديثَ « :م ْـ ك ََذ َب َط َؾل ُم َت َع ِّؿد ًاَ 7ف ْؾ َق َت َب َّق ْأ َم ْؼ َعدَ ُه ِم َـ الـ ِ
َّار» متػؼ طؾقف(.)9
َّ
ٍ
بللػاظ أخرى ،مثؾ حديثَ « :م ْـ َت َؼ َّق َل َط َؾ َّل
فالحديث ورد هبذا الؾػظ ،وورد
َما َل ْؿ َأ ُق ْؾَ 7ف ْؾ َق َت َب َّق ْأ َم ْؼ َعدَ ُه ِم َـ الـ ِ
َّار» رواه البخاري.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)164/8تقضقح إفؽار" (.)81/1

(" )1كزهة الـظر شرح كخبة الػؽر" (ص" ،)14 :شرح شرح الـخبة" لؾؼاري (ص- 116:
" ،)112الققاققت ،والدرر" (.)811-836/1
( )9جاء طـ أكثر مـ ٍ
مائة مـ الصحابة ،واكظر "فتح الباري" (" ،)811/1تدريب الراوي"
(.)166/8
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المتواتر المعنوي :هو ما تواتر معناه دون لفظه.
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ٍ
حديث معـاه الخاص ،لؽـ تتػؼ هذه
التقاتر الؿعـقي :هق أن يؽقن لؽؾ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد.
حؽؿ
واحد ،أو طؾك
شلء
إحاديث طؾك

مثالف :أحاديث رفع القديـ يف الدطاء ،فؼد ورد طـف ﷺ كحق مائة حديث ،كؾ
حديث مـفا فقف أكف رفع يديف يف الدطاء ،ولؽـفا يف قضايا مختؾػة ،فؽؾ قضقة مـفا
لؿ تتقاتر ،والؼدر الؿشرتك بقـفا هق الرفع طـد الدطاء ،تقاتر باطتبار مجؿقع
الطرق(.)4
 حله احلديح املتواتز:

الحديث الؿتقاتر يػقد العؾؿ (أي :القؼقـ).

تعريػ خبر أحاد:

لغةً :جؿع أحد؛ بؿعـك القاحد ،وخرب القاحد هق :ما يرويف شخص واحد.

اصطالحًا :ما لؿ يجؿع شروط الؿتقاتر(.)1
 أقضاو خرب اآلحاد:

 مشفقر.
 طزيز.

 غريب.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)121/8ققاطد التحديث" (ص" ،)114 :طؾقم الحديث
ومصطؾحف" (.)119/1

(" )1كزهة الـظر" (ص.)84 :

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز
ٍ
واحد مـفا يف مقضعف -إن شاء اهلل.-
وسقليت الؽالم طـ كؾ
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حؽؿ خبر أحاد :مـف الؿؼبقل ،ومـف الؿردود.
ويتؾخص حؽؿ الخبر كؿا يؾل:
الخرب الؿتقاتر :مؼبقل قطعًا.

خرب أحاد :يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

الؼسؿ إول :مؼبقل ،وهق حجة يف العؼائد ،وإحؽام باإلجؿاع ،إٓ مـ َّ
شذ
مـ أهؾ البدع(.)4
الؼسؿ الثاين :مردود ٓ ُيحتج بف ،لعدم تقفر شروط الؼبقل فقف.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح شرح الـخبة" (ص" ،)811-811 :كتب ورسائؾ شقخـا العالمة طبد الؿحسـ
العباد" (.)813/3
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 ثاىياً :أقضاو احلديح مً حيح القبول والزد
ييقضه احلديح مً حيح
القبول والزد إىل قضنني
مؼبقل

مردود

صحقح
صحقح
لذاتف

أقسامف كثقرة أوصؾفا

حسـ
صحقح
لغقره

حسـ
لذاتف

ابـ حبان إلك «»19

كقطًا تـتفل إلك قسؿقـ

حسـ
لغقره

ضعػف محتؿؾ
ُيعترب بف

اكتفت الؿؼدمة الرابعة ،وإخقرة

ضعػف شديد
ٓ ُيعترب بف
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ركش إَٔاع احلذيث
انُٕع األٔل
احلذيث انصحيح نزاتّ
الصحقح لغةً :ضدّ السؼقؿ.

طرفف الجؿفقر ومـفؿ ابـ الصالح ،وتبعف الحافظ العراقل يف
واصطالحًاَّ :
إلػقة :بلكَّف ما اتصؾ سـده بـؼؾ العدل الضابط؛ طـ العدل الضابط إلك مـتفاه ،وٓ
يؽقن شاذ ًا وٓ معؾالً(.)4

قال ابـ الصالح(« :)1هذا هق الحديث الذي ُيحؽؿ لف بالصحة؛ بال
خالف بقـ أهؾ الحديث».
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

اشتؿؾ تعريػ الحديث الصحقح طؾك خؿسة ٍ
أمقر ،يجب تقفرها حتك يؽقن
الحديث صحقحًا ،وهذه إمقر هل:
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح التبصرة ،والتذكرة (لأللػقة)" (" ،)113/1التؼققد ،واإليضاح" (ص،)81- 81 :
"الباطث الحثقث" (ص" ،) 33-38 :ضػر إماين" (ص.)181 :

(" )1مؼدمة ابـ الصالح" (ص" ،)13 :التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)81-81 :الباطث
الحثقث" (ص.)33-38 :
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 اتصال السـد :وهق أن كؾ ٍ
راو مـ رواتف قد أخذه مباشرة طؿـ فققف ،مـ
أول السـد إلك مـتفاه.
فلخرج بؼقد آتصال :الؿـؼطع ،والؿعضؾ ،والؿرسؾ ،والؿعؾؼ ،والؿدلس.

 طدالة الرواة :أي أن كؾ ٍ
راو مـ رواتف اتصػ بؽقكف مسؾؿًا ،بالغًا(،)4
طاقالً( ،)1غقر فاسؼ ،وغقر مخروم الؿروءة.

فلخرج :الؽافر ،والصغقر غقر الؿؿقز ،والؿجـقن ،والػاسؼ بشفقة ،أو
شبفة( ،)9والؿجفقل.
 ضبط الرواة :أي أن كؾ ٍ
راو مـ رواتف كان تا َّم الضبط.

إما ضبط صدر :وهق أن ُيثبت ما سؿعف؛ بحقث يتؿؽـ مـ استحضاره متك
شاء.

أو ضبط كتاب :وهق صقاكتف لديف مـذ سؿع فقف ،وصححف إلك أن يمدي مـف؛
فخرج هبذا الؼقد :خػقػ الضبط ،والؿغػؾ كثقر الخطل.
 طدم الشذوذ :أي أن ٓ يؽقن الحديث شاذ ًا ،والشذوذ هق مخالػة الؿؼبقل
لؿـ هق أولك مـف يف الؼبقل ،وهذا الؼقد معترب طـد جؿفقر الؿحدّ ثقـ الؿتلخريـ،
ولفذا َّ
وشحقا بذكره تصاكقػفؿ.

قال العراقل(« :)1كقن الػؼفاء وإصقلققـ ٓ يشرتصقن يف الصحقح

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4واشرتاط البؾقغ إكَّؿا هق باطتبار وقت إداء لؾرواية ،أما لق تحؿؾفا صبقًا ،وأداها مؽؾػًا
فؼد أجؿع السؾػ طؾك قبقلفا" .الباطث الحثقث" بتعؾقؼ العالمة إلباين (.)383/8

( ٓ )1تؼبؾ رواية الؿجـقن والؿعتقه حقـ روايتف بنجؿاع العؾؿاء.
( )9فاسؼ الشبفة َقبِؾ الرواية طـف الجؿفقر ،إذا كان صادق الؾفجة.

(" )1شرح التبصرة ،والتذكرة (لأللػقة)" (" ،)113/1تدريب الراوي" (" ،)41-41/1ضػر

=
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هذيـ الشرصقـ ٓ ،يػسد الحد طـد مـ يشرتصفؿا ،فنن مـ يصـػ يف طؾؿ
الحديث ،إكؿا يذكر الحد طـدهؿ ٓ ،طـد غقرهؿ».
 طدم العؾة :أي أن ٓ يؽقن الحديث معالً.

والعؾة :هل سبب خػل يؼدح يف الحديث ،مع أن الظاهر السالمة مـف.

والعؾة تـؼسؿ إلك قسؿقـ:
 طؾة قادحة.

 طؾة غقر قادحة.

والؿراد هـا العؾة الؼادحة ،مثؾ :إسؼاط ضعقػ بقـ ثؼتقـ قد سؿع أحدهؿا
مـ أخر .ومثال العؾة غقر الؼادحة :إبدال ثؼة بثؼة.
ويتبقـ مـ شرح التعريػ أن شروط الحديث الصحقح خؿسة:

 -1آتصال.

 -2العدالة.

 -3الضبط.

 -4طدم الشذوذ.
 -5طدم العؾة.

 وتيقضه عزوط احلديح الصخيح إىل قضنني:

 -4شروط وجقدية :أي ٓ بد مـ وجقدها ،وهل ثالثة :آتصال ،والعدالة،
والضبط.
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

إماين" (ص.)181 :
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 -1شروط طدمقة :أي ٓ بد مـ اكتػائفا وطدمفا ،وهل اثـتان :طدم الشذوذ،
وطدم العؾة.

والشروط القجقدية يحؽؿ هبا طؾك السـد فؼط ٓ ،طؾك الؿتـ ،والشروط
القجقدية والعدمقة يحؽؿ هبا طؾك السـد والؿتـ معًا.
مثال الحديث الصحقح:

الح َؿ ْق ِدي َط ْبدُ اهلل ْب ُـ الز َب ْق ِرَ ،ق َال:
ما أخرجف البخاري يف صحقحفَ :حدَّ َثـَا ُ
انَ ،ق َال :حدَّ َثـَا يحقك بـ س ِع ٍ
قد إَك َْص ِ
َحدَّ َثـَا ُس ْػ َق ُ
اريَ ،ق َالَ :أ ْخ َب َركِل ُم َح َّؿدُ ْب ُـ
َ
َ َْ ْ ُ َ
إِبر ِ
الخ َّط ِ
قؿ التَّ ْق ِؿلَ ،أ َّك ُف َس ِؿ َع َط ْؾ َؼ َؿ َة ْب َـ َو َّق ٍ
اص ال َّؾ ْقثِلَ ،ي ُؼ ُ
قلَ :س ِؿ ْع ُت ُط َؿ َر ْب َـ َ
اب
اه
َ
َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
قل اهلل ﷺ َي ُؼ ُ
◙ َط َؾك الؿـْ َب ِر َق َالَ :سؿ ْع ُت َر ُس َ
قل« :إِك ََّؿا إَ ْط َؿ ُال بِالـِّ َّقات،
َت ِه ْج َر ُت ُف إِ َلك ُد ْك َقا ُي ِصق ُب َفاَ ،أ ْو إِ َلك ْام َر َأةٍ َيـْؽِ ُح َفا،
َوإِك ََّؿا لِؽ ُِّؾ ْامرِ ٍئ َما ك ََقىَ ،ف َؿ ْـ كَاك ْ
اج َر إِ َل ْق ِف» متػؼ طؾقف.
َف ِف ْج َر ُت ُف إِ َلك َما َه َ
فؼد استقىف هذا الحديث شروط الحديث الصحقح الخؿسة وهل:

 اتصال السـد مـ أولف إلك آخره ،مـ طؿر بـ الخطاب ◙ إلك
مخرجف اإلمام البخاري.
 طدالة الرواة مـ أولفؿ إلك آخرهؿ.

 الضبط يف رواة السـد؛ مـ أول السـد إلك آخرهؿ.
 طدم الشذوذ ،ففذا الحديث غقر شاذ.
 طدم العؾة.
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 حله احلديح الصخيح:
وجقب قبقلف والعؿؾ بف بحسبف بنجؿاع أهؾ الحديث ،ومـ يعتد بف مـ
إصقلققـ والػؼفاء ،ففق حجة مـ حجج الشرع ٓ ،يسع الؿسؾؿ ترك العؿؾ
بف(.)4
 مزاتب احلديح الصخيح صبعة( )2عيد مجَور احملدثني:

 -1ما اتػؼ طؾقف البخاري ومسؾؿ.

 -2ما اكػرد بف البخاري.

 -3ما اكػرد بف مسؾؿ.

 -4ما كان طؾك شرصفؿا.

 -5ما كان طؾك شرط البخاري.
 -6ما كان طؾك شرط مسؾؿ.

 -7ما لؿ يروياه ولؿ يؽـ طؾك شرصفؿا ٓ ،اجتؿاطًا وٓ اكػراد ًا.


ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4أي :ما أفاده الحديث مـ وجقب ،أو كدب ،أو تحريؿ ،أو كراهة.

(" )1تدريب الراوي" (" ،)183-188/1فتح الؿغقث" (" ،)48/1السقر الحثقث شرح
الباطث الحثقث" (ص"[ ،)16 :تقضقح إفؽار" ( )24/1مسللة ( )9يف بقان مراتب

الصحقح].
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النوع الثاني

احلذيث انصحيح نغريِ
ٍ
صريؼ أخرى مثؾف ،أو أققى مـف ،بؾػظف
هق الحديث الحسـ لذاتف ،إذا ُر ِو َي مـ
أو بؿعـاه(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

سبؼ معـا تعريػ الحديث الصحقح لذاتف ،وهق الذي بؾغ درجة الصحة
بـػسف؛ دون أن يحتاج إلك ما يؼقيف ،ويسؿقف العؾؿاء الصحقح لذاتف.

أما الحديث الصحقح لغقره؛ ففق كػسف الحديث الحسـ لذاتف ،فنذا ُر ِو َي
الحديث الحسـ لذاتف مـ صريؼ أخرى؛ مثؾف يف الؼقة ،أو أققى مـف ،فبؿجؿقع
هاتقـ الطريؼقـ يرتؼل الحديث مـ الحسـ لذاتف إلك الصحقح لغقره.
قال الحافظ(« :)1وبؽثرة صرقف يصحح» .أي :الحديث الحسـ.

وسؿل صحقحًا لغقره؛ ٕن الصحة لؿ تلت مـ ذات السـد كػسف ،بؾ جاءت
ُ
باكضؿام ٍ
سـد ،أو أساكقدَ أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4طؾقم الحديث" ٓبـ الصالح (ص" ،)31 :فتح الؿغقث" (" ،)61/1التدريب"
(.)161/1

( " )1الـؽت طؾك كزهة الـظر" (ص.)98 :
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ويتؾخص الحديث الصحقح لغقره يف الصقر التالقة:

 -1حسـ لذاتف مع حسـ لذاتف أو أرفع مـف؛ يساوي صحقح لغقره.

 -8حسـ لذاتف مع صرق ضعقػة أخرى؛ يساوي صحقح لغقره.

 -3صرق ضعقػة كثقرة؛ يساوي صحقح لغقره.
مثال الحديث الصحقح لغقره:

حديث محؿد بـ طؿرو ،طـ أبل سؾؿة َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ◙َ ،ق َالَ :ق َال
قل اهلل ﷺَ « :لق َٓ َأ ْن َأ ُش َّؼ ط َؾك أُمتِل ََٕمرتُفؿ بِالسق ِ
اك ِطـدَ ِّ
َر ُس ُ
كؾ َص َالةٍ».
َ ُ
ِّ َ
َ
َّ

قال ابـ الصالح(« :)4محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة مـ الؿشفقريـ
بالصدق والصقاكة ،لؽـف لؿ يؽـ مـ أهؾ اإلتؼان ،حتك ض َّعػف بعضفؿ مـ جفة
سقء حػظف ،وو َّثؼف بعضفؿ لصدقف وجاللتف ،فحديثف مـ هذه الجفة حسـ ،فؾؿا
اكضؿ إلك ذلؽ كقكف ُروي مـ أوجف ُأخر ،زال بذلؽ ما كـا كخشاه طؾقف مـ سقء
فصح هذا اإلسـاد والتحؼ بدرجة الصحقح،
حػظف ،واكجرب بف ذلؽ الـؼص القسقر،
َّ
أي :الصحقح لغقره».
حؽؿ الحديث الصحقح لغقره:

هق حؽؿ الحديث الصحقح لذاتف.


ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4مؼدمة ابـ الصالح" (ص" ،)31 :التؼققد واإليضاح" (ص ،)18 :والحديث يف
الصحقحقـ مـ صريؼ أبل الزكاد ،طـ إطرج ،طـ أبل هريرة ◙.
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النوع الثالث

احلذيث احلسٍ نزاتّ
الـحسـ ،بؿعـك الجؿال ،وهق ضد الؼبقح.
الحسـ لغةً :ملخقذ مـ ُ

خػ
َّ
طرفف الجؿفقر بل َّك ُف :ما اتصؾ سـده بـؼؾ العدل الذي
واصطالحًاَّ :
ضبطف ،مـ غقر شذوذٍ وٓ ٍ
طؾة(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

قال العالمة إلباين  يف «حقاشقف طؾك الـزهة»(« :)1هذا التعريػ طؾك
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4وهق اختقار الحافظ يف "الـزهة" (ص ،)33 :ومشك أهؾ الؿصطؾح طؾك هذا مـ بعده،

كالسققصل يف "إلػقة" ( ،)61/1وإلباين يف " الـؽت طؾك كزهة الـظر" (ص،)91 :
وشقخـا مؼبؾ القادطل يف "السقر الحثقث" (ص )61- 49 :وغقرهؿ كثقر ،واكظر كذلؽ:

"محاضرات يف الحديث الشريػ وطؾقمف" لؿحؿد الطرهقين.

خػ ضبطف ،وٓ
وطرفف بعض الؿتلخريـ فؼال :هق ما اتصؾ سـده بـؼؾ الؿؼبقل الذي َّ
َّ
يؽقن شاذ ًا وٓ معؾالً.
( )1وقال « :وقد اضطربقا اضطرابًا كثقر ًا -يف تعريػ الحديث الحسـ  -كؿا يتبقـ مـ

الرجقع إلك "الباطث الحثقث" وغقره ،وأكت إذا حػظت هذا َ
سفؾ طؾقؽ التقفقؼ بقـ مـ
يؼقل يف حديث ما :إسـاده حسـ ،ومـ يؼقل :فقف ضعػ .ففق حسـ باطتبار أكَّف فقق

الضعقػ .وفقف ضعػ بالـظر إلك أكف دون الصح قح ،ولذلؽ قال الحافظ الذهبل 
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إيجازه أصح ما ققؾ يف الحديث الحسـ لذاتف ،وهق الذي تقفرت فقف جؿقع شروط
خػ ضبط أحد رواتف».
الحديث الصحقح الؿتؼدمة ،إٓ أكف َّ

قؾت :ما قؾـاه يف الحديث الصحقح لذاتف كؼقلف يف الحديث الحسـ لذاتف،
والػرق بقـ الحديث الصحقح لذاتف والحسـ لذاتف ،أن كؼقل يف الصحقح :تام
ٍ
الضبط ،ويف الحسـ :خػقػ الضبط ،ولق يف ٍ
واحد فؼط ،وبؼقة الشروط الؿقجقدة يف
راو
الصحقح مقجقدة يف الحسـ ،وهل:
 آتصال.
 العدالة.

 طدم الشذوذ.

 طدم العؾة.
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ومؿا
يف رسالتف "الؿققظة" :الحسـ ما ارتؼك طـ درجة الضعػ ،ولؿ يبؾغ درجة الصحةَّ .

سبؼ يتبقـ أن الضعػ كقطان :إول :يجعؾ الحديث حسـًا دون الصحقح ،ولؽـ ُيحتج
بف .وأخر :يجعؾ الحديث ضعقػًا ٓ ُيحتَج بف .وإذا طرفت ذلؽ؛ فاطؾؿ َّ
أن تؿققز أحد
الـقطقـ طـ أخر؛ هق مـ أدق طؾقم الحديث وأصعبفا؛ وذلؽ لصعقبة تحديد كقع

ضعػ الراوي هؾ هق يسقر؛ فقؽقن حديثف حسـًا! أو كثقر فقؽقن حديثف ضعقػًا! فال
جرم أن تختؾػ فقف آراء العؾؿاء ،بؾ رأي العالؿ القاحد .ولفذا قال الحافظ الذهبل

 يف رسالتف الؿذكقرة :ثؿ ٓ تطؿع بلن لؾحسـ قاطدة تـدرج تحتفا كؾ إحاديث
الحسان فقفا ،فلكا طؾك إياس مـ ذلؽ ،فؽؿ مـ حديث تردد فقف الحػاظ! هؾ هق حسـ،
أو ضعقػ ،أو صحقح؟ بؾ الحافظ القاحد يتغقر اجتفاده يف الحديث القاحد؛ يقمًا
َ
حؼ؛ َّ
الحديث الحسـ
فنن
بالصحة ،ويقمًا يصػف بالحسـ ،وربؿا استضعػف ،وهذا ٌ
يصػف ِّ

ضعػ ما ،إذ الحسـ
يستضعػف الحافظ طـ أن يرققف إلك رتبة الصحقح ،فبفذا آطتبار فقف
ٌ
ٍ
ٍ
باتػاق".
لصح
ضعػ ما ،ولق اكػؽ طـ ذلؽ
ٓ يـػؽ طـ
َّ
واكظر" :الـؽت طؾك كزهة الـظر" (ص.)98-91 :
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مقازكة بقـ الحديث الصحقح والحديث الحسـ:

بالـظر يف تعريػ الحديثقـ ،كجد تشاهبًا كبقر ًا ،ففؿا يتػؼان يف جؿقع الشروط
طدا شرصًا واحد ًا ،وهق ما يتعؾؼ بالضبط ،فالحديث الصحقح راويف تام الضبط،
خػ ضبطف.
أ َّما راوي الحديث الحسـ فنكَّف قد َّ
هذا هق الػرق بقـ الصحقح لذاتف ،والحسـ لذاتف.
مثال الحديث الحسـ لذاتف:

روى اإلمام أحؿد يف «مسـده» حدَّ َثـَا يحقك بـ س ِع ٍ
قدَ ،حدَّ َثـَا َب ْف ٌزَ ،حدَّ َثـِل َأبِل،
َ
َ َْ ْ ُ َ
َط ْـ َجدِّ يَ ،ق َالُ :ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،م ْـ َأ َبر؟ َق َالُ « :أ َّم َؽ»َ ،ق َالُ :ق ْؾ ُتُ :ث َّؿ َم ْـ؟
َق َالُ « :أ َّم َؽ»َ ،ق َالُ :ق ْؾ ُتُ :ث َّؿ َم ْـ؟ َق َالُ « :أ َّم َؽُ ،ث َّؿ َأ َب َ
اكُ ،ث َّؿ ْإَ ْق َر َب َف ْإ َ ْق َر َب».

هذا الحديث إسـاده متصؾ ،وٓ شذو َذ فقف وٓ طؾة ،وجؿقع رجال إسـاد هذا
الحديث طدول ،ضابطقن ،إٓ هبز بـ حؽقؿ بـ معاوية الؼشقري أبق طبد الؿؾؽ،
خػ ضبطف؛ ففق صدوق ،فقؽقن الحديث حسـًا لذاتف مـ أجؾ هبز بـ حؽقؿ؛ ٕن
َّ
محؾف الصدق.
حؽؿ الحديث الحسـ:

هق حؽؿ الحديث الصحقح(.)4

فائدة :الؿراد بؼقل الؿحدّ ثقـ هذا حديث صحقح اإلسـاد ،أو حسـ اإلسـاد.

قال ابـ الصالح(« :)1ققلفؿ :حديث حسـ اإلسـاد ،أو صحقحف ،دون

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4هذا مـ حقث العؿؾ بف ،أما مـ حقث الرتبة ففق دون الصحقح .واكظر "تدريب الراوي"
(.)141/1

(" )1مؼدمة ابـ الصالح" (ص" ،)32 :تدريب الراوي" (" ،)141/1تقضقح إفؽار"
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ققلفؿ :حديث صحقح ،أو حسـ؛ ٕكف قد يصح ،أو يحسـ اإلسـاد دون الؿتـ،
لشذوذٍ أو طؾة ،أما إذا قال إمام حافظ معتؿد طـ حديث :إسـاده صحقح أو حسـ،
ولؿ يذكر لف طؾة  ،فالظاهر صحة الؿتـ أو حسـفٕ ،ن طدم العؾة والؼادح هق
إصؾ».
فائدة :الؿراد مـ ققل الترمذي حديث حسـ صحقح:
اختؾػقا فقف طؾك طدة أققال أققاها ققٓن(:)4

 -1حصقل الرتدد يف الـاقؾ ،إذا تػرد برواية الحديث ،هؾ هق مـ الرجال
الذيـ يعترب حديثفؿ صحقحًا ،أو مـ الرجال الذيـ يعترب حديثفؿ حسـًا ،وحقـئذ
يؽقن الحديث الؿقصقف بصػتل الحسـ والصحة ،دون الحديث الؿقصقف
بالصحة فؼطٕ ،ن الجزم بالصحة أققى مـ الرتدد فقفا.
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

(.)831/1

( )4وهذان الؼقٓن هؿا اختقار الحافظ ابـ حجر "شرح شرح الـخبة "(ص،)311-892 :
وشقخـا القادطل يف "السقر الحثقث شرح الباطث الحثقث" (ص ،)23 :وشقخـا
طبد الؿحسـ العباد كؿا يف "كتب ورسائؾ العباد" ( ،)812/3واكظر "تقضقح إفؽار"

( .)881-813/1قال العالمة إلباين  حقـ سئؾ :ماذا يعـل ققل الرتمذي حسـ
صحقح؟

قال« :أما ققلف حسـ صحقح فؿشؽؾة الؿشاكؾ؛ ٕن العؾؿاء اختؾػقا كثقر ًا يف تقجقفف هذه
الؽؾؿة ،ولؿ كجد فقؿا طؾؿـا قق ً
ٓ يؿؽـ آصؿئـان إلقف ،وآطتؿاد طؾقف ،وذلؽ أن

الرتمذي جرى طؾك هذا آصطالح ،ولؿ يؽشػ ما أراد بف»"[ .الػتاوى الؿدكقة

واإلماراتقة" (ص )191 :جؿع طؿرو طبد الؿـعؿ سؾقؿ].

صحقح
حسـ
فائدة :قال العالمة إلباين  يف "صحقح ابـ ماجف"« :وإذا قؾت:
ٌ
ٌ
جامع بقـ القصػقـ ،فنين أطـل أن إسـاده حسـ لذاتف صحقح لغقره»"[ .الروض الداين يف
ٌ
الػقائد الحديثقة" لؾعالمة إلباين (ص.])146:
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 -8كقن الحديث روي بنسـاديـ ،أحدهؿا صحقح والثاين حسـ ،فقؽقن
الجؿع بقـ القصػقـ إشارة إلك اإلسـاديـ ،حقـئذ يؽقن الحديث الؿقصقف
بصػتل الحسـ والصحة فقق الحديث الؿقصقف بالصحة فؼطٕ ،ن كثرة الطرق
تؼقي بعضفا بعضًا.
والخالصة :أن الجؿع بقـ القصػقـ:

 إما لؾرتدد يف الـاقؾ ،فقؽقن دون ما ققؾ فقف صحقح.

 وإما لقرود الحديث مـ صريؼقـ ،فقؽقن فقق ما ققؾ فقف صحقح.
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النوع الرابع

احلذيث احلسٍ نغريِ
تعريػف :هق الحديث الضعقػ ضعػًا غقر شديد ،إذا ُروي مـ صريؼ أخرى
مثؾف ،أو أققى مـف بؾػظف أو بؿعـاه(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ُيستػاد مـ التعريػ أن الحديث الضعقػ ٓ 7يرتؼل إلك مرتبة الحسـ لغقره إٓ
بلمريـ:

 أن يؽقن ضعػ الحديث خػقػًا ،كضعػ حػظ راويف ،أو اكؼطاع يف سـده
إذا كان يف الطبؼات العالقة ،أو جفالة يف رجالف ٓ سقؿا إذا كاكقا مـ أهؾ الؼرون
الؿػضؾة ،أ َّما إذا كان الضعػ شديد ًا ،كلن يؽقن فقف كذاب ،أو متفؿ بالؽذب ،أو
مؿا ٓ يصؾح لالرتؼاء بف طـ درجتف إلك درجة الحسـ.
مرتوك ،ففق َّ
ٍ
صريؼ أخرى بؾػظف أو بؿعـاه ،طؾك أن تؽقن الطريؼ إخرى
روى مـ
 أن ُي َ

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر "تقضقح إفؽار" (" ،)144-141/1الققاققت ،والدرر" (.)119/1

وهذا التعريػ هق اختقار شقخـا مؼبؾ القادطل  كؿا يف "السقر الحثقث"

(ص.)61:
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مثؾفا يف الؼقة ،أو أققى مـفا.

وإذا تؽاثرت صرقف ارتػع هبا مـ الحسـ لغقره إلك الصحقح لغقره(.)4

مثال الحديث الحسـ لغقره:

ما رواه الرتمذي  يف ســف مـ صريؼ طقسك بـ يقكس ،طـ مجالد ،طـ
أبل ا ْلقد ِ
اك ،طـ أبل سعقد قال :كان طـدكا خؿر لقتقؿ ،فؾؿا كزلت الؿائدة ،سللت
َ َّ
رسقل اهلل ﷺ ،قؾت :إكف لقتقؿ فؼالَ « :أ ِ
هر ْق ُف» .قال الرتمذي :هذا حديث حسـ.

قال الحافظ ابـ حجر والصـعاين(« :)1ومجالد ض َّعػف جؿاطة
ووصػقه بالغؾط والخطل ،وإكؿا وصػف بالحسـ -أي لغقره -لؿجقئف مـ غقر وجف،
طـ الـبل ﷺ مـ حديث أكس ◙ وغقره.
حؽؿ الحديث الحسـ لغقره :هق حؽؿ الحديث الصحقح.



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شػاء السؼام" لؾسبؽل (ص ،)11 :وابـ الصالح يف "طؾقم الحديث" (ص،)38-31 :
"ققاطد يف طؾقم الحديث" لؾتفاكقي (ص.)28-62 :

(" )1تقضقح إفؽار" (" ،)118/1الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح" ٓبـ حجر (.)391/1
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النوع الخامس

احلذيث انضؼيف
الضعقػ لغة :ضد الؼقي.

واصطالحًا :هق الذي لؿ يجؿع صػة الحسـ ،بػؼد شرط مـ شروصف(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الضعقػ :هق الذي فؼد صػة مـ صػات الحديث الحسـ أو أكثر،
ومعؾقم أكَّف إذا خال طـ رتبة الحديث الحسـ؛ فؼد خال طـ رتبة الصحة مـ باب
أولك.
وققؾ :هق الحديث الذي فؼد شرصًا مـ شروط الؼبقل أو أكثر؛ َّ
ٕن كؾؿة
الؿؼبقل يدخؾ فقفا الصحقح والحسـ.

طرف بعض العؾؿاء الحديث الضعقػ فؼالقا :بلكَّف الذي لؿ تجتؿع
فائدة :لؼد َّ
فقف صػات الصحقح ،وٓ صػات الحسـ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الـؽت طؾك ابـ الصالح" ( )66/1تحؼقؼ الشقخ ربقع-حػظف اهلل ،-وأشار إلقف

السققصل يف "التدريب" ( ،)169/1وطزاه محؼؼ "ضػر إماين" (ص )814 :إلك
العراقل يف "شرح إلػقة" ( ،)13/1وهق ققل التفاكقي يف "ققاطد طؾقم الحديث"

( ،)34واكظر "فتح الؿغقث" (" ،)184/1تقضقح إفؽار" (.)883-888/1
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ولؽـ تعؼب كثقر مـ العؾؿاء هذا التعريػِ َّ ،
كر الصحقح غقر ُمح َتاجٍ إلقف
بلن ذ َ
يف بقان الضعقػ؛ ٕن ما ُقصر طـ الحسـ ففق طـ الصحقح أقصر(.)4
مثال الحديث الضعقػ:

ما رواه الرتمذي ،وابـ ماجف ،والدارمل ،وغقرهؿ ،طـ أبل سعقد ◙
يؿ ِ
اش َفدُ وا َل ُف بِ ْ ِ
الر ُج َؾ َي ْعتَا ُد ا ْل َؿ َس ِ
اجدَ َ ،ف ْ
ان».
اإل َ
قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُؿ َّ
ففذا الحديث ضعقػٕ 7ن يف سـده راويقـ ضعقػقـ:

 -1رشديـ بـ سعد ،وهق ضعقػ.

دراج بـ سؿعان أبق السؿح ،وهق كثقر الؿـاكقر(.)1
َّ -2
حؽؿ الحديث الضعقػ:

ٓ ُيعؿؾ بف مطؾؼًا ،وٓ يثبت بف حؽؿ شرطل(.)9

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4فتح الؿغقث" (" ،)184/1تقضقح إفؽار" (" ،)883- 888/1تدريب الراوي"
(.)169/1

كثقر الؿـاكقر» .واكظر "تؾخقص الؿستدرك" (.)118/1
دراج ُ
( )1قال طـف الذهبلَّ « :
وقال أحؿد وغقره« :أحادي ُث ُف مـاكقر» .كؿا يف "الؿغـل يف الضعػاء" (.)883/1
ٌ
صدوق ويف روايتف طـ أبل الفقثؿ
وقال ابـ حجر  يف "التؼريب" (« :)1281

ضعػ» .قؾت :وهذا مـفا؛ فنكَّف روى طـ أبل الفقثؿ ،وأبق الفقثؿ هق :سؾقؿان بـ طؿر بـ
ٌ

طبقد ،وهق ثؼة.
( )9قال هبذا الؼقل يحقك بـ معقـ ،وهق ضاهر مذهب البخاري ،ومسؾؿ ،وابـ حزم ،وشقخ
اإلسالم ابـ تقؿقة ،وابـ العربل الؿالؽل ،والشقكاين ،وصدِّ يؼ حسـ خان ،والشفاب

الخػاجل ،وأحؿد شاكر ،وإلباين ،وشقخـا مؼبؾ القادطل  .واكظر "الؼقل

الؿـقػ يف حؽؿ العؿؾ بالحديث الضعقػ" (ص.)86- 81 :

وقد ذهب الجؿفقر بؾ حؽك الـقوي اإلجؿاع إلك أكف يعؿؾ بالحديث الضعقػ يف

=
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فائدة :أسباب ضعػ الحديث:

 إما أن يؽقن سؼط يف اإلسـاد.
 أو يؽقن صعـ يف الراوي(.)4

= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

فضائؾ إطؿال بشروط:

 -1أن ٓ يؽقن شديد الضعػ.

 -8أن يـدرج تحت أصؾ ثابت.

 -3أن يعؿؾ بف يف خاصة كػسف ،وٓ يدطق الـاس إلقف.
 ٓ -1يعتؼد طـد العؿؾ بف ثبقتف طـ الـبل ﷺ.

اكظر" :تدريب الراوي" ("،)899- 892/1الؿجؿقع" (" ،)812/3إربعقن الـقوية"
(ص" ،)18 :ققاطد يف طؾقم الحديث" (ص.)91-98 :
قال إلباين  يف "الثؿر الؿستطاب" (« :)812/1والذي أطتؼده ،وأديـ اهلل بف َّ
أن
الحؼ مع العؾؿاء الذيـ ذهبقا إلك ِ
ترك العؿؾ بالحديث الضعقػ يف فضائؾ إطؿال،
َّ
وذلؽ ٕمقر:

بالظـ ٓ يجقز؛ لؼقلف تعالك:
أوًٓ :أن الحديث الضعقػ ٓ يػقد َّإٓ الظـ اتػاقًا ،والعؿؾ
ِّ

ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ [النجم ،]28/وققلف ﷺ:
ﱕ
أكذب الح ِد ِ
يث» .
«إ َّيا ُكؿ َوال َّظ َّـ؛ َفنِ َّك ُف َ ُ َ
ثاكقًا :أن الـبل ﷺ أمركا باجتـاب الرواية طـف َّإٓ ما طؾؿـا صحتف طـف ،فؼال« :ا َّت ُؼقا
الح ِد َ
يث َط ِّـل إ ِ َّٓ َما َطؾِؿ ُتؿ » ومـ الؿعؾقم أن رواية الحديث إكؿا هل وسقؾة لؾعؿؾ بؿا
َ
ثبت فقف ،فنذا كان ﷺ يـفاكا طـ رواية ما لؿ يثبت طـف ،فؿـ باب أولك أن يـفك طـ العؿؾ

واضح.
بف ،وهذا ب ِّق ٌـ
ٌ

ثالثًا :أن فقؿا ثبت طـف ﷺ غـقة طؿا لؿ يثبت».
(" )4شرح شرح الـخبة" (ص.)329-322 :
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النوع السادس

احلذيث ادلشفٕع
وسؿل بذلؽ لـسبتف
حسا كان أو معـكُ ،
الؿرفقع لغةً :هق كؾ ما ُرفع طؾك غقره ًّ
إلك صاحب الؿؼام الرفقع ،وهق الـبل ﷺ(.)4

واصطالحًا :ما ُرفع إلك الـبل ﷺ مـ ققل ،أو فعؾ ،أو تؼرير ،أو صػة َخ ْؾؼقة،
أو ُخ ُؾ ِؼقة ،سقاء اتصؾ سـده ،أو لؿ يتصؾ(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الؿرفقع :هق ما ُرفع إلك الـبل ﷺ ،سقاء كان هذا الؿضاف قق ً
ٓ ،أو فعالً ،أو
تؼرير ًا ،أو صػة ،وسقا ًء كان الؿرفقع صريحًا ،أو حؽؿًا( ،)9وسقاء كان الؿضقػ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4التؼريرات السـقة" (ص" ،)81 :تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)188 :

(" )1تقضقح إفؽار" (" ،)831/1فتح الؿغقث" (" ،)131/1الباطث الحثقث"
(ص" ،)11:الـزهة شرح الـخبة" (ص" ،)13 :كػاية الحػظة شرح الؿؼدمة الؿققظة"

(ص.)131 :
( )9شروط الحديث الؿرفقع حؽؿًا:
 -1أن يؽقن قالف الصحابل.

 -8أن يؽقن الصحابل لؿ ُيعرف بإخذ مـ اإلسرائقؾقات.

 -3أن يؽقن ٓ مجال لالجتفاد فقف.
 -1وٓ لف ُتعؾؼ ببقان ٍ
لغة ،وٓ شرح غريب" .كزهة الـظر" (ص.)13 :

=
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هق الصحابل أو مـ دوكف ،متصالً كان اإلسـاد أو مـؼطعًا ،وسقاء ثبت أو لؿ يثبت،
وسقاء كان مرفقطًا إلك الـبل ﷺ أو مرفقطًا إلك اهلل -تعالك -بؿا يسؿك بالحديث
الؼدسل.
فعؾك هذا التعريػ يدخؾ يف الؿرفقع:

 -1الؿتصؾ.
 -2الؿرسؾ.

 -3الؿـؼطع.

 -4الؿعؾؼ.

 -5الؿعضؾ.

 -6الؿدلس.

وجؿقع أكقاع الحديث الؿؼبقل ،والحديث الؿردود.

ويتبقـ مـ التعريػ أن الؿرفقع أربعة أقسام:

طؿ ُال بالـقات »...متػؼ
 الؿرفقع الؼقلل :مثالف :ققل الرسقلﷺ« :إك ََّؿا إَ َ
طؾقف طـ طؿر ◙.

 الؿرفقع الػعؾل :مثالف :كان رسقل اهلل ﷺ إذا سجد فرج بقـ يديف .رواه
البخاري طـ ابـ طؿر ¶.
اهلل فِل
 الؿرفقع التؼريري :مثالف :إقراره ﷺ لؾجارية طؾك ققلفا« :إِ َّن َ
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ومـ الصقغ التل لفا حؽؿ الرفع :مـ السـة كذا ،وققل التابعل طـ الصحابل :يرفعف،

وققل الصحابل :أمركا بؽذا ،أو هنقـا طـ كذا ،وأن يحؽؿ الصحابل طؾك فعؾ مـ إفعال
بلكف صاط ٌة هلل ولرسقلف ،أو معصقةٌ ،أو َّ
صالح.
ٍ
أن فقف إحباصًا لعؿ ٍؾ
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اء» رواه مسؾؿ ،طـ معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل ◙.
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وإقراره ﷺ لؾرجؾ الذي كان يختؿ صالتف بـ «قؾ هق اهلل أحد» رواه البخاري،
ومسؾؿ طـ طائشة ▲.

 الؿرفقع القصػل:
(أ) صػة ُخ ُؾ ِؼ ّقة :مثالف :كان رسقل اهلل ﷺ أحسـ الـاس ُخ ُؾؼًا .رواه مسؾؿ طـ
أكس ◙ .وكان ُخ ُؾؼف الؼرآن .رواه مسؾؿ وأحؿد وأبق داود طـ طائشة
▲.
أبقض مؾقحًا ...رواه مسؾؿ.
(ب) صػة َخ ْؾؼقة :مثالف :كان الـبل ﷺ َ
حؽؿ الحديث الؿرفقع بلقسامف:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.



امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

69 h

f

e
g

احلذيث انمذسي
لغةً :ملخقذ مـ ال ُؼدْ س -بضؿ الؼاف وسؽقن الدال ،أو ضؿفا -بؿعـك
الطفر.

ومـ معاين التؼديس :التـزيف ،ومـف :تؼدس اهلل ،أي :تـزه ،ومـ أسؿاء اهلل
الحسـك :ال ُؼدوس ،فؽلكؿا ُأريد مـ وصػف إبراز ققؿتف الؿؽتسبة مـ إضافتف إلك
الؼدوس  ،ولؾدٓلة طؾك هذا الشرف الذي يختص بف مـ بقـ سائر
إحاديث.
واصطالحًا :الحديث الؼدسل ما رواه الـبل ﷺ طـ ربف -تعالك.-
ويسؿك أيضًا :الحديث الر َّباكِل ،والحديث اإللفل.
ولرواية الحديث الؼدسل صقغتان:

إولك :أن يؼقل الراوي :قال رسقل اهلل ﷺ فقؿا يرويف طـ ربف .

الثاكقة :أن يؼقل الراوي :قال رسقل اهلل ﷺ :قال اهلل -تعالك...-فقذكر
الحديث.
مثال الحديث الؼدسل:

ؾؿ َط َؾك
ققلف ﷺ فقؿا يرويف طـ ربف َ « :يا ِط َبادِي ،إِكِّل َح َّر ُ
مت الظ َ
ك ِ
َػسلَ ،و َج َعؾ ُت ُف بق َـؽُؿ ُم َح َّرمًا »...رواه مسؾؿ طـ أبل ذر ◙.
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مرتبة الحديث الؼدسل بقـ الؼرآن والحديث الـبقي:

الؼرآن الؽريؿ ُيـسب إلك اهلل -تعالك -لػظًا ومعـًك ،والحديث الـبقي ُيـسب
إلك الـبل ﷺ لػظًا ومعـك.

والحديث الؼدسل ُيـسب إلك اهلل -تعالك -لػظًا ومعـًك( ،)4لؽـف ٓ ُيتعبد
بتالوة لػظف ،وٓ يؼرأ يف الصالة ،ولؿ يحصؾ بف التحدي ،ولؿ ُيـؼؾ بالتقاتر كؿا
كُؼؾ الؼرآن.
بؾ؛ مـف ما هق صحقح ،ومـف ما هق ضعقػ ،ومـف ما هق مقضقع(.)1



ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسل لة طؾك ققلقـ :والصحقح ما أثبتـاه ،أن الحديث الؼدسل
لػظف ومعـاه مـ اهلل ،وهذا اختقار العالمة ابـ باز ،والعالمة حؿاد إكصاري ،والعالمة

ربقع بـ هادي الؿدخؾل ،والعالمة طبد الؿحسـ العباد ،والعالمة صالح الػقزان،

والعالمة طبد العزيز الراجحل وغقرهؿ.

( )1اكظر "شرح الؿـظقمة البقؼقكقة" لشقخـا ابـ طثقؿقـ (ص" ،)31-33:مصطؾح
الحديث" (ص )2- 6 :لف أيضًا" ،شرح إربعقـ الـقوية" لف أيضًا (ص،)832-834 :
"شرح إحاديث الؼدسقة" (ص" ،)4 :شرح إربعقـ الـقوية" لؿعالل الشقخ صالح بـ
طبد العزيز آل الشقخ (ص" ،)861-861 :القايف يف شرح إربعقـ الـقوية" (ص:

 )161لؿصطػك البغا ،ومحقل الديـ مستق" ،ققاطد وفقائد مـ إربعقـ الـقوية" (ص:
 )811- 811كاضؿ سؾطان.
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النوع السابع

احلذيث ادلٕلٕف
الؿقققف لغةً :الشلء الؿحبقس ،كالؿال الؿقققف طؾك سبقؾ الخقر ،وٕن
الراوي وقػ بالحديث طـد الصحابل ولؿ يرفعف إلك رسقل اهلل ﷺ.

واصطالحًا :ما أضقػ إلك الصحابل مـ ٍ
ٍ
ثبت،
ققل ،أو فعؾٍ ،أو
تؼرير ،سقاء َ
أو لؿ يثبت(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

أضقػ إلك الصحابل» :أي ما أضافف الراوي إلك أحد الصحابة،
َ
ققلف« :ما
وسقا ٌء كان سـدُ تؾؽ الرواية متصالً ،أو مـؼطعًا ،صحقحًا ،أو ضعقػًا.

ققلف« :مـ ققل» :أي مـ ققل الصحابل وكالمف ،مثالف :ققل طؾل بـ أبل
قنَ ،أت ِ
ُحبق َن َأ ْن ُيؽ ََّذ َب اهللُ َو َر ُسق ُل ُف» رواه
َّاس بِ َؿا َي ْعرِ ُف َ
صالب ◙َ « :حدِّ ُثقا الـ َ
البخاري.

ققلف« :أو فعؾ» :أي مـ فعؾ الصحابل ،مثالف :ما قالف اإلمام البخاري يف
صحقحف :وأ َّم ابـ طباس ،وهق متقؿؿ(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)11 :تدريب الراوي" ( "،)121/1مؼدمة ابـ الصالح" (ص:

" ،)32كػاية الحػظة شرح الؿؼدمة الؿققظة" (ص.)133 :
( )1أي :ص َّؾك بالـاس إمامًا ،وهق متقؿؿ ،وهؿ متقضئقن ،وهذا جائز طـد الجؿفقر ،مع أن

=
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ققلف« :أو تؼرير» :أي ُف ِعؾ بحضرة الصحابل فعالً فؾؿ ُيـؽره ،مثالف :ققل
ِ
الخ َط ِ
حضرةِ ُط َؿ َر بِـ َ
اب ◙ ك ََذا َو َلؿ ُيـؽِر ُه».
التابعلُ « :فع َؾ ب ِ َ

تـبقف :مـ العؾؿاء مـ أضاف يف تعريػ الؿقققف ،والؿؼطقع :أو صػ ٌة َخ ْؾؼقةٌ،
أو ُخ ُؾؼقة كالؿرفقع.
حؽؿ الحديث الؿقققف مـ حقث الصحة:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.

حؽؿ آحتجاج بالحديث الؿقققف الصحقح:

حؽؿ الرفع.
خالف بقـ العؾؿاء ،إذا لؿ يؽـ لف
ٌ
فقف
ُ



= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

التقؿؿ أضعػ مـ القضقء" .الػتح" (.)138-131/1
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النوع الثامن

احلذيث ادلمطٕع
الؿؼطقع لغةً :الشلء الذي ُقطِ َع واكػصؾ طـ الغقر ،كالعضق الؿؼطقع.

واصطالحًا :ما أضقػ إلك التابعل ،أو مـ دوكف ،مـ ٍ
ققل ،أو فع ٍ
ؾ(.)4
َ
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

أضقػ إلك التابعل ،أو مـ دوكف كتابع التابعل ،أو تابع تابع
َ
الؿؼطقع ما
التابعل ،وهؽذا حتك لق اكتفك الؽالم إلك رجؾ قريب يف طصرك ،تؼقل :حدثـل
فالن ،قال :حدثـل فالن ،طـ الشقخ إلباين  أكف قال :كذا ...ففذا ُيسؿك
مؼطقطًا ،سقاء كان قق ً
ٓ ،أو فعالً.

والؿؼطقع يعـل :مـؼطع الرتبة ،أي :أقؾ رتب ًة طـ الؿرفقع وطـ الؿقققف،
وهذا يف آصطالح وٓ مشاحة فقفَّ ،
وإٓ فنكَّف مـ الؿعؾقم أكَّف يصح أن كؼقل يف
الؿرفقع أكَّف مقققف؛ ٕكف وقػ طـد الـبل ﷺ ،وكذلؽ يصح أن كؼقل طـ
الؿؼطقع مقققف؛ ٕكف وقػ طـد التابعل ،وبعض العؾؿاء أضاف يف التعريػ :أو تؼرير
أو صػة َخ ْؾؼقة أو ُخ ُؾؼقة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)16 :شرح شرح الـخبة" (ص" ،)416- 411 :الباطث الحثقث"

(ص " ،)11 :التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)42 :تدريب الراوي" (" ،)191/1فتح
الؿغقث" (" ،)111- 139/1تقضقح إفؽار" (.)811/1
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وحتك ٓ يختؾط طؾقؽ إمر ،فنن الحديث أو الخبر باطتبار قائؾف يـؼسؿ إلك
ثالثة أقسام:
 -1مرفقع.

 -2مقققف.

 -3مؼطقع.

وتختؾػ هذه الثالثة باختالف مـتفل السـد:

 فؿا اكتفك سـده إلك الـبل ﷺ؛ ففق الؿرفقع.
 وما اكتفك إلك الصحابل؛ ففق الؿقققف.

 وما اكتفك إلك التابعل فؿـ دوكف؛ ففق الؿؼطقع.
 مجال احلديح املقطوع:

مثال الؿؼطقع الؼقلل :ققل الحسـ البصري  يف الصالة خؾػ
صؾ ،و َط َؾ ِ
قف بِد َط ُت ُف»(.)4
الؿبتدعَ ِّ « :

مثال الؿؼطقع الػعؾل :ققل إبراهقؿ بـ محؿد بـ الؿـتشر :كان مسروق يرخل السرت
بقـف وبقـ أهؾف ،و ُيؼبؾ طؾك صالتف ،ويخؾقفؿ ودكقاهؿ(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4رواه البخاري يف "صحقحف" معؾؼًا (" )122/8الػتح" ،قال الحافظ يف "الػتح" (:)112/8
وصؾف سعقد بـ مـصقر طـ ابـ الؿبارك طـ هشام بـ حسان أن الحسـ سئؾ طـ الصالة خؾػ
صاحب البدطة ...سـده صحقح ،وصححف إلباين  يف اإلرواء (.)182

( )1رواه أبق كعقؿ يف "الحؾقة" ( )94/8قال :حدثـا أبق حامد بـ جبؾة ،حدثـا محؿد بـ

ري  ،حدثـا أبق خالد إحؿر ،طـ مسعر ،طـ إبراهقؿ بـ
الس ّ
إسحاق ،حدثـا هـاد بـ َّ
محؿد بـ الؿـتشر بف .وسـده صحقح إن كان ابـ جبؾة ثؼة.
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حؽؿ الحديث الؿؼطقع:

بحسبف قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.
حؽؿ آحتجاج بالحديث الؿؼطقع:

ٓ ُيحتج بف يف شلء مـ إحؽام الشرطقة ،ولق صحت كسبتف إلك قائؾف(،)4
وإكؿا يستػاد مـ كالمفؿ إيضاح معاين كالم اهلل ،وكالم رسقلف ﷺ ،ومعرفة
مذاهبفؿ يف العؼائد وإحؽام وهديفؿ ،وضرب إمثؾة طؾك ذلؽ ،والؿقاطظ،
والحؽؿ.
قال الحافظ ابـ حجر(« :)1وذكر الخطقب َّ
أن فائد َة كتابة الؿؼاصقع؛
لقتخقر الؿجتفد مـ أققالفؿ وٓ يخرج طـ جؿؾتفؿ».
فائدة :إذا قال التابعل مـ السـة كذا ،هؾ لف حؽؿ الرفع؟

ققل التابعل مـ السـة كذا :لف حؽؿ الؿقققف ،ولقس لف حؽؿ الرفع ،كؿا
صرح بذلؽ جؿع مـ أهؾ الحديث ،وهق اختقار العالمة إلباين .)9( 
كؿا أن ققل الصحابل مـ السـة كذا ،لف حؽؿ الرفع طـد الجؿفقر.


ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر" :ضػر إماين" (ص" ،)318 :شرح كزهة الـظر" لشقخـا ابـ طثقؿقـ (ص.)849 :
( )1الـؽت طؾك ابـ الصالح (.)21/1
( " )9الدرر يف مسائؾ الؿصطؾح وإثر" (ص.)31،36 :
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النوع التاسع

احلذيث ادلسُذ
الؿسـدُ لغةً :ما أسـد إلك قائؾف.

فؽؾ ما أسـد إلك قائؾف؛ ففق مسـدٌ  ،حتك لق أحدثؽ أكا بحديث فتحدث بف
ً
إلل.
طـل صار هذا الحديث مسـدا؛ ٕكؽ أسـدتف َّ
واصطالحًا :هق مرفقع صحابل بسـد ضاهره آتصال.
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

قال الحافظ ابـ حجر(« :)4والذي يظفر لل بآستؼراء مـ كالم أئؿة
الحديث وتصرففؿ ،أن الؿسـد طـدهؿ ما أضافف مـ سؿع الـبل ﷺ إلقف بسـد
ضاهره آتصال».
قؾت :وهذا التعريػ هق الراجح ،وطؾقف جؿفقر الؿحدثقـ والؿحؼؼقـ(.)1

ققلف« :هق مرفقع صحابل بسـد ضاهره آتصال » :هذا تعريػ الحديث

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)123- 128/1الباطث الحثقث" (ص" ،)11 :الـؽت طؾك ابـ
الصالح" (.)116/1

(" )1التؼريرات السـقة" (ص ،)88 :ورجحف شقخـا القادطل  يف "السقر الحثقث شرح
الباطث الحثقث" (ص.)24 :
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الؿسـد ،وهق تعريػ جامع ماكع ،فن َّكف يخرج مـف ما لقس بؿرفق ٍع ،ويخرج ما رفعف
التابعل ٕكف مرسؾ ،ويخرج مـ دون التابعل؛ فنكف معضؾ أو معؾؼ ،ويخرج ما
ضاهره آكؼطاع ،ويدخؾ ما فقف احتؿال آتصال ،وآكؼطاع الخػل ،كعـعـة
خرجقا
الؿدلس ،والؿعاصر الذي لؿ يثبت لؼقف ،وهذا طؿؾ إئؿة الذيـ َّ
الؿساكقد(.)4
مثال الحديث الؿسـد:

قال اإلمام البخاري(َ : )1حدَّ َثـِل َي ْح َقك ْب ُـ َح َّؿادٍَ ،حدَّ َثـَا َأ ُبق َط َقا َكةََ ،ط ْـ
ِ
بق ٍ
س ْب ِـ َأبِل َح ِ
ازمٍَ ،ط ْـ مِ ْر َد ٍ
انَ ،ط ْـ َق ْق ِ
ب
اس إَ ْس َؾؿ ِّلَ ،ق َالَ :ق َال الـَّبِل ﷺَ « :ي ْذ َه ُ
ََ
الش ِعقرَِ ،أ ِو الت َّْؿرُِ َٓ ،ي َبالِ ِ
قن ،إَ َّو ُل َفإَ َّو ُلَ ،و َي ْب َؼك ُح َػا َل ٌة ك َُح َػا َل ِة َّ
الصالِ ُح َ
َّ
قف ُؿ اهللُ
َبا َل ًة».
قؾت :ففذا حديث اتصؾ سـده مـ أولف إلك مـتفاه ،وهق مرفقع إلك الـبل ﷺ.

حؽؿ الحديث الؿسـد:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،أو حسـًا ،أو ضعقػًا.


ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اكظر" :الـفاية" (" ،)112/8كزهة الـظر" (ص" ،)16 :تدريب الراوي" ()128/1

بتصرف ،واكظر تعاريػ العؾؿاء يف "الؽػاية" (ص" ،)12 :معرفة طؾقم الحديث" (ص:

" ،)19 – 12 ،16مؼدمة ابـ الصالح" (ص" ،)39 :التؿفقد" (" ،)81/1تقضقح

إفؽار" (" )812/1تقجقف الـظر" (.)396 - 394/1
(" )1الػتح" (.)814/11
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النوع العاشر

احلذيث ادلتصم

الؿتصؾ لغةً :الشلء الؿؾتئؿ ،والؿجتؿع بعضف إلك بعض ،والؿتصؾ ضد
الؿـؼطع.
واصطالحًا :ما اتصؾ سـده إلك مـتفاه(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ققلف« :ما اتصؾ سـده» شؿؾ:

 الؿرفقع.

 الؿقققف.
 الؿؼطقع.

ويصح أن ُيؼال لؾؿؼطقع :متصالً بشرط أن يؼقد اتصالف إلك التابعل ،كلن ُيؼال:
َّ
وكلن السر يف
متصؾ اإلسـاد إلك الزهري مثالً ،ففذا جائز ،وطؾقف جؿفقر الؿحدِّثقـ،
ذلؽ أن الذي يـتفل إلك التابعل يسؿقكف الؿؼطقع ،والؿؼطقع ضد الؿقصقل ،فؽرهقا أن
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)123/1فتح الؿغقث" (" ،)181/1الباطث الحثقث"
(ص" ،)11 :تقضقح إفؽار" (.)836/1
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ُيطؾؼقا اسؿ الضد طؾك ضده(.)4

وهذا هق الراجح يف الؿتصؾ ،أكف ما اتصؾ سـده إلك مـتفاه ،أي :إلك الـبل ﷺ،
أو الصحابل ،أو مـ دوكف مؼقد ًا.
وخرج بؼقد آتصال:

 الؿرسؾ بؼسؿقف :الجؾل ،والخػل.

 الؿـؼطع.

 الؿعضؾ.
 الؿدلس.

 الؿعؾؼ(.)1

 مجال احلديح املتصل:

مثال الؿتصؾ الؿرفقع :مالؽ ،طـ ابـ شفاب ،طـ سالؿ بـ طبد اهلل ،طـ أبقف،
طـ رسقل اهلل ﷺ قال :كذا...

مثال الؿتصؾ الؿقققف :مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر ¶ ،أكَّف قال:
كذا...
مثال الؿتصؾ الؿؼطقع :كلن تؼقل هذا متصؾ إلك سعقد بـ الؿسقب ،مع
التؼققد؛ ففذا جائز.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4فتح الؿغقث" (" ،)134/1التؼريرات السـقة" (ص.)81:
(" )1فتح الؿغقث" (.)134/1
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حؽؿ الحديث الؿتصؾ:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.
فائدة :مـ مسؿقات الؿتصؾ:
 الؿتصؾ.

 الؿقصقل.

 الؿمتصؾ(.)4

فائدة :الػرق بقـ إكقاع الثالثة :الؿرفقع ،الؿسـد ،الؿتصؾ:

 فالؿرفقع :هق ما ُرفع إلك الـبل ﷺ ،سقاء اتصؾ سـده ،أم لؿ يتصؾ.
 الؿسـد :هق مرفقع صحابل بسـد ضاهره آتصال.

 الؿتصؾ أو الؿقصقل :هق ما اتصؾ سـده إلك مـتفاه ،سقاء اتصؾ إلك الـبل
ﷺ ،أو إلك مـ دوكف(.)1

وٓ يشرتط يف جؿقعفا ثؼة الرواة؛ َّ
ٕن ذلؽ مـ شروط الصحة ٓ ،مـ شروط
الؿرفقع ،أو الؿسـد ،أو الؿتصؾ.


ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4فتح الؿغقث" (" ،)134/1تقضقح إفؽار" (.)134/1
(" )1تقضقح إفؽار" (.)831/1
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النوع الحادي عشر

احلذيث ادلسهسم
الؿسؾسؾ لغةً :الشلء الؿتصؾ بعضف ببعض ،ومـف سؾسؾة الحديد(.)4

واصطالحًا :هق ما تتابع رجال إسـاده طؾك صػة واحدة ،أو حالة واحدة
لؾرواة تارة ،ولؾرواية تارة أخرى(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ٍ
ٍ
يعـل َّ
معقـ ،إ َّما وصػ حال
وصػ
أن الرواة اتػؼقا مـ أولفؿ إلك آخرهؿ طؾك
الرواة الػعؾقة ،كلن يؼقل :حدثـل فالن طؾك الغداء ،ثؿ َّ
إن هذا الراوي حدَّث الذي بعده
وهق طؾك الغداء ،فؼال :حدثـل فالن طؾك الغداء ،قال :حدثـل فالن طؾك الغداء ،قال:
حدثـل فالن طؾك الغداء.
فـسؿل هذا مسؾسالً؛ ٕن الرواة اتػؼقا فقف طؾك حالة واحدة ،فلدوا وهؿ طؾك
الغداء.
ٍ
واحد مـ الرواة :حدثـل فالن وهق قائؿ ،أو وهق قاطد ،أو
أو أن يؼقل كؾ
حدثـا ،وهق يضحؽ ،أو وهق يبؽل ،ويتسؾسؾ هذا القصػ لؾرواة مـ أول
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تقضقح إفؽار" (" ،)886/8الباكقرة الجـقة" (مؾزمة) (ص.)39 :
(" )1تدريب الراوي" ( ،)126/8بتصرف يسقر.
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اإلسـاد إلك آخره.

وكذلؽ إذا اتػؼ الرواة طؾك صقغة معقـة ققلقة يف إداء ،بحقث إكَّفؿ كؾفؿ
قالقا :أكبلين فالن ،قال :أكبلين فالن ،إلك هناية السـد.

فنكـا كسؿل هذا أيضًا مسؾسالً ٓتػاق الرواة طؾك صقغة معقـة ،وهل أكبلين ،أو
كؾفؿ قالقا :حدثـا ،أو كؾفؿ قالقا :أخربكا ،أو كؾفؿ قالقا :سؿعت ،مـ أول السـد
إلك آخره ،ففذا مسؾسؾ بصقغة معقـة ،وهل صقغة إداء.
وأصح مثال لؾؿسؾسؾ :الؿسؾسؾ بؼراءة سقرة الصػ ،وهق حديث طبد اهلل
ابـ سالم ◙ قال :قعدكا كػر مـ أصحاب رسقل اهلل ﷺ فتذاكركا ،فؼؾـا :لق
كعؾؿ أي إطؿال أحب إلك اهلل لعؿؾـاه ،فلكزل اهلل تعالك ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [الصػ.]4 :
قال طبد اهلل بـ سالم فؼرأها طؾقـا رسقل اهلل ﷺ ،قال أبق سؾؿة :فؼرأها طؾقـا
ابـ سالم ،قال يحقك :فؼرأها طؾقـا أبق سؾؿة ،قال ابـ كثقر :فؼرأها طؾقـا إوزاطل،
قال طبد اهلل :فؼرأها طؾقـا ابـ كثقر( ،)4فؼد تسؾسؾ بؼقل كؾ ٍ
راو فؼرأها طؾقـا فالن.
وهذا أصح مسؾسؾ يروى يف الدكقا.
حؽؿ الحديث الؿسؾسؾ:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا ،والضعػ
يف الؿسؾسالت غالبًا يؽقن بالطعـ يف رواتف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4رواه الرتمذي وصححف العالمة إلباين يف "صحقح ســ الرتمذي" (،)3319
وصححف شقخـا القادطل  يف "الصحقح الؿسـد" ( ،)818/1واكظر "الؿققظة"

(ص" ،)11 :تدريب الراوي" (" ،)129/8كػاية الحػظة" (ص.)124-121:
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قال الذهبل « :وطامة الؿسؾسالت واهقة ،وأكثرها باصؾة ،لؽذب
رواهتا».
وقال ابـ الصالح َّ « :
وقؾ ما تسؾؿ الؿسؾسالت مـ الضعػ ،أطـل:
الضعػ يف وصػ التسؾسؾ ٓ يف أصؾ الؿتـ».
وقال ابـ كثقر « :ق َّؾؿا يصح حديث بطريؼ التسؾسؾ ،واهلل أطؾؿ»(.)4

فائدة :فقائد معرفة الؿسؾسؾ:

 -1اتصال السؿاع وطدم التدلقس.
 -2اشتؿالف طؾك مزيد الضبط.

 -3آقتداء بالـبل ﷺ فقؿا فعؾف(.)1



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4مؼدمة طؾقم الحديث" (ص" ،)161 :الؿققظة" (ص" ،)11 :الباطث الحثقث" (ص:
.)141

(" )1مؼدمة طؾقم الحديث" (ص" ،)161 :كػاية الحػظة" (ص" ،)191 :شرح الؿـظقمة
البقؼقكقة" (ص )13 :لشقخـا ابـ طثقؿقـ .
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النوع الثاني عشر

احلذيث ادلشٕٓس
وسؿل الحديث بذلؽ لقضقحف،
الؿشفقر لغةً :الشلء الذي اشتفر ووضحُ ،
ُ
()4
واكتشاره ،وذيقطف .
واصطالحًا :مالف صرق محصقرة بلكثر مـ اثـقـ ،ما لؿ يبؾغ حد التقاتر(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الؿشفقر :هق ما رواه أكثر مـ اثـقـ ،ما لؿ يصؾ حد التقاتر ،ولق ُو ِجدَ هذا
العدد يف صبؼة واحدة مـ صبؼات السـد ،وكان يف غقرها أكثر مـ ذلؽ ،أ َّما إذا ُو ِجدَ
يف صبؼة أخرى أقؾ؛ لؼضت الؼؾة طؾك الؽثرة ،وصار الحديث طزيز ًا ،أو غريبًا.
واطؾؿ أكَّف ٓ فرق بقـ الؿشفقر والؿستػقض طـد الجؿفقر(.)9
مثال الحديث الؿشفقر طـد الؿحدثقـ:

طـ طبد اهلل بـ طؿرو ¶ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إِ َّن اهلل َٓ ي ْؼبِ ُض ِ
الع ْؾ َؿ
َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الباكقرة الجـقة" (( )16مؾزمة).

(" )1كزهة الـظر" (ص )83 :مع تصرف يسقر" ،تدريب الراوي" ( .)163/8وهذا تعريػ

الحافظ ابـ حجر وغقره ،واختاره محدث العصر العالمة إلباين يف تعؾقؼف طؾك "الباطث

الحثقث" ( ،)111/1وشقخـا العالمة العباد "كتب ورسائؾ العالمة العباد" (.)111/3

(" )9مذكرة أصقل الػؼف" لؾشـؼقطل (ص.)118 :
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ض الع َؾؿ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اءَ ،حتَّك إِ َذا َل ْؿ ُي ْب ِؼ َطالِؿًا7
اكْتزَا ًطا َيـْت َِز ُط ُف م َـ الع َبادَ ،و َلؽ ْـ َي ْؼبِ ُض الع ْؾ َؿ بِ َؼ ْب ِ ُ َ
َّاس ُرؤوسًا ُج َّفآًَ ،ف ُسئِ ُؾقاَ 7ف َل ْفت َْقا بِ َغ ْقرِ ِط ْؾؿٍَ ،ف َضؾقا َو َأ َضؾقا» رواه
اتَّخَ َذ الـ ُ
البخاري ومسؾؿ.

فرواه طـ طبد اهلل بـ طؿرو ،يف جؿقع صبؼات السـد ،ثالثة فلكثر ،كؿا هق
مػصؾ يف أساكقده(.)4
وهـاك مشفقر غقر اصطالحل:

ويؼصد بف ما اشتفر طؾك إلسـ مـ غقر شروط تعتبر ،فقشؿؾ:

 ما لف إسـاد واحد.

 ما لف أكثر مـ إسـاد.

قجدُ َلف إسـا ٌد أصالً(.)1
 ما ٓ ُي َ

أكقاع الؿشفقر غقر آصطالحل:

مشفقر بقـ أهؾ الحديث ،والعؾؿاء ،والعقام ،مثالف :حديث «ا ْل ُؿ ْس ِؾ ُؿ َم ْـ َس ِؾ َؿ
قن ِم ْـ لِ َساكِ ِف َو ْي ِد ِه» متػؼ طؾقف.
ا ْل ُؿ ْس ِؾ ُؿ َ
الحال َِل إِلك اهللِ ال َّطال َُق» ٓ
مشفقر بقـ الػؼفاء ،مثالف :حديث « َأ ْبغ َُض َ
يصح(.)9

مشفقر بقـ إصقلققـ ،مثالف :حديث «إِ َّن اهللَ َقدْ ت ََج َاو َز َط ْـ ُأ َّمتِل ا ْلخَ طَ َل،

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4التعؾقؼات إثرية" (ص.)31 :
(" )1تدريب الراوي" (.)163/8

( )9وقد تؽؾؿت طؾقف يف كتابل "إسعاف إخقار بؿا اشتفر ولؿ يصح مـ إحاديث ،وأثار،
والؼصص ،وإشعار".
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استُ ْؽرِ ُهقا َط َؾ ْق ِف»(.)4
َوالـ ِّْس َق َ
انَ ،و َما ْ

ِ
بَ ،ل ْق لؿ يخػ اهللَ َل ْؿ
مشفقر بقـ الـحاة ،مثالف :حديث« :ك ْع َؿ ا ْل َع ْبدُ ُص َف ْق ٌ
َي ْع ِص ِف» ٓ أصؾ لف(.)1
مشفقر بقـ العامة( ،)3مثالف :حديث «مـ د َّل ط َؾك َخقرٍ َف َؾف ِم ْث ُؾ َأجرِ َف ِ
اط ِؾ ِف» رواه
ْ
َ ْ َ َ
ْ ُ
مسؾؿ .وحديث «الـَّ َظا َفة مـ ْ ِ
يؿان» ٓ أصؾ لف(.)1
اإل َ
حؽؿ الؿشفقر آصطالحل ،وغقر آصطالحل:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4قال الشقخ إلباين  :مـؽر هبذا الؾػظ ،والصحقح الذي ثبت هق ققلف ﷺ « :إن اهلل
وضع طـ أمتل الخطل ،والـسقان .»...اكظر "اإلرواء" رقؿ ( ،)21ورقؿ (.)8144

(" )1الضعقػة" رقؿ (.)1114
(" )9تدريب الراوي" (.)161-161/8

( )1وقد تؽؾؿت طؾقف يف كتابل "إسعاف إخقار".
( )2قال يف "كشػ آسرار" ( ،)342/8و"مؼدمة فتح الؿؾفؿ" (ص« :)11-11الؿشفقر
بؼسؿقف آصطالحل وغقر آصطالحل؛ ٓ يقصػ بؽقكف صحقحًا ،أو غقر صحقح طؾك

صح الؿشفقر
اإلصالق؛ بؾ مـف الصحقح ،ومـف الحسـ ،ومـف الضعقػ ،لؽـ إذا
َّ
آصطالحل كاكت لف مقزة ترجحف ،هذا طؾك مذهب الجؿفقر ،أ َّما طؾك رأي الحـػقة؛ فعـد
الجصاص أكف مثؾ الؿتقاتر ،ومـفؿ مـ يرى أكف يقجب طؾؿ صؿلكقـة؛ ٓ طؾؿ يؼقـ».

وقال يف مـفج الـؼد يف طؾقم الحديث (ص« :)119 :ربؿا تظـ أن الحديث الؿشفقر
مالزم لؾصحة؛ لؿا يدخؾ يف روع الـاضر إلك تعدد الرواة؛ مـ تقهؿ الؼقة والصحة بادي

الرأي ،لؽـ الؿحدّ ثقـ لؿ يبالقا بؿجرد هذا العدد؛ إذا لؿ يؽـ معف مـ الصػات ما يجعؾ
هذه إساكقد صحقحة ،أو صالحة لؾتؼقي ببعضفا وآحتجاج هبا.

ومـ هـا كان الحديث الؿشفقر مـؼسؿًا مـ حقث الؼبقل أو الرد إلك ثالثة أقسام:

الصحقح ،والحسـ ،والضعقػ».

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

87 h

f

e
g

النوع الثالث عشر

احلذيث انؼضيض
طز ِ
طز
يعز« ،بؽسر العقـ» أي :قؾ وكدر ،أو ملخقذ مـ َّ
العزيز لغةً :ملخقذ مـ َّ
َي َعز «بالػتح» أي :ققي واشتد ،وسؿل بذلؽ :إما لؼؾة وجقده وكدرتف ،وإما بؿجقئف
ٍ
صريؼ أخرى تزيده ققة(.)4
مـ

واصطالحًا :أن ٓ يرويف أقؾ مـ اثـقـ طـ اثـقـ ،ولق يف صبؼة مـ صبؼات
السـد(.)1

 عــــــزح الـتـعـزيـف:
ٍ
يش ت ُ ِ
صبؼة مـ صبؼات السـد ّ
أقؾ مـ اثـقـ،
قجدَ يف
َرط فل الحديث العزيز َّأٓ ُي َ
ُ
وٓ يضر إن ُو ِجدَ يف بعض صبؼات السـد أكثر مـ اثـقـ ،الؿفؿ أن تبؼك ولق صبؼة
واحدة فقفا اثـان؛ ٕن العربة يف هذا الػـ ِّ
ٕقؾ صبؼة مـ صبؼات السـد ،أي أن
يؽقن يف إحدى صبؼاتف اثـان ،فنذا رواه اثـان طـ ثالثة؛ ففق طزيز ،واثـان طـ اثـقـ؛
ففق طزيز ،وواحد طـ اثـقـ؛ فؾقس بعزيز؛ بؾ غريب؛ ٕكف ٓبد َّأٓ ّ
يؼؾ يف إحدى
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص " ،)81 :الـؽت طؾك كزهة الـظر" (ص" ،)41 :تدريب الراوي"
(" ،)121/8تقضقح إفؽار" (" ،)889/8الققاققت ،والدرر" (.)821/1

(" )1تدريب الراوي" (" ،)121/8كزهة الـظر" (ص" ،)81 :تقضقح إفؽار" (،)889/8
"ضػر إماين" (ص.)42 :
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صبؼاتف طـ اثـقـ.

مثال الحديث العزيز :ما رواه الشقخان مـ حديث أكس ◙ ،والبخاري
مـ حديث أبل هريرة ◙ أن رسقل اهلل ﷺ قالُ َٓ« :ي ْم ِم ُـ َأ َحدُ ك ُْؿ َحتَّك َأكُق َن
ِ
ب إِ َل ْق ِف ِم ْـ َوالِ ِد ِهَ ،و َو َل ِد ِهَ ،والـ ِ
قـ» ففذا حديث طزيز؛ رواه:
َّاس َأ ْج َؿع َ
َأ َح َّ
 -1طـ أكس ◙ قتادة ،وطبد العزيز بـ صفقب.

 -2ورواه طـ قتادة شعبة ،وسعقد.

 -3ورواه طـ طبد العزيز إسؿاطقؾ بـ طؾقة ،وطبد القارث.
 -4ورواه طـ ٍّ
كؾ جؿاطة(.)4
تقضقح الؿثال بالرسؿ
رواة الحديث يف كؾ صبؼة مـ صبؼات السـد
البخاري ومسؾؿ

البخاري

اسؿ الطبؼة

طدد
رواهتا

أكس 

أبق هريرة

الصحابة

8

التابعون

8

أتباع التابعقـ

1

عنه

قتادة
شعبة

سعقد

طبد العزيز بـ صفقب
إسؿاطقؾ بـ طؾقة

طبد القارث

حؽؿ الحديث العزيز:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)81 :تدريب الراوي" (.)121/8
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النوع الرابع عشر

احلذيث انغشية
الغريب لغةً :مشتؼ مـ الغربة ،والغريب هق :البعقد طـ وصـف ،وأهؾف.
ُ

واصطالحًا :هق ما يـػرد بروايتف ٍ
راو واحد يف أي مقضع مـ السـد(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الغريب هق الحديث الذي اكػرد بروايتف ٍ
راو واحد فؼط ،إما :يف كؾ
صبؼة مـ صبؼات السـد ،أو يف بعض صبؼات السـد ،وٓ تضر الزيادة يف باقل صبؼات
السـد؛ َّ
ٕن العربة لألقؾ ،فنذا روى الحديث واحد ،طـ واحد ،طـ واحد ،طـ
واحد ،مـ أول السـد إلك آخره؛ ففذا غريب ،وإذا رواه واحد ،طـ اثـقـ ،طـ
ثالثة ،طـ أربعة ،طـ خؿسة ،مثالً ففذا غريبَّ ،
ٕن العربة كؿا تؼدم بإقؾ ،ما دام
أكَّف يقجد يف إحدى الطبؼات ٍ
راو واحد ،ففق غريب ،وكذلؽ إذا رواه طشرة ،طـ
مائة ،طـ خؿسة ،طـ واحد ،ففق غريب كذلؽ.
والغريب قسؿان:

 غريب مطؾؼ ،ويسؿك «الػرد الؿطؾؼ» :وهق ما كاكت الغرابة يف أصؾ

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)81 :معرفة طؾقم الحديث" (ص" ،)99 :تدريب الراوي"
(.)121/8
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سـده ،والؿراد بلصؾ سـده :صرفف الذي فقف الصحابل.

مثالف :حديث «إكؿا إطؿال بالـقات »...تػرد بروايتف مـ الصحابة طؿر بـ
الخطاب ◙ ،ولؿ يروه مـ التابعقـ طـ طؿر ◙َّ ،إٓ طؾؼؿة بـ وقاص
يرو ِه طـ طؾؼؿةَّ ،إٓ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل ،ولؿ ِ
الؾقثل ،ولؿ ِ
يرو ِه طـ التقؿل،
َّإٓ يحقك إكصاري ،ففذه الغرابة استؿرت يف ثالثة دون طؿر ◙ ،لؽـ
يحقك بـ سعقد إكصاري هق الذي اشتفر طـف الحديث ،فتقاتر يف آخره.

 غريب كسبل ،ويسؿك «الػرد الـسبل» :وهق ما كاكت الغرابة فقف إلك جفة
معقـة.

مثالف :أن يروي مالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر ¶ حديثًا ،ثؿ يرويف واحد
مـ الرواة ،فقروي طـ مالؽ ذلؽ الحديث متػرد ًا ،ولؿ يتابعف غقره يف روايتف طـ
مالؽ ،وكان الراوي طـ كافع جؿاطة ومـفؿ مالؽَّ ،
فنن هذا الحديث «فرد» بالـسبة
إلك الراوي طـ مالؽ ،وإن كان مشفقر ًا بالـسبة إلك الرواة طـ كافع طـ ابـ طؿر،
وإلك الرواة طـفؿ إلقـا ،وقد يشتفر الحديث بلن يروي طـ ذلؽ الؿتػرد كثقرون
كحديث «إكؿا إطؿال بالـقات»(.)4
مـؾـحـقضـة:

قال الحافظ ابـ حجر :الغريب والػرد مرتادفان لغة واصطالحًا ،أي:
أن الػرد والغريب بؿعـك واحد ،إٓ أن أهؾ آصطالح غايروا بقـفؿا مـ حقث
كثرة آستعؿال وقؾتف ،فالػرد أكثر ما يطؾؼقكف طؾك «الػرد الؿطؾؼ» ،والغريب أكثر
ما يطؾؼقكف طؾك «الػرد الـسبل»(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح شرح كخبة الػؽر" (ص.)832 :
(" )1كزهة الـظر" (ص.)82 :
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حؽؿ الحديث الغريب:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا وهق
الغالب(.)4
فائدة :هـاك كقع آخر مـ أكقاع طؾقم الحديث؛ وهق معرفة غريب الحديث.

قال ابـ الصالح « :وهق طبارة طؿا وقع يف متقن إحاديث ،مـ إلػاظ
الغامضة البعقدة مـ الػفؿ ،لؼؾة استعؿالفا.
وهذا فـ مفؿ َيؼ ُبح جفؾف بلهؾ الحديث خاصة ،ثؿ بلهؾ العؾؿ طامة،
والخقض فقف لقس بالف ِّقـ ،والخائض فقف حؼقؼ بالتحري ،جدير بالتققل».
ٍ
حرف مـ غريب الحديث؛ فؼال« :سؾقا
وقد ُسئِؾ اإلمام أحؿد  طـ
أصحاب الغريب ،فنين أكره أن أتؽؾؿ يف ققل رسقل اهلل ﷺ بالظـ؛ فلخطئ».

وقال أبق قالبة  :قؾت لألصؿعل :يا أبا سعقد ،ما معـك ققل رسقل اهلل
بس َؼبف»()1؟ فؼال :أكا ٓ أفسر حديث رسقل اهلل ﷺ ،ولؽـ
ﷺَ « :
الج ُار أحؼ َ
العرب تزطؿ :أن السؼب الؾزيؼ(.)9
ٍ
كتاب يف هذا :كتاب «الصحاح» لؾجقهري ،وكتاب «الـفاية يف غريب
وأجؾ
الحديث» ٓبـ إثقر ،و«غريب الحديث» ٓبـ قتقبة ،وغقرهؿ كثقر(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4التؼققد واإليضاح" (ص.)814:
الس َؼب :الؼرب" .الصحاح" لؾجقهري.
(َّ )1

(" )9التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)819-812 :التدريب" (" ،)121- 121/8الباطث
الحثقث" (ص" ،)119 :تقضقح إفؽار" (" ،)831/8كػاية الحػظة" (ص.)169 :

(" )1الباطث الحثقث" (ص.)141 :
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الػرق بقـ الحديث الغريب وغريب الحديث:

الحديث الغريب :يرجع إلك آكػراد مـ جفة الرواية ،أي :خاص بالسـد.

وأ َّما غريب الحديث :فقختص بالؿتـ ،أي :بؿا خػل مـ ألػاظ الؿتقن الغريبة،
ولق كاكت متقاترة ،ووجف غرابتف قؾة استعؿالف ،بحقث يبعد ففؿف ،ويحتاج إلك
التػتقش طـف مـ كتب الؾغة(.)4



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تقضقح إفؽار" (.)831/8
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النوع الخامس عشر

احلذيث ادلؼُؼٍ
لغة :الؽالم الذي فقف طـ.

واصطالحًا :الحديث الذي ُروي بؾػظ «طـ» ولق يف مقضع واحد يف السـد
مـ غقر بقان لؾتحديث ،أو اإلخبار ،أو السؿاع(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿعـعـ :هق الحديث الذي يؼقل الراوي يف سـده :فالن طـ فالن،
ولق يف مقضع واحد مـ السـد لؿ يصرح بالتحديث ،أي لؿ يؼؾ :حدثـا أو أخربكا
أو سؿعت ،وإكؿا يليت بصقغة «طـ» الؿحتؿؾة لالتصال ،وطدمف.
و«أن» كـ «طـ» طـد الجؿفقر ،أي :أن «طـ» و«أن» بؿعـك واحد ٓ فرق
بقـفؿا.

وحؽك ابـ طبد الرب  طـ جؿفقر أهؾ العؾؿ أن «طـ» و«أن» سقاء،
وأكف ٓ اطتبار بالحروف وإلػاظ ،وإكؿا هق بالؾؼاء ،والؿجالسة ،والسؿاع،
والؿشاهدة(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)811/1شرح الؿـظقمة البقؼقكقة" لؾزرقاين (ص.)119 :
(" )1التمهود" (" ،)26/1مقدمة ابن الصالح" (ص" ،)47 :تدريب الراوي" (.)217/1
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مثال الحديث الؿعـعـ:

ققل بعض الرواة :حدثـا فالن ،طـ فالن ،طـ فالن ،طـ رسقل اهلل ﷺ ،ففذا
الحديث معـعـ .ومثالف يف القاقع ما رواه َمال ِ ٌؽَ ،ط ْـ كَافِعٍَ ،ط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُط َؿ َر؛ َأ َّن
قل اهللِ ﷺ « َف َر َض َزكَا َة ا ْل ِػ ْطرِ َط َؾك الـ ِ
َر ُس َ
ان َصاطًا ِم ْـ ت َْؿرٍَ ،أ ْو َصاطًا
َّاس ِم ْـ َر َم َض َ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
قـ»(.)4
م ْـ َشعقرٍَ ،ط َؾك ك ُِّؾ ُح ٍّر َأ ْو َط ْبدَ ،ذ َكرٍ َأ ْو ُأ ْك َثك ،م َـ ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
حؽؿ الحديث الؿعـعـ:

الصحقح الذي طؾقف العؿؾ ،وهق مذهب الجؿاهقر مـ أئؿة الحديث وغقرهؿ
أكف متصؾ بشرصقـ:
الؿعـ ِْع ْـ مـ التدلقس ،فنذا كان الؿعـعـ مدلسًا ،فنكف ٓ
الشرط إول :سالمة ُ
يحؽؿ لف بآتصالَّ ،
ٕن الؿدلس قد يسؼط الراوي الذي بقـف وبقـ الؿذكقر
َّ
وٕن الراوي الذي أسؼطف قد يؽقن ضعقػًا يف روايتف ،أو يف ديـف،
تدلقسًا،
ف ُقسؼطف؛ لقظفر السـد بؿظفر الصحقح ،ففذا ٓ كحؿؾف طؾك آتصال ،وكخشك مـ
تدلقسف.
الشرط الثاين :أن يؿؽـ لؼاء الراويقـ بعضفؿا ببعض ،أي :لؼاء الراوي بؿـ
طـعـ طـف(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4رواه مالؽ يف "الؿقصل" (.)929

(")1تدريب الراوي" (" ،)215-214/1مقدمة ابن الصالح" (ص" ،)47-46 :فتح
ادغوث" (.)203/1
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النوع السادس عشر
احلذيث ادلثٓى

يبفؿ ُف إهبامًا؛ ففق مبفؿ أي :لؿ يبقـف ،ولؿ يقضحف.
إمر ُ
أهبؿ ُ
الؿبفؿ لغةً :مـ َ

واصطالحًا :هق الحديث الذي فقف ٍ
راو لؿ يتضح اسؿف يف الؿتـ ،أو
اإلسـاد(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ققلف« :هق الحديث الذي فقف ٍ
راو» :الراوي هـا سقاء كان رجال ً أو امرأة،
وسقاء كان واحد ًا أو أكثر.

وققلف« :لؿ يتضح اسؿف» أي :أهبؿ ،وأخػل طؾقـا معرفة الراويٕ ،كف لؿ
يصرح باسؿف ،كؼقلف :حدثـل رجؾ ،أو حدثـل شقخ ،أو حدثـل مـ أثؼ بف ،أو
حدثـل صاحب هذه الدار.

وققلف« :يف الؿتـ ،أو اإلسـاد» أي :سقاء كان إهبام الراوي يف الؿتـ أو يف
اإلسـاد ،فنن كان الؿبفؿ يف الؿتـ فال يضر ،وإن كان الؿبفؿ يف اإلسـاد -وكان
صحابقًا-؛ فال يضر أيضًا ،وإن كان الؿبفؿ لقس بصحابل؛ فنكف يضر يف صحة
الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" ( " ،)318/8التؼققد ،واإليضاح" (ص.)114 :
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مثال الؿبفؿ يف الؿتـ:

حديث ابـ طباس ¶ أن رجالً ،قال« :يا رسقل اهلل ،الحج كؾ طام...؟»
ففـا أهبؿ الرجؾ ،لؽـف ُطرف مـ رواية أخرى ،وهق إقرع بـ حابس ،وهق
صحابل( ◙)4لؽـ إذا لؿ يعرف هذا الراوي ،فال يضرٕ ،كف يف الؿتـ ،وٕكف
صحابل.
مثال الؿبفؿ يف السـد ،والؿبفؿ صحابل:

حديث رافع بـ خديج ◙ طـ طؿف أن الـبل ﷺ هنك طـ الؿخابرة(،)1
ففـا ُأهبؿ طؿ رافع بـ خديج مع أن الرواية طـف ،لؽـ ُطرف برواية أخرى أن اسؿف
َضفقر بـ رافع(.)9
لؽـ إذا لؿ يعرف هذا الراوي؛ فال يضر ٕكف صحابل.

مثال الؿبفؿ غقر الصحابل يف السـدَ :ما أخرجف أبق داود يف الســ فؼالَ :حدَّ َثـَا
ِ
ُز َه ْق ُر ْب ُـ َح ْر ٍ
قعَ ،ط ِـ إَ ْط َؿ ِ
شَ ،ط ْـ َر ُجؾٍَ ،ط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر ¶َ « :أ َّن
بَ ،حدَّ َثـَا َوك ٌ
اج ًة ٓ َي ْر َف ُع َث ْق َب ُف؛ َحتَّك َيدْ ك َُق مِ َـ إَ ْر ِ
ض» فنكؽ ترى يف
الـَّبِ َّل ﷺ كَا َن إِ َذا َأ َرا َد َح َ
إسـاد هذه الرواية ٍ
طقب؛ و ُيح َؽؿ
راو لؿ ُيذ َكر اسؿف صراح ًة (طـ رجؾٍ) ف ُقع َترب هذا ٌ
طؾك الحديث بالضعػ بسبب اإلهبام(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الباطث الحثقث" (ص.)888- 818 :

( )1أي الؿزارطة؛ وصػة الؿخابرة الؿـفل طـفا :هق أن ُيعطل رب إرض أرضف لؾؿزارع؛
فقحرثفا ويعؿؾ طؾقفا بجزء معقـ مـ الزرع ،وهذا ٓ يجقز.
(" )9التعؾقؼات إثرية" (ص.)36 :

(" )1ســ أبل داود" كتاب الطفارة ،باب كقػ التؽشػ طـد الحاجة؟ ( )1/1برقؿ (.)11

تـبقف :وقد صحح إلباين  الحديث مـ صرق كؿا يف "السؾسؾة الصحقحة"

(.)1161
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حؽؿ الحديث الؿبفؿ:

إذا كان اإلهبام يف السـد -ولؿ يؽـ الؿبفؿ صحابقًا-؛ ففق مردود؛ حتك يعرف
الراوي الؿبفؿ.
فائدة :بؿاذا ُيعرف الؿبفؿ؟
ٍ
بقاحد مـ اثـقـ:
ُيعرف الؿبفؿ

إول :بقروده مسؿك يف بعض الروايات إخرى.
الثاين :بتـصقص أهؾ السقر طؾك ٍ
كثقر مـفؿ(.)4

فائدة معرفة الؿبفؿ:

قال يف «التدريب» :ومـ فقائد تبققـ إسؿاء الؿبفؿة:

 تحؼقؼ الشلء طؾك ما هق طؾقف ،فنن الـػس متشققة إلقف.

 وأن يؽقن يف الحديث مـؼبة لف؛ فقستػاد بؿعرفتف فضقؾتف.

 وأن يشتؿؾ طؾك كسبة فعؾ غقر مـاسب ،فقحصؾ بتعققـف السالمة مـ
جقٓن الظـ يف غقره مـ الػضالء ،وخصقصًا إذا كان ذلؽ مـ الؿـافؼقـ.

 وأن يؽقن سائالً طـ حؽؿ طارضف حديث آخر؛ فقستػاد بؿعرفتف هؾ هق
كاسخ؟ إن ُطرف زمان إسالمف.
 وإن كان الؿبفؿ يف اإلسـاد فؿعرفتف تػقد ثؼتف أو ضعػف ،لقحؽؿ لؾحديث
بالصحة ،أو غقرها(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)313/8الباطث الحثقث" (ص.)881 :
(" )1تدريب الراوي" (.)313/8
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فائدة :الػرق بقـ الؿبفؿ والؿفؿؾ:

الؿفؿؾ :هق أن يروي الراوي طـ شخصقـ متػؼقـ يف آسؿ ،ولؿ يتؿقز
أحدهؿا طـ أخر ،وٓ يضر إذا كاكا ثؼتقـ ،أو ضعقػقـ ،لؽـ يضر إذا كان
أحدهؿا ثؼة ،وأخر ضعقػًا.
والػرق بقـفؿا :أن الؿفؿؾ ُذكر اسؿف ،والتبس تعققـف.
والؿبفؿ لؿ يذكر اسؿف أصالً.
مثال الؿفؿؾ:

 إذا كاكا ثؼتقـ :مثالف :ما وقع لؾبخاري مـ روايتف ،قال :حدثـا أحؿد «غقر
مـسقب» ،طـ ابـ وهب.
فنن أحؿد ،إما أحؿد بـ صالح ،أو أحؿد بـ طقسك ،وكالهؿا ثؼة ،فال يضر
اإلهؿال ،وإن كاكا ضعقػقـ؛ فال يضر اإلهؿال كذلؽ.
 وإذا كان أحدهؿا ثؼة ،وأخر ضعقػًا:

مثالف :سؾقؿان بـ داود ،وسؾقؿان بـ داود ،فنن كان سؾقؿان بـ داود
الخقٓين؛ ففق ثؼة ،وإن كان سؾقؿان بـ داود القؿامل؛ ففق ضعقػ( ،)4ففـا ذكر
آسؿ والتبس طؾقـا بغقره؛ فقضر اإلهؿال يف هذه الحالة.

أما الؿبفؿ؛ فال يذكر آسؿ أصالً ،فقؼال :طـ رجؾ ،أو حدثـا الثؼة ،أو حدثـا
مـ أثؼ بف.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تقسقر مصطؾح الحديث" (ص )813-818 :بتصرف.
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النوع السابع عشر

احلذيث انؼايل
خص اهلل بف
اطؾؿ أن اإلسـاد مـ حقث هق خصقصة مـ خصائص هذه إمةَّ ،
الؿسؾؿقـ دون سائر الؿؾؾ.

قال الخطقب البغدادي( ،)4أخربين أبق بؽر محؿد بـ الؿظػر بـ طؾل
الديـقري الؿؼرئ ،قال :حدثـا إبراهقؿ بـ محؿد بـ يحقك الؿزكل ،قال :سؿعت
أبا العباس محؿد بـ طبد الرحؿـ الدغقلل السرخسل يؼقل :سؿعت محؿد بـ
حاتؿ بـ الؿظػر ،يؼقل« :إن اهلل أكرم هذه إمة ،وشرففا ،وفضؾفا باإلسـاد،
ٍ
ٕحد مـ إمؿ كؾفا قديؿفؿ وحديثفؿ إسـاد ،وإكؿا هل صحػ يف أيديفؿ،
ولقس
وقد خؾطقا بؽتبفؿ أخبارهؿ ،ولقس طـدهؿ تؿققز بقـ ما كزل مـ التقراة واإلكجقؾ
مؿا جاءهؿ بف أكبقاؤهؿ ،وتؿققز بقـ ما ألحؼقه بؽتبفؿ مـ إخبار التل أخذوا طـ
غقر الثؼات .وهذه إمة إكؿا تـص الحديث مـ الثؼة الؿعروف يف زماكف ،الؿشفقر
بالصدق وإماكة طـ مثؾف حتك تتـاهك أخبارهؿ ،ثؿ يبحثقن أشد البحث حتك
يعرفقا إحػظ فإحػظ ،وإضبط فإضبط ،وإصقل مجالسة لؿـ فققف مؿـ
كان أقؾ مجالسة ،ثؿ يؽتبقن الحديث مـ طشريـ وجفًا ،وأكثر حتك يفذبقه مـ
الغؾط والزلؾ ،ويضبطقا حروفف ويعدوه طد ًا ،ففذا مـ أطظؿ كعؿ اهلل -تعالك-
يؼرب
طؾك هذه إمة ،كستقزع اهلل شؽر هذه الـعؿة ،وكسللف التثبقت ،والتقفقؼ لؿا ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4رشف أصحاب احلديث" (ص" ،)40 :فتح ادغوث" (.)3/3
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ولل حؿقد» .ا.هـ
مـف ،ويزلػ لديف ،ويؿسؽـا بطاطتف ،إكف ٌ

ص اهلل
ففذا مـ أطظؿ كعؿ اهلل طؾك هذه إمة ،وقد قال أبق طؾل الجقاين :خ َّ
هذه إمة بثالثة أشقاء ،لؿ يعطِفا مـ قبؾفا :اإلسـاد ،وإكساب ،واإلطراب.

وقال ابـ الؿبارك « :اإلسـاد مـ الديـ ،ولقٓ اإلسـاد لؼال مـ شاء ما
شاء»(.)4
طؿـ سؾػ»(.)1
وقال أحؿد بـ حـبؾ« :صؾب اإلسـاد العالل ُسـَّة َّ

ٍ
خال،
بقت
وققؾ لقحقك بـ معقـ  يف مرض مقتف :ما تشتفل؟ قالٌ :
وإسـا ٌد ٍ
طال(.)9

ـــــــــــــــــــــــــــ

والرامفرمزي يف "ا ْل ُؿ َحدِّ ث"
( )4أسـده إلقف مسؾؿ يف "مؼدمة صحقحف" (َّ ،)11/1
(ص ،)819 :والحاكؿ يف "معرفة طؾقم الحديث" (ص ،)4 :والخطقب يف "الجامع"
( ،)1413ويف "شرف أصحاب الحديث" (ص ،)11 :وابـ طبد الرب يف "التؿفقد"

( ،)14/1وإسـاده صحقح.

( )1أخرجف الخطقب يف "الجامع" ( ،)116و"الرحؾة" (ص ،)29 :واكظر كذلؽ" :تدريب
الراوي" (" ،)141-119/8فتح الؿغقث" (" ،)6/3تقضقح إفؽار" (.)886/8
بقت ٍ
خال مـ أجؾ أن يتػرغ
( )9قال شقخـا القادطل  معؾؼًا طؾك هذا« :سبحان اهلل! ٌ

لؾعؾؿ وٓ يشغؾ ،فلقصد مـ هذا أكف يجب طؾقـا جؿقعًا -صؾبة طؾؿ  -أن كؼضل طؾك

الػقضك؛ حتك ٓ يشقش طؾقـا ،إذا سؿعـا فقضك مـ أوٓد كزجرهؿ ،وكضرهبؿ
وكعؾؿفؿ ،التعؾقؿ مـ جاكب ،والقطظ واإلرشاد مـ جاكب ،لؽـ إذا لؿ يـػع َّإٓ الزجر
والضرب فعؾ هذا »...ثؿ قال « :والؾغط قد يؽقن يف بعض إحقان سببًا لحرمان الخقر».

"السقر الحثقث" (ص.)893 :
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تؼشيف احلذيث انؼايل
العالل لغةً :ضد الـازل ،وهق الشلء الؿرتػع طؾك غقره.

واصطالحًا :هق الذي قؾ طدد رواتف بالـسبة إلك سـد آخر ،يرد بف ذلؽ

الحديث بعدد أكثر(.)4

 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث العالل هق الحديث الذي قؾ طدد رواة إسـاده؛ بالـسبة إلك ٍ
سـد آخر،

يرد بف ذلؽ الحديث بعدد أكثرٕ ،كف إذا قؾ طدد الرواة قؾت القسائط ،وكؾؿا قؾت
القسائط ضعػ احتؿال الخطل ،وكؾؿا كثر رواة اإلسـاد كثرت القسائط ،وكثر
ورود احتؿال الخطل.
ويتضح هذا بالؿثال:

فنذا كان رواة الحديث ثالثة؛ فالخطل يحتؿؾ يف إول ،ويحتؿؾ يف الثاين،

ويحتؿؾ يف الثالث ،فآحتؿآت ثالثة ،فنذا كان رواة الحديث خؿسة؛ صار طـدكا
خؿسة احتؿآت ،ومعؾقم أكَّف كؾؿا قؾ احتؿال الخطل ازداد السـد طؾق ًا ،فنذا ُروي
هذا الحديث بسـد بقـف وبقـ الراوي خؿسة ،وروي كػس الحديث مـ صر ٍ
يؼ أخرى
بقـف وبقـ الراوي ثالثة ،فالثاين هق العالل ،وإول هق الـازلٕ ،ن احتؿال الخطل يف
الثالثة أقؾ مـ احتؿال الخطل يف الخؿسة ،وٓ يؾزم مـ طؾق اإلسـاد صحة
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)12 :شرح البقؼقكقة" لؾزرقاين (ص.)131-189 :

102 h
g

f

e

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

الحديث ،وٓ مـ كزول اإلسـاد ضعػ الحديث ،فؼد يؽقن الـازل صحقحًا ،وقد
يؽقن العالل ضعقػًا.

فؿثالً :اإلمام أحؿد  يقجد طـده أحاديث يف بغداد كازلة ،ولؽـفا تقجد
طـد بعض الؿشايخ طالقة ،مثؾ طبد الرزاق ،فسافر أحؿد مـ بغداد إلك صـعاء
ٕجؾ أن يسؿع مـف أحاديث ،هل مقجقدة طـده يف بغداد ،لؽـفا كازلة ،فؼد يؽقن
بقـف وبقـ الرسقل ﷺ مثال ً ستة ،فنذا أخذه طـ طبد الرزاق ارتػع إلك خؿسة أو
أربعة ،فؼد يؼقل :حدثـا طبد الرزاق ،حدثـا معؿر ،طـ الزهري ،طـ أكس
◙ ،ففمٓء أربعة ،أو يؼقل :حدثـا طبد الرزاق ،حدثـا معؿر ،طـ ابـ
صاووس ،طـ أبقف ،طـ ابـ طباس ،ففمٓء خؿسة ،فالرغبة يف طؾق اإلسـاد ٕجؾ
قؾة القسائط ،التل يحصؾ بسببفا قؾة إوهام وإخطاء.
ولفذا قال السققصل( ٓ« :)4ريب يف اتػاق أئؿة الحديث قديؿًا،

وحديثًا طؾك الرحؾة إلك َمـ طـده اإلسـاد العالل».
فائدة :العؾق قسؿان:

 طؾق طدد :فؽؾؿا قؾ رجال اإلسـاد كان طالقًا ،وكؾؿا كثر رجال اإلسـاد
كان كاز ً
ٓ.
 طؾق صػة :وذلؽ بلن يؽقن رجال السـد إول أثبت يف الحػظ والعدالة
مـ رجال السـد الثاين ،وإن تساوى السـدان يف العدد؛ لؽـفؿ اختؾػقا يف الصػة.
حؽؿ الحديث العالل:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا ،فالعؾق لقس
شرصًا يف صحة الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (.)141/8
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النوع الثامن عشر

احلذيث انُاصل
الـازل لغةً :الشلء السافؾ الذي تحت غقره ،والـزول ضد العؾق(.)4

واصطالحًا :هق طؽس الحديث العالل ،وهق الذي كثر رواتف بالـسبة إلك سـد
آخر يرد بف ذلؽ الحديث بعدد أقؾ(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

وسؿل كاز ً
ٓ كظر ًا لبعده طـ قائؾف ،لؽثرة طدد
السـد الـازل ضد السـد العاللُ ،
الرواة بالـسبة إلك ٍ
سـد آخرٕ ،كف كؾؿا كثرت القسائط ققي احتؿال الخطل.
مثالف :ما سبؼ ذكره يف الحديث العالل.

فائدة :هؾ العؾق أفضؾ أم الـزول؟

العؾق أفضؾ مـ الـزول طؾك الصحقح الذي قالف الجؿفقر؛ ٕكف ُي ْب ِعد كثرة
احتؿال الخؾؾ طـ الحديث ،والـزول مرغقب طـف(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)161/8الباطث الحثقث" (ص" ،)114 :شرح ألػقة السققصل"
( )142/8لشقخـا محؿد آدم إتققبل.

(" )1شرح شرح الـخبة" (ص" ،)431-484 :شرح البقؼقكقة" لؾزرقاين (ص.)189 :
( )9تـبقف :العؾق أفضؾ مـ الـزول مع الصحة ،أما العؾق مع طدم الصحة فال ققؿة لف.
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قال ابـ الؿديـل  :الـزول شمم(.)4

وقال ابـ معقـ  :اإلسـاد الـازل قرحة يف القجف(.)1
وهذا إذا تساوى اإلسـاد يف الؼقة.

ويؽقن الـزول أفضؾ إذا َتؿ َّقز اإلسـاد الـازل بػائدة ،كزيادة الثؼة يف رجالف طؾك
العالل ،أو كقهنؿ أحػظ ،أو أفؼف ،أو كقكف متصالً بالسؿاع ،أو كقكف مؼبق ً
ٓ والعالل
ضعقػ(.)9
حؽؿ الحديث الـازل:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.



ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4أخرجف الخطقب يف الجامع (.)119( )183/1
( )1أخرجف الخطقب يف الجامع (.)112( )183/1

(" )9تدريب الراوي" (" ،)168/8شرح ألػقة السققصل يف الحديث" ()129-142/8
لشقخـا محؿد آدم إتققبل.
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النوع التاسع عشر

احلذيث ادلشسم
الؿرسؾ لغةً :الشلء الؿطؾؼ ،كالبفقؿة الؿرسؾة لؾرطل ،قال تعالك﴿ :ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [مريؿ.)4( ]59:
كلن الؿرسؾ أصؾؼ اإلسـاد ،ولؿ يؼقده ٍ
براو معروف.

واصطالحًا :هق ما أضافف التابعل إلك رسقل اهلل ﷺ دون ذكر القاسطة(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿرسؾ هق الذي يضقػف التابعل إلك الـبل ﷺ ،مـ ٍ
ققل ،أو فعؾٍ ،أو
ٍ
تؼرير ،وٓ يذكر القاسطة بقـف وبقـ الـبل ﷺ.

قال الصـعاين « :وهذا التعريػ هق الذي طؾقف أكثر الؿحدِّ ثقـ ،ففذه
لؿا صاغ ٕحد أن
القاسطة الساقطة مجفقلة طـدكا ،ولق طؾؿـا أن الساقط صحابل َ
يختؾػ يف حجقتف ،وهبذا يتبقـ خطل مـ قال :أن الؿرسؾ ما سؼط مـف الصحابل(،)9
إذ أن الصحابة كؾفؿ طدول بال كزاع بقـ أهؾ الحؼ ،فال يضر سؼقط الصحابل
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)139/1

(" )1كزهة الـظر" (ص "،)11 :فتح الؿغقث" (" ،)114/1التؼققد ،واإليضاح" (ص،)61:
"تقضقح إفؽار" (.)812/1

( )9مثؾ ققل البقؼقين" :ومرسؾ مـف الصحابل سؼط"...
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أبد ًا».

مثالف :ما رواه أبق داود يف «الؿراسقؾ»( )4طـ الزهري «أن الـبل ﷺ استعان
بـاس مـ القفقد يف خقرب يف حربف فلسفؿ لفؿ».

فالزهري إمام مـ أئؿة التابعقـ ،روى هذا الحديث طـ الـبل ﷺ مباشرة دون
أن يذكر القاسطة التل سؿع الحديث بقاسطتفا ،إما صحابقًا ،أو تابعقًا ،فقحؽؿ
طؾك هذا الحديث مـ هذه الطريؼ بالضعػ حتك يتبقـ القاسطة ،أي :التل بقـ
الزهري وبقـ الـبل ﷺ.
فائدة :الؿرسؾ يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 )1مرسؾ جؾل :وهق ما تؼدم تعريػف.

 )8مرسؾ خػل :وهق رواية الراوي طؿـ طاصره ،ولؿ يؾؼف .وهذا تعريػ
الحافظ ابـ حجر ،وتبعف طؾقف تؾؿقذه السخاوي(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الؿراسقؾ" (ص )311 :رقؿ ( ،)861وقال البقفؼل« :إسـاده ضعقػ ،ومـؼطع».

واكظر" :كصب الراية" ( )188/3رقؿ (.)1934
(" )1كزهة الـظر" (ص" ،)13 :الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح" (" ،)483/8فتح الؿغقث"

( ،)61/1ورجح هذا التعريػ شقخـا العالمة الؿحدّ ث مؼبؾ بـ هادي القادطل 

يف "السقر الحثقث" (ص )382 :وأ ّيد مـ ذهب إلك هذا الؼقل :بلن أهؾ العؾؿ أجؿعقا

طؾك أن الؿخضرمقـ الذيـ طاصروا الـبل ﷺ مثؾ :أبل طثؿان ،وققس بـ أبل حازم،
وغقرهؿا ،إذا روى أحدهؿ حديثًا طـ الـبل ﷺ كاكت روايتف مـ قبقؾ اإلرسال ،ولقست

مـ قبقؾ التدلقس.

تـبقف :الؿراد بالؿرسؾ يف الػائدة الؿذكقرة مطؾؼ آكؼطاع ٓ ما أضافف التابعل إلك الـبل

ﷺ  ،ومقضع هذه الػائدة يف كقع الؿـؼطع؛ وإكؿا ذكرهتا هـا مـ باب ترتقب الػائدة يف
الذهـ؛ وهق أن الؿرسؾ يـؼسؿ إلك جؾل وخػل.
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الػرق بقـ اإلرسال الجؾل واإلرسال الخػل:

عرف بعدم التالقل بقـ الراوي وشقخف ،لؽقكف لؿ
أوًٓ :اإلرسال الجؾلُ :ي َ
يدرك طصره.

ثاكقًا :اإلرسال الخػلُ :يعرف بعدم ُلؼل الراوي لؿـ طاصره ،فؼد أدرك مـ
روى طـف لؽـف لؿ يؾؼف.
حؽؿ الحديث الؿرسؾ:

ضعقػ طـد جؿفقر الؿحدثقـ ،وكثقر مـ الػؼفاء ،وأصحاب إصقل لؾجفؾ
بحال الساقط(.)4
فائدة :مراسقؾ الصحابة طؾك قسؿقـ:

 -1مراسقؾ كبار الصحابة حجة باتػاق الؿحدّ ثقـ.

 -8مراسقؾ صغار الصحابة محؽقم بصحتفا ،طؾك الؿذهب الصحقح الذي
قطع بف الجؿفقر وغقرهؿ ،وأصبؼ طؾقف الؿحدّ ثقنٕ ،ن أكثر رواياهتؿ طـ
الصحابة ،وكؾفؿ طدول(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (.)192/1

فائدة :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ الؿرسؾ طؾك طشرة أققال )1( :حجة مطؾؼًآ )8( .

يحتج بف مطؾؼًا ) 3( .يحتج بف إن أرسؾف أهؾ الؼرون الثالثة )1( .يحتج بف إن لؿ يرو إٓ

طـ طدل )1( .يحتج بف إن أرسؾف سعقد فؼط ( )4يحتج بف إن اطتضد )6( .يحتج بف إن لؿ
يؽـ يف الباب سقاه )2( .هق أققى مـ الؿسـد )9( .يحتج بف كدبًا ٓ وجقبًا )11( .يحتج
بف إن أرسؾف صحابل .واكظر "جامع التحصقؾ يف أحؽام الؿراسقؾ" (ص)19- 12 :

لؾعالئل" ،تدريب الراوي" (" ،)818/1شرح ألػقة السققصل" ( )118/1لشقخـا محؿد

آدم إتققبل.
(" )1تدريب الراوي" (.)816/1
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قال الحافظ صالح الديـ العالئل...« :أما طصر الصحابة؛ فال ريب يف شققع
اإلرسال مـفؿ ،وإن لؿ يحصؾ كؽقر البتة طؾك أحد مؿـ أرسؾ مـ الصحابة
 الحديث طـ الـبل ﷺ ،ولؿ يؼؾ ٕحد مـفؿ أبد ًا هؾ سؿعت هذا مـ
الـبل ﷺ ،أو بقـؽ وبقـف واسطة؟ بؾ؛ روى كثقر مـفؿ الحديث الؽثقر ،مع العؾؿ
الشائع بقـفؿ أكف لؿ يسؿع كؾ ذلؽ مـف ﷺ ،كابـ طباس ،وابـ الزبقر ،والـعؿان بـ
بشقر ،وبؼقة الصغار مـ أصحاب الـبل ﷺ و-رضل اهلل طـفؿ ،-حتك ققؾ :إن ابـ
طباس لؿ يسؿع مـ الـبل ﷺ َّإٓ أربعة أحاديث ،وقد روي لف طـ الـبل ﷺ ألػ
حديث وستؿائة وستقن حديثًا ،وهذا مؿا يعؾؿ ضرورة أكف لؿ يسؿع جؿقعفا مـ
الـبل ﷺ.

وروى طـ طائشة ،وجابر بـ طبد اهلل ،وأكس بـ مالؽ  وغقرهؿ،
أحاديث بدء القحل ،واإلسراء ،وغقر ذلؽ ،مؿا لؿ يؽـ بالؿديـة ،ولؿ يصرحقا
بسؿاطفؿ لف مـ الـبل ﷺ ،بؾ قد صرح بعضفؿ بلن يف الذي يرويف ما هق مرسؾ،
كؿا قال الرباء ◙ :لقس كؾ ما كحدثؽؿ بف سؿعـاه مـ الـبل ﷺ ،ولؽـ
سؿعـا وحدثـا أصحابـا ،ولؿ يؽـ بعضـا يؽذب طؾك بعض ،وكذلؽ روي طـ
أكس ◙.

وهذا أبق هريرة ◙ طؾك كثرة مالزمتف الـبل ﷺ ،و تبحره فقؿا حػظ طـف،
روى حديث« :مـ أصبح جـبًا؛ فال صقام لف» فؾؿا روجع فقف قال :سؿعتف مـ
الػضؾ بـ العباس؛ وكذلؽ ابـ طباس يف حديث« :إكؿا الربا يف الـسقئة» أرسؾف
أو ً
ٓ ثؿ أسـده طـ أسامة بـ زيد ،إلك غقر ذلؽ مـ الصقر التل يطقل ذكرها ،ولؿ
يـؽر طؾقفؿ أحد اإلرسال أصالً ،فدل ذلؽ طؾك اتػاق طصر الصحابة طؾك قبقل
الؿرسؾ ،وٓ ريب فقف»(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4جامع التحصقؾ يف أحؽام الؿراسقؾ" (ص" )42-46 :فتح الباري" ()111/1

=
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النوع العشرون

احلذيث ادلُمطغ
الؿـؼطع لغةً :الشلء الؿـػصؾ طـ غقره ،كالعضق الؿـؼطع طـ الجسد،
وآكؼطاع ضد آتصال.
واصطالحًا :ما سؼط مـ أثـاء سـده ٍ
راو ،أو أكثر لقس طؾك التقالل(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿـؼطع هق ما سؼط مـ أثـاء إسـاده ٍ
راو واحد ،يف مقض ٍع واحد ،أو يف

مقاضع متعددة ،بشرط أن ٓ يؽقن طؾك التقالل ،احرتازاً مـ الؿعضؾَّ ،
وأٓ يؽقن
الساقط صحابقًا ،وأن ٓ يؽقن السؼط يف أول اإلسـاد بؾ؛ يؽقن السؼط يف أثـاء اإلسـاد.

= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

"الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح" لؾحافظ ابـ حجر (" )111- 111/8تدريب الراوي"

( " ،)194/1اإلصابة يف تؿققز الصحابة" (" ،)119/1شرح ألػقة السققصل" لشقخـا

محؿد آدم إتققبل ( " ،)111/1اإلكؾقؾ يف أجقبة العالمة ربقع الؿدخؾل طؾك أسئؾة

الؿصطؾح ،والجرح والتعديؾ" سمال رقؿ ( )12لؾشقخ أبل هؿام -حػظف اهلل.-
( )4هذا ما استؼر طؾقف آصطالح ،أما الؿـؼطع طـد الؿتؼدمقـ مـ طؾؿاء الحديث ففق :ما لؿ
فت بف الؿـؼطع هق ما جرى طؾقف
يتصؾ إسـاده طؾك أي وجف كان اكؼطاطف .والذي َط َّر ُ

الحافظ ابـ حجر يف "كخبة الػؽر ،وشرحفا" (ص ،) 18 :وكذلؽ الحافظ العراقل.
واكظر" :التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)64 :فتح الؿغقث" (" ،)196-191/1تدريب الراوي"

( ،)207/1ورجح هذا التعريف شوخنا مقبل الوادعي يف "السري احلثوث" (ص.)108 :
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فؿثالً :إذا كان الحديث قد رواه واحد واسؿف أحؿد ،طـ الثاين واسؿف
إبراهقؿ ،طـ ثالث واسؿف طبد اهلل ،طـ رابع واسؿف صالح ،طـ خامس واسؿف
طبد الرحؿـ ،ثؿ وجدكاه مرويًا طـ واحد واسؿف محؿد ،طـ ثالث واسؿف
طبد اهلل ،مباشرة سؼط الراوي رقؿ اثـقـ واسؿف إبراهقؿ ،ثؿ اتصؾ اإلسـاد الثالث
طـ الرابع ،طـ الخامس؛ ففق مـؼطعٕ ،ن الراوي رقؿ اثـقـ واسؿف إبراهقؿ سؼط
مـ اإلسـاد ،وهق القاسطة بقـ إول والثالث.
يؼسؿ العؾؿاء آكؼطاع إلك أربعة أقسام:
فائدةِّ :

 )1أن يؽقن آكؼطاع مـ أول السـد مـ جفة الؿصـػ ،و ُيسؿك معؾؼًا.

 )8أن يؽقن آكؼطاع مـ آخر السـد مـ جفة الصحابل ،و ُيسؿك مرسالً.

 )3أن يؽقن آكؼطاع مـ أثـاء السـد بقاحد فؼط ،أو أكثر لقس طؾك التقالل،
و ُيسؿك مـؼطعًا.

 )1أن يؽقن آكؼطاع مـ أثـاء السـد باثـقـ فلكثر طؾك التقالل ،و ُيسؿك
معضالً.
مثال الحديث الؿـؼطع:

ما أخرجف اإلمام أبق داود( ،)4قال :حدثـا مقسك بـ إسؿاطقؾ ،حدثـا أبان،
حدثـا قتادة ،قال :حدثـل أبق مجؾز ،طـ حذيػة◙ :أن رسقل اهلل ﷺ لعـ مـ
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4رواه "أبق داود" ( ،)1284و"أحؿد" ( )83383و( )83134وغقرهؿا ،وقد ضعػ

الحديث العالمة إلباين  يف "الضعقػة" ( )96/8رقؿ ( ،)432والعالمة القادطل

 يف "تعؾقؼف طؾك الؿستدرك" ( )112/1رقؿ ( ،)6231و"أحاديث معؾة ضاهرها

الصحة" (ص ،)112 :واكظر كتابل "إسعاف إخقار بؿا اشتفر ولؿ يصح مـ إحاديث،
وأثار ،والؼصص ،وإشعار" (.)113/1
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جؾس وسط الحؾؼة.

أبان هق ابـ يزيد العطار ،ولؿ يـػرد هبذا الحديث طـ قتادة ،بؾ تابعف شعبة بـ
الحجاج طـد اإلمام أحؿد وغقره.

ولقس يف رجال هذا اإلسـاد أحد غقر ثؼة ،بؾ كؾفؿ ثؼات ،وآتصال صريح
فقف إلك أبل مجؾز ،واسؿف ٓحؼ بـ حؿقد ،أما بقـف وبقـ حذيػة وهق ابـ القؿان،
فؾقس بؿتصؾَّ ،
فنن شعبة قال بعد روايتف« :لؿ يدرك أبق مجؾز حذيػة» ،وحقث إن
أبا مجؾز هذا تابعل لؼل بعض الصحابة ،فنن أقصك ما يتصقر مـ السؼط بقـف وبقـ
حذيػة ٓ يعدو أن يؽقن رجالً واحد ًا ،هذا طؾك اطتبار إغؾب.
وهذه الصقرة مـ آكؼطاع كثقرة شائعة ،خصقصًا فقؿا بقـ التابعقـ
والصحابة الذيـ لؿ يسؿعقا مـفؿ.
مثال آخر يف إثر الؿـؼطع:

قال ابـ كثقر( « :)4قال أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم :حدثـا محؿد بـ يزيد،
حدثـا العقام بـ حقشب ،طـ إبراهقؿ التقؿل ،قالُ :سئؾ أبق بؽر الصديؼ ◙
ٍ
سؿاء تظؾـل ،وأي أرض تؼؾـل،
طـ ققل اهلل -تعالك﴿ :-ﯯ ﯰ﴾ ،فؼال :أي
إن قؾت يف كتاب اهلل ما ٓ أطؾؿ».
قال ابـ كثقر« :وهذا مـؼطع بقـ إبراهقؿ التقؿل ،والصديؼ ◙».

وقال شقخـا القادطل  يف تعؾقؼف طؾك «تػسقر ابـ كثقر»(« :)1مـؼطع مـ
حديث أبل معؿر طبد اهلل بـ سخربة طـ أبل بؽر ،ومـ صريؼ إبراهقؿ التقؿل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تػسقر ابـ كثقر" (.)412/1

( ،)14/1( )1وقد ذكرت هذا يف كتابل "إسعاف إخقار بؿا اشتفر ولؿ يصح مـ إحاديث،
وأثار ،والؼصص ،وإشعار".
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فنن إبراهقؿ التقؿل لؿ يسؿع مـ أبل بؽر الصديؼ ◙».

حؽؿ الحديث الؿـؼطع:

ضعقػ بآتػاق؛ وذلؽ لؾجفؾ بحال الراوي الساقط(.)4

فائدة:

هـاك فرق بقـ الؿؼطقع والؿـؼطع:

فالؿؼطقع غقر الؿـؼطع؛ ٕن الؿؼطقع مـ صػات الؿتـ ،والؿـؼطع مـ
صػات اإلسـاد ،أي :أن الحديث الؿؼطقع مـ كالم التابعل فؿـ دوكف إلك طصركا،
والؿـؼطع ما اكؼطع سـده بسؼط يف اإلسـاد.



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الؿققظة" (ص" ،)11 :تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)62 :

تـبقف :لؽـف صالح يف الشقاهد إذا كان السؼط يف الطبؼات العالقة؛ وذلؽ غالب ما يؼع مـ

آكؼطاع يف إساكقد.
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النوع الحادي والعشرون
احلذيث ادلؼضم

الؿعضؾ لغةً :ملخقذ مـ اإلطضال ،تؼقل :أطضؾف ،إذا أطقاه ،وأطجزه ،كالداء
الذي أطضؾ إصباء ،وأطجزهؿ طالجف(.)4

اصطالحًا :ما سؼط مـ أثـاء سـده اثـان فلكثر طؾك التقالل يف مقضعٍ ،أو
أكثر(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿعضؾ هق ما سؼط مـ أثـاء سـده اثـان فصاطد ًا طؾك التقالل ،وسقاء
كان هذا السؼط يف مقض ٍع واحد ،أو طدة مقاضع.
فخرج بؼقلف« :مـ أثـاء سـده».

 الؿرسؾٕ :ن السؼط فقف يؽقن مـ أخر السـد؛ مـ جفة الصحابل.

 الؿعؾؼٕ :ن السؼط يؽقن فقف مـ أول السـد؛ مـ جفة الؿصـػ.

وخرج بؼقلف« :اثـان فلكثر طؾك التقالل».
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)811/1تقضقح إفؽار" ( " ،)896- 894/1الباكقرة الجـقة"
(ص( )42 :مؾزمة).

(" )1تدريب الراوي" (" ،)811/1كزهة الـظر" (ص" ،)18 :فتح الؿغقث" (.)164/1
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الؿـؼطعٕ ،ن الؿـؼطع ما سؼط مـف ٍ
راو أو أكثر ،لقس طؾك التقالل.

فؿثالً :إذا كان السـد هؿ واحد ،واثـقـ ،وثالثة ،وأربعة ،وخؿسة ،وسؼط مـ
السـد الثاين ،والثالث ،ففذا ُيسؿك معضالًٕ ،كف سؼط مـف راويان طؾك التقالل ،وإذا
سؼط مـف الثاين والرابع ففذا مـؼطعٕ ،كف لؿ يتحؼؼ شرط مـ شروط الؿعضؾ،
وهق طؾك التقالل.
وإذا سؼط الثالث ،والرابع ،والخامس مؿا سـده ستة رجال ،ففذا يؽقن
معضالًٕ ،ن الؿعضؾ هق ما سؼط مـف راويان فلكثر طؾك التقالل.
مثال الحديث الؿعضؾ:

ما رواه الحاكؿ بسـده إلك الؼعـبل ،طـ مالؽ أكف بؾغف َّ
أن أبا هريرة ◙
قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :لؾؿؿؾقك صعامف ،وكسقتف بالؿعروف ،وٓ ُيؽؾػ مـ
العؿؾ َّإٓ ما يطقؼ».
قال الحاكؿ :هذا حديث معضؾ طـ مالؽ.

قؾت :ووجف إطضالف أكف سؼط مـف راويان متقالقان ،بقـ مالؽ وأبل هريرة
◙ ،وهؿا محؿد بـ طجالن وأبقه(.)4
حؽؿ الحديث الؿعضؾ:

ضعقػ باتػاق العؾؿاء؛ لؾجفؾ بحال الساقطقـ(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4معرفة طؾقم الحديث" (" ،)36/1تدريب الراوي" ( ،)818/1قؾت :وإن كان قد طرف
حال الساقطقـ؛ فنكف ٓ ماكع أن يمتك بف كؿثال؛ مـ أجؾ تؼريب الػفؿ.

(" )1تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)64 :
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النوع الثاني والعشرون

احلذيث ادلؼهك

الؿعؾؼ لغةً :مـ طؾؼ الشلء بغقره ،أي :جعؾف معؾؼًا بف ،كتعؾقؼ الثقب طؾك
الحبؾ.
ف مـ أول إسـاده ٍ
راو فلكثر طؾك التقالل(.)4
واصطالحًا :ما ُح ِذ َ
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ققلف« :ما ُحذف مـ أول إسـاده» أي :مـ أول إسـاده مـ جفة الؿصـػ،
كالبخاري ومسؾؿ مثالً ،وٓ يؽقن هذا الحذف مـ جفة الصحابل.

راو فلكثر طؾك التقالل» أي :يحذف ويسؼط ٍ
ققلفٍ « :
راو ،أو أكثر طؾك التقالل،
ولق يسؼط جؿقع اإلسـاد ،ففذا كؾف ُيؼال لف معؾؼ ،سقاء سؼط مـ إسـاده ٍ
راو ،أو
راويان ،أو ثالثة ،أو أربعة ،أو جؿقع اإلسـاد ،حتك لق قال الؿصـػ :قال رسقل
اهلل ﷺ مباشرة ،ولؿ يذكر أي ٍ
راو ،هذه الصقر كؾفا يؼال لفا معؾؼات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4هدي الساري" (ص" ،)12 :كزهة الـظر" (ص" ،)11 :تدريب الراوي" (،)819/1

"التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)91 :شرح ألػقة السققصل يف الحديث" ( )161/1لشقخـا
محؿد آدم إتققبل -حػظف اهلل.-
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وبالؿثال يتضح الؿؼال ،ويزول اإلشؽال:
الح َؿ ْق ِدي َط ْبدُ اهلل ْب ُـ الز َب ْق ِرَ ،ق َالَ :حدَّ َثـَا ُس ْػ َق ُ
انَ ،ق َال:
إذا قال البخاريَ :حدَّ َثـَا ُ
ِ
حدَّ َثـَا يحقك بـ س ِع ٍ
ِ
قد إَك َْص ِ
قؿ ال َّت ْق ِؿلَ ،أ َّك ُف َس ِؿ َع
َ
اريَ ،ق َالَ :أ ْخ َب َركل ُم َح َّؿدُ ْب ُـ إِ ْب َراه َ
َ َْ ْ ُ َ
اب ◙ َط َؾك ِ
الخ َّط ِ
َط ْؾ َؼ َؿ َة ْب َـ َو َّق ٍ
اص ال َّؾ ْقثِلَ ،ي ُؼ ُ
قلَ :س ِؿ ْع ُت ُط َؿ َر ْب َـ َ
الؿـْ َب ِر
َّ
قل« :إِكَّؿا إَطؿ ُال بِالـِّق ِ
قل اهلل ﷺ َي ُؼ ُ
َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
ات.»...،
َّ
ْ َ
َ

فؾق حذف البخاري شقخف الحؿقدي ،فؼال :طـ سػقان بـ طققـة مباشرة ،ففذا
يعترب معؾؼًا ،وكذا لق قال البخاري :قال طؿر بـ الخطاب ◙ قال رسقل اهلل
ﷺ« :إكؿا إطؿال بالـقات» ففذا يعترب معؾؼًا.
تتؾخص صقر الؿعؾؼ فقؿا يؾل:

 أن يحذف الؿصـػ مـ حدَّ ثف :أي شقخف ،ويضقػف إلك مـ فققف ،كؿا لق
حذف البخاري شقخف الحؿقدي ،وأضافف إلك سػقان.
 أن يحذف كؾ اإلسـاد َّإٓ الصحابل ،أو الصحابل والتابعل معًا.

 أن يحذف جؿقع السـد حتك الصحابل ،ثؿ يؼقل قال رسقل اهلل ﷺ:
كذا(.)4
حؽؿ الحديث الؿعؾؼ:

ضعقػ مردود؛ ٕكف فؼد شرصًا مـ شروط الؼبقل؛ وهق اتصال السـد.

 املعلقات يف الصخيخني:

أوًٓ :الؿعؾؼات يف «صحقح مسؾؿ»:

ذكر العؾؿاء أن يف «صحقح مسؾؿ» أربعة طشر حديثا معؾؼًا ،وكؾفا مقصقلة
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح شرح الـخبة" (ص.)391 :
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يف الصحقح كػسف سقى حديث واحد؛ فؼد ُو ِجدَ مقصق ً
ٓ يف صحقح البخاري.
إذ ًا فؿعؾؼات اإلمام مسؾؿ ٓ كحتاج إلك بحثفا؛ ٕ َّكفا كؾفا مقصقلة.
ثاكقًا :الؿعؾؼات يف «صحقح البخاري»:

ذكر العؾؿاء أن الؿعؾؼات يف صحقح البخاري ألػ وثالثؿائة وواحد وأربعقـ
حديثًا ،كؾفا مقصقلة يف الصحقح كػسف سقى مائة وستقـ حديثًا ،أو مائة وتسع
وخؿسقـ حديثًا هل التل تحتاج إلك بحث(.)4

وقد بحث العؾؿاء يف الؿعؾؼات التل يف صحقح البخاري وذكروا أساكقدها
الؿتصؾة ،وأحسـ مـ جؿع ذلؽ الحافظ ابـ حجر  يف كتاب سؿاه «تغؾقؼ
التعؾقؼ».
وذكر العؾؿاء أن الؿعؾؼات يف صحقح البخاري طؾك قسؿقـ:

 ما ُذكر بصقغة الجزم :مثؾ :قال ،و َذكر ،و َحؽك.

وحؽل.
 ما ذكر بصقغة التؿريض :مثؾ :ققؾ ،و ُذكرُ ،

فؿا كان مـفا بصقغة الجزم؛ ففق صحقح إلك مـ طؾؼف طـف ،وما كان بصقغة
التؿريض؛ ففق ضعقػ.

وهذه الؼاطدة لقست طؾك إصالقفا؛ ففـاك معؾؼات بصقغة الجزم وهل ضعقػة
ٓ يحتج هبا ،ومعؾؼات بصقغة التؿريض؛ وهل صحقحة.
والذيـ اطرتضقا طؾك الؼاطدة الؿشفقرة يف الؿعؾؼات التل يف الصحقح ،قالقا:
كقػ كحؽؿ طؾك حديث سؼط مـ سـده ٍ
راو فلكثر أكف صحقح ،وأهؾ الحديث ٓ
يحتجقن بتقثقؼ الؿبفؿ ،فؿـ قال :حدثـل الثؼة لؿ ُيؼبؾ مـف هذا التقثقؼ حتك
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4فتح الباري"" ،شرح ِ
كظؿ الؾملم ا ْلؿؽـقن لؾحافظ حؽؿل" لؾخضقر.
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يصرح باسؿ هذا الثؼة ،لؿاذا؟ ٕكف قد يؽقن ثؼة طـده ،غقر ثؼة طـد غقره ،وغاية
جزم البخاري يف الؿعؾؼ أن يؽقن كتقثقؼ الؿبفؿ؛ فال يؼبؾ.
الخـالصـة:

أكف ٓ بد مـ البحث والتػتقش طـ الؿعؾؼ ،والحؽؿ طؾقف بؿا يستحؼ ،كعؿ ما
كان يف الصحقح بصقغة الجزم ،فالثابت مـف أكثر مؿا كان بصقغة التؿريض ،ففذه
قاطدة أغؾبقة.
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النوع الثالث والعشرون
احلذيث ادلذنس

الؿدلس لغةً :هق الشلء الؿخػل ،وهق مشتؼ مـ الدلس ،وهق اختالط الظالم
بالـقر ،ومـف التدلقس يف البقعُ ،يؼال :د َّلس فالن طؾك فالن ،أي :سرت طـف العقب
الذي يف السؾعة(.)4
واصطالحًا :هق إخػاء طقب يف اإلسـاد ،وتحسقـ لظاهره(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

التدلقس :هق أن يخػل الؿدلس طقبًا يف اإلسـاد ،و ُيظفر تحسقـف بللػاظ
محتؿؾة لؾسؿاع ،كـ:طـ ،أو أن أو غقرهؿا ،هروبًا مـ الؽذب ،ففق إيفام ،وتعؿقة،
وتغطقة مـ الؿدلس طؾك السامع.
والتدلقس قسؿان:

 -1تدلقس اإلسـاد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4لسان العرب" مادة "دلس"" ،شرح الـخبة" (ص" ،)18 :فتح الؿغقث"(-194/1
" ،)196ضػر إماين يف مختصر الجرجاين" (ص" ،)363 :تقضقح إفؽار"

(.)311/1

(" )1معجؿ الؿصطؾحات الحديثقة" (.)13/1
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 -2تدلقس الشققخ(.)4



أوالً :تدليس اإلسناد:

تدلقس اإلسـاد :هق أن يروي الراوي طؿـ سؿع مـف ،ما لؿ يسؿع مـف مقهؿًا
أكف سؿع مـف(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

هذا هق تعريػ تدلقس اإلسـاد بال خالف بقـ أهؾ العؾؿ ،وهق أن يروي
الراوي طـ شقخ قد لؼقف ،وسؿع مـف بعض إحاديث ،وسؿع بعض إحاديث
إخرى طـف بقاسطة ،فقرويفا مسؼطًا لؾقاسطة بصقغة تقهؿ السؿاع ،ولقست
صريحة ،كلن يؼقل« :قال ،أو طـ ،أو ذكر فالن» ،وٓ يؼقل« :قال لـا ،أو سؿعت،
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4وهق ما جرى طؾقف ابـ الصالح يف "طؾقم الحديث" (ص )13 :والـقوي يف "التؼريب"
كؿا يف "التدريب" ( ،)883/1وابـ كثقر كؿا يف "الباطث الحثقث" (ص،)43-48 :

والطقبل يف "الخالصة يف أصقل الحديث" (ص ،)16 :والحافظ ابـ حجر يف "شرح
شرح الـخبة" (ص ،)116-114 :والسخاوي يف "فتح الؿغقث" ( ،)888/1وجؿقع
أكقاع التدلقس مثؾ :تدلقس التسقية ،وتدلقس الؼطع ،ويسؿك أيضًا تدلقس الحذف،
وتدلقس العطػ ،وتدلقس البؾدان ،ففذه جؿقعًا تـتفل إلك هذيـ الؼسؿقـ الرئقسققـ.

( )1وهبذا التعريػ قال اإلمام الشافعل ،وأبق بؽر البزار ،وابـ طبد الرب ،وأبق الحسـ ابـ
الؼطان ،وابـ حجر ،والسخاوي ،والؾؽـقي ،وغقرهؿ.

وهذا التعريػ يؼقل طـف الحافظ ابـ طبد الرب  ٓ« :اختالف بقـ جؿاطة الؿحدثقـ
فقف ،وباشرتاصفؿ الؾؼل فرققا بقـ الحديث الؿدلس ،وبقـ الؿرسؾ الخػل تػريؼًا بقـًا،

قال ابـ الؼطان :والػرق بقـف وبقـ اإلرسال ،هق أن اإلرسال روايتف طؿـ لؿ يسؿع مـف».

واكظر" :التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)96 :الـؽت" (" ،)411/8أسباب اختالف

الؿحدثقـ" (" ،)866-861/1شرح ألػقة السققصل" ( )193/1لشقخـا محؿد آدم
إتققبل.

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

121h

f

e
g

أو حدثـل ،أو أخربين» ،ففذا يعترب إيفامًا مـف وتغطقة ،فقمدي هذا إلك تققػـا يف
روايتف حتك كتلكد هؾ سؿع مـف هذا الحديث أم لؿ يسؿعف.
وهذا الـقع مـ التدلقس اشتفر طـد العؾؿاء بتدلقس اإلسـاد.

حؽؿ تدلقس اإلسـاد:

مؽروه جد ًا ذ َّم ُف أكثر العؾؿاء(.)4



ثانياً :تدليس الشيوخ:

تدلقس الشققخ :هق أن يروي الراوي طـ شقخ حديثًا سؿعف مـف ،فقسؿقف ،أو
يؽـقف ،أو يـسبف ،أو يصػف بؿا ٓ يعرف بف ،كل ٓ يعرف(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ٍ
غريب ٓ
تدلقس الشققخ :هق أن يصػ الؿدلس شقخف الذي سؿع مـف بقصػ
عسر
ُيعرف بف مـ اسؿ ،أو كـقة ،أو قبقؾة ،أو صـعة ،أو كحق ذلؽ ،لؽل ُيقطر و ُي ِّ
الطريؼ إلك معرفة هذا الشقخ ،إما إيفامًا بتؽثقر شققخف ،وإما لضعػ شقخف ،أو
لصغر سـف ،وهق كبقر السـ ،فقستحل ويستـؽػ أن يؼقل :حدثـل فالن ،فقؽقن
هذا الؽبقر تؾؿقذ ًا لفذا الشاب الصغقر ،وقد يؽقن إليفام كثرة الرواية طـ هذا
الشقخ ،ويخاف أن يؼقل الـاس :أكت ما طـدك َّإٓ هذا الشقخ ،وقد يؽقن إذا صرح
بف يمذى بسببف ،أو لخصقمة بقـ التؾؿقذ والشقخ ،أو إيفام الرحؾة والتؽثر
بالؿشايخ ،أو التػــ يف العبارة ،وتـقيع صقغ الرواية ،وغقر ذلؽ مـ إسباب
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح شرح الـخبة" (ص" ،)188 :تدريب الراوي" (" )882/1التؼققد ،واإليضاح"
(ص.)96 :

( " )1التؼققد واإليضاح" (ص" ،)94 :تدريب الراوي" (" ،)882/1أسباب اختالف
الؿحدّ ثقـ" (.)314 -311/1
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الؽثقرة الحامؾة طؾك التدلقس.
قال الحافظ 

:

ققلف يف التعريػ :أن يصػف بقصػ ٓ يعرف بف ،هذا لقس ققد ًا بؾ؛ إذا ذكره بؿا
ُيعرف بف ،إٓ أكف لؿ يشتفر بف كان ذلؽ تدلقسًا ،كؼقل الخطقب أخربكا طؾك بـ أبل
طؾل البصري ،ومراده بذلؽ أبق الؼاسؿ طؾل ابـ أبل طؾل الحسـ بـ طؾل
التـقخل ،وأصؾف مـ البصرة ،فؼد ذكره بؿا ُيعرف بف ،لؽـف لؿ يشتفر بذلؽ ،وإكؿا
اشتفر بؽـقتف ،واشتفر أبقه باسؿف ،واشتفرا بـسبتفؿا إلك الؼبقؾة ٓ إلك البؾد.

ولفذا كظائر كصـقع البخاري يف شقخف الذهؾل( ،)4فنكف تارة ُيسؿقف فؼط فقؼقل:
حدثـل محؿد بـ طبد اهلل ،فقـسبف إلك جده ،وتارة يؼقل :حدثـا محؿد بـ خالد،
يريد الذهؾل فقـسبف إلك والد جده ،وكؾ ذلؽ صحقحَّ ،إٓ أن شفرتف بؿحؿد بـ
يحقك الذهؾل.
حؽؿ تدلقس الشققخ:

الحؽؿ الشرطل :بحسبف.

الحؽؿ آصطالحلُ :يبحث طـ حؼقؼة الشقخ ،و ُيحؽؿ طؾقف بؿا يستحؼ ،فنن
لؿ يعرف حؽؿ بجفالتف.
حؽؿ رواية الؿدلس:

اختؾػ العؾؿاء يف قبقل رواية الؿدلس طؾك أققال ،أشفرها:

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4كان بقـ البخاري وبقـ محؿد بـ يحقك الذهؾل شلء مـ التخاصؿ ،حتك مـع الذهؾل
أصحابف مـ الحضقر طـد البخاري ،ولؿ يؿـع ذلؽ البخاري مـ التخريج طـ الذهؾل،

لؼقة دياكتف وأماكتف ،فخشل البخاري مـ التصريح بف أن يؽقن مصدقًا لؾذهؾل فقؿا يؼقلف

يف حؼف؛ فلخػك اسؿف" .فتح الؿغقث" (" ،)818/1ضػر إماين" (ص.)398 :
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الصالحِ
 -1رد رواية الؿدلس مطؾؼًا ،سقاء ب َّقـ السؿاع أو لؿ يبقـ ،حؽاه ابـ َّ
طـ فريؼ مـ أهؾ ا ْل َح ِد ْيث والػؼف ،وهذا مبـل َط َؾك ال َؼ ْقل ّ
بلن التدلقس كػسف جرح
تسؼط بِ ِف طدالة مـ ُط ِرف بِ ِف(.)4

ِ
الر ِاوي
والصحقح :ا َّلذ ْي طؾقف الجؿفقر أكف لقس بؽذب يصح بف الؼدح يف طدالة َّ
َحتَّك كرد جؿقع حديثف ،وإكؿا هق َض ْر ٌب مـ اإليفام(.)1
 -8قبقل رواية الؿدلس مطؾؼًا ،وهق ققل مـ لؿ يروا التدلقس كاقضًا لؾعدالة،
وكؼؾف ا ْل َخطِ ْقب البغدادي طـ جؿفقر مـ َقبِ َؾ الؿراسقؾ(.)9

 -3التػصقؾ :إن صرح بالسؿاع أو ما يدل طؾقف قبؾت روايتف ،أي إذا قال:
سؿعت ،أو حدثـا ،أو أخربكا ،أو كحقهاُ ،قبِؾ حديثف ،وإن لؿ ُيصرح بالسؿاع لؿ
ُتؼبؾ روايتف ،أي إذا قال :طـ وكحقها ،لؿ ُيؼبؾ حديثف ،فحؽؿف حؽؿ الؿرسؾ،
وهذا ا َّل ِذ ْي َط َؾ ْق ِف جؿفقر َأ ْهؾ ا ْل َح ِد ْيث وغقرهؿ ،وهق الراجح(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح السققصل طؾك ألػقة العراقل" (ص.)161 :
(" )1أثر اختالف الؿتقن ،وإساكقد يف اختالف الػؼفاء" .ماهر الػحؾ.

( " )9الؽػاية يف طؾؿ الرواية" (ص.)341 :
(" )1طؾقم الحديث" (صٓ )11 :بـ الصالح" ،أسباب اختالف الؿحدثقـ" (- 896/1
" ،)311جامع التحصقؾ" (ص.)92 :

قسؿ الحافظ ابـ حجر  يف كتابف "الطبؼات" الؿدلسقـ إلك خؿسة
فائدة :وقد َّ
أقسام:
الؼسؿ إول ،والؼسؿ الثاين :تؼبؾ طـعـتفؿ؛ ٕهنؿ ما دلسقا َّإٓ قؾقالً ،ومـفؿ مـ لؿ يدلس
َّإٓ طـ ٍ
ثؼة كسػقان بـ طققـة.

الؼسؿ الثالث ،والؼسؿ الرابع :يؼبؾقن إذا صرحقا بالتحديث ،ويتققػ يف أحاديثفؿ إذا لؿ

يصرحقا بالتحديث.

الؼسؿ الخامس :ترد روايتفؿ ٕكَّف اكضؿ مع التدلقس طؾة أخرى ،وهل الضعػ.

=

124 h
g

f

e

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

الػرق بقـ التدلقس والؿرسؾ الخػل:

بقـفؿا فرق ضاهر ذكره الحافظ ابـ حجر  يف الـخبة( )4وغقره ،قال:

الؿرسؾ الخػل هق :أن يروي الراوي حديثًا طـ شقخٍ لؿ يسؿع مـف ،وقد
طاصره.
وأ َّما الؿدلس هق :أن يروي طـ شقخف الذي سؿع مـف ما لؿ يسؿعف مـف.
الخـالصـة :أن لؾراوي مع مـ يروي طـف أربع حآت:
إولك :أن يثبت سؿاطف مـف.

الثاكقة :أن يثبت لؼاؤه لف دون السؿاع.

الثالثة :أن تثبت الؿعاصرة لف دون الؾؼاء.

الرابعةَّ :أٓ تثبت الؿعاصرة ،ومـ باب أولك الؾؼاء والسؿاع ،ويروي طـف بصقغة
مقهؿة لؾسؿاع ،كـ« :طـ ،وأن».
فإولك :إذا روى طـف ما لؿ يسؿعف مـف؛ فتدلقس اتػاقًا.

والثاكقة :إذا روى طـف بصقغة مقهؿة شؿؾفا مسؿك التدلقس طـد الجؿفقر،
وقال أبق بؽر البزار ،وأبق الحسـ بـ الؼطان ،وغقرهؿا هذا مـ اإلرسال الخػل.
والثالثة :إذا روى طـ معاصر لؿ يؾؼف ،فالجؿفقر طؾك أكف مـ التدلقس(.)1

والرابعة :لقست مـ التدلقس طـد جؿاهقر الؿحدثقـ بؾ؛ هل مـ صقر
= ــــــــــــــــــــــــــ ـ

"السقر الحثقث" (ص.)183-188 :

(" )4الـخبة" (ص.)13 :
( )1وتؼدم ققل الحافظ وغقره أن هذه الصقرة مـ اإلرسال الخػل ولقس مـ التدلقس.
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الؿـؼطع الجؾل(.)4
فائدة:

إذا قال الصحابل« :طـ» يف روايتف لؾحديث ،فؿا حؽؿ ذلؽ؟

قال الحافظ(« : )1والصقاب الذي طؾقف الجؿفقر أن ما يرويف الصحابة
وإكؿا لؿ ُيطؾؼقا طؾقف اسؿ
مؿا لؿ يسؿعقه مـف ُيسؿك مرسال ً،
َّ
طـ الـبل ﷺَّ ،
التدلقس أدبًا ،طؾك أن بعضفؿ أصؾؼ ذلؽ».



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4التؿفقد" ( ،)11/1و"تحؼقؼ الرغبة يف تقضقح الـخبة" (ص )93:بتصرف.

(" )1الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح" ( ،)481-483/8واكظر كذلؽ "التؿفقد" ٓبـ
طبد الرب (.)84/1
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النوع الرابع والعشرون

احلذيث انشار

الشاذ لغةً :الؿـػرد طـ الجؿاطةُ ،يؼالَّ :
شذ طـ الجؿاطة ،إذا اكػرد طـفا.

واصطالحًا :ما رواه الؿؼبقل مخالػًا لؿـ هق أولك مـف يف الؼبقل(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الشاذ :هق مخالػة الؿؼبقل لؿـ هق أولك مـف يف الؼبقل ،والؿؼبقل هق
خػ ضبطف ،أيَ :مـ كان حديثف صحقحًا ،أو
العدل الضابط ،أو العدل الذي َّ
حسـًا ،وخالػ مـ هق أولك مـف ،أي :أرجح مـف بؽثرة طدد ،أو وصػ ،بؿعـك
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح شرح الـخبة" (ص" ،)813 :الققاققت ،والدرر" ("،)181/1ققاطد يف طؾقم

الحديث" (ص .) 18 :وقد اشتفر بقـ كثقر مـ صالب العؾؿ ،أن الشاذ هق :مخالػة الثؼة
لؾثؼات .وهذا التعريػ فقف خؾؾ يف مقضعقـ :إول :ققلفؿ :مخالػة الثؼة لؾثؼات؛ يرد
طؾك ذلؽ رجال الحديث الحسـ ،الذي يؼال يف أحدهؿ :صدوق ،أو ٓ بلس بف ،وهؿ

مؿـ يصح أن يطؾؼ طؾقفؿ كؾؿة ثؼة.
لقسقا َّ

الثاين :أن ققلفؿ" :الثؼات" جؿع ثؼة ،وهؿ ٓ يشرتصقن طـد الؿخالػة أن يخالػ جؿعًا
مـ الثؼات بؾ؛ أكف إذا خالػ رجالً واحد ًا أوثؼ مـف ،فنن الحػاظ يحؽؿقن طؾقف بالشذوذ،
لذلؽ كان التعريػ الؿختار الصحقح هق ما أثبتـاه هـا.
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مزيدَ حػظ ،أو ضبط ،أو غقر ذلؽ مـ وجقه الرتجقحات ،فقؽقن حديثف شاذ ًا.
مثال مخالػة العدد:

إذا روى جؿاطة طـ شقخفؿ حديثًا ،ثؿ اكػرد أحدُ هؿ بزيادة تخالػ الجؿاطة،
خالػ َمـ هق أرجح مـف،
َ
وهق ثؼة ،وهؿ ثؼات ،فـؼقل :إن هذه الزيادة شاذةَّ ٕ ،ك ُف
باطتبار العدد؛ ففق واحد وهؿ جؿاطة.
مثال مخالػة القصػ:

إذا روى طـ الشقخ راويان ،إول أرجح مـ الثاين ،إول ثؼة ،والثاين
صدوق ،ثؿ رواه كؾ واحد مـفؿا طؾك وجف يخالػ أخر ،فؿـ الشاذ هـا؟
فـؼقل :إول الراجح ،ويسؿك الؿحػقظ.

والثاين :هق الشاذ ،هذا مـ جفة القصػٕ ،ن إول ثؼة ،والثاين صدوق دوكف.

حؽؿ الحديث الشاذ:

مردود ٓ ،يستشفد بف ،أي ٓ :يصؾح يف الشقاهد والؿتابعات.

فائدة :الػرق بقـ الشذوذ وزيادة الثؼة:

الشذوذ« :مخالػة الؿؼبقل لؿـ هق أولك مـف يف الؼبقل».

وأما زيادة الثؼة( :)4فصقرهتا أن يروي جؿاطة حديثًا واحد ًا بنسـاد واحد ومتـ
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4ذهب جؿفقر الؿحدِّ ثقـ إلك أن زيادة الثؼة ٓ ُتؼبؾ مطؾؼًا وٓ ترد مطؾؼًا ،هذا هق الذي ذكره
غقر واحد مـ العؾؿاء :كالعالئل ،والزيؾعل ،والحافظ ابـ رجب ،والحافظ ابـ حجر ،وابـ

الؼقؿ  ،وغقرهؿ ذكروا أن هذا هق مذهب أهؾ الحديث وجؿاهقر الؿحدّ ثقـ ،أن الزيادة

لقست مؼبقلة مطؾؼًا وٓ مردودة مطؾؼًا ،وإكؿا هـاك قرائـ ،إذا ققيت الؼرائـ يف الؼبقل قبؾـاها،
وإذا ققيت يف الرد رددكاها ،والؼرائـ طـد العؾؿاء كثقرة.
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واحد؛ فقزيد بعض الرواة فقف زيادة لؿ يذكرها بؼقة الرواة.
فنذا كان الذي روى الزيادة:
 مساويًا.

 أو مؼاربًا.

 أو أطؾك مـ الذي لؿ يروها يف القصػ مـ كاحقة الحػظ والضبط ،ويف
العدد مـ كاحقة الؽثرة والؼ ّؾة كاكت هذه الزيادة مؼبقلة« .وتسؿك زيادة الثؼة».

مثالف :إذا اختؾػ طؾك الزهري :اثـان مـ تالمذتف رويا الحديث طـف بزيادة،
واثـان رويا الحديث بدون هذه الزيادة ،وكال الػريؼقـ سقاء يف العدد والقصػ،
فػل هذه الحالة كؼقل :هذه زيادة ثؼة مؼبقلة ،وهل كالحديث الؿستؼؾٕ ،كَّؽ ٓ
تقهؿ أحدهؿا مـ أجؾ َّ
أن مثؾف روى بخالفف؟
تستطقع أن ِّ
أما إذا كان راوي الرواية الـاقصة «أي التل لقس فقفا زيادة» أطؾك مؿـ روى
الزيادة ،أو أكثر طدد ًا ،فتؽقن الزيادة شا ّذة ،هذا مـ حقث التؼعقد يف الجؿؾة.
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النوع الخامس والعشرون

احلذيث ادلُكش

الؿـؽر لغةً :ملخقذ مـ اإلكؽار ضد اإلقرار.

اصطالحًا :ما رواه الضعقػ مخالػًا لؾؿؼبقل(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

اختؾػ الؿحدثقن يف تعريػ الؿـؽر.

والذي استؼر طؾقف آصطالح طـد الؿتلخريـ (وهؿ الجؿفقر)( )1يف تعريػ

الؿـؽر؛ وهق ما رواه الضعقػ مخالػًا لؾؿؼبقل ،وهق تعريػ الحافظ ابـ حجر
؛ وهق الراجح.
والؿراد بالؿؼبقل راوي الحديث الصحقح ،وراوي الحديث الحسـ.

فظفر مـ هذا التعريػ أكَّف يشترط لؾؿـؽر شرصان:
 ضعػ راويف.

 مخالػتف لؿـ هق أرجح مـف.

مثالف :أن يروي الحديث ثؼة طؾك وجف ،ثؿ يليت رجؾ ضعقػ يرويف طؾك وجف
آخرُ ،يخالػ فقف الثؼة ،فقؽقن هذا الحديث مـؽر ًا ،لؿاذا؟
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص.)31 :
(" )1السقر الحثقث" (ص.)138 :
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ٕن هذا الراوي الضعقػ خالػ الثؼة.

الػرق بقـ الؿـؽر والشاذ:

أن الشاذ :ما رواه الؿؼبقل مخالػًا لؿـ هق أولك مـف يف الؼبقل.

والؿـؽر :ما رواه الضعقػ مخالػًا لؾؿؼبقل.

فقعؾؿ مـ هذا أهنؿا يشرتكان يف اشرتاط الؿخالػة ،ويختؾػان :يف أن الشاذ

راويف مؼبقل ،والؿـؽر راويف ضعقػ.

:
()4
سقى بقـفؿا».
قال الحافظ ابـ حجر « وقد غػؾ مـ َّ

فائدة :أكقاع الؿخالػة مـ حقث الـظر إلك الشاذ والؿـؽر:
 الشاذ :هق ما رواه الؿؼبقل مخالػًا لؿـ هق أولك مـف.
 الؿـؽر :هق ما رواه الضعقػ مخالػًا لؾؿؼبقل.

 الؿحػقظ :هق ما رواه الؿؼبقل مخالػًا لؿـ هق دوكف يف الحػظ واإلتؼان

( )1

ويؼابؾف الشاذ.

 الؿعروف :هق ما رواه الؿؼبقل مخالػًا لؾضعقػ ،و ُيؼابؾف الؿـؽر(.)9

حؽؿ الحديث الؿـؽر :ضعقػ جد ًا ٓ ،يصؾح لالستشفاد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الـزهة شرح الـخبة" (ص" ،)36 :تدريب الراوي" ( .)811/1ويعـل بؼقلف هذا :ابـ
سقى بقـ الشاذ والؿـؽر كؿا يف "طؾقم الحديث" .اكظر "السقر الحثقث"
الصالح ،فؼد َّ

(ص.)138 :
(" )1الققاققت ،والدرر" (.)181/1

(" )9شرح ألػقة السققصل" لشقخـا محؿد آدم إتققبل ( .)831- 833/1والؿعروف يؼابؾف
َ
يؽقن طؾك بالؽ وٓ تـسك هذا تذكر " :إمر بالؿعروف ،والـفل طـ
الؿـؽر ،وحتك
الؿـؽر".

وهـاك أكقاع أخرى مـ صقر الؿخالػة كثقرة ٓ داطل لذكرها يف هذا الؿختصر.
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النوع السادس والعشرون

احلذيث ادلمهٕب

الؿؼؾقب لغةً :ملخقذ مـ الؼؾب ،وهق تحقيؾ الشلء طـ وجفف(.)4

واصطالحًا :إبدال لػظ بآخر ،يف سـد الحديث أو متـف ،سفق ًا أو طؿد ًا(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الؿؼؾقب يـؼسؿ إلك قسؿقـ :أ -مؼؾقب السـد .ب -مؼؾقب الؿتـ.

 الؼسؿ إول :مؼؾقب السـد :وهق ما وقع اإلبدال والؼؾب يف سـده.

ولف صقرتان:

إولك :أن يجعؾ اسؿ الراوي ٕبقف ،أو اسؿ أبقف لف ،كحديث مروي طـ كعب
بـ مرة ،فقرويف طـ مرة بـ كعب(.)9

الثاكقة :أن ُيبدل الراوي شخصًا بآخر بؼصد اإلغراب أو غقره ،كحديث
ٍ
مشفقر طـ سالؿ ،فقجعؾف الراوي طـ كافع ،فنن لؿ يؽـ هذا الـقع وهؿًا أو
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الؼامقس الؿحقط" (.)183/1

(" )1ضػر إماين" (ص" ،)111 :تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)116 :
(" )9ققاطد يف طؾقم الحديث" لؾتفاكقي (ص.)11 :
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اختبار ًا ،ففق كالؿقضقع(.)4

 الؼسؿ الثاين :مؼؾقب الؿتـ :وهق ما وقع اإلبدال والؼؾب يف متـف.

ولف صقرتان:

إولك :أن ُيؼدم و ُيمخر يف بعض متـ الحديث.

مثالف :حديث أبل هريرة ◙ ،طـد مسؾؿ يف السبعة الذيـ يظؾفؿ اهلل يف
ضؾف ،يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف ،وفقف« :ورجؾ تصدق بصدقة فلخػاها ،حتك ٓ تعؾؿ يؿقـف
ما ُتـػؼ شؿالف».

ففذا ُقؾب طؾك بعض الرواة ،وإكؿا هق« :حتك ٓ تعؾؿ شؿالف ما تـػؼ يؿقـف»
متػؼ طؾقف.
الثاكقة :أن يجعؾ الراوي متـ هذا الحديث طؾك إسـادٍ آخر ،ويجعؾ إسـاده

ٍ
لؿتـ آخر ،وذلؽ بؼصد آختبار.

مثالف :ما فعؾف أهؾ بغداد مع اإلمام البخاري  إذ قؾبقا لف مائة حديث،
ٍ
واحد
وسللقه طـفا امتحاكًا ،فردها طؾك ما كاكت طؾقف قبؾ الؼؾب ،ولؿ يخطئ يف
مـفا(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4ققاطد يف طؾقم الحديث" (ص" ،)11 :تقسقر مصطؾح الحديث" (ص.)111 :
( )1اكظر :بحث هذه الؼصة يف "الباطث الحثقث" ( )868/1بتعؾقؼ العالمة إلباين ،وقد

أطؾ هذه الؼصة بعضفؿ بسبب جفالة شققخ ابـ طدي ،لؽـ قال السخاوي يف "فتح

الؿغقث" ( « :)381/1وٓ يضر جفالة شققخ ابـ طدي فقفا ،فنهنؿ طدد يـجرب بف

جفالتفؿ» .قؾت :وهق الصحقح .واكظر "كػاية الحػظة شرح الؿؼدمة الؿققظة" (ص:

.)881
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حؽؿ الحديث الؿؼؾقب:

هق مـ أكقاع الحديث الؿردود(.)4

ملدص أصباب القلب وحله كل ىوع
« »1القهؿ
إن فحش ،فال يستشفد بف

« »8العؿد:

أ -لحب الشفرة
ب -الؽذب

يرتك حديثفؿا وٓ كرامة

«»3آمتحان
ٓ بد مـ بقان الؼؾب
يف كػس الؿجؾس



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)891-891/1كزهة الـظر" (ص" ،)16 :ضػر إماين" (ص:
 )111بتصرف.
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النوع السابع والعشرون
احلذيث ادلؼم

الؿعؾ لغةً :الشلء الذي أصابتف العؾة ،وهل الؿرض وأفة.

واصطالحًا :هق الخرب الذي اصؾع فقف طؾك طؾة تؼدح يف صحتف ،مع أن الظاهر
السالمة مـفا(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿعؾ ،ويؼال :الؿعؾؾ ،والؿعؾقل( ،)1كؾ هذه آصطالحات لعؾؿاء
الحديث ،وأقرهبا لؾصقاب مـ حقث الؾغة هق الؿعؾ ،وهق الذي ضاهره الصحة،
ولؽـف بعد البحث طـف تبقـ أن فقف طؾ ًة قادحةً ،لؽـَّفا خػقةً؛ ٓ يعؾؿفا إٓ حذاق
العؾؿاء مـ الحػاظ ،لؽثرة مؿارستفؿ لؾحديث ،ومعرفتفؿ بالرجال ،وأحاديث
ٍ
واحد مـفؿ ،ففؿ كالصقارفة يعرفقن الدرهؿ الجقد مـ الرديء بصقتف إذا ُألؼل
كؾ
يف إرض ،وهذا لقس مـ الؽفاكة كؿا يؼقلف البعض ،فالحديث قد تتقفر فقف
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4مؼدمة ابـ الصالح" (ص" ،)48 :شرح ألػقة السققصل يف الحديث" ()829/1

لشقخـا محؿد بـ آدم إتققبل" ،شرح شرح الـخبة" (ص" ،)141 :أحاديث معؾة

ضاهرها الصحة" (ص )6 :لشقخـا العالمة مؼبؾ القادطل .
(" )1تدريب الراوي" (" ،)811/1شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)826-824/1
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شروط الحديث الصحقح الخؿسة يف الظاهر ،ولؽـ الصحقح َّ
أن فقف طؾ ًة خػقةً،
تؼدح يف صحتف ،مع أن الظاهر السالمة مـ ذلؽ ،وقد تؽقن العؾة يف السـد ،وهق
إكثر ،وقد تؽقن يف الؿتـ ،وهق إقؾ ،وقد تؽقن يف السـد والؿتـ معًا.

مثال الحديث الؿعؾ:
ِ ٍ
السالَ ِم ْب ُـ َح ْر ٍ
بَ ،ط ِـ إَ ْط َؿ ِ
شَ ،ط ْـ
َما َر َوا ُه ُق َت ْق َب ُة ْب ُـ َسعقدَ ،ق َالَ :حدَّ َثـَا َط ْبدُ َّ
َأك ٍ
َس ◙َ ،ق َال« :ك َ
اج َة َل ْؿ َي ْر َف ْع َث ْق َب ُف َحتَّك َيدْ ك َُق مِ َـ
َان الـَّبِل ﷺ إِ َذا َأ َرا َد ا ْل َح َ
إَ ْر ِ
ض» أخرجف الترمذي وغقره(.)4
وهذا إسـا ٌد ضاهره الصحة ورجالف ثؼاتَّ ،إٓ َّ
أن إطؿش لؿ يسؿع مـ أكس
◙.

قال ابـ الؿديـل « :إطؿش لؿ يسؿع مـ أكس بـ مالؽ ،وإكؿا رآه
بؿؽة يصؾل خؾػ الؿؼام».
حؽؿ الحديث الؿعؾ:

الضعػ إذا كاكت العؾة قادحة.



ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4تؼدم الؽالم طؾك هذا الحديث يف الـقع السادس طشر (الؿبفؿ).
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النوع الثامن والعشرون
احلذيث ادلضطشب

آضطراب لغةً :آختالف.

ٍ
ٍ
مختؾػة ،متساوية الؼقة مع تعذر الجؿع،
أوجف
واصطالحًا :هق ما ُر ِو َي طؾك
أو الرتجقح(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

ٍ
ٍ
ٍ
أشؽال
مختؾػة» أي :روي هذا الحديث طؾك
أوجف
ققلف« :ما ُر ِو َي طؾك
ٍ
ٍ
متدافعة ،متساوية الؼقة ٓ ،يؿؽـ الجؿع معفا وٓ الرتجقح بحػظ ،أو
متعارضة،
مشعر بعدم ضبط الراوي،
كثرة طددٍ ،أو بقجف مـ وجقه الرتجقح ،وهذا آختالف
ٌ
أو الرواة.
ومـ شروط الحديث الؿؼبقل أن يؽقن الراوي ضابطًا.

ويؽقن آضطراب يف السـد وهق الغالب ،ويؽقن يف الؿتـ.

فآضطراب يف السـد :أن يرويف بعضفؿ متصالً ،ويرويف بعضفؿ مـؼطعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

( " )4التؼققد ،واإليضاح"(ص" ،)188 :فتح الؿغقث" (" ،)814/1كزهة الـظر" (ص:
" ،)16تدريب الراوي" (.)848/1
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مثالف:

حديث أبل بؽر ◙ أكف قال :يا رسقل اهلل أراك ِش ْب َت ،قالَ « :ش َّق َبتْـِل ُهق ٌد،
َو َأ َخ َقا ُت َفا».
قال الدارقطـل« :هذا مضطرب ،فنكف لؿ ُي ْر َو إٓ مـ صريؼ أبل إسحاق.
وقد اختؾػ طؾقف فقف طؾك كحق طشرة أوجف:

فؿـفؿ :مـ رواه مقصق ً
ٓ.

ومـفؿ :مـ رواه مرسالً.

ومـفؿ :مـ جعؾف مـ مسـد أبل بؽر ◙.
ومـفؿ :مـ جعؾف مـ مسـد سعد ◙.

ومـفؿ :مـ جعؾف مـ مسـد طائشة ▲ .وغقر ذلؽ.

ورواتف ثؼات ٓ يؿؽـ ترجقح بعضفؿ طؾك بعض ،والجؿع متعذر»(.)4اهـ.

وآضطراب يف الؿتـ :هق أن يختؾػ الرواة يف متـ حديث اختالفًا ٓ يؿؽـ
الجؿع بقـ رواياتف الؿختؾػة ،وٓ يؿؽـ ترجقح إحدى الروايات طؾك إخرى.
مثالف:

ما رواه الرتمذي طـ شريؽ ،طـ أبل حؿزة ،طـ الشعبل ،طـ فاصؿة بـت ققس
▲ ،قالت :سئؾ رسقل اهلل ﷺ طـ الزكاة؟ فؼال« :إِ َّن فِل ا ْلؿ ِ
ال َل َح ًّؼا ِس َقى
َ
ُ
ال َّزكَاةِ» رواه ابـ ماجف مـ هذا القجف بؾػظَ « :لق َس فِل ا ْلؿ ِ
ال َحؼ ِس َقى ال َّزكَاةِ».
َ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4العؾؾ" لؾدارقطـل (" ،)812 – 193 /1تدريب الراوي" (.)844-841/1

تـبقف :صحح الحديث العالمة إلباين  اكظر" :صحقح الجامع" (،)3681

"السؾسؾة الصحقحة" (" ،)911مختصر الشؿائؾ" (.)31
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قال العراقل(« : )4ففذا اضطراب؛ ٓ يحتؿؾ التلويؾ».

فنن أمؽـ الجؿع فال اضطراب ،وإن لؿ يؿؽـ الجؿع أخذكا بالراجح.

و آضطراب ٓ يؽقن إٓ بثالثة شروط:

إول :وجقد اختالف يف السـد ،أو الؿتـ.

الثاين :تؽافم الطرق.

الثالث :تعذر الجؿع.

حؽؿ الحديث الؿضطرب :ضعقػ.
فائدة :مؿـ يؼع آضطراب؟

يؼع آضطراب مـ ٍ
راو واحد ،بلن يروي الحديث طؾك أوجف مختؾػة.

وقد يؼع آضطراب مـ جؿاطة ،بلن يروي كؾ مـفؿ الحديث طؾك وجف
يخالػ رواية أخريـ(.)1



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)846-844/1تقضقح إفؽار" (.)34/1
(" )1شرح ألػقة السققصل يف الحديث" ( )316/1لشقخـا محؿد بـ آدم إتققبل.
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النوع التاسع والعشرون

احلذيث ادلذسج

الؿدخؾ طؾك الغقر ،أو إدخال الشلء يف الشلء ،تؼقل :أدرجت
الؿدرج لغةًُ :
الؽتاب إذا صقيتف وأدخؾتف يف الجقب ،وأدرجت الؿقت يف الؼرب إذا أدخؾتف فقف(.)4

واصطالحًا :هق الحديث الذي أدخؾ الراوي يف متـف ،أو سـده ما لقس مـف
طؿد ًا ،أو سفق ًا(.)1
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿدرج :هق ما أدخؾ يف متـف أو يف سـده ما لقس مـف مـ بعض الرواة،
سقاء كان هذا اإلدخال طؿداً لالختبار وآمتحان ،أو سفق ًا بغقر قصد ،ولؿ يبقـ
الراوي أن هذه الزيادة لقست مـ الحديث ،أما إن ب َّقـ أن هذه الزيادة مـ كالمف؛
فنن هذا ٓ يؽقن مدرجًا.
و اإلدراج يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

ـــــــــــــــــــــــــــ



(" )4شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)381/1
(" )1الباطث الحثقث" (ص )21 :حاشقة أحؿد شاكر" ،التعؾقؼات إثرية" (ص.)48 :
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 القضه األول :إدراج يف اإلصياد وٍو أقضاو(:)1
 ما غقر سقاق إسـاده ،مثؾ :أن يسقق الراوي اإلسـاد ،فقعرض لف طارض،
فقؼقل كالمًا مـ قبؾ كػسف ،فقظـ بعض مـ سؿعف أن ذلؽ الؽالم هق متـ ذلؽ
اإلسـاد ،فقرويف طـف كذلؽ.

 أن يؽقن طـد الراوي متـان مختؾػان بنسـاديـ مختؾػقـ ،فقرويفؿا ٍ
راو طـف
مؼتصر ًا طؾك أحد اإلسـاديـ.
 أن يروي جؿاطة الحديث بلساكقد مختؾػة ،ويليت ٍ
راو آخر فقجؿع الؽؾ
ٍ
طؾك إسـادٍ
واحد ،وٓ يبق ُـ آختالف(.)1
 القضه الجاىي :إدراج يف املنت; وٍو أكجز ما يلوٌ.

وييقضه إىل ثالثة أقضاو:
 إدراج يف أول الحديث :وهق قؾقؾ ،لؽـف أكثر مـ وققطف يف وسطف .مثالف:
ققل أبل هريرة ◙« :أسبغقا القضقء»« ،ويؾ لألطؼاب مـ الـار» .فؽؾؿة
«أسبغقا القضقء» مـ كالم أبل هريرة ◙ .وكؾؿة «ويؾ لألطؼاب مـ الـار»،
مـ كالم رسقل اهلل ﷺ .كؿا ُبق َـ يف رواية البخاري ،طـ آدم ،طـ شعبة ،طـ محؿد
بـ زياد ،طـ أبل هريرة ◙ قال« :أسبغقا القضقء» فنن أبا الؼاسؿ قال« :ويؾ
لألطؼاب مـ الـار».
 إدراج يف وسط الحديث :وهق أقؾ مـ إول.

مثالف :حديث الزهري طـ طائشة ▲ يف كقػقة كزول القحل ،يعـل أول ما

ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4وتؼديؿ إدراج اإلسـاد طؾك إدراج الؿتـ مذهب جؿفقر العؾؿاء مـ الؿحدثقـ".كػاية
الحػظة" (ص)831 :

(" )1الباطث الحثقث" (ص.)28-21 :
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أوحل إلك الـبل ﷺ ،قالت« :كان رسقل اهلل ﷺ يتحـث يف غار حراء -وهق
التعبد -الؾقالل ذوات العدد »...الحديث .والذي يسؿع هذا الحديث يظـ أن
التػسقر -وهق التعبد -مـ كالم طائشة ▲ ،والقاقع أن التػسقر مـ كالم
الزهري ،وهذا التػسقر هـا ٓ بد مـف ،لؿاذا؟ ٕن الحـث يف إصؾ هق «اإلثؿ» ،كؿا قال
تعالك﴿ :-ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [القاقعة ،]13 :وإذا لؿ يبقـ معـكالتحـث -وهق التعبد -اشتبف باإلثؿ.
 إدراج يف آخر الحديث :وهق الغالب.

مثالف :ققل الـبل ﷺ« :لؾعبد الؿؿؾقك أجران» ،وهق يف الصحقح طـ أبل
هريرة ◙ ،ثؿ قال أبق هريرة« :لؾعبد الؿؿؾقك أجران ،والذي كػسل بقده لقٓ
الجفاد يف سبقؾ اهلل ،والحج وبر أملٕ ،حببت أن أمقت وأكا مؿؾقك» ،فندراج أبق
هريرة ◙ جؿؾة «والذي كػسل بقده ،لقٓ الجفاد يف سبقؾ اهلل .»...،فتبقـ أن
هذه الزيادة إدراج وإدخال مـ أبل هريرة ◙ ،ولقست مـ كالم الـبل ﷺ،
وذلؽ مـ وجفقـ:
إولٕ :كف يؿتـع مـف ﷺ أن يتؿـك الرق؛ وهق أفضؾ الخؾؼ.

الثاين :أن الـبل ﷺ قد ماتت أمف؛ وهق صغقر(.)4

كقػ ُيعرف اإلدراج؟
ٍ
بلمقر:
ُيعرف اإلدراج

 -1جؿع صرق الحديث.

 -2مجقئف مػصالً مـ ٍ
وجف آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4الباطث الحثقث" (ص )21-21 :حاشقة أحؿد شاكر.
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 -3استحالة كقن الـبل ﷺ يؼقل ذلؽ.

 -4الـص طؾك ذلؽ مـ الراوي كػسف.

 -5أو بتـصقص مـ بعض إئؿة الؿطؾعقـ(.)4
حؽؿ الحديث الؿدرج :فقف تػصقؾ:

ٍ
 إذا وقع مـ الراوي ٌ
كثر
خطل مـ غقر طؿد؛ فال َ
حرج طؾك الؿخطئَّ ،إٓ إذا َ
خطمه؛ فقؽقن جرحًا يف ضبطف وإتؼاكف.

 اإلدراج لتػسقر شلء مـ معـك الحديث ،فػقف بعض التسامح ،وإولك أن يـص
الراوي طؾك بقاكف ،وقد فعؾف الزهري وغقره مـ إئؿة.
 اإلدراج طؿد ًا حرام كؾف باتػاق أهؾ الحديث ،والػؼف ،وإصقل وغقرهؿ،
لؿا يتضؿـ مـ التؾبقس ،والتدلقس ،ومـ طزو الحديث إلك غقر قائؾف.

قال السؿعاين :مـ تعؿد اإلدراج؛ ففق ساقط العدالة ،ومؿـ يحرف الؽالم طـ
مقضعف ،وهق مؾحؼ بالؽذابقـ(.)1



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص.)14 :
(" )1الباطث الحثقث" (ص )23-28 :حاشقة أحؿد شاكر" ،تدريب الراوي" (.)861/1
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النوع الثالثون ،والواحد والثالثون:

سٔاية األلشاٌ
 رواية األقزاٌ تيقضه إىل قضنني:

 -1رواية الؼريـ طـ قريـف أخر ،وأخر لؿ ٍ
يرو طـ صاحبف (تسؿك رواية
إقران).
 -8رواية الؼريـقـ كؾ مـفؿا طـ أخر (يسؿك الحديث الؿدبج).
الؼسؿ إول:

إقران :وهؿ الؿتؼاربقن يف السـ واإلسـاد .قالف ابـ الصالح .وزاد العراقل
يف شرح ألػقتف :غالبًا(.)4
إذ ًا إقران :هؿ الذيـ يشرتكقن يف زمـ واحد ،ويف شقخ واحد.

قال الحافظ :فنن َ
تش َار َك الراوي ومـ روى طـف يف أمر مـ إمقر الؿتعؾؼة
بالرواية مثؾ :السـ والؾؼل -وهق إخذ طـ الؿشايخ-؛ ففق إقران ،وإن روى
كؾ مـفؿا طـ أخر فالؿدبج ،فؽؾ مدبج أقران ،ولقس كؾ أقران مدبجًا(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4مؼدمة ابـ الصالح" (ص" ،)191 :شرح العراقل طؾك ألػقتف" (.)41/1
(" )1كزهة الـظر" (ص.)41-19 :
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مثال رواية إقران:

رواية سؾقؿان التقؿل طـ مسعر بـ كدام ،ففؿا قريـان لؽـ ٓ ُيعؾؿ لؿسعر
رواية طـ التقؿل ،فنن وجد أن مسعر ًا روى طـ التقؿل صار مـ الؿدبج(.)4
الؼسؿ الثاين مـ رواية إقران :الؿدبج:

الؿدبج لغةً :ملخقذ مـ التدبقج ،بؿعـك التزيقـ(.)1

اصطالحًا :هق أن يروي الؼريـان كؾ واحد مـفؿا طـ أخر(.)9
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿدبج :هق أن يروي كؾ قريـ طـ قريـف حديثًا واحد ًا أو أكثر،
ويروي هق طـ قريـف حديثًا واحد ًا أو أكثر ،يعـل كؾ قريـ يروي طـ صاحبف.

مثؾ :محؿد بـ بشار ،ومحؿد بـ الؿثـك زمقالن ،فسـفؿا متؼارب ،وهؿا
تؾؿقذان لؿحؿد بـ جعػر الؿؾؼب «بغـدر» ،فقؼال فقفؿا قريـان ،فنذا روى محؿد
بـ بشار طـ زمقؾف وقريـف محؿد بـ الؿثـك ،ثؿ روى محؿد بـ الؿثـك طـ زمقؾف
وقريـف محؿد بـ بشار ،ففذا هق الؿدبج ،أي :أن يروي الزمقؾ طـ زمقؾف حديثًا أو
ـــــــــــــــــــــــــــ

( " )4التؼققد ،واإليضاح" (ص.)321 :

(" )1التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)316 :تدريب الراوي" ( .)816/8قال شقخـا

القادطل « :ملخقذ مـ ديباجة القجف ،وديباجة القجف التل هل أمامؽٕ ،ن كؾ
واحد مـفؿا ألؼك إلك الثاين ديباجة وجفف ،مـ أجؾ أن يسؿع مـف ،كظر إلقف مـ أجؾ أن
ٍ
يسؿع مـف ،ففق ملخقذ مـ هذإ ،ن َّ
واحد مـفؿا روى طـ أخر»" .السقر الحثقث،
كؾ
شرح اختصار طؾقم الحديث" (ص.)341 :

(" )9كزهة الـظر" (ص" ،)41 :الباطث الحثقث" (ص" ،)124 :التؼققد ،واإليضاح" (ص:
" ،)316- 311تدريب الراوي" (.)816/8
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أكثر ،والزمقؾ الثاين يروي طـ زمقؾف حديثًا آخر أو أكثر ،أما إذا روى أحدهؿا طـ
أخر ،ولؿ ِ
يرو أخر طـف؛ ففذا يسؿك رواية إقران كؿا تؼدم.
مثال الحديث الؿدبج يف الصحابة:

رواية طائشة ▲ طـ أبل هريرة ◙ ،ورواية أبل هريرة ◙ طـ
طائشة ▲.
ومثالف يف التابعقـ :رواية الزهري طـ طؿر بـ طبد العزيز ،ورواية طؿر بـ
طبد العزيز طـ الزهري(.)4
فائدة:

أول مـ سؿك الحديث الؿدبج هبذا آسؿ هق الدارقطـل(.)1

حؽؿ حديث رواية إقران بؼسؿقف:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.

الػرق بقـ الحديث الؿدبج ورواية إقران:

أن الحديث الؿدبجُ :يحدِّ ث كؾ مـفؿا طـ أخر.

أما رواية إقران :فلحدهؿا ُيحدِّ ث طـ إخر فؼط ،بدون أن يحدث طـف
صاحبف.


ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4مؼدمة ابـ الصالح" (ص.)191 :
(" )1تدريب الراوي" (" ،)816/8شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)848/8
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النوع الثاني والثالثون
ُْ
ُ َّ
رتق
احلذيث ادلت ِفكٔ ،ادلف ِ
الؿتػؼ لغةً :ملخقذ مـ آتػاق.

والؿػترق لغةً :ملخقذ مـ آفرتاق ،وهق ضد آتػاق.
والؿ ْػرتِق :هق أن تتػؼ أسؿاء الرواة وأسؿاء آبائفؿ
الؿت َِّػؼ
ُ
اصطالحًاُ :
فصاطد ًا لػظًا وخطًا ،وتختؾػ أشخاصفؿ(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الؿتػؼ والؿػرتق ،هق أن تتػؼ أسؿاء الرواة وأسؿاء آبائفؿ ،أو أن تتػؼ
أسؿاؤهؿ وكـاهؿ ،أو أن تتػؼ أسؿاؤهؿ وأكساهبؿ ،وتختؾػ أشخاصفؿ ،فنذا
اتػؼت إسؿاء فصاطد ًا واختؾػت إشخاص ،سؿقه الؿتػؼ والؿػرتق ،أي:
حصؾ آتػاق يف إسؿاء ،واختؾػت إشخاص.

فؿثالً :اثـان كالهؿا اسؿف إسحاق بـ إبراهقؿ ،ففؿا اتػؼا يف آسؿ ،واسؿ
إب ،وافرتقا يف الشخص ،هذا ُيؼال لف :إسحاق بـ إبراهقؿ بـ كصر ،وهذا يؼال
لف :إسحاق بـ إبراهقؿ بـ راهقيف ،وقد يؽقن أكثر مـ اثـقـ ،كثالثة ،أو أربعة ،أو
خؿسة ،أو ستة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)44 :تدريب الراوي" (" ،)314/8فتح الؿغقث" (،)812/3
"شرح الؿـظقمة البقؼقكقة" لؾزرقاين (ص.)812 :
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مثالف :الخؾقؾ بـ أحؿد ،ستة رجال كؾ واحد مـفؿ اسؿف الخؾقؾ بـ أحؿد،
ففـا اتػؼقا يف الؾػظ ويف الخط ،أي :كتابة آسؿ والـطؼ بف ،وافرتققا يف الذوات،
فنن الخؾقؾ بـ أحؿد «إول» ،لقس هق الخؾقؾ بـ أحؿد «الثاين» ،والثاين لقس هق
إول وهؽذا.
 أٍنية وفائدة معزفة املتفق واملفرتق:

معرفة هذا الـقع مفؿ جد ًا ٕمريـ:

 طدم ضـ الؿشرتكقـ يف آسؿ أهنؿ واحد مع أكَّفؿ جؿاطة ،وهق طؽس
الؿفؿؾ الذي ُيخشك مـف أن ُيظـ القاحد اثـقـ كؿا تؼدم.

 التؿققز بقـ الؿشرتكقـ يف آسؿ ،فربؿا يؽقن أحدهؿا ثؼة ،وأخر
ضعقػًا ،فقضعػ ما هق صحقح ،أو بالعؽس.
تـبقف:

الؿتػؼ والؿػرتق :يعتربان كقطًا واحد ًا ،خالفًا لؿا يتقهؿ مـ كالم صاحب
البقؼقكقة.
حؽؿ الحديث الؿتػؼ والؿػترق:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.
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النوع الثالث والثالثون
ُ ْ َ
ُ َ
احلذيث ادلؤت ِهف ٔادلخت ِهف
الؿمتؾػ لغةً :مـ آئتالف ،بؿعـك آجتؿاع والتالقل.
الؿختؾػ لغةً :مـ آختالف ضد آتػاق.

واصطالحًا :هق أن تتػؼ إسؿاء ،أو إلؼاب ،أو الؽـك ،أو إكساب ،خطًا
وتختؾػ لػظًا وكطؼًا(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:
والؿخْ ت َِؾػ :هق أن تتػؼ أسؿاء الرواة يف الخط والؽتابة ،لؽـ
الؿمتَؾِػ
ُ
ُ
تختؾػ مـ جفة الؾػظ والذوات ،أي :أن هذا الشخص ،غقر هذا الشخص ،وإن
كاكت الحروف واحدة ،لؽـ الـطؼ يختؾػ وكذلؽ الذوات.

وس َّالم ،فإول «بتخػقػ الالم» ،والثاين «بتشديدها» ،فاكظر كقػ
مثالفَ :س َالم َ
ائتؾػ الخط إول بالخط الثاين ،اتػؼقا يف الحروف «س ،ل ،ا ،م» ،لؽـ اختؾػقا
يف الشؽؾ ،فإول «مخػػ الالم طؾقف فتحة» ،والثاين «مشدد الالم أي :طؾقف شدة»
فسال َم إول ،غقر َسال َّم الثاين لػظًا وذاتًا ،فؼط حصؾ
فاختؾػ الؾػظ والذاتَ ،
آئتالف يف الخط والحروف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تقضقح إفؽار" (.)821/8
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حؽؿ الحديث الؿمتؾػ والؿختؾػ:

بحسبف ،قد يؽقن صحقحًا ،وقد يؽقن حسـًا ،وقد يؽقن ضعقػًا.
فائدة :أهؿقة معرفة هذا الـقع:

إن معرفة الؿمتؾػ خطًا وكتابةً ،والؿختؾػ لػظًا وحؽاي ًة مـ إسؿاء،
وإلؼاب ،وإكساب وكحقها ،مـ أهؿ طؾقم الحديث.

قال الـقوي :هق ف ٌـ ٌ
جؾقؾ َي ْؼ ُب ُح جفؾف بلهؾ العؾؿ ٓ ،س َّقؿا أهؾ الحديث ،ومـ
كبقر
لؿ يعرفف يؽثر خطمه(ٕ ،)4كف مؿا يؽثر فقف وهؿ الرواة ،وٓ يتؼـف َّإٓ
طالؿ ٌ
ٌ
ٌ
حافظ ،إذ ٓ ُيعرف الصقاب فقف بالؼقاس وٓ الـظر ،وإكؿا هق الضبط والتقثقؼ يف
الـؼؾ.

ِ
ٌ
ثاره ،ولؿ
وقال ابـ الصالح :هق ف ٌـ
جؾقؾ ،مـ لؿ يعرفف مـ الؿحدِّ ثقـ َكثُر ط ُ
يعدم م ْخ ِ
جالً(.)1
ُ
ُ



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (.)896/8
(" )1مؼدمة ابـ الصالح" (" ،)311شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)384/8
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النوع الرابع والثالثون
احلذيث ادلرتٔن

الؿتروك لغة :ملخقذ مـ الرتك.

واصطالحًا :هق الحديث الذي يف سـده ٍ
راو متفؿ بالؽذب ،أو أجؿع العؾؿاء
طؾك ضعػف(.)4
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿرتوك :هق ما اكػرد بف ٍ
راو واحد متفؿ بالؽذب.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح شرح الـخبة" (ص" ،)113 :شرح البقؼقكقة" لؾزرقاين (ص" ،)816 :كػاية

الحػظة" (ص ،)94 :الؿققظة (ص .)11 :ولؾعالمة إلباين  كالم حقل كؾؿة إذا
أجؿعقا طؾك ضعػف هؾ يرتك؟ راجعف إن شئت يف "الدرر يف مسائؾ الؿصطؾح وإثر"

(ص.)813 :

تـبقف :تسؿقة الحديث بالؿرتوك لؿ يذكرها طؾؿاء الؿصطؾح قبؾ الحافظ ابـ حجر،

واإلمام الذهبل -طؾقفؿا رحؿة اهلل ،-قال ابـ حجر« :إن رواية الؿتفؿ يسؿك حديثًا
مرتوكًا».

وطؾؿاء الحديث لؿ يؽـ أحدهؿ يستعؿؾ كؾؿة الؿرتوك لؾحديث ،إ َّك َؿا يستعؿؾ الؿرتوك
صػ ًة لؾراوي؛ فقؼقلقن :فالن مرتوك الحديث .أ َّما الحديث إذا كان فقف رجؾ مرتوك ،أو
كان فقف مـ هق متفؿ بالؽذب؛ فنهنؿ يسؿقكف بالحديث الضعقػ جد ًا ،وإك ََّؿا ذكرتف هـا

تبعًا لؾحافظ ابـ حجر ،والحافظ الذهبل -رحؿة اهلل طؾقفؿا ،-واهلل أطؾؿ.
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وققؾ فقف أيضًا :هق الحديث الذي يف سـده ٍ
راو أجؿع العؾؿاء طؾك ضعػف،
وققؾ غقر ذلؽ.

فؿثالً :إذا وجدكا يف «التفذيب» ٓبـ حجر  طـ شخص مـ الرواة ،قال
فقف الحافظ :أجؿعقا طؾك ضعػف ،فنكـا كسؿل حديثف مرتوكًا ،إذا اكػرد بفٕ ،هنؿ
أجؿعقا طؾك ضعػف ،والحديث الذي يف سـده ٍ
راو متفؿ بالؽذبَّ ،
فنن حديثف
مرتوك ،وهق قريب مـ الؿقضقع ،وٓ كجزم بلكَّف مقضقع ،وإكؿا يؼرب مـ
الحديث الؿقضقع.
مثال الحديث الؿتروك:
حديث طؿرو بـ َش ِؿر الؽقيف ،طـ الشعبل ،طـ أبل الطػقؾ ،طـ طؾل وطؿار
َان َر ُس ُ
ُت فِل ال َػجرَِ ،و ُي َؽبِّر َيق َم َط َر َف َة ِمـ َص َالةِ ال َغدَ اةِ،
قل اهللِ ﷺ َيؼـ ُ
 قآ« :ك َ
ويؼ َطع ص َال َة العصرِ ِ
آخرِ َأ َّيا ِم التَّشرِ ِ
يؼ».
َ
ََ ُ َ
قال الـسائل ،والدارقطـل ،وغقرهؿا :طؿرو بـ َش ِؿر مرتوك الحديث.
فقسؿك هذا الحديث مرتوكًا.

حؽؿ الحديث الؿتروك :ضعقػ جد ًا.
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النوع الخامس والثالثون
احلذيث ادلٕضٕع

الؿؾصؼ(.)4
الؿقضقع لغةً :قال ابـ دحقة :إكَّف يف الؾغة ُ

ِّ
الحط
ُيؼال :وضع فالن طؾك فالن كذا ،أي :ألصؼف بف ،وهق أيضًا :ملخقذ مـ
واإلسؼاط.
قال الحافظ كؿا يف تقضقح إفؽار :وإول ألقؼ هبذه الحقثقة.

الؿختؾؼ الؿصـقع الؿؽذوب طؾك رسقل اهلل ﷺ(.)1
اصطالحًا :هق ُ
 عــــــزح الـتـعـزيـف:

الحديث الؿقضقع :هق الؿختؾؼ ،الؿصـقع ،الؿؽذوب طؾك رسقل اهلل ﷺ،
وهق الذي اصطـعف بعض الـاس وكسبف إلك رسقل اهلل ﷺ ،سقاء كان طؿد ًا أو
ً
خطل ،جفالً أو كقد ًا.

ٓ ،أو تعـل َّ
وكؾؿة مقضقع تعـل َّ
أن العؾؿاء وضعقه ،ولؿ يؾؼقا لف با ً
أن راويف

ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تقضقح إفؽار" (" ،)13/8شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)331/1

(" )1التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)182 :تدريب الراوي" (" ،)861/1تقضقح إفؽار"
(" ،)13/8كػاية الحػظة" (ص.)111 :
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وضعف طؾك الـبل ﷺ ،ويف الحؼقؼة َّ
أن كؾؿة مقضقع تشؿؾفؿا جؿقعًا.

وهؾ يشرتط يف القضع العؿد ،أي :أن القضاع ،أو الؽذاب ٓ ،بد أن يتعؿد
القضع حتك يشؿؾف القطقد؟
وهؾ مـ أخطل يؽقن َّ
وضاطًا؛ يشؿؾف القطقد كذلؽ؟
كذابًاَّ ،
قال بعض أهؾ العؾؿ:
أما إول:

وهق العؿد؛ فؿتػؼ طؾقف بقـ العؾؿاء ،أن القطقد يشؿؾف ،لؼقلف ﷺَ « :م ْـ ك ََذ َب
َط َؾل ُم َت َع ِّؿدً ا؛ َف ْؾ َق َت َب َّق ْأ َم ْؼ َعدَ ُه مِ َـ الـ ِ
َّار».
َّ
وأما أخر:

وهق الخطل فقتحرج بعضفؿ يف إصالق الؿقضقع طؾقف ،لعدم شؿقلف القطقد.

فالخالف يف الـتقجة ولقس يف الحؼقؼة ،فؽؾ ما ثبت أن رسقل اهلل ﷺ لؿ يؼؾف؛
ففق مقضقع ،سقاء أكان طؿد ًا أو خطل ،لؽـ العؿد يؾحؼ صاحبف القطقد الشديد،
وما دون ذلؽ؛ فال.
متك ُيؼال أن هذا الحديث مقضقع؟

إذا كان يف السـد ٍ
راو كذاب ،يؽذب طؾك رسقل اهلل ﷺ.
ما حؽؿ رواية الحديث الؿقضقع؟

ٓ تجقز رواية الحديث الؿقضقع باإلجؿاعَّ ،إٓ مع بقان وضعف.
ما هل دواطل وضع الحديث؟

دواطل وضع الحديث كثقرة ،مـفا:

 التؼرب إلك اهلل ،بقضع أحاديث ترغب الـاس يف الخقر ،وأحاديث تخقففؿ
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مـ فعؾ الؿـؽرات ،وهمٓء ُيـسبقن إلك الزهد والصالح ،وهؿ شر القضاطقـ،
َّ
ٕن الـاس تثؼ هبؿ ،وتؼبؾ مـفؿ.

 آكتصار لؾؿذاهب والػرق ،كػعؾ الخقارج والشقعة ،فؼد وضعت كؾ
فرقة مـ هذه الػرق ما يميد مذهبفا ،كحديث« :طؾل خقر البشر ،ومـ أبك فؼد
كػر»(.)4
 الطعـ يف اإلسالم :وهؿ الزكادقة.

 التزلػ لؾحؽام :بقضع أحاديث تميد ما هؿ طؾقف ،حبًا فقؿا طـدهؿ مـ
الدكقا.
 التؽسب وصؾب الرزق :كػعؾ بعض الؼصاص الذيـ يتؽسبقن بالتحدث
إلك الـاس ،ببعض الؼصص الؿسؾقة ،والعجقبة ،وهل مؽذوبة.

 قصد الشفرة :وذلؽ بنيراد إحاديث الغريبة التل ٓ تقجد طـد أحد مـ
شققخ الحديث(.)1
كقػ يعرف القضع؟
يعرف بلمقر ،مـفا:

 إقرار القاضع بالقضع :كنقرار أبل طصؿة ،كقح بـ أبل مريؿ بلكَّف وضع أحاديث يف
فضائؾ سقر الؼرآن ،سقرة سقرة ،طـ ابـ طباس مرفقطًا.
 أو ما يتـزل مـزلة إقراره :كلن يحدث طـ شقخ ،ف ُقسلل طـ مقلده فقذكر
تاريخًا تؽقن وفاة ذلؽ الشقخ قبؾ مقلده هق ،وٓ ُيعرف ذلؽ الحديث َّإٓ طـده.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4رياض الجـة يف الرد طؾك أطداء السـة" (ص )191 :لشقخـا مؼبؾ القادطل.
(" )1تدريب الراوي" ( )824-821/1بتصرف.
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 أو قريـة يف الراوي :مثؾ أن يؽقن الراوي رافضقًا ،والحديث يف فضائؾ آل
البقت.

 أو قريـة يف الؿروي :مثؾ كقن الحديث ركقؽ الؾػظ مع فساد الؿعـك ،أو
مخالػًا لؾحس ،أو صريح الؼرآن(.)4

والخـالصـة :ما قالف بعض العؾؿاء الؿحؼؼقـ ،الذيـ رسخت أقدامفؿ يف
تحؼقؼ العؾقم ،بحقث جعؾقا لؾؿسائؾ ضقابط ،وققاطد ،لقتؿرن طؾقفا الؼاصرون،
فقستخرجقن مـفا جزئقاهتا ،وقد استحسـ هذا الؼقل ابـ الجقزي حقث قال :ما
أحسـ ققل الؼائؾ :إذا رأيت الحديث يبايـ الؿعؼقل ،أو يخالػ الؿـؼقل ،أو
يـاقض إصقل فاطؾؿ أكف مقضقع(.)1



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4تدريب الراوي" (" ،)861-861/1شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)311-332/1

(" )1الؿقضقطات" ٓبـ الجقزي (" ،)114/1شرح ألػقة السققصل يف الحديث"
( )314-311/1لشقخـا محؿد بـ طؾل آدم إتققبل.

156h
g

f

e

امللدص اليفيط امليضز يف مصطلح احلديح واألثز

فصل
أسثاب سد احلذيث
أسباب رد الحديث تـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 أوالً :الضقط يف اإلصياد:
وهق أقسام:
 )1الؿرسؾ بؼسؿقف.
 )8الؿعؾؼ.
 )3الؿـؼطع.
 )1الؿعضؾ.
 )1الؿدلس.
ثاكقًا :الطعـ يف الراوي ،وأسبابف طشرة ،وتـؼسؿ إلك قسؿقـ:
الؼسؿ إول :ما يتعؾؼ بالعدالة ،وهل خؿسة:
 )1الؽذب.
 )8التفؿة بالؽذب.
 )3الػسؼ.
 )1الجفالة ،وتـؼسؿ إلك قسؿقـ« :أ» جفالة طقـ« .ب» جفالة حال.
 )1البدطة ،وكتؼسؿ إلك قسؿقـ« :أ» بدطة مػسؼة« .ب» بدطة مؽػرة.
الؼسؿ الثاين :ما يتعؾؼ بالضبط ،وهل خؿسة:
 )1فحش الغؾط.
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 )8الغػؾة.
 )3القهؿ.
 )1مخالػة الثؼات.
 )1سقء الحػظ.
وترتقب هذه القجقه العشرة ترتقبًا تـازلقًا بحسب شدة الؼدح كؿا يؾل:
 )1الؽذب.
 )8التفؿة بالؽذب.
 )3فحش الغؾط.
 )1الغػؾة.
 )1الػسؼ.
 )4القهؿ.
 )6مخالػة الثؼات.
 )2الجفالة.
 )9البدطة.
 )11سقء الحػظ(.)4



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4كزهة الـظر" (ص" ،)11-39 :كتب ورسائؾ شقخـا طبد الؿحسـ العباد" (.)842/3
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فصل
طشق انتحًمٔ ،صيغ األداء
صرق تحؿؾ الحديث ثؿاكقة وهل:
 )1السؿاع.

 )8العرض.

 )3اإلجازة.

 )1الؿـاولة.

 )1الؿؽاتبة.
 )4اإلطالم.
 )6القصقة.

 )2القجادة.

 أوالً :الضناع مً لفظ الغيذ:
صقرتف:

أن يؼرأ الشقخ ويسؿع الطالب ،سقاء قرأ الشقخ مـ حػظف ،أو كتابف ،وسقاء
سؿع الطالب وكتب ما سؿعف مـ الشقخ ،أو سؿع فؼط ولؿ يؽتب.
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رتبتف:

السؿاع أطؾك صرق التحؿؾ طـد الجؿاهقر.

ألػاظ إداء بعد آستؼرار آصطالحل:

سؿعت ،أو حدثـل ،أو سؿعـا ،أو حدثـا ،وكان قبؾ ذلؽ يجقز لؾسامع مـ
لػظ الشقخ أن يؼقل يف إداء :سؿعت ،أو حدثـل ،أو أخربين ،أو أكبلين ،أو قال لل،
أو ذكر لل.
 ثاىياً :العزض:

وهق طـد أكثر الؿحدّ ثقـ الؼراءة طؾك الشقخ ،وحؽل اإلجؿاع طؾك ذلؽ.

صقرتف:

أن يؼرأ الطالب والشقخ يسؿع ،سقاء قرأ الطالب ،أو قرأ غقره وهق يسؿع،
وسقاء كاكت الؼراءة مـ حػظ ،أو مـ كتاب.
حؽؿ الرواية بفا:

كؼؾ بعض العؾؿاء إجؿاع السؾػ والخؾػ طؾك صحة الرواية بالؼراءة(.)4
رتبتفا:

اختؾػ العؾؿاء يف رتبة العرض ،والذي طؾقف جؿفقر أهؾ الؿشرق وخراسان،
أن العرض أدكك مـ السؿاع.
ألػاظ إداء:

 )1إحقط أن تؼقل :قرأت طؾك فالن ،أو ُقرئ طؾقف وأكا أسؿع.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح ألػقة السققصل يف الحديث" ( )113-118/1لشقخـا محؿد آدم -حػظف اهلل.-
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 )8ويجقز بعبارات السؿاع مؼقدة بؾػظ الؼراءة ،كحدثـا قراءة طؾقف.

 )3الشائع الذي طؾقف كثقر مـ الؿحدثقـ ،إصالق لػظ :أخربكا فؼط دون
غقرها.
 ثالجاً :اإلجاسة:

وهل :اإلذن بالرواية لػظًا ،أو كتابة مـ الشقخ لؾطالب.

صقرتفا:

أن يؼقل الشقخ ٕحد صالبف أجزت لؽ أن تروي طـل صحقح البخاري.
أكقاع اإلجازة:

لإلجازة أكقاع كثقرة 7سلذكر مـفا خؿسة أكقاع:

 )1إجازة مـ معقـ لؿعقـ يف معقـ :كلن يؼقل :أجزتؽ صحقح البخاري فؼد
طقـ الؿجاز والؿجاز بف ،وهذا مـ أطؾك أكقاع اإلجازة .وقد حؽك الؼاضل طقاض
آتػاق طؾك جقاز هذا الـقع.

 )8أن يجقز معقـًا «أي معؾقمًا» لغقر معقـ «أي مجفقل» :كلن يؼقل :أجزت
صحقح البخاري لجؿقع الؿسؾؿقـ« .جؿفقر العؾؿاء مـ الؿحدثقـ والػؼفاء
وغقرهؿ طؾك تجقيز الرواية هبا أيضًا».

 )3أن يجقز غقر معقـ بغقر معقـ «وتسؿك اإلجازة العامة» :كلن يؼقل :أجزت
أهؾ زماين رواية مسؿقطايت ،وأهؾ زماكف غقر معقـقـ ،وغقر معروفقـ ،ومسؿقطاتف
غقر معقـة ،وغقر معروفة .وهذا الـقع مـ اإلجازة أجازها ققم ،ومـعفا آخرون،
والصحقح أكف ٓبد مـ التحريَّ ٕ ،ن يف الؿسؾؿقـ مـ هق ٌ
أهؾ لذلؽ ،ومـفؿ مـ
لقس أهالً لذلؽ.
 )1إجازة بؿجفقل لؿجفقل :كلن يؼقل :أجزت بعض الـاس ببعض مرويايت،
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الؿجاز بف .وهذا الـقع مـ اإلجازة مردود.
الؿجاز وٓ ُ
وهـا لؿ يعقـ ُ

 )1اإلجازة لؾؿعدوم :كلن يؼقل :أجزت صحقح البخاري لؿـ يقلد لػالن.
وهذا الـقع مـ اإلجازة أجازه ققم ومـعف آخرون ،والصحقح الؿـع(.)4
 رابعاً :املياولة ،وٍي ىوعاٌ:

 )1مـاولة مؼروكة باإلجازة :وهل أطؾك أكقاع اإلجازة مطؾؼًا.

ومـ صقرها:

أن يدفع الشقخ إلك الطالب كتابف ويؼقل لف :هذا روايتل طـ فالن فاروه طـل،
ثؿ يبؼقف معف تؿؾقؽًا ،أو إطارة لقـسخف.

 )8مـاولة بدون إجازة :جؿفقر العؾؿاء طؾك ردها ،وأهنا لقست بنجازةٕ ،كف
لؿ يلذن بالتحديث طـف.
وصقرتفا:

أن يدفع الشقخ إلك الطالب كتابف مؼتصر ًا طؾك ققلف هذا سؿاطل.
ألػاظ إداء بفا:

 كاولـل ،أو كاولـل وأجاز لل ،إن كاكت الؿـاولة مؼروكة باإلجازة.

 ويجقز بعبارة السؿاع والعرض بشرط التؼققد ،وهق مذهب الجؿفقر(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــ

( " )4التؼققد ،واإليضاح" (ص" ،)162- 161 :تقضقح إفؽار" (" ،)191- 193/8السقر
الحثقث" (ص" ،)811-836 :شرح ألػقة السققصل يف الحديث" (.)124-161/1

( " )1التؼققد ،واإليضاح" (ص.)123 :
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 خامضاً :امللاتبة:
وهل :أن يؽتب الشقخ شقئًا مـ حديثف بخطف ،أو يلمر غقره فقؽتب طـف بنذكف،
سقاء كان غائبًا طـف ،أو حاضر ًا يف بؾده.
وهل كقطان:
 كتابة مؼروكة باإلجازة :كلجزتؽ ما كتبت لؽ ،أو إلقؽ ،وكحق ذلؽ.
 كتابة مجردة طـ اإلجازة :كلن يؽتب لف بعض إحاديث ويرسؾفا لف ،وٓ
يجقزه بروايتفا ،وهل الؿـاولة.
حؽؿ الرواية بفا:
 أما الؿؽاتبة الؿؼروكة باإلجازة فالرواية هبا صحقحة ،وهل يف الصحة
والؼقة كالؿـاولة الؿؼروكة باإلجازة.
 أما الؿؽاتبة الؿجردة طـ اإلجازة فؿـع الرواية هبا ققم ،وأجازها آخرون
وهق الصحقح.
ألػاظ إداء بفا:
إلل فالن.
 التصريح بؾػظ الؽتابة ،كؼقلف :كتب َّ
 أو اإلتقان بللػاظ السؿاع والؼراءة مؼقدة ،كؼقلف :حدثـل أو أخربين كتابة،
وهق مذهب الجؿفقر ،وهق الالئؼ بؿذهب أهؾ التحري يف الرواية ،والقرع،
والـزاهة.
 صادصاً :اإلعالو:
وهق :أن ُيعؾؿ الشقخ الطالب بشلء مـ مروياتف.
وهذا اإلطالم مـ الشقخ مجرد إطالم ٓ يصحبف إذن ،ولق صحبف إذن ٕصبح
ذلؽ مـ أكقاع اإلجازة.
حؽؿ الرواية بف:
اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ الرواية باإلطالم طؾك ققلقـ:
 الجقاز :وهق ققل كثقر مـ أصحاب الحديث وإصقل.
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 طدم الجقاز :وهق ققل جؿاطة مـ الؿحدثقـ وغقرهؿ .والصحقح إول.
ألػاظ إداء بف:
يؼقل يف إداء :أطؾؿـل الشقخ بؽذا.
الػرق بقـ اإلطالم والؿـاولة:
 الؿـاولة :أن يؽقن هـاك كتاب معقـ كاولف الشقخ لؾتؾؿقذ ،ولؽـ لؿ يلذن لف
بف ،أو أذن لف ،طؾك التػصقؾ الؿذكقر سابؼًا.
 أما اإلطالم :فؾقس هـاك كتاب ،ولؽـف يؼقل :الؽتاب الػالين مـ
مسؿقطايت ،فقؼقل مثالً :إن صحقح البخاري أكا أرويف طـ فالن طـ فالن،
وصحقح البخاري معروف ،فنن أذن لف الشقخ ،وقال :اذهب فخذه ،ففذه صقغة
تحؿؾ صحقحة ،وتؽقن صقغة إداء ،أطؾؿـل فالن أو أخربين فالن إطالمًا ،وهل
َ
داخؾة يف أكقاع اإلجازة.
أما إذا أطؾؿف ،ولؿ يلذن لف بالرواية ،فتؽقن صقغة التحؿؾ غقر صحقحة،
وتؽقن الؿـاولة أطؾك مـفا؛ لتؿقزها بنططاء الؽتاب.
 صابعاً :الوصية:
وهل :أن ُيقصل الشقخ طـد مقتف ،أو سػره لشخص بؽتاب مـ كتبف التل
يرويفا.
حؽؿ الرواية بالقصقة:
اختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ الرواية بالقصقة طؾك ققلقـ:
 الؼقل بالجقاز :وهق ققل لبعض السؾػ والخؾػ.
 الؼقل بعدم الجقاز :وهق ققل الجؿفقرَّ ،إٓ إن كان لف مـف إجازة فقجقز،
أ َّما مجرد القصقة؛ فال ،وهق الصقاب.
ألػاظ إداء بفا:
إلل فالن بؽذا ،أو حدثـل فالن وصقة.
يؼقل :أوصك َّ
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 ثامياً :الوجادة:
وهل :أن يؼػ الشخص طؾك أحاديث بخط راويفا ،غقر الؿعاصر لف ،أو
الؿعاصر ولؿ يسؿع مـف ،أو سؿع مـف ،ولؽـ ٓ يروي تؾؽ طـف بسؿاع وٓ إجازة.
حؽؿ القجادة:
القجادة لقست مـ باب الرواية وإكؿا هل حؽاية طؿا وجده يف الؽتاب.
وأما العؿؾ بفا :فؿـع مـف صائػة كثقرة مـ الػؼفاء والؿحدِّ ثقـ ،أو أكثرهؿ فقؿا
حؽاه بعضفؿ ،وكُؼؾ طـ الشافعل وصائػة مـ أصحابف جقاز العؿؾ هبا.
قال ابـ الصالح  :وقطع بعض الؿحؼؼقـ مـ أصحاب إصقل
بقجقب العؿؾ هبا طـد حصقل الثؼة.
قال :وهذا هق الذي ٓ يتجف غقره يف إطصار الؿتلخرة ،لتعذر شرط الرواية يف
يبؼ َّإٓ مجرد وجادات.
هذا الزمان ،يعـل :فؾؿ َ
ألػاظ إداء بفا:
يؼقل القاجد :وجدت بخط فالن ،أو قرأت بخط فالن كذا ،ثؿ يسقق اإلسـاد
والؿتـ(.)4


ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4لؿزيد مـ التقسع يف صرق التحؿؾ وصقغ إداء ،اكظر" :التؼققد ،واإليضاح" (ص:
" ،)129- 119تدريب الراوي" (" ،)43-2/8تقضقح إفؽار" (،)811-124/8

"كزهة الـظر" (" ،)41-48الباطث الحثقث" (" ،)184- 112شرح ألػقة السققصل"
(" ،)116-111/1السقر الحثقث" (.)813-888
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حتًم انكافشٔ ،انفاسكٔ ،انصغري
 أوالً :اللافز:

ٍ
باتػاق إذا أداها بعد إسالمف كؿا قال السخاوي ،خالفًا لؿا أفاده
روايتف مؼبقلة
العراقل يف ألػقتف مـ أكف ققل الجؿفقرٕ ،ن كؿال إهؾقة ٓ يشرتط حقـ التحؿؾ
طـدهؿ ،واحتجقا بلن جبقر بـ مطعؿ ◙ قدم طؾك الـبل ﷺ يف فداء ُأسارى
بدر ،قبؾ أن يسؾؿ ،فسؿعف حقـئذ يؼرأ يف الؿغرب بالطقر .متػؼ طؾقف(.)4
وحؿؾت طـف.
فؽان ذلؽ سببًا إلسالمف ،ثؿ أ َّدى هذه السـة بعد إسالمفُ ،

 ثاىياً :الفاصق:

إذا تحؿؾ الػاسؼ يف حال فسؼف ،ثؿ زال فسؼف بتقبتف وأداها بعد ذلؽ ،فنن
روايتف ُتؼبؾ طـد أهؾ العؾؿ مـ باب أولك.
 ثالجاً :الصيب:

إذا تحؿؾ الصبل وهق مؿقز ،فنن الجؿفقر طؾك قبقل روايتف إذا أداها بعد
وشذ قق ٌم فؾؿ يؼبؾقهَّ ،
َّ
ٕن الصبا مظـة طدم الضبط ،ورد باإلجؿاع طؾك
البؾقغ،
مؿا تحؿؾقه يف الصغر ،كالسبطقـ :الحسـ
قبقل حديث جؿاطة مـ الصحابة َّ
ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4البخاري" (" ،)641مسؾؿ" (.)143
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والحسقـ ،وطبد اهلل بـ جعػر ،وابـ الزبقر ،وابـ طباس  ،وغقرهؿ مـ
غقر فرق بقـ ما تحؿؾقه قبؾ البؾقغ وبعده ،وكذلؽ كان أهؾ العؾؿ مـ الؿحدِّ ثقـ
سؾػًا وخؾػًا ُيحضرون الصبقان مجالس العؾؿ ،ثؿ يؼبؾقن رواياهتؿ بعد البؾقغ(.)4

وحاصؾ الؿعـك :أن مـ تحؿؾ الحديث يف حال كػره ،أو صغره ،أو فسؼف ،ثؿ
أداه بعد كؿال إهؾقة قبؾف الجؿفقر.



ـــــــــــــــــــــــــــ

(" )4شرح ألػقة السققصل يف الحديث" ( )139-132/1لشقخـا محؿد آدم -حػظف اهلل-؛
بتصرف.
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حكى سٔاية احلذيث تادلؼىن
حؽؿ رواية الحديث بالؿعـك (:)4

ٍ
طالؿ ،وٓ طارف بؿا يحقؾ الؿعاين ،فال خالف
 أوًٓ :إن كان الراوي غقر
يف أكف ٓ يجقز لف رواية الحديث بالؿعـك.

 ثاكقًا :إن كان طالؿًا بذلؽ ،بصقر ًا بإلػاظ ،ومدلقٓهتا ،وبالؿرتادف مـ
جقز ذلؽ جؿفقر الـاس سؾػًا وخؾػًا ،وطؾقف العؿؾ كؿا
إلػاظ وكحق ذلؽ ،فؼد َّ
هق الؿشاهد يف إحاديث الصحاح وغقرها ،فنن القاقعة تؽقن واحدة ،وتجلء
بللػاظ متعددة ،مـ وجقه مختؾػة ومتبايـة(.)1
 مضألةٍ :ل جيوس اختصار احلديح؟

يجقز اختصار الحديث فقحذف بعضف ،إذا لؿ يؽـ الؿحذوف متعؾؼًا
بالؿذكقر ،فالذي طؾقف صـقع أبل طبد اهلل البخاري اختصار الحديث يف كثقر مـ
إماكـ ،وهذا مذهب جؿفقر الـاس قديؿًا وحديثًا ،أي :أكف يجقز أن يختصر
ـــــــــــــــــــــــــــ

( )4اختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ الرواية بالؿعـك طؾك اثـل طشر ققًٓ.
(" )1شرح طؾؾ الرتمذي" (" ،)116- 111/1الباطث الحثقث" (ص.)136- 134 :
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حاجتف مـ الحديث ،وأما مسؾؿ؛ ففق يسقق الحديث بتؿامف وٓ ُيؼ ِّطعف(.)4

[تؿ آكتفا ُء مـ مراجعتف يف شعبان1111( ،هـ) ،مؽة الؿؽرمة -حرسفا اهلل]
َّ
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(" )4الباطث الحثقث" (ص.)139- 132 :
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