
 علوم الحديث
 مرويات البخاري ومسلم في األصول والمتابعات والشواهد

: ما هي الطريقة المثلى لمعرفة ما يرويه البخاري ومسلم في األصول وما يرويانه في السؤال
 المتابعات والشواهد؟ أرجو التفصيل في هذا المسألة.

ما يرويانه باألسانيد األقوى واألجود  ما يرويه اإلمام البخاري أو مسلم في األصول هو :الجواب
مما لم يتكلم في أحد من رواته ال من حيث الثقة والعدالة والضبط وال من حيث االتصال 

فالحديث المروي في األصول هو الحديث األقوى في الباب وما دونه فإنه يكون  ،واالنقطاع
، وقال بشيء يسير من التجريح س  السيما إذا كان في رواته من م   ،في الشواهد والمتابعات امروي  

وعلى كل  ،ن األصل هو األول في الباب والشاهد هو الذي يليه وبعضهم ذكر العكسبعضهم إ
حال ال أعلم قاعدة مطردة أو طريقة مستمرة في أن يحكم على أول ما يرد في الباب أنه هو 

 ،لكن مع ذلك النظر هو في نظافة األسانيد وصحتها ،لمتابعاألصل وما يردفه به هو الشاهد أو ا
روى له البخاري في الشواهد أو روى له في المتابعات  :وكثير ا ما يقول العلماء في كتب الرجال

وتجده تارة  في الحديث المتوسط ال  ،وتجده أحيان ا في أول حديث في الباب ،اأو روى له مقرون  
وحينئٍذ ال أعرف قاعدة  ،يكون هو في آخر روايات أحاديث الباب وأحيان ا ،األول وال األخير

مطردة ي حكم عليها بأن األول هو األصل والثاني هو الشاهد أو المتابع لكن األصل هو األنظف 
ا والشاهد هو الذي يكون دون هذه المثابة ممن في رواته شيء أو في اتصاله  واألصح إسناد 

 مما يخل بقوة االتصال.شيء أو في بعض صيغ األداء شيء 
 المقصود بذلك ؟ ما: مما أوردتموه قبل قليل يا شيخ ذكرتم مقروًنا مقدمال

فيه  ليسحدثنا فالن وفالن أحدهما ثقة  :مقرون ا يعني مع غيره من الرواة الثقات فأحيان ا يقول
الرواة ولو كان ومع ذلك فتخريج البخاري ومسلم لراٍو من  ،إشكال والثاني فيه كالم لكنه خفيف

يقول حدثني  اأحيان   ،مقرون ا أو فيه شيء من الكالم فإن مثل هذا الكالم في الغالب غير مؤثر
ذا ب حث عن هذا اآلخر و جد ضعيف ا  اكما خرج اإلمام البخاري وأحيان   ،فالن وآخر وال يسميه وا 

فعدم تسميته له عليه آخر باإلبهام فإذا بحث عنه وجد أنه ضعيف  طفمسلم عن راو ثقة ويع
وجد أّنه من واة هذا الخبر بحيث لو ب حث عنه من أجل ضعفه وذكره إنما هو بمجرد أنه من ر 

الضعفاء كما قال مسلم حدثني فالن وآخر يريد بذلك ابن لهيعة وابن لهيعة جمهور أهل العلم 
روي عن ثقة قد ي -رحمه هللا-البخاري  ،والمعول حينئٍذ على المسمى دون المبهم ،على تضعيفه

وضعيف فيقتصر على الثقة وال يذكر الضعيف مع أّنه ذكر في موضع آخر خارج الصحيح 
ومثل هذا قد ي شكل على بعض المبتدئين  ،وع رف عنه هذا فاعتماده ومعوله على هذا الثقة

التفريق بينه وبين تدليس التسوية ألن تدليس التسوية أن يروي عن ثقتين لقي أحدهما اآلخر 



فإذا نظر في اإلسناد و جد أنه خاٍل من  ،ا ضعيف في سقط الضعيف ويقتصر على الثقتينبينهم
لكن ال بد من وجود هذا  ،ظاهرفي ال انقطاعوليس ثم لقي أحدهما اآلخر و هذا الضعيف 

نما رواه عنه بواسطة الضعيف عنالضعيف ألن هذا الثقة لم يروه مباشرة  وهذا أسوأ  ،ذلك الثقة وا 
لتدليس وليس من ذلك أن يروي عن ثقة وضعيف فيقتصر على الثقة وي سقط وشّر أنواع ا

ا على الثقة والضعيف وجوده مثل عدمه وال ي حتاج  ،الضعيف وهذا فعله اإلمام البخاري اعتماد 
البد ف ،السند فيه خللف ،إليه لكن اإلشكال فيما إذا روى عن ضعيف بين ثقتين وأسقط الضعيف

ن الثقة لم يرو مباشرة عن ذلك الثقة إال بواسطة ذلك الضعيف أل ؛من وجود هذا الضعيف
رجاله ثقات ولقي  األن الناظر فيه يراه إسناد   ؛ال شك أّنه جناية في اإلسناد الضعيففإسقاط هذا 

أحدهما اآلخر فهو متصل وال يعرف هذا العمل الخفي الذي فعله هذا المدلس الذي غرر بالناظر 
شّر أنواع التدليس هو  ، ولذلك قال أهل العلم إنه بالصحة بسبب ذلكفي هذا اإلسناد وحكم علي

 تدليس التسوية.
 : كيف يعرف مثل هذا يا شيخ؟المقدم

يعرف بتتبع الطرق بجمع الطرق واألسانيد وال يعرفه كل متعلم أو كل من ينتسب إلى الحديث 
 إنما يعرفه األئمة.
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