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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يا بـال  " ع 
 " عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  " مااتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي   أول
ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــاب  عـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــ ل  رو   " مث 

 " وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سن
 " قصـــــــــــــــــــــــر ال ســـــــــــــــــــــــن رتبـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــــــــ 

 " ال رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ل نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   اومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  ال تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن 

 "  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  راو كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 " أتـــــــــــــــــــــــ  وصـــــــــــــــــــــــ  ع ـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــ  مس ســـــــــــــــــــــــ 

 " قائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ح ثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي  عـز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو اثن  " ثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــنعنعن ـــــــــــــــــــــــــــــن  م  " كـــــــــــــــــــــــــــــرم عـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــعي  كع

 " عـــــــــــــــــــــــــــــــــال رجالـــــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 " مـــــــــــــــــــــــــــــن األصــــــــــــــــــــــــــــ ا  إلـــــــــــــــــــــــــــــ  أضــــــــــــــــــــــــــــ ت  ومـــــــــــــــــــــــــــــا

 " ســــــــــــــــــــــــــــــــــــق  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اب   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس 
 " ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتص  مـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 " اثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  والـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   " وأن ل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا   األول

 "  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــق  ال  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــثان  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثقــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـخـال  " ال ــــــــــــــــــــــــــــــــال ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راو  إب  " قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب
 " بثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 " خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو غ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  بـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 " مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن وأ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اخـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   وذو

 " أتـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــــــــــ   وال ـــــــــــــــــــــــــ رجا 
 " أخــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــر ن كــــــــــــــــــــــــــــــ  روى  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا

 " مت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـتـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 " فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـؤتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  والـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكر  " غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا راو ب
 " ان ــــــــــــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــــــــــــــ  واحــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـتـــــــــــــــــــــــــــــــــروك 

 " ال صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو  ال خت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وق  " ال صـــــــــــــــــــــــــــــــــــنو  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــال وهر أت

 " ــ ـــــــــــــــــــــــــــــأتـــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأربـــ نـــــــــــــــــــالـثـالثي  ـوقــــــــــــــــــــــــــــــــف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـ ـ ـٍ خـي  أرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نب
 وحــــــــــــــــــــــــــــــــ   أتــــــــــــــــــــــــــــــــ  واحـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وكــــــــــــــــــــــــــــــــ   "
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   " ـــــــــــــــــــــــــــــــ  إسـن ــــــــــــــــــــــــــــــ  أو  شــــــــــــــــــــــــــــــ  ول   ع
 ونق ــــــــــــــــــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــــــــــبط  فــــــــــــــــــــــــــــــ   ـعـتـــــــــــــــــــــــــــــــ  م  "
 اشـــــــــــــــــــــــــــــــــت ر  كالصـــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  ال  زجالـــــــــــــــــــــــــــــــــ   "
ـــــــــــــــــــر أقســـــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــــو ال ـــــــــــــــــــعي   ف ـــــــــــــــــــو  "  كث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا "  ال قطــــــــــــــــــــــــــــــــو  هــــــــــــــــــــــــــــــــو لـتـاب
  ـــــــــــــــــــبن ولـــــــــــــــــــ  ال صــــــــــــــــــط   حتـــــــــــــــــــ   روا ــــــــــــــــــ   "
 فال تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــط   إسـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   "
ــــــــــــــــــــــــــــــ  " ـــــــــــــــــــــــــــــان  واهلل أمــــــــــــــــــــــــــــــا مـث  ال تـــــــــــــــــــــــــــــ  أنب
 تبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثن  أن بـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أو "
 ماثالثـــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــوق مــــــــــــــــــــــــــــروي مـشـــــــــــــــــــــــــــــ ور "
ـــــــــــــــــــــــ  ومـ  " ــــــــــــــــــــــا  ب ــــــــــــــــــــــ  م ــــــــــــــــــــــ  روا في   ســــــــــــــــــــــ  ل
 نـــــــــــــــــــــــــــــزال قـــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــذي ذاك وضــــــــــــــــــــــــــــــ    "
 زكــــــــــــــــــــــن موقــــــــــــــــــــــو  ف ــــــــــــــــــــــو وفعــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــول "
ـــــــــــــــــــــــــ   وقـــــــــــــــــــــــــ   " ـــــــــــــــــــــــــا غر  ـــــــــــــــــــــــــ  راو روى م  فق
 األوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقط  إسـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   "
 نوعــــــــــــــــــــــــــــــــان مـ لـــــــــــــــــــــــــــــــــساً  أتـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا "
 وأن بعــــــــــــــــــــــــــــــن فوقــــــــــــــــــــــــــــــ  ع ــــــــــــــــــــــــــــــن  ـنـقـــــــــــــــــــــــــــــــ  "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "   نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ال بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوصـاف
 تـــــــــــــــــــــــــال قســـــــــــــــــــــــــ ان وال ق ـــــــــــــــــــــــــو  فــــــــــــــــــــــــــالشاذ  "
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  "  قســــــــــــــــــــــــــــــ  ل ــــــــــــــــــــــــــــــتن  إسـنـــــــــــــــــــــــــــــــا وقـ 
ـــــــــــــــــــــــــــ  قصـــــــــــــــــــــــــــر أو جـ ــــــــــــــــــــــــــــ  أو " ـــــــــــــــــــــــــــة ع   روا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـعـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   "  عرف
ــــــــــــــــــــــــــــ   مـ ـــــــــــــــــــــــــــــطر   " ــــــــــــــــــــــــــــ  عن ــــــــــــــــــــــــــــن أهي  ال 
 اتصــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــروا  أل ــــــــــــــــــــا  بعــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــن  "
 وانتخـــــــــــــــــــــــــــــ  حقـــــــــــــــــــــــــــــاً  فاعرفـــــــــــــــــــــــــــــ  مـ بــــــــــــــــــــــــــــــ   "
 ال  تــــــــــــــــــــــــــــرق ذكرنــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي ا وضـــــــــــــــــــــــــــــ    "
ـــــــــــــــــــــــــ  وضــــــــــــــــــــــــــ    " ـــــــــــــــــــــــــاخ  مخت  ـــــــــــــــــــــــــ  ف  الغ 
 الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال  تـعـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    "
 كـــــــــــــــــــــــــــــر  ف ـــــــــــــــــــــــــــــو ل ـــــــــــــــــــــــــــــع   وأجـ ـعــــــــــــــــــــــــــــــوا "
ـــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــــــــ    " ـــــــــــــــــــــــــذل  النب  ال وضـــــــــــــــــــــــــو  ف 
 البيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  منظومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سـ ـيـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا "
  ــــــــــــــــــخت ـ ربـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــ ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــيـاتـــــ "
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 يمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ
ـُ وَ  الصَّاَلةُ وَ اْلَْْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمَْب   اءِ يَ بِ نْ الَ  اتَِ خَ ى لَ عَ السَّاَل

 : دُ عْ بػَ وَ ،  ُُمَمَّدٍ ْب لِ سَ رْ مُ ػالوَ 
ملخص يف شرح املنظومة البيقونية مقتطف من دروس فهذا 
 عثيمْب رمحو اهلل، صوتية البن

ريف اْلديث وأنواعو تمل تعبيات تشأىي جمموعة والبيقونية 
من ىجرة  ٜٙٙٔاملتوىف  طو بن ُممد البيقوين احملدث نظمها

فهي وىي من أيسر ما نظم يف مصطلح اْلديث  املصطفى 
بأس فيو من أنواع مع قلت عدد أبياهتا اشتملت على عدد ال 

  .ف يبدأ هباأ علم اْلديثلطالب والبد  ،علـو اْلديث
ا عمن تأخذوف بن سّبين: )) إف ىذا العلم دين فانظرو اقاؿ 

 .دينكم((. رواه مسلم
بػػن املبػػارؾ أنػػو قػػاؿ: )) ا سػػناد مػػن الػػدين عػػن امسػػلم  ىرو و 
 .ال ا سناد لقاؿ من شاء ما شاء((ولو 
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اف الثػػوري: )) ا سػػناد سػػالح املػػملمن إ ا   يكػػن وقػػاؿ سػػفي
معػػػو سػػػالح فبػػػأي شػػػيء يقاتػػػل(( رواه اْلػػػا م يف املػػػدخل إ   

 .ٕٗ تاب ا  ليل ص

وقاؿ شعبة: ))  ل حديث ليس فيو مسعت قاؿ ))مسعػت(( 
 .ٗ٘ٗفهو خل وبقل(( رواه اخلطيب يف الكفاية ص

مػػػػػػة : )) ال يعػػػػػرؼ إمػػػػػػاـ مػػػػػػن أ رمحػػػػػػو اهلل  قػػػػػاؿ ابػػػػػػن القػػػػػػيم
، حػػػػػٌب  بتػػػػػة قػػػػػاؿ ال يعمػػػػػل  ػػػػػديث رسػػػػػوؿ اهللاملسػػػػػلمْب ال

 .نعرؼ من عمل بو ((

خمتصػػراً مانعػػاً حرصػػت يف ىػػذا النقػػل أف يكػػوف  امعػػاً ولقػػد 
ليكوف  املًب فيحفظ، فػاحرص عليػو وافهمػو واحفظػو  ملخصاً 

وغػػػّبه عػػػن ابػػػن مسػػػعود أف فلقػػػد روى أمحػػػد وسػػػاىم يف نشػػػره 
 .((فلو مثل أ ر فاعلو دؿ على خّبمن )) قاؿ: النيب 
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  مباح  ح  ثية   ت  ي 

 األخبار ال نقولة إلينا  م اأقسال ب   األول   -

  . ػ اْلديث: وىو خيتص مبا ُأضيف إ  النيب ٔ

، أو  : وىػػو خيػػتص مبػػا أضػػيف إ  مػػن دونػػو، مػػن الصػػحابةػ الثػػر ٕ
  .عدىمالتابعْب، أو من ب

إال  وال يطلػػا الثػػر علػػى املرفػػوع للنػػيب  .يعػػم اْلػػديث والثػػرػػػ اخلػػ :  ٖ
مػػا  ، أمػػا عنػػد ا طػػالؽ فهػػو، مثػػل أف يقػػاؿ: ويف الثػػر عػػن النػػيب مقيَّػػداً 

 .ُأضيف إ  الصحايب فمن دونو

 * ال ب   الثان   أحوال الت ق  ثالثة  

 .يّػُو بػو دوف السػماع منػويثبػت لُق ػ أف ٕ     .ػ أف يصِّػرح بالسػماع منػو ٔ
   .أف يكوف معاصراً لو ولكن   يثبت أنو لقيو ػ ٖ

، فقػػػػػاؿ: مسعػػػػػت فالنػػػػػاً أو حػػػػػدثِب فػػػػػالففأمػػػػػا إ ا ثبػػػػػت السػػػػػماع منػػػػػو 
فقػػػاؿ الػػػراوي: قػػػاؿ  أمػػػا إ ا ثبػػػت اللقػػػي دوف السػػػماع  ،فاالتصػػػاؿ واضػػػح

، لكػن فالف  ذا و ذا، أو عػن فػالف  ػذا و ػذا، و  يقػل مسعػُت أو حػدثِب
 أيضاً؛  كوف متصالً ثبتت املالقاة بينهما فهنا ي قد
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مػػا قػػد  ، فإنػػو ال ينسػػب إ  أحػػٍد  المػػاً إاللنػػو مػػاداـ أف الػػراوي عػػدؿٌ 
، لكنػػو   يثبػػت أنػػو لقيػػو وإ ا  ػػاف معاصػػراً لػػو، مسعػػو منػػو، ىػػذا ىػػو الصػػل

 فهل ُُيمل اْلديث على االتصاؿ؟ 

 ."حٌب يثبت أنو القػاه، ال ُيمل على االتصاؿ" قاؿ البخاري رمحو اهلل:
بل ُيمل على االتصاؿ؛ لنو ماداـ أنو معاٌصر لو ": وقاؿ مسلم رمحو اهلل 

  ."ْلديث إليو فالصل أنو مسعو منوونسب ا

بػػت أف الػػراوي قػػد لقػػي ، وىػػو أنػػو البػػد أف يثولكػػن قػػوؿ البخػػاري أصػػح  
، لف ف صػحيح البخػاري أصػح مػن صػحيح مسػلموهلذا  ػا .من روى عنو

  .قاة، أما مسلم فال يشَبطهايشَبط املال البخاري

مػػاء الػػذين يتشػػددوف يف نقػػل اْلػػديث، إ  أنػػو البػػد و ىػػب بعػػع العل
مػػػن ثبػػػوت السػػػماع، لنػػػو رمبػػػا يالقيػػػو وال يسػػػمع منػػػو، وىػػػذا ال شػػػ  أنػػػو 

 .علينا الكثّب من السنة الصحيحة ، لكننا لو اشَبطنا السماع لفاتأقوى

 ص ة ال      مرات -

ومسػػػػػػػلم، تعتػػػػػػػ  أصػػػػػػػح  الػػػػػػػٍب اتفػػػػػػػا عليهػػػػػػػا البخػػػػػػػاري الحاديػػػػػػػث-ٔ
، وؿ اْلافظ عقب اْلديث: متفػا عليػو، فمثاًل يف بلوغ املراـ يقالحاديث

   .يعِب رواه البخاري ومسلم
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، ف شػػرط البخػػاري أقػػوى مػػن شػػرط مسػػلم، لمػػا انفػػرد بػػو البخػػاري -ٕ
، خبػالؼ مسػلم الػذي اشػَبط ت اللقػاء بػْب الػراوي ومػن روى عنػووىو ثبو 

، فلذل  قػالوا: إف ة، فكاف شرط البخاري أشد وأقوىاملعاصرة دوف املالقا
   .صحيح البخاري أصح  من صحيح مسلم

 قاؿ الناظم: 

  تَػَقدـُ   َ ينٍ   أي   وقالوا:  ، لَدي  تشا َر قوـٌ يف البخاري ومسلم

  ما فاؽ يف ُحسِن الصناعِة مسلُم     فقلُت لقد فاَؽ البخاري  صحةً 

، ديث، أحسػن مػن البخػاري، وسػياؽ طػرؽ اْلػمسلماً يف الَبتيب يعِب أف
لكػػن مػػن حيػػث الصػػحة فالبخػػاري يفػػوؽ مسػػلماً  و ػػن يف  ػػث اْلػػديث 

  .مما يهمنا التنسيا وحسن الصناعة يهمنا الصحة أ ثر

  .ػ ما انفرد بو مسلمٖ

يع وف بقوهلم: على شرط الصػحيحْب، وأحياناً  ،ى شرطهماػ ما  اف علٗ
  .شرط البخاري ومسلمأو على 

  .ػ ما  اف على شرط البخاري٘

 .ػ ما  اف على شرط غّبمهاٚ .ػ ما  اف على شرط مسلمٙ
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ــــ  البخــــاري ومســــ    - ــــ  مــــا ات ــــ  ع ي ــــ   هــــ  ج ي ال ب ــــ  الثال
  ص ي ؟ ب عن  أننا ال نب   عن روات  وال نسأل عن متون  أم ال؟ 

للعلػػػم، لف المػػػة لعلمػػػاء يقولػػػوف: إف مػػػا فيهمػػػا صػػػحيح، مفيػػػٌد أ ثػػػر ا
، تلقتهمػػػا بػػػالقبوؿ، والمػػػة معصػػػومة مػػػن اخلطػػػأ، وىػػػذا رأي ابػػػن الصػػػالح

 .ية وتليمذه ابن القيم رمحو اهللوأظنو رأي شيخ ا سالـ ابن تيم

، وهلذا ا ما انفرد بو أحدمها: فإنو صحيح، لكنو ليس  ما اتفقا عليووأم
، وأ ػػاب أ ثػر علػػى مسػلم ، وانتقػدنُتقػَد علػى البخػاري بعػػع الحاديػثا

 اْلفاظ عن ىذا االنتقاد بو هْب: 

أي أف املنتقػػد علػػى  ،ذا االنتقػػاد يعارضػػو قػػوؿ البخػػاريالو ػػو الوؿ: أف ىػػ
ـٌ حػػافظ مقػػدَّماً ، فيكػػوف البخػػاري، يعارضػػو قػػوؿ البخػػاري، والبخػػاري إمػػا

، و مػػا ىػػي العػػادة أنػػو إ ا تعػػارض قػػوالف لىػػل علػػى مػػن بعػػده ممػػن انتقػػده
  .خذ بالر حالعلم، فإننا نأ

عػده ، وقػاؿ ، فػإ ا  ػاء مػن بوف: البخاري إمػاـ حػافظ يف اْلػديثفيقول
ىذا اْلديث ليس بصحيح، والبخاري قد صػححو، ووضػعو يف صػحيحو، 

فقولو ىػذا يتعػارض مػع قػوؿ ، والبخاري أحفظ من ىذا املنتقد، وأعلُم منو
 .لثاينوىذا اجلواب جممل  أما اجلواب املفصل فهو يف الو و ا .البخاري
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دوا ملػػػن انتقػػد علػػػى البخػػػاري ومسػػػلم، : أف أىػػػل العلػػم تصػػػالو ػػو الثػػػاين
، لكنػو يزوؿ االنتقاد على البخاري ومسػلم، وهبذا وردوا عليو حديثاً حديثاً 

، لكن ىذا ن بعع الرواة، يف البخاري ومسلمال ش  أنو قد يقع الوىم م
، لم منػو أحػدالوىم ال يكاد يسػ ، لفال يقدح يف نقل البخاري ومسلم لو

 .طىء أبداً، لف ىذا غّب مو ودوليس من شرط عدالة الراوي أف ال خي
 

علػػم يعػػرؼ بػػو أحػػواؿ الػػراوي واملػػروي مػػن حيػػث القبػػوؿ   :ال صــط  -
: ىػػو تنقيػػة الدلػػة اْلديثيػػة واليصػػها ممػػا وفائــ   ع ــ  ال صــط    .والػػرد

دؿ ليػػػػتمكن مػػػػن االسػػػػتدالؿ هبػػػػا لف املسػػػػت ،يشػػػػوهبا مػػػػن: ضػػػػعيف وغػػػػّبه
ػ ثبػوت داللتهػا  ٕ. ػ ثبوهتػا عػن النػيب  ٔبالسػنة ُيتػاج إ  أمػرين مهػا: 

 .على اْلكم

  .ػ علػػم اْلػديث روايػػة ٔمث اعلػم أف علػم اْلػػديث ينقسػم إ  قسػػمْب: 
يبحػث عمػا ينقػل عػن النػيب  :فعلػم اْلػديث روايػة. ػ علم اْلػديث درايػة ٕ
 وموضػوعو  ،يف النقػل يبحػث فيمػا يُنقػل الف ،من أقوالو وأفعالو وأحوالػو

ومػػا يصػػدر عػػن ىػػذه الػػذات مػػن أقػػواؿ وأفعػػاؿ  البحػػث يف  ات النػػيب 
وأمػػػػا الحػػػػواؿ فهػػػػي  ، فإنػػػػو يعتػػػ  فعػػػػالً  ، ومػػػػن الفعػػػػاؿ ا قػػػػرار ،وأحػػػواؿ

   .والغضب والفرح وما أشبو  ل  ، صفاتو  الطوؿ والِقَصر واللوف
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راوي واملػروي أما علم اْلديث دراية فهو: علم يُبحػث فيػو عػن أحػواؿ الػ
وهبػػػذا نعػػػرؼ أف قبػػػوؿ الػػػراوي ال يسػػػتلـز قبػػػوؿ   مػػػن حيػػػث القبػػػوؿ والػػػرد

لكػػن قػػػد يكػػوف املػػػًب  ، املػػروي؛ لف السػػند قػػػد يكػػوف ر الػػو ثقػػػاًة عػػدوالً 
 مػػػا أنػػػو أحيانػػػاً ال يكػػػوف ر ػػػاؿ السػػػند    شػػػا أا أو معلػػػاًل فحينقػػػذ ال نقبلػػػو
كػوف مقبػػواًل و لػػ  ولكػػن اْلػديث نفسػػو ي ،يِصػلوف إ  حػػد القبػوؿ والثقػػة

 .أو قواعد الشريعة تمليده ،لف لو شواىد من الكتاب والسنة

و ػػل  ػػاّر وجمػػرور   وصػػفة ،ومضػػاؼ إليػػو ،والبسػػملة فيهػػا  ػػار وجمػػرور
أو اسػػػم  ،أو معنػػػاه  اسػػػم الفاعػػػل ،البػػػد لػػػو مػػػن التعلػػػا إمػػػا بفعػػػل  قػػػاـ

لػنظم فػإف وىػو يريػد أف يقػرأ ا ،مثالو: إ ا قػاؿ ر ػل بسػم اهلل  املفعوؿ مثالً 
 لف الصل يف العمػل الفعػاؿ ،قّدرناه فعالً و  ،التقدير يكوف: بسم اهلل اقرأ

ػ التيم ن بالبػداءة باسػم اهلل تعػا ؛ ليكػوف اسػم  ٔقّدرناه متأخراً لو هْب: و 
ػ  فػػادة اْلصػػر؛ و لػػ  لف  ٕ .وحػػا لػػو أف يُقػػّدـ ،اهلل تعػػا  ىػػو املقػػّدـ

فػإ ا  .  مػا حقػو التػأخّب يفيػد اْلصػرفإف تقدمي ،تأخّب العامل يفيد اْلصر
 .تعْبَّ أن  تقرأ باسم اهلل ال باسم غّبه ،قلت: بسم اهلل اقرأ

وقيػػػل: مػػػن السػػػمة وىػػػي  ،وىػػػو العلػػػو ،مشػػػتا مػػػن السػػػمو فهػػػو :أمػػػا اسػػػم
أنػػو ال يُػػراد بػػو  أي ،يُػػراد بػػو ىنػػا  ػػل اسػػم مػػن أمسػػاء اهلل اْلسػػُبو  ،العالمػػة

 .؛ لف القاعدة: أف املفرد املضاؼ يفيد العمـواسم واحد بعينو
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  ومػػنهم مػػن قػػاؿ: إتػػا للمصػػاحبة ،ىنػػاؾ مػػن قػػاؿ: إتػػا لالسػػتعانة والبػػاء
شػػاؼ وىػػو معتػػز  مػػن كالزخمشػػري صػػاحب ال .وممػػن قػػاؿ إتػػا للمصػػاحبة

و تابو الكشاؼ فيو اعتزاليات  ثّبة قػد ال يسػتطيع أف يعرفهػا  ػل  ،املعتزلة
  .البلقيػػِب: أخر ػػت مػػن الكشػػاؼ اعتزاليػػات باملنػػاقي حػػٌب قػػاؿ  ،إنسػػاف

وقػد تفيػد معػُب اخػراً وىػو التػ ؾ إ ا    مػل  . وىذا يدؿ على أتا خفيػة
 .ونقوؿ  ل مستعْب بشيء فإنو مت ؾ بو ،الت ؾ على االستعانة

وىػو مشػتا  ،اهلل: لفظ اجلاللة علٌم على الذات العلية ال يسمى بو غػّبه
وُعوض عنها بػػ)أؿ( فصػارت  ،لو إلو لكن حذفت اهلمزةوأص ،من اللوىية

وقيػػل: أصػػلو ا لػػو وأفَّ )أؿ( مو ػػودة يف بنا ػػو مػػن الصػػل وُحػػذفت   )اهلل(
 مػا حػذفت مػن النػاس وأصػلها )الُنػاس( و مػا ُحػذفت   ،اهلمزة للتخفيف

  .اهلمزة من )خّب وشر( وأصلها أخّب وأشر

يقػػاؿ: ألػػَو  ،بػػد  ػػب وتعظػػيمومعػػُب اهلل: مػػأخو ة مػػن اللوىيػػة وىػػي التع
فهػػػػي مشػػػػتقة مػػػػن  وعظمػػػػو ،وأنػػػػاب إليػػػػو ،وأحبػػػػو ،إليػػػػو أي: اشػػػػتاؽ إليػػػػو

 .أي: معبػود ،وعليػو فيكػوف إلػو مبعػُب مػألوه  وىي احملبة والتعظيم ،اللوىية
  .وىل ِفَعاؿ تأيت مبعُب مفعوؿ؟ نقوؿ: نعم؛ مثل فراش مبعُب مفروش

قػاؿ بعػع العلمػاء: إنػو مبعػُب ؟ أـ أنػو خيتلػف ،وىل الرحيم مبعػُب الػرمحن
  ،وعلى ىذا فيكوف ممل داً ال  الماً مستقالً  ،الرمحن
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ولكن بعع العلماء قاؿ: إف املعُب خيتلف؛ وال ميكن أف نقوؿ إنو مبعُب 
 الرمحن لو هْب: 

يعػػػِب أنػػػو إ ا قػػػاؿ لنػػػا  ،ػ أف الصػػػل يف الكػػػالـ التأسػػػيس ال التو يػػػد ٔ
فإننػػا نقػػوؿ لػػو إف الصػػل أتػػا   ،اشػػخص إف ىػػذه الكلمػػة ممل ػػدة ملػػا قبلهػػ

و لػػػػ  لف الصػػػػل يف التو يػػػػد  ،تفيػػػػد معػػػػُب غػػػػّب الوؿ ،  لمػػػػة مسػػػػتقلة
 ،ػ اختالؼ بناية الكلمة الو  ٕ.والصل يف الكالـ عدـ الزيادة ، الزيادة

والقاعػدة يف اللغػة  ،والػرحيم علػى ونف فعيػل ،وىي الرمحن علػى ونف فعػالف
 .دؿ  على اختالؼ املعُبالعربية: أف اختالؼ املبُب ي

فمػا و ػو اخلػالؼ؟ قػاؿ بعػع العلمػاء: إف الػرمحن  ،إ اً البػد أنػو خمتلػف
لف رمحػػة اهلل  ،والػػرحيم يػػدؿ علػػى الرمحػػة اخلاصػػة ،يػػدؿ علػػى الرمحػػة العامػػة

ػ رمحػة خاصػة؛ وىػي  ٕ .ػ رمحػة عامػة؛ وىػي جلميػع اخللػا ٔتعا  نوعػاف: 
 .(ٖٗ{ )الحػػزاب: ْلُممْلِمِنَْب َرِحيمػػاً َ ػػاَف بِػػاللمػػملمنْب  مػػا قػػاؿ تعػػا :  وَ 

فمعػُب  ،والػرحيم يػدؿ علػى الفعػل ،وبعضهم قاؿ: الرمحن يدؿ على الصفة
 ، واملػراد بػالرحيم إيصػاؿ الرمحػة إ  املرحػـو ،الرمحن يعِب  و الرمحة الواسػعة

والقػوؿ  .والػرحيم مالحظػاً فيػو الفعػل ،فيكوف الرمحن مالحظػاً فيػو الوصػف
والػرحيم يػدؿ  ،وؿ الثػاين وىػو أف الػرمحن يػدؿ علػى الصػفةالقرب ىػو: القػ

 .على الفعل
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 ب ا ة شرح ال نظومة

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــــــ  ُأرســـــــــــال  ـــــــــــر نب ـــــــــــ  م  ـــــــــــٍ  َخِي ـــــــــــ  ياً ع  ـــــــــــ أُ بال  ـــــــــــِ  ُمَص  أب
 اْليػػػػاة والعلػػػػم، والسػػػػمع،   اهلل تعػػػػا  ُيمػػػػد مبػػػػا لػػػػو مػػػػن الصػػػػفات الالنمػػػػة

وأمػػا   الرضػػى واْلػػب والكػػره وغّبىػػا.  يػػةواملتعد ، والو ػػو، وغّبىػػا. روالبصػػ
الشػػكر فػػال يشػػكر إال علػػى الصػػفات املتعديػػة ال الصػػفات الالنمػػة، ومػػن 
ىػػػذه اْليثيػػػو صػػػار اْلمػػػد أعػػػم مػػػن الشػػػكر، ومػػػن  هػػػة أخػػػرى أف اْلمػػػد 
يكوف باللساف، والقلب، والشكر يكوف باللساف والقلػب، واجلػوارح. فمػن 

 .ىذه اْليثية صار اْلمد أخص والشكر أعم

وىػذا  ،ىو: طلب الثناء عليو مػن اهلل تعػا  ومعُب الصالة على النيب 
أما إ ا وقعت مػن اهلل تعػا  فمعناىػا ثنػاء  ،ما إ ا وقعت الصالة من البشر
وأما مػن قػاؿ إف  ،وىذا ىو قوؿ أيب العالية ،اهلل تعا  عليو يف املأل العلى

يضػػّعُفو قولػػو  ،ضػػعيفٌ  فػػإف ىػػذا القػػوؿ ،الصػػالة مػػن اهلل تعػػا  تعػػِب الرمحػػة
{ أُولَػػػػِقَ  ُىػػػُم اْلُمْهتَػػػُدوفَ  أُولَػػػػِقَ  َعلَػػػْيِهْم َصػػػَلَوٌت مِّػػػن رَّهْبِػػػْم َوَرمْحَػػػٌة وَ تعا :

   ،(ٚ٘ٔ)البقرة: 

لكػػػاف معػػُب االيػػػة أي: أولقػػ  علػػػيهم  ،ولػػو  انػػػت الصػػالة مبعػػػُب الرمحػػة
أسػػيس؛ وىػػذا ال يسػػتقيمأل والصػػل يف الكػػالـ الت ،رمحػػاٌت مػػن رهبػػم ورمحػػة
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صػػار عطػػف مماثػػل علػػى  ،فػػإ ا قلنػػا إف املعػػُب أي: رمحػػات مػػن رهبػػم ورمحػػة
الصػػػحيح ىػػػو: القػػػوؿ الوؿ وىػػػو أف صػػػالة اهلل علػػػى عبػػػده ثنػػػا ه . و مماثػػػل

وبػػْب ُممػػد وأمحػػد فػػرؽ يف الصػػيغة واملعػػُب: أمػػا يف  .عليػػو يف املػػأل العلػػى
 .وأمحد: اسم تفضيل ،الصيغة: فمحمد: اسم مفعوؿ

  نهمػػا يف املعػػُب: ففػػي ُممػػد: يكػػوف الفعػػل واقعػػاً مػػن النػػاسأمػػا الفػػرؽ بي
 يعػػِب أنػػو  ،ويف أمحػػد: يكػػوف الفعػػل واقعػػاً منػػو .أي: أف النػػاس ُيمدونػػو
 .يكوف واقعاً عليو يعِب أنو ىو أحُا الناس أف ُُيمد ،أمحُد الناس هلل تعا 

وأمحػػد أي  ػػاف محػػده علػػى و ػػو يسػػتحقو؛  .فيكػػوف ُممػػٌد مُحػػَد بالفعػػل
 ولعػػػػل ىػػػػذا ىػػػػو السػػػػر يف أف اهلل تعػػػػا  أهلػػػػم ،و أحػػػػا  النػػػػاس أف ُُيمػػػػدلنػػػػ

حٌب ،الصػفى ِمن بَػْعػِدى امْسُػُو َأمْحَُد{ َوُمَبشِّراً ِبَرُسوٍؿ يَْأتِ عيسى أف يقوؿ:
 .وأنو أحا  الناس بأف ُُيمد ،يبْب لبِب إسرا يل أنو أمحُد الناس هلل تعا 

لف النػػيب  ،ْب النبػػوة والرسػػالةوقولػػو خػػّب نػػيب أرسػػال:  ػػع اململلػػف ىنػػا بػػ
أو ىػػو مشػػتا مػػن النبػػوة أي نبػػا  ،مشػػتا مػػع النبػػأ فهػػو فعيػػٌل مبعػػُب مفعػػوؿ

أ مػل مػْن أرسػل  وُممػد  ،والنيب ال ش  أنو رفيع الرتبة ،ينبوا إ ا ارتفع
واململلػف ىنػا قػاؿ نػيب  .وهلػذا قػاؿ ُممػد خػّب نػيب أرسػالً  ،وأ مل من أنىبء

  .و ل  لف  ل رسوؿ نيب ،أُرسالأُرسال: و  يقل خّب رسوؿ 
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ومػػن  هػػة أخػػرى: أنػػو إ ا قػػاؿ: خػػّب رسػػوؿ: فػػإف لفػػظ الرسػػوؿ يشػػمل 
ويشػػمل الرسػػوؿ البشػػري وىػػو  ،الرسػػوؿ امللكػػي وىػػو   يػػل عليػػو السػػالـ

واللػف .الرسوؿ امللكػياململلف: ُممد ارج منو ويف قوؿ لكنأل  ،ُممد 
 .أي: إطالؽ الروي ،ؽيف قولو: أُرسال ُيسميها العلماء ألف ا طال

 

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــــ     ـــــــــ  وَح  وذي مـــــــــن أقســـــــــاِم ال ـــــــــ    عـــــــــ    وكـــــــــ   واحـــــــــٍ  أت
 .املػػػراد بقولػػػو )أقسػػػاـ اْلػػػديث( ىنػػػا علػػػم الدرايػػػة. قولػػػو ) ي( اسػػػم إشػػػارة

وقولػو )و ػل واحػد أتػى وحػدَّه( أي أف   .وقولو )عدَّه( أي عػدد لػيس بكثػّب
وقولػو )أتػى وحػدَّه( الػواو ىنػا  .اململلػف  ل واحد من ىذه القساـ  اء بو

وىنػػػػا قاعػػػػدة وىػػػػي: إ ا ُعطػػػػف علػػػػى  ،و)حػػػػدَّه( مفعػػػػوؿ معػػػػو ،واو املعيَّػػػػة
ومعػُب  .الضمّب املستَب فالفصح أف تكوف الواو للمعية ويُنصب ما بعػدىا

ويشػػػَبط يف اْلػػػد أف   واْلػػػد : ىػػػو التعريػػػف بالشػػػيء ،)حػػػدَّه( أي تعريفػػػو
يعِب أف اْلّد ُيشَبط أال خيرج عنػو شػيء  ،ساً يكوف مطرد وأف يكوف منعك

وعلػى  ػل حػاؿ فاْلػد  .وأال يدخل فيو شيء من غػّب احملػدود ،من احملدود
 .«املميز لو عن غّبه ،الوصف احمليط مبوصوفو»وىو:  ،ىو التعريف
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 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــ يُ  وهـــــــَو مـــــــا ا ـــــــ  تأو ُل ـــــــا الص  ـــــــ  ُ شـــــــّذ أو  ـَُع  َصـــــــ  إســـــــَناُ ُ  وَل
ولػػو: )أوهلػػا الصػػحيح( بػػدأ اململلػػف بػػذ ر أقسػػاـ اْلػػديث وقػػدَّـ الصػػحيح ق

مث عرَّفػو فقػاؿ: )وىػو مػا اتصػل إسػناده( يعػِب  ،لنو أشرؼ أقسػاـ اْلػديث
)و  ُيشػػذَّ أو  . مػػا ُروي بإسػػناد متصػػل  يػػث يأخػػذه  ػػل راوي عمػػن فوقػػو

  .يُػَعل( يعِب يشَبط أف ال يكوف شا أا وال معلالً 

 ،إمػػا يف العػػدد ،الػػذي يرويػػو الثقػػة خمالفػػاً ملػػن ىػػو أر ػػح منػػووالشػػا   ىػػو: 
وقػد  ،والشذو : قد يكوف يف حػديث واحػد .أو يف العدالة ،أو يف الصدؽ

تى عػن  مثالو: ما ورد يف السنن أف النيب  .يكوف يف حديثْب منفصلْب
لكػػن  ،واْلػػديث ال بػػأس بػػو مػػن حيػػث السػػند ،الصػػياـ إ ا انتصػػف شػػعباف

ال تقػدموا رمضػاف بصػـو يػـو »يف الصحيحْب أنو قاؿ:   ثبت عن النيب
فإ ا أخذنا باْلديث الثػاين « وال يومْب إال ر ل  اف يصـو صوماً فليصمو

الػػػػوارد يف الصػػػػحيحْب قلنػػػػا إف فيػػػػو داللػػػػة علػػػػى أف الصػػػػياـ بعػػػػد منتصػػػػف 
لف النهػػي ُحػػدد مبػػا قبػػل رمضػػاف بيػػـو أو  ،ولػػيس فيػػو شػػيء ،شػػعباف  ػػا ز

 ،نا بػػػالوؿ فنقػػػوؿ إف النهػػػي يبػػػدأ مػػػن منتصػػػف شػػػعبافوإ ا أخػػػذ ،يػػػومْب
فأخػػذ ا مػػاـ أمحػػد باْلػػديث الػػوارد يف الصػػحيحْب وىػػو النهػػي عػػن تقػػدـ 
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 ،يعػِب بػو حػديث السػنن ،وقػاؿ إف ىػذا شػا  ،رمضاف بصـو يـو أو يومْب
 .لنو خمالف ملن ىو أر ح منو إ  أف ىذا يف الصحيحْب و اؾ يف السنن

مثالػػو: يف صػػحيح . ا ُعلػػم بالضػػرورة مػػن الػػدينومػػن الشػػذو : أف خيػػالف مػػ
فيُنشػىء  ،أنو يبقى يف النار فضٌل عمن دخلها من أىل الدنيا»البخاري رواية 

 .«اهلل هلا أقواماً فيدخلهم النار

مث رواه ر ػػالف مثلػػو يف  ،ولػػو أف ر ػػاًل ثقػػة عػػداًل روى حػػديثاً علػػى و ػػو
فػػال يكػػوف  ،ؿ شػػا نقػػوؿ: اْلػػديث الو  ،العدالػػة علػػى و ػػو خمػػالف لػػألوؿ
ورواه  ،ولػػو روى إنسػػاف حػػديثاً علػػى و ػػو .صػػحيحاً وإف رواه العػػدؿ الثقػػة

وىػػذا الثػػاين أقػػوى يف العدالػػة أو يف  ،إنسػػاٌف اخػػر علػػى و ػػو خيػػالف الوؿ
 .فيكوف الوؿ شا أا ،الضبط

ومعػػػُب العلػػػة يف  ،قولػػػو )أو يُػَعػػػلَّ( معنػػػاه أي يُقػػػدح فيػػػو بعلػػػة  نػػػع قبولػػػو
وهلػػذا . يو ػػب خػػروج البػػدف عػػن االعتػػداؿ الطبيعػػي الصػػل ىػػي: وصػػفٌ 
فالعلػػة مػػرض  نػػع مػػن  ،يعػػِب أنػػو عليػػل أي مػػريع ،يقػػاؿ: فػػالٌف فيػػو علػػة

والعلػػػة يف اْلػػػديث معناىػػػا قريبػػػة مػػػن ىػػػذا وىػػػي: وصػػػٌف  .سػػػالمة البػػػدف
والعلػػة القادحػػة اختلػػف فيهػػا العلمػػاء  .يو ػػب خػػروج اْلػػديث عػػن القبػػوؿ

قػػػد يػػػرى أف يف اْلػػػديث علػػػة  ،بعػػػع العلمػػػاء؛ و لػػػ  لف  ثػػػّباً اختالفػػػاً  
ومثالػػػػو: لػػػػو أف  .وبعضػػػػهم قػػػػد ال يراىػػػػا علػػػػة قادحػػػػة ،تو ػػػػب القػػػػدح فيػػػػو

شخصاً ظن أف ىذا اْلػديث خمػالٌف ملػا ىػو أر ػح منػو لقػاؿ: إف اْلػديث 
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 ،فػػػإ ا  ػػػاء اخػػػر وتأمػػػل اْلػػػديث و ػػػد أنػػػو ال خيالفػػػو ،مث ال يقبلػػػو ،شػػػا 
فقػد خيفػى علػى  ،العلػة أمػر خفػي فبالتا  ُيكم بصحة اْلػديثأل لف أمػر

ويػػأيت اخػػر ويتبػػْب لػػو و ػػو  ،ا نسػػاف و ػػو ارتفػػاع العلػػة فيعللػػو هبػػذه العلػػة
 .ارتفاع العلة فال يعللو

يف قصػة القػالدة  ولنضرب علػى  لػ  مػثاًل  ػديث فضػالة بػن عبيػد 
فُفصػلت فو ػد  ،والػدينار نقػد  ىػيب ،الذىبية الٍب بيعت بػاثِب عشػر دينػاراً 

  .من اثِب عشر ديناراً  فيها أ ثر

علػة غػّب قادحػة  وىذه العلة ال ش  أتػا واختلف الرواة يف مقدار الثمن
و لػػػ  لف اخػػػتالفهم يف الػػػثمن ال يػػػملثر يف صػػػميم موضػػػوع  ،يف اْلػػػديث

ال جيػػون وال  ،إ ا  ػػاف معػػو غػػّبه ،اْلػػديث وىػػو: أف بيػػع الػػذىب بالػػذىب
حيػػػث  ،لنػػػيب الػػػذي اشػػػَباه منػػػو ا و ػػػذل  قصػػػة بعػػػّب  ػػػابر  .يصػػػح

فهػػذا  ،أو أقػػل ،أو أ ثػػر ،ىػػل ىػػو أوقيػػة ،اختلػػف الػػرواة يف ذػػن ىػػذا البعػػّب
لف موضػوع اْلػديث ىػو: شػراء  ،اخلالؼ ال يعت  عّلة قادحة يف اْلديث

واشَباط  ػابر أف ُيملػو اجلمػل إ   ،اجلمل من  ابر بثمن معْب النيب 
أحػدمها يرويػو بصػفة  ،فومن العلل القادحة: أف يروي اْلديث إثنػا .املدينة
  .واالخر يرويو بصفة ا ثبات ،النفي
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 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ــــــــ  ُمْعَتَ ــــــــٌ  فــــــــ  َضــــــــْبِطِ  ونـَْقِ ــــــــِ   ــــــــِ  َعــــــــْ ٌل ضــــــــاِبٌ  َعــــــــن مث    ـَْرو 
إ ا  ػػػاف الطريػػػا مسػػػتقيماً لػػػيس فيػػػو  ،والعػػػدؿ يف الصػػػل ىػػػو: االسػػػتقامة

تضػػػػػػي لكنػػػػػػو عنػػػػػػد أىػػػػػػل العلػػػػػػم ىػػػػػػو: وصػػػػػػف يف الشػػػػػػخص يق ،اعو ػػػػػػاج
فالفاسػػا لػػيس بعػػدؿ؛ لنػػو لػػيس مسػػتقيماً . واملػػروءة ،يف الػػدين ،االسػػتقامة
وىػػػػو مػػػػن أصػػػػدؽ  ،و ػػػػدنا شخصػػػػاً ال يصػػػػلي مػػػػع اجلماعػػػػة فلػػػػو يف دينػػػػو
والػدليل علػى ىػذا قػوؿ اهلل:  فما رواه ال يقبل منو ،فإنو ليس بعدؿ ،الناس

 . (ٙ)اْلجرات: ٍإ فَػَتبَػيػَُّنوْا{اِسُا بَِنبَ  يأَيػ َها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإف َ آءَُ ْم فَ 

بػػػػدليل قولػػػػو تعػػػػا :  َوَأْشػػػػِهُدواْ َ َوى َعػػػػْدٍؿ  ، أمػػػػا العػػػػدؿ فيقبػػػػُل خػػػػ ه
إ  أف  ،و  يأمرنػػػا بإشػػػهادىم إال لنقبػػػل شػػػهادهتم ،(ٕمِّػػػنُكْم{ )الطػػػالؽ: 

 .المر بقبوؿ شهادة من ال تقبل شهادتو ال فا دة منو وىو لغٌو مػن القػوؿ
 ،أىػػػل العلػػػم يف تعريفهػػػا ىػػػو: أف يفعػػػل مػػػا جُيّملُػػػُو ويزيُنػػػوُ أمػػػا املػػػروءة فقػػػاؿ 

 .ويدع ما يُدّنسو ويشينو

فإننػػػا نأخػػػذ مبػػػا ىػػػو  ،إ ا اختلػػف العلمػػػاء يف مثػػػل ىػػػذه املسػػػألة وغّبىػػاو 
فإننػػا نأخػػذ  ،فػػإ ا  ػػاف الػػذي وثقػػو أعلػػم  ػػاؿ الشػػخص مػػن غػػّبه ،أر ػػح

اف بػػػأف  ػػػاف  ػػػل أمػػػا إف تسػػػاوى المػػػر . بقولػػػو؛ لنػػػو أعلػػػُم  الػػػو مػػػن غػػػّبه
 . أو  هلنا المر يف  ل  ،واحد منهما بعيداً عن  ل  الشخص
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بناء على  ،أو نأخذ بالتجريح ،قد اختلف العلماء: ىل نأخذ بالتعديلو 
أو الصػػل فيػػو عػػدـ العدالػػة؟ وفصَّػػل  ،أنػػو ىػػل الصػػل يف ا نسػػاف العدالػػة

قػوؿ: املعػدؿ واملفسَّػر مثػل أف ي ،بعضهم فقاؿ: يقبل منهما ما  اف مفسػراً 
 ،ومػػا   ػػر فيػػو مػػن اجلػػرح فقػػد تػػاب منػػو ،الػػذي وصػػفو بالعدالػػة: ىػػو عػػدؿٌ 
ػػراً . مثػػل: أف جُيػػرح بأنػػو يشػػرب اخلمػػر ػػرا  ،وإف   يكػػن أحػػدمها مفسِّ أو َفسَّ

 ،فهنا نقوؿ: إف  ػاف اجلػرح أو التعػديل غػّب مفسػر ، يعاً شيقاً عن الراوي
التوقػػػػف يف حػػػػاؿ ىػػػػذا  فالوا ػػػػب ،فينبغػػػػي أف نتوقػػػػف إ ا    ػػػػد مر حػػػػاً 

 .الر ل

مثػػل: أف يكػػوف . ىػػو الػػذي ُيفػػظ مػػا روى دّمػػاًل وأداءً  وقولػػو )ضػػابط(
فػػال تكػػاد اػػرج  لمػػة مػػن فػػم  ،نبيهػػاً يقظػػاً عنػػد دػػديث الشػػيخ للحػػديث

 .الشيخ إال وقد ضبطها وحفظها وىذا ىو التحمل

ا  يػػث أنػػو إ ا أراد أف ُيػػدث مبػػ ،أمػػا الداء: فػػأف يكػػوف قليػػل النسػػياف
فالبػػد مػػن الضػػبط يف اْلػػالْب يف  ،أداه  مػػا مسعػػو  امػػاً  ،مسعػػو مػػن الشػػيخ
 .وحاؿ الداء ،حاؿ التحمل

أو أف  ،وضػػد الضػػبط ىػػو: أف يكػػوف ا نسػػاف لديػػو غفلػػة عنػػد التحمػػل
 .مثلو يكوف  ثّب النسياف عند الداء



 

   21 

أي أنػػػػو البػػػػد أف يكػػػػوف الػػػػراوي متصػػػػفاً بالعدالػػػػة   وقولػػػػو: )عػػػػن مثلػػػػو(
فلػػػػو روى عػػػػدؿ عػػػػن . يرويػػػػو عمػػػػن اتصػػػػف بالعدالػػػػة والضػػػػبطو  ،والضػػػػبط
و ػػػػذا إ ا روى إنسػػػػاف عػػػػدؿ  يػػػػد  ،فػػػػال يكػػػػوف حديثػػػػو صػػػػحيحاً  ،فاسػػػػا
وال  ،فػػإف حديثػػو ال يقبػػل ، ثػػّب النسػػياف  ،عػػن ر ػػل سػػيء اْلفػػظ ،اْلفػػظ

 .لنو   يروه عن ر ل ضابط ،يكوف صحيحاً 
 

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــُ  ال كالصـــــ يِ  اشـــــتَـَ َرْ  واَل َســـــُن ال عـــــروُ  طُْرقـــــاً  ـــــَ ْ  رَجاُل  وَغ
: القسػػم الثػػاين ، واْلسػػن يف املنظومػػة ىػػوانتقػػل اململلػػف إ  تعريػػف اْلسػػن

، عػروؼ طرقػاً( يعػِب املعروفػة طرقػوويقوؿ يف تعريفػو )امل، من أقساـ اْلديث
ف ىذا الراوي يروي عن أىل البصػرة، وىػذا عػن أىػل  يث يكوف معلوماً أ

أىػػػل الشػػػاـ، وىػػػذا عػػػن أىػػػل مصػػػر، وىػػػذا عػػػن أىػػػل عػػػن  ، وىػػػذاالكوفػػػة
عػػػِب أف قولػػػو: )وغػػػدت ر الػػػو ال  الصػػػحيح( ي. اْلجػػػان، ومػػػا أشػػػبو  لػػػ 

هرت( إ اً ، وهلػذا قػاؿ )ال  الصػحيح اشػتر الو أخف من ر ػاؿ الصػحيح
، ر الػو ليسػوا  ر ػاؿ اْلػديث الصػحيح، بأف خيتلف اْلسن عن الصحيح

 .حيح يف الضبطا  ر اؿ اْلديث الصواملراد أتم ليسو 

،  اْلافظ ابن حجر املتأخروف الذين بسطوا ىذا الفن وهلذا قاؿ العلماء
، فػػرؽ واحػػد ديث اْلسػػنرمحػػو اهلل: إف الفػػرؽ بػػْب اْلػػديث الصػػحيح واْلػػ
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ـ  الضػػػػبط، قػػػػل يف اْلسػػػػن: خفيػػػػف وىػػػػو بػػػػد ؿ أف تقػػػػوؿ يف الصػػػػحيح تػػػػا
. سػػػػن ػػػػودة يف الصػػػػحيح مو ػػػػودة يف اْل، وإال فبقيػػػػة الشػػػػروط املو الضػػػػبط

ه عػػػدٌؿ، خفيػػػف الضػػػبط، بسػػػند وعلػػػى ىػػػذا فتعريػػػف اْلسػػػن ىػػػو: مػػػا روا
 .خال من الشذو  ، والعلة القادحة، و متصل

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 وكـــ   مــــا َعــــن رُتَبــــِة اُل ســــِن َقْصــــر فَ ــــَو ال  ــــعيُ  وهــــَو أْقســــاماً ُكثـُــــْر 
ػ  ٕ .ػ الصػحيح لذاتػو ٔأقسػاـ اْلػديث علػى مػا حػرره ابػن حجػر وغػّبه: 

 .ػ الضعيف ٘ .ػ اْلسن لغّبه ٗ .ػ اْلسن لذاتو ٖ .الصحيح لغّبه
ومُسػػي صػػحيحاً لغػػّبه؛  ، لغػػّبه: ىػػو اْلسػػن إ ا تعػػددت طرقػػو فالصػػحيح

 .لنو إمنا وصل إ  در ة الصحة من أ ل تعدد الطرؽ
علػػى و ػػو جيػػ  بعضػػها  ،اْلسػػن لغػػّبه: فهػػو الضػػعيف إ ا تعػػددت طرقػػو

ملػا ا؟ لننػا لػو نظرنػا إ   ػل إسػناد علػى  .غػّبهفإنػو يكػوف حسػناً ل ، بعضاً 
لكػػن با تمػػاع بعضػػها إ  بعػػع صػػار  ،انفػػراده   يصػػل إ  در ػػة اْلسػػن

 .أما الضعيف فهو: ما ليس بصحيح وال حسن .حسناً 

و لهػػػا ُحجػػػة مػػػا عػػػدا  ،و يػػػع ىػػػذه القسػػػاـ مقبولػػػة مػػػا عػػػدا الضػػػعيف
ديث هبا؛ لتػا  لهػا و يع ىذه القساـ جيون نقلو للناس والتح .الضعيف
إال  ،أو التحػػػدث بػػػو ،فػػػال جيػػػون نقلػػػو ،مػػػا عػػػدا الضػػػعيف ،وحجػػػة ،مقبولػػة
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بػػػدوف أف يبػػػْب ضػػػعفو  ،لف الػػػذي ينقػػػل اْلػػػديث الضػػػعيف ،مبينػػػاً ضػػػعفو
 .فهو أحد الكا بْب على النيب  ،للناس

 ،واسػػػػتنثُب بعػػػػع العلمػػػػاء الحاديػػػػػث الػػػػٍب تُػػػػروى يف الَبغيػػػػب والَبىيػػػػػب
ػ أف يكػػوف اْلػػديث  ٔلضػػعيف منهػػا لكػػن بأربعػػة شػػروط: فأ ػػانوا روايػػة ا

فػػإف  ػػاف شػػديداً  ،ػ أال يكػػوف الضػػعيف شػػديداً  ٕ .يف الَبغيػب والَبىيػػب
ػ أف يكػوف اْلػديث لػو  ٖ .ولو  اف يف الَبغيب والَبىيب ،فال جتون روايتو

مثالو: لػو  اءنػا حػديث يرغِّػب  ،أصل صحيح ثابت يف الكتاب أو السنة
واخػػر يُرغػػب يف  ،وحػػديث اخػػر يرغػػب يف صػػالة اجلماعػػة ،يف بػر الوالػػدين

ويف  ،ولكػػن قػػد ورد يف بػػر الوالػػدين ،قػػراءة القػػراف و لهػػا أحاديػػث ضػػعيفة
ويف قػػػػراءة القػػػػراف أحاديػػػػث صػػػػحيحة ثابتػػػػة يف الكتػػػػاب  ،صػػػػالة اجلماعػػػػة

لنػو ال جيػػون أف يعتقػػد أف النػػيب  ،قالػػو ػ أال يعتقػػد أف النػػيب  ٗ .والسػنة
 ال إ ا  اف قد صح عنو  ل قاؿ حديثاً إ. 

اْلديث الضعيف: ىو ما قلت رتبتو عن اْلسن، وىو ما  اف يف السند 
 أحد عشرة أشياء تتعلا بالضبط ومخسو تتعلا بالعدالة.

 غفلتػػػو.  - ٕفحػػػ  غلطػػػو.  - ٔفالشػػػياء الػػػٍب تتعلػػػا بالضػػػبط ىػػػي: 
 ومهو. -٘خمالفتو.  - ٗ سوء حفظو.  -ٖ

فسػػػػقو وىػػػػذا القسػػػػم  - ٔلعدالػػػػة وىػػػػي: ومخسػػػػة أشػػػػياء باقيػػػػة تتعلػػػػا با
) أفمػن  ػاف مملمنػاً  مػن   ولػو تعػا :ينقسم إ  قسػمْب: خمػرج عػن امللػة  ق
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) يا أيهػا الػذين وغّب خمرج من امللة  قولو تعا : اف فاسقاً ال يستووف (. 
 امنوا إف  اء م فاسا بنبأ فتبينوا(.

 هالػػة   -٘بدعػػة الػػراوي.   -ٗهتمتػػو بػػذل .  -ٖ ػػذب الػػراوي.     -ٕ
 الراوي.

أف  -ٕأف يكػػوف ضػػعيفاً.  -ٔواْلػػديث الضػػعيف لػػو ثػػالث حػػاالت: 
 أف يكوف موضوعاً. -ٖ يكوف شديد الضعف.

 .)) الكػػػػيس مػػػػن داف نفسػػػػو وعمػػػػل ملػػػػا بعػػػػد املػػػػوت((مثالػػػػو : حػػػػديث 
اْلػػديث يف إسػػناده أبػػوبكر بػػن أيب مػػرمي، وىػػو ضػػعيف اْلػػديث، وملػػا قػػاؿ 

ذىيب بقولػو: ال واهلل أبػوبكر: )) بػن اْلا م: ىذا حػديث صػحيح تعقبػو الػ
 ())جممع على ضعفو ((.٘أيب مرمي (( واه، وقاؿ عنهفي موضع اخر)

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 ومـــــــــا ُأضـــــــــيَ  ل ن بـــــــــ  اال رفـــــــــوُ   ومـــــــــا لتـــــــــاِبٍ  هـــــــــو اال قطـــــــــوُ   
ْلػػديث باعتبػػار مػػن أسػػند إليػػو ينقسػػم إ  ثالثػػة أقسػػاـ: فمػػا انتهػػى سػػنده 

ومػػػا  .ومػػػا انتهػػػى إ  الصػػػحايب فهػػػو املوقػػػوؼ .املرفػػػوعفهػػػو  إ  النػػػيب 
 .واملقطوع غّب املنقطع  ما سيأيت  انتهى إ  من بعده فهو املقطوع

مثػػاؿ  .أو تقريػػر ،أو فعػػل ،مػػن قػػوؿ فػػاملرفوع ىػػو: مػػا أضػػيف إ  النػػيب 
 ومثػاؿ الفعػل: توضػأ النػػيب  (،إمنػا العمػاؿ بالنيػات ): القػوؿ: قولػو 
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للجاريػة: أيػن اهلل؟ قالػػت: يف  ومثػاؿ التقريػر: قولػو  ،فمسػح علػى خفيػو
 .السماء فأقّرىا على  ل 

يكوف مرفوعاً؟ نقوؿ: إف علم بػو  ،أو قيل يف وقتو ،وىل ما فُعل يف وقتو
وإف   يعلػم بػو فلػيس مبرفػوع؛ لنػو  ،فهو مرفػوع؛ لنػو يكػوف قػد أقػر  لػ 

 ونو ُحجة إقػرار وو و   ، ولكنو ُحجة على القوؿ الصحيح ،  ُيضف إليو
احتجػػػوا بػػػإقرار اهلل هلػػػم يف  والػػػدليل علػػػى ىػػػذا: أف الصػػػحابة ، اهلل إيَّػػػاه

 نا نعزؿ : » ما قاؿ  ابر   ،و  ينكر عليهم  ل  ، بعع ما يفعلونو
لنهػػى اهلل عنػػو  ،و ػػأتم يقولػػوف: لػػو  ػػاف ىػػذا الفعػػل حرامػػاً  ،«والقػػراف ينػػزؿ

والػػدليل   اهلل ال يقػػّر اْلػػراـ لف ،بػػذل  أو أوحػػى إ  رسػػولو  ،يف  تابػػو
على  ل  قولو تعا :  َيْسَتْخُفوَف ِمَن النَّػاِس َواَل َيْسػَتْخُفوَف ِمػَن اللَّػِو َوُىػَو 
َمَعُهػػْم ِإْ  يُػبَػيِّتُػػوَف َمػػا اَل يَػْرَضػػى ِمػػَن اْلَقػػْوِؿ وََ ػػاَف اللَّػػُو مبَػػا يَػْعَملُػػوَف ُمُِيطػػاً { 

قػد  ،ا ما ال يرضاه اهلل تعػا  مػن القػوؿفهملالء الذين بيَّتو   (ٛٓٔ)النساء: 
ولكػن ملػا  ػاف فعلهػم غػّب  ،و  يعلػم هبػم النػاس ،استخفوا عن أعْب النػاس

  .مرضي عند اهلل تعا  أنكر اهلل عليهم  ل 

فػػإف ىػػػذا  مُسػػي املرفػػوع مرفوعػػاً الرتفػػاع مرتبتػػو لف السػػند غايتػػو النػػيب و 
تعػػػا  مػػػن اْلػػػديث فإنػػػو  وأمػػػا مػػػا أضػػػيف إ  اهلل .أرفػػػع مػػػا يكػػػوف مرتبػػػة

أو اْلػػػديث الربػػػاين؛ لف  ،أو اْلػػػديث ا هلػػػي ،يسػػػمى: اْلػػػديث القدسػػػي
 .منتهاه إ  رب العاملْب عز و ل
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فإنػػو  ،ػ مػػا ثبػػت لػػو حكػػم الرفػػع ٔومػػا أضػػيف إ  الصػػحايب نوعػػاف: 
فإنػػػو  ،ػ ومػػا   يثبػػػت لػػو حكػػم الرفػػع ٕ .يسػػمى عنػػدىم املرفػػوع حكمػػاً 

   .يسمى موقوفاً 

 ،ىػػو الػػذي لػػيس لال تهػػاد ، اء قػػالوا الضػػابط يف املرفػػوع حكمػػاً والعلمػػ
مثػػػػل: مػػػػا إ ا حػػػػدَّث ، وإمنػػػػا يملخػػػػذ ىػػػػذا عػػػػن الشػػػػرع ،والػػػػرأي فيػػػػو جمػػػػاؿ

فإننػا نقػوؿ فيػو: ىػذا  ،أو الخبػار الغيبيػة ،الصحايب عن أخبار يـو القيامػة
و ػػػذل  لػػػو أف الصػػػحايب  ،مرفػػػوع حكمػػػاً؛ لنػػػو لػػػيس لال تهػػػاد فيػػػو جمػػػاؿ

ومثَّلػوا لػذل   .لقلنػا ىػذا أيضػاً مرفػوع حكمػاً  ،ة   تػرد هبػا السػنةفعل عباد
يف  ل ر عة ثالث  ،صلى يف صالة الكسوؼ بأف علي بن أيب طالب 

وقػالوا: ىػذا ال جمػاؿ  ،مع أف السنة  اءت بر وعْب يف  ل ر عػة ،ر وعات
 لف عدد الر عات أمٌر تػوقيفي ُيتػاج إ  ،وال ميكن فيو ا تهادٌ  ،للرأي فيو

علمػػاً  فلػػوال أف عنػػد علػػي بػػن أيب طالػػب  ،دليػػل مػػن الكتػػاب أو السػػنة
فهذا مرفوٌع حكماً؛ لنػو ال  ،هبذا ما صلى ثالث ر وعات يف ر عة واحدة

  .جماؿ لال تهاد فيو
و مػػا ، فإنػػو مرفػػوع حكمػػاً  ،و ػػذل  إ ا قػػاؿ الصػػحايب: مػػن السػػنة  ػػذا

أقػػػاـ  ،الثيػػػب: مػػػن السػػػنة إ ا تػػػزوج البكػػػر علػػػى قػػػاؿ أنػػػس بػػػن مالػػػ  
  .عندىا سبعاً 
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وأيضػػاً لػػو أخػػ  أحػػٌد مػػن الصػػحابة عػػن اجلنػػة والنػػار لقلنػػا: ىػػذا مرفػػوٌع 
إال أنو ُيشَبط يف ىذا النوع: أال يكوف الصحايب ممن ُعػرؼ بكثػرة  ،حكماً 

فإنو ال يُعتػ  لػو حكػم  ،فإف  اف ممن ُعرفوا بذل  ،الخذ عن بِب إسرا يل
وىػػػػملالء  ثػػػػّبوف  ،قلػػػػو عػػػػن بػػػػِب إسػػػػرا يل؛ الحتمػػػػاؿ أف يكػػػػوف مػػػػا ن الرفػػػػع

  .أمثاؿ: عبداهلل بن عمرو بن العاص 

ىل ىو حجة أـ  ،وىل ما أضيف إ  الصحايب و  يثبت لو حكم الرفع
بشػػرط أال خُيػػالف  ،فمػػنهم مػػن قػػاؿ: بأنػػو حجػػة  ف أىػػل العلػػمتلػػخاال؟ 
وإف خػػػػالف  ،فػػػػإف خػػػػالف نصأػػػػا ُأخػػػػذ بػػػػالنص ،وال صػػػػحابياً اخػػػػر ،نصػػػػاً 

ومػػػنهم مػػػن قػػػاؿ: إف قػػػوؿ الصػػػحايب لػػػيس  .اخػػػر ُأخػػػذ بػػػالرا ح صػػػحابياً 
ومػػػنهم مػػػن قػػػاؿ: . ويصػػػيب وخُيطػػػىء ،لف الصػػػحايب بشػػػر جيتهػػػد ، جػػػة

لف النػيب  رضػي اهلل عنهمػا قواؿ الصػحابة قػوؿ أيب بكػر وعمػراْلجة من أ
  :إف »وقػػاؿ أيضػػػاً: « اقتػػدوا بالػػػذين مػػن بعػػػدي أبػػو بكػػر وعمػػػر»قػػاؿ

  .وأما من سوامها فليس قولو  جة  «يرشدوايطيعوا أبا بكر وعمر 

 ،أف قػػوؿ الصػػحايب حجػػة إف  ػػاف مػػن أىػػل الفقػػو والعلػػم والػػذي يظهػػر
  .وإال فليس  جة
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ػ أف يكػوف  ٔحجػة بثالثػة شػروط:  قػوؿ الصػحايب القػوؿ الصػحيح أفو 
ػ أال خيػالف قػوؿ  ٖ .ػ أال خيػالف نصػاً  ٕ .الصػحايب مػن فقهػاء الصػحابة

 .صحايب اخر

فقيػػل:  إ ا نسػػب الشػػيء إ  عهػد النػػيب  ، ػذل  مػػن املرفػػوع حكمػاً 
وأمثلتػػػو   .فهػػػذا مػػػن املرفػػػوع حكمػػػاً  ، ػػػانوا يفعلػػػوف  ػػػذا يف عهػػػد النػػػيب 

  ثّبة: 

 ) رنػا يف عهػد النػيب  :بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما مثل قوؿ أمساء
ا لػػػو لتػػػ ،علػػػم بػػو فهنػػػا   تصػػػرح بػػأف النػػػيب  فرسػػاً يف املدينػػػة وأ لنػػاه(

 .فإ اً ىو مرفوع حكماً  ،صرحت بو لكاف مرفوعاً صرُياً 

 ػذل  مػػن املرفػػوع حكمػػاً: إ ا قػػاؿ التػػابعي عػػن الصػػحايب: رفعػػو إ  النػػيب 
، أو عػػن أيب ىريػػرة  ،مثػػل مػػا يقولػػو بعػػع التػػابعْب: عػػن أيب ىريػػرة يرفعػػو
  ل ىذا من املرفوع حكماً و ل  لنػو    ،أو عن أيب ىريرة يبلغ بو ، رفعو

 .يصرح فيو بنسبتو إ  النيب 
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 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 واُل ســـــَنُ  اُل ت ِصـــــُ  اإلســـــناِ  ِمـــــْن رَاو ـــــ  حتـــــ  اُل صـــــط   ولـــــ   َـــــِبْن 
ومػن ُنسػب إليػو اْلػديُث فهػو مسػند  ، ل من نسػب اْلػديث فهػو مسػِند

فػػإ ا قػػاؿ: حػػدثِب فػػالٌف  ،أمػػا )السػػند( فهػػم ر ػػاؿ اْلػػديث أي رواتػػو، إليػػو
فهػػػػملالء ىػػػػم سػػػػند اْلػػػػديث؛ لف اْلػػػػديث اعتمػػػػد  ،ف عػػػػن فػػػػالفعػػػػن فػػػػال
أما )ا سناُد(: فقاؿ بعع احملدثْب: ا سناد ىو  .وصاروا سنداً لو ،عليهم
ويعنػوف  ، وىذا التعبػّب يقػع  ثػّباً عنػدىم فيقولػوف: إسػناده صػحيح ،السند

سػػواء   ،فاملسػػند يف اللغػػة ىػػو: مػػا أسػػند إ  قا لػػو،  بػػذل  سػػنده أي الػػرواة
لكػػػػن يف االصػػػػطالح: املسػػػػنُد ىػػػػو ، أو موقوفػػػػاً أو مقطوعػػػػاً  ،ف مرفوعػػػػاً  ػػػػا

 .املرفوع املتصل السند

ـــــــــَطَ   فاُل ت ِصـــــــــْ   ـــــــــ   رَاٍو  ـَت ِصـــــــــْ  إســـــــــَناُ ُ  ل ُ ْص ـــــــــ ِ  ُك ـــــــــا ِبَس  وَم
وأصػػلها يف  ،وىػػي خيػػار الشػػيء ،قولػػو: )املصػػطفى( مػػأخو ة مػػن الصػػفوة

وسػبقت  ،والقاعدة: أنو إ ا ا تمعت الصػاد والتػاء، التاءاللغة )املصتفى( ب
املتصػػل ىػػو: مػػا و  .إحػػدامها بالسػػكوف فإتػػا تُقلػػب طػػاًء فتصػػّب )املصػػطفى(

أو  ،سػػػواء  ػػػاف مرفوعػػػاً  ،اتصػػػل إسػػػناده بػػػأف يػػػروي  ػػػل راوي عمػػػن فوقػػػو
 ،أو غػّب السػماع ،وسػواء  انػت الصػيغة ىػي السػماع ،أو مقطوعػاً  ،موقوفاً 

 .ناده يكوف متصالً فكل ما اتصل إس
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 رح   اهلل   ال ؤل  قال

ــــــأن  الَ تــــــ    ُمَسْ َســــــٌ  قُــــــْ  مــــــا َع ــــــ  َوصــــــٍ  أتَ  ثــــــُ   أمــــــا واهلل أنَب
، ىػذا يف اللغػة ،)املسلسل( اسم مفعوؿ من )َسلسػلو( إ ا ربطػو يف سلسػلة

أو حػاؿ  ،فنقلػوه بصػيغة معينػة ،ويف االصطالح: ىو الػذي اتفػا فيػو الػرواة
 .لسل ىو: التنبيو على أف الراوي قد ضبط الروايةوفا دة املس .معينة

و ػػذل  إ ا اتفػػا الػػرواة علػػى صػػيغة معينػػة مػػن الداء  يػػث أتػػم  لهػػم 
 ،إ  تايػػة السػػند ،قػػاؿ: أنبػأين فػػالف ،قػاؿ أنبػػأين فػػالف ،قػالوا: أنبػػأين فػػالفٌ 

التفػػػاؽ الػػػرواة علػػػى صػػػيغة معػػػْب وىػػػي  ،فإننػػػا نسػػػمي ىػػػذا أيضػػػاً مسلسػػػالً 
   .)أنبأين(

 

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــٌز َمـــــــروي اثنـــــــِين أو ثالثـــــــ  مشـــــــ وٌر مـــــــروي فـــــــوق مـــــــا ثالثـــــــ    َعزِ 
أمػا يف االصػطالح فهػو: مػا رواه  ،العزيز يف اللغة: مأخو  مػن عػزَّ إ ا قػوي

وو ػػو تسػػميتو  .اثنػػاف عػػن اثنػػْب عػػن اثنػػْب إ  أف يصػػل إ  منتهػػى السػػند
يعػػػِب أف العزيػػػز ىػػػو مػػػا رواه  عو)أو( للتنويػػػ ،عزيػػػزاً: لنػػػو قػػػوي بروايػػػة الثػػػاين

ولكػػػن ، أو مػػػا رواه ثالثػػػة عػػػن ثالثػػػة إ  اخػػػره ،اثنػػػاف عػػػن اثنػػػْب إ  اخػػػره
وأف املشػػهور ، املشػػهور عنػػد املتػػأخرين: أف العزيػػز ىػػو: مػػا رواه اثنػػاف فقػػط
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قػػػػوؿ اململلػػػػف )أو ثالثػػػػة(  وعلػػػػى ىػػػػذا فيكػػػػوف ،ىػػػػو: مػػػػا رواه ثالثػػػػة فػػػػأ ثر
 .مر وحاً 

مػا اصػطلح علػى  .ْب مها: ما اشتهر بْب الناسواملشهور يُطلا على معني
أمػػا مػا اشػػتهر بػػْب النػاس فإنػػو أيضػػاً علػى نػػوعْب: )أ( مػػا  .تسػميتو مشػػهوراً 

فأمػػا مػػا اشػػتهر عنػػد  .)ب( مػػا اشػػتهر عنػػد أىػػل العلػػم  اشػػتهر عنػػد العامػػة
ومما اشػتهر مػن الحاديػث عنػدىم )خػّب المسػاء مػا ، العامة: فال حكم لو

ػػد وُعبِّػػد( بػػل  ،و  يصػػح  لػػ  عػػن النػػيب  ،حػػديث ال أصػػل لػػو وىػػو محِّ
وأفضػػل مػػا  .«وعبػػدالرمحن ، أحػػب المسػػاء إ  اهلل عبػػداهلل»:قػػاؿ النػػيب 

دور علػػى  تػػب يف ىػػذا البػػاب  تػػاب )  ييػػز الطيػػب مػػن اخلبيػػث فيمػػا يػػ
 .ألسنة الناس من اْلديث (

وإف  والنوع الثاين ىو املشػهور عنػد العلمػاء فهػذا ُيػتب بػو بعػع العلمػاء
وقبػػػوهلم إيػػػاه  ،ويقػػػوؿ: لف اشػػػتهاره عنػػػد أىػػػل العلػػػم ،  يكػػػن لػػػو إسػػػناد

ال يقػػاد الوالػػد »ومػػن  لػػ  حػػديث ، يػػدؿ علػػى أف لػػو أصػػالً  ،وأخػػذىم بػػو
 ،وىػػو مشػػهور عنػػد العلمػػاء ،يعػػِب ال يُقتػػل الوالػػد بالولػػد قصاصػػاً « بالولػػد

 وقػػػػػاؿ لف اشػػػػػتهاره عنػػػػػد العلمػػػػػاء وتػػػػػداوهلم إيػػػػػاه ،فمػػػػػنهم مػػػػػن أخػػػػػذ بػػػػػو
، ومػػػن العلمػػػاء مػػػن   يعتػػػ  هبػػػذا .واسػػػتدالهلم بػػػو يػػػدؿ علػػػى أف لػػػو أصػػػالً 

أمػػػا إف   ومػػػنهم مػػػن فصَّػػػل وقػػػاؿ: إف   خُيػػػالف ظػػػاىر الػػػنص فهػػػو مقبػػػوؿ
  ،خالف ظاىر النص فهو مردود
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 ،وىػػذا أقػػرب القػػواؿ الثالثػػة وىػػو: أف مػػا اشػػتهر بػػْب العلمػػاء يُنظػػر فيػػو
مػثاًل )ال  ،الف نصأػا فلػيس مبقبػوؿوإف خػ ،فإف   خُيالف نصأا فهػو مقبػوؿ

نَػػا َعلَػػْيِهْم  يُقػػاد الوالػػد بالولػػد( خمػػالف لظػػاىر الػػنص وىػػو قولػػو تعػػا :  وََ َتبػْ
بل وخيالف قولو تعػا :  ..االية  (ِ٘ٗفيَهآ َأفَّ النػَّْفَس بِالنػَّْفِس { )املا دة: 

لَػػى اْْلُػػر  بِػػاْْلُرِّ َواْلَعْبػػدُ  يػػػأَيػ َها الَّػػِذيَن َءاَمنُػػواْ ُ تِػػَب َعلَػػْيُكُم اْلِقَصػػاُص يف    اْلَقتػْ
ال ُيػػل دـ : »وقولػػو  ..( االيػػةٛٚٔنْػَثى { )البقػػرة: بِاْلَعْبػػِد َوااْلنثَػػى بِػػاالْ 

 .اْلديث«  امرىء مسلم إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس

 

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــْ   ـــــــ  ُ َس ـــــــ  راو ل ـــــــا في ـــــــب ٌ  م ـــــــَرْم وم ـــــــن ســـــــعيٍ  عـــــــن َك  معـــــــنعٌن كع
فإنػػػو ال  ،إال ممػػػن ُعػػػرؼ بالتػػػدليس ،حكػػػم املعػػػنعن واملػػػملنن ىػػػو: االتصػػػاؿو 

واملػػبهم ىػػو:   ُُيكػػم باتصػػالو إال بعػػد أف ُيصػػرح بالسػػماع يف موضػػع اخػػر
و ػػػذل  إ ا قػػػاؿ:  ، مثػػػل أف يقػػػوؿ: حػػػدثِب ر ػػػل الػػػذي فيػػػو راو   يسػػػم

د لننا ال ندري من ىو ىذا الثقة فقػ ،حدثِب الثقة فإنو أيضاً يكوف مبهماً 
 .وليس بثقة عند غّبه ،يكوف ثقة عند احملدث
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قػاؿ:  أما ما  اف اْلػديث فيػو عػن ر ػل   يسػمَّ مثػل حػديث أنػٍس 
 ،فػالعرايب ىنػا مػبهم ،خيطػب اْلػديث دخل أعػرايب يػـو اجلمعػة والنػيب 

لف العػػػػػرايب ىنػػػػػا   ُيػػػػػدث  ،لكنػػػػػو ال يػػػػػدخل يف التعريػػػػػف الػػػػػذي معنػػػػػا
حػػٌب  ،وحكػػم املػػبهم أف حديثػػو ال يُقبػػل  .ولكنػػو ُدػػدِّث عنػػو ، باْلػػديث

إال املػػبهم مػػن  ،و لػػ  جلهالتنػػا  ػػاؿ ىػػذا املػػبهم ،يُعلػػم مػػن ىػػو ىػػذا املػػبهم
لف الصػػحابة  لهػػم عػػدوٌؿ ثقػػاٌت بشػػهادة  ،الصػػحابة فػػإف إهبامػػو ال يضػػر

لُػػػوَف تَػْعمَ  اهلل تعػػا  هلػػم يف قولػػػو تعػػا :  وَُ ػػػالأ َوَعػػَد اللَّػػػُو اْلُْْسػػَُب َواللَّػػػُو مبَػػا
ػػٌد رَُّسػػوُؿ اللَّػػِو   (َٓٔخبِػػٌّب { )اْلديػػد: وتز يتػػو إيػػاىم يف قولػػو تعػػا :  ُم َمَّ

نَػُهْم{ )الفتح:  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَآُء بَػيػْ    .(َٜٕوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــزَ  ـــــــْ  انـَ ـــــــذي َق ـــــــال  وِضـــــــ    ذاَك ال ـــــــُ  اَع ـــــــْ  رَجاُل  ّ ـــــــ   مـــــــا قـَ  ال  وُك
فكػل مػا قػل ر ػاؿ السػند فيػو  ، علو عػدد  -ٔوينقسم العلو إ  قسمْب:

و لػػ  لنػػو إ ا قػػلَّ  ،و ػػل مػػا  ثػػر ر ػػاؿ السػػند فيػػو فهػػو نػػانؿ ،فهػػو عػػاؿٍ 
 ،و لما قلت الوسا ط ضعف احتماؿ اخلطػأ ،قلت الوسا ط ،عدد الر اؿ

  علػػو صػػفة -ٕ. د عػػدداً أف يكػػوف أصػػحَّ مػػن النػػانؿوال يلػـز مػػن علػػو السػػن
 .و ل  بأف يكوف ر اؿ السند أثبت يف اْلفظ والعدالة من السند االخر
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 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 ومـــــا أَضـــــ تُ  إلـــــ  األصـــــ اِ  ِمـــــْن قـــــوٍل وفعـــــٍ  ف ـــــو موقـــــوٌ  زُِكـــــْن 
قػػاؿ: )) حػػدثوا  عػػن علػػي  اؿ القػػوؿ مػػا روى البخػػاري يف صػػحيحومثػػ

فعل )) و ل   ومثاؿ ال الناس مبا يعرفوف أتريدوف أف يكذب اهلل ورسولو((.
 رفع اليدين يف  يػع تكبػّبات اجلنػا ز مػن فعػل ابػن عمػر((. رواه البيهقػي 

 يف السنن الك ى.

إ اً  .ومػػات علػى  لػػ  ،مملمنػاً بػو والصػحايب ىػو: مػػن ا تمػع بػػالنيب 
وقولػػػػو  .فإنػػػػو يسػػػػمى عنػػػػد احملػػػػدثْب موقوفػػػػاً  فمػػػػا أضػػػػفتو إ  الصػػػػحابة 

 .)نُِ ْن( يعِب ُعِلم

  ؤل  رح   اهلل قال ال

 وقُـــــــ  غر ـــــــٌ  مـــــــا روى راٍو فقـــــــ وُمْرَســـــــٌ  مْنـــــــُ  الصـــــــَ اب   َســـــــَقْ  
ويف ، أي أطلقهػػا ،ومنػػو أرسػػل الناقػػة يف املرعػػى ،واملرسػػل يف اللغػػة: املطلػػا

وعرفو بعع العلماء   االصطالح عرفو الناظم بأنو: ما سقط منو الصحايب
وىػػػذا  مػػػن النػػػيب  بأنػػػو: مػػػا رفعػػػو التػػػابعي أو الصػػػحايب الػػػذي   يسػػػمع

مػػػن  فػػػإف حػػػديث الصػػػحايب الػػػذي   يسػػػمع مػػػن النػػػيب . التعريػػػف أدؽ
 .واملرسل من أقساـ الضعيف  قبيل املرسل عند احملققْب
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 ،قولػػػػو: )وقُػػػػل غريػػػػػٌب مػػػػا روى راٍو فقػػػػػط( الغريػػػػب مشػػػػػتا مػػػػن الغربػػػػػةو 
والغريػب يف اْلػديث ىػو: مػا . والغريب يف البلد ىو الػذي لػيس مػن أىلهػا

والغرابػة إمػا أف  ،فهػو غريػب ،حٌب ولو  اف الصحايب ،واحد فقط رواه راوٍ 
يعػػِب قػػد يكػػوف اْلػػديث  .أو يف اخػػره  أو يف اثنا ػػو تكػػوف يف: أوؿ السػػند

مث يرويػػو عنػػو  ،غريبػػاً يف اخػػر السػػند   يػػروه إال تػػابعي واحػػد عػػن الصػػحابة
 ،ا ػووقػد يكػوف غريبػاً يف أثن، فيكوف ىػذا غريبػاً يف اخػر السػند ، عدد  بّب

والغريػب قػد يكػوف  ،مث رواه عػن  اعػة ،رواه  اعة وانفػرد بػو عػنهم واحػد
لكػػػن الغالػػػب علػػػى الغرا ػػػب أتػػػا تكػػػوف  ،وقػػػد يكػػػوف ضػػػعيفاً  ، صػػػحيحاً 
 .ضعيفة

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

َقِطـــــــــــُ  األوَصـــــــــــاِل  ـــــــــــ   تصـــــــــــْ  ب ـــــــــــال إْســـــــــــَناُ ُ  ُمنـْ  وُكـــــــــــ   مـــــــــــا ْل
 يتصػػل إسػػناده بػػأي حػػاؿ قولػػو )  يتصػػل إسػػناده( أي أف  ػػل حػػديث  

 .من الحواؿ فإنو يسمى منقطعاً 

ويقسػػم العلمػػاء االنقطػػاع إ  أربعػػة أقسػػاـ: أف يكػػوف االنقطػػاع مػػن أوؿ 
أف يكػوف االنقطػاُع مػن أثنػاء  .أف يكػوف االنقطػاع مػن اخػر السػند .السند

أف يكوف االنقطاُع من أثناء السػند بػإثنْب فػأ ثر علػى  .السند بواحد فقط
  .التوا 
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فأمػػا القسػػم الوؿ وىػػو: إ ا  ػػاف االنقطػػاع مػػن أوؿ السػػند فإنػػو يسػػمى 
اتصػػػػاؿ  ،واملعلػػػػا مػػػػن قسػػػػم الضػػػػعيف؛ لف مػػػػن شػػػػرط الصػػػػحيح .معلقػػػػاً 
وإف   يكػن  ،لكن ما علقو البخاري  انمػاً بػو فهػو صػحيح عنػده ،السند

 ،وإمنا قلنا صػحيح عنػده؛ لنػو يعّلقػو مسػتداًل بػو علػى اْلكػم ،على شرطو
إال بشػيء صػحيح  ،ن أف يستدؿ على ُحكم من أحكاـ اهلل تعػا وال ميك
لسػػاقو بسػػنده  ،لنػػو لػػو  ػػاف علػػى شػػرطو ،لكنػػو لػػيس علػػى شػػرطو ،عنػػده

ومتصػاًل  ،مع أنو ػ رمحو اهلل تعا  ػ رمبا يػأيت بػو معلقػاً يف بػاب ،حٌب يُعرؼ
 .يف باب اخر

ذا ىػػو وأمػػا القسػػم الثػػاين وىػػو: أف يكػػوف االنقطػػاع مػػن اخػػر السػػند فهػػ
وأمػػػا القسػػػم الثالػػػث وىػػػو: أف يكػػػوف االنقطػػػاع مػػػن أثنػػػاء السػػػند  .املرسػػػل

وأمػا القسػم الرابػع وىػو:  .بر ل واحد فهذا يسػمى منقطعػاً يف االصػطالح
أف يكوف االنقطاُع من أثناء السند بر لْب فأ ثر على التوا  فهذا يسػمى 

 .معضالً 

 ول ذا قال ال ؤل  رح   اهلل 

َنـــــــــان واُل ْعَ ـــــــــُ  الســـــــــاِق ُ    نوعـــــــــانام لســـــــــاً  ومـــــــــا أتـــــــــ   ِمْنـــــــــُ  اثـْ
وأصػػػلو مػػػن الد لسػػػة وىػػػي  ،وقولػػػو )مدلسػػػاً( املػػػدلس مػػػأخو  مػػػن التػػػدليس

والتدليس يف البيػع ىػو أف يُظهػر املبيػع بصػفٍة أحسػن ممػا ىػو عليػو  ،الظلمة
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أو أف يصػػػػبغ اجلػػػػدار  ،مثػػػػل أف يصػػػػري اللػػػػي يف ضػػػػرع البهيمػػػػة ،يف الواقػػػػع
أما التػدليس يف اْلػديث  .وىو ليس  ذل  ،و  ديدبأصباغ يظن  الرا ي أنّ 

الوؿ ا سػقاط للشػيخ : مْب:  مػا قػاؿ اململلػف ػ رمحػو اهللفينقسػم إ  قسػ
بػػاف يسػػقط الػػراوي  ،وىػػذا تػػدليس التسػػوية .وأف ينقػػُل عمػػن فوقػػو بعػػن وأف

ىنػاؾ بعػع السػباب . ويروي عمن فوقو بصيغة ظاىرىا االتصػاؿ ،شيخو
يس:  ػػأف يريػػد الػػراوي أف خيفػػي نفسػػو لػػقال يُقػػاؿ دمػػل الػػراوي علػػى التػػدل

أو  ،أو أخفػػى  لػػ  لغػػرض سياسػػي ،عنػػو أنػػو أخػػذ عػػن ىػػذا الشػػيخ مػػثالً 
أو لغػػّب  لػػ  مػػن السػػباب  ،لنػػو خيشػػى علػػى نفسػػو مػػن سػػلطاف أو  ػػوه

إمػا لكونػو  ،أو ل ل أف الشيخ الػذي أسػقطو غػّب مقبػوؿ الروايػة ،الخرى
أو لف شػيخو الػذي روى عنػو أقػل  ،دينأو لكونو قليل الػ ،ضعيف اْلفظ

املهػػم أف أغػػراض إسػػقاط الشػػيخ  ثػػّبة غػػّب ، أو مػػا أشػػبو  لػػ  ،مرتبػػة منػػو
فيسػػقطو مػػن أ ػػل أف  ،لكػػن أسػػوأىا أف يكػػوف الشػػيخ غػػّب عػػدؿ ،ُمصػػورة

 .يصبح اْلديث مقبوالً 

 قال ال ؤل  رح   اهلل 
 أوصــــــــاف  ب ــــــــا بــــــــ  ال  نعــــــــر   والثــــــــان  ال  ســــــــقط  لكــــــــن  صــــــــ 

 ،لنو من الغػ  ،تدليس  ا ز أـ حراـ؟ نقوؿ: الصل فيو أنو حراـوىل ال
وال سػػػيما الغػػػ  يف الشػػػيء « مػػػن غػػػ  فلػػػيس منػػػا: »وقػػػد قػػػاؿ النػػػيب 

وإ ا  ػػاف  ،فهػػذا أعظػػم مػػن الغػػ  يف البيػػع ،الػػذي ينسػػب إ  الرسػػوؿ 
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من غػ  »قاؿ لصاحب الطعاـ الذي أخفى ما أصابتو السماء:  النيب 
وغػػّب  ،مػػع  لػػ  فقػػد  ػػاف يسػػتعملو بعػػع التػػابعْبولكػػن و  .« فلػػيس منػػا
 ،وال يريػػدوف بػػذل  ا سػػاءة إ  سػػنة النػػيب  ،لغػػراض حسػػنة ،التػػابعْب

ولكػن ىػذا يف  ،وإمنا يريدوف بػذل  بعػع الغػراض اْلسػنة ،وال إ  الناس
  .بل نقوؿ: ىم جمتهدوف ،اْلقيقة ال ي ر هلم ما صنعوا
: )) مػػػن غشػػػنا خػػػل يف قولػػػو التػػػدليس دا قػػػاؿ الػػػذىيب رمحػػػو اهلل :

فليس منا ((. لنو يوىم السامعْب أف حديثو متصل وفيو انقطاع، ىػذا إف 
دلػػػس عػػػن ثقػػػة فػػػإف  ػػػاف ضػػػعيفاً فقػػػد خػػػاف اهلل ورسػػػولو. وقػػػاؿ شػػػعبة: )) 

 .الكذب((. رواه اخلطيب يف الكفايةالتدليس أخو 

ف ل ،وىػػو أسػػوأ مػػن الشػػا  ،املنكػػر ىػػو: مػػا خػػالف فيػػو الضػػعيف الثقػػة
الشا  ىو: مػا و . والشا  املخالفة فيو مع الثقة ،املنكر املخالفة مع الضعف

مػػا رواه الر ػػح خمالفػػاً  واحملفػػوظ ىػػو:. رواه الثقػػة خمالفػػاً ملػػن ىػػو أر ػػح منػػو
 .ما رواه الثقة خمالفاً للضعيفواملعروؼ ىو: .وىو مقابل للشا  ،لثقة دونو

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

ـــــــــــا بِـــــــــــ ـــــــــــ اُل رَاٍو َم ـــــــــــُ  إســـــــــــَناٍ  ل ـــــــــــتٍن ِقْســـــــــــُ  إْب  ْ  َراٍو قْســـــــــــُ  وقـَ
ومعػػػُب نكػػػرة واصػػػفة أي أنػػػ  تقػػػدر مػػػا بػػػػ)أي( ، فػػػػ)ما( ىنػػػا نكػػػرة واصػػػفة
وتػأيت نكػرة موصػوفة   ،و)ما( تػأيت نكػرة واصػفة ،والتقدير إبداؿ راٍو أي راوٍ 
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 ما يف قولو تعا :  إف اهلل نِعمَّا يعظكم بو{ ومثاؿ النكرة الواصفة قػوؿ 
 .داؿ راٍو ما(اململلف )إب

لنػػو يػػدؿ علػػى عػػدـ ضػػبط الػػراوي وىػػو  ،واملقلػػوب مػػن قسػػم الضػػعيف  
القسػػػم الوؿ: وىػػػو مػػػا   ػػػره اململلػػػف بقولػػػو )إبػػػداؿ راٍو مػػػا بػػػراٍو  قسػػػمْب:

القسػم الثػاين: وىػو مػا   ػره اململلػف  .قسُم( وىو ما ُيسمَّى بقلػب ا سػناد
 .ملًب ملًب اخربقولو )وقلب إسناد ملًب قسم( ويعِب أف يُقلب إسناد ا

 ،و لػػ  ملػػا علمػػوا أنػػو قػػادـ علػػيهم ، مػػا صػػنع أىػػل بغػػداد مػػع البخػػاري
فوضػعوا لػو  ،ا تمعوا من العراؽ وما حولو وقالوا: نريد أف خنت  ىذا الر ػل

وقلبػػوا السػػانيد  ،ما ػػة حػػديث ووضػػعوا لكػػل حػػديث إسػػناداً غػػّب إسػػناده
نكم عنده عشرة أحاديػث ليخت وا البخاري ػ رمحو اهلل ػ وقالوا:  ل واحد م

فلما  اء البخاري ػ رمحو  ،ووضعوا عشرة ر اؿ حفاظ أقوياء ،يسألو عنها
و ػانوا   ،بدأوا يسوقوف السانيد  لها حٌب انتهػوا منهػا ،ػ وا تمع الناس اهلل

 ،حػٌب أ وىػا  لهػا ، لما ساقوا إسػناداً ومعػو املػًب قػاؿ البخػاري: ال أعرفػو
يُعػػػرض عليػػػو ما ػػػة  ،الر ػػػل ال يعػػػرؼ شػػػيقاً  فالعامػػػة مػػػن النػػػاس قػػػالوا: ىػػػذا
مث  ،يعػِب ال أعػرؼ ىػذا السػند هلػذا اْلػديث ،حديث وىو يقوؿ: ال أعرفو

حػػٌب  ،ػػػ بعػػد  لػػ  وسػػاؽ  ػػل حػػديث بإسػػناده الصػػحيح قػػاـ ػ رمحػػو اهلل
فػأقر وا  ،فعرفوا أف الر ل اية من ايػات اهلل يف اْلفػظ ،انتهى من املا ة  لها

 .  وأ عنوا لو
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ػا ،أنو ال يقع إال لالختبػاروالغالب   يػث يريػد الر ػل أف  ،وقػد يقػع غشأ
فيػػأيت  ،يُػػروِّج اْلػػديث لكػػْن يكػػوف إسػػناده سػػاقطاً يعػػِب  لهػػم ضػػعفاء مػػثالً 

لكنػو بطريػا  ،فهػو نػوع مػن التػدليس ، بإسناد حديث صحيح ويُر بو عليػو
 .اخر

 وأمػػا ،وىنػػاؾ قسػػم اخػػر وىػػو قلػػب املػػًب: وىػػذا الػػذي يعتػػِب بػػو الفقهػػاء
لتػػػػم ينظػػػػروف إ  السػػػػند ىػػػػل ىػػػػو  ،قلػػػػب ا سػػػػناد فيعتػػػػِب بػػػػو احملػػػػدثوف
  .؟صحيح؟ وىل يصح بو اْلديث أـ ال

حيػث  ،لنو ىو الذي يتغّب  بػو اْلكػم ،وأما الفقهاء فيعتنوف بقلب املًب
أف  مػػن  لػػ  مػػثاًل: حػػديث أيب ىريػػرة  .إف ىػػملالء ينظػػروف إ  الداللػػة

اْلػػديث «  يف ظلػػو يػػـو ال ظػػل إال ظلػػوسػػبعة يظلهػػم اهلل »قػػاؿ:  النػػيب 
« ور ػػل تصػػدؽ بصػػدقٍة فأخفاىػػا حػػٌب ال تعلػػم  الػػو مػػا تنفػػا ميينػػو»وفيػػو 

 ،فقلبو بعع الرواة فقاؿ: )حٌب ال تعلم ميينو ما تنفا  الػو( فهػذا مقلػوب
 .والشماؿ مييناً  ،لنو  عل اليمْب  االً 
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 قال ال ؤلُ  رح   اهلل  

 بثَقـــــــــــة أْو ْج ـــــــــــٍ  أْو َقٍصــــــــــر َع َـــــــــــ  ِرَوا َـــــــــــٍة  والَ ــــــــــرُ  مـــــــــــا قـَي ْ تَــــــــــ ُ 
، يعػػػِب أف يػػػروي اْلػػػديث ر ػػػٌل فػػػرد ،الفػػػرد ىػػػو أف ينفػػػرد الػػػراوي باْلػػػديث

 .لكن بعضها صحيح متلقى بالقبوؿ ،والغالب على الفراد الضعف

و  يػػروه  ،أي مػػا انفػػرد بػػو ثقػػة ، ػ مػػا قُػيِّػػَد بثقػػة ٔوأنواعػػو ثالثػػة وىػػي: 
إمنػػػا »: مثػػػل حػػػديث عمػػػر بػػػن اخلطػػػاب  ،ف غػػػّبهلكنػػػو ال خيػػػال ،غػػػّبه

أو أىػل  ،ومراده بػاجلمع أىػل البلػد ،ػ ما قُيَد جبمعٍ  ٕ .« العماؿ بالنيات
أو القبيلػػػػة مبعػػػػُب أف يقػػػػاؿ: تفػػػػرد فػػػػالف بروايػػػػة ىػػػػذا اْلػػػػديث عػػػػن  ،القريػػػػة

ػ وقولػو )أو  ٖ .أو تفرد فالف برواية ىذا اْلديث عن اْلجػانيْب ،الشاميْب
القصػػػر علػػػى الروايػػػػة ىػػػي أف يقػػػاؿ مػػػػثاًل:   يػػػرِو ىػػػػذا  يػػػػة(قصػػػر علػػػى روا

يعػِب أف ىػذا اْلػديث هبػذا املعػُب   يػروه إال  ،اْلديث هبذا املعُب إال فالف
وإال فاْلػديث  ،فتجػد أف القصػر يف الروايػة فقػط ،شخص واحد عن فالف
 .وطرقو  ثّبة ،من طرؽ أخرى مشهور

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 أْو َخَ ـــــــــــا ُمَع  ـــــــــــٌ  ِعْنـــــــــــَ ُهُ  قَـــــــــــْ  ُعرِفَـــــــــــا  وَمـــــــــــا بع َـــــــــــة ُغ ـــــــــــو ٍ 
ويقػػػػػاؿ اْلػػػػػديث  ،ويُقػػػػػاؿ: )اْلػػػػػديث اُلمَعػػػػػّل( ،يقػػػػػاؿ: )اْلػػػػػديث املعلػػػػػل(

 ػػػػل ىػػػػذه االصػػػػطالحات لعلمػػػػاء اْلػػػػديث وال شػػػػ  أف أقرهبػػػػا   ،املعلػػػػوؿ
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 ،لف ونف ُمَعػّل الصػريف ىػو ُمْفَعػل ،للصواب مػن حيػث اللغػة ىػو )اُلمَعػل (
وإ ا نظرنػا إ   ،فتكوف عن حرفْب أوهلما سػا ن ،دةو ل  لف الالـ مشد

لنػػو مػػأخو  مػػن أعلّػػُو يُعل ػػو فهػػو  ،االشػػتقاؽ و ػػدنا أف ىػػذا ىػػو الصػػواب
املعػػل  ىػػو اْلػػديث الػػذي يكػػوف واْلػػديث  .ُمَعػػّل مثػػل أقػػره يقػػره فهػػو مقػػرّ 

لكنهػا  ، ولكنػو بعػد البحػث عنػو يتبػْب أف فيػو علػة قادحػة ،ظاىره الصػحة
باتصػاؿ  ل : أف يُروى اْلديث على أنو مرفوع إ  النيب مثاؿ  . خفية
مث يػػػأيت أحػػػُد  ، ويكػػػوف ىػػػذا ىػػػو املعػػػروؼ املتػػػداوؿ عنػػػد احملػػػدثْب ،السػػػند

 ،اْلفاظ ويقوؿ ىذا اْلديث فيو علة قادحة وىي أف اْلفػاظ رووه منقطعػاً 
بينمػػػا املعػػػروؼ بػػػْب النػػػاس أف  ،وىػػػي االنقطػػػاع ،فتكػػػوف فيػػػو علػػػة ضػػػعف

 .اْلديث متصلٌ 

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 وُذو اْخــــــــــتالِ  َســــــــــَنٍ  أو َمــــــــــْتٍن ُم ــــــــــَطِرٌ  ِعْنــــــــــَ  ُأَهْيــــــــــِ  الَ ــــــــــن  
واملضػطرب يف االصػطالح: ىػػو ،  واالضػطراب معنػاه يف اللغػة: االخػػتالؼ

علػى و ػو ال ميكػن فيػو اجلمػع وال  ،أو متنػو ،الذي اختلف الرواة يف سػنده
وإف أمكػػػن الَب ػػػيح أخػػػذنا ، فػػػإف أمكػػػن اجلمػػػع فػػػال اضػػػطراب،  الَب ػػػيح

وإ ا  ػػػاف االخػػػػتالؼ ال يعػػػػود لصػػػل املعػػػػُب فػػػػال ، بػػػالرا ح وال اضػػػػطراب
 .اضطراب أيضاً 
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لف اضػطراب الػرواة فيػو علػى  ،وحكم اْلديث املضػطرب ىػو: الضػعف
ومعلػػػـو أف اْلػػػديث إ ا   يكػػػن  ،ىػػػذا الو ػػػو يػػػدؿ علػػػى أتػػػم   يضػػػبطوه

 .فهو من قسم الضعيف ،مضبوطاً 

وهلػػذا يُعتػػ  التصػػغّب مػػن  ،فنقػػوؿ: إف اململلػػف اضػػطرَّه الػػنظم إ  التصػػغّب
   ،وإال  اف عليو أف يقوؿ: عند أىل الفن ، اـ البيت فقط

 مناظراً بغير عناء وال نون فنون الشاعر  ت نيَ  أن ت س  فقي اً قال 

 قال ال ؤل  رح   اهلل  

 ِ  أل ـــاِ  الـــر َواِ  اّتصـــَ ْ  واُل ـــْ رََجاُ  فـــ  ال ـــ  ِ  مـــا أتَـــْ  ِمـــن بعـــ
وهلػذا  ،واْلديث املػدرج ىػو: مػا أدخلػو أحػد الػرواة يف اْلػديث بػدوف بيػاف

قػػاؿ: )أسػػبغوا  مثالػػو يف أوؿ اْلػػديث: حػػديث أيب ىريػػرة . مُسػي مػػدر اً 
ويػل لألعقػاب مػن »ويػٌل لألعقػاب مػن النػار( فػاملرفوع ىػو قولػو:  ،الوضوء
ػ سػػػط اْلػػػديث: حػػػديث الزىػػػري عػػػن عا شةػػػومثػػػاؿ ا دراج يف و  .«النػػػار

ػػ رضػي اهلل عنهػا ػ يف  يفيػة نػزوؿ الػوحي ػ يعػِب أّوؿ مػا أُوحػي إ  النػيب 
 ،يتحنَّػػػػػُث يف غػػػػػار حػػػػػراء الليػػػػػا   وات العػػػػػدد فقالػػػػػت: ) ػػػػػاف النػػػػػيب 

والتفسػّب ىنػا البػد منػو؛ لف اْلنػث يف الصػل   ( اْلػديثوالتحن ث التعبد
  تعػػػػػا :  وََ ػػػػػانُواْ ُيِصػػػػػر وَف َعلَػػػػػى اْْلِنػػػػػِث اْلَعِظػػػػػيِم { مػػػػػا قػػػػػاؿ   ،ىػػػػػو ا مث
 . (ٙٗ)الواقعة: 
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قاؿ:  أف النيب  مثاؿ ا دراج يف اخر اْلديث: حديث أيب ىريرة 
فمػػن اسػػتطاع  ،إف أمػػٍب يُػػدعوف يػػـو القيامػػة ُغػػرأا ُمجلػػْب مػػن أثػػر الوضػػوء»

   .«منكم أف يُطيل غرتو ودجيلو فليفعل

حيث يأيت من طريا اخر ويُبػْب أنػو  ،ػ بالنص ٔج بأمور: * ويعرؼ ا درا 
 ،و لػ  لظهػور خطػأ فيػو ،قػد قالػو باستحالة أف يكوف النيب  ٕ. مدرج

ػ بػػنص  ٖ .أو قرينػػة تػػدؿ علػػى أنػػو ال ميكػػن أف يكػػوف مػػن  ػػالـ النػػيب 
 .من أحد اْلفَّاظ ال مة يبْب فيو أف ىذا مدرج

، املعػػػُب بػػػا دراج فإنػػػو ال جيػػػون إال ببيانػػػو: إف  ػػػاف يتغػػػّب حكػػػم ا دراجو 
وإف  اف ال يتغّب بو املعُب مثل: حديث الزىري )والتحن ػث التعب ػد( فإنػو ال 

لنػو لػػيس مػن قػػوؿ النػػيب  ،وإ ا تبػْب ا دراج فإنػػو ال يكػوف حجػػة، بػأس بػػو
 فال ُيتب بو. 

 ال ؤل  رح   اهلل قال  

ــــــــا وانَتِخــــــــْ  ُمــــــــَ ب ٌ  فاعرِفــــــــُ  ح وَمــــــــا َرَوى ُكــــــــ   قَــــــــر ٍن َعــــــــْن أِخــــــــ ْ   قًّ
أو يف الخػػذ  ،املوافِػػا لػػو يف السػػنن ،والقػػرين ىػػو: املصػػاحب ملػػن روى عنػػو

فمػػػثاًل: أنػػػا   فػػػإف روى  ػػػل منهمػػػا عػػػن االخػػػر فهػػػو )ُمػػػدبَّب(  عػػػن الشػػػيخ
رويػػُت عػػن قػػريِب حػػديث )إمنػػا العمػػاؿ بالنيػػات( وىػػو روى عػػِب حػػديث 



 

   44 

اً )ال يقبػػل اهلل صػػالة أحػػد م إ ا أحػػدث حػػٌب يتوضػػأ( فهػػذ  ،ا يكػػوف ُمػػَدجبَّ
 .أو يروي عِب نفس اْلديث الذي رويتو أنا

اً و  أي  انػػػب  ،؟ قػػػالوا: إنػػػو مػػػأخو  مػػػن ديبا ػػػة الو ػػػو و ػػػو  ونػػػو ُمػػػَدجبَّ
لف  ػػػل قػػػرين يلتفػػػت إ  صػػػاحبو ليحدثػػػو فيلتفػػػت إليػػػو صػػػاحبو  ،الو ػػػو
 ،حيىػػػذا االشػػػتقاؽ اصػػػطالو  ،فيكػػػوف قػػػد قابلػػػو بديبا ػػػة و هػػػو ،ليحدثػػػو

وإال لقلنػػػا إف  ػػػػل حػػػػديث بػػػػْب اثنػػػػْب يتجػػػو فيػػػػو أحػػػػدمها إ  االخػػػػر فإنػػػػو 
اً   .وال مشاحة يف االصطالح ،لكن علماء املصطلح خصوه ،يسمى مدجبَّ

 ال ؤل  رح   اهلل قال 

ــــــــــرْق  ــــــــــا اُل ْ َت ُ  في ــــــــــا ذََكْرَن ــــــــــْ  وِضــــــــــ    ُمت ــــــــــٌ  َلْ ظــــــــــاً وَخطًّــــــــــا ُمت ِ 
. ململلػف ػ رمحػو اهلل خالفاً ملا يظهػر مػن  ػالـ ا ،ومها يف اْلقيقة قسم واحد

وىػػو  ،فػػإ ا رأينػػا مػػثاًل أف اْلػػافظ يقػػوؿ: حػػدثِب عبػػاس وىػػو أحػػد شػػيوخو
مث يقوؿ مرة أخرى حػدثِب عبػاس وىػو أيضػاً مػن شػيوخو ولكنػو لػيس  ،ثقة
بقػػػى اْلػػػديث في ،مث يػػػأيت ىػػػذا اْلػػػديث وال نػػػدري أي العباسػػػْب ىػػػو ،بثقػػػة

وو ػو  .بػاملتفا واملفػَبؽ ويسمَّى عند أىل الفػن ،عندنا مشكو اً يف صحتو
واالفػػػَباؽ  سػػػب  ،التسػػػمية ظػػػاىر: وىػػػو االتفػػػاؽ  سػػػب اللفػػػظ واخلػػػط

 .املسمى
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 ال ؤل  رح   اهلل قال 

ُ  مخَتِ ــــــــٌ  فــــــــاْخَ  الَغِ ــــــــْ   َقــــــــْ  وِضــــــــ    ُمؤتَ ــــــــٌ  ُمت  ــــــــُ  الخــــــــِ  فـَ
مثػل: عبػاس  ،واململتلف واملختلف ىو: الذي اتفا خطأا ولكنو اختلف لفظاً 

فالشػػخاص متعػػددوف يف املتفػػا   أشػػبو  لػػ ومػػا  ،طيط وحػػوخػػي ،وعيػػاش
ولكػػن الكػػالـ علػػى المسػػاء إف  انػػت خمتلفػػة  ،واململتلػػف واملختلػػف ،واملفػػَبؽ

 ،وىذا اصطالح ،وإف  انت متفقة فسمِّو متفقاً مفَبقاً  ،فسمِّو مملتلفاً خمتلفاً 
لنػػػػػػو يقػػػػػػاؿ: ال مشػػػػػػاحة يف  ،واصػػػػػػطالح احملػػػػػػدثْب أمػػػػػػٌر ال يُنػػػػػػاَنعوف عليػػػػػػو

فنقػػوؿ: أمػػا اململتلػػف واملختلػػف فتمييػػزه يسػػّب؛ لنػػو خمتلػػف يف . حاالصػػطال
إال إ ا سػػػلكنا طريػػػا املتقػػػدمْب يف  ،وال يكػػػوف فيػػػو اشػػػتباه يف الواقػػػع ،النطػػػا

فمػػػػػثاًل: عنػػػػػػد   * وا عجػػػػػاـ ىػػػػػو: عػػػػػدـ تنقػػػػػيط اْلػػػػػروؼ .عػػػػػدـ ا عجػػػػػاـ
وال  املتقػدمْب  انػت  لمػة )عبػاس ػ وعيَّػاش( واحػدة لتػا  انػت ال ُتشػكل

لتػػػم يُعجمػػػوف  ،أمػػػا عنػػػد املتػػػأخرين فػػػإف البػػػاب يقػػػل  فيػػػو االشػػػتباه ،تُػػػنقط
لف  ،حػػػٌب يف نمػػػن املتػػػأخرين ،أمػػػا املتفػػػا واملفػػػَبؽ فهػػػو صػػػعب. الكلمػػػات

*  .ووصػفو  امػاً  ،تعيْب املراد دتاج إ   ث دقيا يف معرفة الشػخص بعينػو
للحكػػم عليػػو بقبػػوؿ  ، ْب الػػراويفصػار إ اً فا ػػدة معرفػػة ىػػذا البػػاب ىػو: تعيػػ

وممػػا يُعػػْب  ،واملر ػػع يف  لػػ  الكتػػب اململلفػػة يف ىػػذا البػػاب ،روايتػػو أو برّدىػػا
 ،و ػذل  معرفػة طالبػػو ،علػى تعيػْب الر ػل معرفػة شػيوخو الػذين يػروي عػنهم

 .الذين يرووف عنو
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  ال ؤل  رح   اهللل قا

ـــــــــــر  َ  ـــــــــــُ  التـ َ  ـــــــــــ  ال ْ  ِ  ـــــــــــَ ا َتعِ  ُ  ـــــــــــِ  رَاٍو َغ ـــــــــــْرُ  ب ـــــــــــُر الَ   ا واُل نَك
وقػػػػد اختلػػػػف احملػػػػدثوف يف تعريػػػػف املنكػػػػر: فقيػػػػل: إف املنكػػػػر ىػػػػو مػػػػا رواه 

وقػاؿ بعضػػهم يف تعريػف املنكػػر: ىػو مػػا انفػرد بػػو ،   الضػعيف خمالفػاً للثقػػة
والتعريػف ،   وىػذا مػا  ىػب إليػو النػاظم  ال ُيتمػل قبولػو إ ا تفػرَّد ، واحد

تابػػػو خنبػػػة الوؿ ىػػػو الػػػذي مشػػػى عليػػػو اْلػػػافظ ابػػػن حجػػػر رمحػػػو اهلل يف  
 .  الِفكر

 قال ال ؤلُ  رح   اهلل  

َ ـــــــــَرْ  وأَج ُعـــــــــوا لَ ـــــــــْعِ ِ  فْ ـــــــــَو َكـــــــــَرّ    َمُتروُكـــــــــُ  مـــــــــا َواِحـــــــــٌ  بـــــــــِ  انـْ
والضػػمّب يف . أ عػػوا علػػى ضػػعفو ،يعػػِب أف املػػَبوؾ ىػػو مػػا انفػػرد بػػو واحػػد

وقػاؿ بعػع  .قولو )فهو  رّد( أي ىػو مػردود. و )أ عوا( يعود على احملدثْب
مػػػاء ومػػػنهم ابػػػن حجػػػر يف النخبػػػة: إف املػػػَبوؾ ىػػػو مػػػا رواه راٍو مػػػتهٌم العل

 .بالكذب

 ال ؤل  رح   اهلل قال  

 والكــــــــذُ  اُل ْختَـَ ــــــــُ  ال صــــــــُنوُ  ع ــــــــ  النبــــــــ   فــــــــذلَ  ال وضــــــــوُ  
فإننػػا نسػػميو  ،ونسػػبو إ  النػػيب  ،يعػػِب ىػػو: الػػذي اصػػطنعو بعػػع النػػاس
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وال  ، وهلػػػذا يُقػػػاؿ: )ال عػػػ ة بوضػػػع ابػػػن اجلػػػوني  موضػػػوعاً يف االصػػػطالح
 .وال بإ ػػػػػػػاع ابػػػػػػػن املنػػػػػػػذر( لف ىػػػػػػػملالء يتسػػػػػػػاىلوف ، بتصػػػػػػػحيح اْلػػػػػػػا م

أو  ،والحاديث املوضوعة هلا أسباب: * منهػا التعصػب ملػذىب أو لطا فػة
 ،وىناؾ أحاديث  ثّبة رويت يف  ـ بػِب أميػة، على مذىب أو على طا فة
أيب وبػػْب علػػي بػػن  ، لف بػػِب أميػػة  ػػاف بيػػنهم ،وأ ثػػر مػػن وضػػعها الرافضػػة

إال مػػن  ،والتحػػدث بػػو حػػراـ ،واملوضػػوع مػػردود .حػػروب وفػػًب طالػػب 
دػػػّدث بػػػو مػػػن أ ػػػل أف يبػػػْب أنػػػو موضػػػوع فإنػػػو جيػػػب عليػػػو أف يبػػػْب  لػػػ  

مػػن  بػػا ر الػػذنوب لقػػوؿ النػػيب  ووضػػع اْلػػديث علػػى رسػػوؿ اهلل  ،لنػػاس
« :ويػػػػدخل يف  .«مػػػػن  ػػػػذب علّػػػػي متعمػػػػداً فليتبػػػػوأ مقعػػػػده مػػػػن النػػػػار

  الصػػف العػػوج((. لػػذي ال أصػػل لػػو مثػػل: ))إف اهلل ال ينظػػر إاملوضػػوع ا
   .وىو ال أصل لو

يهػا و قػوؿ العػواـ وبعػع طلبػو العلػم)) تكبػّبة ا حػراـ مػن الػدنيا و مػا ف
بل الثابػت  ة(( وىي غّب ثابتااستقيمو  ((:((. وقوهلم عند تسوية الصفوؼ

) أ ػػوا الصػػفوؼ(( قولػػو:)) اسػػتووا وال اتلفػػوا فتحتلػػف  قلػػوهبم(( وقولػػو: )
وقولػػو:))أقيموا صػػفوفكم ((، ثالثػػاً وقولػػو: )) سػػووا صػػفوفكم ((، وقولػػو: 
)) حػػا وا بػػْب املنا ػػب وال عػػب((، وقولػػو: )) أقيمػػوا الصػػف يف الصػػالة 

 فإف إقامة الصف من حسن الصالة((.
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 رح   اهلل   ال ؤل  ث  قال    

 ُقــــــــــوِن  وقَــــــــــْ  أتَــــــــــْ  كــــــــــاَل وَهر اَل ْكنُــــــــــوِن َســــــــــ  يُت ا منُظومــــــــــة الَبي
وقولػو ) ػاجلوىر املكنػوف( . قولو: )أتػت( الضػمُّب يعػود علػى ىػذه املنظومػة

 ،وفاعلػو مسػتَب ،و)أتػت( فعػل ماضػي. فالكػاؼ للتشػبيو ،أي مثل اجلػوىر
وقولػو )املكنػوف( . أي: أتت مثػل اجلػوىر ،و) اجلوىر( منصوبة على اْلاؿ

. يكػوف دا مػاً نضػراً مشػرقاً والغبػار ف ،وعن الرياح ،أي احملفوظ عن الشمس
 .لنو ىو الذي نظمها ،وقولو )منظومة البيقوين( نسبها إليو

 بقول رح   اهلل ال ؤل  وخت  

ـــــــــــر ُخِت ـــــــــــْ   ـــــــــــ   بخٍي ـــــــــــا ث ـــــــــــْ  أبياتُ  ـــــــــــأربٍ  أَت ـــــــــــَين ب  فـــــــــــوَق الثالث
وقولػػػو . قولػػو )فػػػوؽ الثالثػػػْب بػػػأربٍع أتػػػت( أي أتػػػا أتػػػت أربعػػػة وثالثػػػْب بيتػػػاً 

ه املنظومة  اءت فوؽ الثالثػْب )أبياهتا مث خبّب ُختمت( يعِب أف أبيات ىذ
 .  بأربع مث ُختمت خبّب

نسػأؿ اهلل  ،الشػرحملخػص ىػذا وإ  ىنا ينتهي ػ بفضل اهلل تعػا  ػ ىػذا 
  وأف يغفر الزلل واخلطػأ إنػو مسيػع جميػب ،تعا  أف يتقبل منا صاحل العماؿ

ُممػد بػن عبػداهلل وعلػى الػو  وصلى اهلل وسػلم وبػارؾ علػى نبينػا ،واهلل أعلم
 .وأصحابو وأتباعو بإحساف إ  يـو الدين


