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بسم هللا الرمحن الرحيم

2
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انقطاعا ،فقال الناظم -رحمه
اتصال و
بدأنا الكالم في الدرس الماضي عن السند المعنعن ،وخالف أهل العلم فيه
ً
ً
هللا تعالى -في البيت األول:
وص ح ح ح ح ححححوا وص ح ح ح ح ححل مع ح ح ح ح ححنعن س ح ح ح ح ححلم

ج

م ح ح ح ح ححن دلس ح ح ح ح ححة راوي ح ح ح ح ححه واللق ح ح ح ح ححا عل ح ح ح ح ححم
ج

الناظم -رحمه هللا تعالى -كأنه يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم المعنعن من التدليس،
وعلم لقاء الراوي لمن روى عنه ،وفي هذا القول القائل به ل يكتفي بالمعاصرة ،ومن أهل العلم كالحاكم والخطيب

وابن عبد البر حكوا اإلجماع على هذا ،أنه موصول إذا توافر فيه هذان الشرطان ،السالمة من التدليس ،وثبوت

اللقاء؛ ألنه قال:

وبعضح ح ح ح ح ححهم حكح ح ح ح ح ححى بح ح ح ح ح ححذا إجماعح ح ح ح ح ححا

ومس ح ح ح ح ح ح ححلم ل ح ح ح ح ح ح ححم يش ح ح ح ح ح ح ححر اجتماع ح ح ح ح ح ح ححا

ج

ج

سمعنا بعض ما قاله اإلمام مسلم في المسألة ،وأنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء ،وأنه شدد في ذلك ،وشدد

النكير على من اشتر اللقاء ،وذكرنا بعض كالمه الشديد في حق من قال بهذا القول المخترع الذي يقصد من

ورائه صاحبه هدم السنة ،وعرفنا أنه ل يقصد بهذا ل البخاري ول علي بن المديني ،وان قال بذلك ،وانما يقصد

مستفيدا من قول اإلمام البخاري ،واحتيا
الرد على مبتدع يريد هدم السنة
ً
المديني ،ونظرنا على هذا بما فيه الكفاية -إن شاء هللا تعالى.-

اإلمام البخاري واحتيا

علي بن

حججا لقبول قوله ،ومن هذه الحجج أنه ذكر في المقدمة أحاديث ل توجد
اإلمام مسلم -رحمه هللا تعالى -ذكر
ً
في أي ديوان ،وفي أي مصنف من دواوين اإلسالم ،ومن مصنفات السنة إل معنعنة ،ومع أنه ل يعرف ،ول
يمكن إثبات أن كل راو من رواتها قد لقي من روى عنه ،ومن هذه األحاديث ذكر أحاديث هنا لكن تطول

قراءتها ،هذه األحاديث ثالثة أحاديث منها رواها اإلمام نفسه بصيغة التحديث ،منها يقول الموضع األول -هذا

ابن رشيد :-الموضع األول :ذكرت أيها اإلمام في صفة الجنة يسر هللا علينا فيها بال محنة ،حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنضلي قال :أخبرنا المخزومي قال :حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول هللا –

صلى هللا عليه وسلم(( :-إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها مائة عام ل يقطعها)) قال أبو حازم :فحدثت

به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال :حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -ح وخرجه

أيضا البخاري كذلك؛ لوجود شرطه فيه وهو معرفة السماع ،فقال في صفة الجنة :وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا
ً
المغيرة بن سلمة قال :حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ل يقطعها)) قال أبو حازم :فحدثت به النعمان بن أبي

عياش فقال :حدثني أبو سعيد عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إن في الجنة)) ..الحديث ،فقد اتفقتما
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سعيد ،حتى مسلم
على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوص فيه عندكما على سماع النعمان من أبي 3

الذي نفى أن يكون موجود بصيغة التحديث.

الموضع الثاني :قريب منه في الباب نفسه من كتابك قلت فيه :حدثنا قتيبة بن سعيد قال :حديثنا يعقوب يعني
ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إن أهل
الجنة ليت ارءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)) قال :فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش

فقال :سمعت أبا سعيد الخدري ،يقول" :كما تراءون الكوكب الدري في األفق الشرقي أو الغربي" وخرجه البخاري

أيضا في صفة الجنة ،قال :أخبرنا عبد هللا بن مسلمة قال :حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي -
ً
صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)) قال
أبي :فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال :أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث ويزيد فيه" :كما ترون" ...إلى

آخره.

الموضع الثالث :قلت في المناقب من كتابك :حدثنا قتيبة بن سعيد ،قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن
سهال يقول :سمعت النبي -صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :أنا فرطكم على
القاري عن أبي حازم قال :سمعت ً

سهال
الحوض)) فيه قال أبو حازم :فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث ،فقال :هكذا سمعت ً
يقول؟ قال :فقلت :نعم ،قال :فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد ..إلى آخره ،وخرجه البخاري في
موضعين من الفتن ،وفي ذكر الحوض ،ثم ساق الموضعين في البخاري كالهما ،وكالهما منصوص به على

التصريح بالسماع ،ثم قال ابن رشيد :والعذر لك أيها اإلمام باد فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من

مالقيا للناظر ،يعني ما هو في أصل سياق
مصدر به ول
ًا
مضمنا غضون الحديث ليس
هذه األحاديث ورد
ً
ً
اإلسناد إنما عقب به على الحديث بعد الفراغ من متنه ،لكن هل مثل هذا يغيب على مسلم بحيث ينفي النفي

القاطع البات؟ نعم هذه األحاديث في آخر صحيحه بعيدة عن المقدمة ،والغفلة واردة ،هي بعيدة عن المقدمة في

أواخر الكتاب ،لكن كونه ل ينتبه لها؛ ألن هذه الصيغ المصرحة بالسماع ليست في صدر الكالم ،ليست في

تعقيبا على األحاديث ،فمسلم ليس من الغفلة بهذه المكانة بحيث يخفى
سياق اإلسناد األول ،وانما هي جاءت
ً
تعقيبا ،ل ،يعني يظن به أنه نسي حينما كتب لبعد العهد ،األحاديث بعيدة كل
عليه أنه صرح فيها بالسماع
ً

البعد عن المقدمة.

مضمنا غضون
والعذر لك أيها اإلمام باد فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه األحاديث ورد
ً
مالقيا للناظر ،يعني الناظر يبغي يق أر اإلسناد ،يق أر المتن وينتهي يترك الحديث ما
مصدر به ،ول
ًا
الحديث ليس
ً

يق أر التعقيب عليه الذي ورد في األحاديث الثالثة ،هذا مقتضى كالمه ،وانما ذكرت هذه األحاديث في المسانيد

في مسند سهل؛ ألن هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع ،وقد جرت هذه الغفلة عليك -يرحمك
هللا -غفلة أخر رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة ،وصلة بالنفع عائدة ،وهي أنك قلت :وأسند النعمان بن عياش
عن أبي سعيد الخدري ثالثة أحاديث عن النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-فهذا الكالم يفهم ظاهره أنه لم يسند
غيرها ،وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد ،أحدها :المتن
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أيضا في حديث(( :إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة
 4المدرج في حديث(( :إن في الجنة شجرة)) ،والثاني :المدرج ً
في الجنة)) والثالث :المدرج في حديث(( :أنا فرطكم على الحوض)) والحديث الرابع(( :إن أدنى أهل الجنة منزلة

رجل صرف هللا وجهه عن النار قبل الجنة)) وأنت تفردت به عن البخاري ،والخامس حديث أن رسول هللا -
عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من ح اررة نعليه))
صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إن أدنى أهل النار
ً
خرجتهما في كتاب اإليمان من كتابك.

طالب..........:

في المقدمة موجود ،كالم مسلم؟

طالب..........:

أبدا ،ما توجد إل معنعنة،
نعم ،ذكره في المقدمة ،يحتج به على غيره ،نقول :هذه ل توجد بصيغة التصريح ً
يوما في سبيل هللا باعد هللا وجه عن النار سبعين خر ًيفا)) خرجته في الصيام من كتابك،
وحديث(( :من صام ً

وخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكما على سماع النعمان له من أبي سعيد ،وللنعمان بن أبي عياش
عن أبي سعيد حديث سابع ،خرجه أبو بكر البزار في مسنده ،قال البزار :حدثنا أحمد بن منصور قال :حدثنا

سعيد بن سليمان ،قال :حدثنا إسماعيل بن جعفر ،قال :حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش

الزرقي عن أبي سيعد الخدري عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :ل صالة بعد الصبح حتى تطلع

الشمس)) قال الحافظ أبو عبد هللا بن أبي بكر :قد ذكر هذا الحديث من طريق البزار إسناده صالح حسن محمد
بن أبي حرملة ،حدث عنه مالك بن أنس وغيره من الثقات.

مسلما -رحمه هللا تعالى -إنما عنى بقوله" :ثالثة أحاديث" الثالثة األخيرة مما ذكر التي
قلت :والذي يظهر أن
ً
منصوصا على سماع النعمان بن أبي عياش ،ولم تمر بذكره الثالثة األحاديث التي نص فيها على
لم يرد فيها
ً

سماعه منها؛ ألنها وردت متبعة لحديث سهل بن سعد حسبما بيناه ،على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص
في مصنفه على سماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديث النبي -صلى هللا عليه وسلم(( :-من

يوما في سبيل هللا)) فقال :أخبرنا مؤمل بن إيهاب ،قال :حدثنا عبد الرزاق ،قال :أخبرنا ابن جريج قال:
صام ً
أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعا النعمان بن أبي عياش قال :سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فذكره.

المقصود أن هذه األحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمته ،وأنها ل تروى في أي مصنف ول ديوان من دواوين

اإلسالم إل معنعنة ،وأنه ل يذكر ولم ينقل أن راويها قد ثبت لقاؤه لمن روى عنه ،هي موجودة في كتابه بصيغة

التحديث ،والغفلة واردة لبعد العهد ،يعني هذه في أواخر الكتاب ،والمقدمة معروف أنها في صدره ،هذه احتمال

يعني المتقدمين والمتأخرين كلهم على هذا ،بل أكثرهم يذكر المقدمة بعد نهاية الكتاب؛ ليكتب عن الكتاب بعد
التصور التام له؛ ألنه إذا كتبها قبل ل شك أن تصوره عن كتابه ناقص لحتمال أن يزيد فيه وينقص ،ويقدم

ويؤخر ،لكن إذا كتبها بعد تمام الكتاب كتبها بعد التصور التام ،لكن الذي يظهر من سياق المقدمة أنه كتبها

قبل ،نعم؟
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طالب........:

5
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نعم؛ ألنه قال في أولها في أول الكتاب :فإذا عزم لتمامه هنا ،...نص في المقدمة على أنه قال فيها :فإذا عزم
لتمامه فأول من يستفيد منه على ما ذكر هو المصنف نفسه ،في المقدمة ،فدل على أنه لم يتمه بعد ،يعني ما

زال يكتب فيه.

العمل عند أهل العلم في تخريجهم وأحكامهم ،يعني الجل ،جل أهل العلم الذين يخرجون األحاديث ويحكمون
عليها كأنهم جروا على رأي مسلم -رحمه هللا ،-ول يعني أن رأي البخاري باطل ،أو أنه ل حظ له من النظر،

نقل عليه التفاق ،وأن ما جاء مشتمالً للشرطين متصالً اتفاًقا ،ول يعني هذا أن ما سواه باطل؛ ألن عرفنا أن
الشر عند أهل العلم ليس معناه ما يشترطه الفقهاء في شروطهم الصطالحية ،ل ،إنما شرطه في كتابه يعني

ما دونه فيه من خالل السبر والستقراء ،وسار عليه ،يعني تنظر طريقته في كتابه ويستنبط شرطه ،ولم ينص

عليه ،وكون اإلمام البخاري صاحب تحري واحتيا هذا ل يشك فيه أحد ،وأنه أشد من مسلم في هذا الباب ،ول

أبدا ،والمخرجون كأنهم
يعني أن
مسلما حينما ل يشتر اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة أن الحديث ليس بصحيح ل ً
ً
جروا على هذا ،يكتفون بذكر األسانيد ينقلونها من مصادرها األصلية ،وينظرون في اتصالها ،في تراجم الشيوخ
والتالميذ ،فإذا أمكن اللقاء حملوه على التصال ،ولم يعرف المعنعن بالتدليس ،جروا على هذا ،وهللا المستعان،

نعم؟

طالب..........:
يقول :ما تروى .......في الدنيا بإسناد صرح فيه بالتحديث ،وهو خرج بهذا ،بالذي نفاه ،خرجها بالذي نفاه.

طالب..........:

ل ،واضح ،استدراك ابن رشيد عليه ،والشراح كلهم جروا على هذا ،لكن على ما قال:
....................................

ومس ح ح ح ح ح ح ححلم ل ح ح ح ح ح ح ححم يش ح ح ح ح ح ح ححر اجتماع ح ح ح ح ح ح ححا

ج

...................................

تعاصر.......................
ًا
لكن

ج

لكنه اكتفى بالتعاصر مع إمكان اللقاء "وقيل" وهذا قول ثالث "وقيل :يشترط *** طول صحابة" أن يكون الراوي
طويل الصحبة لمن روى عنه ،وهذا أشد من شر البخاري "وبعضهم شرط" هذا قول رابع "معرفة الراوي باألخذ

عنه" هذا قول رابع "معرفة الراوي باألخذ عنه" يعني باألخذ عمن روى عنه ،يكون معروًفا بالرواية عنه ،يعني

كأنه يشتر مالزمته ومعرفة العلماء لهذا الراوي بأنه كثير األخذ عمن روى عنه ،وال فال يحكم له بالتصال
"وقيل" وهو القول الخامس" :كل ما أتانا منه" يعني من السند المعنعن "منقطع" ،ويذكر عن شعبة أنه قال" :كل
سند ليس فيه حدثنا ول أخبرنا فهو خل وبقل" يعني ل شيء حتى يصرح فيه بالتحديث.
...................................

ععععععععع حتععععععععع ي عععععععععي الوصعععععععععل
منقطع ن

وقيعععععععععل :كعععععععععل معععععععععا أتانعععععععععا منعععععععععه

وحكععععععم كأ ( حكععععععم كععععععع ( فالجععععععل

جججج

الخالصة :أن السند المعنعن فيه خمسة أقوال.

القول األول :أنه متصل إذا سلم الراوي من التدليس المعنعن ،وعلم لقاؤه لمن روى عنه.
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 6الثاني :وهو قول مسلم ،إذا سلم من وصمة التدليس ،وعاصر من روى عنه ،وأمكن لقاؤه له.
الثالث :طول الصحبة لمن روى عنه.
الرابع :أن يعرف باآلخذ عنه.

والخامس :أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث ،أنه محمول على النقطاع حتى يصرح الراوي المعنعن بالتحدث أو

السماع.

ععععععععع حتععععععععع ي عععععععععي الوصعععععععععل
منقطع ن

وحكععععععم كأ ( حكععععععم كععععععع ( فالجععععععل

جججج

انتهى من السند المعنعن ،وبدأ بما عطف عليه من السند المؤنن.
...................................

وحكععععععم كأ ( حكععععععم كععععععع ( فالجععععععل

ج

ج

سووا..............................

..................................

فالنا فعل ،حكمها حكم (عن) يحكم لها بالتصال بالشرطين
فالنا قال ،أن ً
يعني بينهما ،يعني حكم (أن) أن ً
المذكورين ،حكم (أن) حكم (عن) فيحكم لها بالتصال بالشرطين المذكورين ،وسبق في المعلق أن حكم (قال)
حكم (عن) يعني يحكم لها بالشرطين المعروفين.
...................................
سووا..............................

ج

يعني بينهما سووا.

وحكععععععم كأ ( حكععععععم كععععععع ( فالجععععععل
..................................

ج

............وللقطع نحا كال رديجي(

حتعععع ي ععععي الوصععععل فععععي التخععععر ج

ج

ج

...................................

حتعععع ي ععععي الوصععععل فععععي التخععععر ج

ج

ج

يعني البرديجي يقول :إن السند المؤنأن أو المؤنن منقطع ،هذا األصل فيه.

يعني إذا خرجت الحديث وجمعت طرقه ،إذا بان الوصل بطريق صرح فيه بالسماع أو التحديث تحمل على

فالنا فعل أو قال هذه محمولة على
التصال ،أما قبل ذلك فال ،وقال الذهبي عقب كالم البرديجي :إنه قوي ،أن ً
النقطاع ،حتى يصرح فيه بالسماع أو التحديث من خالل التخريج وجمع الطرق ،فهو منقطع هذا ما قاله
البرديجي ،وقال الذهبي عقب كالمه :أنه قوي ،ولعل البرديجي إنما حكم على السند المؤنن بهذا وقواه الذهبي لما
سيأتي عن يعقوب بن شيبة ،واإلمام أحمد بن حنبل ،قال ابن الصالح :ومثله رأى ابن شيبة ،ومثل رأي

البرديجي رأي ابن شيبة ،يقول الحافظ العراقي:

"كذا له -أي لبن الصالح -ولم يصوب صوبه"
قععععععععال :ومثلععععععععه رأب ا عععععععع شععععععععيبه

كعععععععذا لعععععععه ولعععععععم يصعععععععوب صعععععععوبه

ج

يعقوب بن شيبة في حديث لعمار أنه مر بالنبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وسلم عليه ورد عليه السالم ،مر عليه

وسلم عليه ورد عليه السالم ،الطريق األول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي -صلى هللا عليه
عمار مر
ًا
وسلم -فسلم عليه ،قال يعقوب بن شيبة :هذا متصل ،والطريق الثاني :عن محمد بن الحنفية أن
بالنبي -صلى هللا عليه وسلم -فسلم عليه فرد عليه السالم ،قال :منقطع ،يعقوب بن شيبة مع دقته وحذقه وسعة
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النقطاع رأى أن
علمه في هذا الشأن رأى أن الفرق بينهما يعني على زعم ابن الصالح حينما حكم بالتصال و 7
عمار مر بالنبي -
ًا
مرد ذلك الصيغة ،فلما جاء الخبر بصيغة عن عمار قال :متصل ،ولما جاء بصيغة أن
صلى هللا عليه وسلم -قال :منقطع ،هذا ما فهمه ابن الصالح من تفريق يعقوب بن شيبة بين الصيغتين ،فحكم

على (عن) بالتصال ،وحكم على (أن) بالنقطاع ،قال" :ومثله" يعني قال ابن الصالح :ومثله رأى ابن شيبة
أن (أن) منقطعة ،و(عن) محمولة على التصال؛ ألنه حكم على طريق بح(عن) متصل وحكم على طريق بح(أن)
منقطع ،فاستنبط ابن الصالح من هذا اختالف الحكمين لختالف الصيغتين ،قال الحافظ العراقي:

"كذا له -يعني لبن الصالح -ولم يصوب صوبه" يعني ما وجه الوجهة التي اتجهها يعقوب بن شيبة ،ما اتجه
إلى الجهة التي اتجه إليها يعقوب بن شيبة ،يعني هجم على ذهنه هذا الفرق وأعماه عن غيره ،لكن لو تأمله

أدنى تأمل لبان –لالح -له الفرق ،في السند األول المعنعن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها ،يروي
القصة التي حصلت لعمار مع النبي -عليه الصالة والسالم -عن صاحبها ،متصلة وال منقطعة؟ متصلة ،في

الطريق الثاني :محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ،فهي متصلة وال منقطعة؟ منقطعة ،والفرق ظاهر أم

ليس بظاهر؟ الفرق بينهما ظاهر وال ما..؟ ظاهر جدا؛ ولذا قال الحافظ العراقي -رحمه هللا:-
...................................

كعععععععذا لعععععععه ولعععععععم يصعععععععوب صعععععععوبه

مثال مع شيخ من الشيوخ ،وتناقلتم هذه القصة بعضكم قال:
أنا لو أذكر لكم قصة حصلت لي قبل ثالثين سنة ً
عن فالن -الذي هو أنا -أنه حصل له كذا ،فأنتم تنقلون القصة عن صاحبها ،هذا فيه انقطاع؟ ما فيه انقطاع،
فالنا حصل له كذا ،وأنتم ما شاهدتم القصة ،فيه أحد منكم شاهد القصة؟ ما فيه أحد،
لكن لو بعضكم قال :إن ً
متصلة أم منقطعة؟ منقطعة ،يعني الفرق ظاهر ،فكيف يخفى مثل هذا على ابن الصالح؟ لكن الضعف مالزم
أحيانا يهجم على قلبه شيء يعميه عن وجه الصواب ،خالص إذا هجم على القلب وغطاه صار ما
لبن آدم،
ً
يستطيع أن ينظر ببصيرة إلى ما هو بصدده؛ ولذا قال:
...................................

"قلت -يقول الحافظ العراقي:-

..........الصعععواب أ مععع أدر معععا

كعععععععذا لعععععععه ولعععععععم يصعععععععوب صعععععععوبه
رواه بالشععععععععععععرط الععععععععععععذي تقععععععععععععدما

جج

يسلم من التدليس ،ويكون قد لقي من روى عنه.

قلعععععت :الصعععععواب أ مععععع أدر معععععا
يحكععععععم لععععععه بالوصععععععل كيفمععععععا روب

رواه بالشععععععععععععرط الععععععععععععذي تقععععععععععععدما

...................................

جج

بأي صيغة أدى إذا سلم من التدليس ،ولقي من روى عنه.
قلعععععت :الصعععععواب أ مععععع أدر معععععا

يحكععععععم لععععععه بالوصععععععل كيفمععععععا روب
جج

رواه بالشععععععععععععرط الععععععععععععذي تقععععععععععععدما
عععععكقال( أو كععععع ( أو عععععكأ ( فسععععوا

اء روى بح(عن) وهي موضوع الدرس ،أو روى بح(أن)
اء روى بح(قال) وحكمها حكم (عن) ،وسو ً
كلها سوى ،سو ً
وحكمها حكم (عن) ،ثم قال الناظم -رحمه هللا تعالى" :-وما حك " يعني ابن الصالح "ع أحمد حن ل"
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ومععععا حكعععع ععععع أحمععععد عععع حن ععععل

وقععععععععول يعقععععععععوب علعععععععع ذا نعععععععع ل

جج

ما حكى ابن الصالح عن اإلمام أحمد أنه فرق بين السند المعنعن والسند المؤنن مثل تفريق يعقوب بن شيبة

سواء ،مثل تفريق يعقوب بن شيبة ،فروى عن عروة عن عائشة أنه حصل لها قصة مع النبي -عليه الصالة

والسالم ،-وروى عن عروة أن عائشة حصل لها كذا ،نفس الطريقة ،نفس ما سبق في حديث محمد بن الحنفية
عن عمار ،فحكم على ما رواه بالعنعنة بأنه متصل ،وما رواه بح(أن) بأنه منقطع.
ومععععا حكعععع ععععع أحمععععد عععع حن ععععل

وقول يعقوب.......................

جج

الذي تقدم ،يعقوب بن شيبة "عل ذا ن ل" على هذه القاعدة التي ذكرتها ،الحافظ العراقي يقول :نزل كالم اإلمام
أحمد وكالم يعقوب بن شيبة في التفريق بين اإلسنادين حيث حكم على أحدهما بالتصال والثاني بالنقطاع نزله
على هذه القاعدة التي ذكرتها.

قلعععععت :الصعععععواب أ مععععع أدر معععععا

يحكععععععم لععععععه بالوصععععععل كيفمععععععا روب

رواه بالشععععععععععععرط الععععععععععععذي تقععععععععععععدما
عععععكقال( أو كععععع ( أو عععععكأ ( فسععععوا

جج

يعني إذا كان الشخص قد أدرك القصة يحكيها كيفما شاء ،بأي صيغة شاء ،إذا كان أدرك القصة ،وأدرك
صاحب القصة ،فمثل هذا يحكيه بأي أداة تفيد المطلوب ،أما من لم يدرك القصة فإن رواها عن صاحبها

صاحب الشأن عن صاحبها ومقتضى روايتها عن صاحبها أن يرويها بح(عن) فهي متصلة ،وان رواها أو ساقها
من تلقاء نفسه وهو لم يشهدها فهي منقطعة.

وكثر استعمال كع ( في ذا ال م
ج

إجعععععععا و و عععععععو وصعععععععل معععععععا قمععععععع
ج

"وكثر استعمال كع ( في ذا ال م " يعني بعد الخمسمائة "إجا و" يعني في اإلجازة "و و وصل ما قم " اإلجازة

هي اإلذن بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق التحمل ،وصيغ األداء لكل طريق من طرق

التحمل ،يأتي بسط هذا في موضعه -إن شاء هللا تعالى.-
وكثععر اسععتعمال كع ع ( فععي ذا ال ع م

...................................
جج

يعني المتأخر من بعد الخمسمائة كثر اعتماد الناس على اإلجازات ،صار عمدة الرواية اإلجازة ،والحاجة داعية
إليها؛ لكثرة الطالب ،وكثرة المصنفات ،فال شك أنه إذا جاء شخص ليق أر على شيخ ،يرد أن يق أر عليه صحيح
مثال ،ومكنه من ذلك ،ثم إذا تجاوز ربع الكتاب جاء ثان وقال :أريد أن أق أر عليك صحيح البخاري ،ثم
البخاري ً

إذا تجاوز نصف الكتاب جاء ثالث قال :أريد أن أق أر عليك صحيح البخاري ،ل يأتي مجموعة يبدؤون من أول
الكتاب إلى آخره ،ثم بعد ذلك مسلم ،ثم بعد ذلك بقية الكتب ،وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة ،فلما احتاج الناس
دونت األحاديث وضبطت وأتقنت ،واحتاج الناس إلى روايتها عن المسندين ،فلما صعب أن يجلس لكل طالب

يق أر عليه جميع هذه الكتب احتاج الناس إلى اإلجازات ،فصاروا يروون عن المسندين باإلجازة ،باإلذن اإلجمالي
ل اإلذن التفصيلي ،وسيأتي ما في اإلجازة من خالف ،وما في الرواية بها من ضعف ،لكن الحاجة اشتدت

إليها ،يعني كل الناس احتاجوا إلى هذا الرجل الذي تفرد بعلو اإلسناد ،وسمع به أهل الشرق والغرب ،وصاروا
يتزاحمون عليه ليقرؤون ،ل يستطيع أن يقرئ الناس كلهم ،فاحتاج الناس إلى اإلجازة ،فيأذن بالرواية عنه ولو لم
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فبعضهم -أهل الورع
يقرؤوا عنه ،هذه اإلجازة اإلذن اإلجمالي بالرواية صاروا يتجوزون في صيغ األداء فيها،
9
منهم -يقول :أنبأنا إجازة ،أو أخبرنا إجازة ،أو أجازني ،أو أجاز لي ،وبعضهم يتعدى هذا فيرويها بح(عن) عن

فالن ،وبعضهم يرويها بح(قال) قال فالن ،وبعضهم يشتد تدليسه في الصيغة فيقول :شافهني فالن ،وقد يقول:
حدثني ،ومعلوم أن التحديث إنما هو فيما يسمع من لفظ الشيخ مثل السماع ،ويريد بذلك أنه حدثه باإلجازة،

يعني حدثه أذن له بالرواية تحديثًا ،قال له :ارو عني ،فهو سمع منه هذا اإلذن اإلجمالي ،وهذا تدليس؛ ألنه
يوقع في لبس ،كأن الذي يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق السماع من لفظه،

وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ اإلجازة اإلذن اإلجمالي ،كأنه سمع الكتاب الذي يحتاج إلي وقت طويل أو

سماعا من لفظ الشيخ ،سمع منه ،أذنت لك أن تروي عني
الكتب التي أجازه بها مما يحتاج إلى سنين قراءة أو
ً
مثال ،أذنت لك ،هو سمعه يأذن له ،وقد يقول :كتب لي فالن ،ويذكر حديث من األحاديث ويظن
الكتب الستة ً
أنه يرويه عنه بطريق المكاتبة ،وهو إنما كتب له اإلذن اإلجمالي ،يكتب الطالب الستدعاء للشيخ ويقول :أرجو

أن تجيزني بكذا وكذا ،أو بالكتب الستة ،أو بمروياتك ،ثم يكتب له :أذنت لك وأجزت لك أن تروي عني جميع

مروياتي ،ثم في كل حديث يقول :كتب لي ،الكتابة طريق من طرق التحمل المعتمد ،يروي بها األئمة من عهد
الصحابة إلى شيوخ األئمة ،فالمكاتبة بين الصحابة موجودة ،حديث في الصحيحين بطريق المكاتبة ،والكتابة من
مثال :كتب
الصحابي إلى التابعي كذلك موجودة ،ومن تابع التابعي إلى من بعده موجودة ،إلى أن يقول البخاري ً

إلي محمد بن بشار هذه متصلة ،بينما اإلجازة ضعيفة ،أنكرها جمع من أهل العلم ،وبعضهم جعلها من صنوف
الكذب ،وقال :إن من قال لغيره :أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال :أجزت لك أن تكذب

علي ،فبعضهم يدلس يقول :كتب لي ،ويظن أن كتب له بهذا الحديث بعينه ،وهو إنما كتب له اإلذن اإلجمالي

بالرواية ،سطر واحد ،أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي ،سطر واحد ،ففي آخر الزمن صاروا يستصعبون

أن يقولوا :أجازني فالن أو أخبرني إجازة ،أو فيما أجازني به يصرح بطريق التحمل ،والتدليس عند كثير من
الناس له نشوة ،يعني وان كان على ما سيأتي -قر ًيبا إن شاء هللا -بحثه ،والدوافع الحاملة عليه ،ومتى يذم؟ نعم
يأتي لكنه له نشوة في نفوس الناس أن يدلس ،يعني بعض الناس ما يمتنع عنده أن يقول :حدثني فالن بقرطبة،
أو بالحمراء ،أو بكذا ،حتى يظن الظان أنه سافر ،وجاب األقطار ،أو بالقدس ،أو بكذا ،وهو يريد األحياء

الموجودة في بلده ،وهذا تدليس بلدان ،وموجود حدث به ،فإذ قال" :عن" يعني أدنى من التدليس الذي يسقط فيه

راو ضعيف ،أو يظن فيه أنه رحل إلى األقطار ،يستعمل "عن" ،وهذه تحتمل أن تكون الرواية بالسماع ،أو
بالق ارءة بالعرض ،أو بالمناولة ،أو باإلجازة ،وبغيرها من طرق التحمل ،هي لفظ محتمل على ما سيأتي في

التدليس ،أن التدليس ل يكون
تدليسا إل إذا كانت الصيغة محتملة:
ً
إجعععععععععععععععععععععا و .......................
وكثعععر اسعععتعمال عععع فعععي ذا الععع م

"قم " بفتح الميم ،وقد ،..بفتحها،
يعني فيما يروى باإلجازة "و و وصل ما قم " يعني فيها شوب اتصال َ
وكسرها "قم " لكن هنا لتتم المقابلة بين الشطرين "زمن" و"قمن" يترجح الفتح ،قمن يعني جدير ،وحري ،جدير،

مرويا باإلجازة؛ ألنها محمولة على التصال عندما احتيج إليها ،نعم؟
وحري أن يكون موصوًل ،وان كان ً
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أيضا ،-اإلجماع على القدر المشترك ،وهو صحة السند المعنعن ،ولو
ولو نقل اإلجماع ،وغيره نقل اإلجماع – ً

لم يثبت اللقاء ،اإلجماع على القدر المشترك ،عند أهل العلم مسألة ،يقولون :األخذ باألقل؛ هل هو إجماع ،وال
مثال ،أو شهدت
ل؟ أنت معي القدر المشترك أن هذا إجماع ،يعني فيما فوقه من باب أولى يدخل فيه ،إذا قلت ً

بأن لزيد على عمرو ألف ريال ،وجاء شخص واحد ،وشهد بأن لزيد على عمرو سبع مائة ريال ،وجاء ثالث،

وشهد بأن لزيد على عمرو ألف وخمسمائة ريال ،السبع مائة كلهم تشهدون بأن في ذمته سبع مائة ،هذا إجماع
عموما ،أو في صحيحه فقط؟
على السبع مائة ،لكن ما زاد عنها محل خالف ،وهل شر البخاري لصحة الخبر
ً
نعم؟ هذا محل خالف بين أهل العلم ،يعني هل إذا صح حديثًا في تاريخه ،أو في األدب المفرد ،أو في غيره،
أو سأل عن أحاديث خارج الصحيح أن هذا الشر منطبق عليه؟ أو أنه مشى عليه في صحيح لشدة تحريه،

وانتقائه في هذا الكتاب فقط؟ محل ،..كالم طويل ألهل العلم ،المقصود أن العلماء كلهم جروا من بعد األئمة

على تصحيح مجرد ثبوت المعاصرة ،وامكان اللقاء ،وعملهم جار على هذا ،ول يمنع أن يكون
مسلما رأى أن
ً
هذا مجرد احتيا ل اشت ار  ،من البخاري مجرد احتيا  ،وليس باشت ار  ،مثل ما ذكرنا عن عمر -رضي هللا

عنه ،-السند المعنعن عند البخاري محمول على التصال ،محمول على التصال بشرطه أن يثبت اللقاء،

كيف؟

طالب......:
وكل في شرطه الثاني التفصيل ،أما
يحمل على التصال ،كلهم محمول على التصال ،السند المعنعن محمولٌ ،
اتصال ،اتصال.
كونه
ً

اقرأ.

الحمد هلل رب العالمي  ،وصل هللا وسلم وبار عل ع ده ورسوله ن ينا محمد ،وعل آله وأصحابه أجمعي .
أما بعد قال الحافظ -رحمه هللا تعال :-

تعارض الوصل واإلرسال ،أو الرفع والوقف

واحكعععععم لوصعععععل ثقعععععة فعععععي األ هعععععر

وقيععععععععععل :ععععععععععل إرسععععععععععاله ل كثععععععععععر

ونسععععععععععععععععععععععععب األول للن ععععععععععععععععععععععععار

أ صعععععععععححوه وقضععععععععع ال خعععععععععاري
ج

وصععععععععل :ككال نكععععععععاي إال ععععععععولي((

مععععععع كععععععو معععععع أرسععععععله كالج ععععععل

وقيعععععععل :األكثعععععععر وقيعععععععل :االحفعععععععظ

ثعععععععم فمعععععععا إرسعععععععال ععععععععدل يحفعععععععظ

يقععععععععدي فععععععععي أ ليععععععععة الواصععععععععل أو

مسعععععععععععنده علععععععععععع األصعععععععععععع و أروا

أ األصععععععع الحكعععععععم للرفعععععععع ولعععععععو

مععععع واحعععععد فعععععي ذا وذا كمعععععا حكعععععوا
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00فيمحا يعتضحد
يقول الناظم -رحمه هللا تعالى -في بحاب "تعارض الوصل واإلرسال ،أو الرفعع والوقعف" سحبق الكحالم

حندا إذا روي لححه شحاهد مسححند ،أو مرسحل آخححر يرويحه غيححر رجحال المرسححل
بحه المرسحل ،وهححو أنحه إن روي المرسححل مس ً
األول ،فإنه يتقوى ،وهذا إذا كانا حديثين ،إذا كانا حديثين يتقوى أحدهما باآلخر ،لكن إذا كان حديثًا واح ًحدا يحروى

مرة مرسل ،ومرة مسند؛ يتقوى ،أو ل يتقوى؟ يتقوى إذا كانا حديثين ،واحد مرسل ،وواحد مسند ،نعم؟

طالب......:

حديث وحديث ثان ،لكن لو حديث واحد مرة يروى مرسحل ،ومحرة يحروى مسحند ،الحذي تقحدم فيمحا يعتضحد بحه المرسحل

إذا وجححد حححديث آخححر مسححند ،فهححذا يتقححوى بححه بححال إشححكال ،لكححن إذا وجححد حححديث واحححد يختلححف رواتححه فححي وصححله،
وارساله ،أو في رفعه ،أو وقفه ،هذا محل الخالف الذي معنا ،يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
واحكعععععم لوصعععععل ثقعععععة فعععععي األ هعععععر

...................................

مرسال ،وروي موصحوًل ،تعحارض فيحه الوصحل واإلرسحال؛ القحول األول أنحه يحكحم بوصحله ،إذا
يعني إذا روي حديث
ً
كان راويه الذي وصله ثقة ،واحكم لوصل ثقة في األظهحر ،وهحذا الحذي صحححه الخطيحب ،وعحزاه النحووي للمحققحين

محن أصححاب الحححديث أنحه يحكححم بالوصحل؛ لمححاذا؟ ألن محن وصحل معححه زيحادة ،والزيححادة محن الثقححة مقبولحة ،يعنححي إذا

قال في الخبر :فالن عن فالن عن فحالن عحن أنحس قحال رسحول هللا -صحلى هللا عليحه وسحلم :-كحذا ،وصحله ،وروي
من طريق آخر ما فيه ذكر ألنس ،فالقول األول ذكر أنس هو الراجح؛ ألنه زيادة على من لم يصل ،والزيادة من

الثقة مقبولة ،وهذا الذي قال فيه اإلمام في القول األول:
واحكعععععم لوصعععععل ثقعععععة فعععععي األ هعععععر

وقيععععععععععل :ععععععععععل إرسععععععععععاله ل كثععععععععععر

يعني يحكم بإرساله ،يحكم إلرساله ،وقيحل :بحل احكحم إلرسحاله لركثحر ،يعنحي احكحم للطريحق الثحاني الحذي لحم يحذكر

فيه أنس ،وهذا عزاه الخطيب لركثر ،كما نقله الناظم -رحمه هللا تعالى-؛ لماذا؟ قالوا :إن عندنا طحريقين ،طريحق

ذكر فيه أنس ،وطريق لم يذكر فيه أنس ،يعني في مثالنا الحذي ذكرنحاه ،فحذكر أنحس متفحق عليحه ،أو مشحكوك فيحه؟
مشكوك فيه ،فنقتصر على ما اتفق عليه من الرواة ،ونترك المشكوك فيه ،المشكوك فيه ل يذكر؛ ألن ثبوت أنس

في السند أمر مشكوك فيه ،بينما على القول األول ثبوت أنس زيادة ،والزيادة من الثقة مقبولة ،ويصحرحون بحذلك،
كما سيأتي في زيادات الثقات ،وأما على القول الثاني فأنس مشحكوك فحي ذكحره ،فحي ثبوتحه ،فيطحرح المشحكوك فيحه،
ويبقى الحكم لإلرسال ،وهذا هو القول الثاني.

ونسععععععععععععععععععععععععب األول للن ععععععععععععععععععععععععار

...................................

"ونسب األول" نسحب ابحن الصحالح القحول األول للنظحار محن الفقهحاء ،واألصحوليين أن صحححوه ،واختحاروه ،واختحاره
أيضا -ابن سيد الناس ،وهو مرجح عند المتأخرين،
من أئمة الحديث المتأخرين أبو الحسن بن القطان ،واختاره – ً
أنه يحكحم بالوصحل؛ ألنهحا زيحادة محن ثقحة ،والزيحادة محن الثقحة مقبولحة ،وسحيأتي أن قحول المتحأخرين فحي قبحول زيحادات

الثقححات مضححطرد ،وسححيأتي تححرجيح أنححه ل قححول مضححطرد فححي الزيححادات علححى مححا سححيأتي ،بححل يحكححم بححالراجح ،يحكححم
للراجح بأنه هو المحفوظ ،ويحكم لما عداه بأنه شاذ ،والحكم في مثل هذه المسائل للقرائن المرجحة.
ونسععععععععععععععععععععععععب األول للن ععععععععععععععععععععععععار

أ صعععععععععححوه وقضععععععععع ال خعععععععععاري
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شرح ألفية احلافظ العراقي

02قضى اإلمام البخاري لوصل(( :ل نكاح إل بولي)) ،اإلمام البخاري قضى لوصل ،وحكم بحأن ححديث(( :ل نكحاح
إل بولي)) ،متصل:

...................................

مععععععع كععععععو معععععع أرسععععععله كالج ععععععل

شعبة وسفيان ،هؤلء أرسلوا الحديث كما في جامع الترمذي ،ووصله جمحع محن الحرواة ،فكحأن البخحاري جعحل الكثحرة
فححي مقابححل الحفححظ عنححد شححعبة وسححفيان ،واإلمححام الترمححذي ذكححر العلححة فححي تححرجيح غيححر شححعبة وسححفيان علححى شححعبة
وسفيان حينما خرج الحديث ،فشعبة وسفيان رأيهما واحد ،في مجلس واحد ،فكأنح ح ححه قح ح ححول واح ح ح ححد ،وهح ح ححذه عل ح ح ححل ل

يححدركها إل مثححل الترمححذي ،يعنححي علححل دقيقححة جححدا ،ينسححب القححول لشححعبة وسححفيان ،وهمححا تلقيححاه عححن شححيخ واحححد ،فححي

حار قحولين ،فهحل يالححظ محن يصححح
مجلس واحد ،فكأنه قول واحد ،ما هو بقول اثنين ،لكن لو تعحدد المجلحس؛ ص ا
ويرجح ويحقق مثل هذه الدقائق ،يعني الذين يخرجون األحاديث يالحظون مثل هذه الدقائق الموجودة عند األئمحة

الكبار ،يقول" :وقض ال خاري وصل" حديث:

 .......ككال نكععععععععععععاي إال ععععععععععععولي((

مععععععع كععععععو معععععع أرسععععععله كالج ععععععل

وهححل نسححتطيع أن نقححول :إن اإلمححام البخححاري يقححول بححالقول األول ،أنححه يحكححم لوصححل الثقححة؛ ألنححه حكححم بوصححل(( :ل

أحيانا -الوصل كما
نكاح إل بولي)) ،لو بحثنا وجدنا أن اإلمام البخاري رجح اإلرسال في مواطن كثيرة ،ورجح – ً
هنا ،فال يعني أن اإلمام البخاري حينما حكم على حديث واحد ،أو أحاديث بالوصل ،أو باإلرسال أننا نقول :هذا

رأي البخاري ،ول غير البخحاري ،األئمحة الكبحار ليسحت لهحم قاعحدة مضحطردة فحي هحذا ،بحل ينظحرون إلحى كحل ححديث
علححى حححدة ،فمححا ترجحححه المرجحححات ،والق ح ارئن يحكمححون بححه ،كثيححر مححا يحكححم أبححو حححاتم باإلرسححال ،واإلمححام البخ حاري
بالوصحل ،أو العكححس ،وقححل مثححل هححذا فححي ابححن معححين ،وقححل مثححل هححذا فححي الححدارقطني ،وغيححرهم مححن األئمححة ،يحكمححون
على الححديث بمحا يليحق بحه بمحا ترجححه القحرائن التحي تحرجح أححد الطحرفين ،إمحا الوصحل ،وامحا اإلرسحال ،هحذان قحولن
متقابالن ،القول األول :ترجيح الوصل ،والثاني :ترجيح اإلرسال "وقيل" وهذا القول الثالث:
وقيعععععععل :األكثعععععععر وقيعععععععل :االحفعععععععظ

...................................

"وقيل األكثر" يعني يرجح قول األكثر ،كما في حديث(( :ل نكاح إل بحولي)) ،األكثحر علحى وصحله ،وممحن أرسحله

شححعبة وسححفيان ،فححرجح قححول األكثححر ،وهححل نسححتطيع أن نقححول :إن البخححاري رجححح قححول األكثححر؟ ل ،ل نسححتطيع أن
نقول :اإلمام البخاري رجح قول األكثر لمجرد الكثحرة؛ ألنحه يقابلحه القحول ال اربحع" :وقيعل األحفعظ" فحال شحك أن الكثحرة

أحيانحا راو واححد محن الحرواة يعحدل عشحرة
سواء كانت في األشخاص ،أو فحي األوصحاف لهحا دور فحي التحرجيح ،لكحن
ً
من الرواة ،فإن نظرنا إلى وصفه رجحنحاه ،واذا نظرنحا إلحى العحدد ،والعحدد كمحا يقحول اإلمحام الشحافعي :أولحى بحالحفظ

من الواحد؛ ولذا يختلف أهل العلم ،تتباين أنظارهم في هذا ،فقد يرجح إمام للكثحرة ،ويحرجح بعضحهم للحفحظ "وقيعل:

األكثععر" وهححذا نقلححه الحححاكم فححي المححدخل عححن أئمححة الحححديث؛ ألن تطححرق السححهو والخطححأ إلححى األكثححر أبعححد ،واإلمححام

الشححافعي -رحمححه هللا -يقححول :العححدد أولححى بححالحفظ مححن الواحححد ،يعنححي والسححهو والغفلححة يتطححرق إلححى الواحححد أكثححر مححن
المجموع "وقيل األحفظ" وثمة قول خامس ذكره السبكي ،وهو تساويهما ،تساوي الوصل واإلرسال ،والمسألة ومحل
الخالف فيما لم يظهر فيه ترجيح ،بغير كثرة ،وحفظ ،واتقان ،يعنحي الوصحل يرويحه أكثحر ،واإلرسحال يرويحه أحفحظ،
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03ب حرة بححالحفظ،
مرجح حا؛ نقححول :متسححاويان؛ ألن كث حرة األوصححاف تسححاوي كث حرة األشححخاص ،والع
أو العكححس ،ولححم نجححد
ً
والضبط ،واإلتقان ،واذا تضحافر حفحظ أكثحر محن شحخص فحي مقابحل شحخص يفحوق كحل واححد محنهم علحى انفحراده؛ ل
شك أن هذا يحتاج إلحى محرجح ،يحتحاج إلحى محرجح ،والححق فحي هحذه المسحألة :مسحألة التعحارض علحى محا ظهحر محن

استقراء صنيع األئمة المتقدمين ،كأحمحد ،والبخحاري ،وابحن مهحدي ،والقطحان أنهحم ل يحكمحون بحكحم عحام مضحطرد،

حكم كلي ،بل ذلك دائر مع القرائن ،فالذي ترجحه القرائن يرجح ،ومثل هذا الترجيح ،ومثل هحذا ،إنمحا يخاطحب بحه
من تأهل ،أما الطالب في بداية الطلب ،وقحد أوصحيناه بحأن يكثحر محن التخحريج ،والنظحر فحي األسحانيد ،ويحكحم علحى

حدة
األحاديححث ،ويقححارن أحكامححه بأحكححام األئمححة ،ويعححرض عملححه علححى أصحححاب الشححأن ،فإنححه ل بححد بححأن يتخححذ قاعح ً
مضطردة ،وال كيف يدرك ،وهو ما يعرف القرائن ،ول يعرف مرجحات ،لكحن هحذه القحرائن ،وهحذه المرجححات ملكحة
ً
تتولححد عنححده بعححد اإلكثححار ،وبعححد الم حران ،وبعححد الدربححة ،أمححا فححي أول األمححر ل يسححتطيع أن يححرجح بححالقرائن ،وتوجيححه

الطالب المبتدأ ،ومن في حكحم المبتحدأ إلحى أن يححاكي المتقحدمين ،ويحرجح بحالقرائن ،ول يحكحم بحكحم عحام مضحطرد؛

أيضحا ،-ففحي أول األمحر الطالحب يخحرج،
هذا تضييع له ،هذا تضييع ،وتوليد للجراءة على العلماء ،وعلحى السحنة – ً
ويستخرج األحاديث بطرقها ،من مصادرها األصلية ،بأسانيدها ،بألفاظهحا ،ثحم ينظحر فحي األسحانيد محن خحالل كتحب

الرجال من حيث التصال والنقطاع ،ومن حيث القوة والضعف ،ثم بعحد ذلحك يحرجح علحى ضحوء قواعحد مضحطردة
عن ححد أه ححل العل ححم المت ححأخرين الت ححي قرروه ححا ف ححي كت ححبهم ،ث ححم بع ححد ذل ححك إذا تهي ححأ ل ححه ،وتيس ححر أن يحك ححم عل ححى عشح حرات

األحاديححث ،ثححم مئححات األحاديححث بهححذه الطريقححة تتولححد لححه الملكححة ،ل سححيما إذا اعتنححى بأحكححام األئمححة ،وعححرض عملححه

علححى أهححل الختصححاص ،ثححم إذا مشححينا علححى القححول ال اربححع ،ورجحنححا األحفححظ ،إذا مشححينا علححى القححول األخيححر "وقيععل:

األحفظ ثم" بعد ذلك "فما إرسال عدل يحفظ" هذا األحفظ الذي رجحنا روايتحه ،سحواء كانحت متصحلة أو مرسحلة ،إذا
رجحناه بالمقابل المرجوح؛ هل نقدح فيه ،وفي مرويه؛ ألننا رجحنا غيره عليه؟ اآلن وجحدنا أحفحظ ،ورجحنحا روايتحه
علححى روايححة غيحره ،الغيححر هححذا الححذي رجححح األحفححظ عليححه ،المرجححوح ،هححل هححذا قححادح فيححه ،وفححي مرويححه؟ ألننححا رجحنححا

عليه ،يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-

...................................

يقعععععععدي فعععععععي أ ليعععععععة الواصعععععععل....

ثعععععععم فمعععععععا إرسعععععععال ععععععععدل يحفعععععععظ
...................................

يعني في ضبطه ،اللهم إل إذا كثرت هذه المخالفة ،يعني رجحنا مرة عليه؛ ما نقدح فيه ،رجحنا محرتين؛ محا نقحدح

فيححه ،لكححن إذا كححان ديدنححه مخالفححة الثقححات ،كلمححا قارنححا أحاديثححه بأحاديححث الثقححات؛ رجحنححا الثقححات عليححه ،معنححاه أنححه
مرجوح ،ل يحفظ ،وعلى هذا يقدح في روايته؛ ألنه يخالف الثقات ،ول يوافقهم:
يقععععععععدي فععععععععي أ ليععععععععة الواصععععععععل أو

...................................

و"أو" هذه بمعنى الواو "أو" في "مسعنده"" ،أو" فحي "مسعنده علع األصع " أو فحي مسحنده علحى األصحح ،فحإن قيحل:
كيف نرد حديثه ،ول نقدح فيه؟ كيف نرد حديثه ،ول نقدح فيه؟ الجواب :أن الرد إنما هو ميل ،واسحترواح ل علحى

سبيل القطع ،وانما هو مجرد احتيا  ،يعني بان لنا وظهر لنحا محن خحالل قحرائن ،قحد يوجحد قحرائن عنحد غيرنحا تحرجح
القول اآلخر ،نعم إنمحا هحو الحتيحا  ،وعحدم القحدح فيحه؛ إلمكحان إصحابته ،بحل قحد يوجحد محا يرجححه علحى محا رجحنحا
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شرح ألفية احلافظ العراقي

"04عل ع األص ع و أروا" أي أهححل الحححديث "أ األص ع " كمححا قححال ابححن الصححالح "أ األص ع الحكععم للرفععع" ألن راويححه
مثبت ،هذه المسألة الثانية ،انتهينا من مسألة تعارض الوصل واإلرسال ،يعني طريق ذكر في الصحابي ،وطريق
مححا ذكححر فيححه الصحححابي ،وذكرنححا فيهححا األق حوال الخمسححة ،وعرفن حا أنححه ل يمكححن أن يحكححم بحكححم عححام مضححطرد؛ ألن
أحكححام األئمححة ل تؤيححد الضححطراد ،الححذين علححيهم المعححول ،وهححم أصحححاب الشححأن ،مسححألة تعححارض الوقححف مححع الرفححع،

يقول" :و أروا" أهل الحديث أن األصح كما قال ابن الصالح" :الحكم للرفع" يعني روي من طريق ،ورد محن طريحق

فيه :فحالن عحن فحالن عحن فحالن عحن أنحس قحال رسحول هللا -صحلى هللا عليحه وسحلم ،-وروي محن طريحق آخحر :فحالن
عححن فححالن عححن أنححس قححال ،مححا رفعححه إلححى النبححي -عليححه الصححالة والسححالم ،-يقححول " :أروا" يعنححي أهححل الحححديث "أ

األص الحكم للرفع" لماذا؟ ألن راويه مثبت ،وغيره ساكت ،يعني الحذي روى الخبحر بحذكر النبحي -صحلى هللا عليحه

وسلم ،-وصرح برفعه إليه ،مثبحت للرفحع ،والحذي رواه محن دون ذكحر للنبحي -عليحه الصحالة والسحالم -هحل هحو نحاف
للرفححع ،أو غيححر نححاف ،أو سححاكت؟ سححاكت ،لححو افترضححنا أنححه نححاف ،لححو رواه عححن أنححس مححن قولححه ،وقححال :لححم يثبححت

فوعا ،واألول أثبت الرفع ،قلنا :المثبت مقحدم علحى النحافي ،فكيحف يكحون فحي حالحة محا إذا كحان الثحاني سحاكتًا؟ هحا
مر ً
هححم " أروا أ األص ع الحكععم للرفععع" ألن راويححه مثبححت ،وغي حره سححاكت "ولععو" كححان الخححتالف "م ع واحععد" ولححو كححان
فوعحا ،ومحرة رواه موقوًفحا ،ولحو كحان الخحتالف "مع واحعد فعي ذا" فحي الرفحع
الختالف من واححد ،يعنحي محرة رواه مر ً
"وذا" الوصل الذي تقدم ،الذي تقدم ،المسألة األولى "كما حكوا" أي الجمهور ،وصرح به ابن الصالح ،صرح ابن

الصالح بتصحيحه ،وحمل اإلمام الشافعي -رحمه هللا تعالى -المرفوع على أنه رواية الراوي ،والموقوف على أنه
رأيه ،واستنباطه ،واجتهاده ،فال تعارض بينهما ،هذا محا حمحل عليحه الشحافعي مثحل هحذا الخحتالف ،مسحألة تعحارض
اإلرسححال مححع الوصححل ،ومسححألة الرفححع والوقححف ،حينمححا ذكححر فححي المسححألة األولححى أربعححة أقحوال ،ولححم يسححق األقحوال فححي

المسألة الثانية ،أل يمكن أن يقول فحي تعحارض الوقحف محع الرفحع محن الخحالف ،ويجحرى فيحه محن الخحالف محا جحرى

في المسألة األولى؟ يعني ما هي بنظير المسألة األولى؟ نعم؟

طالب :تختلف.
كيف تختلف؟

طالب......:

كيف؟ هو حديث ،هذا حديث واحد؟

طالب :ذا ي د ،وذا ينقص.

والوصل واإلرسال؟ والرفع والوقف؟ ل يذكره.

طالب :ال ،الذي يرفع ي د عل الوقف ،ي د عل نفس الصحا ي.
والذي يصل يزيد على من أرسل.

طالب......:

ل ،لححو دققححت النظححر مححا وجححدت فرًقحا ،المسححألة فححي إثبححات النبححي -عليححه الصححالة والسححالم ،-وعححدم إثباتححه فححي الوقححف
والرفع ،المسالة الثانية في إثبات الصحابي ،وعدم إثباته ،وما الفحرق بينهمحا؟ يعنحي لحو أجحري الخحالف فحي األربعحة

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


05

05

05سحالة األولحى
األقوال في المسألتين؛ محا يظهحر فيحه فحرق بحين المسحألتين ،ل يظهحر فحرق فحي المسحألتين؛ ألنحه فحي الم
الخالف في ذكر الصحابي وعدمه ،المسألة الثانية الخالف في ذكر النبحي -عليحه الصحالة والسحالم -وعدمحه ،فمحا
قيل في األقوال السابقة ترد هنا ،لمن قال :يحكم لوصل الثقة ،يحكم لرفع محن رفحع؛ ألنهحا زيحادة الثقحة ،مثحل نظيحر

ذلك ،ومن قال :بل اإلرسال لركثر؛ ألن الزائد مشكوك فيه ذكر الصحابي ،قال :ألن رفعه مشكوك فيه ،وترجيح
األكثر ،وترجيح األحفظ وارد في الموضعين؛ ولذا يقول:
...................................

أ األصععععععع الحكعععععععم للرفعععععععع ولعععععععو

 ..............................أروا
مععععععع واحعععععععد فعععععععي ذا وذا .........

فححي الرفححع ،وفححي الوصححل ،يعنححي فححي المسححألتين "فععي ذا ،وذا كمععا حك عوا" أي الجمهححور ،وصححرح بححه ابححن الصححالح،
ومحل الخالف فيما إذا اتحد السند ،على ما ذكرناه سابًقا ،فيمحا إذا اتححد السحند ،أمحا إذا اختلحف فحال يقحدح أححدهما
جزمحا ،وهححو الححذي يعتضححد بححه المرسححل الححذي تقححدم الكححالم فيححه ،فححي المسححألة األخيحرة حكححى
فححي اآلخححر ،إذا كححان ثقح ًة ً
الخطيب عن أكثر أهل الححديث أن الحكحم لمحن وقحف ،هحو محا يقحول :إن األصحح الحكحم للرفحع؟ الخطيحب البغحدادي

حكححى عححن أكثححر أهححل الحححديث :إن الحكححم لمححن وقححف ،كمححا حكححى ،وعح از ألكثححر أهححل الحححديث أن الحكححم لمححن أرسححل،

فححاجتمع القححولن علححى صححفة واحححدة ،ونقلهمححا واحححد فححي المسححألتين ،فححي مسححألة الرفححع والوقححف أل يمكححن أن يحكححم

لركثر؟ يعني إذا اتحدت الصفات ،ثقحة يعارضحه أكثحر محن ثقحة كلهحم بمنزلحة واححدة؛ نحرجح األكثحر ،وال ل؟ نحرجح
األكثر ،مجموعة من الرواة يعارضهم ثقة يعادلهم ويزيد عليهم في الحفظ والضبط واإلتقان ،أل يمكن أن نرجحه؟

ممكن ،إ ًذا األقوال المتأتية في تعارض الوصل ،واإلرسال يمكن أن تأتي في تعارض الوقف مع الرفع.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.



