
 مصطلح الحدیث
 مرو�ات البخاري ومسلم في األصول والمتا�عات والشواهد

 
: ما هي الطر�قة المثلى لمعرفة ما یرو�ه البخاري ومسلم في األصول وما یرو�انه في السؤال

 المتا�عات والشواهد؟ أرجو التفصیل في هذا المسألة.

یرو�انه �األسانید األقوى واألجود ما یرو�ه اإلمام البخاري أو مسلم في األصول هو ما  :الجواب
وال من حیث االتصال  ،تكلم في أحد من رواته ال من حیث الثقة والعدالة والضبطمما لم یُ 
فالحدیث المروي في األصول هو الحدیث األقوى في الباب وما دونه فإنه �كون  ،واالنقطاع

، سَّ �شيء �سیر من التجر�حسیما إذا �ان في رواته من مُ  ال ،مروً�ا في الشواهد والمتا�عات
 ،و�عضهم ذ�ر العكس ،ن األصل هو األول في الباب والشاهد هو الذي یلیهإ :وقال �عضهم

رد في الباب حكم على أول ما یَ ردة أو طر�قة مستمرة في أن �ُ مطَّ  وعلى �ل حال ال أعلم قاعدةً 
ظر هو في نظافة األسانید لكن مع ذلك الن ،ردفه �ه هو الشاهد أو المتا�عأنه هو األصل وما یُ 

روى له (أو  )،روى له البخاري في الشواهد( :و�ثیًرا ما �قول العلماء في �تب الرجال ،وصحتها
وتجده تارًة في  ،وتجده أحیاًنا في أول حدیث في الباب ،)روى له مقروًنا(أو  )،في المتا�عات

وحینئٍذ ال  ،وا�ات أحادیث البابوأحیاًنا �كون في آخر ر  ،الحدیث المتوسط ال األول وال األخیر
لكن  ،ردة ُ�حكم علیها �أن األول هو األصل والثاني هو الشاهد أو المتا�عأعرف قاعدة مطَّ 

والشاهد هو الذي �كون دون هذه المثا�ة ممن في رواته  ،األصل هو األنظف واألصح إسناًدا
 شيء مما �خل �قوة االتصال. ئهأو في �عض صیغ أدا ،أو في اتصاله شيء ،شيء

حدثنا فالن  :فأحیاًنا �قول ،�عني مع غیره من الرواة الثقات )روى له مقروًناومعنى قولهم: (
ومع ذلك فتخر�ج البخاري  ،فیه إشكال والثاني فیه �الم لكنه خفیف لیسأحدهما ثقة  ،وفالن

فإن مثل هذا الكالم في الغالب ومسلم لراٍو من الرواة ولو �ان مقروًنا أو فیه شيء من الكالم 
 ،و�ذا ُ�حث عن هذا اآلخر ُوجد ضعیًفا ،وال �سمیه ،حدثني فالن وآخر :أحیاًنا �قول ،غیر مؤثر

حث عنه فإذا �ُ  ،ثقة و�عطف علیه آخر �اإلبهام كما خرج اإلمام البخاري وأحیاًنا مسلم عن راوٍ 
واة هذا الخبر مجرد أنه من ر لا هو وذ�ره إنم ،فعدم تسمیته له من أجل ضعفه ،وجد أنه ضعیف

یر�د بذلك ابن  ،حدثني فالن وآخر :ه من الضعفاء �ما قال مسلموجد أنَّ و �حیث لو ُ�حث عنه 
 .ل حینئٍذ على المسمى دون المبهموالمعوَّ  ،وابن لهیعة جمهور أهل العلم على تضعیفه ،لهیعة

الثقة وال یذ�ر الضعیف مع قد یروي عن ثقة وضعیف فیقتصر على  -رحمه هللا-البخاري 
ومثل  ،فاعتماده ومعوله على هذا الثقة ،في موضع آخر خارج الصحیح وُعرف عنه هذا هه ذ�ر أنَّ 

ألن تدلیس التسو�ة أن  ؛هذا قد ُ�شكل على �عض المبتدئین التفر�ق بینه و�ین تدلیس التسو�ة



فإذا  ،تصر على الثقتینیروي عن ثقتین لقي أحدهما اآلخر بینهما ضعیف فُیسقط الضعیف و�ق
انقطاع في ولیس ثم لقي أحدهما اآلخر و ظر في اإلسناد ُوجد أنه خاٍل من هذا الضعیف نُ 

ذلك الثقة و�نما  عنألن هذا الثقة لم یروه مباشرة  ؛لكن ال بد من وجود هذا الضعیف ،الظاهر
ن یروي عن ثقة ولیس من ذلك أ ، أنواع التدلیسوهذا أسوأ وشرُّ  ،رواه عنه بواسطة الضعیف

 ،وهذا فعله اإلمام البخاري اعتماًدا على الثقة ،وضعیف فیقتصر على الثقة وُ�سقط الضعیف
لكن اإلشكال فیما إذا روى عن ضعیف  في اإلسناد، وجوده مثل عدمه وال ُ�حتاج إلیه والضعیفُ 

ألن الثقة لم یرو  ؛بد من وجود هذا الضعیف ال ،السند فیه خللف ،بین ثقتین وأسقط الضعیف
ه جنا�ة في فإسقاط هذا الضعیف ال شك أنَّ  ،مباشرة عن ذلك الثقة إال بواسطة ذلك الضعیف

عرف هذا ألن الناظر فیه یراه إسناًدا رجاله ثقات ولقي أحدهما اآلخر فهو متصل وال �َ  ؛اإلسناد
كم علیه �الصحة العمل الخفي الذي فعله هذا المدلس الذي غرر �الناظر في هذا اإلسناد وح

 عرف بتتبع�ُ مثل هذا و  تدلیس التسو�ة.  أنواع التدلیسشرَّ  إن :، ولذلك قال أهل العلم�سبب ذلك
 وال �عرفه �ل متعلم أو �ل من ینتسب إلى الحدیث إنما �عرفه األئمة. ،جمع الطرق واألسانیدو 

 .٨/٨/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانیة واألر�عون، المصدر: 

 


