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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین
 أما �عد:أجمعین، 

متا�عات، ذ�ر له  -رضي هللا عنه-حدیث جابر  -رحمه هللا تعالى-فلما أنهى اإلمام البخاري 
وقال یونس  ،وتا�عه هالل بن رداد عن الزهري  ،قال: تا�عه عبد هللا بن یوسف وأبو صالح

 بوادره.  :ومعمر
 ُ�كثر من ذ�ر هذه المتا�عات، فإذا أنهى الحدیث األصل في -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 

 أحادیث معلقة، في نها�ةالباب ذ�ر له من یتا�ع راو�ه علیه، وفي صدر الباب في الترجمة یذ�ر 
معلقة منها المرفوع، ومنها  اوفي صدر الباب �عد الترجمة یذ�ر أخبارً  ،الباب یذ�ر متا�عات

، وقد ُیردف الخبر المرفوع المسند األصل �ُمعلق �حذف أول إسناده الموقوف، ومنها المقطوع
 .ى له أمثلةو�ختلف فیه الرواة هل هو معلق أو هو موصول �اإلسناد السابق، وقد مض

 المقصود أن عندنا المتا�عات یترجم العلماء في �تب علوم الحدیث ترجمة االعتبار والمتا�عات 
أن  ووه ،والشواهد، معرفة االعتبار والمتا�عات والشواهد، الترجمة بهذه الكیفیة توقع في لبس

ان فقط متا�عات وهو في الحقیقة هما قسم ،القارئ �ظن أن االعتبار قسیم للمتا�عات والشواهد
یئة ولیس �قسیم لهما، إنما هو ه ،وشواهد، واالعتبار هیئة التوصل إلى معرفة المتا�عات والشواهد

التوصل، �یفیة التوصل، البحث في الكتب من الصحاح والسنن والمسانید، والجوامع والمعاجم 
تا�عه علیه أو ال واألجزاء للبحث عن طرق أخرى لهذا الحدیث هل یوجد لراو�ه من ی توالمشیخا

فإن ُوجد للراوي األول من ِقبل المصنف من یتا�عه علیه بروایته عن شیخه هذه متا�عة،  ؟یوجد
وُتسمى متا�عة تامة، فإن لم یوجد لمبادئ السند من جهة المصنف من یتا�ع راو�ه عن شیخه 

لكنها قاصرة  ،فإن وجدنا فهذه متا�عة ،فُیبَحث هل لشیخه من یتا�عه في روایته عن شیخ شیخه
عن األولى، وهكذا إلى نها�ة السند. فإن لم یوجد إلى الصحابي ُوجد االتفاق في الصحابي دون 

 .هذه متا�عة قاصرةفمن دونه 
فإن لم یوجد طر�ٌق آخر عن ذلك الصحابي یلزم علیه أن ُیروى عن صحابي آخر، أو ال ُیروى  

عن صحابي آخر فهو الفرد  روَ ن لم یُ عن صحابي آخر، فإن روي عن صحابي آخر فالشاهد، و�
رضي هللا -عن صحابي آخر �ما تقدم في حدیث عمر  روَ كاألفراد والغرائب هذا منها. إن لم یُ 

 . -عنه
 وهذا هو القول الذي اعتمده أكثر المتأخر�ن في أن المتا�عات یلزم فیها االتحاد في الصحابي،

لفظ والمعنى، فإن اتحد الصحابي فالمتاِ�ع والشواهد �ختلف فیها الصحابي، �غض النظر عن ال
 سواء �ان الحدیث بلفظه أو �معناه، و�ن اختلف الصحابي فالشاهد سواء �ان بلفظه أو �معناه.
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 ،ظوالمتاِ�ع ما روي �اللف ،ومنهم من �جعل المتا�ع ما روي �اللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف
ي اتحاًدا واختالًفا، هذه خالصة ما �قال في والشاهد ما روي �المعنى �غض النظر عن الصحاب

 ...المتا�عات والشواهد. �قول ابن الصالح
 طالب:...

 ما �ختلف، المقصود منه التقو�ة.  اأو شاهدً  اال؛ ألن الخطب سهل، سواء سمیناه متا�عً  ،ال
 طالب:...
 مشاحة؛ ألنه ال أثر عملي.  هإشكال، ال مشاحة في االصطالح، هذا ما فی هال ما فی

، �قول ابن الصالح في مقدمته الشهیرة: النوع الخامس عشر معرفة االعتبار والمتا�عات والشواهد
 �ه راو�ه أو ال؟ وهل هو معروفٌ �قول: هذه أمور یتداولونها في نظرهم في حال الحدیث هل تفرد 
ي، ابن حبان المعروف صاحب أو ال؟ ذ�ر أبو حاتم محمد بن حبان التمیمي الحافظ الُبست

ر �قول: إن طر�ق االعتبار في األخبا ،الصحیح والثقات والمجروحین وغیرها من المؤلفات النافعة
طر�قة المتقدمین ما �حّدون �عرفون �الحد المعروف عند المتأخر�ن الجامع المانع، قد �حّدون 

دیث فون �أر�ان الشيء �ما جاء في ح�عرفون �المثال، ال شك أنه �المثال یتضح المقال، وقد ُ�عرِّ 
 جبر�ل هذا له أصل شرعي، أر�انه وأجزاؤه المحصورة تدل علیه. إذا �ان محصوًرا، هنا �قول ابن
 حبان: إن طر�ق االعتبار في األخبار مثاله أن یروي حّماد بن سلمة حدیًثا لم ُیتا�ع علیه عن

. فُینَظر هل روى ذلك -علیه وسلم صلى هللا-أیوب عن ابن سیر�ن عن أبي هر�رة عن النبي 
�ن ثقة غیر أیوب؟ فإن ُوجد ُعلم أن للخبر أصًال یرجع إلیه، فإن لم یوجد ذلك فثقة غیر ابن سیر 

فأي  -صلى هللا علیه وسلم-رواه عن أبي هر�رة، و�ال فصحابي غیر أبو هر�رة رواه عن النبي 
 . �عني إذا لم یوجد الموافقة حتى فيذلك ُوجد ُ�علم �ه أن للحدیث أصًال یرجع إلیه و�ال فال

 .االصحابي وال غیر الصحابي فإنه �كون حینئٍذ فردً 
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

الكالم على الراوي الذي ُ�عتَبر �ه، سیأتي الكالم فیه، �ثیًرا ما �قول الدارقطني في �عض 
 �عني ال �قبل االنجبار.  ،وفالن ال �عتبر �ه ،الضعفاء: فالن �عتبر �ه

: فمثال المتا�عة أن یروي ذلك الحدیث �عینه عن -یراد �ه ابن الصالح في المقدمة–قال الشیخ 
ولكن رواه عن ابن  ،فإن لم یروه أحٌد غیره عن أیوب ،أیوب غیر حماد فهذه المتا�عة التامة
فذلك قد  - علیه وسلمصلى هللا-هر�رة عن رسول هللا  يسیر�ن أو أبي هر�رة أو رواه غیر أب

ن ولكن تقُصر عن المتا�عة األولى �حسب �عدها منها، و�جوز أ ،أ�ًضاُ�طَلق علیه اسم المتا�عة 
 .و�جوز أن ُ�سمى ذلك �الشاهد أ�ًضا ،ُ�سمى ذلك �الشاهد أ�ًضا
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فإن لم یرو هذا الحدیث أصًال من وجٍه من الوجوه المذ�ورة لكن ُروي حدیث آخر �معناه فذلك 
. فكأن شاهد من غیر متا�عة، فإن لم یرو �معناه حدیث آخر فقد تحقق فیه التَفرُّد الُمطلق عندئذٍ ال

ابن الصالح ینظر إلى اختالف اللفظ والمعنى، �غض النظر عن اتحاد الصحابي واختالف 
 .الصحابي

روا�ة من ال : ثم اعلم أنه قد یدخل في �اب المتا�عة واالستشهاد -�قول ابن الصالح–ثم اعلم  
ي خار بل قد �كون معدوًدا في الضعفاء، وننتبه لهذا، قال: وفي �تابي الب ،ُ�حَتجُّ �حدیثه وحده

ولیس �ل ضعیف �صلح لذلك، ولهذا  ،هم في المتا�عات والشواهدومسلم جماعة من الضعفاء ذ�ر 
تنبیه : وقد تقدم ال�قول الدارقطني وغیره في الضعفاء: فالٌن �عتَبر �ه، فالن ال ُ�عتَبر �ه، قال

 �هللا أعلم. ،على نحو ذلك
 طالب:...

، المقصود أن الضعفاء منهم من هو ضعفه شدید ال �قبل االنجبار شيء ثانٍ  ،هذا مقبول ،ال
قون بین النو و  ع األول هذا ال �عتبر �ه، ومنهم من ضعفه دون ذلك �قبل االنجبار فُیعتَبر �ه، وُ�فرِّ

روا�ة الضعیف شدیدة الضعف مثل عدمها ال �شتغل بها؛ ألنه ال �قبل والثاني، واألكثر على أن 
رون فی ،االنجبار، و�عض العلماء وهؤالء قلة قد �حتاجون إلى مثل هؤالء الرواة ال سیما إذا �ثروا

أن اجتماع أكثر من واحد من هذا النوع الضعف الشدید �موافقة غیره له أو الضعیف الشدید 
رواة ا، وهذا أو التحسین �مثل هذا النوع من الضعفه، فضعیفان �غلبان قو�� ه �ِخف �موافقة غیره ل

ن األحادیث ولو �ان رواتها من الضعاف شدیدي الضعف، یرى أن  هي طر�قة السیوطي ُ�حسِّ
ضعیف �عتبر  �منزلةفیكون  ،الضعیف شدید الضعف مع ضعیف شدید الضعف �خف ضعفه

في �عض  -رحمة هللا علیه–ات الشیخ األلباني �ه، ضعیف واحد �عتبر �ه. وفي �عض تصرف
 تصرفات الشیخ �ما یؤ�د صنیع السیوطي، السیوطي نّص على ذلك في ألفیته:

ما ور�ما �كون �الذي ُبدي؛ �عني ُبدئ �ه من النوع األول من أنواع الضعیف القابل لالنجبار، وأ
 عامة أهل العلم فإنهم ال �عتبرون �الراوي شدید الضعف.

 ..طالب:.
عندك عبارات الجرح: �ذاب، وّضاع، دّجال هذه ال یلتفت إلیها أحد، المرتبة األولى من مراتب 

و�عضهم ال یرتبها  ،التجر�ح على سبیل التدلي، ال على سبیل الترقي؛ ألن �عضهم یرتبها �ذا
فیجعل المرتبة  ،التعدیل ثم الجرح :عشر يینسق المراتب اثن ،على مثل ما ینسقها ابن حجر

�حیث �ختلف في الراوي هل هو من  ،ألولى من الجرح أقرب المراتب إلى آخر مراتب التعدیلا
و�بعد من هذه أحیاًنا. متهم �الكذب هذه تلي المرتبة  ،هذه أو من هذه؟ �قُرب من هذه أحیاًنا

علیه -لكن لم �حفظ عنه أنه �ذب على النبي  ،هو معروف �كذ�ه في أحادیث الناس ،األولى
هذا متهم �الكذب دون األول، هذا شدید الضعف. هذا شدید الضعف ضعیف  -السالمالصالة و 
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ا، هناك مراتب دون  ا، واهٍ جد� ، ثم �عد ذلك ضعیف، ثم �أتي �عد هاتین المرتبتین ضعیف جد�
 .الضعیف ال قبله قبل الضعیف: مستور، مجهول

 طالب:...
�عضهم، المقصود أن هذه مرتبة لیست د والمستور هو مجهول الحال عن ،نعم، المجهول �أنواعه

ا أو  :مثل التصر�ح �الضعف، والتصر�ح �الضعف فالن ضعیف أهون من قولهم ، واهٍ ضعیف جد�
 مستور، مجهول مجهول الحال، ُ�كَتب حدیثه، ثم �عد ذلك ما �قُرب من مراتب التعدیل، و�ختلفون 

 .شیٌخ وسطهل هي من مراتب التعدیل أو من مراتب التجر�ح، شیخ وسط أو 
 طالب:...

 هي؟ ما
 طالب:...

على �ل حال هم �ختلفون فیها شیخ وشیخ وسط معروفة عند أهل العلم، مقبول هل من آخر هذه 
 المرتبة الخامسة من مراتب التعدیل، وهو إطالٌق فیه إشكال �بیر أشرنا إلیه مراًرا، المرتبة

لم و  له من األحادیث إال القلیلمن لیس  ،الخامسة من مراتب التعدیل عند ابن حجر �قول: 
ع من لیس له من األحادیث إال القلیل ولم یثُبت فیه ما ُیتَرك حدیثه من أجله، فإن تو� ،یثُبت

 ن: مقبول مرتبة، ولّین مرتبة. یفمقبول و�ال فلّین، فیكون مرتبت
 ي�عنفي مثل هذا االصطالح؛ ألن الكتاب �الم في الرواة أو في المرو�ات  ا�بیرً  وذ�رنا إشكاًال 

 التقر�ب؟ 
 یتم الحكم على الراوي إال من خاللر عن المرو�ات، وهذه القاعدة ال كالم في الرواة �غض النظ
 �ع، فننظر إلى هذا الراوي �عیٍن مجردة عن مرو�اته، و�ن �انو ما ت أمروایته، هل تو�ع علیها 

ل أنه ال �مكن أن یثبت له الحفظ وعدم الحفظ إال من خالل النظر في مرو�اته، لكن األص
نتهینا وا ،فحكمنا له �الحفظ ،ووجدناه یوافق الرواة  ،المفترض أننا نظرنا في هذا الراوي في مرو�اته

علنا أما ما ذ�ره ابن حجر في المرتبة الخامسة �ج .ال نعود إلیه مرة ثانیة ننظر في مرو�اته ،منه
دائًما ننظر ونقارن بین هذا الراوي مع مرو�اته، وفي �ل حدیث ننظر، فمرة نحكم علیه �أنه 

 مقبول، لماذا؟ 
ألنه لم یتا�ع، ولیس هذا من وظیفة  ؛ألنه تو�ع، ومرة نحكم علیه في �عض أحادیثه �أنه لّین

إذا تو�ع  ،الكتاب، ولیس هذا من وظیفة الكتاب، فیبقى الراوي له وصف واحد مثل الضعیف
الحسن؟ یرتفع، إًذا نحتاج أن ندخل الضعیف في هذه  ،الضعیف أال یرتفع إلى درجة القبول

، والضّحاك بن ُنبراس، بن ُحمرة�رها الحافظ في التقر�ب الضّحاك القاعدة، ذ�رنا أمثلة ذ
الفرق  ماوقال في واحد لّین، وقال في واحد ضعیف.  ،والضّحاك المعافري قال: في واحد مقبول
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، اللین إذا �صیر؟ �صیر مقبوًال  ماذابینهم؟ طیب هذا الضعیف الذي نّص على ضعفه إذا تو�ع 
 من هذه القاعدة. ًئاا شی، إًذا ما استفدنا، المقبول إذا لم یتا�ع صار لّینً تو�ع صار مقبوًال 

 طالب:...
، ا�عً مقبول وجد له متا :من قال فیه إن الحافظ �اد أن یتا�ع مرو�ات :ال هو ما فیه إال أننا نقول

 في جزء من ا، وهذا ممكن، أال �مكن أن �طلع أن حدیثً الّین لم �جد له متا�عً  :و�ل من قال فیه
لم �طلع علیه ابن حجر؟ الطالب یرجع  تالمشیخااألجزاء أو معجم من المعاجم أو مشیخة من 

 إلى التقر�ب.
 طالب:...

عن  أحكم علیه؟ أ�حث ماذا ا،ال أدري هو متا�ع أو لیس متا�عً  اسبحان هللا، اآلن أنا وجدت حدیثً 
 .ًال صار مقبو  امتا�ع؟ إًذا ما استفدت من التقر�ب؛ ألن اللین هذا الذي نص علیه إذا وجدته متا�عً 

 طالب:...
 اوٍ ر وهذا ما تو�ع، الراوي نفسه نفسه  ،ال، هذا الذي �تب لین هو نفسه المقبول، إال أن هذا تو�ع

 تسوي؟ ماذا ،وفي حدیث ما تو�ع ،واحد في حدیث تو�ع
 طالب:...

ین، ل :وهذا الراوي الذي قال فیه ،مقبول :ما استفدنا، هذا الراوي الذي قال فیه ،إًذا ما استفدنا
ه وقال فیهم، هذا الرجل الذي حكم علیه أن ،مقبول :�میة �بیرة في التقر�ب رواة قال فیهم هوفی

 في مشیخة من المشیخات ما تو�ع علیه، وهذا الراوي الذي قیل فیه لین اوجدنا له حدیثً  ،مقبول
 كمما اطلع علیها ابن حجر تو�ع علیها، إًذا یبقى الح الذيفي �تاب من الكتب  اوجدنا له حدیثً 

على الحدیث ما هو على الرواة، یبقى الحكم على األحادیث لیس على الراوة، على المرو�ات ال 
 على الرواة؛ ألن الراوي �ختلف حكمه من حدیث إلى حدیث.

 طالب:...
 ؟أقصد أنا ألم تفهموا ما�ا إخوان 
 طالب:...

على رواة، صحابي على روا�ات؟ على رواة، حكم  أمالكتاب أصل التقر�ب حكم على المرو�ات 
ابن عباس قال: تزوج  ؟نقول ماذاوهم في حدیث، صحابي ثقة عدل، لكن في هذا الحدیث 

نحتاج إنه تو�ع  لماذامیمونة وهو محرم، حبر األمة وهم، هل نحتاج أن ننص علیه في التقر�ب؟ 
إذا تو�ع یرتقي حدیثه إلى الصحیح و�ن لم یتا�ع  :حدیث صدوق هل نحتاج أن نقولو وما تو�ع؟ 

 فحدیثه حسن؟ نفس الشيء. 
 طالب:...
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�حكم علیه �ما �ستحقه مجرًدا، �ما �حكم على غیره. هو ثقة نعم، لكن إذا خالف ما لنا عالقة 
ما لنا عالقة �مخالفاته إال إذا �ُثرت أثرت في حفظه. ما �ستحق أن  ،في �تاب مرو�ات رواة 

یوصف �الحفظ، لكن إذا حكمنا علیه �حكم عام ومع ذلك لیس �معصوم. الزهري ُحفظ له 
 ُحفظ علیه، فنحتاج أن ننص علیه؟ ما نحتاج إال إذا �ثر قلنا أحادیث، ومالك ُحفظ علیه، �لٌّ 
هذا الراوي �حتمل أن �كون �ذا  :على حفظه، أما أن نقول ارً یهم وله أوهام ممكن؛ ألن له أث

ولیس  ،و�حتمل أن �كون �ذا، ما �حتاج أن ننص علیه؛ ألنه عندنا قواعد محفوظة في مثل هذا
 �تب المصطلح و�تب التطبیق، �تب التخر�ج.على هذا محلها، محلها في الكالم 

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
�حكم علیه �حكم  أن ما �مكن ،ما یتغیر عن هذه الحال هذا الراوي  هذه �لها مبینة هذه، لكنه

ما �مكن، إال في هذه  ،�ذا أوهذا الراوي �ذا  ل:االجتهاد، ما �قو . إال من �اب اختالف ثانٍ 
المرتبة المرتبة الخامسة من مراتب التعدیل، إن تو�ع فمقبول و�ال فلین، طیب هذا صدوق إن 

نحتاج إلى مثل هذا في �ل األلفاظ. ثقة إن لم �خالف و�ن  ،و�ال فحسن ،تو�ع فحدیثه صحیح
مراتب. ما أدري �یف وضعه الحافظ، وأنا ؟ هذا القید یندرج في جمیع العدخالف فمردود، و�

، في رسائل ا�هللا ما وجدنا جوا�ً  ا،�حثت هذه المسألة مع �بار أهل الحدیث ما وجدت جوا�ً 
 مسألة �اقیة �ما هي.وال ،د�توراة نوقشت وانتهت

�قول: ولهذا �قول الدارقطني وغیره في الضعفاء فالٌن �عتبر �ه، وفالن ال �عتبر �ه، وقد تقّدم 
 �هللا أعلم. �قول الحافظ العراقي:  ،التنبیه على ذلك

 االعتبــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــبرك الحــــــــــــــــــدیث هــــــــــــــــــل
 
 

ــــــــــــــــــــره فیمــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــل          شــــــــــــــــــــارك راو غی
 

 عــــــــــن شــــــــــیخه فــــــــــإن �كــــــــــن شــــــــــورك مــــــــــن 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر �        فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ع و�نمعتب
 

ــــــــــــــــــــــوق فكــــــــــــــــــــــذا   شــــــــــــــــــــــورك شــــــــــــــــــــــیخه فف
 
 

ــــــــــــــــــــــم إذا     ــــــــــــــــــــــد �ســــــــــــــــــــــمى شــــــــــــــــــــــاهدا ث     وق
 

 مــــــــــــــــــــــتن �معنــــــــــــــــــــــاه أتــــــــــــــــــــــى فالشــــــــــــــــــــــاهد 
 
 

 ومــــــــــــــــا خــــــــــــــــال عــــــــــــــــن �ــــــــــــــــل ذا مفــــــــــــــــارد 
 
 

على �الم ابن  جارٍ أ�ًضا �عني الذي �خرج عن المتا�عات والشواهد مفارد �عني أفراد، وهذا 
فینظر �الم ابن الصالح في أن النظر في اللفظ والمعنى �غض النظر عن الصحابي،  ،الصالح

اتحد  لكن الذي اعتمده المتأخرون أو ُجّل المتأخر�ن أن النظر في الصحابي اختالًفا واتحاًدا، فإن
فالمتا�ع سواء اتحد اللفظ أو اختلف، و�ن اختلف الصحابي فالشاهد �غض النظر عن اللفظ 

فرق؛ ألن المقصود من ذلك  هما فی ،تا�عمال مشاحة في هذا سواء قلنا شاهد أو والمعنى، و 
 التقو�ة. 
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 طالب:...
لو  هألن ؛نعم، أیهما أنفع وأجود لترقیة الحدیث المتا�عة التامة أو القاصرة؟ اختالف في الصحابي

م؟ ؟حدیث �امل مستقل مروي من طرق أخرى أیهما أقوى  عندنا  ما الذي ُ�قدَّ
 ..طالب:.
في خمس طبقات ثم یتا�ع في السادسة، و�ین أن �كون  افرق بین أن �كون الحدیث فردً  :أنا أقول

عة في ثالث طبقات و�تا�ع في الرا� افي أر�ع طبقات ثم یتا�ع في الخامسة والسادسة، وفردً  افردً 
�عد  والخامسة والسادسة، قاصرة، وفرق بین أن �كون متحد الصحابي والتا�عي ثم �شارك فیما

و�رو�ه عن مثلهم، أو  ،في الصحابي فقط و�رو�ه عنه مجموعة من الرواة  اذلك، أو �كون فردً 
  �ختلف مخرجه. ،�أتي من صحا�ة آخر�ن

 طالب:...
 ال، الكالم عند الحاجة، �ل الكالم عند الحاجة.

 طالب:...
 �الم. هضعیف هذا ما فی یه، إذا �ان الحدیث یدور على راوٍ ألن الحدیث یدور عل

 طالب:...
 .�عني المتا�عة األنفع لتقو�ة الحدیث هي متا�عة من �حتاج إلى المتا�عة

 طالب:...
هم یر�دون �المتا�عات والشواهد رفع الضعف، وجبر الخلل في اإلسناد، وأي خلٍل في اإلسناد 
سواٌء �ان في أوله أو في أثنائه نحتاج إلى ما یرفع هذا الخلل، فالضعیف هو الذي �حتاج إلى 

التامة والقاصرة من �اب المتا�ع في أي طبقة من طبقاته، لكن هم یذ�رون التا�ع المتا�عة 
بنفس  ودو�رو�ه أبو دا ،الحدیث الذي یرو�ه مثًال ابن ماجه �إسنادف، من �اب التنو�ع، و�ال نو�عالت

ه وتقوى بها الحدیث أو الحدیث إسناد ،د البن ماجهإن هذه متا�عة من أبي داو  :اإلسناد هل نقول
خه أو ما تغیر، فالمتا�عات مطا�قة الراوي في الروا�ة عن شی هو هو هو ما تغیر؟ إسناده هو

 .وتسمى الثانیة متا�عة قاصرة ،شیخ شیخه وتسمى األولى متا�عة تامة
والمتا�عات إنما تكون على اصطالح المتأخر�ن مع اتحاد الصحابي، و�ذا جاء الحدیث عن  

المتا�ع ما جاء من طر�ق آخر �اللفظ �غض النظر عن  :هو الشاهد، وقیلفصحابي آخر 
صحابي اتحد أو اختلف، والشاهد ما جاء �المعنى ولو اتحد الصحابي، واالعتبار طر�قة التوصل 

 .والبحث عن وجود المتا�عات والشواهد، فلیس قسیًما لهما �ما توهمه عبارة ابن الصالح
ي: طر�قك في معرفة مثل هذا أن تنظر قال النووي في شرحه على قطعة من صحیح البخار  

طبقة المتاِ�ع �كِسر النون فتجعله متا�ًعا لمن هو في طبقته �حیث �كون صالًحا لذلك، فمثًال 
الحدیث األول: �قول حدثنا الحمیدي عبد هللا بن الز�یر قال: حدثنا سفیان قال: حدثني �حیى بن 
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علقمة بن وقاص اللیثي �قول... إلى آخره،  سعید قال: أخبرني محمد بن إبراهیم التیمي أنه سمع
هذا على سبیل التمثیل لو وجدنا في �تاب آخر �قول مؤلفه: حدثنا الحمیدي قال: حدثنا سفیان 

من طبقة �حیى بن سعید، ثم �قول: أخبرني محمد بن إبراهیم أو غیره،  اهات واحدً  ...قال: حدثنا
هذه متا�عة لسفیان أو  :واختلف الثالث، نقولالمقصود أنه وافق البخاري في األول والثاني، 

 لیحیى بن سعید؟
 طالب:...

�ین أو فیقوم مقام راو  ا،هذا في األصل �عني في تعداد الرواة، قد �كون رواة �عض األسانید ُمعمَّرً 
ي ثالثة، وهذا في األسانید العالیة، وحینئٍذ �ختل �الم النووي، النووي �قول: انظر إلى الراو 

كون له، لكن قد � اي اإلسناد هل هو في طبقة األول أو الثاني أو الثالث فاجعله متا�عً المختلف ف
ع، ال ، هل نستطیع أن نطبق �الم النووي؟ ال نستطیاثالثی�  اونجد للحدیث إسنادً  اسباعی�  اإسنادً 

اة فالن وفالن من رو  �منزلةنستطیع أن ُنطبق �الم النووي، و�نما نقول: هذا الراوي الُمعمر 
 اإلسناد األول.

 طالب:...
عة مثًال أر� ا، لو وجدناه عن غیره ُخماسی� اُتساعی�  ى هي ممكن، �عني ما في إسناد البخاري یرو 

أر�عة أحادیث في صحیح البخاري یرو�ها البخاري �إسناٍد أنزل من  ،أحادیث في صحیح البخاري 
مسلم، فالبخاري یرو�ها عن شیخ بواسطة، یرو�ها مسلم عن نفس الشیخ بدون واسطة، فعلى �الم 

�ضطرب األمر في مثل هذا  االنووي �ضطرب األمر في مثل هذا اإلسناد. إذا عددنا عددً 
 .اإلسناد

أنه في الغالب أن هذا الراوي الموجود في طبقة �ذا �عادله ذاك  وعلى �ل حال �المه أغلبي 
 متا�ًعا له �غض النظر عن �ون الراوي األول رواه عن شیخه مباشرة فیكون  ،الراوي في طبقة �ذا

 والثاني في اإلسناد النازل رواه بواسطة. 
ول أري المذ�ور، وهذا عبد هللا بن یوسف أي الِتنِّیسي شیخ البخا�قول الكرماني في شرحه: تا�عه 

قد أكثر من ذ�ر المتا�عة في صحیحه  -رحمه هللا-موضٍع جاء فیه ذ�ر المتا�عة، والبخاري 
 .معنى ُیتحفظ؟ استعمالها العرفي اآلن نعم مافینبغي أن ُیتحفظ �معناها، ُیتحفظ �معناها، 

 �یف؟ 
 طالب:...

�ختلف عن مرادهم، �عني إذا تحفظت على شيء معناه أنك ال تتعجل �الموافقة، ال تتعجل  نعم،
�الموافقة؛ ألنه عندك شيء فیه معارضة لما تضمنه ما تر�د التحفظ علیه، لكن عندهم یتحفظ 

ما �كون  ،�عني �حفظ، و�ن �ان الحفظ �ختلف عن التحفظ �اعتبار أن التحفظ �كون �التدر�ج
ولیس مراًدا هنا إنما مراده الحفظ. والضمیر في تا�عه عائد إلى �حیى بن ُ�كیر؛ ألن  ،دفعة واحدة
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البخاري قال: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثني اللیث عن عقیل، إلى �حیى بن ُ�كیر �عني عبد 
فرواه عبد هللا بن یوسف عن اللیث �ما رواه �حیى،  ،هللا تا�ع �حیى في روا�ة هذا الحدیث

عن  -صلى هللا علیه وسلم-أن البخاري سمع الحدیث بهذا اإلسناد إلى رسول هللا  والحاصل
 عن عبد هللا و�ذا أبو صالح. أ�ًضا �حیى، ثم ثبت عنده بذلك اإلسناد 

 طالب:...
 ال هو تا�ع �حیى بن ُ�كیر.

 طالب:...
 حدیث عائشة. نعم

 طالب:...
 حدیث عائشة.

 طالب:...
حدیث عائشة الُمصرح �ه. هو عندهم متصل عند ابن حجر  ال هو تا�ع �حیى بن ُ�كیر في

 متصل �اإلسناد المذ�ور.
 طالب:...

و�حتمل أن  ،على رأ�ه، الكرماني مشى على أن المسألة محتملة، أنه ُمعّلق هو ما زال ماشٍ 
قول وهذه عادة الكرماني ما �جزم؛ ألنه لم �طلع على الروا�ات األخرى، � ،�كون �اإلسناد المذ�ور

ومتا�عة عبد هللا بن یوسف عن اللیث هذه  ،ابن حجر: تا�عه الضمیر �عود على �حیى بن ُ�كیر
عند المؤلف في قصة موسى، قوله: وأبو صالح هو عبد هللا بن صالح �اتب اللیث، هو عبد هللا 

وعّلق عن اللیث جملة �ثیرة من  ،وقد أكثر البخاري عنه من الُمعّلقاتبن صالح �اتب اللیث، 
أفراد أبي صالح عنه، وروا�ة عبد هللا بن صالح هذه عن اللیث في هذا الحدیث أخرجها �عقوب 

ي أنه بن سفیان في تار�خه مقروًنا بیحیى بن ُ�كیر وَوِهم، هذا نحتاج إلیه، وِهم من زعم �الدمیاط
وقد ُوجد في  ،ود الحّراني فإنه لم یذ�ر من أسنده عن عبد الغفارغفار بن داأبو صالح عبد ال

ن بألنه �قول عندنا: تا�عه عبد هللا  ؛مسنده عن �اتب اللیث، وقد ُوجد في مسنده عن �اتب اللیث
 یوسف وأبو صالح.

 طالب:...
 ؛هذا اختلفوا فیه�عد أن انتهى حدیث جابر قال: تا�عه عبد هللا بن یوسف وأبو صالح، أبو صالح 

فالُشرَّاح �لهم على أنه عبد الغفار، ابن حجر قال: ال، هو عبد هللا بن صالح �اتب اللیث، ابن 
ومتا�عة عبد هللا بن یوسف عن اللیث هذه عند  ،حجر �قول: الضمیر �عود على �حیى بن ُ�كیر

وقد أكثر  المؤلف في قصة موسى، قوله: وأبو صالح وهو عبد هللا بن صالح �اتب اللیث
وروا�ة عبد هللا  ،البخاري عنه من الُمعلقات وعّلق عن اللیث جملة �ثیرة من أفراد أبي صالح عنه
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بن صالح عن اللیث لهذا الحدیث أخرجها �عقوب بن سفیان في تار�خه مقروًنا بیحیى بن �كیر، 
یذ�ر من أسنده عن ود الحّراني؛ فإنه لم ي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داوِهم من زعم �الدمیاط

 وقد ُوجد في مسنده عن �اتب اللیث، وقد ُوجد في مسنده عن �اتب اللیث. ،عبد الغفار
 طالب:...

 سأل عنه. أأنا 
 طالب:...

 في مسنده.
 طالب:...

 ال.
 طالب:...

نه ألنه األقرب، وال �حتمل أنه الدمیاطي؛ أل ؛�عقوب بن سفیان في تار�خه، الضمیر قد �عود إلیه
ان ود بن مهر الغفار بن دا�خالف الدمیاطي غیر موافق. �قول العیني: قال أكثر الُشرَّاح: هو عبد 

ل الَبكري الحّراني، ولد �أفر�قیا سنة أر�عین ومئة، ومات �مصر سنة أر�ٍع وعشر�ن ومئتین، وقا
عبد هللا بن صالح �اتب اللیث، �قصد ابن حجر، �اتب و�نما هو أبو صالح  ،�عضهم: هذا وهمٌ 

 ،ألن البخاري روى عن �لیهما روى عن عبد الغفار ؛اللیث المصري ولم یتبین وجهه في الترجیح
وروى عن عبد هللا بن صالح �اتب اللیث، �عني أن ترجیح ابن حجر �ون أبي صالح هو عبد 

 روي عن االثنین عن اللیث.هللا بن صالح �اتب اللیث هو مجرد تحكم؛ ألنه ی
 طالب:...

 هو �قول: ولم یتبین وجه الترجیح؛ ألن البخاري روى عن �لیهما.
 طالب:...

 ألن البخاري یروي عنه عن اللیث. ؛لكن هل �منع أن ُیروى عن عبد الغفار ،صّرح �اسمه نعم،
 طالب:...
حتمال أنه یروي عن عبد �فصل ذ�ر هذا المتن و�ال �ون ا الذي�فصل اآلن،  ما اليال، تدري 

الغفار ما فیه إشكال، وقد روى عنه عن اللیث، لكن هذا الحدیث �عینه، الُشرَّاح قاطبة یوردون 
ألن  ؛احتماالت، یوردون احتماالت، ابن حجر �قف على النصوص، وُ�رجح أحد هذه االحتماالت

المتن المذ�ور مروي عن هذا الشخص �عینه، و�بقى أن االحتمال الذي ذ�روه وارد، و�ن قال ابن 
لكن یبقى أن هذا  ،حجر أنه َوْهم؛ ألن هذا المتن قد یرو�ه البخاري عن عبد الغفار عن اللیث

ا و�الم ابن حجر إنما هو مبني على ثبوت الروا�ة لهذا الحدیث من هذ ،مجرد احتمال عقلي
ألن البخاري روى عن �لیهما �عني أن ترجیح ابن  ؛ولم یتبین وجهه في الترجیحالطر�ق، قال: 

وعبد الغفار  ،حجر مجرد تحكم، ما دام یروي عن عبد الغفار، البخاري یروي عن عبد الغفار
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یروي عن اللیث، وهذا اإلشكال إذا ُوجد الُمهمل سواء �ان �اسمه أو �كنیته، و�حثنا في الُكتب 
وأردنا أن نمیز هذا المهم لم نستطع حتى نجد  ،كتب الرجال التي تهتم �استیعاب الشیوخ والتالمیذ

 �ما یز�ل هذا اإلهمال. االحدیث مرو�ً 
 طالب:...

لكن یبقى أن االحتمال الثاني ال �مكن القطع �خطئه، هل �مكن القطع  ،أصاب أصاب :نقول
 �خطئه؟

 طالب:...
 یزون المهمل؟ �معرفة الشیوخ والتالمیذ أبو صالح عبد الغفار وأبوالمقصود أن العلماء �یف �م

 صالح عبد هللا �الهما �شتر�ان في الشیوخ والتالمیذ والطبقة.
 طالب:...

 ما ینفي الثاني. لكن
 طالب:...

د بهذا، اآلن أكثر الُشرَّاح ما هو مجرد �الم العیني، �قول أكثر الُشرَّاح عبد الغفار، الواقع �شه
ُ�حتَكم  نقل عنهم �قولون عبد الغفار، ابن حجر بال شك أنهأالُشرَّاح �قولون عبد الغفار، وأنا  أكثر

إلیه في مثل هذه األمور؛ ألنه ال �كتفي �مجرد النظر في الرواة، ابن حجر فتح هللا علیه في 
وع جرد الرجفكوننا نقتصر على معرفة المهمل �م ،إلیها �ثیر من الُشرَّاح مواضع �ثیرة، لم یهتدِ 

وأنهم �شتر�ون في الشیوخ والتالمیذ ال �عني أننا أصبنا؛ ألنه قد حصل  ،إلى �تب التراجم
ولم یتمیز مثل ما قلنا عن دروس سا�قة عن حماد  ،االشتراك مع االشتراك؛ ألنه حصل اإلهمال

 وسفیان وسفیان �شتر�ون في �ثیر من الشیوخ والتالمیذ. ،وحماد
 طالب:...

أكثر البخاري من التعلیق عن أبي صالح �اتب اللیث عن  ،أكثر، أكثر البخاري  ال، هو قال:
 اللیث.

 طالب:...
المقصود أن �ونه �اتبه �غلب على الظن أنه هو، لكن یبقى أ�ًضا أن القاعدة التي قّعدها أهل 

 غیره أولى حالعلم أن الذي �سبق إلیه الفهم هو الجادة أن ترجیح غیرها أولى من ترجیحها، ترجی
من ترجیحه، ترجیح الطر�ق الذي لیس هو الجادة، �عني مثل ما قلنا سا�ًقا مالك عن نافع عن 

أیهما أقرب إلى الصواب؟  ،وُ�روى مالك عن نافع عن ابن عمر ،ابن عباس ُیروى هذا الحدیث
 .ابن عباس؛ ألن اللسان �سبق إلى ابن عمر

وهذه قاعدة  ،ورددناه مراًرا ،ما جاء في �تاب الفرائضومثلنا له فی ،إخوان ذ�رنا هذا مراًرا ا� 
معروفة عند أهل العلم، �عني لما قلنا في شرح الموطأ و�ررناه في المناسبات، ولد األم للذ�ر 
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؟ ألن هذه الجادة، جادة لماذاوهو لیس �صحیح، مثل حظ األنثى  ،مثل حظ، اإلخوة قالوا األنثیین
فیسبق إلیها اللسان، فالترجیح إلى خالف ما �سبق إلیه  ،ینالفرائض أن الذ�ر مثل حظ األنثی

 اللسان.
 طالب:...

 على �ل حال هذا �المه، �الم مثل حظ األنثیین.
 طالب:...

 ال مصادرة.
 طالب:...
 مصادرة.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 المعارضة �إقرار الكالم ثم عارضه، المصادرة جحده �الكلیة. ،ال
 طالب:...

 ؟أم�عترض مجرد ابن حجر 
 طالب:...

نه ألالدلیل، ال  هو أكثر الُشرَّاح على أنه عبد الغفار، �عني �وننا نمیل إلى ابن حجر؛ ألن معه
�عني تعب إلى أن وجد ما یؤ�د دعواه. وغیره هي مجرد  ،ألنه معه الدلیل ؛حذامي هذا الفن

دعوى. ألن الكالم �حتمل. فالكالم المحتمل ترجیح أحد االحتمالین بدلیله هذا هو األصل �ما 
 فعل ابن حجر.

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
نه في لكن یبقى أ ،ما عندهم إشكال، معروف تكلموا فیه ،إشكال �النسبة للمتا�عات هال، ما فی

ود أبو صالح اسمه عبد الغفار بن دا المتا�عات مقبول. البخاري �كثر عنه، �قول ابن الملقن:
الحّراني، شرح  :ود البكري �قال لهار بن داالحّراني، �قول الكرماني: أبو صالح اسمه عبد الغف

حّراني، هذا ال :ود بن مهران البكري �قال لهصالح هذا اسمه عبد الغفار بن دا النووي �قول: أبو
هو الذي قدموا على ابن حجر �لهم یتفقون على أنه عبد الغفار، من جاء �عد ابن حجر؟ الشیخ 
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بن حجر أو هو األنصاري �قول: أبو صالح هو عبد هللا �اتب اللیث، هو تبع ال ،ز�ر�ا في شرحه
ب اللیث أو هو اتد البكري الحراني، القسطالني �قول: أبو صالح هو عبد هللا �عبد الغفار بن داو 
وَوهََّم في فتح الباري القائل �الثاني، وقد أكثر المؤلف عن  ،ود البكري الحرانياعبد الغفار بن د

 األول من المعلقات.
ولعل �عضهم ینقل عن  ،الموقف من تحدید المهمل �النسبة للشرَّاح من تقدم ابن حجر یتتا�عون 

لما جاء ابن حجر ونظر إلى المسألة  �عني �حصل هذا، ،وهو لیس ببعید ،�عض من غیر �حث
�عین التحقیق من غیر متا�عة لغیره، الدمیاطي صّرح وجزم �أنه عبد الغفار، ووّهمه ابن حجر، 

د وقد یتتا�ع مفسرون، وق ،ابن حجر ما یتبع غیره من غیر نظر وال رو�ة، وهذه میزته، قد یتتا�ع
ال بد أن فإذا وصل إلى محل نزاع  یتتا�ع فقهاء على النقل �عضهم من �عض، لكن ابن حجر

ره  ما �مكن أن یتا�ع. ،�حرِّ
 طالب:...

على �ل الحال العیني تعقبه؛ ألنه مجرد احتمال، هو مستند على أن أكثر الُشرَّاح على هذا، 
، �عني �ل واحد من هؤالء العلماء �حتمل أنه وقف على ُمرّجح اوالكثرة ال شك أنها لها نصیبً 

 ر القائلینالقائلین إذا استغلق الترجیح �النظر في األقوال وأدلتها فالترجیح �اعتباوالترجیح �اعتبار 
  ال شك أنه عند أهل العلم له قیمته، له وزنه.

 طالب:...
نون ثقیلة و نِّیسي �مثناة تا�ع �حیى بن ُ�كیر، قبله �قول: تا�عه عبد هللا بن یوسف، والتِّ تا�عه،  ،ال

ن، �عني ِتنِّیس مصر قثقة مت ،أصله من دمشق ،أبو محمد الكالئي ،�عدها تحتانیة ثم مهملة
وأصله من دمشق ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ، من �بار العاشرة مات سنة ثماني 

وتا�عه هالل بن رّداد عن الزهري، قال ابن  ،عشرة �عني و�م؟ ومئتین. وتا�عه هالل بن رّداد
لةاألولى مُ  ،ِبَدالین مهملتین :حجر رّداد  وفي التقر�ب هالل بن ،وحدیثه في الزهر�ات للذهلي ،ثقَّ

 بتشدید الطاء أو الكناني الشامي الكاتب مقبول من السا�عة، �عني مثل هذا ما �قبل في األصول
 .لكن في المتا�عات یذ�ر ،عند البخاري 

یه �عالمة تعلیق وفي شرح ابن المقلن: أخرج له البخاري ها هنا متا�عة، �عني ابن حجر عّلم عل 
في الرموز خت �خاري تعلیق، وخت في  ،هي الخاء والتاء، �عني فرق بین خت و�ین تخ التي

ولیس له ذ�ر في  ،: أخرج له البخاري ها هنا متا�عة لعقیل، في شرح ابن الملقنتار�خ البخاري 
م یذ�ره ول ،البخاري إال في هذا الموضع، ولم �خرج له �اقي الكتب الستة، روى عن الزهري 

البخاري في تار�خه وال ابن أبي حاتم في �تا�ه، مع أن الكتابین من أجمع الكتب للرواة، ولم یذ�ره 
ولم یذ�ره الكال�اذي في رجال الصحیح رأًسا، مع  ،البخاري في تار�خه وال ابن أبي حاتم في �تا�ه

لعل النسخة التي وقعت  أنه موجود هالل بن رّداد. ولم یذ�ره الكال�اذي في رجال الصحیح رأًسا.
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 :له سقط منها ذ�ره. أي تا�ع هالل بن رّداد ُعقیًال في روایته عن الزهري، وقال یونس ومعمر
 .بوادره

ولى مأبو یز�د  ،یونس هو ابن یز�د بن أبي النجاد األیلي �فتح الهمزة وسكون التحتانیة �عدها الم 
غیر ف إذا �ان قلیًال  ،لكنه غیر مؤثر ،ا قلیالً ثقة إال أن في روایته عن الزهري وهمً  ،آل أبي سفیان

 :مات سنة تسع وخمسین على الصحیح. وقیل ،مؤثر، وفي غیر الزهري خطأ، من �بار السا�عة
 .�عني و�م؟ ومئة، وروى له الجماعة ،سنة ستین

عالم الیمن  ،أبو عمرو بن راشد األزدي الحّراني موالهم ،ومعمر بتفتح المیمین وسكون العین 
 المتوفى سنة أر�ع أو ثالث أو اثنتین وخمسین ومئة.

روا�ة یونس وصلها المؤلف في التفسیر، وروا�ة معمر وصلها المؤلف في تعبیر الرؤ�ا، �الهما 
یروي عن الزهري بلفظ: بوادره، �عني بدًال من: یرجف فؤاده. قال ابن حجر: بوادره �عني أن 

رجف إال أنهما قاال بدل قوله: ی ،ووافقا عقیًال علیه ،ث عن الزهري رو�ا هذا الحدی ایونس ومعمرً 
 وهي اللحمة التي بین المنكب والعنق تضطرب عند فزع ،فؤاده ترجف بوادره، والبوادر جمع �ادرة

على الفزع. لكن أصل  منهما دالٌّ  اإلنسان، فالروایتان مستو�تان في أصل المعنى؛ ألن �ال� 
وا�ة أو إحداهما؟ ثم تكون الثانیة روا�ة �المعنى، قال: وقد بینا ما في ر  الحدیث �حتمل اللفظتین

 �هللا الموفق. ،یونس ومعمر من المخالفة لروا�ة عقیل غیر هذا، في أثناء السیاق
تح وفي التوضیح البن الملقن: البوادر: �فتح الباء الموحدة جمع �ادرة، وهي اللحمة، البوادر �ف

 تضطرب عند فزع اإلنسان، قال ،وهي اللحمة التي بین المنكب والعنق ،ةالباء الموحدة جمع �ادر 
أبو عبیدة: تكون من اإلنسان وغیره، وقال األصمعي: الفر�صة اللحمة التي بین الجنب والكتف 

وجمعها فرائص. �عني أحیاًنا ترُعد من دون خوف، �عني من  ،أي التي ال تزال ترعد من الدا�ة
ك، في جسم اإلنسان في �عض المواضع ما یتحرك من غیر خوف، الدا�ة تجنح �عني تتحر 

تجدون المذبوحة من بهیمة األنعام في جسمها قد یوجد شيء یتحرك �عد الذ�ح، فالمقصود أن 
علیه -ترتجف عند الخوف، لما سّلم النبي أ�ًضا البوادر هي التي ترجف عند الخوف، الفرائص 

، و�ذا برجلین في مؤخرة المسجد لم �صلیا معه، جيء من صالة الصبح في یوم -الصالة والسالم
 ترُعد فرائصهما. -علیه الصالة والسالم-بهما إلى النبي 

، وقیل  ْنُدَوةٍ الرَُّغثاَوْ�ِن وَأْسَفَل الثُّ  فوق  قال ابن ِسیده في المخصص: البادرتان من اإلنسان لحمتان
أمالیه:  هما عرقان �كتنفانها، قال: والبادرة من اإلنسان وغیره، وقال في :هما جانبا اِلكر�رة، وقیل

ومكانها صردغة، �ل هذه ألفاظ غر�بة تحتاج إلى مراجعة. صردة للشاة وهما  ،لیست للشاة �ادرة
اَألولیان أو اُألولیان تحت صلیفي العنق ال عظم فیهما. هذا �له من غر�ب اللغة �حتاج إلى 

 .مراجعات
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أهل  والذي عند ،، ادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحدالداودي أن البوادر والفؤاد واحد وادعى 
 اللغة ما سقناه، هذا �ختلف عن هذا، لكن الذي یروي اللفظ مرة أو ُروي اللفظ مرة فؤاده ومرة

 أو أن هذا غیر هذا؟  ،أو من الروا�ة �المعنى ،إن هذا من اختالف المعنى :بوادره هل نقول
 طالب:...

والثاني قال: یرجف فؤاده قلنا روا�ة �المعنى،  ،یرجف قلبه :لكن هي منصبة على واحد، لو قال
 ألیس �ذلك؟

 طالب:...
 لكن المصدر واحد، مصدر واحد.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
مرة قلنا مرة یروى �المعنى مرة هذا و  ؟المقصود أن هل البوادر على ما قاله أهل اللغة هي الفؤاد

هي غیر هذا؟ أو أنه یرجف فزًعا، �ل ما �مكن أن یرجف عند الفزع یرجف، وعّبر  :هذا أو نقول
 وعّبر الثاني �شيء آخر. ،�عضهم �شيء

 طالب:...
كثر معنى روا�ة المعنى؟ المعنى في �لمة في �لمة یِرد علیها أ مان روا�ة المعنى إ :ال أنا أقول

 ن لفظ.م
 طالب:...

، على لفظ واحد، على معنى واحد. لكن هذا البوادر غیر الفؤاد، فهل نقول إن هذه روا�ة �المعنى
ن المعنى الذي �جمع �ل ما قیل هو الخوف؟ والذي یلزم منه رجفان الفؤاد رجفان إ :أو أن نقول

ي شرح ابن الُملقن �ل ما �مكن أن یرجف یرجف عند الخوف والفزع، ف ،البوادر رجفان الفرائص
ادها ، وأطال في سردها. وقال: إنه استفاسماها ُدررً  ا�عد ما انتهى الكالم على الحدیث ذ�ر ُدررً 

من بهجة النفوس، وتحلیها �معرفة ما لها وما علیها. شرح ابن أبي جمرة على مختصره في 
ر في صحیح البخاري. شرح ابن أبي جمرة في مختصره على صحیح البخاري، وفیه أكث

 �لهم ینقلون عنه، ینقلون عنه، و�صفونه �أنه القدوة، ورجلالُشرَّاح المختصر البن أبي جمرة 
وفي �عضه ما ُیرّد، ابن الملقن انتقى لنا  ،وفي �المه شيء من الفوائد ،متصوف من العارفین

إن  مجموعة من الُدرر انتقاها من شرح ابن أبي جمرة على مختصره. وهي موضوع الدرس القادم
 شاء هللا تعالى.

 طالب:...
 نعم.
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 طالب:...
 �االستقراء. �االستقراء. نعم

 طالب:...
ا مال، الحكم في هذا أن هذا الرجل ال �مكن أن �خرِّج له البخاري الذي اشترط الصحة، وقد ُوجد 

 �غني عنه ممن ینطبق علیه شرطه، ال بد أن نقول بهذا.
 طالب:...

 السابق �عني في حدیث عائشة.�اإلسناد السابق، �اإلسناد 
 طالب:...

 لكن هل هذا منها أو ممن دونها؟ ،كلها مسند عائشة
 طالب:...

من األسماء المصطلح �مكن أن ُتجمع في حدیث أو أن تطلق على حدیث  اكم اسمً �قول 
ى من األسماء المصطلح �مكن أن ُتجمع في حدیث أو أن تطلق عل اونرجو التوضیح؟ �م اسمً 

 و التوضیح؟  حدیث ونرج
�عني تجتمع الصحة مع الرفع، تجتمع الصحة مع الوقف، تجتمع الصحة مع ما یروى عمن دون 

، حسن صحیح غر�ب، المقصود أن �قصد السائل ماذاالصحابي من المقطوعات، ما أدري 
 األسماء قد تجتمع في حدیث واحد وال �كون بینها تضاد. 

رأ هل الحافظ في أحكامه في التقر�ب وصل لهذه األحكام النهائیة �عد أن استق :هذا �قول
 ؟�ل راوٍ أحادیث 

 ماإن طالب العلم الذي تجاوز مرحلة المبتدئین أن �شتغل �العلم،  :�عني أنا قلت لإلخوان مراًرا 
 ،ملمعنى هذا؟ أن �شتغل �المتون واألسانید مثل ما شرحنا مراًرا، �جعل البخاري محور ع

و�ضیف إلیه من الكتب األخرى، في الرجال �أتي إلى السلسلة المبار�ة الكمال، تهذیب الكمال 
واحد وهو  رالصة، الكاشف، �لها تدور على محو تهذیب التهذیب، تذهیب التهذیب، التقر�ب، الخ

ان و�نظر فیها، إذا � ،الكمال في أسماء الرجال رجال الكتب الستة للحافظ عبد الغني المقدسي
و�حاول أن  ،�ضیف إلى �عضها من �عض، إذا انتهى مثًال ینظر �ل ما قیل في الراوي  متأهًال 

و�وفق بین األقوال،  ،�خرج بنتیجة �عد معرفة القواعد التي من خاللها �ستطیع الحكم على الرجال
ن اآل ًئاوما تكلف شی ،المقصود أن على طالب العلم أن �عمل، والكتب �لها متیسرة ومتوفرة
إذا قلنا  ،أو ألف ر�ال ،الكتب وهلل الحمد؛ �عني المجموع �لها ما تكلف األخ خمسمائة ر�ال

�عني بثروة �بیرة  ،. مع أنه إذا انتهى ینتهي بنتیجةابتهذیب التهذیب الغالي خمسة وثالثین مجلدً 
اوي ما قیل من الرواة. ینتهي بثروة �بیرة من الرواة، فإذا نقل من �عضها إلى �عض، ونظر في الر 

خلص ابن حجر من هذه األقوال �التقر�ب،  ماذا، خمسة عشر قوًال، ونظر ن قوًال و فیه عشر 
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�یف خلصوا إلى أقوال مختصرة ینظر، مع  ؟خلص من هذه األقوال �الكاشف وغیره ماذاوالذهبي 
العلماء �عد معرفة القواعد التي توصله إلى هذه األحكام. بهذا �كون عنده أهلیة للنظر في أقوال 

، بین ُمَوثِّق مطلًقا وُموثِّق �التقیید بعض الرواة �كون فیه ثالثة عشر قوًال ف�النسبة للرجال. و�ال 
وُمَوثِّق �النسبة لبعض الرواة، و�ین مضعف مطلق، �یف یتعامل مع هذا الراوي، وقد اضطر�ت 

 ؟فیه أقوال أهل العلم
أنا  هذا أمر سهل، �قول: �هللافهذا الذي یر�د أن �صل إلى الحقائق بنفسه. أما من أراد التقلید  

 هذا أمره ال �شكل هذا.فأعتمد الخالصة، أعتمد التقر�ب  ،أعتمد الكاشف
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 ألنهم �عملون �قواعد ُمطرَدة. نعم؛
 طالب:...

طالح، المقصود أنك تمشي على طر�قة المتأخر�ن حتى ال ال، ال مشاحة، ال مشاحة في االص
تتأهل لمحاكاة المتقدمین، �عني هذا في �ل علم، التفقه في أول األمر تمشي على طر�قة 

 ثم �عد ذلك إذا تأهلت ،المتأخر�ن، على طر�قة على الجادة المعروفة عند أهل العلم في التفقه
 هذا فرضك.فلتتفقه مباشرة من األدلة 

 .طالب:..
�أتي طالب متوسط �حاكي اإلمام أحمد أو  أن ما �مكن ،قل مثل هذا في األحكام على األحادیث

هذا مستحیل �ا أخي، ال بد أن �مشي على الجادة، فإذا تأهل  ،البخاري في الحكم على األحادیث
وأكثر من النظر في األحكام النظر�ة مقرونة �مواقع االستعمال عند أهل العلم العملیة وصارت 

هذا فرضه �ا أخي، لكن دون ذلك خرط القتاد للسواد  :لد�ه األهلیة في محاكاة المتقدمین نقول
ذا إذلك إذا طالبناهم �محاكاة المتقدمین من �حاكي من المتقدمین؟ األعظم من المتعلمین، ثم �عد 

وألبي حاتم قول في الحدیث، ولیحیى بن معین قول، ولفالن  ،كان لإلمام أحمد قول في الحدیث
ولیس �شيء �النسبة لهم. حتى  ،قول، من �حاكي من المتقدمین؟ �حتاج أن یوازن بین أقوالهم

أن طر�قة المتأخر�ن في األحكام على الرجال وعلى  یرجح �عضهم على �عض، المقصود
 األحادیث إنما هي وسیلة وُسلم یرتقي �ه إلى محاكاة المتقدمین.

 طالب:...
 و�دعون إلیها المبتدئین، وأنا أقول هذا تضییع، مثل ما �طالب طالب ،نها للمبتدئینو هم یتصور 

 العلم المبتدئ أن یتفقه من الكتاب والسنة هذا تضییع ما لم یتأهل.
 طالب:...
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إني لو حاولنا االجتهاد في األحكام على الرجال أنه لن یتسنى ذلك لنا،  :نعم، قد �قول قائل
الرواة، وعرفوهم، وخبروهم، �ان �عضهم �شیر إلى بیت  لماذا؟ ألن األئمة المتقدمین عاصروا
من بیت عمرو بن عثمان الذي ُسمي عمرو وغیره �قول  فالن هذا بیت فالن، مالك إذا مرّ 

ك لیدل السامع أنه متأكد منه، أنت ما تدري هو من أي بلد إال إذا قیل ل ؛�شیر إلى �ا�ه ،مرعُ 
ي یروي عن البغدادیین، یرو حیث  ،همة �النسبة للراوي نه من بلد �ذا، ومعرفة البلد مإفي الكتب 

�مكن  :تقول ایدر�ك؟ �عد اثني عشر قرنً  ماذا ،أنت ما تدري  ،عن المكیین، یروي عن المصر�ین
أصیر مثل األئمة؟ مستحیل، لكن ال �منع أن اإلنسان یؤهل نفسه لما �قرب من ذلك. هذا أن 

 مطلوب.
 طالب:...
 على خیر.بها ونعمت، وصل فإن وصل 
 طالب:...

لكن ال �مكن أن �صل إلى محاكاة المتقدمین إال �عد أن �مر على  ،هذا على سبیل التنزل :نقول
 .�هللا أعلم ،قواعد المتأخر�ن

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى وصحبه أجمعین. 
 


