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 2 (10) غرامي صحيح يف مصطلح احلديث

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد:
منظومة مشهورة  -إن شاء هللا تعالى-فهذه المنظومة التي اختيرت لدرس اليوم ودرس الغد 

نما إلخالص مؤلفهاال  ،ة عند أهل العلمومستفيض هذه المنظومة ليست و  ،ترجع شهرتها لذاتها وا 
نما هي من ُمَلِحه ،من متين العلم ل ؛وا  عليها في تأسيس طالب علم وال تدريبه على  ولذا ال يعوَّ

نما اهتم بها أهل العلم  ،هاالعلم وال البداءة ب الب العلم في ال ألنها تفيد ط ،ودرسوها هاو حوشر وا 
نما هي مجرد ألقاب أسماء لبعض أنواع علوم الحديث هي ف ،تخصصه في الحديث وعلومه وا 

قيمتها و  ،ى عليها طالب علمرب  ولذا ال يمكن أن يُ  ؛بمثابة الفهرس لبعض أنواع علوم الحديث
أما عند أهل  ،األدبية في ألفاظها وفي تشبيهاتها وفي محسناتها معروفة عند أهل األدب والبالغة

ولذا يتمي ز نظم العلوم عند العلماء باهتمامهم بما هم بصدده من  ؛الحديث فال يعنون بهذا غالًبا
نما هي مجرد ذكر أنواع و  ،أما هذه المنظومة فليس فيها توضيح للعلوم ،العناية بالعلم وتوضيحه ا 

ذه الدورة إنما هو من باب واختيارها لهيأتي سردها وهي أنواع غير مرتبة على طريقة أهل العلم 
فهو أمر تكميلي وتحسيني ليس بضروري وال  ،عنى به في هذا العلمتكميل وتتميم ما يمكن أن يُ 

مامة  يعني إذا كان طالب العلم ُينصح بأن يبدأ في هذا العلم بالنخبة مثالً  ،حاجي لمتانتها وا 
ة بهذا العلم والتخصص فيه نصح الطالب السيما من يريد العنايمؤلفها في هذا الشأن وال يُ 

فيها األنواع وفيها التعاريف وفيها بعض ف ،والبيقونية أمتن بكثير من هذا المتن ،بالبيقونية مثالً 
متفنن أو يسمى في عرف العلم اللكن طالب  ،اا ال تصنع شيئً األمثلة لكنها في أربعة وثالثين بيتً 

وكون اإلنسان يلبي الرغبات  ،تتميم القسمةلكن من باب  ةنصح بالبيقونيالناس اليوم مثقف قد يُ 
ثم ألفية  ،ثم اختصار علوم الحديث ،ولذلك أول ما شرحنا النخبة ،كلها يشرح جميع المتون 

ويأتي شرح هذه القصيدة  ،ا وبعد إلحاح شرحنا البيقونيةوأخيرً  ،ثم بقية المتون  ،الحافظ العراقي
ولعنايتهم بها  ،التي ذكرنا أنها ال ُيربى عليها طالب علم لكن مع ذلك اعتنى بها أهل العلم

ن لم يكن وافًرا نما نتكلم على أنواعها بقدر الحاجةو  ،نضرب لها بسهم وا  وبسط الموضوعات  ،ا 
 ،اهذه القصيدة في عشرين بيتً ف ،طلب من مضانهاالمذكورة والعناوين المذكورة في هذه المنظومة تُ 
وال أدري هل سقط منها شيء أو هذا وهم ممن  ،اوبعض المترجمين يقول هي في ثالثين بيتً 

ترجم على كل حال أبياتها غير مترابطة ولذا تجد بعض األبيات ينبغي أن يقدم على الذي قبله 
بإسكان الراء وبعضهم يفتحها ومؤلفها أبو العباس أحمد بن فْرح  بيتا، أبياتها عشرون و  ،ؤخرأو يُ 

ويؤيد الفتح تسمية ابن جماعة شرحه زوال التََّرح يعني مقتضى المقابلة أن يقال ابن فَرح زوال 
مون نصوا على أنه بإسكان الراء أحمد بن فْرح بن أحمد بن محمد بن فْرح اإلشبيلي التَرح والمترجِ 

ى مبادئ العلوم وهو من بيت معروف ق  تل ،المولود سنة أربع وعشرين أو خمس وعشرين وستمائة
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 3 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

ُأرسل بعد ذلك  لماو  ،أسره العدو  سنة أربع وأربعين وستمائة ،بالديانة والصيانة يميل إلى التصوف
هذه و  ،وفي سنة تسع وتسعين وستمائةتيسر له الفرج أقبل على العلم والعمل بدمشق حتى تُ و 

ن تلقوها عن صاحبها باألسانيد المتصلة و  ها في مصنفاتهمو المنظومة ُعني بها أهل العلم ودو 
وأقول قيمتها في  ،وُعني بشرحها جمع غفير من أهل العلم ،فنسبتها إليه ال مراء فيها وال شك

شرحها اإلمام الحافظ أحمد  ،أسلوبها وما تشتمل عليه من معاٍن بديعية عند من يعنى بهذا الشأن
ى سنة أربع وأربعين وسبعمائة بن محمد بن عبد الهادي اإلمام المحدث المعلل المشهور المتوف  

هذا البيت يشتمل على ثالث  ،ا يقتصر على شرح األنواعوشرحه مختصر جدً  ،صاحب المحرر
ل يكتفي بهذا وال يعو ِ و  ،أو واحدة ،أو مقدمتين ،ثم يشرح هذه الثالث أو أربع مقدمات ،مقدمات

وشرحها ابن جماعة في شرح أو أكثر من شرح حتى قال بعضهم إنه شرحها  ،على ما عدا ذلك
ا وانتخب منه بعض شرح ابن عبد الهادي ُطبع أخيرً و  ،في ثالثة شروح مطول ومتوسط ومختصر

مسة وثمانين الفوائد التي ُعلِ قت على شرح ابن جماعة زوال التَرح المطبوع في أوروبا سنة خ
انُتخب من شرح ابن عبد الهادي فوائد وُعلِ قت على شرح ابن جماعة وممن  ،وثمانمائة وألف

شرحها السف اريني الحنبلي المعروف باستطراداته إذا تولى شرح شيء كغذاء األلباب في شرح 
 ،ع واسععن اطال نُ وله كتب ُتِبي ،وشرح عمدة األحكام ،سندوشرح ثالثيات المُ  ،منظومة اآلداب

وأضاف  ،وُعني بهذه القصيدة من جميع الوجوه واهتم بما ُألِ فت القصيدة من أجله وهو الغزل
وشان هذا الشرح بما نقله من بعض المتصوفة المغرقين كابن  ،أبيات غزلية للمتقدمين والمتأخرين

-لمصطفى نزه عنها كتب العلم السيما ما يتعلق بحديث اتالفارض وغيره في أبيات ينبغي أن 
وممن  ،ألن الحديث والعناية به تهدم ما جاء في مثل هذه األبيات ؛-عليه الصالة والسالم
شرحه مطبوع ومتداول و  ،تأخر في أواخر في القرن الثالث عشرمُ وهو  ،شرحها األمير مصري 

وما عدا ذلك من  ،الموجودة في األسواقوهي المطبوعة اآلن هي هذه الشروح األربعة  ،ومعروف
فهي محل عناية من قبل أهل العلم وليست من ضرورياته وال من حاجياته بل  ،المخطوط كثير
هذا المتن ُسمِ ي بأول و  ،هذا فال بأسمثل إذا شرحت المتون كلها ولم يبق إال ف ،هي أمر تكميلي

أو الحب  ،فهو الزم الحب ،والغرام هو الحب المالزم لصاحبه (،غرامي صحيح) :جملة منه
ولذا  ،الدائن الذي يالزم المدينو  ،أخًذا من الغريم الذي يالزم غريمه ،أو الحب الالزم ،المالزم

ب مالزمة تامة يعني يالزم المعذَّ   ٥٦الفرقان:  ژ ۇئ ۇئ    وئ وئ ەئ ژجاء في وصف النار 
ن إلقلنا  اللفظ لو اقتصرت المسألة على هذا (،غرامي صحيح) ،بحيث ال يستطيع االنفكاك منه

ة مطروقة عند أهل العلم وغيرهم ،افتتاح المنظومات والشعر يبدأ بمثل هذا افتتاح  وهي، وهذه جاد 
أو حتى مطلع نونية ابن  ،بانت سعاد مثالً  كما في قصيدة، المنظومات والقصائد باألبيات الغزلية

الغزل لكنه غزل يسير وكثير من المنظومات حتى العلمية فيها افتتاح ب ،القيم فيها شيء من هذا
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 4 (10) غرامي صحيح يف مصطلح احلديث

حقيقة فال -نسأل هللا السالمة والعافية -بنى القصيدة كلها على هذا ثم المتغزَّل به ذكرأما أن تُ 
وتشرح على ضوء شرح  ،خوان وُيلبَّىاإللكن هذا طلب ، و الست منها على ارتياح وال ثلج أبدً  نيأن

قرون الوسطى من يرى انفكاك العلم من أهل العلم ممن عاش في ال ،أهل العلم إن شاء هللا تعالى
ُعرف بالعلم والعمل يؤلف في هذه ممَّن  بعض العلماء من المفتين والقضاة ولذا تجد  ؛عن الفن  

في هذا  وقد ألف ،قاضي ومفتي وفقيه من كبار فقهاء الشافعية مثال ابن الورديف ،الفنون الماجنة
ويذكر في مقدمته أنه قد يتعجب القارئ من  ،الباب في كتاب ينبغي إتالفه لما فيه من اإلسفاف

وما درى هذا أن  :يقول ،ويصنف مثل هذا الكتاب ملالعقيه مفتي عالم من أهل العلم و شخص ف
وحياة المسلم ينبغي أن  ،ما أدري من أين جاء هذا االنفكاكو  ،العلم شيء واألدب شيء آخر

على لسان  لكالم يمكن أن يجري فهذا ا ،تكون مترابطة بعضها ببعض يسيرها الكتاب والسنة
ا زكي مبارك لما حقق كتاب زهر اآلداب للُحْصري قال عاتبً  ،األدباء الذين ال عالقة لهم بالعلم

 :ثم زاد على ذلك فقال -يعني المجون -على المؤلف إنه أهمل جانًبا مهما من جوانب األدب 
لكن من  ،من مثل زكي مبارك مقبولالكالم  هذاف ا،ا خالصدً والحياة تفقد حيويتها حينما تكون كُ 

زكي مبارك معروف في حياته األدبية وال صلة له بالعلم  ،ايقبل إطالقً  المثل ابن الوردي 
وأذهب إلى أبعد من ذلك  :يقول ،المتساهلين من أهل األدب ضعلى طريقة بع  تهوحيا ،الشرعي

قال هذا الكالم وهللا أنا ما أدري هل هو في كامل عقله لما  .فأزعم أن بعض الغي  رشد
التي ال يستغرب منها أن  هذكرنا بعض سيرتلأفضى إلى ما قدم ولوال أنه قد مات و  .المستعان

والحب  ،ن الغرام هو الحب الشديد المالزم لصاحبهإقلنا  (غرامي صحيح)يقول مثل هذا الكالم. 
ثم تروى شجرته بترديده في الذهن وعلى اللسان حتى يصل بالشخص إلى أن  ،شيء يسيربيبدأ 

عنوان هذه وقلنا: إن  .إذا وصل إلى حد التتيم وهو التعبد لغير هللا كما ا لغير هللايكون عبدً 
 من أول جملة فيها وهللا المستعان، ونقرأ نسمع نعم سم.أخذ  القصيدة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد هلل رب 

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، قال الحافظ الزاهد أبو العباس أحمد بن فرح 
 اإلشبيلي الشافعي في قصيدته الموسومة بغرامي صحيح:

 غرامييييي صييييحيح والرجييييا فيييييك معضيييي 
 

 وحزنيييييييي ودمعيييييييي مرسييييييي  ومسلسييييييي  
 وصييييييبر  عيييييينكم يشييييييهد الع يييييي   أنييييييه 

 
 ضيييييييييعيو ومتيييييييييروك و ليييييييييي أجمييييييييي  

 إال سيييييييييييييما  حيييييييييييييدي  م وال حسييييييييييييين   
 

 مشيييييييييييافهة يمليييييييييييى عليييييييييييي  ف ن ييييييييييي  
 وأميييييير  موقييييييول عليييييييك وليييييييس لييييييي 

 
 لعلييييييييييى أحييييييييييد إال عليييييييييييك المعييييييييييو   

يييييوليييييو كيييييان    ا إلييييييك ل نييييي  لييييييمرفوع 
 

 عليييييييى زعيييييييم عييييييي الي تييييييير  وتعيييييييدل 
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 5 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

ييييييييي ولي منكييييييييير ال أسييييييييييغه  وعييييييييي ل عر
 

 وزور وتييييييييييييييدليس يييييييييييييييرد ويهميييييييييييييي  
 أقضيييييي زمييييياني فييييييك متصييييي  األسيييييى 

 
يييييييييييي  ومن طع يييييييييييي   ا عمييييييييييييا بييييييييييييه أتوص 

 وهيييييا أنيييييا فيييييي أ فيييييان هجيييييرك ميييييدر  
 

يييييييييي    ت لفنييييييييييي مييييييييييا ال أطييييييييييي  ف حم 
 اوأجريييييي  دمعيييييي فيييييو  خيييييد  ميييييدبج   

 
 تتحليييييييييي  ومييييييييييا هييييييييييي إال مهجتييييييييييي 

  
 ذابسملة ثابتة في كثير من النسخ وهيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: بسم هللا الرحمن الرحيم، ال
افتتح بها اقتداء بالقرآن  ،هي ثابتةف ،األصل من شخص ُعرف بالعلم والعمل أال يترك البسملة

وضعفه  «أقطع كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا فهو»بالحديث وهو ضعيف  الكريم وعمالً 
مثل هذا  :أقول ،الفضائلكا لمواطنا هلكن يعملون به في مثل هذ ،عند أهل العلم معروف  

ببعض المؤلفين أن يكتب في العقيدة  األمر لكن هل تتصورون أن يصل ،المؤلف يبدأ بالبسملة
كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة  :في مقدمتهمسة مجلدات ويصدرها بقوله ا في خكتابً 

على كل حال المؤلف ابتدأ بالبسملة  ،نسأل هللا السالمة والعافية ؟أنا ما أدري ماذا يريد هذا
تب ومراسالته تفتتح بها والكُ  -عليه الصالة والسالم-وكتب النبي  ،والكتاب العظيم افتتح بالبسملة

ويبعثها  يكتبها ف المؤل ِ  ألن ؛طبل وليست في حكم الخُ ئقرر أهل العلم في حكم الرساكما ي
 ولذا يجردها كثير من أهل العلم عن الحمدلة كالبخاري مثالً  ؛لطالب العلم فهي في حكم الرسائل

غرامي  ،يقول المؤلف رحمه هللا تعالى وعفا عنا وعنه: غرامي صحيح .ما افتتح كتابه بالحمدلة
يح اإلشارة إلى النوع األول من أنواع علوم الحديث وهو عرفنا معناها ويريد من قوله صح

من  الصحيح يطلق على األجسام ويقابلون به السقيم المريض ويقابلون به المكسورو  ،الصحيح
ا ويطلق أيًض  ،وزيد صحيح وعمرو مريض ،هذه دراهم صحاح وهذه مكسرةفيقولون:  ،الدراهم

ه عند أهل العلم ما توافر فيه و  ،َفِعْيل والصحيح .على المعاني من باب الحقيقة العرفية حد 
 ،ال بد من عدالة الرواةف ،ما رواه عدل ضابط بسند متصل غير معلل وال شاذ :الشروط الخمسة

ولذا يقول  ؛والسالمة من العلة القادحة ،والسالمة من الشذوذ  ،واتصال اإلسناد ،تمام الضبطو 
 الحافظ العراقي في تعريفه:

 اإلسااااااااااااااااااااااااااانادِ فااااااااااااااااااااااااااااألول المتصااااااااااااااااااااااااااال 
 

 بنقاااااااااااااااااااال عاااااااااااااااااااادل ضااااااااااااااااااااابط الفااااااااااااااااااااؤادِ  
 عااااااااااان مثلاااااااااااه مااااااااااان غيااااااااااار ماااااااااااا شاااااااااااذوذِ  

 
 وعلااااااااااااااااااااااااااااااااااة قادحااااااااااااااااااااااااااااااااااة فتااااااااااااااااااااااااااااااااااوذي 

سعف به والوقت قد ال يسمح بشرح وتحليل التعريف من كل وجه لكن نقتصر منه على ما يُ   
هذا هو  ،من له ملكة تحمله على مالزمة التقوى والمروءة :فالعدل هو كما يقول أهل العلم ،الوقت
 .ويترك ما يخل بالمروءات ،ويفعل الواجبات ،بأن يجتنب المحرمات ويكون ذلك، العدل

بجواز الرواية من الكتاب ما  -على القول-الحافظ الذي يثبت في حفظه أو في كتابه :والضابط
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والعدل الضابط اصطلح أهل  .ديه متى ما أراد أو عند الحاجة إليه كما سمعهسمعه بحيث يؤ 
الثقة ف ،هاتين الصفتين العدالة والضبط يسمى الثقة عند أهل العلم ت فيهالعلم على أن من جمع

شرط واال ركن؟ ألن منهم من يقول شرط ومنهم من يقول ركن  ،وركن من أركان الروايةأشرط 
 لركنية وش الفرق بين الشرط والركن؟ االشتراط واضح لكن ا
 طالب: ...............

 قبل العبادة طيب والركن.
 طالب: ...............

 .هم يقولون أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية
 أجماااااااااااااااااااع جمهاااااااااااااااااااور أئماااااااااااااااااااة األثااااااااااااااااااار

 
 والفقاااااااااااااه فاااااااااااااي قباااااااااااااول ناقااااااااااااال الخبااااااااااااار 

 ا معااااااااااااااااااادالً باااااااااااااااااااأن يكاااااااااااااااااااون ضاااااااااااااااااااابطً  
 

 ا وال يكااااااااااااااااااااااااااان مغفاااااااااااااااااااااااااااالً ًظاااااااااااااااااااااااااااأي يق 
أنهم يشترطون  ذلك وال يعني ،ال يرتكب المحرمات وال يخل بالواجبات ،ال بد من أن يكون عدال 

متصل بأن يكون كل راو  بسندٍ  ،العصمة ال، قد يحصل منه هفوة ثم يتوب عنها وال يصر عليها
السماع  :من طرق التحمل الثمان ،من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية

 ،والوجادة ،واإلعالم ،والمكاتبة ،والمناولة ،واإلجازة ،والقراءة على الشيخ ،من لفظ الشيخ
 .فإذا كان كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر صحيح يكون سنده متصالً  ،والوصية

 نيالمحدثمن غير معلل أو معل كما هو التعبير الصحيح فيما حققه الحافظ العراقي وغيره  
 ن معلول لحن ومعلل مرذولإ :قال أهل اللغة كالجوهري وغيره ،وقد يقولون معلول ،يقولون معلل

 ، يتفرد به من ال يحتمل تفرده على قولوال شاذ بأال   .ضعيف فالصواب أن يقال معل بالم واحدة
 أو مع المخالفة فيما حققه اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى:

 وذو الشاااااااااااااااذوذ ماااااااااااااااا يخاااااااااااااااالف الثقاااااااااااااااة
 

 فياااااااااااااااااااه الماااااااااااااااااااال فالشاااااااااااااااااااافعي حققاااااااااااااااااااه 
 باالتفاق. ا مقبوالً فإذا توافرت هذه الشروط صار الحديث صحيحً  

 ............ والرجااااااااااااء فياااااااااااك معضااااااااااال
 

 ....................... 
 ،الحديث اختل فيه شرط من شروط القبول وهو االتصال المعضل نوع من أنواع علوم 

ويشترطون أال يكون السقط من مبادئ السند  ،وهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي 
هذا أمر  ،والمعضل اسم مفعول من اإلعضال وهو الشدة في األمر ،ليفترق بذلك عن المعلق
ا على الناظر فبإسقاط الراوي الثنين من رواته جعل أمره مستغلًقا شديدً  ،معضل أي مستغلق شديد

يعني إذا  ،يمكن إدراكه بمعرفة الشيوخ والتالميذو  ،األمر أسهلكان ألنه إذا سقط واحد  ؛فيه
لكن إذا كان الساقط اثنين  ،كر وتالميذ من فوقه أدركت هذا الساقطرجعت إلى شيوخ من ذُ 

 ه ولذا سموه إعضال.يصعب عليك أن تحصل علي
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 والمعضاااااااااااااااال الساااااااااااااااااقط منااااااااااااااااه اثنااااااااااااااااان
 

 ا وماااااااااااااااااااان قساااااااااااااااااااام ثااااااااااااااااااااانيفصاااااااااااااااااااااعدً  
 حااااااااااااااااذف الصااااااااااااااااحابي والنبااااااااااااااااي معااااااااااااااااا 

 
 وقااااااااااااااااف متنااااااااااااااااه علااااااااااااااااى ماااااااااااااااان تبااااااااااااااااع 

عليه -ويرفع إلى النبي يعني حديث معروف بسند متصل يذكر فيه جميع الرواة إلى الصحابي  
ثم يأتي من الرواة من يجعله من قول التابعي فيحذف الصحابي ويحذف النبي  -الصالة والسالم

يقول ابن الصالح: وهذا باستحقاق اسم اإلعضال أولى وعرفنا أن  -عليه الصالة والسالم-
 المعضل من الضعيف الختالل شرط من شروط القبول وهو اتصال السند.

 
 

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

 
 وحزنااااااااااااي ودمعااااااااااااي مرساااااااااااال ومسلساااااااااااال 

 ،يريدون أن يجعلوا الحزن مرسل والدمع مسلسل والنشر المرتب،هذا فيه على ما يقال اللف  
اللف أن ُيؤتى  ؟معنى اللف والنشر المرتب وغير  المرتب ما ،حزني مرسل ودمعي مسلسل

ل علىيذكر أكثر من شيءبالشيء على سبيل اإلجمال و  يذكر ما  و سبيل اإلجمال ثم تفصَّ
ن اختلَّ الترتيب سُ  ،المجمالت سمي مرتبً اترتيب  تعلق بها تفصيال إن كان على نفسي مي غير وا 

 ،المشوشو المرتب ،وكل منهما من فصيح الكالم ،وشوقد يطلقون عليه اللف والنشر المش ،مرتب
بل أفصح الكالم وهو القرآن جاء فيه اللف والنشر المرتب وغير  ،وجاءت بذلك النصوص

ثم   ٥٠٦هود:  ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژاللف والنشر المرتب ما جاء في سورة هود  مثالالمرتب ف
على   ٥٠١هود:  ژ ی ی ی ىئ ژى بالسعداء ثم ثن    ٥٠٥هود:  ژ ۉ ۅ ۅ ژبدأ باألشقياء 

 ۆ ۇ ۇ ژما جاء في سورة آل عمران  مثالهوأما غير المرتب ف ،نفس الترتيب للمجمالت

وهم يقولون هذا مرتب ألن  ،بدأ بالثاني ما بدأ باألول  ٥٠٥آل عمران:  ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ  ۆ
 ماه لذانال (مسلسل)ولفظ  (مرسل)لفظ الذي يعنينا من هذا  ،الحزن مرسل والدمع مسلسل

المرسل اسم مفعول من  ،الثالث والرابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم ان:النوع
ا لكن إذا أطلقه ويختلفون في تعريفه اصطالحً  غير قيد من قولهم أرسلهاإلرسال وهو المطلق من 

يه عل-األكثر وهو الذي استقر عليه االصطالح عند المتأخرين أنه ما يرفعه التابعي إلى النبي 
ومنهم من يقي د التابعي بالتابعي الكبير ومنهم من يطلقه بإزاء االنقطاع من أي  ،-الصالة والسالم
 موضع كان.

 مرفااااااااااااااااااوع تااااااااااااااااااابع علااااااااااااااااااى المشااااااااااااااااااهور
 

 فمرساااااااااااااااااااااااااااال أو قيااااااااااااااااااااااااااااده بااااااااااااااااااااااااااااالكبير 
 أو ساااااااااااااااااااااااقط راو مناااااااااااااااااااااااه ذو أقاااااااااااااااااااااااوال 

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

والتابعي حينما  ،-عليه الصالة والسالم-راوي ورفعه التابعي إلى النبي فيه ال سقط ما فالمرسل  
فالتابعي  ،يحتمل أن يكون قد حذف الصحابي فقط -عليه الصالة والسالم-رفعه إلى النبي 

الحتمال أن يكون هذا التابعي يرويه عن  ؟عن صحابي وحذفه لكن من يضمن لنا هذا يرويه
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تابعي آخر فحذفه مع الصحابي أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي فيكون حذف اثنين من 
وقد يرويه عن  ،وقد يرويه عن ثالثة من التابعين وقد يرويه عن أربعة ،التابعين مع الصحابي

أن يطلق عليه مرسل  ويصح ،خمسة من التابعين عن الصحابي ويحذف الخمسة ويبقى واحد
ومن حيث الوجود وجد ستة من  ،-عليه الصالة والسالم-ألنه ما يرفعه التابعي إلى النبي 

    ،وهو في حديث متعلق بفضل سورة اإلخالص ،التابعين يروي بعضهم عن بعض لكنه نادر
ول في المسند وغيرهما ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهو أطأحمد  عند النسائي وو 

يوجد خمسة من التابعين يروي بعضهم عن و  ،إسناد في الدنيا كما يقول اإلمام النسائي رحمه هللا
وأما رواية االثنين من  ،يوجد ثالثة وهو أكثرو  ،هذا كثيرو يوجد أربعة من التابعين و  ،بعض

بعي إذا كان التابعي يحتمل أن يكون قد رواه عن تا ،اهذا كثير جدً فالتابعين بعضهم عن بعض 
كروا أو ألن الصحابة كلهم عدول ذُ فال إشكال؛ لو كان المحذوف الصحابي فقط ف ،آخر وحذفه

ولم يلزمنا انتهى اإلشكال  -عليه الصالة والسالم-عن رجل صحب النبي  :ولذا لو قال ؛حذفوا
 ،لكن الحتمال أن يكون المحذوف تابعي ،هذا الرجل مادام ثبتت صحبتهعن اسم البحث 

في و نعم في أول األمر  ،الجمهور رد المراسيل كان رأي ولذا ؛والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة
ولذا ذكر ابن عبد البر وقبله ابن جرير الطبري أن التابعين  ؛الصدر األول كانت المراسيل مقبولة

 -ام الشافعيحتى جاء اإلم ،ولم ُيعرف رد المراسيل إلى رأس المائتين ،بأسرهم يحتجون بالمراسيل
ويحتج به  ا،فمعرو لم يكن ه من الضعيف إن واإلمام أحمد يعد   ،لقبوله افاشترط شروط -رحمه هللا

 هم.عبامالك وأبو حنيفة وأت
 واحاااااااااااااااااااتج مالاااااااااااااااااااك كاااااااااااااااااااذا النعماااااااااااااااااااان

 
 باااااااااااااااااااااااااااااااااه وتابعوهماااااااااااااااااااااااااااااااااا وداناااااااااااااااااااااااااااااااااوا 

 جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر النقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادورده  
 

 للجهاااااااااااااااال بالسااااااااااااااااااقط فااااااااااااااااي اإلساااااااااااااااااناد 
 وصاااااااااااااااااحب التمهيااااااااااااااااد عاااااااااااااااانهم نقلااااااااااااااااه 

 
ااااااااااااااااله   ومساااااااااااااااالم صاااااااااااااااادر الكتاااااااااااااااااب أص 

الطبري نقل و  ،والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث مردود كما يقول اإلمام مسلم 
يقبلون أنهم على ن بأسرهم يالتابع بل نقل إجماع هم يقبلون المراسيل،اتفاق التابعين على أن

ُيذكر عن سعيد بن و  ،المراسيل وأنه ال يعرف رده حتى جاء اإلمام الشافعي على رأس المائتين
ب أنه يرد المرسل وال يقبل من تابعي رواية حتى يسنده إلى الصحابي فهل يستدرك بسعيد المسي ِ 

 ؟ منقوض نقول اإلجماع الذي ذكره الطبري و  على اإلمام الطبري؟
 ..طالب: .............

 الطبري. عن قول فيه جوابو   ،ك به فيقال اإلجماع منقوضر ديست
 طالب: ...............
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تفسيره مايذكر في  اكثير ولذا  ؛قول األكثر هو اإلجماع عند الطبري ف ،قول األكثر نعمفكونه 
 ،وخالف في هذا فالن وفالن :ثم يقول ر،فيذكر قول األكث ،أو في قراءة ،الخالف في معنى آية

ذكرت  قد إجماع القرأة وأنت يكون كيف ف ،أة على ذلكرَ والصواب في ذلك عندنا األول إلجماع القَ 
 .هذا مستفيض عنده في كتبه يستعملهو  ،اإلجماع عنده قول األكثر، ف ؟!مخالف

فالمرسل من قسم الضعيف عند األكثر على ما بي نا في احتمال أن يكون الساقط منه غير  
أن  :والشافعي رحمه هللا تعالى يقبل المراسيل بشروط ،الصحابي مع الصحابي تابعي أو أكثر

وأن يكون هذا  ،وأن يكون ممن ال يسمي إذا سمى إال ثقة ،من التابعين الكباريكون المرِسل 
وأن يكون للخبر المرَسل شاهد يزكيه من مسند أو  ،ا من الحفاظ لم يخالفهرك أحدً اذا شالمرِسل إ

يعني يقبله أهل العلم ويتلقونه  ،أهل العلم عامةأو يفتي به  ،مرسل آخر يرويه غير رجال األول
 بها  يقبلون المراسيل ويحتجون  مالك وأبو حنيفة :ومثل ما ذكرنا ،يقبله الشافعيفهذا  ،بالقبول

وهو اتفاق الرواة وتتابعهم على  ،و التتابعومسلسل من التسلسل وه .وتابعهم على ذلك أتباعهم
ثم  «يا معاذ إني أحبك»في حديث  جاءمال الصفة القولية  امثف ،أو وصف ولية أو فعليةصفة ق

سل ومازال يتسل ،إني أحبك إلى يومنا هذا :ثم قال للراوي عنه ،إني أحبك :قال معاذ للراوي عنه
كل راوي من  «الراحمون يرحمهم الرحمن»الحديث المسلسل باألولية  :ومن أشهر المسلسالت

فهو مسلسل باألولية لكن انقطع تسلسله  ،وهو أول حديث سمعته :رواته إلى يومنا هذا وهو يقول
 ،باألفعال كالتبسم عند التحديثوالتسلسل  ،وذكره بعضهم بالتسلسل التام وال يصح ،عند سفيان

وقد يتسلسل باألسماء كأن  ،هذا تتابع على أفعالف ،ثحد ِ وكونه يقوم إذا أراد أن يُ  ،كقبض اللحيةو 
عليه -يكون جميع الرواة محمدين لكن هل يمكن أن يوجد حديث مسلسل بالمحمدين إلى النبي 

 صحابي اسمه محمد؟  هل يوجد ؟ -الصالة والسالم
 .طالب: محمد بن أبي بكر

 .-عليه الصالة والسالم-محمد بن أبي بكر ما سمع من النبي  
عليه الصالة -ألنه ما أدرك من حياة النبي  ؛له رواية والخالف في صحبته معروفليست و 

 ا.ا ال تؤهله ألن يكون صحابيً إال ثالثة أشهر وسيرته أيًض  -والسالم
 طالب: محمد بن مسلمة.

على كل حال قد يتسلسل بأسماء الرواة وقد يتسلسل  صحابي اسمه أحمد؟هل يوجد وغيره، 
يكون كل راٍو من رواته يقول كأن  ،أو يتسلسل بصيغ األداء ،بوصف من أوصافهم كالفقهاء مثالً 

ولذا ما صنف في ذلك تجدون فيه ؛ والغالب على المسلسالت الضعف ،سمعت فالنا يقول
 العجائب.

 طالب: .............
 ال أصل له. يقول:
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 بري عاااااااااانكم يشااااااااااهد العقااااااااااُل أنااااااااااهوصاااااااااا
 

 ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعيف ................... 
 وصاااااااااابري عاااااااااانكم يشااااااااااهد العقاااااااااال أنااااااااااه 

 
 ضااااااااااااااعيف ومتااااااااااااااروك وذلااااااااااااااي أجمااااااااااااااع 

 .المتروك وهو والسادس الضعيف  وهو، يهمني من هذا البيت النوع الخامس الذي ذكره 
فه ابن الصالح بأنه: ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح وال صفات الحديث الضعيف عر  و 

والحافظ العراقي رحمه هللا تعالى يقول: ال نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد ألنه إذا لم  ،الحسن
ر عن ُص ما قَ أن يعني  ،تتوافر فيه شروط الحسن فمن باب أولى أال تتوافر فيه شروط الصحيح

وهذا الكالم ينبني على ما بين األلفاظ الثالثة من  ،رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر
نها متباينة ال بد أن إتداخل؟ إذا قلنا الصحيح والحسن والضعيف هل بينها تباين واال  :النِ سب

فعلى هذا ال  ،نذكر الصحيح ألنه قد ال تتوافر فيه شروط الحسن لكن تتوافر فيه شروط الصحيح
ذا قلنا  ،حدبد من ذكر الصحيح في ال نها متداخلة بمعنى أنه ال يمكن أن يصل إلى درجة إوا 
صحيح وحسن  :يعني هل بين هذه الكلمات ،بالمثال يتضح المقالو  ،الصحيح حتى يمر بالحسن

ولذا إذا عر فوا  ؛كل واحد له حقيقتهو  ،هذه متباينة ؟اسم وفعل وحرف :وضعيف مثل ما بين
يكتفون بالفعل وال يكتفون  ال ،الحرف قالوا إنه ما ال يقبل عالمات االسم وال عالمات الفعل

لكن لو قلنا بالتداخل وأنه ال يمكن أن يصل الصحة حتى يتجاوز  ،ألن بينها تباين ؛باالسم
لم يصل إلى حد  ف الشاب بأنه ماعر ِ الحسن مثل الشباب والكهولة والشيخوخة هل تستطيع أن تُ 

ذا لم يصل إلى حد الكهولة فهو عن حد الشيخوخة  ؟الشيخوخة والكهولة أو تكتفي بالكهولة وا 
هذا إذا قلنا بالتداخل الكالم كثر في هذه المسألة لكن الحافظ العراقي يرى أنه ال داعي  ؟أقصر

 لذكر الصحيح.
 أمااااااااااا الضااااااااااعيف فهااااااااااو مااااااااااا لاااااااااام يبلااااااااااغ

 
 مرتباااااااااااااااااااااااة الحسااااااااااااااااااااااان ................ 

لكن هذا ينبني على  ؟كيف يتصور أن يصل إلى مرتبة الصحةفألنه إذا لم يبلغ مرتبة الحسن  
ولقول ابن  ،فلقول العراقي أصل ،وهي متداخلة من وجه متباينة من وجه ،قولنا أنه بينها تداخل

 ؟كيف نقرر التباين والتداخل لكن ،تباينة من وجه متداخلة من وجههي مف ،الصالح أصل
ال، إذا تصورنا أن القسمة الرباعية صحيح  ؟في شرط الضبط ؟التداخل في الشروط األربعة

قررنا ما بين الصحيح والحسن من النِ َسب  ،حسن لغيره ،حسن لذاته ،صحيح لغيره ،لذاته
 لذاته هل يلتقي مع الحسن لغيره. فالصحيح

 طالب: على ه ا ما يلت ي.
 تباين.

 طالب: ما يلت ي.
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 ولذا الحافظ ابن حجر خرج من ؛فلكل منهما وجه ،لكن الصحيح لغيره مع الحسن لذاته تداخل
شروط  ،ارتاحف ،ما لم تتوافر فيه شروط القبول :ف الضعيف بأنهوعر   ،هذا اإلشكال بكالم مقنع

وأسباب  ،وأقسامه كثيرة ،القبول التي هي شروط الصحيح وشروط الحسن هذا هو الضعيف
كم على الخبر بأنه فإذا لم تتوافر شروط القبول حُ  ،الضعف اختالل شرط من شروط القبول

رواته من ليس بعدل أو ليس بضابط أو في سنده انقطاع أو فيه شذوذ في كان  فإذا  ،ضعيف
أما من حيث التنظير والتقسيم العقلي فال  ،اقادحة ُحكم بضعفه وأقسامه كثيرة جدً  ومخالفة أو علة

هذه قسمة عقلية و  ،سمأقسام الضعيف أوصلها بعضهم إلى أكثر من خمسمائة قِ ف ،نهاية لها
وأشار إلى أصل هذا البسط الحافظ العراقي في ألفيته  ،وبسطها على هذه الطريقة ال طائل تحته

صنف في بيان أقسام بل بأكثر من مُ  هاه عليها واعتنى بعضهم بتصنيفووضحها في شرح
وما عدا ذلك  ،يكفينا ما سماه أهل العلم باسم خاص أن ُنعنى به ،الضعيف لكن ال طائل تحته

فما َثم  إال األقسام التي ثبتت  ئق هذه األقسام ألنه إن كان المراد معرفة حقا ؛فال داعي لتتبعه
ن كان المراد من ذلك هو مجرد معرفة كم يصل العدد  ،تسميتها عند أهل العلم هذه حقيقة مرة فوا 

الضعيف  ،)ضعيف ومتروك( ألنها ال طائل تحتها. ؛ينبغي أن تصرف الجهود إلى غيرها
ن كان في األصل يشمل الجميع ا قالوا في هذا الحديث ولذا إذ ؛يطلقونه على الضعف الخفيف وا 

أو متروك أو موضوع أو ال أصل له ا أو مطروح أنه ضعيف واكتفوا بهذا ولم يقولوا ضعيف جدً 
ويترك  ،لكن المتروك ضعفه شديد ،فيكون ضعفه غير شديد ،في الغالب أنه يقبل االنجبار
د المقررة في ا بالكذب أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعالحديث إذا كان راويه متهمً 

ولذا ال يقبل  ؛وجوده مثل عدمه ال يعتنى بهوالمتروك ضعفه شديد  ،حديثه ويطرحالشرع فيترك 
والترك إنما يكون فيما ال فائدة فيه  ،وهو اسم مفعول من الترك ،االنجبار ولو جاء من مائة طريق
 ،عنب يقال له تريكويقال لعنقود العنب إذا أخذ ما عليه من  ،والحديث المتروك ال فائدة فيه

على كل حال المتروك  ،والبيضة إذا فسد ما فيها أو ُأكلت ولم يبق إال القشر يقال تريكة
 المرغوب عنه الذي ال فائدة فيه يقول:

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

 .............وذلااااااااااااااااااااااااااااااااااااي أجماااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 وال حسااااااااااااااااااااان إال ساااااااااااااااااااااماع حاااااااااااااااااااااديثكم 

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

فيها  لبداية أن هذه المنظومة لم ُيعتنوال حسن هذا النوع السابع الذي ذكره المؤلف وقلنا في ا 
م المرسل والمسلسل والمتروك على الحسن ؛بالترتيب المعتبر عند أهل العلم والحسن هو  ،ولذا قد 

 ثاني األقسام.
 وأهااااااااااال هاااااااااااذا الشاااااااااااأن قساااااااااااموا السااااااااااانن

 
 إلااااااااااااااى ضااااااااااااااعيف وصااااااااااااااحيح وحساااااااااااااان 

ال فاألصل الصحيح والحسن والضعيف.قُ    دم الضعيف من أجل الوزن وا 
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 وال حسااااااااااااااااااااان إال ساااااااااااااااااااااماع حاااااااااااااااااااااديثكم 

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

الحسن في منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف متأرجحة بينهما ولذا صعب تعريفه وحده عند  
ألن الصحيح له حد واضح والضعيف  ؛مطمع في تمييزهأهل العلم حتى قال الذهبي وغيره إنه ال 

ألن وقوعه في هذه المنزلة إذا افترضنا أن عندنا واحد  ؛ي المنزلة بينهماالحسن فو  ،له حد واضح
 من أهل العلم لكن َمن يضبط لنا ،العليا والدنياهذه منزلة بين المنزلتين فبينهما خمسين و  ،ومائة

أنه في الخمسين؟ ألن الرجال وأوصافهم وأخبارهم ليست معدة في قوالب بحيث ال تزيد وال تنقص 
ما تجد فرق بين هذه السيارات ويصنع ماليين  ،يعني المصنع يصنع ألوف مؤلفة من السيارات

لكن األمور المعنوية المبنية على أوصاف  ،من هذه األكواب أو هذه الظروف ما تجد فرق 
ولذا يختلف أهل العلم في  ؛بين البشر يعني ال تكاد تجد اثنين بينهما اتفاق من كل وجهمتفاوتة 

 ؛وهذا يتوسط فيه ،وهذا يتشدد فيرده إلى الضعيف ،بيان منازلهم هذا يتساهل ويلحقه بالصحيح
 ،ا بين هذا وهذا قد ينشط العالم لبحثه والبحث عما يقويه فيلحقه بالصحيحولذا لما كان متأرجحً 

ولذا ال  ؛وهناك أمور وأوصاف ترجع إلى المحكوم عليه ،وهذا راجع إلى الحاكم نفسه ،قد يكسلو 
لكن اإلشكال  ،وثيقه وال في من اتفق على تضعيفهفي من ات فق على ت يجد طالب العلم إشكاال

وهو الذي ُيشكل على  ،فيمن اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه هذا الذي يحتاج إلى مزيد عناية
وعلى كل  ،نه ال مطمع في تمييزهإا حتى قال بعضهم ا لذلك مرويه مشكل جدً وتبعً  ،طالب العلم
على كالم الحافظ العراقي ألنه يمكن ضبطه عندكم، يقول  ولعلنا نسيرعريفات كثيرة حال عر ف بت

 الحافظ العراقي في الحسن:
 وقاااااااااااااد والحسااااااااااااان المعاااااااااااااروف مخرجااااااااااااااً 

 
 اشاااااااااااااااااااتهرت رجالاااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااذاك حاااااااااااااااااااد 

 حمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ........................ 
 

 ........................ 
قسم األحاديث إلى ثالثة  ،هذا تعريف الخطابي حمد بن محمد البستي الخطابي في معالم السنن 

 الحسن ما ُعرف مخرجه واشتهر رجاله. :أقسام وقال
قد يعرف مخرجه وهو لكن  ،مخرجه ةعرفممجرد غير يفيدنا شيء  ال (عرف مخرجهقوله:)لكن 

ميز الحسن عن الصحيح فليس في هذا ما يُ  ،قد يعرف مخرجه وهو صحيحو  ،ضعيف
 ،واإلتقان إًذا صحيح؟ اشتهروا بالضبط والحفظ ماذااشتهروا ب (اشتهرت رجالهوقوله: ) ،والضعيف

على كل حال هذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي من  ،اشتهروا بالضعف إًذا ضعيف
وهو الذي يقبله ) :بقية كالمه داخل في الحد نإمنهم من يقول  ،شرطها أن تكون جامعة مانعة

أكثر العلماء إذا أدخلنا هذا في الحد وهو الذي يقبله  (أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء
إًذا يصلح أن يكون قيد مخرج للصحيح  ،فالصحيح يقبله جميع العلماء والضعيف ال يقبله أحد
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 ،لكنه ليس على طريقة التعاريف ،ن هذا تابع للحد قلنا نعم يخرج الصحيحإفإذا قلنا  ،والضعيف
واسطته التصور ألن الحد يتم ب ؛وذكر الحكم في الحد مردود عند أهل العلم ،إنما هو ذكر للحكم

والحكم على الشيء فرع عن تصوره  ،التمام التصور صار تصورنا ناقًص  كمإلى الحفإذا احتجنا 
 ولذا قالوا:

 وعنااااااااااااااااادهم مااااااااااااااااان جملاااااااااااااااااة الماااااااااااااااااردود
 

 أن تااااااااااااااذكر األحكااااااااااااااام فااااااااااااااي الحاااااااااااااادود 
 هو ليس على طريقة التعاريف. على كل حال 

 وقاااااااااااااااااااااااال الترماااااااااااااااااااااااذي ماااااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااااالم
 

 ماااااااااااان الشااااااااااااذوذ مااااااااااااع راوي مااااااااااااا اتهاااااااااااام 
 بكااااااااااااااااااااذب ولاااااااااااااااااااام يكاااااااااااااااااااان فااااااااااااااااااااردا ورد 

 
ااااااااان بعاااااااااض ماااااااااا انفااااااااارد   قلااااااااات وقاااااااااد حس 

 وقاااااااااااااااااااااااال الترماااااااااااااااااااااااذي ماااااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااااالم 
 

 ...................مااااااااااااااااااااان الشااااااااااااااااااااااذوذ  
 ا.يعني ليس بشاذ ومن باب أولى أال يكون منكرً  

 .................. ماااااااااااااااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااااااااااااااالم
 

 مااااااااااااان الشاااااااااااااذوذ ماااااااااااااع راو ماااااااااااااا اتهااااااااااااام 
 بكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذب .................... 

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

يكفي في راوي الحديث الحسن أال يكون متهما بالكذب؟ ال يكفي أال هل ما اتهم بالكذب لكن  
وكأنه يريد بنفي التهمة  ،اقد يكون متهما بما هو دون الكذب ويكون ضعيفً ف ،ا بالكذبيكون متهمً 

يعني يطلب لمثل هذا الحديث الذي سلم من  ،ا وردبالكذب الضعف الشديد ولذا قال: ولم يكن فردً 
وكأنه يشير بهذا إلى النوع  ،الشذوذ وراويه ضعيف لكن ضعفه غير شديد أن يروى من غير وجه

ن بعض لكن ُيشكل على هذا كونه حس   ،الذي اصطلح المتأخرون على تسميته الحسن لغيره
 ثبت إال من طريق واحد.التي ال تاألحاديث 

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

 قلاااااااات وقاااااااااد حساااااااان بعاااااااااض مااااااااا انفااااااااارد 
ا أن يروى من هذا حديث حسن غريب وهو يشترط لتسمية الحديث حسنً  :يعني هو نفسه يقول 

له عليه ابن الصالح ونز   ،تنزيله على الحسن لغيرهيمكن كالم الترمذي إلى حد ما  ،غير وجه
 ونزل كالم الخطابي على الحسن لذاته.

 وقياااااااااال ماااااااااااا ضااااااااااعف قرياااااااااااب محتمااااااااااال
 

 .......................... 
إلى أي حد يمكن أن يحتمل  لكن ،الحديث الذي ضعفه قريب محتمل :هذا تعريف ابن الجوزي  

هل في تعريفه ما يدل على بيان الحد الفاصل الذي يحتمل فيه من الضعف ما بين  ؟الضعف
 ولذا يقول الحافظ العراقي:

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

 وماااااااااااااااااااااا بكااااااااااااااااااااال ذا حاااااااااااااااااااااد حصااااااااااااااااااااال 
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إذا قال الحافظ  :وقال جامع مانع  تعريف وال حد ايعني كل التعاريف الذي ذكرناها ما حصل به
 العراقي قال بدون ذكر للفاعل يريد بذلك ابن الصالح.

 وقاااااااااااااال باااااااااااااان لاااااااااااااي بإمعاااااااااااااان النظااااااااااااار
 

 أن لاااااااااااااااه قسااااااااااااااامين كااااااااااااااال قاااااااااااااااد ذكااااااااااااااار  
 لااااااااااااااااااااااااااااالا وزاد كونهمااااااااااااااااااااااااااااا عُ قساااااااااااااااااااااااااااامً  

 
 وال بنكاااااااااااااااااااااااااار أو شااااااااااااااااااااااااااذوذ شاااااااااااااااااااااااااامال 

لكن تستروح النفس  ،الكالم كله يؤكد أن تعريف الحسن صعب وتمييزه من غيره فيه صعوبةهذا  
أو الحديث  ،قه األئمة وبين من ضعفوهما يرويه الراوي المتوسط بين من وث   :أن الحديث الحسن

ويبقى أنه في مرتبة متأرجحة حتى  ،الذي يتوسط في أمره بين ما يصححه األئمة أو يضعفونه
ممن  هغير ابن حجر و  ،أو يشدد فيحكم عليه بالضعف ،يأتي من يتساهل فيحكم عليه بالصحة

حسن لذاته وهو الصحيح  :من المتأخرين جعلوا الحديث الحسن على قسمين مطردة اعتمد قواعد
تشترط فيه شروط الصحيح عدالة الرواة والسالمة من الشذوذ والعلة ف ،إال أنه خف ضبط راويه

راوي الصحيح ولنأخذ لكن  ،عن ضبط راوي الصحيح لكن الضبط ينقص قليالً  ،واتصال السند
هل هم ف ،ى سبيل المثال صحيح البخاري أو مسلم رواتهم جازوا القنطرة ومروياتهم صحيحةعل

 ،على مرتبة واحدة؟ ليسوا على مرتبة واحدة وال يقول بهذا أحد بل رجال الصحيح على مراتب
فإذا قلنا  ،منهم من هو في أعلى درجات الصحيح ومنهم من هو دون ذلك وهو في حي ز الصحيح

فإذا  ،ميع مراتب رجال الصحيح والمسألة مردها إلى غلبة الظن في ثبوت الخبرإنه خف عن ج
كان يغلب على الظن ثبوت الخبر دخل في دائرة القبول فإذا قوي الظن وصل إلى درجة 

إذا لم يغلب على الظن ثبوت الخبر نزل إلى درجة الضعيف  ،فهو الحسن ف قليالً ضعُ  ،الصحيح
ن تطاول عليه من تطاول من طالب العلم المبتدئين وصاروا  وبهذا نعرف أن هذا العلم وا 

هذا مثال ف ،مون أهل العلم أنهم ليسوا على الجادةه ِ و يدرسون األسانيد ويحكمون على األحاديث وي
فه أحمد وابن معين وأبو حاتم جد شاب يقول ضع  ت ،واحد يبين أن دون ذلك خرط القتاد
حاطة  األئمة الكبار ،والدارقطني وهو في نقدي صحيح أحكامهم بعد استقراء تام وتتبع وا 

 ون حكمهم هذا بعد  فإذا حكموا على حديث من األحاديث في باب من األبواب يك ،بالمرويات
 ؟مسكين كيف تحكم وأنت ما تحفظ أما أنت يا ،تصور واستقراء تام لجميع ما ورد في الباب

ك يتصدى وينبري ومع ذل ،بعض الطالب لو تسأله عن األربعين وجدته ما حفظ األربعين
معمورة  اآلن مجالس صغار طالب العلم ،كذا ويذكر فالن أخطأ وفالن للتصحيح والتضعيف

ول ال شك أنه وهذا التطا ،سواء الكالم في أهل الحديث أو في غيرهم من أهل العلم ،بمثل هذا
عرف كيف يتعامل ي لمعرف قدر نفسه لم يواإلنسان إذا  ،سبيل إلى الحرمان من العلم والعمل

تقارن نفسك بمن يحفظ سبعمائة ألف حديث! هذا  ،ال بد أن يعرف اإلنسان قدر نفسهف ،معها
هل يمكن أن  ؟مجرد ما يسمع كلمة من الحديث يعرف هل تثبت أو ال تثبت ،يكفيه شم الحديث
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بمثل هذه الكلمة أو ال يمكن؟ فعلى طالب العلم أن ُيعنى  -عليه الصالة والسالم-ينطق النبي 
تجد طالب علم يتطاول على األئمة  ،وقل هذا في جميع الفنون  ،بهذا وأن يتأدب مع أهل العلم

ل الناس من األئمة ولما انتشرت موضة الثورة على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر نا ،الكبار الفقهاء
قال أحفظ  ؟تحفظون في هذه المسألة ماذا  :شاب صغير يقول ،ومن مؤلفاتهم ومن مصنفاتهم

 :وقال الثالث ،أحفظ قول الشيخ ابن باز :قال الثاني ،دعونا من التقليد :قال .قول اإلمام الشافعي
    ؟عن ربقة التقليدأين ذهب هل خرج  ،قال نعم على العين والرأس ،أحفظ قول الشيخ األلباني

نعم العلم وما يطلب من  ،دولو قيل باستحالته ما بعُ  ،وادعاء االجتهاد المطلق ال يمكن ،ال يمكن
     ١٦اإلسراء:  ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژاإلنسان لن يخرج عن دائرة قول هللا جل وعال 

ودعونا نفترض هذا في  ،يجتهد في استنباط األحكام من األحاديث الكن لو تصورنا شخص
 -رحم هللا الجميع -أو الشيخ األلباني ،الشيخ ابن باز مثالً كشخص موفَّق وعنايته بالسنة مشهورة 

الشيخ يحرص على  ،ال يمكن ؟هل نتصور أن الشيخ ابن باز مجتهد مطلق في كل مسألة مسألة
 ،بدأ بالعلم والتعليم هذا ديدنه من منذ أنو  ،أن يكون له مستند من كتاب أو سنة وهذا معروف
عطونا األحاديث جاهزة أ  يتسع وقته لهذا؟!و  ؟لكن هل يتصور أن الشيخ يجتهد في كل مسألة

حاديث أمامنا ما تحتاج إلى واألعندنا المسألة  ،مصححة ومحكوم عليها تجاوزنا هذه المرحلة
 ؟!ذه المرحلةفي دواوين اإلسالم من حديث تجاوز ه كم ،هذا ال يمكن لكن هذا، نفترض ،حكم

يقلد أحد في أحكامه الكلها  يهاألحاديث تحتاج إلى مجتهد يحكم علإن هذه افهل يمكن أن يقال: 
هذا الذي  ،تجاوز الحكم على األحاديث إلى الحكم على الرواة كل راو بعينهيثم  ،على األحاديث

افترضنا فيه أنه مجتهد مطلق حكم على جميع الرواة بما أداه إليه اجتهاده بعد النظر التام في 
فحكم على جميع األحاديث بهذه الطريقة ثم ثبتت  المرحلة جميع أقوال أهل العلم ثم تجاوز هذه

عمر  كهنا هلف ،عنده األحاديث التي يريد االستنباط منها فاستنبط من جميع هذه األحاديث
يستوعب هذا؟! يعني لو تصورنا الشيخ رحمة هللا عليه يصحح ويضعف لكن عمدته على 

هاتوا التقريب ردوا التقريب لكن لو مح ص بنفسه كل ما قيل هات راٍو من الرواة هات المتأخرين 
ة خذ عشرين ألف راوي في الكتب الستة والمسند والكتب المتداولة وكل راٍو من هؤالء الروا  مثالً 

لكن عشرة  ،ارتحنا منهم ءالؤ صحيحها أو توثيقها أو تضعيفها هممن اتفق على ت نصفهم مثالً 
متى يتسنى لك أن تنظر في هذه  ،اآالف راوي في كل راوي تبلغ األقوال إلى عشرين أحيانً 

حف هؤالء الذين تكلموا في هذا ا في هذه األقوال من خالل ُص تنظر أيًض تريد أن األقوال وأنت 
ا يعرفون أنه فالن بن فالن يعني من خالل معرفته شخصيً   هؤالء، لراوي من خالل خبرة ومعرفةا

يصلي معهم في المسجد الفالني هذا إذا كانوا ممن أدركوه أو رأوه أو من خالل عرض جميع 
نما من باب أن يُ هذا أقول ال فأنا  ،مروياته على روايات الثقات شمر طالب من باب التيئيس وا 
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ألن الطريق شاق ولو كان العلم سهل وتحصيله يستطاع براحة  ؛العلم وال يتراخى في طلب العلم
لكن  ، ،كان كل الناس علماء لما ُيرى من رفع درجات ومنازل العلماء في الدنيا واآلخرةلالجسم 

ال ف ،هللا جل وعال استشهد العلماء على أعظم مشهود به وهو الوحدانية ،دون ذلك الصعوبات
ذا علم هللا جل وعال صدق النية من الشخص أعانه ووفقه وسدده  ،يستطاع العلم براحة الجسم وا 

ة المعروفة عند أهل العلم  ة وأن يأخذ العلم عن أهله ومظانه والجاد  لكن عليه أن يسلك الجاد 
فالذي جرنا إلى هذا الكالم صعوبة حصول  ،تأتي بشيءال ريج ألن الشدة دبالرفق واللين والت

يعني هل معنى قول الذهب وغيره أننا على يأس تام من  ،تعريف جامع مانع للحديث الحسن
ال، ال نلغيه  ؟تعريف للحديث الحسن أو ال مطمع في تمييزه عن غيره أننا نلغي هذا االصطالح

ران من أكثر ضبط القواعد عند المتأخرين وأتقنها وقارنها بإطالقات المتقدمين مع كثرة المِ  لكن
وتتكون لديه  -إن شاء هللا تعالى-التخريج وجمع الطرق ودراسة األسانيد يصل إلى بغيته من 

ال لو عرضت ،ملكة ألن يحكم على األحاديث بالقرائن على طريقة المتقدمين على  احديث مثال وا 
القواعد التي قررها المتأخرون ووصلت في نتيجتك إلى أن هذا الحديث بهذا اإلسناد أو من خالل 

يثبت؟! أو  بلىأنت؟! تقول فماذا ستفعل األسانيد التي جمعتها صحيح وقال أبو حاتم ال يثبت 
 ؛ةأنت؟! ال بد أن تبحث عن عل ماذا ستقولقال اإلمام أحمد ضعيف أو قال الدارقطني منكر 

ألنهم ال يحكمون عن هوى وال تتصور في نفسك أنك اطلعت على طرق متباينة وسالمة من 
نما هو حد من  ،وليس في هذا سد لباب االجتهاد عند المتأخرين ،طلعوا عليهالم يالقوادح وهم  وا 

طالبنا ما وصل الثالثين أحد  ،استرسال بعض طالب العلم الذين امتألت المكتبات بمؤلفاتهم
وتحت الدراسة وقيد التحقيق  ،ا مجموعةصدر قريبً بوع من مؤلفاته أكثر من أربعين ويُ المطو 

نعم ال يمنع أن يؤلف طالب العلم وال يمنع أن يختصر وال يمنع أن يخرج  ،ويعلن عنها ،مجموعة
ال يسرع ويبادر في إخراجها بل عليه أن تكون مركونة عنده  ،ويدرس لكن تكون مشاريعه عنده

ر رأيه في كثير من خالل سنة أو سنتين أو ثالث أو عشر ما يجعله يغي ِ وقد يبدو له يراجعها و 
 ،اثم بعد ذلك وجدناه راجحً  ،وهذا مر بنا ومر بغيرنا أننا استروحنا إلى تضعيف قول ،األحكام

إن  -هذا ال شك يرجى له خيرفمادام طالب ويتابع الطلب طالب العلم ف ،على هذا كثيرة األمثلةو 
 .ويصل إلى الغاية والهدف الذي من أجله فر غ نفسه -شاء هللا

 
 د إلى كالم الناظم رحمه هللا تعالى يقول:نعو ِ  

 وال حسااااااااااااااااااااان إال ساااااااااااااااااااااماع حاااااااااااااااااااااديثكم
 

 ....................... 
 ثمانية.إال سماع رقم  

 ........ إال سااااااااااااااااااااااااااااااااماع حااااااااااااااااااااااااااااااااديثكم
 

 مشااااااااااااااااااافهة يملاااااااااااااااااااى علااااااااااااااااااي فأنقااااااااااااااااااال 
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ف هل السماع من لفظ الشيخ لكن المؤل ِ  ،هذا طريق من طرق التحمل بل هو أقوى طرق التحمل
لكن هو أل فها على فنون  ،مراده هويهمنا ما  حنن ،يريد سماع محبوب وأ يريد سماع لفظ شيخ

من لفظ  فالسماع ،فال يهمنا ما في نفسه ،الحديث وعلومه والعلماء تلقوها على هذا األساس
يلي ذلك اإلجازة عند أهل  ،يليه القراءة على الشيخ الذي هو العرض ،أعلى طرق التحمل الشيخ

  ،والِوجادة ،والوصية ،ثم اإلعالم ،ثم المكاتبة ،ثم اإلجازة المجردة ،العلم المقرونة بالمناولة
جمع على صحة التلقي السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ طريقان من طرق التحمل المُ و 

والجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من  ،بها على خالف بينهم في المفاضلة بينهما
 ،ألن السماع هو األصل في الرواية ؛ي هو العرض هذا قول الجمهورالقراءة على الشيخ الذ

والرواية بطريق  ،يحدث والصحابة يسمعون من لفظه -عليه الصالة والسالم-األصل أن النبي 
وأعلى أنواع هذا  ،الشيخ يحدث والطالب يسمع ،السماع مجمع على قبول ما يروى بواسطتها

معه كتابه أو يملي من حفظه والطلبة معهم أقالمهم الشيخ  ،ريق اإلمالءالقسم ما كان بط
يعني إذا صار  ،قالوا هذا أعلى أنواع السماع لما فيه من تحرز الشيخ والطالب ،وأوراقهم يكتبون 

إذا  هألن ؛الشيخ يحدث والطالب يحفظون قد ال يهتم بقدر ما يهتم إذا كان يملي عليهم إمالءً 
لكن إذا كان الشيخ يملي  ،يقولون الطالب أخطأو الطالب الناس يلومون فأخطأ الطالب في حفظه 

بينما  ،وُنقل بالقلم والعادة أن من يملي يترسل في إمالئه وقد يردد الكالم حتى يكتب عنه إمالءً 
 السماع من لفظ الشيخ هو األعلى وهو األصل في الرواية يقول:ف ،الذي يحدث ال يترسل

 وال حسااااااااااااااااااااان إال ساااااااااااااااااااااماع حاااااااااااااااااااااديثكم
 

 مشااااااااااااااااااافهة يملاااااااااااااااااااى علااااااااااااااااااي فأنقااااااااااااااااااال 
الطالب يقرأ والشيخ  ،يلي ذلك العرض الذي هو القراءة على الشيخ ،مشافهة يعني بدون واسطة 

قبول الرواية القول بعدم ف ،ُأطلق عليه بأنه شذوذ من أفرادٍ  خالف   فيها ا حصلوهذه أيًض  ،يستمع
ومثل ما قلنا السماع أفضل  ،ثم حصل اإلجماع على صحة الرواية بها ،بطريق العرض قول شاذ

أ واإلمام مالك عنده سواء، قر  ع،لون العرض على السمامنه عند الجمهور وبعض العلماء يفض  
وال  ،نكر على من ال يتحمل إال بطريق السماعبل يُ  ،ال فرق عنده عليك الشيخ أو قرأت عليه

ل العرض على السماع لماذا؟ ألن التحمل منهم من فض   ،عرف أنه حدث بالموطأ إنما ُيقرأ عليهيُ 
قد يسبق لسانه إلى  ،قد ينسى ،الشيخ قد يخطئف ،عن الشيخ بطريق السماع يعتريه ما يعتريه
نهم وم ،أمامه طالب منهم من لم يسمع الخبر ألبتة ،شيء ثم ال يجد من ينبهه إلى هذا الخطأ

صغي إلى لكن إذا كان الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع ويُ  ،من سمعه ويهاب الشيخ أن ينبهه
فترضة في أهل الحديث والمسألة مُ  ،قراءته إذا أخطأ الطالب فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه

ال الواقع يشهد أن الشيخ قد يكسل أحيانً  يقدر  ،لطالبا يهاب اوأحيانً  ،االذين بهم حفظت السنة وا 
لكن  ،ا يالحظ أمور تربوية في الدرس فيترك الطالب دون ردوأحيانً  ،ويحترم الطالب ،الطالب
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علماء الرواية لن يترددوا في الرد على  ،المسألة مفترضة في العلماء الذين حفظ هللا بهم الدين
نصب  ْحوي مثالً ا يقرأ على شيخ وأخطأ في خطأ نلكن هب أن طالبً  ،ألن المسألة ديانة ؛الطالب

أو أخطأ في ضبط رجل وُنبه أكثر من مرة ثم في هذه المرة ،سهل فاألمر، الفاعل أو رفع المفعول
عتمد على الضبط السيما في أسماء الرجال على مجرد أنها قرئت ولذا ال يُ  ؛الشيخ ما نشط مل  
وأنا أعرف أنه  -رحمه هللا -في قراءة بعض الكبار على الشيخ عبد العزيز .على فالن وما عد ل

يعتني بالرد نجد بعض األسماء اللي ما تخفى على الشيخ لكنه في مقابل هذا الشيخ الكبير قد 
ر يقعون  قدب صغار ما يقدرون الناس أقدارهم عنده طالو أنه لو رد عليه كل شيء  الشيخ يتصو 

الكلمة كذا ألنها قرئت ن ضبط هذه إفال يقال  ،بعض األموريتغاضى عن يعني  ،في هذا الشيخ
جربنا بعض الكبار من الطالب إذا صاروا يقرؤون يصعب أن  حنن على الشيخ وما عد ل ، و

 .وهللا المستعان ،ا تربية لهؤالء الصغاروأيًض  ،مالحظة لهذا الشيخ ،اإلنسان يرد كل شيء
الدرس  إن أردت أن ترد كل شيء صار كلفوبعض الناس ما تعود القراءة فيكثر منه الخطأ 

ن كان كبيرً  ،صار كله تلقينو  ود،رد  ،ا فاإلمالء هو أعلى درجات التلقي بطريق السماعوا 
ل العرض على السماع ما الطريق الثالث من أ ،والسماع هو األعلى عند الجماهير ومنهم من فض 

 اإلجازة طريق من طرق التحملف ،وما تعر ض لها المؤلف لكنها مهمة ،هو اإلجازةفطرق التحمل 
نما، ال تعرف عند الصحابة والتابعين وتابعيهم ،هي ال تعرف في الصدر األولو احتيج إليها   وا 

نت األحو احتيج إليها لما ُضبطت الكتب  السماع  اديث في الكتب وضبطت وأتقنت فصارُدوِ 
الكتب الستة كم  ،يعني يأتي طالب إلى شيخ ويريد أن يسمع الكتب الستة ،اوالعرض صعب جدً 

ثم لما  ،قال أنا ال أجيز إال السماع أو القراءة اقرأفلو  ،تحتاج إلى وقت طويل ؟!تحتاج إلى وقت
 !قرأ عليك الكتب الستةقال أفشهرين وانتهى مجلد من صحيح البخاري جاء طالب أو  مضى شهر  
ذا بدأ مع و  ،الكتب الستةيقرأ يريد أن هو  ،تقول ال وهللا ما عندي استعداد هذا ؟ب ماذا ستفعل ا 

ثم يأتي ثالث  ،هذا فاته ما فاته فتضطر أن تجعل له وقت إضافي يسمع فيه أو يقرأ فيه ما فاته
معاناة شديدة باستمرار الرواية  تيأتي رابع بعد ما ينتهي البخاري فحصل ،بعد شهرين أو ثالثة

نت فرأى أهل العلم  ،ما عليها خطر على هذه الطريقة واألحاديث ُضبطت في الكتب وُأتقنت وُدوِ 
 هذا هو،تقرأ علي صحيح البخاري تريد أن أنت لو جئت ، ا أنه يكتفى باإلذن بالروايةاستحسانً 

 ،فهي اإلذن اإلجمالي بالرواية عن الشيخ ،ارِو عني صحيح البخاري و اقرأ   ،صحيح البخاري 
ال ما يعرف  ،رة إلى مثل هذاوالسبب هو الضرو  ،ارِو عني الكتب الستة ،اقرأ عني الكتب :يقول وا 

ا في السنة أن وال ُيعرف أيًض  ،ما سمعت وال قرأت وأنتفي لغة العرب أنك تقول أروي عن فالن 
يعني نظير هذا من يقول يا أخي أنت ثقة  ،ما سمعت وال قرأت وأنتأن تقول أروي عن فالن 

أذنت لك أن فقد  ،معكثبت شهادتي أأيت شيء وال يحتاج أن أذهب معك إلى كل موقع إذا ر 
من قال  :ولذا من يمنع الرواية باإلجازة يرى أنها ضرب من الكذب يقول ؛تثبت شهادتي معك
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كأنه قال اكذب  ،لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فقد أذنت لك أن تكذب علي  
ورة أقرك على قراءتك لكن الضر  وه ؟كيف تروي عن شخص ما سمعته وال قرأت عليه ،علي

 جعلت أهل العلم يجيزون الرواية باإلجازة.
 طالب: .................

هذه مناولة مقرونة ف ،صحيح البخاري اروه عنيهذا  :إذا قلتف ،كتب محددة لكن هم توسعوا اآلن
تروي أو تروي العنوان  :تقولفماذا تروي عني تريد أن لكن أنت  ،باإلجازة من أعلى األنواع

مفاد الرواية؟ ما  ؟أذن لي فالن بقراءة أو أجازني فالن برواية صحيح البخاري  :مفرداته؟ تقول
هل  ،مفاد الرواية أن تنقل عنه هذا الحديث لكن هذا الحديث أنت سمعته منه؟ ما سمعته منه

اإلمام  ،إنما هو إذن إجمالي برواية الكتاب وأجازوه من أجل الضرورة ،قرأته عليه وأقرك؟ ما قرأته
 :الرحلة أمرها سهل لكن اإلشكال فيمن يقول :نقول .لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة :لأحمد يقو 

ولوال الحاجة  ،من أجاز لغيره أن يروي عنه ما لم يسمعه منه فكأنه أجاز له أن يكذب عليه
لكن أجازوها  ،الماسة الستمرار الرواية باألسانيد التي هي خصيصة هذه األمة ما جازت اإلجازة

محددة من  ،أجزتك يا فالن بن فالن بن فالن بكتاب كذا :اإلجازة تكون بمعلوم لمعلومو  .للحاجة
بالكتب الفالنية الكتب الستة أو السبعة أو إلى آخره أو العشرة ثم تذكر  وأ ،معلوم لمعلوم بمعلوم

واإلجازة على  ،اإلجازات العامة ،توسعوا في اإلجازة فصاروا يجيزون بإطالق ،هذه الكتب
أو أجزت أهل  ،أجزت من قال ال إله إال هللا :فصار يقول أحدهم ،واإلجازة للمعدوم ،اإلجازة

ا له أجزت لفالن ومن أو تبعً  ،أو أجزت من يولد لفالن ،أو أجزت أهل عصري  ،اإلقليم الفالني
 .بهذا التوسعا فتزداد ضعفً  ةفياإلجازة في أصلها ضع تإذا كان ،توسع غير مرضي ،يولد لفالن

جازة فهي و  ن خلت عن إذن وا  المناولة إن كانت مقرونة باإلجازة فهي أقوى من اإلجازة المجردة وا 
 باطلة.

ن خلااااااااااااااااااااات عاااااااااااااااااااااان إذن المناولااااااااااااااااااااااة  وا 
 

 قياااااااااااااااااال تصااااااااااااااااااح واألصااااااااااااااااااح باطلااااااااااااااااااة 
 ......................... 

 
 قياااااااااااااااااال تصااااااااااااااااااح واألصااااااااااااااااااح باطلااااااااااااااااااة 

اكتبوا »بالكتابة  -عليه الصالة والسالم-كتب الصحابة وأمر النبي  ،الرواية بالمكاتبة صحيحةو  
لى التابعين ،«ألبي شاه وكتب من بعدهم إلى من بعدهم إلى أن  ،والصحابة كتبوا إلى بعضهم وا 

فالرواية بالمكاتبة صحيحة ال  ر،كتب إليهم محمد بن بشا ي البخاري فف ،وصل إلى شيوخ األئمة
الوصية إذا ظهرت عليه  ،هناك الرواية بالوصيةو  ،إشكال ومخرجة في الصحيحين وغيرهما

 ،منهم من أجاز الرواية بمجرد هذه الوصية ،أمارات الموت ودنا أجله قال: كتبي أعطوها فالن
فرق بين هناك  هل  يعني ،لكتب أو شراء الكتبال فرق بين الوصية با هإن   :ومنهم من يقول

ولذا  ؟هل لهذا أثر في الرواية ،كونك تملك هذه الكتب من صاحبها بوصية أو بإرث أبو ببيع
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مجرد إعالم الشيخ الطالب بأن هذا  :اإلعالمو  .المعتمد عند أهل العلم أنها ال تصح الرواية بها
البخاري هل يسوغ لك أن ترويه عني ألني  يا فالن أنا أروي صحيح ،هذا يروي و  ،من مرويه
نفر يسير قالوا تصح الرواية  ،روي صحيح البخاري؟ ال يسوغ، ومنهم من أجازأ يأخبرتك أن

لكن المعتمد عند أهل  ،الرواية ما صار بهذا اإلعالم فائدة األنه لو لم يرد بهذ ؛بمجرد اإلعالم
أن يجد بخط  :وأما الوجادة آخر األقسام فهي .العلم أن الرواية ال تصح ال بالوصية وال باإلعالم

هذا فوجدت بخط فالن  :إن قالف ،أو أحاديث فيرويها عنه بالوجادة اشيخه الذي ال يشك فيه حديث
ن قال حدثني فالن  ،ا ما يقول عبد هللا بن أحمد في المسند وجدت بخط أبيكثيرً  ،ال إشكال فيه وا 

ألنك تجد بخط شيخك أو  ؛العلم فيها شوب اتصالويقول أهل  ،أو أخبرني فالن فهي منقطعة
أهل الخبرة  ،أو تجد بخط شخص قبلك بقرون  ،تجد بخط شيخ شيخك وأنت ال تشك أن هذا خطه

هذا فيه  ،بالمخطوطات قد يحلف على أن هذا خط شيخ اإلسالم وهو في القرن الخامس عشر
 ،لكن إذا كان من شيوخه وال يشك في خطه يقولون فيه شوب اتصال ،فيه اتصال ليساتصال؟ 

 حنن ،لكن إذا كان بينهم مفاوز وليس من شيوخه بل وال من شيوخ شيوخ شيوخه وبينهم قرون 
ال يمنع أن نقول وقفنا بخط شيخ اإلسالم  ،نعرف شيخ اإلسالم ونحلف أن هذا خط شيخ اإلسالم

 ،  فنروي كيفما وجدنا ونبين الواقع ،غيرهم من أهل العلمأو بخط ابن حجر أو بخط الذهبي أو 
ذكر أنها وجدت بكذا وبعض النساخ الجه ال ا ما يوجد حواشي على الكتب ومقابالت هذه يُ كثيرً 

لكن اشتراط أكثر من  ،يدخلون بعض الحواشي في صلب الكتب ويحصل في هذا إشكال كبير
على كل حال طرق  ،حد ث منه أو يطبع منهوال يكفي أصل واحد يُ  ،أصل يحل هذه المشكلة

 التحمل معروفة عند أهل العلم وبسطها أكثر من هذا ال يحتمله الوقت.
........................ 

 
 مشاااااااااااااااااااافهة يملاااااااااااااااااااى علاااااااااااااااااااي  فأنقااااااااااااااااااال 

 ...........وأمااااااااااااااااااااااااااااااااري موقااااااااااااااااااااااااااااااااوف  
 

 ........................ 
 ويأتي في البيت الذي بعده مرفوع. 

 وأماااااااااري موقاااااااااوف عليااااااااااك ولااااااااايس لااااااااااي
 

ل   علااااااااااااااااى أحااااااااااااااااد إال عليااااااااااااااااك المعااااااااااااااااو 
 شخص اسمه إبراهيم. هذا إذا كان كما صر ح في آخر المنظومة أنه يقصد 

 .................... ولاااااااااااااااااااااايس لااااااااااااااااااااااي
 

ل   علااااااااااااااااى أحااااااااااااااااد إال عليااااااااااااااااك المعااااااااااااااااو 
فراط و هذا غلو    ن ُوصف المؤلف بأنه عالم وأنه  -نسأل هللا السالمة والعافية-ا  إفراط ال ُيقر  وا 

 عامل وأنه مخلص ال، ما يمكن.
ا له أن يسه  العلم للناس من ه ا شيو  الغزل في عصر اإلمام ابن فرح كان داعي  ي ول ه  
 الباب؟ 
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هل الغاية تبرر الوسيلة؟! افترض أن عندك أناس ال يشهدون الصالة وأنت بحاجة إلى أن 
يعني يصل  ،ن أو ما أشبه ذلكا لتحببهم إلى الصالة أو التدي  بوسيلة ممنوعة شرعً  تفيدهم فتأتي

يا أخي ال  ،األمر إلى أن نرتكب المحرم من أجل الغاية والهدف النبيل؟! ال نرتكب المحرم
ودعوتك لغيرك من أجل خالص  ،ترتكب محرم من أجل غيرك ألن أهم ما عليك خالص نفسك

إذا تساهل  ،اغيرك بما فيه هالكك؟! هذا ما يصلح يا أخي أبدً  فكيف تسعى لخالص ،نفسك
أهل العلم  ،في سبيل المصلحة الناس في بعض الوسائل المحدثة ألن مفسدتها مغمورة مثالً 

الصالة وهي مكبر الصوت اآلن كونه يستعمل في أخص العبادات  ،تسامحوا في شيء من هذا
الخطوط التي في السجاد أال ينطبق عليها تعريف هذه يعني أال يكون في النفس منه شيء؟! 

ا مفسدتها مغمورة في جانب ما تحققه من البدعة عند أهل العلم؟! لكن قل بدعة خفيفة جدً 
ا السيما في هذا ال يكون أبدً فلكن إذا زادت البدعة ونحن نريد أن نحقق مصلحة  ،مصلحة كبيرة

لم من شيوخنا من مات وهو  ،ومستند شرعيالعبادات الخاصة المحضة ال بد أن يكون لها أصل 
ورافض أن يصلي  ،سمع منه شيءستعمل المكبر يصلي بالناس صالة العيد واالستسقاء وما يُ ي

لكن  ،ا يا أخي هو له وجهة نظرأبدً  ؟يعني هل هذا إفراط هل تشديد هل هذا عنت ،بالمكبر
ن مثل هذا مصلحته راجحة جمهور أهل العلم تواطؤوا على ذلك وحصل اآلن شبه اتفاق على أ

لموازنة بين المصالح والمفاسد لألن الشرع جاء  ؛فتتجاوز ومفسدته مغمورة في سبيل المصلحة
لكن ينبغي إذا كان هذا األمر على خالف األصل أن يقتصر منه على قدر  ،فتتجاوز مثل هذه

مكبرات  أحضرمع ذلك و  ،بصوتي يمكن أبلغ المصلينمسجد صفين أو ثالثة فمثال  ،الحاجة
يوجد في بعض المساجد اآلن مؤثرات ومرددات  !!بمئات األلوف مثل مكبرات الحرم المكي

ال ما يكفي  ؟!يقال فالن حسن الصوتألجل أن ؟ ألجل ماذاللصوت كأن اإلمام يقرأ عشر مرات 
توا أهل العلم أف ،لكن ما يسمع صوتك الحمد هلل ،هذا ال يسوغ لك أن ترتكب هذه المحدثات ،هذا

وقل مثل هذا في الخطوط التي على السجاد تنظم  ،بهذا وتتابعوا عليه ورأوا أنه يحقق مصلحة
قامتها من تمام الصالة والمفسدة مغمورة ،الصفوف ال  ،واعتدال الصفوف مطلوب واستقامتها وا  وا 

  حقق مصلحةعن تلكن إذا زادت المفسدة  ،الحد الذي حده أهل العلم للبدع قد ينطبق عليهاف
 ،الخالف الكبير في الخط الذي يحاذي الحجر األسودكان ولذا  ؛نقول ال يا أخي األصل العدم

من  اقلنا إنه يحقق مصلحة كبيرة ألن كثير لكن إن  ،انطبقإذا طبقنا عليه تعريف البدعة ف
فهذا يحقق  ،وبعضهم يكبر إذا حاذى الحجر ،وبعضهم يكبر إذا حاذا المقام ،الحجاج جاهل

وناس يعتمد  ،يوِجد مشقة كبيرة على الطائفين ،مصلحة لكن هناك مفاسد اآلن ظهرت آثارها
وهو بالط جديد وما له سنوات ويعتقدون فيه  ،وناس يعتقدون فيه اعتقادات ،الصالة عليه

وطئ عليه هذا ال شك أنه ترتب عليه  -عليه الصالة والسالم-ويتمسحون فيه ويظنون أن النبي 
قامة ما يقوم مقامه مما ال يترتب عليه مفسدة ؛مفسدة  ،ولذا اآلن هم بمحل إعادة النظر فيه وا 
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ا قرب العلم بطريقة مثل هذه الطريقة أبدً يعني كوننا نُ  ،على كل حال ما عند هللا ال ينال بسخطه
ي من قالوا ما بق ،ال، ونعود ونكرر إلى أن اختيار مثل هذا الكتاب اقتراح من بعض اإلخوان

ومع ذلك نبين الواقع أنه ليس من المتون المتينة التي يمكن البأس، المتون المشهورة إال هذا قلنا 
ألنه كم فيه من  ؛هو أشبه ما يكون بفهرس ألصغر كتب المصطلح ،ربى عليها طالب علمأن يُ 
 فيه إال أقل من نصف األنواع.ليس  ؟نوع

 وأماااااااااري موقاااااااااوف عليااااااااااك ولااااااااايس لااااااااااي
 

ل   علااااااااااااااااى أحااااااااااااااااد إال عليااااااااااااااااك المعااااااااااااااااو 
ل على هللا  ،هذا كالم شنيع        :هو والموقوف .الذي بيده أزمة األمور كلها -جل وعال-المعو 

الموقوف ما يروى عن الصحابي من  أويقال:، ما يروى عن التابعين من قول الصحابي أو فعله
 قوله أو فعله.

 إليااااااااك لكناااااااات لااااااااي اولااااااااو كااااااااان مرفوًعاااااااا
 

 علاااااااااااى زعاااااااااااام عااااااااااااذالي تاااااااااااارق وتعاااااااااااادل 
عليه -يضاف إلى النبي ا يشير إلى المرفوع وهو النوع العاشر الذي ذكره وهو ما لو كان مرفوعً  

 من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. -الصالة والسالم
 طالب: .................

هو لو لم يذكر في آخرها ما يشير إلى أنه يقصد شخص اسمه إبراهيم لقلنا أنه على طريقة 
والهيام يصل بهم إلى العشق والغرام إلى حد  -جل وعال-الصوفية وأنهم يسترسلون في حب هللا 

لكن كون  ،كما وصل إلى سلطان العاشقين كما يقولون ابن الفارض وغيره وهذا مذموم بال شك
 ا.ا ولو كان مرفوعً هذا البيت يصرف لغير هللا جل وعال هذا ال يقبل أبدً 

 طالب: .................
 وأماااااااااري موقاااااااااوف عليااااااااااك ولااااااااايس لااااااااااي

 
 علاااااااااااااااااااااااااااااى أحاااااااااااااااااااااااااااااد ................. 

 ا.أسلوب غير مقبول إطالقً هذا  ،ال ما هو مقبول ،نكرة في سياق النفي تعم كل أحد 
من قول أو فعل أو  -عليه الصالة والسالم-ا( المرفوع ما يضاف إلى النبي )ولو كان مرفوعً 

 له الصحابي يسمونه الموقوف وما يضاف إلى التابعي يقالتقرير أو وصف وما يضاف إلى 
 المقطوع غير المنقطع عند أهل العلم.و  .المقطوع

 ا إليااااااااك لكناااااااات لاااااااايولااااااااو كااااااااان مرفوًعاااااااا
 

 علااااااااااااى زعاااااااااااام عااااااااااااذالي تاااااااااااارق وتعاااااااااااادل 
 ال أساااااااااااااايغه وعااااااااااااااذل عااااااااااااااذولي منكاااااااااااااار   

 
 وتاااااااااااااااااااااااادليس ياااااااااااااااااااااااارد ويهماااااااااااااااااااااااال وزور   

 وعااااااااااااااذل عااااااااااااااذولي منكاااااااااااااار ال أساااااااااااااايغه 
 

 ........................ 
إذا خالف الضعيف الثقات قالوا هذا ف ،المنكر يطلق ويراد به ما يخالف فيه الضعيف الثقات 

وهذا الذي استقر عليه االصطالح عند  ،ويخالف الشاذ في كون الشاذ مخالفة الثقة ،منكر
 ومنهم من يطلقه بإزاء الشاذ.  ،ويطلق المنكر ويراد به تفر د من ال ُيحتمل تفرده ،المتأخرين
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 23 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

جااااااااااراء تفصاااااااااايل لاااااااااادى الشااااااااااذوذ ماااااااااار  وا 
 

 يخ ذكااااااااااااارفهاااااااااااااو بمعنااااااااااااااه كاااااااااااااذا الشااااااااااااا 
  

 
  

 طالب: المنكر الفرد .......... 
 المنكااااااااااااااااار الفااااااااااااااااارد كاااااااااااااااااذا البرديجاااااااااااااااااي

 
 أطلاااااااااااااااق والصاااااااااااااااواب فاااااااااااااااي التخاااااااااااااااريج 

 إجااااااااااراء تفصاااااااااايل لاااااااااادى الشااااااااااذوذ ماااااااااار 
 

 فهاااااااااااااو بمعنااااااااااااااه كاااااااااااااذا الشااااااااااااايخ ذكااااااااااااار 
وضعفه شديد إال أنه إذا أطلق بإزاء التفرد وقد يوجد في  ،أشد من الشاذعلى كل حال المنكر  

 إطالقات األئمة الكبار المتقدمين إطالقه بإزاء التفرد ولو كان من ثقة.
 .............. منكااااااااااااااااااااااار ال أساااااااااااااااااااااااايغه

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

 ال أقبله. 
...................... 

 
 وزور وتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادليس ............. 

 هذا النوع الثاني عشر. 
....................... 

 
 ........ وتااااااااااااااااااادليس يااااااااااااااااااارد ويهمااااااااااااااااااال 

ظهار الشيء على وجه ال عيب فيه  تدليس السلع إخفاء عيبها ف ،التدليس تغطية العيب وا 
ظهارها للمشتري على وجه ال يحس به وقل مثل هذا في تدليس الحديث يظهر الحديث على  ،وا 
 أنه ال عيب فيه وهو في الحقيقة معيب. 

 
خفاء عيبه التدليس ال يبين حتى نبين و  ،أقول التدليس إظهار الشيء على وجه ال عيب فيه وا 

الراوي قد  يكون  أن  الصورة األولى:ف ،الصور التي يمكن حصولها بين الراوي ومن يروي عنه
أن يكون  :الصورة الثالثة ،أن يكون قد لقي من روى عنهم :الصورة الثانية ،روى عنهم سمع عمن

فإذا روى الراوي عن شيخ سمع  ،أال تثبت المعاصرة :قد عاصر من روى عنهم الصورة الرابعة
ذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه  ،امنه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا تدليس اتفاقً  وا 

ذا روى الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه و  ،ا تدليس عند الجماهيرهذا أيًض فغة موهمة منه بصي ا 
ن جعلها ابن الصالح والعراقي من  نما هي اإلرسال الخفي وا  منه فهذه ليست من التدليس وا 

رواية الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة هذه ليست بتدليس وال  :الصورة الرابعة ،التدليس
ن شذ بعضهم فجعلها من التدليس إليهام الصيغة إذا  :أقول ،إرسال خفي بل هي انقطاع ظاهر وا 

عرفنا حال الراوي مع من يروي عنه فإن كان ممن سمعه أو لقيه فروى عنه ما لم يسمعه منه 
ذا كان ممن عاصره ولم يثبت لقاؤه له مع اإلمكان فروى عنه وا   ،بصيغة موهمة هذا هو التدليس

ن عده ابن الصالح  بصيغة موهمة ما لم يسمعه منه هذا إرسال خفي وال يعد من التدليس وا 
ذا كان ما بين الراوي والمروي عنه من النسب أو من األوصاف و  ،والعراقي وجمع من أهل العلم ا 
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 24 (10) غرامي صحيح يف مصطلح احلديث

ه بعضهم ك عصره فإن هذا انقطاع ظبحيث لم يدرِ  ن عد  اهر ليس من التدليس وال من اإلرسال وا 
قد يأتي و  ،وما أشبه ذلك تدليس ،وذكر ،وقال ،عن :الصيغ الموهمة مثل ،تدليس إليهام الصيغة

هذا  ،بأن يسقط الراوي من حدثه ويروي عن شيخ شيخه بصيغة موهمة وقد لقي ذلك الشيخ
يس كله في اإلسناد لكن من باب التقسيم والتدل ،يسميه بعضهم تدليس إسنادو  ،إسقاط تدليس

من تدليس اإلسناد أن يسقط أو يذكر عكس اإلسقاط  ،وتدليس شيوخ ،يقسمونه إلى تدليس إسناد
ثه معطوفً  زيد  ،ا على من حدثه حدثني زيد وعمرو قال حدثنا فالنيذكر في اإلسناد من لم يحد 

وهناك تدليس يسمى  ،يحدْثني حدثه بالفعل لكن عمرو ما حدثه ويضمر في نفسه وعمرو لم
هناك تدليس تسوية بأن يأتي إلى  ،فالن بن فالن :حدثني ويسكت ثم يقوليقول:  ،تدليس القطع

 ،وهذا شر أنواع التدليس كما يقرر أهل العلم ،ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما اآلخر فيسقطه
بأن يصف شيخه أو يسميه أو ينسبه باسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى  ؛وهناك تدليس الشيوخ

من يعرف أن هذا هو اإلمام أحمد  ،حدثني أبو صالح بن هالل :عرف به كما لو قالشيء لم يُ 
وهالل جده  ،وصالح أكبر من عبد هللا كما هو معروف ،يكنيه بابنه صالح ،أبو صالح بن هالل

هناك تدليس بلدان كأن يقول حدثني فالن بقرطبة يوهم بذلك أنه  ،أو جد أبيه فهذا تدليس شيوخ
أو  ،سافر إلى األندلس والتقى بفالن بقرطبة وروى عنه وهو بقرطبة حي من أحياء الرياض مثالً 

 ،بإشبيليا أو ببغداد أو بالرصافة أو بصنعاء هذه أحياء توجد في المدن التي يعيش فيها الشخص
 س فيها على السامع ويوهمه أنه سافر إلى تلك البلدان وأخذ عن أهلها.فهو يذكر هذه األحياء يدل

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


