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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ،األسعد الكرمي هم وسل م على النب  وصل  الل   ،وبه ثقيت وأستعني ،العاملني احلمد هلل رب  

 ا بعد:أم   ،على آله وأصحابه أمجعنيو 
رة على طلبة السنة يف مادة "مصطلح احلديث" املقر  املختارة  ملباحثعة من افهذه جممو 

ة منتقاة من كتب مصطلح احلديث املشهورة كالكفاية يف علم علمي   ةوهي ماد  ، LMDالثانية 
شرح النخبة و ، مة ابن الصالح، والتبصرة والتذكرة للعراقي  الرواية للخطيب البغدادي ، ومقد  

  .وغريها للسيوطي   البن حجر، وتدريب الراوي
نة ة، مل تدرس يف الس  نة هي جمموعة من املوضوعات املهم  ذه الس  هلرة ة العلمية املقر  املاد  و 

يف بيان بعض مصطلحات هذا ا عام   نة األوىل مدخالا ب يف الس  األوىل، فبعدما أخذ الطال  
ة ح  الص  حيث درجته من  وصوله إلينا، مث اخلرب باعتبار تنالوا اخلرب باعتبار وبعد ذلك ،الفن  

بعدها ، مث ائلهأو باعتبار ق ،نة اخلرب حبسب من ينسب إليهوالضعف، نتناول يف هذه الس  
ات، واملتابعات والشواهد، ة كزيادات الثقة والعملي  جمموعة من املوضوعات العلمي  نتناول 
 وغريها.

اء، وأن تعطيهم صورة عن هذه بنا األعز  أن تنفع طال   ورجاؤنام هذه الدروس وإذ نقد  
 م التوفي  والسداد.العلم، سائلني اهلل جل  وعال هل ة، وبالتايل رغبة يف االستزادة من هذااملاد  

 وميكن بعد كل  ذلك أن حند د أهدافا أساسية هلذه املاد ة أمجلها يف النقاط اآلتية:

  مبباحث علم مصطلح احلديث والتفقه فيها.العلم 

  .القراءة يف كتب املصطلح املختلفة والتعامل معها مباشرة 

 احلف اظ. الوقوف على اجلوانب العملي ة هلذا العلم من خالل كتب األئم ة  

 على دقـ ة منهج احملد ثني. تأكيدال 

 ويفـــد قـمحي الدكتور
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  تقسيم الخبر بالنسبة إلىتقسيم الخبر بالنسبة إلى
  ((11))  ههمن أسند إليمن أسند إلي

 إىل أربعة أقسام:بالنسبة إىل من أسند إليه  ينقسم اخلرب

            .احلديث القدسي   :األولاألول  

            املرفوع.احلديث : الثانيالثاني

             املوقوف.احلديث  :الثالثالثالث

 ملقطوع.حلديث ا: الثالثالثالث

                                 
 أي باعتبار قائله. - 1
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  ي  ي  ــث القدسث القدســالحديالحدي

 : تعريفه
: الطهارة والنـزاهة، ومنه امسه تبارك وتعاىل: منسوب إىل القدس، والقدس القدسي  

ه خل  من ؛ ألن  وروح القُدس "جربيل"وس" أي الطاهر املنـز ه عن العيوب والنقائص، "القد  
 طهارة.

 : اصطالحا
وأسنده إىل رب ه عز  وجل  من غري  صلى اهلل عليه وسلمما أضافه الرسول  احلديث القدسي  

 .(1)القرآن
؛  به عن رب ه عز  وجل ، وقدسي  هو املعرِب  صلى اهلل عليه وسلمحديث لكون الرسول فهو 

واحلديث القدسي  ليس من القرآن  ه منسوب إىل القدوس لصدوره عن اهلل تبارك وتعاىل.ألن  
 باإلمجاع.

 الفرق بينه وبين القرآن الكريم
 ق بني احلديث القدسي  والقرآن الكرمي من وجود كثرية منها:يفر  
   واحلديث القدسي  كالم اهلل مبعناه. ،القرآن الكرمي كالم اهلل تعاىل بلفظه ومعناه أن 
 أن  القرآن الكرمي منقول بطري  التواتر، خبال.  ف احلديث القدسي 

   من التغيري والتبديل تكف ل اهلل حبفظه القرآن الكرمي معجزة باقية على مر  األزمان  أن
 كذلك.فليس   خبالف احلديث القدسي  

  ،حرف حسنة، واحلسنة  وبكل  أن  القرآن الكرمي متعب د بتالوته، فمجر د قراءته عبادة
 الصالة خبالف احلديث القدسي .وهو املتعني  للقراءة يف بعشر أمثاهلا، 

                                 
 7/983الفتوحات الربانية شرح األذكار النووية  ابن عالن، -1
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   ال يشرتط أن أن  القرآن الكرمي منـز ل بواسطة جربيل عليه السالم، واحلديث القدسي
 .يكون  الواسطة هو جربيل؛ فقد يكون بواسطة جربيل أو باإلهلام أو غري ذلك

    للجنب، على الراجح من كالم أهل وقراءته  ،ثأن  القرآن الكرمي حيرم مس ه للمحد
 علم. خبالف احلديث القدسي  فال يشرتط فيه الطهارة.ال

 .أن  القرآن سور وآيات وأجزاء وأحزاب خبالف احلديث القدسي  فليس فيه هذا 

 يث القدسي  فعلى اخلالف أن  القرآن الكرمي ال جيوز قراءته وتالوته باملعىن، بينما احلد
 يف حكم رواية احلديث باملعىن. 

 اؤه:ـأسم
 ، أو احلديث الرباين .القدسي  أو احلديث اإلهلي  يسمى احلديث 
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 :(غير القدسي  النبوي  )الفرق بينه وبين الحديث 
يفر ق بني احلديث القدسي  وغريه من األحاديث النبوي ة بأن  احلديث النبوي  نسبته إىل 

وحكايته عنه، وأما احلديث القدسي  فنسبته إىل اهلل تعاىل صلى اهلل عليه وسلم الرسول 
حيكيه ويرويه عن اهلل عز  وجل ، ولذلك قي د بالقدسي  أو  صلى اهلل عليه وسلموالرسول 
مجيعها صادرة بوحي من اهلل وإن كانت  صلى اهلل عليه وسلموقي دت األخرى بالنب   ،اإلهلي  
وما َينطُق عِن ، قال تعاىل: ال يقول إال احل    لمصلى اهلل عليه وسالرسول  ن  ؛ ألتعاىل

إين  أوتيت أال اآلية. وقال صلى اهلل عليه وسلم: "  .الَهوى إْن هو إالّ وْحي يوَحى
 .القرآن ومثله معه"

  باهلل سبحانه وتعاىل ببيان عظمته أو كما يالحظ أن  األحاديث القدسي ة غالبا ما تتعل    
على تقديس تدل   ملةيف اجلوهي ، أو بالتنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه ،بإظهار رمحته

م غالبا على ما يصلح البالد ويالحظ أن  غريها من األحاديث تتكل   .زيههـاهلل ومتجيده وتن
 والعباد بذكر احلالل واحلرام، واحلث  على االمتثال بذكر الوعد والوعيد.

فهي كثرية جد ا. وإن   ؛القدسية عددها قليل، خبالف األحاديث النبوية ثمث إن  األحادي
 ة وفعلية وتقريرية.خبالف األحاديث النبوية فهي قولي   ،ةاألحاديث القدسية قولي  

 عدد األحاديث القدسي ة:
روي ة يتجاوز املائة، وذكر أن ه ذكر ابن حجر اهليتمي  أن  جمموع األحاديث القدسي ة امل

فهو  ،كثري  -درجتهاإىل النظر  بغض   -جزء كبري. واحل   أن  عددها  ضهم يفمجعها بع
يتجاوز الثمامنائة بل يقارب األلف؛ فقد ذكر الشيخ حممد املدين  يف كتابه االحتافات السُّنية 

 .(1)يف األحاديث القدسي ة مثامنائة وثالثة وستني حديثا

 :  صيغ أداء الحديث القدسي 
 القدسي  صيغتان:ألداء احلديث 

                                 
 102 انظر: اهليتمي ، ابن حجر. الفتح املبني يف شرح األربعني ص -1
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فيما يرويه عن رب ه عز   صلى اهلل عليه وسلم: أن يقول الراوي: قال رسول اهلل إحداهما
صلى اهلل عليه وجل . ومثال ذلك: ما روى اإلمام مسلم عن أيب ذر  رضي اهلل عنه عن النب  

سي فيما يرويه عن رب ه تبارك وتعاىل قال: " يا عبادي إين  حرمت الظلم على نف وسلم
 .احلديث ."وا..ـوجعلته بينكم حمرما فال تظامل

: : قال اهلل تعاىل أوصلى اهلل عليه وسلم: قال رسول اهلل أن يقول الراوي: قال ثانيهما:
صلى اهلل يقول اهلل عز  وجل . ومثال ذلك ما روى أبو هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل 

عبدي حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة، فإن : " إذا هم  قال: قال اهلل عز  وجل   عليه وسلم
 ،عملها كتبتها عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف، وإذا هم  بسي ئة ومل يعملها مل أكتبها عليه

 وإن عملها كتبتها سيئة واحدة".

  :تنبيـه 
الصح ة والضعف مرجعها إىل  وصُف احلديث بكونه قدسي ا ال يعين أن ه صحيح؛ إذ أن  

وهذا مرجعه إىل نسبة الكالم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فعلى هذا قد يكون احلديث  ،السند
ه إذا صح  تظهر ، لكن  أو موضوعاا  ، وقد يكون ضعيفاا ناا وقد يكون حس   ،االقدسي  صحيحا 

 والنفحة اإلهلي ة. ،اهليبة الرباني ة

 أشهر المصنفات فيه:
 ة منها:أل ف يف هذا النوع من األحاديث الشريفة كتب كثري 

 هـ(.122"، ألين احلسن علي  بن املفض ل املقدسي  )ت: كتاب األربعين اإللهّية" -
حملمد بن علي  بن  "مشكاة األنوار فيما روي عن اهلل سبحانه وتعالى من األخبار"، -

. ضم نه األحاديث القدسي ة املروي ة عن اهلل تعاىل بأسانيده، (هـ 198عريب  احلامتي )ت:
 حديث وحديث واحد. فجاءت مائة

 "، للشيخ زين الدين عبد الرؤوف املناوي  االتحافات السنّـّية باألحاديث القدسّية -
وقد مجع فيه مائيت واثنني وسبعني حديثا، ورتبه على حروف املعجم،  هـ(2092:)ت
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وشرحه الشيخ حممد منري الدمشقي  يف كتاب مساه" النفحات السلفية بشرح األحاديث 
 كالمها مطبوع.القدسي ة " و 

هـ(، 2100للشيخ حممد املدين  )ت: القدسّية"، ثاألحادياالتحافات السنية في " -
: ما هو مبدوء بلفظ: األولمجع فيه مثامنائة وثالثة وستني حديثا، وقد قسمه ثالثة أقسام: 

: ما هو مبدوء بلفظ "يقول"، الثاني"قال"، وعدد أحاديثه مائة ومثانية وستون حديثا" . 
ما ليس مبدوءا بواحد منها، وهو مرت ب على  الثالث:وعدد أحاديثه واحد وست ون حديثا. 

حروف اهلجاء، ويف آخر الكتاب ذكر حديثا طويال من مسند أيب بكر رضي اهلل عنه، 
وأربعة أحاديث من مسند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، مث ختم الكتاب بشرح ملعىن 
احلديث القدسي، والفرق بينه وبني القرآن، ويعد  هذا الكتاب أمجع ما أل ف يف هذا 

 املوضوع، وهو مطبوع.
 ث"ـ"األحادي -

كتاب أصدره اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر يف جزأين، وحيتوي على أربعمائة 
بخاري  على صحيح ال ي  ـحديث قدسي  مشروحة شرحا خمتصرا منتخبا من شرحي القسطالن

والنووي  على صحيح مسلم  وغريمها، وقد صِدر الكتاب مبقد مة اشتملت على مباحث 
تتعل  باحلديث القدسي  وعلى تراجم األئمة السبعة: مالك، البخاري، مسلم، أبو داود، 

 النسائي، ابن ماجه، الذين استمد  هذا الكتاب من مؤلفاهتم.

 لدرس التطبيقي:ا
   األحاديث الواردة يف املوضوع وخترجيها. الوقوف على مصادر كل 
  وإعداد تقارير عليها. ،ديث القدسي  احلفة يف الكتب املؤل  بعض الوقوف على 

    ة بالصيغتني املذكورتني قي ب بتدوين طائفة من األحاديث القدسي  تكليف الطال
 .الدرس
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  وعوعــديث المرفديث المرفــالحالح

 تعريفه:

اسم مفعول من "رفع" كأنه مسي بذلك لنسبته إىل صاحب املقام الرفيع ، وهو : لغة 
 .صلى اهلل عليه وسلمالنب  

من قول أو فعل أو تقرير أو  صلى اهلل عليه وسلم: هو ما أضيف إىل النب  اصطالحا
أو حكماا، سواء أضافه إليه الصحايب  أو التابعي  أو من بعدمها، حىت يدخل  ، تصرحياا وصف

 . صلى اهلل عليه وسلميه قول املصنفني ولو تأخروا: قال رسول اهلل ف
 ، وال يقع على غريه.صلى اهلل عليه وسلمواملرفوع مصطلح خاص مبا أضيف إىل النب  

 توضيح:
 مرفوعا من قول أو فعل أو تقرير يسمى صلى اهلل عليه وسلمما أضيف إىل النب   كل  

وعلى صال، ، وال يشرتط أن يكون اإلسناد مت  بعدمهاسواء حكاه الصحايب  أو التابعي  أو من 
 تصل واملنقطع واملرسل وحنو ذلك.يدخل يف املرفوع امل هذا

صلى اهلل عليه ه ما أخرب فيه الصحايب  عن قول الرسول بأن   ه اخلطيب البغدادي  وعر ف
صلى اهلل عليه ما أخرب فيه الصحايب  عن قول النب   واملرفوعقال رمحه اهلل: ) أو فعله. وسلم
صلى اهلل عليه ه بالصحابة، فيخرج به مرسل التابعي  عن رسول اهلل ، فخص  (1)أو فعله(وسلم 
، لكن احلافظ ابن حجر أجاب عن قول اخلطيب بغري ما (2)كما ذكر ابن الصالح  وسلم

سبيل املثال ال على سبيل ذلك على جيوز أن يكون اخلطيب أورد ذكره ابن الصالح فقال: )
، فالذي خيرج عنه ، فال خيرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيداا التقييد

، بل يكون كل  ما أضيف إىل النب   ال يسمى  صلى اهلل عليه وسلمأعم  من مرسل التابعي 

                                 
 12اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية ص -  1
 11انظر: ابن الصالح ، املقدمة ، النوع السادس ص -  2
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بل الرفع كما قررناه إمنا مرفوعا إال إذا ذكر فيه الصحايب  رضي اهلل عنه، واحل   خالف ذلك 
 .(1)(ينظر فيه إىل املنت دون اإلسناد، واهلل أعلم

 ا ينظر إىل املنت دون السند.د بكون الرفع إمن  ل، ويتأي  واملشهور األو  

 أنواعه:
 يتنوع املرفوع أنواعا حبسب ما دل  عليه التعريف:

:    األول: المرفوع القولي 
كذا، أو مسعت رسول اهلل   صلى اهلل عليه وسلمقول الصحايب : قال رسول اهلل ومن ذلك 

بكذا، أو أخربنا  صلى اهلل عليه وسلميقول: كذا. أو حدثنا رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم
 بكذا... صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

صلى اهلل عليه  أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النب   من حديثري  اما رواه البخ: لهمثاو 
 قال: "ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوض أ". وسلم

 :الثاني: المرفوع الفعلي  
يفعل كذا، أو كان  صلى اهلل عليه وسلمرأيت رسول اهلل  :قول الصحايب  ومن ذلك  

 يفعل كذا.  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

صلى اهلل عقبة بن عامر اجلهين  قال: قسم النب   من حديث: ما رواه البخاري    ومثاله
 بني أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ...احلديث". عليه وسلم

 :  الثالث: المرفوع التقريري 
 :، أو أن يقول صلى اهلل عليه وسلمفعلت كذا حبضرة النب   :الصحايب ومن ذلك قول

 ل عنه إنكاره.ومل ينقكذا، صلى اهلل عليه وسلم  عل حبضرة النب  فُ 

: ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: )أقبلت راكبا ومثاله
يصلي مبىن إىل  صلى اهلل عليه وسلمعلى أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول اهلل 

                                 
  2/280ابن حجر، النكت  -  1
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، ومل  غري جدار ، ومررت بني يدي بعض الصف  وأرسلت األتان ترتع ، فدخلت يف الصف 
 (.ينكر علي  

 : الرابع: المرفوع الوصفي  
أو خلقه: كان  صلى اهلل عليه وسلمومن ذلك قول الصحايب  أو غريه واصفا خل  النب 

 كذا .  صلى اهلل عليه وسلمالنب  

صلى اهلل عليه حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال: )كان رسول اهلل  :ومثاله
ليس بالطويل البائن، وال بالقصري، وال باألبيض األمه ، وال باآلدم، وال باجلعد  وسلم

 .القطط، وال بالسبط، ...احلديث(

 صلى اهلل عليه وسلم: حديث أنس رضي اهلل عنه قال: )خدمت رسول اهلل مثال آخر
مل  عشر سنني، فما قال يل: أف  قط ، وما قال لشيء صنعته مل  صنعته، وال لشيء تركته 

 .أحسن الناس خلقاا... احلديث(صلى اهلل عليه وسلم تركته، وكان رسول اهلل 
 

:  الدرس التطبيقي 
 ة، والوقوف على يف املوضوع من مصادرها األصلي   ملستشهد هباختريج األحاديث ا

 تراجم الرواة املهملني يف األسانيد.
 وشرح النخبة ، للسيوطي    "تدريب الراوي  "البن الصالح، و "املقدمة"كتاب   قراءة يف

 البن حجر العسقالين .
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  وفوفــالموقالموق
 تعريفه:

اسم مفعول من الوقف، كأن  الراوي وقف باخلرب عند الصحايب  ومل يتابع سرد  لغة: 
 .اإلسنادباقي سلسلة 

، كان أو منقطعاا   أو فعال أو حنوه، متصالا  هو ما يروى عن الصحايب  قوالا له اصطالحا:
مما ال قرينة فيه للرفع. ويستعمل يف غريهم  صلى اهلل عليه وسلموال يتجاوز به إىل النب  

 .ب أو على  الزهري  ....اخلسعيد بن املسي   مقي دا، فيقال مثال: وقفه فالن على

"املوقوف"،  يسمىكل  ما جاء عن الصحايب  من قوله أو فعله أو تقريره،  توضيح:
قول: املوقوف املوصول، واملوقوف غري املوصول، يه أم مل يتصل، فناتصل اإلسناد إلسواء 

قال اإلمام ابن الصالح: )... مث  إن  منه ما يتصل اإلسناد فيه إىل الصحايب  فيكون من 
فما . (1)املوقوف املوصول، ومنه ما ال يتصل إسناده ، فيكون من املوقوف غري املوصول..(

ما رواه البخاري  قال: حدثين حممد بن   مثاله:فهو املوقوف املوصول،  اتصل إىل الصحايب  
كثري أخربنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهلل بن مسعود 

 رضي اهلل عنه قال: )ما زلنا أعز ة منذ أسلم عمر(.
جابر  خرج احلاكم عنما أ ومثاله:وما مل يتصل اإلسناد إليه فهو املوقوف غري املوصول، 

قال: ) إذا صمت فليصم مسعك وبصرك من احملارم ، ولسانك من الكذب ، ودع أذى 
اخلادم ، وليكن عليك وقار وسكينة، وال جتعل يومك ويوم فطرك سواء(. فالراوي عن جابر 

 هو سليمان بن موسى األشدق مل يسمع من جابر ومل يره، فهو منقطع.
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 :اصطالح فقهاء خراسان
 م يطلقون عليه اسم "األثر". لكن  قهاء خراسان اصطالح خاص هبم يف املوقوف، فإن  لف
وعند فقهاء ك قال اإلمام النووي:  وقوف واملقطوع.املرفوع و املاألثر على  ثني يطلقوناحملدِ 

 .(1)وعند احملدثني كل هذا يسمى أثرا(خراسان تسمية املوقوف باألثر، 
 

 أنواع الموقوف:
 أنواع ثالثة:للموقوف 

 : الموقوف القولي   -2

قال: )حدثوا الناس  : ما رواه البخاري  بسنده عن علي  بن أيب طالب رضي اهللومثاله
 أحتب ون أن يكذ ب اهلل ورسوله؟"مبا يعرفون، 

  :الموقوف الفعلي   -1

 .: ما رواه البخاري  عن ابن أيب مليكة قال: ) أوتر معاوية بعد العشاء بركعة(ومثاله

 : الموقوف التقريري   -9

 أن يفعل التابعي  فعال أو يقول قوال حبضرة صحايب  وال ينكر عليه. :ومثاله

 الموقوف الذي له حكم الرفع:
إذا قال الصحايب  الذي مل يعرف باألخذ عن أهل الكتاب قوال أو فعل فعال موقوفا 

وذلك   ؛شرح غريب أو ،  له ببيان لغة، وال تعل  اد فيهلكنه مما ال جمال لالجته ،عليه
، ، وقصص املاضني؛ فإنه حيكم له بالرفعوأحوال اآلخرة ،واملقادير الشرعية ،كاملواقيت

 الظاهر فيه النقل عن صاحب الشرع حتسينا للظن بالصحايب . ؛ ألن  فيسمى باملرفوع حكماا 
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 ومثاله: الذي له حكم الرفع الموقوف القولي  
وابن جرير يف التفسري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: )ما من ما أخرج احلاكم  

ولقد صرفناه عام بأكثر مطرا من عام، ولكن اهلل يصرفه بني خلقه حيث يشاء، مث قرأ: 
. قال احلاكم : صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهب ، وقال األلباين  : بينهم ليذك روا
 وهو كما قاال.

  ي له حكم الرفع ومثاله:الذ الموقوف الفعلي  
ما رواه ابن أيب شيبة عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه صلى الكسوف عشر ركعات 

 .بأربع سجدات(

 تفريعات تتعلق بالمرفوع حكما:
 هينا عن كذا.ـ: من السُّن ـة كذا، وقوله: أمرنا بكذا أو نُ قول الصحايب   -2
 نقول كذا.قول الصحايب  : كنا نرى كذا، أو نفعل كذا، أو  -1

إذا قيل بعد ذكر الصحايب  : يرفع احلديث، أو رفعه، أو يرفعه، أو مرفوعا، أو يبلغ  -9
 به، أو رواية، أو ينميه.

 تفسري الصحايب  الذي شاهد الوحي والتنـزيل يف آي القرآن الكرمي.  -1

 توضيح:
ة كذاإذا قال الصحابيّ إذا قال الصحابيّ   -- ّّّ ة كذا: من الّسنـ ّّّ   ينا عن كذاينا عن كذاه  ه  رنا بكذا، أو ن  رنا بكذا، أو ن  م  م  أو أ  أو أ  ، ، : من الّسنـ

فهو من قبيل املرفوع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب اجلمهور؛ ألن  
 صلى اهلل عليه وسلممطل  ذلك ينصرف ظاهره إىل من إليه األمر والنهي وهو رسول اهلل 

فيما ذكر اإلمام ابن الصالح، وقال غريه: ألن مقصود الصحايب  بيان الشرع ال اللغة وال 
من الكتاب والس ن ـة واإلمجاع والقياس، وال يصح  أن يريد أمر الكتاب العادة، والشرع يتلقى 

م هبذا من أهل اإلمجاع لكون ما يف الكتاب مشهور، ويعرفه الناس، وال اإلمجاع ألن  املتكل  
صلى اهلل عليه يستحيل أمره لنفسه، وال القياس إذ ال أمر فيه، فتعني  كون املراد الرسول 

 . وسلم
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ن ة كذا" حديث مسند، وقال ـ: "من الس  على أن  قول الصحايب   اإلمجاع وقد حكى احلاكم
أو نتحدث  ،أو كنا نفعل كذا ،ينا عن كذاأو نُ   ،رنا بكذام  أيضا: إذا قال الصحايب : أُ 

ن جزم بنفي اخلالف عن أهل ه مسند(. ومم  فإين ال أعلم بني أهل النقل خالفا فيه أن   ،بكذا"
ثبوت ا ابن عبد الرب  فقد حكى االتفاق لكن يف السن ة فقط. واحل   م  ، أالنقل فيهما البيهقي  

 من الشافعية، وأبو احلسن الكرخي   ؛ فلقد خالف يف ذلك أبو بكر الصرييف  اخلالف فيهما
يف أحد قوليه، ورجحه مجاعة وحكاه إمام  وخالف يف السن ة اإلمام الشافعي   من احلنفية،

قال . رنا" فري  منهم أبو بكر اإلمساعيلي  م  قني، وخالف يف"أُ احلرمني يف الربهان عن احملق  
اخلطيب البغدادي: )قال أكثر أهل العلم جيب أن حيمل قول الصحايب  : "أمرنا بكذا" على 
انه أمر اهلل ورسوله، وقال فري  منهم جيب الوقف يف ذلك؛ ألن ه ال يؤمن أن يعين بذلك أمر 

لك أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل م، والقول األول األئم ة والعلماء كما أنه يعين بذ
أوىل بالصواب، والدليل عليه أن  الصحايب  إذا قال "أمرنا بكذا" فإمنا يقصد االحتجاج 

 .(1)إلثبات شرع، وحتليل وحترمي وحكم جيب كونه مشروعا((
من إليه ، وذلك ألن مطل  األمر والنهي ال ينصرف إال فالراجح إذن مذهب اجلمهور

وال يريد الصحايب  بقوله " من الس نـ ة " إال  صلى اهلل عليه وسلماألمر والنهي وهو الرسول 
 .صلى اهلل عليه وسلمسن ة النب  

عن سامل بن عبد  بسنده عن ابن شهاب الزهري   قلت: ومما يشهد هلذا ما رواه البخاري  
)إن كنت تريد السن ة فهج ر  ته مع احلجاج حني قال له :اهلل بن عمر عن أبيه يف قص  

؟ فقال: صلى اهلل عليه وسلمبالصالة( قال ابن شهاب: فقلت لسامل: أفعله رسول اهلل 
)وهل يعنون بذلك إال سن ته؟( قال السيوطي يف تدريب الراوي: )فنقل سامل وهو أحد 

 قواأطلوأحد احلفاظ من التابعني عن الصحابة أنم إذا  ،بعة من أهل املدينةالفقهاء الس  
 .(صلى اهلل عليه وسلمالسن ة ال يريدون بذلك إال سن ة النب  
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  تنبيه:
يف  -نينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، أو من السن ة كذا -ال فرق أن يقول الصحايب  ذلك

تفصلون   قال اخلطيب البغدادي: )فإن قيل: هل أو بعده. صلى اهلل عليه وسلمحياة النب  
وبني قوله بعد وفاته؟ قيل: ال؛  صلى اهلل عليه وسلمبني قول الصحايب  ذلك يف زمن النب  

 (1) ال نعرف أحدا فصل بني ذلك( ألنا

 أمثلة عن هذه الصيغ:
إذا  دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن،  من السنـّةأنس رضي اهلل عنه: ) قول  -

ومثله: قول أنس: )من السن ة إذا تزو ج البكر على  وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى(.
: )لو شئت لقلت إن   -الراوي عن أنس –الثي ب أقام عندها سبعا( أخرجاه. قال أبو قالبة 

 ( معناه لو قلت ذلك ملا كذبُت.صلى اهلل عليه وسلمأنسا رفعه إىل النب  
 (.اإلقامة ذان ويوترأن يشفع األ ) أم ر بالل وقول أنس رضي اهلل عنه: -
متف  عليه،  ، ومل يعزم علينا(عن اتباع اجلنائز )نهيناوقول أم  عطي ة رضي اهلل عنها:  -

عن اتباع اجلنائز  صلى اهلل عليه وسلموجاء التصريح عنها يف لفظ مسلم: )نانا رسول اهلل 
 عن التكلف(. نهيناقول ابن عمر: ) ذلك ومثل .ومل يعزم علينا(

  كنا نرى كذا، أو نفعل كذا، أو نقول كذاكنا نرى كذا، أو نفعل كذا، أو نقول كذاإذا قال الصحابّي :  إذا قال الصحابّي :    --

، صلى اهلل عليه وسلمإىل زمن النب   العبارات ال خيلو احلال فيها من أن يضيفهافهذه  
 أو ال يضيفها، ففيها حالتان:

، كأن يقول: كنا نفعل كذا صلى اهلل عليه وسلم إذا أضاف ذلك إىل زمن النب   األولى:
، وهو الصحيح من " وحنو هذا، فهذا له حكم الرفععليه وسلمصلى اهلل يف زمن رسول اهلل 

أبو عبد اهلل قطع به اخلطيب البغدادي  واحلاكم أقوال أهل العلم، وهو مذهب اجلمهور و 
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ظاهر ذلك مشعر بأن  رسول اهلل  قال ابن الصالح: )وهو الذي عليه االعتماد؛ ألن   اوغريمه
   .(1)عليه، وتقريره أحد وجوه السنن املرفوعة(اطلع على ذلك وقررهم  صلى اهلل عليه وسلم

من ألفاظ " نفعل كذا "و "كنا نقول كذا": اخلطيب البغدادي: )قول الصحايب   قال
التكثري ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمىت أضاف ذلك إىل زمن النب  
صلى اهلل عليه وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل م فال 
ينكره وجب القضاء به بكونه شرعا، وقام إقراره مقام نطقه باألمر به، ويبعد فيما كان 

ر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وقوعه يتكر 
وال يعلم به، وال جيوز يف صفة الصحايب  ان يعلم إنكارا كان من النب  صلى اهلل عليه وآله 
وسل م يف ذلك وال يرويه؛ ألن  الشرع واحلج ة يف إنكاره ال يف فعلهم ملا ينكره، وراوي ذلك 

تج  مبثل هذه الرواية يف جعل الفعل شرعا ، وال ميكن يف صفته رواية الفعل الذي ليس إمنا حي
صلى  الرسولبشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع، فوجب أن يكون املتكرر يف زمن 

 .(2)اهلل عليه وآله وسل م مع إقراره شرعا ثابتا ملا قلناه(

صلى اهلل يف زمن النب   يتوضأونعبد اهلل بن عمر: )كان الرجال والنساء قول  :مثال
 مجيعا( البخاري . عليه وسلم

صلى اهلل عليه كن ا نصلي على عهد رسول اهلل -رضي اهلل عنه:  نس: قول أمثال آخر
ليه صلى اهلل عاملغرب، قيل: أكان رسول اهلل صالة ركعتني بعد غروب الشمس قبل  وسلم
 ؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ومل ينهنا( مسلم. مهاصال وسلم

، فاجلمهور صلى اهلل عليه وسلم: إذا مل يضف الصحايب  قوله ذلك إىل زمن النب الثانية
 صلى اهلل عليه وسلمعلى أنه موقوف، قال ابن الصالح: )إن مل يضفه إىل زمان رسول اهلل 

والنووي والعراقي وابن ذي رجحه احلاكم والرازي واآلمدي فهو من قبيل املوقوف( لكن ال
 .(3)حجر وغريهم أنه من قبيل املرفوع. قال النووي: وهو قوي من حيث املعىن
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: )ومىت جاءت رواية عن الصحابة بأنم كانوا يقولون أو يفعلون قال اخلطيب البغدادي  
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله شيئا، ومل يكن يف الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إىل ز 

وسل م مل يكن حج ة، فال داللة على أنه ح   إال أن يعلم جواز ذلك من جهة االجتهاد 
فيحكم به، وإن علم أنه مذهب جلميع األئم ة وجب القطع على أنه شرع ثابت حيرم 

 .(1)خمالفته، وجيب املصري إليه(

نااهلل عنه: ) ري  من قول جابر رضيما رواه البخا :ذلك مثال وإذا  ،كنا إذا صعدنا كرب 
 .هبطنا سب حنا(

: يرفع الحديث، أو رفعه، أو يرفعه، أو مرفوعا، أو : يرفع الحديث، أو رفعه، أو يرفعه، أو مرفوعا، أو إذا قيل بعد ذكر الصحابيّ إذا قيل بعد ذكر الصحابيّ   --
  ..يبلغ به، أو رواية، أو ينميهيبلغ به، أو رواية، أو ينميه

قال اخلطيب البغدادي: )كل هذه األلفاظ  كل هذه العبارات تدل على رفع احلديث، 
وروايته إياه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل م، وال خيتلف كناية عن رفع الصحايب  

أهل العلم إن احلكم يف هذه األخبار وفيما صر ح برفعه سواء يف وجوب القبول والتزام 
قال ابن الصالح: )كل  ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحايب  احلديث إىل و   .(2)العمل(

لك عند أهل العلم حكم املرفوع صرحيا(. وقد ، وحكم ذصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 صر ح اإلمام النووي يف تقريبه بنفي اخلالف يف ذلك.

 :أمثلة
ما رواه البخاري  عن ابن عباس قال: )الشفاء يف ثالثة: شربة عسل ، وشرطة حمجم،  -

 رفع الحديث.وكي ة نار( 
 . متف  عليه.تبع لقريش(: )الناس يبلغ به حديث أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة -

 متف  عليه. )تقاتلون قوما صغار األعني(. رواية:وبه عن أيب هريرة 

                                 
 111املصدر نفسه ص -1
 121يف علم الرواية صاخلطيب البغدادي، الكفاية  -2
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ما رواه مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال: ) كان الناس يؤمرون أن يضع  -
ينمي سرى يف الصالة( قال أبو حازم: ) ال أعلم إال أنه يعلى ذراعه الاليمىن الرجل يده 

 (.ذلك

  :تنبيــه
يرفعه، فهو يف حكم قوله عن اهلل عز   صلى اهلل عليه وسلمإذا قال الصحايب  عن النب   -

 وجل  ، فهو من األحاديث اإلهلي ة، وقد تقدم الكالم عنها.
يرفع احلديث أو يبلغ به فذلك من قبيل املرفوع، لكنه  إذا قال الراوي عن التابعي   -

 وغريمها. مرفوع مرسل، كذا ذكر ابن الصالح والنووي 

ا ال ميكن أو مم     بأسباب النـزولكان مما يتعل    ، فإنأما تفسير الصحابي آلي القرآنأما تفسير الصحابي آلي القرآن  --
فيه جمال، فهو من قبيل املرفوع،  وليس للرأيصلى اهلل عليه وسلم  أن يؤخذ إال عن النب  

، لكن بيل املرفوع مطلقا وعزاه للشيخنيعد  تفسري الصحايب  من قرمحه اهلل لكن احلاكم 
 الصحيح أن حيمل ذلك على ما ذكر آنفا.

دبرها يف  منتقول: من أتى امرأته  اليهودقول جابر بن عبد اهلل: )كانت  :ومثال ذلك
 .اآلية نساؤكم حرث لكم ...قبلها جاء الولد أحول، فأنزل اهلل : 

 مظان الحديث الموقوف:

 املوقوفة جندها يف كتب احلديث املختلفة منها: راألخبا
  البخاري  وباقي الكتب الست ةصحيح.  
 مصنف ابن أيب شيبة. و مصنف عبد الرزاق الصنعاين ، املصنفات ك 

 تفسري ابن أيب حامت وغريها و  ،تفسري الطربي  كتب التفسري ك. 

 الدرس التطبيقي  
 حول املوضوع.وشرح النخبة  ،قراءة يف تدريب الراوي 
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 ابن أيب شيبة  ي  فن  يف مص   وضيحية، وقراءة توقيمتها العلمية "املصنفات"منهج  بيان
 عبد الرزاق الصنعاين.و 

  تكليف الطالب باستخراج األحاديث املوقوفة حبسب الصيغ املختلفة اليت جاءت يف
 الدرس.
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  وعوعــالمقطالمقط
 تعريفه: 

 :من النحاةالبصري ني مجهور ه عند ، ومجعُ اسم مفعول من "قطع"، ضد "وصل" لغة:
الكوفي ني واجلرمي   املقاطيع، بإثبات الياء، وعن

، جتويز إسقاط الياء هكذا: املقاطع (1)
 .(2)واختاره ابن مالك

عليهم من أقواهلم أو أفعاهلم حيث ال قرينة  هو ما جاء عن التابعني موقوفاا  اصطالحا:
فات اإلسناد، ه من صفات املنت، أما املنقطع فهو من صله يف الرفع، وهو غري املنقطع؛ ألن  

وأيب  ي  ـاإلمام الشافعي  وأيب القاسم الطربانمن  كل  -يف مواضع -على املنقطع وقد أطلقه
وأيب احلسن الدارقطين   كر احلميدي  ب

بعض أهل العلم ذهب إىل عكس  ، على حني أن  (3)
حكاه اخلطيب يف الكفاية ومل ذلك فقال: املنقطع هو قول التابعي أو فعله موقوفا عليه. 

 .(5)(وهذا غريب بعيد): فقال ابن الصالح ، واستغربه(4)ينسبه

 أنواع المقطوع:
 املقطوع على نوعني: 

  

                                 
 هو أبو عمر صاحل بن إسحاق البجلي ، من علماء البصرة نزيل جر م، نسب إليها.  -  1
 2/281على كتاب ابن الصالح  انظر: ابن حجر، النكت - 2
 2/211انظر : العراقي، شرح األلفية  - 3
إىل احلافظ أيب  هة ونسبيتالعراقي  يف ألفه احلافظ كر وذ ، 12انظر: اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية ص -  4
 قال العراقي : .وهو الربدعي الربدجيي،أمحد بن هارون بكر 

 قد  رآ  للـشافعي وفعـله و     وسم  باملقطوع قول التابعي  
 تعبيـره به عن املنقطـع       قلت وعكسه اصطالح الربدعي

 17ابن الصالح ، املقدمة، النوع العاشر، ص -  5
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  :المقطوع القولي  
  (1)يضيع نفسه( أنومثاله: قول ربيعة الرأي: ) ال ينبغي ألحد عنده شيء من العلم 

 المقطوع الفعلي
ومثاله: ما رواه أبو نعيم يف احللية: قال: كان مسروق يرخي السرت بينه وبني أهله، ويقبل  

 .على صالته، وخيل يهم ودنياهم(

 مظان الحديث المقطوع
ا وسائر كتب احلديث، إال أن   ،وكتب التفسري ،يوجد احلديث املقطوع يف املصنفات

 ختتلف يف ذلك قل ة وكثرة. 

 حكم األقسام السابقة
هذه األقسام املذكورة ميكن أن تكون صحيحة كما ميكن أن تكون ضعيفة أو موضوعة؛ 

 رها.ـر شروط القبول أو عدم توف  ـوذلك حبسب توف  

 فائدة كتابة المقاطيع
، وال خيرج عن اطيع ليتخري  اجملتهد من أقواهلمأن  فائدة كتابة املق ذكر اخلطيب البغدادي  

 .(2)واهلل أعلم، مجلتهم
 

 التطبيقي: الدرس
 .مرتبة حسب األبواب استخراج األحاديث املقطوعة يف صحيح البخاري -
 

                                 
 [وظهور اجلهل العلمرفع  اببذكره البخاري يف صحيحه يف الرتمجة تعليقا، ]كتاب العلم.  - 1
 2/281انظر: ابن حجر ، النكت  - 2
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  رادرادــاستطاستط
عرفة الصحابة مب  لبيان ما يتعل  احلديث  يفبعد احلديث عن املوقوف واملقطوع، استطرد 

 :ذلك يف فصلني والتابعني، وسيكون الكالم يف

  : معرفة التابعني.الثاني : معرفة الصحابة.األول
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 ولالفصل األ 
 معرفة الصحابة

 تمهيد:
جهله، وهو ومعرفة التابعني املتخصص معرفة الصحابة علم جليل يقبح من طالب العلم 

 ،أصل أصيل يف معرفة املرسل واملسند، ذلك أن ه إذا مل ميي ز الدارس للسن ة بني طبقات الرواة
 .؟ومل يعرف الصحابة من غريهم فكيف يعرف املرسل من املسند

 :عشر مسائليف بإجياز ره والكالم يف الصحابة أحر  

  من هو الصحابي؟المسألة األولى: 
، ، وذهبوا يف ذلك مذاهب شىت  الصحايب   من هو اختلفت عبارات العلماء يف حتديد

حه احلافظ ابن حجر  و الذي رج  وهسامل من االعرتاض، واحد نا نقتصر على تعريف لكن  
كما يف "اإلصابة"، قال: )وأصح  ما وقفت عليه من ذلك أن  الصحايب : من لقي النب  صلى 

لقيه من طالت جمالسته أو  فيمن  اهلل عليه وسلم مؤمنا به، ومات على اإلسالم، فيدخل
 جيالسه، ومن مل قصرت، ومن روى عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه رؤية ومل

 .(1)العمى(كيره لعارض  

 كيف يعرف الصحابي؟المسألة الثانية: 
 يعرف الرجل بكونه صحابيا بإحدى األدلة اآلتية:

مثل أيب بكر وعمر ، نقل إثبات صحبته عن عدد كثري باخلرب املتواتر؛ وذلك بأن يُ  -2
 وغريهم. وباقي العشرة املبشرين باجلنة وعثمان وعلي  

املستفيض القاصر عن حد  التواتر كعكاشة بن حمصن وضمام بن  وأباخلرب املشهور  -1
 ثعلبة.

                                 
 3-2/7ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة  - 1
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بأن خيرب أحد من الصحابة أن  فالنا صحايب ، كشهادة أيب موسى األشعري حلممة  -9
الذي تويف بأصبهان مبطونا، فعن أيب موسى رضي اهلل عنه قال: )إن ا  بن أيب محمة الدوسي  

فيما مسعنا من نبي كم صلى اهلل عليه وسلم، وما بلغ علمنا إال أن  محمة  ما مسعنا واهلل
 شهيد(
لتابعني الثقات أن  فالنا صحايب ، بناء على قبول التزكية من واحد بأن خيرب أحد ا -1

 وهو الراجح.
واملعاصرة للنب بأن خيرب عن نفسه بأنه صحايب  شريطة أن يكون ثابت العدالة،  -1

موت النب   منائة سنة امل اليت ال تتجاوز ،يف املدة املمكنة ذلك وأن  وسلم صلى اهلل عليه 
صلى اهلل عليه وسلم، وقد بشر بذلك النب  صلى اهلل عليه وسلم حيث قال كما يف حديث 
ابن عمر يف الصحيحني: "أرأيتكم ليليكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها ال يبقى على 

د". وصح  عند مسلم من حديث جابر: مسعت النب  صلى وجه األرض ممن هو عليها أح
اهلل عليه وسلم يقول قبل موته: "أقسم باهلل ما على األرض من نفس منفوسة يأيت عليها 

  .(1)مائة سنة وهي حية يومئذ"
وهلذا مل يقبل األئم ة دعوى الصحبة بعد هذه املد ة، وحكموا على كل  من زعم أنه 

 بالكذب.  صحايب بعد املائة األوىل
 (ملخص: )انظر الشكل

 كيف تثبت الصحبة
 
 

 
 
 

                                 
 223-228انظر: ابن حجر، اإلصابة ، وشرح النخبة، ونور الدين عرت، منهج النقد ص - 1

التواترب لشهرةاب  بشهادة تابعي  
 ثقة

 بشهادة نفسه
 بشروط

بشهادة 
 صحابيّ 
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 طبقات الصحابة: المسألة الثالثة
هم اختلفوا يف تصنيفهم، فجعلهم ، لكن  متفاوتة اتف  العلماء على أن  الصحابة طبقات

ابن سعد مخس طبقات، وجعلهم احلاكم اثنيت عشرة طبقة، وبعضهم ذهب إىل أكثر اإلمام 
 من ذلك. وإليك ما جاء يف معرفة علوم احلديث للحاكم:

 قوم أسلموا مبكة مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي  رضي اهلل عنهم. هلمهلمأو  أو  ف
من الصحابة أصحاب دار الندوة، وذلك أن  عمر بن اخلطاب رضي اهلل  والطبقة الثانيةوالطبقة الثانية

عنه ملا أسلم وأظهر إسالمه مخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل دار الندوة فبايعه مجاعة 
 من أهل مكة.

 من الصحابة املهاجرة إىل احلبشة. والطبقة الثالثةوالطبقة الثالثة

صلى اهلل عليه وسلم عند العقبة يقال فالن من الصحابة الذين بايعوا النب   رابعةرابعةوالطبقة الوالطبقة ال
 عقب.

 أصحاب العقبة الثانية ، وأكثرهم من األنصار. والطبقة اخلامسةوالطبقة اخلامسة

أو ل املهاجرين الذين وصلوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو  والطبقة السادسةوالطبقة السادسة
 بقباء قبل أن يدخلوا املدينة ويبىن املسجد.

أهل بدر الذين قال رسول اهلل صلى عليه وسل م فيهم: "لعل  اهلل اطلع  والطبقة السابعةوالطبقة السابعة
 على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .

 املهاجرة الذين هاجروا بني بدر واحلديبية. والطبقة الثامنةوالطبقة الثامنة

 لقد رضي اهلل عن املؤمنني إذأهل بيعة الرضوان الذين أنزل اهلل فيهم "  والطبقة التاسعةوالطبقة التاسعة
وكانت بيعة الرضوان باحلديبية مل ا صد  رسول اهلل صلى اهلل عليه  يبايعونك حتت الشجرة

 وسلم عن العمرة، وصاحل كفار قريش على أن يعتمر من العام املقبل.
من الصحابة املهاجرة بني احلديبية والفتح ، منهم خالد بن الوليد وعمرو  والطبقة العاشرةوالطبقة العاشرة

 ، وفيهم كثرة.بن العاص وأبو هريرة وغريهم
 فهم الذين أسلموا يوم الفتح وهم مجاعة من قريش. والطبقة احلادية عشرةوالطبقة احلادية عشرة
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رأوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم الفتح، ويف  وأطفالصبيان  الطبقة الثانية عشرةالطبقة الثانية عشرةمث 
حج ة الوداع وغريها وعدادهم يف الصحابة منهم السائب بن يزيد وعبد اهلل بن ثعلبة بن أيب 

 .(1)ومنهم الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد اهلل.. صعري..

هلم من الفضل  ،تقسيم الصحابة إىل طبقات ال خيرجهم عن كونم صحابة: تنبيه
واهلجرة م اإلسالم ا هو باعتبار تقد  التقسيم إمن  فهذا والقدر واملكانة ما أثبته الشرع هلم، 

  .وطول الصحبة

 الصحابةعدالة : المسألة الرابعة

هم عدول، ال يسأل عن عدالة أحد منهم لكفاية تعديل القرآن هلم وتعديل الصحابة كل  
قال اإلمام ابن الصالح: )للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أن ه  النب  صلى اهلل عليه وسلم.

ال يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونم على اإلطالق معدلني 
 .(2)بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد  به يف اإلمجاع من األمة(

ا املراد إمن   ،م معصومون عن اخلطأ والذنب، كاليس معىن عدالة الصحابة أن  ل: توضيح
يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهذا املعىن ال يكذبون أمناء صادقون م أن  

بعض املعاصي،  ارتكبوا نبعضهم يطعن يف بعض الصحابة الذيالذي خفي على أقوام، فراح 
كذباا وا  . والروافض ظن  حهمفأخرجهم عن العدالة وجر   مث عم م احلكم على سائر الصحابة

ن الذنوب واملعاصي م -بال استثناء-لسن ة يعتقدون عصمة مجيع الصحابةأهل ا أن  وزوراا 
ا يعتقدون أن  الصحابة  واخلطأ، وهذا ما مل يقله أهل السن ة، وال كان هذا معتقداا  هلم، إمن 

صلى اهلل عليه  الرواية عن النب  وصدقهم يف مجيعا عدول من جهة أمانتهم يف نقل الوحي 
م خري الناس،وس  وأن   قرنم أفضل القرون. لم، وأن 

  ة عدالة الصحابة من القرآن:ة عدالة الصحابة من القرآن:ــأدلّ أدلّ ومن ومن 
. قال اإلمام ابن الصالح: اتف  املفسرون ة أخرجت للناسكنتم خري أم  قوله تعاىل: 

 على أن ه وارد يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
                                 

 11-11معرفة علوم احلديث صانظر: احلاكم ،  - 1
 211ابن الصالح، املقدمة ص - 2
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لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول وكذلك جعلناكم أم ة وسطا وقوله تعاىل: 
 اعليكم شهيدا 

تراهم رك عا  ار رمحاء بينهماء على الكف  حمم د رسول اهلل والذين معه أشد  وقوله عز  وجل  :
 [13]الفتح:سج دا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود

يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم  لقد رضي اهلل عن املؤمنني إذوقوله سبحانه: 
 فأنزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحاا قريبا

بعوهم بإحسان لون من املهاجرين واألنصار والذين ات  والسابقون األو  وقوله جل  وعال: 
 ات جتري حتتها األنار خالدين فيهارضي اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد  هلم جن  

 بعك من املؤمننيأي ها النب  حسبك اهلل ومن ات   ياوقوله تبارك وتعاىل: 
للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من وقوله سبحانه: 

 .اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم الصادقون

  ة عدالة الصحابة من السّنةة عدالة الصحابة من السّنةــومن أدلّ ومن أدلّ 
أن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: حديث أيب سعيد اخلدري  رضي اهلل عنه  -1

الذي نفسي بيده لو أن  أحدكم أنف  مثل أحد ذهباا ما بلغ مد   "ال تسب وا أصحايب، فو
 .أحدهم وال نصيفه" 

قوله صلى اهلل عليه وسلم: "النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما  -1
أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألميت، فإذا ، فإذا ذهبُت أتى أمنة ألصحايب توعد، وأنا

 ذهب أصحايب أتى أم يت ما توعد".

وقال صلى اهلل عليه وسلم: "إذا ذكر أصحايب فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم  -2
 .فأمسكوا ، وإذا ذكر القدر فأمسكوا"
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  اإلجماعاإلجماع  ::ة عدالة الصحابةة عدالة الصحابةــومن أدلّ ومن أدلّ           

: )قد كفينا قال احلافظ ابن عبد الرب  . العلماءاع على ذلك غري واحد من نقل اإلمج    
البحث عن أحواهلم إلمجاع أهل احل   من املسلمني، وهم أهل السن ة واجلماعة على أنم  

 .(1)كلهم عدول(
وقال اخلطيب البغدادي بعد ذكر ألدلة على عدالتهم: )هذا مذهب كافة العلماء وم ن    

 .(2)يعتد  بقوله من الفقهاء(
 من البس الفنت منهمو ، ة جممعة على تعديل مجيع الصحابةالصالح: )مث  إن  األم  وقال ابن 

 .(3)(...فكذلك بإمجاع العلماء الذين يعتد  هبم يف اإلمجاع

  ة عدالة الصحابة من أقوال الصحابةة عدالة الصحابة من أقوال الصحابةــومن أدلّ ومن أدلّ 
عن أبن عباس رضي اهلل عنهما قال: )ال تسب وا أصحاب حممد صلى اهلل عليه  -2

خرٌي من عمل أحدكم  -يعين مع النب صلى اهلل عليه وسلم -وسلم، فلمقام أحدهم ساعة 
 .(4)أربعني سنة(

وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: ) إن  اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حمم د  -1
عباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد خري قلوب ال

صلى اهلل عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبي ه، يقاتلون 
على دينه، فما رآه املسلون حسنا، فهو عند اهلل حسن، وما رأوه سيئا فهو عند اهلل 

 .(5)سيء(

  عدالتهم: العقلعدالتهم: العقلة على ة على ــومن األدلّ ومن األدلّ 

                                 
ّ  ، االستيعاب يف معرفة األصحاب  - 1  1/8ابن عبد البـر 
 13اخلطيب البغدادي، الكفاية ص - 2
 217ابن الصالح، املقدمة ص - 3
 .: رواه ابن بطة بإسناد صحيح. وقال الشيخ األلباين يف احلاشية: صحيح"الطحاوية"قال شارح  - 4
، حديث حسن موقوفا، أخرجه أبو داود الطيالسي وأمحد وغريمها بسند حسن، وصححه احلاكم ووافقه الذهب   - 5

اب، والصحيح وقفه، قاله الشيخ األلباين على حاشية شرح الطحاوية واشتهر على األلسنة مرفوعا، ويف سنده كذ  
 170ص
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من اهلل عز  وجل  ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه  د  ه مل ير  قال اخلطيب البغدادي: )لو أن  
لوجبت احلال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد والنصرة، وبذل املهج واألموال، وقتل 

واالعتقاد اآلباء واألوالد، واملناصحة يف الدين، وقو ة اإلميان واليقني، القطع بعدالتهم، 
م أفضل من مجيع املعد  ـلن . هذا ني الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدينلني واملزك  زاهتهم، وأن 

 . (1)(مذهب كافة العلماء وم ن يعتد  بقوله من الفقهاء(

  مذهبنا في صحابة رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم مذهبنا في صحابة رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم   ::ررــتذكيتذكي
 واجلماعة ملخ صا يف كالم اإلمام الطحاوي  ة نقول ما قاله األئم ة األخيار من أهل السن  

رمحه اهلل: )وحنب  أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال نفر ط يف حب  أحد منهم، 
وال نترب أ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم، وال نذكرهم إال خبري، 

وحب هم دين وإميان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان(
(2). 

 كيف يعرف علم الصحابي؟ المسألة الخامسة:
: كثرة روايته وفتاويه. (أحدهما)قال اإلمام ابن حزم : )..ألحد وجهني ال ثالث هلما: 

: كثرة استعمال النب  صلى اهلل عليه وسلم له. فمن احملال الباطل أن يستعمل النب  (والثاني)
 .(3)شهادات على العلم وسعته(صلى اهلل عليه وسلم من ال علم له، وهذا أكرب 

لغريه بالعلم كمثل ما  -خاصة العامل منهم-لت: ويعرف أيضا بشهادة الصحايب  ق
ثبت يف الصحيحني من حديث عروة بن الزبري قال: قالت عائشة: )يا ابن أخيت بلغين 

ى اهلل أن  عبد اهلل بن عمرو مار  بنا إىل احلج ، فالق ُه فاسأله؛ فإن ه قد محل عن النب  صل
 عليه وسلم علماا كثرياا(.

عن زيد بن وهب قال: ف، بالعلم كذلك وكمثل شهادة عمر رضي اهلل عنه البن مسعود
يوارونه من قصره،  إين جلالس مع عمر بن اخلطاب، إذ جاء ابن مسعود، فكاد اجللوس

                                 
 13اخلطيب البغدادي، الكفاية ص - 1
 دة الطحاويةالطحاوي، العقي - 2
 ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل.     - 3
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وهو قائم عليه،  فضحك عمر حني رآه، فجعل عمر يكلمه، ويتهلل وجهه، ويضاحكه،
 .(1)علما ، فأتبعه عمر بصره حىت توارى، فقال: ُكنـ ي ف ُمل  مث وىل  

 المكثرون من الرواية: المسألة السادسة

أكثروا من الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واملراد باملكثرين مجاعة من الصحابة 
صلى اهلل عليه وسلم، وعددهم سبعة، من ألف حديث عنه  أكثر منهم من نقلوسلم؛ ف

وهم: أبو هريرة، وعبد اهلل بن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة، وعبد اهلل بن عباس، وجابر 
لروايتهم أكثر من ألف  وهؤالء يطل  عليهم اسم املكثرينبن عبد اهلل، وأبو سعيد اخلدري . 

وسلم أكثروا الرواية عنه ة من أصحاب النب صلى اهلل عليه قال اإلمام أمحد: )ست  . حديث
وعم روا: أبو هريرة ، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد اهلل، وابن عباس، وأنس. وأبو هريرة 

 وزاد آخرون أبا سعيد اخلدري . .(2)أكثرهم حديثا ومحل عنه الثقات(
 وقد مجعهم بعضهم بقوله:

 مضر  املختار خري  من احلديث عن        من الصحب فوق األلف قد نقلوا    سبعٌ 
 صد يقة، وابن عباس، كذا ابن عمر     ،       أنس، جابر ،  (3)أبو هريرة ، سعد 
 

 -واحد منهم:وإليك جدول يبني عدد مرويات كل  
  

                                 
 /7احلاكم وقال: صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهب، وأقرمها الشيخ األلباين يف إرواء الغليل - 1
 217ابن الصالح، املقدمة ص - 2
 وهو سعد بن مالك، أبو سعيد اخلدري  رضي اهلل عنه - 3
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 عدد مرويـاتـه هـسنة وفات اسم الصحابي

أبو   ،عبد الرمحن بن صخر
 هريرة

هـ وقيل غري  13
 ذلك

1971 

 1190 هـ71 عبد اهلل بن عمر

 1181 هـ 39 أنس بن مالك

 1120 17هـ وقيل  18  عائشة

 2110 هـ 18 عبد اهلل بن عباس

 2110 هـ78 جابر بن عبد اهلل

أبو سعيد  سعد بن مالك
 اخلدري  

 2270 هـ71

 

 :تنبيه
اإلمام ابن اجلوزي يف  حكاهإن  عدد األحاديث املذكور يف اجلدول هو العدد الذي 

 فهوم أهل األثر" املطبوع باهلند، وهو حساب تقريب، واهلل أعلم. تنقيح"

 العبادلة من الصحابة :سابعةالمسألة ال

امسه عبد اهلل، وهو لقب  واحد منهم هذا اللقب أطل  على أربعة من الصحابة، كل  
، خاص هبم، وهؤالء األربعة هم: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن الزبري

ه )قيل له: من أن  بن حنبل جاء عن اإلمام أمحد ما  ذلك وشاهدُ  وعبد اهلل بن عمرو.
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وعبد اهلل بن  ،بن الزبري ، وعبد اهللوعبد اهلل بن عمر ،العبادلة؟ فقال: عبد اهلل بن عباس
  .(1)عمرو. قيل له: فابن مسعود؟ قال: ال، ليس عبد اهلل بن مسعود من العبادلة(

)قال احلافظ البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته خبطه: وهذا ألن  ابن قال ابن الصالح: 
مسعود تقد م موته، وهؤالء عاشوا حىت احتيج إىل علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا 
قول العبادلة، أو هذا فعلهم. قال: قلت: ويلتح  بابن مسعود يف ذلك سائر العبادلة 

 .(2)و مائة وعشرين نفسا. واهلل أعلم(املسمني بعيد اهلل من الصحابة، وهم حن

 ال الصحابة إسالم  أوّ : المسألة الثامنة
يف أو ل الصحابة إسالماا، فقيل خدجية، وقيل أبو بكر، وقيل  علماء السلفاختلف 

، وقيل زيد بن حارثة، قال ابن الصالح بعد ذكر هذه األقوال وأصحاهبا من الصحابة  علي 
والتابعني وأئمة احلديث: )واألورع أن يقال: أو ل من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، 

، ومن النس اء خدجية، ومن املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد ومن الصبيان أو األحداث علي 
  .(3)بالل، واهلل أعلم(

 آخر الصحابة موتا: المسألة التاسعة

 هـ.200، مات سنة إلطالق أبو الطفيل عامر بن واثلةآخر الصحابة موتا على ا
، فآخر من مات باملدينة جابر بن عبد ا حبسب األمصارأما بالنسبة آلخر الصحابة موتا 

 اهلل فيما رواه أمحد عن قتادة، وقيل سهل بن سعد الساعدي، وقيل السائب بن يزيد. 
بن املديين أن  أبا الطفيل  ا مبكة عبد اهلل بن عمر، وقيل جابر، وذكر علي  وآخرهم موتا 

 مات مبكة، فهو إذن آخرهم. 

                                 
 217املقدمة ص يفابن الصالح  حكاه - 1
فائدة: إذا قيل مبكة "عبد اهلل" فهو ابن الزبري. وإذا قيل باملدينة فهو ابن عمر. وإذا   218ابن الصالح املقدمة ص -2

قيل بالكوفة "عبد اهلل " فهو ابن مسعود. وإذا قيل بالبصرة "عبد اهلل" فهو ابن عباس. وإذا قيل خبراسان "عبد اهلل"  فهو 
ال أبو يعلى اخلليلي احلافظ: إذا قال املصري  "عبد اهلل" وال ينسبه فهو ابن عمرو يعين ابن العاص. وإذا ابن املبارك. وق

 281قال املكي  عن عبد اهلل" وال ينسبه فهو ابن عباس( انظر: املقدمة ص
 210ابن الصالح، املقدمة ص - 3
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 .ا بالبصرة أنس بن مالك وآخرهم موتا 
 ا بالكوفة عبد اهلل بن أيب أوىف.وآخرهم موتا 
 ا بالشام عبد اهلل بن بسر، وقيل أبو أمامة.وآخرهم موتا 
 .(1)ا مبصر عبد اهلل بن احلارث مب جزء الزبيديوآخرهم موتا 

  ته:يف ألفي   قال السيوطي   فائدة:
 مع كونه قد مات يف حياته     واع ن  مبن قد عد  من رواته  

 رـ، خدجية يف أخ  ومحزة  يدرى به اإلرسال حنو جعفر                        
ه قد يجب االعتناء مبعرفة الصحابة الذين ماتوا يف حياة النب  صلى اهلل عليه وسلم؛ فإن  ف

روايته مرسلة؛ ألن  التابعي  مل يدرك  ن أن  ـيروى عنهم أحاديث، فإن كان الراوي تابعيا تبي  
اهلل عليه وسلم، فأوىل أن ال يدرك من تويف قبله مثل جعفر بن أيب طالب ومحزة النب  صلى 

 .(2)بن عبد املطلب وخدجية أم  املؤمنني رضي اهلل عنهم مجيعا

 المصنفات في الصحابة: المسألة العاشرة

 ، نذكر أشهرها:يف الصحابة كثريةاملصنفات 
 .(هـ119)ت: القرطب   ـر  لب  البن عبد ا "،االستيعاب يف معرفة األصحاب" -2
 .هـ(190لعز الدين بن األثري اجلزري  )ت: "،أسد الغابة يف معرفة الصحابة" -1
  .(هـ811، للحافظ ابن حجر )ت:"اإلصابة يف متييز الصحابة" -9
 

 الدرس التطبيقي:
 قراءة يف منهج احلافظ ابن حجر يف كتابه اإلصابة يف متييز الصحابة

                                 
 فلرتاجع. ، وفيه مزيد ذكر أمصار أخرى210انظر: ابن الصالح ، املقدمة ص - 1
  111شرح ألفية السيوطي ص انظر: أمحد شاكر، - 2
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 الفصل الثاني
 نـة التابعيـمعرف

 تعريف التابعي
، وهو من لقي الصحايب، سواء صحبه أم مل يصحبه، وسواء روى عنه أم تابع" ":ويقال

 .مل يرو عنه، وهذا اختيار احلاكم ورجحه ابن الصالح وقال النووي: وهو األظهر

 فائدة معرفة التابعي:
وقد  ،ا، ومن فوائده التفري  بني املرسل واملسندجد   معرفة التابعني والباب الذي قبله مهم  

 صا:ملخ   سب  ذكر هذا، قال السيوطي  
 معرفة املرسل واملتصل         ل  ومن مفاد علم ذا واألو 

  طبقات التابعين
م ثالث طبقات، ، فذهب مسلم رمحه اهلل إىل أن  يف بيان طبقات التابعنياختلف العلماء 

تصنيفهم أربع طبقات، بينما احلاكم عد هم مخس عشرة طبقة. واألوىل وذهب ابن سعد إىل 
 :على النحو اآليت تقسيمهم ثالث طبقات

عن الصحابة،   حديثهم أكثرالذين رووا عن كبار الصحابة، و وهم  كبار التابعين:
 وغريهم. ، والقاسم بن حممد ب وعروة بن الزبريكسعيد بن املسي  

وروايتهم عن ة، وهم الذين أدركوا هؤالء األئم  وىل، وهم دون األ ساط التابعين:أو
 الصحابة تقارب روايتهم عن التابعني.

وفاهتم،  تتأخر و هم كرب سن    وقد ،صغار الصحابةأدركوا هم الذين : و صغار التابعين
 .(1)قليلة همعن روايتهمورووا عنهم، إال أن  

 من التابعين المخضرمون
                                 

 13-18شرف القضاة، املنهاج احلديث يف علوم احلديث ص، و 218نور الدين عرت ، منهج النقد صانظر:  - 1
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وال صحبة  وا،صلى اهلل عليه وسلم وأسلم رسول اهللوا اجلاهلية وحياة أدركالذين  وهم
، وأحدهم "خمضرم" بفتح الراء، كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة مهل

 . (1)وغريها
واحل   أن  عددهم أكثر من وعدد املخضرمني قليل، عد هم اإلمام مسلم عشرين نفساا، 

: "تذكرة الطالب املعلم مبن يف كتابهـ( 812)ت: مجعهم برهان الدين احللب  قد و هذا، 
 فزاد عددهم على مخسني ومائة. (2)يقال إنه خمضرم"

ومن املخضرمني: سويد بن غفلة، وعبد الرمحن بن مل، وزر  بن حبيش، وعمرو بن 
 .وغريهم ي،ـوأبو عمرو الشيبان ،ميمون األودي  

 ة:ـمسأل
م، فهو تابعي  اتفاقا، وحديثه ليس من مسع النب  صلى اهلل عليه وسلم وهو كافر مث أسل

مبرسل بل موصول ال خالف يف االحتجاج به كالتنوخي رسول هرقل ويف رواية قيصر، فقد 
 .(3)املسندة ثاألحاديأخرج أمحد وأبو يعلى حديثه يف مسنديهما، وساقاه مساق 

فقد أخرج أمحد عن التنوخي أنه قال: )..فانطلقت بكتابه حىت جئت تبوك، فإذا هو 
 . (4)جلس بني ظهراين أصحابه حمتبيا..احلديث(

 من أكابر التابعين الفقهاء السبعة
وهم مجاعة من أفاضل التابعني من أهل املدينة. كان الناس يف عصرهم يعملون بأقواهلم، 
وهؤالء السبعة هم: سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصدي ، وعروة بن 

وأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  جة بن زيد،ر الزبري، وخا
 بن مسعود، وسليمان بن يسار. 

                                 
 211ابن الصالح، املقدمة ص -  1
 م2392هـ/2910وهو مطبوع ، طبعت منه الطبعة األوىل يف  -  2
 2/231تدريب الراوي شرح تقريب النووي انظر: السيوطي،  -  3
 817ح1/133قال الشيخ األلباين: وإسناده حسن يف الشواهد. سلسلة األحاديث الصحيحة  -  4
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قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك: )كان فقهاء أهل املدينة الذين يصدرون عن رأيهم 
ه مل يذكر أبا سلمة بن عبد الرمحن، وذكر بدله سامل بن عبد اهلل بن فذكرهم إال  أن   -سبعة(

ه ذكر أبا بكر بن عبد الرمحن بدل أيب سلمة ه ذكر هؤالء غري أن  مر، وعن أيب الزناد أن  ع
 .(1)وسامل

  حدهم بقوله:وقد مجعهم أ
 روايتهم  ليست عن العلم خار       إذا قيل م ن يف العلم سبعة أحبر

 فقل:  
 عبيد اهلل، عروة، قاسم      سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجه

 
 
 

 
 
 

  

                                 
 211انظر: ابن الصالح، املقدمة ص -  1
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 أخرىأنواع 
 مشتركة بين المقبول والمردود

 
 المسند -  1                                   
 المتصل -  2                                   
 زيادة الثقة -  3                                   
 العالي والنازل -  4                                   

 الحديث المسلسل - 5                    
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  ددــالمسن  المسن  
 تعريفه: 

، واألصل يف هذا  احلرف أي هذه املادة ه، أسنده إذا رفعمن أسنداسم مفعول  لغة:
كون معىن ه آخر املسند، يريد آخر الدهر، في، وهو الدهر، يقال: ال أفعل"راجع إىل "املسند

 أنإسناد احلديث اتصاله يف الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض. ومجعه املساند، وجيوز 
 .(1)تذكر : واألوىل أال  تثبت فيه الياء، قال البلقيين  

 مذاهب خمتلفة أشهرها: العلماء يف تعريفه ذهب اصطالحا:

 : مذهب الحافظ ابن عبد البّر رحمه اهلل: المذهب األول
فهو مسند صلى اهلل عليه وسلم كل  ما جاء عن النب    احلافظ ابن عبد الرب  إىل أن  ذهب 

صلى اهلل ا املسند فهو ما رفع إىل النب  قال رمحه اهلل: )وأم   سواء اتصل السند إليه أم انقطع.
خاص ة(عليه وسلم 

مث فصل يف ذلك بأمثلة، ذكر املتصل من املسند، مث املنقطع من  (2)
يكون عن  أناملسند، وإمنا الشرط عنده  فتعريال يشرتط االتصال يف  -إذن -هوف املسند،
 يف صورتني:عنده وعلى هذا ميكن تصنيف املسند  خاص ة.صلى اهلل عليه وسلم النب  

 .صلى اهلل عليه وسلمإىل النب   املتصل من املسند: األولى
 املنقطع من املسند. الثانية:

ما مث ل به احلافظ ابن عبد الرب  وهو: مالك عن نافع عن ابن : األولىالصورة مثال 
ومالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه  .صلى اهلل عليه وسلمعمر، عن النب  

(3)....اخلصلى اهلل عليه وسلمعن النب  
. 

                                 
 2389و 2381ما بني سنيت  إمالءات فضيلة شيخنا  الدكتور عبد الكرمي اخلضري حفظه اهللمن  - 1
 2/12الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ابن عبد  - 2
 2/19ابن عبد الرب ، التمهيد  -  3
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ما مث ل به ابن عبد الرب  وهو مالك عن حيىي بن سعيد عن عائشة  مثال الصورة الثانية:
صلى اهلل . وعن عبد الرمحن بن القاسم عن عائشة عن النب  صلى اهلل عليه وسلمعن النب  
..اخل قال احلافظ ابن عبد الرب  بعد ذكر هذه األمثلة من املنقطع املسند: )فهذا . عليه وسلم

ورفع إليه وهو مع ذلك  صلى اهلل عليه وسلمند إىل النبيذ وما كان مثله مسند ؛ ألنه أس
 .(1)منقطع؛ ألن  حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن القاسم مل يسمعا من عائشة..(

 :رحمه اهلل : مذهب الخطيب البغداديّ المذهب الثاني
عنه سواء كان إىل  صل إىل املروي  رمحه اهلل إىل أن  املسند هو املت   ذهب اخلطيب البغدادي  

إال أن  األغلب يف االستعمال لصحابة والتابعني، أم إىل غريه من ا صلى اهلل عليه وسلمالنب  
"مسند"  ههم احلديث بأن  )وصفُ : قال رمحه اهلل. صلى اهلل عليه وسلمفيما أسند عن النب  

عماهلم هذه العبارة أن أكثر است يريدون أن  إسناده متصل بني راويه وبني من أسند عنه، إال  
خاص ة، واتصال اإلسناد فيه أن يكون كل   صلى اهلل عليه وسلمهو فيما أسند عن النب  

واحد من رواته مسعه من فوقه حىت ينتهي ذلك إىل آخره وإن مل يبني  فيه السماع بل اقتصر 
 .(2)على العنعنة(

 : مذهب الحاكم النيسابورّي رحمه اهلل:المذهب الثالث
، فهو  صلى اهلل عليه وسلمذهب احلاكم إىل أن  "املسند" هو ما اتصل سنده إىل النب  

واملسند من احلديث؛ أن يرويه احملد ث عن شيخ يظهر مساعه املرفوع املتصل. قال رمحه اهلل: )
منه لسنٍّ حيتم له، وكذلك مساع شيخه من شيخه، إىل أن يصل اإلسناد إىل صحايبٍّ مشهور 

 .(3)«صلى اهلل عليه وسلمالل ه، إىل رسول 

                                 
 املصدر نفسه -1
 12اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية ص -2
 27احلاكم، معرفة علوم احلديث ص  -3
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وهو مذهب ابن حجر وغريه، قال احلافظ ابن حجر: )وأما املسند فينظر إىل احلالني 
معاا، فيجتمع شرطا االتصال والرفع، فيكون بينه وبني كل  من الرفع واالتصال عموم 

  .(1)وخصوص مطل ، فكل  مسند مرفوع، وكل  مسند متصل، وال عكس فيهما(
ال يدخل يف "املسند املوقوف واملقطوع ولو اتصل إسنادمها، وال املنقطع ولو   وعلى هذا

 . (2)كان مرفوعا، وهذا هو املعتمد املشهور يف تعريف"املسند"

 يف ثالث معان: ص مذاهب العلماء يف داللة "املسند" وميكن أن نلخ   ملخص:

 .(3)استقر االصطالح: هو املرفوع ظاهر االتصال، وهذا قول احلاكم، وعليه األول

هذا قول ة، اتصل أم مل يتصل، خاص   صلى اهلل عليه وسلم: هو املرفوع إىل الن ب لثانيا
احلافظ ابن عبد الرب  

(4). 

 )انظر الشكل(. .(5)هو ما اتصل سنده إىل منتهاه، حكاه اخلطيب البغدادي   :الثالث

 المسند

 

 هو المتصل إلى منتهاه                   هو المرفوع        هو المرفوع المتصل   
 اخلطيب البغدادي ()                    (اتصل أم لم يتصل)احلاكم النيسابوري (          )

                        )ابن عبد الرب (                                              
 

                                 
 2/277ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصالح  -1
 913منهج النقد عند علماء احلديث ص: نور الدين عرت،  انظر - 2
 27انظر: احلاكم، معرفة علوم احلديث ص  -3
 11، 2/12انظر: ابن عبد الرب ، التمهيد شرح املوطأ   -4
 12انظر: اخلطيب البغدادي، الكفاية ص   -5
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اجلزئية يف كتب أئم ة احلديث، وإطالقهم هلذا ي وبني األحكام ـ)وإذا وازن ا بني هذه املعان 
املصطلح "املسند"، وكيفية تناوهلم واستعماهلم له، تبيـ ن لنا املعىن القريب من املعاين املذكورة 
آنفا، وحينئذ يصح  محُل كالم النـ ق اد عليه، واجلزم بأن ه هو املراُد هلم، وأن  ذلك هو 

 اصطالحهم.
عبارة املسند يف مقابلة املرسل يف معر ض  -خاص ة -احلديثفكثريا ما نقرأ يف كتب علل 

جيح بني الروايات، مم ا يدل  على أن  من شرط املسند االِتصال، لكن هم  -كذلك-الرت 
يستعملون عبارة املسند يف مقابلة املوقوف يف معر ض بيان الص واب يف نسبة املروي إىل 

ف من هذه اجلهة، ومن هنا نذهب إىل القول مصدره، مم ا يدل  على أن  املسند غري املوقو 
بأن  تعريف  احلاكم أدق  مم ا ذُكر من التعريفات، وأصوب  يف الت عبري عن منهج الن قاد يف 

 إطالقهم ملصطلح املسند. 
واخلطيب البغدادي  حني ذكر املسند بني  معه ما جرى به العمل عند احلف اظ؛ حيث  
صل بني راويه وبني من أسند عنه، إسناده مت   يريدون أن   ه مسند،وصُفهم احلديث بأن  »قال: 
خاص ة  صلى اهلل عليه وسلمأن  أكثر استعماهلم هذه العبارة هو فيما أسند عن الن ب  إال  

 .(1)«وات صال اإلسناد فيه
باستقراء كالم أئم ة احلديث فيما ذ ك ر(ابن حجر وهذا ما قر ره احلافظ 

(2). 

  الدرس التطبيقي  
النكت على كتاب ابن الصالح قراءة يف كناب معرفة علوم احلديث للحاكم، و  -1

.رللحافظ ابن حج   ، والتبصرة والتذكرة للعراقي 

وبيان  ة احلديث يف كتب العلل،كالم أئم   مناستخراج مصطلح "املسند" -2
  وحتليل ذلك.استعماالهتم له 

                                 
 12اخلطيب البغدادي، الكفاية ص  -1
نوقشت جبامعة  ، رسالة دكتورة."مسائل علم املصطلح..ظاهرة اختالف النقل عن أئم ة احلديث يف "محيد قويف،  -2

 ( غري مطبوعة) 281الريموك. ص
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  المتصل أو الموصولالمتصل أو الموصول

 تعريفه:
: اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ويقال له: املؤتصل بالفك  واهلمز، وهي عبارة لغة

اإلمام الشافعي  يف مواضع من األم
، كما يقال له "هي لغة الشافعي  "، وقال ابن احلاجب: (1)

 املوصول ضد املقطوع.

مم ن فوقه  (2)واحد من رواته قد مسعه، فكان كل  هو الذي اتصل إسناده :اصطالحا
 .(3)حىت ينتهي إىل منتهاه

 توضيح:
إلطالق يقع على املرفوع ند ا -مسى املوصول -أفاد أن  املتصل ظاهر كالم ابن الصالح 

أو إىل الصحايب  دون  صلى اهلل عليه وسلم، أي خيتص  مبا اتصل سنده إىل النب  واملوقوف
مث مثال للمتصل املرفوع، ال املتصل حيث قال: مثالتابعي  بدليل أنه مث ل للمتصل مبثالني؛ 

ا اإلمام النووي فأدخل أقوال التابعني ومن بعدهم يف التعريف؛ فقال: )هو ما أم  ، املوقوف
احلافظ العراقي  أوضح كالم ابن  غري أن   ،اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان(

أقوال التابعني إذا اتصلت األسانيد إليهم فال يسمونا متصلة يف حالة  بأن  الصالح 
ا مع التقييد فجائز، وواقع يف كالمهم، كقوهلم: هذا متصل إىل سعيد بن اإلطالق، أم  

، قيل: والنكتة يف ذلك أنا تسمى  (املسيب أو إىل الزهري  أو إىل مالك وحنو ذلك
  .لشيء واحد مبتضادين(مقاطيع، فإطالق املتصل عليها كالوصف 

                                 
 .يطلب من الطالب استخراج بعض املواضع من كتاب األم - 1
ويلح  بالسماع ما تلقاه الراوي عن شيخه بطرق أخرى كالعرض واملناولة واإلجازة الصحيحة وغري ذلك، إمنا ذكر  - 2

 ف لكونه الغالب.السماع وحده يف التعري
 12ابن الصالح ، املقدمة، النوع اخلامس ص  - 3
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إدخال املقطوع وإن اتصل سنده إىل قائله  اجلمهور من العلماء ال يرون فاحلاصل أن  
 .(1)ا مع التقييد فجائزللتنافر بني لفظي القطع والوصل، وهذا عند اإلطالق، أم  

 
 يف ألفيته: احلافظ العراقي  قال 

 فسم ه متصـال موصـوال    وإن تصل بسند منقوال     
 عاأن يدخل املقطو   وع       ومل يرواسواء املوقوف واملرف

 ل:ـصأنواع المت  
 مما سب  ميكن تقسيم املتصل إىل متصل مرفوع، ومتصل موقوف.

 صل المرفوع:مثال المت  
الزبري قال حدثنا سفيان قال حدثنا حيىي بن سعيد  ثنا احلميدي  عبد اهلل بنُ  البخاري  قال 

وقاص الليثي  يقول:  بن إبراهيم التيمي  أنه مسع علقمة بن   األنصاري  قال أخربين حممدُ 
صلى اهلل عليه اخلطاب رضي اهلل عنه على املنرب قال: مسعت رسول اهلل  مسعت عمر بن  

  ." احلديث ما نوى... يقول: "إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ وسلم

 مثال المتصل الموقوف:
 بن   أيب خالد عن قيس   بن كثري أخربنا سفيان عن إمساعيل بن   ين حممدُ ث  حد  قال البخاري  

 .منذ أسلم عمر( مسعود قال: )ما زلنا أعز ةا  أيب حازم عن عبد اهلل بن  
 

 الدرس التطبيقي
، ويف كتاب شرح زكريا األنصاري  ، مع صرة والتذكرة للعراقي  قراءة يف كتاب التب -

 .، وتدريب الراوي للسيوطي  معرفة علوم احلديث للحاكم

                                 
 2/211انظر: زكريا األنصاري، فتح الباقي على ألفية العراقي  - 1
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  اتاتــزيادات الثقزيادات الثق

 تعريف:
يدا وزيادة، فهو زائد، وزدته يزيد ز  ،، يقال: زاد الشيءالزيادات مجع زيادة، وهي مصدر

 ، فهو يستعمل الزما ومتعديا.أنا
وهو موثوق به،  ،وأنا واث  به ،فأنا أث  به ثقة ،مصدر قوله وثقت بهوالثقات مجع: ثقة، 

ة الرجال والنساء. ويقال فالن ثقة، وهي ثقة، وهم ثقة، وقد جتمع فيقال: ثقات يف مجاع
 : ائتمنه، ووث قت فالنا إذا قلت إنه ثقة، فهو موث  .ووث  به وثوقا

 : هو من مجع صفيت العدالة والضبط. االصطالح ويف
 ،له على تعريف هو احلافظ ابن رجب احلنبلي   فأحسن من وقفتُ املراد بزيادة الثقة م ا أو 

ا ا واحدا حديثا  مجاعةٌ  يروي   ا أن  م فيها ههنا، فصورهتُ يت نتكل  قة ال  ا زيادة الث  وأم  قال رمحه اهلل: )
 .(1)«الرواة   ةُ ـ  ها بقيمل يذكر   الرواة فيه زيادةا  ، فيزيد بعضُ واحد   ومنت   واحد   بإسناد  

 :وعناية العلماء به أهمية معرفة زيادات الثقات
، وله فوائد مج ة خاصة ما كثرياا   ة، عين به العلماءزيادة الثقة علم من علوم احلديث املهم  

ة ة وحنو ذلك، ولذا وجدنا األئم  أثار فقهية عملي   من   بالزيادات يف املتون ملا هلايتعل  
ما ابن خزمية، فقد قال عنه اإلمام ابن حبان: ) كاحلافظمبن حظي مبعرفة هذا العلم   يشيدون
ويقوم  ،على أدمي األرض من كان حيسن صناعة السنن وحيفظ الصحاح بألفاظها رأيت

ها نصب عينيه إال حممد بن خزمية السنن كل   حىت كأن   ،بزيادة كل لفظة تزاد يف اخلرب ثقة
 م عن أهل زمانه. بن حبان يتكل  ا أن   وال شك   .(2)فقط(

                                 
 111ابن رجب، شرح علل الرتمذي ص  -1
 2/39ابن حبان ، كتاب اجملروحني  - 2
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 وأبو الوليد القرشي   وأبو نعيم اجلرجاين   وقال ابن الصالح: )وقد كان أبو بكر النيسابوري  
 .(1)ة يف األحاديث(ة مذكورين مبعرفة زيادات األلفاظ الفقهي  األئم  

 نواع الزيادة في الحديث:أ
 قسمني: إىل تنقسمنقول إن الزيادة يف احلديث من خالل التعريف 

 .(2)أن يرفع الراوي املوقوف، أو يصل املرسل هاأكثر صور و  يف السند،تقع زيادة  -2
صورهتا أن يزيد الراوي يف روايته لفظة أو مجلة ال يرويها غريه و  ،يف املنتتقع زيادة  -1

 من الثقات.
 أمثلة على ذلك:

  : : لزيادة في السندلزيادة في السندللمثال مثال 
بن إمساعيل حدثنا آدم بن أيب إياس حدثنا شيبان أبو  دحدثنا حممقال:ما رواه الرتمذي  

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة معاوية حدثنا عبد امللك بن عمري 
يف ساعة ال خيرج فيها وال يلقاه فيها أحد فأتاه أبو  صلى اهلل عليه وسلمقال: خرج النب  

 صلى اهلل عليه وسلم ألقى رسول اهلل؟ فقال: خرجت  بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر
وأنظر يف وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، قال : ما جاء بك يا عمر؟ قال: 

: "وأنا قد وجدت بعض صلى اهلل عليه وسلماجلوع يا رسول اهلل، قال : فقال رسول اهلل 
 ....احلديث. ذلك

ثنا صاحل بن عبد اهلل قال: حد: هذا حديث حسن صحيح غريب، مث قال الرتمذي  
صلى أن  رسول اهلل حدثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

ومل يذكر فيه عن أيب  ،فذكر هذا احلديث ،..."خرج يوما وأبو بكر وعمراهلل عليه وسلم 

                                 
 10ابن الصالح، املقدمة النوع السادس عشر ص - 1
وهناك صورة حقيقية للزيادة يف السند وهي زيادة راو يف السند األصل، وهذا النوع أفرده العلماء بنوع خاص حتت   -2

 عنوان "املزيد يف متصل األسانيد".
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وية اعهريرة، فهو مرسل واألول متصل، وراوي الوصل شيبان بن عبد الرمحن التميمي أبو م
 ، ولذلك صحح الرتمذي الرواية املوصولة.البصري ، وهو ثقة احتج  به اجلماعة

  مثال للزيادة في المتن: مثال للزيادة في المتن:   
صلى ما رواه مسلم عن أيب مالك األشجعي  عن ربعي  عن حذيفة قال: قال رسول اهلل 

: "فض لت على الناس بثالث؛ جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجعلت لنا اهلل عليه وسلم
د أبو مالك إذا مل جند املاء" ؛ فقد تفر   ، وجعلت تربتها لنا طهوراا األرض كلها مسجداا 

 األشجعي  برواية احلديث هبذه الزيادة "تربتها".

 ة:ـحكم زيادة الثق
وهو مذهب الفقهاء  بلها مطلقاا فمنهم من ق؛ الثقة من زيادةالاختلف العلماء يف قبول 

واختاره يف الكفاية فقال: ) قال  البغدادي  احلديث حكاه عنهم اخلطيب  وأصحاب 
: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد هبا( مث ذكر مذاهب جلمهور من الفقهاء وأصحاب احلديثا

، ة الواردة مقبولة على كل  الوجوهأخرى، وقال: )والذي خنتاره من هذه األقوال أن  الزياد
 .(1)عدال حافظا ومتقنا ضابطا( ومعمول هبا إذا كان راويها

مث إن  اخلطيب تناقض، فذكر يف كتاب فقال: ) احلنبليبه احلافظ ابن رجب لكن تعق  
ها ال تعرف عن الكفاية للناس مذاهب يف اختالف الرواة يف إرسال احلديث ووصله، كل  

ا هي مأخوذة من كتب املتكل مني. مث إن  أحد من متقد مي احلف   ن  الزيادة من ه اختار أاظ، إمن 
مون وكثري من الفقهاء، وهذا خيالف تصرفه يف كتاب متييز الثقة تقبل مطلقا كما نصره املتكل  

، وقد عاب تصرفه يف كتاب متييز املزيد بعض حمدثي الفقهاء، وطمع فيه ملوافقته هلم (2)املزيد
  .(3)يف كتاب الكفاية(

                                 
 111اخلطيب البغدادي، الكفاية ص  -1
زيادة يف اإلسناد حيث قسم كتابه "متييز املزيد يف متصل األسانيد قسمني: أحدمها: ما حكم فيه بصحة ذكر ال -2

حتقي :  2/118وتركها. والثاين: ما حكم فيه برد  الزيادة وعدم قبوهلا. انظر: ابن رجب احلنبلي  ، شرح علل الرمذي، 
 نور الدين عرت.

 2/118ابن رجب احلنبلي، شرح علل الرتمذي  -3
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نه طائفة من اظ، كما بي  ة احلف  األئم   ر على طريقةذهب إليه اخلطيب يف الكفاية مل جي وما
 وابن حجر وغريهم. والزيلعي   كابن دقي  العيد والعالئي    قنيالعلماء احملق  

ه إذا تعارض أن   ،همأو أكثر   احلديث   ن حكى عن أهل  م  قال اإلمام ابن دقي  العيد: ) 
ل روايةُ  يف هذا  صب  لم يُ ف ،دللزائ احلكم   ن  أ ،أو ناقص وزائد   ،أو رافع وواقف ،مسن دو  مرس 

ما  عرف صواب  ي حكامهم اجلزئية  أراجعة مبدا، و ر  ا مط  ذلك ليس قانونا  فإن   ؛اإلطالق  
 .(1)«نقول

، فاملتقد مون منهم كيحىي ابن  سعيد القط ان، العالئي  وقال احلافظ  : )وأما أئم ُة احلديث 
 الرمحن بن  مهدي ، ومن بعدهم كعلي  بن  املديين ، وأمحد  

بن  حنبل، وحيىي بن  معني ،  وعبد 
وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري  وأيب حامت  وأيب زرعة  الرازييـ ن، ومسلم  والنسائِي 
م، مث الدارقطين  واخلليلِي، كلُّ هؤالء يقتضي تصر ُفهم يف الزيادة قبوالا ورد ا 

والرتمذِي، وأمثاهل 
، وال حيكمون يف املسألة  الرتجيح  بالنسبة  إىل ما يقوى عند الواح د  منهم يف كِل حديث 

، وهذا هو احل ُّ الصوابُ   .(2)«حبكم  كِليٍّ يُعم  مجيع األحاديث 
( :  يقبلها، ا، ومنهم من القة مطلقا اس من يقبل زيادة الث  فمن الن  وقال اإلمام الزيلعي 

ا تقبل يف موضع  دون موضع، فُتقبل إذا كان الر اوي الذي رواها   والص حيح الت فصيل؛ وهو أن 
حافظاا ثب ـتا، والذي مل يذكرها مثله، أو دونه يف الث قة، كما قبل الن اس زيادة مالك بن أنس، 

وتقبل يف موضع آخر  قوله: "من املسلمني"، يف صدقة الفطر، واحتج  هبا أكثر العلماء،
زيادة هلا حكٌم خيصُّها،  لقرائن  ختصُّها، وم ن ح كم يف ذلك ُحكماا عاما فقد غ ل ط، بل كل  

ففي موضع جيزم بصح تها.. ويف موضع يغلب على الظ ن  صح تها...ويف موضع جيزم خبطأ 
 .(3)«الزيادة... ويف موضع يغلب على الظن  خطأها.. ويف موضع يتوق ف عن الزيادة...

واشتهر عند مجع من العلماء القول بقبول قال احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة: )و 
ثني الذين يشرتطون يف ى ذلك على طري  احملد  ا من غري تفصيل، وال يتأت  زيادة مطلقا ال

                                 
 -2/919توضيح األفكار يف  الصنعاين  عن "مقدمة شرح اإلملام". وانظر:  197ابن حجر يف النكت صقله ن -1

911  
 ، ونقله عنه الزركشي  يف البحر احمليط وتبعه فيه.103العالئي ، نظم الفرائد ص -2
 997-2/991الزيلعي، نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  -3
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الص حيح أن ال يكون شاذ ا، مث يفِسرون الش ذوذ مبخالفة الث قة ملن هو أوث ، والعجب مم ن 
أغفل ذلك منهم، مع اعرتافه باشرتاط انتفاء الش ذوذ يف حد  الص حيح، وكذا احلسن. 

مني كعبد الرمحن بن مهدي وحيىي القطان وأمحد بن حنبل ة احلديث املتقد  واملنقول عن أئم  
، والنسائي  والدارقطين  والبخاري  وأيب زرعة، وأيب حامت وحيىي بن معني وعلي  بن املديين  

وغريهم اعتبار الرتجيح فيما يتعل  بالزيادة وغريها وال يعرف عن أحد منهم إطالق قبول 
 .(1)«الزيادة
ثني بطريقة ابن الصالح خلط هنا طريقة احملد   إن  : »-تلميذ ابن حجر -البقاعي   وقال
، وهو الذي ال ينبغي أن ه  ك  ا مل حي  ثني يف هذه املسألة نظرا اق من احملد  للحذ   ني، فإن  األصولي  

ا يديرون ذلك على القرائنمون فيها حبكم مط  م ال حيكُ يعدل عنه، وذلك أن    .(2)«رد، وإمن 
ليس يف شيء منها ما يعتمد، والصحيح ما عليه  مذاهب أعرضنا عن ذكرها إذ وهناك

ن ذُكر، وهو وغريمها مم   العيد والعالئي  األئم ة احلف اظ املتقد مني كما سب  يف كالم ابن دقي  
 الذي عليه العمل عندهم.

 دواعي الزيادة من الثقة
ان أسباب زيادة الر اوي يف أعين بذلك بيان كيفية حصول الز يادة من الر اوي، أو بي

م  كالم أئم ة  الن قد يف تعليل هم كثريا من الز يادات.   احلديث. وهذا أمر مهم  يف فه 
  ، فال شك  أن ه مل يسلم  كبري أحد من الوه م يف الر واية، ومل ينج ثقٌة من الس هو والن سيان 

. فقد يه م الث قة ب ما عال شأنه يف درجة احلفظ واإلتقان  رواية حديث يتفر د به، كما أن ه قد مه 
، وإذا ثبت هذا فإن ه ال جيوز أن يُقال  حينئذ  إن  زيادة  يه م يف رواية زيادة على أصل حديث 

ُه يف الر واية، وال اعتداد حباله من حيث توثيُقه.  -بعد ذاك -الث قة  مقبولٌة، ما دام قد ثبت ومه 
 م ورودها أصالا.ومعلوم أن  ثبوت  الوه م يف الر واية كعد

، فيحم ل حديثُه أو  ولكن قد يكون تفر ُد الثقة  حبديث  أو جبملة  منه عن علم  وحفظ 
ُه يف الرواية.   زيادتُـه على الص ح ة، وهذا األصل فيما مل يثبت ومه 

                                 
   70ابن حجر، نزهة النظر شرح خنبة الف ك ـر ص -1
 2/910انظر: الصنعاين ، توضيح األفكار   -2
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وميكن تقرير أمر  مهمٍّ يف هذا املوضوع، وهو أن  كل  ما زاده الثقُة ينبغي أن نسأل مل   زاد؟ 
. وبناءا على هذا الس ؤال  فقد يكون زاد خلطأ  ووه م  حصل له، وقد يكون لزيادة حفظ  وع لم 

م كال  .أو تعليلهم هلا لزيادات رواها ثقاتٌ  م الن قاد يف تصحيحهمنستطيع فه 
مقبوالا على اإلطالق، أو يكون عليه؛ فليس كلُّ ما جنده من زيادات الر واة الث قات بناء و 

عن  -كما ذكرتُ -الق، بل يلزم النظُر يف أسباب  تلك الز يادة ، فقد تكونمردوداا على اإلط
. ، وقد تكون عن علم  وزيادة حفظ   وه م 

 زيادة الثقة وأثرها في االختالف الفقهي:
يف زيادة لفظة أو مجلة يف أو إصابته واملعىن أن  االختالف يف احلكم بوهم الراوي الثقة 

يرت ب اختالفاا يف احلكم العملي  بال شك، واألمثلة على ذلك كثرية، قد احلديث وحنو ذلك 
 .إيراد األمثلة على ذلك للدرس التطبيقي  يرتك 

 الدرس التطبيقي  
  فتح املغيث ، و يف كتاب البغدادي   للخطيبيف علم الرواية قراءة يف كتاب الكفاية

 .للسخاوي  
  املقدمة البن الصالح، وبيان توضيح أقسام ما ينفرد به الثقة كما جاء يف كتاب

 لك.ذ
   املقبول منها واملردود -لة على زيادة الثقة من كتب العللاألمثبعض استخراج- ،

 وشرحها.

 األمثلة.بعض بيان أثر االختالف يف احلكم على زيادة الثقة يف االختالف الفقهي ب 
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  المتابعات والشواهدالمتابعات والشواهد
 أوال

 المتابعة
  :تعريف

من تابع يتابع متابعة فهو  اسم فاعل: لغةاملتابعات مجع متابعة، ويقال املتاب ع وهو 
، وتبيع، ويطل  على الناصر، ويقال: ما وجدت يل على فالن تبيعا، أي ناصرا. قال متابع

. كما يطل  على املواف ، يقال: تابعه على كذا مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعاتعاىل : 
 عليه.إذا وافقه 

أو معىن  ،ومعىن : هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد لفظاا اصطالحا
: هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد قط مع االحتاد يف الصحايب ، وقيلف

 باللفظ سواء احتد الصحايب  أو اختلف.

 ثانيا

 اهدـالش 
 تعريفه:

: اسم فاعل من الشهادة، وهي اإلخبار مبا قد شوهد لتقوية دعوى املشهود له، لغة
، ويقو يه كما يقو ي الشاهد قول املد عي مسي بذلك ألنه يشهد أن  للحديث الفرد أصالا 

 ويدع مه.

عىن ومعىن أو م هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد لفظاا  :اصطالحا
. وقيل: هو أن حتصل املشاركة لرواة احلديث الفرد باملعىن  الصحايب  فقط مع االختالف يف

 سواء احتد الصحايب  أو اختلف. 
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)وخص  قوم املتابعة مبا حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك قال احلافظ ابن حجر: 
الصحايب  أم ال، والشاهد مبا حصل باملعىن فقط. وقد تطل  املتابعة على الشاهد وبالعكس، 

ة احلديث، وهي الفائدة من أي  منهما هي تقوي   من حيث إن   . أي(1)ألمر فيه سهل(وا
 .أو تابعاا  حاصلة سواء مسي شاهداا 

  ه:ـتنبي
 "معرفة االعتبار:يف النوع اخلامس عشر رمحه اهلل ة ابن الصالح قولهيف مقدمجاء 

وليس   ،بأن  االعتبار قسيم للمتابع والشاهد يوه م وظاهرههكذا، ، "واملتابعات والشواهد
  احلافظ ابن حجر عليه، عن التابع والشاهد، ولذا عل  ا االعتبار هو البحث كذلك، وإمن  

واعلم أن  تتب ع الطرق من اجلوامع واملسانيد واألجزاء لذلك احلديث الذي يظن  أنه فقال: )
معرفة االعتبار واملتابعات ": الحن الصقول ابفرد ليعلم هل له متابع أم ال هو االعتبار، و 

 .وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما( ،قد يوهم أن  االعتبار قسيم هلما "والشواهد
   الصنعاين  بقوله: )ح   العبارة أن يقول: معرفة االعتبار للمتابع والشاهد(.وعل  

 زيادة إيضاح:
فنتتب ع الطرق واألسانيد لنعرف هل )االعتبار هو أن نأيت إىل حديث لبعض الرواة، 

شاركه يف رواية ذلك احلديث راو غريه من الرواة، بأن يرويه بلفظه أو مبعناه، من نفس 
السند أو من طري  صحايب  آخر، أو مل يشاركه يف روايته أحد، ال يف اللفظ وال يف املعىن، 

ا هو البحث يف فاالعتبار إذن ليس قسماا مقابالا للمتابعات والشواهد كما قد ي توه م، إمن 
األسانيد ملعرفة وجود املتابعات والشواهد أو عدم وجودها، أي ملعرفة تعد د إسناد احلديث 

 .(2)أو عدم تعد ده، وملعرفة ورود حديث آخر أو عدم ذلك(

 صورة االعتبار
 أن يروي محاد بن سلمة وذلك ذكر احلافظ ابن حبان مثاال لطري  االعتبار يف األخبار

ِب صلى اهلل عليه الن ، ع ن   مل يُتاب ع عليه  ، عن أيوب، عن ابن سريين  ، عن أيب هريرة يثاا حد
                                 

 72ابن حجر، شرح النخبة مع حاشية ابن قطلوبغا ص -  1
 931نورد الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث ص -  2
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لم أن  للخرب أصالا ع ابن سريين؟ فإن ُوجد هل روى ذلك ثقة غرُي أي وب، عن ظر، فيُنوسلم
 غريُ  فصحايب يوجد ذلك، فثقة غرُي ابن سريين رواه عن أيب هريرة ، وإال   يه، وإن ملإل عجيُر 

به  أن  للحديث   لمذلك ُوجد ، يُع صلى اهلل عليه وسلم ، فأي   أيب هريرة رواه عن النب  
 .1(فال إليه  وإال أصالا يرجع

  :ةفائد
هريرة  أيب به  عن فر دتفر د به  أبو هريرة، وت"وإذا قالوا يف مثل  هذا: قال ابن الصالح: )

كان يف   "،بُن سلمة ادأيوب مح   وتفر د به  عنابن سريين، وتفر د به  عن ابن سريين أي وب، 
 .(2)(ذلك إشعاٌر بانتفاء وجوه املتابعات فيه

  أنواع المتابعات:
اختصر احلافظ ابن حجر ذلك يف قوله: )واملتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي 

نفسه فهي تام ة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي قاصرة(
(3) . 

 زيادة توضيح: 
 :أو مرتبتني نوعني إىلمن خالل كالم احلافظ ابن حجر ميكن تصنيف املتابعة 

 . بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخه هي اليت حتصل للراوي نفسهو: المتابعة التام ة

هي اليت حتصل لشيخ الراوي بأن يروي الراوي اآلخر و  :)أي الناقصة( المتابعة القاصرة
 .(4)حتصل ملن فوق شيخ الراوي(احلديث عن شيخ شيخه، وكذا اليت 

  

                                 
 93انظر: ابن الصالح، املقدمة ص -  1
 93ابن الصالح، املقدمة ص - 2
 13ابن حجر، شرح النخبة املطبوع مع حاشية ابن قطلوبغا ص -  3
 128املرجع نفسه ص -  4



 53 

 ة والقاصرة والشاهدمثال يجمع بين المتابعة التام  
دينار عن ابن عمر أن   عن مالك عن عبد اهلل بن " رواه الشافعي  يف "كتاب األم   ما

قال: "الشهر تسع وعشرون، ال تصوموا حىت تروا اهلالل،  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
 وال تفطروا حىت تروه، فإن ُغم  عليكم فأكملوا العد ة ثالثني".

فهذا احلديث ظن  قوم أن  الشافعي  تفر د به عن مالك، فعد وه من غرائبه؛ ألن  أصحاب 
نا للشافعي  متابعاا مالك رووه هبذا اإلسناد بلفظ: "فإن غم  عليكم فاقدروا له". لكن وجد

 متابعة تامة.وهو عبد اهلل بن مسلمة القعنب ، كذلك أخرجه البخاري  عه عن مالك، وهذه 
يف صحيح ابن خزمية من رواية عاصم بن حممد عن أبيه حممد  تابعة قاصرةموله أيضا 

بن زيد عن جد ه عبد اهلل بن عمر بلفظ: "فكم لوا ثالثني"، ويف صحيح مسلم من رواية 
 بيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "فاقدروا ثالثني".ع

وله متابعة قاصرة أخرى وذلك فيما رواه مسلم يف صحيحه حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة 
حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر... احلديث بلفظ: 

 "فاقدروا ثالثني".
املوافقة للشافعي  وقعت يف رواية احلديث عمن فوق شيخه وهو ؛ ألن  فهذه متابعة قاصرة

 منا الصحايب .
أما الشاهد هلذا احلديث فما رواه النسائي   أخربنا حممد بن عبد اهلل بن يزيد قال حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن حنني عن ابن عباس قال: )عجبت ممن يتقدم 

"إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه  :اهلل عليه وسلم صلى  الشهر، وقد قال رسول اهلل 
فأفطروا. فإن غم  عليكم فأكملوا العد ة ثالثني"

(1). 
ورواه البخاري  قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حممد بن زياد قال: مسعت أبا هريرة 

صلى اهلل عليه م أو قال: قال أبو القاس صلى اهلل عليه وسلمرضي اهلل عنه يقول: قال النب  
 : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غب  عليكم فأكملوا عد ة شعبان ثالثني".سلم
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منهما شاهد  هما من حديث صحايب  آخر، فكل  فهذان يوافقان حديث الشافعي  لكن  
 .(1)حلديث الشافعي  رمحه اهلل
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 : لطرق هذا الحديث توضيحيرسم 
 (متابعاته وشواهده)

  (النب  )
 

   أبو هريرة           عبد اهلل بن عمر                                               
 ابن عباس

 
 نافع                                                          

  
   حممد بن زياد             بن عمر عبيد اهلل            حمد بن زيدم   عبد اهلل بن دينار           

 حممد بن حنني
    

شعبة                                 أبو أسامة          حمدعاصم بن م                       مالك 
 عمرو بن دينار

    
                     آدم        أبو بكر بن أبي شيبة         ابن خزيمة       عبد اهلل بن مسلمة    الشافعي  
        سفيان

                                                                  
 حممد بن عبد اهللالبخاري                            مسلم 
 

                                                                                                                          
 النسائي    

 
 

            1الشاهد                      متابعة قاصرة              متابعة تامة          
 2الشاهد 
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 ى الحديث بالمتابعات )شروط ذلك(متى يتقو  
 -واملعىن: مىت يعتد  باملتابع يف تقوية اخلرب؟ هل كل  حديث ضعيف جاء من طري  آخر

صلح أن ير به ذلك اخلرب الضعيف؟ اجلواب: ليس كل  متابع ـيعترب به، فينجب -غري مرتوك
 ك شروط:ا يشرتط لذل، إمن  يعترب به
كسوء حفظ يف الراوي، أو إرسال وحنو   يسرياا  أن يكون ضعف احلديثني ضعفاا  -2

  ذلك. غريو  كذبهكفس  الراوي أو  شديداا  ذلك، وال يكون الضعف 

حجر: )ومىت توبع السي  احلفظ مبعترب، كأن يكون فوقه أو مثله ال  قال احلافظ ابن
دونه، وكذا املختلط الذي مل يتميز واملستور واإلسناد املرسل وكذا املدلس، إذا مل يعرف 
احملذوف منه صار حديثهم حسنا ال لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار اجملموع من املتاب ع 

تمال كون روايته صوابا أو غري صواب على حد  سواء، فإذا واملتاب ع؛ ألن  كل  واحد منهم اح
جاءت من املعتربين رواية موافقة ألحدهم رجح أحد اجلانبني من االحتمالني املذكورين، 
ودل  ذلك على أن  احلديث حمفوظ، فارتقى من درجة التوقف إىل درجة القبول، واهلل أعلم. 

تبة احلسن لذاته، ورمبا توقف بعضهم عن ومع ارتقائه إىل درجة القبول فهو منحط عن ر 
 .(1)إطالق اسم احلسن عليه(

م الوه   الرواة، فإن  من بعض وخطأ  مٌ ع وه  ب  اواملتأو ع املتاب   الطري  أن ال يكون يف -1
  واخلطأ من الراوي جيعل الرواية كعدم ورودها.

، فاملنكر منكر ال ينجرب، كما قال اإلمام أمحد بن احلديث منكراا منت أن ال يكون  -9
  .(2)«ا منكرواملنكر أبدا  ،احلديث عن الضعفاء قد حيتاج إليه يف وقت»حنبل: 
على أصل احلديث،  فتكون املتابعةأن ال يكون يف أحد احلديثني زيادة يف املنت،  -1
 .مع السالمة من اخلطأ يف كل  ذلك الزيادة فتحتاج إىل متابعة أخرى فأم ا
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 أهمية معرفة المتابعات والشواهد 
، قال احلافظ ابن حجر: )صح ة احلديث يستفاد من املتابعات والشواهد تقوية األخبار

والشواهد  توحسنه ليس تابعاا حلال الراوي فقط، بل ألمور تنضم إىل ذلك من املتابعا
  .(1)وعدم الشذوذ والنكارة(

 مع التنبيه ،شواهده قو ةا و زادته متابعاته بنقل الثقات  كان احلديث صحيحاا   فإن :قلت
  الثقة عدم متابعته. على أن ه ال يضر  

 : مثال ذلك
قال: حدثنا  ،حدثنا احلميدي  عبد اهلل بن الزبري قال: ،ما رواه البخاري  يف صحيحه

قال: أخربين حممد بن إبراهيم التيمي  أن ه  ،نصاري  قال: حدثنا حيىي بن سعيد األ ،سفيان
مسع علقمة بن وق اص الليثي  يقول: مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على املنرب قال: 

ا األعمال بالنيات... احلديث".  صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل   يقول: "إمن 
مالك عن حيىي بن  ورواه من وجه آخر قال: حدثنا عبد اهلل بن مسلمة قال: أخربنا

صلى اهلل عليه سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وق اص عن عمر أن  رسول اهلل 
 .قال: "األعمال بالنية...احلديث" وسلم

 ومن وجه آخر عن محاد بن زيد عن حيىي به ...اخل

ته صحيحا لغريه  أو الشواهد  توإن كان احلديث حسنا زادته املتابعا -)ب(  قو ة وصري 
 كما هو مقر ر يف علم املصطلح.

  :مثال ذلك
حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم قال: "لوال أن أش   على أم يت ألمرهتم بالسواك عند كل  صالة".
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ة لكنه قال ابن الصالح: )فمحمد بن عمرو بن علقمة من املشهورين بالصدق والصيان
مل يكن من أهل اإلتقان حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه 
وجاللته، فحديثه من هذه اجلهة حسن. فلما انضم إىل ذلك كونه روي من أوجه أخر زال 
بذلك ما كن ا خنشاه عليه من جهة سوء حفظه، واجنرب به ذلك النقص اليسري، فصح  هذا 

 .(1)لصحيح(اإلسناد، والتح  بدرجة ا
  حممد بن إسح    احلديث روى هذا   وقد   بعد إخراج هذا احلديث: ) قال اإلمام الرتمذي  

  صلى اهلل عليه وسلم عن النب   بن خالد زيد عن    أيب سلمة  حممد بن إبراهيم عن    عن  
صلى اهلل عليه وسلم كالمها   عن النب  وزيد بن خالد    ،هريرة عن أيب   أيب سلمة   وحديث

صلى اهلل عليه وسلم    عن النب   أيب هريرة    قد روي من غري وجه عن  ألنه ؛عندي صحيح
 حممد بن   وأما     ،إمنا صح ألنه قد روي من غري وجه   أيب هريرة    وحديث ،احلديث هذا 

 الباب  ويف    :عيسى أبو   قال    .أصح    زيد بن خالد   عن  أيب سلمة  حديث فزعم أن    إمسعيل 
وعبد   ،وأنس    ،وزيد بن خالد  ،وحذيفة   ،وابن عباس  ،وعائشة    وعلي     أيب بكر الصدي    عن 

وعبد اهلل     ،ومتام بن عباس   ،وأيب أيوب  ،وأيب أمامة  ،وأم حبيبة   ،وابن عمر    ،اهلل بن عمرو
  .(2)(وأيب موسى   ،قعوواثلة بن األس   ،وأم سلمة   ،بن حنظلة

ة ، زادته قو  -رواتهبعض من واخلطأ م مع عدم الوه   -يسرياا  ضعفاا  وإن كان ضعيفاا  - )ج(
  ر يف مصطلح احلديث.لغريه كما هو مقر   ناا وجربته، وصار هبا حس  

  :مثال ذلك
ما رواه الرتمذي  من طري  شعبة عن عاصم بن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة 

صلى اهلل عليه عن أبيه قال: )إن  امرأة من بين فزارة تزوجت على نعلني، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه : "أرضيت من نفسك ومالك بنعلني؟" قالت: نعم. قال: فأجازه النب  وسلم
 ،وعائشة ،وأيب هريرة ،رتمذي  : )هذا حديث حسن. ويف الباب عن عمر(. قال الوسلم

 رضي اهلل عنهم... ،وأيب حدرد
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قال احلافظ ابن حجر: وعاصم بن عبيد اهلل قد ضعفه اجلمهور، ووصفوه بسوء احلفظ، 
وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه. وقد حسن الرتمذي حديثه جمليئه من غري وجه كما 

 .(1)شرط(

  ة:ـ  تمت
)ملا كان املقصود باملتابعات والشواهد التقوية، فإن  احملد ثني يتساهلون فيقبلون فيها رواية 
من ال حيتج  حبديثه وحده، بل يكون معدودا يف الضعفاء، ويف كتايب البخاري ومسلم مجاعة 

، وهلذا يقول والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلكمن الضعفاء ذكراهم يف املتابعات 
الدارقطين  وغريه: فالن يعترب به، وفالن ال يعترب به(

(2). 

 الدرس التطبيقي
  شرح "و، للدكتور نور الدين عرت "منهج النقد يف علوم احلديث"قراءة يف كتاب
  للحافظ ابن حجر. "النخبة

  قراءة يف كتاب النكت للحافظ ابن حجر يف احلديث احلسن عند الرتمذي  والوقوف
 ذكرها احلافظ يف منهج تقوية احلسن باملتابعات والشواهد عند الرتمذي .على األمثلة اليت 

 رمحه اهلل يف تقوية األحاديث باملتابعات  ي  ـيخ ناصر الدين األلبانيف طريقة الش   قراءة
  والشواهد.

  ختريج حديث: "لوال أن أش  على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة" بالطرق
 . الرتمذي  اليت أحال عليها اإلمام 
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  اإلسناد العالي والنازلاإلسناد العالي والنازل
 أوال: 

 اإلسناد العالي
 العالي تعريف اإلسناد

، ومنه 1بالنسبة إىل سند آخر يرد به ذلك احلديث بعدد أقل(هو الذي قل  عدد رجاله ) 
 . (2)إذا تقدم مساع راويه، أو تقدمت وفاة شيخه

 توضيح:
الوسائط بني الراوي وبني النب  صلى اهلل عليه وسلم يسمى اإلسناد اإلسناد الذي تقل  

 مع اشرتط االتصال فيه؛ فإن  مثل إسناد هشيم عن محيد عن أنس هكذا بالعنعنة، العايل
مما يتوقف فيه ملا علم من تدليس هشيم ومحيد، فهذا اإلسناد فيه  من غري تصريح بالسماع

 مظنة االنقطاع.
الوسائط بني الراوي وبني النب صلى اهلل عليه وسلم يسمى اإلسناد  اإلسناد الذي تكثرو 

  النازل.
، نفسه)والقلة والكثرة املذكورة ليست مطلقة، بل هي بالنسبة إىل سند آخر للحديث 

ليه وسلم، ورواه آخر خبمسة فإن رواه راو بأربعة حلقات حىت يصل به إىل النب  صلى اهلل ع
  ( انظر الشكل) ى من الثاين.ل أعلو  ، فرواية األحلقات
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 النب  صل ى اهلل عليه وسلم
 

 
 

                                                                                                                                         

                                              

                                                                                                                                 

 

    1                                         2                                      3 
عال بالنسبة إىل الثاين والثالث؛ ألن  عدد حلقاته أقل  منهما. والسند  لفالسند األو  

 .(1)الثالث نازل بالنسبة إىل األول والثاين؛ ألن  عدد حلقاته أكثر منهما(
       -والعلو  بتقدم مساع الراوي من الشيخ، أو بتقد م وفاة الشيخ، سيأيت بيانه -

وا الرحلة من أجله، قال لف، ولذلك استحب  ن مضى من السم   اإلسناد سن ةُ  وطلب علو  
، وقيل لإلمام حيىي بن معني اإلمام أمحد رمحه اهلل: )طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف(

 ".بيت خايل، وإسناد عايل"يف مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: 

 أمثلة عن اإلسناد العالي
  من موطأ اإلمام مالك :األولالمثال 
عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:"الذي  مالك

 تفوته صالة العصر كأمنا ُوتر أهله وماله".
صلى اهلل عليه وسلم راويان ومها: نافع وابن  فهذا اإلسناد ثنائي، بينه مالك وبني النب  

 عمر. وأعلى ما يف املوطأ ثنائي .
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 د بن حنبل:من مسند أحم: المثال الثاني
يقول: مر  رجل يف  : قلت لعمر: مسعت جابراا ام أمحد: حدثنا سفيان قالقال اإلم

 ، فقال له النب  صلى اهلل عليه وسلم: "أمسك بنصلها؟" قال: نعم.املسجد معه سهام
هذا إسناد ثالثي  ف

. ويف املسند ، رواه أمحد بثالث وسائط، وهم سفيان وعمر وجابر(1)
العال مة الشيخ  مجعوقد وأعلى ما يف املسند ثالثي .  .وثالمثائة حديث ثالثي  اثنان وثالثون 

يف كتاب مساه: "نفثات ثالثيات املسند هـ( 2288حممد بن أمحد السفاريين احلنبلي  )ت: 
 ة طبعات. لشرح ثالثيات مسند اإلمام أمحد". طبع عد   ،وقر ة عني األرمد ،صدر املكمد

 البخاريّ من صحيح  :لثالمثال الثا
: حدثنا مكي  بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أيب عبيد عن سلمة قال : البخاري  قال 

 ، فليتبو أ مقعده من النار".مل أقل مسعت النب  صلى اهلل عليه وسلم يقول: "من يقل علي  ما
عال، رواه البخاري  بثالث وسائط بينه وبني النب  صلى اهلل عليه  فهذا إسناد ثالثي  

 سلم، وهم مكي  بن إبراهيم ويزيد بن عبيد وسلمة بن األكوع. و 
 وهي على التفصيل اآلتـي:ا، ـ  ا ثالثياثنان وعشرون حديثا ويف صحيح البخاري  

كوع. حديثاا عن املكي  بن إبراهيم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األ أحد عشر
يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن  عنالنبيل أحاديث عن أيب عاصم الضحاك بن خملد  ةستّ و

 أحاديث عن حممد بن عبد اهلل األنصاري عن محيد عن أنس. وحديث ثالثةاألكوع. و
عن  واحدعن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد اهلل بن بسر. وحديث  واحد

 خالد بن حيىي الكويف  عن عيسى بن طهمان عن أنس.

                                 
  :الثالثيات في كتب السُّنة فائدة : -  1
 ،حديثا مطبوعة مع شرحها، وأم ا صحيح مسلم فليس فيه ثالثي  ن وعشرو ن اثناالثالثيات يف صحيح البخاري   عدد

وكذا أبو داود والنسائي  ليس فيهما ثالثي أيضا، وأم ا ابن ماجه ففيه عد ة ثالثيات، وهي  وأعلى ما فيه األسانيد الرباعية،
ا مسند أمحد فثالثياته ، وأم  فثالثياته مخسة عشر حديثا وقعت يف مسنده بسنده ا الدارمي  من طري  جبارة بن املغلس، وأم  

 .قد وقع يف جامعه حديث واحد ثالثي  أم ا الرتمذي فمع شرحها للشيخ حممد السفاريين، و  مثائة طبعتاثنان وثالثون وثال
  21ص بتصرف يسري اإلمام الرتمذي، واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني نور الدين عرت،انظر: 
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هـ( يف جزء مساه : 2913ي )ـعبد التواب امللتانوقد مجعها الشيخ عبد الصبور بن الشيخ 
 .(1)"إنعام املنعم الباري بشرح ثالثيات البخاري" 

 وأعلى ما يف صحيح البخاري ثالثي .

 :دليل استحباب طلب العلو  
ما رواه مسلم رمحه اهلل من حديث ثابت عن أنس رضي اهلل عنه قال: كنا نينا أن نسأل 

فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية  ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن شيء رسول
فيسأله وحنن نسمع. فأتاه رجل منهم فقال: يا حممد ، أتانا رسولك فزعم أن  اهلل أرسلك. 
صدق". قال: فمن خل  السماء؟ قال: "اهلل". قال: فمن خل  األرض قال: "اهلل".  قال:  

ال؟ قال: "اهلل". قال: فمن جعل فيها هذه املنافع؟ قال: "اهلل". قال: فمن نصب هذه اجلب
قال: فبالذي خل  السماء واألرض ونصب اجلبال وجعل فيها هذه املنافع، آهلل أرسلك؟ 
قال: "نعم". قال: وزعم رسولك أن  علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا. قال : "صدق". 

"نعم". قال: وزعم رسولك أن  علينا صدقة يف  قال: فبالذي أرسلك، آهلل أمرك هبذا؟ قال:
أموالنا. قال: "صدق". قال: فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال: "نعم".قال: وزعم 

قال: فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ أن  علينا صوم شهر يف سنتنا. قال: "صدق".  رسولك
إليه سبيال. قال: قال: "نعم". قال: وزعم رسولك أن  علينا حج  البيت من استطاع 

"صدق". قال: فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال: "نعم". قال: والذي بعثك باحل   ال 
 أزيد عليهن  وال أنقص منهن . فلما مضى، قال: "لئن صدق ليدخلن اجلن ة".

بعد رواية هذا احلديث: )...وفيه دليل على إجازة يف املعرفة  قال احلاكم النيسابوري  
علو من اإلسناد على النزول فيه، وإن كان مساعه عن الثقة إذ البدوي ملا جاءه طلب املرء ال

رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربه مبا فرض اهلل عليهم مل يقنعه ذلك حىت رحل 
بنفسه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومسع منه ما بل غه الرسول عنه. ولو كان طلب 

                                 
 طبعته إدارة البحوث اإلسالمية والدعوة واإلفتاء باجلامعة السلفية، بنارس ، اهلند.  -  1
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مستحب   ألنكر عليه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم سؤاله إياه عم ا  العلو  يف اإلسناد غري
 .(1)أخربه رسوله عنه وألمره باالقتصار على ما أخربه الرسول عنه(

 ة في استحباب طلب العلو في اإلسنادما العل  
يبعد اإلسناد عن اخللل؛ ألن  كل  رجل من  بني  ذلك اإلمام ابن الصالح فقال: )العلو  
، ففي قل تهم قل ة جهات اخللل، ويف  أو عمداا  رجاله حيتمل أن يقع اخللل من جهته سهواا 
  .(2)كثرهتم كثرة جهات اخللل، وهذا جلي  واضح(

وقال احلافظ ابن حجر: )وإمنا كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إىل الصح ة وقل ة اخلطأ؛ 
ما من راو من رجال اإلسناد إال واخلطأ عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند  ألن ه 

 .(3)كثرت مظان التجويز، وكلما قل ت قل ت(

 و  ـأقسام العل
  العلو يف اإلسناد على مخسة أقسام:

: القرب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإسناد نظيف غري ضعيف، وذلك األول
من أجل  أنواع العلو
  .املطل  وهذا العلو   ،(4)

واألعمش وحنوهم أي  كشعبة ومالك والثوري    ة احلديث: القرب من إمام من أئم  الثاني
كثر العدد من ذلك اإلمام إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه   يقل  العدد فيه إىل ذلك اإلمام ولو

 -ملذكور فيه: )وكذلك كل  إسناد من اإلمام ااحلاكم يف املعرفة ، قالمنتهاهإىل أو  وسلم
 وهذا علو  . (5)ه عال(ت الرواية إىل ذلك اإلمام بالعدد اليسري فإن  ، فإذا صح  -يعين األعمش

 نسب .

                                 
 1احلاكم ، معرفة علوم احلديث ص -1
 290ابن الصالح، املقدمة ص -2
 .223ابن حجر، شرح النخبة ص - 3
 290ابن الصالح ، املقدمة ص - 4
 22احلاكم، معرفة علوم احلديث ص -5
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كالصحيحني واملعتمدة   إىل كتاب من كتب احلديث املشهورةبالنسبة  العلو   :الثالث
  :فروعهذا القسم أربعة عن ع ويتفر   وغريمها.

 .املصافحة :الرابع: املساواة. الثالث. أو اإلبدال : البدلالثاني. املوافقةألول: ا

فهي الوصول إىل شيخ أحد املصن فني من غري طريقه، ومث ل لذلك : فأما الموافقة
احلافظ ابن حجر بأن يروي البخاري  عن قتيبة عن مالك حديثا، قال: )فلو رويناه من 

العباس السراج عن قتيبة مثال  وبني قتيبة مثانية، ولو رويناه من طري  أيب نانطريقه كان بي
وبني قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا املوافقة مع البخاري  يف شيخه بعينه مع  بيننا لكان

 .(1)اإلسناد على اإلسناد إليه( و  لع

)هو الوصول إىل شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك اإلسناد  :اإلبدالوالبدل أو 
نب  بدال من قتيبة(مالك، فيكون القعإىل القعنب  عن بعينه من طري  أخرى 

(2). 

مع إسناد  -أي اإلسناد -من الراوي إىل آخره سناداإل)هي استواء عدد  ::والمساواة
أحد املصن فني؛ كأن يروي النسائي  مثال حديثا يقع بينه وبني النب  صلى اهلل عليه وسلم فيه 

 النب  صلى اهلل عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك احلديث بعينه بإسناد آخر إىل
يقع فيه بيننا وبني النب  صلى اهلل عليه وسلم أحد عشر نفسا، فنساوي النسائي  من حيث 

 .(3)العدد مع قطع النظر عن مالحظة ذلك اإلسناد اخلاص(

، (4): )وهي االستواء مع تلميذ ذلك املصنف على الوجه املشروح أوالوالمصافحة
العادة جرت يف الغالب باملصافحة بني من تالقيا، فنحن يف هذه ومسيت مصافحة ألن  

الصورة كأنا القينا النسائي  ، فكأنا صافحناه(
(5). 

 

                                 
 210النخبة املطبوع مع شرح ابن قطلوبغا صابن حجر، شرح  -1
 املرجع نفسه -2
 212ص املرجع نفسه -3
 يعين يف املساواة -4
 املرجع نفسه  -5
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 : فائدة
تابع لنـزول؛ إذ لوال نزول ذلك  قال ابن الصالح: )اعلم أن  هذا النوع من العلو  علو  

ه روى عن أن   ظفر السمعاين  مث حكى عن أيب امل .اإلمام يف إسناده مل تعُل أنت يف إسنادك(
ه مسعه هو أو شيخه من البخاري ، فقال أبو املظفر: ليس ادعى فيه أنه كأن   حديثاا  الفراوي  

، ولكنه للبخاري  نازل. مث قال ابن الصالح: وهذا حسن لطيف خيدش وجه هذا لك بعال  
 .(1)النوع من العلو، واهلل أعلم(

هذا م موت الراوي يف يتقد  م وفاة الراوي: وذلك بأن : ومن أنواع العلو العلو  بتقد  الرابع
، (2)يف العدديف السند اآلخر، وإن كان اإلسنادان متساويني الذي السند على موت الراوي 

ومن ذلك قول النووي يف التقريب: )فما أرويه عن ثالثة عن البيهقي عن احلاكم أعلى مما 
 .(3)(م وفاة البيهقي على ابن خلفلتقد  أرويه عن ثالثة عن أيب بكر بن خلف عن احلاكم، 

يخ قبل غريه. قال يخ، بأن يسمع الراوي من الش  ماع من الش  بتقد م الس   العلو  : الخامس
ستني سنة مثال، واآلخر ، ومساع أحدمها من يسمع شخصان من شيخ: )وميتاز بأن النووي  

 .(4)، وتساوى العدد إليهما، فاألول أعلى(من أربعني
 .إىل جعل األخريين قسما واحداوذهب بعضهم 

                                 
 291ابن الصالح، املقدمة ص -1
 ، وعزاه إىل اخلليلي يف اإلرشاد.912انظر: نور الدين عرت، منهج النقد ص -2
 2/218 -بشرحه التدريب -، التقريبالنووي   -3
 2/213 -بشرحه التدريب -التقريب ، النووي   -4
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  اإلسناد النازلاإلسناد النازل: ثانيا

عدد رجاله بالنسبة  الذي كثراإلسناد النازل هو )وضد العلو، وهو النـزول والنازل من 
 .1إىل سند آخر يرد به ذلك احلديث بعدد أقل (

عن  أخيحدثين  (2)سماعيلحدثنا إقال: بتسعة رجال، فرواه البخاري  ما  ه:ـمثال
زينب ابنة أن   عروة بن الزبيرعن  ابن شهابعن محمد بن أبي عتيق عن  (3)سليمان

أن  رسول اهلل  زينب ابنة جحشعن  أّم حبيبة بنت أبي سفيانحدثته عن  أبي سلمة
صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها يوماا فزعاا يقول: ال إله إال اهلل ، ويل للعرب من شر  قد 

 -وحل   بإصبعيه اإلهبام واليت تليها -أجوج مثل هذهاقرتب، فتح اليوم من ردم يأجوج وم
قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول اهلل، أنلك وفينا الصاحلون؟ قال : نعم، إذا كثر 

 اخلب ث".
) فهذا اإلسناد نازل، )ويقال إن ه أطول سندا يف البخاري ؛ فإن ه تساعي 
(4). 

، عن لليثحدثنا ا ،يحيى بن بكيرحدثنا  :فقال، -بثمانية رجال -بأقل من هذاورواه 
أم حدثته، عن  زينب بنت أبي سلمة: أن عروة بن الزبير، عن ابن شهاب، عن عقيل

أن النب صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنهن: زينب بنت جحش، عن حبيبة بنت أبي سفيان
 "...احلديث".وسلم دخل عليها فزعاا يقول: 

مان أخربنا شعيب عن حدثنا أبو الي بل قد رواه من وجه  آخر بسبعة رجال فقال:
: حدثنا ابن حدثنا مالك بن إمساعيل ، قال:بسبعة كذلك ومن وجه آخر الزهري  به.."

 )انظر الشكل(   به" عيينة أنه مسع الزهري   عن عروة ...

                                 
 280حممود الطحان، تيسري مصطلح احلديث ص - 1
 وأخوه الذي يروي عنه هو أبو بكر عبد احلميد.أويس عبد اهلل األصبحي   أيب وهو ابن -2
 .وهو ابن بالل -3
 باب يأجوج ومأجوج. ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند شرحه هلذا احلديث يف كتاب الفنت، -4
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 النبي صلى اهلل عليه وسلم

 زينب بنت جحش

 أبي سفيان ابنة أّم حبيبة

 زنيب ابنة أبي سلمة

 الزبير  عروة  بن    
 

 ريّ ـالزه   
 

عيينة               شعيب بن ابن عقيل                        محمد بن أبي عتيق                  
 أبي حمزة

 
أبو        مالك بن إسماعيل                  سليمان بن بالل                   الليث بن سعد 

 اليمان
 

 بن أبي أويس           يحيى بن بكيرعبد الحميد 
 

 إسماعيل بن أبي أويس

     )إسناد ثماني(              )إسناد سباعي(           )إسناد تساعي(           
 )إسناد سباعي(
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 أقسام النـزول:
، وهو مرغوب عنه، قال درك من تفصيل أقسام العلو  وهو مخسة أقسام، تفصيلها يُ 

: )النـزول شؤم(، وقال حيىي بن معني: ) اإلسناد النازل قرحة يف املديين  اإلمام علي  بن 
 الوحه(.  

  تنبيــه:
ة على زول ما جيربه، وجيعل له مزي  ـما إذا كان مع الن ثون من تفضيل العلو  استثىن احملد  

فظ ؛ كأن يوجد يف النازل زيادة يرويها ثقة، أو يكون رجال اإلسناد النازل أحلعايلاإلسناد ا
ثكم: عن سليمان هما أحب  إليكم أن أحد  أو أفقه، قال وكيع بن اجلر اح لتالمذته: "أي  

أحد ثكم و األعمش عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود عن النب  صلى اهلل عليه وسلم، أ
. قالوا: عن سفيان الثوري  عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود؟"

، األعمش شيخ ولكن سفيان عن !كمن ه أقرب إسنادا"، قال: "وحي  ؛ فإحنب  األعمش
 .(1)منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه"(

 

 الدرس التطبيقي
قراءة يف كتاب مقدمة ابن الصالح وغريه، والبحث يف العلو  النسب  وفروعه:  - 2

 املوافقة، والبدل، واملساواة، واملصافحة.
ثالثيات اإلمام أمحد واستخراجها من املسند، وكذلك ثالثيات اإلمام  الوقوف على - 1

 واستخراجها من صحيحه. البخاري  
 

                                 
 وعزاه إىل اإلرشاد. 911انظر: نور الدين عرت، منهج النقد ص -1
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  الحديث المسلسلالحديث المسلسل
 تعريفه:

)اسم مفعول من السلسلة وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة احلديد، لغة: 
 .(1)االتصال والتماثل بني األجزاء(وكأنه مسي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية 

واحدة  تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفةهو  :واصطالحا
 .(2)تارة و للروايةتارة  للرواة أو حالة واحدة

واحدة أو  حالةاالشرتاك يف واملعىن أن  املسلسل هو توايل رواة إسناده على  توضيح:
 .لروايةأو االشرتاك يف صفة واحدة ل .لهم صفة واحدةاالشرتاك يف 

 :ومن خالل هذا التوضيح ميكن تقسيم أنواع املسلسل إىل ثالثة أنواع

 المسلسل بأحوال الرواةاألول: النوع 
مثل حديث أيب عبد الرمحن الصناحبي عن معاذ المسلسل بأحوال الرواة القولية: المسلسل بأحوال الرواة القولية:   --1

يا معاذ واهلل إين ألحب ك"، ه، وقال: "هلل عيه وسل م أخذ بيدبن جبل أن  رسول اهلل صلى ا
ين  على ذكرك وشكرك فقال: "أوصيك يا معاذ ال تدعهن يف دبر كل  صالة تقول: اللهم أع

 .(3)أبا عبد الرمحن(، وأوصى به الصناحبي معاذ الصُّناحبي   ، وأوصى بذلكوحسن عبادتك"
مثل حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: أخذ   المسلسل بأحوالهم الفعلية:المسلسل بأحوالهم الفعلية:  --2

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي، فقال: "خل  اهلل عز  وجل  الرتبة يوم السبت، وخل  
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فيها اجلبال يوم األحد، وخل  الشجر يوم اإلثنني، وخل  املكروه يوم الثالثاء، وخل  النور 
  آدم عليه السالم بعد العصر من يوم يوم األربعاء، وبث  فيها الدواب  يوم اخلميس، وخل

 .(1)اجلمعة يف آخر اخلل  يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل"
تسلسل رواته بتشبيك كل واحد منهم بيد من رواه عنه.  وقد أخرجه فهذا احلديث 

حلسني املقرئ احلاكم تام ا مبينا هلذا التسلسل فقال: " ومن املسلسل شب ك بيدي أمحد بن ا
وقال: شب ك بيدي أبو عبد العزيز بن عمر بن احلسن بن بكر بن الشرود الصنعاين، وقال: 
شب ك بيدي أيب، وقال: شب ك بيدي أيب، وقال شب ك بيدي إبراهيم بن أيب حيىي وقال 
إبراهيم: شب ك بيدي صفوان بن سليم وقال صفوان: شب ك بيدي أيوب بن خالد األنصاري  

ب: شب ك بيدي عبد اهلل بن رافع، وقال عبد اهلل: شب ك بيدي أبو هريرة ، وقال وقال: أيو 
أبو هريرة: شب ك بيدي أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم وقال: خل  اهلل األرض يوم 

 .(2)السبت....احلديث"

مثل حديث أنس رضي اهلل عنه : : المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معاالمسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا  --33
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " ال جيد حالوة اإلميان حىت يؤمن بالقدر خريه قال: )قال رسو 

وشر ه، وحلوه ومر ه"، وقبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م على حليته، فقال: "آمنت 
بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه، وقبض أنس على حليته، فقال: آمنت بالقدر خريه وشر ه 

 وحلوه ومر ه(.
قوله: "آمنت بالقدر خريه كذلك ل القبض على اللحية من كل  الرواة، و وقد تسلسل فع
 وشر ه وحلوه ومر ه".

وقد أخرجه احلاكم تاما مبي نا هلذا التسلسل فقال: )حدثين الزبري بن عبد الواحد حدثين 
أبو احلسن يوسف بن عبد األحد القمين الشافعي مبصر قال حدثين سليم بن شعيب 
الكسائي  حدثين سعيد اآلدم حدثين شهاب بن خراش احلوشب قال: مسعت يزيد الرقاشي 

ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م : "ال جيد العبد حالوة حيدث عن أنس بن مالك قال: قا
اإلميان حىت يؤمن بالقدر خريه وشر ه حلوه ومر ه". قال : وقبض رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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وسلم على حليته فقال: "آمنت بالقدر خريه وشر ه"، قال: وقبض أنس على حليته فقال: 
وأخذ يزيد بلحيته فقال: آمنت بالقدر خريه آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه ، قال: 

وشر ه وحلوه ومر ه. قال: وأخذ شهاب بلحيته فقال: آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه. 
قال: وأخذ سعيد بلحيته فقال: آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه . قال: وأخذ سليمان 

:: وأخذ يوسف بلحيته فقال: قالبلحيته فقال:آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه. 
آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه. قال: وأخذ شيخنا الزبري بلحيته فقال: آمنت بالقدر 
خريه وشر ه وحلوه ومر ه. قال لنا أبو بكر الشريازي قال لنا احلاكم أبو عبد اهلل : وأنا أقول 

مر ه، وأخذ بلحيته، عن نية صادقة وعقيدة صحيحة: آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه و 
 .(1)وأخذ الشيخ أبو بكر بلحيته فقال: آمنت بالقدر خريه وشر ه وحلوه ومر ه(

 الثاني: المسلسل بصفات الرواةالنوع 
، مثل  المسلسل بصفات الرواة القولية:المسلسل بصفات الرواة القولية:  --2 احلديث املسلسل بقراءة سورة الصف 

مد بن كثري عن األوراعي فقد روى الرتمذي قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحن أخربنا حم
عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه قال: قعدنا نفرا 
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي  األعمال أحب  

وما يف األرض وهو سب ح هلل ما يف السموات إىل اهلل تعاىل لعملناه، فأنزل  اهلل عز  وجل  : 
، قال ابن سالم: فقرأها علينا العزيز احلكيم. يا أيها الذين آمنوا مل   تقولون ما ال تفعلون 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. قال أبو سلمة : فقرأها علينا عبد اهلل بن سالم. قال حيىي: 
قال عبد اهلل: فقرأها علينا فقرأها علينا أبو سلمة. قال: ابن كثري: فقرأها علينا األوزاعي  . 

 .(2)ابن كثري(
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كاتفاق أمساء الرواة، كاملسلسل باحملمدين، أو   المسلسل بصفات الرواة الفعلية:المسلسل بصفات الرواة الفعلية:  --1
ذلك، أو اتفاق نسبتهم كاملسلسل  حنواظ و أو احلف  ، (1)اتفاق صفاهتم كاملسلسل بالفقهاء

 .إىل غري ذلكباملدني ني أو البصري ني 

 المسلسل بصفات الروايةالنوع الثالث: 
 وتتعل  بثالثة أشياء:

 بصيغ األداء -أ
 ن الرواية.ابزم -ب
 مكان الرواية. -ج

 و" أفالنا كاحلديث املسلسل بقول كل راو من رواته :"مسعتالمسلسل بصيغ األداء: المسلسل بصيغ األداء: 
 "أخربنا" أو "حدثنا"...اخل

ومنه حديث ابن عباس  كاحلديث املسلسل بروايته يوم العيد.  المسلسل بزمان الرواية:المسلسل بزمان الرواية:
رضي اهلل عنهما قال: شهدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف يوم عيد فطر أو أضحى 

: ) فقد تسلسل لنا برواية كل  واحد من الرواة له يف يوم عيد(  .(2)...احلديث، قال العراقي 

 كاحلديث املسلسل بإجابة الدعاء يف امللتزم.   المسلسل بمكان الرواية:المسلسل بمكان الرواية:

كر احلاكم يف معرفة علوم احلديث مثانية أنواع للمسلسل، ومث ل لكل نوع، ذ تتمة: تتمة: 
إمنا ذكر صورا وأمثلة، واحل   أن أنواع التسلسل  ا ألنواع التسلسل،ليس حصر لكن ذلك 

 أكثر من ذلك.
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 تلخيص ما ذكر: )انظر الشكل( 

  المسلسل بأحوال الرواةالمسلسل بأحوال الرواة

 
المسلسل بأحوال                                           المسلسل بأحوال

 المسلسل بأحوال
الرواة القولية   الرواة الفعلية                                             الرواة القولية 

 والفعلية
  المسلسل بصفات الرواةالمسلسل بصفات الرواة

 
المسلسل بصفات المسلسل بصفات الرواة القولية                               

 الرواة الفعلية
  المسلسل بصفات الروايةالمسلسل بصفات الرواية

 
المسلسل بصيغ األداء      المسلسل بزمان الرواية      المسلسل بمكان الرواية
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 أفضل المسلسالت   
وخريها ما كان فيه داللة على اتصال السماع، وعدم التدليس، ومن ) قال ابن الصالح:

 .(1)الضبط من الرواة(فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد 

 ما درجة الحديث المسلسل:
من اخللل يف ال ارتباط بني التسلسل والصح ة، بل مل يسلم من األحاديث املسلسلة 

وإن صح  أصل املنت من غري طري  التسلسل إال القليلتسلسلها 
(2). 

 المصنفات في الحديث المسلسل:
 حديثا. 81شتملت على املسلسالت الكربى، جلالل الدين السيوطي، وقد ا -2
املسلسلة، حملمد عبد الباقي األيويب، وقد اشتملت  ثاملناهل السلسة يف األحادي -1
 .حديثا  121على 

 

 الدرس التطبيقي
 قراءة  يف كتاب التبصرة والتذكرة للعراقي. وكتاب معرفة علوم احلديث للحاكم. -2
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