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 المحاضرة األولى

 :لخطوات دراسة الحديث المعلو   

 :)1(سننطلق في بيان هذه الخطوات من نص ِّ إمامين من أئمة العلل هما

ي واإلمام أبو الحسن علي بن ، هـ(262المتوفى سنة )ت  اإلمام أبو يوسف يعقوب بن شيبة السُدوسِّ
ارُقطني    هـ( رحمهما الله تعالى.385)ت ُعَمر الد 

ولم يتكلم أحٌد على علل األحاديث بمثل كالم »هـ(: 904قال عبُد الغني بُن سعيد األزدي )ت 
ارُقطني  يعقوب، وع  . )2(«لي بن المديني، والد 

 رحمه الله  :كالُم يعقوب بنِّ شيبة

من طريق أبي  «تابعوا بين الحج والعمرة»حديَث:  رحمه الله وقد ساق ابن عساكر قال الحافظ
م بن ُعَبيد الله  «تابعوا بين الحج»قال أبو يوسف: ، قال: "يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي حديٌث رواه َعاصِّ

م بن ُعَمر بن الخطاب وهو مضطرب الحديث، فاختلف عنه فيه، فرواه َعْن عاصم: عبيد الله بن  ُعَمر، بن َعاصِّ
وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا: عبيُد الله بن ُعَمر فإنه َوَصله وجو ده فرواه عنه َعْن عبد الله بن 

( َعن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه ُعَمر، رواه مرة أخرى َعْن 55َعامِّر بن ربيعة، َعْن أبيه، َعْن ُعَمر)
م وقد بين ابُن عيينة ذلك في حديثه ُعَمر َعن النبي صلى الله علي ه وسلم، وال نرى هذا االضطراب إال من َعاصِّ

م يقول: َعْن عبد الله بن َعامِّر بن ربيعة َعْن أبيه َعْن ُعَمر،  قال علي بن المديني: قال سفيان بن عيينة: كان َعاصِّ
 . )3(«ومرة يقول: َعْن عبد الله بن َعامِّر َعْن ُعَمر وال يقول َعْن أبيه

ارُقطني     رحمه الله: َكالُم الد 

تابعوا بين »: َمر َعن الن بي  صلى الله عليه وسلمفقد سئل َعْن حديثِّ َعامِّر بنِّ ربيعة العدوي َعْن عُ 
ُم بُن ُعَبيد «الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقَر والذنوبَ  م بن ُعَمر  اللهالحديث، فقاَل: "يرويه َعاصِّ بن َعاصِّ

بن الخطاب ـ ولم يكن بالحافظ ـ َرواُه َعْن عبدِّ الله بنِّ َعامِّر بن ربيعة َعْن أبيه َعْن ُعَمر، وكان يضطرُب فيه، 
فتارًة ال يذكر فيه َعامِّر بَن ربيعة فيجعله َعْن عبد الله بن َعامِّر َعْن ُعَمر، وتارًة يذكر فيه، َحد ث به عنه: ُعبيد الله 

َمر، ومحمـد بن َعجـالن، وسـفيان الثــوري، وشـريك بن عبـد الله، واختلف عنهم؛ رواه ابُن ُعيينة عنه فباَن بن عُ 
                                                           

 عل للدكتور علي الصياح وفقه الله مع بعد اإلضافات.مأخوذة من كتاب كيف ندرس الحديث المالثالث األولى  المحاضرات (1)

 (.2/53: )ترتيب المدارك (2)

 (.23/234تاريخ دمشق ) (3)
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م بن ُعَبيد الله ال من قِّبل من رواه عنه، فأم ا روايُة عبيد الله بن ُعَمر َعْن  االضطراب في اإلسناد من قبل َعاصِّ
م فرواُه زُهير، وابن نمير، وعبدة بن س ليمان، وأبو حفص األبار، وأبو بدر، ومحمد ابن بشر َعْن عبيد الله، َعاصِّ

فاتفقوا على قوٍل واحٍد، وأسندوه َعْن عبد الله بن َعامِّر َعْن أبيه َعْن ُعَمر، وخالفهم علي بن مسهر، وأبو أسامة، 
م  ويحيى بن سعيد األموي فرووه َعْن عبيد الله، ولم يذكروا في اإلسناد َعامِّر بن ربيعة، ورواه ابُن عجالن َعْن َعاصِّ

َفَجو د إسناده خالُد بُن الحارث عنه، وَخالفه بكُر بُن صدقة َعْن ابن َعجالن فلم يذكر في اإلسناد َعامِّر بن 
م واختلف عنه؛ فقال حسيُن بُن  ربيعة، وتابعه الليُث بُن سعد على إسناده إال أنه وقفه، ورواه الثوريُّ َعْن َعاصِّ

م َعْن عبد الله بن َعامِّر َعْن أبيه َعْن ُعَمر، وَخالفه أبو أحمد الزبيري  فرواه َعْن حفص: َعْن سفي ان َعْن َعاصِّ
م َعْن عبد الله بن َعامِّر َعْن  الثوري فنَقَص من إسنادهِّ َعامِّر بَن ربيعة، ورواه محمُد بُن كثير َعْن الثوري َعْن َعاصِّ

م، واختلف عنه أبيه َعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذ  كر فيه ُعَمر، ورواُه َشريُك ابن عبد الله َعْن َعاصِّ
فأسنده يحيى بن طلحة َعْن َشريك وجو د إسناَده، وَخالفه أسباُط بُن محمد َعْن شريك فلم يذكر في اإلسناد 

م َعْن عبد الله بن َعامِّر َعْن أبيه عَ  ْن النبي صلى الله عليه عامراً. وقال عثماُن بُن أبي شيبة َعْن شريك َعْن َعاصِّ
م فجو د إسناَده وبين أن  عاصمًا كان يضطرب فيه؛ فمرًة  وسلم، ولم يذكر ُعَمر. ورواُه سفياُن بُن عيينة َعْن َعاصِّ
ينقُص من إسنادهِّ رجاًل، ومرًة يزيد فيه، ومرًة يقفه على ُعَمر، وقال ابُن ُعيينة: وأكثر ذلك كان يقوله َعْن عبد الله 

 . )4(«َعْن أبيه َعْن ُعَمر َعْن النبي صلى الله عليه وسلم..بن َعامِّر 

ارُقطني  في كالمِّهَما السابق علَة حديث ُعَمر بن الخطاب َعْن الن   صلى الله  بي  بي ن يعقوُب بُن شيبة، والد 
 :بياناً شافياً، واشتمل بيانهما لعلة الحديث على عدة خطوات مرتبة «تابعوا بين الحج والعمرة...»عليه وسلم: 

 الخطوة األولى: تخريج الحديث:

عاصم بن قم يعقوب بن شيبة والدارقطني بالتخريج الموسع للحديث وذلك ظاهر في ذكرهم للرواة عن 
 عبيد الله.

 .تحديد مدار الحديث :ثانيةالخطوة ال

تابعوا »بدأ يعقوُب بذكرِّ الراوي الذي تلتقي عنده األسانيد وهو مدار الحديث وذكر اسمه كاماًل فقال: 
م بنِّ ُعَمر بن الخطاب «بين الحج م بن ُعَبيد الله بنِّ َعاصِّ ارُقطني  «حديٌث رواه َعاصِّ  .، ونحوه قول الد 

ُه ومولدُه ووفاتُه وموطنُه وأشهر أو تحديد الراوي مدار الحديث من حيُث اسُمُه ونسبُ  فالخطوة الثانية
، وقد ُعني المحدثون بمعرفة الرجال من جميع النواحي المتقدمة؛ فمن أو أجل شيوخه، وأشهر تالميذه أبرز

الناحية االسمية ُعُنوا بإزالة اإلبهام وتعيين أسماء الرواة وآبائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وضبطوا ذلك بغاية 
                                                           

ارُقطني (4)  (.757-2/725) :علل الد 
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، وكذلك اه تمييزاً دقيقاً اٍو عما سو الدقة، وبينوا ما هو على ظاهره من األنساب وما ليس على ظاهره، وميزوا كلَّ ر 
 الرواة مولداً ووفاًة وسماعاً.ُعُنوا بتواريخ 

تواريخ الرواة والوفيات... وهو فنٌّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به قال السخاويُّ رحمه الله: "
 . )5("للمسلمين، ال يستغنى عنه

لك نب من علوم الحديث؛ فمن توللمتقدمين أقوال كثيرة دقيقة دالة على مدى اهتمامهم بهذا الجا
ياث: بن غا، وقوُل حفص  )6(اُة الكذب، استعملنا لهم التاريخ"لما استعمل الرو األقوال: قوُل سفيان الثوري: "

لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول ، وقوُل حس ان بن زيد: " )7(ذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنينإ"
 . )8("قر بمولده عرفنا صدقه من كذبهللشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أ

احث وهذه الخطوة من األهمية بمكان حيث إن  أسماء الرجال وأنسابهم وكناهم قد تتشابه مما يوقع الب
 في أوهام كبيرة.

األسماء كثيرًا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها... وقد يقول ل المعلميُّ ـ رحمة الله عليه ـ "قا
المحدث كلمة في راٍو فيظنها السامع في آخر، ويحكيها كذلك وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخطئ 
بعض من بعده فيحملها على آخر؛ ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف األسدي، حكى  بن
عباس الدوري َعْن يحيى بن معين توثيق األو ل، وتضعيف الثالث، فحكى ابُن أبي حاتم َعن الدوري  َعْن ابن 

ل، فذكرت له حكاية الدوري  َعن ابن معين معين توثيق الثاني وَوه مه المزيُّ، ووثق أبو داود الثالث وضعف األوَّ 
بن ثابت العبدي وغيرهما... وفي الرواة ُعَمر بن افقال: َغلِّط عباس، وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد 

 . )9("نافع مولى ابن ُعَمر، وعمر بن نافع الثقفي

 تنبيهان:

األصلي وهو التعريف بالراوي المدار ال  عدم التوسع في هذه الخطوة بحيث تخرج َعْن مقصودها/ 7
ترجمته ترجمًة مستوفية؛ فمثاًل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن ُعَمر، ونافع مولى ابن ُعَمر، والزهري، 
                                                           

 75/ 5: فتح المغيث (5)

 89/ 7الكامل  (6)

 .477ص  :الكفاية (7)

 .757/ 7: الجامع للخطيب  (8)

 (65-7/62) :التنكيل  (9)
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ومالك بن أنس وغيرهم من كبار األئمة المشهورين بالثقة والعدالة ال حاجة لإلطالة في تراجمهم لشهرتهم بل 
 .ختصريكتفى بتعريف م

العناية بالرجوع إلى المصادر األصلية المتقدمة التي ُعنيت بهذا الجانب ـ كتاريخي البخاري الكبير، / 2
واألوسط، والجرح والتعديل وغيرها ـ قدر اإلمكان؛ ألن  في رجوع الباحث للمصادر األصلية المتقدمة تعميقاً 

 .ُدْربة على طرائقهم في التأليف وغير ذلك من الفوائدلعالقة طالب العلم بها، وفهماً لكالمهم في هذا الشأن، و 

 :بيان حال الراوي الذي تلتقي عنده األسانيد

دار من حيُث القوة والضعف فقال: "وهو مضطرب بعد تحديد المدار بي ن يعقوُب بُن شيبة حاَل الم
ارُقطني : "  ."ولم يكن بالحافظالحديث"، وقال الد 

 :دراسة حال الراوي من حيث القوة والضعف، ويراعى في دراسة حال المدار أمور وعند

 هل هو ثقة أو ضعيف أم فيه تفصيل؟/ 7

 .هل حديثه َعْن جميع شيوخه متساٍو أو فيه تفصيل؛ فقوي َعْن بعضهم، وضعيف َعن البعض اآلخر/ 2

 .عضهل حديث تالميذه عنه متساٍو أو فيه تفصيل؛ فبعضهم أقوى من ب/ 5

هل حديثه مستقيم طوال عمره أم طرأ عليه تغير واختالط؟ وهل هذا التغير ضار أم غير ضار؟ وهل / 9
 .حد ث بعد التغير أم ال؟ وهل ظهرت له مناكير بعد التغير أم ال؟ وال بدَّ من تحديد مبدأ التغير واالختالط بدقة

 .ذلكَ هل حديثه في جميع األماكن متساٍو، أم فيه تفصيل؟ وسبُب / 3

هل ُوصف بالتدليس؟ وهل ثبت عنه ذلك؟ وما نوُع تدليسه؟ وهل هو مكثر منه أم مقل؟ وهل / 6
تدليسه عام في شيوخه أم خاص ببعض الشيوخ؟ وهل يدلس َعن الثقات فقط أم َعن الثقات والضعفاء؟ وكيفية 

 .تعامل األئمة مع حديثه المدلس

فإن ثبت أنه يرسل ينظر في ثبوت سماعه من  هل هو يرسل َعْن شيوخه؟ وهل ثبت عنه ذلك؟/ 5
 .شيوخه؟ ويعتنى بكالم اإلمام البخاري في تاريخه الكبير واألوسط وتصرفاته في الصحيح

كالٌم نفيٌس في كيفية البحث َعْن أحوال الرواة في كتب   وللعالمة عبد الرحمن المعلمي رحم الله هذا، 
 ذكر هنا ملخص كالمه.أ الجرح والتعديل في كتابه القي م التنكيل،
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من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث َعْن حال رجل وقع في سنٍد فعليه رحمه الله: " قال
  :أن يراعي أموراً 

 .إذا وجد ترجمة بمثل ذاك االسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل :األول

إن تيسر له ليتحقق أن  ما فيها ثابت َعْن مؤلف  ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها : الثاني
 .الكتاب

إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض األئمة فلينظر أثابتٌة هي َعْن ذاك  : الثالث
 اإلمام أم ال؟

 .ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن  األسماء تتشابه : الرابع

فليبحث َعْن عبارة فالن؛  ن" أو "ضعفه فالن" أو "كذبه فالن"وثقه فالالترجمة "إذا رأى في  : الخامس
 ".هو كذابن قال "هو ثقة" أو "هو ضعيف" أو "فقد ال يكو 

أصحاب الكتب كثيرًا ما يتصرفون في عبارات األئمة بقصد االختصار أو غيره، وربما يخل  : السادس
 .ذلك بالمعنى

(: وينبغي أن يتأمل أيضًا أقوال المزكين ومخارجها... 7/57قال ابن حجر في لسان الميزان ) : السابع
فمن ذلك أن الدوري قال َعن ابن معين إنه سئل َعن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ 

له أن أبا حاتم فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل َعْن محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة. ومث
قيل له: أيهما أحـب إليك يونس أو عقيل؟ فقال: عقيـل ال بأس به. وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل َعْن 
عقيل وزمعة ابن صالح فقال: عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختالف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد 

 .الً في وقت وجرحه في وقت آخرمن اختالف كالم أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رج

 .ينبغي أن يبحث َعْن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله : الثامن

ليبحث َعْن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطالحه مستعينًا على ذلك بتتبع كالمه  : التاسع
 .في الرواة واختالف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كالمه بكالم غيره

بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة  وتعديل فينبغي البحث َعْن ذاتإذا جاء في الراوي جرح  : العاشر
 . )10("أو محبة

                                                           
 (52-7/62التنكيل )ينظر   (10)
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 :ومما تقدم يتبين

بل ربما راجع الباحث عشرات  -كما يظن البعض   -حال الراوي ليست باألمر الهي ن أن  دراسة  -أ 
فائدة معينة، أو التحقق منها، وربما بدأ بدراسة حال الراوي من الكتب، ودرس عشرات األسانيد للبحث َعْن 

 :مولده ونشأته إلى وفاته الستخالص حكم دقيق لحاله، وتأمل حال السلف في هذا الباب

جاء يحيى ابن معين إلى عف ان ليسمع منه  بُن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي رحمه الله: "قال محمُد  ــ 1
أما سمعتها من أحد؟ قال: نعم حدثني سبعة عشر نفسًا َعْن حماد، قال: والله ال كتب حماد بن سلمة فقال: 

حدثتك، فقال: إنما هو درهم، وأنحدُر إلى البصرة فأسمع من التبوذكي  قال: شأنك، فانحدر إلى البصرة، وجاء 
لثامن عشر، قال: إلى التبوذكي، فقال له: أما سمعتها من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر وأنت ا

وما تصنع بهذا؟ قال: إن  حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميـ َز خطأه من خطأ غيره؛ فإذا رأيُت أصحابه 
  . )11("اجتمعوا على شيء علمُت أن  الخطأ من حماد نفسه

ولقد دخلُت حمص وأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه وكتبت النسخ قال ابن حبان رحمه الله:  ــ 2
  ثقة مأموناً؛ ولكنه كان مدلساً".على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته 

دون الرجوع إلى هو الجاري في كثير من األحيان،  كمايعتمد على الكتب المتأخرة فقط،   أنَّ من -ب 
ذا الراوي المصادر األصلية المتقدمة من تواريخ وسؤاالت وعلل وغيرها قد قص ر وربما فاته الشيء الكثير َعْن ه

 .المعين

  :ذكر الرواة َعن المدار وبيان اختالفهم عنه 3- 

ختالفهم فقال: َعن المدار وبين ابعد تحديد المدار، وبيان درجته في الرواية ذكر يعقوب بن شيبة الرواة 
فاختلف عنه فيه، فرواه َعْن عاصم: عبيد الله بن ُعَمر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا عبيُد الله "

َعن النبي صلى الله عليه  ن ربيعة، َعن أبيه، َعن ُعَمربن ُعَمر فإنه َوَصله وجو ده، فرواه عنه َعْن عبد الله بن َعامِّر ب
: "ُعَمر، رواه مرة أخرى َعْن ُعَمر َعن النبي صلى الله  وسلم فلم يذكر فيه ارُقطني  حد ث به عليه وسلم". وقال الد 

 ."عنه: عبيد الله بن ُعَمر ومحمد بن عجــالن وســفيان الثــوري وشـريك بن عبد الله، واختلف عنهم

فمدار المدار، قال ابن حجر: "فاقهم َعن ذكر الرواة َعن المدار وبيان اختالفهم وات فالخطوة الثالثة
 . )12(الحقيقة على بيان االختالف" التعليل في

                                                           
 .402نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، ص   (11)

 (2/572النكت)  (12)
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 :ويراعى هنا أمور

التأكد من سالمة اإلسناد إلى الراوي َعن المدار، وأنه ثابت عنه؛ فإن لم يكن ثابتًا فال يعتمد عليه / 7
 .وال يذكر إال  من باب التنبيه عليه

الراوي َعن المدار؛ فإن كان هناك اختالف يُْدرس للتحقق من التأكد من عدم وجود اختالف على / 2
 .الرواية الراجحة

 .دراسـة حال الراوي وبيان درجته مـن حيُث الرواية، وال يتوسع في ترجمته بل يذكر ما يفي بالغرض/ 5

ترتيب الروايات َعن المدار حسب االتفاق واالختالف؛ فُيقال مثاًل: اختلف َعن الزهري على / 9
 .األول : رواه فالن، وفالن ـ في الراجح عنه ـ َعن الزهري ..... يذكر الوجه :سة أوجهخم

 . الثاني : رواه فالن، وفالن ـ في الراجح عنه ـ َعن الزهري ..... يذكر الوجه. وهكذا

  :الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح الخطوة الرابعة:

ــم  ارُقطني  أن  سبب االضطراب في الحـديث من َعاصِّ بعد الخطوات السابقة بين يعقوب بن شيبة، والد 
وال نرى هذا االضطراب إال من ا يدلُّ على ذلك فقاَل يعقـوُب: "بن ُعَبيد الله نفســه ال مــن الرواة عنــه، وذَكــرَا م

م، وقد بين ابُن عيينة ذلك في حديثه قال علي  م يقول: َعنْ َعاصِّ  بن المديني: قال سفيان بن عيينة: كان َعاصِّ
ر َعْن ُعَمر وال يقول َعن أبيه"، وقال الله بن َعامِّر بن ربيعة َعْن أبيه َعْن ُعَمر ومرة يقول: َعْن عبد الله بن َعامِّ عبد

ارُقطني : " م فجوَّد إسناده وبين أن عاصمًا كان يالد  ضطرب فيه؛ فمرة ينقص من ورواه سفياُن بُن عيينة َعن َعاصِّ
 ".إسناده رجاًل ومرة يزيد ومرة يقفه على ُعَمر

إذًا الخطوة الرابعة الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح؛ وهذه من أهم خطوات الدراسة 
ا يعرف فضل وبها يتميز الناقد البصير من غيره، ومن خاللها يتبين دقة نظر الباحث، وعمق معرفته بالعلل، ومنه

 علم األئمة المتقدمين وبراعتهم ودقتهم.
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 المحاضرة الثانية

 قرائن التعليل:

والذي يجري رحمه الله: " هناك قرائن وقواعد طبقها األئمة للموازنة بين الروايات المعلة، قال ابن حجر
 يرجحون بالقرائن".لقبول والرد، بل على قواعد المحدثين أنهم ال يحكمون عليه بحكم مستقل من ا

فيه خالف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة الهادي َعْن قبول زيادة الثقة: " وقال ابُن عبد
مطلقاً، ومنهم من ال يقبلها؛ والصحيح التفصيل وهو أنها تُقبل في موضع؛ دون موضع فتقبل إذا كان الراوي 
الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: 

في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم « لمينمن المس»
في ذلك حكماً عاماً فقد غلط؛ بل كل زيادة لها حكم يخصها؛ ففي موضع يجزم بصحتها.. وفي موضع يغلب 

ي موضع يتوقف ؤها.. وفعلى الظن صحتها.. وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة.. وفي موضع يغلب على الظن خط
 . )13(في الزيادة"

الرحمن منهم كيحيى بن سعيد القطان، وعبدوأمَّا أئمُة الحديثِّ فالمتقدمون قال العالئيُّ رحمه الله: "و 
بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم  

رازيين، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كلُّ كالبخاري ، وأبي حاتم، وأبي زرعة ال
هؤالء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبواًل ورد ًا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، وال 

 "نه إن شاء اللُه تعالىيحكمون في المسألة بُحْكٍم ُكلي  يعم جميَع األحاديث، وهذا هو الحق الصواب كما سنبي
)14(. 

بهذه القرائن والطرق، وأحيانًا تفهم وتستنبط من صنيعهم؛ فمن تلك الطرق واألئمُة يصرحون أحيانًا 
 :والقرائن

 .الترجيح بالحفظ واإلتقان والضبط/ 7

 .الترجيح بالعدد والكثرة/ 2

 .سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور / 5

                                                           
 (538-2/535شرح علل الترمذي )  (13)

 (590-7/554األفكار ) توضيح  (14)
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 .أصحاب الراوي المقدمين فيهالترجيح بالنظر إلى / 9

 .الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها/ 3

 .الترجيح بالزيادة/ 6

 .عدُم وجودِّ الحديث في كتب الراوي الذي ُروي الحديث عنه/ 5

 .شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر/ 8

 .وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق / 4

 .فرد َعْن إمام مشهور وله تالميذ كثيرونالت/ 70

 .تحديُث الراوي في مكان ليس معه كتبه/ 77

 .التحديث بنزول مع إمكانية العلو في السماع/ 72

 .عدم العلم برواية الراوي عمن روى عنه، أو عدم سماعه منه/ 75

 .إمكانية الجمع بين الروايات عند التساوي/ 79

 .تهرواية الراوي َعْن أهل بي/ 73

 .اختالف المجالس وأوقات السماع/ 76

 .ورود الحديث بسلسلة إسناد لم يصح منها شيء / 75

 .التحديث من كتاب / 78

 .ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه/ 74

 .مشابهة الحديث لحديث راٍو ضعيف / 20

فهذا قرينة على أن يروي الرجل الحديَث على وجهين: تارًة كذا، وتارًة كذا، ثم يجمعهما معاً؛ / 27
 .صحتهما معاً 

 .قبول الراوي للتلقين/ 22

 .ورود الحديث َعْن راٍو وقد ورد عنه ما يدل على خالفه موقوفاً  / 25
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د اختالف أو لم يوجد ـ على تفصيل في ذلك ـ / 29  مخالفة الراوي لَما روى سواء ُوجِّ

 .اضطراب إحدى الروايات/ 23

 .داللة الرواية على الكذب/ 26

شهرة الراوي بأمر معين؛ كاختصار المتون، أو اإلدراج فيها، أو الرواية بالمعنى، أو التصحيف في / 25
 .األلفاظ أو األسماء، أو قصر األسانيد، أو جمع الرواة حال الرواية

رحمه  بُن حجرلحافظ اوالحق أنَّ قرائن الترجيح كثيرة ال تنحصر؛ فكلُّ حديٍث له نقٌد خاص. قال ا
ووجوه الترجيح كثيرة ال تنحصر وال ضابط لها بالنسبة إلى جميع األحاديث، بل كل حديث يقوم به الله: "

ترجيح خاص، وإن ما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون 
 "كل حديث بمفرده  في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في

)15(. 

قاعدٌة مهمٌة: حذ اق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، الحنبلي: " ابُن رجبالحافظ وقال 
ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فالن، 

ما ال يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى وال يشبه حديث فالن، فيعللون األحاديث بذلك، وهذا م
 . )16(خصوا بها َعْن سائر أهل العلم"مجرد الفهم والمعرفة التي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (2/572النكت )  (15)

 (538-2/535شرح علل الترمذي )  (16)
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 المحاضرة الثالثة

 جهود المعاصرين في بيان علم العلل:

فــي ســبيل الحفــاظ علــى تــراث األمــة تحقيقــاً ودراســة وتعليمــاً، ومــن ذلــك العنايــة  تبــذلهنــاك جهــود طيبــة 
 بجانب الحديث وعلومه، ومنه العناية بعلم "علل الحديث".

وهــذه العنايــة جــاءت مــن جهــات عــدة منهــا: الجامعــات اإلســالمية فــي مختلــف البلــدان، ومــن دور النشــر 
 .)17(يهموالتحقيق، ومن أفراد مخلصين غيورين على سنة نب

 وهي: ثالثة طرق ذه العنايةسلكْت هقد و 

 تحقيق كتب العلل التطبيقية والنظرية، من ذلك:أوال: 

 ".-رواية أبي الحسن محمد بن أحمد بن البراء -(259تلعلي بن المديني )العلل " -
 "  -رواية ابنه عبد الله بن أحمد عنه-: لإلمام أحمد بن محمد بن حنبلالعلل ومعرفة الرجال" -
مننن كنننالم أبننني عبنند اللنننل أيمننند بنننن ينبننل فننني علنننل الحنننديث ومعرفننة الرجنننال ممنننا روا  المنننروذ ، " -

 "والميموني، صالح بن أيمد بن ينبل
 (.267" لمسلم بن الحجاج )تالتمييز" -
 ."الكبير (254)تعلل الترمذ " -
 .(620)ت قدامة (" البن577)ت"المنتخب من العلل للخالل -
 (.  575" البن عمار الشهيد )تلمسلم بن الحجاجعلل األياديث في كتاب الصحيح " -
 (".525البن أبي حاتم )تعلل الحديث " -
 ".األياديننث التني خولننا فيهننا مالنك بننن أننن "، و""التتبنع، و"العلنل الننواردة فني األياديننث النبويننة" -

 .هـ( 583كلها للدارقطني )ت 
 (.907الد مشقي )ت ألبي مسعود  ""األجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم -

                                                           
ريخي للــدكتور خلــدون التصــنيف فــي الســنة النبويــة مــن بدايــة المنتصــف الثــاني للقــرن الرابـع عشــر الهجــري إلــى الوقــت الحاضــر: عــرض تــأيراجـع:  (17)

جهــود و . 5241وهــي رســالة نفيســٌة فــي بابهــا، طبعــت ضــمن بحــوث "نــدوة عنايــة المملكــة العربيــة الســعودية بالســنة والســيرة النبويــة" ســنة األحــدب، 
 .ن في خدمة السنة المشرفة" لمحمد أبو صعيليكالمعاصري
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 ".الفصنل للوصنل المندرج فني النقنل""، و "يديث الستة من التنابعين وذكنر قرقنل واخنتالو وجو نل -
 (.965كالهما للخطيب البغدادي  )ت

 (984" للُجْرجاني  )تعلة الحديث المسلسل في يوم العيدين" -
 .(795البن الجوز ُّ )ت "العلل المتنا ية في األياديث الوا ية"  -
 (.  628"البن القطان )ت الو م واإلبهام الواقعين في كتاب األيكامبيان "  -
 (.599" البن عبد الهادي )ت"تعليقة على علل ابن أبي ياتم -
 (.537البن القيم الجوزية )تتهذيب سنن أبي داود وإيضاح عللل ومشكالتل" " -
 (.583" البن رجب )تشرح علل الترمذ " -

 ية في علم العلل:دراسات تأصيلية نظرية أو تطبيقثانيا: 

وبعضــها دراســة لمصــطلح مــن مصــطلحات  دراســات عامــة فــي علــم علــل الحــديث، وهــي متنوعــة فبعضــها 
كتب العلل، وبعضها دراسة لقرينـة مـن القـرائن المسـتعملة فـي كتـب العلـل، وبعضـها دراسـة وبيـان مـنهج أحـد أئمـة 

 :وهي كاآلتيفن "علل الحديث"، العلل في هذا ال

همـام  الـدكتور "، تـأليفدراسة منهجية في ضوء شرح علل الترمنذ  البنن رجنب الحديث:العلل في " -
 .7900سعيد، طبع 

 ، دار الوفاء جدة.7906، 7خليل مال  خاطر، ط الشيخ " تأليفالحديث المعلول" -
: بيان الو م واإلبهام الواقعين في كتاب األيكنام ألبني الحسنن علم علل الحديث من خالل كتاب" -

 .المغرب ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية7973" تأليف: إبراهيم بن الصديق، نابن القطا
ألفية علنل الحنديث المسنماة شنافية الغلنل منع شنريها المختصنر المسنمى مزينل الخلنل عنن أبينات " -

 ، دار الوطن.7973، 7" كالهما لمحمد األثيوبي، طشافية الغلل
، 7976، ســنة 7المليبــاري، طعبــد اللــه حمــزة الــدكتور  " تــأليف:قواعنند وضننواب  الحننديث المعلننول:" -

 المكتبة المكية، ودار ابن حزم.
 .7920، 7" تأليف: ماهر الفحل، طأثر علل الحديث في اختالو الفقهاء" -
، 7مصـطفى العـدوي، ط الشـيخ " تـأليفشرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصنطلح الحنديث" -

 ، مكتبة ماجد عسيري.7920
الـدكتور  " تـأليف:البخارّ  في تصحيح األياديث وتعليلها من خالل الجنامع الصنحيح منهج اإلمام" -

 ، دار ابن حزم.7927، 7بكر الكافي، ط يأب
 ، مكتبة الرشد.7929، سنة 7عبد السالم علوش، ط " تأليف:تعليل العلل لذو  المقل" -
ه بـن محمـد عب ـاس، طبـع وصـي اللـالـدكتور  " تـأليف:علم علل الحديث ودور  في يفظ السنة النبوية" -

 .7923ضمن بحوث "ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية" سنة 
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علــي الصــي اح، طبــع ضــمن بحــوث "نــدوة الــدكتور  " تــأليف:جهننود المحنندثين فنني بيننان علننل الحننديث" -
 .7923عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية" سنة 

 .7977جامعة مرمرة، تركيا، ماجستير، " للباحث: أيخان تكين،الحديث علم علل" -
" للباحـث: فـاروق يوسـف، الجامعـة قبقات الرواة عن اإلمام الز رّ  ممن لل رواية فني الكتنب السنتة" -

 .7977اإلسالمية، ماجستير،
عـــة " للباحـــث: أســـعد حلمـــي، الجاممننننهج التعلينننل عنننند اإلمنننام الترمنننذ  منننن خنننالل كتابنننل الجنننامع" -

 .7975األردنية،
االخننتالو علننى الننراو  وأثننر  علننى الروايننات والننرواة: مننع دراسننة تطبيقيننة علننى مرويننات يمنناد بننن " -

 .7976حاكم المطيري، ماجستير، جامعة أم القرى،  دكتور" للسلمة في الكتب الستة
يم مقبـــل، " الباحـــث عثمـــان ســـلاإلمنننام ابنننن الجنننوز  وكتابنننل العلنننل المتنا ينننة فننني األيادينننث الوا ينننة"  -

 .7975الجامعة األردنية،
معمنر بنن  -مواقن الرواة وأثر ا في علل الحنديث : دراسنة نظرينة تطبيقينة منن خنالل علنل ينديث " -

 .7978"، الباحث أحمد يحيى أحمد الكندي، الجامعة األردنية،راشد وإسماعيل بن عياش
 للـــدكتور"، دراسنننة نظرينننة وتطبيقينننة فننني كتننناب علنننل الحنننديث البنننن أبننني يننناتم الحنننديث المنكنننر :" -

 .7920عبدالسالم أحمد محمد أبوسمحة، الجامعة األردنية،
"، الباحــث الحســين محمــد حســين، جامعــة محمــد ابننن رجننب الحنبلنني ومنهجننل فنني علننل الحننديث" -

 .7920الخامس، 
" الحننافظ ابننن يجننر فنني كتابننل فننتح البننار  قننرائن التننرجيح فنني المحفننو  والشنناذ وزيننادة الثقننة عننند" -

 .7974، ماجستير، الجامعة اإلسالمية، سجل بتاريخ رحمه الله نادر العمراني دكتورلل
ــمنننهج اإلمننام أيمنند فنني إعننالل األياديننث" - بشــير علــي عمــر، دكتــوراه، الجامعــة اإلســالمية،  دكتور" لل

 .7974سجل بتاريخ 
عبــد اللــه الشــهري، جامعــة أم القــرى،  دكتور" للــب السننتةقبقننات الننرواة عننن  شننام بننن عننروة فنني الكتنن" -

 .7927ماجستير،
 .علي الصي احللدكتور "  دراسٌة تأصيلية المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل:" -
 ز.د. محمد التركي "معرفة أصحاب شعبة" -
منن  –دراسنة تحليلينة نقدينة مقارننة  –"منهج النقد الحديثي عنند الحنافظ الناقند أبني يعلنى الخليلني  -

للــدكتور ســـامي ريـــاض بــن شـــعالل. دار المقتـــبس  خننالل كتابنننل اإلرشننناد فننني معرفنننة علمننناء الحنننديث"،
 م.2075بيروت 

 دراسة أياديث معلولة: ثالثا:
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وهــذه الدراســات متنوعــة فربمــا تكــون مــن كتــاٍب معــين، أو بــاب معــين مــن أبــواب الفقــه، أو راٍو معــين مــن 
 :منها اآلتيعلها أحد األئمة، و المشهورين أو المختلف فيهم أو دراسة ألحاديث أالرواة 

 .7973، 7ط ،اللهرحمه مقبل الوادعي  الشيخ " تأليفأياديث معلة ظا ر ا الصحة" -
ودراسننة  -: تخريجهننا فنني كتنناب العلننل للمننام النندارقطني مرويننات اإلمننام الز ننر  المعلننة" -

هــــ،  7974الـــدكتور: عبداللـــه بـــن محمـــد دمفـــو، الطبعـــة األولـــى، "، أسنننانيد ا والحكنننم عليهنننا
 مكتبة الرشد.

 .محمد التركي للدكتور" علل يديث أبي قتادة: إذا دخل أيدكم المسجد فليركع ركعتين" -
أمـين عمـر، الجامعـة  دكتور" للـالوليد بن مسلم الدمشنقّي وعلنل الحنديث فني الكتنب السنتة" -

 .  7908األردنية. ماجستير.
محمـــد عمـــر، الجامعـــة  دكتور" للـــ اللنننل بنننن لهيعنننة: يديثنننل وعللنننل فننني الكتنننب السنننتةعبننند " -

 .7908األردنية. ماجستير، 
 دكتور" للــــ بقينننة بننننن الولينننند الحمصننننّي: يديثنننل وعللننننل دراسننننة تطبيقيننننة فننني الكتننننب السننننتة" -

 .7904الكريم الوريكات، الجامعة األردنية. ماجستير، عبد
" فنني مسننند اإلمننام أيمنند بننن ينبننل و الكتننب السننتة يديثننل وعللننل عاصننم بننن أبنني النجننود:" -

 .  7970للباحثة: خولة الخطيب، الجامعة األردنية. ماجستير،
" للباحـــث: زيـــاد أبـــو  محمننند بنننن إسنننحاع يديثنننل وعللنننل دراسنننة تطبيقينننة فننني الكتنننب السنننتة" -

 .7977حماد، الجامعة األردنية. ماجستير، 
" اإلمام أيمد بنن ينبنل علنى الكتنب السنتةيديثل وعللل في زوائد مسند  يماد بن سلمة:" -

 .  7972للباحث: عبد الجبار أحمد سعيد، الجامعة األردنية. ماجستير،
" الباحـث: علـي عبـدالفتاح أبوشـكر، ، الجامعـة علل النسائي في السنن الصنغر  : المجتبنى" -

 .  7975األردنية. ماجستير.
" لطهنارة : جمعنا وتصننيفا ودراسنةالقسنم األول كتناب ا ،العلل الواردة فني سننن الندارقطني" -

 .   7979الباحث خالد خليل يوسف علوان، الجامعة األردنية. ماجستير. تاريخ المناقشة 
كتناب   -العلل الواردة في سنن الدارقطني : جمعا وتصنيفا ودراسنة القسنم الثناني منن أول " -

معــة األردنيـــة. ". الباحـــث: فــايز ســعود صــالح أبوســرحان. الجاالصننالة إلننى أول كتنناب النكنناح
 .  7979ماجستير. تاريخ المناقشة 

كتنناب ن النندارقطني جمعننا وتصنننيفا ودراسننة: القسننم الثالننث مننن أول  العلننل الننواردة فنني سننن" -
"، الباحــث: محمــود أحمــد يعقــوب رشــيد، الجامعــة األردنيــة. النكنناح إلننى كخننر كتنناب السنننن

 .7979ماجستير. تاريخ المناقشة 
ة والصننالة مننن كتننب األياديننث الننواردة فنني كتنناب الطهننار  مننا اختلننا فنني رفعننل ووقفننل مننن" -
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". الباحــــث عــــواد بــــن حميــــد بــــن محمــــد الرويثــــي، الجامعــــة : جمعننننا ودراسننننةالعلننننل والتخننننريج
 هـ.7975 دكتوراه. تاريخ المناقشة اإلسالمية.

ج والبينو  ما اختلا في رفعل ووقفل من األيادينث النواردة فني كتناب الزكناة والصنيام والحن" -
ـــد الســـفياني. الجامعـــة : جمعنننا ودراسنننةلعلنننل والتخنننريجمنننن كتنننب ا ". الباحـــث عمـــر رفـــود رفي
 هـ.7927 دكتوراه. تاريخ المناقشة اإلسالمية.

نهايننة  -األياديننث التنني أعلهننا البخننار  فنني كتابننل التنناريخ الكبيننر : مننن أول الكتنناب إلننى " -
عــادل بــن عبدالشــكور  " الــدكتورترجمننة سننعيد بننن عميننر األنصننار  : جمعننا ودراسننة وتخريجننا

 هـ.7976الزرقي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ماجستير ، تاريخ المناقشة 
األيادينننث التننني أشنننار أبنننو داود فننني سنننننل إلنننى تعننناري الوصنننل واإلرسنننال فيهنننا تخريجنننا  " -

تــاريخ  " الباحــث: تركــي الغميــز، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ماجســتير ،ودراسننة
 هـ.7978المناقشة 

" األيادينننث التننني بنننين أبنننو داود فننني سنننننل تعننناري الرفنننع والوقنننا فيهنننا دراسنننة وتخريجنننا  " -
الباحث: محمد الفراج، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، ماجسـتير ، تـاريخ المناقشـة 

 هـ.7978
ومسننند اإلمننام اإلمننام عبنند الننريمن بننن عمننرو األوزاعنني: يديثننل وعللننل مننن الكتننب السننتة " -

" للباحـــــث: وديـــــع عبـــــد المعطي،جامعـــــة أم درمـــــان اإلســـــالمية فـــــي أم درمـــــان، دكتـــــوراه. أيمننننند
7974. 

" الباحـث: عمـر األياديث التي أعلها النسائي باالختالو على الرواة في كتابنل المجتبنى جمعنا ودراسنة" -
 هـ.7920شة أبو بكر، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ماجستير ، تاريخ المناق

" للباحـــث: محمـــد مصـــلح، الجامعـــة نقننند المنننتن عنننند اإلمنننام النسنننائي فننني السننننن الكبنننر " -
 .  7920األردنية. ماجستير،

" الباحــث: خالــد االخننتالو علننى األعمننت فنني كتنناب العلننل للنندارقطني : تخننريج ودراسننة" -
 .7927عبدالله السبيت، جامعة أم القرى، 

"، الباحـــث: عيســـى محمـــد جمعنننا ودراسنننة ومقارننننة األيادينننث التننني أعلهنننا اإلمنننام أيمننند :" -
 المسملي، جامعة أم القرى.

" وهـو مشـروع األياديث التي ذكنر اإلمنام الترمنذ  فيهنا اختالفنا  وليسنل فني العلنل الكبينر" -
علمي يقوم بها عدٌد من الباحثين فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية فـي أطروحـاتهم 

 .-ماجستير-العلمية 
" وهـو مشـروع علمـي يقـوم بهـا عـدٌد مـن يث المرفوعة المعلة في كتاب يلية األوليناء األياد" -

 .-دكتوراة-الباحثين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أطروحاتهم العلمية 
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جامعــة  " للباحــث: بكــر طعمــة،اإلمننام يحيننى بننن أبنني كثيننر عللننل ويديثننل فنني الكتننب السننتة" -
 سالمية في أم درمان، دكتوراه.القرآن الكريم والعلوم اإل

عبد العزيـز  د. "األياديث التي أعلها إمام األئمة ابن خزيمة في صحيحل في كتاب الوضوء" -
 .7929الهليل نشر في مجلة جامعة أم القرى، جمادى الثانية 

 .سعود" الباحث: سلطان الطبيشي، جامعة الملك نقد المتون في كتب العلل" -
الباحـث: أعلها الندارقطني فني كتابنل العلنل ممنا لني  فني التتبنع" أياديث الصحيحين التي " -

 .ك سعودعبدالله القحطاني، جامعة المل

 رابعةالمحاضرة ال

 :العلل الواردة في األسانيد

 تعريا اإلسناد وا ميتل:

 / تعريا اإلسناد لغة واصطاليا:1

بل: اإلسناد في اللغةأ/  ابلك من الجبل، َصعِّد فيه. والسََّنُد لغًة: ما ق: مصدر َأْسَنَد. تقول: َأْسَنَد في الجِّ
 .)18(وعال عن السفح

هو : يل أيضاوق، هو رفع الحديث إلى قائلهيل: في االصطالح: حكاية طريق المتن. وقاإلسناد ب/ 
 . )19(سلسة الرجال الموصلة للمتن. والمعنى واحد

ولم يفر ق بعضهم ،  )20(بالصحة أو الضعفم على المتن وُسم ِّي سنداً، العتماد الحفاظ عليه في الحك
 :بين السند واإلسناد كما قال السيوطي في ألفية الحديث

  يٍق *** متٍن كاإلسناد لدى فريقٍ والسنُد اإلخبار عن طر 
 / أ مية اإلسناد:2

اإلسناد نعمة من الله أكرم بها أمَة محمد صلى الله عليه وسلم لحفظ سننه ونقلها محفوظة مصونة، 
من رحلوا وانتقلوا وطافوا ف ،ذه النعمةبه المحدثون اهتم لقدلت بها من دون سائر األمم، و وخص يصٌة فاضلة فض

 .أجل الحفاظ عليها

                                                           
  )550القاموس المحيط )ص نظري  (18)

 (.7/79للسخاوي: )(، وفتح المغيث 59نزهة النظر البن حجر: )ص/نظر ي  (19)

 (.7/87المنهل الروي البن جماعة: )نظر ي  (20)
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أصل اإلسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه األمة، وسن ة "القارئ في شرح النخبة:  يالعالمة علقال 
 .)21("لسنن المؤكدة بل من فروض الكفايةبالغة من ا

ولكون اإلسناد يُعلم به الحديث الموضوع من غيره، كانت معرفته من فروض "وقال الحافظ ابن حجر: 
 ".الكفاية

اإلسناد "عبد الله بن المبارك رحمه الله: فقال اإلمام كما خلص المحدثون إلى أن  اإلسناد من الدين، 
 .)22("من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء: ما شاء

لم القاصي بن المبارك فلو أنَّ الدين جاء بنقٍل غير موث ق أو نقٍل غير معتمٍد عليه لتكوصدق اإلمام 
ل الله بحفظ السنة المطه رة ولكن لم ا تكف   ،فوضى ال عارم لها وال منتهى وألصبح ،في دين الله تعالىوالداني 

من خيار البشر وهم الصحابة الكرام فنقلوا إلى من دونهم من التابعين ثم إلى أتباع التابعين  رجااًل جعلهم قيض
: "ال يجوز أن يكون رحمه الله د قال اإلمام عبد الرحمن بن مهديلذا فق ،حتى وصل إلينا بالنقل الصحيح

 .)23(لم مخارج العلم"حتى  يعلم ما يصح مم ا ال يصح، وحتى ال يحتج بكل شيء، وحتى يعْ  الرجل إماماً،
 ص هذه األمة، وهو من خصائصائ"واإلسناد من خص: هالل همابن تيمية رحشيخ اإلسالم قَاَل 

 .)24("اإلسالم
 اختصار في العناصر اآلتية:د بأشياء جليلة نوردها بوقد امتاز علم اإلسنا

فقد روى الخطيب البغدادي عن  ،مم ا خص  الله به أمة محم د عن سائر األديان المت بعة اإلسناد كون
بن حاتم بن المظفر أنه قال: "إن الله أكرم هذه األمة وشرفها وفضلها باإلسناد، وليس ألحد من األمم  امحمد 

كلها قديمها وحديثها إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز 
ن غير جاءهم به أنبياؤهم وبين ما ألحقوه بكتبهم من األخبار التي أخذوها ع بين ما نزل من التوراة واإلنجيل مما

 .)25("الثقات
إذ بقيت الطوائف المنحرفة تروي األحاديث الضعيفَة والموضوعة التي  ،عالمٌة على أهل السنة والجماعة

يرويها ومن األدل ة على ذلك أنك تجد في كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المسانيد أحاديَث  ،توافق هواهم
  .اءة الخالية من النقد البن  أصحابها باألسانيد الصحيح

                                                           
 (.749)ص/  (21)

، ومعرفة علوم 7/76، الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي 3/643، وجامع الترمذي كتاب العلل 7/73ينظر: مقدمة صحيح اإلمام مسلم   (22)
 .6الحديث للحاكم ص 

 )7/956)ينظر: شرح علل الترمذي البن رجب   (23)

 (5/55) :منهاج السنة  (24)

 (90شرف أصحاب الحديث: )صينظر:   (25)
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يكن  اإلسناد سالح المؤمن فمن لم" :وسل م يصعد به. قال الثوري ،سالح المؤمن يت قي به من النقد
 ،هاته بال إسناد :فقلت ،حدث الزهري يومًا بحديث" :بن عيينةقال سفيان و . "معه سالح فبأي  سالٍح يقاتل

 .)26(" سلمالزهري أترقي السطح بال :فقال
 العلل الواردة في اإلسناد:

 .متنه في تقع وقد األكثر، وهو الحديث، إسناد في العلة تقع قد صالح رحمه الله:ابن ال قال
 والوقف، باإلرسال التعليل في كما جميعا، والمتن اإلسناد صحة في يقدح قد اإلسناد في يقع ما ثم

 .)27("المتن صحة في قدح غير من خاصة اإلسناد صحة في يقدح وقد
 قدحت وإذا ،تقدح ال وقد تقدح قد اإلسناد في العلة وقعت إذاوقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "

 :)28(، فاألقسام على هذا ستةسواء المتن في القول وكذا. المتن في القدح تستلزم وقد تخصه فقد
 فإن بالعنعنة، مدلس حديث من مثاليوجد  ما: مطلقا تقدح ولم اإلسناد في العلة وقعت ما فمثال -7

 .قادحة غير العلة أن تبين بالسماع صرح قد أخرى طريق من وجد فإذا ،قبوله عن التوقف توجب علة ذلك
 الجمع أمكن فإن عنه، التوقف يوجب ذلك ظاهر فإن رواته، بعض على اإلسناد في اختلف إذا وكذا

 .قادحة غير العلة تلك أن تبين اإلسناد تحف التي بالقرائن الحديث أهل طريق على بينهما
 وهو ثقة براو ثقة راو إبدال من المصنف به مثل ما المتن دون فيه وتقدح اإلسناد في فيه العلة وقعت ما ومثال -2

 يكن لم إن -أيضا -المتن في القدح استلزم فيه الوهم وتبين ثقة براو ضعيف راو أبدل فإن أليق المقلوب بقسم
 .صحيحة أخرى طريق له

 .نعته في للثقة موافقا الضعيف يكون أن ذلك أغمض ومن -5
 بن يزيد بن الرحمن عبد عن الثقات، أحد الكوفي أسامة بن حماد أسامة ألبي وقع ما ذلك ومثال

 ذلك بعد قدم ثم أسامة، أبو منه يسمع ولم أهلها عنه فكتب الكوفة قدم - الشاميين ثقات من وهو - جابر
: فقال اسمه عن وسأله أسامة أبو منه فسمع - الشاميين ضعفاء من وهو - تميم بن يزيد بن عبدالرحمن الكوفة

 حدثنا: فيقول نفسه، قبل من وينسبه عنه يحدث فصار جابر، ابن أنه أسامة أبو فظن يزيد، بنا الرحمن عبد
 لذلك يفطن فلم ثقتان وهما جابر ابن عن أسامة، أبي رواية في المناكير فوقعت جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد
 .)29("واحد وغير حاتم وأبي كالبخاري عليه ونصوا ذلك فميزوا النقد، أهل إال

 

                                                           
 .(5/252للذهبي ) سير أعالم النبالءينظر:   (26)

 (.82علوم الحديث: )ص/ (27)

 وسأكتفي بذكر ما وقع في اإلسناد. (28)

 (.2/595النكت على كتاب ابن الصالح: ) (29)


