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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (1 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحًبا بكم إلى 

امل آخر  الحديث، وهو  األولى من دروس مصطلح  التأسيس ي.  الحلقة  البرنامج  في  قررات 

نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعله آخر املقررات املباركات، وأن يختم لنا ولكم بالخير  

 .والسعادة بإذنه تبارك وتعالى

بالشيخ صالح املرعش ي   اللقاء األول يسرني ويسعدني أن أرحب  وفي مطلع هذا 

بإذن هللا تبارك وتعالى. فأهال   الذي سيكون معنا طيلة شرح هذا الكتاب والتعليق عليه

 . وسهال بك يا شيخ صالح

وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته. أهال وسهال، حياك هللا أبا ريان، يا مرحبا.    -

أرحب بك وبضيوفك وطالبك الكرام الذين نفخر أنهم ينتسبون إلى هذا املعهد وإلى النيل  

 .من علم الشيخ رحمه هللا 

تاقون إلى هذا العلم وإليك يا شيخ صالح، ودائما ما تكون الطلبة والطالبات مش   -

النهايات جميلة، ودائما يسألونني في األيام األخيرة )متى مصطلح الحديث(، )أعطنا رقم 

الشيخ صالح املرعش ي(.. سبحان هللا، جعلك هللا في األخير حتى تكون النهايات معك بإذن  

 . هللا

قبلي ما تركوا لي شيًئا، لكن من سار على   هم يقولون كم ترك األول لآلخر، من  -

 .الدرب وصل، نحن معهم وفي رفقتكم، هللا يحفظكم

 .لآلخر. تركوا لك األكثر بإذن هللا  -من باب التكثير    -بالعكس قل كم ترك األول    -

أنا محب إلخواني طلبة العلم في كل مكان، وأحمسهم على العلم والنيل منه.    -

ذ: وهللا ما أحببت الدنيا إال لثالث، صيام أيام هواجر، ومكابدة هذه الدنيا كما قال معا

الليل، ومزاحمة العلماء بالركب. وابن عباس رض ي هللا عنه يقول: إنما أوتيت هذا العلم 

بلسان سؤول، وعقل عقول، وجسد غير ملول. جلسة العلم واملكث عليه بركة، ويكفي  
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  - كما قال اإلمام أحمد    -ال يعدله ش يء    أنك في عبادة، بل من أفضل العبادات. والعلم

ملن صحت نيته. ولو تسمح لي، علم الحديث بالذات هو ألذ العلوم الشرعية، وأحبها إلى 

 : النفوس، ملن ذاق طعمها. حتى كان اإلمام أحمد كثيًرا ما يتمثل يقول 

 ر**** نعم املطية للفتى اآلثا

ـــــــــ ال ترغبن عن الحديث وأه  ر يث نهاالرأي ليل والحد       لهـ

 ر والشمس بادية لها أنوا     ولربما غلط الفتى سبل الهدى 

فعلم الحديث والتلذذ بسماعه ومدارسته، يكفي أنه كالم النبي صلى هللا عليه  

عباراته   تعرف  بسماعه،  تتلذذ  حوله،  وتدور  معناه  وتعرف  وتحفظه  تفهمه  وسلم، 

 . ريمين: القرآن والسنة وتستنبط منها، الشريعة كلها مبنية على هذين األصلين الك

 رنعم املطية للفتى اآلثا  **** 

ـــــــــ ال ترغبن عن الحديث وأه  ر الرأي ليل والحديث نها      لهـ

 ر والشمس بادية لها أنوا     ولربما غلط الفتى سبل الهدى 

)فالرأي ليل( يعني االجتهاد والقياس، )والحديث نهار(، فرق بين الليل والنهار. قال 

 . )ولربما غلط الفتى سبل الهدى** والشمس بادية لها أنوار(

قالوا قديًما: من حفظ الحديث قويت حجته، ومن عرف الحساب جزل رأيه،  

م كانوا  إن  قوية،  الحديث حجته  من حفظ  طبعه.  رق  األدب  قرأ  يقول:  ومن  ختلفين 

 . كذا. فيكون فصال ملسو هيلع هللا ىلص   عندي حديث: قال النبي

نسأل هللا عز وجل أن نكون وإخواني وأنت يا شيخ أبا ريان، أن نكون داخلين في 

قول النبي صلى هللا عليه وسلم: نضر هللا امرًءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها،  

ناقل فقه إلى من هو أفقه منه.. فأهل الحديث في فرب مبلغ أوعى من سامع أوعى ورب  

الذي دائما تسمع  ملسو هيلع هللا ىلص    وجوههم النضارة وفي صدورهم االنشراح. تخيل هذا رسول هللا

أحاديثه وكالمه وتوجيهاته وتتلذذ بها، تتمنى أن تلقاه يوم القيامة، وهللا لن يخيبك هللا  

ًسا لك في كل حياتك. نسأل هللا جل وعال أن أن تلقى هذا الذي جعلته قدوة لك، نبرا 

 . يوفقنا وإياكم لكل خير 

ا، شيخنا ما شاء هللا، هذه املقدمة غير املحسوبة في بالي واملشوقة واملحفزة    -
ً
إذ

لهذا الفن وهذا املجال الذي سوف نبحث فيه بإذن هللا تبارك وتعالى. لو حدثتنا قليال يا  
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لحديث متشعب، نحن اآلن سوف ندرس شيًئا  شيخ صالح عن مصطلح الحديث. علم ا 

 . منه وهو مصطلح الحديث، لو حدثتنا عن مصطلح الحديث، وأين يبحث، وما مجاله

يا إخواني، لكل علم بدايات، ولكل علم ما يسمى بعلم اآللة، القرآن الكريم،   -

د  حتى تتقنه ال بد أن تكون درست آلة إتقان القرآن وهو علم التجويد: أحكام التجوي

واملخارج والوقف واالبتداء.. تكون متقًنا للقرآن بإذن هللا. كذلك حديث النبي صلى هللا  

إلينا، وهل كله  عليه وسلم، حديث كثير وكبير وعظيم، يحتاج أن تعرف كيف وصل 

مقبول، بمعنى هل كله صحيح، وما معناه.. فقبل أن تدخل في الحديث وحفظه وقراءة 

: علم الحديث آخر العلوم، بمعنى من دخل فيه ما عاد شروحاته والخوض فيه، يقولون 

الصالة   عليه  الرسول  بكالم  يتلذذ  كالمهم،  ويمل  الرجال  أقوال  يمل  غيره،  في  يرغب 

به حتى   ويتلذذ  العلم،  يبرز فيه من  ما  آخر  يجعله  العلماء  أكثر  كان  والسالم، ولذلك 

 . يموت، وال ينتهي منه؛ ألنه بحر ال ساحل له

م املحفوظة، وأكثر العلماء الذين تسمعون بهم هم أئمة حديث، وهو من العلو 

مالك، الشافعي، أحمد.. أئمة حديث مع أنهم أصحاب املذاهب الفقهية املتبوعة، لكنهم 

أئمة حديث، ولهم مؤلفات في ذلك، ومن أوائل من ألفوا في هذه األمة وكتبوا. تحتاج أن  

صحيح، معلل، مدلس، موقوف،    تعرف )مصطلح الحديث(، إذا قالوا ضعيف، شاذ،

الصنعة   بدايات  اعرف  ألفاظ.  هذه  آحاد..  متواتر،  قدس ي،  حديث  مرفوع،  مقطوع، 

 . تعرف الصنعة. كذلك الحديث اعرف بدايات الصنعة ثم انطلق فيه

املتن أسنده إلينا شيخنا جمال جزاه هللا خيرا هو )مصطلح الحديث( لشيخنا  

رحمه هللا، شيخنا مع أنه من املبرزين في الفقه، لكن له يد طولى في الحديث، حتى أن من 

يدرسه عنده أحياًنا يحب الحديث ملا يرى من بروز الشيخ فيه. وكم من طلبة الشيخ من  

الف أكثر من  بالفقه، لكن الشيخ رحمه هللا  برزوا في الحديث  قه مع أن الشيخ مشهور 

البيقونية   وشرح  املصطلح،  هذا  املصطلحات  في  وله  الحديثية،  الكتب  أكثر  شرح 

ابن   للحافظ  الفكر  نخبة  الحديث، وشرح  في مصطلح  بيًتا  وثالثين  أربع  وهي  للبيقوني 

يت  الحديث  علم  في  حتى  رحمه هللا  الشيخ  الحديث.  مصطلح  في  وهي  ويبهر.  حجر  كلم 

وسوف ترون في هذا الكتيب صغير الحجم عظيم النفع، يدل على أن الشيخ رحمه هللا  

من الذين له يد طولى في الحديث وفي املصطلح. كما أن الفقه له ما يسمى أصول الفقه،  

 .كذلك الحديث له أصول الحديث وهو ما يسمى )مصطلح الحديث(
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سأقرأ عليك املتن كما مر معنا، ولكن  كيف ستكون طريقتنا يا شيخ صالح؟ أنا    -

كيف ستكون طريقتك؟ ستعلق على املواضع التي ترى أنها تستحق التعليق أم.. الطلبة  

 
ً

سعدوا كثيرا بمشاهدة املتن على الشاشة والتعليق، يعني يريدون سماع الكتاب كامال

مني.  تكون  ربما  التي  املداخالت  وبعض  تعليقات  من  نفسك  به  تجود  ما  هذه   وسماع 

على  املتن  باستعراض  لي  تأذن  فلعلك  الطلبة،  مع  الطيب  وثمرها  أكلها  آتت  الطريقة 

 . الشاشة

)مصطلح  كتابه  في  تعالى،  رحمه هللا  عثيمين  بن  بن صالح  محمد  شيخنا  قال 

 :الحديث(

من شرور  باهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  الحمد هلل 

ن يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، م 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى هللا  

 .عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليًما 

 :أما بعد

ليظهره على الدين كله، وأنزل   بالهدى ودين الحقملسو هيلع هللا ىلص    فإن هللا بعث محمًدا

عليه الكتاب والحكمة، )فالكتاب القرآن والحكمة السنة( ليبين للناس ما نزل إليهم 

 . ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون 

عباده،  على  هللا  حجة  بهما  قامت  اللذان  األصالن  هما  والسنة  فالكتاب 

 . ا ونفًياواللذان تنبني عليهما األحكام االعتقادية والعملية إيجابً 

به في كل    - يبدأ  الرحيم( وهذا  في هذه املقدمة كتب الشيخ )بسم هللا الرحمن 

ش يء، التبرك بالبداءة بلفظ )بسم هللا الرحمن الرحيم(. وكثيرا ما يشرح شيخنا رحمه  

الحمد هلل )هللا هذه الجملة )بسم هللا الرحمن الرحيم(. هنا الشيخ رحمه هللا بدأ بقوله:  

ابتدأ خطبه وكالمه    (نرب العاملي إذا  النبي صلى هللا عليه وسلم، ألنه كان  وهذا هدي 

يبدأ بالحمد. والكالم )ما معنى الحمد( ونحوه يطول، وإال شيخنا رحمه هللا وغيره من  

 .أهل العلم يفصلون فيها

بعد أن حمد هللا وأثنى عليه، صلى واستعاذ من شرور أنفسنا، صلى على النبي  

وسل عليه  هللا  قال:  صلى  ثم  بع)م،  من دأما  االنتقال  بين  للفصل  تستخدم  وهذه   ،)

بها هو داود عليه   تكلم  أول من  بعد(  )أما  أن كلمة  املوضوع، ويقال  إلى صلب  املقدمة 
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اِب ﴿السالم، وقالوا ذلك هو معنى قوله تعالى:  
َ
ِخط

ْ
ْصَل ال

َ
 َوف

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
ْيَناُه ال

َ
.  [ 20]ص:  ﴾َوآت

النبي في خطبه يقول: )أما بعد(، فخذوها قاعدة نحوية كان شيخنا  ملسو هيلع هللا ىلص    وكثيرا ما كان 

الشرط،   يكون جواب  بعدها  بعد( هذه شرطية، ما  )أما  إياها، كلمة  يعلمنا  رحمه هللا 

ا بالفاء، تقول: )أما بعد، فاتقوا هللا(، )أما بعد، فيا أيها الناس(، )أما بعد، 
ً
ويكون مربوط

الكتاب والحكمة،  ملسو هيلع هللا ىلص    . ذكر رحمه هللا أن مما أنزل على النبي فإن..( تأتي بالفاء الرابطة

ْرَن ﴿كأنه يشير إلى قوله تعالى في سورة األحزاب لزوجات النبي صلى هللا عليه وسلم:  
ُ
ك
ْ
َواذ

َمِة 
ْ
ِحك

ْ
ِ َوال

َّ
نَّ ِمْن آَياِت َّللا

ُ
ُبُيوِتك ٰى ِفي 

َ
ُيْتل والحكمة هي    ، آيات هللا القرآن،[34]األحزاب:  ﴾َما 

سنة النبي صلى هللا عليه وسلم، أقواله، أفعاله، تقريراته.. إلخ. والسنة مفسرة للقرآن 

مبينة له، أليس هللا أمر بالصالة؟ نعم، لكن أين تجدون في القرآن أن الظهر أربع، وأن 

العصر أربع، وأن العشاء أربع، والفجر ركعتان، واملغرب ثالث؟ ال تجدون هذا. أمر هللا  

بالحج، كيف تجدون الحج من طواف وسعي ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم رمي الجمار.. 

لن تجد ذلك إال في السنة. أمر هللا بالزكاة، ما هي األموال الزكوية؟ كم النصاب، واشتراط 

حوالن الحول، ومقدار املخرج ربع العشر، أو العشر.. إلخ، ال تجد ذلك إال في السنة.  

رة للقرآن مبينة له، وليس املراد بالسنة فقط قول النبي صلى هللا وهكذا. السنة مفس

 . عليه وسلم، بل حتى فعله، فهو سنة، وتقريره سنة

والكتاب والسنة كما قال الشيخ أصال الديانة، وهما حجة هللا على عباده. وما 

 ﴿وحٌي، كما قال جل وعال:  ملسو هيلع هللا ىلص    يقول النبي
ْ
 َوْحٌي ُيوَح   *  َهَوٰى َوَما َينِطُق َعِن ال

َّ
 ﴾ ىِإْن ُهَو ِإال

. وحاجة اإلنسان للسنة حاجة شديدة، أشد من حاجته للطعام والشراب،  [4-3]النجم:

ألنه تبنى عليها العقائد، وتبنى عليها املسائل العملية والعلمية، والحالل والحرام، وليس  

حذرنا من ملسو هيلع هللا ىلص    فالنبياملجال مجال تفصيل ذكر من يقول نحن ال نستدل إال بالقرآن،  

هؤالء، وهم كذبة، لو كانوا يستدلون بالقرآن فإن هللا في القرآن أمر بطاعة النبي عليه  

ِطيُعوُه َتْهَتُدو ﴿ الصالة والسالم، قال:  
ُ
َقْد ﴿، وقال:  [54]النور:  ﴾ا َوِإن ت

َ
ُسوَل ف ن ُيِطِع الرَّ مَّ

 َ
َّ

اَع َّللا
َ
ط
َ
مبلغ عن هللا، ملسو هيلع هللا ىلص    . فطاعة هللا وطاعة رسوله متالزمتان، ألن النبي [80]النساء:  ﴾أ

لكن مبلغ عن هللا بلفظ من ألفاظنا، من ألفاظ العرب التي يفهم ويؤخذ بها. السنة أشد  

إفهاًما وتوضيًحا وبياًنا من القرآن الكريم، ولذلك أرسل علي رض ي هللا عنه حينما خرجت 

وهو من -َد هللا بن عباس يناظر الخوارج. فقال له علي رض ي هللا عنه  عليه الخوارج عب

قال: حاّجهم بالسنة، فإن القرآن حمال لوجوه. إذا استدليت عليه    -الخلفاء الراشدين
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بالقرآن يقولون اآلية تحتمل كذا، لكن حاجهم بالسنة وهي أقوال الرسول، وفعله، هل  

الرسول؟ كيف تفعلون شيًئا ما ف ابن عباس وكانوا  فعل هذا  عله؟ ولذلك ما ناظرهم 

ستة آالف، أربعة آالف تابوا، وبقي ألفان على مذهبهم حتى قتلهم علي رض ي هللا عنه في  

 . النهروان. فتعظيم السنة من تعظيم القرآن ومن تعظيم هللا عز وجل

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

النظ وهو  واحد،  نظر  إلى  يحتاج  بالقرآن  على  واملستدل  النص  داللة  في  ر 

ا  
ً
ا بالنقل املتواتر لفظ ا قطعيًّ

ً
الحكم، وال يحتاج إلى النظر في مسنده ألنه ثابت ثبوت

 ﴿ومعنى، قال تعالى: 
َ
ون

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل

َّ
ِإن َر َو

ْ
ك ِ
 
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن

َّ
 .[9]الحجر: ﴾ِإن

 :واملستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين

لنبي صلى هللا عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه أولها: النظر في ثبوتها عن ا

 . صحيح

 .ثانيهما: النظر في داللة النص على الحكم

أو   - صحيحة،  اآلية  تقول:  أن  تحتاج  ال  القرآن  هللا،  رحمه  الشيخ  قال  كما 

ا جيال بعد جيل، أمة بعد أمة.   ضعيفة، ألن القرآن حفظه هللا، وهو متواتر تواتًرا أمميًّ

ا  في  تخطئ  يرد  لو  تخطئ  لو  ماليين حافظ،  الباكستانيين سبعة  من  عليك  يرد  لقرآن 

عليك من ليبيا بلد املليون حافظ، إلخ. فاهلل تكفل بحفظ القرآن، تكفل بحفظ آياته  

وحروفه وكلماته. وأما ما أنزل على أهل الكتاب قبلنا كالتوراة واإلنجيل، لم يتكفل هللا  

وعال:   جل  قال  اْسُتْح ﴿بحفظها،  ِ ِبَما 
َّ

َّللا ِكَتاِب  ِمن  وا 
ُ
يحفظوه  [44]املائدة:  ﴾ِفظ فلم   ،

وأضاعوه، وأما القرآن لم يكل هللا حفظه إلى رسول هللا، وال إلى أصحابه، وال إلى أمته،  

ا  ﴿بل هللا تكفل بحفظه، ألنه املعجزة الخالدة إلى يوم القيامة.   َر َوِإنَّ
ْ
ك ِ
ّ
َنا الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن ِإنَّ

وَن 
ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
 . [ 9]الحجر:  ﴾ل

كذا، أو فعل كذا، يحتاج ملسو هيلع هللا ىلص    لكن املستدل بالسنة، عندما يقال: قال الرسول 

كما قال الشيخ إلى نظرين: النظر األول، هل هذا ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم؟  

  فإن ثبت يؤخذ به، أما إذا لم يثبت فكيف تحتج بش يء لم يثبت؛ ثانًيا، النظر في داللة 

النبي  كالم  هل  الحكم،  على  هم  ملسو هيلع هللا ىلص    النص  لذلك  ال؟  أم  الحكم  هذا  على  يدل  هذا 

الراوي  على  ينبني  ما  الرواية  والدراية.  الرواية  علم  لقسمين:  الحديث  علم  يقسمون 

ال   بحيث  وجهه  على  وتنزيله  والسالم،  الصالة  عليه  النبي  كالم  فهم  والدراية  والرواة.. 
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 تعارض األحادي
ً

ث بعضها بعًضا. والثاني هو األوسع واألكثر لكنه منبٍن على األول. فأوال

ال يمكن أن تستدل  ملسو هيلع هللا ىلص    أثِبت، ثم استدل. أما إذا لم يثبت الحديث ولم يصح عن النبي 

به وال تبني عليه أحكاًما. ومن ميزة هللا عز وجل لهذه األمة أن حفظ هللا لنا كالم رسوله  

هللا صنفوا   صلى  الذين  األئمة  من  وباألسانيد،  محفوظ،  فالحديث  وسلم،  عليه 

إلى النبي   كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد.. كتبهم موجودة اآلن، 

 عن رجل، إلى النبي عليه الصالة والسالم. بينما لو نظرتم إلى 
ً

عليه الصالة والسالم، رجال

الكتاب   أهل  النظ  - كتب  يجوز  فيها  وال  والقراءة  مثبتة.    -ر  أنبيائهم  إلى  نسبتها  ليست 

فأقرب ش يء عندنا األناجيل، وهي خمسة، وقيل تسعة، أقدم إنجيل متقدم، بين كاتب 

  35اإلنجيل وعيس ى ابن مريم عليه السالم ثالثمائة سنة. إذا قلنا متوسط عمر الجيل  

ثالثمائة بعد  اإلنجيل  كتابة  وبين  عيس ى  بين   
ً

جيال فكم  كما    سنة،  صلبه  من  سنة 

يعتقدون؟ نحن عندنا لم يصلب ولم يقتل، بل رفعه هللا إلى السماء وسينزل آخر الزمان. 

فالنقل عن عيس ى ال ش يء فيه، فأي واحد يمكن أن يؤلف يقول: قال الرب ليسوع .. كما  

يزعمون. لكن نبينا محمد عليه الصالة والسالم ال يمكن أن تقول. إن قلت: قال النبي  

هللا عليه وسلم.. العيون تأخذك: من أين هذا؟ حتى أصحاب الكتب املؤلفة األئمة، صلى  

ال يمكن أن يقول )قال الرسول(. ال بد أن يقول: حدثنا فالن عن فالن.. حتى يصل إلى  

الرسول صلى هللا عليه وسلم. ولذلك كان يقال: اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال 

 . من شاء ما شاء

 : ثم قال -

املقبول من  بها  يميز  إلى وضع قوانين وقواعد  النظر األول احتيج  ومن أجل 

املردود فيما ينسب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد قام العلماء رحمهم هللا بذلك 

 . وسموه: )مصطلح الحديث(

املنهج  الفن حسب  ا يشتمل على املهم من هذا 
ً
كتاًبا وسط وقد وضعنا فيه 

األ  للسنتين  وسميناه:  املقرر  العلمية  املعاهد  في  الثانوي  القسم  من  والثانية  ولى 

 . )مصطلح الحديث(

وقد جعلناه قسمين: القسم األول يتضمن مقرر السنة األولى، والقسم الثاني  

 . يتضمن مقرر السنة الثانية
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ا ملرضاته نافًعا لعباده إنه  
ً
افق وهللا أسأل أن يجعل عملنا خالًصا لوجهه مو

 . جواد كريم

ذا ما يسمى مصطلح الحديث، وبعضهم يسميه علوم الحديث كابن الصالح ه  -

صحيح،   معنى  ما  املصطلح،  من  عنه  سنتكلم  ما  الحديث(،  )علوم  قال  الشهرزوري 

مدلس،  معنعن،  أثر،  قدس ي،  حديث  منقطع،  موقوف،  مرفوع،  حسن،  ضعيف، 

لح الحديث(، الشذوذ.. إلى آخر هذه األلفاظ. قال )علوم الحديث(، وبعضهم قال )مصط

 .وال مشاحة في االصطالح، هذه الكتب هي بداية للدارس في علم الحديث

في  التدريس  إلى  انتقاله  قبل  العلمية  املعاهد  في  يحاضر  كان  الشيخ رحمه هللا 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فرع القصيم. وقد كان فيها رحمه هللا رئيس  

 
ً
ا مشارك

ً
ا، أو ما يسمى )بروفيسور(. مع أن الشيخ ما عنده قسم العقيدة، ويسمى أستاذ

حتى شهادة دكتوراه وال ماجستير. لكن الشيخ أعلى من الشهادات، وقد رأيت الدكاترة 

في الجامعة الذي أخذ البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه، يسألون الشيخ كأنهم طلبة  

يسأله والشيخ  بكتبهم،  الشيخ  دروس  يحضرون  بل  الجامعة،  بالدرس  في  ويناقشهم  م 

كبقية الطالب. بل بعض الطالب الجامعيين أعلى في التفوق والعلم والحفظ واإلدراك 

من بعض الدكاترة، لدرجة أن بعض الدكاترة في الجامعة إذا شعر أن في القاعة أناس 

من طلبة الشيخ يحضر الدرس تحضيًرا جيًدا ألنه سيجد أمامه فطاحلة في العلم، ملا 

 . لشيخ. لذلك كثير منهم يضطر يأتي ويحضر عند الشيخ أخذوه عن ا 

ا، نبشر اإلخوة واألخوات إن شاء هللا أنهم سيكونون أمثال هؤالء الفطاحلة    -
ً
إذ

 . يا شيخ صالح 

من سار على الدرب وصل. يا إخواني العلم ليس لذة ساعة وتترك، أو سنة، أو   -

د إلى اللحد. يذكر عن اإلمام أحمد  شهر، أو دورة يدخل فيها اإلنسان. ال، العلم من امله

أنه عمره أربعين سنة، خرج وهو يمش ي وأحيانا يجري، مع محبرة، فقالوا له: يا أبا عبد  

إلى  املهد  قال: من  متى تحضر عند فالن وفالن وتدرس،  إلى  العلم؟  تطلب  متى  إلى  هللا 

 . اللحد. من أحس بلذة العلم ال يمكن أن يتركه. أنيسه العلم

ل، الشيخ رحمه هللا، ألف هذا املختصر في مصطلح الحديث لطالب  على كل حا

بن   اإلمام محمد  لجامعة  تابعة  السعودية  في  عندنا  العلمية  املعاهد  العلمية.  املعاهد 

اإلمام  جامعة  يدخلوا  حتى  الطالب  تؤسس  قوية،  معاهد  وهي  اإلسالمية،  سعود 



 نسخة أولية 

11 

 

ا امللخص لطالب املعهد  ويتخرجون قضاة، أو في جهات شرعية كبيرة. الشيخ وضع هذ

م على مرحلتين. لكن نحن اآلن مع أعمارنا هذه، نحب  ّسِ
ُ
العلمي للسنة األولى والثانية. وق

 . هذا الكتاب ونقرؤه ونتلذذ به ونستنير بما ذكره الشيخ فيه من العلم

علم   - من  )األصول  كتاب  أتممنا  البارحة  هلل  الحمد  صالح،  شيخ  يا  أبشرك 

األصول( شرحناه، علق عليه الشيخ أمين، وقبله الدكتور الطاهر علق على )أصول في  

السنة والجماعة(،   أهل  الجنهي على رسالة )عقيدة  ناصر  الشيخ  التفسير(، ومن قبله 

تم بإذن هللا في هذه الدروس معك البرنامج  وقبل ذلك بدأنا بـ)كتاب العلم(، واليوم نخ 

 . التأسيس ي في )مصطلح الحديث(

ا، هذه املؤلفات التي كتبها الشيخ بخط يمينه كما ُيالحظ أن عبارة الشيخ فيها  
ً
إذ

دقيقة ألنها ألفت بقصد أن تكون دراسة منهجية، ولذلك شعرنا جميًعا بدقة العبارة 

لينا ومن توفيقه لنا في املعهد أن نمش ي كما أشار  وسبكها وترتيبها، وهذا من فضل هللا ع

لنا كبار طالب الشيخ رحمه هللا تعالى، نبدأ بهذه الكتب التي سيتبين لكل الطلبة بأنها  

سبحانه   هللا  نسأل  التأسيس ي(.  )البرنامج  سميناه  وكما  واضح،  بشكل  الطريق  بداية 

لنا أن نختم هذه الحلقة إن  وتعالى أن يوفقنا وإياك يا شيخ صالح لكل خير. لعلك تأذن

لم يكن لك ش يء تريد أن تقوله، نكتفي باملقدمة ثم إن شاء هللا ندخل في الحلقة التالية  

 . بما دخل فيه الشيخ 

يَن ِبَما  ﴿وهللا أقول إلخواني: من ثبت نبت. وقال هللا عز وجل:    - اِنّيِ
وُنوا َربَّ

ُ
ِكن ك

َ
َول

ِكَتاَب َوِبمَ 
ْ
ُموَن ال ِ

ّ
َعل

ُ
نُتْم ت

ُ
ْدُرُسوَن ك

َ
نُتْم ت

ُ
. الرباني الذي يعلم الناس على  [79]آل عمران:  ﴾ا ك

صغار العلم قبل كباره. وكل ش يء له بدايات. أنتم درستم في املعهد الدورة التأسيسية،  

ألنها كلها درستم فيها علم آلة كاملصطلح    - هذه بدايات. من أتقن البدايات وعلم اآللة فيها  

إذا ضبطته بعد ذلك تستطيع أن تنطلق بقوة؛ ألنك ملكت    -اآلن وأصول الفقه وغيره  

آلة الش يء وأدركته وضبطته. لذلك دائما أالحظ الشيخ رحمه هللا يشرح كثيًرا البدايات.  

يقول   قد  مرة..  من  أكثر  شرحه  املصطلح  النحو،  في  مرة  من  أكثر  شرحها  اآلجرومية 

خ رحمه هللا يريد أن يربي، بعضهم: هذا عالم كبير ويشرح هذه املتون الصغيرة؟ الشي

فهو يحفظها ويعرفها لكن يريد أن يربي الطالب عليها حتى يكونوا أقوياء، فمن ثبت نبت، 

ومن كانت بدايته قوية، أو كما قيل: من كانت بدايته محرقة تكون نهايته مشرقة. أما  
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يتوق ربما  العلوم  في  خاض  إذا  ذلك  فبعد  اآللة،  علم  يضبط  وال  ضعيًفا  يبدأ  ف  من 

 . ويضعف. وفقكم هللا يا شيخ جمال لكل خير 

بهذه الكلمات الطيبة، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، أنهى الشيخ    -

صالح املرعش ي حفظه هللا تعالى الحلقة األولى من )مصطلح الحديث( لشيخنا محمد بن  

الق الحلقة  في  ونراكم  طيبين،  ابقوا  تعالى.  عثيمين رحمه هللا  بن  بإذن هللا  صالح  ادمة 

 . تبارك وتعالى
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (2 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

كم إلى أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا ب

)مصطلح  عثيمين  بن  بن صالح  محمد  كتاب شيخنا  على  التعليق  من  الثانية  الحلقة 

 .الحديث(

يا شيخ   املرعش ي، فأهال وسهال بك  بالشيخ صالح  اللقاء نرحب  وفي مطلع هذا 

 .صالح

 . يا مرحبا، حياكم هللا  -

كنا قد توقفنا عند أول قسم من كتاب )مصطلح الحديث(، قال شيخنا رحمه  -

 : تعالى هللا

 ( القسم األول من كتاب )مصطلح الحديث

 :مصطلح الحديث

 ه فائدت -ب              تعريفه  -أ

القبول   -أ حيث  من  واملروي  الراوي  حال  به  يعرف  علم  الحديث:  مصطلح 

 .والرد

 .وفائدته: معرفة ما يقبل ويرد من الراوي واملروي -ب

 . الحديث القدس ي -األثر  -الخبر  -الحديث 

 . من قول أو فعل أو تقرير أو وصفملسو هيلع هللا ىلص  ما أضيف إلى النبيالحديث: 

ما  الخبر  وقيل  الحديث  تعريف  في  بما سبق  فيعرف  الحديث  بمعنى  الخبر: 

 . وإلى غيره فيكون أعم من الحديث وأشململسو هيلع هللا ىلص   أضيف إلى النبي

ملسو هيلع هللا ىلص    أضيف إلى النبي  األثر: ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما

 . مقيًدا فيقال: وفي األثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم
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النبي رواه  ما  القدس ي:  )الحديث  ملسو هيلع هللا ىلص    الحديث  أيًضا  ويسمى  تعالى  ربه  عن 

 . الرباني( و)الحديث اإللهي(

فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا  ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: قوله

معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس ي وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل  

 .خير منهم

ومرتبة الحديث القدس ي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب 

تعال هللا  النبيإلى  إلى  ينسب  النبوي  والحديث  ومعنى،  ا 
ً
لفظ ومعنى،  ملسو هيلع هللا ىلص    ى  ا 

ً
لفظ

ا، ولذلك ال يتعبد بتالوة لفظه وال  
ً
والحديث القدس ي ينسب إلى هللا تعالى معنى ال لفظ

يقرأ في الصالة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه  

 .وعما هو صحيح وضعيف وموض

بسم هللا الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلين، نبينا    -

 . محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا إلى يوم الدين 

أما بعد، ما زلت أكرر قصيدة اإلمام أحمد، وودي أن أهل الحديث يحفظوها.  

 : قال رحمه هللا، وكثيرا ما كان يكررها حتى ُحفظت عنه

 رنعم املطية للفتى آثا   ***

 ر الرأي ليل والحديث نها      لهــــــــــــــ ال ترغبن عن الحديث وأه

 ر والشمس بادية لها أنوا     ولربما غلط الفتى سبل الهدى 

في اللقاء املاض ي أيها اإلخوة كان الكالم عن مقدمة في مصطلح الحديث، واآلن 

ندخل في تفكيك عبارات ما معنى مصطلح الحديث، وفي ماذا يتكلم. ودائما أهل العلم 

يبدؤون بالبدايات بتعريف الش يء، ألن التعريف يضبط لك ما سوف يتكلم عنه املتكلم.  

مصطلح الحديث وما هي فائدة مصطلح الحديث. فقال الشيخ: سوف أتكلم عن تعريف  

(. الراوي، سواء كان الراوي األعلى وهو .علم ُيعرف به حال الراوي واملروي.)وذكر أنه  

الصحابي، أو الراوي األدنى وهو الشيخ املصنف كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 

وهو الشيخ املصنف،    والنسائي، الذي يقول حدثنا فالن، كلهم يسمون رواة. من األدنى

 .إلى النبي عليه الصالة والسالم، هذا يسمون كلهم رواة، ويسمى سنًدا 

وحال املروي، أي املتن، الكالم. الرواة قالوا: قال رسول هللا كذا، أو قال أبو بكر  

الراوي   واملروي.  الراوي  بحال  يعرف  علٌم  الحديث  ومصطلح  متًنا.  يسمى  الكالم  كذا. 
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الثقة ونحوه، وهذا يتخصص به علم الجرح والتعديل، وكذلك  يعرف حاله من حيث  

أو  العبارة، هل هي موقوفة؟  إلخ. واملروي هو  أو منقطع..  السند متصل  يتكلمون عن 

من حيث   يتكلم  أخرى؟  أحاديث  خالفتها  أم  هي صحيحة  مقطوعة؟ هل  أو  مرفوعة؟ 

أ  يرد  وال  ش يء  أي  اإلنسان  يقبل  ال  دقيق،  علم  وهو  والرد،  يجوز  القبول  ال  ش يء.  ي 

 . التحكم بالحديث بالهوى، ال بد بعلم

قال:   الحديث،  مصطلح  واملرو )فائدة  الراوي  من  ويرد  يقبل  ما  (. يمعرفة 

باملختصر املفيد، هل هذا الحديث صحيح مقبول أم غير مقبول؟ يعمل به أم ال يعمل  

قال: ألنه ضعيف،    به؟ إن قال: ال يعمل به. ملاذا ال تعمل به؟ ملاذا هو عندك غير مقبول؟

 . أو ألنه موضوع، متروك، شاذ، معلل.. هذا هو مصطلح الحديث

في البداية تكلم الشيخ عن أربع عبارات دائما نسمعها: حديث، خبر، أثر، حديث 

في   قيل:  فإذا  آثار.  واألثر  أخبار،  والخبر  أحاديث،  جمعها  الحديث  هي؟  فما  قدس ي. 

ث، مباشرة عند أهل املصطلح وعند الناس  الحديث أو جاء في الحديث أو هكذا الحدي

أو قرره أو صفة من   أو فعله  الرسول عليه الصالة والسالم  أنه ما قاله  الذهن  ينتقل 

النبي قلت ملسو هيلع هللا ىلص    صفات  دمت  ما  النبي،  إلى  أضيف  ما  قال:  ولذلك  قية. 
ُ
ل
ُ
خ أو  خلقية 

كال  هو  ستقوله  الذي  أن  تترقب  األذهان  كل  معناها  أو  )حديث(،  فعله  أو  الرسول  م 

تقريره أو صفة من صفاته. هذا إذا قيل: وجاء في الحديث، وروي في الحديث، والحديث 

الثابت في ذلك.. إذا قيل )الحديث( كل الناس.. حتى بعض الناس يسأل: هذا حديث؟ 

في   نفسك  أنك وضعت  ذلك  معنى  عبارة  وذكرت  )حديث(  قلت  إذا  هذا حديث.  نعم، 

ذلك كالم الرسول لذلك نحاسبك عليه. إذا قلت: في الحديث النظافة  االتهام، نعرف أن  

من اإليمان. هل هذا كالم الرسول؟ ال هذه حكمة. ملاذا إذا تقول حديث؟ قل حكمة.  

 .عند أهل اإلسالم إذا قلت )حديث( سيفهمون أنه كالم الرسول 

قرأت في كتب    إذا قال: الخبر، أو في الخبر؟ أحيانا يأتي الخبر بمعنى الحديث. إذا 

العلماء في العلوم الشرعية يقولون: وجاء الخبر بكذا، يقصدون أنه حديث. فكلمة الخبر  

تشمل ما أضيف إلى الرسول، أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. ولذلك الخبر أعم 

 . من الحديث، كما قال الشيخ
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ا يا شيخ صالح، إذا قيل )الخبر( فال يشترط فقط أن يكون أضي  -
ً
ف إلى النبي،  إذ

قد يكون أضيف إلى النبي أو أضيف إلى غير النبي. أما الحديث فهو حصرا على ما أضيف 

 .إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. ومن هنا أصبح الخبر أشمل وأوسع من كلمة )الحديث(

ِثَر عمن   -
ُ
صحيح، حتى عند أهل العلم يقررون ذلك. وإذا قيل )األثر(، األثر ما أ

وبال القرون  قبلنا،  )السلف( هم  قيل  وإذا  السلف،  عن  يعني  )األثر(  قالوا  إذا  تحديد 

الثالثة، قرن الصحابة الذي فيه النبي صلى هللا عليه وسلم، والتابعين وتابعي التابعين.  

فإذا قيل )في األثر( و)جاءت اآلثار بأن الصحابة كانوا يفعلون كذا(، هذا ينطبق عليه.  

حابي أو التابعي. وأحيانا يقصدون باألثر ما أضيف إلى ولذلك قيل: ما أضيف إلى الص

أنه كان يفعل كذا، في األثر ملسو هيلع هللا ىلص    لكن ال بد أن يقيدوه، تقول: وفي األثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص    النبي

عن النبي.. املراد باألثر هنا كالحديث. إذا، إذا قلت )حديث( فهو قصر على الرسول، وإذا 

أنه عن  قلت ) )أثر( فاألصل فيه  الرسول والصحابة والتابعين، وإذا قلت  خبر( يشمل 

التابعين وتابعي التابعين، القرون املفضلة، فإذا أردت أثر الرسول تقول )جاء في األثر 

عن النبي..( اآلن أخذ حكم الحديث. كما قال الشيخ رحمه هللا: يقال مقيًدا )وفي األثر  

 .وسلم(عن النبي صلى هللا عليه 

نسمع يقولون )الحديث القدس ي(. القدس ي مأخوذ من القداسة، وسمي بذلك  

ما )ألنه نسب إلى هللا عز وجل وهللا عز وجل مقدس سبحانه وتعالى. وهنا عرفه قال:  

النبي أن  هعن ربملسو هيلع هللا ىلص    رواه  باعتبار  نبوي   حديث 
ً

ا. هو أصال ا قدسيًّ
ً
(، هذا يسمى حديث

ا، أو ملسو هيلع هللا ىلص    النبي  ا قدسيًّ
ً
تكلم به، لكن باعتبار أن الرسول نسبه إلى هللا صار يسمى حديث

ا. وعبارة: يقول الصحابي: قال رسول هللا ا إلهيًّ
ً
ا، أو حديث ا ربانيًّ

ً
فيما يحدث به  ملسو هيلع هللا ىلص   حديث

 تعالى.. هذا يسمى بهذا اللفظ يقول: قال هللاملسو هيلع هللا ىلص    عن ربه. أو يقول الصحابي: سمعت النبي 

ا. وذكر الشيخ مثاله: قال: فيما يرويه النبي ا أو ربانيًّ ا أو إلهيًّ ا قدسيًّ
ً
أنه  )عن ربه  ملسو هيلع هللا ىلص    حديث

 . ( الحديث.قال: أنا عند ظن عبدي بي.

أكثر   الشيخ  ذكر  هنا  النبوي،  والحديث  والقرآن  القدس ي  الحديث  بين  الفرق 

 أعطاك التعريف، قال: القرآن لفظه ومعناه من   الفروق، لو قمت
ً

بمقارنة يسيرة. أوال

وعبارات  الرسول  بتعبير  الرسول،  عند  من  ومعناه  لفظه  النبوي  والحديث  عند هللا، 

ا  
ً
ا. الحديث القدس ي ليس محفوظ

ً
الرسول، والقدس ي ينسب إلى هللا تعالى معنى ال لفظ

ا ومعنى من عند هللا
ً
ا بين الحديث القدس ي مثل القرآن، القرآن لفظ

ً
. ولذلك ذكروا فروق
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معجز   القرآن  بتالوته؛  يتعبد  ال  القدس ي  والحديث  بتالوته،  متعبد  القرآن  والقرآن: 

والحديث  صحيح،  كله  القرآن  بألفاظه؛  معجًزا  ليس  القدس ي  والحديث  بألفاظه، 

ثير  القدس ي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن، بل ومنه املوضوع؛ القرآن عند ك

من الفقهاء يشترط عند مسه الطهارة، والحديث القدس ي ال يشترط ذلك؛ القرآن نقل 

 عن جيل، والحديث القدس ي مثل بقية األحاديث قد يكون منه  
ً

 عن أمة جيال
ً
متواتًرا أمة

الصحيح والضعيف قد يكون منه العزيز واملتواتر واملشهور. فهذه فروق. القرآن يحفظ 

ا ألفاظه الكثير من النا
ً
س، الحديث القدس ي ربما لو سألت عشرة أشخاص: هاتوا حديث

في   ليس  بل  القرآن،  مثل  الشهرة  في  القدس ي  الحديث  فليس  بش يء.  يأتون  ال  ا  قدسيًّ

 . الشهرة مثل الحديث النبوي مع أنها كلها أصال أحاديث نبوية 

.  ذكرت يا شيخ صالح )متعبد بتالوته( والحديث القدس ي )ليس متعبدا بتالوته(  -

 ؟ ما معنى متعبد بتالوته 

يعني الحديث قبل قليل، الحديث القدس ي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين   -

يذكرني.. لو وجدتم إنسانا قال سأصلي، وبعدما قرأ الفاتحة قال هذا اللفظ: أنا عند  

ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس ي وإن ذكرني في 

 ؟رته في مأل خير منهم. فما حكم الصالةمأل ذك

 . باطلة -

باطلة، ملاذا؟ كيف تتعبد؟ أهذا قرآن؟ ليس قرآًنا هذا حديث قدس ي. الحديث  -

القدس ي ال يتعبد به. وليس كذلك الحرف بعشر حسنات مثل القرآن. الحديث القدس ي  

يتعبد    منه الضعيف ومنه الحسن ومنه الصحيح ومنه املوضوع كما سيمر عليكم. فال

بتالوته، وليس املعنى أن من يمر عليه حديث قدس ي فيقرؤه ويفهم معناه أو يحفظه أنه  

ليس له أجر، بل له أجر، لكن ال ُيتعبد به مثلما يتعبد بالقرآن. وذكر الشيخ هنا، لذلك  

( ألن هللا تحدى يال يتعبد بتالوة لفظه وال يقرأ في الصالة، ولم يحصل به التحد)قال:  

 . من يأتي بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله بالقرآن،

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا

 . ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد

 :املتواتر
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 .تعريفه -أ

 . أقسامه مع التمثيل -ب

 . ما يفيده -جـ

جما  -أ رواه  ما  الكذب املتواتر:  على  يتواطؤوا  أن  العادة  في  يستحيل  عة 

 . وأسندوه إلى ش يء محسوس

ا -ب
ً
ا ومعنى، ومتواتر معنى ال لفظ

ً
 .وينقسم إلى قسمين: متواتر لفظ

ا ومعنى: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه
ً
 .فاملتواتر لفظ

من كذَب عليَّ متعمًدا فيلتبوأ مقعَدُه من »مثاله قوله صلى هللا عليه وسلم:  

ا منهم العشرة املبشرون بالجنة  ملسو هيلع هللا ىلص    «، فقد رواه عن النبيالنارِ  أكثر من ستين صحابيًّ

 .ورواه عن هؤالء خلق كثير

واملتواتر معنى: ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بمعناه 

 . الخاص

 :فاعة واملسح على الخفين، ولبعضهممثاله: أحاديث الش

ا واحتس    مما تواتر حديث من كذب 
ً
 بومن بنى هلل بيت

 ض ومسح خفين وهذي بع     ة والحوض ــــــــــــــــــورؤية شفاع

 :واملتواتر بقسميه يفيد -جـ

: العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه
ً

 .أوال

 . قه إن كان طلًبا ثانًيا: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبًرا وتطبي

نقله    - باعتبار طرق  الحديث،  أقسام  أو  الخبر،  أقسام  ذكر  الشيخ رحمه هللا 

معنى  ما  آحاًدا.  إلينا  أو وصل  متواتًرا،  إلينا  أنه وصل  إما  إلينا.  كيف وصل  أي  إلينا، 

 .متواتًرا وما معنى آحاًدا؟ هذا ما سوف يذكره

(. بة أن يتواطؤوا على الكذاملتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العاد)قال:  

على  تواطؤوهم  العادة  في  يستحيل  غفير  جّمٍ  عن  غفير  جمٌّ  رواه  ما  عرفه:  وبعضهم 

قال:   محسو )الكذب.  ش يء  إلى  في  سوأسندوه  فيها  أنت  التي  مدينتك  في  لو  مثال:   .)

في  الظهر  ملا جاء  الصباح،  في  السريعة، حصل  الطرق  في  بريطانيا حصل حادث مروع 

ة كلموك عنه، واحد أول ما دخلت املسجد، واحد بعد ما خرجت، وواحد  املسجد خمس

قابلت   أيضا  العصر  متفرقين.  لك  يصفون  كذا،  حادث  واإلقامة.. حصل  األذان  بين 
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أناًسا من أصحابك قالوا: اليوم حصل حادث، واملغرب قابلت مجموعة أخرى في ديوانية 

عد العشاء.. ومن البكرة سمعت وسائل أو في جلسة، كلٌّ يذكر الحادث، كلٌّ بما رأى، وب

اإلعالم تتحدث عنه. أنت ما رأيته، لكن اآلن كثرت النقلة: خمسة قابلتهم الظهر، وستة  

العصر، وعشرة املغرب، وعشرون شخًصا قابلتهم في مكان آخر، أكثرهم أو كلهم رأوه أو 

 حصل اليوم في مدينتك في  
ً

الشارع الفالني حادث رأوا آثاره. اآلن صار لديك يقين أنه فعال

مروع، حصلت فيه وفيات وتلفيات.. هذا يسمى خبًرا متواتًرا. هذا تواتر محلي في نفس  

ا، كل العالم رأوه. يستحيل هؤالء  املدينة، فإن نقلته وسائل اإلعالم صار متواتًرا عامليًّ

، يقوالن:  كلهم يكذبون. إذا كان أخبرك به اثنان، يمكن أن يكون هذان االثنان اتفقا عليه

حدث كذا. لكن هؤالء كلهم تجاوزوا الستين أو السبعين شخًصا حدثوا به، أو حدث به 

 . كل أهل البلد فيما بعد، يستحيل أن يكون هؤالء تواطؤوا على الكذب

(، كلهم قالوا: رأيناه، من قال رأيت الحادث، ومن سوأسندوه إلى ش يء محسو )

ارات اإلسعاف، ومن قال رأيت اآلثار..  قال رأيت منتصف الحادث، ومن قال رأيت سي

كلهم أسندوه إلى ش يء محسوس. املحسوسات: إما رأوه، أو سمعوه.. الحواس الخمس.  

 .فهذا يسمى متواتًرا 

متواترة، يعني سمعها كثير من الصحابة عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص    هكذا بعض أحاديث النبي

د، وقد سمعوها في غيره. يعني الرسول صلى هللا عليه وسلم. قد سمعوها في مكان واح

 .قال هذا الكالم في أكثر من مكان

ا ومعنى.)وذكر رحمه هللا أن املتواتر ينقسم إلى قسمين:  
ً
(، أي هناك .متواتر لفظ

ا ومعنى، وهناك أحاديث متواترة معنى فقط. وذكر ما معنى متواترة 
ً
أحاديث متواترة لفظ

قال:   ومعنى؟  ا 
ً
الرواة)لفظ اتفق  ومعنا  ما  لفظه  على  لفظ  هفيه  على  متفق  الكل   ،)

ا بدل حرف فهذا عند العرب ش يء معفوٌّ عنه. تجد  
ً
الحديث ومعناه. لو أحدهم بدل حرف

وعلم  الحديث  باب  في  يخصنا  وهو  الحديث،  بهذا  يحدثون  الصحابة  من  كبيًرا  جمًعا 

عليه الصالة    الحديث وهو قوله عليه الصالة والسالم كما جاء في البخاري ومسلم، قال

أ مقعَده من النارِ »والسالم:   «. هذا أشهر حديث عند أهل  من كذَب عليَّ متعمًدا فليتبوَّ

حديث:   لكن  متواتر.  ألنه  الحديث،  علماء  االختصاص،  أهل  األعماُل »الفن،  َما  إنَّ

«، هو أشهر حديث عند عامة الناس، لكن عند أهل التخصص ال، األشهر منه  بالنياِت 

أ مقعَده من النارِ من كذ»هذا:   ستون  ملسو هيلع هللا ىلص    «. من سمعه من النبي َب عليَّ متعمًدا فليتبوَّ
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ا. صحابيٌّ واحٌد يكفي ألن الصحابة كلهم عدول ثقاة، لكن سمعه ستون واحًدا.  صحابيًّ

قاله في أكثر من موضع. قال ملسو هيلع هللا ىلص    قد يكونون سمعوه في مجلس واحد، وقد يكون النبي

ا خلٌق كبير   من الذين رووه العشرة املبشرون بالجنة، ورواه عن هؤالء الستين صحابيًّ

من التابعين، ورواه عن التابعين خلق عظيم من تابعي التابعين. إذا هذا يسمى متواتًرا، 

يكذبوا،  أن  على  وتوافقوا  تواطؤوا  أنهم  العادة  في  يستحيل  جماعة  عن  جماعة  رواه 

إلى الحس، الستون صحابيا سمعوه، ومن رواه من التابعين    مستحيل. وكلهم مستندهم

التابعين سمعوه من   تابعي  رواه من  الكرام، ومن  الصحابة  الصحابة سمعوه من  عن 

ا ومعنى، وكما 
ً
ا، مستندون إلى الحس وهو السماع. هذا يسمى متواتًرا لفظ

ً
التابعين. إذ

بينما أشهر   قلت لكم، هذا أشهر حديث متواتر عند أهل االختصاص أهل الحديث، 

يقول:   الرسول  أحاديث  من  تحفظ  ماذا  تسألهم  لو  الناس  عامة  عند  إنما »حديث 

 . «، وهو عند أهل الصنعة غير متواتراألعماُل بالنياِت 

أما املتواتر معنى: ما اتفق الرواة على معناه، لكن كل واحٍد ساقه بلفظه الخاص. 

من جابر بن عبد هللا جمله الذي أعيى من التعب، وكم نقده  ملسو هيلع هللا ىلص    سيمر علينا شراء النبي

فيه.. هذا له أكثر من صحابي، نفس القصة لكن بعضهم أتى بها بلفظ وبعضهم بلفظ  

ا. الكل اتفق على الحدث لكن كل واحٍد عبر بأسلوب يراه  آخر. هذا يسمى متواتًرا معنويًّ

 .أنسب

ا ومعنى هكذا .ا.من كذَب عليَّ متعمًد »أما األول يا شيخ،    -
ً
« بهذه األلفاظ لفظ

 . ُروي، هكذا نطق النبي صلى هللا عليه وسلم

نعم، هكذا نطق النبي صلى هللا عليه وسلم. ذكر شيخنا أمثلة على املتواتر،   -

وهذه األمثلة قليلة كلها بل هي أكثر من ذلك. األحاديث املتواترة أكثر مما ذكر الشيخ، 

ذكر نحو ستة أمثلة. ذكر من املتواتر أحاديث وردت في   فالشيخ أوردها كأمثلة فقط،

الكذب على الرسول وهذا أخذناه، وأحاديث تواترت فيمن بنى مسجًدا واألجر في ذلك، 

إثبات  في  متواترة  أحاديث  القيامة،  يوم  وجل  عز  رؤية هللا  إثبات  في  متواترة  أحاديث 

ث متواترة في ذكر حوض النبي  الشفاعة يوم القيامة ينكرها املعتزلة والجهمية، أحادي

في مسألة فقهية وهي   متواترة  أحاديث  صلى هللا عليه وسلم، وطوله وعرضه وكيزانه، 

ورد فيها أحاديث    هاملسح على الخفين. هذه تقريبا خمسة أو ستة مواضع الشيخ ذكر أن 
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متواترة. وكنا نحفظ هذا البيت عن الشيخ ونردده كثيرا وننشده ونحن ذاهبون للدرس  

 :أو راجعون، أو فيما بيننا، أنشودة

 بومن بنى هلل بيًتا واحتس     مما تواتر حديث من كذب 

 ضومسح خفين وهذي بع      وض ـــــــــــــ ـــــ ورؤية شفاعة والح

أي هذه بعض األحاديث املتواترة، والكالم   نرددها كأنشودة، نتغنى بها في الطرق.

 . فيها يطول، لكن الشيخ ذكرها كأمثلة لها. هذا املراد باملتواتر

، اإلنكار على من شكك فيه، يعني  
ً

ماذا يفيدنا إذا عرفنا أن الخبر متواتر؟ أوال

يأتينا أحد يشكك في حديث الشفاعة، تشكك في أحاديث الشفاعة؟ أحاديث الشفاعة 

ا أو حديثين أو عشرة بل أكثر. واحٌد يشكك في رؤية هللا عز وجل،    متواترة،
ً
وليست حديث

رؤية هللا عز وجل فيها أحاديث كثيرة، ليس واحًدا وال اثنين، سأحضر لك عشرة أحاديث 

كلها مروية عن الرسول. من ينكر املتواتر يشدد النكير عليه، فهو ش يء مألوف معروف  

 . ومشهور بين أهل العلم

ما القطع ثم  وهو  العلم،  يفيدنا  املتواتر  الحديث   
ً

أوال يفيدنا  قال:  يفيدنا؟  ذا 

بصحة نسبته إلى من نقل عنه، سواء كان نقل عن الرسول أو متواتر نقل عن أبي بكر،  

أو متواتر نقل عن عمر، أو عن التابعين أو غير ذلك. ثانًيا العمل بما دل عليه، ألنه اآلن  

، عن الصديق
ً

رض ي هللا عنه، بالتواتر أن الصديق حارب العرب ملا ارتدوا   مجزوم به. مثال

بين   الزكاة. هذا األثر مشهور، قال: وهللا ألقاتلن من فرق  ارتدادهم بعدم إخراج  وكان 

القرآن، كيف يفرق   الزكاة قرينة الصالة في  الصالة والزكاة، وهي قرينتها في كتاب هللا، 

 حارب من ارتدوا، اعتبرهم مرتدين  بينهما؟ هذا خبر متواتر عند العلماء أن  
ً

الصديق فعال

للرسول   يكون  إنما  الزكاة  إخراج  أن  تأولوا  ألنهم  الزكاة،  يخرجوا  لم  ِمْن ﴿ألنهم   
ْ
ذ
ُ
خ

يِهم ِبهَ  ِ
ّ
َزك

ُ
ُرُهْم َوت ّهِ

َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
ْمَواِلِهْم َصَدق

َ
، والرسول مات فال نعطي الزكاة لولي  [103]التوبة:  ﴾اأ

إلسالم رحمه هللا: إن هللا ثبت اإلسالم برجلين، بأبي بكر يوم  األمر بعده. فكما قال شيخ ا 

الردة، وبأحمد بن حنبل يوم املحنة. أبو بكر الصديق ملا ارتدت العرب فقط بمنع الزكاة 

ال   حي؟!  وأنا  الدين  أينقص  الصديق:  قال  اإلسالم،  أركان  من  ركًنا  سيسقطون  ألنهم 

ليه وسلم، الدين كامل. وبأحمد بن حنبل  يمكن، يكون الدين كما مات النبي صلى هللا ع

َت هللُا أهل الحق  يوم املحنة حينما السلطان ومن معه ذهبوا إلى القول بخلق القرآن. ثبَّ

 .واإلسالم حتى رجع الناس لعقيدة أهل السنة والجماعة
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فاملتواتر يفيد العلم القطعي، والعمل بما دل عليه. ولذلك كما قلت قبل قليل،  

ا متواتًرا يكويه الناس بعيونهم. أتنكر املتواتر؟! أحضر لك كم حديثا في من أنكر شيئً 

عنه.   الكتب  في  يتكلمون  كلهم  العلماء  ا؟  تابعيًّ كم  رواه؟  ا  صحابيًّ كم  املوضوع؟  هذا 

ُيستقبح أن تنكر الش يء املتواتر. كما قلنا قبل قليل عن الحادث الذي وقع في بريطانيا،  

ني وقال: ما صار الحادث وهذا كالم. يشتد نكير الناس عليه،  لو جاء أحدكم في اليوم الثا

 . كيف تقول هذا وتكلم فيه فالن وفالن ونقل في وسائل اإلعالم والناس رأوه

ا هكذا يا شيخ أعدتنا إلى الوراء وإلى الحنين، وباملناسبة أنت سبقتونا عند   -
ً
إذ

تم وجئنا نحن صرنا نردد الشيخ وكنت تردد مثل هذه األبيات. وأبشرك بعد ما رحتم أن

 : نفس هذه األبيات

 بومن بنى هلل بيًتا واحتس     مما تواتر حديث من كذب 

 ضومسح خفين وهذي بع       ورؤية شفاعة والحوض 

ألن الشيخ رحمه هللا تعالى كان يكررها كلما تكلم عن األحاديث املتواترة واآلحاد،  

ذكر في املتواتر هذه األبيات، فحفظناها عنه كما حفظتموها أنتم يا شيخ صالح، أنتم 

عليك وجمل   فتح هللا  الالحقين.  الطالب هم الحقو  واآلن  الالحقون،  ونحن  السابقون 

نخ يا شيخ صالح. هكذا  كتاب شيخنا  حالك  على  التعليق  من  الثانية  الحلقة  تم هذه 

 . محمد بن صالح بن عثيمين )مصطلح الحديث(. نلقاكم في الحلقة الثالثة فانتظرونا 
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (3 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . عه بإحسان إلى يوم الديننبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتبا

 ومرحبا بكم في 
ً

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال

)مصطلح  عثيمين  بن  بن صالح  محمد  كتاب شيخنا  على  التعليق  من  الثالثة  الحلقة 

 .الحديث(

 بك  
ً

 وسهال
ً

وفي مطلع هذا اللقاء، وكالعادة، نرحب بالشيخ صالح املرعش ي فأهال

 . خ صالحشي

يا مرحبا، حياك هللا شيخ جمال أنت وجميع اإلخوة، طلبة العلم. نسأل هللا جل    -

 . وعال أن يجعلنا وإياكم من املتحابين في هللا

 : وصلنا إلى كالم شيخنا رحمه هللا تعالى في اآلحاد. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :اآلحاد 

 . تعريفها -أ

 . أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل -ب

 . أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل -جـ

 . ما تفيده -د

 . اآلحاد: ما سوى املتواتر -أ

 . وينقسم باعتبار الطرق إلى ثالثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب -ب

فاملشهور: ما رواه ثالثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. مثاله قوله صلى هللا   -1

 من لساِنِه ويِدهِ »وسلم: عليه 
َ
سلُم من َسِلَم املسلمون

ُ
 . «امل

 .والعزيز: ما رواه اثنان فقط -2

 أحبَّ إليِه من »مثاله: قوله صلى هللا عليه وسلم:  
َ
م حتى أكون

ُ
ال يؤمُن أحُدك

 . «نولِدِه ووالِدِه والناِس أجمعي

 .والغريب: ما رواه واحد فقط -3
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ِ امرٍئ ما  » مثاله: قوله صلى هللا عليه وسلم:
ما لكل 

َّ
إنما األعماُل بالنياِت، وإن

إال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، وال  ملسو هيلع هللا ىلص    « الحديث، فإنه لم يروه عن النبي.نوى.

عن عمر إال علقمة بن أبي وقاص، وال عن علقمة إال محمد بن إبراهيم التيمي، وال 

ثم رواه عن يحيى خلق  -م من التابعين وكله -عن محمد إال يحيى بن سعيد األنصاري 

 . كثير

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى   -

آله وصحبه وسلم، ومن وااله. في اللقاء املاض ي يا إخواني يا كرام، ذكر الشيخ رحمه هللا، 

وم سنتكلم عن القسم أن الحديث ينقسم باعتبار طرقه إلينا إلى قسمين: متواتر، والي

الثاني اآلحاد. وعرفتم في اللقاء املاض ي املتواتر ما رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم 

على الكذب وكان مستندهم الحس. وتكلمنا عن املتواتر. املتواتر حتى في أحداث الناس  

جمال   يقع حدث يتواتر نقلته. أنصحكم في املتواتر أن تحفظوا األبيات التي يعني الشيخ

 :حفظها وقبله أنا حفظتها

 بومن بنى هلل بيًتا واحتس      مما تواتر حديث من كذب 

 ضومسح خفين وهذي بع      ة شفاعة والحوض ــــــــــــــــــــــ ورؤي

 . احفظوها يا إخواني، مفيدة لكم

القسم الثاني باعتبار وصول الحديث إلينا قسم اآلحاد؛ وأكثر األحاديث من هذا  

القسم، من قسم اآلحاد. ذكر شيخنا رحمه هللا أنه سيعرفه، وأقسامه باعتباره الطرق  

مع التمثيل، وأقسامه باعتبار الرتبة مع التمثيل، وما الذي يفيده اآلحاد؟ وما سمعتموه 

 . هو أقسامه فقطبقراءة أخينا الشيخ جمال 

أقسام: مشهور  ثالثة  إلى  اآلحاد،  يعني  الطرق  باعتبار  وينقسم  قال رحمه هللا: 

وعزيز غريب. بدأ باألعلى ثم املتوسط ثم األقل. إذا أردت أن تبدأ باألقل تقول: غريب 

نقول  التواتر  بلغت حد  التواتر، ألن ما  بلغت حد  آحاد، ما  تعتبر  عزيز مشهور. وكلها 

قسم املتواتر. قلت لكم أكثر األحاديث من هذا القسم، من قسم اآلحاد.    )متواتر( من

وعقيدة أهل السنة والجماعة األخذ باآلحاد، ولو كان غريًبا. حديث ابن عمر رض ي هللا  

مر  أني رأيته فصامه وأ ملسو هيلع هللا ىلص    فأخبرت النبيملسو هيلع هللا ىلص    عنه، قال: تراءى الناس الهالل في عهد النبي

ا، الرسول اعتمد على خبر واحد، وعلى غريب، عبد هللا بن عمر يقول 
ً
الناس بصيامه. إذ

أنا رأيت الهالل وأخبرت الرسول وصام وأمر الناس بالصيام. أما أهل البدع يطعنون في 
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الصحابة   غير صحيح،  يقولون هذا غريب.  ويأتون  آحاد،  يقولون هذا حديث  اآلحاد، 

حال، اآلحاد ثالثة أقسام: مشهور: ما رواه ثالثة فأكثر ولم    كلهم عدول وثقات. على كل

التواتر خرج من كونه مشهوًرا وخرج من كونه آحاًدا.   بلغ حد  التواتر ألنه لو  يبلغ حد 

الصحابة   طبقات:  له  السند  السند.  طبقات  من  طبقة  كل  في  ثالثة(  رواه  )ما  وقوله: 

تابعو تابعي التابعين طبقة، وهكذا إلى  طبقة، والتابعون طبقة، وتابعو التابعين طبقة، و 

 .األئمة الذين صنفوا الكتب في الحديث

يكون  التابعين  طبقة  في  يصل  لكن  الصحابة،  طبقة  في  مشهوًرا  يكون  أحيانا 

 عليه الشيخ  - متواتًرا. وأحياًنا يكون غريًبا 
ً

في طبقة واحدة لكن في   - وسوف يضرب مثاال

طبقة التي بعدها مشهوًرا، وما بعدها خرج من اآلحاد الطبقة التي بعدها يكون عزيزا وال

 .صار متواتًرا 

فقال الشيخ: املشهور ما رواه ثالثة فأكثر، ألنه أصال هذا انشهار الخبر عموًما،  

إذا كان ش يء وقع وثالثة شاهدوه فهذا مشهور، ألنهم جماعة، وأقل الجماعة في العربية 

اثني الصالة  في  الجماعة  أقل  وكان  قال:  ثالثة،  التوات)ن.  حد  يبلغ  حد  رولم  بلغ  إذا   )

  ،
ً

التواتر خرج من كونه آحاًدا، وخرج من كونه مشهوًرا وصار متواتًرا. ذكر عليه مثاال

والسالم:   الصالة  عليه  قوله  ويد»وهو  لسانه  من  املسلمون  سلم  من  هذا هاملسلم   .»

ثالثة من الصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص    الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، لكن رواه عن النبي

رواه عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنه، ورواه أبو موس ى األشعري، ورواه جابر  

من »بن عبد هللا، ثالثة رووه. لكن هل رواه ستون صحابيا مثلما مر عليكم في حديث:  

سام اآلحاد  «؟ ال، إذا هو ليس متواتًرا، هو من قسم اآلحاد، وأعلى أق.كذب علي متعمدا.

أنه مشهور، ثالثة. طبعا نحن يكفينا صحابي واحد ألن الصحابة كلهم عدول ثقة، لكن  

رواه ثالثة، فهذا الحديث يسمونه مشهوًرا. حتى قالوا: شهرته تغني عنه، دائما إذا ثالثة  

 . حدثوا بالش يء صار الش يء مشهوًرا 

التعزيز، عززتني، يعني    النوع الثاني: من أنواع اآلحاد العزيز، والعزيز مأخوذ من

 ووافقنا صار مشهوًرا، أتانا رابع وخامس  
ٌ
أنا هذا رأيي وأنت أيدتني، تعزز الرأي، أتانا ثالث

وعاشر.. صار متواتًرا. العزيز ما رواه اثنان فقط. فإن قال لنا قائل في سورة يس في أهل  

قال:   اثنين  بعث  هللا  اِلٍث ﴿القرية، 
َ
ِبث ا 

َ
ْزن َعزَّ

َ
في  [14]يس:  ﴾ف لكن  بثالثة،  التعزيز  هنا   ،

عليه   الرسول  من  فعال سمع  بأنه  اآلخر  أحدهما عزز  يروونه  اثنين  أن  يكفي  الحديث 
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، وهو ما جاء كذلك عند البخاري وعند مسلم من  
ً

الصالة والسالم. وذكر الشيخ له مثاال

والسالم:   الصالة  عليه  ووالده »قوله  ولده  من  إليه  أحب  أكون  حتى  أحدكم  يؤمن  ال 

أنس بن مالك، ونفس الحديث سمعه ملسو هيلع هللا ىلص    «. هذا الحديث رواه عن النبينوالناس أجمعي

أبو هريرة فرواه عن الرسول، يعني اثنان رووه. ال يوجد غيرهما، فيكون هذا الحديث من  

قسم اآلحاد، وليس من قسم املتواتر، وقسمه من اآلحاد )عزيز( ألن العزيز ما رواه اثنان. 

في طبقة الصحابة باعتبار سماعهم عن الرسول، لكن يمكن أن يأتي صحابة سمعوا   هذا 

الحديث ليس من الرسول بل هذين االثنين. فإذا حدث عن أكثر من صحابي نقول: هو 

عزيز باعتبار سماع بعضهم عن بعض والصحابة كلهم عدول، لكن باعتبار سماعهم  

 . يز ما رواه إال اثنان من الصحابة عز ملسو هيلع هللا ىلص  من املصدر وهو النبي 

يعني حتى لو انتشر ورواه عن الصحابة صحابة آخرون لم يسمعوه من النبي    -

 .وإنما سمعوه من االثنين، يظل عزيًزا، ال يصبح مشهوًرا وال متواتًرا 

الرسول عليه الصالة والسالم،   - يظل عزيًزا باعتبار منبعه، من املصدر، وهو 

بلغ باعتبار من  وا عنه كأنس وأبي هريرة يمكن أن يكون مشهوًرا ويمكن أن يكون  لكن 

متواتًرا. فكل الكالم اآلن يتكلم عن املصدر، وهو الرسول عليه الصالة والسالم. فعن  

قد يكون مشهوًرا إذا رواه ثالثة عن الرسول   -الرسول عليه الصالة والسالم    -املصدر  

 .د يكون غريًبا، وهذا القسم الثالثسمعوه منه، قد يكون عزيًزا رواه اثنان، وق

إال   الرسول  يرويه عن  وال  قائل: حديث  قال  فإن  واحد فقط،  رواه  ما  الغريب 

واحد؟! نعم، ممكن، ألن الرسول عليه الصالة والسالم ليس دائما يكرر الكالم، أحياًنا  

د يقول الكالم مرة واحدة، وأحيانا يكون بجانبه أحد الصحابة فيسمعه وال يسمعه أح

على  ملسو هيلع هللا ىلص    غيره. حديث معاذ بن جبل، مر عليكم، قال معاذ بن جبل: كنت رديف النبي

«، قلت: لبيك يا رسول هللا، فسكت ساعة، سرنا ثم ذيا معا»حمار، فسرنا ساعة فقال:  

«، وهو راكب خلف الرسول عليه الصالة والسالم، على الحمار، الرسول ذيا معا»قال:  

«، فقلت: لبيك يا رسول هللا، قال: فسكت ساعة، ذيا معا»راءه، فقال:  راكب ومعاذ و 

ا ملا سيقوله، وليس معهما أحد. قال: فسرنا ساعة، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي
ً
يا »يحمس معاذ

أتدري ما حق هللا على العباد وما حق  »«، قلت: لبيك وسعديك يا رسول هللا، قال:  ذمعا

حق هللا على العباد أن يعبدوه وال  »ال: قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: « ق؟العباد على هللا

«، قال معاذ: قلت: ايشركوا به شيًئا، وحق العباد على هللا أال يعذب من ال يشرك به شيئً 
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قال:   الناس؟  أبشر  أفال  رسول هللا،  فيتكلو »يا  تبشرهم  الحديث [30]مسلم:  «ا ال  هذا   .

يخش  ألنه  موته  قبل  معاذ  به  الحديث؟  حدث  هذا  يسمى  ماذا  العلم.  كتم  يكون  أن  ى 

إال معاذ بن جبل. لو بحثت عن رواية عن الرسول عن غير  ملسو هيلع هللا ىلص    غريًبا، لم يروه عن النبي 

معاذ ملا وجدت، ال يوجد إال معاذ، فيسمى غريًبا، وهو حديث في الصحيحين البخاري 

 . ومسلم. فال تستغرب

النا عند  املشهور  بالنيا»س:  الحديث  األعمال  من تإنما  سمعه  ما  غريب،   »

إنما األعمال  »الرسول إال صحابي، إال عمر. قال: الغريب مثل قوله صلى هللا عليه وسلم:  

( بفتح الثاء، معناها  .بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
َ
. قاعدة: إذا قال )الحديث

َ
« الحديث

يث( بتسكين الثاء انتهى الحديث. إذا  أكمل الحديث أو اقرأ الحديث، وإذا قالوا: )الحد

الدين:   بآية  تبدأ  اآلية،  مثل   ،)
َ
)الحديث العالم  َداَينُتم ﴿قال 

َ
ت ا 

َ
ِإذ آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ َيا 

، يعني اقرأ اآلية كاملة، صفحة كاملة. وهنا الحديث، هذا الحديث مشهور  ِبَدْيٍن 
َ
﴾ اآلية

قو  وهو  العامة،  عند  حتى  كلهم،  الناس  والسالم:  عند  الصالة  عليه  األعمال » له  إنما 

إلى هللا   فهجرته  ورسوله  إلى هللا  هجرته  كانت  فمن  نوى،  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات، 

 . «هورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلي

كم  - عليهم  قررنا  ألننا  يحفظونه  طالبنا  أكثر  صالح،  شيخ  يا  حر أبشرك  سار 

 . )حفظ األربعين النووية( وهو أول هذه األحاديث

هذا يعتبر من األحاديث العمدة في الدين، الحافظ بن حجر له بيتان جميالن،   -

 :قال

 ة مسندات من قول خير البري     عمدة الدين عندنا كلمات 

ـــــــــ دع ما ليس يعن ـــــــــواتق الشب    يك وازهد ـ  ة هات واعملن بنيــ

ن. يقول: )عمدة الدين عندنا كلمات مسندات(، يعني  أربع أحاديث هي عمدة الدي

أحاديث، )من قول خير البرية( أي الرسول عليه الصالة والسالم. )دع ما ليس يعنيك(  

إلى حديث:  همن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعني »يشير إلى حديث:   «، )وازهد( يشير 

«، )واتق الشبهات( حديث ساازهد في الدنيا يحبك هللا وازهد فيما عند الناس يحبك الن»

ٌن وبينهما مشتبهات.»النعمان بن بشير:   ن والحرام بّيِ « الحديث، )واعملن بنية(  .الحالل َبّيِ

«. هذا الحديث غريب، ولذلك  تإنما األعمال بالنيا»يشير إلى حديث عمر بن الخطاب  

النبي عن  يروه  لم  الشيخ:  رض يملسو هيلع هللا ىلص    قال  الخطاب  بن  عمر  طبقة    إال  وبعد  عنه،  هللا 
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التابعين صار متواتًرا، لم يبق من اآلحاد. ولذلك قال: لم يروه عن عمر إال علقمة بن  

وقاص الليثي )تابعي(.. تذكر قبل قليل قلت لك، قد يكون الحديث سمعه من الرسول 

واحد، وسمعه من الصحابة آخرون. لم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إال محمد بن  

التيمي، وال نقول )عن عمر(، فتكون رواية الحديث في عهد الصحابة )غريب(    إبراهيم

إال واحد وهو   في سماعهم من عمر )غريب(، ألنه ما سمع من عمر  التابعين  وفي عهد 

علقمة بن وقاص الليثي، لكن عن علقمة سمعوه جماعة، قال عن علقمة لم ينقله إال 

يحيى بن سعيد األنصاري، وكلهم تابعون،   محمد بن إبراهيم التيمي، وال عن محمد إال

لكن ما روى عن كل واحد منهم إال واحد، فتجده غريًبا: ما سمع من الرسول عليه الصالة  

والسالم إال عمر، وما سمع من عمر إال علقمة بن وقاص الليثي، وما سمع عن علقمة  

عيد األنصاري. بن وقاص الليثي إال محمد التيمي، وما سمع عن التيمي إال يحيى بن س

 . وهؤالء الثالثة كلهم تابعون، ولذلك قال: كلهم من التابعين، ثم رواه عن يحيى خلق كثير

كبار   مالك  اإلمام  عن  رواه  مالك  اإلمام  موطأ  استطراد،  جمال  شيخ  يا  وهذا 

طالبه، مصعب الزهري، محمد بن حسن الشيباني.. آخر من رواه في آخر أربع سنوات  

ك يحيى الليثي. إذا قيل املوطأ، أشهر رواية عند املشارقة واملغاربة هي  من حياة اإلمام مال

رواية يحيى الليثي، مع أن هناك أناًسا من تالميذ اإلمام مالك رووا عنه املوطأ، كثير، لكن  

 .سبحان هللا انتشر عن هذا. والقبول من عند هللا عز وجل

 .تواتر عن يحيى بن سعيد األنصاري، من هناك. -

التابعين وتابعي نعم  - ، بعد يحيى بن سعيد األنصاري روى عنه خلق كثير من 

 . التابعين. خرج من كونه غريًبا

لكن هو في تصنيف املصطلح حديث غريب، وإن كان قد تواتر في طبقة من بعد    -

 .يحيى بن سعيد األنصاري 

 .هو الكالم عن مصدره، ملا خرج من مصدره قالوا: هذا غريب -

يث من حيث اآلحاد إما مشهور أو عزيز أو غريب، وكما قلت هذه أقسام الحد

لك، أكثر األحاديث من هذه األنواع، وأكثرها من النوع األول )الحديث املشهور(. يعني  

النبي نفس  ملسو هيلع هللا ىلص    يرويه عن  باملعنى،  أو  باللفظ  يروونه  إما  الصحابة.  من  أربعة  أو  ثالثة 

 . الكالم

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -
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لذاته ولغيره، وحسن   -جـ إلى خمسة أقسام: صحيح  الرتبة  وينقسم باعتبار 

 .لذاته ولغيره، وضعيف

فالصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ   -1

 . والعلة القادحة

«، رواه  من يرِد هللُا بِه خيًرا ُيفقهُه في الديِن »مثاله: قوله صلى هللا عليه وسلم:  

 :البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور ثالثة

األول: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله 

 .في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم

ا   الثاني: أن ينص على صحته إمام
ُ
يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروف

 .بالتساهل فيه

الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له فإذا تمت فيه شروط الصحة 

 . حكم بصحته

ال يزال الكالم عن قسم اآلحاد، وكما قلت لكم أكثر األحاديث من قسم اآلحاد.  -

لو كان غريًبا من اآلحاد كما   وعقيدة أهل السنة والجماعة قبول اآلحاد، بل حتى قبوله

ذكرت لكم أن ابن عمر رأى الهالل فأخبر الرسول، فالرسول صام وأمر الناس بالصيام.  

ومر علينا قبل قليل اآلحاد باعتبار طرقه ثالثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. اآلن اآلحاد 

ف. ومن  باعتبار رتبته. من العلماء من يجعل الرتب ثالثة، يقول: صحيح، حسن، ضعي

لذاته وصحيح   قسمين: صحيح  على  الصحيح  ويجعل  الصحيح  عند  يأتي  من  العلماء 

عند   ويأتي  لغيره،  وحسن  لذاته  حسن  قسمين:  ويجعله  الحسن  عند  ويأتي  لغيره، 

الضعيف ويجعله درجة واحدة، صارت خمسة وهي التي ذكرها الشيخ. ومن العلماء من 

الخمسة ويأتي عند   الضعيف ويقول: ضعيف وموضوع،  يجعلهم ستة، نفس تقسيم 

الضعف الخفيف يسمونه ضعيًفا والضعف الشديد يسمونه موضوًعا، مثال. فعلى كل  

أقسام:   ثالثة  الحديث  أن  يعرفون  العلم  طلبة  عامة  الجملة،  في  أما  متقاربة.  حال، 

 : صحيح أو ضعيف أو حسن. أعالها الصحيح وكان مما درسناه عند الشيخ

 لذ أو يعـــــــــــــــــإسناده ولم يش       صله الصحيح وهو ما اتــــــــــ أول

ـــــــــ يروي  ه مد في ضبطه ونقل ـــــــــــــــــــــــ معت       ه عدل ضابط عن مثلهـ

ا وغدت
ً
 ت رجاله ال كالصحيح اشتهر     والحسن املعروف طرق
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 ر فهو الضعيف وهو أقساما كث    وكل ما عن رتبة الُحسن قصر

هذه البيقونية كنا نحفظها عند الشيخ ونسمعها، شرحها لنا رحمه هللا. أدركتها 

 ؟ ا شيخ جمالي

 . ال ما أدركت الدرس نفسه، لكني استمعت لألشرطة -

أدركوا كل    - الشيخ  ليس كل طالب  باملناسبة،  الش يء استدركه. هذه  إذا فاتك 

فاته   الذي  الش يء  منهم  الحريصين  لكن  ال،  الشيخ،  دروس  كل  وحضروا  الشيخ  علم 

ء أشكل مما قرأه في  يلحقه، باستماع األشرطة، بقراءة املذكرات، بسؤال الشيخ عن ش ي

أنا ما حضرت درس البيقونية   املذكرات التي كتبها الشيخ أو أمليت عليه، أو أشرطة.. 

ليس كله تحصيل   والعلم  إلخ.  كذا..  بكذا، وأشكل علي  لكن سمعت قلت كذا ومثلت 

ا  .مباشر، لكن أحيانا يكون سماًعا أو قراءة أو تلقيًّ

الحديث، يقسمون أحاديث اآلحاد إلى هنا الشيخ رحمه هللا قسم على عامة أهل  

خمسة رتب: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. وسوف  

 .نعرف الفروق بينها

من )قال:   وسلم  متصل  بسند  الضبط  تام  عدل  رواه  ما  لذاته:  الصحيح 

  (، سيتكلم الشيخ بعدلما رواه عد)(. تعريفات بسيطة في هذا.  ة الشذوذ والعلة القادح

العدالة. و  : فترة عن العدل وما هي  ا  طتام الضب)ما معنى 
ً
( يعني ضبط الحديث ضبط

قال:   الكتابة.  ضبط  أم  الصدر  ضبط  الضبط،  يكون  كيف  وسنعرف  ا،  بسند )تامًّ

إلى مصدر لمتص فوقه،  يرويه عمن  راٍو  يعني كل  املتصل،  السند  معنا  يمر  ( وسوف 

الصحابي على حسب نهاية املصدر. قال:  الخبر أو الحديث، وهو الرسول أو التابعي أو  

(، الشذوذ سوف يمر علينا مخالفة الثقة من هو أوثق منه، ةوسلم من الشذوذ والعل )

سيذكرها الشيخ رحمه هللا، ألن هذه كلها العبارات سيأتي لها الشيخ شارًحا لها. والعلة  

ت إليها. ونرجئ الكالم  القادحة ال ُيلتف ذكر في العلة أن تكون العلة قادحة أما غير العلة

 . حتى نصل إليها

 لحديث جمع شروط الصحة، قوله عليه الصالة والسالم، وهو مما 
ً

ذكر مثاال

كم  انظر  املنبر،  على  خطيًبا  للمسلمين  خليفة  وهو  وقاله  الصحابة  معاوية  به  حدث 

واحًدا سمعه من الخليفة وهو الصحابي معاوية بن أبي سفيان رض ي هللا عنه، ورواه 

قوله صلى هللا عليه  ) ا غير معاوية من الصحابة، لكنه اآلن ذكره عن معاوية. قال:  طبع
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(. هذا الحديث رواه رواة من الرسول عليه  «نمن يرد هللا به خيًرا يفقهه في الدي»وسلم:  

و الضبط،  الصالة والسالم، وأعلى راٍو معاوية، إلى البخاري ومسلم رواه رواة عدول تامُّ

الرسول إلى البخاري وإلى مسلم، وسلم السند كله من الشذوذ ومن إسنادهم متصل من  

ا، ُحِكم على هذا الحديث بأنه صحيح وأعلى درجات الصحة  
ً
صحيح    -العلة القادحة. إذ

 . لذاته

أن يكون   ثالثة.  بأمور  الحديث صحيح؟ يقول:  أن  أو نجد مواطن  نعرف  كيف 

ه ال يذكر فيه إال الصحيح. مثل  هذا الحديث موجوًدا في كتاٍب مصنف التزم مصنفه بأن

البخاري التزم، البخاري يحفظ مائة ألف حديث ضعيف، ومائة ألف حديث صحيح، 

بينما لو ترى البخاري كله ال يتجاوز سبعة آالف حديث باملكرر، وغير املكرر ثالثة آالف  

أ  التزم  إذا،  أنا ما أدخلت في كتابي هذا إال الصحيح،  البخاري قال:  نه ال  ونحوها. لكن 

يضع فيه إال الحديث الصحيح، ومعنى الحديث الصحيح أي الحديث الذي رواه رواة 

ا، 
ً
و الضبط وسندهم متصل، وسلم الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. إذ عدول تامُّ

أن  تحتاج  الحديث صحيًحا. ولذلك، ال  تجد هذا  بالصحة  املصنف  التزم صاحبه  إذا 

ت السند، ال  في  البخاري ذلك، ساق لك تتعب نفسك، وتبحث  السند، كفاك  في  بحث 

الحديث بالسند وحكم له أنه صحيح. ما ذكره في كتابه إال الصحيح معناه أنه صحيح.  

تقول:  أن  تحتاج  فال  البخاري  رواه  دام  ما  البخاري،  رواه  الناس،  عند  اتفق  ولذلك، 

اإلمام   الصحيح. وكذلك  إال  يكتب  ما  التزم  البخاري  غير صحيح.  أم  في صحيح  مسلم 

 . صحيحه 

ا 
ً
األمر الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروف

بالتساهل فيه. من األئمة الكبار كأئمة الجرح والتعديل، كاإلمام أحمد ويحيى بن سعيد  

القطان، وعلي بن املديني.. إذا سئلوا وقالوا هذا حديث صحيح، فهو كذلك، ألن هؤالء 

 . مد قولهم في التصحيح والتضعيفاألئمة معت

قلت يا شيخ صالح في الجرح والتعديل. هذا فن آخر غير مصطلح الحديث؟   -

 ؟غير علم الحديث؟ أم ماذا 

هذا يندرج في املصطلح، لكن ليس في املقدمة هذه. املصطلح الذي تدرسونه    -

وهناك هذا مقدمة، هناك بعده في مصطلح الحديث )نخبة الفكر( للحافظ ابن حجر، 

في مصطلح الحديث )علوم الحديث( البن الصالح، مشهور، وهناك في مصطلح الحديث 



 نسخة أولية 

32 

 

علم   حتى  بدايات.  تدرسونه  الذي  اآلن  هذا  لكن  كثيرة،  الكتب  للذهبي.  )املوقظة( 

املصطلح له عدة كتب وعدة مراحل، كلما قويت فيها تنطلق لسائر السنة النبوية وتقرأ  

 .بهاوتكون ملًما إملاًما عظيًما 

 . لكن )الجرح والتعديل(، كلمة )جرح( و)تعديل( -

هذا بالنسبة للرواة. الجرح يعني تكلم فيه بكالم يجعلنا ال نقبله. يعني زيٌد من   -

الناس، سئل عنه الشيخ جمال، قال: ال تأخذوا عنه. هكذا الشيخ جمال جرحه، قال: 

املرعش ي   املرعش ي، قال: خذوا عنه. يصير اآلن صالح  تأخذوا عنه. سئل عنه صالح  ال 

َل هذا الشخص ومدحه، والشي خ جمال جرحه. يسمى هذا العلماُء الجرح والتعديل.  عدَّ

 .ولعله يأتي إن شاء هللا فيما هو قادم

الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له.. يعني من روى الحديث، ُينظر في 

 . جميع الرواة، إذا اكتملت فيها الشروط ُحِكم بأن هذا الحديث صحيح

وهو الدرجة الثانية، هو الحسن لذاته   هذا الصحيح لذاته، أما الصحيح لغيره،

بذاته:   للصحيح   
ً

مثاال لنا  ذكر  هو  طرقه.  تعددت  في »إذا  يفقهه  خيًرا  به  يرد هللا  من 

. وهذا  نالدي
ً

«، أما الصحيح لغيره، قال: هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وذكر مثاال

 أنه ال يذكر كالًما  من الشيخ رحمه هللا، دقيق وعلمه رصين. ومن حالوة الشيخ رحمه هللا 

ا، بل يذكر لك التقسيم، والتقسيم يفيد طالب العلم، ويذكر لك األمثلة، ويذكر   عامًّ

الدليل على كل مثال.. يشبعك في املوضوع إشباًعا ما ترجع إلى غيره. فقال: مثال الصحيح 

د  لذاته، ثم لم يقل: الحسن لذاته، لكن قال: الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ألنه بع

 .قليل سيتكلم عن الحسن لذاته دون تعدد الطرق 

سنقف عليها يا شيخ حتى نبتدئ من هنا حلقة جديدة. بإذن هللا تبارك وتعالى   -

نقف عند هذا الحد ثم نعود إليكم إن شاء هللا تعالى في الحلقة الرابعة. انتظرونا على  

 . خير
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (4 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

بن  التعليق على كتاب شيخنا محمد  الرابعة من  بن عثيمين رحمه هللا    الحلقة  صالح 

 .تعالى )مصطلح الحديث(

وفي مطلع هذا اللقاء، وكالعادة، نرحب بالشيخ صالح املرعش ي، فأهال وسهال بك 

 . يا شيخ صالح 

 .مرحبا، حياك هللا وحيا اإلخوة الكرام، يا مرحبا يا شيخ جمال -

 :وصلنا إلى الصحيح لغيره. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 . ح لغيره: الحسن لذاته إذا تعددت طرقهوالصحي -2

أمره ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما أن النبي

 
ً

إبال علينا  »ابتع  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النبي  فقال  اإلبل  فنفدت  ا 
ً
جيش يجهز  أن 

ين والثالثة، فقد بقالئص من قالئص الصدقة إلى محلها« فكان يأخذ البعير بالبعير 

رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب وكل 

 .واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيًحا لغيره

رتبة  يبلغ  لم  بانفراد  طريق  كل  إلى  نظر  لو  ألنه  لغيره  صحيًحا  سمي  وإنما 

 . حتى بلغهاالصحة فلما نظر إلى مجموعهما قوي 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

آله وصحبه وسلم ومن وااله. مرحبا باإلخوة الكرام، طلبة الحديث وأهل الحديث. كان 

 من أصحاب رسول  
ً

بعض السلف يقول: إذا رأيت أحًدا من أهل الحديث كأني رأيت رجال

لم، وذلك من حبه ألهل الحديث، ألن ديدنهم وكالمهم كله هو  هللا صلى هللا عليه وس 

حديث النبي عليه الصالة والسالم. يتلذذون بسماعه، وحفظه، ومدارسته، ومذاكرته، 

إني أوِتيُت القرآَن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص    ويستنيرون بأقوال الرسول عليه الصالة والسالم. والنبي 
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مع ه 
َ
كهومثل السنة.  هي  معه  لم «،  وإن  أصحابه،  هم  الحديث  أهل  بعضهم:  قال  ما 

الصالة   عليه  كالمه  يرددون  دائما  ألنهم  لكنهم صحبوه  أدركوه  ما  أي  َفَسه. 
َ
ن يصحبوا 

 . والسالم

في اللقاءات املاضية كان شيخنا رحمه هللا تعالى تكلم عن أقسام الحديث املتواتر 

ر األحاديث من قسم اآلحاد، وذكر واآلحاد، وبدأ التفصيل في اآلحاد فقد قلت لكم أن أكث

إلى  الرتب، وأنها  باعتبار  تكلم عن اآلحاد  أو غريبة، ثم  أو عزيزة  أنها قد تكون مشهورة 

خمسة رتب: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، الضعيف. وأذكر  

ه ما رواه يا شيخ جمال أننا في اللقاء املاض ي تكلمنا عن الصحيح لذاته، وعرفه الشيخ بأن

عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، واستدل على ذلك 

«. وكيف نعرف أن من يرد هللُا به خيًرا يفقهه في الديِن »بحديث معاوية رض ي هللا عنه:  

هذا الحديث صحيح؟ قال: إذا وجدته في كتب التزم أهلها الصحة كالبخاري ومسلم فهو  

ة العلماء املعتمد قولهم في التصحيح بأن هذا حديث صحيح  صحيح، أو نص أحد أئم 

فهو صحيح، أو نظر في رواته وطرق تخريجهم وأنه قد اكتملت فيه الشروط ُحِكم عليه  

 . بالصحة 

في لقاء اليوم، الرتبة الثانية من رتب أحاديث اآلحاد، وهو الصحيح لغيره. قال: 

 في ذلك بحديث  (هالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرق)
ً

. وضرب لنا مثاال

النبي العاص أن  ا فنفدت اإلبل، لكن  ملسو هيلع هللا ىلص    عمرو بن 
ً
ا، فجهز جيش

ً
أمره أن يجهز جيش

الجيش ال يزال يحتاج إلى اإلبل ألنها هي املراكب التي يركبون عليها في الغزو، فقال صلى 

.»هللا عليه وسلم: 
ً

 بقالئص من قالئص  »،  « ابتع يعني اشترِ .ابتع علينا إبال
ً

ابتع علينا إبال

 كباًرا من الناس وقل: أعطيكم بدلها بعيرين من القالئص، االصدقة إلى محله
ً

«، خذ إبال

الناس الحقا   يعد  أبِعرة،  بالبعيرين والبعير بثالثة  البعير  يأخذ  الصغار. قال: فكان  أي 

سأعطيكم. قال: رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو 

ليس بذاك القوي، وطريق   -صاحب املغازي  إذا كان هو  -بن شعيب. محمد بن إسحاق 

عمرو بن شعيب، دائما يعبرون عنها برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها ما  

فيها، تكلموا فيها. فإذا نظرت للطريق األول )محمد بن إسحاق( يقولون: ليس الحديث  

: ليست فيها  فيه تام الضبط، وإذا رأيت رواية )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( قالوا 

(، لكن إذا جمعت الحديث .وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن.)تام الضبط. قال:  
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وذاك رواه    ، من الطريقين، طريق محمد بن إسحاق وطريق عمرو بن شعيب عن أبيه

أحمد وهذا رواه البيهقي، إذا جمعت الطريقين حكمت اآلن بالجملة على الحديث بأن  

لحكم على كل سند ال تحكم بأنه صحيح، بل تقول حسن؛ هذا الحديث صحيح لغيره. ا 

الطريقين   ما دمت جمعت  الحديث    -لكن  يفهم  العلم حتى  لطالب  تجمع    -وهذا مهم 

إلى كل  )الحديث من كل رواياته. ولذلك قال:   لو نظر  لغيره ألنه  وإنما سمي صحيًحا 

(، يعني  اى بلغهطريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حت

األعلى واألقوى  الدرجة  الثانية.  الدرجة  لغيره، فيكون  لكن يكون صحيًحا  الصحة  بلغ 

 . الصحيح لذاته، والدرجة الثانية صحيح لغيره

 : قال -

من   -3 وسلم  متصل  بسند  الضبط  خفيف  عدل  رواه  ما  لذاته:  والحسن 

 .الشذوذ والعلة القادحة 

ى اشتراط تمام الضبط في الصحيح،  فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سو 

مفتاح الصالة الطهور وتحريمها  »فالحسن دونه. مثاله: قوله صلى هللا عليه وسلم:  

«. ومن مظان الحسن: ما رواه أبو داود منفرًدا به قالها ابن  مالتكبير وتحليلها التسلي

 .الصالح

. وسبقه  هذا القسم الثالث من أقسام رتبة حديث اآلحاد، وهو الحسن لذاته   -

قسمان: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وعرفتم الفرق بينهما، الصحيح لذاته اكتملت  

فيه كل الشروط، والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. اآلن تكلم الشيخ عن  

الحسن. الحسن في اللغة مأخوذ من الُحْسن وهو الجمال. وعند أهل الفن أهل املصطلح 

عد رواه  ما  لذاته  والعلة الحسن  الشذوذ  من  وسلم  متصل  بسند  الضبط  خفيف  ل 

سنده   الصحيح  مثل  فهو  الحسن،  في  توافرت  الشروط  بقية  أن  تالحظون  القادحة. 

متصل، ومثل الصحيح سلم من الشذوذ، ومثل الصحيح سلم من العلة القادحة، ومثل 

ف الصحيح رواه عدل، أربعة شروط اتفقوا فيها، وشرط واحد حصل فيه بعض االختال 

 . وهو الضبط. الصحيح يقولون تام الضبط قوي الضبط، الحسن خفيف الضبط

 ؟ ضبط ماذا يا شيخ -

هذا الضبط أي ضبط املحفوظ، إن كان من الذين يحفظون بضبط الصدر،   -

، واحد اآلن أعطانا  
ً

أو ضبط املكتوب إذا كان من الذين يضبطون بالكتابة. نضرب مثاال
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يسمعون، والناس  سطرين،  من  من   جملة  مرة،  ألول  وأنا  وأنت  الناس  نسمعه  كلنا 

سطرين، وطلب منا اإلعادة. أنت أعدتها ما أسقطت وال كلمة، وأنا أعدت نفس الجملة  

ا. أنت يحكمون عليك بأنك تام الضبط، ألنك أتيت بالسطرين  
ً
وأسقطت كلمة أو حرف

ا.   دون أن تنقص وال كلمة، أنا يحكمون علي بأني خفيف الضبط أسقطت كلمة أو
ً
حرف

 . هكذا موضوع الضبط

الضبط الكتابي، أنت من الناس الذين يحضرون عند أهل العلم، وتكتب كل ما  

يقولونه، وبعد الكتابة تجلس مع الطلبة وتقوم بمدارسة ومراجعة، تجد بعض الطلبة  

اآلن   يا فالن؟ يصححون نسخهم.  كتبت  ماذا  يقولون:  الطلبة  ش يء، كل  يفوت وال  لم 

املج كلكم  أنا حضرت معكم صرتم  كتابة.  موعة مثال عشرة أشخاص ضبطتم ضبط 

الناس ليأخذوا، يقولون: كتب   يأتي  وضبطت ضبط كتابة لكني لم أفعل مثلكم. فلما 

الشيخ   وحضر  ودرسها  وحققها  راجعها  ضابط،  الرجل  ممتازة،  جمال  ودفاتر  جمال 

كتب منها يقول: وكتب، ثم جمال حريص على دفاتره ال يعطيها ألي أحد، إذا جاء أحد ي

أنا سمح سهل،  أما  أو ينقص.  اكتب عندي أمامي، حتى يضمن أال يزيد أحد في دفتره 

يأتيني من يقول: أعطني دفاترك التي حضرت بها عند الشيخ وكتبت، أقول: تفضل. بعد  

غير   كتبتها  أنا  مكتوبة  كلمة  يحصل  قليلة،  ذمته  الناس  بعض  إليك.  أعيدها  أسبوع 

ا أو يطمس كلمة، ثم تعود إلي واضحة، يقوم هو بتو 
ً
ا أو ينقص حرف

ً
ضيحها فيزيد حرف

كثرة   أم من  الشيخ  كتبته عند  أنا  أعلم هل هذا  زائد ال  كالم  أو  ُيقرأ  بكالم ال  دفاتري 

تام   لست  بأني  الحديث  أهل  علي  يحكم  وينقصون؟  يزيدون  الطلبة  للناس  إعطائه 

يعطي كتبه ألي أحد، مطابقها   الضبط )ضبط كتابي(، لكن جمال تام الضبط الكتابي ال 

تام   استمالها  التي  جمال  دفاتر  على  الحكم  ش يء.  بزيادة  ألحد  يسمح  ال  ومحررها، 

الضبط، والحكم عليَّ أنا خفيف الضبط. هذا بالنسبة للضبط الكتابي. نفس املثال في  

لم  سطرين  من  الجملة  أعدت  أنت  كيف  السماع.  اللفظي،  بالضبط  السابق  املثال 

 . كلمة وأنا أعدتها الجملة وأنقصُت. هذا معنى خفيف الضبط تنقص وال 

، قوله عليه الصالة والسالم من رواية علي بن  
ً

وذكر فيه الشيخ رحمه هللا، مثاال

النبي أن  ماجه،  وابن  والترمذي  داود  أبو  رواه  والحديث  طالب،  مفتاح  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    أبي 

« أي إذا كبرت يحرم عليك أي ش يء .ها التكبير.وتحريم»« أي الوضوء،  .الصالة الطهور.

« ال تخرج من الصالة إال بالسالم. يقول:  .وتحليلها التسليم. »إال أن تكون في أمور الصالة،  
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ا ألن الصحابة كلهم    -هذا الحديث حسن لذاته ألنه أكيد أن أحد رواته   وال نقول عليًّ

التابع  -عدول   تابعي  أو  التابعي  يكون  قد  رواته  ضبطه  أحد  املصنف،  زمن  إلى  أو..  ي 

خفيف، مع أن معنى الحديث صحيح، فهذه مسألة أخرى. أحيانا يكون معنى الحديث  

صحيح لكن يحكمون عليه بأنه حسن أو ضعيف ألنهم يتكلمون عن اإلسناد، وليسوا 

 . يتكلمون عن املتن. فهم يحكمون على اإلسناد، الرجال الذين نقلوا الكالم

ن ما انفرد به أبو داود. ما معنى انفرد به أبو داود؟ تعرفون قال: من مظان الحس

أن السنة دونت، وأشهر مدونو السنة هم األئمة السبعة، أعالهم وشيخهم اإلمام أحمد  

)مسند اإلمام أحمد(، ثم )الجامع املسند املختصر( وهو صحيح البخاري، ثم )صحيح  

والترمذي والنسائي وابن ماجه(. هؤالء مسلم( ثم بعد ذلك يأتي األئمة األربعة )أبو داود  

سبعة، إذا قال: رواه الجماعة، أو رواه السبعة، يقصدون هؤالء السبعة. أكثر األحاديث 

تجدها في كل الكتب السبعة، لذلك يقال رواه السبعة. أحيانا تجد أنه لم يذكر الحديث  

د، يعني لم يذكره ابن  هذا إال واحد من أصحاب السنن األربعة، مثال ما ذكره إال أبو داو 

ماجه وال النسائي وال الترمذي، وال صحيح البخاري ومسلم وال في مسند أحمد. الغالب 

أنه ما دام هذا الحديث لم يذكره بسنده إال أبو داود فهو حديث من أقسام الحديث  

رواته   أحد  املصنف    -الحسن،  الشيخ  أو  التابعي  تابع  أو  التابعي  يكون  خفيف   -قد 

 . الضبط

 . كلمة )ومن مظان الحسن(، كلمة )مظان(. -

 ؟ يعني أين يمكن أن أجد الحديث الحسن -

 . أين يتوفر هذا النوع من األحاديث؟ في الغالب موجود هنا. -

فيها   - ليس  كلها صحيحة  ومسلم  البخاري  ال،  ومسلم؟  البخاري  في  أجده  هل 

 . حسن

فرد به أبو داود. مظان الصحيح البخاري ومسلم. مظان األحاديث الحسنة ما ان

لكن   به.  ينفرد  لم  هذا  والترمذي..  داود  وأبو  ومسلم  البخاري  رواه  ا 
ً
حديث تجد  أحيانا 

أحيانا ما خرَّج هذا الحديث ورواه إال أبو داود، الغالب أنه حسن، ألنه لو كان صحيحا  

لذكره البخاري ومسلم. كما أنه سيمر علينا ما انفرد به ابن ماجه يكون ضعيًفا، سيمر 

 .علينا، ال أدري الشيخ سيذكره أم ال

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -
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والحسن لغيره: الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعًضا    -4

 . بحيث ال يكون فيها كذاب وال متهم بالكذب

إذا مد يديه  ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: حديث عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قال: "كان النبي

املرام: وله   في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه" أخرجه الترمذي، قال في بلوغ

 . شواهد عند أبي داود وغيره ومجموعها يقض ي بأنه حديث حسن

ا لغيره ألنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الحسن، 
ً
وإنما سمي حسن

 .فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها

مر علينا ثالثة أقسام من أقسام رتب أحاديث اآلحاد: الصحيح لذاته والصحيح    -

ف إذا  لغيره والحسن لذاته. هذا القسم الرابع: الحسن لغيره. الحسن لغيره هو الضعي

ا، الحسن لغيره األصل فيه أنه ضعيف،  
ً
تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعًضا. إذ

لكن تعددت طرقه، بحيث هذه الطرق يجبر بعضها بعًضا، ال يكون في الرواة كذاب وال  

متهم بالكذب؛ لكن في األسانيد كلها فيها راٍو ضعيف. يعني إسناد خرَّجه أبو داود فيه راٍو  

ديث خّرجه الترمذي بسند غير سند أبي داود، فيه راٍو ثاٍن ضعيف، ضعيف، نفس الح

نفس الحديث مثال خرجه النسائي فيه راٍو ضعيف. إذا حكمت على رواية أبي داود تقول:  

حديث ضعيف ألنه فيه راوًيا ضعيًفا بانفراده، وإذا حكمت على رواية الترمذي تقول: 

وإذا حكمت عل راوًيا ضعيًفا،  فيه  تقول: حديث ضعيف ألن  النسائي لوحدها  رواية  ى 

الحديث   على  احكم  االنفراد،  على  تحكم  ال  اآلن  أنت  ضعيًفا.  راوًيا  فيه  ألن  ضعيف 

كجملة، رواه ثالثة من املصنفين: أبو داود والترمذي والنسائي، نفس الحديث، وكل منهم 

لعام لهذا  أتى بسند غير سند اآلخر، وكل منهم لديه في سنده راٍو ضعيف. ما الحكم ا 

ملا   لكن  فيها ضعيف،  كلها  هي  لغيره؛  الحديث حسن  هذا  أن  العام  الحكم  الحديث؟ 

اجتمعت لم يعد ضعيًفا، بل صار حسًنا لغيره. قال: هو الضعيف إذا تعددت طرقه من  

وجه يجبر بعضها بعضا. كل هذه الطرق ليس فيها راٍو كذاب أو متهم، ألنه لو كان فيها  

 . ر من القسم الضعيف العام أو من القسم املوضوع كما سيأتيراٍو كذاب أو متهم صا

النبي أنه قال: كان  إذا مد يديه في  ملسو هيلع هللا ىلص    وذكر في حديث عمر بن الخطاب، وهو 

الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، هل هي سنة 

أخرجه الترمذي في كتاب )الدعوات( في    أم بدعة؟ هل ثبتت أم لم تثبت؟ هذا الحديث 

باب )ما جاء في رفع اليدين في الدعاء(، أصال أحاديث رفع اليدين متواترة معنى، وهذا 
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ا للنبي
ً
أنه ملا دعا رفع ملسو هيلع هللا ىلص    يفيدنا أن نرجع للمتواتر. انتبهوا لها. رفع اليدين، يعني كم حديث

الجمعة يوم  االستسقاء  في  منها  كذا   يديه؟  على  يدعو  يديه  رفع  واستسقى،  يديه  رفع 

ا، األصل في الدعاء رفع اليدين. األحاديث في رفع اليدين في الدعاء هذه 
ً
ويدعو لكذا.. إذ

متواترة، لكن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء ما ذكر فيها إال هذا الحديث 

بلو  في  حجر  ابن  الحافظ  يقول  ولذلك  الترمذي،  أخرجه  شواهد. الذي  له  املرام:  غ 

اثنان   اآلن  الترمذي.  سند  غير  آخر  بسند  داود  أبو  رواه  لكن  الترمذي  رواه  الحديث 

خرَّجوه، الترمذي وأبو داود، الترمذي عنده سند وفيه ضعيف، وأبو داود عنده سند  

وفيه ضعيف، لكن اآلن مخرجهما واحد، وكله يدل على أنه بعد الدعاء يمسح الوجه.  

ال قال  حديث  ولذلك  بأنه  يقتض ي  الطرق،  مجموع  أي  مجموعهما،  ابن حجر:  حافظ 

 . حسن

املسألة األخرى: هل مسح الوجه بعد الدعاء باليدين سنة أو ليس بسنة؟ على 

الخالف في الحديث، من يراه حسًنا يقول ال بأس ال ننكر، لكن ال تقل )بدعة( ألنه فيه  

هل األولى فعله أم ال؟ األولى عدم    حديث وإن كان حسًنا، لم ُيجمع على أنه ضعيف. لكن

أنه كان يدعو، لم يذكر أنه  ملسو هيلع هللا ىلص    فعله، ملاذا؟ ألن األحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي

كان يمسح وجهه. قال الحنابلة.. هذا ارتباط بسيط أنك الحديث تدرسه رواية ودراية، 

في قنوت الوتر يمسح وجهه بيديه بعد    الرواية ذكرناها، دراية: الفقهاء الحنابلة يرون أنه 

الفراغ من الدعاء. وذكروا لك أنه ثبت عن علي لكن لم يثبت عن الرسول عليه الصالة  

 فيه. فأعلى درجاته أن يقال ملسو هيلع هللا ىلص  والسالم. ألنه ثبوته عن الرسول 
ٌ
في حديث عمر مختلف

ت اآلن باعتبار أنه حسن،  حسن لغيره، والحسن لغيره هو من النوع الضعيف. لو نظر 

أن   الصحيحين  في  التي  الكثيرة  األخرى  األحاديث  باليدين،  يمسح  أنه  على  يدل  وأنه 

الرسول يرفع يديه ويدعو، هل ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بعدما يدعو يمسح؟ ال، 

ا، األصل رفع اليدين في الدعاء لكن األصل عدم مسح الوجه باليدين. لكن  
ً
لم يثبت. إذ

 .نقول بدعة ألجل هذه الرواية أنه حديث حسن لغيره ال

 . وال يقال: سنة -

 . نعم، وال يقال سنة -

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 .والضعيف: ما خال من شروط الصحيح والحسن -5
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 .مثاله: حديث: »احترسوا من الناس بسوء الظن«

لبغدادي ومن مظان الضعيف: ما انفرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب ا

أو ابن عساكر في تاريخه أو الديلمي في مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر 

 . األصول وهو غير صاحب السنن أو الحاكم وابن الجارود في تاريخيهما

أعالها   - علمتهم  كما  ذكر  اآلحاد.  رتب  من  الخامس  القسم  هللا  رحمه  ذكر 

لذاته لغيره والحسن  الصحيح  ثم  لذاته،  القسم   الصحيح  لغيره، واآلن ذكر  والحسن 

الخامس وهو الضعيف. وأنتم عرفتم أن األقسام األربعة السابقة الخالف فيها في ش يء 

واحد، وهو تام الضبط أم خفيف الضبط. الضعيف اآلن ليس كذلك، خالف الصحيح  

(. يعني قد يكون  نما خال عن شروط الصحيح والحس)والحسن في أشياء كثيرة. قال:  

، قد يكون الراوي  السند  
ً

ا، قد يكون الحديث معلال
ًّ
غير متصل، قد يكون الحديث شاذ

 . غير عدل.. ما دام خالف شروط الصحيح والحسن يقال عنه ضعيف 

 . أو فيه علة قادحة -

أو علة قادحة، والعلة ال بد أن تكون قادحة، أما العلة غير القادحة ال ُيلتفت   -

من جابر الجمل منه، بعض الرواة قال: ملسو هيلع هللا ىلص    ء النبيإليها. يعني يا شيخ جمال مثال: شرا 

بأوقية، وبعضهم قال: بأربع أواٍق، وبعضهم قال: بغير ذلك. هل االختالف في ذكر الثمن  

يقدح في أصل الحديث أن الرسول ما اشترى من جابر إال الجمل؟ ال، صحيح أن هذه 

ق مثال علة  لك  قادحة. سأذكر  ليست  لكنها  النبيعلل  أن  ثبت  صلى صالة ملسو هيلع هللا ىلص    ادحة. 

الكسوف، في الصحيحين حديث عائشة وغيرها، وأنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان.  

أنه صلى الكسوف  ملسو هيلع هللا ىلص    جاءت روايات أنه في كل ركعة ثالث ركوعات. اآلن هو لم يثبت عنه

عد أن ارتفعت قيد رمح وصادف ذلك  إال مرة واحدة في حياته حينما كسفت الشمس ب 

اليوم موت ابنه إبراهيم. الروايات التي في الصحيحين عن عائشة وغيرها أنه في كل ركعة  

ركوعان، يعني أربع ركوعات في ركعتين، وأربع سجدات. الروايات التي تقول في كل ركعة  

. هذه علة  ثالث ركوعات، يعني ست ركوعات، ال يمكن أن تقول أن هذه علة غير قادحة

ا، نحكم على 
ً
قادحة. صلى معه الصحابة، وفي الصحيحين أنه في كل ركعة ركوعين. إذ

الرواية التي تقول أنه ركع في كل ركعة ثالث ركوعات أن هذا ضعيف وأن فيه علة قادحة.  

قال الجمل من جابر، ملسو هيلع هللا ىلص   أحيانا تكون العلة غير قادحة مثلما ذكرت لكم في شراء النبي

أمره  بكم؟ هذا  لكن  اشتراه،  أنه  ثبت  املهم  أواق،  بأربع  بأوقية، وقال بعضهم  بعضهم 
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إلخ.   أهله..  إلى  ظهره  واشتراط حمالن  الش يء  على شراء  به  يأخذون  العلماء  ألن  هين، 

 . فأحيانا تكون العلة قادحة، وأحيانا تكون غير قادحة. غير القادحة ال تؤثر

فيه   اختلت  ما  الضعيف  أن  حديث ذكر  ذكر  ثم  والحسن،  الصحيح  شروط 

إحسان  األصل  يصح، ألن  ال  هذا حديث ضعيف  الظن«  بسوء  الناس  من  »احترسوا 

ّنِ  ﴿الظن. ملاذا أول ما أقابلك أس يء الظن بك؟ وهللا عز وجل يقول:  
َّ
َن الظ ِثيًرا ّمِ

َ
اْجَتِنُبوا ك

ٌم 
ْ
ّنِ ِإث

َّ
 . [12]الحجرات: ﴾ِإنَّ َبْعَض الظ

األحاديث   أجد  ما أين  غالبا  قال:  غيرها.  وهناك  أمثلة  الشيخ  ذكر  الضعيفة؟ 

انفرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي في تاريخه أو ابن عساكر في تاريخه..  

ما انفرد به أي لم تذكره بقية الكتب املصنفة كأبي داود والترمذي والنسائي وإلى آخره،  

مي في مسنده مسند الفردوس ضعيف، وما هذا غالبا يكون ضعيًفا. ما انفرد به الديل

َسْورة   بن  الترمذي  عيس ى  أبي  غير  األصول،  نوادر  صاحب  الحكيم  الترمذي  به  انفرد 

صاحب السنن، هذا غيره. ما انفرد به الحاكم إذا قالوا رواه الحاكم في مستدركه ما رواه 

وما انفرد به  إال الحاكم، هذا الغالب أنه ضعيف، لو كان غير ذلك لرواه أهل السنن.  

الشيخ   كتب  آخرها  من  الضعيف،  تبين  كثيرة  كتب  ذلك  في  لفت 
ُ
أ وقد  الجارود.  ابن 

األلباني رحمه هللا، سلسلة األحاديث الضعيفة، منها املوضوعات البن الجوزي، وهذا 

ليس في الضعيف فحسب بل في املوضوع أيضا، ومنها ما اشتهر على ألسن الناس، وغيرها 

 . الضعيف هناك كتب مؤلفة في

ما انفرد به وما رواه غيره،   -ابن ماجه من السنن    -غالب ما انفرد به ابن ماجه  

غالًبا هو ضعيف. غالب ما انفرد به أبو داود حسن، وغالب ما انفرد به ابن ماجه ولم  

 . يروه من أصحاب السنن السبعة إال ابن ماجه الغالب أنه ضعيف

ؤال، وهو: ملاذا كان العقيلي وابن عدي  شيخ صالح، قد يتبادر هنا إلى الذهن س  -

والخطيب البغدادي وهؤالء األئمة الذين ذكرهم الشيخ، هل كانوا ال يعرفون أن هذا 

أئمة حديث، جمعوا ما   النهاية،  في  أئمة  الحديث ضعيف فجمعوا وهم يعلمون؟ فهم 

أنه يصحح   أم  السنة والتدوين؟  باب حفظ  بأنه حديث ضعيف، هل هو من  يصنف 

 ؟ ث ويراه حجةالحدي

الغالب يا شيخ، يجمعون السنة. كل ما وصل إليه من السنة يكتبه، وأكثر ما    -

يكتبونه الصحيح الذي ذكره غيرهم من األئمة املصنفين، لكنه أحيانا يذكر خبًرا أو أثًرا 



 نسخة أولية 

42 

 

داود   أبو  الكبار  األئمة  عنه  أين  محفوظ،  الدين  شيخ،  يا  غيره.  ذكره  ما  ا 
ً
حديث أو 

والن لم والترمذي  كلهم  املوطأ؟  في  مالك  عنه  أين  املسند؟  في  وأحمد  ماجه  وابن  سائي 

يذكروه، أنت الوحيد تذكره؟! لو كان صحيًحا لذكره من قبلك. لكن هو كما قلت لك،  

دائما  ولذلك،  يميزونها.  األجيال  بعد  وفيما  موجودة.  ويجعلها  السنة  يجمع  أن  هدفه 

يح، كما ذكرت لك عن البخاري.  علماء الحديث ليسوا فقط يحفظون الحديث الصح

البخاري يقول: أحفظ مائتي ألف حديث غير الصحيح، ومائة ألف حديث صحيح. ملاذا  

اقتداء بحذيفة رض ي هللا عنه، كان  أنه غير صحيح؛  يبين  الصحيح؟ حتى  يحفظ غير 

النبي أصحاب  كان  مخافة  ملسو هيلع هللا ىلص    يقول:  الشر  عن  أسأله  وكنت  الخير  عن  أن يسألونه 

ا بالحديث حتى يعرف األحاديث الصحيحة ويعرف جملة  
ً
يدركني. وال يكون اإلنسان عامل

األحاديث  في كتب  يقرأ  أن  له  ينبغي  العلم  لذلك طالب  الضعيفة.  األحاديث  كبيرة من 

الضعيفة ليعرف أن هذه فعال ضعيفة، فإذا أحد من الناس ذكره قال: هذا ضعيف ال  

 :يصح. وكما قال بعضهم

 ه الشر ال للشر ولكن ألتقيتعلمت 

 ه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع في

بارك هللا فيك شيخ صالح وأحسن هللا إليك. لعلنا نقف عند هذا الحد. أيها    -

األحبة، إلى هنا نصل نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرابعة، انتظرونا على خير وأنتم  

 . طيبون 
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (5 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى حلقة 

)مصطلح الحديث( لشيخنا محمد جديدة، هي الحلقة الخامسة من التعليق على كتاب  

 . بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

 . وفي مطلع اللقاء نرحب بالشيخ صالح املرعش ي، فأهال وسهال بك يا شيخ صالح

 . يا مرحبا، حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا أهل الحديث -

بالذات   هللا يفتح عليك يا شيخ، رفعت معنوياتنا في الحلقة السابقة. انتشيتنا  -

 . ملا ضربت األمثلة ووضعتني في موضع إيجابي. 

أنت يا شيخ عند حسن الظن، وأما حديث »احترسوا من الناس بسوء الظن    -

مشهور   ش يء  املاض ي،  الدرس  في  ذكرناه  ما  وهذا  كالمك،  وعلى  يصح«..  ال  ضعيف 

  »استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان« كذلك ال يصح. أحاديث كثيرة تنتشر بين 

 . الناس ليست صحيحة بل ضعيفة. تفضل يا شيخ

 : قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى -

 :وتفيد أخبار اآلحاد سوى الضعيف -د

ذلك   ويختلف  عنه،  نقلت  من  إلى  نسبتها  صحة  رجحان  وهو  الظن،   :
ً

أوال

وشهدت   القرائن  بها  احتفت  إذا  العلم  تفيد  وربما  السابقة،  مراتبها  بها بحسب 

 . األصول 

 . ثانًيا: العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كانت خيًرا، وتطبيقه إن كان طلًبا

 وال ذكره غير 
ً

العمل وال يجوز اعتباره دليال أما الضعيف فال يفيد الظن وال 

 :مقرون ببيان ضعفه إال في الترغيب والترهيب، فقد سهل ذكره جماعة بثالثة شروط

 . أن ال يكون الضعف شديًدا -1

ا  -2
ً
 . أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابت
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 .قالهملسو هيلع هللا ىلص   أن ال يعتقد أن النبي -3

وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب حث النفس على العمل املرغب فيه 

لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإال لم يضره اجتهاده في العبادة ولم يفته  

 .ب األصلي املرتب على القيام باملأمور الثوا

وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل املرهب عنه للخوف من وقوع  

 . ذلك العقاب، وال يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب املذكور 

تعريف   - أنه سيذكر  اآلحاد. ذكر  الشيخ رحمه هللا عن قسم  تتمة لكالم  هذه 

ب اآلحاد، وذكر أقسامه الثالثة )املشهور والعزيز والغريب(،  اآلحاد وأقسام اآلحاد ومرات

وذكر مراتبه الخمسة )الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره،  

ا، ما الذي نستفيده من أحاديث اآلحاد، سوى   الضعيف(. اآلن يتكلم الشيخ كالًما عامًّ

: سيتكلم الشيخ عن هل يجوز  الضعيف ألن الضعيف ال يحتج به وال يستفاد منه إال

 .ذكر الحديث الضعيف أم ال؟ سيذكره

اآلن، ما الذي يفيده حديث اآلحاد؟ قال: تفيد الظن، بينما املتواتر، وهو مقابل  

اآلحاد ألنه الحديث قسمان متواتر وآحاد، املتواتر يفيد اليقين. مثل إذا تذكرون قصة  

عندي لكنها قصة تمثيلية حتى نضرب عليها   التمثيل بالحادث في بريطانيا، قصة قلتها من

 وقع الحادث ألن الخبر فيه متواتر. أما اآلحاد فيفيد الظن، 
ً

املثل. تفيد اليقين أنه فعال

ولذلك قال: ما هو الظن؟ رجحان صحة نسبته، يعني ممكن يكون وقع ألن هذا حدث 

يفيد الظن. هذا الظن    به ثالثة ذكروه، ولم يذكره غيرهم. ال يفيد اليقين كاملتواتر، بل 

يختلف بحسب املراتب السابقة، يعني بحسب الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن  

قال:   املراتب.  حسب  على  لغيره..  الحسن  به  )لذاته،  احتفت  إذا  العلم  تفيد  وربما 

كر أن النبينالقرائ
ُ
الحياء،  كان شديد  ملسو هيلع هللا ىلص    (، القرائن هي الشواهد الكثيرة. يعني، لو ذ

ملسو هيلع هللا ىلص    هذا خبر، لو ذكر. قد يكون هذا الخبر حسًنا، يعني لو قال أحد الصحابة )كان النبي

شديد الحياء(، هذا الحديث نفترض أنه من مراتب قسم الحسن. ما الذي يفيدنا؟ هل  

  يصل عندنا الظن أن الرسول شديد الحياء؟ لو نظرنا لسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم، 

جبذه  أعرابي  جاء  وأنه  عليه،  يرد  فلم  فالن  عليه  تكلم  وأنه   ،
ً

سائال يرد  ال  كان  وأنه 

عن هذا.. هذه تصير قرائن، قرائن تدعم  ملسو هيلع هللا ىلص    واستحمله ولم يرد عليه، وأنه أعرض النبي

كان شديد الحياء،  ملسو هيلع هللا ىلص    شديد الحياء. هذا كله مثال، لو جاء حديث أن النبيملسو هيلع هللا ىلص    أن النبي
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نقول أنه يفيد اليقين، ألجل القرائن التي أتت. وتشهد به األصول، الحياء من اإليمان،  

سيكون متصًفا بهذه الصفة، وهو إمام  ملسو هيلع هللا ىلص    وأشد الناس حياء األنبياء، أكيد أن النبي

لكن  الظن،  يفيد  الخبر  يكون  قد   ،
ً

مثاال اآلن  أذكر  القرائ  فيها.  مما   نتشهد  واألصول 

النبي  فعال  أنه  اليقين  إلى  نصل  من ملسو هيلع هللا ىلص    يجعلنا  أحد  وال  الحياء  بشدة  ا 
ً
موصوف كان 

 .الصحابة يأتي بالحياء مثل الرسول عليه الصالة والسالم. هذه الفائدة األولى

(، العمل بما دلت عليه أحاديث اآلحاد. .العمل بما دلت عليه. )الثانية، يقول:  

وقد ذكرت لكم من قبل أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة عندهم، وأنهم  

كانت   اآلحاد سواء  أحاديث  كل  يردون  البدع  أهل  البدع،  ألهل  ا 
ً
باآلحاد خالف يعملون 

تواتر. وحجتهم مشهورة أو عزيزة أو غريبة، صحيحة أو حسنة، يردونها، ال يقبلون إال بامل

أن املتواتر يفيد اليقين، واآلحاد يفيد الظن، وهذا ليس بصحيح، أحياًنا يفيد الظن لكن  

 . تحتف به قرائن وشواهد ترفعه إلى درجة اليقين كما قال الشيخ

وإن   أخباًرا صدقوها،  كانت  إن  كيف؟  باآلحاد،  يعملون  والجماعة  السنة  أهل 

تصديقه إن كان خبرا، وتطبيقه  )هي تركوها. قال:  كانت أوامر امتثلوها، وإن كانت نوا 

أمر بترائي الهالل، رآه عبد هللا بن عمر فقط، وجاء عند  ملسو هيلع هللا ىلص    (. مثال ملا النبياإن كان طلبً 

 . وقال: يا رسول هللا إني رأيته، الرسول أمر الناس بالصيام ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا

 . عمل به  -

عبد هللا بن عمر، والناس طبقوا األمر وصاموا مع أنه ما رآه    عمل به، وصدق  -

إال واحد. رؤية الهالل ليست بغريبة، يمكن أن يراها أكثر من واحد، لكن ما جاء أحد إلى 

 . إال واحد، عبد هللا بن عمر، وهو رجل ثقةملسو هيلع هللا ىلص   النبي

 ؟ كم كان عمره آنذاك يا شيخ صالح -

مقبول.  - شاب  أو   يعني،  عشرة  الخامسة  في  مقبول  شاب  عمر  بن  هللا  عبد 

لصغره،  ملسو هيلع هللا ىلص    السادسة عشرة، ألن عبد هللا بن عمر ُعرض يوم أحد ليغزو فرده الرسول 

الخامسة عشرة  في  الخندق وكنت  في  ثم عرضت  أربعة عشر،  يعني صغير. قال: كنت 

قد الهالل.  رأى  ملا  السن،  هذه  في  كان  يعني  من   فأجازني.  الرابعة  السنة  في  رآه  يكون 

 . الهجرة، الخامسة، أو السادسة من الهجرة، كان شاًبا، ليس صغيرا 

رغم أنه لم يكن من كبار الصحابة آنذاك أخذ بروايته وأمر  ملسو هيلع هللا ىلص    ومع ذلك فالنبي   -

 . الصحابة بالصيام 
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ألن األصل في الصحابة الصدق. بل يا أخي وهذه فائدة للجميع، العرب ما كانوا   -

ملا   في حديثه هرقل،  كافًرا  كان  بن حرب  أبو سفيان  الكذب معيبة.  يكذبون، ويعدون 

إلى هرقل يدعوه لإلسالم، وهرقل كان في الشام، وأمر بأن يحضر من كان  ملسو هيلع هللا ىلص    أرسل النبي 

انوا في فلسطين أناس من أهل مكة من قريش، فأتي بهم إلى هرقل، فقال: من العرب، فك

من أقرب الناس منه؟ فأشاروا إلى أبي سفيان بن حرب، فقدم، واحد معاوية، وطبعا  

على  وهو  هرقل  وقال  قومه،  خلفه  وجعل  مكة.  فتح  في  بعد،  فيما  سفيان  أبو  أسلم 

كذبني كذبوه، ألنهم يعرفون أن هذا  كرسيه لترجمانه: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن  

النبي  عن  سأله  كلهم.  سيقتلهم  كذبه  له  شف 
ُ
ك لو  ألنه  امللك،  من  عشرة ملسو هيلع هللا ىلص    تهديد 

أسئلة، هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن عشرة أسئلة، منها: هل يغدر؟ قال: ال، ونحن  

فاعل فيها. قال سفيان   ونحن مدة ما ندري ما هو  -كان هذا في صلح الحديبية    -في مدة  

بن حرب: لم تمكنني كلمة أن أدخل فيها ما أردت إال هذه الكلمة. وقال: لوال أخش ى أن  

يؤثر عني الكذب لكذبت عليه، يعني يكذب على هرقل، مع أنه كافر لكنه قال: أخش ى أن  

يقال أبو سفيان كذب تلك املرة. العرب وهم كفار يتعايبون الكذب أصال، فكيف من  

من الصحابة؟ ال يكذبون، أصال هم عيب عندهم، فكيف باإلسالم الذي يحرم    أسلم

الكذب؟ باهلل يا إخواني، هل رجل من الصحابة يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول 

يريد  أنه  إال  أسلم  ما  أصال  عليه وسلم؟ هو  الرسول صلى هللا  على  ويكذب  يأتي  هللا، 

الرس على  الكذب  أن  ويعرف  والسالم  الجنة،  الصالة  عليه  النبي  ثم،  النار.  يدخل  ول 

عرفت ملسو هيلع هللا ىلص    يقول: ملا رأيت النبي  -حبر من أحبار اليهود    -بنفسه، عبد هللا بن سالم اليهودي  

أبا  سأل  ملا  النصرانية،  في  عالم  وهو  الروم  زعيم  وهرقل  كذاب.  وجه  ليس  وجهه  أن 

. بعدها أجاب عنه فقال: وسألتك هل يكذب  سفيان األسئلة فقال: هل يكذب؟ فقال ال

فقلت ال، فقلُت ما كنُت أظنه يترك الكذب على الناس ثم يكذب على هللا. مستحيل،  

ال يكذب في الحديث العامي بين الناس، يدعي    - وهو الرسول عليه الصالة والسالم    - رجل  

 . أنه نبي؟ يكذب على هللا؟ مستحيل 

الصحابة   عن  الكالم  أخي،  يا  أو  لذلك  عزيز  أو  غريب  آحاد،  حديث  هذا  أن 

قاله   ما  هناك  البدع.  أهل  منهج  هذا  باملتواتر،  ونأخذ  باآلحاد  نأخذ  ال  نحن  مشهور، 

العمل بحديث اآلحاد، تصديقه في األخبار،  الشيخ ويقوله كل أهل مصطلح الحديث: 

اعتبار    وتطبيقه في األعمال. قال: أما الضعيف فال يفيد الظن وال العمل به، وال يجوز 
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ببيان ضعفه.   إال  والسالم  الصالة  عليه  النبي  يذكر عن  وال   ،
ً

دليال الضعيف  الحديث 

النبي عن  روي  هذا  ملسو هيلع هللا ىلص    تقول:  قلت  إذا  الظن«،  بسوء  الناس  من  »احترسوا  قال:  أنه 

الحديث تقول: ولكن هذا الحديث ضعيف ال يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  

وفي الحديث: »من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار«، ال يجوز أن تنسبه    أو تقول:

الصالة والسالم. هذه   النبي عليه  نقول هذا ال يصح عن  الصالة والسالم،  للنبي عليه 

مقولة قالها أحد مشايخ الحديث، ويسمى باملدرج، هذا أحد مشايخ اإلمام النسائي، كان 

فالن..(، الشيخ يملي على الطالب والطالب يكتبون.  يملي على الطالب الحديث )حدثني  

حدثنا فالن.. إلى أن قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم.. ثم دخل أحد طالب الشيخ من  

رؤوسهم  خافضو  والطالب  طالبه،  رأى  ملا  الشيخ  الليل،  قيام  أهل  من  العبادة  أهل 

الطلبة كتبه على أنه    يكتبون، قال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فبعض

حديث من كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم. وهو ليس من كالم الرسول صلى هللا عليه  

 .وسلم

إال بذكر أنه ضعيف. إال في ملسو هيلع هللا ىلص    فالحديث الضعيف ال تجوز نسبته إلى الرسول 

؟ من أهل  مسألة تكلم فيها العلماء: هل يجوز ذكر الحديث الضعيف للترغيب والترهيب

  العلم من يقول ال يذكر، وإذا ذكر ال بد أن يقال أنه ضعيف حتى ال ينسب ش يء إلى النبي

 . وهو ضعيف فيظنه الناس صحيًحاملسو هيلع هللا ىلص 

 ؟ الترغيب والترهيب، ما معناها يا شيخ صالح -

يعني ترغيب الناس في عمل من األعمال الصالحة، أو ترهيبهم من ش يء حرام.   -

علماء من يقول: يجوز ذكر الحديث الضعيف في مسائل الترغيب والترهيب لكن  من ال

ا  
ً
حديث مثال  يكون  ال  يعني  شديدا،  الضعف  يكون  أال  األول  الشرط  شروط:  بثالثة 

وال أصل له. الش يء الثاني أن يكون هذا العمل  ملسو هيلع هللا ىلص    موضوًعا، مختلًقا، مكذوًبا عن النبي 

ب فيه له أصل
َّ
في الشريعة دل عليه القرآن والسنة واألحاديث الصحيحة. الثالث:   املرغ

النبي  أن  يعتقد  الحديث  ملسو هيلع هللا ىلص    ال  يذكر  ال  يقولون:  العلم  أهل  بعض  القول.  هذا  قال 

الضعيف أبدا ال في الترغيب والترهيب وال في عمل وال في غيره، وبعضهم يقول: ال بأس.  

: إذا حدثنا في األحكام شددنا. ألن األحكام حالل وحرام،  ولذلك اإلمام أحمد كان يقول 

تساهلنا. يعني ال    -أي فضائل األعمال    -افعل وال تفعل، قال: وإذا حدثنا في الفضائل  

يلزم أن يكون الحديث صحيحا أو حسًنا، حتى لو كان ضعيفا تساهلنا ألن هذه فضائل، 
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يانا تكون الفضيلة ثابتة في نفس  والعمل أصال ثابت ثابت، لكن هذه مجرد فضيلة، وأح

 .النص لكن هذه فضيلة زيادة

يعني مثال يا شيخ صالح، ممكن أن يأتي حديث ضعيف، ويأتي مثال مرغًبا في   -

صالة الجماعة، أو في الصدقة، أو في صيام النوافل، أو في الحج، فيروى مع عدم اعتقاد 

د الضعف من أقسام املوضوعات وما إلى ذلك، فهذا قد قاله وأال يكون شديملسو هيلع هللا ىلص    أن النبي

عند جماعة من أهل العلم ال بأس بأن يروى بهذه الشروط. وآخرون يمنعون بالكلية أن  

 . تروي حديثا ما لم يكن صحيحا أو حسنا

أحسنت، اآلن قولك )يروى( هذه دقيقة عند أهل املصطلح. إذا قالوا )ُرِوَي(   -

ِكر( معناها أنه ضعيففهي عندهم يعني ضعيف، وإذا 
ُ
 .قيل: )قيل، ُحكَي، ذ

 . سمعت أنهم يسمونها صيغة تمريض -

َر..( وهذه    -
َ
)قال، ذك لو قال:  لكن  أنه ضعيف،  يعني  صيغة تمريض أحسنت. 

دائما يذكرها البخاري في الترجمة، باب ما جاء في كذا، وُيروى.. إذا قال )ويروى( يعني أن 

ملسو هيلع هللا ىلص    ا إذا جزم، قال: باب ما جاء في كذا، وقال النبي األثر هذا عند البخاري ضعيف. أم

كذا.. ولم يذكر السند، هذا يسمى معلًقا. معناه أنه ذكره بصيغة الجزم )قال(، معناه  

 . أنه صحيح عند البخاري 

الناس  ذكرت قبل قليل في فضائل األعمال، مثل الصالة، حديث مشهور عند 

الرج رأيتم  »إذا  ضعيف:  الحديث وهو  هذا  باإليمان«.  له  فاشهدوا  املساجد  يعتاد  ل 

ضعيف ألنه من رواية شهر بن حوشب وهو ضعيف. لكن ضعفه ليس شديًدا، ويجوز  

أن تذكره في فضائل األعمال، يعني تحث الناس: وجاء يا جماعة في الحديث: »إذا رأيتم 

وض الخمس يذهب الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإليمان«، اعتاد يعني كل الفر 

وهذا  كثيرة،  نعم  الجماعة؟  صالة  فضل  على  تدل  وآيات  أحاديث  هناك  هل  يصليها. 

النبي الربا، ثبت عن  التحذير من  الترهيب،  أو في  للناس.  أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    يدعمها، ترغيًبا 

الربا:    «. وقد جاء في التحذير منءهم سوا »«، وقال:  هلعن هللا آكل الربا وموكله وكاتب »

»درهم ربا أشد من سبعين زنية عند الكعبة« أو »زنية بأمه«، هذا ضعيف، لكن قيل  

  - وهذا مختلف فيه إن كان الضعف شديدا  - ترهيًبا من الربا، ال يكون الضعف شديدا 

 وأ   -أي الترهيب من الربا ثابت    -وأن يكون أصل العمل موجودا  
َّ

ملسو هيلع هللا ىلص     يعتقد أن النبيال
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له. بهذه الشروط يقول: ال بأس. والفائدة من ذكر الترغيب والترهيب حث الناس على قا

 . الش يء أو تنفيرهم من املرهب منه

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :شرح تعريف الصحيح لذاته 

تام الضبط بسند متصل وسلم من  لذاته: ما رواه عدل  سبق أن الصحيح 

 .الشذوذ والعلة القادحة 

 .امة الدين واملروءةفالعدالة: استق

 . فاستقامة الدين: أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من املحرمات

واستقامة املروءة: أن يفعل ما يحمده الناس عليه من اآلداب واألخالق ويترك 

ما يذمه الناس عليه من ذلك. وتعرف عدالة الراوي باالستفاضة كاألئمة املشهورين: 

 . هم وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلكمالك وأحمد والبخاري ونحو 

الذي  الوجه  على  مرئي  أو  مسموع  من  تحمله  ما  يؤدي  أن  الضبط:  وتمام 

 . تحمله من غير زيادة وال نقص لكن ال يضر خطأ يسير ألنه ال يسلم منه أحد

عليه  وبالنص  غالًبا  ولو  الحفاظ  الثقات  افقته  بمو الراوي  ضبط  ويعرف 

 . ممن يعتبر قوله في ذلك

مر علينا تعريف الحديث الصحيح لذاته، وهو ما انطبقت فيه خمسة شروط:    -

رواه عدل، تام الضبط، بسند متصل، من غير شذوذ، وال علة قادحة. خمسة شروط.  

 . الشيخ رحمه هللا، اآلن يفند لنا هذه املحترزات، الشروط الخمسة 

الح أهل  عند  العدالة  عدل.  راٍو  قالوا  إذا  العدالة،  أما  االستقامة قال:  ديث 

الواجبات  يؤدي  ممن  يكون  الراوي  أن  الدين؟  في  استقامة  معنى  ما  واملروءة.  بالدين 

يفعل   أو  بعضها،  أو  الواجبات  يترك  كان  فإن  الشرعية.  املحرمات  ويجتنب  الشرعية 

بعض املحرمات أسقطوه من العدالة، قالوا: فاسق، والفاسق ال ُيقبل خبره. والصحيح  

يتوقف ف الفاسق  ُنو ﴿ي خبره، ألن هللا عز وجل قال:  أن  َتَبيَّ
َ
ف َبٍإ 

َ
ِبن اِسٌق 

َ
ف ْم 

ُ
َجاَءك   ﴾ ا ِإن 

فتثبتوا، ما قال ردوه مطلقا وال اقبلوه مطلقا. ولذلك، أهل الحديث ورواة   [ 6]الحجرات:

الحديث هم أناس عدول صالحون، درجات عالية في الصالح. هم أناس عدول، استقامة  

 .في الدين، يؤدون الواجبات ويتركون املحرمات
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الناس عليه   يعيبه  يفعل شيًئا  يعني ال  املروءة  املروءة،  في  االستقامة  في كذلك 

اآلداب أو األخالق. راٍو من رواة الحديث يمش ي في الشارع يرتدي القصير كاشًفا فخذيه،  

هذا يعتبرونه لديه قادح من قوادح املروءة، ليس لديه مروءة، لذلك ما يأخذون عنه 

النبي  حديث  راٍو ملسو هيلع هللا ىلص    الحديث.  أو  املروءة.  قليل  إنسان  من  يقبلونه  ال  عظيم،  شريف 

عنه أن يستهزئ بالناس، يسقطونه، يقولون هذا ال مروءة لديه. يا إخواني وصل   معروف

إلى درجة أن البخاري رحمه هللا، سافر من بخارى إلى اليمن ليسمع من راٍو من أجل سند  

عاٍل، فلما وصل إلى القرية بعد شهرين على اإلبل، ذهب إلى الراوي، الشيخ الذي يريد  

من بعيد رافعا ثوبه وينادي الغنم، كأنه واضٌع شيًئا في ثوبه  أن يأخذ عنه، رآه البخاري  

وينادي الغنم أن تعالي هناك شعير أو ما شابه، فلما جاءت الغنم أمسكها وطرح ثوبه، 

ال ش يء فيه، يعني كذب على الغنم. البخاري عندما رأى هذا أحجم عن األخذ منه. قال  

كذب على الغنم، ما الذي يأمنني أال بعضهم: سافرت سفرا طويال، خذ من الرجل. قال:  

يكذب على رسول هللا؟! أسقط مروءته كاملة. هذا ال يعده الناس كذًبا، وهذا التحايل 

على الغنم أو املاشية حتى تأتيك تحلبها أو غير ذلك. لكن تشديدهم في ذلك رحمهم هللا،  

ر عندهم الحديث  يقولون هذه سنة النبي صلى هللا عليه وسلم. يعظمونها. ولذلك إذا ذك

النبي آدم.  ملسو هيلع هللا ىلص    عن  ولد  سيد  والسالم  الصالة  عليه  محمد  املتكلم  أعناقهم،  اشرأبت 

يعظمون حديث النبي صلى هللا عليه وسلم. العدالة عندهم استقامة الدين واملروءة. 

 .والكالم عن املروءة يطول 

ضة؟ الخبر املستفيض كيف تعرف عدالة الراوي؟ باالستفاضة. ما معنى االستفا

أبو ريان؟ هذا من  السعودية، جمال  في  أو  في بريطانيا  الناس  الناس. مثال، نسأل  بين 

هو  ثقة،  فهو  كذا  الشيخ  عن  قال  إذا  رجل  مشهور،  معروف  رجل  الشيخ،  طالب 

متخصص في ابن عثيمين. لكن لو قال عن ابن باز ال، هو ما درس عند ابن باز. نحن  

عن   يقول  عندما  بين  نقول  واستفاض  مشهور  أنه  املهم  من طالبه،  فهو  عثيمين  ابن 

والبخاري..   والشافعي،  وأحمد  ومالك  حنيفة  أبو  األربعة:  األئمة  شهرة  مثل  الناس. 

العدالة فيهم مشتهرة بين الناس. ال يأتي أحد يقول اإلمام مالك ليس عدال. اإلمام إمام  

البخاري  عدال.  ليس  البخاري  يقول:  أو  الهجرة!  الحديث،   دار  في  الثاني  املؤمنين  أمير 

والثاني   الثوري،  سفيان  هو  األول  املؤمنين،  أمير  قال  إذا  الثوري.  سفيان  هو  واألول 

البخاري  عن  ويتكلمون  يخرجون  الحديث.  في  أمير  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد 
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ي  ويطعنون فيه، يطعنون في اإلسالم، ال خير فيهم وال يعرفون البخاري. البخاري كما ف

املثال السابق أسقط عدالة رجل ألنه كذب على الغنم، مع أنه ما يلزم من هذا أنه يكذب  

 .على الرسول 

ا في كتابي إال توضأت وصليت ركعتين  
ً
البخاري رحمه هللا يقول: ما أدخلت حديث

واستخرت هللا فيه. قال: وربما أستيقظ في الليلة الواحدة عشرين مرة، أتوضأ وأصلي  

املصباح وأكتب الحديث. تعرف عدالة الراوي كما ذكر الشيخ رحمه هللا  ركعتين وأسرج  

النبي بغريب،  ليس  وهذا  هذه ملسو هيلع هللا ىلص    باالستفاضة،  األرض«  في  هللا  شهداء  »أنتم  قال: 

 . استفاضة. إذا كل الناس شهدوا بهذا الراوي بالعدالة فهو عدل

يعتبر قولهم. كأن يسأل اإلمام األمر الثاني يقول: النص على عدالة الراوي ممن  

أحمد عنه، فالن؟ فيقول عدل. مثال يسأل البخاري عن فالن؟ فيقول: عدٌل. إذا قال 

البخاري: فيه نظر، معناه ليس بعدل، وهذه عبارة ال يقولها إال البخاري. إن قال فيه  

 .نظر معناها أن البخاري لديه تحفظ على هذا الراوي 

معنى تمام الضبط. هناك تمام الضبط وخفيف    ثم ذكر الشيخ رحمه هللا عن

الضبط، تمام الضبط في السند الصحيح، يقول: تمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من  

في   إخوان  يا  عندنا  نقص..  وال  زيادة  غير  من  تحمله  الذي  الوجه  على  ومرئي  مسموع 

ملا يكون  الحديث هناك ما يسمى: تحمل وأداء. التحمل يسمع أيام الطلب، واألداء يؤدي  

أداه   الطلب  أثناء  تحمله  الذي  تغير،  ما  فالراوي ضبطه  ويعلمهم.  الناس  أمام  الشيخ 

للناس كما هو. يعني تسأله اآلن عن حديث، يقول لك قصة طويلة ال يخل منها ش يء، 

الشيخ   يا إخواني ربما  الكالم ما نقص منه ش يء، وهذا  تسأله بعد عشرين سنة نفس 

م ال، الشيخ ابن عثيمين تسأله عن الفتوى في ش يء، بعد أربع  جمال ال أدري إن أدركته أ 

التعليالت   ونفس  األدلة  ونفس  الفتوى  نفس  يفتيك  الفتوى  نفس  تسأله عن  سنوات 

في صدره  للعلم   
ٌ
الشيخ رحمه هللا ضابط هذا  معنى  ش يء.  يختلف  ال  التوجيه..  ونفس 

ا ال يختلف. تسأله بعد عشرين سنة، نفس الكالم. وهذا مي
ً
زة يا إخوان في ضبط  ضبط

 .العلم

يقول الشيخ: لكن الخطأ اليسير ال يضر. وهذا يا إخواني تجدونه حتى في آبائكم  

الخمسين  في  يصير  ملا  بقصة،  سنة  أربعون  وعمره  يحدثك  والدك  أحيانا  وأمهاتكم، 

يحدثك بنفس القصة وال زاد وال أنقص، ملا يصير في الستين يحدثك بنفس القصة ال  
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ص، ملا صار في الثمانين يحدثك بنفس القصة لكن أزاد شيئا أو أنقص شيئا زاد وال أنق

إذا قالوا:   في آخره.  اختلط  أو األسماء، اآلن صار ضبطه أخف. قالوا:  األماكن  أو غير 

الراوي اختلط في آخره، أي آخر عمره اختلط، ما عاد تام الضبط. لذلك، تالميذه الذين  

ع أخذهم  االختالط،  قبل  عنه  بعض  أخذوا  عليه  درسوا  الذين  والتالميذ  نه صحيح، 

 . االختالط ال يأخذون عنه ألنه كما يقولون: ما صار يضبط، هذه مهمة

كيف يعرف ضبط الراوي؟ قال بموافقته الثقات والحفاظ، ولو غالبا. يعني لو  

رجعت لكم إلى الدرس الثاني أو الثالث ملا ذكرت لكم قصة من عندي أن حادثا وقع في  

ا  الحادث مدينة  ذكروا  الذين  أكثر  لو  املتواتر،  عن  مثاال  لكم  وضربت  جمال،  لشيخ 

ذكروه بالتفصيل، ثم تجلس مع واحد يقوله كامال معناه أن هذا ضابط، لكن لو جاء  

واحد وذكر القصة وقال: ال، السيارة كانت شاحنة، مع أن كل من قبله قالوا السيارة 

ط ألنه خالف الثقات، كلهم قالوا سيارة صغيرة، هذا قال شاحنة، اآلن هذا غير ضاب 

تاما. هذا هو  ليس  نس ي وقال شاحنة كبيرة، معناها ضبطه  صغيرة، هو حضر ولكن 

بالنص )موافقة الثقات والحفاظ ولو غالبا، يعني ال يلزم في كل ش يء، بل الغالب. أو  

لمه.  (، يعني من إمام يقول: فالن ضابط، يعني متقن لعكعليه ممن يعتبر قوله في ذل

ولذلك يا إخواني، قديما قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأخذ  

دينك عن إنسان متهم بالبدعة؟ أو فيه تصوف؟ أو متهم باالتصال بسماع املوسيقى؟  

عند املحدثين يسقطون عدالة الراوي، قالوا: ُسمع في بيته طنبور. ُسمع في بيته صوت  

ه، ألن هذا بيته، فكيف ال يزيل املنكر؟ تريد أن تأخذ عنه حديث  مزامير، أسقطوا عدالت

 . الرسول؟ يسقطونه

الشرط الرابع اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ قال أن يتلقى كل راٍو ممن 

 .روى عنه مباشرة

ويكون   - الحلقة،  تتم  حتى  الحد  هذا  عند  نقف  أن  استأذنتك شيخ صالح  لو 

اتصال السند في درس جديد. إلى )اتصال السند( انقطعت الحلقة، وسنبدأ بإذن هللا 

 .تبارك وتعالى بوصل الحلقة بالحلقة القادمة بإذن هللا تعالى. ابقوا على خير
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (6 ) 

الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   بسم هللا الرحمن  -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

صالح  الحلقة السادسة من التعليق على كتاب )مصطلح الحديث( لشيخنا محمد بن  

 .بن عثيمين رحمه هللا تعالى

وفي مطلع هذا اللقاء وكالعادة، نرحب بالشيخ صالح املرعش ي فأهال وسهال بك يا 

 . شيخ صالح

يا مرحبا، حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات طالب الحديث،  -

أحمد كما أعدت  الذين هم شغوفون به إن شاء هللا. ولعلهم دائما يتمثلون بأبيات اإلمام  

 : عليكم

 رنعم املطية للفتى اآلثا  **** 

ــــــــ ال ترغبن عن الحديث وأه  ر الرأي ليل والحديث نها      لهـ

 ر والشمس بادية لها أنوا     ولربما غلط الفتى سبل الهدى 

 .نداؤك الطلبة بأنهم أهل الحديث هذا أكبر محفز -

هذ  - الحديث،  أهل  من  قالوا:  به  يصفون  كانوا  وصف  عالية.  أجمل  مرتبة  ه 

أهل  دراية، ال،  الحديث  أهل  فقط  الحديث  أهل  من  ليس  يا شيخ جمال،  وباملناسبة 

أهل   مثل  منهم.  ليس  فهو  بالحديث  يعمل  ال  كان  إن  به،  يعملون  الذين  الحديث حتى 

القرآن، من هم أهل القرآن؟ ليس الذين يتقنون حفظه أو تجويده، بل الذين يعملون  

 . به

ما   - نصل  واآلن  الحلقة،  انقطعت  هناك  السند.  اتصال  عند  توقفنا  قد  كنا 

انقطع بإذن هللا تعالى. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى في كتابه  

 :)مصطلح الحديث(

 :واتصال السند
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 . أن يتلقى كل راٍو ممن روى عنه مباشرة أو حكًما

سمع منه أو يرى ويقول: حدثني أو سمعت فاملباشرة: أن يالقي من روى عنه في

ا ونحوه
ً
 . أو رأيت فالن

والحكم: أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية مثل: قال فالن 

 .أو عن فالن أو فعل فالن، ونحوه

قال  قولين،  على  إمكانها؟  يكفي  أو  املالقاة  ثبوت  املعاصرة  مع  يشترط  وهل 

قال النووي عن قول مسلم: أنكره املحققون.   باألول البخاري وقال بالثاني مسلم،

ا 
ً
قال: وإن كنا ال نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا املذهب لكونه يجمع طرق

 .كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه وهللا أعلم

ومحل هذا في غير املدلس، أما املدلس فال يحكم لحديثه باالتصال إال ما صرح 

 . لرؤيةفيه بالسماع أو ا

 :ويعرف عدم اتصال السند بأمرين

 . أحدهما: العلم بأن املروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز

ثانيهما: أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه 

 . أو لم يسمع أو يَر منه ما حدث به عنه

سالم على رسول هللا، وعلى بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة وال  -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

في اللقاء املاض ي كان الكالم على قسم الحديث املتواتر واآلحاد، ومراتب اآلحاد 

)الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف(. بدأ الشيخ  

رحمه هللا يشرح لنا عبارات شروط السند الصحيح. عرفه: هو ما رواه عدل تام الضبط  

والعلة  الشذوذ  من  وسلم  متصل  في    بسند  هللا  رحمه  شيخنا  على  وحفظنا  القادحة. 

 : البيقونية

 لإسناده ولم يشذ أو يع    أوله الصحيح وهو ما اتصل

 ه معتمد في ضبطه ونقل     يرويه عدل ضابط عن مثله

الضبط   وتام  وأنواعه،  الضبط  على  والكالم  الرواة،  عدالة  على  الكالم  سبق 

 . لحديث أن يكون بسند متصلوغيره. بقينا عند الشرط الثالث من شروط صحة ا 
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كان   إن  السند،  منتهى  إلى  يصل  حتى  فوقه،  عمن  راٍو  كل  ينقل  أن  هو  السند 

  أو إن كان كالم الصحابي أو إن كان كالم التابعي. فإن كان كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص    الكالم عن النبي

ا، وإذا وقف السند  يسمى مرفوًعا، إن توقف السند على قول الصحابي  ملسو هيلع هللا ىلص  
ً
يسمى موقوف

 .على كالم التابعي يسمى مقطوًعا، ولعلها تمر علينا 

هذه األمة أمة اإلسناد، ولذلك قال السلف قديما: لوال اإلسناد لقال من شاء ما  

يشاء. وكان السلف من الصحابة والتابعين يقبل بعضهم من بعض مباشرة، فلما وقعت 

عون يقولون: عمن أخذتم هذا؟ أسندوا. فإذا ذكروا  الفتن واختلطت األمة، صار التاب

 . مشهوًرا بالبدعة أو الغلو في ش يء معين رفضوا كالمه

(. ال ا أن يتلقى كل راٍو ممن روى عنه مباشرة أو حكمً )هنا قال: اتصال السند  

زلت أضرب األمثلة بالشيخ جمال. أنا والشيخ جمال أدركنا الشيخ ابن عثيمين، وسمعنا 

ه، إذا، نحن نروي عن الشيخ ابن عثيمين مباشرة، ألننا درسنا عنه وسمعنا  منه ورأينا

منه ورأيناه وأخذنا منه. فإذا قال لكم الشيخ جمال: حدثنا شيخنا.. أو أنا قلت لكم: عن  

( أي يروي عمن عاصره. فأنتم طالب  اأو حكمً )جمال عن ابن عثيمين.. فالكالم مقبول.  

ابن ابن عثيمين لم تدركوا  عثيمين، لكن أدركتم تالميذه )الشيخ جمال، صالح   معهد 

ابن عثيمين   بينكم وبين  ابن عثيمين كذا..  املرعش ي،..( فإذا حدثتم الناس وقلتم: قال 

ابن  لو قلتم: قال  ابن عثيمين،  ُيقبل حديثكم عن  فأنتم حكًما  هناك واسطة، نحن، 

ويتم عنه حكًما. لذلك  عثيمين كذا.. يقبل كالمكم ألنكم لم ترووا عنه مباشرة، لكن ر 

السماع  يحتمل  بلفظ  الشيخ،  عاصرنا  ونحن  عاصره،  عمن  يروي  أن  الحكم  قال: 

 . والرؤية

الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يحدثون عن بعضهم البعض عن النبي عليه  

مباشرة، لكن الصحابي رأى ملسو هيلع هللا ىلص    الصالة والسالم. قد يكون الصحابي لم يسمع عن النبي

الرسول وسمعه. تعتقدون أن أبا هريرة رض ي هللا عنه، كل أحاديثه وهو راوية اإلسالم،  

أكلها سمعها عن الرسول مباشرة؟ ال، أبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة، 

وشيًئا. من    ثالث سنواتملسو هيلع هللا ىلص    مات في بداية الحادية عشرة، يعني جلس مع النبيملسو هيلع هللا ىلص    والنبي

أين أخذ هذه األحاديث كلها؟ بالذات األحاديث التي كانت في مكة قبل الهجرة؟ سمعها  

الذين أدركوا الحدث. ومع ذلك يحدث أبو هريرة عن  ملسو هيلع هللا ىلص    الصحابي من أصحاب النبي 

 . وسمع منه ورآهملسو هيلع هللا ىلص  مباشرة مع أنه سمعه الصحابة؛ ألن أبا هريرة لقي النبيملسو هيلع هللا ىلص   النبي
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فاملباشرة كما قلت لكم أن يلقاه ويسمع منه مباشرة. والرؤية أن يكون لقيه لكن  

ما سمع منه، سمع من واحد لقيه. مثال لو تقابلنا أنا والشيخ جمال، وكالنا من طالب  

ت  ابن عثيمين، حدثني الشيخ جمال بحديث أو فتوى عن الشيخ ابن عثيمين أنا أدرك

قال  أقول:  أنقل،  أن  فلي  الفتوى ما سمعتها.  لكن هذه  الشيخ وجلست معه وسمعته 

شيخنا ابن عثيمين، أو أفتى شيخنا ابن عثيمين.. صحيح هو شيخي وأدركته، لكن هذا  

وأدرك  لي مصاحب،  قرين  وجمال  أخي جمال.  من  بل سمعته  منه،  ما سمعته  الكالم 

، يعني لو أنا قلت: الشيخ ابن عثيمين أفتى في  الشيخ وسمع منه. هنا ُيحمل على االتصال

املسألة الفالنية بكذا، أنا ما سمعت من الشيخ مباشرة، في هذه الجزئية بالذات، لكن  

أخي جمال هو من سمع، أنا سألته وقال لي كذا. فأنا أعتبر اآلن، يجوز لي عند املحدثين، 

 إلى الشيخ، فقد قال )مباشرة أو حكًم 
ً

 .ا( وهذا يعتبر حكًمايعتبر سندي متصال

(، هذه فيها خالف بين املحدثين، .وهل يشترط مع املعاصرة ثبوت املالقاة.)قال:  

بالذات بين البخاري ومسلم. البخاري يشترط في الراوي شرطين: املعاصرة واللقيا. مسلم  

يكتفي بشرط واحد وهو املعاصرة. البخاري شرطه أشد. مثال يا إخواني، الشيخ جمال 

أخذ عن ابن عثيمين؟ نعم. هل كان معاصًرا له؟ نعم. هل لقيه؟ نعم لقيه، أي   مثال،

لقيه فعال ودرس عنده. إذا، عند البخاري، البخاري يأخذ برواية جمال عن ابن عثيمين،  

عاصر ابن عثيمين ولقيه. لكن لو فرضنا يوجد رجل    -جمال    -ألنه ثبت عند البخاري أنه  

الشي في سن  بريطانيا  في  عمر مسلم  وال  بريطانيا،  من  عمره خرج  وما  تماما،  خ جمال 

الشيخ ابن عثيمين في سيرته أنه وصل بريطانيا، وهذا الرجل يحدث عن ابن عثيمين.  

الرجل كان موجوًدا، وعصره وعصر   أن هذا  املعاصرة،  اآلن موجود شرط واحد وهو 

عند البخاري أنهما  الشيخ ابن عثيمين واحد، لكن عند البخاري ال يقبله، ألنه لم يثبت  

ابن   لقي  الحج  وفي  للحج،  واحدة، وذهب  مرة  بريطانيا  من  أنه خرج  لو فرضنا  تالقيا. 

عثيمين، البخاري يأخذ بكل أحاديث هذا عن ابن عثيمين ألنه ثبت عنده املالقاة لو مرة 

 .واحدة

هـ،  1421كيف يعرف موضوع املعاصرة؟ بتواريخ امليالد والوفاة. شيخنا توفي عام  

جاءنا واحد عمره اآلن خمس عشرة سنة حسب شهادة ميالده، وقال حدثنا شيخنا    لو

ابن عثيمين، يقبل أو ال يقبل؟ ال يقبل ال عند البخاري وال مسلم، ألنه لم يعاصره. هذا  

هـ، عمره خمس 1444هـ، ونحن اآلن  1429عمره خمس عشرة سنة، متى يكون ولد؟ عام  
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في   في  وابن عثيمي  1429عشرة سنة. ولد  أين املعاصرة؟ ما عاصره. ولو 1421ن توفي   .

، هل ُيقبل أن يحدث عنه؟ ال يقبل  1421والشيخ توفي في    1420افترضنا أنه ولد عام  

املحدثين   عند  عمر  أقل  يدرك؟  أن  يمكن  سنة  عمره  طفل  فهل  سنة.  كان  عمره  ألن 

الربيع. ق بن  التحمل خمس سنوات. أصغر صحابي يقولون محمود  الوا يعتبرون فيه 

في وجهي وأنا ابن خمس ملسو هيلع هللا ىلص    محمود بن الربيع رض ي هللا تعالى عنه: عقلت مجة مجها النبي

يحب   الصغير  الطفل  األطفال،  به على  وبخ  ماء[  ]من  فمه  في  ما  أخذ  أي  سنين. مجه 

اللعب. قال أنه يتذكرها، أتذكر أن الرسول وأنا عمري خمس سنين مج مجة في وجهي  

ال يقبل إال بعد    -أي يبلغ الناس    -ي دلو. قالوا: هذا أقل عمر للتحمل، أما لألداء  من ماء ف

 .التمييز، حتى يدرك ما يقول 

البخاري يشترط شرطين: املعاصرة وثبوت املالقاة، مسلم يقول: تكفي املعاصرة،  

أن يكذب، ما دام  يمكن   ال 
ً

الراوي عدال الراوي، ما دام  ألن مسلم معتمد على عدالة 

 : اصره في عصره أكيد محمول على السماع. ولذلك كان شيخنا رحمه هللا ينشدنا هذهع

ـــــــــــــــــــــــقدمُ ــــــــــــــــــ لــــ          تنازع قوٌم في البخاري ومســــــلم
ُ
يِن ت

َ
 ديَّ وقـــــــــــــالوا أي ذ

 
ً
 كما فاق في حسن الصناعة مسلُم        فقلت لقد فاَق البخاري صحة

حفظها، أنتم حفظتموها كان الشيخ فعال يرددها. ملاذا فاق في هذه حتى نحن ن -

 ؟ حسن الصناعة مسلم

مسلم ال يكرر الحديث، مسلم يذكر األبواب كلها في نفس املوضوع. مثال )باب   -

 . ما جاء في صالة الجماعة( يذكر كل األحاديث، ال يذكرها مرة أخرى في الكتاب

 . يعني في التصنيف والتأليف فاق -

 عندك خطبة جمعة تكون مثال عن فضل صالة الجماعة، وتريد أن تعرف مثال  -

كل األحاديث، ال تتعب نفسك في البخاري، توجه ملسلم ألنه يسردها كلها مع بعضها وال  

يكررها. لكن البخاري يكرر. مثال حديث »بني اإلسالم على خمس..«، البخاري يذكره في  

لتوحيد، وكتاب الصالة، وكتاب الزكاة، وكتاب خمسة أبواب على األقل: يذكره في كتاب ا 

 . الصوم، وكتاب الحج. 

 . بحسب املوضوعات التي وردت -

حسب املوضوعات. لذلك قول مسلم أسهل ألنه ال يكرر، ويجمع كل األحاديث  -

في وحدة موضوعية في مكان واحد. لكن ملاذا البخاري فاق صحة؟ ألنه يشترط شرطين،  
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ة واملعاصرة. أكيد إذا ثبتت املالقاة فهو معاصر، لكن ال يلزم من  يشترط في الراوي املالقا

املعاصرة املالقاة. كاملثال الذي ذكرته قبل قليل، رجل عندك في بريطانيا في سنك يا شيخ  

 . جمال، ال يخرج من بريطانيا، هذا عاصر ابن عثيمين لكن ما لقيه 

يأخذون بشرط مسلم، تكفي املالقاة ألن الحديث  أهل  الراوي   عامة  في  األصل 

العدالة، فال يمكن أن يكذب. قالوا إال إذا كان مدلًسا، فهذا املدلس ال يحكم على حديثه  

 . باالتصال إال ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. وسيمر معنا الكالم عن التدليس

الحديث  شروط  من  شرط  هذا  متصل؟  غير  أو  متصل  السند  أن  نعرف  متى 

الصحيح. أوال: العلم بأن املروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، مثل املثال  

الذي ذكرته قبل قليل، عمره خمس عشرة سنة، ويقول حدثنا ابن عثيمين. العلم بأن 

سنة ويقول حدثنا ابن    15يز. هذا عمره  املروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمي 

عثيمين. ابن عثيمين توفي من أربع وعشرين سنة، أي قبل أن تولد أنت بتسع سنوات  

فكيف تقول حدثنا ابن عثيمين؟ فال يحمل. كيف يعرف هذا بالنسبة للحديث؟ هناك  

  كتب تترجم للرجال، كتب الرجال، مثل )الكامل(، مثل )تهذيب التهذيب( للحافظ ابن 

التهذيب(، والحافظ للمزي.. هؤالء يترجمون للراوي. مثال الراوي جمال   حجر، )تقريب 

سعيد أبو ريان، يترجمون عنه: والدته، وفاته، مشايخه، تالميذه، في أي بلد عاش، أين  

ا البن عثيمين، 
ً
رحالته.. يترجمون ترجمة كاملة. ملا تقرأ ترجمته تعرف والدته كان مدرك

بن عثيمين وفالن وفالن.. اآلن تعرف أنه فعال جمال ملا يحدث عن  كتبوا من مشايخه ا 

 . ابن عثيمين هو من طالبه، وأنه سند متصل 

أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى  )الثاني قال:  

(. أحد أئمة الحديث يقول فالن ما رأى هعنه أو لم يسمع منه أو ير منه ما حدث به عن

ي من  فالًنا،  السند  اتصال  وانتبهوا،  السند.  اتصال  الشرط  أن  املهم  ذلك.  على  نص 

والسالم.   الصالة  عليه  الرسول  إلى  داود،  أبي  أو  مسلم  أو  كالبخاري  املؤلف  املصنف 

، وأحياًنا يكون قصيًرا. اإلسناد القصير يسمونه سنًدا عالًيا.  
ً

وأحيانا يكون اإلسناد طويال

سنًدا  وعشرون  ثالث  البخاري  بين    في  ليس  يعني  ثالثيات؟  معنى  ما   البخاري ثالثيات. 

السند    والرسول  إال ثالثة رجال، ثالث طبقات، شيخه وشيخ شيخه والصحابي. طلب 

 هالعالي ميزة عند أهل الحديث. ُيذكر عن أبي أيوب السختياني من كبار املحدثين، زارو 

الذي مات فيه، قالوا:  في بيته، وهو رجل من أهل الحديث زاهد في الدنيا، وفي مرضه  
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ماذا تشتهي؟ قال: بيت خاٍل وإسناد عاٍل. بيت خاٍل أي ال يريد من الدنيا الكثير، وإسناد 

عاٍل يعني إذا شيخي في البلد يحدثني عن شيخه في بلد ثاٍن وشيخه ذاك حي، ال آخذ عن 

شيخي بل أذهب لشيخه آخذ عنه، حتى ملا أحدث به أحدث عن شيخه مباشرة. فيكون  

يخي قريني أنا وهو زمالء. هذا سند عاٍل. كلما كان السند عالًيا كلما كان وقوع الضعف ش

فيه أو وقوع االنقطاع بعيًدا. ولذلك قالوا: السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن  

عمر. اإلمام مالك صاحب املوطأ، هو محدث. إذا قال: حدثنا نافع قال أخبرنا ابن عمر  

ا. وأطول أسانيد البخاري، بين البخاري عن النبي صلى هللا   عليه وسلم. سند عاٍل جدًّ

 .ستة رجالملسو هيلع هللا ىلص  والنبي

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :والشذوذ

أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة 

 .العدد أو مالزمة املروي عنه أو نحو ذلك

أنه "مسح برأسه بماء  ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: حديث عبد هللا بن زيد في صفة وضوء النبي

يهقي من غير فضل يده" فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه الب

ورواية   لرأسه"  أخذه  الذي  املاء  خالف  ماء  ألذنيه  "أخذ  أنه  بلفظ  أيًضا  طريقه 

البيهقي شاذة ألن راويه عن ابن وهب ثقة لكنه مخالف ملن هو أكثر منه حيث رواه  

جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة وإن كان  

ا لعدم سالمتها من 
ً
 . الشذوذرواتها ثقات

الشذوذ، إذا قيل )شاذ(. العرف عند الناس أن الشاذ هو الش يء الذي على غير    -

الثقة   إذا قالوا: الحديث شاذ، معنى ذلك أن  الوضع املعتاد، لكن عند أهل الحديث، 

ا، أو الخبر  
ً
خالف من هو أوثق منه. إما أن الذين أوثق منه أكمل عدالة منه، أو أتم ضبط

وهذا ثقة لكن رواه بلفظ غير لفظ أولئك نقول أنت روايتك شاذة.    رواه عدد كثير بلفظ

تالميذ   من  وذاك  عنه،  وروى  للشيخ،  مالزم  التلميذ  هذا  يعني  عنه،  املروي  مالزمة  أو 

ملن   نقول  الرواية،  في  أو سنتين، واختلفا  املالزمة، حضر سنة  كثير  ليس  لكنه  الشيخ 

للشيخ عشرين سنة ما فارقه. هذا هو حضر سنة أو سنتين روايتك شاذة، فالٌن مالزم  

الشاذ ومخالفة الثقة من هو أوثق منه. كلهم ثقات لكن هذا خالف من هو أقوى منه.  

خالفهم،   وواحد  لفظ،  على  اتفقوا  أربعة  ثقات،  كلهم  علم  طلبة  يكون خمسة  أحياًنا 
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يث  يحكم على مخالفة الواحد، نقول روايتك شاذة. أو تمام الضبط أي اثنان رويا الحد

أحدهما تام الضبط نعرفه أنه متقن والثاني خفيف الضبط، واختلفا، خفيف الضبط  

 . نقول: روايتك شاذة ألنك خالفت األضبط منك، ضبطه قوي. هذه يحكم عليها بالشذوذ

رأسه   اإلنسان  يمسح  ملا  مسألة  وهي  مسألة،  في  ا 
ً
حديث رحمه هللا  الشيخ  ذكر 

 ؟بالوضوء، هل يأخذ ماء جديًدا 

 . سح أذنيه.حتى يم -

الكالم أوال في مسح الرأس. هل نأخذ ماء جديًدا؟ أم يأخذ ألذنيه ماء جديًدا؟    -

هي جزئيتان: هل يأخذ للرأس ماء جديًدا؟ أو يمسح الرأس باملاء الذي بقي في يديه بعد  

ماء جديًدا؟   -واألذنان من الرأس    -غسل اليدين؟ هذه األولى. الثانية: هل يأخذ لألذنين  

 ؟ املاء الذي مسح رأسه بهأم نفس 

أنه مسح برأسه بماء غير فضل ملسو هيلع هللا ىلص  حديث عبد هللا بن زيد في صفة وضوء النبي

 .يديه. يعني غسل يديه، انتهى من غسل يديه، أخذ ماء جديًدا ومسح الرأس

 . غير املاء الذي تبقى بعد غسل يديه.  -

ديد. هل األذنان وهما من الرأس، غير ما تبقى. يعني الرأس كله يؤخذ له ماء ج  -

يؤخذ لهما ماء جديد أم يكفي املاء الذي في يديه أثناء مسح رأسه؟ حديث عبد هللا بن  

زيد أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، 

أخذ وروى حديث البيهقي من طريق ابن وهب بلفظ: أخذ ألذنيه ماء خالف املاء الذي  

لرأسه. الطريق األول لم يتكلم عن األذنين، تكلم عن أنه يأخذ للرأس ماء جديًدا غير املاء  

لرأسه.   أخذ  الذي  غير  ماء جديًدا  ألذنيه  أخذ  أنه  البيهقي  رواية  يديه.  به  الذي غسل 

تالحظون اآلن أن رواية البيهقي عن ابن وهب خالفت رواية مسلم عن ابن وهب. رواية 

هب تتكلم أنه يأخذ للرأس ماء جديًدا، بينما رواية البيهقي تقول يأخذ مسلم عن ابن و 

لألذنين ماء جديًدا. لكنه ما تكلم عن األذنين. لذلك قال: رواية البيهقي شاذة، ألن راويه  

لكنه مخالف ملن هو أكثر منه حيث رواه جماعة   -في رواية البيهقي    -عن ابن وهب ثقة  

جماعة من تالميذ ابن وهب، كلهم رووا عن ابن وهب  عن ابن وهب بلفظ مسلم. يعني  

عند   الثقة  الراوي  يديه.  غير فضل  ماء  لرأسه  أخذ  يعني  ماء جديًدا،  لرأسه  أخذ  أنه 

البيهقي يقول أخذ ألذنيه ماء جديدا. فتكون اآلن رواية الثقة الذي عند البيهقي مخالفة 

أخذ لرأسه ماء جديًدا. لذلك  لرواية الثقات عند مسلم وغيره عن ابن وهب، كلهم قالوا  
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قال رواية البيهقي غير صحيحة وإن كان رواتها ثقاًتا لعدم سالمتها من الشذوذ، والشذوذ  

كون الثقة خالف من هو أوثق منه لعددهم األكثر. تالميذ ابن وهب كلهم قالوا: أخذ 

نيه ماء  لرأسه ماء جديًدا، وهكذا رواه مسلم. واحد من تالميذ ابن وهب يقول: أخذ ألذ

لألذنين ماء جديد؟   املسألة: هل يؤخذ  األذنين. ولذلك هذه  في  ليس  جديًدا. والحديث 

الصحيح ال يؤخذ لها ماء جديد، ألن األذنين من الرأس، وبما أنها من الرأس ال تحتاج ماء  

 . جديًدا، هي تتبع للرأس، نفس ما مسحت به رأس ي أمسح به أذني

 . اعةولذلك قالوا: الكثرة تغلب الشج -

كلهم   - عشرة  جاءك  لو  املعتادة.  الناس  أحاديث  في  حتى  شيخ،  يا  وهذا  نعم، 

ثقات، وأخبروك بما قاله فالن، وجاءك شخص آخر ثقة وأخبر بلفظ غير الذي أخبر به  

العشرة، تقول له أنت غلطان، عشرة سمعت منهم كلهم قالوا فالن قال كذا. أنت من 

 . وتترك عشرة؟ هذا حتى في أمور الناس أين أتيت بهذا اللفظ؟ هل تأخذ واحدا 

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :والعلة القادحة

أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله بأن يتبين أنه منقطع أو  

موقوف أو أن الراوي فاسق أو س يء الحفظ أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو 

 . م سالمته من العلة القادحةذلك. فال يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعد

قال: »ال تقرأ الحائض وال ملسو هيلع هللا ىلص  مثاله: حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما أن النبي

الجنب شيًئا من القرآن«، فقد رواه الترمذي وقال: ال نعرفه إال من حديث إسماعيل  

 . بن عياش عن موس ى بن عقبة إلخ 

رواي  بأن  أعل  لكن  الصحة  اإلسناد  الحجازيين  فظاهر  عن  إسماعيل  ة 

 . ضعيفة، وهذا منها. وعليه فهو غير صحيح لعدم سالمته من العلة القادحة

 . فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه

قال: »من صام ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: حديث أبي أيوب األنصاري رض ي هللا عنه أن النبي

ا من شو 
ًّ
ال كان كصيام الدهر«، فقد رواه مسلم عن طريق سعد رمضان ثم أتبعه ست

ألن  قادحة  غير  العلة  وهذه  أحمد ضعفه،  اإلمام  ألن  به  الحديث  وأعل  بن سعيد 

بعض األئمة وثقه وألن له متابًعا وإيراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده 

 . وأن العلة غير قادحة
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مة من العلة القادحة.  الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح هو السال   -

به،   تأخذ  السند يجعلك ال  في  أو  الحديث ش يء  في  أن  املرض، واملراد هنا  العلة أصلها 

ولكن ليست كل علة نرفض بها الحديث، ال بد أن تكون علة قادحة، أي قوية مؤثرة.  

عرفها الشيخ رحمه هللا، وهذه ال تبان إال للراسخين في علم الحديث والجهابذة الكبار،  

 تبان للمبتدئين وال املتوسطين، بل الفطاحلة الكبار الذين تشربوا الحديث وتشربوا ال

لم  أم  بآخره  اختلط  وبلدانهم،  وتالميذهم  مشايخهم  معرفة  وتشربوا  الرواة  أسماء 

أثبت..  أيهما  الشاميين، عن املصريين،  يختلط بآخره، برواية فالن عن الحجازيين عن 

ترقت كتبه، هؤالء جاؤوا أخذوا عنه قبل أن تحترق كتبه  إلخ. رواية فالن عن كتبه واح

روايتهم مع الصحة، فالن وفالن جاؤوا وأخذوا عنه عام كذا بعد أن احترقت كتبه روايتهم 

أشياء  على حفظه… هذه  وليس  كتبه  تحديثه من  على  يعتمد  كان  ألنه  قوية  غير  عنه 

الرجال. ولذ تراجم  يعرف  من  إال  يعرف هذا  )التاريخ  يعرفونها، وال  ألف  البخاري  لك، 

الكبير(، ليس املراد منه أن تعرف قصة آدم إلى الدولة العثمانية مثال، ال يتكلم عن هذا.  

 .)التاريخ الكبير( الكالم فيه عن الرواة، بتفصيل في حياتهم

هنا الشيخ رحمه هللا قال: كيف تتبين العلة القادحة؟ بعد البحث في الحديث، 

وله، قبول الحديث، بأن يتبين بأنه منقطع، السند منقطع، أو  يوجد سبب يقدح في قب

موقوف، أي ليس من كالم الرسول بل من كالم ابن عمر مثال، أو أن أحد الرواة تبين في 

بمعنى   يختبرونه  الحديث  أهل  الحفظ،  س يء  أو  فاسق،  أنه  ترجمته  في  عنه  القراءة 

. مثل ملا تختبر أحدا في القرآن،  يقلبون له األسانيد فإذا قبلها عرفوا أنه س يء الحفظ

اآلية، فيكمل، معناها   في  ليست  بكلمة  له  فآتي  الحزب، فيسمع ويتوقف  يقول حفظ 

ليس حافظا، س يء الحفظ. نفسها في الحديث. أو أن أحد الرواة مبتدع والحديث الذي  

 أتى به يؤيد بدعته، كأن يكون من غالة الرافضة فأتى بحديث في فضل آل البيت أو فضل

علي، والرافضة يقولون عنهم )ركن الكذب( فإذا قالوا: رافض ي، أو رمي بالتشيع، يتركون  

يكون من   أو  التقيا.  بالكذب ويستخدمون ما يسمى  يتدينون  يقبلونه ألنهم  حديثه وال 

فال يحكم للحديث )الخوارج وأتى بحديث من الوعيد، ما أتى به إال ليؤيد بدعته. قال:  

 .(ة مته من العلة القادح بالصحة حينئذ لعدم سال 

قال: »ال تقرأ ملسو هيلع هللا ىلص    وذكر الشيخ مثاال. حديث ابن عمر الذي عند الترمذي أن النبي

في  الترمذي  أخرجه  الترمذي، طبعا  رواه  يقول  القرآن«،  الجنب شيًئا من  الحائض وال 
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قرآن شيًئا من كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض ال يقرآن القرآن. هنا ال ي

القرآن حتى لو غيًبا، ليس الكالم عن مس القرآن، ذاك موضوع آخر. قال الترمذي: ال  

نعرفه إال من حديث إسماعيل بن عياش عن موس ى بن عقبة عن فالن عن فالن.. يقول 

الشيخ: ظاهر إسناده الصحة، إسماعيل بن عياش نقل عن موس ى بن عقبة فهو من  

رو  قالوا:  أعل،  بن  تالميذه،  وموس ى  ضعيفة،  الحجازيين  عن  عياش  بن  إسماعيل  اية 

عن   عياش  بن  إسماعيل  رواية  أن  فحكموا  ]الحديث[.  هذا  ومنها  حجازي،  عقبة 

الحجازيين ضعيفة، لكن روايته عن البصريين معتد بها، روايته عن الكوفيين معتد بها، 

الحجازيين س يء  روايته عن الحجازيين ضعيفة. السبب قد يكون أنه ملا كان يروي عن  

الحفظ، ال يراجع محفوظاته، فضربوا عن حديثه عن الحجازيين هكذا. لكن ملا درس  

ويضبطها، ألن   يراجع محفوظاته  ا  قويًّ كان  مثال  الكوفيين  أو عن  البصريين  وأخذ عن 

العلم يحتاج إلى مراجعة، حتى األحاديث، تحتاج مراجعة كما تراجع القرآن حتى ال تنس ى  

ف شيًئا.  عقبة حجازي، منها  بن  موس ى  هذا  قالوا  عقبة  بن  موس ى  عن  ملا حدث  قالوا: 

وروايته عن الحجازيين ضعيفة، فالحديث اآلن فيه علة قادحة. ولذلك لم يقبلوا هذه 

املسألة، ولذلك اختلف العلماء بين الحائض والجنب هل يقرؤون شيًئا من القرآن أم 

أما الحائض بعضهم قال: تق بيدها،  ال؟ املسألة فقهية.  القرآن ألن عذرها ليس  رأ من 

تبقى ستة أيام حتى تطهر. أما الجنب فبعضهم قال ال يقرأ ألن الجنب أمره بيده يغتسل  

 .ويقرأ القرآن. ولذلك اختلفوا في مسألة هل الحائض والجنب تقرأ شيًئا من القرآن أم ال

 . بناء على هذا الحديث في اإلسناد، أو العلة القادحة -

اء على العلة القادحة. لو الحديث صحيح وسلم من العلة القادحة ما نعم، بن  -

خالفوه، لكن الحديث ليس بصحيح عندهم بل معلول وعلته قادحة، فال تحتج به ألن  

فيه علة. تقول: ال تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، نقول: من أين لك هذا الكالم؟  

ة. ما سبب العلة؟ إسماعيل بن عياش  تقول الحديث، نقول: ال، الحديث هذا فيه عل

روى عن موس ى بن عقبة، وموس ى بن عقبة حجازي، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، 

 . نص على هذا اإلمام فالن وفالن.. أبطلت حديثك، لوجود العلة

أيوب األنصاري   أبي  القادحة. مثاله حديث  العلة غير  مثال آخر، وهو مثال في 

ا من شوال كان كصيام  ملسو هيلع هللا ىلص   رض ي هللا عنه أن النبي قال: »من صام رمضان ثم أتبعه ستًّ

الدهر«. هذا الحديث رواه مسلم لكن من طريق سعد بن سعيد. بعضهم قال ال يؤخذ  
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الست من شوال،   يرى صيام  ال  أنه  مالك  اإلمام  ينقل عن  الست، حتى  بحكم صيام 

بن سعيد ضعفه اإلمام أحمد. إذا والجمهور يرون ذلك. لعله عند اإلمام مالك أن سعد 

ضعفه اإلمام أحمد، هل إمام واحد قوله في التضعيف يكفي؟ هناك أئمة غيره من علماء  

الجرح والتعديل رأوا أنه ليس ضعيًفا. ثم ال يعرف تضعيف اإلمام أحمد له هل هو من  

  جهة حفظه أو من جهة عدالته.. واألصل ما دام الراوي خرج له مسلم في صحيحه فال 

يخرج إال عن راٍو ثقة. فهذه العلة، كون اإلمام أحمد ضعف سعًدا بن سعيد، ليست  

ِكر بطريق آخر عن  
ُ
علة قادحة؛ ألن أكثر األئمة وثقوه وألن له متابًعا، أي أن الحديث ذ

نفس الصحابي رض ي هللا تعالى عنه الذي هو أبو أيوب األنصاري، فصار سعد بن سعيد  

ل يدعم نفس حديثه بنفس اللفظ، يسمونه املتابع. أما الشاهد ُوِجد في السند اآلخر رج

املتابع إذا كان كله عن صحابي واحد، من حديث أبي أيوب    -الفرق بين املتابع والشاهد    -

األنصاري رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، ورواه مسلم في موضع آخر من طريق  

تابعة لرواية سعد بن سعيد ولذلك  جمال أبو ريان مثال، يسمون رواية جمال أبو ريان م

مقبولة. لكن لو كان الحديث منقوال عن اثنين من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أنس 

 .بن مالك، يسمون رواية أنس شاهدا 

لعلنا بهذه الفائدة النفيسة في الفرق بين التابع والشاهد نقف عند هذا الحد    -

ونجعل ما تبقى من الكتاب في حلقة  يا شيخ صالح بارك هللا فيك، ونختم هذه الحلقة  

 .قادمة
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (7 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

  بن   حيث( لشيخنا محمد بن صالالحلقة السابعة من التعليق على كتابنا )مصطلح الحد

 . عثيمين رحمه هللا تعالى

يا شيخ   بك  املرعش ي، فأهال وسهال  بالشيخ صالح  اللقاء  في مطلع هذا  ونرحب 

 .صالح

 . مرحبا، حياك هللا يا شيخ جمال، وبطالبك األعزاء -

كنا قد توقفنا عند الجميع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد. قال   -

 : تعالى شيخنا رحمه هللا

 :الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد

سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن فهما متغايران، ولكنه يمر 

ا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع 
ً
بنا أحيان

 ؟ التغاير بينهما

الثاني  نقول: إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح و 

 . حسن، فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين

وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح 

 . أو أنه في مرتبة الحسن

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

)ح وصفي  بين  الترمذي الجمع  األسلوب  هذا  يستخدم  ما  أكثر  سن وصحيح(، 

رحمه هللا، في سننه )جامع الترمذي(. أحياًنا تجد الترمذي يقول: حديث حسن صحيح،  

 ؟وهذا عند الترمذي كثير. ما معنى هذا الكالم
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الترمذي  قول  معنى  ما  توجيه  في  تقريبا  أقوال  ستة  على  اختلفوا  العلم  أهل 

من قال: هو صحيح السند حسن املعنى، ومنهم من قال: )حديث حسن صحيح(؟ فمنهم  

أو حسن   وكالهما سواء صحيح  أو حسًنا،  الحديث صحيًحا  كون  بين  متردد  الترمذي 

العلماء حسنه   بعض  أن  باعتبار  قال حسن صحيح  الترمذي  قال:  من  ومنهم  مقبول. 

الحديث أن    -كشيخنا وهذا ما نقله    -وبعض العلماء صحَحه. ومن العلماء من يقول  

صحيح   أو  صحيح  حسن  حديث  فقال  حسن،  وطريق  صحيح  طريق  بطريقين:  ُرِوَي 

 .حسن. هذه أربعة أقوال

يقول   من  العلماء  هذا   - ومن  في  الشيخ  عن  قديم  وهو  الخامس  القول  وهو 

املوضوع: حسن صحيح أن أحد الرواة من العلماء من يراه تام الضبط ومن العلماء من 

ه تام الضبط قال صحيح، ومن رآه خفيف الضبط قال يراه خفيف الضبط، فمن رآ 

حسن، والكالم هنا عن الراوي وليس عن السند وال عن مجمل الحديث وال عن األحاديث  

األخرى إن كانت مؤيدة له أو مخالفة. وعلى كال االحتمالين )صحيح حسن( أو )حسن 

يف هو الذي  صحيح( فهو مقبول ألن هذين القسمين مقبوالن عند أهل العلم، والضع

 . ال يقبل

 . وقد يكون حسنه في وقت، وبعد فترة درسه وصححه. تقريبا هي ستة توجيهات

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :منقطع السند

 هأحكام -جـ     أقسامه  -ب       تعريفه -أ

منقطع السند: هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث    -أ

 .متصل الصحيح والحسن أن يكون بسند

 .وينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع -ب

 .صحابي لم يسمع منه أو تابعيملسو هيلع هللا ىلص  فاملرسل: ما رفعه إلى النبي -1

 . واملعلق: ما حذف أول إسناده -2

يذكر هللا ملسو هيلع هللا ىلص    وقد يراد به: ما حذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي

 .كل أحيانهفي 
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فأما ما ينقله املصنفون كصاحب العمدة مثال منسوًبا إلى أصله بدون إسناد 

فال يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في األصل املنسوب إليه ألن ناقله غير مسند له، 

 . وإنما هو فرع والفرع له حكم األصل

 . واملعضل: ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي -3

 .نقطع: ما حذف من أثناء سنده راٍو واحد أو راويان فأكثر ال على التواليوامل -4

 .وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده فيشمل األقسام األربعة كلها

الزبير، قال:  البخاري قال: حدثنا الحميدي عبد هللا بن  مثال ذلك: ما رواه 

حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد األنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم 

التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رض ي  

 . يقول: »إنما األعمال بالنيات«.ملسو هيلع هللا ىلص  هللا عنه على املنبر قال: سمعت رسول هللا

 
ً

 . فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، سمي مرسال

ا
ً
 . وإذا حذف منه الحميدي سمي معلق

 
ً

 .وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سمي معضال

 .وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمى منقطًعا

ما   -جـ املحذوف سوى  بحال  للجهل  مردود  أقسامه  بجميع  السند  ومنقطع 

 :يأتي

 .مرسل الصحابي -1

مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عمل   -2

 .صحابي أو قياس

 .التزمت صحته كصحيح البخاري   املعلق إذا جاء بصيغة الجزم في كتاب -3

 من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول  -4
ً

 .ما جاء متصال

في اللقاء املاض ي كان الكالم على اتصال السند، وعلمتم أن اتصال السند شرط   -

وتمام   العدالة  شروط:  خمسة  من  فيه  بد  ال  فالحديث  الحديث،  قبول  شروط  من 

الشذوذ السند والسالمة من  اتصال   الضبط واتصال  القادحة. وعرفتم معنى  والعلة 

السند، وشرط البخاري ومسلم، البخاري يشترط في الراوي املعاصرة واملالقاة، ومسلم 

 .يكتفي باملعاصرة فقط
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إذا كان السند منقطًعا، أو قالوا )منقطع السند(، ُحِكم عليه بأنه ضعيف، ألنه  

نقطع السند؟ هو الذي  اختل شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. ما معنى م 

لم يتصل سنده. وذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل، معلق، معضل، منقطع. ثم 

 يشملها
ً

 . عرف كل نوع، ثم ذكر مثاال

(. التابعي واضح يصحابي لم يسمع منه، أو تابعملسو هيلع هللا ىلص  املرسل: ما رفعه إلى النبي)

لسمي  ملسو هيلع هللا ىلص    ه وسلم، ما أدركه، لو أدرك النبيأن التابعي ما سمع من النبي صلى هللا علي

صحابي   منه  )ومرسل  قال:  شيخنا،  لنا  شرحها  التي  البيقونية  في  ولذلك،  صحابيا. 

ا، البيقوني يرى أن املرسل ما رفعه التابعي للنبي عليه الصالة والسالم. إذا 
ً
سقط(، إذ

وسلم، إن كان هذا التابعي درس هذا    كان هذا التابعي رفع الحديث للنبي صلى هللا عليه 

الحديث وأخذه وسمعه من الصحابي ولم يذكره فال مشكلة، ألن سقوط الصحابي ال  

يضر ألن الصحابة كلهم عدول، لكن اإلشكال لو كان التابعي لم يسمعه من الصحابي  

 وإنما سمعه من تابعي آخر. قد يكون التابعي اآلخر فيه ضعف، س يء الحفظ مثال أو غير 

ولم يسمع منه، فالقول بأنه  ملسو هيلع هللا ىلص    ضابط.. وهنا اإلشكال. أما ما رفعه الصحابي إلى النبي

مرسل فيه ما فيه، لذلك قالوا: مراسيل الصحابة محمولة على الصحة، ألن الصحابي 

ال يمكن  من أين أتى بالحديث؟ سمعه من صحابي آخر، ألنه  ملسو هيلع هللا ىلص    الذي لم يسمع عن النبي 

شيًئا لم يثبت. هذا الصحابي يقول: قال الرسول صلى هللا عليه  ملسو هيلع هللا ىلص    أن ينسب إلى النبي

وسلم.. ولم يسمعه منه، ال بد أنه سمعه من صحابي آخر، مثلما ذكرت لكم في اللقاء 

  املاض ي، أبو هريرة ليست كل أحاديثه سمعها من الرسول عليه الصالة والسالم، بالذات 

األحاديث التي وقعت قبل هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم، يعني ثالث عشرة سنة في 

مكة قبل الهجرة إلى املدينة، من أين أتى أبو هريرة بهذه األحاديث؟ سمعها من الصحابة  

مباشرة. فهنا،  ملسو هيلع هللا ىلص    قبله، كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي.. حدثوا عن النبي 

 . هذه الجزئية ال يضرفي 

ابن عمر وابن عباس، ملسو هيلع هللا ىلص    كذلك شيخنا، من املكثرين في الحديث عن رسول هللا  -

 . وكانوا صغاًرا، قطًعا هناك أحاديث لم يتحملوها وهم في سن التحمل

 .صحيح، هؤالء كانوا صغاًرا، ليس كل األحاديث أدركوها -

 .وهم مكثرون من الحديث -
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الوا: إذا كان املرسل هو سقوط الصحابي، فال يضر. لكن اإلشكال لو ولذلك ق -

كان التابعي يحدث عن الرسول وربما هذا التابعي سمع من تابعي آخر. ال بد أن يسميه  

 . لنا لنعرف من هو، عدل ضابط مقبول أم ال

واملعلق: ما  ) صحابي لم يسمع منه أو تابعي.  ملسو هيلع هللا ىلص    قال: املرسل ما رفعه إلى النبي

كالبخاري وأبي داود  هحذف أول إسناد املؤلف، املصنف،  إسناده( من  بـ)أول  املراد   ،)

والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد.. هذا يسمى أول اإلسناد. ُحذف اإلسناد كله. يعني  

إلى   البخاري بدال من أين يقول )حدثنا علي بن املديني، قال: حدثنا فالن..( حتى يصل 

وسلم..(  الرسول  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  )قال  البخاري  وقال  كله،  السند  حذف   ،

مباشرة. هذا يسمى معلًقا. أو يحذف أول اإلسناد. إما يحذف اإلسناد كله أو يحذف أول 

في   التراجم  في  البخاري  يذكر  بالذات  كثير  وهذا  البخاري،  كقول   
ً

مثاال وذكر  اإلسناد. 

يذكر هللا في كل أحيانه. من  ملسو هيلع هللا ىلص    ر هللا، قال: وكان النبياألبواب. مثال: باب ما جاء في ذك

حتى   غيره  وال  شيخا  ال  ذكر  ما  حذفه  كله  اإلسناد  الحديث،  بهذا  البخاري  أتى  أين 

الرسول، يسمى معلًقا. وقد مر عليكم أن معلقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي  

يصله ألنه سوف  أنها متصلة  على  كانت  محمولة  إذا  أما  الصحيح،  في  آخر  في موضع  ا 

بصيغة التمريض )يروى، يحكى، قيل..( فهي عند البخاري غير صحيحة. والعمدة على  

)الجامع   كتابه  اسم  ولذلك  املسندة.  األحاديث  على  إنما  التراجم،  في  ليس  البخاري 

رسول  املختصر الصحيح املسند(، أي مسند يقول البخاري حدثني فالن حتى يصل إلى ال

 . صلى هللا عليه وسلم

العمدة.)قال:   كصاحب  املصنفون  ينقله  ما  الغني  .أما  عبد  األحكام  عمدة   )

بالتعلي)املقدس ي،   عليه  يحكم  فال  إسناد  بدون  أصله  إلى  يقال قمنسوًبا  ال  يعني   ،)

)معلق(. أحياًنا عبد الغني املقدس ي في عمدة األحكام، )باب ما جاء في صالة الوتر، وقال  

.( وينسب إلى الصحابي ويذكر الحديث، ال نقول هذا معلق، ألنه أتى به وفي آخر فالن.

الحديث قال رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه أبو داود أو الترمذي.. فُيرجع إلى أصله،  

ألن ناقله غير مسند له وإنما هو فرع والفرع  )فال يقال أن هذا من قسم املعلق. قال:  

 .(لله حكم األص

التابعي املعض أثناء سنده راويان على التوالي. مثال، ُحذف منه  ل: ما حذف من 

 
ً

 .وتابع التابعي، هذا يسمى معضال
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املنقطع: ما حذف من أثناء سنده راٍو واحد أو راويان فأكثر ال على التوالي. انظر  

التلميذ   السند  من  حذف  يعني  التوالي،  على  املعضل  واملعضل،  املنقطع  بين  الفرق 

لكن املنقطع حذف راٍو أو راويان أو أكثر لكن ال على التوالي. وذكر الشيخ رحمه  وشيخه،  

 . هللا أمثلة لذلك. وانظر املثال الدقيق

البخاري.. سوف يذكر الحديث الغريب، حديث عمر بن الخطاب   قال ما رواه 

( اآلن السند متصل،  يما رواه البخاري قال: حدثنا الحميد) )إنما األعمال بالنيات(.  

ثقة،   والحميدي  البخاري  شيخ  الزبير )الحميدي  بن  عبد هللا  الحميدي  حدثنا  قال: 

بن    ( . قال: حدثنا سفيان.)( الحميدي هو عبد هللا بن الزبير. .قال:. سفيان  هنا 

متقدم.   الثوري  لكن  الثوري  يكون  أن  ويحتمل  بن سعيد  )عيينة،  يحيى  قال: حدثنا 

( وهذا مر علينا أنه من التابعين،  .التيمي.  قال: أخبرني محمد بن إبراهيم  ،ي األنصار 

قال: سمعت  )( علقمة تابعي وسمع من عمر،  . أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي.)

قال عمر: سمعت )( يعني يخطب عمر،  .عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه على املنبر.

لكل امرئ ما نوى..  ملسو هيلع هللا ىلص    رسول هللا بالنيات، وإنما  الحديث  «يقول: »إنما األعمال   )

 .املعروف

 )قال الشيخ: 
ً

 .(.فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب سمي مرسال

 .يعني إذا توقفنا عند علقمة بن أبي وقاص الليثي.  -

  لى أن قال عن علقمة بن أبي وقاص الليثي أن النبي نعم، إذا قلنا قال فالن كذا إ   -

قال: »إنما األعمال بالنيات«.. علقمة تابعي، فأسقط اآلن عمر، شيخه، يسمى هذا ملسو هيلع هللا ىلص  

. لذلك البيقوني يقول: مرسل ما منه الصحابي سقط. وال يضر، هذا ال يضر ألن  
ً

مرسال

 . الصحابة كلهم عدول 

البخاري، .ي.وإذا حذف منه الحميد) الزبير شيخ  الحميدي هو عبد هللا بن   )  

 .سمي معلًقا

 .يعني حذف أول إسناده. -

أول إسناده. كيف يأتي به البخاري؟ يقول البخاري مثال: عن سفيان قال حدثنا    -

يحيى بن سعيد.. هنا ال يقول )حدثنا سفيان(، ألن سفيان شيخ شيخه، وهذا يسمونه  

 .معلًقا
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سعيد.) بن  ويحيى  سفيان  منه  حذف  حدثنا  .وإذا  البخاري:  يقول  كأن   ،)

بين التيمي..  إبراهيم  بن  الحميدي وهو  الحميدي عن محمد  هما طبقتان، أسقط شيخ 

على   راويان  ألنهما   ،
ً

معضال يسمى  فهذا  سعيد.  بن  يحيى  وهو  سفيان  وشيخ  سفيان، 

 .التوالي

(، ألنه حذف اوإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعً )قال:  

 راويان أو حذف سفيان لوحده. انظر، واحد في وسط اإلسناد، وليس في أول اإلسناد أو 

 ،
ً

آخره، في أول اإلسناد يسمى معلًقا، في آخر اإلسناد يعني من عند الرسول يسمى مرسال

 
ً

 .في وسط اإلسناد إما معضل أو منقطع. إذا كانا متواليين هما االثنان كان معضال

ا من شروط الصحة وهو اتصال السند. وهذا املثال الذي 
ً
وكل هذه فقدت شرط

 .ذكره الشيخ واضح

( يعني مرسل أو معلق أو منقطع .قطع السند بجميع أقسامه.من)حكمه: قال:  

املحذوف من؟  دمردو )أو معطل   ندري هذا  املحذوف، ال  بحال  للجهل  مردود؟  ملاذا   ،)

دلونا عليه لنعرفه، هل هو ثقة أم ال، عدل أم ال. إال أنه يستثنى إن كان مرسل صحابي، 

كما ذكرت لكم. كذلك مرسل  أي الذي سقط صحابي، ال يضر ألن الصحابة كلهم عدول  

كبار التابعين، كبار التابعين هم أكثر الرواية عن الصحابة، كسعيد بن املسيب، وعروة 

بن الزبير.. عروة بن الزبير شيخته عائشة رض ي هللا عنها خالته أخت أمه، كثيرا ما يروي  

يا سعيد،  عنها. سعيد بن املسيب سيد التابعين في املدينة، حتى قال له بعض الصحابة:  

ألحبك. هنا عند أكثر أهل العلم ال يضر سقوط كبار التابعين، ملسو هيلع هللا ىلص    وهللا لو رآك النبي

 .ألنهم كلهم عدول 

مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل  )قال رحمه هللا:  

أو الصحابسآخر أو عمل صحابي أو قيا اثنان يعضدان بعضهما،  ي عمل (. مرسالن 

بالحديث املرسل مما يعني أنه ثابت عند الصحابة وإال ما عملوا به، أو دل عليه القياس  

الصحة   يلتزم  معلقه  كان  إذا  لكن  يقبل  ال  أنه  األصل  املعلق  يقول:  كذلك  الصحيح. 

بألفاظ، إذا قال: )قلُت( أو )روى(، فهذا يعني أن الحديث عندي متصل. وإذا قلت: ُرِوَي، 

معناه أن السند عندي غير متصل، وهذا فعل البخاري. البخاري معلقاته   ُحِكَي، قيل،

كلها موصولة في السند، يعلق في هذا الباب لكن يأتي في كتب أخرى أو أبواب أخرى من  
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. ما فات البخاري من املعلقات أدركه الحافظ ابن حجر في  
ً

الصحيح ويذكر السند كامال

 . كتابه )تغليق التعليق( والتزم بذلك 

 من طريق آخر وتمت فيه شروط القبو )رابعا يقول:  
ً

(. إذا، هذه  ل ما جاء متصال

السند   منقطع  أن  األصل  وإال  يضر،  ال  بالسند  االنقطاع  تجعل  األربعة  االستثناءات 

 . يتوقف عنده

 .هنا مسألة يا شيخ جمال، إذا كان اإلبهام في املتن.. لعله يأتينا في املبهم

 : قال رحمه هللا تعالى  -

 :تدليسال

 نطائفة من املدلسي -جـ     أقسامه  -ب       تعريفه -أ

 س حكم حديث املدل -د

اقع -أ  .التدليس: سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الو

 .وينقسم إلى قسمين: تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ -ب

فعله   فتدليس اإلسناد: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من

ا قال أو فعل ونحو  
ً
بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل: قال أو فعل أو عن فالن أن فالن

 .ذلك

وتدليس الشيوخ: أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم  

أنه غيره إما لكونه أصغر منه فال يحب أن يظهر روايته عمن دونه وإما ليظن الناس  

 . من املقاصد كثرة شيوخه وإما لغيرهما

وحميد   البصري  كالحسن  والثقات  الضعفاء  وفيهم  كثيرون  واملدلسون 

الطويل وسليمان بن مهران األعمش ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم وقد رتبهم  

 . الحافظ إلى خمس مراتب

 . األولى: من لو يوصف به إال نادًرا كيحيى بن سعيد

له وأخرجوا  تدليسه  األئمة  احتمل  من  وقلة   الثانية:  إلمامته  الصحيح  في 

تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري أو كان ال يدلس إال عن ثقة كسفيان بن  

 .عيينة

 .الثالثة: من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير املكي

 . الرابعة: من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء واملجاهيل كبقية بن الوليد
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 .الخامسة: من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد هللا بن لهيعة

وحديث املدلس غير مقبول إال أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى 

جاء ما  لكن  ونحوه،  أو حدثني  يفعل  رأيته  أو  يقول  ا 
ً
فالن فيقول: سمعت  في   عنه، 

صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات املدلسين فمقبول لتلقي األمة 

 .ملا جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل

َس عليك أي لم يجعل األمر واضًحا لك.    -
َّ
التدليس والدلسة أصلها الظلمة، دل

ندوحة عن  وهو شبيه في الكالم بالتورية واملعاريض، وقد جاء في األثر: إن في املعاريض مل 

الكذب. التدليس أن أقول كالًما تفهم منه غير الذي أريده. والتدليس عيب من الراوي،  

الرواة مدلًسا. طبعا علماء الجرح  أموًرا تجعل بعض  قد يقدح في عدالته، لكن هناك 

والتعديل وكبار املحدثين يحذرون من التدليس، حتى قال بعضهم: ألن أزني أحب إلي من  

الزنى من كبائر الذنوب. قال أحدهم: ألن أسقط من السماء إلى األرض   أن أدلس. مع أن

أحب إلّي من أن أدلس. لكن التدليس واقع حتى في كالم الناس وأحاديثهم. لو جئت عند  

لقالوا:   الجبرتي، لو قلت )حدثني جمال وأخبرني جمال(  جماعة يكرهون جمال سعيد 

فحتى أمرر الكالم أقول: )حدثني أبو ريان(،   توقف، هذا ال نقبل منه. الخبر والكالم مهم،

الكالم وهو   أنا مررت  ريان، يحسبونه غير جمال سعيد.. هكذا  أبو  يعرفوا من  لم  هم 

يسمى   يعرفونها، دلست عليهم. هذا  التي ال  بكنيته  به  أتيت  لكن  نفسه جمال سعيد، 

 . تدليًسا 

اقع. التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان علي)قال:  ه في الو

 . (، وأشدها تدليس الشيوخخوينقسم إلى تدليس اإلسناد وتدليس الشيو 

تدليس اإلسناد: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله )

(، والعنعنة .بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه مثل: قال أو فعل أو عن فالن أو أن فالنا قال.

قبل، يعني مثال،  
ُ
لو كنُت مدلًسا، وقلت: عن الشيخ ابن باز أنه قال كذا،  عن املدلس ال ت

وعن الشيخ األلباني قال كذا.. أوهم الناس أني من تالميذ ابن باز واأللباني، لكن ما قلت  

)حدثنا(، لو قلت )حدثنا( فالناس يعرفون أني صادق ال أكذب، لكن ملا أقول عن ابن 

 . وهمهم أن من مشايخي ابن باز واأللبانيباز، عن األلباني، اآلن أنا استخدمت العنعنة أل 

العنعنة يا شيخ صالح هي عن.. عن.. جمع كلمة عن، مثل الحوقلة )ال حول وال   -

 . قوة إال باهلل(، والحمدلة.
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 : العنعنة، كما قال البيقوني -

 م ومبهم ما فيه راٍو لم ُيس       معنعن كـ)عن سعيد عن كرم(

املعنعن، أن يقول )عن(. األصل عند الناس أن العنعنة محمولة على االتصال،  

يعني لو قلت لكم عن الشيخ جمال كذا، األصل أني القيته وسمعت منه، هذا مفهومه 

ولذلك،  يصرح.  عنعنته حتى  يقبلون  فال  بالتدليس  ا 
ً
معروف كان  من  لكن  الناس.  عند 

يستخدم.. أنت قلت )عن فالن(، أسمعت   طالب الحديث يسألونه، يسألون الشيخ الذي 

ممن   منه.  يقبل  ال  منه،  يسمع  لم  قال  وإن  االتصال،  على  ُحمل  نعم،  قال  إن  منه؟ 

 ؟سمعت

أحياًنا يكون شيخ الراوي ليس ثقة، لكن الراوي سمع الحديث الذي قال شيخه  

من شيخ آخر ثقة، يسقط شيخه ويأتي بشيخ شيخه.. مثال عن الشيخ عبد الرحمن بن  

لسعدي قال.. طبعا أنا ما أدركت عبد الرحمن بن السعدي، بيني وبينه ابن عثيمين،  ا 

 . ملاذا أسقطُت ابن عثيمين؟ لكون أناس ما ال يحبونه. هذه أمثلة، وسيذكر أمثلة كثيرة

به )قال:   اشتهر  ما  بغير  يصفه  أو  شيخه  الراوي  يسمى  أن  الشيوخ  وتدليس 

أنه غيره. بل قلت  (، مثلما قبل قليل مل.فيوهم  لهم حدثنا جمال بن سعيد،  ا ما قلت 

أريد من   لكوني أصغر منه ال  إما  بن سعيد.  ريان نفس جمال  أبو  ريان. هو  أبو  حدثنا 

الناس أن يقولوا: ُيحدث عمن هو أصغر منه! هو الذي يفترض أن يحدث عنه. ليس  

األبناء،    بعيب، ولذلك عند املحدثين هناك حديث األكابر عن األصاغر، حديث اآلباء عن

عيًبا.   ليس  ابنه،  عن  بالحديث  يحدث  الصحابة  بعض  الصحابة،  في  لكون )حتى  إما 

(، حتى هأصغر منه فال يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخ

أكثر لكم أقول )حدثنا شيخنا جمال بن سعيد( بعد فترة أقول )حدثنا شيخنا أبو ريان(، 

لديه مشايخ كثير. أصال جمال بن سعيد وأبو ريان شيخ واحد، فتقولون: ما شاء هللا  

 .لكن حتى أكثر لكم مشايخي

النبي الناس ال يضر، لكن في الكالم عن حديث  وما رواه أهل ملسو هيلع هللا ىلص    هذا في كالم 

 .العلم يشددون في ذلك. كما قلت لكم بعض العلماء يرفضون التدليس مطلًقا

كثيرون)قال:   البصري.  واملدلسون  كالحسن  والثقات  الضعفاء  (  .وفيهم 

الحسن البصري مدلس، لكنه من سادة التابعين، لذلك يحملون تدليسه على القبول 

كالهما  اثنان،  هما  وباملناسبة  مالك،  بن  أنس  تالميذ  من  الطويل  وحميد  والصحة. 
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)حميد حميد، وكالهما طويل، لكن أحدهما أطول من اآلخر، فإذا أرادوا األطول قالوا  

الحديث لهم أوصاف،   أهل  الطويل(. كالهما )حميد( وكالهما من تالميذه. وباملناسبة 

قالوا: محمد بن فالن الضال، هذا )ضال( ألنه سافر مرة وهو صغير عمره قرابة أحد 

فلما  الضعيف،  يسمونه  الرواة  وأحد  بها.  فسموه  الطريق،  وضل  عشر  اثنا  أو  عشر 

برو  أقبل  ملاذا  تقول:  به  تأخذ  تسمع  ال  فأنت  جدا.  نحيل  ألنه  الضعيف  قالوا:  ايته؟ 

 . باللفظ حتى تعرف فيم قيل هذا الكالم

السير،   ومن املدلسين سليمان بن مهران األعمش ومحمد بن إسحاق صاحب 

والوليد بن مسلم.. يقول الحافظ ابن حجر رتبهم إلى خمسة مراتب. من لم يوصف به  

كيحيى بن سعيد القطان نادًرا ما يدلس. ومن احتمل   إال نادًرا، يعني ال يدلس إال نادًرا 

الصحة،   على  محمول  يضر،  ال  فالن  تدليس  قالوا:  تدليسه،  في  )األئمة  له  وأخرجوا 

الصحيح إلمامته وقلة تدليسه في جلب ما روى كسفيان الثوري أو كان ال يدلس إلى  

عيين بن  كسفيان  ثقة  فةعن  املؤمنين  أمير  ويسمونه  متقدم  الثوري  الحديث، (،  ي 

إنكار  شديد  العبادة،  قوي  كان  رحمه هللا  والثوري  مكة،  أهل  من  عيينة  بن  وسفيان 

املنكر. كان يقوم بالليل ويطيل جدا، وفي النهار يرفع رجليه على الجدار حتى ينزل الدم،  

ومرة أكل على العشاء، ُدِعي فأكل حتى شبع، فاستنكر بعض طالبه، فلما جاء الصباح 

خ ما نام، طوال الليل يصلي، قالوا: ما هذا يا شيخ؟ قال: أشبع العبد ثم  علموا أن الشي

ه. طاملا شبعت فال نوم، الليل كله قيام. وكان إذا رأى منكًرا فلم يستطع إنكاره ربما  دَّ
ُ
ك

يبول الدم من غيرته على دين هللا. ولذلك يقال عنه أمير املؤمنين في الحديث، سفيان 

 . . أما سفيان بن عيينة من الثقات، من أهل مكةبن سعيد بن مسروق الثوري 

(، يعني ال يمن أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير املك )الثالث:  

من كان أكثر  )يدلس فقط عن الثقات، بل حتى عن غير الثقات كأبي الزبير املكي. الرابع: 

واملجاهيل. الضعفاء  عن  وامل. تدليسه  الضعفاء  عن  يدلس  يكثر،  ال  (،  يعني  جاهيل، 

باسمهم   ذكرهم  لو  ألنه  نعرفهم،  ال  حتى  بأوصاف  يصفهم  علينا،  فيدلس  يذكرهم 

بن   بقية  عند  موجود  وهذا  الضعفاء،  من  أو  أنه ضعيف  لعرفنا  الحديث  في  الصريح 

الوليد، لذلك قالوا: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. قصدهم: بقية بن  

دلس، ويدلس عن الضعفاء ويدلس عن املجاهيل، وال يوضح الوليد هو من الرواة، وي 

إذا   املدلس  وقالوا:  تقية.  على  منها  فكن  نقية  ليست  بقية  أحاديث  قالوا:  ولذلك  هذا. 
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ست، قلت: حدثنا أبو ريان، قالوا: 
َّ
صرح بالتحديث ارتفع تدليسه. مثال أنا قبل قليل دل

 . من أبو ريان؟ قلت جمال بن سعيد، ارتفع التدليس

(، عبد هللا بن  ةما انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد هللا بن لهيع)لخامسة:  ا 

 . لهيعة مدلس واختلط في آخر عمره، فصاروا ما يقبلون تدليسه

( كالحسن البصري ويحيى  .وحديث املدلس غير مقبول إال أن يكون ثقة.)قال:  

سعيد،   عنه.)بن  روى  عمن  مباشرة  بأخذه  بحد.ويصرح  حدث  مرة  هو  يعني  يث  (، 

بالحديث وصرح،  أخرى حدث  ومرة  التدليس،  من مصطلحات  والعنعنة  فيه،  عنعن 

أو حدثني ونحو   رأيته  أو  يقول: سمعُت فالًنا  الحديث،  قال: حدثنا فالن، وذكر نفس 

لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات املدلسين )ذلك. 

(. خذوها قاعدة وارتاحوا، لل من غير تفصيفمقبول لتلقي األمة ملا جاء فيهما بالقبو 

 . كل ما في البخاري ومسلم خذه دون تردد فاألمة اتفقت على قبوله

لعلنا نقف عند هذا الحد شيخنا هللا يحفظك. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن   -

 . هللا تعالى في الحلقة القادمة بحول هللا وإرادته. نلقاكم على خير
  



 نسخة أولية 

77 

 

 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (8 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، أنتم اآلن تشاهدون الحلقة الثامنة من التعليق على كتاب  

 . رحمه هللا تعالى)مصطلح الحديث( لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين 

يا شيخ   املرعش ي، فأهال وسهال بك  بالشيخ صالح  اللقاء نرحب  وفي مطلع هذا 

 .صالح

 .حياك هللا يا شيخنا يا مرحبا -

 : كنا قد توقفنا عند املضطرب. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :املضطرب

 ه حكم  -ب       تعريفه -أ

وت  -أ متنه  أو  سنده  في  الرواة  اختلف  ما  ذلك  املضطرب:  في  الجمع  عذر 

 . والترجيح

مثاله: ما روي عن أبي بكر رض ي هللا عنه أنه قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: 

أراك شبت، قال: »شيبتني هود وأخواتها« فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه،  

من   ذلك  غير  إلى  وسعد،  وعائشة  بكر  أبي  مسند  من  وروي   
ً

ومرسال  
ً

موصوال فروي 

 .  يمكن الجمع بينها وال الترجيحاالختالفات التي ال 

 . فإن أمكن الجمع وجب وانتفى االضطراب

في حجة الوداع، ففي بعضها ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: اختالف الروايات فيما أحرم به النبي 

أنه أحرم بالحج وفي بعضها أنه تمتع وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج، قال شيخ  

الحج  أعمال  أفرد  و قران  تمتع  تمتع  فإنه  ذلك  بين  تناقض  وال  تيمية:  ابن  اإلسالم 

ا باعتبار جمعه النسكين ومفرًدا باعتبار  وقرن بين النسكين ا
ً
لعمرة والحج، فكان قارن

افين والسعيين ومتمتًعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين  . اقتصاره على أحد الطو

 . وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى االضطراب أيًضا
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 مثاله: اختالف الروايات في حديث بريرة رض ي هللا عنها حين أعتقت فخيرها

ا أم عبًدا؟ فروى األسود ملسو هيلع هللا ىلص    النبي بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرًّ

ا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن  عن عائشة رض ي هللا عنها أنه كان حرًّ

الة  أبي بكر عنها أنه كان عبًدا، ورجحت روايتهما على رواية األسود لقربهما منها ألنها خ

 . عروة وعمة القاسم، وأما األسود فأجنبي عنها مع أن في روايته انقطاًعا

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

هذا مبحث جديد من الكالم على املضطرب. إذا قال العلماء: حديث مضطرب، 

أنا  املضطرب عند الناس ف ي كالمهم مثل فالن مضطرب، أي ليس على طبيعته. تقول 

مضطرب في هذا األمر، أي غير واضح، هذا في كالم الناس. أما عند أهل الحديث إذا  

الجمع  يتعذر  ا 
ً
اختالف متنه  في  أو  سنده  في  الرواة  اختلف  إذا  هو  )مضطرب(  قالوا 

 . والترجيح فيه، يسمى مضطرًبا

الشيخ، حديث: »إذا بلغ املاء قلتين لم يحمل الخبث«،  من األمثلة غير التي ذكرها  

هذا الحديث ابن القيم رحمه هللا في زاد املعاد يقول: هذا مضطرب سنًدا ومتًنا من ستة  

القلة( وروي )القلتين( وروي باختالف القالل، قالل هجر  ءعشر وجًها. ُروي )إذا بلغ املا

»إذ فحديث:  املاء..  في  بخالف  وروي  غيرها،  الخبث« أم  يحمل  لم  قلتين  املاء  بلغ  ا 

 . مضطرب. ويمكن مراجعتها في )زاد املعاد(

)ُرِوَي( بصيغة   قالها  الشيخ: ما روي،   واضًحا. قال 
ً

 سهال
ً

الشيخ ذكر مثاال هنا 

كتاب  في  ذكره  الترمذي  عند  بل هو  البخاري وال مسلم،  في  ليس  الحديث  التضعيف. 

في الواقعة مع أنه قال هنا )شيبتني هود(؟ ألن في    التفسير، في تفسير سورة الواقعة. ملاذا 

الحديث )وأخواتها( وذكر من أخواتها الواقعة. روي أن الصديق رض ي هللا عنه قال: أراك 

شبت يا رسول هللا، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »شيبتني هود وأخواتها« يعني سورة  

املرسال  منها  وقيل  الواقعة  منها  قيل  وأخواتها  عليه  هود،  الرسول  ذلك.  غير  وقيل  ت، 

إال نحو عشرين شعرة، ال يظهر،   أبيض،  في لحيته شعر  الصالة والسالم مات وليس 

يقول:   هللا.  رسول  يا  شبت  قال:  والصديق  تؤثر،  ال  شعرة  فعشرون  سوداء  لحيته 

، وروي في مسند أبي  )
ً

، وروي مرسال
ً

اختلف فيه على نحو عشرة أوجه، روي موصوال

انيد هذه عند اإلمام أحمد. فاإلمام أحمد، كل صحابي يأتي له بمجلد كامل ( املس. بكر.



 نسخة أولية 

79 

 

ملسو هيلع هللا ىلص    لكل رواياته، يعني باب ما جاء في مسند أبي بكر، كل حديث رواه أبو بكر عن النبي

يذكره اإلمام أحمد في مسنده. أكبر املسانيد عند اإلمام أحمد مسند أبي هريرة، ومسند 

أح ألن  ربما  عائشة،  عائشة  ومسند  ثالثة،  أو  مجلدان  ربما  كثيرة،  هريرة  أبي  اديث 

كل  الواحد،  الصحابي  رواية  على  األحاديث  وترتيب  املسانيد،  تسمى  هذه  مجلدان، 

 . أحاديث عبد هللا بن عمر تكتب في كتاب واحد يسمى املسند 

(، يعني عائشة قالت شبت يا رسول .روي من مسند أبي بكر، وعائشة.)قال:  

اآلن هناك هللا إذا،  يا رسول هللا شبت.  أنه قال  أبي وقاص  بن  في مسند سعد  ، وروي 

وهذا  أم سعد؟  عائشة؟  أم  بكر؟  أبو  رسول هللا(  يا  )شبت  قال  الذي  هل  اضطراب، 

لم  أنه  اتفاق  االختالفات، على  إلى غير ذلك من  الحديث روي موصوال وروي مرسال.. 

واحد  مرة  إال  والجواب  السؤال  هذا  قال:  يتكرر  وانتفى )ة.  وجب  الجمع  أمكن  فإن 

 . ( وإال حكم بأنه مضطربباالضطرا

النبي  به  أحرم  فيما  الروايات  اختالف  آخر،  جاءت  ملسو هيلع هللا ىلص    مثال  الوداع.  حجة  في 

أحرم بالحج، يعني مفرًدا، وفي روايات أنه أحرم بالعمرة وتحلل ملسو هيلع هللا ىلص  الروايات أن الرسول 

عمرة منها وأحرم من عامه بحجة الوداع فهو متمتع. وفي روايات أحرم قارًنا، قال لبيك  

ا. بعض الصحابة حدث بذلك، قال: منا من أهلَّ بالحج، ومنهم الرسول صلى هللا   وحجًّ

أحرم بالعمرة في حجة الوداع، وعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص    عليه وسلم، وبعض الصحابة قال أن النبي 

حمل؟ نقول: ربما  
ُ
وهذا غير كالم شيخ    -تقول: لبى بهما جميًعا، يعني كان قارًنا. فكيف ت

أحرم بالحج قال الرسول خرج للحج فهو ناٍو الحج. ومن  ملسو هيلع هللا ىلص    من حدث أن النبي  -اإلسالم  

قال: سمعت رسول هللا  بالعمرة  فيها  ملسو هيلع هللا ىلص    قال  املشهور  تلبية  وهذه  اللهم،  لبيك  يقول: 

الحج. ومن  العمرة والرسول يحب العمرة ويريد أن يكسر عادة الجاهلية يعتمر في أشهر  

قال: أتاني آت وقال صلي في هذا الوادي املبارك وقل حجة وعمرة، ملسو هيلع هللا ىلص    قال سمعت النبي

 .يقول )حجة وعمرة(. فكل صحابي حدث بما سمعملسو هيلع هللا ىلص  فقال: سمعت رسول هللا

أي التمتع   - أحب إليه  حج قارًنا واملتعة  ملسو هيلع هللا ىلص    اإلمام أحمد يقول: ال أشك أن النبي

أحب إليه. شيخ اإلسالم ماذا يقول؟ يقول: ال تناقض بين ذلك، فإنه تمتَع في حجته تمتع  

إلى أن انتهى من عرفة.   القارن، ألنه لم يفك إحرامه، ملا طاف وسعى بقي على إحرامه 

كيف تمتع القارن؟ تمتع بإسقاط السعيين، القارن كم سعًيا عليه؟ سعي واحد يكفيه 

 . هو الذي يأتي به بعد طواف القدوم.و 
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 . يسعى مع طواف القدوم ويكفيه.  -

يكفيه. وأفرد أعمال الحج، بمعنى أن إحرامه واحد، أتى بالطواف وأتى بالسعي    -

وكل أعمال الحج بإحرامه، وهي الوقوف في عرفة ومزدلفة ورمي الجمرات، باإلحرام. يعني  

أف ال،  بالحج؟  أتى  ثم  وأنهاها  بعمرة  بين أتى  وقرن  مفرًدا،  فسموه  الحج،  أعمال  رد 

قال:   قارًنا.  والحج فسموه  العمرة  النسكين )النسكين  بين  الجمع  باعتبار  ا 
ً
قارن فكان 

افين والسعيين ومتمتًعا باعتبار ترفهه بترك   ومفرًدا باعتبار اقتصاره على أحد الطو

، بل سفرا واحدا.  (، متمتع بأنه لم يسافر مرتين، مرة للعمرة ومرة للحجنأحد السفري

شيخ اإلسالم هنا جمع، ولذلك، إن أمكن الجمع بين الروايات فال يقال باالضطراب. أما 

املضطرب   الحديث  يضعفه.  مما  وهذا  باالضطراب،  بالحديث  فيحكم  يمكن  لم  إن 

 . ضعيف، ما دام مضطرًبا فال يؤخذ به 

، مثال أنا وربما الذي يبدو لي يا شيخ صالح، أن هذا االضطراب في هذه الروايات  -

كثير من املشاهدين والطلبة يعرف أن صفات الحج ثالثة: اإلفراد والتمتع والقران، لكن 

ملا أتى السؤال: كيف حج النبي صلى هللا عليه وسلم؟ الروايات فيها نوع من اإليهام، هل  

ل  كان متمتًعا؟ جاءت ألفاظ بالتمتع، جاءت ألفاظ بالقران، وجاءت ألفاظ باإلفراد. فه

كان األول أو الثاني أو الثالث؟ هذا الجمع الذي جمعه شيخ اإلسالم وضح األمر، فجمع 

بين هذه الروايات: باعتبار كذا يعتبر متمتعا، وباعتبار كذا يعتبر مفرًدا، وبهذا االعتبار 

املتعة أحب كان قارًنا و ملسو هيلع هللا ىلص    يعتبر قارًنا، ثم ما نقلته عن اإلمام أحمد: ال أشك أن النبي 

إليه، أن يكون متمتًعا كان أحب إليه عليه الصالة والسالم. فهو جمع بين هذه الروايات 

 .التي ظاهرها نوع من االضطراب لكنها ليست مضطربة في حقيقتها

نعم، ألن الشيخ تكلم اآلن عن أمثلة االضطراب، كيف نحكم على الحديث بأنه    -

ملسو هيلع هللا ىلص    يذكرها الشيخ وهي مختصرة، أن النبي  مضطرب؟ إن أمكن الجمع. من األمثلة لم

تزوج ميمونة وهو محرم في حديث ابن عباس، ومن محظورات اإلحرام عدم عقد النكاح.  

. ماذا نفعل برواية ابن عباس؟  ملسو هيلع هللا ىلص  ميمونة رض ي هللا عنها تتحدث أن النبي 
ً

تزوجني حالال

تقول   هي  أدرى،  القصة  صاحب  السفير  نقول  كنت  يقول:  رافع  وأبو   ،
ً

حالال تزوجني 

وميمونة، أخطبها له، كان الرسول حالال وليس محرما. فرواية ملسو هيلع هللا ىلص    بينهما، أي بين الرسول 

 . ابن عباس يحكم عليها باالضطراب، مضطربة. واألمثلة كثيرة

 .وزوجها. وذكر الشيخ هنا كذلك مثال بريرة. بريرة أمة مملوكة لبعض األنصار،
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اآلن حديث زواج ميمونة، هذا من القسم املضطرب ما لم يمكن الجمع بينه    -

 . وبين رواية أخرى، ال بد من الترجيح

الشأن   - ابن عباس مردودة. ميمونة صاحبة  ال يمكن الجمع، اآلن نقول رواية 

ا بين الرسول وميمونة، وهو حالل، وأبو رافع يقول: كنت السفير بينهمملسو هيلع هللا ىلص    تقول: تزوجني

وأبو رافع يقول تزوجها حالال. كيف الرسول يذكر من محظورات اإلحرام النكاح للمحرم  

 . يتزوج وهو محرم؟ مستحيل ملسو هيلع هللا ىلص  والرسول 

ومنها يا شيخ حديث النبي صلى هللا عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس: احتجم 

  احتجم وهو صائم. محرم بالعمرة، وصائم. هذا ظاهره أن النبي وهو محرم، و ملسو هيلع هللا ىلص    النبي

أتى بعمرة في رمضان واحتجم. الروايات التي في الصحيحين كلها تقول أن الرسول ما ملسو هيلع هللا ىلص  

ا، يحكم على رواية  
ً
اعتمر قط إال أربع مرات، وكلها في ذي القعدة، وليست في رمضان. إذ

)احت باالضطراب،  عباس  وهو ابن  )احتجم  باالضطراب.  صائم(  وهو  محرم  وهو  جم 

محرم( صح، لكن تقول وهو صائم؟ ال، ألن الرسول ما اعتمر في رمضان. والكالم عن  

احتجم وهو ملسو هيلع هللا ىلص    الصيام، والرسول في سفره ال يصوم. هذه كلها محمولة على أن النبي 

 .يح ال تجوز، تفطر الصائممحرم، والحجامة للمحرم تجوز، لكن للصائم على الصح

بريرة كما ذكرت لك أمة مملوكة أسيادها أنصار، وتزوجت وهي أمة، وزوجها عبد 

عتقت   إذا  املتزوجة  األمة  الشريعة  بحكم  ا.  سنًّ منها  أكبر  كان  مغيث،  اسمه  مملوك، 

صارت حرة، وزوجها عبد، مخيرة تبقى معه أو تفسخ نكاحها. صارت حرة وهو عبد ال 

والنبيتريده. وقد   بريرة، ملسو هيلع هللا ىلص    وقع هذا فعال،  يا رسول هللا، حدث  جاءه مغيث، وقال: 

هللا،  رسول  يا  قالت:  يريدك،  زوجك  قال:  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النبي  فجاء  تركتني. 

يقول ملسو هيلع هللا ىلص    تأمرني؟ تأمرني، أرجع له. قال: إنما أشفع، قالت: ال حاجة لي فيه. فكان النبي

ا؟ وكان يتبعها في 
ً
لعمه العباس: يا عباس، أال تنظر إلى حب مغيث لبريرة وكره بريرة مغيث

خيرها )األسواق ويبكي، تركته زوجته، صارت حرة وهو عبد مملوك. يقول الشيخ هنا:  

ا أم عبًداملسو هيلع هللا ىلص    النبي وي (. األسود ير ؟بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرًّ

عن عائشة أنه حر. وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد، عروة عائشة خالته أخت أمه،  

عروة أمه أسماء، والقاسم بن محمد بن أبي بكر عائشة عمته أخت أبيه، هذان االثنان 

أقرب لعائشة، ودائما يدخالن عليها يسأالنها، تعلمهم، عائشة كانت متابعة لقصة بريرة 

أن تعتقها.. يحدثان عن عائشة أن زوج بريرة عبد مملوك، ليس  ألن عائشة كانت تريد  
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ا. أيهما الرواية التي ترجح؟   ، واألسود النخعي رحمه هللا يقول عن عائشة أنه كان حرًّ بُحّرٍ

ترجح رواية عروة والقاسم، على رواية األسود لقربهما من عائشة ألنها خالة هذا وعمة  

ا ما تطلب  الثاني، كلهم قالوا: زوج بريرة عبد   مملوك، وهذا هو الصحيح ألنه لو كان حرًّ

 . الفراق

 . ورواية األسود تعتبر مضطربة.  -

 .مضطربة، ردوها. هذا نوع من أنواع االضطراب -

 : قال -

ضبط   -ب عدم  على  يدل  اضطرابه  ألن  به  يحتج  ال  ضعيف  واملضطرب: 

 . ضر روايته، إال إذا كان االضطراب ال يرجع إلى أصل الحديث فإنه ال ي

مثاله: اختالف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رض ي هللا عنه أنه اشترى 

قالدة يوم خيبر باثني عشر ديناًرا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من  

للنبي ذلك  فذكرت  ديناًرا،  بعض  ملسو هيلع هللا ىلص    اثني عشر  ففي  تفصل«.  تباع حتى  »ال  فقال: 

فضالة أن  بعض    الروايات  وفي  شرائها،  عن  سأله  غيره  أن  بعضها  وفي  اشتراها 

الروايات أنه ذهب وخرز وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي  

 .بعضها باثني عشر ديناًرا وفي بعضها بتسعة دنانير وفي بعضها بسبعة

ا )يعني الحديث( بل املقصود  
ً
قال الحافظ ابن حجر: وهذا ال يوجب ضعف

ستدالل محفوظ ال اختالف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها  من اال 

 . أو مقدار ثمنها فال يتعلق به في هذه الحال ما يوجب االضطراب

وكذلك ال يوجب االضطراب ما يقع من االختالف في اسم الراوي أو كنيته أو 

 . حةنحو ذلك مع االتفاق على عينه كما يوجد كثيًرا في األحاديث الصحي

األصل أن املضطرب ضعيف، ألن اضطرابه يدل على أن الرواة ما ضبطوه. لكن    -

فإن كان االضطراب يؤثر في أصل املوضوع ال ينظر إليه، ُيلغى  يرجع إلى أصل الحديث،  

الحديث، وإن كان االضطراب ال يؤثر في أصله وإنما في جزئية معينة، فهو اضطراب ال 

 . يضر فنحن ال نريد الجزئية املعينة بل نريد أصل الحديث

التي شراها يوم خيبر، هي في   حديث فضالة بن عبيد رض ي هللا عنه في القالدة 

مسألة بيع الذهب بالذهب. ال بد في بيع الذهب بالذهب أن يكون سواء بسواء. أعطيك  

تعطيني عشرين جنيها ذهبا. أعطيك عشرين جنيها مكتوب عليها  عشرين جنيها ذهبا، 
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يعني  الوزن واحد،  بريطانيا.  تبيعني بعشرين جنيه ذهبا  )جنيه ذهبي سعودي(، وأنت 

ا مائتا غراٍم، والعشرون جنيها السعودية وزنها مائتا العشرون البريطاني نفترض أن وزنه

غرام. الوزن متساٍو والعدد تساوى، فقط هذا ذهب بريطاني وهذا ذهب سعودي، يجوز 

أن نتبايع ونتبادل. لكن لو اختلفت، فهذا الصحابي اشترى قالدة من خيبر فيها جنيهات  

ناًرا ذهًبا. ملا أتى بها بيته، هو  ذهب وفيها خرز مثل خرز املسبحة. دفع ثمنها اثني عشر دي

أصال يريد الذهب الذي في القالدة، فكها وفصل الخرز لوحده وفصل جنيهات الذهب 

مثال  دفعه،  الذي  الذهب  من  أكثر  بالذهب  إذا  فصلها  ملا  وحدها.  القالدة  في  املعلقة 

الذهب  حصل على ثالثة عشر أو أربعة عشر ديناًرا وهو دفع اثني عشر دينارا. إذا باع  

بالذهب مع التفاضل، وهذا ربا. في الحديث الذهب بالذهب يًدا بيٍد سواًء بسواٍء، من  

 .زاد واستزاد فقد أربى

عنها قال: ال تباع حتى تفصل، وهذا ما يسمى بيع  ملسو هيلع هللا ىلص  ذكر أنه يقول: سألت النبي

لذهب، هنا ال الذهب البيع الربوي بجنسه معه من غير جنسه. الخرز من غير جنس ا 

 . بد أن يبين 

طبعا اآلن ما دل عليه حديث فضالة بن عبيد، املسألة األصلية ال يباع الذهب 

بذهب إال بالتساوي في الوزن. نفس الحديث جاء في عدة روايات فيه اختالفات. بعضهم 

قال فيه ذهب وخرز، وبعضها قال فيه ذهب وجوهر، بعضهم قال خرز معلقة بذهب، 

اثن قال  دنانير.  بعضهم  قال سبعة  بعضهم  دنانير،  تسعة  قال  بعضهم  دينارا،  ي عشر 

صحيح هذه اضطرابات، لكن هل تقدح في أصل الحديث وهو أنه ال يجوز بيع الذهب  

بالذهب إال بالتساوي؟ ال، إذا هذه االضطرابات ال تضر. قال الشيخ رحمه هللا: إذا كان 

 .االضطراب ال يرجع إلى أصل الحديث فإنه ال يضر

ومن ذلك ذكر أمثلة، االضطراب في اسم الراوي أو كنيته أو وصفه. حدثنا أبو  

فالن، وبعد فترة تكلمت وقلت: حدثني فالن، وبعد كم سنة قلت: حدثني األعرج. فيأتي  

حدثني  يقول  مرة  شيخنا مضطرب،  لكن  واحد  أسلوبه  هذا  الحديث  وقالوا:  الطالب 

حدثني األعرج. لو جمعنا الروايات، أو أحد  فالن، ومرة يقول حدثني فالن، ومرة يقول  

سأل الشيخ أو عرف من أسلوبه، والشيخ هكذا لو جاء اسم الرجل أو كنيته أو وصفه  

أتى به. هذا االضطراب اآلن هل يضر؟ ال يضر، ألننا اكتشفنا أن األعرج وفالن وأبو فالن 

 . شخص واحد، فاالضطراب ال يضر. وهذا يوجد كثيًرا في األحاديث
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لعلنا نتوقف عند هذا القدر، نقف عند هذا ثم نأخذ اإلدراج في املتن بإذن هللا   -

الحلقة   في  ونلتقيكم  الحد  هذا  عند  نقف  واألخوات،  اإلخوة  أيها  ا، 
ً
إذ وتعالى.  تبارك 

 .القادمة بمشيئة هللا تبارك وتعالى
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (9 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

( لشيخنا محمد بن صالح بن  الحلقة التاسعة من التعليق على كتاب )مصطلح الحديث

 . عثيمين رحمه هللا تعالى

وهذا هو الشيخ صالح املرعش ي، نرحب به. أهال بك يا شيخ صالح في مطلع هذا  

 . اللقاء

 . يا مرحبا -

 : كنا قد وصلنا إلى موضوع اإلدراج. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :اإلدراج في املتن

 همتى يحكم ب -ـج    مكانه مع التمثيل  -ب    تعريفه  -أ

اإلدراج في املتن: أن يدخل أحد الرواة في الحديث كالًما من عنده بدون بيان،    -أ

ا لحكمة
ً
ا لحكم أو بيان

ً
 . إما تفسيًرا لكلمة أو استنباط

 . ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره -ب

»ويل   الوضوء(،  )أسبغوا  عنه:  هللا  رض ي  هريرة  أبي  حديث  أوله:  في  مثاله 

 .النار« لألعقاب من

فقوله: )أسبغوا الوضوء( مدرج من كالم أبي هريرة، بينته رواية البخاري عنه 

 .قال: »ويل لألعقاب من النار«ملسو هيلع هللا ىلص  أنه قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم

ومثاله في وسطه: حديث عائشة رض ي هللا عنها في بدء الوحي برسول هللا صلى  

وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه )وهو التعبد( الليالي ذوات   هللا عليه وسلم، وفيه:

العدد، فقوله: )وهو التعبد( مدرج من كالم الزهري بينته رواية البخاري من طريق  

 .بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قال )والتحنث التعبد( الليالي ذوات العدد
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قال: »إن أمتي ملسو هيلع هللا ىلص    ن النبيومثاله في آخره: حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه أ

يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء« )فمن استطاع منكم أن يطيل  

غرته فليفعل(. فقوله )من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( مدرج من كالم 

ال: ال أبي هريرة انفرد بها نعيم بن املجمر عن أبي هريرة، وذكر في املسند عنه أنه ق

أو من قول أبي هريرة. وقد بين غير واحد ملسو هيلع هللا ىلص    أدري قوله فمن استطاع من قول النبي

من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ال يمكن أن تكون من كالم  

 .النبي صلى هللا عليه وسلم

كالم أحد األئمة وال يحكم باإلدراج إال بدليل إما من كالم الراوي، أو من    -جـ

 . املعتبرين، أو من الكالم املدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى هللا عليه وسلم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

قول كالًما من فنون الحديث )املدرجات(، ما هو املدرج؟ اإلدراج في الكالم أن ت

في أثناء كالم تنقله عن املتحدث. مثال، لو قال لي الشيخ جمال: طالب معهد ابن عثيمين  

متفوقون. هذه العبارة )طالب معهد ابن عثيمين متفوقون(. فأنا أسوق العبارة وأدرج  

بريطانيا   في  عثيمين  ابن  معهد  طالب  جمال:  الشيخ  قال  أقول:  عبارة،  عندي  من 

ت )في بريطانيا( ليست من كالم الشيخ جمال. كالمه يقول: )طالب  متفوقون. اآلن ذكر 

أتيت  وأنا  البلدان،  العالم، جميع  في  مكان  كل  في  يعني  متفوقون(،  عثيمين  ابن  معهد 

ووضعت كلمة )في بريطانيا(، أدرجت في كالم الشيخ جمال ما هو ليس من كالمه. هذا 

ًما من عنده، بدون أن يقول أن هذا  معنى املدرج، أن ُيدخل أحد الرواة في الحديث كال 

عثيمين   ابن  معهد  جمال: طالب  الشيخ  قال  لكم:  قلت  لو  لكن  عندي.  في    -من  قلُت 

متفوقون. اآلن عرفت أن كلمة بريطانيا مني وليست من الشيخ جمال، حتى ال    -بريطانيا  

 . تتهمونه بأنه تعصب للطلبة البريطانيين ونس ي بقية الطالب 

ا لحكم. إما تفسيرً )يقول: 
ً
 .(.ا لكلمة أو استنباط

في  يكون  وأحيانا  في وسطه،  يكون  وأحيانا  الكالم،  أول  في  املدرج  يكون  وأحيانا 

 .آخره. والشيخ ذكر أمثلة عليها كلها

أنه قال: )أسبغوا الوضوء، ملسو هيلع هللا ىلص    الذي يكون في أوله، حديث أبي هريرة عن النبي

مباشرة بهذا الشكل، ملسو هيلع هللا ىلص   ويل لألعقاب من النار(، ال يوجد حديث بهذا اللفظ عن النبي
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أب النار(، ال. هذا من كالم  لألعقاب من  الوضوء، ويل  )أسبغوا  يقل  لم  الرسول  ي  ألن 

وقد أدركتنا صالة العصر وكنا  ملسو هيلع هللا ىلص    كما قال ابن عمرو: لحقنا بالنبيملسو هيلع هللا ىلص    هريرة، فالنبي

نمسح على أعقابنا، فسمعناه يقول: )ويل لألعقاب من النار، ويل لألعقاب من النار(، 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص    نبيفي الوضوء ال بد من غسل عقب الرجل، ال يكفي املسح. أبو هريرة سمع ال

)أسبغوا   قال:  واحد،  بلفظ  الحكمين  يجمع  أن  أراد  هريرة  أبا  لكن  الوضوء،  أسبغوا 

لكن   الرسول فعال،  قالها  النار(  لألعقاب من  )ويل  النار(،  لألعقاب من  الوضوء، ويل 

وسلم(،  )أسبغوا الوضوء( ما قالها الرسول. وأبو هريرة لم يقل )قال النبي صلى هللا عليه  

معروف أن أبا هريرة إذا تكلم في الدين فهذا حديث عن الرسول، فكلمة أسبغوا الوضوء  

 . ليست من كالم النبي عليه الصالة والسالم

في  أنه مدرج، ولذلك قال:  العلماء  يبين عالم من  بد أن  الشيخ يقول: املدرج ال 

أسب يقول:  هريرة  أبو  الوضوء..  أسبغوا  قال:  عنه  البخاري  أبا  رواية  فإن  الوضوء  غوا 

القاسم قال: »ويل لألعقاب من النار«. إذا عرفنا أن كلمة )أسبغوا الوضوء( في الحديث  

املركب )أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار( ليست من كالم الرسول عليه الصالة  

 . والسالم. هذا اإلدراج في أوله

يخلو  ملسو هيلع هللا ىلص    وكان النبي   اإلدراج في وسطه، حديث عائشة في البخاري، قالت عائشة: 

)وهو   عائشة  قول  اإلدراج؟  أين  العدد.  ذوات  الليالي  التعبد  وهو  فيتحنث  حراء  بغار 

التعبد(. أرادت أن تفسر معنى التحنث فقالت التحنث التعبد. قد يكون هذا مدرًجا من 

الزهري، قال:   كالم عائشة وقد يكون مدرًجا من كالم الزهري، وهذا الظاهر أنه من كالم

ألن رواية البخاري بلفظ )وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قال: )والتحنث التعبد(، 

الليالي ذوات العدد. هذا إدراج في وسطه، ولتفسير كلمة فيه.   يعني هذا كالم الزهري، 

األصل أن الكالم يحمل على أنه كله من كالم الرسول، أو كله من كالم الصحابي، لكن  

 .وسطه تفسيرية ليست من كالم الصحابي أو ليست من كالم الرسول كلمة في 

يقول: )إن أمتي يدعون ملسو هيلع هللا ىلص    املدرج في آخره، مشهور. حديث أبي هريرة أن النبي

ا محجلين من آثار الوضوء(، إلى هنا انتهى كالم الرسول. أبو هريرة أراد   يوم القيامة غرًّ

فق الوضوء  على  الناس  يحمس  وتحجيله  أن  غرته  يطيل  أن  منكم  استطاع  )فمن  ال: 

كالم   ليس من  هذا  يطيل غرته..  أن  منكم  استطاع  من  )وتحجيله(.  رواية  في  فليفعل( 

فالنبي يمكن  ملسو هيلع هللا ىلص    الرسول،  فهل  الرأس،  مقدمة  هي  إخواني  يا  الغرة  موزون،  كالمه 
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الرأس، الرأس ليس مغسوال   لإلنسان أن يطيل غرته أثناء الوضوء؟ لو غسلتها دخلت في

، أما التحجيل في اليدين، يمكن أن أغسل إلى العضد. لذلك ابن القيم رحمه ممسوح بل

 : هللا، في )النونية( قال

 ه وأبو هريرة قال ذا من كيس      وإطالة الغرات ليس بممكن 

أي من عنده. من الذي دلنا على أن )من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( 

أنه ليس من كالم الرسول؟ نص األئمة على ذلك، ولذلك قال الشيخ رحمه هللا: انفرد 

كر في املسند أن هذه اللفظة أتى بها نعيم عن أبي  
ُ
بها نعيم بن املجمر عن أبي هريرة، وذ

ه أبي  الرواة عن  وبقية  يطيل غرته  هريرة،  أن  استطاع منكم  )من  بلفظ  يأتوا  لم  ريرة 

فليفعل(. في مسند اإلمام أحمد سئل نعيم بن املجمر عن )من استطاع منكم أن يطيل  

غرته( هل هو من قول الرسول؟ قال: ال أدري من قول الرسول أم من قول أبي هريرة. 

ن غير واحد من الحفاظ أنها م ا، ُعرف أنها مدرجة. وقد بيَّ
ً
درجة، وقال شيخ اإلسالم  إذ

ابن تيمية: ال يمكن أن تكون من كالم النبي، ألن إطالة الغرات غير ممكنة، هذه الغرة  

 .إذا أطلتها دخلت في الرأس، والرأس ليس مغسوال

وقال ال ُيحكم باإلدراج إال بدليل ألن األصل أن الكالم على وتيرة واحدة ملن هو  

 . منسوبة له 

ة رض ي هللا عنه أنه كان إذا غسل يده تجاوز املرفق وشرع مما نقل عن أبي هرير   -

في العضد، كأنه رض ي هللا عنه فهم من قول النبي صلى هللا عليه وسلم: »إن أمتي يدعون  

ا محجلين«، فهم منه هذه الكلمة قالها )فمن استطاع منكم أن يطيل   يوم القيامة غرًّ

التحجيل يوم القيامة، وهو نور على غرته( يعني كلما زدت على املوضع كلما ازداد هذا  

أعضاء الوضوء. فكان يزيد، ال يلتزم باملرفق، وإنما يزيد، وهذا فهم من أبي هريرة رض ي 

ا لبقية الصحابة. ومما يذكر هنا يا شيخ األبيات الجميلة التي ذكرتها، وكان  
ً
هللا عنه خالف

 :نونية البن القيمالشيخ ابن عثيمين رحمه هللا تعالى يرددها، يقول نقال عن ال

 ن اـــــــــــ يزه أولو العرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فغدا يم      وأبو هريرة قال ذا من كيسه 

 ي رفع الحديث كذا روى الشيبان      يم الراوي له قد شك فيــــــــ ونع

 ن اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة التبيـــــــــــــــــ ـــوذا في غاي أبدا       وإطالة الغرات ليس بممكن
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أن هذا من كالم أبي هريرة وال يتقبله عقل، ألن الغرة مكانها محدود، وأيضا إلى 

ملرفقين ال يدخل فيها العضد، لكن كان هذا من كالمه لذلك قال )من كيس أبي هريرة( ا 

 .رض ي هللا عنه وأرضاه

هذا هو املدرج، وهذا مثاله. أدرج شيًئا وأضاف شيًئا من كالمه يظن السامع   -

 . أنه من كالم الرسول 

 :الزيادة في الحديث  -

 ل التمثيأقسامها وبيان حكم كل قسم مع  -ب     تعريفها -أ

 . الزيادة في الحديث: أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه -أ

 :وينقسم إلى قسمين -ب

أن تكون من قبيل اإلدراج وهي التي زادها أحد الرواة من عنده ال على أنها    -1

 . من الحديث، وسبق بيان حكمها 

 .أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه -2

غير ثقة لم تقبل ألنه ال يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى    فإن كانت من

بالرد، وإن كانت من ثقة فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه أو أوثق لم  

 . تقبل ألنها حينئذ شاذة

افتتح  إذا  كان  عنهما  رض ي هللا  عمر  ابن  أن  املوطأ  في  مالك  رواه  ما  مثاله: 

 .منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك الصالة رفع يديه حذو 

 .قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم

أنه كان يرفع يديه حتى ملسو هيلع هللا ىلص    وصح عن ابن عمر رض ي هللا عنهما مرفوًعا إلى النبي

 . منه بدون تفريق  يجعلهما حذو منكبيه إذا افتتح الصالة وعند الركوع وعند الرفع

 .وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت ألن فيها زيادة علم

يقول: ما منكم من أحد ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله: حديث عمر رض ي هللا عنه أنه سمع النبي

يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبد هللا 

 . أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ورسوله إال فتحت له

فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة )وحده ال شريك له( بعد قوله 

 . )إال هللا(
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من    - ليست  الحديث  في  كلمة  الرواة  أحد  يضيف  أن  هو  الحديث  في  الزيادة 

إلى قسمين: املدرج وسبق الكالم عنه، ألن املدرج زيادة في الحديث،   الحديث. وتنقسم 

ثقة   راٍو  الحديث نفسه، فإن كانت من  أنها من  الراوي على  بها  يأتي  أن  الثاني  والقسم 

قبل، وإن كانت من غير ثقة ال تقبل
ُ
بل ترد، بالذات إن كانت منافية للحديث أو منافية    ت

لروايات بقية الرواة. وذكر منها مثال رواية اإلمام مالك في املوطأ بسنده عن عبد هللا بن  

تكبيرة   في  منكبيه،  حذو  يديه  رفع  الصالة  افتتح  إذا  كان  عمر  بن  هللا  عبد  أن  عمر، 

منكبيه، قال )دون ذلك( هذه رواية مالك  اإلحرام، وإذا رفع رأسه من الركوع ال يرفعها إلى  

إذا  ابن عمر كان  أن  الحديث نفسه  السنن ذكر  في  أبو داود  ابن عمر.  في مسنده عن 

افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك، ولم يذكر دون 

سلم عن ذلك. قال: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك. وقد جاء في البخاري وم

ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، وعند الركوع، وعند الرفع  

ا، رواية املوطأ )وإذا رفع رأسه من  
ً
منه، بدون تفريق أنه عند الرفع منه كان يرفع أقل. إذ

الركوع دون ذلك( تسمى زيادة، وزيادة منافية لبقية الرواة الذين رووه الحديث كأبي داود 

لبخاري، فتكون تلك الزيادة غير مقبولة. ال نجعله وهًما من اإلمام مالك، ربما يكون  وا 

، أو دون ذلك، لكنها مخالفة. يكون رفع اليدين حذو  
ً

الوهم عن شيخ اإلمام مالك مثال

املنكبين هنا بالتساوي في أربعة مواضع من الصالة، عند االفتتاح )تكبيرة اإلحرام(، وعند 

 .عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد األول إرادة الركوع، و 

 . كلها في مستوى واحد، وال وجه للتفريق.  -

كلها في مستوى واحد، وهنا ما ذكر إال ثالثة، في رواية البخاري: عند االفتتاح    -

 .وعند الركوع وعند الرفع منه. لكن جاء في البخاري: وإذا رفع من التشهد األول 

في الزيادة.. إذا كانت غير منافية لرواية غيره قبلت ألن فيها زيادة كذلك من األمثلة  

بعد الوضوء.    -والحديث في مسلم    -علم، إذا كانت غير نافية. مثل الدعاء الذي يقال  

)ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا  

الجنة أبواب  له  إال فتحت  أيها شاء(. بعضهم رواها    عبده ورسوله  الثمانية يدخل من 

بلفظ )أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له..( هذه زيادة. هل هذه الزيادة منافية؟  

 .ليست منافية، تكون هنا الزيادة ال تضر

 :اختصار الحديث  -
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 هحكم  -ب           تعريفه -أ

 . اختصار الحديث: أن يحذف راويه أو ناقله شيًئا منه -أ

 :وال يجوز إال بشروط خمسة -ب

 . أن ال يخل بمعنى الحديث كاالستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها -1

مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل(، )ال 

تبيعوا الثمر حتى يبدو صالحه(، )ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان(، )نعم إذا  

املا رأت  هي  هي  إذا  غسل  من  املرأة  على  هل  سألته  حين  سليم  ألم  جواًبا  قاله  ء( 

لي إن شئت(، )الحج املبرور ليس له جزاء إال   احتلمت، )ال يقل أحدكم اللهم اغفر 

 بمثل(، )حتى يبدو صالحه(، )وهو غضبان(، 
ً

الجنة(. فال يجوز حذف قوله: )إال مثال

أل  )املبرور(،  شئت(،  )إن  املاء(،  رأت  هي  بمعنى  )إذا  يخل  األشياء  هذه  حذف  ن 

 . الحديث

 . أال يحذف ما جاء الحديث من أجله -2

 سأل النبي
ً

فقال: إنا نركب  ملسو هيلع هللا ىلص    مثل حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رجال

البحر ونحمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ 

 . ه الحل ميتته«فقال النبي: »هو الطهور ماؤ 

فهو   أجله  من  جاء  الحديث  ألن  ماؤه(  الطهور  )هو  قوله:  حذف  يجوز  فال 

 . املقصود بالحديث

 . أال يكون وارًدا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية -3

قال: »إذا جلس أحدكم في  ملسو هيلع هللا ىلص    مثل حديث ابن مسعود رض ي هللا عنه أن النبي

الصلوات والطيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا الصالة فليقل: التحيات هلل و 

وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن  

 . محمًدا عبده ورسوله«

فال يجوز حذف ش يء من هذا الحديث بالصفة املشروعة إال أن يشير إلى أن 

ا
ً
 . فيه حذف

األلفاظ وما يخل حذفه باملعنى وما ال يخل   أن يكون عن عالم بمدلوالت  -4

 .لئال يحذف ما يخل باملعنى من غير شعور بذلك
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 للتهمة بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره أو    -5
ً

أال يكون الراوي محال

الزيادة فيه إن أتمه ألن اقتصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به 

 . الحديث

إليها  الرجوع  يمكن  ألنه  املعروفة  املدونة  الكتب  غير  في  الشرط  هذا  ومحل 

 .فينتفي التردد

الحديث وال سيما تقطيعه لالحتجاج  الشروط جاز اختصار  فإذا تمت هذه 

 .بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من املحدثين والفقهاء

إلى أن فيه اختصا إلى آخر واألولى أن يشير عند اختصار الحديث  ًرا فيقول: 

 . الحديث، أو ذكر الحديث ونحوه

هذا فن من فنون الحديث وهو املختصر، هل يجوز اختصار الحديث؟ هذا    -

الكالم يا إخواني للعلماء املتقدمين الذين صنفوا في الحديث، أما نحن، نحن نختصر  

ع باهلل شيئا، هللا حرمه  يشرك  لم  من  لك:  أقول  مثال،  لالستدالل.  النار، الحديث  لى 

الرسول  ألم يقل  إله إال هللا يبتغي  ملسو هيلع هللا ىلص    وأقول لك:  النار من قال ال  )فإن هللا حرم على 

بذلك وجه هللا(. هذا جزء من حديث عتبان بن مالك الطويل في البخاري، ذكرته لك.  

ا، والناس يك
ً
تبون  أذكر هذا على سبيل االستدالل واملناقشة. أما لو كنت إماًما محدث

 كما هو
ً

 .عني الحديث، أمليه عليهم إمالًء، فاألصل أن آتي بالحديث كامال

إال  يجوز  ال  يقول:  الشيخ  الحديث،  علماء  من  الحديث  يختصر  أن  أراد  فإن 

بخمسة شروط. ال يأتي بما يخل بمعنى الحديث، ال يترك االستثناء أو الغاية أو الحال أو  

لذهب بالذهب( وتسكت، ال ينفع، أين االستثناء؟  الشرط، وذكر له أمثلة. )ال تبيعوا ا 

الثمر( وتسكت، مثل من يقول   املهم: )إال مثال بمثل(. )ال تبيعوا  َوْيٌل  ﴿االستثناء هو 
َ
ف

يَن  ِ
ّ
ُمَصل

ْ
سنة،  ِلل اآلية  رأس  على  الوقوف  أن  مع  بعدها،  ما  هات  ويسكت،  َوْيٌل  ﴿﴾ 

َ
ف

يَن  ِ
ّ
ُمَصل

ْ
يَن ﴿ت ما بعدها.  ﴾ صحيح انتهت اآلية، لكن ال تركع، هاِلل ِ

ّ
ُمَصل

ْ
َوْيٌل ِلل

َ
﴾ صحيح  ف

ِتِهْم َساُهوَن ﴿الوقوف على رأس آية، تقول  
َ

ِذيَن ُهْم َعْن َصال
َّ
﴾. )ال يقضين حكم بين  ال

اللهم   بالحال: )وهو غضبان(. )ال يقل أحدكم  تأتي  أن  بد  ينفع، ال  اثنين( وتسكت، ال 

ت شيًئا من الحديث، )اللهم اغفر اغفر لي( كيف ال تقول اللهم اغفر لي؟ أنت اآلن حذف

لي إن شئت( فأِت بكلمة )إن شئت(، وهكذا في حديث أم سليم، قال: )نعم إذا هي رأت 

إال   له جزاء  ليس  )الحج  يقول:  إنسان  أو  احتلمت،  إذا  املرأة  في حال  تقول  املاء( وهنا 
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. هذا الشرط الجنة(، يريد أن يختصر. الكلمة املهمة في االختصار حذفها )الحج املبرور(

 .األول 

 
ً

الشرط الثاني: أال يحذف ما جاء الحديث من أجله. في حديث أبي هريرة أن رجال

قال: إنا نركب البحر وإن معنا القليل من املاء، املاء العذب الذي يشرب، ملسو هيلع هللا ىلص    سأل النبي

ا  املاء  رأيك؟  ما  يقول:  أن  يريد  اآلن  عطشنا،  العذب  باملاء  توضأنا  ندعه  فإن  لعذب 

للشرب، ونريد أن نتوضأ بماء البحر، يجوز يا رسول هللا أم ال يجوز؟ قال الرسول صلى 

أن  وأراد  بالحديث  إنسان  أتى  فلو  ميتته«.  الحل  ماؤه  الطهور  »هو  وسلم:  عليه  هللا 

ماء   من  الوضوء  يجوز  أنه  لبيان  وارد  الحديث  ماؤه(،  الطهور  )هو  قال  وما  يختصر 

 ؟ذا البحر، فكيف تسقط ه

الثالث: أال يكون وارًدا في صفة قولية في العبادة. مثل ألفاظ التحيات، ال بد أن  

هللا   ورحمة  عليكم  السالم  والطيبات  والصلوات  هلل  التحيات  تقل:  ال  كلها،  بها  تأتي 

. مثل حديث االستخارة، حديث جابر قال كان  
ً

وبركاته، ال، ال بد أن تأتي باللفظ كامال

أستخيرك  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي إني  اللهم  يقول:  أحدكم..  »إذا همَّ  ش يء،  في كل  االستخارة  يعلمنا 

 .بعلمك وأستقدرك بقدرتك« ثم تترك الحديث؟ أكمل الحديث، ألن اللفظ ُيقال كامال

ا بمدلوالت األلفاظ، وما الذي يخل.. لذلك تجد 
ً
الرابع: أن يكون املختصر عامل

بالحديث، فيختصر   الناس يحدث  ليته ما اختصرها، بعض  تقول:  أشياء كثيرة،  فيه 

 على وجهه. وأحيانا بعضهم  
ً

الحديث    -والش يء بالش يء يذكر    -ليته جاء بالحديث كامال

تأخذ  )ال  عن مصحفي.  القرآن  تأخذ  وال  عن صحفي،  الحديث  تأخذ  ال  قديما:  قالوا 

منه،    القرآن عن مصحفي( إنسان تعلم القرآن من املصحف، ما أخذه من شيخ تلقاه

ألنه تعلمه وأخطأ فيه أشياء كثيرة، يعلمك الخطأ. )ال تأخذ الحديث عن صحفي( هو  

الكتب يقرؤها، ما سمعها من الشيخ، سيقرأ   الذي يأخذ األحاديث من الصحف ومن 

خطأ. مثل أنا سمعت خطيًبا على املنبر يوم الجمعة، يحدث بحديث أسئلة هرقل ألبي  

ْل(، ما هذا؟ عرفت أنه  سفيان، وهكذا يقول في الحديث )
َ
ل..( ويردد )قال َهْرق

َ
وقال َهْرق

ما درس الحديث، ما سمعه من املشايخ، وجده في موقع أو كتاب وكتبه كما هو، وقال 

ل(. فائدة أن تأخذ الحديث وتسمع من أهل التخصص كيف ينطقون به. واألمثلة  
َ
)َهْرق

 . كثيرة. ذكر الشيخ رحمه هللا ذلك
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تهمة،  الحديث محل  يختصر  الذي  يكون  أال  للتهمة،   
ً

يكون محال أال  الخامس: 

يعني كثيًرا ما يختصر الحديث فالناس يتهمونه بأنه س يء الحفظ، غير حافظ لألحاديث  

فيختصرها. فال يفعل ذلك ألنه هذا سيكون سبًبا في الطعن بوضعه وأنه ليس بضابط.  

 . وذكر الشيخ إذا تمت الشروط ونحو ذلك 

طبعا كل ما نستخدمه في عصرنا هذا هو الحديث على اختصار الحديث على 

أستشهد   أن  أريد  مثال  كامال.  بالحديث  التحديث  سبيل  على  ليس  االستدالل،  سبيل 

كان يتعبد  ملسو هيلع هللا ىلص    بجزئية معينة والحديث طويل، مثل حديث عائشة قبل قليل كون النبي

عليه جبر  نزل  غار حراء حينما  بجواز في  أستشهد  أن  أريد  أنا  لو  اقرأ..  قال  يل وضمه 

اإلنسان أن يختلي بنفسه أحيانا يعبد هللا بعيًدا عن ضجة الناس. حتى أستشهد بهذا 

أسوق الحديث كله؟ ال داعي، هات الجزئية التي تريد أن تستشهد بها، وهل أؤيدك على 

أمهذا   الك  .ال  االستشهاد  إذا سهذا  الحديث.  اختصار  عن  الشيخ  الم  أو  املحدث  اق 

اقرأ   أو  الحديث  أكمل  أو  للحديث  ارجع  يعني   ،)
َ
)الحديث قال  ثم  يكمله  ولم  الحديث 

( بالسكون وتوقف  
ْ
. وهذه كثيرا ما كان يقولها شيخنا. وإذا قال )الحديث

ً
الحديث كامال

يعني انتهى الحديث. مثال حديث اإلفك، وقالت عائشة رض ي هللا عنها: وكان من شأني..  

. هذا يسمى نوًعا من االختصارالحد
ً

. يعني اقرأ الحديث أو ارجع للحديث كامال
َ
 . يث

 ؟ قريب من معنى االختصار، هل تجوز رواية املعنى أم ال

 :رواية الحديث باملعنى -

 احكمه -ب       تعريفها -أ

 .رواية الحديث باملعنى: نقله بلفظ غير لفظ املروي عنه -أ

 :وال تجوز إال بشروط ثالثة -ب

 .أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد املروي عنه -1

ا   -2
ً
حافظ الحديث  للفظ  ناسًيا  الراوي  يكون  بأن  إليها  الضرورة  تدعو  أن 

ملعناه. فإن كان ذاكًرا للفظه لم يجز تغييره إال أن تدعو الحاجة إلى إفهام املخاطب  

 . بلغته

 .ألذكار ونحوهاأال يكون اللفظ متعبًدا به كألفاظ ا -3

وإذا رواه باملعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث: أو كما قال أو  

نحوه، كما في حديث أنس رض ي هللا عنه في قصة األعرابي الذي بال في املسجد، قال: 
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دعاه فقال له: إن هذه املساجد ال تصلح لش يء من هذا البول ملسو هيلع هللا ىلص    ثم إن رسول هللا

لقذر، إنما هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى هللا  وال ا

 . عليه وسلم

فلما صلى    - وقد تكلم في الصالة ال يدري    -وكما في حديث معاوية بن الحكم  

قال له: إن هذه الصالة ال يصلح فيها ش يء من كالم الناس إنما هو التسبيح  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي

 . وقراءة القرآن، أو كما قال صلى هللا عليه وسلم والتكبير 

املناقشة    - أثناء  في  اآلن  كثيٌر  باملعنى.  الحديث  رواية  اآلن،  األخير  املبحث  هذا 

واالستدالل يقول: ورد في معنى الحديث كذا. هل يجوز؟ نعم هذا يجوز، رواية الحديث  

 . باملعنى، لكنها بشروط كما ذكر الشيخ 

ان رواه وهو عارف بمعنى دالالت الحديث من حيث اللغة  أوال: أن يكون اإلنس

العربية. وثانيا: أن تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يكون ناسًيا ال يستحضر الحديث اآلن، 

مجلس   في  باملعنى  الحديث  يروي  عمن  يتكلم  اآلن  يجوز.  ال  للفظه  ذاكًرا  كان  فإن 

نذكر املعنى ألجل أن تستدل  التحديث، أما االستدالل هذا أمر آخر، في االستدالل نحن  

 يكون هذا املروي باملعنى من ألفاظ  
ّ

أو يدلك على أن هذا الش يء ممنوع أو مقبول.. إلخ. أال

أن من أذكار النوم أن الواحد ينام ملسو هيلع هللا ىلص    األذكار. مثال أقول لكم: وجاء في الحديث عن النبي

ال يصح. هذا لفظ متعبد به، تأتي به  على جنبه ويقول يا رب أنا فوضت أمري إليك. هذا  

 
ً

 ليحفظوه عنك كامال
ً

 .كامال

ا للمعنى. أما 
ً
املهم أن رواية الحديث باملعنى ال بأس بها، لكن على أن تكون مدرك

راح يجري من مكة إلى ملسو هيلع هللا ىلص    أن يأتي أحد ويقول: مر علي حديث فيما معناه أن الرسول 

ا. األبطح واٍد في السعي بين الصفا واملروة، السعي    املدينة وقال ال يقطع األبطح إال شدًّ

بين مكة واملدينة وقال: ال   الرسول يجري جرًيا  العلمين. قال: مرَّ عليَّ الحديث أن  بين 

يفهم.   لم  غير صحيح؟  أم  باملعنى، صحيح  هذا  برواية  رأيك  ما  ا.  إال شدًّ األبطح  يقطع 

خضرين ُيجرى فيه، صحيح، هذا روايته باملعنى لم  األبطح واٍد في املسعى بين العلمين األ 

 . يضبط املعنى

وذكر حديث أنس في قصة األعرابي. تالحظون في آخر الحديث أن أنًسا قال: أو 

كما قال صلى هللا عليه وسلم. ومعاوية بن الحكم السلمي في آخر حديثه ملا حدث به  
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لت نفس كالم الرسول أو حوله، قال: أو كما قال صلى هللا عليه وسلم. يعني يقول: أنا ق

 . أي باملعنى

تدعو   - وأن  اللغوي،  باملعنى  عارفا  تكون  أن  شيخ،  يا  شروط  ثالثة  هذه  إذا، 

يروي   إنسان  يأتي  فال  كاألذكار،  بها  املتعبد  األلفاظ  في  ذلك  يكون  أال  وثالثا  الضرورة، 

ا فيه ذكر، ويقول )أو كما قال النبي(، ال بد ُيؤتى بأحاديث األ 
ً
ذكار كما هي، ألنها حديث

 . متعبد بألفاظها

 .حتى يحفظ الناس الذكر -

في   - تعالى  إن شاء هللا  )املوضوع( طويل. نجعله  الحد ألن  لعلنا نقف عند هذا 

اإلخوة  ونستودع  صالح  شيخ  يا  هللا  ونستودعك  القدر  بهذا  نكتفي  القادمة،  الحلقة 

 . هللا واألخوات املشاهدين واملشاهدات ونلقاكم على خير بإذن 
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (10 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

الحديث(  )مصطلح  كتابنا  على  التعليق  من  حلقة جديدة  إلى  بكم  وسهال  أهال 

 . لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين

 . الشيخ صالح املرعش ي، فأهال بك يا شيخ صالحوفي مطلع هذا اللقاء نرحب ب

 . مرحبا حياكم هللا -

كنا قد توقفنا عند موضوع كبير، وهو الحديث املوضوع. قال الشيخ رحمه هللا    -

 : تعالى

 ع املوضو 

 عما يعرف به الوض  - جـ      حكمه  -ب       تعريفه -أ

 ا طائفة من األحاديث املوضوعة وبعض الكتب املؤلفة فيه -د

 نطائفة من الوضاعي -هـ

 . املوضوع: الحديث املكذوب على النبي صلى هللا عليه وسلم -أ

لقول   -ب منه؛  للتحذير  ببيان وضعه  ا 
ً
مقرون إال  ذكره  يجوز  وال  املردود  وهو 

أنه يرى  بحديث  عني  ث  حدَّ »من  وسلم:  عليه  هللا  صلى  أحد   النبي  فهو  كذب 

 . الكذابين«، رواه مسلم

 :ويعرف الوضع بأمور منها -جـ

 . إقرار الواضع به -1

إثبات    -2 أو  النقيضين  بين  يتضمن جمًعا  أن  مثل  للعقل  الحديث  مخالفة 

 . وجود مستحيل أو نقض وجود واجب أو غيره

مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين مثل أن يتضمن إسقاط ركن من   -3

سالم أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة أو جواز إرسال نبي  أركان اإل 

 .بعد محمد صلى هللا عليه وسلم، ونحو ذلك
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 :واألحاديث املوضوعة كثيرة، منها -د

 .أحاديث في زيارة قبر النبي صلى هللا عليه وسلم -1

 . أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصالة فيه -2

الخضر صاحب موس ى عليه الصالة والسالم وأنه جاء إلى   أحاديث في حياة  -3

 .وحضر دفنهملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 :أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلى -4

عربي   الجنة  أهل  ولسان  عربي  والقرآن  عربي  ألني  لثالث:  العرب    - أحبوا 

أنك تموت غًدا  اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا واعمل آلخرتك ك   -اختالف أمتي رحمة  

 -خير األسماء ما حمد وعبد  -حب الوطن من اإليمان  -حب الدنيا رأس كل خطيئة  -

 .يوم صومكم يوم نحركم -نهى عن بيع وشرط 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

األقسام  املوضوع.  قسم  عن  العلم:    الكالم  أهل  عند  ثالثة  للحديث  املشهورة 

صحيح وحسن وضعيف. بعض أهل العلم يقسم الضعيف إلى قسمين: ضعيف شديد  

أن   والصحيح  املوضوع،  هو  الشديد  الضعيف  عن  يقول  وبعضهم  خفيف.  وضعيف 

الصحة   شروط  يكمل  لم  فيه  الراوي  الضعيف  لكن  املكذوب،  املختلق  هو  املوضوع 

هنا )املختلق(. ما سبب االختالق؟ وكيف ذلك؟ سنعرفه بعد أن الخمسة املعروفة، لكن  

 . نعرف ما هو تعريف الحديث املوضوع

قال: الحديث املوضوع املكذوب عن النبي صلى هللا عليه وسلم، يعني ال يجوز أن 

إلى الرسول عليه الصالة والسالم، ليس من كالمه. فإن كان من في قلبه إيمان  تنسبه 

خصوًصا فإن من الناس  ملسو هيلع هللا ىلص    وًما ويتوقف عن الكذب عن النبي يتوقف عن الكذب عم

من ال إمام له، يكذب على الرسول عليه الصالة والسالم. وقد قال النبي صلى هللا عليه  

 .عظيمملسو هيلع هللا ىلص  وسلم: »إنَّ كذًبا علي ليس ككذب على أحد«، الكذب على النبي

وال تجوز نسبته إلى النبي عليه الصالة والسالم،   حكم الحديث املوضوع مردود،

إال من يبين للناس فيقول: هذا موضوع مكذوب مختلق مفترى على النبي صلى هللا عليه  

بين   املنتشرة  املوضوعة  األحاديث  بعض  تقوله،  أن  ممكن  وهذا  منه.  احذروا  وسلم، 

قال: حب الوطن من اإليمان، هذا ملسو هيلع هللا ىلص    الناس تحذرها. قال: ومما يقوله الناس أن النبي
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مكذوب مختلق، ليس من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم، فليتقوا هللا. أنت اآلن ذكرت  

وبينت أنه موضوع مختلق مكذوب ال يصح عن النبي عليه الصالة والسالم. والدليل على 

ث عني  قوله عليه الصالة و ملسو هيلع هللا ىلص    أنه ال تجوز نسبته إلى النبي السالم كما في مسلم: »من حدَّ

 .بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذَبين أو الكاِذِبين« روي بعدة ألفاظ

أظنه    - كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ إقرار الواضع به، وقد جيء الخليفة  

بأحد الزنادقة، قال: لقد دسست ثالثين ألف حديث عن نبيكم   -عمر بن عبد العزيز  

، ألدقن لم يصح منها ش يء
ً

. فقال: خسئت يا عدو هللا، لها ابن شهاب الزهري ينخلها نخال

عنقك. محمد بن شهاب الزهري إمام في الحديث، يخرج األحاديث املوضوعة واملكذوبة  

الصالة   عليه  النبي  لسنة  الحافظين  الحديث  علماء  وجود  فائدة  وهذه  كالشعرة، 

 . والسالم. هذا أن يقر الواضع بوضعه

الحديث مخالًفا للعقل، كيف؟ يجمع بين النقيضين، أو يثبت شيًئا    أن يكون هذا 

، أو ينفي وجود واجب. واألمثلة كثيرة. أو يخالف مقتض ى رحمة هللا. شيخنا  
ً

مستحيال

  - أي متسع    -مثل له في البيقونية عندما درسناها عليه، حديث أنه )يبقى في النار فضٌل 

هذا ال يصح، ألنه خالف الحديث الصحيح عما    فينش ئ هللا لها أقواًما فيدخلون فيها(.

ِزيٍد ﴿جاء في سورة ق، قال جل وعال:   َتُقوُل َهْل ِمن مَّ
َ
ِت ف

ْ َ
اْمَتأل َم َهِل  ِلَجَهنَّ ُقوُل 

َ
ن   ﴾ َيوَم 

العزِة  [30]ق: تزاُل جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها ربُّ  ، جاء في الحديث: »ال 

 قط« 
ْ
أي امتألُت. فكيف يكون في النار فضل، أي مكان   [2848]مسلم:  قدَمُه، فتقول: قط

 . واسع لم يدخله أحد، فينش ئ أقواًما يدخلونه؟ هللا عز وجل منزٌه عن الظلم

وهذه يدرجها بعض السوقة، يريد أن   -ل  أو مثل أحاديث تذكر أن هللا عز وج

كلوا   فيقول  أحد،  جبل  مثل  هريسة  الجنة  ألهل  يصنع  هللا  إن  له:  بضاعة  يسوق 

 .واعذروني.

 . أستغفر هللا العظيم. -

يعني هو يبيع الهريسة، طعام، ليحبب الناس في الهريسة يقول. أو يقول رجل   -

الباذنجان، فالنبي الباذنجان: كلوا  ِكل له، على وزن »ماء ملسو هيلع هللا ىلص    يبيع 
ُ
أ ملا  قال: الباذنجان 

ِرب له«. هذا وضع، يريد أن يروج تجارته. هؤالء وضاعون، يضعون أحاديث 
ُ
زمزم مِلا ش

 .لتسويق تجارتهمملسو هيلع هللا ىلص   ينسبونها إلى النبي
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منها    فإما أن يكون مخالًفا للعقل، أو مخالًفا ملا هو معلوم من الدين بالضرورة.

األحاديث في قيام الساعة، يأتي بحديث ويقول: هذا يدل على أن الساعة قامت، ويأتي 

بحديث من عنده. هذا كله ال يجوز. أو إسقاط ركن من أركان اإلسالم، أو تحليل حرام..  

املخالف للمعلوم من الدين بالضرورة يدل على أن الحديث موضوع مكذوب ال يصح  

 . لسالمعن النبي عليه الصالة وا 

قال: واألحاديث املوضوعة كثيرة، منها أحاديث في زيارة قبر النبي صلى هللا عليه  

ا كلها موضوعة. منها: )من حجَّ ولم يزرني  
ً
وسلم، قرأتها مرة في رسالة، أربعة عشر حديث

فقد جفاني(، مع أنه بإجماع العلماء أن املسلم إذا حج ورجع من مكة إلى بلده وما وصل 

وما زار املسجد النبوي فإسالمه كامل ودينه كامل. )من حج ولم يزرني فقد    إلى املدينة

 . جفاني( هذا موضوع ال يصح عن النبي عليه الصالة والسالم

وأحاديث في شهر رجب، ألف فيها الحافظ ابن حجر )تبيين العجب بما ورد في 

ا: من صلى  
ً
فضل رجب(، أراد أن يبين األحاديث املوضوعة في ذلك. أذكر أني قرأت حديث

في ليلة رجب أو صام، جعل هللا له مائة ألف حسنة، لكل حسنة طير، لكل طير مائة  

ما هذا! حتى العقل ال يدركه. لذلك أحاديث أن  ألف جناح، لكل جناح مائة ألف لؤلؤة..  

  
ٌ
 مختلف

ً
الخضر موجود وحضر دفن النبي صلى هللا عليه وسلم، ال تصح. الخضر أصال

في )هل هو نبي أم ال(. ال دليل على بقائه، ثم حتى لو بقي، ليس له فضيلة. النبوة أعلى  

 . درجة من الوالية وختمت بمحمٍد عليه الصالة والسالم

العلماء كتًبا في املوضوعات أحاديث   أبواب مختلفة كثيرة جدا. وطبعا ألف  في 

الجنة  أهل  ولسان  عربي  والقرآن  عربي  ألني  لثالث:  العرب  )أحبوا  عليكم.  سيمر  كما 

عربي(، هذا موضوع. )اختالف أمتي رحمة( بهذا اللفظ موضوع ال يصح، ألن االختالف  

واعمل آلخ أبًدا  تعيش  كأنك  لدنياك  )اعمل  موضوع. شر.  هذا  غًدا(  تموت  كأنك  رتك 

)حب الدنيا رأس كل خطيئة( موضوع، )حب الوطن من اإليمان( موضوع، )خير األسماء  

عبد   الحميد،  عبد  أو  أحمد،  محمد،  محمود،  يعني  وعبد(  حمد  )ما  وُعّبد(  حمد  ما 

بيع   عن  )نهي  يصح.  ال  والحديث  الحديث،  هذا  على  مستند  السميع..  عبد  العليم، 

يصح، وهذا مبحثه في الفقه. )يوم صومكم يوم نحركم( هذا كذلك ال يصح،  وشرط( ال

يعني إذا صمنا يوم األحد سيكون عيد الحج يوم أحد، وهذا ال يصح. والعلماء ألفوا في 

أحاديث   يحفظون  الحديث  أهل  العلماء  أن  لكم  ذكرت  ولذا  كثيرة،  وهي  املوضوعات 
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ول صلى هللا عليه وسلم. البخاري ذكرت كثيرة موضوعة ليبينوا أنها مكذوبة عن الرس

 . لكم أنه يحفظ مائتي ألف حديث ضعيف ومائة ألف حديث صحيح

عن   - دفاًعا  املوضوعة  األحاديث  بيان  في  الحديث  أهل  من  كثير  ألف  وقد 

 :السنة وتحذيًرا لألمة، مثل

توفي سنة    -1 الجوزي،  البن  الكبرى  يستوعبها 597املوضوعات  لم  لكنه  هـ، 

 .ها ما ليس منهاوأدخل في

هـ،  1250الفوائد املجموعة في األحاديث املوضوعة للشوكاني، توفي سنة    -2

 . وفيها تساهل بإدخال ما ليس بموضوع

تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة البن عراق، توفي   -3

 . هـ، وهو من أجمع ما كتب فيها963سنة 

 :م املشهورينوالوضاعون كثيرون، ومن أكابره -هـ

إسحاق بن نجيح امللطي، مأمون بن أحمد الهروي، محمد بن السائب الكلبي، 

اقدي، ابن أبي يحيى  .املغيرة بن سعيد الكوفي، مقاتل بن أبي سليمان، الو

 :وهم أصناف، فمنهم

وتغيير    -1 اإلسالم  وتشويه  املسلمين  إفساد عقيدة  يريدون  الذين  الزنادقة: 

ا أحكامه: مثل محمد بن س
ً
عيد املصلوب الذي قتله أبو جعفر املنصور، وضع حديث

عن أنس مرفوًعا: )أنا خاتم النبيين ال نبي بعدي إال أن يشاء هللا(، ومثل عبد الكريم 

بن أبي العوجاء الذي قتله أحد األمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل: 

 .وأحلل فيها الحرام لقد وضعت فيكم أربعة آالف حديث أحرم فيها الحالل

 . أربعة عشر ألف حديثملسو هيلع هللا ىلص  وقد قيل: إن الزنادقة وضعوا على رسول هللا

إبراهيم، دخل على املهدي   -2 بن  إلى الخلفاء واألمراء: مثل غياث  املتزلفون 

ا على 
ً
ث أمير املؤمنين، فساق سنًدا وضع به حديث ِ

وهو يلعب بالحمام فقيل له: حد 

أنا  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي فقال املهدي:  أو جناح،  أو حافر  أو نصل  في خف  إال  أنه قال: ال سبق 

 . حملته على ذلك، ثم ترك الحمام وأمر بذبحها

املتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيًبا أو ترهيًبا أو التماًسا ملال أو جاه:   -3

 .يثير الدهشة من غرائب  مثل القصاص الذين يتكلمون في املساجد واملجتمعات بما
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نقل عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صلًيا في مسجد الرصافة، فقام 

أنه ملسو هيلع هللا ىلص    قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.. ثم ساق سنًدا إلى النبي

شه من  قال: من قال ال إله إال هللا خلق هللا له من كل كلمة طيًرا منقاره من ذهب وري

إليه يحيى  العطيات أشار  فلما فرغ من قصصه وأخذ  مرجان، وذكر قصة طويلة، 

بيده فأقبل متوهًما لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن 

حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا  

يه وسلم. فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى قط في حديث رسول هللا صلى هللا عل

معين  بن  يحيى  فيها  ليس  كأن  الساعة،  هذه  إال  هذا  تحققت  ما  أحمق،  معين  بن 

وأحمد بن حنبل غيركما! لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.  

 . فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كاملستهزئ بهما

دين يضعون أحاديث في فضائل اإلسالم وما يتصل فيه وفي  املتحمسون لل  -4

الزهد في الدنيا ونحو ذلك لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا: مثل أبي  

ا في فضائل سور القرآن سورة سورة،  
ً
عصمة نوح بن أبي مريم قاض ي مرو، وضع حديث

ي حنيفة ومغازي ابن وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أب 

 .إسحاق، يعني فوضع ذلك

املتعصبون ملذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة، يضعون أحاديث في    -5

فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه: مثل ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على  

ا في فضائل علي بن أبي طالب رض ي هللاملسو هيلع هللا ىلص  النبي
ً
 . عنهسبعين حديث

يا إخواني، بيان املوضوعات مهم   - رض ي هللا عن الصحابة، ورحم هللا شيخنا. 

تصح.   ال  الناس  ألسن  على  مشتهرة  أحاديث  وهناك  يعرفه،  أن  الحديث  علم  لطالب 

الكتب املؤلفة في األحاديث يمكن أن تقرأها وتعرف األحاديث املوضوعة لكي تدرك ما  

 .  يصحيوجد عند الناس من أحاديث فتقول ال

)املوضوعات الكبرى( البن الجوزي، مشكلته أن الشيخ أدخل فيها بعض ما ليس  

لكنه غير موضوع. طبعا بعضها.   لغيره،  يكون حسًنا  يكون ضعيًفا، وقد  موضوًعا. قد 

)الفوائد املجموعة في األحاديث املوضوعة( للشوكاني، أيضا عيبها كعيب ما قبلها. )تنزيه  

خبار الشنيعة املوضوعة( البن عراق، يقول: أجمع ما كتب في  الشريعة املرفوعة عن األ 

 .هذا الباب
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ليست  أحاديث موضوعة من عشرين سنة، جديدة،  إخواني، هناك  يا  أحياًنا 

موضوعات  هنا  تجدها.  فال  املوضوعات  كتب  كل  في  تبحث  قديم،  من  موضوعة 

إذا أعجبته حكمة.. أذكر قديًما ربما قب الناس  ل ثالثين سنة،  مستجدة قريبة، بعض 

مستشفى كبيرة في السعودية في إحدى املحافظات النائية، اللوحة في األعلى )املعدة رأس 

الداء، والحمية رأس الدواء(، يعني املعدة مشكلة األمراض، )املعدة رأس الداء، والحمية 

إلى مدير املستشفى وكلمته وعرفت   ِتب تحتها )حديث شريف(. دخلت 
ُ
الدواء( وك رأس 

قلت: حديث  بنفس ي اللوحة؟  ما  قال:  هي؟  ما  األعلى،  في  الكبيرة  اللوحة  هذه  وقلت:   ،

الذين   هم  املستشفى  في  الثقافة  قسم  أدري،  ما  قال:  هذا؟  لكم  أين  من  شريف؟ 

)حديث   تكتبوا  أن  يجوز  ال  ولديك صالحية،  مدير  أنت  اتقوا هللا،  أخي،  يا  وضعوها. 

الر  أنه عن  أنه حديث معناها  قلت  إذا  يقل  شريف(.  ولم  سول صلى هللا عليه وسلم، 

الرسول عليه الصالة والسالم )املعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء(، قال: ما ندري، 

ُموَن ﴿
َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
  ف

ً
﴾، يعني أهل العلم. أزيلوها، فقال: أبشر. وفعال

 
ً

هم يتحرجون أن يكون هذا كذب على الرسول   أزالوها، ألن الناس يريدون الخير، فعال

خلفية   لديك  يكون  أن  بد  ال  لها،  الناس  فتنبيه  يدرون.  ال  والسالم،  الصالة  عليه 

 . باألحاديث املوضوعة لكي تحذرهم من ذلك

الشيخ   كثيرو)ذكر  بن  نالوضاعون  إسحاق  املتقدمين:  أسمائهم  من  وذكر   ،)

نجيح، والهروي، ومحمد بن السائب الكلبي، وهذا يقولون هو الذي روى التفسير عن  

ابن عباس، إذا جاءك الكلبي عن ابن عباس اضرب عليه، إذا جاءك التفسير عن عطية  

 . العوفي عن ابن عباس اضرب عليه، املغيرة الكوفي بن سعيد كذلك. 

 . يه يعني ال تأخذه، ال تثق به.اضرب عل -

نعم، يعني ال تأخذه، وهذه عبارة املحدثين إذا قالوا: اضرب عليه، يعني ال تأخذ   -

عنه. الواقدي، وابن أبي يحيى. الواقدي يقال عنه في املغازي والسير أيضا ضعيف. ما  

عنه يؤخذ  ال  شيعي،  مخلف  وابن  مخلف،  ابن  امللوك(  )تاريخ  في  الطبري  عنه  ، ينقل 

قبل منهم
ُ
 ؟والشيعة يتعبدون بالكذب، كيف ت

منهم قصة   وذكر  اإلسالم.  إفساد عقيدة  يريدون  الزنادقة  الوضاعين:  أصناف 

ا قال: عن أنس عن النبي
ً
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    محمد املصلوب الذي قتله أبو جعفر ألنه وضع حديث
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 ملن يدعي النبوة.  )أنا خاتم النبيين ال نبي بعدي إال أن يشاء هللا(، يعني  
ً

أراد أن يفتح مجاال

 لعبد الكريم بن أبي العوجاء
ً

 .وذكر مثاال

املتزلفون للخلفاء، الرجل الذي دخل على الخليفة املهدي، والخليفة املهدي من 

املهدي  الخليفة  البخاري.  في  أحاديث  وله  ويحدث،  الحديث،  رواة  من  الحديث،  أهل 

وزراء واألمراء يعرفون أن املهدي محدث، فأرادوا  محدث من أهل البيت. وباملناسبة، ال

أن يسروه، فاتفقوا أن يأتوا ومعهم املحابر والكاغد )األوراق(، وقالوا: يا شيخنا حدثنا، 

أنت الشيخ املحدث ونحن طالب الحديث، فقال:   هو خليفة اآلن، يقولون له حدثنا، 

ة ثيابهم، املحبرة أناملهم، الدنس  -يعني طالب الحديث    -أحدثكم؟ لستم أنتم، إنما هم  

الخمص بطونهم، القيام ليلهم.. يعني يقول: لستم أنتم أهل الحديث أنتم أهل الشبع، 

كر أنهم من انشغالهم..  
ُ
أولئك ال يقدرون على غسل ثيابهم منشغلون بكتابة الحديث. ذ

ِكَر هذا في )الرحلة في طلب الحديث( أنهم ربما شروا السمكة  
ُ
يريدون   -طالب الحديث    -ذ

طبخها، يأخذونها لغرفتهم، بدأ درس الشيخ بعد العصر، والثاني بعد املغرب، والثالث 

بعد العشاء، وهم مع الشيخ فالن بعد العشاء ساعة، ال يأتون إال آخر الليل ينامون، 

ما  ففسدت،  يوًما  السمكة  أخذت  عليهم..  يملي  فالن  درس  إلى  الفجر  يقوموا  حتى 

خون، يغمسون الخبز اليابس في املاء ويأكلونه، ال وقت لديهم استطاعوا. أصال ما يطب 

وكتابة   اإلمالء،  وعلى  الحديث،  مجالس  وعلى  الحديث،  على  حرصهم  من  للطبخ، 

 .الحديث واملراجعة.. صاروا شغوفين بعلم الحديث 

،  قال: »ال سبق إال في خف أو نصل أو حافر«ملسو هيلع هللا ىلص    هذا الرجل وضع للمهدي.. النبي

هكذا انتهى الحديث، هو ]الرجل[ زاد )أو جناح( حتى يبرر للمهدي أن لعبك بالحمام  

الكالم، فأمر    -طيب، فقال املهدي   الذي جعلته يقول هذا  أنا  وهو من أهل الحديث: 

 . بذبح الحمام وما عاد إلى اللعب فيه 

الشيخ   ذكرها  التي  القصة  والترغيب.  الترهيب  بأحاديث  يأتون  الذين  وكذلك 

القصاص  ر  بعض  املسجد.  في  القاص  معين،  بن  ويحيى  بن حنبل  أحمد  حمه هللا عن 

قديما غير القصاص اآلن. اآلن الواعظ واعظ شرعي يأتي باألدلة واألحاديث والقرآن، 

فال إشكال فيه، لكن قديًما كان البعض يسمونه القصاص، وذلك عند أهل الحديث  

، يعني كحاطب ليل يأتي بما هب ودب. فهذا إذا قالوا: فالن قاّص، يعني ال تأخذ حديثه

رجل قام يحث الناس على كلمة )ال إله إال هللا(، قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى ابن  
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قال: من قال ال إله إال هللا خلق هللا له من كل كلمة  ملسو هيلع هللا ىلص    معين، وساق السند عن النبي

. فيحيى بن  طيًرا، ومن كل طير منقاًرا.. طويل، والناس  
ً

صاروا يعطونه بعد القصة ماال

معين وأحمد بن حنبل جالسان في املسجد، قال له يحيى بن معين: تعال، من حدثك 

بهذا الحديث؟ قال: أما سمعت؟ حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال يحيى بن  

أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما حدثناك بهذا، أول مرة نسمع بهذا   معين: 

الحديث. قال: كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تأكدت إال اليوم، لقد حدثت عن 

 اسمه أحمد بن حنبل. اإلمام أحمد وضع يده على فمه.. هذا كذاب 
ً

سبعة عشر رجال

 . محترف.

 . سريع البديهة. -

يا شيخ هذه باملناسبة، أعوذ باهلل، من تعود على الكذب صار جبلة له والعياذ   -

 . باهلل

 . يكتب عند هللا كذاًبا، يستمرئ الكذب حتى يكتب عند هللا كذاًبا -

وأعظم الكذب الكذب على النبي عليه الصالة والسالم، يعني حتى يرغب الناس    -

يث الصحيحة فيها غنية، تكفي. إن لم تكن  في ش يء يأتي بأحاديث مكذوبة. يا أخي األحاد

يا   الناس:  أحاديث، حث  وال  آيات  تحفظ  ال  القرآن،  من  آيات  هات  األحاديث  تحفظ 

تأتي   أن  أما  وهكذا،  الصالة..  يحب  هللا  الصالة،  على  حافظوا  طيبة،  الصالة  جماعة 

بأحاديث من عندك.. مثل حديث: )من ترك الصالة عوقب بخمسة عشر عقوبة( عن  

 . يرفعونه عن الرسول، هذا كله كذب ال يصح علي

لكن يا شيخ صالح، ال يصلح أن نأتي بأحاديث ال تثير، الناس الذين يبحثون   -

عن الشهرة بالذات، اليوم عندنا مصيبة الجوال والسوشال ميديا، إذا أتيت بأحاديث 

هللا، أبو    تعرفها، لن تتابعني، لكن آتي لك بش يء جديد ما عمرك سمعته، فتقول: ما شاء

ا   -والعياذ باهلل  -ريان مطلع! هنا الداعي والدافع حتى أكسب متابعين أكثر، فأضع 
ً
حديث

 . وهو ليس بصحيح، هكذا حتى أكسب املتابعين

والغرائب.   - إياكم  قالوا:  منه،  حذروا  املحدثين  قديم  الوضع،  بنفسه  هذا 

لعلماء املعروفين. أحاديث  الغرائب، أن تأتي بش يء غريب لم يسمعه الناس من املشايخ وا 

تأتي بها حتى تنشهر. قال: إياكم وتتبع الغرائب. من يبحث عن الش يء الذي يثير الناس،  

يتميز به حتى يشتهر. هذا مسكين عنده مشكلة في نفسه، يحب الظهور لكن على الكذب 
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الدين  تأخذ عنه، ألن  بالغرائب ال  يأتي  لذلك من  والسالم.  الصالة  الرسول عليه    على 

يأتي   أنه  اعرف  بغرائب  يأتي  واحد  واحدة، شيخ  وتيرة  على  العلم  أهل  كل  عند  واضح 

 . ]بأشياء[ من عنده

القصة   معين    -طبعا هذه  بن  ويحيى  بن حنبل  أحمد  أنها    -قصة  الذهبي  ذكر 

منكرة غير صحيحة. ومن الذين كتبوا ابن حبان والجوزي والقرطبي في تفسيره، والشيخ  

 . لباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث(.أحمد شاكر له كتاب )ا 

ربما   - والروايات  القصص  بعض  تضع  اليوم  الناس  شيخ صالح،  يا  باملناسبة 

ليست عن النبي صلى هللا عليه وسلم، لكن يختلقون قصًصا لم تحدث، يعني لم تمر في  

ذهب  أن شخًصا  بأنها قصة حقيقية، حصل  السامعين  توهم  بصيغة  ويرويها  الواقع 

 . عل.. قصة جميلة تلفت االنتباه.وف

يعتبر   خيرا  هللا  جزاهم  اإلخوة  بعض  الواتساب،  في  عندي  يوجد  باملناسبة، 

شك فيه فيرسله لي،    - وهو رجل عامي    - حريًصا على دينه. أي مقطع أو حديث يسمعه  

و ﴿ويقول: ما رأيك؟ هل هذا صحيح أم ال؟ أنشره أم ال؟ وهللا يعجبني، هللا يقول:  
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ا ف

ُموَن 
َ
ْعل

َ
ت  

َ
ال ْنُتْم 

ُ
ك ِإْن  ِر 

ْ
ك ِ
ّ
الذ ْهَل 

َ
التواصل أ وسائل  واسأل،  أرسل  بش يء  شككت   .﴾

موجودة، بدقيقة ترسل الرسالة للشيخ جمال، هذا الحديث أو املقطع ما رأيك فيه؟  

 ؟ هل ننشره

يا إخواني، جاء في الحديث الصحيح، قوله عليه الصالة والسالم: »إن الرجل  

ف بيته  من  شدقه  ليخرج  يشد  الذي  الرجل  في  وهذا  اآلفاق..«،  تبلغ  الكذبة  يكذب 

بالكالليب حينما رآه النبي عليه الصالة والسالم.. كيف تبلغ اآلفاق؟ أنا اآلن في املدينة،  

لو كذبت، بالنظام القديم ال تصلكم إلى بريطانيا إال بعد ربما سنة، بسبب املسافرين  

قلته. اآلن في ثانية أتكلم في وسائل التواصل، والسفن حتى تصل إليكم ويخبرونكم بما  

الصالة   عليه  قال  الوقت.  نفس  في  أمريكا  وفي  الصين  في  موجود  الخبر  دقيقة  خالل 

 . والسالم: »يكذب الكذبة فتبلغ اآلفاق«، املشكلة خطيرة

ومن هذا يا شيخ أنهم أحيانا يتحمسون فيروون قصًصا عن بعض العلماء لم    -

ه األيام، يتراسل الناس أن شيخنا رحمه هللا تعالى وهو في حلقته  تثبت، ومن هذا في هذ

 منحاًزا، فسأله فلم يجب، فقال: وملاذا حضرت؟ قال: هم القوم ال يشقى بهم 
ً

رأى رجال

جليس، قال: فبكى الشيخ ابن عثيمين، وقال: أردنا أن نعلمه فعلمنا. وهكذا يرسلون بها 
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أنها قصة صحيحة، وهذا غير معروف عن   والناس تترحم على الشيخ وكذا على أساس

 .الشيخ، والشيخ سامي الصقير حفظه هللا نفى هذه القصة وقال.

أن    - لنا  أننا طلبة عنده قدامى ال يسمح  يا شيخ جمال تعرفنا، مع  أنت  أصال 

نحضر بدون كتاب، يقول: أين كتابك؟ من ليس معه كتاب ليس طالًبا عندي. فكيف  

 . ن نعلمه فعلمنا. هذا غير صحيحيأتي واحد فيقول أردنا أ

رئت عليه أحاديث،   -
ُ
وحكاية أن الشيخ يبكي بهذه الطريقة.. الشيخ رحمه هللا ق

وفسر آيات، يكتم ال يبدي تأثره. فكيف قال له: هم القوم ال يشقى بهم جليس، فيبكي..  

افية.  اختلق قصة وعظية حتى يؤثر في الناس وتنتشر هذه الرسالة. نسأل هللا العفو والع

هؤالء كاملتشبع بما لم ُيعط كالبس ثوبي زور والعياذ باهلل. يريد أن يجمع املتابعين فقط  

بالكذب والزور والبهتان. نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا عن الكذب وقلوبنا  

 . ونوايانا من الرياء

يا يا شيخ صالح. وإني وهللا ألعجب أشد العجب  القدر  شيخ    لعلنا نكتفي بهذا 

العظيم   كيف أن هللا سبحانه    -فن املصطلح    -صالح ونحن اآلن نتكلم عن هذا الفن 

ُحفاظ   كل  عليه  يرد  خطأ  أي  فيه  وإذا حصل  القرآن  بمن حفظ  القرآن  حمى  وتعالى 

وَن ﴿األرض  
ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
ّ
َنا الذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن  ﴾. ثم درسنا يا شيخ كتاب األصول، ورأينا ِإنَّ

كيف أن العلماء رحمهم هللا تعالى وضعوا القواعد في االستنباط، ووضعوا األصول.. حتى  

ال يأتي إنسان يثبت عنده الدليل من القرآن أو من السنة، ويستدل بهما كيفما شاء.  

علماء    -فوضعوا ضوابط، وها نحن اآلن ندرس ونرى كيف أن العلماء رحمهم هللا تعالى  

تاطون ويتشددون ويخرجون املوضوعات كما تخرج الشعرة  كيف كانوا يح  -الحديث  

ا أمام عظمة هذا الدين، وأنه دين ال يمكن  
ً
من العجين. وهللا إن اإلنسان ليقف مندهش

بهذه  شريعته  يحمي  أن  يستطيع  الذي  فهو  وتعالى،  سبحانه  الرب  عن  يكون  أن  إال 

 . ءة والعطاالطريقة. نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يكتب لك األجر واملثوب

أنتم حمستوني حقيقة، ذكرتوني بأيام الشيخ وأيام املصطلح، املصطلح علم   -

 . لذيذ، كلما تدرسه تتلذذ بتدريسه

وباملناسبة أنت يا شيخ صالح درَّستني في املدرسة.. وهكذا هللا سبحانه وتعالى   -

ال أزال   يكتب لنا مرة أخرى أن تدرسنا مرة أخرى يا شيخ صالح في معهد ابن عثيمين.
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تلميذا عندك يا شيخ صالح. جزاك هللا خيرا ونلقاك على خير أنت واإلخوة املشاهدين  

 . هواملشاهدات، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (11 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

عل التعليق  من  الحادية عشرة  الحلقة  هي  الحديث(  حلقة جديدة،  )مصطلح  كتاب  ى 

 .لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

 .وفي مطلع هذا اللقاء، نرحب بك يا شيخ صالح أجمل ترحيب، فحياك وبياك

يا مرحبا، حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة الكرام الطالب والطالبات،    -

 .أهل الحديث

 . يل شيخناكنا قد توقفنا عند الجرح والتعد -

. واآلن هذا التفصيل -
ً

 . أذكر أنك في الجرح سألتني وضربت لهم مثاال

 : يقول شيخنا رحمه هللا تعالى -

 ل الجرح والتعدي

 :الجرح

 هأقسام -ب       تعريفه -أ

 هشروط قبول - د      مراتبه -جـ

ٍ أو نفي صفِة   -أ
الجرح: أن ُيذكر الراوي بما يوجب ردَّ روايِته من إثبات صفِة رد 

اب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو ال يعتبر أو ال يكتب 
َّ
قبوٍل، مثل أن يقال: هو كذ

 . حديثه 

 :وينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد -ب

 . فيه بكل حالفاملطلق: أن ُيذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادًحا 

واملقيد: أن ُيذكر الراوي بالجرح بالنسبة لش يء معين من شيخ أو طائفة أو نحو  

 .ذلك، فيكون قادًحا فيه بالنسبة إلى ذلك الش يء املعين دون غيره
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في زيد بن الُحَباب: )وقد روى عنه مسلم(   في التقريب  مثاله: قول ابن حجر 

ف ا 
ً
الثوري، فيكون ضعيف في حديث  الثوري دون غيره.  صدوق يخطئ  ي حديثه عن 

ُه أحمد وابن معين والبخاري في  
َ
ق
َّ
وقول صاحب الخالصة في إسماعيل بن عياش: وث

في حديثه عن الحجازيين دون   ا 
ً
في الحجازيين، فيكون ضعيف وُه 

ُ
ف أهل الشاِم وضعَّ

يكون  فال   
ً

مثال الصفات  أحاديث  في  ضعيف  هو  قيل  إذا  ذلك  ومثل  الشام،  أهل 

ا في ر 
ً
 .واية غيرهاضعيف

لكن إذا كان املقصود بتقييد الجرح دفُع دعوى توثيقه في ذلك املقيد لم يمنع 

ا في غيره أيًضا
ً
 . أن يكون ضعيف

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

وال الجرح  الحديث  علوم مصطلح  من  فإن  بعد،  والتعديل  أما  والجرح  تعديل. 

يكون في الرواة. وجرحه بمعنى أصابه، وأصابه في اللغة أي أصابه بجرح في يده أو في رجله  

ه فيها، وهل يعد   أو غيرها. والتعديل بمعنى أثنى عليه. الجرح هو أن يتكلم فيه بكلمة ذمَّ

ة، فإن لم يأِت  هذا من الغيبة أم ال؟ لعل كالم الشيخ يأتي إن شاء هللا في هذه املسأل

 . كالمه نوضحه

قال:   بالجرح.  هللا  رحمه  الشيخ  رد )بدأ  يوجب  بما  الراوي  ُيذكر  أن  الجرح: 

قال:  .روايته. مجروح.  راٍو  ألنه  يقبلونها،  ال  روايته،  يردون  املحدثين  عند  يعني  بما )(، 

. ٍ
رد.يوجب رد روايته من إثبات صفة رد 

ُ
 ت

ً
بها   (، يعني ال بد أن تكون الصفة صفة فعال

ا ومنهم   ا ومنهم املتساهل جدًّ رواية الراوي، فإن علماء الجرح والتعديل منهم املشدد جدًّ

ة وال ش يء على    لو قال: ُرئَي في السوق حاسر الرأس، يعني ليس عليه عمَّ
ً

املتوسط. فمثال

  رأسه، هذا يعتبره جارًحا ويقول: هذا من خوارم املروءة ال تأخذوا عنه. هذا تشدد. أو ُرئي 

رد   يوجب  هذا  هل  لكن  جرًحا،  يسمى  هذا  فستق،  أو  عنب  حبات  ويأكل  يمش ي  وهو 

ومنهم   ا  جدًّ املتشدد  منهم  والتعديل  الجرح  فعلماء  الحد.  هذا  إلى  يصل  ال  ال،  روايته؟ 

ا ومنهم املتوسط. ولذلك أهل العلم يأخذون بقول املتوسطين في ذلك  . املتساهل جدًّ

(، مثل أن .إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول...بما يوجب رد روايته من  )يقول:  

يقال في الجرح: كذاب، فاسق، ضعيف، ليس بثقة، ال يعتبر به، ال يكتب حديثه.. هذه 

عبارات جرح، لكن تالحظون أنها تتفاوت. قولهم )كذاب( هذا جرح قوي، يمكن أن يجعل  
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املتروكين، ولهم عبارات شديدة، يقولون: )رأس الكذب، إمام الكذب،    في جملة الرواة 

ركن الكذب..(، هذه عبارات جارحة قوية. وهناك جرح دون ذلك )ال يكتب حديثه، ليس  

 . بش يء..(، كلمة )ليس بش يء( ليست ككلمة )كذاب(. املهم أن ألفاظ الجرح تختلف

فاملطلق أن ُيذكر الراوي بالجرح بدون  )قال: ينقسم الجرح إلى مطلق ومقيد،  

بكل   فيه  قدًحا  فيكون  كذاب،  لحاتقييد  عنه،  تكتبوا  ال  السابقة:  األمثلة  مثل   ،)

الشهاب   النيزك،  من  نزكوه،  املتقدمين.  عبارات  من  وه( هذه 
ُ
ك )نزَّ نزكوه.. عفوا  وضاع، 

  
ٌّ
ف

ُ
الذي ينزل على الجن. )نزكوه( يعني رموه، تركوا األخذ عنه. وسمع عن بعض الرواة )ت

ر عليه أر  بًعا( يعني ميت ال تأخذ عنه. لهم عبارات عليه( عبارة جرح أي ال تأخذ منه، )كّبِ

 . في ذلك. هذا اسمه الجرح املطلق

من أنواع الجرح الجرح املقيد، يعني الراوي مقبول لكن فيه أشياء معينة جرحوه 

أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لش يء معين )فيها، فال تأخذ منه في هذه األشياء. قال: 

ن قادًحا فيه بالنسبة إلى ذلك الش يء املعين  من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكو 

غير  في هدون  حجر  ابن  الحافظ  عنه  قال  مسلم،  عنه  روى  الُحباب  بن  زيد  مثاله:   .)

قبل روايته، لكن روايته عن الثوري  
ُ
ا، األصل أنه ت

ً
)التقريب(: صدوٌق ُيخطئ في الثوري. إذ

روايته.   تقبل  غيره  عن  لكن  عنه،  تؤخذ  ال  فيها،  في وقول  )مجروح  الخالصة  صاحب 

في أهل الشام. ثالثة  .إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد وابن معين والبخاري  يعني   )

أئمة وثقوه، وباملناسبة هؤالء من علماء الجرح والتعديل املتوسطين، الذين يعتمد أهل 

العلم جرحهم وتعديلهم )البخاري وابن معين واإلمام أحمد، واإلمام مالك..(. قالوا: هو  

أهل الشام، أما عن الحجازيين ال تأخذوا روايته عن الحجازيين. فيكون اآلن الجرح    ثقة في 

 . هنا ليس مطلًقا بل مقيًدا، فقط ال تأخذوا روايته عن الحجازيين

أو  معينة،  فكرة  معين،  أو مذهب  معينة،  لطائفة  متعصًبا  يكون  الرواة  بعض 

يكون لديه ش يء من القدر، أو ش يء من مذهب الخوارج، أو ش يء من الغلو في آل البيت 

مثال، لكنه ثقة، مثال يقولون: ثقة ال يؤخذ قوله في علي، ال تأخذوا روايته في علي، يكون 

علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه. وطبعا هذا يسير، لكن لو    متهًما بأنه يغلو في روايته عن

قالوا: رافض ي، أو قدري، أو خارجي، أو مرجئ، هذا جرح عام ال يؤخذ منه بالكلية. وقال  

مثال: ضعيف في أحاديث الصفات، يعني لديه إشكال في أحاديث الصفات، أو معطل، 

 .أو غيره، فال يؤخذ منه. هذا يسمى جرًحا مقيًدا 
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لكن إذا كان املقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك املقيد  )  قال:

ا في غيره أيض
ً
(. يعني إذا قيل: ُرِمي بالتشيع، هذا جرح. إذا رمي الم يمنع أن يكون ضعيف

قبل أحاديثه مطلًقا، ألن من مذهب التشيع الكذب، وما يسمونها  
ُ
بالتشيع معنى هذا ال ت

 .بالتقية، فهذا متروك باملرة

إذا كان املقصود بتقييد الجرح )لكن العبارة األخيرة هذه، ما هو املقصود؟    -

ا في غيره أيض
ً
 . (.ارفع دعوى توثيقه في ذلك املقيد لم يمنع أن يكون ضعيف

يعني إذا قالوا )ضعيف في الحجازيين( مثال، ال يمنع هذا الجرح املقيد من أن   -

أرادوا   إنما  هم  غيره،  في  في  يكون ضعيًفا حتى  وثقه  يقول:  من  إبطال دعوى  يبينوا  أن 

الحجازيين. ال، هو ضعيف في الحجازيين، لكن ال يلزم أن يكون ضعيًفا في الكل. أشد  

 . أنواع الجرح الجرح العام املطلق، أما املقيد على حسب ما قيدوه به 

 :وللجرح مراتب -جـ -

 . الكذبأعالها: ما دل على بلوغ الغاية فيه: مثل أكذب الناس أو ركن 

 .ثم ما دل على املبالغة، مثل: كذاب ووضاع ودجال

 .وأسهلها لين أو س يء الحفظ أو فيه مقال

 . وبين ذلك مراتب معلومة

 :ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة -د

 . أن يكون من عدل فال يقبل من فاسق -1

 .أن يكون من متيقظ فال يقبل من مغفل -2

 .ممن ال يعرف القوادح أن يكون من عارف بأسبابه فال يقبل -3

قوله:   -4 على  يقتصر  أن  مثل  املبهم  الجرح  يقبل  فال  الجرح  سبب  يبين  أن 

ضعيف أو يرد حديثه، حتى يبين سبب ذلك؛ ألنه قد يجرحه بسبب ال يقتض ي الجرح،  

هذا هو املشهور واختار ابن حجر رحمه هللا قبول الجرح املبهم إال فيمن ُعِلمت عدالته  

 .فال يقبل جرحه إال ببيان السبب

 . هو القول الراجح ال سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأنوهذا  

اقًعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة   -5  يكون و
 

أال

 .ومالك والبخاري فال يقبل الجرح في هؤالء وأمثالهم



 نسخة أولية 

113 

 

الشيخ رحمه هللا ذكر أن للجرح مراتب، أي درجات في جرحهم للراوي. هناك   -

، وعبارات يسيرة، وعبارات متوسطة. أعالها ما دل على بلوغ الغاية، يعني  عبارات شديدة

بلغ الغاية في الجرح، كقولهم )أكذب الناس(، )ركن الكذب( وهذه العبارة الجارحة قوية  

ال يمكن أن يقبل هذا الراوي مطلًقا. هناك عبارات أقل من بلوغ الغاية لكنها تدل على  

جال(، عبارات شديدة تدل على املبالغة. أسهل عبارات املبالغة: )كذاب(، )وضاع(، )د

الجرح: )لين(، )س يء الحفظ(، )فيه مقال(، وعند البخاري أي في مصطلح البخاري: )فيه  

نظر(، قالوا: إذا البخاري قال عن راٍو )فيه نظر( فهو ضعيف عنده، لكن ليس ضعًفا  

نوا، فإن قال: )فيه ن   . ظر( فهو غير راٍض عنهشديًدا، لو كان ضعًفا شديًدا لبيَّ

 ؟ثم ذكر الشيخ: الذي يصدر عبارات الجرح، من هم؟ وما الشروط فيهم

قال: الشرط األول أن يكون من عدل فال يقبل من فاسق، الجارح ال بد أن يكون 

، ألنه لو كان من فاسق، أنت فاسق وتفسق غيرك؟ أنت بنفسك تحتاج إلى تعديل.  
ً

عدال

، وعر 
ً

 .فتم العدل هو من استقام دينه وسلم من خوارم املروءةفال بد أن يكون عدال

والرواة،  الرجاَل  يعرف  فطٌن  إنسان  يعني  ا، 
ً
متيقظ يكون  أن  الثاني  الشرط 

األسماء.   عنده  تختلط  املغفل  مغفل،  من  ُيقبل  ال  أحوالهم،  ضعفاَءهم،  هم، 
َ
مشايخ

يد جمال سعيد ضعيف! كم من املشايخ )جمال سعيد(؟ فيقول تقصدون جمال سع

ا  
ً
الذي يسكن اليمن من تالميذ فالن؟ ال، نحن لم نقصد هذا.. فال بد أن يكون متيقظ

يعرف بالجرح من قصد. وباملناسبة، الجرح والتعديل علم في الرواة فقط، وانتهى، فال 

يأِت أحد في هذا الزمان ويجعل نفسه ابن حجر زمانه، ويجرح في املشايخ والدعاة وطلبة  

ية وال طالب علم إال جرحه. هذا إسقاط إلخوانك الدعاة وطلبة العلم  العلم وال يترك داع

واتهامهم في نياتهم والتحدث عنهم، هذا ال يجوز، هذه غيبة. إذا رأيته ليس طالب علم  

أناًسا أقوى منه في  قوي، واستنصحك شخص، تقول: ال أنصحك تدرس عليه، انظر 

الساحة   في  من  كل  إسقاط  لكن  به.  املشتِهِر  ومن  الفن  العلم  طلبة  ومن  الدعاة  من 

املشايخ، وتصنيفهم أنهم حزبيون من الجماعة الفالنية والجماعة الفالنية.. اتهامهم على  

 . النيات، هذا ليس من منهج السلف.

 بأن هذا العلم    -
ً

هناك علماء سبقوني    -علم الحديث    -بعضهم يفعل هذا مستدال

 . يربجرح الرواة وهم أئمة، وأنا على منوالهم أس
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هذا في جرح الرواة الذين نقلوا أحاديث النبي عليه الصالة والسالم، يعني من    -

احتياط األمة أنهم محصوا لنا الرواة الذين رووا األحاديث، وذكروا أحوالهم من حيث 

الضعف والقوة والجرح والتعديل، حتى نقبل روايتهم أم ال، ألنه ما جاءنا الحديث إال  

ي، فكيف هو الراوي هذا؟ أما اآلن أنت ال تتكلم عن األحاديث، عن طريقهم، طريق الراو 

حتى   لحق  فبعضهم  املعاصرين،  تتكلم عن  واآلن  وانتهت،  مكتوبة  األحاديث محفوظة 

األموات، وتكلم عليهم وسبهم. هذه غيبة، وأهل العلم كما قال ابن عساكر: لحوم العلماء  

ق لسانه فيهم بالسب أو بالثلب باله  مسمومة، وسنة هللا في منتهكيهم معلومة، ومن أطل

هللا قبل موته بموت القلب. وكما رأينا من هؤالء الذين ما تركوا داعية قال بعلم هللا، 

عن   انحرفوا  فترة  بعد  تجدهم  وصنفوه،  وسبوه  وأسقطوه  عليه  وتكلموا  نقدوه 

لة خطيرة يا  االستقامة بالكلية. صاروا كما كانوا في جاهليتهم قبل هدايتهم وتوبتهم. املسأ

عن الغيبة، قال: »ذكرك أخاك بما يكره«، قال: يا ملسو هيلع هللا ىلص    إخواني، هذه غيبة. سئل النبي 

رسول هللا إن رأيت في أخي ما أقول، قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن  

ينظر   أحب  ومن  الناس.  يبهتون  ُبهاٌت  املصنفة  هؤالء  وأكثر  بهته«.  فقد  كتاب  فيه  إلى 

 . )تصنيف الناس( للشيخ بكر أبو زيد رحمه هللا

ُيقبل ممن ال   بأسبابه، أي بأسباب الجرح، فال  ا 
ً
الثالث: أن يكون عارف الشرط 

الشارح حاسر  الراوي يمش ي في  إذا رؤي  القوادح، مثلما ذكرت لكم قبل قليل،  يعرف 

 . كالم، ش يء دون ش يءالرأس، هل هذا قدح مخل باملروءة؟ أهل العلم ال يقبلون هذا ال

الرابع: أن يبين سبب الجرح، وهذه فيها خالف. هل الجرح املبهم يقبل أو ال يقبل؟  

الجرح املبهم كأن أقول: جمال سعيد ضعيف، اآلن جرحته، ضعيف، جمال ضعيف، 

العلم عنه، هذا جرح، هل  تتلقوا  أو ال  مبهم.  اسمه  أنه ضعيف. هذا  قال عنه صالح 

من يقول: ال ُيقبل حتى يبين السبب، ألن األصل في املسلم العدالة   ُيقبل؟ من أهل العلم

والسالمة. وقد يكون الجارح جرحه بما يظنه جرًحا وهو ليس بجرح. مثال، جمال سعيد 

التخصص وأهل العلم والفن، ملاذا هو ضعيف؟ قلت: ضعيف   ضعيف، لو سألني أهل

ن، هل إتقان إنسان للغة غير لغته يعتبر  ألنه يتكلم انكليزي، ملاذا يتكلم بلغة الكفار؟ اآل 

جرًحا فيه؟ تسقط عدالته وال يؤخذ عنه العلم؟ غير صحيح. كثير من أهل العلم في هذا 

الزمان يتقنون اللغة اإلنكليزية، بل شيخنا رحمه هللا يقول: ما ندمت على ش يء ندمي أني  

أناس   من  ربما كم  أعرفها  كنت  لو  يقول:  اإلنكليزية،  تعلمت  في ما  هداهم هللا ودخلوا 
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اإلسالم على يدي. هنا الجرح مفسر وظهر أن الجارح ال يعرف أصول الجرح؟ فتسقط  

عدالته وتقول ال تأخذوا عنه أو ضعيف ألنه يتقن اللغة اإلنكليزية؟ أو ألجل أنه يأكل  

يأكلون  بأيديهم وهناك من  يأكلون  للناس، هناك من  عادات  والسكين! هذه  بالشوكة 

والسكين والشوكة، هل هذه تسقط عدالته وأمانته وديانته وعلمه؟! ولذلك  بامللعقة  

أكثر أهل العلم على أنه ال ُيقبل الجرح املبهم، ال بد أن يكون الجرح مفسًرا، يفسره ملاذا  

 . جرحته، ألن األصل في اإلسالم العدالة

ت الشرط الخامس: أال يكون هذا الجرح واقًعا على من تواترت عدالته واشتهر 

الركبان   وانتقلت  إمامته  واشتهرت  عدالته  تواترت  عثيمين،  ابن  شيخنا  مثال:  إمامته. 

بعلمه وإتقانه وفقهه، يأتي أحد يقول: ابن عثيمين ضعيف ال يؤخذ عنه. هذا الجارح 

والنبي بسمعته.  الركبان  في رجل سارت  ألنه طعن  ُيقبل كالمه  ال  أنتم  ملسو هيلع هللا ىلص    اآلن  يقول: 

أنه شهداء هللا يعرفون  إال كلهم  الثناء على شخص  تتواطأ على   في األرض. والقلوب ال 

فعال أهل لذلك، ال تتواطأ القلوب على ذلك. ولذلك كان بعض السلف يقول: قولوا ألهل 

البدع بيني وبينكم الجنائز، املوعد الجنائز. عدو السنة أحمد بن أبي دؤاد، الذي كان 

القرآن، ملا مات ما شيعه إال ثالثة، وكان خصًما لدوًدا   وزير الخليفة وكان يقول بخلق

في   في صحيفتي  اقتل أحمد، دمه  للخليفة:  املعتزلة من يقول  لإلمام أحمد. ومن هؤالء 

ذنبي، عن أحمد بن حنبل. انظر ملا مات اإلمام أحمد، ليسوا ثالثة من خرجوا في جنازته،  

وا  اليهود  من  ألًفا  عشرون  أسلم  مشيع،  مليون  من  بل  رأوا  مِلا  اليوم  ذلك  في  لنصارى 

إلى بعد العصر، تمش ي   ازدحام الناس على الجنائز. خرجت الجنازة صباًحا وما دفنت 

على رؤوس أصابع الناس من شدة الزحام. يقول: املوعد بيننا وبينكم يوم الجنائز. فهذا  

 . إنسان أطبقت األمة على عدالته، يأتي جارٌح يجرحه؟ ال ُيقبل

اقًعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة أال  )قال:   يكون و

 . (مومالك والبخاري، فال يقبل الجرح في هؤالء وأمثاله

من   - سيما  ال  املتحدثين،  ببعض  الناس  افتتن  اليوم  شيخ صالح،  يا  سيما  ال 

تعالى،   هللا  رحمه  البخاري  عن  يتكلم  ويستضافون،  إعالمية،  ميكروفونات  عندهم 

أن يكون هذا ممن لم يعرف بالعلم ولم يعرف بالتقوى ولم يعرف بالبعد عن    ولألسف

ٍم مثل هذا. ما واجب من يستمع إلى هذا الكالم من طلبة العلم  
َ
الشبهات، ويتكلم عن َعل

 . ممن يستمع إلينا اآلن
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الواجب أن يرد على هذا، يرد عليه، ويبين للناس أن هذا مفتٍر وأنه لم يصل    -

علم، وأنه ال يقبل كالم املجهول في املعلوم. اآلن يأتيني مجهول ال أعرفه مواصيل أهل ال

من أهل العلم! من    -بعلم وال ش يء، رجل سوقة من الشارع، يقول: فالن ال تأخذوا عنه  

أنت أصال؟ أنت غير متخصص في العلم، ليست لك قدم، ال أحد يعرفك. ال ُيقبل كالم  

ال   مثله  فهذا  املعلوم.  في  عن  املجهول  يتكلم  إنسان  يأتي  مقاطعه.  نشر 
ُ
ت وال  له  ُيسمع 

البخاري، واألمة كلها أطبقت على عدالة وإمامة اإلمام البخاري. هؤالء يحبون الظهور، 

يريد أن يصعد على كتف غيره، اشتهر برده على البخاري حتى ُيعرف. لكن أبشركم أنه  

تي قبلنا واألجيال التي بعدنا.  الزمن سيدفنه، ألن البخاري سمعته منطبقة على األجيال ال

 . وال يضرك ما قيل، ال يضر السحاب نبح الكالب، السحاب عاٍل ال يضره نبح الكالب

 لالتعدي -

 هأقسام -ب       تعريفه  -أ

 هشروط قبول -د       مراتبه  -جـ

التعديل: أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبوٍل أو   -أ

 ، ٍ
بٌت أو ال بأس به أو ال يرد حديثه نفي صفة رد 

َ
 . مثل أن يقال: هو ثقة أو ث

 :وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد -ب

ا له بكل حال  -1
ً
 . فاملطلق: أن ُيذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيق

واملقيد: أن ُيذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لش يء معين من شيخ أو طائفة   -2

ا له بالنسبة إلى ذلك الش يء املعين دون غيره
ً
 .أو نحو ذلك فيكون توثيق

فال   الحجازيين،  الحديث عن  في  أو  الزهري  في حديث  ثقة  هو  يقال:  أن  مثل 

َق فيهم لكن إذا كان ِ
 
املقصود دفع دعوى ضعفه    يكون ثقة في حديثه من غير من ُوث

 . فيهم فال يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيًضا

 :وللتعديل مراتب -جـ

أعالها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس أو إليه املنتهى في التثبيت. 

 . ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك

بالقرب   أشعر  ما  ُيروي  وأدناها:  أو  مقارٌب  أو  صالٌح  مثل:  الجرح  أسهل  من 

ه أو نحو ذلك وبين هذا مراتب معلومة
ُ
 . حديث
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التعديل هو قسيم الجرح، واألصل في الرواة وفي املسلم العدالة. التعديل أن   -

روايته،   قبول  يوجب  بما  الراوي  ر )ُيذكر  صفة  نفي  أو  قبول  إلى دبصفة  وينقسم   .)

كأن ُيقال: ثبٌت، ال بأس به، ُيكتب حديثه.. هذه عبارات   قسمين: مطلق ومقيد. املطلق

الجارح هو نفسه املعدل، أحيانا يكون يجرح وأحيانا    -تعديل، بمعنى أن املعدل والجارح  

يعدل، أنه راٍض عن هذا الراوي. وأحيانا يأتي تعديل مقيد، كأن ُيقال: فالن أثبت الناس 

نه. وأحيانا يكون لدفع دعوى ضعفه، فال في فالن، يعني ما نقل لكم عن فالن خذوه ع

 . يمنع أن يكون هو ثقة في فالن )شيخ( وثقة حتى في غيره، ألنه ال يكذب

ثم ذكر مراتب التعديل. أعلى مراتب التعديل قولهم: أوثق الناس، إليه املنتهى في  

التثبت، إمام حجة، بعضهم يقول: اجعله بينك وبين هللا، وهذه مرتبة كبيرة. تأتي بعدها  

كر عن بعض الرواة أنه عشر مرات قالوا: ثقة ثقة ثقة..  
ُ
مراتب أقل، كقولهم: ثقة ثقة. وذ

ثقة   أو  يقول: حجة اإلسالم، وهذا  عشر مرات.  إمام حافظ، حجة، بعضهم  أو  ثبٌت، 

 .عاٍل 

أدنى درجات التعديل: صدوق، مقارب الحديث، ُيروى عنه، صالح.. وكلمة صالح 

 . عند املحدثين هي تعديل لكن من أقل درجات التعديل

 . يعني ماش ي حاله.  -

شروط املعدل،   يعني ماش ي حاله ال تنفر الناس منه، ال بأس خذوا عنه. ثم ذكر   -

نفسها الشروط في الجارح. طبعا الجارح واملعدل غالًبا يكون واحًدا. أال يكون إال من عدل  

ا بأسبابه، أال يكون واقًعا على من  
ً
ا، أن يكون عارف

ً
فال يكون من فاسق، أن يكون متيقظ

 .اشتهر بموجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما.

 :يل شروط أربعةويشترط لقبول التعد -د -

 . أن يكون من عدل فال يقبل من فاسق -1

 . أن يكون من متيقظ فال يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال -2

 . أن يكون من عارف بأسبابه فال يقبل ممن ال يعرف صفات القبول والرد -3

اقًعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر   -4  يكون و
 

أال

 .أو غيرهما

، أي كيف نقبل تعديله لغيره وهو أصال   -
ً

املعدل عدال األول واضٌح، أن يكون 

يغتر   ُيقبل من مغفل  ا فال 
ً
الثاني أن يكون متيقظ الش يء ال يعطيه.  . ففاقد 

ً
ليس عدال
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بظاهر الحال، وهذه مهمة. أكثر الناس اآلن يعدلون من يغتر بظاهر حاله، يسألون عن  

ا؟ رأيته دائما يصلي في املسجد، أنا اآلن ال تعاملت معه  فالن، أقول: فالن جيد جيد، ملاذ

ال ببيع وال شراء وال بسفر وال بغيره. ربما يكون كذوًبا، ربما يكون خائًنا لألمانة، ربما عاق 

ل الذي يقول: فالن جيد، ما عدله إال ألنه يراه  لوالديه، ربما س يء األخالق. اآلن هذا املعّدِ

عني اغتر بظاهر الحال. لذلك عند عمر رض ي هللا عنه، ال يقبل  يصلي في املسجد دائًما، ي 

تزكية أحد أو تعديل أحٍد إال يقول: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ هل سافرت معه؟ هل  

يقبل   ال  عمر  ا، 
ً
إذ تعرفه.  ال  قال:  ال،  قال:  وإن  تعرفه،  قال:  نعم،  قال  فإن  جاورته؟ 

ا فال ُيقبل من مغفل يغتر بظاهر التعديل بظاهر الحال. وهنا أن يكون املعدل  
ً
متيقظ

 .الحال

ثالثا: أن يكون من عارٍف بأسبابه، أي أسباب التعديل، فال ُيقبل ممن ال يعرف 

إال هذه  يعرف  أال يكذب، ال  أهم ش يء  أن  يعدل يظن  القبول والرد. فإذا كان  صفات 

، ملاذا؟ لم يسمعه  الجزئية، قال: نعم، فالن خذوا عنه ألنه ممتاز. ممتاز هنا كلمة تعديل

بش يء   بأخذك  تعدله  كيف  للربا،   
ً

أكاال للدخان،  شارًبا  سكيًرا  يكون  قد  قط،  يكذب 

واحد؟ أنت ال تعرف أصول التعديل عندما أقول لك خذ عن فالن؟ لذلك ابن سيرين  

رحمه هللا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني ال يكفيه فقط  

لم، بل آخذ عنه الديانة كاملة، العلم واألخالق والسمت والصالح، وقد  أن آخذ عنه الع

ال  فهذا  لطوائف،  معاٍص، متعصب  السيرة، صاحب  س يء  لكنه  العلم جيًدا  في  يكون 

 . ُيؤخذ عنه

كذلك شيخ صالح، من يتساهل في هذه األيام التي فتن الناس فيها في الظهور   -

لعاريات، وربما كان في يوم من األيام يشار إليه  اإلعالمي، ال سيما مع النساء الكاسيات ا 

بالبنان. فهذا يوقع الناس في حرج، نظروا إلى مظهره، سيماه سيما الصالحين، نظروا إلى 

تاريخه تاريخه أيًضا يقول أنه كان من أهل العلم أو كان من أهل الخير، وإذا نظروا إلى 

ة. مثل هذا يتردد فيه الناس،  صورته في الشاشة وجدوه في موقع ريبة، بل على معصي

ما موقف طالب  الواقع.  يتكلم عن  وبين من  التاريخ  ُيبقي على  بين من  الناس  يختلف 

 ؟العلم إذا رأى مثل هؤالء

يا إخواني أن اإلنسان ال يبقى على حال، والثبات من عند هللا. وأكثر    - ال شك 

ت قلبي على طاعتك«. أحياًنا  دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم: »اللهم يا مقلب القلوب ثب
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يكون مر على هذا الشخص فترة من طالب العلم وداعية وكلٌّ يثني عليه، لكن مرت عليه  

بعد ذلك أزمنة تغير وانحرف. يعني أعرف واحًدا كان يدرس عند أهل العلم، ثم بعد ذلك  

يدعو إلى    انفتن بوسائل التواصل والظهور اإلعالمي في القنوات، وصار  -والعياذ باهلل    -

  - ما يسميه الحب العفيف، وصار يدعو في االستديو والتصوير شباًبا وبناٍت متبرجات  

ومعهم شباب، أن هذه حبيبته، وكان يقول هذه عالقة حلوة والحب   - بناطيل وشعور  

ش يء جميل، أهم ش يء ال تفعلوا الحرام. يؤيد هذا ويضعه في قنوات وينشره. ملا سئلت  

: هذا ساقط العدالة ال تأخذوا عنه شيًئا، هذا اآلن من الفساق،  عن هذا من زمان، قلت

بعضكم   مع  اعملوا  والبنات  الشباب  الدرجة؟  هذه  إلى  يدعو  العلم.  أهل  من  ليس 

ويتكلمون   والبناطيل  الجينز  وتلبس  الشعر  مكشوفة  فتاة،  يحب  شاب  عالقات، 

: ما فيها ش يء، من  ويضحكون وزميلته وتذهب معه في السيارة يتمشون على البحر، يقول 

يقول أن هذا حرام، طاملا ال تفعلون ما بين الرجل واملرأة فال مشكلة. باهلل هذا يقوله  

 عن أن يكون عنده ش يء من العلم؟! هذا ساقط
ً

 .إنسان عنده ديانة فضال

أو اغتر بالسالطين، تقرب منهم وصار كما يقول شيخنا رحمه هللا: عالم سلطان. 

ثالثة، عالم أمة، وعالم ملة، وعالم سلطان. عالم السلطان هو  الشيخ يقول: العلماء  

ماذا  الناس  يرى  أمة،  وعالم  يريده،  ما  على  بناء  فيفتي  يريد  ماذا  األمر  ولي  يرى  الذي 

يريدون، أكثر الناس يريدون الدخان فيقول الدخان حالل، مثال، أكثر الناس يحبون  

الناس فيقول: معكم. هذا عالم أمة.   سماع األغاني يقول: األغاني حالل، يرى ما عليه 

العالم الرباني عالم ملة، الذي يقول بالحالل والحرام بناء على كتاب هللا وسنة الرسول، 

 . رض ي الناس أو سخطوا، رض ي ولي األمر أو سخط، وهؤالء هم الناجون 

 :تعارض الجرح والتعديل -

 ه أحوال -ب         تعريفه -أ

ُيذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب   تعارض الجرح والتعديل: أن  -أ

 .قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف

 :وللتعارض أحوال أربعة -ب

الحال األولى: أن يكونا مبهمين أي غير مبيٍن فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن 

خذ بالتعديل ألن 
ُ
اقع، وإن قلنا قلنا بعدم قبول الجرح املبهم أ ه ال معارض له في الو
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حصل التعارض فيؤخذ باألرجح منهما إما في عدالة قائله أو في    -وهو الراجح    -بقبوله  

 .معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد

والتعديل،   الجرح  سبب  فيهما  ا 
ً
مبين أي  مفسرين  يكونا  أن  الثانية:  الحال 

أل  بالجرح  أن فيؤخذ  أعلم  أنا  التعديل:  أن يقول صاحب  إال  زيادة علم  قائله  ن مع 

 .السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ حينئذ بالتعديل ألن مع قائله زيادة علم

الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهًما والجرح مفسًرا، فيؤخذ بالجرح ألن مع 

 .قائله زيادة علم

مبهًما   الجرح  يكون  أن  الرابعة:  بالتعديل  الحال  فيؤخذ  مفسًرا،  والتعديل 

 . لرجحانه

وإلى هنا انتهى مقرر السنة األولى الثانوية في املعاهد العلمية في املصطلح على  

يد مؤلفه محمد صالح العثيمين والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وتطيب  

إلى يوم    األوقات، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان

 . الدين

تم القسم األول ويتلوه القسم الثاني وأوله أقسام الحديث باعتبار من يضاف 

 . إليه

نأخذ   - واملعدل،  الجارح  تعارض  إذا  والتعديل،  الجرح  في  األخيرة  الجزئية  هذه 

بقول من؟ مثال: عندكم الشيخ جمال وصالح املرعش ي، سئل جمال عن زيد من الناس  

العلم. وسئل صالح املرعش ي عن زيد من الناس نفسه، قال: خذوا  فقال: ال تأخذوا عنه 

أهل   من  الفن،  أهل  من  العلم  أهل  من  قديران  شيخان  رجالن  عندنا  اآلن  عنه. 

والثاني   عنه،  تأخذوا  ال  قال  جرحه  أحدهما  في شخص،  قولهما  اختلف  التخصص، 

له. هذا اسمه تعارض الجرح والتعديل  . عدَّ

أن نجمع نجمع، وإن لم نقدر نرى أيهما نقدم على عند التعارض إذا استطعنا  

تغيرت   الشخص  واآلن  سنة،  عشرين  قبل  الشخص  عن  كالمهما  يكون  أحيانا  اآلخر. 

أحواله، صار ما شاء هللا جيًدا ومن أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الصالح، فال 

صحيح، لكن متى  يأتينا إنسان يقول: ال، سئل عنه جمال بن سعيد وقال ال تأخذوا عنه.  

كان هذا السؤال؟ سألوه عنه قبل عشرين سنة فجرحه. لو اآلن تسأل جمال سعيد عنه  
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سيقول: جيد، تغير الرجل، تغير لألحسن وليس لألسوأ. أحيانا يكون تغير لألسوأ. فإذا 

 . تعارض الجرح والتعديل له أربع حاالت

الحال األولى: أن يكونا مبهمين، يعني الجرح مبهم والتعديل مبهم، يعني جمال بن  

العلم ولم يذكر السبب، ولم يسألوه ملاذا قال ال  سعيد قال في الرجل ال تأخذوا عنه 

تأخذوا عنه. وصالح املرعش ي يقول خذوا عنه ولم يذكر ملاذا تأخذوا عنه ولم ُيسأل كيف  

لت الرجل. جمال جرح    مبهًما. إذا كانا غير مبيٍن فيهما عدَّ
ً

ل تعديال جرًحا مبهًما، وصالح عدَّ

سبب الجرح والتعديل، يقول الشيخ: إن قلنا بعدم قبول الجرح املبهم، أخذ بالتعديل،  

ل.  املعّدِ بقول  أخذنا  معناها  املبهم  بالجرح  يؤخذ  ال  قيل  إذا  للسابق  خالفا  هذا  ألن 

كالهما مبهم، والجارح املبهم غير مفسر لجرحه،  فيقولون اختلف عندنا جارح ومعدل،  

 .ال يؤخذ بقوله، إذا، هو اآلن معدل

 ؟بناء على الراجح -

ِبل    -
ُ
ق إذا كان مفسًرا  أنه  الشيخ يرجح  املرجوح، ألن  القول اآلخر  بناء على  ال، 

ِخذ بالتعديل ألنه ال معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله  
ُ
أ قبول الجرح    - قوله. قال: 

املبهم وهو الراجح عند الشيخ رحمه هللا، بالذات إذا كان الجرح من إمام مختص بالجرح 

يج وال  به،  حصل ومعروف  اآلن  يقول  لقالها..  عنها  سئل  لو  أسباب  وعنده  إال  رح 

التعارض، فيؤخذ باألرجح منهما. متى نأخذ باألرجح منهما؟ ننظر للقائلين، أيهما أعرف 

بالرجال؟ جمال أم صالح؟ هذه مسألة ترجيح. الش يء الثاني: بحال الشخص املجروح أو  

ا، من نقدم؟ قول الشيخ  املعدل، هذا املجروح يعيش ويسكن في مدينة الشيخ  
ً
جمال، إذ

جمال الجارح؟ أم قول الشيخ صالح املعدل؟ نقدم قول جمال الجارح، ألنه عاش معه  

في مدينته فهو كما يقال بلدي، يعني من أهل بلده وأعرف به. أحيانا يكون الترجيح بكثرة  

صا ه 
َ
ل عدَّ والذي  أربعة،  وفالن،  وفالن  وفالن  جمال  زيًدا  جرح  الذي  فقط.  العدد،  لح 

بين   باألقوى عدالة  إما  أكثر عدًدا من املعدلين. فالترجيح  الجارحين ألنهم  يؤخذ بقول 

املعدل والجارح، أو بمن هو أعرف بحال الشخص أو أكثر مالزمة له، أو بكثرة العدد.  

 .هذا إذا كان الجرح مبهًما

هما، اآلن  يعني يا شيخ صالح، لو نلخص هذه النقطة. إذا كان التعارض بينهما مب  -

عندنا خالف أصال في هذه املسألة فيما سبق، فهناك من يأخذ مطلًقا بالعدالة ويشترط  

رجحه   الذي  وهو  اآلخر  القول  على  أما  بالتعديل.  أخذنا  الجرح  َن  ُبّيِ ما  فإذا  التبيين، 
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َحه،    -وإن كان مبهما    -شيخنا، وهو إن كان الجرح   ِخذ به حتى لو لم يكن قد وضَّ
ُ
من ثقة، أ

 . هذه الحالة يحصل التعارض، فُيطلب املرجح. املرجح هو أن . في

هذا   تحيرنا،  اآلن  التعارض.  حصل  واملعدل،  الجارح  بين  التعارض  يحصل 

الشخص، جمال جرحه، وصالح عدله. نأخذ بقول الجارح أم املعدل؟ يقول: إما بعدالة 

ه. مثال مثل رجل  قائله، مثال جمال أقوى وأعرف بالرجال وعدالتهم من صالح، فيؤخذ ب

أقوى،  البخاري  بالبخاري؟  ماجه  ابن  يقارن  هل  ماجه،  ابن  وجرحه  البخاري،  له  عدَّ

وأعرف بالرجال. وأحياًنا يكون من جرح أو عدل هو زميله أو عاش معه سنيًنا أو من أهل  

أنه عاش مع  بلده، هنا ُيقدم. مثال الشخص الذي جرحه جمال وعدله صالح، عرفوا 

صالح أعرف به من جمال، فكيف ُيقدم قول جمال الذي ما عرفه أو  صالح من صغره ف

رآه إال ساعة أو ساعتين؟ أحيانا كثرة العدد، إذا أكثرهم يعدل وقليل يجرح، يؤخذ بقول 

ابن حجر،   للحافظ  التهذيب(  )تهذيب  في  إخواني  يا  تجدونه  والعكس. وهذا  املعدلين، 

تعديل يعدلونه وقليل يجرحونه، فال ينظر  يترجم للرواة. تجد كثيرا من علماء الجرح وال

للجارح هنا، اآلن هذا الراوي عدل. وأحيانا تجد من يجرحونه ثالثة، ومن عدله واحد 

لكنه من كبار األئمة، كاإلمام أحمد، ابن معين، مالك.. فال يؤخذ بقول هؤالء. هذا لو  

 .عجب، كما يقالكان مبهًما، أما لو كان مفسًرا فهو واضح، إذا ُعرف السبب بطل ال

هل  والتعديل.  الجرح  سبب  فيهما  مبين  أي:  رين  مفسَّ يكونا  أن  الثانية:  الحال 

زيادة علم. يعني   قائله  بالجرح ألن مع  يقول: يؤخذ  الشيخ  بالتعديل؟  أم  بالجرح  يؤخذ 

مثال، جمال جرحه وصالح عدله، جمال سئل عنه قال: زميلي كان ينام في الدرس، كثيرا  

ر. التعديل، سألوا صالح: ملاذا ما ينام، وال يت فطن ملا يقال في الدرس. اآلن الجرح مفسَّ

الرجل ضابط. اآلن    -ما شاء هللا    -عدلته؟ عدلته ألني كثيرا ما تناقشت معه في مسائل  

زيادة علم. ألنه   الجارح ألن معه  ُيقدم  قال:  ُيقدم؟  والتعديل مفسران. من  الجرح  كال 

سألة مسألتين ثالث أو عشرة، رأيته جيًدا فقلت هذا ممكن أن أكون تناقشت معه في م

يقولون عن بعض  كما  نائم.  املشايخ،  في دروس  ينام  أنه  يذكر  لكن جمال  رجل جيد. 

في  نام  يعني  الصالحين  غفلة  أصابته  قالوا:  إذا  الصالحين.  غفلة  أصابته  املحدثين: 

 . الدرس، ال يقبل حديثه

ا  ملشايخ بعد الفجر، كانوا يقرؤون ومن الطرائف يا شيخ جمال، في درس أحد 

العلم    - عليه   الطالب يقرأ    -طلبة  ويحضر بعض كبار السن محبة للخير. فينعسون، 
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، قال 
ً

والشيخ والطالب يستمعون لقصة في السيرة، والحدث، أن الخليفة أرسل مرسوال

تل الرسول، فاستيقظ الشايب وقال: صلى هللا عليه وسلم. فضحك الشيخ  
ُ
الراوي: ثم ق

والطالب. يا رجل هذا مرسول أرسله الخليفة فغدر به وقتل، لكنه استيقظ عند )قتل  

 . الرسول(، فقال: صلى هللا عليه وسلم. هذا كيف تقبل روايته بعد ذلك؟ ال تقبل 

يؤخذ  واضح،  هذا  مفسًرا،  والجرح  مبهًما  التعديل  يكون  أن  الثالثة:  الحال 

الرابعة الحال  زيادة علم.  معه  والتعديل بالجرح، ألن  مبهًما  الجرح  يكون  أن  : عكسها، 

 . مفسًرا فيؤخذ بالتعديل ألن معه زيادة علم

ابن حجر ألنه   للحافظ  التهذيب  في تهذيب  يقابلك  يا شيخ جمال، وهذا  أحيانا 

يذكر الرواة، يذكر أن جماعة من العلماء يجرحونه، وجماعة من العلماء يوثقونه. وأنت  

تأ أن  تريد  تدري،  ال  علم  الضبط، ضعيف  طالب  تام  هو  هل  الراوي،  على  حكًما  خذ 

الضبط، حتى تعلم حديثه إن جاء هل يكون من طريق حسن أو من الصحيح.. هناك  

رأي  خالصة  هذا  حجر.  ابن  للحافظ  واحد  مجلد  في  التهذيب(  )تقريب  اسمه  كتاب 

ء في الحافظ ابن حجر في الراوي. )تهذيب التهذيب( أربعة عشر مجلًدا يذكر كالم العلما

الراوي، كلها مجرحين ومعدلين. لكن في كتابه )تقريب التهذيب( يعطيك رأيه في الشخص 

 . بعد سماعك ألقوال األئمة فيه

 . يقول الشيخ أنه انتهى هنا من الجزء األول من الكتاب رحمه هللا تعالى -

الشيخ    - هذا مقرر الطالب للسنة األولى ثانوي، وكتاب جيد ومفيد، وسيكتب 

 . لثاني وسيمر عليناالقسم ا 

لعلنا نكتفي بهذا القدر يا شيخ صالح في هذه الحلقة، ونتم بإذن هللا تعالى ما   -

تبقى في الحلقة القادمة بإذن هللا. أيها األحبة نلقاكم على خير والسالم عليكم ورحمة هللا  

 . وبركاته
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (12 ) 

العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب    -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم في 

عثيمين   بن  صالح  بن  محمد  شيخنا  كتاب  على  التعليق  من  عشرة  الثانية  الحلقة 

 .)مصطلح الحديث(

بك شيخ    وفي وسهال  فأهال  املرعش ي،  بالشيخ صالح  نرحب  الحلقة  هذه  مطلع 

 .صالح

 .يا مرحبا، حياكم هللا يا شيخ جمال -

 : قال رحمه هللا تعالى  -

 ( القسم الثاني من كتاب )مصطلح الحديث

 هأقسام الخبر باعتبار من يضاف إلي

وموق  مرفوع  أقسام:  ثالثة  إلى  إليه  يضاف  من  باعتبار  الخبر  وف  ينقسم 

 .ومقطوع

 . فاملرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه وسلم -أ

 . وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريًحا ومرفوع حكًما

نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو ملسو هيلع هللا ىلص  فاملرفوع صريًحا: ما أضيف إلى النبي -1

 . وصف في خلقه أو خلقته

 ليس عليه   مثاله من القول: قول النبي صلى هللا عليه
ً

وسلم: من عمل عمال

 .أمرنا فهو رد

 . إذا دخل بيته بدأ بالسواكملسو هيلع هللا ىلص   ومثاله من الفعل: كان

في السماء،   أين هللا؟ قالت:  التقرير: تقريره الجارية حين سألها:  ومثاله من 

 . فأقرها على ذلك صلى هللا عليه وسلم
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النبي به  أو فعل علم  فهو مرفوع صريًحا من ملسو هيلع هللا ىلص    وهكذا كل قول  ينكره  ولم 

 . التقرير

الناس وأشجع الناس، ما    أجودملسو هيلع هللا ىلص    ومثاله من الوصف في خلقه: كان النبي

ر بين أمرين   ِ
سئل شيئا قط فقال ال، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ما خي 

 . إال اختار أيسرهما إال أن يكون إثًما فيكون أبعد الناس عنه

ربعة من الرجل، ليس بالطويل وال ملسو هيلع هللا ىلص    ومثاله في الوصف في خلقته: كان النبي

بالقصير بعيد ما بين املنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه، حسن 

 . اللحية فيه شعرات من شيب

وعلى بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا،    -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

هذا القسم الثاني من مصطلح الحديث، ألفه شيخنا رحمه هللا لطالب املعهد 

العلمي. مر علينا في الجزء األول أن أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا على قسمين:  

َل في اآلحاد. اآلن سيتكلم الشيخ عن أقسام الحديث باعتبار م ن  متواتر وآحاد، ثم فصَّ

تكلم به، الذي أضيف إليه، ليس كما وصل إلينا، بل صادر ممن؟ مصدره، من الذي  

 . تكلم به؟ هذا الذي سيتكلم عليه الشيخ 

كلمة خبر تشمل الحديث واألثر، لكن كما سبق أنه إذا قيل خبر عن النبي فال 

النبي. قال:   يكون عن  أن  إلى ثالثة أقسام)بد  إليه  : ينقسم الخبر باعتبار من يضاف 

(. أعالها درجة وهو الحجة باالتفاق املرفوع. )وما أضفت إلى  عمرفوع وموقوف ومقطو 

النبي صلى هللا   إلى  ما أضيف  املرفوع  ا، 
ً
إذ البيقونية.  يقول صاحب  كما  املرفوع(  النبي 

عليه وسلم، رفع إلى النبي فهو في درجة مرفوعة عالية. لذلك قال: املرفوع ما أضيف إلى  

ليه وسلم، هذا تعريفه. وسيمر علينا: ما أضيف إلى الصحابي موقوف،  النبي صلى هللا ع

وما أضيف إلى التابعي مقطوع. وسيأتي تفصيله، وأهمها وأكثرها تفصيال القسم األول. 

كالم   هو  يقال  الذي  الكالم  أن  يعني  مرفوًعا  مرفوًعا..  هريرة  أبي  عن  قيل:  إذا  لذلك 

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم

 . هريرة يرفعه. أو عن أبي -
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وعن ابن عباس رفعه: »ليس منا..«، هذا من كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم.    -

إن قال )رفعه( إذا الكالم للرسول عليه الصالة والسالم. هذا أعلى درجات الخبر أن يكون 

 .مرفوًعا

ومرفوع  صريح  مرفوع  قسمين:  إلى  ينقسم  املرفوع  أن  رحمه هللا  شيخنا  يقول 

بنفسه، بعينه، مباشرة. يعني  ملسو هيلع هللا ىلص    ريح على اسمه صريح، ما أضيف إلى النبيحكًما. الص

أو صفة فيه عليه   أقره،  أو  أو فعله  تكلم،  إما  الرسول صلى هللا عليه وسلم.  به  تكلم 

قية. ولذلك قال: املرفوع الصريح  
ُ
ل
ُ
لقية أو خ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص    ما أضيف إلى النبي )الصالة والسالم، خ

 . (هنفسه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة في خلقه أو في خلقت

 ليس عليه أمرنا فهو 
ً

مثال القول: قوله عليه الصالة والسالم: »من عمل عمال

رد«، وهو حديث أخرجه البخاري بمعناه وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة.  

 ليس عليه أمرنا فهو رد( هذه مرفوع
ً

ة صريحة من كالم الرسول عبارة )من عمل عمال

 . عليه الصالة والسالم 

الرسول  كان  الفعل:  في  الحديث ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله  وهذا  بالسواك.  بدأ  بيته  دخل  إذا 

أخرجه مسلم، بعضه من حديث عائشة. ليشم أهله منه ريحة طيبة، وكان إذا أراد أن  

بالسواك. هذا   الليل دلك فاه  استيقظ من  فعل، قال هذا سنة، يصلي استاك، وإذا 

إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا ملسو هيلع هللا ىلص    وهذا الحديث مرفوع صريح، ألن عائشة تقول: كان

 .فعل

الجارية حين سألها: »أين هللا؟« قالت: في السماء. هذه  ملسو هيلع هللا ىلص    مثال التقرير: تقريره

دها في طرف جبل أحد، فغفلت جارية لبعض األنصار في املدينة، ذهبت ترعى بغنم سي

الغنم وجدها ناقصة، قال:  القاصية، فجاءت لسيدها فعدَّ  الغنم  الذئب فأكل  فجاء 

ضعيف،  آدم  وابن  وجهها،  على  ضربها  فصكها،  الذئب،  أكلها  قالت:  واحدة،  بقيت 

والصحابي هذا كأنه شعر بش يء من الندم، كيف يضربها على ش يء ال يد لها فيه، فذهب 

يستشيره في أن يعتقها، تصير حرة، وهذا ربما من ورعه وحبه للخير، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص    إلى النبي

يريدها أن تعتق لكن أن تكون   -ملسو هيلع هللا ىلص    النبي صلى هللا عليه وسلم: ائتني بها، فقال لها النبي

أنا؟ قالت: أن رسو   -رقبة مؤمنة   ل هللا. قال قال: أين هللا؟ قالت: في السماء. قال: من 

للصحابي: أعتقها فإنها مؤمنة. ملا سألها )أين هللا( وقالت )في السماء(، هذا إقرار  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي
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النبي الصوفية  ملسو هيلع هللا ىلص    من  يقول  كما  مكان  كل  في  وليس  السماء  فوق  أي  السماء،  في 

 .ي صلى هللا عليه وسلموالعياذ باهلل. هذا إقرار لصفة العلو من النب -املحرفون 

ولم ينكره فهو  ملسو هيلع هللا ىلص    وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي)والشيخ ذكر أمثلة،  

(. قول قيل أمام النبي عليه الصالة والسالم، كان الصحابة  رمرفوع صريًحا من التقري

النبي أمام  عليهم  هللا  أفضلنملسو هيلع هللا ىلص    رضوان  يقولون:  موجود،  عمر..  وهو  ثم  بكر  أبو  ا 

أن أفضل الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص    والرسول يسمعهم، وما أنكر عليهم، هذا يعني إقراًرا من النبي

موجود. قالوا: يا رسول هللا أفضلنا  ملسو هيلع هللا ىلص    فعال أبو بكر ثم عمر. هكذا يفاضلون والرسول 

 أفضل الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص    أبو بكر ثم عمر، والرسول ساكت. هذا إقرار من النبي
ً

أنه فعال

عل ش يء والنبي
ُ
  الكرام وأفضل األمة أبو بكر ثم عمر. إذا سمعهم يقولون وسكت، أو ف

يراه ولم ينكر عليهم معناه أنه يجوز، فهو مرفوع صريًحا من التقرير. ُيقال صريًحا  ملسو هيلع هللا ىلص  

 .تقريًرا 

أشجع الناس، وأجود الناس، وكان أسهل ملسو هيلع هللا ىلص    ي مثال في الوصف في خلقه: كان النب

إلى  أضيفت  ألنها  نقول هذه مرفوعة  والسالم.  الصالة  عليه  فيه  الناس.. هذه صفات 

الرسول صلى هللا عليه وسلم. صحيح أنه ما تكلم وما فعل وما أقر، لكنه ُوِصف بهذه  

ت الحرب احتموا بالرسول، كلهم  وهذه الصفة فيه. وكان عليه الصالة والسالم إذا اشتد

وراءه احتموا فيه، وهذا يدل على شجاعته. وهذه كلها ذكرها الشيخ )أجود الناس، ما  

الطبراني.. كلها   البخاري، أخرجه  البشر..( كلها رواه  سئل عن ش يء قط فقال ال، دائم 

 .مذكورة تخريجاتها

يه وسلم، كما وصفه مثال من املرفوع الصريح: قولهم في وصف النبي صلى هللا عل

ربعة في الرجال، يعني ال بالطويل البائن وال بالقصير القطط، بعيد  ملسو هيلع هللا ىلص    أنس: كان النبي

وكان له جمة شعر تصل إلى    -أسمر    - ما بين املنكبين، ليس باألبيض األبهق وال باألدم  

لقية ف
َ
ي الرسول صلى هللا  حذو منكبيه أو أطراف أذنيه، كث اللحية.. إلخ. هذه صفات خ

عليه وسلم، صفة في بدنه، في شكله. وهذا يفردونه في الشمائل مثل الشمائل املحمدية  

من حيث الطول ومن حيث القوة  ملسو هيلع هللا ىلص   في الترمذي، وكتب غيرها تتكلم عن أوصاف النبي

ت بكله أو  واليدين والرجلين، وملا يتكلم كيف كالمه، فيه بحة أم ما فيه بحة، هل يلتف

ألنها  مرفوعة  تعتبر  التي  األحاديث  من  هذه  يصافح..إلخ.  كان  كيف  إذا سلم  ببعضه، 

لقية، أي الجسمانية ملسو هيلع هللا ىلص  أضيفت إلى النبي
َ
 . من صفاته الخ
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 .انتهينا اآلن من قسم املرفوع الصريح

 : ثم قال رحمه هللا تعالى  -

 .وهو أنواعملسو هيلع هللا ىلص  إلى النبيواملرفوع حكًما: ما كان له حكم املضاف  -2

األول: قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيًرا 

ا قائله باألخذ عن اإلسرائيليات، مثل أن يكون خبًرا عن أشراط الساعة  
ً
وال معروف

 .أو أحوال القيامة أو الجزاء

 .فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف

 .سيًرا فاألصل له حكم نفسه والتفسير موقوفوإن كان تف

ا باألخذ عن اإلسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبًرا 
ً
وإن كان قائله معروف

ا مرفوًعا، فال ُيحكم فيه بأنه حديث للشك فيه
ً
ا أو حديث  . إسرائيليًّ

وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن الزبير وعبد هللا 

عمر بن الخطاب وعبد هللا بن عمرو بن العاص أخذوا عن أخبار بني إسرائيل من  بن  

 .كعب األحبار أو غيره

لذلك  ومثلوا  الرأي  قبيل  يكون من  أن  يمكن  لم  إذا  الصحابي  فعل  الثاني: 

 .بصالة علي رض ي هللا عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة

ا إلى عهد  أنه علم به،  ملسو هيلع هللا ىلص    لنبيالثالث: أن يضيف الصحابي شيئا  ولم يذكر 

فرًسا ونحن في ملسو هيلع هللا ىلص    كقول أسماء بنت أبي بكر رض ي هللا عنها: ذبحنا على عهد النبي

 . املدينة فأكلناه

الرابع: أن يقول الصحابي عن ش يء بأنه من السنة، كقول ابن مسعود رض ي  

 .في الصالة هللا عنه: من السنة أن يخفي التشهد يعني

فإن قاله تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف، كقول عبيد هللا بن عبد هللا بن 

 . عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب اإلمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس

ِمر الناس، ونحوه
ُ
ِمرنا وُنهينا، أو أ

ُ
 . الخامس: قول الصحابي: أ

مرنا أن نخرج في العيدين 
ُ
 .العواتقكقول أم عطية رض ي هللا عنها: أ

 .وقولها: ُنهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

بالبيت  آخر عهدهم  يكون  أن  الناس  مر 
ُ
أ عنهما:  رض ي هللا  ابن عباس  وقول 

 .الطواف
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ونتف  األظافر  وتقليم  الشارب  قص  في  لنا   
َ
ت ِ

 
ُوق عنه:  رض ي هللا  أنس  وقول 

 نترك فوق أربعين ليلة
 

 .اإلبط وحلق العانة أال

حكم الصحابي على ش يء بأنه معصية كقول أبي هريرة رض ي  السادس: أن ي

هللا عنه فيمن خرج من املسجد بعد األذان: أما هذا فقد عص ى أبا القاسم صلى هللا  

 . عليه وسلم

أو  الش يء معصية  إذ ال يكون  بأنه طاعة  ش يء  لو حكم الصحابي على  وكذا 

 .علم منهطاعة إال بنص من الشارع وال يجزم الصحابي بذلك إال وعنده 

السابع: قولهم عن الصحابي رفع الحديث أو رواية: كقول سعيد بن جبير عن  

ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: الشفاء في ثالث: شربة عسل وشرطة محجم وكية 

 . نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث

وقول سعيد بن املسيب عن أبي هريرة رض ي هللا عنه رواية: الفطرة خمس أو  

 .خمس من الفطرة: الختان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظافر وقص الشارب

وكذلك قالوا عن الصحابي: َيأِثُر الحديث أو ينميه أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل 

ملسو هيلع هللا ىلص    كن صريحة في إضافتها إلى النبيهذه العبارات لها حكم املرفوع صريًحا وإن لم ت 

 .لكنها مشعرة بذلك

وموقوف    - مرفوع  أقسام:  ثالثة  إليه  أضيف  من  باعتبار  الحديث  أن  عرفنا 

ومقطوع. ما زلنا في أعالها وهو املرفوع. املرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصالة والسالم،  

فع صريح  قول،  صريح  وعرفتموه:  صريًحا  خلقية،  إما  صريح صفة  تقرير،  صريح  ل، 

قية. الثاني من أنواع املرفوع املرفوع حكًما، أي حكمنا عليه أنه مرفوع،  
ُ
ل
ُ
صريح صفة خ

 . وهو حجة، وهو مثل املرفوع الصريح، إال أن الصريح أوضح منه

الصالة  عليه  النبي  إلى  املضاف  حكم  له  كان  ما  حكًما  املرفوع  قال:  ولذلك 

وقع ذلك نقول هذا من كالم الرسول، من فعل الرسول، ينسب إلى والسالم. يعني إذا  

أنها كلها قول صحابي، فعل صحابي، يضيف الصحابي..إلخ. ذكر   الرسول. وتالحظون 

 ال يمكن أن 
ً

الشيخ رحمه هللا أنها أقسام. األول: قول الصحابي إذا قال الصحابي قوال

ا هذا الصحابي  يكون من قبيل الرأي، وال يكون تفسيًرا لكلمة أو م
ً
عنى، وال يكون معروف

في األخذ عن اإلسرائيليات، فإن هذا يقال: له حكم الرفع. مثاله أن يذكر أحد الصحابة  

خبًرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء، مثل ذلك قول ابن عباس رض ي  
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منجًما في ملسو هيلع هللا ىلص    بيهللا عنه: أنزل القرآن جملة واحدة إلى اللوح املحفوظ، ثم أنزل على الن

ثالث وعشرين سنة. هذا أمر غيبي ال يمكن للصحابي أن يقوله من تلقاء نفسه. لم يقله  

الرسول لكن مثل هذا نقول: مرفوع حكًما، ال يمكن للصحابي قول هذا من تلقاء نفسه،  

لذات عن  ألن الصحابة عدول، والعدل ال يكذب، وهم أشد الناس في أنهم ال يكذبون، با

ملا يعلمون من الخطورة في ذلك. نقول: هذه من أمور الغيب ال يمكن أن يقولها  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي

الصالة  عليه  النبي  إلى  مضافة  كأنها  يعني  املرفوع.  حكم  تأخذ  ا 
ً
إذ بنفسه،  الصحابي 

 . والسالم

يدعون   أمتي  )إن  علينا:  مر  مثاله،  فهو موقوف.  الرأي  قبيل  من  كان  يوم  فإن 

أن  يقول: من استطاع منكم  أبو هريرة  الوضوء(، صار  آثار  ا محجلين من  القيامة غرًّ

يطيل غرته فليفعل، وصار يزيد في الغسل. ال نقول أن هذه تأخذ حكم الرفع، ال، هذه  

، ألنه سمع أن النبي
ً

قال: »تبلغ  ملسو هيلع هللا ىلص    موقوفة على الصحابة من فعله، ألن للرأي فيها مجاال

يوم   الحلية  تكون  الوضوء حتى  يزيد  أن  فأراد  الوضوء«  يبلغ  املؤمن حيث  من  الحلية 

 . القيامة أكثر عليه. فإذا كان للرأي فيه مجال ال نقول مرفوٌع حكًما، بل نقول موقوف

ا. مثل حديث ابن  
ً
وإن كان تفسيًرا ملعنى كلمة فله حكم التفسير ويكون موقوف

عن الشغار، والشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أنه يزوجه  ملسو هيلع هللا ىلص    عمر، قال: نهى النبي 

نهى عن الشغار، لكن من  ملسو هيلع هللا ىلص    اآلخر موليته. قيل هذا من تفسير ابن عمر نفسه، النبي

هذا   فيكون  الذي فسره،  هو  ابن عمر  تلميذ  نافع  ال،  وقيل  ابن عمر.  الشغار؟  فسر 

ا إن قل
ً
نا أنه ابن عمر، أو مقطوًعا إن قلنا أنه فسره نافع، ألن نافًعا التفسير إما موقوف

 . تابعي

ا باألخذ عن اإلسرائيليات فهو متردد بين أن يكون )قال: 
ً
وإن كان قائله معروف

ا مرفوًعا، فال ُيحكم فيه للشك في
ً
ا أو حديث (. وذكر أن العبادلة األربعة  هخبًرا إسرائيليًّ

زبير، وابن عمرو بن العاص(، إذا قيل العبادلة األربعة  )ابن عباس، وابن عمر، وابن ال

فهم هؤالء، وال يضاف معهم عبد هللا بن مسعود، مع أن عبد هللا بن مسعود كبير متقدم  

وهؤالء صغار. ابن مسعود ربما خامس أو سادس من دخل في اإلسالم، لكن هؤالء صغار  

ال العاص  بن  وابن عمرو  وابن عمر،  ابن عباس،  األحاديث،  الصحابة.  يكتب  كان  ذي 

وعبد هللا بن الزبير، هؤالء كلهم أخذوا عن كعب األحبار. كعب األحبار أسلم لكن كان  

ا لها يعرف أخبارها. بنو إسرائيل أمة ا ر من علماء بني إسرائيل، وكان متقًنا للتو 
ً
ة حافظ
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نتع أن  ليس معناه  لكن  بني إسرائيل وال حرج«،  مد  كبيرة، والرسول قال: »حدثوا عن 

الكذب ونأتي بكذبة محبوكة ونقول كانت في بني إسرائيل، هذا ال يجوز. لكن املعنى أن  

بني إسرائيل أمة كبيرة وعظيمة وأنبياء كثير، واألحداث التي وقعت فيها كثيرة. فإذا كان 

عليه   النبي  إلى  ننسبه  ال  اإلسرائيليات  من  يكون  أن  ويحتمل  الصحابي  قول  الخبر من 

وال نقول )مرفوع(. الخبر هنا إن كان أمًرا في األمم املاضية، أو خبًرا في    الصالة والسالم،

املستقبل من الغيبيات، قد يقوله الصحابي لكن قد يكون أخذه من كتب بني إسرائيل.  

نهى عمر  ملسو هيلع هللا ىلص   طبعا النهي بعد ذلك عن القراءة في التوراة واإلنجيل واألخذ منها. ألن النبي

ومعه صحيفة من  ملسو هيلع هللا ىلص    وقال: »لقد جئتكم بها بيضاء نقية«. عمر جاء إلى النبي عن ذلك،  

غضًبا من ذلك. وكان عمر رض ي هللا عنه شديًدا في عدم  ملسو هيلع هللا ىلص    التوراة، فتغير وجه النبي 

ني  األخذ عن بني إسرائيل، يقال أن له والًيا من األمراء كتب إلى عمر: عندي رجل نصرا 

عمر   إلى  فأرسل  لألمير،  يكتب  يعني  عندي..  أعينه  أن  أريد  والكتابة،  الحساب  متقن 

أمير  من  الرحيم،  الرحمن  بسم هللا  الورقة:  خلف  من  عمر  فكتب  ذلك،  في  يستأذنه 

أتتعطل   النصراني  مات  إذا  يقول:  يعني  والسالم.  النصراني  مات  فالن،  إلى  املؤمنين 

وكتابة جيدة وعينه عندك. وطلب مرة ثانية    أمورك؟ ابحث عن مسلمين أهل حساب

 . فقال: كيف أستأمنهم وقد خونهم هللا؟ هللا ذكر أنهم خائنون وكذبة

طويلة   قصة  تجدها  واإلسرائيليات  اإلسرائيليات،  من  كانت  إذا  حال،  كل  على 

وفيها تفصيل، هذا غالبا ال يقول النبي عليه الصالة والسالم، فال يكون له حكم الرفع 

اإنما 
ً
 . يكون موقوف

 الثاني: فعل الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي مثل علي رض ي هللا عنه صلى

ركعة   في  ركعات  ثالث  يعني  واحدة،  ركعة  في  ركوعين  من  أكثر  الكسوف  بالناس صالة 

في   موجودة  وأقوالهم  الصحابة  أفعال  أكثر  ألن  شيبة،  أبي  ابن  أخرجه  هذا  واحدة. 

علي هذا هل ُيقال له حكم الرفع إلى الرسول عليه الصالة  مصنفات ابن أبي شيبة. فعل  

النبي  التي في ملسو هيلع هللا ىلص    والسالم؟ ال، ألن  إال مرة واحدة، واألحاديث  الكسوف  ما صلى صالة 

اجتهاد من علي رض ي هللا عنه،   في كل ركعة ركوعين، فيكون هذا  ركع  أنه  الصحيحين 

 . وموقوف عليه

ي شيئا إلى عهد النبي عليه الصالة والسالم ولم يذكر  الثالث: أن يضيف الصحاب

على عهد   -وفي رواية نحرنا  - أنه علم به. كقول أسماء بنت أبي بكر رض ي هللا عنها: ذبحنا 
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي من  أما  وأكلها،  الخيل  ذبح  جواز  فيه  املدينة.  في  ونحن  فأكلناه  فرًسا 

اَل وَ ﴿
َ
ِبغ

ْ
ْيَل َوال

َ
خ
ْ
ُبوَه َوال

َ
ْرك

َ
َحِميَر ِلت

ْ
فال يجوز ألنها آلة الحرب، فغير صحيح،    [ 8]النحل:  ﴾ اال

يجوز أكل لحم الخيل. الرسول ما علم بها، قد يكون حراًما، نقول: إذا كان الرسول لم  

الصحابي   وملا  الوحي،  لنزل  حرام  الخيل  لحم  أكل  كان  ولو  به،  علم  فإن هللا  به  يعلم 

و  الرسول  عهد  إلى  ذلك  أنه  يضيف  بمعنى  املرفوع،  حكم  يأخذ  فهذا  موجود  الرسول 

حالل. ومن ذلك يا شيخ جمال قول جابر رض ي هللا عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو 

شيًئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. العزل أي أن الرجل إذا جامع زوجته ال ينزل فيها لكي ال 

الرجل وز  بين  الرسول ما علمه، لكن  تحمل. يقول: كنا نعزل، والعزل أمر خفي  وجته. 

جابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني الوحي موجود، فلو كان حراًما لنزل فيه قرآن، 

فدل على أن العزل جائز وأنه مرفوع حكًما، ألن الصحابة فعلوه في عهد الرسول، وهللا 

 . علمه، ولو كان حراًما لنهى عنه 

 . ة.الرابع: أن يقول الصحابي عن ش يء بأنه سن 

 ملا خرج عن هذا األصل وهو املوقوف، ملا قال:   -
ً

أحياًنا الشيخ هنا يضرب مثاال

، فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي.  .ومثلوا لذلك بصالة علّيٍ

هذا من قبيل الرأي فال يكون مرفوًعا حكًما، ألنه معاَرض بما ذكرته لك، فيكون   -

 .هذا للرأي فيه اجتهاد.

 .ج عن كونه مرفوًعا حكًمافخر  -

الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة   - الش ي بالش يء يذكر    -هنا يا شيخ جمال    -

أكثر الروايات أنها ما وردت عن الرسول لكن وردت عن بعض الصحابة. علي رض ي هللا  

. قيل خمٌس وقيل ست. هل   َر على سهل بن حنيف خمس تكبيرات وقال: إنه بدريٌّ عنه كبَّ

ا فعله؟ نقول: ال، هذا للرأي نقو  ا ألن عليًّ ل: إن التكبيرات على الجنازة تكون خمًسا أو ستًّ

ا علل ذلك وقال: إنه بدري، يعني كبرت عليه أكثر من أربع ألنه   فيه اجتهاد، بدليل أن عليًّ

 . شهد بدًرا. نقول أن هذا موقوف

الة علي رض ي  قصدي فقط يا شيخ صالح حتى ال يشتبه علينا: مثلوا لذلك بص  -

هللا عنه.. هنا املثال ليس كاملثال التالي، سياق الكالم يدل على أن الشيخ اآلن يذكر ما له  

الثاني قال: فعل الصحابي إذا لم   حكم الرفع من كالم الصحابي رض ي هللا عنه. ثم في 
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أن   املثال ملا يمكن  الرأي، ومثلوا لذلك بصالة علي.. هو اآلن  يمكن أن يكون من قبيل 

 . قال بالرأي، فال يأخذ حكم الرفع.. قد يوهم أن هذا من املرفوع وهو ليس من املرفوع.ي

. قاعدة: إذا كان األثر عن الصحابي    -
ً

هذا ليس من املرفوع ألن للرأي فيه مجاال

للرأي فيه مجال، ال نقول يأخذ حكم الرفع، بل يكون من قول الصحابي أو فعله، يعني  

ا ال يكون مرف
ً
 . وًعا. وسيأتينا قسم املوقوفيكون موقوف

إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فالصحابة متورعون، ال يقول من السنة إال  

وهو يقصد سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم. قال ابن مسعود: من السنة أن يخفي 

ا، ال ترفع صوتك كالفاتحة، سرية. وقول أنس رض ي   التشهد. يعني في الصالة تتشهد سرًّ

: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبًعا. إنسان عنده زوجة، هللا عنه

قال   إذا  ليلة.  وهذه  ليلة  هذه  يقسم  ثم  أيام  سبعة  عندها  يقيم  بكًرا،  الثانية  وتزوج 

الصحابي )من السنة( فهي سنة الرسول، ألنهم ال يقولون من السنة إال وهم يقصدون  

 .م. وهذا من ورعهمسنة الرسول عليه الصالة والسال 

إذا قال التابعي: )من السنة(، هنا يقصد سنة الصحابة، وليس سنة الرسول، 

 
ً

 . وذكر الشيخ لها مثاال

ِمرنا،  
ُ
أ الصحابي:  قال  إذا  الناس..  ِمر 

ُ
أ نهينا،  مرنا، 

ُ
أ الصحابي:  قول  الخامس 

ِمر 
ُ
أ الرسول،  هو  الناهي  ُنهينا:  والسالم.  الصالة  عليه  الرسول  يقصدون  أنهم  معروف 

الناس: اآلمر هو الرسول صلى هللا عليه وسلم. فهذا مرفوع حكًما. لو قال لنا قائل: هل  

واف الوداع؟ نقول: ال، يقول: ما الدليل؟ نقول: الدليل قول  يجوز لإلنسان أن يترك ط

عباس   ابن  كالم  هذا  تقول:  بالبيت،  عهدهم  آخر  يكون  أن  الناس  ِمَر 
ُ
أ عباس:  ابن 

أمرهم، ألنه   الذي  الرسول هو  أن  ِمَر( يقصد 
ُ
)أ الصحابي  إذا قال  نقول: ال،  موقوف، 

َت  ِ
ّ
شّرِع، التشريع يؤخذ منه. كذلك قول أنس: ُوق

ُ
لنا في قص الشعر وتقليم األظافر    امل

 ونتف اإلبط وحلق العانة أ 
َّ

َت لنا( من الذي وقت لهم؟  ال ِ
ّ
 نترك أكثر من أربعين ليلة. )ُوق

َت لنا( يقصد الرسول عليه الصالة والسالم، فتكون هذه مرفوعة حكًما ِ
ّ
 .إذا قال: )ُوق

يحكم به   السادس: أن يحكم الصحابي على ش يء بأنه معصية، هذا ال يمكن أن

 تبعه ملسو هيلع هللا ىلص    الصحابي إال أنه فهم من النبي
ً

أنه معصية. مثل حديث أبي هريرة أنه رأى رجال

بنظره يخرج من املسجد بعد األذان، قال أبو هريرة: أما هذا فقد عص ى أبا القاسم صلى 

أن أبي هريرة  عند  تقرر  كأنه  الرفع  يأخذ حكم  هذا  نقول:  هنا  عليه وسلم.  صالة    هللا 
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هذا  الجماعة.  صالة  تفوته  سوف  معناها  األذان  بعد  خرج  وهذا  واجبة،  الجماعة 

احتمال، واالحتمال الثاني أن الخروج من املسجد بعد األذان لغير ضرورة معصية، يعني  

لو قلت: ممكن يخرج من املسجد بعد األذان لكن يدرك الجماعة في مسجد آخر، فال 

ن املسجد بعد األذان، كنت فيه وأذن وخرجت لغير تكون معصية. أو يكون الخروج م

معصية،   بأنها  الصحابي  حكم  فإذا  معصية.  هذه  يقول:  الصحابي  تعود..  ثم  وضوء 

فيقصد معصية الرسول، يعني تقرر عند الصحابي أن الرسول كأنه قال لهم: إذا كنتم  

صام الذي  في مسجد وأذن املؤذن فال تخرجوا. ومن ذلك قول عمار رض ي هللا عنه: من  

ُيشك فيه فقد عص ى أبا القاسم صلى هللا عليه وسلم. ما هو اليوم الذي ُيشك فيه؟ يوم  

الثالثين من شعبان، في ليلة الثالثين من شعبان بيننا وبين رؤية هالل رمضان غيم، ما  

رأيناه، يحتمل أن يكون الهالل طلع وغدا أول رمضان، ويحتمل أن الهالل ما طلع وغدا  

ا، يوم الثالثين من شعبان مشكوك فيه هل هو من شعبان  اليوم الثال
ً
ثون من شعبان. إذ

أو رمضان؟ عمار يقول: من صام اليوم الذي ُيشك فيه فقد عص ى أبا القاسم صلى هللا  

ينهى عن ذلك. ويدل  ملسو هيلع هللا ىلص    عليه وسلم. ال يمكن أن يقول الصحابي هذا إال أنه يعلم أنه 

يحين، قال: »ال تقدموا رمضان بالصوم يوًما وال يومين، إال رجل عليه ما جاء في الصح

يقصد معصية   أنه  )معصية( فأكيد  الصحابي  قال  فإذا  فليصمه«.  كان يصوم صوًما 

 . الرسول عليه الصالة والسالم

السادس: قولهم عن الصحابي )رفع الحديث(، أو )يأِثُر الحديث( يأثره أي يجعله  

)ينميه( أي ينسبه إلى من فوقه، وهو الرسول، أو )يبلغ   من فوقه، وفوقه الرسول، أو

به( يعني عن الرسول. مثل هذه العبارات. وذكر قول سعيد بن جبير وهو من التابعين  

عن ابن عباس: الشفاء في ثالثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن 

ن الصحابي: رفع الحديث، الكي. قال سعيد بن جبير: رفع الحديث. فإذا قال التابعي ع

يعني إلى الرسول. وحتى لو لم يقل سعيد بن جبير )رفع الحديث(، في الحديث عبارة تدل 

ثالثة، شربة   في  الشفاء  الصالة والسالم. قال:  الرسول عليه  املتقدم كله كالم  أن  على 

الصحابي   يقول  ال  أمتي(  )أنهى  الكي.  عن  أمتي  وأنهى  نار،  وكية  محجم  وشرطة  عسل 

متي(، هذا كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم. وكذلك قول أبي هريرة: الفطرة خمس،  )أ 

وفي رواية عشر من الفطرة، ال يمكن أن الصحابي أتى بها، ال بد أنه سمعها من الرسول 

 . عليه الصالة والسالم 



 نسخة أولية 

135 

 

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم،  وهذه كلها مشعرات بأن هذه أحاديث مرفوعة 

بالحكم، حكمنا عليها بأنها من كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم. واملرفوع   لكنها مرفوعة

 .الصريح عرفناه

 . هلعلنا نكتفي بهذا القدر يا شيخ صالح. السالم عليكم ورحمة هللا وبركات -
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (13 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

ا  )مصطلح  كتاب  على  التعليق  من  عشرة  الثالثة  بن  الحلقة  محمد  لشيخنا  لحديث( 

 . صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

 .وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح املرعش ي، فأهال وسهال بالشيخ صالح

 . حياك هللا يا مرحبا -

 :قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 .واملوقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع -ب

رض ي هللا عنه: يهدم اإلسالم زلة العالم وجدال   مثاله: قول عمر بن الخطاب

 . املنافق العليم بالكتاب وحكم األئمة املضلين

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

أقسام: ثالثة  إلى  ينقسم  إليه  أضيف  من  باعتبار  الخبر  أن  اإلخوة  أيها    سبق 

صريًحا أو حكًما، والثاني املوقوف  ملسو هيلع هللا ىلص    املرفوع وسبق الكالم عنه، وهو ما أضيف إلى النبي 

 . والثالث املنقطع

ثبت   لو  الرفع، ألنه  له حكم  يثبت  إلى الصحابي، ولم  املوقوف ما أضيف  قال: 

ا بل مرفوًعا، وأنتم عرفتم ما معنى املرفوع حكًما
ً
. مر عليكم  حكم الرفع ما صار موقوف

أما  حكًما.  مرفوع  كله  هذا  كذا(،  السنة  )من  قال  أو  أمرنا(  )نهينا،  الصحابي  قال  إذا 

 قول  
ً

املوقوف ما أضيف إلى الصحابي فقط، من قوله أو من فعله، وذكر الشيخ مثاال

 العالم وجداُل املنافق بالكتاب وحكُم األئمة املضلين. هذا األثر 
ُ
عمر: يهدُم اإلسالَم زلة

عليه  أخرج الرسول  عن  ا 
ً
حديث وليس  عمر  قول  من  هذا  كتابه،  مقدمة  في  الدارمي  ه 
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أمر باألخذ عن الخلفاء  ملسو هيلع هللا ىلص    الصالة والسالم، لكن عمر صحابي أعلم بالشريعة، والنبي

 . الراشدين األربعة املهديين ومنهم الفاروق رض ي هللا عنه

ضيف إلى الصحابي ولم يُ 
ُ
رفع إلى الرسول، من قوله أو تقريره. املهم، املوقوف ما أ

)تقريره( الشيخ لم يفصل، )من تقريره( مثل موافقة عمر والصحابة للصديق في قتاله  

ألهل الردة، أقروه على ذلك. هذا التقرير وسبق القول، أما من فعلهم، اتفاق املهاجرين 

لب؛ ألن عبد واألنصار على أن الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان دون علي بن أبي طا

إال ويقولون:  بيت  أهل  املهاجرين واألنصار، ما من  يقول: استشرت  بن عوف  الرحمن 

م عثمان. ولذلك، اإلمام أحمد يقول: من قال: عليٌّ أحقُّ بالخالفة من عثمان فقد  قّدِ

م   )قّدِ يقولون  كلهم  واألنصار  املهاجرون  الصحابة،  هؤالء  واألنصار.  باملهاجرين  أزرى 

عف بن  وإقرارهم  عثمان  الصحابة،  قول  من  الشيخ  ذكره  وما  فعلهم.  من  فهذا  ان(. 

إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره   للصديق قتال أهل الردة إقرار، فما أضيف 

ا، ما لم يثبت حكم الرفع
ً
 .يسمى موقوف

 .واملقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده -جـ -

 . فانظروا عمن تأخذون دينكم مثاله: قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين

 .وقول مالك: اترك من أعمال السر ما ال يحسن بك أن تعمله في العالنية

  املقطوع الدرجة الثالثة، وهو ما نسب إلى التابعين أو تابعي التابعين؛ ألن النبي  -

الصحابة،   « قرن الرسول .خير الناس قرني. »ذكر الفضيلة في القرون الثالثة، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  

« تابعو التابعين، هذه ثالثة قرون.  م..ثم الذين يلونه»« التابعون،  ...ثم الذين يلونهم.»

مرفوع، وهذا في قرنه، وما أضيف إلى الصحابي هذا موقوف،  ملسو هيلع هللا ىلص    فما أضيف إلى النبي 

بع التابعي فهذا مقطوع. ابن  أو بعد موته، وما أضيف إلى التابعي أو تاملسو هيلع هللا ىلص    في زمن النبي

يسمى   ذلك،  على  ومات  بالرسول  مؤمًنا  الصحابي  رأى  من  هو  والتابعي  تابعي،  سيرين 

التابعي. قول ابن سيرين رحمه هللا: )إن هذا   تابعي. وسيأتي تعريف الصحابي وتعريف 

العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم(، ال تأخذ دينك عن مبتدع. وقول مالك: )اترك  

ن أعمال السر ما ال يحسن بك أن تعمله في العالنية(، ما استطعت من أعمال السر،  م

ا  
ً
ا، بل من تابعي التابعين، ألن مالك ا بينك وبين هللا. مالك بن أنس، ليس تابعيًّ اجعله سرًّ

شيخه نافع، ونافع تابعي، تلميذ ابن عمر. ولذلك يقولون: السلسلة الذهبية في الحديث 

نافع ع عن  فما  مالك  التابعي.  تابع  مالك  تابعي،  نافع  ابن عمر صحابي،  ابن عمر،  ن 
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أضيف إلى مالك يقال عنه مقطوع، مثل ما أضيف عن ابن سيرين، ابن سيرين تابعي،  

 . محمد بن شهاب الزهري تابعي، سعيد بن املسيب تابعي، والحسن البصري تابعي.. إلخ

 .اآلن سيعّرِف لنا الشيخ، من الصحابي ومن التابعي

 :الصحابي -

 ة حال الصحاب -ب                تعريف الصحابي   -أ

ا وفائدة معرفته -جـ
ً
 ث املكثرون من التحدي - د    آخرهم موت

ا به ومات على ذلكملسو هيلع هللا ىلص  الصحابي: من اجتمع بالنبي -أ
ً
 .أو رآه مؤمن

فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى اإلسالم كاألشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد 

بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم، فجيء به أسيًرا إلى أبي بكر، فتاب وقبل منه أبو 

 .بكر رض ي هللا عنه

ا من الصحبة، وأصال الصحبة ال تطلق    - الصحابي كما قال الشيخ سمي صحابيًّ

إال على املالزمة الطويلة، هذا األصل، إال النبي عليه الصالة والسالم، من لزمه أو رآه، 

ا. ليس الزًما أن يكون رآه فعبد هللا بن أم   آمن به وتكلم معه ساعة واحدة يعتبر صحابيًّ

يَر الرسول عليه الصالة والسالم. بعض الناس رأوا الرسول  مكتوم صحابي كفيف لم  

الصالة والسالم   الرسول عليه  بعد ما مات  إال  لم يسلموا  لكن  في حياته  وسمعوا منه 

 .وسيأتي الكالم عنهم

وآمن به ومات على اإلسالم،  ملسو هيلع هللا ىلص    لذلك أحسن تعريف، الصحابي من لقي النبي 

ا حتى لو ت  خللته ردة، وذكر الشيخ مثال األشعث بن قيس، صحابي ارتد يعتبر صحابيًّ

بمنع الزكاة، قاتله الصديق رض ي هللا عنه، بجيوشه والصحابة معه،  ملسو هيلع هللا ىلص    بعد موت النبي

ِبل منه  
َ
قاتلوا املرتدين فأسروا األشعث بن قيس، فجاء إلى الصديق فتاب وأقر بالزكاة، ق

اأبو بكر. هل ُيقال ليس صحاب  . يا؟ ال، ال يزال صحابيًّ

النبي ارتدوا بعد  العرب  إال ثالث مدن: مكة والطائف واملدينة. والبقية  ملسو هيلع هللا ىلص    كل 

ومقاتلة   الصديق  بحزم  بتوفيق هللا عز وجل  اإلسالم  إلى  ذلك  بعد  رجعوا  لكن  ارتدوا 

قالو  أنهم  ارتدادهم  باهلل ورسوله،  كفًرا  ليس  وارتدادهم  لهم.  في  الصحابة  يقول  ا: هللا 

 ﴿القرآن  
ً
ة
َ
َصَدق ْمَواِلِهْم 

َ
أ ِمْن   

ْ
ذ
ُ
الزكوات   [103]التوبة:  ﴾خ يأخذ  الذي  هو  الرسول  يعني 

والرسول مات فال نعطي أحًدا، قال الصديق: ال، الزكاة ال تسقط، ولي األمر يجمعها، 
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بعدي وهكذا الخليفة  ثم  جمع عندي، 
ُ
ت عليه وسلم،    وأنا خليفة رسول هللا صلى هللا 

 . تجمع

في حياته ولم يجتمع به كالنجاش ي، ومن ارتد ملسو هيلع هللا ىلص    ويخرج منه من آمن بالنبي  -

تل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في 
ُ
ومات على ردته كعبد هللا بن خطل ق

 .زمن عمر ومات على الردة

لكن    هؤالء ال يسمون صحابة، النجاش ي حاكم الحبشة أصحمة، آمن بالرسول   -

ا، أسلم وآوى الصحابة وحماهم، وقال: أنتم سيوم في أرض ي، من سبكم غرم، من  سرًّ

املسو هيلع هللا ىلص   سبكم غرم. وصلى النبي  . عليه صالة الغائب حينما مات، لكنه ال يسمى صحابيًّ

الديني    -ولم يذكره الشيخ رحمه هللا    -ومنهم   ضغاطير، وقيل ضغاطر، الرجل 

إلى هرقل  ملسو هيلع هللا ىلص    رقل في األمور الدينية، كبير القساوسة. حينما أرسل النبيالثاني والنائب له

وسأله   حرب  بن  بسفيان  وجيء  العرب  من  كان  من  هرقل  واستدعى  لإلسالم  يدعوه 

في  املوعود  النبي  هذا  قال:  رأيه،  يسأله  ضغاطر  على  هرقل  عرض  العشرة،  األسئلة 

هللا وأنه رسول هللا. قال له هرقل: أنت جريء عرضت    التوراة، وإني أشهد أن ال إله إال

أنه أسلم،  القساوسة والرهبان  أمام  يوم األحد وأعلن  الكنيسة  للخطر. فجاء  نفسك 

ا مع أنه آمن بالرسول وفي حياة الرسول، لكنه ما القاه، لم  فقتلوه. هذا ال يسمى صحابيًّ

 . ف الصحبة يلقه. فهو كالنجاش ي يدُعى له بالرحمة لكن ال يعطى وص

من مات على ردته كابن خطل، ُوجد متعلًقا بأستار الكعبة، أسلم وقتل مسلًما  

دمه. وملا  ملسو هيلع هللا ىلص    ثم ارتد، وعنده جاريتان تهجيان النبي صلى هللا عليه وسلم، فأهدر النبي

بها، قال:  الكعبة، يعني محتٍم  بأستار  ابن خطل متعلق   فتح مكة قالوا: يا رسول هللا، 

ا. وربيعة بن أبي بن خلف ارتد في زمن عمر ومات   اقتلوه. قتل مرتًدا، ال يسمى صحابيًّ

ا  . على الردة، ال يسمى صحابيًّ

ومن الصحابة عدد كثير وال يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن  -

ا
ً
 . قيل على وجه التقريب أنهم يبلغون مائة وأربعة عشر ألف

ألًفا، وهذا في كالمهم عن هذا ذكره الحافظ ابن حجر  - ، وقيل مائة وعشرين 

حجة الوداع. فقيل: مائة ألف، وقيل: مائة وعشرون ألًفا، ملسو هيلع هللا ىلص    عدد الذين حجوا مع النبي

وقيل: مائة وأربع وعشرون ألًفا. بعضهم ما رأى الرسول إال مرة واحدة في حجة الوداع، 

النبي لقيا  ولذلك،  ا.  صحابيًّ صفة  ملسو هيلع هللا ىلص    يسمى  ذلك  يأخذ  ساعة،  ولو  به،  واإليمان 
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النبي لغير  لكن  ا،  بد من صحبة  ملسو هيلع هللا ىلص    الصحبة، يسمى صحابيًّ ا ألنه ال  ال يسمى صحابيًّ

سنين طويلة. لو قيل: فالن صاحب فالن، معناها أنه يمش ي معه منذ زمن، أما أن تكون 

 . احبهثنتين أو أربعا فال يسمى صا جلسة أو 

ألًفا، ال شك أنهم صحابة، لكن ليسوا  طبعا ال شك أن املائة واألربع وعشرون 

على   وبقي  بالرسول  آمن  واحد  أول  املالزم،  منهم  متفاوتون.  فهم  واحدة،  بدرجة  كلهم 

الرسول  مع  سنة  وعشرين  ثالثا  الصديق  صحبة  هل  الصديق،  بكر  أبو  ملسو هيلع هللا ىلص   اإليمان 

ذي أسلم في السنة السابعة من الهجرة وأدرك من الرسول أربعة كصحبة أبي هريرة ال

 ؟سنوات أو ثالث سنوات ونصف؟ أين هذا من هذا

كان    -ب  - وإن  منهم  الواحد  رواية  تقبل  عدل  ذوو  ثقات  كلهم  والصحابة 

، ولذلك قالوا: جهالة الصحابي ال تضر
ً

 .مجهوال

عليهم ورسوله في عدة  والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن هللا أثنى  

يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسالمه وال يسأل عن حاله،  ملسو هيلع هللا ىلص    نصوص، وأن النبي

فقال: إني رأيت الهالل ملسو هيلع هللا ىلص    فعن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي

أتشهد أن محمًدا  »عم، قال:  « قال: ن؟ أتشهد أن ال إله إال هللا»يعني رمضان، فقال:  

هللا قال:  ؟رسول  نعم،  قال:  غًد »«  فليصوموا  الناس  في  أذن  بالل،  أخرجه  ايا   .»

 . الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان

كان   - ولو  منهم  الواحد  رواية  قبل 
ُ
ت ثقات،  وكلهم  عدول  كلهم  الصحابة:  حال 

ء من البادية، ويبدو أنه  مجهول الحال. يكفي أن ُيقال أنه صحابي. هذا رجل أعرابي جا

جاء مرة واحدة إلى املدينة. قال: يا رسول هللا، أنا رأيت الهالل، هالل رمضان. الرسول 

أراد أن يتأكد هو مسلم أم كافر، )أتشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا؟( قال:  

ِبل شهادته واعتبر  
َ
ق الناس فليصوموا غدا.  في  أذن  يا بالل  أنه  نعم، قال:  صحابيا مع 

مجهول الحال، ال يعرف اسمه من وكم جلس عند الرسول. وكذلك ابن عمر، معروف 

  وكان صغيًرا. قال: تراءى الناس الهالل على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، فأخبرت النبي

إله إال أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. هنا لم يسأل الرسول ابن عمر )أتشهد أن ال  ملسو هيلع هللا ىلص  

هللا وأن محمًدا رسول هللا(، ما سأله ألنه يعرف أنه مسلم، لكن ذاك أعرابي أول مرة  

يراه، قال أنت مسلم؟ تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا؟ قال نعم. قال: أذن 

يا بالل ليصوم الناس غدا. الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، ال ُيطعن فيهم.. ما دام 
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الحديث صحابيًّ  لو جاء في  يعني  يقول: )ال تضر جهالته(،  الشيخ  يكفي. ولذلك  ا فهذا 

فقال: يا رسول هللا، إني وقعت على أهلي في رمضان. هذا ملسو هيلع هللا ىلص    نقول: جاء رجل إلى النبي

الرجل غير معروف، مبهم، نقول: اإلبهام في املتن ال يضر، ألن هذا صحابي، بما أنه جاء  

ل فهو صحابي، وال يضرنا أال نعرف اسمه ألنه صحابي، لكن قد نحتاج أن  وكلم الرسو 

نبحث عن اسمه لكي ُيذكر في املناقب، )ومن مناقبه كذا، وهو الذي حصل له كذا..(  

لكن كوننا لم نعرف اسمه فال يضر في متن الحديث. لكن الجهالة واإلبهام في السند هي  

 ابن ماجه: حد 
ً

ثنا زيد عن خالد عن رجل عن أحمد.. من هو  التي تضر، كأن يقوم مثال

في متن   اإلبهام  أما  يرد،  أو  الحديث  يقبل  السند مؤثر، وعليه  في  اإلبهام  الرجل؟ مبهم. 

 . الحديث ال يضر

 : ثم قال رحمه هللا  -

ا على اإلطالق: عامر بن واثلة الليثي، مات بمكة سنة   -جـ
ً
وآخر الصحابة موت

بمكة وآخر من مات باملدينة محمود بن الربيع من الهجرة، فهو آخر من مات    110

 .هـ99األنصاري الخزرجي مات سنة 

هـ وفي  86وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن األسقع الليثي مات سنة  

 . هـ96حمص عبد هللا بن بسر املازني سنة 

 .هـ93وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك األنصاري الخزرجي مات سنة 

 . هـ87كوفة عبد هللا بن أبي أوفى األسلمي مات سنة وآخر من مات بال

 .هـ89وآخر من مات بمصر عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبيدي مات سنة 

ولم يبق منهم أحد بعد سنة عشر ومائة لقول ابن عمر رض ي هللا عنهما: صلى  

ليلتكم هذه، فإن رأس أرأيتكم  »في آخر حياته، فلما سلم قام فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص    بنا رسول هللا

 .« متفق عليهدمائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أح

 . وكان ذلك قبل موته بشهر كما رواه مسلم من حديث جابر

هذا في معرفة آخر من مات من الصحابة، ولم يذكر أول من مات ألنه مات   -

من   عنه  هللا  رض ي  مظعون  بن  عثمان  املدينة  في  املهاجرين  من  مات  من  أول  الكثير. 

وكانت اليهود يقولون: ال يولد    -املهاجرين من أهل مكة، وأول مولود للمهاجرين في املدينة  

بير، أبوه الزبير حواري النبي عليه الصالة والسالم. لكن  عبد هللا بن الز   - لكم إال يصاب  

بن واثلة   في مكة عامر  األماكن،  في  من آخر من مات من الصحابة؟ هنا ذكر اإلطالق 
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ا قبل أن يموت النبي 110الليثي، وذكر وفاته في  
ً
ملسو هيلع هللا ىلص    بشهر، فالنبيملسو هيلع هللا ىلص    . ذكر الشيخ حديث

ا  بداية  في  عليه  مات  ورجع  الوداع،  حجة  العاشرة  السنة  ففي  عشرة،  الحادية  لسنة 

الصالة والسالم وجلس إلى ربيع األول، الشهر الثالث من السنة الهجرية ثم مات. وقبل  

أن يموت بشهر قال: »أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو 

خنا بتاريخ الهجرة بعد السنة العاشرة، اليوم على ظهر األرض أحد«، مائة سنة، لو أرَّ 

، وفعال هذا الصحابي عامر الليثي رض ي هللا عنه مات سنة  110يعني آخر من سيعيش  

هـ بمكة، آخر من مات زمًنا. آخر صحابي على اإلطالق عامر بن واثلة الليثي رض ي  110

 . هللا تعالى عنه 

هـ. في الشام واثلة بن  99آخر من مات باملدينة محمود بن الربيع األنصاري، سنة  

هـ. في 93هـ. في البصرة أنس بن مالك  96هـ. في حمص عبد هللا بن بسر،  86األسقع، سنة  

هـ. لو جاءنا شخص 89  - زبيدي من اليمن    -مصر عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبيدي  

ا، كيف يكون    115وقال: فالن صحابي مات سنة   من الهجرة، نقول: ال، ال يكون صحابيًّ

ا؟ الرسول قال: مائة سنة من وقت كالمنا ال أحد يبقى، وهذا قاله قبل أن يموت ص حابيًّ

ا 115هـ، وأنت تقول 10بسنة، بالتاريخ الهجري   . مات، ال يمكن أن يكون صحابيًّ

ا أمران -
ً
 :وفائدة معرفة آخر الصحابة موت

 . أحدهما: أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوى الصحبة

 . الثاني: أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع

( يقال أنه ليس بصحابي، للحديث.  110األولى واضحة، من تأخر موته بعد الـ)  -

منقطع. مثال راٍو ذكروا أنه  من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية، حديثه عن الصحابة  

هـ وآخر من  109هـ، ويحدث أنه لقي الصحابة، نقول: ال، هذا مستحيل.  109ولد سنة  

هـ، يعني كان عمره سنة، فهل يقال أن )سنة( سن  110مات عامر الليثي رض ي هللا عنه  

تمييز وهذا أدرك؟ ال. حديثه عن الصحابة منقطع، هناك أناس بينه وبين الصحابة، ال  

 . أن يخبر بهم وإال ال يقبل حديثه  بد

تجاوز    -د  - والذين  عنهم،  األخذ  فكثر  التحديث  أكثروا  من  الصحابة  من 

 :الحديث عنهم األلف هم 

 . (5374أبو هريرة رض ي هللا عنه، روي عنه ) -1

 .(2630عبد هللا بن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنهما، روي عنه ) -2
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 .(2286عنه )أنس بن مالك رض ي هللا عنه، روي  -3

 .(2210عائشة رض ي هللا عنهما، روي عنها ) -4

 . (1660عبد هللا بن عباس رض ي هللا عنهما، روي عنه )  -5

 . (1540جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما، روي عنه ) -6

 .(1170أبو سعيد الخدري رض ي هللا عنه، روي عنه ) -7

ا من غيرهم عن النبي وال يلزم من كثرة التحديث عن هؤالء أن يكونوا أكثر  
ً
  أخذ

ألن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته كحمزة رض ي هللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلص  

أو   أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رض ي هللا عنه،  النبي صلى هللا عليه وسلم،  عم 

فة، أو غير  األمرين جميًعا كأبي بكر رض ي هللا عنه فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخال 

 . ذلك من األسباب

الشيخ أراد أن يذكر أن الصحابة ليسوا درجة واحدة في العلم والرواية، فمنهم   -

املكثرون ومنهم مكثر لكن لم يأخذ عنه الكثير، فليس بارًزا في التحديث. أشهر الصحابة  

ة  راوية اإلسالم أبو هريرة، أكثر من خمس  -ونحن نتكلم عن الحديث ورجال الحديث    -

( سمعها 5374آالف حديث نقلها عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ال يلزم أن تكون كلها )

ثلثها أو خمسها من أبي بكر، من  ملسو هيلع هللا ىلص    من الرسول  مباشرة، ال، قد يكون سمع ربعها أو 

ثقات.    من قديم ومعه، فسمع منهم وهمملسو هيلع هللا ىلص    عمر، من الصحابة الذين كانوا مع النبي 

الذين   األربعة  العبادلة  من  وكان  الخطاب،  بن  عمر  بن  هللا  عبد  املكثرين  من  كذلك 

عرفتموهم، من صغار الصحابة. أنس بن مالك من صغار الصحابة وأخذ من الرسول 

  صلى هللا عليه وسلم، عائشة رض ي هللا عنها زوجة النبي صلى هللا عليه وسلم، فعلم النبي 

يروين  ملسو هيلع هللا ىلص    بيته أكثر من يرويه عائشة رض ي هللا عنها، وإن كانت بعض زوجات النبيفي  ملسو هيلع هللا ىلص  

 . لكن أحاديثهن قليلة 

عبد هللا بن عباس من صغار الصحابة، عبد هللا بن عباس كان يأخذ العلم من  

الصحابة من الكبار، يأخذ من علي بن أبي طالب، يأخذ من عمر، يسأل أبا بكر، يسأل  

ثمان، فيجمع الكثير من أحاديث الرسول. جابر بن عبد هللا بن حرام األنصاري كذلك  ع

 . من املكثرين من أهل املدينة. أبو سعيد الخدري من املكثرين، من أهل املدينة

من  ليسوا  والبقية  ثالثة،  مالك،  بن  وأنس  املدينة  أهل  من  سعيد  وأبو  جابر 

مر قرش ي، وعائشة قرشية، وعبد هللا بن عباس  املدينة. أبو هريرة دوس ي، وعبد هللا بن ع
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قرش ي. لكن هل معنى أن هؤالء أكثر املحدثين أنهم أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

وعبد الرحمن بن عوف وعامر.. ال، أولئك انشغلوا عن التحديث، منهم من مات مبكًرا، 

ن الرسول الكثير، مع  كحمرة عم الرسول مات في أحد في السنة الثالثة للهجرة ما روى ع

أقوى  الرسول، من  أنه صحابي. عثمان رض ي هللا عنه أسلم قديما من عهد مكة ومع 

الصحابة وأوثقهم لكنه مشغول ال يجلس إلى الناس يحدثهم، مشغول بالخالفة، وكان 

تل عمر وصار هو الخليفة، انشغل بما هو أهم. أو اجتمع له األمرين، أبو 
ُ
وزير عمر، ق

الصديق   النبيبكر  بعد  موته،  يحدث  ملسو هيلع هللا ىلص    تقدم  حتى  بقي  ما  ومات،  وأشهر،  بسنتين 

الناس، وانشغل كذلك بالخالفة وحروب املرتدين. أو غير ذلك من األسباب. فليس معنى  

  -أنه صحابي أنه ال بد أن يكونوا كلهم مكثرين من الرواية. هؤالء املكثرون من الرواية  

 . عن كبار الصحابة كلهم يأخذون  - السبعة 

 :املخضرم -

 ه حكم حديث -ب           تعريفه -أ

 . ولم يجتمع بهملسو هيلع هللا ىلص   املخضرم: من آمن بالنبي -أ

واملخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار  

 . التابعين

 :وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو أربعين شخًصا، فمنهم

قيس، األسود بن يزيد، سعد بن إياس، عبد هللا بن ُعكيم، عمرو األحنف بن  

 .بن ميمون، أبو مسلم الخوالني، النجاش ي ملك الحبشة

هو   - من  املخضرم.  يسمى  من  بينهما  معروف،  والتابعي  معروف،  الصحابي 

يقول: في حياته لكنه لم يره، لم يجتمع به. بعضهم  ملسو هيلع هللا ىلص    املخضرم؟ هو من آمن بالنبي

املخضرمون هم من كبار التابعين، وبعضهم يقول: ال، ال يعتبر من كبار التابعين، يعني  

 .يجعلهم في درجة فوق ذلك، مستقلة بين الصحابة والتابعين، مستقلة )املخضرمون(

مثل   ُيذكر،  لم  وبعضهم  شخًصا،  أربعين  إلى  أوصلهم  بعضهم  عددهم؟  كم 

ف هرقل  نافس  الذي  لكم،  ذكرته  يعتبر  ضغاطير  السياسية،  وليس  الدينية  القيادة  ي 

حديث   هو  يهمنا  ما  رآه.  ما  لكنه  بالرسول  آمن  مخضرًما،  يعتبر  والنجاش ي  مخضرًما. 

املخضرم. من رأى النبي عليه الصالة والسالم في حياته لكن ما آمن به إال بعد موته، فهل  

 . نعلق عليه يقال له مخضرم أم ال؟ هذا لعله يأتي الكالم عنه، وإن لم يأتي 
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ا أم يعتبر مقطوًعا
ً
 ؟ حديث املخضرم يعتبر موقوف

وحديث املخضرم من قبيل مرسل التابعي، فهو منقطع وفي قبوله ما في   -ب  -

 . قبول مرسل التابعي من الخالف

إذا كان الذي   - وستمر علينا بعد قليل    - يعني حكمه حكم التابعي. املخضرم    -

 .ن املسقط تابعي آخر فهنا ال بد أن نعرف منأسقطه الصحابي فال يضر، أما إذا كا 

 :التابعي -

ا بالنبي -أ
ً
 .ومات على ذلكملسو هيلع هللا ىلص  التابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمن

كبرى وصغرى   -ب والتابعون كثيرون ال يمكن حصرهم، وهم ثالث طبقات: 

 . وبينهما 

فالكبرى: من كان أكثر روايتهم عن الصحابة، مثل: سعيد بن املسيب، وعروة  

 .بن الزبير، وعلقمة بن قيس

والصغرى: من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إال بالعدد القليل من 

 . هيم النخعي، أبي الزناد، يحيى بن سعيدالصحابة، مثل: إبرا

والوسطى: من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، مثل: الحسن 

البصري، محمد بن سيرين، مجاهد، عكرمة، قتادة، الشعبي، الزهري، عطاء، عمر 

 . بن عبد العزيز، سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب

لم يؤم  - أن من  العلم ذكر  أهل  ثم مات بعض  بالنبي صلى هللا عليه وسلم،  ن 

الرسول وبعد موت الرسول أسلم، نقول هذا مخضرم، لكن فرق بين من آمن بالرسول 

في حياة الرسول، وتمنى أن يلقى الرسول وما رآه، فهذا يسمى مخضرم. على كل حال، 

في  تعريف التابعي، من هو التابعي؟ من اجتمع بالصحابي، وال يلزم الصحابة كلهم يك

مات سنة   آخر صحابي  تعرفون  واحد،  مؤمًنا  110صحابي  بالصحابي  اجتمع  فمن  هـ. 

ا   - يعني مسلًما  -بالرسول   . ومات على اإلسالم، يسمى تابعيًّ

وذكر أن التابعين طبقات، كبار التابعين وصغار التابعين، وأوساطهم. من كبار  

ا إال إذا رأى الصحابي، التابعين؟ ليس الكبر في العمر، كلهم رأوا الصحابة، ال يس مى تابعيًّ

ولذلك جاء في الحديث: تغزون ويقال هل فيكم أحد من أصحاب الرسول صلى هللا عليه  

وسلم؟ يقال: نعم، قال: فُيفتح لكم. قال: ثم تغزون، فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدا  

فتح لكم، يقولون: نعم، قال: في  - من التابعين    - من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم؟  
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قال: ثم تغزون، فيقال: هل فيكم من رأى من صاحب أصحاب الرسول؟ قال: نعم. قال:  

 . فيفتح لكم. والحديث في الصحيح 

التابعون الكبار الذين أكثر روايتهم عن الصحابة، سعيد بن املسيب في املدينة،  

س كان يروي  عروة بن الزبير وهو الراوي عن خالته عائشة وهو في املدينة، وعلقمة بن قي 

ألن   املدينة  في  يعني  مدنيون،  وهؤالء  التابعين،  كبار  يسموا  الخطاب،  بن  عمر  عن 

الصحابة كانوا في املدينة، قبل أن يتفرقوا. في عهد عمر كانوا كلهم في املدينة، بعد مقتل 

إلى  فمنهم من ذهب  البلدان،  في  ينتقلون  لهم فصاروا  أذن  الخالفة  وتولي عثمان  عمر 

 . ذهب إلى مكة ومن ذهب إلى البصرة.. تنقلوا  الكوفة ومن

صغار التابعين من أكثر روايتهم عن التابعين، ولم يلقوا من الصحابة إال عدًدا 

قليال، لكنه ما دام لقي من الصحابة فهو تابعي. مثل إبراهيم النخعي، وأبي الزناد، ويحيى  

 . خعي من الفقهاء السبعةبن سعيد القطان، هؤالء يعتبرون صغار التابعين. إبراهيم الن

التابعين،  كبار  وعن  الصحابة  عن  روايتهم  أكثر  التابعين  من  الوسطى  الطبقة 

بن سيرين، مجاهد  البصرة، محمد  في  البصري  الحسن  االثنين.  بين علم  يعني جمعوا 

وعكرمة وقتادة تالميذ ابن عباس، وعامر الشعبي، الزهري ابن شهاب كان يأخذ عن ابن  

بي رباح كان يأخذ عن ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز أدرك أنس بن  عمر، عطاء بن أ 

مالك وأخذ عنه، سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب، سالم نقل عن أبيه عبد هللا  

 . بن عمر الصحابي. هذه الطبقة الوسطى 

عندي مثل املداخلة. هذه الصحبة أو ما يسميه العلماء بشرف الصحبة، انظر   -

سمون طبقات الناس بحكم قربهم إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فال  كيف العلماء يق

ولو لساعة تثبت له الصحبة ويعلو ويشرف. وهذا ما نسمع ملسو هيلع هللا ىلص    أفضل من رجل رأى النبي

بعض العلماء يقولون: فالن من التابعين له مقام عظيم، إال أنه ال ينافس الصحابة في  

ولو كانت لحظات قضاها مع النبي صلى هللا عليه وسلم.  شرف الصحبة في ش يء، حتى  

 ؟ إلى أي درجة يرجح الصحابي على التابعي في شرف الصحبة، ولو بساعة

النبي  - وآمن به درجته عالية جدا، واألحاديث في فضل ملسو هيلع هللا ىلص    ال شك أن من رأى 

سئل: أيهما أفضل، عمر    -على ما أظن    -الصحابة يدخل فيهم. ولذلك سئل اإلمام مالك  

بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ قال: وه! وهللا لغبار في أنف معاوية خير من  

وكتب الوحي، فتأتي بأحد التابعين  ملسو هيلع هللا ىلص    العزيز. هذا صحابي رأى النبي   ألف عمر بن عبد 
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لم يَر الرسول عليه الصالة والسالم فتجعله أفضل منه؟ مستحيل، الصحبة لها دور،  

من   -)هؤالء أصحابي(، أصحابه نقلوا عنه، رأوا النبي صلى هللا عليه وسلم. كان بعضهم  

بين إخواني، قال  -التابعين وغيرهم   وا: كما قال عليه الصالة والسالم: وددت أن أكون 

افتدى   لو  يتمنى  أنتم أصحابي، إخواني من  ألسنا إخوانك؟ قال:  يا رسول هللا،  قالوا: 

الصالة والسالم.   الرسول عليه  يرى  يدفع كل ماله وأهله حتى  يراني.  بماله وأهله حتى 

ونحن إخوانه، يتمنى أحدنا أن يكون كل    الرسول عليه الصالة والسالم يتمنى أن يرانا،

ولو لحظة واحدة. لكن الحمد هلل، قد يكرم هللا بعض ملسو هيلع هللا ىلص    ما عنده يقدمه حتى يرى النبي

املؤمنين في منامهم أن يروا الرسول عليه الصالة والسالم، وقد قال النبي صلى هللا عليه  

ا،   فإن الشيطان ال يتمثل بي«. لكن ال بد ملن يقول:  وسلم: »من رآني في املنام فقد رآني حقًّ

 حليق اللحية ذا  
ً

رأيت الرسول في املنام، أن نقول له: صفه لنا. إن قال مثال: رأيت رجال

في   املوجودة  الرسول  بأوصاف  لنا  أتى  لو  لكن  الرسول،  ليس  هذا  ونظارات،  شوارب 

املنكبين، وجهه أبيض    الشمائل، رجل ليس بالطويل البائن وكان ربعة في قومه، عريض

مشوب بحمرة، له لحية كثة.. نعم نقول: فعال هذا رسول هللا، والشيطان ال يتمثل به.  

لكن الشيطان قد يأتيك في املنام ويتمثل بأبيك وأمك وجدك. على كل حال، كما قال  

ا  الشيخ ابن باز: ليس من شرط اإليمان أن املؤمن ال بد أن يرى الرسول في املنام. كثير من

ال يرى الرسول في املنام ملا جعل هللا في قلوبهم من إيمان، وبعضهم قد يكون فيه ضعف  

 . إيمان فيرى الرسول فينتهي عن هذا الش يء.. إلخ

ومما ذكر في هذا، ومما يؤثر في النفوس حقيقة، حال ذلك التابعي عبد الرحمن   -

هللا عليه وسلم، فلما   بن عسيلة الصنابحي، وهو من أهل اليمن، هاجر ليرى النبي صلى

 . كان بالجحفة نادى مناٍد: دفنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

النبي   - فجاءه خبر وفاة الرسول عليه الصالة ملسو هيلع هللا ىلص    صحيح، هاجر ألجل أن يرى 

والسالم، ولكن كما قال أنس حينما سأل النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: يا رسول هللا، 

يحب القوم وملا يلحق بهم. قال عليه الصالة والسالم: »من أحب قوًما لحق  إن الرجل  

 .وأبا بكر وعمر، وأرجو أن ألحق بهمملسو هيلع هللا ىلص  بهم«. قال أنس: وهللا إني ألحب الرسول 

 .إال خمس لياٍل ملسو هيلع هللا ىلص  هذا الصنابحي لم يكن بينه وبين أن يرى النبي -

نكت لعلنا  صالح،  الدرس  شيخ  وتعالى  تبارك  هللا  بإذن  ونكمل  القدر،  بهذا  في 

 .القادم في اإلسناد
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (14 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى   أيها اإلخوة واألخوات، السالم

عثيمين   بن  صالح  بن  محمد  شيخنا  كتاب  على  التعليق  من  عشرة  الرابعة  الحلقة 

 .)مصطلح الحديث(

وفي مطلع هذا اللقاء، يسرنا ويسعدنا أن نرحب بالشيخ صالح املرعش ي، فأهال 

 . وسهال بك يا شيخ صالح

 .وحيا هللا اإلخوةمرحبا، حياك هللا يا شيخ جمال  -

 : توقفنا عند اإلسناد في الحلقة السابقة. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 د اإلسنا

 د أصح األساني -جـ       أقسامه -ب    تعريفه  -أ

 . : رواة الحديث الذين نقلوه إلينا-ويقال السند  -اإلسناد  -أ

ابن  عن  مالك،  أخبرنا  يوسف،  بن  هللا  عبد  حدثنا  البخاري:  قول  مثاله: 

قال: »ال تباغضوا وال ملسو هيلع هللا ىلص    شهاب، عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه، أن رسول هللا

ا وال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 
ً
تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوان

 .ليال«

 . بن يوسف، ومالك، وابن شهاب، وأنس بن مالكفاإلسناد: عبد هللا

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

في اللقاء املاض ي كان الكالم على املوقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، واملقطوع 

ا  هو  من  وتعريف  التابعي،  إلى  أضيف  ما  هو وهو  ومن  التابعي  هو  ومن  لصحابي 

أواسط  التابعين،  صغار  التابعين،  كبار  التابعين:  طبقات  على  والكالم  املخضرم، 

 .التابعين بالنسبة ملن أخذوا عنهم ال بالنسبة ألعمارهم
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الكالم اليوم عن السند. السند هو سلسلة رواة الحديث، فالن عن شيخه عن  

الرسول صلى هللا إلى  إلى أن يصل  الذين نقلوه  شيخه   عليه وسلم. قال: رواة الحديث 

ت 
َ
ن ُدّوِ الهجري،  الثاني  القرن  نت في  ُدّوِ السنة  يا إخوان،  إلينا، وذكر األئمة املصنفين.. 

في   مالك  أحمد،  وقبلهم  داود،  وأبي  ومسلم  كالبخاري  الحفاظ  كتبوا،  األئمة  ِتبت، 
ُ
وك

 صحيح البخاري، ملسو هيلع هللا ىلص    املوطأ..إلخ، يذكرون بينهم وبين النبي
ً

عن من أخذوا الحديث. مثال

رواة البخاري قرابة ألف شيخ روى عنهم، هنا البخاري قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف،  

قال أخبرنا مالك، وهو مالك بن أنس األصبحي إمام دار الهجرة. عبد هللا بن يوسف ثقة  

بن شهاب الزهري، قرش ي،    ومالك ثقة، قال: عن ابن شهاب، وهو محمد  - شيخ البخاري    -

بين   كم  قيل:  لو  مالك، صحابي.  بن  أنس  عن  تابعي،  زمانه،  في  بالسنة  الناس  أحفظ 

البخاري وبين الرسول؟ أربعة رجال، عبد هللا بن يوسف، ومالك، وابن شهاب الزهري، 

أربع طبقات، أربعة رجال. وقد قلت لكم:   وأنس بن مالك. يعني بين البخاري والرسول 

ا، يعني بين البخاري والرسول ثالثة رجال فقط.  البخاري   ا ثالثيًّ
ً
فيه ثالثة وعشرون حديث

 
ً

 .وهذا ما يسمى اإلسناد العالي، وإن كانوا أكثر يسمى إسناًدا نازال

نتكلم عن  تباغضوا..(، نحن  املتن )ال  الحديث،  هذا يسمى اإلسناد، دعونا من 

وابن   ومالك  يوسف  بن  اإلسناد: عبد هللا  يسمى  اإلسناد.  مالك. هذا  بن  وأنس  شهاب 

 .إسناًدا 

 . وينقسم إلى قسمين: عال ونازل  -ب -

 .فالعالي: ما كان أقرب إلى الصحة، والنازل عكسه

 .والعلو نوعان: علو صفة وعلو عدد

في    -1 الرواة  العدالة من  أو  الضبط  في  أقوى  الرواة  أن يكون  الصفة:  فعلو 

 . إسناد آخر

 . رواة في إسناده بالنسبة إلى إسناد آخروعلو العدد: أن يقل عدد ال -2

ا ألنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان   وإنما كانت قلة العدد علوًّ

 . أقرب للصحة

قال: اإلسناد إما عاٍل أو نازل. اإلسناد العالي أقرب إلى الصحة ألن العدد قليل    -

حتمال الخطأ موجود، أن  فاحتمال الخطأ فيهم قليل. أما اإلسناد النازل عددهم أكثر فا

يتوهم أحدهم أو عدم ضبطه..إلخ. ثم ذكر أن العلو نوعان: علو صفة وعلو عدد. فعلو  
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الصفة أن يكون الرواة في سند أقوى في الضبط والعدالة من الرواة في سند آخر. يعني،  

، السلسلة الذهبية: مالك عن نافع عن ابن عمر، أقوى الرجال في األسانيد هؤالء الثالثة

أقوى سلسلة، بخالف لو أتيت بغيرهم ال يصلون لنفس القوة، هنا يسمى سنًدا عالًيا، 

ا إمام دار الهجرة، عن نافع مولى ابن عمر التابعي الحافظ، عن الصحابي  
ً
ألن فيه مالك

علو   الثاني:  قليل.  العدد  ألن  عدد  علو  وحتى  علو صفة.  هنا  عمر.  ابن  السنة  حافظ 

أربعة رجال، ووجدنا إسناًدا ملسو هيلع هللا ىلص    ا عند أبي داود بينه وبين النبيالعدد. إذا وجدنا إسنادً 

عند الترمذي بين الترمذي والرسول خمسة رجال. أيهما أولى بدرس إسناده؟ إسناد أبي  

داود ألنه رباعي، سنده عاٍل، فندرس أحوال الرواة، أكلهم عدول ثقات؟ رواية أبي داود 

اية الترمذي ألن رواية الترمذي خماسية. أحياًنا يكون رباعًيا وسنده أعلى وأقوى من رو 

لكن كلهم أقوياء. اآلن صار    -سند نازل    - لكن فيه من ضبطه ضعيف، ويكون خماسًيا  

 . العلو في الصفة

 .والنزول يقابل العلو فيكون نوعين: نزول صفة ونزول عدد -

فنزول الصفة: أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في    -1

 . إسناد آخر

 . ونزول العدد: أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر -2

هو نفس ما ذكرناه قبل قليل في السند العالي، كذلك يكون في النازل، نزول في   -

ا، الصفة في ضبط الرواة، ونزول في العدد ، يعني عدد كثير. أحياًنا يكون الحديث سباعيًّ

والرسول صلى هللا عليه وسلم،    - املؤلف    -يعني سبعة رجال بين املصنف صاحب الكتاب  

 . هذا نازل كثيرا 

وقد يجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد في إسناد واحد فيكون عالًيا   -

 . من حيث الصفة ومن حيث العدد

 من وقد يوجد أحدهما دون  
ً

اآلخر فيكون اإلسناد عالًيا من حيث الصفة نازال

حيث العدد أو بالعكس، وفائدة معرفة العلو والنزول: الحكم بالترجيح للعالي عند  

 .التعارض

يذكر    - النازل  الحكم،  في  الخبر،  في  تعارضا  نازل،  تعارض سند عاٍل وسند  إذا 

على نقدر  ال  متعارضة  وكلها  حكًما،  يذكر  والعالي  نقدم    حكًما  الحديثين،  بين  الجمع 

 . السند العالي ألنه عاٍل، وأضبط ملنقولهم
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والتحقيق أنه ال يحكم إلسناد معين بكونه أصح األسانيد وإنما يحكم له    -جـ

بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو املوضوع، فيقال: أصح أسانيد أبي بكر، أصح  

وقد ذكروا أصح األسانيد بالنسبة أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول.  

 :إلى الصحابة، فمنها 

أصح األسانيد إلى أبي هريرة رض ي هللا عنه: الزهري عن سعيد بن املسيب عن 

 .أبي هريرة

وأصح األسانيد إلى عبد هللا بن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنهما: مالك عن 

 . نافع عن ابن عمر

 .نه: مالك عن الزهري عن أنسوأصح األسانيد إلى أنس بن مالك رض ي هللا ع

 . وأصح األسانيد إلى عائشة رض ي هللا عنها: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

وأصح األسانيد إلى عبد هللا بن عباس رض ي هللا عنهما: الزهري عن عبد هللا 

 . بن عتبة عن ابن عباس

  وأصح األسانيد إلى جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما: سفيان بن عيينة عن 

 . عمرو بن دينار عن جابر

لو تالحظ هنا أن الشيخ يقول: ال ُيعطى اإلطالق العام، ال يقال )أصح األسانيد(.    -

بعض املحدثين يقول: أصح األسانيد السلسلة الذهبية: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وبعضهم ال، كما قال الشيخ، يقول بالنسبة، أصح األسانيد في أبي بكر فالن عن فالن 

ل الحجاز كذا، أصح األسانيد في حديث كذا كذا.. وأما عن فالن، أصح األسانيد في أه

الصحابة: أصح الناس رواية عن أبي هريرة قالوا: الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبي  

هريرة. الزهري تابعي، سعيد بن املسيب من أكابر التابعين، عن أبي هريرة. حديث عبد  

عن ابن عمر نفسه، ابن عمر   هللا بن عمر، أصحهم اإلمام مالك عن نافع مولى ابن عمر

 .والصحابة كلهم ينقلون عن الرسول 

أصح األسانيد عن أنس بن مالك هو اإلمام مالك عن محمد بن شهاب الزهري  

عن أنس بن مالك. تالحظون أن الزهري وابن مالك يتكرران، في األخذ عن عبد هللا بن  

ي أيضا في األخذ عن عبد عمر، في األخذ عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه، وسيأتي الزهر 

هللا بن عباس في إسناده، ألنه حافظ السنة كما يقال عنه، محمد بن شهاب الزهري. 

كذلك اإلمام مالك. أصح األسانيد عن عائشة ابن أختها عروة بن الزبير ابن أسماء بنت 
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أبي بكر، ويروي عن عروة ابنه هشام؛ هشام عن عروة عن عائشة. أصح األسانيد إلى  

 بن عباس: اإلمام الزهري عن عبيد هللا بن عتبة عن ابن عباس، يعني الزهري عبد هللا

عن عبيد هللا. أصح األسانيد عن جابر سفيان بن عيينة، يروي عن عمرو بن دينار عن  

 .جابر، عمرو بن دينار تابعي

وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه )شعيب( عن جده )أي جد أبيه شعيب،   -

ن عمرو بن العاص( فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح األسانيد وردها وهو عبد هللا ب

 .بعضهم بأن شعيًبا لم يدرك جده فيكون منقطًعا

والراجح أنها صحيحة ومقبولة، قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن 

بن  بحديث عمرو  يحتجون  وعامة أصحابنا  عبيد  وأبا  راهويه  بن  وإسحاق  املديني 

عن أبيه  عن  الناس   شعيب  َمن  البخاري:  قال  املسلمين.  من  أحد  تركه  ما  جده، 

 ؟ بعدهم 

وأما ردها بأن شعيًبا لم يدرك جده فمردوده بأنه قد ثبت سماع شعيب من 

جده عبد هللا فليس فيه انقطاع حينئٍذ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: أئمة اإلسالم 

 . قل إليه وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح الن

هذه دائما تمر في الحديث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اختلفوا ما   -

املراد بأبيه؟ أبو عمرو أم أبو شعيب؟ وعن جده، أجدُّ عمرو أم شعيب؟ من أبوه من  

التابعي، عن   جده؟ قالوا: عبد هللا بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب، عمرو تابع 

 بن عمرو بن العاص الصحابي. بعضهم يقول: هذا شعيب التابعي، عن جده عبد هللا

أصح األسانيد، بعضهم يقول: ال، ما أدرك جده عبد هللا بن عمرو بن العاص، فيكون 

منقطًعا. والشيخ يقول: الراجح أنه مقبول، واألئمة الكبار أحمد بن حنبل وابن املديني  

عن   أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  بحديث  يحتجون  راهويه  بن  يقول  وإسحاق  جده، 

 . البخاري: َمن الناس بعدهم؟ هؤالء األئمة الكبار احتجوا به

شيخ اإلسالم يقول: رواية )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( يحتج بها، أهم  

قبل الرواية. وكذلك بهز بن حكيم عن  
ُ
ش يء السند إلى عمرو بن شعيب، إذا كان تمام ت

 . الكالم أبيه عن جده، أبوه معاوية بن الحكم، كذلك نفس 

شيخنا هذه السلسلة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما اإلشكال   -

 ؟ فيها من حيث تركيبة عن أبيه عن جده
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 ؟ اإلشكال: الضمير يعود ملن؟ هل يعود لشعيب أم يعود لعمرو  -

 ؟ اآلن عندنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، من راوي الحديث اآلن -

ان راوي الحديث عمرو، وعمرو بن شعيب لو  من راوي الحديث؟ هم قالوا إذا ك   -

قيل أن أباه شعيب، فال مشكلة أن يروي االبن عن أبيه، لكن املشكلة أنك أتيت بجمال 

بن سعيد يروي عن جده. لو قلت عن أبيك كانت مقبولة، لكن عن جده؟ ما أدركه. هنا  

 .عمرو ما أدرك جده عبد هللا بن عمرو بن العاص. هنا قالوا إذا منقطعة

يعني هذه العبارة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يحتمل أن عمًرا روى   -

 .عن شعيب وهو أبوه، فال إشكال في هذا.

هذه ال إشكال فيها، لكن الكالم عن أن عمًرا روى عن جده، هنا ال ُيقبل ألنه    -

 . منقطع، لم يرِو عنه 

عن جده الذي   في مقاله عن جده، من الذي روى عن جده؟ هل هو شعيب نقل  -

 ؟ هو والد عمرو؟ أم أن عمًرا روى عن جده

 .ال، عمرو روى عن جد أبيه، وهو عبد هللا بن عمرو  -

 . هنا اإلشكال. -

املديني، وإسحاق،   - ابن  الكبار: أحمد وعلي  األئمة  الرواية هذه على كل حال، 

ال نقاش عمرو بن شعيب عن جده    والبخاري يرون أنها مقبولة، حتى شيخ اإلسالم يقول:

املؤلف   اإلمام  إلى عمرو. من  قبله،  السند  إلى  انظر  لكن  االتصال،  فيها، محمولة على 

انظر السند إذا وصل إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فال تناقش فيه ألنه محمول  

 .عندنا على االتصال

 . أنا قصدت أنه من بالغ في ردها ربما نظر إلى هذه االحتماالت. -

ال  - للراوي عمرو، وجده الصحابي، هذه منها،  ضمائر تعود ملن؟ فإن أعدتموه 

 . فهو منقطع، ما أدركه

 :املسلسل -

 ه فائدت -ب       تعريفه  -أ

 . املسلسل: ما اتفق الرواة فيه على ش يء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية  -أ
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ملسو هيلع هللا ىلص    مثاله فيما يتعلق بالراوي: حديث معاذ بن جبل رض ي هللا عنه أنه النبي 

قال له: »يا معاذ إني ألحبك، أوصيك ال تدعن في دبر كل صالة تقول: اللهم أعني على  

 . ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«

فقد ذكروا أن كل من حدث قال ملن رواه عنه، وأنا أحبك، فقل: اللهم أعني.. 

 . إلخ 

عمرو   حدثنا  صحيحه:  في  البخاري  قول  بالرواية:  يتعلق  فيما  بن ومثاله 

حفص، حدثنا أبي، حدثنا األعمش، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا عبد هللا )يعني ابن 

وهو الصادق املصدوق: »إن أحدكم ليجمع في بطن  ملسو هيلع هللا ىلص    مسعود( حدثنا رسول هللا

 . أمه أربعين يوًما ثم يكون علقة..« )الحديث(

 . فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة، هي: حدثنا

 .ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ: عن فالن عن فالن

 . أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث 

وفائدة املسلسل: بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم من بعض وعناية كل    -ب

 . واحد باتباع من قبله

أن   - املسلسل  بعدها.  بالتي  تمسك  واحدة  كل  حلقات  سلسلة  كأنه  املسلسل 

يروي الراوي الحديث باللفظ والصفة والهيئة مثلما سمعها من شيخه. يعني، لو كان  

السند الرسول مثال عليه ال صالة والسالم، ملا حدثهم ضحك، فيأتيك الصحابي أعلى 

يحدث التابعي، وبعدما يحدثه يضحك الصحابي، وملا يحدث التابعي تابع التابعي يحدثه  

بالحديث وإذا انتهى منه ضحك، وتابع التابعي يحدث تابع تابع التابعي وإذا أتم الحديث 

يها شيخه. هذا يسمى  يضحك. الحظ، ضبط الحديث وضبط الهيئة والحال التي كان عل

، وهذا يدل على قوة الضبط، يعني ضبط الرواية وضبط الحال والهيئة
ً

 . مسلسال

أخذ بيده قال: يا معاذ، وهللا إني ألحبك  ملسو هيلع هللا ىلص    وذكر حديث معاذ بن جبل، الرسول 

فال تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ  

ي دبر كل  مسك  إني ألحبك، فال تدعن  يا فالن  التابعين من طالبه، وقال:  د واحٍد من 

صالة.. وقالها له، وقال: هكذا حدثني رسول هللا. هذا التابعي ملا كبر وصار شيًخا، جاء  

 
ً

 . للتلميذ من تابعي التابعين ومسك بيده وقال نفس الكالم، تسلسل. يسمونه مسلسال
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ي )حدثنا فالن(، وفالن قال )حدثنا( الذي فوقه،  املسلسل بالرواية قول البخار 

هللا.   عبد  حدثنا  قالوا:  الصحابي،  إلى  وصل  أن  إلى  )حدثنا(  قال  بعده  الذي  وفالن 

ابن  هو  دائما  هللا،  عبد  حدثنا  أو  هللا،  عبد  قال  الحديث:  في  وجدت  إذا  باملناسبة، 

لو قالوا: قال عبد   مسعود. إذا كان غير ابن مسعود يقولون: ابن عمر، ابن عباس، لكن

هللا سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم.. قالوا: إذا قالوا )عبد هللا( فقط فهو )عبد هللا(  

الكبير، عبد هللا بن مسعود الصحابي، ابن أم عبد رض ي هللا عنه. ابن مسعود يقول:  

 . حدثنا رسول هللا.. إذا كله مسلسل بلفظة )حدثنا(

بأخذ بعضهم عن بعض وعناية كل واحد منهم  هذا املسلسل فائدته ضبط الرواة  

 . باتباع من قبله

وبمناسبة املسلسل، عندي سند مسلسل بقراءة سورة الصف، يعني هذا سند  

في قراءة سورة الصف. يعني هذا سند في قراءة سورة الصف غير السند العام في القرآن.  

والسالم   الصالة  عليه  الرسول  إلى  فوقهم  عمن  مشايخنا  عن  بقراءة أخذناه   
ً

مسلسال

سورة الصف. وأقرأها عليكم وتأخذونها عني. هذه إجازة سندية مسلسلة، تقول: حدثنا،  

عن  حامد  والشيخ  القاسم  املحسن  عبد  شيخه  عن  يحدث  املرعش ي  صالح  سمعنا 

الصف، وهي أصح سند   بسورة 
ً

الصالة والسالم مسلسال الرسول عليه  إلى  مشايخهم 

 .فمسلسل في القرآن وفي سورة الص

 . ولعلنا نختم به يا شيخ إذا تأذن لي

 مأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرحمن الرحي

َحِكيُم ﴿
ْ
َعِزيُز ال

ْ
ْرِض َوُهَو ال

َ ْ
َماَواِت َوَما ِفي األ ِ َما ِفي السَّ

َّ
َح ّلِِل ِذيَن آَمُنوا    *  َسبَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

وَن 
ُ
ْفَعل

َ
 ت

َ
وَن َما ال

ُ
ُقول

َ
ُبَر   *   ِلَم ت

َ
وَن   ك

ُ
ْفَعل

َ
 ت

َ
وا َما ال

ُ
ُقول

َ
ن ت

َ
ِ أ

َّ
ِذيَن    *  َمْقًتا ِعنَد َّللا

َّ
َ ُيِحبُّ ال

َّ
ِإنَّ َّللا

ْرُصوٌص  َياٌن مَّ
ْ
ُهم ُبن نَّ

َ
أ
َ
ا ك وَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّ

ُ
ِني   * ُيَقاِتل

َ
ون

ُ
ْؤذ

ُ
ْوِم ِلَم ت

َ
ٰى ِلَقْوِمِه َيا ق اَل ُموس َ

َ
 ق

ْ
َوِإذ

 ِ
َّ

َّللا َرُسوُل  ي  ِ
ّ
ن
َ
أ ُموَن 

َ
ْعل

َّ
ت د 

َ
َقْوَم  َوق

ْ
ال َيْهِدي   

َ
ال  ُ

َّ
َوَّللا وَبُهْم 

ُ
ل
ُ
ق  ُ

َّ
َّللا  

َ
َزاغ

َ
أ وا 

ُ
َزاغ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ْم 

ُ
ْيك

َ
ِإل  

َفاِسِقيَن 
ْ
ا َبْيَن   * ال

َ
ِ
ّ
ا مل

ً
ق َصّدِ م مُّ

ُ
ْيك

َ
ِ ِإل

َّ
ي َرُسوُل َّللا ِ

ّ
ى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإن اَل ِعيس َ

َ
 ق

ْ
َوِإذ

ْوَراِة َوُم  وا  َيَديَّ ِمَن التَّ
ُ
ال
َ
َناِت ق َبّيِ

ْ
ا َجاَءُهم ِبال مَّ

َ
ل
َ
ْحَمُد ف

َ
ِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
ًرا ِبَرُسوٍل َيأ ِ

ّ
َبش

ِبيٌن  ا ِسْحٌر مُّ
َ
   *  َهذ

َ
ُ ال

َّ
ِم َوَّللا

َ
ْسال ِ

ْ
ى اإل

َ
ِذَب َوُهَو ُيْدَعى ِإل

َ
ك
ْ
ِ ال

َّ
ى َّللا

َ
َرٰى َعل

َ
ت
ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
َوَمْن أ

امِلِ 
َّ
الظ َقْوَم 

ْ
ال ِرَه   *  يَن َيْهِدي 

َ
ك ْو 

َ
َول ُنوِرِه  ُمِتمُّ   ُ

َّ
َوَّللا َواِهِهْم 

ْ
ف
َ
ِبأ  ِ

َّ
َّللا ُنوَر  ِفُئوا 

ْ
ِلُيط ُيِريُدوَن 

اِفُروَن 
َ
ك
ْ
 .﴾ال



 نسخة أولية 

156 

 

اِفُروَن ﴿وفي قراءة صحيحة مسندة  
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هذا خذوه، وكذلك حديث: »الراِحموَن يرَحُمهم الرحمن« هذا حديث مسلسل  

الرحمن الرسول صلى هللا عليه وسلم، »الراحمون يرحمهم  إلى  «. نكتفي  من مشايخنا 

 . بهذا، أخذتم هذه فائدة

اآلن سيسألني الطالب، ما الذي حصل لنا اآلن؟ هل لنا حق الرواية؟ هل لنا أن   -

 ؟ نسند هذا 

الرواية، تقول: نحن سمعنا سورة الصف باإلسناد من فالن،   - نعم، لكم حق 

إلى النبي عليه الصالة والسالم، عن شيخه عن شيخه.. سندنا متصل.   وهو شيخكم، 

كن مثلما رأينا يا شيخ، سند عاٍل أم نازل؟ نازل، كم بيننا وبين الرسول؟ ربما تسعة  ل

. لكن على كل حال، األمة تمسك بهذا، مشايخنا ممسكون بهذا املسلسل  
ً

وعشرون رجال

بسورة الصف، عن مشايخهم عن مشايخهم، وأخذتموه منا لكم، وأنتم هكذا لألجيال 

 . بعدكم

 . شهادة بهذا الكالم.وال نحتاج في هذا إلى  -

ال حاجة، سماًعا. مشايخ كثيرون عندهم مسلسل بسورة الصف، واملسلسل    -

 .هنا مجرد قراءة، سمعناه قراءة فأديناها كما سمعناها

بأنه    - الشيخ صالح  من  نريد شهادة  ربما  يقولون  ربما  الطالب  املعهد  في  كوننا 

  أعطانا هذه..

 . ي ذلك، ال مشكلة، كما ترى نعطيهم الشهادة والسند واإلجازة ف -



 نسخة أولية 

157 

 

إن شاء هللا من استمعوا لهذا الدرس بالتحديد لهم حق الرواية عنك في رواية   -

 . هذه السورة العظيمة مسلسلة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

بارك هللا فيكم ونفع بك وبعلمك، وشكرا على هذه الهدية القيمة، ونحن نعيش  

 . يه وسلمأجواء تربطنا بالنبي صلى هللا عل
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (15 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

لحديث( لشيخنا محمد بن  الحلقة الخامسة عشرة من التعليق على كتاب )مصطلح ا 

 . صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

وفي مطلع هذا اللقاء نرحب جميعا بالشيخ صالح املرعش ي، فأهال وسهال بك يا  

 . شيخ صالح

الدورة   - أهل  واألخوات  اإلخوة  هللا  وحيا  جمال،  شيخ  يا  هللا  حياك  مرحبا، 

 . العلمية

عثيمين   - بن  بن صالح  محمد  قال شيخنا  واألداء،  التحمل  إلى  وصلنا  شيخنا 

 :رحمه هللا تعالى في كتابه )مصطلح الحديث(

 ه تحمل الحديث وأداؤ 

 :تحمل الحديث

 هأنواع -جـ    شروطه  -ب    تعريفه  -أ

 . تحمل الحديث: أخذه عمن حدث به عنه  -أ

 :وشروطه ثالثة -ب

الخط  -1 فهم  يكون  التمييز: وهو  أن  والغالب  اب ورد جوابه على الصواب، 

 . عند تمام سبع سنين

فال يصح تحمل من ال تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره فال 

 . يصح تحمله

 .العقل: فال يصح تحمل املجنون واملعتوه -2

 .السالمة من املوانع: فال يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير -3

 :وأنواعه كثيرة، فمنها  -جـ
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 .السماع من لفظ الشيخ، وأرفعه ما يقع إمالءً  -1

 . القراءة على الشيخ ويسمى )العرض( -2

ا أو كتابة -3
ً
 .اإلجازة: وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظ

والرواية باإلجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها. ويشترط  

 :ة شروطلصحتها ثالث

األول: أن يكون املجاز به معلوًما إما بالتعيين مثل: أجزت لك أن تروي عني  

صحيح البخاري، وإما بالتعميم مثل: أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، فكل ما  

 . ثبت عنده أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه اإلجازة العامة

الرواية بها، مثل: أجزت لك أن تروي عني  فإن كان املجاز به مبهًما لم تصح  

 . بعض صحيح البخاري أو بعض مروياتي، ألنه ال يعلم املجاز به

وال   تبًعا  ال  ملعدوٍم  اإلجازة  تصح  فال  موجوًدا  له  املجاز  يكون  أن  الثاني: 

. فلو قال: أجزت لك وملن سيولد لك أو أجزت ملن سيولُد لفالن لم تصح  
ً

استقالال

 . اإلجازة

ا بشخصه أو بوصفه، مثل: أجزت لك ولفالن   الثالث:
ً
أن يكون املجاز له معين

 .رواية مروياتي عني أو أجزت لطالبي علم الحديث رواية مروياتي عني

ا لم تصح اإلجازة، مثل: أجزت لجميع املسلمين أن يرووا عني  . فإن كان عامًّ

 .وقيل تصح للمعدوم وغير املعين، وهللا أعلم

لرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى بسم هللا الرحمن ا   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

ابن عثيمين رحمه هللا   الحديث لشيخنا  أواخر مصطلح  في  اآلن  بعد، نحن  أما 

تعالى. وسبق أن أخذنا علًما كثيًرا وعظيًما في مصطلح الحديث. من مباحث علم الحديث 

 ؟ ل وما معنى األداءالتحمل واألداء. ما معنى التحم

املختصر: التحمل هو أخذ العلم، تلقيه، فهمه، حفظه، حضوره. األداء: يعطي، 

التحمل واألداء شروط؟   في  يشترط  له. هل  املختصر  يروي. هذا  ُيحدث،  ينشر،  يبث، 

نعم، غالًبا التحمل يكون في الصغر واألداء في الكبر، هذا الغالب. آفة التحمل إذا كان  

رك، وآفة األداء إذا خرف في آخر عمره. والكمال هلل عز وجل، أما اإلنسان  صغيًرا ال يد
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عليه   موس ى  قال  كما  وعال،  جل  ربنا  علم  وأما  بنسيان،  ملحوق  بجهل  مسبوق  علمه 

س َ ﴿السالم:  
ْ
 َين

َ
ي َوال  َيِضلُّ َرِبّ

َ
ي ِفي ِكَتاٍب ال ُمَها ِعْنَد َرِبّ

ْ
 . [ 52]طه:  ﴾ىِعل

وحضور   النبوي،  الحديث  تحمل  القرآن  بعد  الشرعية  العلوم  أعظم  من 

ذلك   بعد  ثم  ومدارسته.  وحفظه  وفهمه،  وضبطه  األشياخ،  من  وسماعه  مجالسه، 

 . يجلس للناس، ويروي لهم ويحدثهم، ويعقد لهم مجالس إمالء..إلخ

قال: تحمل الحديث: أخذه عمن حدث به عنه، وذكر شروطه الثالثة. التمييز أن 

يكون مميًزا وهو أن يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. وبعض أهل العلم قال أن التمييز  

حده سبع سنين، حده بالعمر. وبعضهم قال: بالوصف، والشيخ يقول )فهم الجواب ورد 

السؤال( هذا حد التمييز، وفي الغالب ال يكون هذا إال في السبع سنين، لكن ليس بشرط.  

    -يعني أدركت    -بي محمود بن الربيع، قال: عقلت  في صحيح البخاري أصغر صحا
ً
مجة

في وجهي وأنا ابن خمس سنين، وفي رواية ست سنين، لكنه عقل وأدرك،  ملسو هيلع هللا ىلص  مجها النبي

يقول: أنا أدرك الرسول، وأدرك شكله ومزح معي، مج املاء في وجهي وأنا صغير، يالطفه.  

تمييز فهم الخطاب ورد الجواب، والغالب يكون من قال: أدركته. فقالوا: هذا أقل حد ال

 . سبع وما فوق 

 . يعني يفهم الخطاب املوجه إليه ويرد الجواب بناء على فهمه للخطاب  -

 قلنا له: النجوم تطلع في الليل أم في النهار؟ قال: في الليل،   -
ً

نعم، يعني لو مثال

هذا فهم السؤال وأحسن الجواب. أما لو قال: تطلع في الليل وفي النهار، هذا لم يفهم 

وال  السؤال  يفهم  ال  مميز،  غير  لكنه  وثمان سنين  السبع  تجاوز  يكون  أحيانا  السؤال. 

 . فيهيحسن الجواب، فيه ما 

الشرط الثاني في تحمل الحديث، قبوله وتلقيه وتشربه حتى ُيقبل به فيما بعد 

العقل. ال يصح تحمل املجنون وال املعتوه، املجنون سواء كان مجنوًنا بالكامل أو يجن 

أحيانا ويفيق أحيانا، ألنه مرفوع عنه القلم، وال ُيعرف صدقه من كذبه، وألنه ال قصد  

 . له

م السالمة  النعاس، الثالث  يغلبه  التحمل ممن  يصح  فال  مهم.  املوانع وهذا  ن 

دائما نائم في مجالس العلماء واملشايخ واملحدثين، أو لغط كثير، الشيخ يتحدث ويحدث  

باألحاديث ويمليها وهو يسولف ويتلفت ويتثاءب ويفتح جواله مثال، هذا كيف يتحمل؟  
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عناها اللغط القليل ال يقدح فيه،  في الدرس ضائع. أو شغل كبير، هنا قال: لغظ كثير، م

 . وشغل كبير، معناها الشغل اليسير ال يقدح فيه

وتذكر يا شيخنا أننا عند شيخنا رحمه هللا ال يقبل طالب علم يحضر عنده دون 

كتاب، ولو كان من أكبر طالبه وأقدم طالبه، مثال عند الشيخ من نحو خمس عشرة  

كتاب دون  الدرس  وحضر  سنة،  عشرين  أو  أحضر  سنة  اذهب  كتابك؟  أين  يقول:   ،

كتابك. بل قالها صريًحا: أنا ال أعتبر طالب العلم طالب علم إن كان بغير كتاب. تحضر  

درس الشيخ بال كتاب؟ الكتاب لطالب العلم مثل السالح للجندي، الجندي بدون سالح  

ا
ً
 . ال يأبه له أحد، وهكذا الكتاب، حتى يتشرب العلم ويحفظه حفظ

كثيرة، أرفعها السماع من لفظ الشيخ، وهو ما يعقده في مجالس    أنواع التحمل

اإلمالء، وكانوا قديًما يعقدون مجالس لإلمالء، مجالس إمالء الحديث. كان يقول الشيخ:  

األحد بعد الظهر مجلس إمالء إلى العصر. يتوافدون طلبة العلم معهم املحابر والقلم 

أحي كانوا  فإذا  ويكتبون.  )الورق(  خمسة  والكاغد  مجلسه  يحضر  املحدثين  بعض  انا 

ألًفا   ثالثون  السبتي  عن  ِكر 
ُ
ذ ألًفا،  ثالثون  مجلسه  يحضر  بعضهم  عن  كر 

ُ
وذ آالف، 

ألًفا؟   للثالثين  يصلون  كيف  الزمان  ذاك  في  قائل:  يقول  قد  عنده.  املجلس  يحضرون 

بهم يجعلون مبلغين، يعني بعد ثالثين صفا مثال يقوم أحد طلبة العلم الجيد املوثوق  

ويلتفت خلفه ويقول: حدثنا شيخنا.. هم مثال عند اإلمام أحمد، قال: كذا كذا.. يملي 

أن  ذكروا  آالف.  خمسة  مجلسه  يحضر  كان  أحمد  اإلمام  وهكذا.  فات.  ما  كل  عليهم 

من  يقولها  التي  والحكم  أحمد وصالحه،  اإلمام  إلى سمت  ينظرون  وخمسين  أربعمائة 

لم يكتبون ويحفظون. فقد تجد الطلبة كثيرين لكن  الحديث، أربعمائة وخمسين طلبة ع

أناس   تنظرون وتعرفون، كم من  وأنتم  قلة.  العلم  في  برزوا  والذين  واملتقنين  الحفظة 

طلبوا العلم وصاروا مثل العامة، ال يراجعون العلم وال يحفظونه وال يؤدونه، تحملوا  

ما   بلغوا  لذلك نصيحتي إلخواني  العلم.  ُينس ى  أدوا،  ما  والنبيلكن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص    درستم، 

تنتظر حتى تنهي كل الدورات وكل العلوم، يقول أطلب العلم  »بلغوا عني ولو آية«، ال 

عشرين سنة ثم أجلس للناس، ال، غير صحيح. الصحابة كانوا يبلغون كل ما ينزل عليهم 

، ال أقول لك أفِت، وال في القرية تضع لوحة )مفتي ا 
ً

 قليال
ً

لقرية(، لكن درست شيًئا  قليال

املسائل   هذه  لهم  واشرح  خمسة،  أربعة  جماعة،  املسجد  في  اجمع  نافع،  علم  من 

ببساطة، ألنهم ليسوا طلبة علم. قليل دائم، لو درس واحد كل أسبوع، خير من كثير  
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، ثم بعد  
ً

 قليال
ً

منقطع. درس لعامة الناس بعد صالة العشاء أو املغرب أو العصر، قليال

 . كل أيامك فيها دروسذلك تجد 

بالنسبة ملجالس اإلمالء التي كان السلف يعقدونها من أئمة الحديث، هل كانت   -

 ؟فقط إمالء أم كانت إمالء وتعليقات أيًضا وشروحات؟ أم أحيانا هكذا وأحيانا هكذا 

يريدون   - جاؤوا  إنما  أهل حديث  وكلهم  أقوياء  العلم  طلبة  إذا  الطلبة.  حسب 

لكن ال يخلو أن يكون فيها مذاكرة، وأحيانا يسألهم، ألنهم أهل ديانة  السماع والكتابة،  

يعارض هذا  أال  الفالني؟  الحديث  في  رأيك  ما  يا شيخ  يقولون:  أو  الدين،  يسألون عن 

 . الحديث؟ وهكذا. لكن وقت اإلمالء الجمع يكتب

النوع الثاني: القراءة على الشيخ، ويسمى العرض، سواء كان هذا كتاب الشيخ،  

لشيخ نفسه مصنفه، كالبخاري يقرؤون عليه كتابه، اإلمام مالك يقرؤون عليه املوطأ،  ا 

يقرؤون عليه وهو يسمع، فيكون اللفظ متقًنا ألنه سمعه، لو قرأ قراءة خاطئة لعدله.  

لك وإذا سكت عنك   مثل ملا تقرأ على الشيخ يجيزك في القرآن، إذا أخطأت في اللفظ عدَّ

 . معناها قراءتك سليمة 

لدرجة الثالثة وهي أقلها: اإلجازة. مع أنها أقلها لكن اآلن تجد الناس أكثر ش يء  ا 

يحرصون على اإلجازة. شيخنا رحمه هللا ما كان يحرص على موضوع اإلجازة، كان يقول: 

أهم ش يء تلقي العلم وفهمه وحفظه والعمل به وتبليغه للناس. إن جاءت اإلجازة نعم،  

ديث عنده موضوع اإلجازة هو الهم الكبير، عندي إجازة  وإال فال. تجد بعض طلبة الح

في البخاري، في مسلم، في السنن األربعة، في الكتب التسعة.. ويضعها كشهادات. لكن هل  

فائدة  ما  ال،  الناس؟  بين  ينشره  هل  إليه؟  يدعو  هل  به؟  يعمل  هل  العلم؟  يضبط 

بالرواية عنه، سواء أذن له    اإلجازة؟ هذه الشيخ جعلها املرتبة الثالثة، أن يأذن الشيخ 

ُيبلغ العلم، الرسول   أبلغ العلم؟ بلى  ا أو كتابة. لو ما عطانا الشيخ إجازة؟ هل ال 
ً
لفظ

«. هذه أكبر إجازة، هذه إجازة من الرسول صلى هللا عليه وسلم.  ةبلغوا عني ولو آي»قال:  

 . على ذلك حديث فهمته وحفظته وعرفت معناه، رأيت الناس يخلون بش يء منه، تنبههم

تكلم الشيخ عن اإلجازة وقال إنها باللفظ أو الكتابة، والرواية باإلجازة مقبولة.  

مثال يا شيخ جمال، قرأنا أو قرأتم علّي ثلثي كتاب مصطلح الحديث، أقول لإلخوة: ننتهي  

وباقي الكتاب أجزتكم بالرواية فيه عني، هذه إجازة. هنا يقول: الرواية باإلجازة صحيحة  
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هور العلماء، لدعاء الحاجة إليها ألن بعض الناس يقول: هل عندكم إجازة عن عند جم

 ؟ املشايخ

يشترط لصحتها أن يكون املجاز به معلوما على التعيين، أجزت لك أن تروي عني 

أو  أو بالتعميم: أجزتك أن تروي عني جميع مروياتي،  بالتعيين،  البخاري، هذا  صحيح 

ال وهنا  مبهًما،  به  اإلجازة  بعض تكون  عني  تروي  أن  لك  أجزت  مثل  الرواية،  تصح   

 .أحاديثي، بعض كتبي، البعض هذا مجهول 

علّي،  قرؤوا  اإلخوة  بعض  علي،  قرأت  أنت  للموجود،  اإلجازة  تكون  أن  الثاني: 

ما قرؤوا   أوالدكم  أجزتكم وأجزت ألوالدكم.  لكن  الحديث، مثال،  في مصطلح  أجزتكم 

أجزت ملا سيولد، البن أخيك يا شيخ جمال، ابن   علّي، هذه تسمى التبع، أو املستقل،

أخيك أجزته أن يروي عني. ما هذا؟ أخوك لم يدرس علّي فكيف البن أخيك؟ اإلجازة 

أهم   -وهذا تلمسه منه    -هنا غير موجودة، كعدم، ال ذكر لها وال قيمة. شيخنا رحمه هللا  

شيخك، تعرضه   ش يء عنده ضبط العلم، تضبط العلم، تحفظه، تراجعه، تناقشه مع

ليس   يكفي،  إلى هللا، هذا  تعلمه، تدعوهم  للناس،  أقرانك، تشرحه  عليه، تسمعه مع 

 .بشرط موضوع اإلجازة

 .ال أذكر أن الشيخ رحمه هللا أعطى إجازة ألحد.

قال: هو   - أجزته؟  الدبيان هل  إبراهيم  الشيخ  ملا سئل عن  بذلك،  وهو صرح 

ا، كالًما من مثل هذا. هو رحمه هللا تعالى صرح يستحق اإلجازة لكن ال أجيز، لم أجز أحًد 

 . بهذا 

العلم،   - تضبط  أنك  املهم  مهمة،  ليست  اإلجازة  يقول:  هللا  رحمه  الشيخ  ألن 

 .اضبط العلم مع الشيخ هذا يكفي

الثالث: أن يكون املجاز له معيًنا بشخصه أو بوصفه، أجزت لك يا فالن ولفالن، 

الفقه  لطالبي  الحديث،  لطالبي  املسلمين: أجزت  أجزت  إجازة عامة لجميع  . فإن كانت 

 .لجميع املسلمين أن يرووا عني، هذه ال تصح

على كل حال، اإلجازة ليست ذات شأن كبير، أهم ش يء التحمل واألداء، وتكون 

متقًنا للعلم وتكون من أهل العلم املتصفين به العاملين به، الداعين إليه الصابرين على  

 . ذلك
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ي هذا املوضوع يا شيخ صالح. اآلن مسألة التحمل هل ال يزال  عندي سؤاالن ف  -

بعد أن دونت األحاديث وأسندت وانتهي منها؟  ملسو هيلع هللا ىلص    هناك تحمل بالنسبة لحديث النبي

 . هل هناك من يروي.

 . إلى اآلن مروي باألسانيدملسو هيلع هللا ىلص   نعم، حديث النبي -

 ؟ يا شيخ صالح  صحيح، لكن ما قيمة السند اآلن -

 - غير الشيخ ابن عثيمين    -قيمة السند أني أوصلك.. مثال سندي أنا أو شيخي    -

وشيخ شيخي، إلى أن أصل بك إلى البخاري، مجرد الحرص على ميزة في األمة وهي السند،  

 موجود. يعني لو إنسان قرأ من البخاري وحفظ يكفي. لكن انتبه يا  
ً

وإال فالبخاري أصال

سم جمال،  وعن  شيخ  أشياخه  عن  تلقى  علم  طالب  أنه  على  يدل  الكلمة  نطق  اع 

خطيب  الخطيب،  قاله  الذي  هرقل  حديث  فترة،  قبل  لك  ذكرت  ما  مثل  أشياخهم. 

ل من؟ ملا شفته تكرر  
َ
ل، وأنا أقول في نفس ي: َهْرق

َ
ل وقال َهْرق

َ
الجمعة يتكلم وقال: َهْرق

سفيان، عرفت أنه ما تلقى هذا وفيه أبو سفيان، عرفت أنه يقصد حديث ِهَرقل مع أبي  

الحديث عن املشايخ، ألنه أتى بالكتاب وقرأه، لذلك قلت لكم العبارة السلفية: ال تأخذوا  

األحاديث  يجد  الذي  الصحفي   . من صحفّيٍ الحديث  تأخذوا  وال  من مصحفّيٍ  القرآن 

يم في  مكتوبة ويحفظها ويرويها، يمكن أن يقرأها خطأ. أذكر قراءة مرت علينا في التعل

مرحلة ابتدائية، لكن الطالب صغير، قرأ كتب األحاديث، وقالوا: قلها في طابور الصباح، 

ُمرَّ فيه أهله جياع.  
َ
فقال: مع الحديث النبوي قال النبي صلى هللا عليه وسلم: بيت ال ت

ُمرَّ فيه(. 
َ
 . )ال ت

 . هذا يا شيخ صالح ما تحمل عنك. -

ماًعا وال قرأه على الشيخ فأجازه. طالب ليس عني، تعرف أنه ما سمع الحديث س  -

ْمَر فيه ِجياٌع أهل»العلم يقول: 
َ
ُمر(.هبيٌت ال ت

َ
 . «، وليس )ت

 . فائدة اإلجازة هذه هي ضبط النص النبوي حتى ال يلحن فيه -

في هذه  السماع  في مجالس  أنه  نالحظ  الجواب،  على هذا  بناء  آخر  أمر  هناك 

وبركة كالمه، لكن نالحظ أن القراء يسرعون ملسو هيلع هللا ىلص    ياأليام مجالس مباركة وفيها ذكر النب

سرعة شديدة، املبتدئ ال يكاد يميز أحياًنا يا شيخ صالح. حقيقة هذا سؤال في نفس ي 

وربما في نفس بعض الطلبة، ملاذا هذه السرعة الهائلة التي ال يكاد يميز اإلنسان فيها،  

الذي تفضلت به من ضبط اللفظ. ولذلك  املبتدئ لن يضبط اللفظ، وال يحصل هذا  
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السند   السند ألن  في  فيها جزًءا  السامع  يكون  لن  التي  املجالس  فائدة مثل هذه  ما هي 

 ؟ أثبت، ثانيا ال يستطيع أن يميز أحياًنا الكالم

صحيح، وهذا واقع. ولذلك أنا أحياًنا أدخل بعض هذه، أستمع فأخرج، الكالم    -

ن يقول للقراء أن يبطئوا، لكن حجتهم )نريد أن ننهي  سريع جدا. نصح بعض املشايخ أ 

 . بسرعة(، هذا غير صحيح، قليٌل تضبطه خيٌر من كثير ال تضبطه 

هذا وهللا مما وقع في قلبي، لكن علماء ومشايخ والواحد ليس متخصًصا في هذا    -

الباب، فقلت لعل لديهم حجة، لذلك استوجب السؤال. وإال أنا حضرت كما حضرت 

يا شيخ، ما استفدت حقيقة، واستصعبت، في النهاية سأقول: معي إجازة لكن أي إجازة  

 عن أن مجالس السماع هي فقط  هذه؟ لم أسمع هو كسرها أم فتحها وال امل
ً

عنى، فضال

يفك   حتى  أو  الحديث  في  ما  يشرح  لكي  وقت  لديه  ليس  غالًبا  الشيخ  يعني  للسماع، 

 . ألفاظه.

لذلك شيخنا، عنده ال يوجد مثل هذا وأنت تعرف، سرد املطوالت والقراءة   -

السريعة لم يكن عند الشيخ، أبدا. الشيخ حتى صحيح البخاري ُيقرأ عليه، قرأه الشيخ 

عبد الرحمن الدهش وأخونا مصطفى فري رحمه هللا، وعبد الرحمن إبراهيم، وخالد 

بعض األحاديث ويمش ي، وإذا علق علق بفائدة املزيني، قراءة متأنية والشيخ يعلق على  

 . وأحيانا نسأل، كلما علق نرفع أيدينا وال يسمح إال بثالثة أسئلة. فيها علم عظيم

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :أداء الحديث

 ه صيغ -جـ    شروط قبوله -ب    تعريفه  -أ

 . أداء الحديث: إبالغه إلى الغير -أ

ه حتى في صيغ األداء، فال يبدل حدثني بأخبرني أو  ويؤدي الحديث كما سمع

ِبع  
َّ
سمعت أو نحوها الختالف معناها في االصطالح. نقل عن اإلمام أحمد أنه قال: ات

 . لفظ الشيخ في قوله: حدثني، وحدثنا، وسمعت، وأخبرنا، وال تعُدهُ 

 :ولقبول األداء شروط، فمنها -ب

 .ال ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيرهالعقل: فال يقبل من مجنون وال معتوه و  -1

 . البلوغ: فال يقبل من صغير، وقيل يقبل من مراهق يوثق به -2

 .اإلسالم: فال يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم -3
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 . العدالة: فال يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل -4

 . السالمة من املوانع: فال يقبل مع غلبة نعاس أو شاغل يقلق فكره -5

قبل قليل التحمل، واآلن األداء. األداء أن تؤدي الحديث، تبلغه، تبلغ ما عرفنا  -

يغير حتى   ينقص، وال  يزيد وال  يبلغ ما سمعه كما هو، ال  اإلنسان  أن  سمعته. األصل 

الذي   اللفظ  تستخدم  أن  بد  ال  ويقول:  بعضهم  يشدد  ولذلك،  األصل.  األلفاظ، هذا 

)س تقول:  )حدثني(  قال  إذا  الشيخ،  قال  استخدمه  وإذا  يقول: حدثني(،  معت شيخنا 

وجمهور  )أنبأنا(.  أو  إلخ،  حدثنا(..  يقول:  شيخنا  )سمعت  تقول:  )حدثنا(،  شيخك 

أنبأنا، حدثنا، حدثني.. حدثني لوحدي، حدثنا لجماعة.   املحدثين يتسامحون في ذلك. 

معاٍن أنبأنا تحتمل املعنيين: الشيخ تكلم ونحن سمعنا أو قرأ عليه والشيخ أقر، كلها ب

متقاربة. لكن األمر في ذلك سهل، حتى الصحابة حينما يقول: سمعت الرسول صلى هللا  

عليه وسلم، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم.. لكن كلمة )سمعت( من الصحابي يدل  

مباشرة، فإذا  ملسو هيلع هللا ىلص    على السماع الحقيقي. أبو هريرة ليست كل األحاديث سمعها من النبي

ال صلى هللا عليه وسلم، ال يلزم أنه سمعها مباشرة، وقد سمع من أبي بكر وعمر قال: ق

السنة   قبل  كان  فيما  بالذات  عدول،  ثقات  وهم  الكرام،  والصحابة  وعلي  وعثمان 

السابعة من الهجرة قبل قدوم أبي هريرة عام فتح خيبر. لكن إذا قال الصحابي )سمعت( 

قال هذا الكالم. وكلها محمولة على أنها حديث مرفوع، ملسو هيلع هللا ىلص    معناها أنه فعال سمع الرسول 

 . وعلى أنها صحيحة ُمعتدٌّ بها. لذلك يقال: جهالة الصحابي ال تضر

أما عن املشايخ فاإلمام أحمد يشدد، يقول: ال بد تستخدم لفظ الشيخ، إذا قال 

وجمهور أهل الحديث  حدثني أو حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، ال تعُدُه، يعني ال تتعداه.  

 . يرخصون في ذلك، ال بأس أن يقول: حدثنا، أخبرنا، حدثني. 

منه.   يقبل  ال  املعتوه  املجنون  أن  وذكر  العقل:  املحدث؟  من  األداء  ُيقبل  متى 

ا به. اإلسالم: ال ُيقبل من كافر 
ً
البلوغ: ال يقبل من صغير حتى يبلغ أو يكون مراهًقا موثوق

ة: شرط في التحمل وفي األداء، فال تقبل منه إال إذا كان ولو تحمل وهو مسلم. العدال

 لكن ملا أراد أن يبلغ كان فاسًقا، ال ُيقبل منه، ألن الفاسق  
ً

، قد يكون تحمل عدال
ً

عدال

ُنو ﴿ال بد من التثبت من خبره، قال:   َتَبيَّ
َ
َبٍإ ف

َ
اِسٌق ِبن

َ
ْم ف

ُ
. السالمة  [6]الحجرات:  ﴾ا ِإن َجاَءك

ُيقبل األداء من إنسان يغلبه النعاس أو شغل يغلق فكره، ألنه مشوش    من املوانع: ال 

الذهن. مثال أحدثكم حديثا فإذا نعست أقول كالما ليس من الحديث، هل يؤخذ مني؟  
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ال يؤخذ. اإلنسان ضعيف، فإذا نعس قد يقول كالما ال في الحديث وال في القرآن. لذلك  

عجم فلينه صالته فإنه ربما أراد أن  في الحديث أنه إذا صلى أحدكم وغلبه النعاس فاست

 . يدعو فيدعو على نفسه

هنا يا شيخ، السالمة من املوانع، وأيضا سؤال في العقل. السالمة من املوانع،   -

معلوم أن بعض الناس قد يأتيه النعاس ألنه لم ينم بالليل وإال هو طبيعته إذا حدث  

ه مرض، يعني دائما حتى حدث وهو طبيعي )شبعان نوم(، لكن بعض الناس يكون عند

إذا جلس يغفو. هل املقصود اآلن غلبة النعاس لشخص سليم، أم االثنين، ألن ذاك لن  

يومه  في  هو  من  هناك  االجتماعية  الحياة  في  هذا  مطلقا، الحظت  الحديث  منه  يقبل 

 . الطبيعي ينام، كلما خال بنفسه ينام، عنده أشبه ما يكون بحالة مرضية. 

ثنان ال ُيقبل منهما، حتى اآلن في األمور االجتماعية، تجد من  الصحيح أنهما اال  -

بعض  عند  يقال  ما  فهذا  نائم.  هذا  تؤاخذه  ال  يقول:  ناعس  وهو  ويتكلم  كثيرا  ينعس 

ا لكن شبيًها باالختالط. أحيانا يقول لك القصة  
ً
املحدثين شبيه باالختالط، ليس اختالط

نقص. لم يصل لدرجة االختالط أنه اختلط  وهو متيقظ تماًما ثم إذا نعس يزيد فيها أو ي

عقله، لكن لدرجة أنه ال ُيقبل منه. ولذلك يقولون: أصابته غفلة الصالحين. لكن هذه  

)السالمة من املوانع( ش يء مؤقت، يعني كان الشيخ مرهًقا، قادًما من سفر أو الليل كله  

 .عنه هذا مرهق أو مريض، وجاء يلقي الدرس أو يحدث لكنه نعس، هنا ال يؤخذ 

ومن طرائف ما وقفت عليه مع شيخنا رحمه هللا، كنت أحضر مع الشيخ دروًسا 

في الحرم في العشر األواخر. في العشر األواخر برنامج الشيخ برنامج شاق ال يستطيع  

أحد أن يتحمله، ال ينام إال ساعتين أو ثالثا في األربع والعشرين ساعة. بعد صالة الفجر 

لعبد الغني املقدس ي، تقريبا ساعة إال قليال، ثم ساعة كاملة إجابة يشرح عمدة األحكام  

السؤال[.  أعد  ]ناعسا:  السؤال  أثناء  أو  األسئلة  بين  الشيخ  أرى  أحياًنا  األسئلة،  على 

الكرس ي الخشبي، نحن نضع سجادات حتى   أنا الحظته يجلس على  والشيخ رحمه هللا 

تجعل الواحد ينعس. تخيل يجلس على    يجلس عليها، يقول: أبدا، ويرميها، يقول: هذه

سفنًجا مريًحا، الشيخ  إ الخشب، من يتحمل هذا؟ اآلن كراس ي الحرم كلها وضعوا عليها  

غوا دروس الشيخ في العشر األواخر  لم يكن هكذا، هذا الكالم قديم. فبعض اإلخوة فرَّ

يت أقرأها وكتبوها وطلبوا مني أن أعرضها على الشيخ ونحن ذاهبون من املسجد إلى الب

 في  
ً

عتمد. فأذكر أني قرأت عليه سؤاال
ُ
ت طبع فيها بعد 

ُ
ت عليه، دفتر أسئلة وفتاوى حتى 
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العقيدة، هو مكتوب، أقرأ السؤال وأقرأ الجواب، جواب الشيخ، اإلخوان نسخوها من 

قلت:   للشيخ،  وأقرأ  منه،  ينقص  أو  فيه  يزيد  أو  يقره  حتى  يستمع  والشيخ  األشرطة، 

الطهارة في وللطهارة شروط إح الكالم كما هو، ما دخل  أِعد. قرأت  الشيخ:  داها.. قال 

العقيدة؟! وهللا يا شيخ هذا املكتوب، واإلخوان نسخوها من املسجل، كلمة كلمة، قال:  

أرني، قال هذا من النعس، اشطبه. يعني يمكن أن أتكلم بفتوى خارج موضوع الدرس، 

ان فيما بعد، إن صرتم تلقون الدروس  قال: اشطب. هذا من أهمية.. حتى أنتم يا إخو 

سجل الكتب عنكم، ليس معنى أنك ألقيت الدرس وانتهى، بل اطلبه  
ُ
ولكم طلبة علم وت

حذف 
ُ
 . وراجعه. هناك أشياء قد تحتاج أن ت

 ؟لكن االختالط أين ُيذكر يا شيخ؟ يعني هو مما يؤثر على العقل -

سنة،    - ثمانين  عمره  يصل  بعضهم  سيأتي،  السن  كبر  يختلفون، في  الناس 

يختلط،   صار  أجدادكم،  أو  جداتكم  أو  وأمهاتكم  آبائكم  بعض  في  هذا  وتالحظون 

واالختالط الشديد حتى التكاليف تسقط عنه. يسألني بعض اإلخوة: أبي يقول ملاذا لم 

تأتنا اليوم؟ وأنا وهللا من الصبح عنده. وأحيانا يقول: أخوك فالن ضربني، وفالن هذا 

رياض وليس هنا. هذا يسمى مختلط، حتى في الصالة ال تأمروه، أحياًنا غائب يعيش في ال

يصلي ويتكلم أو يتلفت، ال تشددوا عليه دعوه، ألنه بدأ عقله يختلط، فهذا ال يؤخذ 

 . عنه

الذي   - ما  أو كدارس ي حديث،  نحن كطلبة  اآلن  ُيؤخذ عنه،  الذي ال  اآلن هذا 

تحديث مسألة النعاس وكذا، هل معنى سيحدث حينما يأتي الحديث، نقول من موانع ال

ث وهو فيه شغل أو كذا فُردَّ  ت بسبب أن الشيخ حدَّ هذا أن هناك من األحاديث ما ُردَّ

حدث.
ُ
 . حديثه بسبب هذا األمر؟ أم أن هذا األمر ابتداًء، قبل أن ت

بن    - االختالط. عبد هللا  على موضوع  يركزون  لكن هم  ابتدائي،  ش يء  هذا  ال، 

يقولون  في آخر عمره   لهيعة  إليه وجاؤوا  الذين هاجروا  الطالب  آخره.  في  اختلط  عنه: 

وأخذوا عنه ال ُيقبل، ألنه هو نفسه اختلط. بعض املحدثين كان يعتمد في األحاديث على 

بعد   أم  االحتراق  قبل  عنه  درستم  هل  مكتبته،  احترقت  يقال:  منها،  ُيحدث  أوراقه، 

على الصحة والقبول واالعتماد. وأنتم؟ درسنا    االحتراق؟ قالوا: قبل االحتراق، حديثكم

عنده  أصال صارت  شيخهم  ألنه  عنهم  ُيقبل  ال  هؤالء  االحتراق،  بعد  أو  االختالط  بعد 
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إشكالية غير ضابط ملروياته ألن كتبه احترقت أو أنه اختلط في آخر عمره، فال تأخذوا  

 .همعنه. وهذا فيه أهمية األخذ عن األشياخ في نشاطهم وقوتهم وبذل

 : ثم قال الشيخ رحمه هللا تعالى -

 :وصيغ األداء: ما يؤدي بها الحديث، ولها مراتب -جـ

األولى: سمعت، حدثني، إذا سمع وحده من الشيخ، فإن كان معه غيره قال: 

 . سمعنا وحدثنا

 عليه، أخبرني قراءة عليه.
ُ
 . الثانية: قرأت

 . عفوا يا شيخ، هنا في بعض كتب األحاديث مكتوب )ثنا( -

 . بدون )ح( و)د(. -

بدون الحاء والدال، فطالب العلم الحديث غير املتمرس يقرأ هكذا، لم يقرأ    -

على املشايخ وما حضر. فيقول: قال البخاري: حدثنا عليٌّ قال ثنا فالٌن.. وما )ثنا(؟ )ثنا(  

بمعنى )حدثنا( لكنهم يختصرون في اإلسناد فبدل أن يكتبوا )حدثنا( يكتبون )ثنا( يعني  

)الحار  وكذلك  فاملتمرس  حدثنا.  ألف،  بدون  )الحرث(  املحدثون  يكتبه  السند  في  ث( 

يعرف، )حدثنا الحارث بن مسكين..( يأتي به، أما غير املتمرس يقول: )حدثنا الحرث بن  

مسكين..(، من الحرث؟ ليس هناك حرث، أنت لم تضبط الحديث على مشايخك. هذا 

لسانه اعتاد على النطق يدل على أنه سمع الحديث، أذنه اعتادت على النطق السليم،  

ال  تقرأ  فأنت عندما  )ثنا(،  الكتب  في  تجد  أحياًنا  السليم..  السماع  على  وأذنه  السليم 

 . تقول: ثنا، بل تقول: حدثنا

 .الثانية: قرأت عليه، أخبرني قراءة عليه، أخبرني، إذا قرأ على الشيخ -

الثالثة: قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه، أخبرنا، إذا قرئ على الشيخ وهو  

 .يسمع

 . الرابعة: أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني، عن فالن، إذا روى عنه باإلجازة

وهذا عند املتأخرين، أما املتقدمين فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى  

 . واحد يؤدي بها من سمع من الشيخ

 . قي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض ألنواع التحمل بهاوب
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املتقدمين حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى   - هذه الصيغ كما ذكرها الشيخ. عند 

واحد. عند املتأخرين ُيفصلون، حدثني يعني لوحدي، وأنبأنا يعني جماعة، وقلت لكم 

 . األمر في ذلك فيه سهالة

. نحن نعرف مذاهب الفقهاء األربعة، هنا فيما لكن )املتأخرين واملتقدمين( هنا.  -

يتعلق بعلم املصطلح أو علم الحديث، هناك )املتأخرين( و)املتقدمين(، ما املقصود يا 

 ؟ شيخ صالح

أصحاب   - هم  املتقدمون  بعضهم:  قال  لكن  العلم،  أهل  بين  خالف  فيه  هذا 

من جاؤوا في القرن   السنن األربعة والبخاري ومسلم وأحمد واألئمة قبلهم، واملتأخرون

الثالثمائة األولى. في  املتقدمين في حدود  املهم أن  السادس وما بعد. بعضهم ذكر هذا. 

الثالثمائة األولى من الهجرة يسمون متقدمين، وما بعدهم يسمون متأخرين. املتأخرون 

  يشددون يقولون: ال تقل حدثني إال إذا كنت لوحدك، والغالب أن الناس تقول.. مثال أنا 

وأنت يا شيخ مع الشيخ نمش ي، فأقول: حدثني شيخنا ابن عثيمين بكذا، وأنت نفسك  

تقول: حدثني، عند املتأخرين ال يقبلون، ملاذا كل منكما يقول )حدثني( وأنتم االثنان مع  

الشيخ وحديثكم واحد؟ لذلك ملا أقول )حدثنا( ونحن نمش ي للمسجد، ستقول: )حدثنا(  

ي الشيخ جمال، ألني استخدمت كلمة )حدثنا( معناها أن  من كان معك؟ أقول: كان مع

 .هناك أناًسا غيري 

نتوقف عند )كتابة الحديث( ونأخذها في الدرس القادم بإذن هللا تعالى. ابقوا    -

 . طيبين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (16 ) 

، وصلى هللا وسلم وبارك على بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين  -

 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

الحلقة السادسة عشرة من التعليق على كتاب )مصطلح الحديث( لشيخنا محمد بن  

 . صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

رحب جميعا بالشيخ صالح املرعش ي، فأهال وسهال بك يا شيخ  وفي مطلع اللقاء ن

 .صالح

 .يا مرحبا، حياك هللا يا شيخ جمال -

 :قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :كتابة الحديث 

 ا صفته -جـ     كتابتها -ب     تعريفها -أ

 . كتابة الحديث: نقله عن طريق الكتابة -أ

لعبد هللا بن عمرو أن ملسو هيلع هللا ىلص    لنبيواألصل فيها الحل ألنها وسيلة. وقد أذن ا  -ب

يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن، فإن خيف منها محذور شرعي منعت 

وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلى هللا عليه وسلم: »ال تكتبوا عني شيًئا غير القرآن، 

 .لهفمن كتب عني شيًئا غير القرآن فليمحه«، رواه مسلم وأحمد واللفظ 

تحمل  وعليه  واجبة،  كانت  الشريعة  وإبالغ  السنة  حفظ  عليها  توقف  وإذا 

النبي وفي  ملسو هيلع هللا ىلص    كتابة  ويبلغهم شريعته.  عز وجل  إلى هللا  يدعوهم  الناس  إلى  بحديثه 

خطب عام الفتح، فقام رجل  ملسو هيلع هللا ىلص    الصحيحين عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي

من يقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول هللا، فقال: »اكتبوا ألبي  من أهل الي

 .شاه« يعني الخطبة التي سمعها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله
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مصطلح الحديث إلى مبحث حكم كتابة الحديث. أما بعد، وصل بنا الكالم في  

للنهي في  العلماء من قال: ال تجوز كتابة الحديث  تكلم الشيخ عن هذا؟ ألنه من  ملاذا 

ذلك. ومن أهل العلم من قال: ُيكتب. والصحيح أنه يكتب، وقد كتب الحديث في زمن 

الة والسالم ال يأذن الرسول عليه الصالة والسالم، لكن في أول األمر كان النبي عليه الص

ألحد أن يكتب شيًئا من الحديث لكن القرآن يكتبه، حتى ال يختلط الحديث بالقرآن. 

في  إشارات  جاءت  الحديث،  وبين  بينه  يفرقوا  وعرفوا  وضبطوه  القرآن  أتقنوا  فلما 

 . الكتابة 

كان عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنه يكتب ما سمع عن النبي عليه  

وقد المته قريش، قالوا: كلما يقول الرسول شيًئا ملسو هيلع هللا ىلص  لسالم. جاء مرة إلى النبيالصالة وا 

يخبره بذلك، فقال صلى هللا عليه وسلم:  ملسو هيلع هللا ىلص    تكتبه؟ إنما الرسول بشر. فجاء إلى النبي

من » يخرج  ال  بيده  تفس ي  فوالذي  ِفيِه    -   هاكتب،  إلى  ح  - وأشار  وكانت  قإال  عنده «. 

 .ويكتب مباشرةملسو هيلع هللا ىلص   صحف، أوراق يكتبها، يسمع من النبي

قال: ال تكتبوا عني شيًئا غير القرآن، من كتب  ملسو هيلع هللا ىلص    لكن في بداية األمر الرسول 

ملا   لكم،  بالقرآن. ثم كما قلت  الحديث  القرآن فليمحه. حتى ال يختلط  عني شيًئا غير 

صاروا يفرقون بين الحديث والقرآن وأن هذا كالم الرسول عليه الصالة والسالم وهذا 

اليمن جاء  كالم هللا سب  من 
ً

أن رجال الصحيحين  في  الصالة والسالم.  أذن عليه  حانه، 

النبي يا رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص    سمع خطبة  فقال:  وأعجبته،  بليغة،  في عرفة، خطبة جميلة 

اكتبوا لي. كالمك هذا فليكتبوه لي. فقال صلى هللا عليه وسلم: »اكتبوا ألبي شاه«، فكتبوا 

ن الكتابة صارت يتوقف عليها حفظ السنة، وتبليغ الشريعة، والحمد  له، هذا حديث. أل 

هلل ما صار من ذاك الزمان إلى اآلن أن يخلط الناس بين الحديث والقرآن. هذا حديث  

 .وهذا قرآن، معروف

صفتها: وتجب العناية بكتابة الحديث ألنها إحدى وسيلتي نقله، فوجبت   -جـ  -

 . ظ. ولكتابته صفتان: واجبة ومستحسنةالعناية بها كنقله عن طريق اللف

ٍن ال يوقع في اإلشكال وااللتباس  . فالواجبة: أن يكتب الحديث بخط واضح بيَّ

 :واملستحسنة: أن يراعي ما يأتي

أو غيرها من    -1 أو سبحانه،  أو عز وجل،  تعالى،  إذا مر بذكر اسم هللا كتب: 

رسول صلى هللا عليه وسلم، كلمات الثناء الصريحة بدون رمز. وإذا مر بذكر اسم ال
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كتب: صلى هللا عليه وسلم، أو عليه الصالة والسالم، صريحة بدون رمز. قال العراقي  

في الخط بأن يقتصر ملسو هيلع هللا ىلص    في شرح ألفيته في املصطلح: ويكره أن يرمز للصالة على النبي

وال الصالة  من  واحد  حذف  ويكره  أيًضا:  وقال  ذلك،  ونحو  حرفين  تسليم  على 

واالقتصار على أحدهما. وإذا مر بذكر صحابي كتب: رض ي هللا عنه، وال يخص أحد 

افضة في   من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعاًرا له كلما ذكره كما يفعل الر

علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه في قولهم عند ذكره: عليه السالم، أو كرم هللا وجهه. 

ن باب التعظيم والتكريم، فالشيخان )يعني أبا بكر وعمر( قال ابن كثير: فإن هذا م

وأمير املؤمنين عثمان أولى بذلك منه. فأما إن أضاف الصالة إلى السالم عند ذكر علي  

رض ي هللا عنه دون غيره فهو ممنوع، ال سيما إذا اتخذه شعاًرا ال ُيخلُّ به، فتركه حينئٍذ 

 . فهام(متعين، قاله ابن القيم في كتاب )جالء األ 

 . وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء، كتب: رحمه هللا

م. كان اإلمام مالك رحمه   -
َّ
يا إخوان، هذا حديث النبي صلى هللا عليه وسلم، ُيعظ

هللا إذا جاء ُيحدث، يتوضأ ويتطيب ويدهن، ويلبس أحسن ثيابه، ويقول: هذا حديث  

ه.
ُّ
كذلك طلبة العلم، يكتبون الحديث في أفضل األوراق   النبي صلى هللا عليه وسلم، ُنجل

العناية   تجب  يقول:  ولذلك  ُيشكل.  ال  حتى  كبير،  واضح  بخط  الحبر،  أنواع  وأحسن 

بكتابة الحديث؛ ألن الكتابة أحد وسائل نقله. النقل بالتلقي أو النقل بالكتابة، وأكثر  

 .ن األشياخالناس يعتمد على الكتابة، ليس كل الناس تلقوا األحاديث ع

الحديث بخط   يكتب  أن  الواجب  للكتابة وصفان: واجب ومستحسن.  فيقول: 

ن، ال يوقع في اإلشكال وال في االلتباس. قد يقول قائل اآلن: هل نحن بحاجة   بّيِ واضح 

لكتابة الحديث؟ الغالب لسنا بحاجة ألن األحاديث اآلن مكتوبة، ليست مخطوطة، بل  

ط وأجملها وأوضحها وعلى أفضل الورق، وأسهله على مكتوبة بالطباعة وبأفضل الخطو 

العين والنظر والقراءة. لكن لو إنسان قال: أنا أريد أن أَمّرِن يدي على كتابة الحديث.  

نقول: اشتِر دفاتر كبيرة جميلة وابدأ اكتب، من صحيح البخاري بخط واضح: حدثنا  

.. ال بأس، اكتب. مع أنه  حدثنا.. واكتب. وإن جئت إلى الحديث ضع قوًسا، وبخط واضح

البخاري مطبوع وموجود. لكن هذه األشياء ذكرها أهل املصطلح،  بحمد هللا، صحيح 

 . فالشيخ ذكرها رحمه هللا
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األشياء املستحسنة عند الكتابة، إذا جاء اسم هللا عز وجل يقول: وإن هللا )عز 

تعودت. إذا جاء اسم هللا   وجل(، أو هللا )تعالى(.. حتى ما تنطق لفظ الجاللة إال تأتي بها،

 . اكتب: تعالى، عز وجل، سبحانه.. ما فيه ثناء على هللا عز وجل

وقال  تقول:  أن  يجوز  ال  والسالم،  الصالة  عليه  النبي  اسم  كتابة  عند  وكذلك 

الرسول )صلعم(، أي اختصارا لـ)صلى هللا عليه وسلم(، ال يجوز )صلعم(، أو يكتب: قال  

سورة من القرآن. وكنت يا شيخ أحضر عند الشيخ ومعي    الرسول )ص(. أصال )ص( اسم

دفاتر، لكل مادة دفتر، أكتب كل ما يقوله الشيخ ألن الشيخ كالمه ليس سريًعا، فأحياًنا 

الشيخ يقول: والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى هللا عليه وسلم..  

رك كتابة )صلى هللا عليه وسلم( ويذكر الحديث، فأنا حتى ال تفوتني كلمات الحديث أت

أتركها بياًضا وأكتب مع الشيخ الحديث حتى ال تفوتني ألفاظه. وقع في نفس ي أني كيف  

في الدفتر؟ فسألت الشيخ بعد ما خرجنا، قلت: يا شيخ، أثناء  ملسو هيلع هللا ىلص    ما صليت على النبي 

كتبته لو  وأنا  تقول: وقال صلى هللا عليه وسلم..  أنت  بعض  الشرح  تفوتني  قد  ا طويلة 

ا أبيض، وإذا ذهبت البيت اكتب  
ً
ألفاظ الحديث. قال: صّلِ عليه في نفسك، واترك فراغ

البخيل  »في الفراغ األبيض )صلى هللا عليه وسلم(. فاستفدت منه رحمه هللا. حتى أن:  

عليَّ  يصّلِ  ولم  عنده  كرُت 
ُ
ذ الصالة  من  )عليه  أو  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  فيكتب   .»

الوقت حتى ال يفوتك ش يء، بدون رمز.  وا  لسالم(، و)عليه الصالة والسالم( أخصر في 

 . وذكر كالم العراقي في ألفيته، وكره أهل العلم لذلك

شرطتين   بين  سواء  عنه(  هللا  )رض ي  تكتب  الصحابي  ذكر  جاء  جملة    -إذا 

ال دعاًء،    أو بين قوسين )رض ي هللا عنه(. ونحن نقول: رض ي هللا عنه، خبًرا   - اعتراضية  

يعني نخبر أن هللا رض ي عنهم، أما الدعاء قد يقبله هللا منا وقد ال يقبله. ملاذا نخبر؟ ألن  

َجَرةِ ﴿هللا أخبر في القرآن:   ْحَت الشَّ
َ
َك ت

َ
 ُيَباِيُعون

ْ
ْؤِمِنيَن ِإذ

ُ ْ
ُ َعِن امل

َّ
َي َّللا َقْد َرض ِ

َّ
،  [18]الفتح:  ﴾ل

َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ﴿ألنصار قال:  وملا ذكر السابقين األولين من املهاجرين وا   ُ
َّ

َي َّللا ض ِ  ﴾ رَّ

الصحابة  [100]التوبة: من  أحًدا  نخص  الصحابة جميًعا. ال  نترض ى عن  . هذه عقيدتنا، 

بعبارة تكون شعاًرا له، كأن نقول دائًما: وكان علي )عليه السالم(.. وقال علي )كرم هللا  

الصحابة دون غيره. وكما قال ابن كثير:    وجهه(.. هذا شعار الرافضة. ال نخص أحًدا من

 .إذا كان من باب التعظيم فأبو بكر وعمر أولى بأن ُيقال )عليهم السالم(
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ابن القيم ذكر كذلك كالًما نفسه أنه ال ُيخص عليٌّ رض ي هللا عنه بش يء. قد يجد 

قول: بعض طلبة العلم في شرح بلوغ املرام سبل السالم للصنعاني رحمه هللا كثيًرا ما ي

من   ش يء  عنده  لكن  والجماعة  السنة  أهل  من  الصنعاني  السالم..  عليه  عليٌّ  وكان 

الزيدية، فقد ُيعذر في ذلك فهو من أهل السنة والجماعة. املهم أنه ال ُيخص أحد من 

الصحابة بعبارة دون غيره، فيقال: عليه السالم، كرم هللا وجهه.. ال. وإذا كان الصحابي 

تقول  تقول: رض ي هللا  هو وأبوه صحابي  وإذا كان هو فقط صحابي  : رض ي هللا عنهما، 

ثالثة، األب واالبن والجد كلهم صحابة فتقول: رض ي هللا عنهم،   يكونون  عنه، وأحيانا 

وأحيانا تقول في حديث: زيد بن خالد الجنهي وأبو هريرة رض ي هللا عنهما. شيخنا رحمه  

 .تقول: رض ي هللا عنها  هللا كان ينبه على ذلك كثيرا. وإن كانت صحابية

كر تابعي نقول: رحمه هللا. وكان الحسن البصري رحمه هللا.. وُنِقل عن 
ُ
أما إذا ذ

وَن ﴿سعيد بن املسيب رحمه هللا.. ألن هللا عز وجل قال:  
ُ
ِذيَن َجاُءوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقول

َّ
َوال

ا بِ 
َ
ِذيَن َسَبُقون

َّ
َواِنَنا ال

ْ
َنا َوإِلِخ

َ
ِفْر ل

ْ
َنا اغ َنا َربَّ ِذيَن آَمُنوا َربَّ

َّ
ل ِ
ّ
 ل

ًّ
وِبَنا ِغال

ُ
ل
ُ
ْجَعْل ِفي ق

َ
 ت

َ
يَماِن َوال ِ

ْ
اإل

ِحيٌم   رَّ
ٌ
َك َرُءوف . هذا سمت أهل السنة والجماعة: الترض ي عن الصحابة  [10]الحشر:  ﴾ ِإنَّ

 .الكرام، والترحم على التابعين

مربعين   أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به، فيجعله بين قوسين ) ( أو   -2  -

 . فيشتبه  بغيره  يختلط لئال   ذلك نحو  أو    ] [ أو دائرتين 

 .أن يراعي القواعد املتبعة في إصالح الخطأ -3

 .فالساقط يلحقه في أحد الجانبين أو فوق أو تحت مشيًرا إلى مكانه بما يعنيه

والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى األخيرة بخط واحٍد لئال ينطمس ما 

خفى على القارئ، وإذا كان الزائد كثيًرا كتب قبل أول كلمة منه )ال( وبعد  تحته في

رفعان قليال عن مستوى السطر
ُ
 .آخر كلمة منه )إلى( ت

وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت األخيرة منها إال أن يكون لها صلة بما  

ئ( في )امرئ بعدها، فيشطب األولى مثل أن يكرر كلمة )عبد( في )عبد هللا(، أو )امر 

 .مؤمن(، فيشطب األولى

أي أن يكون مكتوًبا في الحديث: امرئ امرئ مؤمن. )امرئ( تكررت مرتين، فهذا   -

خطأ، يشطب األولى حتى تكون الثانية )امرئ مؤمن( وإال األصل مثال في )قال قال( حذف 

 .الثانية ألن األولى أحق
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 . اآلن الشطب يكون لألولى. -

تع  - لها  ليس  كان  يشطب إذا  مكررة.  هذه  قال.  قال  مكتوب:  مثال  باآلخر،  لق 

الثانية، األولى أحق فال يشطبها. في )امرئ امرئ مؤمن( أيها يشطب؟ األولى، ألن الثانية  

 . ملتصقة بها

معنى    - 4  - يوهم  بينهما  الفصل  كان  إذا  سطرين  في  كلمتين  بين  يفصل   
 

أال

ر قاتَل   ِ
 
ابن صفية )يعني الزبير( بالنار، فال فاسًدا، مثل قول علي رض ي هللا عنه: َبش

 .يجعل )بشر قاتل( في سطر، و)ابن صفية( في سطر آخر

 بالنار(، وال يضع )بشر قاتل(    -
َ
ر قاتَل ابِن صفية ِ

ّ
يجعلها كلها في سطر واحد )بش

ثم في األسفل )ابن صفية( ألنه يمكن أن يأتي آٍت ويصحف مثال )بشر قاتل عمر بالنار(  

 ملن بعدك أن يكتب كالًما.
ً

 . ال تدع مجاال

صفية( أصبح  لو صار الكالم )بشر قاتل( هذا أصبحت البشارة للقاتل، و)ابن  -

 . في النار

أحسنت، وهذه أيضا من معانيها. معنى جديد اآلن )بشر قاتل(، )ابن صفية في    -

ف فيما بعد يأتي إلى  النار( أعوذ باهلل، ابن صفية في النار؟ وهو الزبير. أو ممكن مصّحِ

أكثر   اآلن  طبعا   ألحد. 
ً

تدع مجاال رافض ي، فال  أو  عبارة من عنده،  ويضع  قاتل(  )بشر 

س ال يكتبون. باملناسبة هنا يا شيخ جمال هناك تنبيه على بعض طبعات )البداية  النا

والنهاية( البن كثير، أو كتب التاريخ، صاروا يطبعونها مؤسسات رافضية، تأتي إلى الخبر  

شككت   إذا  أو  القديمة،  بالنسخ  احتفظوا  لذلك  كثير.  ابن  قاله  يقول:  فيه.  وتحرف 

خ القدامى عندهم الكتب النسخات القديمة يتبين أن اسأل، حتى طلبة العلم واملشاي

 .هذا من تحريف الرافضة، وهم يستغلون التحريف

 :أن يجتنب الرمز إال فيما كان مشهوًرا بين املحدثين، ومنه  -5 -

قرأ: حدثنا. )أنا( أو )أرنا( أو )أبنا( 
ُ
)ثنا( و)نا( و)دثنا( يرمز بها عن حدثنا، وت

قر 
ُ
قرأ: قال، واألكثر حذف يرمز بها عن أخبرنا، وت

ُ
أ: أخبرنا. )ق( يرمز بها عن قال، وت

)قال( بدون رمز، لكن ُينطق بها عند القراءة، مثاله: قول البخاري: حدثنا أبو معمر،  

 . عن عمران عبد هللا  حدثنا عبد الوارث، قال يزيد: حدثني مطرف بن

 .«هكل ميسر ملا خلق ل»قال: قلت يا رسول هللا، فيم يعمل العاملون؟ قال: 
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املثال:  في  القراءة، فيقال  بها عند  ُينطق  بين الرواة لكن  فقد حذفت )قال( 

حدثني  يزيد:  قال  قال:  الوارث،  عبد  حدثنا  قال  معمر،  أبو  حدثنا  البخاري:  قال 

 . مطرف.. إلخ 

 .ق عليها ألنها كلها واضحةهذه كلها واضحة. ال تحتاج أن أعل -

)ح( يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد سواء   -

 . كان التحول عند آخر اإلسناد أو في أثنائه، وُينطق بها على صورتها فيقال: حا

إبراهيم،  بن  يعقوب  حدثنا  البخاري:  قول  اإلسناد:  آخر  عند  التحول  مثال 

)ح( وحدثنا ملسو هيلع هللا ىلص    ية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس عن النبيقال: حدثنا ابن عل

 . آدم.

إلى    - تحول  لك:  يقول  البخاري  يعني  )ح(  الكتب،  في  لقيتها  إذا  هنا  )ح(  معنى 

 . اإلسناد الثاني، الحديث فيه إسناد ثاٍن أيًضا

 . نفس الحديث بإسنادين. -

 . نعم -

ة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال النبي صلى  ..وحدثنا آدم، قال: حدثنا شعب  -

وسلم:   عليه  والناس »هللا  وولده  والده  من  إليه  أحب  أكون  حتى  أحدكم  يؤمن  ال 

 . «نأجمعي

يعني هذا الحديث ُروي عن أنس بطريقين: قتادة عن أنس الطريق الثاني، وعبد   -

 . العزيز بن صهيب عن أنس. اثنان رووه عن أنس

الب  البخاري،  خاري لديه إسنادان: اإلسناد األول شيخه يعقوب بن  حتى إسناد 

إبراهيم، واإلسناد الثاني شيخه آدم. ولو تالحظ، الشيخ األول يعقوب بن إبراهيم، ابن 

شعبة،   آدم،  ثالثة،  أيًضا  الثاني  اإلسناد  ثالثة؛  هؤالء  بن صهيب،  العزيز  عبد  علية، 

 .قتادة. فأتى للحديث بسندين. لكن قال )ح( يعني تحول 

أثنائه: قول مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا    - في  ومثال التحول 

ليث )ح( وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى  

 . هللا عليه وسلم.
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في أثناء السند، اآلن مسلم يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث )ح(   -

الليث.. اآلن صار ملسلم شيخان اثنان يحدثان عن الليث.  وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا  

 . األول قتيبة بن سعيد عن الليث، والثاني محمد بن رمح عن الليث

 . يعني التحول عنده أثناء السند.  -

بداية السند، قال أنا عندي شيخان، سمعتهما يحدثون عن الليث، فالن عن   -

 .الليث وفالن عن الليث. ألنهم التقوا في الليث

 . الليث روى عنه اثنان: قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح -

 . وهما االثنان مشايخ مسلم -

ملسو هيلع هللا ىلص    وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي  -

أال كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاألمير الذي على الناس راٍع وهو  »أنه قال:  

والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، واملرأة راعية على    مسؤول عن رعيته،

بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه،  

 . «هأال فكلكم راع ومسؤول عن رعيت

يكتبون   - ال  الناس  صار  اآلن  ألنه  كثيًرا  هذا  في  تكلمنا  ما  اآلن  واضحة.  كلها 

نسخة صحيح البخاري وتقرأ منه. لم يعد النظام القديم يكتبون  الحديث، اآلن تشتري  

ويضعون هذه اإلشارات. ثم هذه العالمات املتأخرون يضعونها بلون غير اللون املعتاد.  

هذه  العالمات  باألسود،  والحديث  السند  يعني  باألسود،  الحديث  يكتبون  كانوا  إذا 

 . يضعونها باألحمر أو باألخضر.

 ؟ رين هنا يا شيخ صالحمن تقصد باملتأخ -

يعني من ثالثمائة أو أربعمائة سنة. وهذه ال تجدها إال في املخطوطات األصلية،    -

 . أما املصورة فالتصوير كله أسود. اآلن كل ش يء في الكتب

)خ(،   تحت  كتبنا  الحديث  ذكرنا  إذا  يقول:  الرموز،  يعطيك  الكتب  بعض  اآلن 

)م(.. )خ( نرمز أن الحديث في البخاري، )م( في مسلم، )ن( في النسائي، )هـ( في ابن ماجه،  

 .)د( في أبي داود، )ت( في الترمذي، )ح( في أحمد

 :تدوين الحديث -

  ملسو هيلع هللا ىلص    لم يكن الحديث في عهد النبي
َ
ن ِ
ا كما ُدو 

ً
وخلفائه األربعة الراشدين مدون

فيما بعد، وقد روى البيهقي في املدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رض ي  



 نسخة أولية 

179 

 

السنن، فاستشار أصحاب رسول هللا يكتب  أن  أراد  فأشاروا  ملسو هيلع هللا ىلص    هللا عنه  في ذلك، 

، ثم أصبح يوًما وقد عزم هللا له، عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير هللا فيها شهًرا

فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوًما كانوا قبلكم كتبوا كتًبا فأكبوا  

لِبُس كتاب هللا بش يء أبًدا
ُ
 .عليها وتركوا كتاب هللا، وإني وهللا ال أ

وملا كانت خالفة عمر بن عبد العزيز رحمه هللا، وخاف من ضياع الحديث، 

اضيه في املدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث كتب إلى ق

فاكتبه، فإني خفت ُدُروس العلم وذهاب العلماء، وال تقبل إال حديث رسول  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي

 . هللا صلى هللا عليه وسلم.

دروس العلم، دروس الش يء، دروس الثوب يعني انتهاءه، يتقطع ويذهب. دروس    -

 حتى ينمحي
ً

 قليال
ً

 . العلم يعني يذهب قليال

العلم    - وا 
ُ
فش

ُ
ولت وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  حديث  إال  قَبل 

َ
ت ..وال 

ا  . ولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم فإن العلم ال يهلك حتى يكون سرًّ

 . وكتب إلى اآلفاق بذلك أيًضا ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها

فكان أول من صنف في الحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير املؤمنين  

 . عمر بن عبد العزيز رحمهما هللا.

عبد   - بن  تابعي وعمر  الزهري  تابعي،  اثنان، وكالهما  ألنهما  رحمهما هللا؟  ملاذا 

ا نقول  العزيز تابعي. وقد عل ا نقول )رحمه هللا( وإن كان صحابيًّ منا الشيخ إن كان تابعيًّ

 . )رض ي هللا عنه(

..وكان ذلك على رأس مائة سنة من الهجرة، ثم تتابع الناس في ذلك وتنوعت   -

 . طرقهم في تصنيف الحديث

رأس   - له على  الزهري  اإلمام  كتابة  قبل  الحديث  في  طبعا هناك كتب مصنفة 

يفة عبد هللا بن عمرو بن العاص كانت عنده صحيفة، وهب بن منبه  املائة، هناك صح

كانت عنده صحيفة، يكتب، ابن أبي شاه كانت عنده ورقة مكتوبة فيها خطبة النبي عليه  

الصالة والسالم، لكن التصنيف الذي صار على شكل كتاب بدأ في عهد عمر بن عبد  

 . العزيز، وأول من ألف وكتب اإلمام الزهري رحمه هللا

 ؟ لكن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، خش ي من ماذا بالضبط -
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بين    - الناس  يفرق  ال  القرآن،  على  لبس  هناك  يكون  أن  يمكن  أنه  أحس  عمر 

القرآن والحديث، بالذات أنه في عهد عمر فتحت الفتوحات الكثيرة ودخلت ناس كثيرة 

على القرآن  على  فليبقوا  عليهم،  يلتبس  أنه  فيخش ى  اإلسالم،  ويحفظوا   في  يكتبوا  أن 

ويتدارسوا القرآن. فيما بعد هذه زالت. الناس اآلن، حتى العامة، يفرق اآلن بين القرآن 

 .والحديث، يقول هذا قرآن وهذا حديث، يفرقون حتى وهم عامة غير متعلمين

 :طرق تصنيف الحديث  -

 :طرق تصنيف الحديث على نوعين

الحد  -أ فيها  يسند  التي  وهي  األصول:  غاية  تصنيف  إلى  املصنف  من  يث 

 :اإلسناد. وله طرق، فمنها

العلم جزء خاص   -1 أبواب  باب من  لكل  ُيجعل  بأن  التصنيف على األجزاء 

مستقل، فُيجعل لباب الصالة جزٌء خاص ولباب الزكاة جزٌء خاص، وهكذا، وُيذكُر  

 .أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه

رتب  التصنيف على األبواب، بحيث ُيجعل في ا  -2
ُ
لجزء الواحد أكثر من باٍب، وت

على املواضيع كترتيِب أبواب الفقه أو غيره، مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب 

 . السنن

التصنيف على املسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. فيذكر    -3

في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر 

 . ا، مثل طريقة اإلمام أحمد في مسندهوهكذ

 إلى أصلها   -ب
ً
ة تصنيف الفروع: وهي التي ينقلها مصنفوها من األصول معزوَّ

 :بغير إسناد، وله طرق أيًضا، منها

العسقالني،    -1 حجر  البن  املرام  بلوغ  مثل:  األبواب،  على  مرتًبا  التصنيف 

 .وعمدة األحكام لعبد الغني املقدس ي

 . ا على الحروف، مثل: الجامع الصغير للسيوطيالتصنيف مرتبً  -2

إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسبما يراه أهل الحديث أقرب 

 .إلى تحصيله وتحققه

بنهاية املائة األولى كتب اإلمام الزهري رحمه   - الذين صنفوا في الحديث كتبوا. 

ا  كتب  مالك  الحديث.  كتابة  في  الناس  تتابع  ذلك  بعد  كتب هللا،  أحمد  واإلمام  ملوطأ، 
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السنة   لتدوين  الزمني  العهد  وصار  وكتبوا،  وغيرهم  والترمذي  البخاري  وجاء  املسند، 

سنة من الزهري إلى    200، هذا العهد الذهبي مدة  290أو    300النبوية، إلى سنة تقريبا  

ون  ، مائتا سنة مراحل تدوين السنة. وبرز فيها األئمة الذين تعرفونهم، صاروا يقرؤ 300

 .عليهم ويكتبون عنهم

منهم من يصنف على األصول، األصول يعني نفس األحاديث بذكر إسناد كامل،  

سواء كان من كالم الرسول أو التابعي أو الصحابي، اإلسناد يأتي بالسند من املصنف  

إليه. وكان عهدهم قريب. وكان أول ما كتبوا على شكل أجزاء، جزء في الصالة، جزء في 

 . ا فعله الزهري وأهل طبقتهكذا.. هذا م

ثم من بعدهم صاروا يصنفون على األبواب، مثال باب كتاب الصالة، باب ما جاء 

في األذان ويذكرون حديث األذان، ثم بعده باب ما جاء في فضل الصالة، شروط الصالة، 

ثم   الحج،  ثم  الصوم  ثم  الزكاة  إلى  ينتقلون  ذلك  بعد  الجنازة.  صالة  ش يء  آخر  إلى 

 . ت.. إلخ، لكنها بطرق حديثية، وليس فقهية املعامال 

بكل صحابي  يأتي  أن  املسانيد  املسانيد،  على  يكتب  من  زمانهم  في  كذلك  جاء 

وأكبر مسند عنده مسندان: مسند  أحمد،  اإلمام  يفعله  وهذا  مروياته،  ويذكر جميع 

وبدون    -عائشة ألنه كثير، ومسند أبو هريرة أكثر، في مجلدين. أي حديث قاله أبو هريرة  

 . ما دام قاله أبو هريرة يكتبه، وبدون ترتيب. هذه تسمى األصول  -كالم في املوضوعات 

، مثل البلوغ، الحافظ عزا في بلوغ املرام من  
ً

أما الفروع، يحذفون اإلسناد كامال

أدلة األحكام، باب ما جاء مثال في زكاة الفطر، وعن ابن عمر أو عن ابن عباس: فرض  

ارجع ملسو هيلع هللا ىلص    النبي ملاذا؟  حذفه،  السند؟  أين  مباشرة،  بالصحابي  أتى  إلخ.  الفطر..  زكاة 

تقريًبا، التصنيف    900لألصول، موجود في األصول. وآخر من كتب السيوطي في سنة  

املرتب على الحروف األبجدية، يعني كل حديث بدأ بحرف األلف إلى أن ينتهي منها، ثم  

األلباني رحمه هللا، فجاء عند الجامع الصغير للسيوطي  ب، ت، ث.. إلخ. وجاء فيما بعد  

ونظر فيه، جعل منه الصحيح والضعيف، فصار منه صحيح الجامع وزيادته، ضعيف  

 . الجامع وزيادته.. إلخ

التصنيف باألجزاء والتصنيف على   - بين  الفرق في تصنيف األصول ما  شيخنا 

ن ُيجعل لكل باب من أبواب العلم  األبواب، هنا يقول الشيخ: التصنيف على األجزاء بأ

في  خاص.  جزء  الزكاة  ولباب  خاص،  جزء  الصالة  باب  مثال  مستقل،  خاص  جزء 
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باب،   أكثر من  الواحد  التصنيف على األبواب يقول رحمه هللا: بحيث يجعل في الجزء 

 .وترتب على املواضيع كترتيب أبواب الفقه أو بغيره مثل طريقة البخاري ومسلم

يؤلفو   - يستوعب عندما  أن  ُيشترط  ال  الصالة  في  مستقلٌّ  جزٌء  أجزاء،  على  ن 

الصالة   عن  ويتكلمون  أبواب  على  يصنفون  عندما  لكن  الصالة،  مسائل  جميع 

في صالة  جاء  ما  باب  الليل،  في صالة  جاء  ما  باب  الصالة،  مسائل  جميع  يستوعبون 

باب.. ال يتركون شيًئا.  الرتب، باب ما جاء في صالة العيدين، باب ما جاء في صالة الجمعة،  

 . فلذلك، الكتب املصنفة على األبواب أشبه ما تكون أنها تعطيك فقًها من أجل العنوان.

 . مثل اإلمام البخاري ومسلم. -

الفقهية،    - األبواب  املصنفة على  الكتب  للناس،  ندرسه  أو  نقرأه  أكثر ما  نعم، 

األ  على  مصنفة  كلها  والترمذي..  داود  وأبو  ومسلم  من البخاري  انتهوا  الفقهية.  بواب 

وفي   السير  وفي  املالحم  وفي  املناقب  وفي  التفسير  في  دخلوا  كلها،  الفقهية  األبواب 

 . التوحيد..إلخ

تصنيف الفروع يا شيخ، ما بأيدي الناس اآلن كاألربعين النووية هل تعتبر من   -

 ؟هذا الباب

إن لم يكن فيه سند إال أن يقول: قال فالن الصحابي مباشرة اعِرف أن هذه   -

 . فروع

 ؟ حصن املسلم -

فروع، كلها فروع هذه، ألنه سيقول لك في نهاية الحديث: رواه البخاري، رواه    -

 . مسلم.. ارجع لألصول تجده موجوًدا بسنده الكامل

الى في الحلقة السابعة عشرة،  نقف عند هذا الحد ونلتقيكم بإذن هللا تبارك وتع  -

 . ابقوا طيبين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (17 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم في 

محم شيخنا  كتاب  على  التعليق  من  عشرة  السابعة  عثيمين  الحلقة  بن  صالح  بن  د 

 .)مصطلح الحديث(

بالشيخ صالح املرعش ي. فأهال وسهال بك يا شيخ   اللقاء، نرحب  وفي مطلع هذا 

 .صالح

 .يا مرحبا، حياك هللا شيخ جمال وحيا هللا اإلخوة -

 : بسم هللا الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 ت األمهات الس

 :يةيطلق هذا الوصف على األصول اآلت

 ي سنن النسائ -3    صحيح مسلم  -2    صحيح البخاري  -1

 ه سنن ابن ماج -6  سنن الترمذي  -5     سنن أبي داود -4

 :صحيح البخاري  -1

ألف  ستمائة  من  وخرََّجه  الصحيح(  )الجامع  مؤلفه  سماه  الكتاب  هذا 

يه حديث. وتعب رحمه هللا في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته، حتى كان ال يضع ف

ا إال اغتسل، وصلى ركعتين يستخير هللا في وضعه. ولم يضع فيه مسنًدا إال ما  
ً
حديث

 . بالسند املتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبطملسو هيلع هللا ىلص  صح عن رسول هللا

وأكمل تأليفه في ستة عشر عاًما، ثم عرضه على اإلمام أحمد ويحيى بن معين 

 . فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة وعلي بن املديني وغيرهم،

وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر. قال الحافظ الذهبي: هو أجلُّ كتب  

أفضلها بعد كتاب هللا تعالى  .اإلسالم و
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( باملكرر  أحاديثه  آالف، 7397وعدد  وسبعة  وثالثمائة  وتسعون  سبعة   )

الحافظ ابن حجر ( اثنان وستمائٍة وألفا حديث، كما حرر ذلك  2602وبحذف املكرر )

 . رحمه هللا 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى   -

 .آله وصحبه وسلم ومن وااله

أمهات الكتب الستة: إذا قيل )الستة( فهما الشيخان وأصحاب السنن األربعة؛  

والترمذي وابن   الشيخان البخاري ومسلم، وأصحاب السنن األربعة النسائي وأبو داود

 . ماجه. هذا إذا قيل الستة، وإذا قيل السبعة ِزيَد معهم أحمد. هذا ش يء معترف به

الصحيح   )الجامع  كتابه  سمى  البخاري  البخاري.  صحيح  عن   
ً
مقدمة أعطى 

رسول هللا أمور  من  املختصر  الناس  ملسو هيلع هللا ىلص    املسند  الطويل،  اللفظ  هذا  وأيامه(  وسننه 

عنه، وأنه عرضه على    - رحمه هللا    -ه: )صحيح البخاري(. تكلم الشيخ  صاروا يختصرون

أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن املديني، كبار مشايخه واستحسنوه. وذكر أن  

البخاري فيه باملكرر أكثر من سبعة آالف حديث وبغير املكرر ألفان وستمائة. ثم اآلن  

 .سوف يتكلم عن البخاري 

 :البخاري  -

عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة بن َبْرِدْزَبه الجعفي    هو أبو 

 .موالهم الفارس ي األصل

سنة   شوال  في  البخاري  ِحجر   194ولد  في  يتيًما  ونشأ  ومائة.  وتسعين  أربٍع 

لطلب  البالد  في  وتنقل  ومائتين.  عشٍر  سنة  الحديث  طلب  في  بالرحلة  وبدأ  والدته. 

أقام في الحجا ز ست سنين. ودخل الشام، ومصر، والجزيرة، والبصرة، الحديث، و

في   كر عنه أنه كان ينظر 
ُ
في الحفظ؛ ذ والكوفة، وبغداد. وكان رحمه هللا تعالى غاية 

واألمراء.   السالطين  بعيًدا عن  وِرًعا  زاهًدا  وكان  واحدة.  الكتاب فيحفظه من نظرة 

اإل  قال  وبعده.  عصره  في  العلماء  عليه  أثنى  ا  سخيًّ أخَرَجت شجاًعا  ما  أحمد:  مام 

خراسان مثله. وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلُم بحديث رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم، وال أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مجتهًدا في الفقه، 

 . وله دقة عجيبة في استنباطه من الحديث كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه
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د، ليلة عيد الفطر  
ْ
ن
َ
ك، بلدة على فرسخين من َسَمْرق

ْ
ن
َ
ْرت

َ
توفي رحمه هللا في خ

ست وخمسين ومائتين عن اثنين وستين عاًما إال ثالثة عشر يوًما. وقد خلف    256سنة  

 . علًما كثيًرا في مؤلفاته رحمه هللا وجزاه عن املسلمين خيًرا

على جاللته في الحديث، بل قالوا اإلمام البخاري رحمه هللا أطبَق أهُل الحديث    -

املتأخرين.   املتقدمين، ومحمد بن إسماعيل في  الثوري في  اثنان: سفيان  أميرا الحديث 

ا متقًنا 
ً
وذكر الشيخ شيًئا من ترجمته وإال يطول الكالم عنه وترجمته. وكان ورًعا حافظ

 . لألحاديث واألسانيد

اختبروه. فأتوا بعشرة من طلبة    مرة اختبره أهل مرو، قالوا: يقدم عليكم البخاري 

الصحيح.   بإسنادها  أحاديث  عشرة  وه 
ُ
ظ حفَّ واحد  كل  أحاديث،  ظوهم  وحفَّ الحديث 

حفظوه   واحد  وكل  حديث.  مائة  فهي  أحاديث،  عشرة  عنده  واحد  كل  طالب،   
ُ
عشرة

« يجعلونه  تإنما األعمال بالنيا »عشرة أحاديث بأسانيد مقلوبة، يعني إسناد حديث:  

ي هريرة، مع أنه من رواية عمر بن الخطاب بسند إلى أبي هريرة، يعني سند  من رواية أب

 حديث:  
ً

« حديث ابن عمر، يجعلونه من رواية أبي  سُبِنَي اإلسالُم على خم»مركب. ومثال

 
ُ
ُحفاظ. عشرة  

ً
أصال طلبة حديث  وهم  أحاديث  واحد حفظوه عشرة  كل   .

ً
مثال هريرة 

حفظوه   ثم  املنضبطة،  بأسانيدها  جاء أحاديث  إذا  قالوا:  مقلوبة.  بأسانيد  عشرة 

البخاري اعرضوا عليه األحاديث باألسانيد املقلوبة. وجاء البخاري وحضر الناس وحضر 

العامة وامتألت شرفات املكان والساحة والدنيا. البخاري ما يدري عن هذه الخطة، وهم 

عشرة أحاديث أريد يريدون أن يختبروا حفظه. فأتى األول وقال: يا أبا عبد هللا، عندي  

سِمعك إياها لتجيزني فيها. قال: تفضل. وقام واقًفا أمام الناس، وقال: حدثنا فالن  
ُ
أن أ

وفالن.. إلى أن وصل إلى الصحابي إلى الرسول. فقال البخاري: ال أعرفه. قال: الحديث 

العشرة الثاني، قال: تفضل. ساق الثاني، قال: ال أعرفه. والثالث: ال أعرفه، إلى أن أنهى  

هذه  األحاديث  نحن  الدنيا؟  حافظ  البخاري  يقول  هذا  قالوا:  العامة  بعض  أحاديث. 

بهذا  الحديث  هذا  متن  يعرف  ال  أنه  البخاري  يقصد  أعرفها؟!  ما  يقول  وهو  نحفظها 

السند اللي ذكرته له. انتهى من األول قام الثاني، انتهى من العشرة أحاديث.. إلى أن انتهى 

حديث مقلوبة األسانيد، متعمدين حتى يختبروا البخاري. يقول: ما    العشرة كلهم، مائة

أعرفها عن املائة حديث. قال بعض العامة: مائة حديث ما عرف منها وال ش ي؟ هذا ال 

حدثتني   قم.  لألول:  البخاري  فقال  املجلس،  ينتهي  أن  كاد  الحديث.  في  شيئا  يعرف 
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بكذا، ال أعرفه،  ملسو هيلع هللا ىلص    فالن إلى النبيبحديثك األول، قلَت فيه: حدثكم فالن عن فالن عن  

له   له، وصحح  النبي صلى هللا عليه وسلم، فصحح  لفالٍن عن فالن عن  أعرفه  ولكني 

الحديث الثاني والثالث والعشرة. ثم الشاب الثاني والثالث حتى انتهى من العشرة، طلبة  

عجب أنه يرد  العلم. مائة حديث ردها إلى أسانيدها الصحيحة املعروفة  
َ
فيها. قالوا: لم ن

 هو حافظ    - األحاديث إلى أسانيدها املعروفة  
ً

لكن عجبنا منه كيف حفظ    -ألنه أصال

أنت قلت هذا   يعني  الجلسة! مائة حديث حفظها،  في نفس  املركبة  املغلوطة  األسانيد 

عه لك كما هو  .الكالم، أسّمِ

بن   هللا  عبد  الشيخ  اسمه  قديًما،  توفى  عالم  عندنا  باملناسبة،  شيخ  يا  وهذا 

حميد، مفتي الديار السعودية، كفيف، ولده الشيخ صالح بن حميد، الشيخ املعروف.  

. مثال جاء ُيجاوب في اإلذاعة  
ً

الشيخ عبد هللا بن حميد رحمه هللا، يحفظ السؤال كامال

ع: تسأل األخت السائلة )س م ع( من األردن، تقول في وفي )نور على الدرب(، يقول املذي

 كاملة، فإن انتهى يقول الشيخ: سألت األخت )س م ع( من  
ً
سؤالها.. يقرأ السؤال صفحة

 من مرة  
َ
، والجواب كذا. حافظ، حِفظ

ً
األردن، تقول في سؤالها.. ويسرد السؤال كامال

 .واحدة.

 . وهو كفيف -

 . وهو كفيف، نعم -

 :صحيح مسلم -

و الكتاب املشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه هللا. جمع فيه ما صح ه

في   
ً
بالغة ا 

ً
فيه طرق النووي: سلك  قال  عليه وسلم.  عنده عن رسول هللا صلى هللا 

 .االحتياط واإلتقان والورع واملعرفة، ال يهتدي إليها إال أفراد في األعصار

ويذكر طرق الحديث وألفاظه وكان يجمع األحاديث املتناسبة في مكان واحد،  

ا من زيادة حجم الكتاب، أو لغير  
ً
مرتًبا على األبواب، لكنه ال يذكر التراجم إما خوف

 .ذلك

وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه، ومن أحسنها تراجم النووي رحمه هللا. 

( باملكرر  أحاديثه  حديث،  7275وعدد  آالف  وسبعة  ومائتان  وسبعون  خمسة   )

 . ( أربعة آالف حديث4000و )وبحذف املكرر نح
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في املرتبة   - من حيث الصحة    -وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه  

 :الثانية بعد صحيح البخاري. وقيل في املقارنة بينهما

ـــــــــدي وقــــــــالوا: أي ذين تق       لمــــتشاجر قوم في البخاري ومس ــــــــــلــ  م دـــــــــــــــــــــ

 م اق في حسن الصناعة مسلكما ف    فقلت: لقد فاق البخاري صحة 

 :مسلم

في   ُولد  النيسابوري.  القشيري  بن مسلم  الحجاج  بن  الحسين مسلم  أبو  هو 

أربٍع ومائتين. وتنقل في األمصار لطلب الحديث، فرحل إلى الحجاز،   204نيسابور سنة  

 .والشام، والعراق، ومصر. وملا قدم البخاري نيسابور الزمه ونظر في علمه وحذا حذوه

 . ليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهمأثنى ع

 . إحدى وستين ومائتين عن سبع وخمسين سنة 261توفي في نيسابور سنة 

 . وقد خلف علًما كثيًرا في مؤلفاته رحمه هللا وجزاه عن املسلمين خيًرا

النيسابوري   - الحجاج  مسلم  وهو  مسلم(.  )صحيح  اسمه  كتابه  مسلم  اإلمام 

ا فيه    القشيري، يكفيه أن من
ً
 عرض مسلم على البخاري حديث

ً
مشايخه البخاري. مرة

املحدثين   كبار  عنه  ويسأل  عنه  يبحث  زمن  منذ  مسلم  وكان  البخاري،  َنُه  فبيَّ علة، 

ا، وال يسمح   ليكتشفوه، فقال له مسلم: أنت أستاذ األساتذة. وكان يحب البخاري جدًّ

اإلم أن سبب وفاة  قيل  البخاري، حتى  في  يتكلم  أن  أحد ألحد  أن  ام مسلم رحمه هللا، 

املحدثين املشهورين تكلم عن البخاري فانتصر له مسلم، ويبدو أنه ارتفع ضغطه وصار  

يأكل تمًرا كثيًرا وارتفع السكر وتوفي. توفي اإلمام مسلم وعمره صغير، سبعة وخمسون 

كله هؤالء  جمال  شيخ  يا  والحظ  صغاًرا.  ماتوا  عاًما.  وستون  اثنان  والبخاري  م  سنة، 

عجم، يعني من وراء إيران، من بخارى، من نيسابور.. كلهم هكذا، ما فيهم إال اإلمام أحمد 

 .عربي، واإلمام مالك، والبقية كلهم أعاجم، نفع هللا بهم اإلسالم

 . لكن اإلمام مسلم يا شيخ يبدو أنه عربي. -

، واألصل أنه غير عربي. لكن على كل ح   -
ً

ال،  قيل ذلك، وقيل ال نيسابوري أصال

رأى هؤالء أن فضائل اإلسالم حاز بها من قبلهم؛ فالصحابة فتحوا الفتوحات، والخلفاء 

وُه، فقالوا: نريد أن نخدم اإلسالم. وهذه  
ُّ
ظوا القرآن وبث ثبتوا اإلسالم في الواليات، وحفَّ

النبي  نكتب حديث  في قلبك: تخدم اإلسالم. فقالوا: نحن  دائًما احفظها  ملسو هيلع هللا ىلص    يا إخوان 

ُنه وننشُره، ونفع هللا بهم ه وندّوِ
ُ
 . ونحفظ
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 .رض ي هللا عنهم ورحمهم وجزاهم عنا خير الجزاء -

طبعا مسلم جميُل كتاِبه أنه يذكر لك كل األحاديث في املوضوع الواحد، أما    -

ترِجم، يعني )باب ما جاء في كذا( هذا من كالم  
ُ
ع. ثم البخاري ترجماته هو امل ِ

ّ
البخاري ُيقط

 … لبخاري، أما مسلم قيل أنه ما ترجما 

 .الترجمة تقصد العنوان الذي يضع تحته الحديث -

العنوان نعم. هذه مسلم ما ترجمها، قيل أن النووي هو الذي ترجم له فيما   -

 . بعد، ألنه شرحه 

 :فائدتان -

ما  جميع  ومسلم  البخاري  الصحيحان صحيح  يستوعب  لم  األولى:  الفائدة 

صح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها.  

يقصد   كما  الصحيح،  من  ُجمٍل  َجمَع  ومسلم  البخاري  قصد  إنما  النووي:  قال 

 مسائله. لكن إذا كان املصنف في الفقه جمَع ُجملٍة من مسائله، ال أنه يحصُر جميَع 

 في بابه، ولم   -مع صحة إسناده في الظاهر    -الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما  
ً

أصال

ُيخِرجا له نظيًرا، وال ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة  

ا أو إيثاًرا لترك اإلطالة، أو رأيا
ً
أن غيره مما   إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيان

ُه، أو لغير ذلك  .ذكراه يسد مَسدَّ

البخاري ومسلم لم يقوال: نحن نلتزم أن كل حديث صحيح نذكره، ال. البخاري  -

ِفق عليه وتركت   يحفظ مائة ألف حديث صحيح، يقول: ما أودعت في صحيحي إال ما اتُّ

أ  مائة  يحفظ  وهو  آالف،  سبعة  فوق  املكرر  الحديث  الكثير.  ترك  حديث الكثير.  لف 

صحيح، هو ما قال لك أنا سألتزم بأن جميع الحديث الصحيح سأكتبه، ال، بل اختار  

انتقى. ومسلم نفس الكالم. لكن يقول الشيخ: إذا كان الحديث مشهوًرا في الباب، ولم  

تركاه   أو  أحد،  عليه  يطلع  لم  عندهما  بسنده   
ً
علة الحديث  في  أن  يعني  فهذا  يذكراه، 

ول أقرب. لكن أحياًنا البخاري ُيشير إليه في املعلقات. ما معنى  خشية اإلطالة، لكن األ 

املعلقات؟ باب ما جاء في حق املسلم: وقال عمر: ثالث يجلبن لك حق أخيك، إذا لقيته 

م عليه..إلخ، )وقال عمر..( هذا يسمى معلًقا ِ
ّ
 . سل

 . بدون سند  -
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ثنا(، إذا أتى بدون سند. وهو لم يقصد بكتابه، قصده بالكتابة إذا قال )حد  -

تراجم،  عنده  ما  مسلم  لكن  املعلقات.  في  يذكره  أحيانا  يقصده.  الذي  هذا  بالسند، 

 .مباشرة يكتب األحاديث

نالحظ أن أئمة الحديث أحياًنا يقولون: وهذا الحديث غير صحيح.. ويذكرون   -

من أوجه التضعيف: )ولقد أعرض عنه البخاري(. أعرض عنه البخاري مع أنه ليس في  

 .اب إال هذا الحديث، ويقول لك: أعرض عنه البخاري الب

 . إذا ما ذكره البخاري وال مسلم معناها أنهما يرون أن فيه علة  -

ِرك إال وفيه مشكلة  -
ُ
 . يعني ما ت

 . نعم -

الفائدة الثانية: اتفق العلماء على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب   -

. قال
ً

شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: ال    املصنفة في الحديث فيما ذكراه متصال

يتفقان على حديث إال يكون صحيًحا ال ريب فيه. وقال: جمهور متونهما يعلم أهل  

ا أن النبي  .قالهاملسو هيلع هللا ىلص   الحديث علًما قطعيًّ

نزلت عن   أحاديث  الصحيحين  الحفاظ على صاحبي  انتقد بعض  هذا وقد 

وعش مائتين  تبلغ  التزماه  ما  وانفرد  درجة  منها،  وثالثين  اثنين  في  اشتركا  أحاديث  رة 

 . البخاري بثمانية وسبعين، وانفرد مسلم بمئة

هناك من أهل الحديث والحفاظ من انتقد على البخاري ومسلم مائتين وعشرة   -

أحاديث، وقالوا: ال تصح إلى درجة الصحة التي قالوها، حسنة مثال. وذكر أن البخاري  

اثني في  اشتركا  الحسن،  ومسلم  باب  من  تكون  إنما  ليست صحيحة،  ا 
ً
حديث وثالثين  ن 

 . والبخاري عنده ثمانية وسبعون ومسلم عنده مائة

 ؟ اآلن، الصواب مع هؤالء الحفاظ الذين نقدوا أم مع البخاري ومسلم

نِكَر على البخاري مما صححه يكون   -
ُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: جمهور ما أ

ه فيه راجًحا على من 
ُ
 .نازعه بخالف مسلم.قول

البخاري،    - مع  الحق  أن  الصواب  البخاري  على  املنتقدة  األحاديث  أكثر  يعني 

 . بخالف مسلم.
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..بخالف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه فيها.   -

بثالث  الكسوف  صالة  وحديث  السبت،  يوم  التربة  خلَق هللا  بحديث:  لذلك  َل 
َّ
وَمث

 .عركوعات وأرب

أكثر الذين خالفوا البخاري في هذه األحاديث الصواب مع البخاري، أما الذين    -

نازعوا مسلم في أحاديث انتقدوها عليه، قد يكون الصواب مع مسلم وقد يكون الصواب 

هذا  السبت(،  يوم  التربة  هللا  )خلق  بحديث:  ومثلوا  الحديث.  أهل  من  نازعه  من  مع 

صالة   وحديث  مسلم،  أخرجه  بثالث  الحديث  الكسوف  صلى  الرسول  أن  الكسوف، 

ركوعات، وأربع ركوعات، والحديث كذلك في مسلم. فمع من الصواب؟ مع مسلم أم مع  

 
ً

 ومفصال
ً

 .من خالفوه؟ اآلن سيذكر الشيخ جواًبا مجمال

جيب عما انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل -
ُ
 :وقد أ

في   -1 الباري: ال ريب  في مقدمة فتح  ابن حجر العسقالني  أما املجمل: فقال 

 .تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما.

إلى كلمة )بثالث ركعات وأربع(، هنا يقف كالم شيخ    يعني لعل كالم شيخ اإلسالم  -

كالم  اإلسالم، ألن شيخ اإلسالم ال يذكر ابن حجر ألن ابن حجر متأخر. لعل هذا من  

 . شيخنا رحمه هللا )وأجيب عما انتقد عليهما بجوابين..( 

في   -1 الباري: ال ريب  في مقدمة فتح  ابن حجر العسقالني  أما املجمل: فقال 

تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة  

انتقد عليهما يك فبتقدير توجيه كالم من  ون قوله معارًضا الصحيح واملعلل. قال: 

لتصحيحهما وال ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع االعتراض من حيث 

 . الجملة

ال شك أن الحافظ ابن حجر من أشهر وأوثق الذين شرحوا البخاري، كتابه    -

)فتح الباري في شرح صحيح البخاري(، أخذ يشرحه في أربعين سنة، وينظر فيه ويعيد  

ل ملا انتهى. قيل لبعض األئمة بعده: أتشرح البخاري؟ قال: ال هجرة ويكرر ويراجع، واحتف

يعني   الرجل  الباري.  بعد فتح  البخاري  يعني ما عاد أحد يشرح  الحديث.  في  الفتح  بعد 

 . ضليع. 

 حديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم. -
ً

 . »ال هجرة بعد الفتح«، هذا أصال
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جرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية  حديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم: »ال ه  -

نِفرتم فانفروا«
ُ
 .وإذا است

 . يعني ما عاد هناك هجرة إلى املدينة -

نعم، لكنهم أخذوا الشاهد وقالوا يعني ال يشرح البخاري بعد شرح ابن حجر.    -

البخاري،  الكريم بن خضير حفظه هللا، يقول: عندي مائة شرح لصحيح  الشيخ عبد 

( والباقي مائة شرح غيره. ولذلك الشيخ عبد الكريم الخضير إذا  واحد منها )فتح الباري 

 .تكلم في البخاري رجل ضليع، تخيل اطلع على مائة شرح.

 . حفظه هللا -

يكون عندك   - أن  تحتاج  الكتب واملتون  أحيانا بعض  العلم  لطالب  وهذا مهم 

 . ثالثة أو أربعة أو خمسة شروح، كلما كان عندك أكثر كلما كان التوسع في ذهنك أكبر 

البخاري   - 2  - في صحيح  في املقدمة عما  ابن حجر  وأما املفصل: فقد أجاب 

 عن كل حديث. وألف الرشيد العطار  
ً

ِقَد على  جواًبا مفصال
ُ
كتاًبا في الجواب عما انت

ا. وقال العراقي في شرح ألفيته في املصطلح: إنه قد أفرد كتاًبا ملا  
ً
ا حديث

ً
مسلم حديث

ف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها. فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف   ِ
ُضع 

 . عليه، ففيه فوائد ومهمات

الصواب فيه مع البخاري ومسلم.  الخالصة أن ما انُتِقَد على البخاري ومسلم    -

 .هذه الخالصة

الجواب املجمل هو جواب باملرتبة واملنزلة في علم الحديث. ال شك أنه ُعوِرَض   -

ممن  أرجح  هم  الحديث  في  كعالٍم  الوزن  رجاحة  حيث  من  وهما  ومسلم  البخاري 

 . انتقدهم. هذا جواب مجمل. واملفصل أنهم ذهبوا لكل حديث وردوا بالتفصيل

 . يح صح -

 :سنن النسائي -3 -

الصحيح  وضمنه  الكبرى(  )السنن  كتابه  تعالى  هللا  رحمه  النسائي  ألف 

واملعلول. ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه )املجتبى(، جمع فيه الصحيح  

 . عنده، وهو املقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث 

 . لصغرى، في املجتبىيعني إذا قيل )رواه النسائي( يعني في السنن ا  -

 مجروًحا. -
ً

ا ورجال
ً
ا ضعيف

ً
 . و)املجتبى( أقل السنن حديث
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يعني األحاديث الضعيفة في سنن النسائي أقل منها في أبي داود وفي الترمذي وفي  -

أبي داود   في  املجروحين  النسائي أقل عدًدا من  ابن ماجه. والرجال املجروحين في سنن 

ه بعد الصحيحين، يعني أفضل السنن سنن النسائي.  والترمذي وابن ماجه. وتعد درجت

 . وسيذكر ميزاته

 مجروًحا، ودرجته بعد الصحيحين، فهو    -
ً

ا ورجال
ً
ا ضعيف

ً
  - ..أقل السنن حديث

مقدم على سنن أبي داود والترمذي لشدة تحري مؤلفه في الرجال.   -من حيث الرجال  

أبو  له  أخرج  رجل  كم من  رحمه هللا:  ابن حجر  الحافظ  تجنب   قال  والترمذي  داود 

 . النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين

 . وبالجملة، فشرط النسائي في )املجتبى( هو أقوى الشروط بعد الصحيحين

 :النسائي

النسوي  ويقال:  )النسائي(،  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  هو 

َسأ(، بلدة مشهورة بخراسان
َ
 . نسبة إلى )ن

سائي( بالكسر، يقول: ال، ليس بالكسر إنما   - ِ
ّ
ولذلك كنا عند شيخنا إذا قلنا )الن

النون، ولكن   سائي( بكسر  ِ
ّ
)الن بلدة معروفة. فال تقل:  َسا( 

َ
)ن إلى  بالفتح نسبة  سائي 

َّ
الن

سائي(
َّ
 . بفتحها )الن

في نسأ ثم ارتحل في طلب الحديث، وسمع من أهل الحجاز،   215ولد في سنة    -

، وانتشرت مصنفاته فيها. وخراسان
ً

أقام بمصر طويال ، والشام، والجزيرة، وغيرها. و

في الرملة في فلسطين   303ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة. وتوفي سنة  

 . عن ثماٍن وثمانين سنة

عن   وجزاه  هللا  فرحمه  والعلل،  الحديث  في  كثيرة  مصنفات  خلف  وقد 

 . املسلمين خيًرا

، من ميزته أنك تجد ألفاظ الحديث عنده. ما معنى ألفاظ والنسائي رحمه هللا  -

الكلمة؟ تجده عند  ا في هذه 
ً
إذا أردت أن تعرف الحديث هذا كم لفظ الحديث؟ يعني 

 في البخاري ومسلم باألسانيد )قام(، تجده عند النسائي )قام(،  
ً

النسائي. يعني تجد مثال

ل في  زيادة  لك  يذكر  وأحيانا  )وقف(.  لك سند  الرجل ويذكر  ليست موجودة، ألن  فٍظ 

 . متحّرٍ عنده دقة

 :سنن أبي داود -4
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هو كتاب يبلغ أربعة آالف وثمانمائة حديث، انتخبه مؤلفه من خمسمائة ألف 

اقتصر فيه على أحاديث األحكام. وقال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما   حديث، و

 . يقاربه.

ن تكون كلها أحاديث الرسول انتخبه مؤلفه من خمسمائة ألف حديث. ال يلزم أ   -

صلى هللا عليه وسلم، قد تكون مع املوقوفات، مع املقطوعات، يعني أقوال الصحابة  

وأقوال التابعين، ممكن. قد يكون الحديث واحًدا لكن له عدة طرق فيحسبونه أربعة  

أو خمسة على حسب الطرق. ثم هذه ليست كلها صحيحة، يمكن الصحيحة والحسنة  

لك )نقوة  والضعيفة،  يعني  آالف،  أربعة  على  حديث  ألف  خمسمائة  من  اصطفى  ن 

 .النقوة( كما يقال

..وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته، وليس فيه عن رجل متروك    -

الحديث ش يء، وما لم أذكر فيه شيًئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض األحاديث  

 . التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير

َن فيها منهجه في الحديث. سنن وه  - ذا ذكروه في رسالة أبي داود ألهل مكة، وبيَّ

 . أبي داود جيدة وهي في املرتبة الثانية بعد النسائي 

قال السيوطي: يحتمل أن يريد بـ)صالح( الصالح لالعتبار دون االحتجاج،    -

ف عنه  وما سكت  قال:  أنه  عنه  ُيروى  أنه  كثير  ابن  ذكر  لكن  الضعيف.  هو  فيشمل 

 .حسن، فإن صح هذا فال إشكال. أي فال إشكال في أن املراد بصالح: صالح لالحتجاج.

صالح لالحتجاج عند أهل العلم، إذا قالوا صالح لالحتجاج يعني إما صحيح أو  -

 . حسن. هذا يسمونه الصالح لالحتجاج

ا وليس في أح  -
ً
د وقال ابن الصالح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوًرا مطلق

الصحيحين وال نص على صحته أحد، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. وقال ابن 

منده: كان أبو داود ُيخرج اإلسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ألنه أقوى عنده  

 . من رأي الرجال 

الحديث، ولو كان   - إال هذا  الباب  في  لم يكن  إذا  املحدثين  هذه مسألة. بعض 

أولى وأقيستهم. ولذلك عند    ضعيًفا يضعه،  الرجال  بآراء  املسألة  في هذه  ُيقال  أن  من 

اإلمام أحمد الحديث الضعيف مقدم على الرأي، وإن كان ضعيًفا من جهة السند. يعني  

أنا وأنت مشايخ موثقين في الراوي، أنا وثقته وأنت ضعفته، الحديث عندي صحيح لكن  
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مام أحمد: الحديث يحتج به وإن عندك أنت ضعيف ألن الراوي أنت ضعفته. يكتب اإل 

أو  بالقياس  لكن  دليل  فيها  ما  هذي  املسألة  في  يقال  أن  من  أفضل  فيه ضعف  كان 

عند  ضعيًفا  الضعيف  يكون  أن  يلزم  ال  ذلك.  من  أفضل  يراه  فالن..  قال  باالجتهاد 

 .الجميع، ال، بعضهم يرونه صحيًحا، الختالفهم في توثيق الراوي في تعديله أو جرحه

وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء ألنه كان جامًعا ألحاديث األحكام. وذكر   -

مؤلفه أنه عرضه على اإلمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن  

ا في مقدمة تهذيبه 
ً
 . القيم ثناء بالغ

ابن القيم له كتاب اسمه )تهذيب سنن أبي داود( جيد، وابن القيم عالم. وعلى  -

وشيخه   الفقهية.  املسائل  في  غالبا  تجدها  يعني  مقدمة،  داود سنن  أبي  سنن  كل حال 

 . اإلمام أحمد، عرضه عليه، قال: كتابك ال بأس به، استحسنه 

 :أبو داود -

في سجستان   ُولد  السجستاني.  األزدي  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  هو 

 . ، ورحل في طلب الحديث.202سنة 

سجستان الظاهر أنها من مناطق ما تسمى اآلن إيران. ويذكرون فيها أبو أيوب    -

 : السجستاني أحد كبار الرواة املحدثين. وقالوا عنه 

ًما دفنوها 
ُ
 ت الطلحا بسجستان طلحة        رِحَم هللا أعظ

غالًبا كما قلت لكم هؤالء العلماء هم من جهة ما وراء النهر، يعني من جهة منطقة  

إيران اآلن عموًما، وإيران كانت سنة وجماعة إلى عهد قريب، جاءها الصفويون على زمن 

 . شيخ اإلسالم وبدأ فيه التشيع

ورحل في طلب الحديث، وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان،   -

العلماء و  عليه  أثنى  ومسلم.  البخاري  شيوخ  من  وغيرهم  حنبل  بن  أحمد  عن  أخذ 

 . ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع.

بن    - أحمد  اإلمام  تالميذ  من  كلهم  ذكرهم  سبق  الذين  كلهم  هؤالء  أن  الحظ 

 . حنبل

 . عن ثالٍث وسبعين سنة 275توفي في البصرة سنة  -

 . لفاته، رحمه هللا وجزاه عن املسلمين خيًراوقد خلف علًما كثيًرا في مؤ 

 :سنن الترمذي -5



 نسخة أولية 

195 

 

هذا الكتاب اشتهر أيًضا باسم )جامع الترمذي(. ألفه الترمذي رحمه هللا على  

في  حديث  كل  درجة  ا 
ً
مبين والضعيف  والحسن  الصحيح  فيه  وأودع  الفقه،  أبواب 

العل أهل  من  به  أخذ  من  ببيان  واعتنى  الضعف.  وجه  بيان  من  من  موضعه  م 

 . الصحابة وغيرهم. وجعل في آخره كتاًبا في العلل جمع فيه فوائد مهمة

قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به. وقد أخذ به بعض 

النبي أن  عباس  ابن  حديث  حديثين:  خال  ما  والعصر  ملسو هيلع هللا ىلص    العلماء  الظهر  بين  جمع 

وف وال سفر. وحديث: إذا شرب فاجلدوه فإن  باملدينة واملغرب والعشاء من غير خ

 .عاد في الرابعة فاقتلوه

غيره.  في  ليس  ما  والحديثية  الفقهية  الفوائد  من  الكتاب  هذا  في  جاء  وقد 

 .واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم

الحسن  الصحيح  كتابه  في  الترمذي خرج  أن  اعلم  رجب:  ابن  قال  وقد  هذا 

الفضائل؛ وال كتاب  في  سيما  وال  املنكر،  بعض  فيها  خرجها  التي  والغرائب  غريب، 

ولكنه ُيبين ذلك غالًبا. وال أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد  

منفرد، نعم قد يخرج عن س يء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن وُيبين ذلك غالًبا 

 .وال يسكت عنه

الترمذي( هو كتَب عنه: بيت فيه جامع الترمذي فيه نبي  سنن الترمذي )جامع    -

يتكلم. هذا يقولها الترمذي حتى يرغب الناس في كتابة سنن الترمذي. أبو عيس ى بن َسورة  

 . الترمذي يقال أنه من العرب من ُسليم

ُيقال: إن دواوين اإلسالم ثالثة، يعني إذا ما وجدَت الحديث في هذه الكتب الثالثة  

يتميز  فال تبحث ع الترمذي  الترمذي. غير أن  البخاري، سنن  نه، ُمسند أحمد، صحيح 

عن بقية السنن أنه يذكر لك مذاهب األئمة األربعة في آخر الحديث؛ قال: وبه قال مالك  

والشافعي وأحمد، وبه قال أبو ثور واألوزاعي، وقال به أهل الحديث.. يعني في آخر الباب  

نت تستفيد الحديث وتستفيد الفقه. فلو أردت كتابة  يعطيك من قال به من الفقهاء. فأ

 .حديث تعرف فيه الحديث وأقوال العلماء عليك بسنن الترمذي 

يقول: كلها عملوا بها، ما من حديث إال عمل به الناس، إال حديثين ما عملوا بها:  

سفر( يقول ما بين الظهر والعصر واملغرب والعشاء من غير خوف وال  ملسو هيلع هللا ىلص    )جمع النبي

أحد عمل به من أهل املذاهب كلها، وحديث )إذا شرب الخمر في األولى اجلدوه إذا شرب 
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الثانية اجلدوه، وإذا شرب الخمر الثالثة اقتلوه( يقول ما أحٌد عمل به. وعلى كل حال  

 . ال ُيخّرِج الترمذي عن متهم بالكذب، لكن قد يخرِّج عن س يء الحفظ 

على يحكم  الترمذي  صحيح،    وميزة  حديث  لك:  يقول  آخره  في  يعني  الحديث، 

 .حديث حسن، وأحيانا يقول: حسن صحيح، وعرفتم ما معنى حسن صحيح 

 :الترمذي -

هو أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة السلمي الترمذي. ولد في ترمذ )مدينة  

 . ، فطاف البالد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان209بطرف جيحون( سنة 

على إمامته وجاللته حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه اتفقوا  

 . من شيوخه -أي البخاري  -

من شيوخ الترمذي البخاري. وهناك أسئلة يقول فيها الترمذي: سألت محمد بن    -

 . إسماعيل فقال لي كذا. إذا قال )سألت محمد بن إسماعيل( يقصد البخاري وهو شيخه 

سنة    - ترمذ  في  في    279توفي  نافعة  تصانيف  وقد صنف  عاًما.  سبعين  عن 

 . العلل وغيرها رحمه هللا وجزاه خيرا

إلى   -  يرجع  ألنه  عربي،  أنه  املشهور  األربعة  السنن  أهل  من  الوحيد  اإلمام  هو 

مي.  
َ
ل ُسليم، وسليم قبيلة عربية. ومن أوائل العشرة الذين أسلموا عمرو بن عبسة السُّ

وديارهم معروفة ما بين مكة واملدينة، ديار سليم معروفة. فهذا من حيث األصل، لكنه  

ان. لو قال قائل: ما أخذه إلى هناك؟ يا أخي هؤالء كانوا هم ولد وعاش في ترمذ، وراء إير 

البلدان على عهد الصحابة والتابعين،   تلك  في  الفتوحات  آبائهم وأجدادهم فتحوا  مع 

فتحوا وعاشوا في تلك البلدان، وجاء لهم أوالد وعلموهم العلم والحديث والقرآن ونفع 

 .هللا بهم

 :سنن ابن ماجه -6 -

مؤلفه جمعه  وثالثمائة   كتاب  وأربعين  واحد  نحو  يبلغ  األبواب،  على  مرتًبا 

(. واملشهور عند كثير من املتأخرين أنه السادس من كتب 4341وأربعة آالف حديث )

 . أصول الحديث )األمهات الست(، إال أنه أقل رتبة.

ما معنى األمهات الست؟ واألصول؟ ألنهم كلهم يذكرون السند من املصنف إلى   -

الصالة والسالم. ما دامت هكذا هي كتب أصول، تعتبر كتب أصول. أما   الرسول عليه 

 . الفروع التي ال تذكر السند مثل بلوغ املرام وعمدة األحكام.. إلخ
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إال أنه أقل رتبة من السنن: سنن النسائي وأبي داود والترمذي، حتى كان من   -

ا غالًبا إال أن الحافظ اب
ً
ن حجر قال: ليس األمر املشهور أن ما انفرد به يكون ضعيف

وهللا  منكرة  كثيرة  أحاديث  ففيه  الجملة  وفي  باستقرائي.  إطالقه  على  ذلك  في 

املستعان. وقال الذهبي: فيه مناكير وقليل من املوضوعات. وقال السيوطي: إنه تفرد 

بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة األحاديث وبعض تلك األحاديث ال  

عرف إال من جهت
ُ
 . همت

ولذلك اشتهر أنه ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، ما معنى انفرد؟ يعني ما   -

ذكره أبو داود وال الترمذي وال النسائي وال في الصحيحين، ملاذا لم يذكره إال هو؟ لو كان 

 . صحيًحا كانوا ذكروه، فهو ضعيف

 .اديثوالغريب أنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة األح  -

 . نعم. ولذلك هم يقولون: رحمه هللا متساهٌل في ذلك -

وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم،    -

( كما حقق ذلك األستاذ 1339وانفرد عنهم بتسعة وثالثين وثالثمائة وألف حديث )

 . محمد فؤاد عبد الباقي

السن  - الباقي مصري خدم  فؤاد عبد  يعتكف على كتب محمد  النبوية. وكان  ة 

 صالًحا زاهًدا، ليس عنده زوجة وال أوالد. وكان ال  
ً

السنة يحققها ويكتب فيها. وكان رجال

يخرج إال يوم الجمعة يصلي مع الناس الجمعة، بقية الوقت في بيته؛ لعله ال يرى صالة 

م املغلفة،  الحديدية  العلب  علب،  سبع  معه  يأخذ  وكان  واجبة.  مثل الجماعة  ثال 

الفاصوليا أو البازالء أو نحوه، يأخذ سبع علب، ويصوم، إلى السحر، وفي السحر يعدُّ  

في   يكتب  كله  وقته  وبقية  الثاني.  لليوم  الصيام وسحوًرا  من  فطوًرا  عليها  ويفطر  علبة 

السنة،   كتب  حقق  ولذلك  شغله.  هذا  ويراجع.  ويحقق  ويكتب  ينظر  النبوية،  السنة 

ي رحمه هللا. وباملناسبة املعجم املفهرس أللفاظ الحديث النبوي  محمد فؤاد عبد الباق

لكن   الشرقية  العلوم  درسوا  كفار  يعني  مستشرقين  املستشرقين،  من  جماعة  ألفه 

خدموا اإلسالم من حيث ال يعلمون. صدق النبي صلى هللا عليه وسلم: إن هللا لينصر  

لك كفار،  وهؤالء  الكافر.  أو  الفاجر  بالرجل  الدين  النت  هذا  قبل  هللا  سبحان  ن 

الحديث   أللفاظ  املفهرس  املعجم  نفك  الحديث؟  نجد  كيف  قديًما  كنا  والكمبيوتر، 

أهل   يذكر لك من رواه من  املفهرس  املعجم  الغريبة وعلى  اللفظة  نبحث عن  النبوي، 
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الكتب، يقول لك: )خ( طهارة، )م( صالة؛ ذكره البخاري في كتاب الطهارة.. الذي ترجم 

املستش الباقي رحمه هللا. هناك محمد، وهناك  عمل  الشيخ محمد فؤاد عبد  رقين هو 

 . محمود؛ الذي اسمه محمد هو املشهور املهتم السنة 

 :ابن ماجه -

هو أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن عبد هللا بن ماجه )بالهاء الساكنة ويقال 

 . بالتاء( الربعي موالهم القزويني

 والترمذي(، وإذا سكتَّ بعضهم يقول: إذا وصلته تقرأه ب  -
َ
التاء )وروى ابن ماجة

مثل سيبويه،   ماجه،  ابن  بالهاء،  هو   
ً

ووصال وقًفا  قال: ال،  وبعضهم  ماجه.  ابن  تقول 

 .نفطويه،ـ ونحوها

في قزوين )من عراق العجم( سنة    - إلى 209ولد  في طلب الحديث  ، وارتحل 

والحجاز والشام، ومصر،  وبغداد،  والكوفة،  والبصرة،  كثير من الري،  وأخذ عن   ،

 .أهلها

عن أربع وستين سنة. له عدد من التصانيف النافعة رحمه    273توفي سنة  

 . هللا وجزاه عن املسلمين خيًرا

على كل حال، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه هللا، عبارة عن ترجمة لهؤالء األئمة.    -

ترجمة املؤلف؛  أي كتب من كتب هذه األئمة يمكنك أن تفتح على الصفحة األولى تقرأ  

تقرأ ترجمة البخاري في بداية صحيح البخاري، مسلم في بداية مسلم، أبو داود والترمذي 

حياته،   لك  يذكر  املؤلف،  أي  اإلمام،  ترجمة  مكتوبة  بدايتهم  في  ماجه  وابن  والنسائي 

تنقالته، طلبه العلم، ثناء العلماء عليه..إلخ. لكن الشيخ هنا أراد أن يعطينا معلومات 

 .ةعام

 . أظن نقف هنا يا شيخ جمال ونكمل اللقاء القادم

تبقى من هذا   - ما  تعالى  بإذن هللا  الحد نقف نحن وإياكم ونكمل  إلى هذا  إذا، 

الكتاب في الحلقة األخيرة والثامنة عشرة بإذن هللا تبارك وتعالى. انتظرونا على خير وصلى  

 . هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 رشح كتاب مصطلح احلديث 

 (18 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

  نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

ى كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين  الحلقة الثامنة عشرة واألخيرة من التعليق عل

 .)مصطلح الحديث(

يا شيخ   بك  فأهال وسهال  املرعش ي  بالشيخ صالح  أرحب  اللقاء،  وفي مطلع هذا 

 .صالح

وعليكم السالم ورحمة هللا، حياك هللا يا شيخ جمال، بدأ يدخلني الحزن أني   -

لذيذ حق ا جميل، واملصطلح علم  كتاب جدًّ الكتاب.  أنتهي من  ، وهو علوم  سوف 
ً
يقة

 . اآللة، جيد أنكم اخترتموه من علوم اآللة، جيد لطالب العلم أن يضبطه 

ننطلق بإذن هللا تبارك وتعالى وعندنا مسند اإلمام أحمد، وصلنا إليه يا شيخ    -

 ؟ أليس كذلك

انتشارا   - أكثر  ألنها  بها  بدأ  الستة،  الكتب  ذكر  املاض ي  اللقاء  في  الشيخ  نعم، 

ريج دائًما تقول: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.. رواه األربعة.. واشتهاًرا، والتخ

الشيخ   اآلن  منها  انتقل  الفقهية.  األبواب  على  الستة مصنفة  الكتب  األكثر، وألن  فهي 

  وسيتكلم عن املسند. املسند ما يطلع عليه إال العلماء غالًبا.

 :مسند اإلمام أحمد -

 .املحدثون جعلوا املسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن

الثالثة    - الدرجة  السنن،  الثانية  الدرجة  ثم  األولى،  الدرجة  الصحيحان   
ً

أوال

 . املسانيد

له    - نفًعا مسند اإلمام أحمد. فقد شهد  ومن أعظم املسانيد قدًرا وأكثرها 

ا بأنه أجمع كتب السن
ً
ة وأوعاها ملا يحتاج إليه املسلم في دينه املحدثون قديًما وحديث

 . ودنياه. قال ابن كثير: ال يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته
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أحمد   - مسند  ثالثة:  اإلسالم  دواوين  أن  املاض ي  اللقاء  في  شيخ  يا  لك  ذكرت 

.  وصحيح البخاري وسنن الترمذي. إذا ما وجدت الحديث في هذه الثالثة ال تبحث عنه

 . حنبل هذا هو ابن اإلمام أحمد. -قال حنبل 

  .وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد هللا..  -

هؤالء كلهم عياله، صالح ولد أحمد، وعبد هللا ولد أحمد، وحنبل ولد أحمد.   -

وباملناسبة األئمة األربعة املشاهير كلهم يقال لهم: أبا عبد هللا. أبو حنيفة عنده ابن )عبد 

ومالك أبو عبد هللا، والشافعي أبو عبد هللا، وأحمد أبو عبد هللا. يأخذون بقول هللا(،  

 .الرسول صلى هللا عليه وسلم: »أحب األسماء إلى هللا )عبد هللا( و)عبد الرحمن(«

جمعنا أبي أنا وصالح وعبد هللا فقرأ علينا املسند وما سمعه غيرنا، وقال:   -

 . هذا الكتاب جمعته.

ا أحٌد سمع مسند اإلمام أحمد من اإلمام أحمد مؤلفه ومصنفه  هذه فائدة: م  -

 . إال عياله الثالثة 

ألف   - أكثر من سبعمائة  الكتاب جمعته من  ..وما سمعه غيرنا، وقال: هذا 

فارجعوا ملسو هيلع هللا ىلص    حديث وخمسين ألفا، فما اختلف فيه املسلمون من حديث رسول هللا

 .جة. لكن قال الذهبي.إليه فإن وجدتموه وإال فليس بح

إذا لم تجد األثر مكتوًبا في مسند اإلمام أحمد فال تبحث عنه في غيره. هو َجمع،   -

للنبي   الفقهية، ال، جمع كل ما وصله باإلسناد  األبواب  اعتمد على  هو رجل جامع، ما 

الغالب ال يذكر إال  التابعين، لكنه في  أو  أو الصحابة  النبي  صلى هللا عليه وسلم، عن 

 .األحاديث

لكن قال الذهبي: هذا القول منه على غالب األمر، وإال فلنا أحاديث قوية في   -

 .الصحيحين والسنن واألجزاء ما هي في املسند

عرف بزوائد عبد 
ُ
وقد زاد فيه ابنه عبد هللا زيادات ليست من رواية أبيه وت

بيه زيادات عن غير  هللا وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيعي الذي رواه عن عبد هللا عن أ

 . عبد هللا وأبيه

( نحو  باملكرر  املسند  أحاديث  عدد  حديث،  40,000ويبلغ  ألف  أربعين   )

 .( ثالثين ألف حديث 30,000وبحذف املكرر نحو )

  آراء العلماء في أحاديث املسند: 
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 :للعلماء في أحاديث املسند ثالثة آراء

 . أحدها: أن جميع ما فيه من األحاديث حجة

في    الثانية: الجوزي  ابن  ذكر  وقد  واملوضوع.  والضعيف  الصحيح  فيه  أن 

ا منه، وزاد العراقي عليها تسعة أحاديث وجمعها في  
ً
املوضوعات تسعة وعشرين حديث

 .ءجز

القول الثالث: أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس  

فيه موضوع. وقد ذهب إلى هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن  

حجر والسيوطي. وقال شيخ اإلسالم: شرط أحمد في املسند أقوى من شرط أبي داود 

ملسند، وقد شرط أحمد في  في سننه، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في ا

 املسند أ
َّ

 يروي عن املعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد  ال

األحاديث   من  كثير  وفيها  إليه  زيادات ضمت  القطيعي  بكر  وأبو  عبد هللا  ابنه  عليه 

 .املوضوعة، فظن من ال علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده

تي  - ابن  إنها في مسند أحمد وأنها شيخ اإلسالم  الذي يقال عنها  مية يقول: هذا 

يقول: ما هو من أحمد، هذه من زيادات    -ضعيفة، مثل ما ذكر ابن الجوزي والعراقي  

ابنه عبد هللا أو من زيادات القطيعي؛ ألن اإلمام أحمد شرط أنه ال يروى عن املعروفين 

 . بالكذب عنده

 ؟ هذا فيما يتعلق باملوضوعات -

تنسبه ألحمد، هذا قد في    - يقول: ال  في مسند أحمد حديث موضوع،  أن  ذكر 

 . يكون من زيادات ابنه عبد هللا أو تلميذه القطيعي 

وبما ذكره شيخ اإلسالم رحمه هللا يتبين أنه يمكن التوفيق بين اآلراء الثالثة،    -

فيه حجة ألن   ما  بأن جميع  القول  ينافي  ال  والضعيف  الصحيح  فيه  إن  قال:  فمن 

ا لغيره يكون حجة، ومن قال إن فيه املوضوع ُحمل على ما 
ً
الضعيف إذا صار حسن

 .في زيادات عبد هللا وأبي بكر القطيعي

عن  الذب  في  املسدد  )القول  سماه  كتابا  حجر  ابن  الحافظ  صنف  وقد 

إليها خمسة  وأضاف  بالوضع،  عليها  العراقي  التي حكم  األحاديث  فيه  ذكر  املسند( 

ذ مما  السيوطي  عشر حديثا  ا، وعقب 
ً
ا حديث

ً
عنها حديث أجاب  ثم  الجوزي  ابن  كره 
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عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي، وهي أربعة عشر حديثا في جزء سماه )الذيل 

 . املمهد(

أنها    - الجوزي  ابن  ذكرها  اللي  األحاديث  وذكر  حجر  ابن  تابع  السيوطي  اآلن 

)الذيل املمهد(. يعني صار اآلن    موضوعة في مسند اإلمام أحمد، ورد عليها كما ذكر في

)القول املسدد( البن حجر و)الذيل املمهد( للسيوطي ترد على كل األحاديث التي قالوا 

 .إنها في املسند إنها موضوعة، سواء ما ذكره ابن الجوزي أو ذكره العراقي

له    - مختصر  بين  ما  عليه  بالتصنيف  املسند  هذا  العلماء  تناول  وقد  هذا 

لترتيب مسند اإلمام أحمد بن  وشارح ومفسر   الرباني  )الفتح  ومرتب. ومن أحسنها: 

حنبل الشيباني( الذي ألفه )أحمد بن عبد الرحمن البنا( الشهير بالساعاتي، جعله 

سبعة أقسام، أولها: قسم التوحيد وأصول الدين، وآخرها: قسم القيامة وأحوال  

ا، وأتمه بو 
ً
ضع شرح عليه سماه )بلوغ األماني اآلخرة. ورتبه على األبواب ترتيًبا حسن

ا من الناحيتين   من أسرار الفتح الرباني(، وهو اسم مطابق ملسماه، فإنه مفيٌد جدًّ

 .الحديثية والفقهية والحمد هلل رب العاملين

 ؟من هو اإلمام أحمد -

 :أحمد بن حنبل -

ثم  املروزي  الشيباني  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  أبو  اإلمام  هو 

في مرو، ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد.   146البغدادي. ولد سنة  

في   العصر  مشايخ  من  فسمع  الحديث.  لطلب  واآلفاق  البالد  وطاف  يتيًما،  نشأ 

واليمن. وعني عناية عظيم  والشام،  والعراق،  والفقه حتى عده  الحجاز،  بالسنة  ة 

 . أهل الحديث إمامهم وفقيههم

وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. فقال الشافعي: خرجت من العراق 

 أفضل وال أعلم وال أورع وال أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن  
ً

فما رأيت رجال

 . راهويه:.

العرا  - في  كان  والشافعي  أحمد،  اإلمام  إلى مصر، الشافعي هو شيخ  ق وذهب 

ولذلك يقال: مذهب الشافعي القديم والجديد، وقال القديم ملا كان في العراق، والجديد 

 .ملا كان في مصر
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وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين هللا وبين عبيده في أرضه. وقال ابن    -

أحمد بن  املديني: إن هللا أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رض ي هللا عنه يوم الردة، وب

والحديث   الفقه  في  اإلمامة  إليه  انتهت  الذهبي:  وقال  املحنة.  يوم  رحمه هللا  حنبل 

 .واإلخالص والورع وأجمعوا على أنه ثقة حجة إمام

 .عن سبعة وسبعين عاًما   241توفي في بغداد سنة 

 . وقد خلف لألمة علًما كثيًرا ومنهًجا قويًما. رحمه هللا وجزاه عن املسلمين خيًرا

اذا اإلمام أحمد يعني أكثر أقواله وآرائه مبنية على األحاديث؟ ألنه آخر األئمة  مل -

الشافعي    - منها    -عدا  وانتشارها وقوتها وشهرتها واالستنباط  األحاديث  ما وصلت  ربما 

مثلما وصلت في عهد اإلمام أحمد. ويقول الشافعي رحمه هللا في مسألة ما بلغه الحديث،  

ت السنة، وأبو حنيفة متقدم جدا، يعني ما أدرك من الحديث  لكن عند اإلمام أحمد دُ 
َ
ن ّوِ

انتشار   ليس  لكن  املوطأ،  صاحب  نعم  مالك  الرأي(،  )مدرسة  ويسمونها  القليل  إال 

الشافعي بعد مالك، ألن مالك هو   انتشاره في زمن أحمد.  األحاديث في زمن مالك مثل 

 . شيخ الشافعي

ة طلبة الحديث كان في زمن أحمد، وهو واألحاديث في عهد أحمد وانتشارها وقو 

داود  وأبي  البخاري وشيخ مسلم  قليل هو شيخ  قبل  رأيتم  ما  شيخهم، هو من ضمن 

والترمذي.. شيخهم، فقوة الحديث كانت في زمانه. ولذلك املحدثون يقولون: هو إمامنا، 

ئمة قبله:  وهو إمام فعال. والفقهاء يقولون: هو إمامنا. ثم اإلمام أحمد بلغه مذاهب األ 

مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولذلك تكون عند اإلمام أحمد أحيانا روايتان، ثالث 

،  35إلى  25روايات، أربع روايات، وهذا بسبب أنه درس عنده الطالب مثال من عمر مثال 

ثم درسوا عنده وأخذوا علمه ورحلوا، ونقلوا عن اإلمام أحمد رواية. بعد سنين تغير عند  

أحمد الرواية، جاءت عنده رواية أخرى في ذهنه لكونه جاءه حديث آخر، أو صحَّ اإلمام 

 لم يكن عنده صحيًحا فقال به. 
ٌ
 . عنده حديث

ا. -  . الرواية هنا تقصد رأًيا فقهيًّ

 . رأيا فقهيا. -

 .فتوى، تختلف الفتاوى عنده بناء على ما يجدُّ عنده. -

إمام  - وهو  الحديث.  من  إليه  وصل  ما  على  بدون   بناء  والجماعة  السنة  أهل 

 . نقاش
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إلى هذه   - اإلمام أحمد قد وصل  يا شيخ صالح وقال: هذا  لو سأل سائل  لكن 

املرتبة العليا من اإلمامة وطالبه هم أئمة الحديث، منهم البخاري، فكيف يكون مسنده  

في هذه الدرجة؟ يعني بعد الصحيحين والسنن؟ وأيًضا فيه أحاديث ضعيفة وفيها ثالثة  

اء، وشيخ اإلسالم وجه الكالم.. قد يحصل لدى الطالب نوع من اإلشكال: كيف اإلمام  آر 

 ؟ أحمد بهذه املنزلة ثم كتابه بهذه املنزلة 

قال رحمه هللا: فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، )كالم بلوغ    -

اذا الشيخ قال هذا  األماني من أسرار الفتح الرباني( على مسند اإلمام أحمد الشيباني، مل

الكالم؟ أنا قبل قد قلت لكم: املسند ال يطلع عليه ويقرأ فيه وينظر فيه إال العلماء، لكن  

عامتنا نحن أكثرهم يهتمون بالصحيحين والسنن من أجل الرسائل الفقهية، لكن املسند  

ثل ما  بحر، ال يقرأ فيه وينظر إليه ويتأمله أو يطالعه إال العلماء الكبار الراسخون، م

 . تقول هو املرجع الكبير 

ع  - ماذا  كل  لكن  من  املسند  يصفي  أن  نيته  في  كان  أحمد  اإلمام  بأن  قال  من 

 ؟األحاديث املتكلم فيها والرواة املتكلم فيهم، ولكنه أدركته الوفاة قبل أن يفعل هذا 

 . ال أعلم ما بهذا  -

 . سمعت بعضهم يقول مثل هذا الكالم -

كل حال، من أسند فقد برئت ذمته، اإلمام أحمد ذكر يحتاج يثبته. لكن على    -

لك اإلسناد، وأنت طالب حديث، انظر اإلسناد وانظر الرجال، تراجمهم في كتب الرجال. 

 . هل فيهم واحد منهم متهم بالكذب؟ ال يوجد

 م آداب العالم واملتعل -

وباال  لم يعمل بما علم كان علمه  العلم وثمرته: العمل بما علم فمن    فائدة 

عليه وحجة عليه يوم القيامة كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »والقرآن حجة 

 .لك أو عليك«

وكذلك السنة حجة لك وعليك. ولذلك قال بعض السلف: ال تستكثر من حجج    -

هللا عليك. هذا يقوله فيمن يستزيد من العلم وال يعمل به، وال يعني هذا تزهيد النفس  

من العلم بنية أن تعمل به، وإال من يتعلم العلم وال يعمل به، بالعلم، بالعكس، استزد  

 :كما قال بعضهم

 ن معذب من قبل عباد الوث         وعالم بعلمه لم يعملن 
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لكن ال يكون هذا صد لك عن العلم. ال، تعلم وفي نيتك أن تعمل به، وتدعو إليه،  

اق ضيق العيش  وتصبر على ما تجده من مشاق وتحمل في ذلك. أحياًنا قد تكون املش

تجارية   مكاتب  ذوي  أقرانك  بقية  مثل  تكون  ال  تعليما،  تعلمهم  للناس  تفرغت  كونك 

وسعة في املال والولد. ممكن تكون حالتك املادية بسيطة، اصبر ألنك أعظم أجًرا عند 

 . هللا من ذاك وهذا مما يصبر عليه

يا إخواني، العلم وثمراته.. لعلها مرت عليكم في مت ون قبل هذا. فعلى كل حال 

 ؟ أظن يا شيخ كانت لكم دورة في العلم وفضله، أليس كذلك 

  بلى، كتاب العلم.  -

 . كتاب العلم، لكن هنا يعني جيد أن نتدارسها -

 :قال

ولكل من العالم واملتعلم آداب ينبغي مراعاتها منها ما هو مشترك بينهما ومنها 

 . ما هو مختص بأحدهما

 :فمن اآلداب املشتركة

إخالص النية هلل بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى هللا بحفظ شريعته   -1

ونشرها ورفع الجهل عنه وعن األمة، فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا 

أنه قال: )من تعلم علًما مما ملسو هيلع هللا ىلص    فقد عر ض نفسه للعقوبة ففي الحديث عن النبي

يتعلمه إال ليصيب به عرًضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم    يبتغى به وجه هللا ال 

القيامة( )يعني ريحها( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وروي أنه قال: )من طلب  

العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله 

 .هللا النار(، رواه الترمذي 

ُه هللا علم ما لم يعلم، قال هللا تعالى: العمل بما علم،    -2
َ
ث فمن عمل بما علم ورَّ

َواُهْم ﴿
ْ
ق
َ
ت اُهْم 

َ
آت َو اَدُهْم ُهًدى  زَ َدْوا 

َ
اْهت ِذيَن 

َّ
ومن ترك العمل بما علم   [17]محمد:  ﴾َوال

 ﴿أوشك أن يسلبه هللا ما علم، قال هللا تعالى:  
َ
ن
ْ
اُهْم َوَجَعل

َّ
َعن

َ
ُهْم ل

َ
اق

َ
يث ِ

ِضِهم م 
ْ
ق
َ
ِبَما ن

َ
ا ف

ُروا ِبِه  ِ
 
ك
ُ
ا ذ مَّ ِ

ا م 
ًّ
ُسوا َحظ

َ
َواِضِعِه َون ِلَم َعن مَّ

َ
ك
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ِف
 ُيَحر 

ً
اِسَية

َ
وَبُهْم ق

ُ
ل
ُ
 . [13]املائدة: ﴾ق

التخلق باألخالق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل   -3

ا
ً
 . سليًما  املعروف واحتمال األذى وغير ذلك من األخالق التي يحمد عليها شرًعا أو عرف
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والخفة   -4 والغلظة  واألذى  والسب  الفحش  من  السافلة  األخالق  اجتناب 

ا سليًما
ً
 . املذمومة في املنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرًعا أو عرف

هذه التي ذكرها الشيخ من اآلداب مهمة للجميع، وعامة أهل العلم يكتبون إما    -

)آداب الرحلة في طلب العلم(، أو نحو ذلك    في كتب مستقلة )آداب العالم واملتعلم( أو

العلم   في طلب  في سيرهم  إذا قرأت  الحديث  الحديث. وألهل  أهل  من كتب، حتى عند 

 .وآدابهم تجد العجب

منها ذكر هنا الشيخ رحمه هللا أن هناك آداًبا للعالم واملتعلم، أي الشيخ املحدث  

أن يتفق  الجميع  الحديث مثال.  يبحث عن  الذي  النية هلل عز وجل    والطالب  إخالص 

الشريعة   ويحفظ  التقرب هلل  بها  ينوي  الشرعي؟  العلم  في  النية  يخلص  كيف  مطلب. 

ملن   ش يء  يعدله  العلم ال  أحمد:  اإلمام  قال  لذلك  األمة.  نفسه وعن  الجهل عن  ويرفع 

صلحت نيته. وكان شيخنا رحمه هللا يقول لنا: )اطلب العلم لتكونوا أئمة يقتدى بكم(، 

يعني يشار إليك بالبنان يؤخذ عنك العلم والديانة، وليس ذلك ألجل الرفعة ولكن  أئمة 

ألجل حفظ الشريعة والسنة والعمل بها. كان يقول لنا ذلك كثيًرا، اطلبوا العلم لتكونوا  

بما   تتعبد  بيتك  في  زاوية  في  وتبقى  نفسك  الجهل عن  ترفع  العلم حتى  تطلب  ال  أئمة، 

و  علًما  تزداد  وال  نشروا  تعلمته  الفساد  وأهل  املجتمع،  في  تؤثر  وال  تدعو  وال  تنشر  ال 

فسادهم وأثروا في الناس، ال! ألن العلم نور، والعلم يبدد ظلمات الجهل والشرك والنفاق 

واألخالق السيئة والفجور الذي يكون. هذا إذا كان أهل العلم بذلوا العلم وقربوه للناس  

العلم ليجار  إلى مكانه، ال!  واحتسبوا في ذلك. ال يطلب  العلماء والسفهاء ولينظر  به  ي 

والعمل بالعلم مطلب مهم قال بعض السلف: )طرق العلم باب العمل فإن أجابه وإال 

العلوم   أتركك؟ تالحظون كثيًرا درسوا  للعمل: تعمل بي وإال  العلم يقول  ارتحل(، يعني 

ُم  ﴿:  الشرعية لكن لم يعملوا بها ذهب عنهم العلم. وهللا عز وجل يقول 
ُ
ُمك ِ

ّ
َ َوُيَعل

َّ
ُقوا َّللا َواتَّ

 ُ
َّ

 . [282]البقرة: ﴾َّللا

لين   سمت،  حسن  وقار،  الفاضلة:  باألخالق  التخلق  واملعلم  العلم  طالب  على 

جانب، بذل املعروف، احتمال األذى، اجتناب األخالق السافلة من سب وشتم وغلطة  

 .وخفة في املنطق والهيئة.. كل هذه يبتعد عنها طالب العلم

الكالم عن هذا كله يطول، وشيخنا رحمه هللا له شرح لكتاب الشيخ بكر أبو زيد:  

العجيب    -والكتاب جميل للشيخ أبو زيد    -)حلية طالب العلم(. العجيب ليس في الكتاب  
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أن الشيخ ابن عثيمين وهو أعلم منه وأعرف وأشهر، يشرح كتاب من هو دونه. وهذا يا  

ا حتى يأخذ العلم عمن فوقه  اخوان يدل على أن العلم.. قالو 
ً
ا قديًما: ال يكون العالم عامل

املعتاد    - لو    - وهذا  تترفع عنه حتى  وال  العلم  منه. خذ  أصغر  له وعمن  املساوي  وعن 

جاءتك املعلومة من إنسان أصغر منك سنا وعلما وقدرا، هذا شيخنا ابن عثيمين عالمة  

ة ابن عثيمين، وشرحه جميل جدا يشرح كتاب الشيخ بكر أبو زيد وهو لم يصل إلى درج

 . له، حلية طالب العلم شرح الشيخ ابن عثيمين لعلكم تطلعون عليها

 :ومن اآلداب املختصة باملعلم -

بطالقة   -1 طلبه  ملن  يبذله  وأن  الوسائل  بجميع  العلم  نشر  على  الحرص 

عنه.  علمه  يرث  من  وتيسير  والنور  بالعلم  عليه  بنعمة هللا  ا 
ً
مغتبط   وانشراح صدر 

وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه  

من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص    مسترشد. ففي الحديث عن النبي

 . «، رواه أحمد وأبو داود والترمذيريوم القيامة بلجام من نا 

معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين.    الصبر على أذى املتعلمين وسوء  -2

بالتوجيه   مالحظتهم  مع  لكن  الناس،  من  األذى  واحتمال  الصبر  على  وُيعودهم 

واإلرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساؤوا به؛ لئال تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع  

 . مجهوده في تعليمهم

فإن املعلم    أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق  -3

  أكبر قدوة لتلميذه وهو املرآة التي ينعكس عليها دين املعلم وأخالقه.

أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تالميذه ومنع ما يحول دون ذلك    -4

فيعتني ببيان العبارة وإيضاح الداللة وغرس املحبة في قلوبهم ليتمكن من قيادتهم 

 .يههوإصغائهم لكالمه واستجابتهم لتوج

هذه اآلداب املختصة باملعلم، أي بالشيخ، مثل ما ذكره الشيخ: الحرص على   -

ا، ويحفظه. يا إخواني  ا مرئيًّ ا، صوتيًّ نشر العلم بجميع الوسائل: حضوًرا، عن بعد، صوتيًّ

أنها تنشر لكم كل ما   التواصل  إذا كان لكم دروس احفظوها، ال تعتمدوا على وسائل 

وتيوب، احفظ دروسك قبلما ترفعها على اليوتيوب، ألنه ممكن  تريدون، بالذات في الي

والنبي عندك.  موجودة  فتكون  لك،  يحذفها  اليوتيوب  فترة  مات ملسو هيلع هللا ىلص    بعد  »إذا  قال: 

انقطع عمله إال من ثالث.. قال: علم ينتفع به«.    -أو ابن آدم في رواية أخرى    -اإلنسان  
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الذي العلماء  بعلم  ُينتفع  باملقاطع قديًما  ينتفعون  الناس  الزمان  هذا  في  اآلن  كتبوه.  ن 

العقلية   املركزة  املفيدة  تخالف    - القصيرة  ال  ما   -التي  العامة  أكثر  غيرها.  من  أعظم 

يقرؤون في الكتب، ال يقرأ فيها إال طلبة العلم، فاحفظوا جهودكم واحرصوا، واحرص  

 !أو ثالثا ثم تقطعه، الأن علمك ودرسك ال ينقطع، ال تقم درًسا تقيمه مرتين 

بعض الناس يقول: ما حضر العدد املطلوب. يا أخي أنت تريد السمعة؟ من ثبت  

نبت. شيخنا رحمه هللا بدأ بثالثة.. وكنا ثالثة، إذا حضر اثنان يأخذون الدرس، وإذا غاب 

يذهب،  الشيخ  يتركه  ال  واحد  حضر  وإذا  مريض..  ربما  أخانا  ننتظر  يقول:  واحد 

نحو خمسمائة طالب    - أذكر آخر ما كنت عنده    -أربعة وخمسة حتى وصل    يراجعون. ثم

علم، بالذات في زاد املستقنع، خمسمائة طالب علم بكتبهم. ثم بعد ذلك الذين سمعوا 

 . عن طريق األشرطة عن بعد أكثر وأكثر 

بل   في وجوه طالبك،  تبذله وأنت عابس  ثم ال  العلم ونشره،  بذل  الحرص على 

، أنت تلتذ بتعليم العلم. أول ش يء هذا مراجعة ملعلوماتك ومراجعة ببشاشة وانشراح

ا في صدرك، ال تدرسه ال تلقيه ال تعلمه يذهب  للعلم الذي عندك، دّرِس العلم يبقى حيًّ

 . وتنساه

يحذر أنه يكتم علًما يحتاجه الناس، أحيانا ممكن تقوم بحيلة في العلم، إذا كان  

أنهم يسألونك، مجلس )عزيمة(   مجلس عامة تتفق مع بعض اإلخوة وأنت في املجلس 

عادية مثال أو وليمة عقيقة.. دع بعضهم يسألونك وتكون أنت جيًدا. مثال يقول لك: يا  

 وجواًبا ألن الناس أحيانا ما يتحملون  شيخ، ما رأيك في الش يء الفالني؟  
ً

حتى يصير سؤاال

على شكل محاضرة أو درس، هم عامة. يقول: ال هذه املسألة ال ينبغي فيها كذا، وقال  

الناس يقعون في الخطأ  النبي صلى هللا عليه وسلم، وأنا أحذر بعض  تعالى، وقال  هللا 

الن أنت تفرع على السؤال. جبريل سأل  بي عليه السالم: ما اإلسالم؟ ما  الفالني.. تكون 

اإليمان؟ ما اإلحسان؟ متى قيام الساعة؟ والرسول يجيب. وهذا من باب تعليم العلم.  

سأل أنت السؤال  
ُ
هذا عارف الجواب ألجل أن يعلم الناس. هذه الطريقة   وتلميذكوقد ت

 . لتعليم الناس

يتحملون العلم املركز  ثم العامة يا إخواني أكثر ما يكون لهم التوجيه، العامة ال 

واملفصل، ال! ال تقول للعامة هذا مثال فيه ثالثة أقوال: القول األول كذا ودليله كذا...  

 . هذا العامة ما يتحملونه. أعطه التوجيه بالقول الذي تدين هللا به 



 نسخة أولية 

209 

 

في   سيًئا  يكون  قد  الطالب  بعض  معاملتهم.  وسوء  املتعلمين  أذى  على  الصبر 

ريع التقلب، يدرس عندك شهًرا أو شهرين ثم يقول: ال، يكفي، التعامل صعب القياد، س 

. كان شيخنا رحمه هللا ونحن صغار  
ً

 قليال
ً

أذهب أدرس عند الشيخ الفالني، ال! خذ قليال

أتيتم   ألستم  تروحون؟  ملاذا  قال:  عندهم  الذهاب  ونريد  آخرين  ملشايخ  درس  تح 
ُ
ف إذا 

ا أنا أدرسكم إياها. ليس حسًدا منه رحمه  عندي؟ قلنا: نعم. قال: ما املتون التي تبغونه

نبت كما قال صلى هللا    -وقد حصل لبعضنا    -هللا ألنه يعرف أننا لو ذهبنا  
ُ
تشتتوا، وامل

نبت من يدرس عند هذا وعند هذا.. عندما 
ُ
عليه وسلم: ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى. امل

، تشتت نفسك، العلم تأخذ من أكثر من شيخ تختلف عندك بعض األقوال وبعض اآلراء

درجة درجة، حتى ترسخ فيه. وكانوا قديًما يأخذون عن الشيخ كل علمه، حتى إذا انتهوا  

أو   منه ينتقلون إلى شيخ آخر، أو في بلد آخر. أما متذوقو العلم، الذي يدرس عند هذا 

 . أسبوعين.. هؤالء املتذوقين لن يستمروا، سيتركون العلم، ال يستمرون في ذلك

 لطالبه في الخلق والدين وحسن التعامل، ال بد. فاقد كذلك أن  
ً

يكون املعلم مثاال

 ؟الش يء ال يعطيه! تنصحهم على الفضائل وأنت مقصر

للتلميذ. يقول شيخنا:   املعلومة  الطرق إليصال  املعلم يبحث عن أقرب  كذلك 

مثال    ليس من حسن التعليم أن تكثر األقوال في املسألة وطلبة العلم مبتدئون. مبتدئون 

 في الجرح والتعديل وتتوسع فيه، ال زالوا ال يعرفون  
ً

في دراسة املصطلح فتدِخلهم مثال

هذه   النووية  األربعين  أو  املقدس ي  الغني  لعبد  األحكام(  )عمدة   
ً

مثال تدرسهم  أو  شيًئا، 

، وتسرد من  
ً

للمبتدئين مثال، وتأتي عند حديث تقول: هذه املسألة فيها سبعة عشر قوال

 . . ضيعتهم! يتشتتون فيتوقفون قال وقال.

ثالثة   طالبه  يقسم  أنه  السعدي  الرحمن  عبد  شيخه  عن  يذكر  شيخنا  كان 

يتجاوزونه،   ما  الزاد  يدرسون  املبتدئون  الطلبة.  وكبار  متوسطون،  مبتدئون،  أقسام: 

قالوا: ندرس الكافي؟ يقول: ال. املتوسطون الذين درسوا الزاد يدعهم يدرسون الكافي،  

بن قدامة أربعة مجلدات يذكر فيها قولي املذهب ويرجح ويدلل ويعلل لكنه ال  )الكافي( ال 

يخرج عن املذهب. املتوسطون يحضرون الدرس الكبير؟ ال. الكبار يقرؤون )املغني( ُيقرأ 

 .على الشيخ املغني ويحضرون درس املغني. املغني يذكر حتى أقوال املذاهب األخرى 

  ومن اآلداب املختصة باملتعلم: -
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بذل الجهد في إدراك العلم فإن العلم ال ينال براحة الجسم فيسلك جميع  -1

 .الطرق املوصلة إلى العلم.

ابن عباس رض ي هللا عنه، ُسئل: فيم أوتيت هذا العلم؟ أوتي علًما عظيًما. قال:   -

أي أقعد أربع ساعات    وجسد غير ملول،  - أي أعقل ما يقال    -بلسان سؤول وقلب عقول  

وخمس ساعات عند الشيخ جسمي ما يتحرك، أثُبت، صحيح متعبة لكن ثباًتا في العلم، 

 . فال ينال براحة الجسم

ا يلتمس فيه علًما سهل »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص   وفي الحديث عن النبي -
ً
من سلك طريق

 .«، رواه مسلمةهللا له به طريقا إلى الجن 

في أمور دينه ودنياه فإن البدء باأله  -2 العلم  إليه من  م فاألهم، فما يحتاج 

َباِب ﴿ذلك من الحكمة  
ْ
ل
َ ْ
و األ

ُ
ول
ُ
 أ

َّ
ُر ِإال

َّ
ك
َّ
ِثيًرا َوَما َيذ

َ
ْيًرا ك

َ
وِتَي خ

ُ
ْد أ

َ
ق
َ
 ف
َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
 ال

َ
ت

ْ
 ﴾َوَمن ُيؤ

 .[269]البقرة:

أي   -3 من  الفائدة  تحصيل  عن  يستكبر  ال  بحيث  العلم  طلب  في  التواضع 

ان، فإن التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز، وكم من شخص أقل منك  شخص ك 

 . في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم

توقير املعلم واحترامه بما يليق به، فإن املعلم الناصح بمنزلة األب، يغذي   -4

ترمه بما يليق من غير النفس والقلب بالعلم واإليمان فمن حقه أن يوقره املتعلم ويح

املستكبر.  أو  املتحدي  ال سؤال  املسترشد  املستلهم  ويسأله سؤال  تقصير،  وال  غلو 

متأثرا   يكون  ربما  ألنه  وانتهار  وغلظة  قد يحصل من جفاء  ما  معلمه  وليتحمل من 

 . بأسباب خارجية فال يتحمل من املتعلم ما يتحمله منه في حال الصفا والسكون 

املذا  -5 على  فإن الحرص  كتابه  أو  في صدره  تعلمه  ما  والضبط وحفظ  كرة 

اإلنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نس ي ما تعلمه وضاع منه وقد 

 :قيل

 ةقيد صيودك بالحبال الواثق    تابة قيدهـــــــــــــــــيد والكـــــــــــالعلم ص

 ةقـــــق طالــــــــــها بين الخالئــــــــــــوتترك    فمن الحماقة أن تصيد غزالة

الضياع وص من  كتبه  بحفظ  حياته  وليعتِن  في  ذخره  فإنها  اآلفات  من  يانته 

 . ومرجعه عند حاجته
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وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب )مصطلح الحديث(، ويحتوي على مقرر 

السنة الثانية الثانوية في املعاهد العلمية. وبه تم الكتاب على يد مؤلفه محمد صالح  

افق السادس عشر من شهر ربيع   هـ  1396الثاني سنة  العثيمين في يوم الخميس املو

ست وتسعين وثالثمائة وألف، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى هللا 

األوقات،   مدى  بإحسان  لهم  والتابعين  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم 

 . آمين 

 . داب املختصة باملتعلم، وهو الطالبآخر ما ذكره الشيخ اآل  -

يتو  العلم، ال  إدراك  في  الجهد  بل  بذل  أو سئمت،  مللت  أو  تعبت  يقول  انى وال 

يحرص. يبدأ باألهم فاألهم من العلوم الشرعية. وأهم ما يحت إليه علم العقيدة ثم علم 

 .العبادات

الرسول  العلم، فال يستكبر عن تحصيله من أي شخص.  أن يتواضع في طلب 

«. وليعلم أن بصدقك وهو كذو »عليه الصالة والسالم قال ألبي هريرة عن الشيطان:  

الذل في العلم عزٌّ له. وقد قالوا: من لم يذق التذلل للعلم عاش في مرارة الجهل طول 

 . حياته. ذل نفسك في العلم وال تعش طوال حياتك في مرارة الجهل تقول ليتني تعلمت

يتحمل معلمه إذا صدر من معلمه جفوة أو شدة، وليعلم أن معلمه ال يحصل 

ربما أحيانا ملصلحة شخص تحبه تقسو عليه ألجل أن تصقله  منه ذلك إال ملصلحته.  

 . وتجعله طالب علم حريًصا متميًزا 

الحرص على مذاكرة العلم، املذاكرة مهمة يا إخواني مع أقرانك وزمالئك. تعال  

نجلس نتذاكر ما درسناه في مصطلح الحديث، مذاكرة، ما الفرق بين كذا كذا؟ ما معنى  

رسخ املعلومة في الذهن وتضبطه، وما يحتاج إلى  كذا من كذا.. مذاكرة الع
ُ
لم. املذاكرة ت

حفظ يحفظه، ويراجع محفوظاته كل فترة، فإن آفة العلم النسيان. وذكر بيت الشعر.  

أو  بيت  إلى  بيت  انتقل من  لو  إذا كانت عنده كتب ودفاتر سجلها فيحرص عليها حتى 

م الطلب إلي أن مات ويخلفونها  سكن من مكان ملكان تكون معه. كتب العلم معه من أيا

 . لعيالهم

هذا ما ذكره الشيخ رحمه هللا، فوائد جمة وعظيمة، ولعله مر عليكم في كتاب  

 . العلم ما يغني عن ذلك 
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بعد والدتي أنا بست سنين   1396انتهى الشيخ رحمه هللا من تأليف هذا الكتاب 

في الثانوي  املعهد  لطالب  ألفه  هذا  التسعين.  عام  ولدت  وحتى    وأنا  العلمية.  املعاهد 

أنهم   ا، وأسسوهم على  قويًّ تعليًما  ُمعلمة  أجيال مؤصلة  قبلنا  التي  األجيال  أن  تعرفوا 

ربانيون. والحمد هلل أننا قرأنا مثلما قرؤوا ولكن الفرق في التطبيق والعمل، نسأل هللا  

ن عبادته،  جل وعال أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحس

وأن يكون هذا العلم حجة لنا ال علينا، ونسأل هللا عز وجل أن يغفر لشيخنا ويرحمه  

 . ويجزل له الثواب على ما بذله من العلم

ونحن علينا يعني مسؤولية نشر هذا العلم ونصبر عليه حتى يتوفانا هللا فنلحق  

ِئَك  ﴿الشهداء:  بالركب، ركب العلماء، لعلهم يدخلون كما قال بعض أهل العلم في  
َ
ول
ُ
أ
َ
ف

َهَداِء  يِقيَن َوالشُّ ّدِ يَن َوالّصِ ِبّيِ
َن النَّ ْيِهم ّمِ

َ
ُ َعل

َّ
َعَم َّللا

ْ
ن
َ
ِذيَن أ

َّ
، قال بعضهم: [69]النساء:  ﴾َمَع ال

أهل العلم يدخلون في ذلك. وفقنا هللا وإياكم لكل خير وأستودعكم هللا والسالم عليكم  

 . إذن هللاورحمة هللا وبركاته نلقاكم على خير ب

شيخ صالح قبل الختام، ال يسعني حقيقة في هذا املقام املبارك وهذه الخاتمة    -

الطيبة الحقيقة نحن اليوم نختم معك يا شيخ صالح ليس كتاب مصطلح الحديث، بل  

نحن نختم معك بارك هللا فيك املستوى األول وهو املستوى التأسيس ي، وهو املدخل إلى 

األي في  ذقناه  ما  املشوار العلم.  هذا  بداية  في  الحالوة  كانت  إنما  من حالوة  املاضية  ام 

الطويل. تذوقنا فيه شيًئا من حالوة العلم، وكأّنا بدأ معنا يا شيخ صالح طلبة علم ربما  

لم يتعلموا من ذي قبل، وإنما دخلوا أول مرة ورأوا كتاب العلم ثم العقيدة ثم أصول 

ن مصطلح الحديث. فبهذا يا شيخ صالح اآلن، التفسير ثم األصول من علم األصول واآل 

النووية(   األربعين  إلى )حفظ  باإلضافة  إليها  التي أشرت  الخمسة  الكتب  من درس هذه 

واالستماع لبعض التعليقات عليها، يعني ما شاء هللا تبارك هللا إلى أي مستوى يمكن أن 

معنا إلى هذا؟ إلى أي  نصف هؤالء الطلبة والطالبات املجتهدين واملجتهدات الذين مشوا  

 ؟مدى يمكن أن نصف هؤالء

وهللا يا شيخ جمال بدون مجاملة، أنا رأيت برنامجكم والكتب التي ذكرتموها   -

مثل الذي يبني عمارة وجعل قواعد في األرض قوية كبيرة وثابتة، اآلن تريد أن تبني دورين  

ا أو أربًعا خمسة عشر دوًرا ما عندك مشكلة، ألن قاع
ً
دتك قوية وتأسيسك قوي.  أو ثالث

والرابع  والثالث  والثاني  األول  الدور  في  بقوة  أنهم سينطلقون  في طالبك  تثق  اآلن  أنت 
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ويمكن أكثر. ممكن فيما بعد بنفسه يقرأ في الكتب ويطور نفسه بنفسه، فيما بعد وليس  

يقال.   الحق  ا،  قويًّ تأسيًسا  أسستم  اآلن  فأنتم  التأسيس.  هذا  البدايات  ثم  اآلن، هذه 

عُتم من جميع العلوم الشرعية، أعطيتم فقه وتفسير وعقيدة ومصطلح وآدا    بإنكم نوَّ

التعلم مثل كتاب العلم ونحوه.. هذا تأسيس قوي في العلوم الشرعية، لكن ال يغتر مغتر  

 . ويقول: أنا انتهيت. ال زلَت في البداية، لكن البداية قوية

االستمرارية. املجموعة هذه ال تِعد النصيحة وأنا ال أدري ما برنامجك يا شيخ،  

أربع خمس   بعد  أقوى، تجد طالبك هؤالء  في مستوى  أدخلهم  بل  الش يء،  عليهم نفس 

ست مستويات ما شاء هللا صاروا مشايخ، تقدر أن تجعلهم في بلدانهم ُيدرسون. كلما زاد 

راسخة.   قدم  له  كانت  كلما  علما(،  زدني  رّبِ  )وقل  العلم  مستويات  في  هذا اإلنسان 

 اآلن نحن نتكلم عن مصطلح الحديث مقدمات، هناك ُنخبة الفكر البن  
ً

املصطلح مثال

أيضا  وهناك  للذهبي..  و)املوقظة(  وأرفع،  أرفع  املصطلح(  و)مقدمة  وأرفع،  أرفع  حجر 

ابِن   األول  التأسيس  أسست  اآلن  أنت  مراحل.  كلها  وهذه  السنة،  كتب  على  التطبيق 

يوفقكم، أنا أقول قوي وخطوة مباركة وهللا ينفع بكم  عليه، لكن تأسيسكم قوي، هللا  

واستمروا. أهم ش يء االستمرار. وليكن هذا التأسيس دورة جديدة ملن يدخلون اآلن، أما  

هؤالء الطلبة الذين حضروا كل دروس ارفعهم في املستوى. ووازنوا بين العلوم حتى تكون  

 . كل العلوم موازنة

ظه هللا تعالى. جميعا أيها األحبة، أنتم اآلن  إذا هكذا نصحنا الشيخ صالح حف  -

وأن  عليها  تبنوا  أن  يمكن  متينة  قوية  وقواعد  أساسات  وبنيتم  جيدا،  ا 
ً
شوط قطعتم 

ترتفعوا وتترقوا في العلم بإذن هللا تبارك وتعالى، وأن تسيروا في هذا الطريق الذي ساره  

م بلغوا مراتب عليا عند هللا  من قبلكم العلماء وسار فيه من قبل العلماء األنبياء وكله

مجرب   طريق  الطالبات،  أيها  الطالب  أيها  األحبة،  أيها  الطريق  فهذا  وتعالى.  سبحانه 

ومأمون وموثوق بسلوك األنبياء والعلماء من قبلكم، وأن غايته دخول الجنة ورضا هللا  

صالح، مذ سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم أيها األحباب. وهللا نحن في سعادة كبيرة يا شيخ  

الختم  لحظات  أجمل  وما  النهاية.  في  نصل  اآلن  بنا  وإذا  ننتهي.  متى  نقول:  ونحن  بدأنا 

ولحظات اإلنهاء، وشعور اإلنسان أنه رغم طول الطريق ومشاقه وصعوبته ومرت علينا  

فيها   أماكن  إلى  البحار، وخرجنا  أعماق  في  منعطفات وهضاب وجبال وصعدنا وغصنا 

نو  الشوك وفيها  األلم،نوع من  أنا    ا وصبرو   ع من  الحمد.  وصابروا ورابطوا ووصلوا وهلل 
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سعيد جدا يا شيخ صالح بأن هللا سبحانه وتعالى منَّ علينا جميعا بأن نخدم هذا العلم  

وأن نخدم هؤالء الطلبة، وأيضا أن نرد شيئا من املعروف لشيخنا رحمه هللا تعالى الذي 

رحمه هللا تعالى وفي األمة هذا العلم العظيم،  قام بهذا الدور خير قيام، وغرس في طالبه

وإذا به هو اآلن ميت ُمرتهن بعمله وأجوره تجري عليه. فنسأل هللا سبحانه وتعالى أن 

يرحمه وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يكتب له ويديم عليه أجره الذي تركه من هذا 

ن آدم انقطع عمله إال من ثالث.. علم ينتفع  إذا مات اب»قال: ملسو هيلع هللا ىلص   العلم النافع، ألن النبي 

«. واآلن ال نزال ننتفع بعلم الشيخ رحمه هللا تعالى، فرحمة هللا على الشيخ وأسكنه  .به. 

 . فسيح جناته 

ظروفك  أعرف  وأنا  وقت،  من  بذلت  ما  على  صالح  شيخ  يا  أشكرك  إنني  ثم 

هللا سبحانه وتعالى  وخروجك أحياًنا من بعض املهام وجلوسك للطلبة وتعليقك. فنسأل  

حقيقة  وأشكر  أشكرك  الطلبة  عن  ونيابة  نفس ي  عن  أصالة  ويعني  األجر  يحرمك   
ّ

أال

 .جميع املشايخ الذين ظهروا معنا

 . الشكر هلل عز وجل الشكر هلل عز وجل. وإنما نحن حلقة في العلم -

يا   - الناس ال يشكر هللا فجزاكم هللا خيرا على أوقاتكم. وأبشرك  من ال يشكر 

شيخ صالح، أنت حضرت عند الشيخ وأشرت بأن الشيخ في آخر أيامه كان يحضر درسه 

خمسمائة طالب، لكن أبشرك اآلن قد تجاوز طالب الشيخ الذين يدرسون كتبه اآلالف، 

وهلل الحمد، وليس فقط في عنيزة أو في اململكة العربية السعودية، بل من أقطار شتى.  

ن في كتبه بركة. وأبشرك يا شيخ صالح أن كل واحد من  كلهم يحبون هذا العاِلم ويرون أ 

العلم، ألن هذا هو   فيها هذا  في أسرته حلقة يدرس  في مجتمعه  بلده  في  هؤالء سيفتح 

الواجب، فينتشر العلم. وسبحان هللا ملسنا في كالم الشيخ رحمه هللا تعالى بركة وسهولة  

ف طبقاتها، ما بين كبير وصغير  وانسيابية، يدخل في القلوب وتفهمه األجيال على اختال 

 . أو متقدم أو متوسط في العلم. فرحمة هللا على الشيخ

ونصيحتي أيها األحباب أيها اإلخوة، استمروا، ال تقولوا: نكتفي بالتأسيس ي ونخرج 

تعالى،  بإذن هللا  يمض ي  القطار سوف  العلم. وهذا  الراحة ذهب  فإذا وضعتم  ونرتاح. 

والسفينة اآلن.. أنا يا شيخ صالح قلت ألحد املشايخ كلمة تأثر بها، قلت: يا شيخ نحن  

نا ملا يقولون للحاج ليلة الثاني عشر في النفر األول يقال  اآلن في مصطلح الحديث وكأن

له: جهزوا أغراضكم يا جماعة الخير، غًدا إذا رمينا سنمش ي، فالطلبة اآلن بدأوا يفكون  
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خيامهم يا شيخ صالح، ألنهم سيضعونها في املستوى التأصيلي، وسنذهب ملكان آخر، 

ا. هناك طالب ال يزالون في كتاب  والسفينة تضرب بالجرس تقول: هيا يا جماعة اركبو 

العقيدة، في كتاب األصول، وإلى اآلن ما وصلوا إلى املصطلح، نقرع األجراس ونقول: يا  

)املستوى   تسمى  أخرى  جزيرة  إلى  ذاهبون  نحن  السفينة  اركبوا  استعدوا،  إخوة 

 .التأصيلي(، وال نريد أن نترك أحدا في الجزيرة األولى

أن يجعل محبتنا فيه سبحانه وتعالى، وكما جمعنا   فنسأل هللا سبحانه وتعالى

العلم فالعلم َرِحٌم بين أهله. ونحن ال نعرف كثيًرا من الطلبة، ال نعرف من أين هم، من  

أين يدرسون، من هم، ما أسماؤهم، ما تعرفنا عليهم، وإنما جمعنا هللا سبحانه وتعالى  

ابن   العالمة  معهد  وهو  املبارك،  املجلس  هذا  في  لشيخنا  بهم  فشكرا  وطالبه.  عثيمين 

رحمه هللا تعالى، وشكر هللا لك يا شيخ صالح أنت ومن معك من املشايخ الفضالء. ونقول 

في نهاية هذا املطاف وفي نهاية هذا اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال 

 . أنت أستغفرك وأتوب إليك والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 


