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ن سيدنا محمد وعىل اله   بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة والسالم عىل سيد المرسلي 

ن وعىل من سار عىل نهجهم واقتفن اثرهم اىل يوم الدين ثم اما بعد .   وصحبه الغر الميامي 

ي من مجالس مذاكرة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه هللا 
ووقفنا عند فهذا المجلس الثانن

مسألة تقسيم الحديث حديث مقبول و المردود و ذكرنا ان الحديث اما مقبول وهو الصحيح  

ٍل  و الحسن واما مردود وهو الضعيف فبدأ بذكر الحديث المقبول 
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ً
ماتصل سنده نفس التعريف متصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غب  شذوذ وال علة اذا

وط قال بنقل عدٍل  هذا الحديث الصحيح  الحديث الصحيح البد ان يتوفر فيه خمسة شر

ي علم الحديث عندما يقولون عدل ماذا يقصدون يقصدون الصدق و 
ط االول وفن هذا الشر

ة والكن ترجع اىل   هناك تعريف للعدالة كثب 
ً
االمانة بأختصار يقصدون الصدق و االمانة طبعا

ي راوي الح
ديث يكون عدل معنن العدالة ان ما يكذب انه ال  هذا المعنن الصدق و االمانة يعنن

ي تتعلق  
ي العدالة الن 

ي فن
ي النقل و االمور االخرى يعنن

ي الكذب وان يكون لديه االمانة فن
يقع فن

ي النقل 
ي النهاية اىل ان يكون صادق صادق فن

ِط  قالبالدين الكن مرجعها فن بآ
َّ
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َ
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 للمرويات لألحاديث  الضبط معناه باختصار الحفظ، 
ً
واالتقان ان يكون الراوي حافظا متقنا

ي الضبط اىل  
 العلماء يقسمون يعنن

ً
 هذي هي الضبط الحفظ و االتقان طبعا

ً
لما سمع فإذا

ي  
ي فن
ي ان يتقن و يحفظ كتابه و يحفظ المعلومات الن 

ضبط الكتاب واىل ضبط الصدر يعنن

ي ان نعرف ان الضبط هو الحفظ و 
امِّ  االتقان الحفظ و االتقان  عقله الكن اهم شر
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ي االسناد يكون متصل كل  الض

معنن متصل السند ما سلم من السقط يعنن

ي االسناد 
ي االسناد سقط فن

  راوي سمع من شيخه ولم يحدث سقط فن
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ي الظاهر ترى منه  العلل او المعلل هي العلل الخفية ال
ي حديث فن

قادحة الخفية القادحة يعنن

ن   ن حافظي  ي كلهم صادقي 
ن يعنن الصحة اسناد كامل متصل الرواة كلهم عدول كلهم ضابطي 

ي احد العلماء بعد البحث  
االسناد متصل ما فيه سقط هذا ظاهره السالمة والصحة يأن 

ي المعلل يكتشف علة يكتشف علة علة ماذا تكون قادحة و تكون علة ماذاخ
فية كما سيأتينا فن

 اذن هذا 
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الشذوذ يقول ابن حجر هو مخالفة المقبول لمن هو أوىل منه قال غ

و العدل او الضبط يدخل فيه عدم العلة وعدم الشذوذ عدم العلة وعدم الشذوذ ولذالك  



ي لما يذكر أقسام الضعيف سيذكر مسألة العلة و الشذوذ 
تحت الضبط تحت  سوف يأن 

ي التعريف عىل االمور الثالث ما اتصل  
الضبط فإذا هنا اذ قلنا بهذا الكالم نستطيع ان نقترص فن

ه ما اتصل اسناده  اسناده بنقل العدل الضابط وهو ما عرفه البعض مثل ابن الملقن و غب 

ضبط لو كان  بنقل العدل الضابط فقالو مسألة عدم الشذوذ وعدم العلة ترجع اىل ماذا ؟ اىل ال

وط   ي مسألة ماذا ؟ الشذوذ كما سيأتينا و جماع الشر
ي العلة ولما وقع فن

 لما وقع فن
ً
الراوي ضابطا

ي السند 
ترجع العلماء اىل العدالة و الضبط اىل العدالة و الضبط حن  لو نظرنا اىل السقط فن

لراوي اما  اْلن اذا راوي سقط منه شخص يقول العلماء هذا اسناد ضعيف لماذا ؟ ألن هذا ا

ليس عدل او ليس ضابط فالخالصة كلها ترجع ان راوي الحديث البد ان يكون عدل ويكون 

ماذا ؟ ضابط ان يكون عدل و ضابط وهذا هو المقصود ألن القضية نقل خَب الحديث هو  

نقل خَب النَني صىل هللا عليه وسلم نقل الخَب يحتاج اىل الصدق و اىل الضبط فالصدق نتج  

ط ماذ ي  عنه شر
ا ؟العدالة والضبط هو الضابط حن  ال يغب  ألفاظ هذا الخَب إذا العلماء فن

ن وهي العدالة و الضبط لماذا الن هدم  طي  وط الحديث الصحيح اىل الشر النهاية يرجعون شر

وط و العلة ترجع اىل الضبط وحن  اتصال السند بسبب الخوف من وجود شخص من   الشر

وط للحديث  هذا الساقط قد يكون مجروح العدالة او مجروح الضبط اذا هذي خمسة شر

ي البعض  
ة الكن هذي الصورة العامة تتضح يعنن الصحيح العلماء طبعا لهم تقاسيم كثب  كثب 

طان  ان سلبيان والبعض يقول الشر طان االخب  وط  األوىل ايجابية و الشر يقول ان الثالث الشر

ن واالخر  ي اىل المي 
ي االوالن يرجعان اىل الراوي والثانن

ين إليهما هذي كلها تقاسيم ألهل العلم فن

وط الحديث الصحيح فالنهاية ال بد ترجع اىل العدالة و اىل   تفريعات هذا العلم الكن هذي شر

ي كيف نعرف  
الضبط والعدالة ترفع بالتنصيص و الضبط تعرف بالمقارنة برواية الثقات يعنن

ذا ثقة هذا عدل تنصيص ان هذا الراوي عدل بالتنصيص عالم ينصص يقول هذا صادق ه

من العلماء حن  نعرف العدالة و الضبط كيف نعرفه ؟ نقارن روايته برواية ماذا ؟ برواية 

ي اْلن احدا تالمذة الزهري نريد نعرف ضبطه نقارن مروياته عن الزهري 
ن يعنن اْلخريي 

ي س 
ي إذا بمرويات بقية التالميذ إذا وافق يعتَب ضابط وإذا خالف يعتَب عىل االقسام الن 

وف تأن 
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ه ال يحتاج اىل حديث اخر يقويه هذا الحديث بذاته صحيح بذاته   لذاته ألنه ال يحتاج اىل  غب 

ه النه قد يكون صحيح بذاته او  ه هذا بذاته ما يحتاج اىل اسناد  ال يحتاج اىل غب  صحيح بغب 
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هال الحديث الصحيح كله رتبة واحدة وال رتب متفاوته ؟ متفاوت الحديث الصحيح عىل  



ي د
ي درجة  درجات و عىل تفاوت لماذا ؟ هل الناس فن

ي الحفظ واالتقان ؟ ليسو فن
رجة واحدة فن

وط ولذالك يقولون فالن ثقة  ي تحقق هذه الشر
ي درجة واحدة فهم متفاوتون فن

واحدة ليسو فن

ي الصدق هذا يدل ان ماذا ؟ 
وفالن أوثق وفالن امام وفالن حجة وفالن اليه المنتىه فن

من الصحيح اصح الصحيح  الصحيح عىل درجات متفاوته وانتم تعرفون ان البخاري اختار 

ت اال اصح الصحيح وترك كثب  من االحاديث ماذا ؟ الصحيحة هذا يدل 
البخاري قال ما اخب 

 الصحيح ماذا ؟ عىل درجات هناك صحيح وهناك اصح وهذا كالمه 
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ن االحاديث  ُمِسِلٍم، ث ال زال اْلن الكالم بمسألة التفاوت قال بسبب التفاوت بي 

الصحيحة قدم العلماء صحيح البخاري عىل صحيح مسلم وهذا قول جمهور العلماء ايهما 

يقولون نقدم رواية البخاري عىل  يقدم البخاري ام مسلم خالف مشهور جمهور العلماء 

ط فقالو ان االحاديث   مسلم طبعا الجمهور قالو نقدم البخاري للحديث و للرجال و للشر

ط  ي البخاري اقل مسلم وان شر
المنتقدة عىل البخاري اقل وان الرجال المتكلم فيهم فن

ط مسلم وقالو هذه ثالثة اسباب تجعلنا نقدم صحيح البخار  ي عىل  البخاري اقوى من  شر

مسلم هناك أحاديث منتقدة عند البخاري وهناك احاديث منتقدة عند مسلم االحاديث  

ي الرجال هناك رجال 
 فن
ً
ة ايضا المنتقدة عند البخاري قليلة االحاديث المنتقدة عند مسلم كثب 

ي البخاري اقل من  
متكلم فيهم رجال البخاري ورجال مسلم الكن الرجال المتكلم فيهم فن

ط  المتكلم فيهم ط  قالو ان البخاري اشب  ء الثالث قضية الشر ي
من الرجال عند مسلم الشر

ي االشارة إليه االتقان  
ي الحديث الصحيح وسوف يأن 

ط إمكان اللقاء فن ثبوت اللقاء ومسلم اشب 
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اري عىل  يعنن

ب ميثال    ضن
ً
ن هذا يدل عىل ان الصحيح متفاوت وايضا مسلم وقدمو مسلم عىل بقية السين

ي  
وط يعنن وط بقية الشر ط البخاري و مسلم عىل بقية ماذا ؟ الشر وط قدمو شر ي الشر

حن  فن

ي وضعها  
وط الن  ط البخاري و مسلم فهو مقدم عىل بقية ماذا ؟ الشر الحديث اذا كان عىل شر

ي كت
ط  األئمة فن ط البخاري و مسلم ما معنن شر  مسألة شر

ً
وط طبعا بهم النها من أعىل الشر

ي بإسناد الرجال الموجودين 
ي ان يأن 

البخاري و مسلم المراد به رجال من رجال الصحيح يعنن

طهما فيقولون هذا إسناد عىل   بهذا اإلسناد هم من رجال البخاري و مسلم فيقولون عىل شر

طهما فيكون الرجال الموجو  ي هذا اإلسناد موجودين عند البخاري و عند مسلم ،  شر
دين فن

ن درجة نادرة  ي يقول هي عىل درجتي 
موجودين عند البخاري ومسلم وهذي طبعا الشيخ االلبانن

ي بإسناد  
ي إنسان يأن 

ودرجة موجودة قااللدرجة النادرة وجوده بنفس السند بنفس السند يعنن



ي بحديث جديد لم يذكره البخاري ولم يذك
ره مسلم مع ان نفس هذا اإلسناد من أوله اىل ويأن 

ي البخاري و مسلم فيقول هذا نادر نادر الن البخاري و مسلم تعبو ونتقو انتقاء 
اخره موجود فن

ي إنسان بحديث البخاري و مسلم  
دقيق جدا الحاديث هاؤالء الرجال فيقول يصعب ان يأن 

و جود عند مسلم الدرجة الثانية أل نفس اإلسناد من أوله اىل آخره موجود عند البخاري او م

ن الكن موجودين عند البخاري وموجودين عند  ن مختلفي  ي الرجال متفرقي 
رجال اإلسناد يعنن

ماذا ؟ مسلم ليس بنفس ماذا اإلسناد الكن الرجال موجودين عند البخاري و عند مسلم هذا 

طهما وحصل الخلل من ممن بعض المتأخرين فظنو  ان معنن عىل   معنن لفظ يقولون عىل شر

ي  
ي مثل رجال البخاري و مسلم وهذا الذي فعله الحاكم فن

طهما أي مثلهم أي مثلهم يعنن شر

طهما أ مثل رجال    ألنه جعل عىل شر
ً
ة جدا ي اخطاء كثب 

ي المستدرك ووقع فن
المستدرك الحاكم فن

ي بحر واسع لذالك أورد أحاديث ضعيفة وموضوعة  
البخار و مسلم عاد هذي قضية مثل يعنن

اِتِه،  ها استدركها عىل صحيح البخاري ومسلم قال بعد ذالك وكل
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بعد ما عرف الحديث الصحيح يعرف الحديث الحسن لذاته يقول ان الحديث الحسن لذاته   

ي الضبط الحفظ و االتقان فالحديث الحسن الحفظ ماذا ؟  
هو الصحيص لذاته فقط الفرق فن

ي التعريف الذي مر معانا الصحيح بنقل العدل التام الضبط بدل  أقل اال 
تقان ماذا ؟ اقل اذا فن

ن الحديث الصحيح و الحديث الحسن  التام نجعل خفيف نجعل خفيف فقط هذا الفرق بي 

ي من 
الحديث الصحيح نقل عدل تام الضبط الحديث الحسن ماذا ؟ خفيف الضبط هذا يعنن

ي تعليقه عىل الباعث قال " هذا أفضل التعاريف كما يقول شيخنا 
ي فن
ي شيخنا األلبانن

األلبانن

 لماذا قال هذا الكالم ؟  
ً
التعريف عىل وجازته من افضل التعاريف من أفضل التعاريف طبعا

ة  ي تعريف الحديث الحسن خالف طويل عريض متجاذب وعليه انتقاداة كثب 
الن الخالف فن

 
ً
ا قسمي الحديث المقبول وهو الحديث  اذا عرفن قال اذا خف الضبط فالحسن لذاتهجدا

 الصحيح و الحديث ماذا ؟ الحسن الصحيح و الحسن 
ُ
ح ُرِقِه ُيَصحَّ

ُ
ِة ط َ

آ
ْب
َ
هنا انتقل اىل  قال َوِبك

ه نحن  ه الصحيح لغب  ن الصحيح لذاته و الصحيح لغب  ه الصحيح عىل نوعي  الصحيح لغب 

وط ماذا ؟ الخ مسة اسناد واحد توفرة فيه  عرفنا الصحيح لذاته هو الذ توافرة فيه الشر

ه يقول هنا ابن  ي يسم الصحيح لغب 
وط الخمسة نسميه صحيح لذاته طيب عندنا شر الشر

ي  
ه يعنن ه يصبح صحيح لغب  حجر ان تلحسن لذاته اذا روي من وجه اخر يصبح صحيح لغب 

ه اذا الصحيح لذاته   عندنا حديث صحيح لذاته زائد حديث صحيح لذاته يساوي صحيح لغب 

وط صحيح لذاته . طيب اذا حصلنا حديث حسن   حديث واحد اسناد واحد توافرة فيه الشر

 
ً
ه ألن أصال ه ما سميناه الصحيح لذاته لغب  لذاته مع حسن لذاته يرتفع اىل الصحيح لغب 



ه الن خفيف ضبط مع خفيف ضبط مع خفيف ضبط ارتفع اىل   الضبط خفيف بس لغب 

ه  ُجِمَعاهذا كالمه  درجة ماذا ؟ الصحيح حصلت التقوية بغب 
آ
ِإن
َ
 ف
ُ
ح ُرِقِه ُيَصحَّ

ُ
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آ
ْب
َ
,  قال َوِبك

, اذن هو قسم المقبول اىل صحيح و حسن  وقسم الصحيح اىل  قبل ان ننتقل اىل هذا 

ه,   ه, وقسم الحسن اىل حسن لذاته والحسن لغب  ن الصحيح لذاته والصحيح لغب  قسمي 

ي االشارة اليه متأخر ولكن نحن نذكره , 
ه هو الضعيف المنجَب اذا وسوف يأن  الحسن لغب 

ي اذا عندنا حديث ضعيف ضعف يسب  مع حديث اخر  
ه, يعنن تعددت طرقه هذا الحسن لغب 

وط الحسن,  ه,هذا مب حسن لذاته ما توفرت فيه شر ضعف يسب  يتقوى ويصبح حسن لغب 

ه,    اىل الحسن لغب 
ال هذا ضعيف لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف و ضعف خفيف ارتف 

ن   فاذن  أصبحت القسمة عندنا ان الحديث المقبول صحيح و حسن والصحيح عىل نوعي 

ي اسناد بنفسه 
ه, وعرفنا أن لذاته يعنن ه والحسن أيضا حسن لذاته و حسن لغب  لذاته و لغب 

ه تجمع أسانيد, تجمع اسانيد حسنه لذاته يرتفع اىل صحيح , وتجمع أحاديث ضعيفة   ولغب 

ي هذا الكالم يفهم من هذا الكالم اىلي  لكن ضعف منجَب يرتفع اىل الحس
ي اشارة فن

ن, وهنا يعنن

ي احيانا يكون 
ذكرناه أن الضعف اما ضعف شديد غب  منجَب و اما ضعف يسب  منجَب, يعنن

االسناد شديد الضعف فاذا جبت اسناد شديد الضعف مع شديد الضعف مع شديد الضعف  

ف مع ضعف خفيف يتقوون تتقوى؟ ال ما تتقوى لكن اسناد ضعفه خفيف مع ضعف خفي

ء   ء حفظ ضعف يسب  مع حديث اخر شي مع بعض و يصل اىل درجة الحسن, حديث فيه شي

دد لناقل حيث التفرد واال  حفظ يتقوون ويصبح حديث ماذا؟ حسن. قال : فان جمعا فالب 

مذي: حسن صحيح, هذه   مذي اذا قال الب  ي لفظة الب 
فبعتار اسناده , هنا يشب  اىل الخالف فن

مذي من  العبارات المشكلة الننا نحن عرفنا ان الصحيح له تعريف وان الحسن له تعريف والب 

ن الصحيح والحسن قال حسن صحيح قالو كيف؟ الحسن خفيف الضبط   جمع فاالطالق بي 

ي  
دد اذا كان له اسناد واحد يعنن والصحيح تام الضبط فكيف جمعهم يقول ابن الحجر اما للب 

مذ ي يقول ما يقول فيه الب 
ن اما له اسناد واحد و اما اسنادين يعنن ي حسن صحيح له صورتي 

مذي حسن صحيح يا اما له اسناد او اسنادين فاذا كان له اسناد فهذا عىل الشك   لما يقول الب 

مذي صحيح او حسن, شك , واذا كان هذا الحديث له اسنادين فهو صحيح بااسناد و   عد الب 

ي المسألة لكن هذا رأي ابن الحجر وله  حسن باسناد, هذا توجيه ابن الحجر , 
سبعة اقوال فن

ي هذا الحديث اذا كان هذا الحديث  
مذي اذا قال حسن صحيح ننظر فن حظ من النظر أن الب 

ي هذا الحديث اما صحيح او حسن عند  
دد, يعنن له اسناد واحد فهذا من الشك و من الب 

مذي واذا رجعنا اىل هذا الحديث فرأينا له اسنادين فه و صحيح باسناد حسن باسناد, هذا الب 



مذي, ثم قال بعد ذلك وزيادة راوي  هما مقبولة ما لم تقع منافية لمن   رد عىل اشكال عبارة الب 

هو أوثق, هنا انتقل اىل مسألة تسم مسألة الزيادة والتفرد, وذكر لها ثالثة صور اذكرها 

 زيادة الثقة الصورة الثانية مجملة ثم نفصلها عىل كالمه, صور التفرد والزيادة صورة االوىل

الشاذ الثالثة المنكر, اذن هذه صور التفرد والزيادة اما ان يكون زيادة ثقة واما شذوذ واما 

ي كالمه حن  تتضح الصورة , تفرد الراوي عن بقية الرواة هذه 
مكارة, ضبعا قبل أن ندخل فن

ذكرنا ان الضبط كيف  ترجع اىل ماذا؟ العدل وال الضبط؟ اىل الضبط, حفظ واتقان ونحن

نعرفه بالمقارنة ببقية الرواة, فاذا جائنا راوي وأن  بلفظة عىل سبيل المثال, لم يذكرها بقية  

التالميذ, الشيخ اْلن مثال لديه عدد من التالميذ, جاء هذا الراوي فأن  بلفظة لم يذكرها 

ي 
مقابل هؤالء يحتمل  خمسة من التالميذ من تالميذ الشيخ, و هذا الذي تفرد تلميذ واحد فن

ي  
ي ذكرناها, اما أن يزيد لفظة ال يخالف البقية وهو ثقة, يعنن

ي هذه االحتماالت الثالث الن 
فن

هذا الراوي ثقة وأن  بزيادة لم يخالف بقية التالميذ هذا الذي نسميه زيادة الثقة, طيب هذا 

ا الثقة خالف بقية التلميذ ثقة أو مقبول ان  بزيادة خالف بقية التالميذ نسميه شاذ , هذ

التاليذ بلفظة نسميه الشاذ, طيب اذا كان هذا التلميذ ضعيف و خالف بقية التالميذ نسميه  

فد عن بقية الرواة اما ان يكون ثقة أو ما   منكر, اذا هذه صور التفرد , تلميذ يتفرد راوي يب 

ان تكون مخالفة أ, يكون ثقة اذا كان غب  ثقة ضعيف نسميه منكر واذا كان ثقة و خالف يا اما 

غب  مخالفة اذا لم تكن مخالفة نسسميه زيادة الثقة واذا خالفهم تعتَب روايته شاذة, طيب 

ي  
ي اىل كالم المصنف, قال: وزيادة راوي  هما راوي ماذا ضمب  يعود عىل صحيح والحسن, يعنن

نأن 

سن خالف  هنا يتكلم عن مخالفة المقبول  تلميذ مقبول اما يكون راوي صحيح او راوي الح

بقية التالميذ يقول وزيادة راوي  هما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق, هذا اىلي سميناه 

ي 
زيادة الثقة اذا جاء التلميذ تفرد بزيادة لم يخالف بقية التالميذ نسميه ماذاز زيادة ثقة يعنن

ي أكْب من مجلس مثال
الذي   لفظة ليس فيها مخالف زيادة ليس فيها مخالف ونحن ذكرنا فن

ي صحيح الباخري والمسلم عن حماد ابن سلمة  
ي حديث حماد الذي جاء فن

يذكره العلماء فن

ي اناء  
ي عن أنس بن مالك قال: دعا النَني صىل هللا عليه وسلم باناء رحراح, يعنن

عن ثابت البنانن

ي بعض الكتب ستة من حفاظ الثقات رووه بهذا اللفظ, هذه 
واسع, فهنا حماد تالميذه جاء فن

ي ق
صة الغزوة المشهورة ثم جعل النَني صىل هللا عليه و سلم يده فيه ففاض الماء فقال:  فن

ي رواية عند ابن خزيمة عن احد تالميذ حماد وهو أحمد بن عبدة 
توضأو بسم هللا, جاء فن

, روى هذا الحديث بهذا االسناد, قال: دعا النَني صىل هللا عليه وسلم باناء من زجاج,   الضَني

تة روو الحديث باناء رحراح, وجاء راوي واحد وقال: باناء زجاج, هنا العلماء  اذا هنا عندنا س



يقولون ننظر هذه اللفظة الذي زادها الضَني هل تخالف رواية الستة وال ما تخالف؟ اذا كانت  

ما تخالف نسميها زيادة  الثقة, وهذا الذي قرره ابن خزيمة أن زيادة ثقة ألنها ما تخالف, كلها 

ي نستطيع نجمع  وصف لالناء,
الرواية األوىل ذكر صفة االناء والثانية ذكر جنس االناء, يعنن

ي حالة عدم المنافاة,  
ي مسألة زيادة الثقة أنها فن

ن وال ال؟ اناء زجاج واسع, وهنا تأن  ن روايتي  بي 

ي رواية البقية, ويمكن الجمع بينهما, اْلن  
ي برواية بلفظة ال تنافن

ي هذا الراوي التلميذ يأن 
يعنن

ي تت
وعية صيام السبت, حديث ضي    ح مثال , ويأن  ي حديث مشر

ي مثال يأن 
صور المنافاة , يعنن

ة نقول ماذا   راوي برواية النىهي عن صيام السبت, هذه منافاة ال يمكن الجمع بينهما, مباشر

هذا شذوذ, ألن ال يمكن الجمع بينهما, أما اذا امكن الجمع لم تكون هناك منافاة , هذه زيادة 

ماذا نسميها زيادة ثقة, واما اذا كانت مخالفة فىهي من ماذا الشذوذ وهذا ما قرره   من الثقة

االمام الشافعي وهو الراجح. قال: فان خولف بأرجح فالراجح المحفوظ, ومقابله الشاذ,  

ي هذا التلميذ خالف خمسة , وقعت  
هنايتكلم عن الشذوذ اذا خالف من هو أوىل يعنن

ته ماذا شاذة, وهؤالء اىلي روايتهم صحيحة نسميه الرواية  المخالفة وكان ثقة نسمي رواي

النحفوظة , عكس بعض, عكس الشاذ هو المحفوظ, عندنا تلميذ تفرد وخالف خالف  

خمسة رواية هذا التلميذ الواحد نسميه شاذ, ورواية هؤالء الخمسة نسميه محفوظ عكس 

 رووها االكْب او االحفظ  الشاذ ماذا محفوظ هذا التفرد نسميه شاذ الرواية الصحيحة اىلي 

ن الروايات,   ي نرجح بي 
ة تسم قرائن, كيف يعنن نسميها ماذا المحفوظ, طبعا هناك أمور كثب 

نقدم هذه الرواية عىل هذه الرواية اما بالعدد اما بالحفط اما بالقرب من الشيخ, هذه مسألة  

فالراجح المعروف   تتعلق بعلم العلل ولعل ان شاء هللا يأتينا الحقا , قال: ومع الضعف

ي اذا كان هذا المتفرد ضعيف نسمي روايته منكر, واىلي خالفهم نسمي  
ومقابله المنكر, يعنن

روايتهم ماذا المعروف, اذا عكس الشاذ نسميه المحفوظ, وعكس المنكر نسميه  

المعروف,عندنا الثقة خالف نسمي روايته شاذةة واىلي خالفهم روايته تعتَب محفوظة,  راوي  

لف من هو أوىل منه تسمي روايته منكرة ورواية البقية تمش معروفة. قال بعد ضعيف خا

ن صور التفرد الثالثة, زيادة الثقة والشاذ والمنكر,   قال: والفرد النسَني ان وافقه  ذلك, بعد ما بي 

ن يشبهه فهو شاهد وتتبع الطرق لذلك هو االعتبار ه فهو المتابع وان وجد مي  , هذي  غب 

ة االعتبار, علم من علوم الحديث يسم االعتبار, ما معنن  االعتبار, هو مسألة تسم مسأل 

ي وينظر طرق الحديث, هذا االسناد هذا 
ي العالم يأن 

هيئة تتبع الطرق, هذا هو االعتبار يعنن

ي االسنانيد, ينظر فيها, يتأمل فيها 
االسناد ينظر فيها , االعتبار مأخذوذ من التأمل يعتَب فن

ه قضية تقوية االسناد , اسناد ضعيف  لماذا يتأمل فيها  ي الحسن لغب 
؟, للتقوية,وهذا عرفناه فن



 مع ضعيف ينظر هل يتقوى هذا يسم االعتبار. 

ي االسانيد يبحث عن المقويات سيصل اىل أحد أمرين اما متابع واما 
طيب لما ينظر فن

ي عىل كالم ابن حجر مع
ي طبعا سأمشر

ي   شاهد,خلنا نتصور بعدين نقرأ كالمه, يعنن
الخالف فن

ي المتابع والشاهد, اذا عندنا حديث من رواية أَني هريرة, هذا الحديث الذي جاء  
المسألة فن

ي هرة, هذا رواه عن اَني هريرة أبو سلمة بن 
عن اَني هريرة مثل حديث دخلت امرأة النار فن

ن  عبدالرحمن روى هذا الحديث عن أَني هريرة فاذا جئنا اىل اَني هريرة ونظرنا هل له ممتابع ي 

آخرين, هل هناك من روى هذا الحديث عن اَني هريرة, ووجدنا حميد بن عبدهللا, ووجدنا 

ي هذا التابعي اىلي  
ي هذا الحديث, هذه تسم عند العلماء متابعة,يعنن

زياد, تابعوا أبو سلمة فن

ي هرة ابو هريرة هو 
رواه عن اَني هريرة هذا الحديث نفس هذا الحديث, دخلت امرأة النار فن

ن , الرواية االوىل تسم الراوية األصلية , الرواية  نفس الص حاَني لكن رواه عنه ثالثة من التابعي 

الثانية عن تابعي أخر تسم متابع, الرواية الثالثة أيذا تسم متابع, لكن يقول ابن حجر البد  

ي هذا الحديث, نفس هذا الحديث , حديث اَني هريرة بغض 
, يعنن ان يكون نفس الصحاَني

للفظ, لو جائت بألفاظ مختلفة لكن هذا الحديث عن اَني هريرة, لو ورد هذا النظر عن ا

ي  
ة طرق, تنتىهي اىل اَني هريرة حول موضوع هذا الحديث,دخلت امرأة النار فن الحديث بعشر

هرة, هذه تسم كلها ماذا متابعات, متابعات لهذا الحديث, طيب اذا جائنا هذا الحديث من  

نفس هذا الحديث اذا تأملنا فيه جاء من رواية جابر,   رواية صحاَني آخر نسميه شاهد,

ي هرة, رواية جابر تعتَب بالنسبة لرواية أبو هريرة شاهد, لماذا سميناه 
دخلت امرأة النار فن

, اذا ابن حجر يرى أن الحديث اذا رواه الصحاَني وجائت عدة طرق   شاهد, الختالف الصحاَني

بع, متابعات,واذا جائنا نفس هذا الحديث  عن نفس هذا الصحاَني لهذا الحديث نسميه متا

عن صحاَني آخر نسميه شاهدو طيب ما الفائدة من من متابع و شاهد, كلها لتقوية الطرق, و 

ي يقول سواء أطلقت متابع أو 
ي االطالق, يعنن

ي وقفت كالم البن حجر يقول: األمر واسع فن
يعنن

الحديث, سواء قويته بمتابعة أطلقت شاهد, األمر واسع, األهم الهدف ما هو الهدف تقوية 

, سواء قويته بشاهد, نفس الحكم, المهم نخرج بماذا بمسألة تقوية  ي نفس الصحاَني
يعنن

 الحديث. 

طبعا هم يقسمون المتابعة, متابعة تامة و متابعة خاصة لكن نتصور هذه المسألة أن تقوية 

جيح أنه يرجع اىل  األحاديث اما أن يكون بالمتابعات و اما بالشواهد, ابن حجر يرى هذ ا الب 

ي اذا جائت التقوية  
, يعنن اختالف الصحاَني وعدمه و وبعض العلماء يرجعه اىل اللفط والمعنن

باللفظ نفس اللفظ, نسميه متابعة , واذا جائت التقوية بحديث آخر ليس بنفس اللفظ لكن  



ه فهو بنفس المعنن نسميه شاهد, لكن هذا ترجيح ابن حجر,  ي  المتابعقال: ان وافقه غب 
, يعنن

ي اذا 
ن يشبهه فهو الشاهد, يعنن اذا جاء االسناد اىل نفس الصحاَني نسميه متابع, وان وجد مي 

 آخر من صحاَني آخر يسم الشاهد. قال: و تتبع الطرق لذلك هو االعتبار, هذا  
ن جاء مي 

ي 
ي المجلس الثانن

ي فن
  الذي ذكرناه, هيئة التوصل إاىل معرفة االعتبار والشاهد. طيب نكتفن

ي المجلس الثالث . 
 ونكمل فن

 


