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 من شرور أنفسنا، ونستغفره ، نستعينه  و ، حنمده ، إن احلمد وسيئات  ،ونعوذ با
وأشهد أن  ،  وأشهد أن ال إله إال ا ،ومن يضلل فال هادي له،من يهد ا فال مضل له ،أعمالنا

  . حممدا عبده ورسوله
 حـق تقاتـه وال متـوتن إال وأنـتم مسـلمون        يا أيها  الذين ءآمنوا اتقـوا ا  ١       يـا أيهـا النـاس اتقـوا

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلـق منـه زوجهـا وبـث منـهما رجـاال كـثريا        
يا أيها الـذين     ٢ واتقوا ا الذي تساءلون به واألرحام إن ا كان عليكم رقيبا ونساء

ومـن   اتقوا ا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنـوبكم آمنواء
    ٣ يطع ا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

احلمد  الذي جعل يف كل زمـان فـرتة مـن الرسـل بقايـا مـن أهـل العلـم يـدعون مـن ضـل إىل            
ور ا أهـل العمـى   اهلدى ويصربون منـهم علـى األذى حييـون بكتـاب ا املـوتى ويبصـرون بنـ       

فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من ضال تائـه قـد هـدوه فمـا أحسـن أثـرهم علـى        
  .الناس وأقبح أثر الناس عليهم 

ينفون عن كتاب ا حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلـاهلني الـذين عقـدوا ألويـة البدعـة      
ــة فهــم خمتلفــون يف الكتــاب خمــال    ــة  وأطلقــوا عقــال الفتن ــى مفارق فون للكتــاب جممعــون عل

ــون باملتشــابه مــن         ــاب ا بغــري علــم يتكلم ــاب يقولــون علــى ا ويف ا ويف كت الكت
  .٤الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم فنعوذ با من فنت املضلني

  

                                                
  )١٠٢(آل عمران  ١
 )١(النساء  ٢
  )٧٠(األحزاب ٣
  ).١/٦(مقتبس من كالم اإلمام أمحد بن حنبل ، الرد على اجلهمية  ٤
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  :أما بعد 
لـذين نـذروا أنفسـهم     من املعلوم أن من ابن قيم اجلوزية رمحه ا رمحة واسـعة ، مـن العلمـاء ا   

حلمل راية التوحيد والسنة ، ولـه يف ذلـك صـوالت وجـوالت ، وأصـدق دليـلٍ ملـن أراد التحقـق         
  .مما قلت أن يطالع كتب الرجل ، وينظر يف علمه 

وبز فيهـا أقرانـه ، علـم مصـطلح احلـديث ، الـذي يعـرض لـه         ومن  الفنون اليت أتقنها هذا اإلمام ، 
  .ل واألحكام أثناء تقريره لبعض األقوا

إعــالم "ومــن هــذه الكتــب الــيت جنــده يقررفيهــا بعــض مســائل علــم املصــطلح كتابــه املــاتع  
  . ١"املوقعني عن رب العاملني 

  .لذا فقد مجعت أقواله  رمحه ا يف املصطلح يف هذا الكتاب  خاصة 
  كانت الطريقة يف استقراء الكتاب جرده من أوله إىل أخره ، وكذلك االسـتفادة قد  و

-بكر بن عبد ا أبو زيد . من برامج احلاسوب ، وكذلك ما سطرته يراع فضيلة الشيخ د
  .يف تقريبه لعلوم ابن القيم   -حفظه ا وشفاه 

وقد عنونت لكالم ابن القيم بعناوين من عنـدي ، لتسـهيل الوصـول إىل الفائـدة ، وقـد اذكـر       
كتصــحيح حــديث أم  صــطلح احلــديثبعــض أقــوال ابــن القــيم رمحــه ا الــيت ال دخــل هلــا مب  

يفهـم الكـالم علـى وجهـه ، ولكـي ال يطـول        حتـى   وحنـو ذلـك   تضعيفه أو ذكر علة سند
الشــرح مــن قبلــي عمــا كــان يتحــدث عنــه ابــن القــيم قبــل ذلــك ، ورمبــا أنقــل الشــاهد املتعلــق  

  .باملصطلح واذكر سياق الكالم 

                                                
 .كالمها صحيح .أو أعالم املوقعني  ١
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م الواقعـة  ١٩٧٣وت املطبوعـة سـنة  يف بـري ة دار اجليـل  يف اإلحاالت علـى  نسـخ   وقداعتمدت 
  .يف أربعة أجزاء حتقيق طه عبد الرؤوف سعد 

  "إعالم املوقعني مصطلح احلديث يف كتاب"وقد مسيته  ب
وبعد فهذا جهد املقل ، فما كان فيه من صواب فمن ا وحده ، وما كان فيـه مـن خطـأ فمـين     

  .ومن الشيطان وا ورسوله منه براء 
  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً وصلى ا على حممد

  
  

                                                             
  
  
  

  /كتبه                                             
  علي بن عبد الرمحن العويشز                                                                                                                   
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  :يف بيان أنواع التلقي عنه *
  -رمحه ا–قال ابن القيم 

وملا كان التقـى عنـه صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم علـى نـوعني نـوع بوسـاطة ونـوع بغـري وسـاطة              "
 وكان التلقي بال وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واسـتولوا علـى األمـد فـال    
طمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق ولكن املربز من اتبع صراطهم املستقيم واقتفـى  
منهاجهم القويم واملتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمني وذات الشمال فذلك املنقطع التائه 

  ١"يف بيداء املهالك والضالل فأي خصلة خري مل يسبقوا إليها وأي خطة رشد مل يستولوا عليها
  :الصحيح احلديث *

  : يف معرض كالمه على أصول اإلمام أمحد  -رمحه ا-وقال 
ومل يكن يقدم على احلديث الصحيح   عمـال وال رأيـا وال قياسـا وال قـول صـاحب وال عـدم       "

علمه باملخالف الذي يسـميه كـثري مـن النـاس إمجاعـا ويقدمونـه علـى   احلـديث الصـحيح   وقـد           
  .٢"يسغ تقدميه على احلديث الثابت كذب أمحد من ادعى هذا اإلمجاع ومل

  :وقال رمحه ا يف معرض سوقه خلالف العلماء يف مسألة القيمة واملثل 
قال اآلخرون أما احلديث الصحيح   فعلى الرأس والعني ومسعا له وطاعة ولكن فيمـا دل عليـه   "

  .٣"وإال فما مل يدل عليه وال أريد به فال ينبغي أن حيمل عليه
قال  .ف بعد ذلك من خالف سواء كان راوي احلديث أم غريهلاحلديث ، ولو خالعربة بصحة ا

  :  ابن القيم رمحه ا يف تقرير هذا املعنى 
                                                

٥ /١ ١ 
٣٠ / ١: ٢  
١/٣٢٤ ٣ 
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قال املـانعون مـن لـزوم الـثالث النسـخ ال يثبـت باالحتمـال وال تـرك احلـديث الصـحيح املعصـوم            "
ابن عباس يف شـأن بريـرة    ملخالفة رواية له فإن خمالفته ليست معصومة وقد قدم الشافعي رواية

على فتواه اليت ختالفها يف كون بيع األمة طالقها وأخذ هو وأمحد وغريمها حبـديث أبـي هريـرة    
من استقاء فعليه القضاء وقد خالفة أبو هريرة وأفتى بأنه ال قضاء عليه وأخذوا برواية ابن عباس 

لثالثـة وأن ميشـوا بـني الـركنني     أن النيب صلى ا عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا األشواط ا
وصح عنه أنه قال ليس الرمل بسنة وأخذوا برواية عائشة يف منع احلائض مـن الطـواف وقـد صـح     
عنها أن أمرأة حاضت وهي تطوف معها فأمتت هبا عائشة بقية طوافها رواه سعيد بن منصـور ثنـا   

تقديم الرمـي واحللـق   أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء فذكره وأخذوا برواية ابن عباس يف 
والنحر بعضها البعض وأنه ال حرج يف ذلك وقد أفتى أبن عباس أن فيه ومـا فلـم يلتفتـوا إىل قولـه     
وأخذوا بروايته وأخذت احلنفية حبديث أبـن عبـاس كـل الطـالق جـائز إال طـالق املعتـوه قـالوا         

ق وهذا صريح يف طالق املكره وقـد صـح عـن ابـن عبـاس لـيس ملكـره وال ملضـطهد طـال         
وأخـذوا هـم والنــاس حبـديث ابـن عمــر أنـه أشـرتى مجــال شـاردا بأصـح ســند يكـون وأخــذ          
احلنفية واحلنابلة حبديث علي كرم ا وجهـه وابـن عبـاس صـالة الوسـطى صـالة العصـر وقـد         
ثبت عن علي كرم ا وجهه وابن عباس صالة الصبح واخذ األئمـة األربعـة وغريهـم خبـرب     

حل وقـد صـح عنـها خالفـه وأنـه كـان يـدخل عليهـا مـن أرضـعته           عائشة يف التحريم بلنب الف
بنات إخوهتا وال يدخل عليها مـن أرضـعته نسـاء إخوهتـا وأخـذ احلنفيـة بروايـة عائشـة فرضـت          

ركعتني ركعتني وصح عنها أهنا أمتت الصالة يف السفر فلم يدعوا روأيتها لرأيهـا   الصالة
ء من الضحك يف الصالة وقد صـح عنـهما   واحتجوا حبديث جابر وأبي موسى يف األمر بالوضو

أهنما قاال ال وضوء من ذلك وأخذ الناس حبديث عائشة يف ترك إجياب الوضـوء ممـا مسـت النـار     
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وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إجياب الوضوء للصالة من أكل كل ما مسـت النـار وأخـذ    
صح عن ثالثتهم املنع  الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة يف املسح على اخلفني وقد

من املسح مجلة فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم واحتجوا يف إسـقاط القصـاص عـن األب    
حبديث عمر ال يقتص لولد من والده وقد قال عمر ألقصن للولد من الوالـد فلـم يأخـذوا برأيـه بـل      

عبـاس وقـد   بروايته واحتجت احلنفية واملالكية يف أن اخللع طالق حبديثني ال يصحان عـن ابـن   
صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون أن اخللع فسخ ال طالق وأخذت احلنفية حبديث ال يصـح  
بل هو وضع حزام بن عثمان ومبشر بن عبيد احلليب وهو حديث جابر ال يكون صداق أقل من 
عشرة دراهم وقد صح عن جابر جواز النكاح مبا قل أو كثر وأجتجوا هم وغريهم 

هات األوالد حبـديث ابـن عبـاس املرفـوع وقـد صـح عنـه جـواز بـيعهن فقـدموا           على املنع من بيع أم
     ب روايته اليت مل تثبت على فتواه الصحيحة عنه وأخذت احلنابلة وغريهـم خبـرب سـعيد بـن املسـي

عن عمر أنه احلق الولد بأبوين وقد خالفه سعيد بن املسيب فلم يعتدوا خبالفه وقد صح عن عمر 
ل ا صلى ا عليه وسـلم متتـع بـالعمرة إىل احلـج وصـح عنـهم النـهي        وعثمان ومعاوية أن رسو

عن التمتع فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم وأخذ الناس حبديث أبي هريرة يف البحـر  
أن  هو الطهور ماؤه احلل ميتته وقد روى سعيد بن منصور يف سننه عن أبي هريـرة أنـه قـال مـاء    

لبحــر ومــاء احلمــام وأخــذت احلنابلــة والشــافعية حبــديث أبــي ال جيزئــان يف غســل اجلنابــة مــاء ا
بغسل اإلناء من ولوغ الكلـب وقـد صـح عـن أبـي هريـرة مـا رواه سـعيد بـن           هريرة يف األمر

منصور يف سننه أن أبا هريرة سئل عن احلوض يلغ فيـه الكلـب ويشـرب منـه احلمـار فقـال ال       
      وجهـه ال زكـاة فيمـا زاد علـى     حيرم املاء شيء وأخـذت احلنفيـة حبـديث علـى كـرم ا

املائيت درهم حتى يبلغ أربعني درمها مع ضعف احلديث باحلسن بن عمارة وقد صح عن علـي  
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كرم ا وجهه أن ما زاد على املائتني ففيـه الزكـاة حبسـابه رواه عبـد الـرزاق عـن معمـر        
ا مـن  وتـرى كـثري   عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه   وهذا باب يطـول تتبعـه  

الناس إذا جاء احلديث يوافق قول مـن قلـده وقـد خالفـه راويـه يقـول احلجـة فيمـا روى ال يف قولـه          
فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده واحلديث خبالفـه قـال مل يكـن الـراوي خيـالف مـا رواه       
إال وقد صـح عنـده نسـخه وإال كـان قـدحا يف عدالتـه فيجمعـون يف كالمهـم بـني هـذا           

والـذي نـدين ا بـه وال يسـعنا      .ل قد رأينا ذلك يف الباب الواحد وهذا مـن أقـبح التنـاقض   وهذا ب
غريه وهو القصد يف هـذا البـاب أن احلـديث إذا صـح عـن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم ومل          
يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى األمة األخذ حبديثه وترك كل مـا خالفـه   

وال غـريه إذ مـن املمكـن أن     هف أحد من النـاس كائنـا مـن كـان ال راويـ     وال نرتكه خلال
ينسى الراوي احلديث أو ال حيضره وقت الفتيا أو ال يتفطن لداللته على تلك املسألة أو يتـأول فيـه   
تأويال مرجوحا يقوم يف ظنه ما يعارضـه وال يكـون معارضـا يف نفـس األمـر أو يقلـد غـريه        

أنه أعلم منه وأنه إمنا خالفه ملا هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كلـه  يف فتواه خبالفه العتقاده 
وال سبيل إىل العلم بانتفائه وال ظنه مل يكن الراوي معصوما ومل توجب خمالفته ملـا رواه سـقوط   

  .١"عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وخبالف هذا احلديث الواحد ال حيصل له ذلك
  :محد وقال وهو يوضح أصول اإلمام أ

أصل مذهبه وقاعدته اليت بنى عليها أن احلديث إذا صح مل يرده ملخالفة رواية له بل األخـذ عنـده   "
مبا رواه كما فعل يف رواية ابن عباس وفتواه يف بيع األمة فأخذ بروايته أنه ال يكون طالقـا  

                                                
٤٠-٣/٣٨ ١  
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احلديث ملخالفـة     وترك رأيه وعلى أصله خيرج له قول إن الثالث واحدة فإنه إذا صرح بأنه إمنا ترك
  ١"الراوي   وصرح يف عدة مواضع أن خمالفة   الراوي

  : احلديث الصحيح ال خيالف القياس الصحيحأن قال رمحه ا مقرراً 
ومـا عرفـت حـديثا صـحيحا إال وميكــن خترجيـه علـى األصـول الثابتــة قـال وقـد تـدبرت مــا           "

ا صـحيحا كمـا أن املعقـول    أمكنين من أدلة الشرع فما رأيت قياسـا صـحيحا خيـالف حـديث    
الصحيح ال خيالف املنقول الصحيح بل متى رأيت قياسا خيالف أثرا فـال بـد مـن ضـعف أحـدمها      
لكن التمييز بني صحيح القياس وفاسده مما خيفي كثري منه علـى أفاضـل العلمـاء فضـال عمـن      

  .٢"هو دوهنم
  :احلديث احلسن *

 قال رمحه ا:  
ديث عن القياس حديث احلسن عـن قبيصـة بـن حريـث عـن سـلمة بـن        ومما قيل إنه من أبعد األحا "

احملبق أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قضى يف رجل وقـع علـى جاريـة امرأتـه إن كـان      
استكرهها فهي حرة وعليه لسيدهتا مثلها وإن كانت طاوعته فهي لـه وعليـه لسـيدهتا مثلـها     

مالـه لسـيدهتا رواه أهـل السـنن وضـعفه      ويف رواية أخرى وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من 
بعضهم من قبل إسناده وهو   حديث حسن   حيتجون مبا هو دونـه يف القـوة ولكـن إلشـكاله     

  .٣"أقدموا على تضعيفه مع لني يف سنده
  

                                                
٣/٣٥ ١  
٢/٤٧ ٢  
٢/٤٣ ٣  



 " **١١***********************************  "********************وقعني مصطلح احلديث يف كتاب إعالم امل*******

  :رأيه يف مساع احلسن من مسرة *
 قال رمحه ا:  

  .١"وقد صح مساع احلسن من مسرة"
  :عند احملدثني  مكانة الكتاب *

مل تزل األمة تعمل بالكتب قـدميا وحـديثا وأمجـع الصـحابة علـى العمـل بالكتـب وكـذلك         "
اخللفاء بعدهم وليس اعتماد الناس يف العلـم إال علـى الكتـب فـإن مل يعمـل مبـا فيهـا تعطلـت         
الشريعة وقد كان رسول ا صلى ا عليه وسـلم يكتـب كتبـه إىل اآلفـاق والنـواحي      

 يقول هذا كتاب وكذلك خلفاؤه بعده والناس إىل اليوم فرد السنن فيعمل هبا من تصل إليه وال
  .٢"هبذا اخليال البارد الفاسد من أبطل الباطل واحلفظ خيون والكتاب ال خيون

  :اعتماد خط احملدثوقال رمحه ا يف 
ن يعتمد عليـه ويعمـل بـه ويرويـه بنـاء علـى       أىل غريه حديثا جاز له إذا كتب الراوي إوكذا "

ىل إمة قدميا وحديثا من عهد نبينا صلى ا عليه وسـلم و ذا تيقن ذلك كله هذا عمل األإاخلط 
نكر ذلك وبـالغ يف إنكـاره لـيس معـه     أن من أنكره   ومن العجب أنكره من أن وإن اآل

فيما يفيت به إال جمـرد كتـاب قيـل إنـه كتـاب فـالن فهـو يقضـى بـه ويفتـى وحيـل وحيـرم ويقـول              
عليــه وســلم يرســل    هكــذا يف الكتــاب وا صــلى ا املوفــق   وقــد كــان رســول ا

                                                
٢/١٤٤ ١ 
٢/١٤٤ ٢  
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ســالم فتقــوم علــيهم احلجــة بكتابــه وهــذا  ىل اإلإمــم يــدعوهم ىل األإىل امللــوك وإكتبــه 
  .١"أظهر من أن ينكر وبا التوفيق

  :السنة ال تعارض القرآن  *
 قال رمحه ا:   

قة له من كل وجه فيكـون تـوارد   والسنة مع القرآن على ثالثة أوجه أحدها أن تكون مواف"
القرآن والسنة على احلكم الواحد من باب توارد األدلة وتظافرها الثاني أن تكون بيانـا ملـا   
أريد بالقرآن وتفسـريا لـه الثالـث أن تكـون موجبـة حلكـم سـكت القـرآن عـن إجيابـه أو           

مـا فمـا    حمرمة ملا سكت عن حترميه وال ختـرج عـن هـذه األقسـام فـال تعـارض القـرآن بوجـه        
كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النيب صلى ا عليه وسلم جتـب طاعتـه فيـه    

من طاعـة رسـوله    وال حتل معصيته وليس هذا تقدميا هلا على كتاب ا بل امتثال ملا أمر ا به
ى ولو كان رسول ا صلى ا عليه وسـلم ال يطـاع يف هـذا القسـم مل يكـن لطاعتـه معنـ       

وسقطت طاعتـه املختصـة بـه وإنـه إذا مل جتـب طاعتـه إال فيمـا وافـق القـرآن ال فيمـا زاد عليـه مل            
وكيـف   مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع ا     يكن له طاعة خاصة ختتص به وقد قال ا تعاىل

حد من أهل العلم أن ال يقبل حديثا زائدا على كتاب ا فال يقبل حديث حتـريم  ألكن مي
عمتها وال على خالتها وال حديث التحريم بالرضاعة لكل مـا حيـرم مـن النسـب      املرأة على

ديث الشفعة وال حديث الرهن يف احلضر مع أنه زائد علـى  اوال حديث خيار الشرط وال أح
ما يف القـرآن وال حـديث مـرياث اجلـدة وال حـديث ختـيري األمـة إذا أعتقـت حتـت زوجهـا وال           

ة وال حديث وجـوب الكفـارة علـى مـن جـامع يف هنـار       حديث منع احلائض من الصوم والصال
                                                

٤/٢٦٥ ١  



 " **١٣***********************************  "********************وقعني مصطلح احلديث يف كتاب إعالم امل*******

رمضان وال أحاديث إحداد املتويف عنها زوجها مع زيادهتا على ما يف القـرآن مـن العـدة فهـال     
ينسخ بالسنة وكيـف أوجبـتم الـوتر مـع أنـه زيـادة حمضـة علـى          قلتم إهنا نسخ للقرآن وهو ال

جــوزمت الوضـوء بنبيــذ التمـر خبــرب   القـرآن خبـرب خمتلــف فيـه وكيــف زدمت علـى كتـاب ا ف     
ضــعيف وكيــف زدمت علــى كتــاب ا فشــرطتم يف الصــداق أن يكــون أقلــه عشــرة   

ى القــرآن وقــد أخــذ النــاس حبــديث ال يــرث لــدراهـم خبــرب ال يصــح البتــة وهــو زيــادة حمضــة ع 
املســلم الكــافر وال يــرث الكــافر املســلم وهــو زائــد علــى القــرآن وأخــذوا كلــهم   

 القـرآن  ا عليه وسلم بنت االبن السدس مع البنت وهو زائد على مـا يف حبديث توريثه صلى 
ســترباء املســبية حبيضــة وهــو زائــد علــى مــا يف كتــاب ا  اوأخــذ النــاس كلــهم حبــديث 

ال فله سلبه وهو زائد على مـا يف القـرآن مـن قسـمة الغنـائم وأخـذوا       تمن قتل ق وأخذوا حبديث
ائــد علــى مــا يف القــرآن مــن أن أعيــان بــين األبــوين كلـهم بقضــائه صــلى ا عليــه وســلم الز 

يتوارثون دون بين العالت الرجل يرث أخاه ألبيه وأمه دون أخيه ألبيه ولـو تتبعنـا هـذا لطـال جـدا      
علينـا أن ال نقبلـها    فسنن رسول ا صلى ا عليه وسلم أجل يف صدورنا وأعظم وأفـرض 

والعيــنني وكــذلك فــرض علــى األمــة  إذا كانــت زائــد علــى مــا يف القــرآن بــل علــى الــرأس
األخــذ حبــديث القضــاء بالشــاهد والــيمني وإن كــان زائــدا علــى مــا يف القــرآن وقــد أخــذ بــه  
أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم ومجهور التابعني واألئمة والعجب ممن يرده ألنه زائـد  

احلائط وليسـت  على ما يف كتاب ا ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه اآلجر يف 
يف كتاب ا وال سنة رسوله وأخذمت أنتم ومجهـور األمـة حبـديث ال يقـاد الوالـد بالولـد مـع        
ضعفه وهو زائد على ما يف القرآن وأخذمت أنتم والنـاس حبـديث أخـذ اجلزيـة مـن اـوس وهـو        

زيادتـه  زائد على ما يف القرآن وأخذمت مع سائر الناس بقطع رجل السارق يف املرة الثانية مـع  
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على ما يف القرآن وأخذمت أنتم والناس حبديث النهي عـن االقتصـاص مـن اجلـرح قبـل االنـدمال       
وهـو زائـد علـى مـا يف القـرآن وأخـذت األمـة بأحاديـث احلضـانة وليسـت يف القـرآن وأخـذمت             
أنتم واجلمهور باعتداد املتويف عنها يف منزهلا وهو زائد على ما يف القرآن وأخذمت أنتم مع 

س بأحاديث البلوغ بالسن واإلنبات وهي زائدة على مـا يف القـرآن إذ لـيس فيـه إال االحـتالم      النا
وأخذمت مع الناس حبديث اخلراج بالضمان مع ضعفه وهو زائد على ما يف القرآن وحبـديث النـهي   
عن بيع الكاىلء وهو زائد على ما يف القـرآن وأضـعاف أضـعاف مـا ذكرنـا بـل أحكـام        

 القرآن إن مل تكن أكثر منها مل تنقص عنـها فلـو سـاغ لنـا رد كـل سـنة       السنة اليت ليست يف
زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول ا صلى ا عليه وسلم كلـها إال سـنة   

 ١"دل عليها القرآن وهذا هو الذي أخرب النيب صلى ا عليه وسلم بأنه سيقع والبد من وقوع خربه
.  

  :وبعض أنواعه و الرأي  احلديث الضعيف موقف األئمة األربعة من*
  :قال ابن القيم 

  .٢"قال عبد ا بن أمحد أيضا مسعت أبي يقول   احلديث الضعيف   أحب إيل من الرأي"
  :وقال يف ذكر أصول اإلمام أمحد

األصل الرابع األخـذ باملرسـل واحلـديث والضـعيف إذا مل يكـن يف البـاب شـيء يدفعـه وهـو          "
قياس وليس املراد بالضعيف عنده الباطل وال املنكـر وال مـا يف روايتـه    الذي رجحه على ال

متــهم حبيــث ال يســوغ الــذهاب إليــه فالعمــل بــه بــل   احلــديث الضــعيف   عنــده قســيم الصــحيح   

                                                
٣٠٩- ٢/٣٠٧ ١ 
١/٧٦ ٢  
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وقسم من أقسام احلسن ومل يكن يقسم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف بل إىل صحيح 
لباب أثرا يدفعه وال قـول صـاحب وال إمجاعـا    وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا مل جيد يف ا

على خالفه كان العمل به عنده أوىل من القياس   وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه على هـذا  
  .١"األصل من حيث اجلملة فإنه ما منهم أحد إال وقد قدم   احلديث الضعيف   على القياس

  :وقال 
مـذهب أبـي حنيفـة أن ضـعيف احلـديث عنـده        وأصحاب أبي حنيفة رمحه ا جممعون علـى أن "

القيـاس   أوىل من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضـعفه علـى  
وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمـر يف السـفر مـع ضـعفه علـى الـرأي والقيـاس ومنـع قطـع           أيوالر

حلـيض عشـرة   السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم واحلديث فيه ضـعيف وجعـل أكثـر ا   
أيام واحلديث فيه ضعيف وشرط يف إقامة اجلمعة املصر واحلديث فيه كذلك وترك القيـاس  
احملض يف مسائل اآلبار آلثار فيها غري مرفوعة فتقديم   احلـديث الضـعيف   وآثـار الصـحابة     

  .٢"على القياس والرأي قوله وقول اإلمام أمحد
القياس وقـدم خـرب جـواز الصـالة مبكـة       وقدم الشافعي خرب حتريم صيد وج مع ضعفه على"

مـن قـاء أو   يف وقت النهي مع ضعفه وخمالفته لقياس غريها من البالد وقدم يف أحد قوليه حـديث  
  . على صالته على القياس مع ضعف اخلرب وإرسالهرعف فليتوضأ ولينب

  .٣"القياس وأما مالك فإنه يقدم احلديث   املرسل واملنقطع   والبالغات وقول الصحابى على   
  :املقصود باحلديث الضعيف يف اصطالحهم

                                                
١/٣١ ١  
١/٧٧ ٢  
١/٣٢ ٣  
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ليس املراد باحلديث الضعيف يف اصطالح السلف هو الضعيف يف اصطالح املتأخرين بل ما و"
  .١"يسميه املتأخرون حسنا قد يسميه املتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه

  :أحفظ الصحابة للحديث*
الصـحابة   للحـديث وأكثـرهم روايـة لـه      وقد كان أبو هريرة وعبد ا بن عمر   أحفـظ  "

وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما بـل عبـد ا بـن عبـاس أيضـا      
  .٢"أفقه منهما

  :انتشار الصحابة رضي ا عنهم يف البلدان *
اإلسالم وعصابة اإلميـان وأئمـة اهلـدى ومصـابيح الـدجى وأنصـح األئمـة لألمـة          ةفهؤالء برك"

علمهــم باألحكــام وأدلتـــها وأفقههــم يف ديــن ا وأعمقهـــم علمــا وأقلــهم تكلفـــا       وأ
وعليهم دارت الفتيا وعنهم انتشر العلم وأصحاهبم هم فقهاء األمة ومنهم مـن كـان   
مقيمــا بالكوفــة كعلــي وابــن مســعود وباملدينــة كعمــر ابــن اخلطــاب وابنــه وزيــد بــن ثابــت  

اذ بن جبل ومعاوية بن أبـي سـفيان ومبكـة    وبالبصرة كأبي موسى األشعري وبالشام كمع
كعبد ا بن عباس ومبصـر كعبـد ا بـن عمـرو بـن العـاص وعـن هـذه   األمصـار   انتشـر           
العلم يف اآلفاق واكثر من روى عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بني 

  .٣"يدي ما علم ا سبحانه أنه حيدث فيها بعدهم
  :وقال كذلك 

                                                
١/٧٧ ١ 
١/٣٥١ ٢  
١/٦١ ٣  
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قل أكثرهم عن املدينة وتفرقوا يف   األمصار   بـل أكثـر علمـائهم صـاروا إىل     وقد انت"
الكوفة والبصرة والشام مثل علي بن أبي طالب كرم ا وأبـي موسـى وعبـد ا بـن مسـعود      
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وانتقـل  

  .١"حنو ثالمثائة صحابي ونيف وإىل الشام ومصر حنوهمإىل الكوفة والبصرة 
  :أحاديث أهل املدينة *

 قال رمحه ا:  
األحاديث املدنية اليت هي أم األحاديث النبويـة وهـي أشـرف أحاديـث أهـل   األمصـار   ومـن         "

ــواب البخــاري وجــده أول مــا يبــدأ يف البــاب هبــا مــا وجــدها ثــم يتبعهــا بأحاديــث أهــل        تأمــل أب
صار   وهذه كمالك عن نافع عـن ابـن عمـر وابـن شـهاب عـن سـعيد بـن املسـيب عـن أبـي            األم

هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبي الزنـاد عـن األعـرج عـن أبـي هريـرة       
وابن شهاب عن سامل عن أبيه وابن شـهاب عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن أبـي هريـرة وحييـى بـن            

ريرة وابن شهاب عن عبيد ا بن عبد ا بن عتبـة عـن ابـن عبـاس     سعيد عن أبي سلمة عن أبي ه
ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد والزهري عن عطـاء بـن يزيـد الليثـي     
عن أبي أيوب وأمثال ذلك  نقل فعله صلى ا عليه وسلم   أما نقل فعله فكنقلـهم أنـه توضـأ مـن     

ىل املصـلى فيصـلي بـه العيـد هـو والنـاس وأنـه كـان         بئر بضاعة وأنه كان خيـرج كـل عيـد إ   
خيطبهم قائما على املنرب وظهره إىل القبلة ووجهه إليهم وأنه كان يزور قباء كل سـبت مـا   
شيا وراكبا وأنـه كـان يـزورهم يف دورهـم ويعـود مرضـاهم ويشـهد جنـائزهم         

إقـراره هلـم علـى    وحنو ذلك  نقل تقريره صلى ا عليه وسلم   وأما نقل التقرير فكنقلـهم  
                                                

٢/٣٨١ ١  
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تلقيح النخل وعلى جتاراهتم اليت كـانوا يتجروهنـا وهـي علـى ثالثـة أنـواع جتـارة الضـرب يف         
األرض وجتارة اإلدارة وجتارة السلم فلم ينكر عليهم منـها جتـارة واحـدة وإمنـا حـرم      
 علـيهم فيهــا الربـا الصــريح ووسـائله املفضــية إليــه أو التوسـل بتلــك املتـاجر إىل احلــرام كبيــع     
السالح ملن يقاتل به املسلم وبيع العصري ملن يعصره مخرا وبيع احلرير ملن يلبسـه مـن الرجـال وحنـو     

  .١..."ذلك مما هو معاونة على اإلثم والعدوان 
  :اآلخذين عن عائشة رضي ا عنها *

وكان من اآلخذين عنها الذين ال يكدون يتجاوزون قوهلا املتفقهني هبا   القاسـم بـن حممـد      "
أبي بكر ابن أخيها وعـروة بـن الـزبري ابـن أختـها أمسـاء   قـال مسـروق لقـد رأيـت مشـيخة             بن

أصــحاب رســول ا صــلى ا عليــه وســلم يســألوهنا عــن الفــرائض   وقــال عــروة بــن الــزبري مــا   
جالست أحـدا قـط كـان أعلـم بقضـاء وال حبـديث باجلاهليـة وال أروى للشـعر وال أعلـم          

  .٢"بفريضة وال طب من عائشة
  :االحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده *

وقد احتج األئمة األربعة والفقهاء   قاطبة بصـحيفة   عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده وال         "
يعـرف يف أئمــة الفتـوى إال مــن احتـاج إليهــا واحـتج هبــا وإمنـا طعــن فيهـا مــن مل يتحمـل أعبــاء الفقــه        

  .٣"مهاوالفتوى كأبي حامت البسيت وابن حزم وغري
  

                                                
٣٨٧- ٢/٣٨٦ ١  
١/٢٢ ٢  
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  :دل ـــمل يرد الشارع خرب الع*
واملقصود أن الشارع صلوات ا وسالمه عليه وعلـى آلـه   مل يـرد خـرب العـدل   قـط ال يف روايـة        "

  .١"به  وال يف شهادة بل قبل خرب العدل الواحد يف كل موضع أخرب
  :وقال كذلك 

"  صلى ا عليه وسلم بأنه قال أو فعل وقبـول  وطرد هذا ونظريه   قبول خرباملخرب عن رسول ا
  .٢" خرب املخرب عمن أخرب عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق ال ينازع فيه أحد

  :حكم رواية العبد *
فصل قبول رواية العبد وشـهادته   وأمـا قولـه وقبـل شـهادة العبـد صـلى ا عليـه وسـلم بأنـه قـال            "

كذا وكـذا   فمضـمون السـؤال       كذا وكذا ومل يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال
أن رواية العبد مقبولة دون شهادته   واجلواب أنه ال يلزم الشارع قول فقيـه معـني وال مـذهب معـني     

ال ينتصر فيه إال ا ورسوله فقط وهذا السـؤال كـذب علـى الشـارع فإنـه مل يـأت        وهذا املقام
عنه حرف واحد أنه قال ال تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو كان عاملـا مفتيـا فقيهـا مـن أوليـاء      
ــحابة       ــذي دل عليــه كتــاب ا وســنة رســوله وإمجــاع الص ــل ال ا ومــن أصــدق النــاس هلجــة ب

ل شهادة العبد فيما تقبل فيه شـهادة احلـر فإنـه مـن رجـال املـؤمنني فيـدخل يف        وامليزان العادل قبو
قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما دخل يف قوله تعاىل ما كان حممـد أبـا   
أحد من رجالكم وهـو عـدل بـالنص واإلمجـاع فيـدخل يف قولـه تعـاىل وأشـهدوا ذوي عـدل          

لم حيمل هذا العلم من كل حلف عدولـه  منكم كما دخل يف قوله صلى ا عليه وس

                                                
١٠٤- ١/١٠٣ ١  
٢٥٥- ٢/٢٥٤ ٢  
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ويدخل يف قوله وأقيموا الشهادة  ويف قوله وال تكتمـوا الشـهادة ويف قولـه يـا أيهـا الـذين آمنـوا        
كونوا قوامني بالقسط شهداء  اآلية كما دخل يف مجيع ما فها من األوامر ويدخل يف قوله 

وا وقال أنـس بـن مالـك مـا علمـت أحـدا       صلى ا عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطر
رد شهادة العبد رواه اإلمام أمحد عنه وهذا أصح من غالب اإلمجاعات اليت يدعيها املتأخرون 
فالشهادة على الشارع بأنه أبطـل شـهادة العبـد وردهـا شـهادة بـال علـم ومل يـأمر ا بـرد شـهادة           

  .١"صادق أبدا وإمنا أمر بالتثبت يف شهادة الفاسق
  :قول الصحابي حكم *

أقوال الصحابة حجة جيب اتباعها وحيرم اخلـروج منـها كمـا سـيأتي حكايـة ألفـاظ األئمـة        "
يف ذلــك وأبلغهــم فيــه الشــافعي ونــبني أنــه مل خيتلــف مذهبــه أن قــول الصــحابي حجــة ونــذكر   
نصوصه يف اجلديد على ذلك إن شاء ا وأن من حكى عنه قولني يف ذلك فإمنا حكى ذلك 

ه ال بصرحيه وإن كان قول الصحابي حجة فقبول قوله حجة واجب متعني وقبـول قـول   بالزم قول
  ٢"من سواه أحسن أحواله أن يكون سائعا

  :حكم حديث ابن هليعة *
بن هليعة حيتج منه مبـا رواه عنـه العبادلـة كعبـد ا بـن وهـب وعبـد ا بـن املبـارك          وحديث ا"

ن هليعة كان ابن املبارك وابـن وهـب   يتبعـان أصـوله       وعبد ا بن يزيد املقرى قال أبو زرعة اب
وقال عمرو بن علي من كتب عنه قبل احرتاق كتبه مثل ابن املبـارك وابـن املقـرى أصـح ممـن      
كتب عنـه بعـد احرتاقهـا وقـال ابـن وهـب كـان ابـن هليعـة صـادقا وقـد انتقـى النسـائي هـذا               

                                                
٩٩-٢/٩٨ ١ 
٢/٢٦٢ ٢ 
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مـن حــديث ابـن هليعـة قــط إال    احلـديث مـن مجلـة حديثــه وأخرجـه واعتمـده وقــال مـا أخرجـت        
حديثا واحدا أخربناه هالل ابن العالء ثنـا معـايف بـن سـليمان عـن موسـى بـن أعـني عـن عمـرو بـن            
احلارث عن ابن هليعة فذكره   وقال ابـن وهـب حـدثين الصـادق البـار وا عبـد ا بـن هليعـة         

تقانـه وقـال ابـن    وقال اإلمام محد من كان مثل ابن هليعـة مبصـر يف كثـرة حديثـه وضـبطه وإ     
عيينة كان عند ابن هليعة األصول وعندنا الفروع وقال أبـو داود مسعـت أمحـد يقـول مـا كـان       
حمدث مصر إال ابن هليعة وقال أمحد بن صاحل احلافظ كان ابن هليعة صـحيح الكتـاب طالبـا    
للعلم   وقال ابن حبان كان صاحلا لكنه يدلس عن الضعفاء ثم احرتقت كتبه وكـان  

يقولون مساع من مسع منه قبل احرتاق كتبه مثل العبادلة ابن وهب وابن املبارك واملقرى  أصحابنا
  ١"والقعنيب فسماعهم صحيح

  :رده على من أعلَّ حديث احمللّل ، وفيه بعض الفوائد يف املصطلح *
 قال رمحه ا :  

بـن معـني يف روايـة    فقال حممد بن عبد الواحد املقدسي مشرح قد وثقـه حييـى    :فأما العلة األوىل"
عثمان بن سعيد وابن معني أعلم بالرجال من ابن حبـان قلـت وهـو صـدوق عنـد احلفـاظ مل يتهمـه        
أحد البتة وال أطلق عليه أحد من أهـل احلـديث قـط أنـه ضـعيف وال ضـعفه ابـن حبـان وإمنـا يقـال           

ابـن حبـان مـن    يروى عن عقبة بن عامر مناكري ال يتابع عليها فالصواب ترك ما انفرد به وانفـرد  
  .بني أهل احلديث هبذا القول فيه 

مسعـه مـن الليـث وكونـه مل خيرجـه وقــت       فعبـد ا ابـن صـاحل قـد صــرح بأنـه      :وأمـا العلـة الثانيـة   
اجتماع البخاري بـه ال يضـره شـيئا وأمـا قولـه إن حيـوة يـروى عـن بكـر بـن عمـرو بـن شـريح              

                                                
٤٠٧- ٢/٤٠٦ ١ 
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كرب منه وإمنا روى عن بكر بن أأو د به أن حيوة من أقران الليث املصري عن مشرح فإنه يري
عمرو عن مشرح وهذا تعليل قوى ويؤكده أن الليث قال قال مشرح ومل يقل حدثنا وليس بالزم 
فإن الليث كان معاصرا ملشرح يف بلـده وطلـب الليـث العلـم ومجعـه مل مينعـه أن ال يسـمع مـن         

  .مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه يف البلد 
إنكـار مـن أنكـر هـذا احلـديث علـى عثمـان غـري          :فقال شيخ اإلسالم :ثالثوأما التعليل ال

جيد وإمنا هو لتوهم انفراده به عن الليث وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث مل يبلغهم عن غريه مـن  
أصحاب الليث كما قد يتوهم بعض من يكتب احلديث أن احلديث إذا انفرد به عن الرجل 

  :ذلك شذوذا فيه وعلة قادحة وهذا ال يتوجه هنا لوجهني من ليس باملشهور من أصحابه كان
بـي بكـر القطيعـي    أكاتب الليث عنه رويناه من حديث  أنه قد تابعه عليه أبو صاحل :أحدمها 

بـو صـاحل حـدثين الليـث بـه      أ العبـاس املعـروف بـأبي فريـق ثنـا      ثنا جعفر بن حممد الفريـابي حـدثين  
ا أبـو بكـر الشـافعي ثنـا إبـراهيم بـن اهليـثم        فذكره ورواه أيضا الدارقطين يف سننه ثنـ 

  .أخربنا أبو صاحل فذكره 
ري يف صحيحه وروى عنـه ابـن   أن عثمان بن صاحل هذا املصري نفسه روى عنه البخا: الثاني 
بو حامت الرازي وقال هو شيح صاحل سليم التأدية قيل له كان يلقن قـال ال ومـن كـان    أمعني و

حجــة وإمنــا الشــاذ مــا خــالف بــه الثقــاب ال مــا انفــرد بــه عنــهم  هبـذه املثابــة كــان مــا ينفــرد بــه  
كثر الناس حـديثا عنـه وهـو ثقـة أيضـا      أتب الليث وفكيف إذا تابعة مثل أبي صاحل وهو كا

وان كان قد وقع يف بعض حديثه غلط ومشرح بن عاهان قال فيه ابن معني ثقة وقال فيه اإلمـام  
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د وإسناده حسـن انتـهى وقـال الشـافعي لـيس      امحد هو معروف فثبت أن هذا احلديث حديث جي
  .١"الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس حبديث إمنا الشاذ أن خيالف ما رواه الثقات

  :الواجب على الراوي وغريه *
  :حكم ا وأنه يظهر على أربعة ألسنة منهم الراوي رمحه ا يف معرض حديثه عن  قال

لسان الراوي ولسـان املفـيت ولسـان احلـاكم     ربعة ألسنة أعلى  حكم ا ورسوله يظهر"
ولسان الشاهد فالرواي يظهر على لسانه لفظ حكـم ا ورسـوله واملفـيت يظهـر علـى لسـانه       

خبــار حبكــم ا وتنفيــذه معنــاه ومــا اســتنبطه مــن لفظــه واحلــاكم يظهــر علــى لســانه األ 
جــب علــى خبـار بالســبب الــذي يثبــت حكـم الشــارع والوا  والشـاهد يظهــر علــى لســانه األ 

ىل العلم فيكونون عاملني مبا خيربون به صادقني يف إ ن خيربوا بالصدق املستندأربعة هؤالء األ
الكـذب فيـه فقـد     به وآفة احدهم الكذب والكتمـان فمتـى كـتم احلـق أو     خباراأل

ذا فعـل  إن ميحق عليه بركة علمه ودينه ودنيـاه  أحاد ا يف شرعه ودينه وقد أجرى ا سنته 
أجرى عادته سبحانه يف املتبايعني إذا كتمـا وكـذبا أن ميحـق بركـة بيعهمـا       ذلك كما

ومن التزم الصدق والبيان منهم يف مرتبته بورك له يف علمـه ووقتـه ودينـه ودنيـاه وكـان مـع       
ولئـك رفيقـا ذلـك الفضـل مـن ا وكفـى بـا        أالنبيني والصديقني والشهداء والصـاحلني وحسـن   

ق عن سلطانه وبالكذب يقلبه عن وجهه واجلزاء مـن جـنس العمـل    عليما فبالكتمان يعزل احل
هـل  أن يعزله ا عن سلطان املهابة والكرامة واحملبة والتعظيم الذي يلبسـه  أفجزاء أحدهم 

     الصدق والبيان ويلبسه ثوب اهلوان واملقت واخلزي بني عباده فـإذا كـان يـوم القيامـة جـازى ا 

                                                
٤٦-٣/٤٥ ١ 
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كامتني بطمس الوجوه وردها على أدبارهـا كمـا طمسـوا    سبحانه من يشاء من الكاذبني ال
  ١"وجه احلق وقلبوه عن وجهه جزاء وفاقا وما ربك بظالم للعبيد

  :وقال كذلك 
وملا كان التبليغ عن ا سبحانه يعتمد العلم مبا يبلغ والصدق فيه مل تصلح مرتبة التبليغ بالرواية "

ملا مبا بلغ صادقا فيه ويكون مـع ذلـك حسـن    والفتيا إال ملن اتصف بالعلم والصدق فيكون عا
الطريقة مرضـي السـرية عـدال يف أقوالـه وأفعالـه متشـابه السـر والعالنيـة يف مدخلـه وخمرجـه           

  ٢"وأحواله
  :أحكام متعلقة بالرواة 

 قال رمحه ا:  
  ٣"الراوي   التبطل روايته مبوته"

  : وقال 
  ٤"يدخل   الراوي   يف حكم احلديث الذي يرويه"
 
  

  :عدد األحاديث اليت عليها مدار األحكام *
وهـي حبمـد ا تعـاىل مضـبوطة حمفوظـة وأصـول األحكـام الـيت تـدور           وسنة رسـوله  "..

  ١"عليها حنو مخسمائة حديث وفرشها وتفاصيلها حنو أربعة آالف حديث
                                                

١٧٥- ٤/١٧٤ ١ 
١/١٠ ٢ 
٤/٢٦١ ٣ 
٤/٢١٠ ٤ 
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  :عدد مسائل عبد ا بن سالم اليت ولّدها الكاذبون*
 قال رمحه ا:  

" ىل إعليه وسلم عن أول أشـراط السـاعة فقـال نـار حتشـر النـاس مـن املشـرق         وسئل صلى ا
  .عبد ا بن سالم الثالث  املغرب وهذه إحدى مسائل

  .ما أول طعام يأكله أهل اجلنة:واملسألة الثانية 
سبب شبه الولد بأبيه وأمه فولدها الكـاذبون وجعلوهـا كتابـا مسـتقال مسـوه مسـائل         :والثالثة  

  .٢"ن سالم   وهي هذه الثالثة يف صحيح البخاريعبد ا ب
  :احملدث ال يتقيد حبديث أهل بلده *

 قال رمحه ا:  
غريه مـن الـبالد بـل إذا صـح احلـديث وجـب عليـه         هل بلده أوأن يتقيد حبديث أال جيب على العامل "

   ٣"مينيا  مصريا أو شاميا أو عراقيا أو العلم به حجازيا كان أو
  :لف سفيان وشعبة على راوٍاحلكم إذا اخت*

 قال رمحه ا:  
عن وائل بن حجر قال كـان رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم إذا قـال وال الضـالني قـال آمـني          "

ورفع هبـا صـوته ويف لفـظ وطـول هبـا رواه الرتمـذي وغـريه وإسـناده صـحيح وقـد خـالف شـعبة             
وحفاظـه يف هــذا  سـفيان يف هـذا احلـديث فقـال وخفـض هبــا صـوته وحكـم أئمـة احلـديث          

                                                                                                                                       
٢/٢٥٧ ١ 
٤/٢٧١ ٢ 
٤/٢٦٣ ٣  
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لسفيان فقال الرتمذي مسعت حممد بن إمساعيل يقول حديث سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل 
يف هذا الباب أصح من حديث شعبة أخطأ شعبة يف هذا احلديث يف مواضع فقـال عـن حجـر    
أبي العنبس وإمنا كنيته أبو السكن وزاد فيه علقمة بن وائل وإمنا هو حجر بن عنبس عن وائل 

ن حجر ليس فيه علقمة وقال وخفض هبا صوته والصحيح أنه جهـر هبـا قـال الرتمـذي وسـألت أبـا       ب
زرعة عن حديث سفيان وشعبة هذا فقال حديث سـفيان أصـح مـن حـديث شـعبة وقـد روى       
العالء بن صاحل عن سلمة بن كهيل حنو رواية سفيان وقال الدارقطين كذا قال شعبة وأخفى 

كهيـل وغريمهـا رووه عـن     بن يه ألن سفيان الثوري وحممد بن سلمةهبا صوته ويقال إنه وهم ف
ســلمة فقــالوا ورفــع صــوته بــآمني وهــو الصــواب وقــال البيهقــي ال أعلــم اختالفــا بــني أهــل العلــم    

فالقول قول سفيان وقال حييى بن سعيد لـيس أحـد أحـب إيل     سفيان وشعبة إذا اختلفا باحلديث أن
خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال شـعبة سـفيان أحفـظ     من شعبة وال يعدله عندي أحد وإذا

  ١"مين فهذا ترجيح لرواية سفيان
  :يعمل باحلديث وإن مل يعرف من عمل به *

 قال ابن القيم رمحه ا:  
لبتة قال ال نعمـل حبـديث رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم       اال يعرف إمام من أئمة اإلسالم  و" 

  ٢"من بلغه احلديث من عمل به مل حيل له أن يعمل به حتى نعرف من عمل به فإن جهل
  :مقدار املنسوخ من احلديث*

  :قال ابن القيم 

                                                
٣٩٧- ٢/٢٩٦ ١  
٤/٢٤٥ ٢  
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حاديـث البتـة بـل وال    أمة ال يبلغ عشـرة  حاديث الذي أمجعت عليه األقالوا والنسخ الواقع يف األ "
يـد مـن   قل بكـثري مـن وقـوع اخلطـأ يف تقل    أىل املنسوخ إشطرها فتقدير وقوع اخلطأ يف الذهاب 

يصيب وخيطئ وجيوز عليه التناقض واالختالف ويقـول ويرجـع عنـه وحيكـى عنـه يف املسـألة       
  ١"الواحدة عدة أقوال

  : ال يفيت من ال يعرف احلديث *
  :قال ابن القيم 

عنه  يمحد رمحه ا تعاىل ورضأمام الفائدة الرابعة والعشرون يف كلمات حفظت عن اإل"
ذا محل نفسه علـى الفتيـا   إنفا   قال يف رواية ابنه صاحل ينبغي للرجل مر الفتيا سوى ما تقدم آأيف 

ســانيد الصــحيحة عاملــا بالســنن وقــال يف روايــة أبــي  ن يكــون عاملــا بوجــوه القــرآن عاملــا باألأ
ن أفتى أاحلارث ال جتوز الفتيا إال لرجل عامل بالكتاب والسنة وقال يف رواية حنبل ينبغي ملن 

ن يـتعلم  أحـب  أدم وإال فـال يفـيت وقـال يف روايـة يوسـف بـن موسـى        يكون عاملـا بقـول مـن تقـ    
الرجل كل ما تكلم فيه الناس وقال يف رواية ابنه عبد ا وقد سـأله عـن الرجـل يريـد أن     

ي أميـان يف الطـالق وغـريه ويف مصـره مـن أصـحاب الـر       مـر دينـه ممـا يبتلـي بـه مـن األ      أيسأله عـن  
حلــديث الضــعيف وال اإلســناد القــوي فلمــن يســأل  صــحاب احلــديث ال حيفظــون وال يعرفــون ا أو

صحاب أصحاب احلديث وال يسأل أهلؤالء أوألصحاب احلديث على قلة معرفتهم فقال يسأل 
الرأي ضعيف احلديث خري من الـرأي وقـال يف روايـة حممـد بـن عبيـد ا بـن املنـادى وقـد مسـع           

قـال فمـائيت ألـف قـال ال قـال       لف حديث يكون فقيها قـال ال أذا حفظ الرجل مائة إله أرجال يس
 محد بن جعفرألف قال بيده هكذا وحركها قال حفيده ألف قال ال قال فأربعمائة أفثالمثائة 
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وقـال عبـد ا بـن      لـف أمحد فقال أجاب عن ستمائة أبن حممد فقلت جلدي كم كان حيفظ 
ا عليـه   بي عن الرجل يكون عنده الكتب املصنفة فيها قول رسـول ا صـلى  أمحد سالت أ

سناد القـوي مـن   وسلم والصحابة والتابعني وليس للرجل بصر باحلديث الضعيف املرتوك وال اإل
ن يعمل مبا شاء ويتخري منها فيفتى به ويعمل به قال ال يعمل حتـى يسـأل مـا يؤخـذ     أ زالضعيف فيجو

محـد  أ بـو داود مسعـت  أهـل العلـم   وقـال    أل عن ذلـك  أمر صحيح يسأبه منها فيكون يعمل على 
محد سـئل عـن كـثري    أحصى ما مسعت أوسئل عن مسألة فقال دعنا من هذه املسائل احملدثة وما 

ممـا فيـه االخـتالف مـن العلـم فيقـول ال أدرى ومسعتــه يقـول مـا رأيـت مثـل ابـن عيينـة يف الفتيــا             
  ١"دري من حيسن مثل هذا سل العلماءأن يقول ال أهون عليه أحسن فتيا منه كان أ

  :سري الصحابي بالرفع هل حيكم لتف*
ن أىل إهــل العلــم أقــوال مــن بعــدهم وقــد ذهــب بعــض  أصــوب مــن أقــواهلم يف التفســري أن إ "

بــو عبــد ا احلــاكم يف مســتدركه وتفســري أتفســريهم يف حكــم   املرفــوع   قــال 
الصحابي عندنا يف حكم املرفوع ومراده أنه يف حكمه يف االستدالل به واالحتجـاج  

ــة قــوال فلنــا أن نقــول هــذا القــول قــول رســول ا صــلى ا عليــه   ال أنــه إذا قــال ا لصــحابي يف اآلي
قال رسول ا صلى ا عليه وسلم وله وجـه آخـر وهـو أن يكـون يف حكـم         وسلم أو

املرفوع   مبعنى أن رسول ا صلى ا عليه وسلم بني هلم معاني القرآن وفسـره هلـم كمـا    
س ما نـزل إلـيهم فـبني هلـم القـرآن بيانـا شـافيا كافيـا وكـان إذا          وصفه تعاىل بقوله لتبني للنا

مـن  أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له كما سأله الصديق عـن قولـه تعـاىل    
 الـذين آمنـوا ومل يلبسـوا   له الصحابي عـن قولـه تعـاىل    أفبني له املراد وكما س يعمل سوءا جيز به 
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فسـوف حياسـب    م سـلمة عـن قولـه تعـاىل    أمـا سـألته   فـبني هلـم معناهـا وك    إمياهنم بظلـم 
نه العرض وكما سأله عمر عن الكاللة فأحاله على آية الصـيف الـيت   أفبني هلا  حسابا يسريا

 ن فتـارة ينقلونـه عنـه بلفظـه وتـارة     يف آخر السورة وهذا كثري جدا فإذا نقلوا لنا تفسـري القـرآ  
ة بـاملعنى كمـا يـروون عنـه السـنة تـارة       لفـاظهم مـن بـاب الروايـ    أعناه فيكـون مـا فسـروا ب   مب

  .بلفظها وتارة مبعناها وهذا أحسن الوجهني وا اعلم 
حاديـث املرفوعـة الصـحاح وهـذا     عضـهم أقـواال يف التفسـري ختـالف األ    فإن قيـل فـنحن جنـد لب     

ثر الذي حصل عن اجلـوع الشـديد والقحـط وقـد     ما فسر ابن مسعود الدخان بأنه األكثري ك
صلى ا عليه وسلم أنه دخان يأتى قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع صح عن النيب 

سـكنوهن مـن   أوفسر عمر بن اخلطاب قولـه تعـاىل    الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغرهبا
هنا للبائنة والرجعية حتى قال ال ندع كتاب ربنـا لقـول   أبحيث سكنتم من وجدكم 

قولـه   بـي طالـب   أختـالف هـذا التفسـري وفسـر علـي بـن        بائنامرأة مع أن السنة الصحيحة يف ال
هنـا  أ شـهر وعشـرا  أربعـة  أنفسـهن  أفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بوالذين يتوتعاىل 

جلني والسنة الصحيحة خبالفه وفسر ابن مسـعود قولـه   بعد األأمة يف احلامل واحلائل فقال تعتد عا
حجـوركم مـن نسـائكم الالتـي      مهات نسائكم وربـائبكم الالتـي يف  أوتعاىل 

ــن  ــتم هب ــ دخل ــائكم األ أب ــفة لنس ــرم  ن الص ــال حت ــة ف ــرأوىل والثاني ــا   ة حأم امل ــدخل هب ــى ي ت
ىل إالعقد على ابنتها والصـفة راجعـة    م املرأة حترم مبجرد العقد علىأن أوالصحيح خالف قوله و

 وهـو قـول   وربائبكم الالتى يف حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم هبـن قوله 
 مجهــور الصــحابة وفســر ابــن عبــاس الســجل بأنــه كاتــب للــنيب صــلى ا عليــه وســلم يســمى 
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 للجـبني  هوتلـ السجل وذلك وهم وإمنا السجل الصحيفة املكتوبة والالم مثلها يف قوله تعـاىل  
  فخر صريعا لليدين وللفم                :ويف قول الشاعر

ف من الكتـاب وهـذا كـثري جـدا فكيـ     أي يطوى السماء كما يطوى السجل على ما فيه  
قيل الكالم يف تفسريه كـالكالم    يكون تفسري الصحابي حجة يف حكم املرفوع

 ن ال يكون يفأصورهتا هناك سواء بسواء وصورهتا يف فتواه سواء وصورة املسألة هنا ك
أومل اره شـته فيه أحد من الصحابة سواء علـم ال  ية قوال ال خيالفهاملسألة نص خيالفه ويقول يف اآل
مران وهو نظري ما روى عـن بعضـهم مـن الفتـاوي     مثلة فقد فيه األيعلم وما ذكر من هذه األ

  .اليت ختالف النص وهم خمتلفون فيها سواء 
ا كـان  خطـأ ولكـان معصـوما لتقـوم احلجـة بقولـه فـإذ       أقيل لو كان قوله حجة بنفسه ملا  فإن 

ن هـذه الفتـوى املعينـة    أكـم  أيـن ل خـرى وكـذلك تفسـريه فمـن     أيفتى بالصـواب تـارة وبغـريه    
وقولـه  نـه مل يقـم علـى املسـألة دليـل غـري قولـه        أمن قسم الصواب إذ صوره املسألة   املعنيريسوالتف

دلة املتقدمة تدل علـى  من أحد القسمني وال بد   قيل األ ن هذا القول املعنيأينقسم فما الدليل على 
ن يقولـوا يف كتـاب   أن من املتنـع  أوهو اقعة احنصار الصواب يف قوله يف الصورة املفروضة الو

كلمــون بــه وهــذه الصــورة املــذكورة  ا اخلطــأ احملــض وميســك البــاقون عــن الصــواب فــال يت 
ــاطق      أو مثاهلــا قــد تكلــم فيهــا غريهــم بالصــواب واحملظــور إمنــا هــو خلــو عصــرهم عــن ن

عـن قـولكم لـو    بالصواب واشتماله على ناطق بغـريه فقـط فهـذا هـو احملـال وهبـذا خـرج اجلـواب         
قولـه مل يكـن مبجـرده حجـة بـل مبـا        كان قول الواحـد منـهم حجـة ملـا جـاز عليـه اخلطـأ فـإن        

  .ليه مما تقدم ذكره من القرائنإنضاف إ
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وال ومل خيالفـه صـحابي وال   ذا قـال قـ  إن التـابعي  أدلـة يقتضـى   فإن قيل فـبعض مـا ذكـرمت مـن األ      
  .ن يكون قوله حجة أتابعي 

املسائل يف عصرهم   انتشروا انتشارا ال ينضبط لكثرهتم وانتشرتن التابعنيأفاجلواب   
فال يكاد يغلب على الظن عدم املخالف ملا أفتى به الواحد منهم فإن فرض ذلـك فقـد اختلـف    
السلف يف ذلك فمنهم من يقول جيب اتباع التابعي فيما أفتى به ومل خيالفه فيـه صـحابي وال تـابعى    

عطاء وهـذا مـن   افعية وقد صرح الشافعي يف موضع بأنه قاله تقليدا لوهذا قول بعض احلنابلة والش
ا عنـه فإنـه مل جيـد يف املسـألة غـري قـول عطـاء فكـان قولـه عنـده            يكمال علمه وفقهه رض

كثـرون  وهذا خيرج على معنى قول عطاء واألأقوى ما وجد يف املسألة وقال يف موضع آخر 
حتجـاج بتفسـري   ن يف االأمـا بينـهما مـن الفـروق علـى       خيفـى  يفرقون بـني الصـحابي والتـابعي وال   

ئمــة ومــن بعــدهم وجــدها مشــحونة محــد روايــتني ومــن تأمــل كتــب األأمــام التــابعي عــن اإل
  ١"باالحتجاج بتفسري التابعي 

  :حكم املنقطع *
 قال ابن القيم رمحه ا:  

ريـس الشـافعي األصـل    قال أبو حامت الرازي حدثين يونس بن عبد األعلى قال قال يل حممد بن إد"
قــرآن أو ســنة فــإن مل يكــن فقيــاس عليهمــا وإذا اتصــل احلــديث عــن رســول ا صــلى ا عليــه   

واإلمجـاع أكـرب مـن اخلـرب الفـرد واحلـديث علـى ظـاهرة           وسلم وصح اإلسناد به فهو املنتهي

                                                
١٥٦- ٤/١٥٣ ١ 
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سـنادا  وإذا احتمل املعاني فما أشبه منها ظاهرة أوالها به فإذا تكافـأت األحاديـث فأصـحها إ   
  ١"املنقطع بشيء ماعدا منقطع سعيد بن املسيب أوالها وليس

  :حكم التدليس *
  :قال ابن القيم 

يف اإلسـناد لكـن    مـن هـذا ومـن هـذا البـاب التـدليس      وأكثر معاريض السلف كانـت   "
هذا مكروه لتعلقه بالدين وكون البيان يف العلم واجبا خبالف ما قصد بـه دفـع ظـامل أو دفـع     

  ٢"لم ضرر عن املتك
  : ممن خياف منه التدليس

 قال رمحه ا:  
  ٣"سحاق والذي خياف من ابن إسحاق التدليسإبن خرى متابعة الأفهذه طريقة "

  :  التواتر املعنوي* 
قال ابن القيم رمحه ا يف معرض كالمه على استعمال الصحابة رضي ا عنهم للقيـاس  

  : نظائر واألمثال يف األحكام وأهنم كانوا  يسمونه األشباه وال
وال يلتفت إىل من يقـدح يف كـل سـند مـن هـذه   األسـانيد   وأثـر مـن هـذه اآلثـار فهـذه يف            "

تعددها واختالف وجوهها وطرقها جارية جمرى التواتر املعنوي الـذي ال يشـك فيـه وإن مل يثبـت     
  ٤ "كل فرد فرد من األخبار به 

                                                
٢٤٦- ٤/٢٤٥ ١ 
٣/٢٣٧ ٢  
٤/٣٥٠ ٣ 
١/٢١٣ ٤ 
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  :وبعد 
هـذا الكتـاب    لقـيم رمحـه ا يف املصـطلح يف   فهذا أخر ما وقفت عليه من تقريـرات ابـن ا  

، وأسأل ا أن ينفع هبذا العمل ، وأن جيعله من األعمـال الصـاحلة    "إعالم املوقعني عن رب العاملني "
وصلى ا على نبينا حممـد بـن عبـد ا وعلـى آلـه وصـحبه         اليت تسر املرء يف الدنيا واألخرى ،
  .درهبم إىل يوم الــــديــن  الطيبني الطاهرين وعلى من سار على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 " **٣٤***********************************  "********************وقعني مصطلح احلديث يف كتاب إعالم امل*******

  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــفـــــــــــال
  ٢.....................................................املقدمة 

  ٥............................................يف أنواع التلقي عنه 
  ٥...............................................احلديث الصحيح 

  ٦   ... ........................من خالف  العربة بصحة احلديث، ولو خالف بعد ذالك 
  ٩.................................احلديث الصحيح ال خيالف القياس الصحيح 

  ٩.................................................احلديث احلسن
  ١٠.......................................رأيه يف مساع احلسن من مسرة 

  ١٠......................................مكانة الكتاب  عند احملدثني
  ١٠.............................................اعتماد خط احملدث

  ١١...........................................قرآنالسنة ال تعارض ال
  ١٣..................موقف األئمة األربعة من احلديث الضعيف وبعض أنواعه و الرأي

  ١٥...............................املقصود باحلديث الضعيف يف اصطالحهم
  ١٥..........................................أحفظ الصحابة للحديث

  ١٥.............................انتشار الصحابة رضي ا عنهم يف البلدان
  ١٦.............................................أحاديث أهل املدينة

  ١٧....................................اآلخذين عن عائشة رضي ا عنها
  ١٧.........................االحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  ١٨.........................................مل يرد الشارع خرب العـــدل
  ١٩..........................................حكم قول الصحابي

  ١٩........................................حكم حديث ابن هليعة
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  ٢٠......................الفوائد يف املصطلحرده على من أعلَّ حديث احمللّل ، وفيه بعض 
  ٢٢.........................................الواجب على الراوي وغريه

  ٢٣...........................................أحكام متعلقة بالرواة
  ٢٣...............................عدد األحاديث اليت عليها مدار األحكام

  ٢٤............................عبد ا بن سالم اليت ولّدها الكاذبونعدد مسائل 
  ٢٤.......................................احملدث ال يتقيد حبديث أهل بلده

  ٢٤..............................احلكم إذا اختلف سفيان وشعبة على راوٍ 
  ٢٥....................................يعمل باحلديث وإن مل يعرف من عمل به

  ٢٥.........................................مقدار املنسوخ من احلديث
  ٢٦........................................ال يفيت من ال يعرف احلديث

  ٢٧..................................هل حيكم لتفسري الصحابي بالرفع
  ٣٠..............................................حكم املنقطع

  ٣١.............................................حكم التدليس
  ٣١...........................................ممن خياف منه التدليس

  ٣١...............................................التواتر املعنوي
  ٣٣...................................................الفهرس

  
  
  


