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ABSTRACT 

 

1. The research dealt with the subject of evidence communication, as one 

of the conditions of the Hadith acceptance, combining the theoretical side 

with the practical side in each of its factors. 

2. The research put standard for evidence communication, conditions to be 

met in the formulas of performance of narrators between the judgment 

and its communication. 

3. The research showed the types of performance formulas among narrators 

in terms of their indications to prove the communication with showing 

the conditions of the validity of allegation by the clear hearing formulas. 

4. The research detailed the critics’ difference in the limit which achieve 

the judgment of validity of the communication among the narrators; 

whether it is through contemporaryand the possibility of meeting, 

proving the meeting or proving hearing with stating the proving methods 

of each of them upon its teller. 

5. The research explained the general methods to prove the evidence 

communication among the narrators; whether through the performance 

formulas, the narrators’ statement or the Hadith critics or etc… 

6. The research showed the important sources which enable the researcher 

to reach to prove thecontemporary among the narrators, their meeting, or 

hearing and how to deal with them. 

7. The research showed the rules of critics to state the judgment of the 

evidences communication or non-communication, with stating the 
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applied side which leads to develop the ability of the researcher to give 

preponderance among their sayings when discrepancy. 
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 امللخص
 

تناول البحث موضوع اتصال اإلسناد، وهو أحد شروط احلديث املقبول، وقرن اجلانب النظري ابجلانب العملي  -1
 يف كل عنصر من عناصره. 

 وّضح البحث املعيار يف اتصال اإلسناد، والشروط الواجب توفرها يف صيغ األداء بني الرواة للحكم ابتصاله. -2
ني الرواة من حيث داللتها على إثبات االتصال، مع بيان شروط صحة بنّي البحث أنواع صيغ األداء ب -3

 االحتجاج بصيغ السماع الصرحية منها.
فّصل البحث يف اختالف النقاد يف احلد الذي حيصل فيه احلكم بصحة االتصال بني الرواة، سواء كان ذلك  -4

 .بيان طرق إثبات كل منها عند قائله ابملعاصرة مع إمكان اللقاء، أو بثبوت اللقاء، أو بثبوت السماع. مع
شرح البحث الطرق العامة إلثبات اتصال اإلسناد بني الرواة، سواء كانت عن طريق صيغ األداء، أو بتصريح  -4

 الرواة، أو تصريح نقاد احلديث، وغريها.
الرواة، أو اللقاء،  بني البحث املصادر املهمة اليت يتمكن عن طريقها الباحث من الوصول إلثبات املعاصرة بني -5

 أو السماع، وكيفية التعامل معها.
أظهر البحث قواعد النقاد يف بيان احلكم على األسانيد وصالً وانقطاعاً، مع بيان اجلانب التطبيقي، مما يؤدي  -6

 لتنمية امللكة لدى الباحث للرتجيح بني أقواهلم عند التعارض. 
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 مقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني .. وبعد. 

تة (، وقد سلكت يف هذا البحث خطة تتكون من: املقدمة، وسالتحقيق يف اتصال األسانيدفهذا حبث بعنوان: )
 مباحث، مث خامتة، مث فهرس املصادر واملراجع.

 :فاملقدمة تشتمل على -

( 6( أهداف البحث. )5( خطة البحث. )4( مشكلة البحث. )3أمهية البحث. ) (2( ملخص البحث. )1)
 ( الدراسات السابقة.7منهج البحث وإجراءاته. )

 :ملخص البحث 
هذا البحث يتناول موضوعًا من أهم موضوعات علوم احلديث، ومن أعمق شروط صحة احلديث، إال وهو   

 "اتصال األسانيد"، مع اقرتان اجلانب النظري ابجلانب العملي عند األئمة. 
 :أمهية البحث 

اليت هي  ةهذا البحث يوضح طرق أهل النقد يف التحقق من اتصال األسانيد للتوصل لصحة األحاديث النبوي
املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي، وهو أحد شروط احلديث لصحيح املوصلة للحكم بقبول احلديث أو رده، 

 مما ينبين عليه احلكم التكليفي.
  :مشكلة البحث 

ل امع قيام إمجاع علماء احلديث على اشرتاط اتصال اإلسناد لقبول احلديث، إال أهنم اختلفوا يف شرط هذا االتص
وطرق حتقيقه، مما جعل هذا املوضوع مع تشعبه وتداخله مع علوم أخرى من أغمض شروط صحة اإلسناد وأعمقها، 
وقد غفل كثرٌي من املشتغلني يف احلكم على األحاديث عن قواعد وأصول أهل النقد والقرائن اليت يعتمدون عليها 

كر يف هذا املتصل، فأحببت أن أمجع شتات ما ذ  يف إثبات االتصال ونفيه، مما نتج عنه تصحيح املنقطع وقطع
الباب على قدر الوسع والطاقة فيكون فيه أتصيل ملنهج أئمة النقد يف إثبات اتصال األسانيد وبيان طريقتهم يف 
ذلك عملياً، خاصة أين مل أجد حبثًا جيمع شتات هذا املوضوع كما أردت، ويربز اجلانب  العملي التطبيقي عند 

 األئمة له.
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  :خطة البحث 

 . تشتمل خطة هذا البحث على: املقدمة، مث ستة مباحث، مث اخلامتة، وفهرس املصادر واملراجع

 :وأما املباحث فهي -
 املبحث األول: املعيار يف اتصال األسانيد. -

 املبحث الثاين: دالالت صيغ التحمل على السماع. -

 املبحث الثالث: شروط اتصال األسانيد.  -

 شروط االحتجاج بصيغ السماع.املبحث الرابع:  -

 املبحث اخلامس: طرق إثبات االتصال يف األسانيد. -

 املبحث السادس: مصادر معرفة اتصال األسانيد. -

 :أهداف البحث 
 هذا البحث يناقش موضوع اتصال أسانيد األحاديث النبوية، ويهدف ألمور:

 اعاً. النقاد يف بيان احلكم على األسانيد وصاًل وانقطقواعد يُِظهر  -1
 يُعرِّف البحث مبناهج النقاد يف التحقق من شرط اتصال األسانيد ومساع الرواة. -2
 يَُدرُِّب البحث على التعامل التطبيقي لتحقيق شرط اتصال اإلسناد.  -3
يكّون البحث امللكة النقدية للباحث حىت إذا عرف منهج النقاد يف إثبات االتصال ونفيه أمكنه الرتجيح بني  -4
 اهلم عند التعارض. أقو 

 منهج البحث وإجراءاته: 

مت االعتماد يف هذا البحث على أسلوب املنهج الوصفي التحليلي النقدي الذي يعترب األنسب ملثل أغراض هذه 
 انتهجت يف هذا البحث ما أييت: وقد. الدراسة حمل البحث

 قدمت بتمهيد فيه بيان معىن االتصال وقوادحه. -1
 رتبت موضوع البحث على مباحث.  -2
 قرنت كلَّ عنصر من عناصر البحث أبمثلة عن أئمة النقد لبيان هذا العنصر. -3
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 وثقت ما أنقله من كالم العلماء بعزوه إىل موضعه من كتبهم يف اهلوامش. -4
 عزوت األحاديث إىل مصادرها بذكر رقم احلديث، فإن مل يوجد فللجزء والصفحة. -5
 بعض اإلشكاالت يف حاشية البحث مع ذكر فوائد تبني ما يف األصل.أوضح  -6

 الدراسات السابقة 
إضافة ملا ذكر يف كتب علوم احلديث يف أبواب اتصال األسانيد وصيغ السماع وأنواع التحمل، فقد وقفت على  

 كتب انقشت موضوع اتصال األسانيد استقالاًل، وهي:
 .لسبيتا املعنعن البن ُرشيد الفهري السند يف اإلمامني بني احملاكمة يف األمعن واملورد األبني السنن -1
 كتاب االتصال واالنقطاع للدكتور الشيخ إبراهيم الالحم.  -2
صرين للدكتور املتعا بني املعنعن السند يف والسماع اللقيا اشرتاط من ومسلم البخاري اإلمامني موقف كتاب  -3

 . الدريس منصور بن خالد
األول والثالث يتعلقان مبناقشة اخلالف بني من يشرتط املعاصرة وبني من يشرتط اللقاء للحكم ابالتصال والكتاابن  

يف اإلسناد املعنعن. وهي مسألة جزئية من املبحث الثالث يف هذا البحث. وأما الكتاب الثاين فثالثة أرابع صفحاته 
ام التدليس ومباحث يف االتصال واالنقطاع، وال األخرية كذلك عن اشرتاط السماع يف اإلسناد املعنعن مع أحك

يتقاطع الكتاب مع هذا البحث إال يف قضيتني يف الربع األول منه، متثل مبحثًا واحدًا منه: أحدها صيغ األداء، 
واثنيها الطريق إىل معرفة مساع الراوي عمن روى عنه، لكن الرتكيز على نقل نصوص الباحثني اليت يوردها لتقوميها، 

 ت على حساب استيعاب دقائق هذا املوضوع كما أريد يف هذا البحث املختصر.  جاء
 
 

 

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 80 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

 .مثل املكاتبة أو اإلجازة الصحيحة كما سيأيت يف املبحث التايل 1
 ..(6:ص) حامت أيب البن كتاب املراسيل  :انظر 2
 .(44:ص) احلديث علوم أنواع معرفة 3

 الفقهاء من طوائف قال وبه كان  وجه أي على إسناده يتصل مل ما "هو :(46:ص)عن املنقطع  نبوي الروي ابن مجاعة املنهلقال  4
 ،عمر ابن عن الكم مثل الصحايب عن التابعي دون من رواية ابالنقطاع يوصف ما أكثر أن إال ،الرب عبد وابن اخلطيب منهم واحملدثني

  مبهماً  مذكوراً  مأ ،الزهري عن كالشافعي  حمذوفاً  أكان سواء رجل التابعي إىل الوصول قبل فيه حذف ما املنقطع :وغريه احلاكم وقال
 ".الزهري عن رجل عن كمالك

 املبحث األول: املعيار يف اتصال األسانيد: -
ن فوقه حتمل احلديث عم اإلسناد رواة من راو كل  يكون وهو يف اصطالحهم أبن .االنقطاع اللغة ضد يف االتصال

  .صحيحاً  يكون اإلسناد ،  فإن ختلف هذا الشرط فال1السماع أو االتصالفيعرّب عن ذلك ابلصيغة الدالة على 
 به اإلسناد وصح  هللا رسول عن احلديث اتصل إذا: "اإلمام الشافعي وهو يذكر شروط احلديث الصحيح قال 

  .2بشيء" املنقطع وليس ،سنة فهو
 ومطلقه ملوصول،ا أيضاً: فيه املتصل، ويقال "معرفة احلديث: علوم أنواع من اخلامس النوع حتت الصالح ابن وقال 

 إىل ينتهي ىتح فوقه، ممن مسعه قد رواته من واحد كل  فكان إسناده، اتصل الذي واملوقوف، وهو املرفوع على يقع
 .3منتهاه"

 كثري من لوجود سقط بني راويني يف املقبول ؛ مجيع رواة اإلسناد للحديث يف أهل احلديث االتصال وإمنا اشرتاط 
األسانيد، وقد يكون هذا الساقط جمهواًل أو ضعيفاً أو مرتوكاً،  لذا فشرط اتصال السند ما هو إال أتكيد لتحقق 

 .الضبط والعدالة يف رواة اإلسناد
 أي موضع خيرج اإلسناد عن دائرة القبول، وتتعدد أنواع احلديث الضعيف بسبب ولذا فإن انتفاء شرط االتصال يف

 حبسب موضع السقط:السقط يف اإلسناد 
لكن استقر االصطالح على أنه الذي سقط من رواته  ،كان  وجه أي على إسناده يتصل مل ما هو املنقطع: -1

 .4راو واحد قبل الصحايب
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  مرفوع أصاغر التابعني :األوىل :(52:ص) ،ثالث صور اختلف يف إدخاهلا يف املرسل احلديث علوم أنواع يف معرفة ذكر ابن الصالح 5
 التابعي إىل الوصول بلق اإلسناد انقطع إذا :الثانية .ذلك يف أمجعني التابعني بني التسوية: واملشهور :منقطع. قالأنه  فحكى ،كالزهري

: لتابعني. الثالثةاب خمصوص اإلرسال وأن ،فحسب منقطع ذلك أن به احلاكم قطع فالذي ،فوقه املذكور من يسمع مل راو رواية فيه فكان
 منقطًعا. بل مرسالً  يسمى ال أنه احلديث علوم معرفة  يف احلاكم ذكره فالذي ؛( رجل عن فالن: )اإلسناد يف قيل إذا
 معهيس مل من رواته يف يكون أبن,  إسناده انقطع ما: فهو  املرسل "وأما :(21:ص)يف علم الرواية  قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 6

 . النيب عن التابعي رواه ما االستعمال حيث من ابإلرسال يوصف ما أكثر أن إال,  فوقه ممن
 .(1/64) البخاري صحيح 7

 .(1/83) البخاري صحيح 8

 على :( أن معلقات البخاري اليت مل يصلها يف موضع آخر1/325)على كتاب ابن الصالح  النكتكتابه ذكر ابن حجر يف   9
 صحيح وفيه ،ليل على شرطهففيه ق التمريض بصيغة املعلق وهو: عنه. والثاين علقه من وهي تفيد الصحة إىل ،اجلزم إما بصيغة  :صورتني

 .ضعفه وأما ما ال ينجرب فيبني. ينجرب وفيه ضعيف ،حسن وفيه ،تقاعد عن شرطه

. وقبل استقرار هذا االصطالح كان أئمة النقد 5وهو ما رواه التابعي كسعيد بن املسيب عن النيب  املرسل: -2
  سقط من إسناده كل ماأي على   املنقطع،على يطلقون اإلرسال 

 .6رجل بني راويني خاصة بني أتباع التابعني والصحابة
 َمن   ىلإ احلديث وهو ما حذف من أول اإلسناد من جهة املصنف راٍو  أو أكثر على التوايل ويعزى املعلق: -3

 اغ َتَسلَ  نِ مَ  كقول البخاري يف ]اَببُ فإما أن حيذف أول اإلسناد فيسقط اثنني وحنومها،   رواته. من احملذوف فوق
َدهُ  ُعر ََيانً  َيا َأن   َأَحق   )اّللَُّ  : النَّيبِّ  َعنِ  َجدِّهِ  َعن   ،أَبِيهِ  َعن   ،َحِكيمٍ  ب نُ  ََب زُ  اخلَل َوِة[: "َوقَالَ  يف  َوح  َتح   ِمنَ  ِمن هُ  ُيس 

 ابن عن روىالَفِخِذ[: "وي يف  يُذ َكرُ  َما يف ]اَببُ . ورمبا حذف اإلسناد وأبرز الصحايب، كقول البخاري 7النَّاِس("
كما يف قول البخاري يف   ورمبا مل يربز إال النيب  ".8عورة( )الفخذ  النيب عن جحش بن وحممد وجرهد عباس
رِ  ]اَببُ  َسرَِة[: "َوقَالَ  َأج  ِلُمونَ  : النَّيب   السَّم  ُس 

 .9لبخاريخاري معلقاً، أو: علقه اُشُروِطِهم ("، فيقال: رواه الب ِعن دَ  )امل
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 أخفض وهو,  املعضل فيسمونه  النيب عن التابعي اتبع رواه ما "وأما :(21:ص) الرواية علم يف قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 10
 لىع وذلك ،مرسالً  كالمه  بعض يف احلافظ بكر أبو اخلطيب "ومساه :(83: ص) واإليضاح وقال العراقي يف التقييد .املرسل" من مرتبة

 مرساًل". يتصل ما ال كل  يسمى من مذهب

 نم بعده فمن املديين، هللا عبد بن علي احلديث إمام ذكر "فقد :(36:ص)احلديث يف تعريف املعضل  علوم قال احلاكم يف معرفة 11
 دون للتابعني املراسيل فإن ،املرسل غري وأنه ،رجل من أكثر  هللا رسول إىل املرسل بني يكون أن الرواَيت من املعضل أن :أئمتنا

 غريهم،".

 وسيأيت مزيد تفصيل هلذين النوعني من التدليس فيما أييت. 12
 علم يف  الكفايةفقال يف ،لكن مساه اخلطيب البغدادي اضطراب اإلسناد ،فإن كان التغيري يف غري اسم الشيخ فهو تدليس أيضاً  13

 ذلك يفعل وإمنا , عنهم للرواية تدليساً  ونعوهتم وأنساَبم أمساءهم فيلبس ،رجاالً  راويه يذكر أن :السند "واضطراب :(435:ص) الرواية
 الضعفاء" مع أنه ذكر تدليس الشيوخ يف موضعه. عن الرواية يف غالباً 
 .(107:ص) احلديث علوم عرفةم 14

 املنقطع، وهو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر يف موضع واحد كان، ويسمى من خاص لنوع : لقباملعضل -4
 .11، لكن اشتهر يف االصطالح أن يكون وسط اإلسناد، فإن كان أوله فاملعلق، أو آخره فاملرسل10على رأي مرسالً 
ملا فيه من اخلفاء والتغطية، وهو نوعان: األول: تدليس اإلسقاط، الثاين: تدليس : مسي املدلَّس بذلك املدلس -5

 الشيوخ.
 ، وأشهره نوعان:النوع األول: تدليس اإلسقاط

وهو أن يروي احملدث عمن مسع منه ما مل يسمعه منه، مومهًا أنه مسعه منه، أو عاصره ومل يسمع  تدليس اإلسناد: -أ 
 أما إذا روى املعاصر الذي مل يلق الشيخ دون إيهام بل بنّي  صيغة حتتمل السماع كـ )عن(.منه مومهًا أنه مسعه منه ب

 عدم مساعه فليس بتدليس، وهو الذي مساه بعض احملدثني )املرسل اخلفي(.
: وهو شٌر من األول، وصورته أن يروي املدلس حديثًا فيه ضعيف بني ثقتني مسع أحدمها من تدليس التسوية -ب

 .12سقط الضعيف فيجعله من رواية الثقة عن الثقة بصيغة حتتمل السماعاآلخر، في
ه أو : وهو أن يروي عن شيخ حديثًا مسعه منه، فيسميه أو يكنيه أو يلقبه أو ينسبتدليس الشيوخ * النوع الثاين

 ،وحنياجملر  عن رووها أحاديث دلسوا . قال احلاكم يف النوع الرابع من أنواع التدليس: "قوم13يصفه، لئال يعرف
 .14يعرفوا" ال كي  وكناهم، أساميهم فغريوا
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 به هراشت ما بغري فيذكر ،نعوته تكثر قد الراوي أن وسببها: اجلهالة "مث :(277ص :الفكر )مع النزهة قال ابن حجر يف خنبة 15
 .املبهمات" فيهو  ،اختصاراً  يسمى ال أو الوحدان.  فيه وصنفوا ،عنه األخذ يكثر فال مقالً  يكون وقد .املوضح فيه وصنفوا ،لغرض

 شيخ عن احملدث يروي أن فهو التدليس من الثاين الضرب "وأما :(365:ص) الرواية علم يف قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية 16
 اعتقاده يف ثقة غري شيخه ونك  ذلك فعله يف والعلة ،يعرف لئال أمره من املشهور حاله أو نسبه أو كنيته  أو امسه فيه يغري حديثاً  منه مسع
 تكون أو ،سناً  عنه الراوي من أصغر يكون أو ،منه السماع يف دونه مجاعة عنه الراوي شارك قد الوفاة متأخر يكون أو ،أمانته يف أو

 هذه". لبعض حاله فيغري عنه الرواية تكرار حيب فال كثرية  عنه عنده اليت أحاديثه

 (.57/354) اتريخ دمشق يف عساكر ابن :طريقه ومن ،(203/ 4)الكبري  الضعفاء رواه العقيلي يف 17
 .(547/ 1)للخطيب  والتفريق اجلمع أوهام موضح :وانظر .(2/532)هللا  عبد ابنه رواية العلل 18

رمبا  و  وإمنا جلهالة عدالة الراوي الذي أخفاه، االنقطاع لعدم السقط يف اإلسناد، ابب من ليس النوع َبذا واإلعالل
" قكان مرتوكاً. فإذا عرفنا عينه بعدالة انتفى اإلشكال، ويرجع يف ذلك ملثل كتاب "موضح أوهام اجلمع والتفري

 .15للخطيب البغدادي
 وخيتلف ضرره حبسب دافع التدليس: فرمبا كان استصغاراً للشيخ، أو الشتهار روايته لتأخر 

 :16وفاته، ورمبا دلسه لكونه جمروحاً وهو أشر وأخبث
 ال أقوام نع يروي كان  أنه وذاك يعرف، عمن يروي فيما ثقة كان: "الفزاري مروان عن وسئل معني بن حيىي قال 

 بن حممد احدثن يقول: امسه يغري وكان املصلوب، سعيد بن حممد عن حيدث وكان أمساهم، ويغري هم، من يدري
 .17"يعرف لئال قيس ؛ أيب

 كان  يخش الرمحن، عبد بن هللا عبد )حدثنا معاوية حممد بن خازم الضرير، حني قال: عن أيب أمحد وقال اإلمام 
 دّلس مرتوك، عمارة بن واحلسن  ،18"امسه غرّي  معاوية أاب أن أرى جبيلة، يف ينزل عمارة بن احلسن جبيلة(: "كان يف
 .يعرف ال لكي امسه معاوية أبو
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 أي يدخل يف حكم السماع ما يدل على االتصال كاإلجازة الصحيحة املعتربة كما سيأيت. 19

 .(2/465)له  كتاب الضعفاء  20
 .(1/524)البن رجب  الرتمذي علل شرح :. وانظر(1/302) احلفاظ يف تذكرة 21

 املبحث الثاين: دالالت صيغ التحمل على السماع: -

شرط صحة احلديث هو حتقق العلم ابلسماع بني رواة اإلسناد كلهم، وللتحقق من العلم ابلسماع فال بد من * 
 حيث إهنا على نوعني من حيث إفادة السماع من عدمه: ،يف رواية احلديث داءألاالنظر يف صيغ 

ليه، وقرئ ع قرأت) أو( حدثين وحدثنا) أو( مسعت ومسعنا: )تدل على السماع: كقوله: وهي صيغ النوع األوىل
 على الدالة اتالعبار  من ذلك وحنو( لنا يل، وقال قال) أو( أنبأين، وأنبأان) أو( أخربين، وأخربان) أو( عليه وأان أمسع

فإذا وجدان الراوي صرح يف الرواية عن شيخه أبحد هذه الصيغ وحنوها،  .19احلديث ذلك منه مسع قد الراوي أن
به يف صيغ السماع إال أنه ينبغي أن ينوصّح هذا التصريح عنه ابلسماع، فنحكم على روايته عنه ابالتصال والسماع. 

 هذه على أمرين:
: أبن هذه وهي ليست مساعاً، فيقال : أن بعض الرواة استعملوا صيغ السماع يف مثل اإلجازة واملكاتبة،األمر األول

حاالت اندرة الوقوع وخالف األصل، وهي وإن مل تكن مساعاً إال أن هلا حكم السماع، لذا خرج الشيخان أحاديث 
 من اليمان أبو عيسم أيب اليمان احلكم بن انفع عن شعيب بن أيب محزة، وحديثه عنه إجازة، لذا قال أبوزرعة: "مل

 عيبش عن لذلك روايته فعقب عليه الذهيب قائاًل: "ومع .20"إجازة والباقي ،واحداً  حديثاً  إال محزة أيب بن شعيب
 . 21وإتقانه" لثقته الصحيح صاحبا َبا فاحتج ،ابإلجازة

 رواية يف شكالاإل به ويزول اإليهام به يرتفع الذي وقد أجاب اخلطيب البغدادي عن هذا القول قائاًل: "واللفظ 
 من أخربين(و  )حدثين أو يل(، )ذكر أو ،فالن( يل )قال أو وخيرب(، وحيدث فالانً يقول )مسعت :يقول أن املدلس

 كان  وما عالسما  غري حيتمل ال مما األلفاظ هذه جيري وما حاضر(، وأان عليه )قرئ أو أمسع(، وأان )حدث أو لفظه
 ،غريه ويف السماع يف يستعمل لفظ ذلك فالن( ألن املدلس )أخربين قول تقبلوا ال أن جيب قيل بسبيله... فإن

 )حدثين قول أن دمتق فيما بينا قد ألان ،هذا يلزم ال يقال,  واملكاتبة واإلجازة املناولة معىن على )أخربين( :فيقال
 وإمنا ،سمعي والطالب احملدث على قرئ فيما ذلك استعمل وإن للمخاطبة ظاهره موضوع لفظ فالن( وأخربين
 املفيد ظاهره لىع الكالم محل وجب كذلك  كان  وإن وجمازاً، اتساعاً  واملكاتبة واإلجازة املناولة يف )أخربين( يستعمل
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 .(263-362:ص)يف علم الرواية  الكفاية 22
 ،(2/377) العلل أابه يف أمحد بن هللا عبد كما سأل  ،ورمبا استعملها املدلس لكن ال يقبل منه كما يقبل ممن ال يدلس عن شيوخه 23
 صاحب وشعبة ،ـ ابألعمش علمه يعين ـ والعلم الكثرة يف معاوية أبو :فقال - ؟األعمش حديث يف أعين ـ شعبة فوق معاوية "أبو :فقال

 عن". عن أبومعاوية ،واألخبار األلفاظ يؤدي حديث

 ثبت من على محله : "وميكن(2/588) الرتمذي علل رجب شرح . قال ابن(1/257) السنن علم إىل رواه البيهقي يف املدخل 24
 .أيضاً" لقيه

 أحاديث يف جائزاً  ذلك استعمال يرى وهو فالن( )أخربين قال: إذا املدلس أن على واإلشكال اللبس ورفع ،للسماع
 مشافهة إجازة هو اإمن فالن( )أخربين قوله يكون أن حاله أقصى ألن خربه يقبل أن وجب ،واملناولة واملكاتبة اإلجازة

 .22مقبول" ذلك وكل ،مكاتبة أو
:  أنه قد جاء التصريح ابلسماع يف أسانيد مل يقبلها احملدثون لكوهنا خطأ، أو جرت على اللسان سجية األمر الثاين

حلاالت يف  ذكر مثل هذه اأو تدليساً، فينبغي الرجوع لكالم األئمة يف مساعات هؤالء الرواة أبعياهنم، وسيأيت
 املبحث اآليت: )شروط االحتجاج بصيغ السماع(.

: صيغ حمتملة للسماع وعدمه: كقول الراوي )عن فالن قال (، )أن فالن قال(، وحنوها، وفيها أربع النوع الثاين
 مسائل:

 : سبب ظهور العنعنة يف األسانيد حمل صيغ السماع: املسألة األوىل
 ة ظهرت يف األسانيد عند الرواة لثالثة أسباب:فالظاهر أن العنعن 

 :23: أن العنعنة عند القدماء تقوم مقام االتصال ممن ال يدلساألول
 بني )أخربين( قيفر  شعبة أكان الوليد: أاب سألتُ  حيىي بن حممد خبط "قرأت كما روى البيهقي عن احلاكم، قال:  

 يعرف ال فيمن عّقب البيهقي على ذلك فقال: "وهذا .بينهما" يفرقون ال وهم العلماء أدركت فقال: )عن(؟ و
 أهل من يقبل ما نهم يقبل فال مرًة، ابلتدليس عرف من فأما مساعه، عن يبحث )عن(، وال منه فيقبل ابلتدليس،
 . 24هللا" رمحه الشافعي ذكره كذلك  )مسعت(، أو: )حدثين(، يقول: حىت الصدق، يف النصيحة
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 .(264:ص) الدمشقي زرعة أيب اتريخ 25

 .(3/79) هللا عبد  رواية الرجال ومعرفة العلل 26

 .(390:ص)يف علم الرواية  الكفاية :وانظر .(2/464) والتاريخ املعرفة 27
 .(390:ص)يف علم الرواية  الكفاية 28

 قلت: قال ،مةسل أيب بن عمرو عن إبراهيم بن الرمحن عبد "حدثين: قال "اترخيه" يف الدمشقي زرعة أبو وروى 
 قلت: قال:. ال قال: أخربان؟ أقول: فقلت:. فقل حدثتك كنت  إن قال: حدثنا؟ فيها: أقول املناولة، يف لألوزاعي

 .25عمرو(" أيب و )عن عمرو(، أبو )قال قل: قال: أقول؟ فكيف
 : أن املتأخرين ملا طالت األسانيد استبدلوا السماع ابلعنعنة ختفيفاً لكثرة تكرارها: الثاين

 :الق ،حممد يقول: حدثنا  جرير فجعل ،زيد بن محاد إىل حازم بن جرير جاء :عفان "قال أمحد: اإلمام قال 
 حممد عن ،شريح عن حممد عن النضر! أاب َي :يقول محاد فجعل شرحياً. مسعت :قال ،حممد حدثنا ،شرحياً  مسعت

 .26شريح" عن
 إذا األوزاعي انك  قال:، الوليد حدثنا دحيماً، إبراهيم بن الرمحن عبد "مسعت: الفسوي سفيان بن وقال يعقوب 

 ورمبا ،حدثين ماك  حدَّثتُ  فرمبا الوليد قال. ينتهي حىت ،فالن ثنا ،فالن حدثنا قال: ،حيي حدثنا يقول: حدثنا
 . 27األخبار" من عن( ختففنا ،عن ،)عن :قلت

 كتب  إىل تهموحلاج تكررها، لكثرة العنعنة على االقتصار احلديث كتبة  استجاز إمنا) البغدادي: اخلطيب قال 
 لو ألنه ف،وُيضع يشق فالن من مساعه عن فالن( )ثنا احملدث من القول فتكرار إبسناد واحد، اجململة األحاديث

 على يتأي حىت فالن، من مساعه عن وفالن فالن، من مساعه عن فالن وروى فالن، من مساعي عن أحدثكم قال:
 كثر  ورمبا وأضجر، اإلسناد لطال ذلك مثل يرد حديث كل  يف  النيب إىل يرفع أن إىل اخلرب مسندي مجيع أمساء
 واحلاملني نهم،م وخاصة املقلني احلديث، بكتبة إضرار وفيه ذلك، على وزَيدة عشرة يبلغوا حىت اإلسناد رجال

 عن) استعمال الضرورة هذه ألجل هلم فساغ الزمان، من مدة مثلناه ما بذكر ويذهب األسفار، يف حلديثهم
 .28فالن("
: أن غالب الرواة املدلسني وغريهم صرحوا ابلسماع عن شيوخهم، لكن قام من تالميذهم الذين رووا عنهم الثالث

 عموم العنعنات اليماين أن ذلك يف السابقة وغريها، بل قرر املعلميبتغيري ألفاظ مساع شيوخهم للعنعنة لألسباب 
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فإنه ليس على عمومه مطلقاً كما يظهر من النصوص اآلنفة عند القدماء وأهنم ال يفرقون بني )عن(  ،إذا كان هذا الغالب كما قال 29
 أبو )قال :"قل :عن(". وقول األوزاعي للسائل ،عن ،)عن :قلت "ورمبا :وخاصة يف قول الوليد بن مسلم ،و )حدثنا( يف غري املدلس

 عمرو(". أيب و )عن ،عمرو(

 .(1/273) األابطيل من الكوثري أتنيب يف مبا التنكيل 30

 .(289:ص)يف علم الرواية  الكفاية 31

األبني  السنن ،(290:ص) الكفاية يف علم الرواية للخطيب ،(450:ص) للرامهرمزيوالواعي  الراوي بني الفاصل احملدث :انظر 32
 لبعض الفقهاء املتأخرين. ا هذا القولعزو و  ،(43:ص)البن ُرشيد 

 ،29دونه نم لفظ من هي بل قبلها، امسه يذكر الذي الراوي لفظ من ليست )عن( "كلمة: أثناء األسانيد، فقال
 ا( وهي)حدثن  بكلمة متعلقة ألهنا مهام، لفظ من )عن( فكلمة ،أنس( عن قتادة )حدثنا مهام: قال لو كما  وذلك

 .30أخربان(" و )أ )حدثنا(،  يقول: وإمنا )عن فالن(، فيقول: الشيخ يبتدئ أن عادهتم من ليس وألنه مهام، قول من
* وهذا يقرر لنا حقيقة ينبغي مراعاهتا عند النظر يف أحاديث املدلسني إذا عنعنوا، أبنه من احملتمل أهنم صرحوا 

 للعنعنة.ابلسماع وغري من دوهنم ألفاظهم 
 : االختالف يف قبول العنعنة يف األسانيد:املسألة الثانية

 اخلطيب الكما ق  يف غري السماع كالتدليس واإلرسال، مبا أن العنعنة حمتملة للسماع وعدمه، واستعملها الرواة 
 )عن( انتك  إذ فالن(، عن فالن )ثنا قوله من منزلة أعلى فالن( ثنا قال فالن )ثنا احملدث: "وقول: البغدادي
. فقد اختلف أهل احلديث يف قبول العنعنة على قولني فمنهم ردها 31بسماع" ما ليس تدليس يف كثرية  مستعملة

 مطلقاً، ومنهم من قبلها بشروط:
 ما إال طعاملنق أو املرسل قبيل من هو فالن( عن فيه )فالن قيل ما أن وهو ،التشديد أهل : مذهبالقول األول

آخر، واحلجة ألصحاب هذا القول أن من شرط القبول حتقق  طريق من به العلم حصل أو السماع على فيه نص
يسمه، لثبوت  مل آخر رجل بني املعنعن وشيخه يكون العلم ابلسماع والعنعنة ال تفيد ذلك، بل هي حمتملة أن

. ووصلنا ما يفيد 32ناسال بني مستعمل اللغة يف سائغ وهذا استخدامهم العنعنة فيما مل يسمعوه أو مل يروا قائله،
 هذا من أقوال بعض احملدثني:
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 دواألساني املعاين من املوطأ يف ملا . قال ابن عبد الرب يف التمهيد(2/455) هللا عبد برواية ومعرفة الرجال رواه أمحد يف العلل 33
، بينهما" يفرقون ال وهم العلماء أدركت" :سفيان". قلت: لعله أخذه من قول شعبة قول إىل هذا عن انصرف شعبة إن "مث :(1/13)

 .(1/257) السنن علم إىل رواه البيهقي يف املدخل ،)عن(أي: )أخربين( و
 .(288:ص)يف علم الرواية  اخلطيب يف الكفاية : أخرجهومن طريقه ،(1/251) الرجال ضعفاءيف  الكاملكتابه رواه ابن عدي يف   34

 .(61:ص)احلديث  علوم أنواع معرفة 35

 (45: ص) األبني السنن 36

 .(شروط اتصال األسانيد) :سيأيت الكالم عليها يف املبحث الثالث 37

  .33جيزي" وريالث سفيان وقال وكيع: قال جيزي، ال مثله فالن( عن )فالن شعبة: "قال :اجلراح بن وكيع قال ـ 1
 .34)ثنا(": يقول ال عمن احلديث أتخذوا "ال :أسد بن َبز قال  -2
 لكن انعقد اإلمجاع عند احملدثني بعد ذلك على ترك هذا القول، وال قائل به بعد ذلك، قال ابن الصالح: "اإلسناد 

. بغريه اتصاله بنيي حىت واملنقطع املرسل قبيل من الناس بعض عده( فالن عن فالن: )فيه يقال الذي وهو املعنعن،
 وغريهم، احلديث أئمة من اجلماهري ذهب هذا وإىل. املتصل اإلسناد قبيل من أنه العمل: عليه والذي والصحيح

 احلديث أئمة إمجاع دعيي احلافظ الرب عبد بن عمر أبو وكاد وقبلوه، فيه تصانيفهم يف للصحيح املشرتطون وأودعه
 يتبني ىتح ابلتوقف بل ،ابإلرسال يقول ال أن املذهب هذا لصاحب ينبغي وقال ابن ُرشيد: "وكان .35ذلك" على

 .36االحتمال" ملكان
: احلكم بقبول العنعنة من غري املدلس عن شيوخه، مع اختالفهم فيما يشرتط مع ذلك على أربعة القول الثاين

أقوال: األول: أنه تكفي املعاصرة مع إمكان اللقاء. الثاين: أنه ال بد أن يلتقيا ولو مرة. الثالث: أنه ال بد من 
 .37ايلوسيأيت تفصيلها والكالم عليها يف املبحث الت  .البد من طول الصحبةحصول السماع ولو مرة. الرابع: أنه 

 : حكم من ثبت تدليسه عن شيوخه بصيغ األداء احملتملة للسماع:املسألة الثالثة
وِضَع ابب التدليس يف كتب االصطالح يف قسم املنقطع، لكن عند الرجوع للتفصيل فنجد أئمة احلديث اختلفوا  

 دلس على من أقوال، أشهرها أربعة:يف حكم رواية امل
ه العمل ؛ ألنه صرحياً، وعلي السماع فيه بينوا فيما إال واحدة، مرة ولو ابلتدليس عرف من رواية قبول منع :األول

روايته،  يف عورته لنا أابن فقد مرة دلس عرفناه ومن: "الشافعي , حيث قال مذهب مذهب أكثر املتأخرين، وهو
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 .(1/379) للشافعي الرسالة 38

 .(362:ص)يف علم الرواية  الكفاية يف واخلطيب ،(1/251) الرجال ضعفاءيف  رواه ابن عدي يف الكامل 39

 (2/583)البن رجب  الرتمذي علل وانظر لذلك شرح ،(2/9) الصالح ابن كتاب  على النكتكتاب نقله نصه الزركشي يف   40
 املراسيل". بقبول قوهلم على بناء "وهذا :وقال ،حيث نقله عنه وعن الكرابيسي

 (.2/141) األحكام أصول يف اإلحكام 41

 يف النصيحة أهل نم قبلنا ما منه الصدق فنقبل يف النصيحة وال حديثه، َبا فنرد ابلكذب العورة تلك وليست
  .38"(مسعت) أو (،حدثين) فيه: يقول حىت حديثاً  مدلس من نقبل ال الصدق، فقلنا:

بعينه، أو حديثاً  فيه، ما مل تقم قرينة أنه دلس عنعن وإن حديثه تدليسه، أما املقل فيقبل كثر  من عنعنة رد :الثاين
يدلس:  الرجل حني قال عن ،املديين بن تبني أن حديثه معلول ومل تظهر فيه علة، وهو ظاهر رأي إمام العلل علي

  .39"حدثنا يقول: حىت فال، التدليس عليه الغالب كان  إن"
رأي أيب ، وهو واجملهولني الضعفاء يدلس عن من وبني، ثقة عن إال يدلس مل أنه عرف من بني التفريق :الثالث

 يقبل مل ثقة ريغ عن كان  وإن ،منه شيء على يوقف أن حيتج مل ثقة عن التدليس كان  الفتح األزدي حني قال: "إن
 تدليس يقبل وال ،ثقة مليء على حييل ألنه ونظرائه عيينة ابن تدليس فيقبل ،مسعت( أو )حدثين :يقول حىت

 .40مليء" غري على حييل ألنه األعمش
 حديثه من نرتك" :قادحة، وهو مذهب ابن حزم حني قال علة فيها يتبني ثقة ومل دام ما مطلقاً  روايته قبول :الرابع

 شيئًا من هفي نوقن مل ما حديثه من وأنخذ ،إسناده يف من بعض أسقط أنه علمنا وما أرسله أنه يقينا علمنا ما
 مل ام قبوله واجب ذلك كل  ،فالن( عن )فالن :قال أو فالن(، )عن :قال أو فالن(، )أخربان :قال وسواء ،ذلك
 .  41رواَيته" سائر أخذانو  ،فقط وحده احلديث ذلك تركنا ذلك أيقنا فإن ،مسند غري إيرادا بعينه حديثاً  أورد أنه يتيقن

 ه،مراتب املدلسني اليت وضعها احملدثون، إذ املدلسون ليسوا على مرتبة واحدة يف كثرة التدليس وقلت* وينبغي مراعاة 
 :فمثالً وقبوله ورده،  ونوعيته،

قد قسم احلافظ العالئي يف كتابه "جامع التحصيل"، مث احلافظ ابن حجر يف "تعريف أهل التقديس مبراتب  -1
 املدلسني على مخسة طبقات: قسما املوصوفني ابلتدليس"، 

 بن وهشام صارياألن سعيد بن كيحىي  ،(: من مل يوصف بذلك إال اندًرا حبيث أنه ال ينبغي أن يعد فيهماألوىل)
 . عروة
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 .(13:ص)البن حجر  ابلتدليس املوصوفني مبراتب التقديس أهل تعريف :. وانظر(113:ص) التحصيل جامع 42

(: من احتمل األئمة تدليسه وخرجوا له يف الصحيح وإن مل يصرح ابلسماع وذلك إما إلمامته أو لقلة تدليسه الثانية)
 . األعمش وسليمان ، كالزهريأو ال يدلس إال عن ثقة

 اليت كالطبقة  طلقاً م آخرون وقبلهم ،ابلسماع فيه صرحوا مبا إال َبم حيتجوا فلم مجاعة فيهم توقف من(: الثالثة)
 وقتادة. قبلها، كاحلسن

 عن وكثرته دليسهمت لغلبة ابلسماع فيه صرحوا مبا إال حديثهم من بشيء حيتج ال أنه على اتفقوا(: من الرابعة)
 وبقية بن الوليد. إسحاق كابن  ،واجملهولني الضعفاء

  .42به حمتجاً  يكن مل ابلتحديث صرح فلو (: من قد ضعف أبمر آخر غري التدليساخلامسة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث: شروط اتصال األسانيد: 
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 .املشرق أهل ومجهور  أن ممن خيص )أخربان( ابلقراءة الشافعي ومسلم (139:ص)احلديث  علوم أنواع ذكر ابن الصالح يف معرفة 43
 علماً ( ربانأخ) جعلوا وأهنم ،أحد حيصيهم ال الذين احلديث أصحاب من األكثر مذهب قوله: "هذا اجلوهري احلسن بن ونقل عن حممد

 مثله مجاعة نسائي يفال الرمحن عبد أبو زماننا أهل من به يقول كان  وممن: قال. يل به لفظ أنه ال عليه(، قرأته )أان :قائله قول مقام يقوم
 ".حمدثينا من

 كافةوال الفقهاء "مجهور :وقال,  لفظ الشيخ من مسع مبا إال يعتد ال قول من (259:ص)يف علم الرواية حكى اخلطيب يف الكفاية  44
 احلكم". يف منه السماع مبنزلة احملدث على القراءة إن :ابألثر العلم أهل أئمة من

 .(288:ص)للخطيب  يف علم الرواية . وانظر الكفاية(69:ص) السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع 45

 تقدم أن من شروط قبول األسانيد العلم ابلسماع بني الرواة، وأن الصيغ املفيدة للعلم ابلسماع نوعان:
لى الشيخ، أو قرأ ع على السماع الصريح: فقد أمجع أهل احلديث أن من مسع من لفظ الشيخ: الدالة النوع األوىل

، أو (ين وحدثناحدث) أو( مسعت ومسعنا: )التعبري ابأللفاظ الدالة على السماع كقولهأن له  وهو ما يسمى العرض،
)أخربين وأخربان(، مع مراعاة اإلصطالحات اخلاصة فيمن خيصص السماع بلفظ )مسعت ومسعنا( أو )حدثين 

فإذا وجدان الراوي صرح يف الرواية عن شيخه أبحد هذه  ،43على الشيخوحدثنا(، وجيعل )أخربين وأخربان( للقراءة 
 سماع:ما مل تقم قرينة على اخلطأ يف التصريح ابل الصيغ وحنوها، فنحكم على روايته عنه ابالتصال والسماع

قال القاضي عياض: "الضرب األول السماع من لفظ الشيخ، وهو منقسم إىل إمالء أو حتديث، وسواء كان من  
ول وال خالف أنه جيوز يف هذا أن يق ،فظه أو القراءة من كتابه وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند األكثرينح

السامع منه )حدثنا(، و )أخربان(، و)أنبأان(،  و )مسعت فالانً(، يقول: )وقال لنا فالن(،  و )ذكر لنا فالن(، ومل 
شيخ: اءة والعرض على العامل... الضرب الثاين القراءة على اليره مجاعة من احلجازيني أرفع، وسووا بينه وبني القر 

وسواء كنت أنت القارىء أو غريك، وأنت تسمع، أو قرأت يف كتاب، أو من حفظ، أو كان الشيخ حيفظ ما يقرأ 
 .45"44عليه، أو ميسك أصله، وال خالف أهنا رواية صحيحة

 يقول: أحد كادي وبني اخلطيب البغدادي أن لفظ )مسعت( أعلى من قول احملدث )حدثنا( وسببه، فقال: "وليس 
,  سواها مما رفعأ العبارة هذه كانت  فلذلك,  يسمعه مل ما تدليس يف وال,  واملكاتبة اإلجازة أحاديث يف )مسعت(

.. .إسناده يف املذكورين الرجال جلميع الواحد ثاحلدي يف ذلك يتصل وقد,  و )حدثين( )حدثنا( قول يتلوها مث
: له جيزأ فيما يقول كان  العلم أهل بعض ألن )مسعت( ؛ قول من الرتبة يف أخفض )حدثنا( : قول كان  وإمنا
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 ولذا قال اخلطيب أيضًا يف الكفاية ،أما يف اإلجازة فال يضر ذلك خبالف التدليس :(. قلت284:ص)يف علم الرواية  الكفاية 46
 يقبل نأ واملناولة، وجب واملكاتبة اإلجازة أحاديث يف جائزاً  ذلك استعمال يرى وهو فالن( )أخربين :قال إذا "املدلس :(263:ص)

 تدليسه عرف اإذ مل :قيل مقبول. فإن ذلك وكل ،مكاتبة أو مشافهة إجازة هو إمنا فالن( )أخربين قوله يكون أن حاله أقصى ألن خربه
 هو الظاهر لكذ صري لنا ابن الذي تدليسه ألن :قلنا ،كذلك  يكون أال جواز مع ،ذلك على حديثه مجيع محل وجب حديثه بعض يف
 ونهك  جواز مع أحاديثه جبميع العمل وسقط حاله من الظاهر هو الكذب صار واحد حديث يف ابلكذب عرف من أن كما  حاله من

 .ابلتدليس" عرف من حال فكذلك ،بعضها يف صادقاً 
 :. وانظرو سيأيت عن آخرين اشرتاط طول الصحبة ،وإال قد تقدم عن بعض احملدثني رد العنعنة مطلقاً  ،اإلمجاع الذي استقر :قلت 47

 .(66:ص) البن الصالح احلديث علوم أنواع معرفة

لعله يقصد من اللقاء اجملالسة واملشاهدة ثبوت السماع ؛ ألنه سيأيت أن هناك من األئمة من دلت نصوصهم على اشرتاط ثبوت  48
 عنه". مسعو  عنه ولقيه حدث الذي أدرك قد أن "يعرف :وكالم اخلطيب بعده أدق منه حني قيد اإلمجاع بقوله ،ال جمرد اللقاء السماع

 .(1/12) واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملاالتمهيد  49
 .(291:ص)يف علم الرواية  الكفاية 50

,  نهمم احلسن وأن البصرة أهل حدث أنه ويتأول,  هريرة أبو )ثنا(: يقول كان  أنه احلسن عن وروي )حدثنا(.
 .46"ذلك من شيء يف,  )مسعت( قول يستعمل ومل,  شيئاً  منه يسمع فلم,  ابملدينة ذاك إذ احلسن وكان

 العنعنة احملتملة للسماع، وتنقسم من حيث إفادة السماع إىل قسمني: النوع الثاين:
ا ثالثة : وهي العنعنة اليت تكون ممن مل يثبت عنه تدليس عن شيوخه إذا حتقق فيهالقسم األول عنعنة تفيد السماع

 شروط: ثقة الراوة، وسالمتهم من التدليس عن شيوخهم، وحصول اللقاء بينهم أو السماع:
 وهي ،ثالثة شروط مجع إذا ،47ذلك يف بينهم خالف ال املعنعن اإلسناد قبول على قال ابن عبد الرب: "أمجعوا 

 .  49التدليس" من برآء يكونوا وأن ،48ومشاهدة جمالسة بعًضا بعضهم ولقاء ،أحواهلم يف احملدثني عدالة
 حيحص فالن( عن فالن )حدثنا احملدث قول أن على جممعون ابحلديث العلم وأهل اخلطيب البغدادي: وقال 

 احملدث اهذ يكن ومل عنه، ومسع ولقيه عنه حدث الذي أدرك قد أن يعرف ذكره الذي شيخه كان  إذا ،به معمول
 يف ينهماب فسمى,  انزالً  حديثاً  أدركه من بعض عن شيوخه أحد حدثه إذا يستجيز أنه يعلم وال, يدلس  ممن

 الذي أعين,  فالن( عن فالن )حدثنا: فيقول عالياً  احلديث ويروي املسمى ذلك يسقط أن,  به حدثه من اإلسناد
 على بةالغال هي العنعنة كانت  وإن,  االتصال وصفنا مما رواية السامل احلديث من الظاهر ألن,  منه يسمعه مل

 .50إسناده"
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ابن الصالح البن حجر كتاب النكت على   كتاب  و ،(2/586البن رجب ) العلل شرح :. وانظر(1/29،33مقدمة الصحيح ) 51
(2/596). 

* واختلف القائلون بقبول العنعنة يف الشرط الذي جيب توفره للحكم ابتصاهلا بني الرواة مع اتفاقهم على اشرتاط 
 األمن من تدليس الرواة عن شيوخهم على أربعة أقوال: 

: هو الذي تقلده مسلم يف مقدمة "صحيحه" ونصره مجهور املتأخرين، وهو قبول عنعنة الثقة املعاصر القول األول
 الذي ال يدلس عن شيوخه ولو مل يثبت اللقاء، ما مل تقم قرينة تدل على عدم اللقاء أو السماع. 

 ثقة رجل كل  اً: أنوحديث قدمياً  والرواَيت ابألخبار العلم أهل بني عليه املتفق الشائع القول أن قال مسلم: "وذلك 
 خرب يف تأي مل وإن واحد، عصر يف كاان  مجيعا لكوهنما منه والسماع لقاؤه له ممكن وجائز حديثاً، مثله عن روى
 الراوي هذا أن ةبين داللة هناك يكون أن إال الزمة، َبا واحلجة اثبتة، فالرواية بكالم تشافها وال اجتمعا أهنما قط

 صحة فقداألخبار ويت يستعمل ممن السلف أئمة من أحداً  علمنا شيًئا... وما منه يسمع مل أو عنه، روى من يلق مل
 سعيد نب وحيىي احلجاج، بن وشعبة أنس، بن ومالك عون، وابن  ،السختياين أيوب :مثل وسقمها، األسانيد
 ادعاه ماك  األسانيد، يف السماع موضع عن فتشوا احلديث، أهل من بعدهم ومن مهدي، بن الرمحن وعبد القطان،

 ممن لراويا كان  إذا عنهم، روى ممن احلديث رواة مساع منهم تفقد من تفقد كان  وإمنا ،قبل من قوله وصفنا الذي
 عنهم تنزاح كي  منه لكذ ويتفقدون روايته، يف مساعه عن يبحثون فحينئذ به، وشهر احلديث، يف ابلتدليس عرف
 أحد عن ذلك مسعنا فما قوله، حكينا من زعم الذي الوجه على مدلس، غري من ذلك ابتغى فمن التدليس، علة
 .  51األئمة" من نسم ومل مسينا، ممن

وما قاله رمحه هللا من أنه ما علم أحد فتش عن السماع من غري املدلس خيالفه الواقع كما سأذكره يف األقوال التالية  
من أهنم يتتبعون السماع من مجيع الرواة دلسوا أم مل يدلسوا، وإذا كان مسلٌم يشرتط عدم تدليس الراوة عن شيوخهم 

تهار ليس، فغريه يشرتط اللقاء أو السماع ولو ملرة بني املتعاصرين الشإلثبات االتصال الشتهار هذا النوع من التد
بخاري حجر معلاًل عدم اكتفاء ال التدليس أو اإلرسال اخلفي ممن مل يلق أو لقي ومل يسمع، لذا قال احلافظ ابن

 لإلرسال، العصر كذل لأه جتويز ذلك اشرتاط على للبخاري ابملعاصرة بني الرواة ولو يثبت عنهم التدليس: "واحلامل
 فقد س،مدل غري كان  وإن ألنه منه، مسع أنه على ذلك يدل مل عاصره من بعض عن وحدث مدلًسا، يكن مل فلو
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 .(2/596) الصالح ابن كتاب  على النكت كتاب  52
 ،والبخاري ،املديين بن علي اللقاء ثبوت ابشرتاط صرح "ممن :(1/205) احلديث الفية بشرح املغيث قال السخاوي يف فتح 53

البن  النكت على كتاب ابن الصالح كتاب  ،(2/589)شرح علل الرتمذي البن رجب   :الصحة". وانظر أصل يف شرطا وجعاله
 .(1/246) للسيوطي الراوي تدريب ،(2/595) حجر
 (.1866صحيح البخاري ) 54

 (4/80)فتح الباري  55

 (.2122صحيح البخاري ) 56

 .(4/342)الباري  فتح 57

 ابلعنعنة عنه يرويه ما ليحمل منه ومسع لقيه أنه يثبت أن فاشرتط بينهم، اإلرسال لشيوع عنه أرسل يكون أن حيتمل
 .52التدليس" من السالمة والغرض مدلًسا، لكان السماع على حيمل مل لو ألنه السماع، على

: اشرتاط ثبوت اللقاء بني الراوي ومن روى عنه ولو ملرة واحدة فتجرى ابقي رواَيته على السماع. وهذا القول الثاين
ومن األمثلة يف صحيح البخاري اليت تدل على أنه ال يكتفي  .53الذي اشتهر عن البخاري وشيخه علي بن املديين

 عاصرة املتحققة:مبجرد امل
، عن النيب مر هللا، عن عقبة بن عا عبد بن روى البخاري من طريق: يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد -1
 :ِش،»: أنه قال يف اليت نذرت احلج ماشية معنعناً:  ، قال البخاري بعد أن ذكر حديث أيب اخلري«َول رَت َكب   لَِتم 

قبة(: ع يفارق ال اخلري أبو . قال احلافظ ابن حجر: بعد قوله )قال: وكان54عقبة" يفارق ال اخلري أبو وكان: "قال
. قلت: وأبو اخلري 55ة"عقب من له اخلري أيب مساع بيان بذلك واملراد ،اخلري أيب عن الراوي حبيب أيب بن يزيد "يقول

ة ما يثبت أنه بعد روايته عن عقبقدمي مل يذكر بتدليس وال إرسال وهو معاصر لعقبة قطعاً، ومع ذلك أورد البخاري 
 لقيه.
 أيب عن مطعم، نب جبري بن انفع عن يزيد، أيب بن هللا عبيد عن سفيان بن عيينة، :روى البخاري من طريق -2

 سفيان: قال البخاري بعده: "قال ،56«حيبه من وأحب أحببه اللهم» :أنه قال عن احلسن  عن النيب  ، هريرة
 الزَيدة هذه إبيراد البخاري . قال احلافظ ابن حجر: "أراد"بركعة جبري أوتر بن انفع رأى أنه :هللا أخربين عبيد قال
 ملن لقاؤه ثبت إذا دلسمب ليس من ؛ ألن املوصولة الطريق يف العنعنة تضر فال ،جبري بن لنافع هللا عبيد لقي بيان

. 57عنه" روى نمل لقيه يثبت مل فيمن أو املدلس يف اخلالف اتفاقاً، وإمنا السماع على عنعنته محلت عنه حدث
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 (.4748صحيح البخاري ) 58

 .(8/451)الباري  فتح 59

 فالانً  مسع فالن: "فيقول ،من التفريق بني السماع والعنعنة اليت مل يثبت فيها السماع عنده الكبري التاريخ البخاري يف تراجمأكثر  60
 اإلمامني فموق :وأكثر كذلك من ذكر عدم ثبوت السماع بني املتعاصرين واإلعالل بذلك. وانظر لذلك ،وفالن" فالن وعن ،وفالانً 

 .(106-94:ص) والسماع اللقيا اشرتاط من ومسلم البخاري

 .(1/12) حجر البن الباري مقدمة فتح 61
 .(2/31)الكبري والعقيلي يف الضعفاء ،(63:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 62

 .(53:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 63

قلت: وعبيد هللا بن أيب يزيد مل يذكر بتدليس وال إرسال وهو معاصر لنافع قطعاً، ومع ذلك أورد البخاري بعد 
 عنعنته قصة رؤيته لنافع يوتر  وال تعلق هلا ابحلديث، ما أوردها إال ليثبت اللقاء بينهما. 

: أن مر ع ابن عن انفع، عن -منه  مسع وقد -هللا  عبيد عن حيىي، بن القاسم روى البخاري من طريق: -3
 نه(م مسع وقد هللا عبيد )عن . قال احلافظ ابن حجر: "قوله58«املتالعنني بني وفرق للمرأة، ابلولد قضى»: النيب 

 أما ،عمرو بن هللا عبد من بسماعه حيىي بن القاسم فيه صرح هذا غري حديث إىل بذلك وأشار ،البخاري كالم  هو
. قلت: أشار 59معنعناً" اإلسناد َبذا حممد بن يقدم عن صدقة بن بكر أيب عن الطرباين رواه فقد احلديث هذا

البخاري لثبوت مساع حيىي بن القاسم من عبيد هللا بن عمر الُعُمري، مع أن حيىي بن القاسم عاصر عبيد هللا قطعاً، 
 ومل يذكر بتدليس وال إرسال.

 البخاري ظهرأ وقد ،مرة ولو اجتماعهما يثبت حىت االتصال على ذلك حيمل ال "والبخاري :حجر ابن احلافظ قال 
 له علقت ال الذي احلديث خرج رمبا أنه حىت ،منه وأكثر )صحيحه(، يف عليه وجرى ،60)اترخيه( يف املذهب هذا

 . 61معنعناً" شيئاً  ذلك قبل له أخرج قد لكونه شيخه من راو مساع ليبني إال مجلة ابلباب
: اشرتاط ثبوت السماع ولو مرة للحكم ابتصال الرواية بني الراوي ومن روى عنه، وهذا مذهب كثري القول الثالث

من أئمة النقد قبل البخاري ومسلم، ومنهجهم هو تتبع رواية الرواة عمن رووا عنهم للوقوف على التصريح ابلسماع 
. 62إسناد" لكنهاو  مسعت، شيء منها ليس: قال عباس؟ ابن من زرارة ملا سئل: مسع القطان بن سعيد فيها، فيحىي

 .63اً"مساع يذكر وال ،هريرة أاب أدرك "قد :فقال ،هريرة متصل أيب عن معدان بن وكذا سئل أبو حامت: خالد
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 .(106:ص)يف املراسيل  رواه ابن أيب حامت  64
 قوله يف التاريخ وانظر ،ألنه صح عنده مساعه  (. وإخراج البخاري حلديث أيب عبد الرمحن عن عثمان 5027) البخاري صحيح 65

 .(5/73) الكبري
 .(48:ص) املديين البن العلل 66
 .(3/216) الدوري رواية معني ابن اتريخ 67
 .(41:ص) املروذي الرجال رواية ومعرفة العلل 68

 .(192:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 69

وسأذكر أمثلة لعدد من أئمة النقد ينفون السماع لبعض الرواة مع ثبوت املعاصرة وانتفاء التدليس عنهم، بل بعضهم  
 رآى ولقي الذي روى عنه ومل جيعلوا ذلك مساعاً مما يدل على اشرتاطهم حصول السماع:

. وقد علم 64علي" من مسع قد ولكن ،هللا عبد من وال عثمان، من الرمحن عبد أبو يسمع "ومل شعبة: قال -1
من  :لبخاريا بل روى وعاصره، وأنه غري مدلس، عفان بن عثمان أدرك قد قدمي السلمي الرمحن شعبة أن أاب عبد

 عثمان عن لسلمي،ا الرمحن عبد أيب عن عبيدة، بن سعد مسعت مرثد، بن علقمة "أخربين: قال طريق شعبة نفسه،
، النيب عن  انك  عثمان حىت إمرة يف الرمحن عبد أبو وأقرأ قال: ،«وعلمه القرآن تعلم من خريكم: »قال 

 .65احلجاج"
قاؤه ل له يثبت وال أدركه، ممن عنه روى ممن املدينة أهل "ومن :اثبت  بن زيد عن القطان سعيد بن حيىي قال -2
فلم جيعل ابن القطان املعاصرة واملساكنة مع األمن من التدليس  .66املسيب" بن منه سعيد السماع له يثبت وال

 مساع. 
. وهذا يدل 67اعاً"مس له يثبت فلم ،اخلطاب بن عمر "رأى :املسيب بن سعيد حديث بن معني يف قال حيىي -3

 على اشرتاطه ثبوت السماع ولو حصل اللقاء من غري مدلس.
 رآه، دق أيوب قال: مث أعلم. فال مساع وأما رآه، "قد فقال: شيئاً؟ أنس من عون ابن سئل اإلمام أمحد: مسع -4
 مساعاً سواء شكك ابلسماع أو جزم بعدمه. الرؤية وهذا يدل على أنه ال يرى. 68"يسمع ومل
 أكرب هو من وأدرك ،أدركه قد يدركه مل ألنه ال شيئاً، عثمان بن أابن من يسمع مل الزهري" أبو حامت: قال  -5

 قد وهو ،الزبري نب عروة من السماع له يثبت ال اثبت أيب بن حبيب أن كما  ،منه السماع له يثبت ال ولكن ،منه
  .69حجة" نيكو  شيء على احلديث أهل واتفاق ذلك على اتفقوا قد احلديث أهل أن غري ،منه أكرب هو ممن مسع
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 .(2/592) الرتمذي علل شرح 70
 :(النف عن فالن حدثين: )وقوله ،(فالان مسعت يقول فالان مسعت: )الرجل قول "وكان :(1/378) قال اإلمام الشافعي يف الرسالة 71
 هذا "وظاهر :(2/586) الرتمذي علل رجب يف شرح ابن احلافظ منه". قال مسع ما إال لقي عمن منهم واحد حيدث ال ،عندهم سواء

 يقبل ال إنه :قال من قول من قريب وهذا ،منه مسع مبا لقيه عمن إال حيدث وال ،يدلس ال أنه منه عرف عمن إال النعنعة يقبل ال أنه
 لقيه". أنه ثبت عمن إال العنعنة

مع   ،عائشة مسع أين من مالك بن ( إنكار اإلمام أمحد مساع عراك3. وتقدم يف النوع األول برقم )(2/590) الرتمذي علل شرح 72
 من ومسلم بخاريال اإلمامني كونه عاصر عائشة يف املدينة دهراً. وانظر تفصيل من قال بذلك من األئمة مع التمثيل يف كتاب موقف

 .(267:ص) والسماع اللقيا اشرتاط

 .(2/599) الرتمذي علل شرح 73

 ابلسماع، لتصريحا بثبوت إال يثبت ال االتصال أن على حامت وأيب زرعة وأيب أمحد كالم  قال احلافظ ابن رجب: "دل
. اللقاء ماوإ السماع، أما أمرين: أحد يعترب أنه عنهما: احملكي فإن والبخاري، املديين ابن قول من أضيق وهذا
 .70السماع" ثبوت من بد ال عندهم تبعه ومن وأمحد
 يف قالوا فإهنم ،- 71 الشافعي عن تقدم كما  - السماع ثبوت اشرتاط على يدل "كالمهم أيضًا عنهم: وقال

 عنهم رواَيهتمف منهم، السماع هلم يثبت مل ذلك: مع وقالوا الصحابة، لبعض الرؤية هلم ثبتت األعيان من مجاعة
 فرواَيهتم منه، ايسمعو  ومل أنًسا رأوا خالد، بن وقرة عون، وابن وأيوب، كثري،  أيب بن وحيىي األعمش، :مرسلة، منهم

 رأى قد كثري:  أيب بن ىيحي يف أمحد كثري. وقال  أيب بن حيىي يف أيًضا أبو زرعة حامت، وقالهأبو  قاله كذا.  مرسلة عنه
 .72اللقي" نإمكا من أبلغ والرؤية الرؤية، مبجرد متصلة عنه روايته جيعلوا ومل ال؟ أم منه مسع أدري فال ،أنساً 

 مل: فيقولون ماع،الس بعدم التعليل بعدهم ومن وعلي وأمحد وحيىي شعبة كالم  يف جتد املعىن وقال أيضاً: "وهلذا
 يدركه، مل: بعضهم قال وإذا. يعاصره مل: قط أحدهم يقول وال منه، مساع له يصح مل أو فالن، من فالن يسمع

 عن سئلو  مشيش ابن رواية يف أمحد، قال فقد قيل فإن. اإلدراك بعدم منه السماع عدم على االستدالل فمرادهم
 صحيح سفينة نع حديثه إن يقل مل: قيل. عمر ابن من مسع قد قدمي، هو ينبغي،: قال سفينة؟ من مسع: رحيانة أيب

 من كثرأ كالمه  يف وليس مساعه، إلمكان تقريب وهذا منه، مسع يكون أن ينبغي قدمي، هو: قال إمنا متصل،
 .73هذا"
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 .(116:ص)للعالئي  التحصيل جامع، (52:ص) األبني البن ُرشيد السنن: انظر 74

 استعمل قال سفيان الثوري: "ملالذا . (119:ص) للخطيبيف علم الرواية  الكفاية ،(6/133)حامت  أيب البن والتعديل اجلرح 75
يف علم  الكفاية يف اخلطيب :طريقه ومن ،(1/169) الرجال ضعفاءيف  الكامل يف عدي رواه ابن ،التاريخ" هلم استعملنا الكذب الرواة

 .(119:ص)الرواية 
 .(1/274) حامت أيب البن والتعديل اجلرح ،(1/16) مسلم صحيحمقدمة  :انظر 76

 باً فتحملقرينة السماع غال للشيخ تتضمن الصحبة طول : البد طول الصحبة: وحجة هذا القول أنالقول الرابع
ه مل القول مهجور حيكى ويطوى ؛ ألن حديث. وهو كل  التنصيص على السماع يف على الغالب، خاصة مع تعذر

 .74والً أو عمالً يف القرن اخلامس، ومل حيك عن غريه ق السمعاين بن املظفر أبو يذكر يف القرون أألوىل، وإمنا تفرد به

 ألهنا قد استخدمت يف غري السماع يف حالتني: لة: القسم الثاين عنعنة غري مقبو 
: يف السقط اجللي، هو اإلرسال: أبن يروي الراوي عمن مل يعاصره ومل يدرك زمانه، وال تدخل هذه احلالة األوىل

املسألة يف عنعنة املدلسني عن شيوخهم أو عمن أدركوهم لظهور االنقطاع، بل يكفي فيه الرجوع لوالدة الراوي 
 يخه ملعرفة اإلرسال.  ووفاة ش

 مسجد يف نافاجتمع ،الوجيهى موسى بن عمر علينا قال: "قدم معدان بن عفري روى ابن أيب حامت واخلطيب عن
 منه عتمس :فقال منه؟ مسعت سنة أي يف فقلت معدان، بن خالد الصاحل شيخكم حدثنا :يقول فجعل ،محص

 خالد بن ؛ مات تكذب وال هللا اتق :له فقلت أرمينية، غزاة يف قال منه؟ مسعت وأين :فقلت .ومائة مثان سنة يف
 .75الروم" إال يغزو كان  ما ،قط أرمينية يغز ومل ،سنني أبربع موته بعد منه مسعت فأنت ،ومائة أربع سنة يف معدان

 َي املبارك، نب هللا لعبد "قلت قال: ،الطالقاين أيب إسحاق إبراهيم  وروى مسلم يف "مقدمة الصحيح" من طريق 
 ،«صومك مع ماهل وتصوم صالتك، مع ألبويك تصلي أن الرب بعد الرب من إن» جاء الذي احلديث: الرمحن عبد أاب

 قة،ث فقال: ،خراش بن شهاب حديث من هذا له: قلت: قال هذا؟ عمن إسحاق، أاب َي هللا: عبد فقال قال:
 إن إسحاق، أاب َي: قال ، هللا رسول قال قلت: قال؟ عمن ثقة، قال: دينار، بن احلجاج عن قلت: قال؟ عمن
 . 76اختالف" الصدقة يف ليس ولكن املطي، أعناق فيها تنقطع مفاوز  النيب وبني دينار بن احلجاج بني

 احلالة الثانية: تدليس اإلسقاط: وهو نوعان:
وهو أن يروي احملدث عمن مسع منه ما مل يسمعه منه، مومهًا أنه مسعه منه، أو عاصره ومل  تدليس اإلسناد: –أ 

يسمع منه مومهًا أنه مسعه منه، أو لقيه ومل يسمع منه، بصيغة حتتمل السماع كـ )عن(. أما إذا روى املعاصر الذي 
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 املدلس كان  حيث من حمالة ال لإلرسال متضمن ذكرانه الذي (: "التدليس357)ص:يف علم الرواية قال اخلطيب يف الكفاية  77
 ،ألمره ملوهنا وهو فقط منه يسمع مل ممن السماع إبيهامه املرسل حال حاله يفرق وإمنا ،عنه دلس من وبني بينه من ذكر عن ممسكاً 
  ن حجر يفقال احلافظ اب ،السماع" إيهام يقتضي ال ألنه التدليس يتضمن ال واإلرسال ،لإلرسال متضمنا التدليس هذا كون  فوجب
 .اإلرسال" خبالف ،مساع عنه له عمن ابلرواية خمتص "التدليس :(2/615) الصالح ابن كتاب  على النكت كتاب

 .(109احلديث ):ص  علوم معرفة 78
 .(361)ص:يف علم الرواية الكفاية  79

 .(73:ص) احلديث علوم أنواع معرفة 80

بعض احملدثني  تدليس، وهو الذي مساهمل يلق الشيخ أو لقيه ومل يسمع منه دون إيهام بل بنّي عدم مساعه فليس ب
، فيكفي فيمن عرف به أن يصرح بسماعه مرة عمن روى عنه، فتحمل ابقي رواَيته عنه على 77)املرسل اخلفي(

 السماع. 
 يسمعوا ومل طق يروهم مل شيوخ عن رووا قوم: التدليس من السادس "اجلنس احلديث": علوم قال احلاكم يف "معرفة 

 .78مساع" عنهم عندهم وليس السماع، على عنهم ذلك فحمل ،فالن قال قالوا: إمنا منهم،
وكرهه  اً التدليس مجاعة من احملدثني ال يرون به أبسوروى اخلطيب البغددي  إبسناده، أن يعقوب بن شيبة قال: " 

مجاعة منهم وحنن نكرهه , ومن رأى التدليس منهم فإمنا جيوزه عن الرجل الذي قد مسع منه فيسمع من غريه عنه 
س عن غري فأما من دل عندهم إال عن ثقة، وال يكون ذلك أيضاً  ،فيدلسه يري أنه قد مسعه منه ،ما مل يسمعه منه

 .79ي رخص فيه من رخص من العلماء"وعمن مل يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذ ثقة،

 عمن وأ منه، مسعه مومهًا أنه منه، يسمع مل ما لقيه عمن يروي أن وهو اإلسناد: وقال ابن الصالح: "تدليس 
 يف يقول ال أن أنهش ومن .أكثر يكون وقد واحد بينهما يكون قد مث منه، ومسعه لقيه قد أنه مومهاً  يلقه ومل عاصره
 80ذلك" وحنو( فالن عن أو فالن قال) يقول: وإمنا أشبههما، وما( حدثنا) وال (،فالن أخربان) ذلك:

 إبراهيم؟ من همسعت حلماد: فقلت: شعبة قال ،حبديث إبراهيم عن,  محاد عن,  شعبة وقال اإلمام الشافعي: "حدث 
 صدق،: فقال,  بكذا عنك أخربين محاداً  إن فقلت:,  مغرية إىل فذهبت قال: ،مغرية أخربين ولكن,  ال: قال

 بكذا مغرية عنك حدثين فقلت:,  منصوراً  فلقيت قال: ،منصور حدثين ولكن,  ال قال: إبراهيم؟ من فقلت: مسعته
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 ،ُسليمان أيب ابنُ  هوَ  ومحاد النخعي، هو وإبراهيم(. 1/407) اخلالفيات و ،(1/165) واآلاثر السنن معرفة يف البيهقي رواه 81
 وكلهم ذكر ابلتدليس. ،عتيبة ابنُ  هوَ  واحلكم ،املعتمر ابن هو ومنصور ،ِمقسم ابنُ  هوَ  ومغرية

 .(1/259) للسيوطي الراوي تدريب ،(1/241) للسخاوي احلديث الفية بشرح املغيث فتح :انظر 82

 الكفاية  يف واخلطيب ،(1/216) الرجال ضعفاءيف  عدي يف الكامل ابن :طريقه ومن ،(243:رواية الدارمي )ص معني ابن اتريخ 83
 (.365: ص)يف علم الرواية 

 .(1/201) اجملروحني 84

 فلم قهطر  أعرف أن فجهدت: قال ،احلكم حدثين ولكن,  ال قال: إبراهيم؟ من مسعته :فقلت صدق، فقال:, 
 .81ميكين" ومل,  أعرفه

 األول، وصورته أن يروي املدلس حديثًا فيه ضعيف بني ثقتني مسع أحدمها من : وهو شٌر منتدليس التسوية -ب
 التدليس من لنوعا هذا اآلخر، فيسقط الضعيف فيجعله من رواية الثقة عن الثقة بصيغة حتتمل السماع. ومسي

 قدماء احملدثني كانو  الثقة، يف رجاله حال ليستوي شيخه بعد من من اإلسناد اجملروح يسقط فاعله ألن ؛ (تسوية)
، ولذا يشرتط فيمن يدلس تدليس التسوية أن يصرح ابلسماع يف 82جيد رواته يبقي املدلس ألن( جتويداً ) يسمونه

 .مجيع طبقات اإلسناد حىت يؤمن من السقط يف الطبقات العليا
 عن ثقة ديثاحل لثقتني يوص بني من الضعيف الرجل يلقي الرجل حني سئل عن معني بن وعلة ذمه ما قاله حيىي 

  عن حلديثا لعل يفعل، ال" فقال: بذلك؟ احلديث حيسن ثقة، عن ثقة وأصل احلديث من أنقص ويقول ثقة،
 .83"روي كما  به حيدث ولكن وثبته، حسنه قد هو فإذا بشيء، ليس كذاب

 على النسخ وكتبت هحديث تتبعت" حبان يف ترمجته: ابن حامت أبو واشتهر به مجاعة منهم بقية بن الوليد، قال 
 بن هللا عبيد من مسع مدلساً، كان  ولكنه مأموانً، ثقة فرأيته عنه، القدماء رواية من بعلو أجد مل ما وتتبعت الوجه،

 ،عمر بن هللا عبيد عن :مرتوكني ضعفاء كذابني  أقوام عن مسع مث مستقيمة، يسرية أحاديث ومالك وشعبة عمر
 ال وأقوام ،وأشباههم امليثمي، موسى بن وعمر احلميد، عبد بن والسري عمرو، بن اجملاشع مثل: ومالك، ،وشعبة
 قال) يقول: انوك الضعفاء، هؤالء من مسع ما ابلتدليس رآهم الذين الثقات أولئك عن فروى ابلكىن، إال يعرفون

 عن بقية) وعن هللا(، عبيد عن بقية )عن :فحملوا ،(كذا  انفع عن مالك قال)و  (،انفع عن عمر بن هللا عبيد
 .84الواسط" من الواضع ببقية، وختلص املوضوع فالتزق بينهما، الواهي وأسقط مالك(،
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 .(1/291) حامت أيب البن والتعديل اجلرح 85
 .(1/612)للذهيب  االعتدال ميزان ،(7/366) للمزي الكمال هتذيب :انظر 86

 .(38: ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 87
 

 املبحث الرابع: شروط االحتجاج بصيغ السماع: -
أئمة النقد واحلديث ال يقبلون السماعات الواردة يف األسانيد مبجرد ورودها، لكن يتتبعون السماعات بني الرواة، 

 ابلسماع من راٍو آخر فال يقبلونه حىت تتحقق فيه شروط وضوابط، منها:فإذا وجدوا راٍو صرح 
 الشرط األول: صحة السند إىل الراوي الذي صرح ابلسماع:

حيح عن أيت إبسناد ص يعتدون َبذا السماع حىت من منهج أئمة النقد أنه إذا جاء ذكر السماع بني راويني، فال 
نت رواية الضعيف ال تقبل منه لعدم ضبطه املتون، فكيف يقبل منه فإذا كا هذا الراوي الذي صرح ابلسماع  ؛

 ابأصح من أحد من مكحول مسع هل مسهر: أاب سألت"ولذا قال أبو حامت:  السماع؟ ضبط األسانيد إبثبات
 نب حيوة رواه؟ قلت: من الداري؟ فقال: هند أيب من مسع: له فقلت .مالك بن أنس من مسع ؟ فقال: النيب

 .ذلك إىل يلتفت مل فكأنه . النيب مسعت يقول: الداري هند أاب مسع أنه مكحول: عن صخر، أيب عن شريح،
 العالء عن صاحل، بن معاوية الليث، حدثين كاتب  صاحل أبو حدثنا من؟ قلت: األسقع؟ فقال: بن واثلة له: فقلت

 قبل أنهك  برأسه، أومأ كأنه:  فقلتاألسقع،  بن واثلة على األزهر وأبو أان دخلت: قال مكحول، احلارث، عن بن
زَيد أبو  بن ؛ ألن يف إسناده محيد . قلت: كأن أاب مسهر توقف يف مساع مكحول من أيب هند الداري 85"ذلك

ألنه من طريق هو رضيه، وهذا يدل على  ، ورضي بسماع حمكول من واثلة 86صخر اخلراط واألكثر على ضعفه
ول حيىي السماع، ومثله: كذلك ق ذكر فيها جاء اليت الرواية صحة إسناد أهنم يقبلون أو ينفون السماع بناء على

 . 87فال" ثقة عن أما :فقال حصني(، بن عمران )مسعت :يقول احلسن القطان حني قيل له: "كان
 ومن األمثلة:

وابن عدي والطرباين، وغريهم من طريق: هدبة بن خالد، حدثنا محاد بن اجلعد، حدثنا  ما روى ابن أيب عاصم -1
الءَ  َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا» قال:  قتادة، قال: حدثين خالد بن السائب اجلهين، عن أبيه: أن النيب   فـَل يَـَتَمسَّح   اخلَ 
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، (6623) للطرباين الكبري املعجم ،(3/22)البن عدي  الرجال ضعفاء يف الكامل ،(2589) عاصم أيب البن واملثاين اآلحاد 88
 للبغوي الصحابة معجم ،(747: ص) منده البن الصحابة معرفة ،(22/312)البن عبد الرب  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد

 .(3462) نعيم أليب الصحابة معرفة ،(1106)

 (.10) للرتمذي الكبري ترتيب العلل 89

. (3/4)البن حجر  التهذيب هتذيب ،(252/ 1) حبان البن اجملروحني ،(3/19) البن عدي الرجال ضعفاءيف  الكامل :انظر 90
 وقبله أسنده عن شعبة عن قتادة. ،( معلقاً عن قتادة عن أيب أيوب 1986وخرج له البخاري )

 .(1/253) وابن حبان يف اجملروحني ،(1/310) الكبري رواه العقيلي يف الضعفاء 91
 .(3/29)التأريخ الكبري  92
 .(168:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 93

 ،(747:ص) منده البن الصحابة معرفة ،(2589) عاصم أيب البن واملثاين اآلحاد ،(3/29)للبخاري التأريخ الكبري  :انظر 94
 .(3/18) الصحابة البن حجر متييز يف اإلصابة ،(3462) نعيم أليب الصحابة معرفة ،(1106) للبغوي الصحابة معجم

 (.36612املصنف ) 95
 .(7/322)البن حجر  التهذيب . هتذيب(3/127)للذهيب  االعتدال ميزان :انظر 96

َجارٍ  بَِثالثَةِ   انك  مهدي بن الرمحن وعبد,  اجلعد بن محاد غري قتادة عن رواه أحداً  أر . قال البخاري: "مل88«َأح 
 -. وقال ابن مهدي 90. قلت: هو ضعيف عند أكثر احملدثني وتوسط فيه أبو حامت89اجلعد" بن محاد يف يتكلم

. 91ينهم"ب يفصل كان  فما ،وقتادة ،وليث عمرو، بن حممد عن كتاب  عنده اجلعد بن محاد : "كان-وكان جاراً له 
اجلعد مساع قتادة بن دعامة من خالد بن السائب اجلهين فيه، ورواه البخاري يف "التأريخ الكبري"،  وأثبت محاد بن

 قتادة أعلم السائب(. ولذا قال اإلمام أمحد: "ما بن خالد عن قتادة ، بل قال فيه:  )عن92ومل يذكر فيه مساعاً 
. وهنا يتبني أمران 93مساعاً" يره مل فكأنه ؟سرجس فابن :، قيل أنس عن إال  النيب أصحاب من أحد عن روى

بسبب ضعف اإلسناد عن قتادة: األول: عدم ثبوت مساع قتادة من خالد. الثاين: أن إثبات صحبة خالد بن 
مل أتت إال من طريق محاد هذا، وعبد هللا بن هليعة، وابن أخي الزهري، وكلهم ضعفاء   السائب ومساعه من النيب 

 .94كذلك
ثـَُهم   , املدجلي مالك بن سراقة عن,  احلسن عن, بن جدعان  زيد بن من طريق: علي شيبة يبروى ابن أ -2  :َحدَّ
رٍ  َوَأيب  َوَسلَّمَ   اّللَِّ  َرُسولِ  يف  َجَعَلت   قـَُري ًشا َأنَّ » . قلت: صرح بسماع احلسن البصري 95احلديث «أُوِقيَّةً  أَر بَِعنيَ  َبك 

 ، فتصرحيه ابلسماع من ابب أوىل، لذا سئل96وهو ال يقبل حديثه لضعفه: علي بن زيد بن جدعان من سراقة 
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 .(3/230)الكبري  العقيلي يف الضعفاءمن طريقه: و  ،(2/48) هللا رواية عبد الرجال ومعرفة العلل 97
 .(40:ص) املراسيل يف حامت أيب ابن رواه عنه 98
 .(36:ص) حامت أيب البن املراسيل 99

 .(39: ص) حامت أيب البن املراسيل 100
 

. وكذا 97به" يقنع مل كأنه  ،يرويه يعين زيد. بن علي هذا ،ال :قال ؟سراقة من احلسن اإلمام أمحد بن حنبل: "مسع
 أن :احلسن أيب نب احلسن قال علي بن املديين إال أنه جعل فيه احتمال تدليس احلسن البصري، فقال عنه: "روى

 ،سراقة من مسع احلسن يكون أن :القلب عنه ينبو إسناد وهو ،جدعان بن زيد بن علي رواية يف ،حدثهم سراقة
 .98أشبه" فهذا ،الناس حدث ،حدثهم معىن يكون أن إال
 مسعت :الق ،كلثوم  بن ربيعة ان ،إبراهيم بن حديث مسلم وذكر - يقول أيب قال ابن أيب حامت: "مسعت  -3

 مل شيئاً، كلثوم  بن ربيعة يعمل مل :أيب :قال - بثالث(  خليلي )أوصاين :قال هريرة أبو يقول: حدثنا احلسن
 ؟هريرة أاب عتمس :قال ،احلسن عن روى اخلياط ساملاً  إن :هللا رمحه أليب قلت شيئاً. هريرة أيب من احلسن يسمع

  .99سامل" ضعف يبني ما هذا :قال
 ،سريع بن وداألس حديث عن املديين بن علي سئل قال: ،الرباء بن أمحد بن حممد قال ابن أيب حامت: "حدثنا -4

 احلسن ، وكان علي أَيم البصرة من خرج سريع بن األسود ؛ ألن سريع بن األسود من يسمع مل :احلسن فقال
،  النيب أتيت :الق ،سريع بن األسود عن ،احلسن حديث يف - فضالة ابن يعين - املبارك قال :له قلت ابملدينة.

 .100ذلك" يف املبارك علي يعتمد فلم األسود(، )أخربين مبحامد، ريب محدت إين :فقلت
 ابلسماع ثقة: صرح الذي يكون الشرط الثاين: أن

حلفظ يكون ضعيفاً ؛  أو يكون متوسط ا ثقة فال ابلسماع صح اإلسناد إليه وصرح الذي الراوي يكون وذلك أبن 
ممن خيطئ ويهم، أو ثقة اختلط فحدث بعده، والعلة: أنه ما دام أنه خيطئ يف األسانيد واملتون فال يبعد كذلك أنه 
خيطئ يف السماع، ولذا فإن مسلمًا اشرتط يف قبول عنعنة املعاصر غري املدلس الذي ميكن لقاؤه أبن يكون ثقة، 

 عصر يف اانك  مجيعاً  لكوهنما منه ؛ لقاؤه والسماع له ممكن وجائز حديثاً، مثله عن روى ثقة، لرج كل  إن"فقال: 
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 .(29ص:) الصحيح مقدمة 101

 اخللعيات من يف  الثامن واخلَِلعي ،(46/76) ،(3/209)(. ورواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق 713) للطرباين الكبري املعجم 102
بن  )عن عمرو :بل قال ،من طريقني آخرين عن عبد هللا بن هليعة ليس فيه السماع (35/186) الكمال واملزي يف هتذيب ،(75)

 السند". جيد حديث "هذا :عن هذا احلديث من طريق ابن هليعة (5/406) اإلسالم شعيب(. والعجب أن الذهيب قال يف اتريخ
 للذهيب النبالء أعالم سري ،(15/493) للمزي لالكما هتذيب :. وانظر(32/142) دمشق رواه ابن عساكر يف اتريخ 103

(8/16). 
 .(114:ص) حامت أيب البن املراسيل 104

 ،(1715) للحاكم املستدرك ،(4910) الزخار البحر مسند البزار ،(2898) صحيح ابن خزمية ،( 2362) أمحد مسند 105
 (.107واملختارة للضياء ) ،(9893) للبيهقي الكربى السنن

 يكون أن إال ؛ الزمة َبا واحلجة اثبتة، فالرواية ـ، بكالم تشافها اجتمعا وال أهنما قط خرب يف أيت مل وإن ـ واحد
  ومن أمثلة ذلك: .101"شيئاً  منه يسمع مل عنه أو روى من يلق مل الراوي أن بينة داللة هناك
 شعيب بن روعم قال: حدثين هليعة، الكبري" من طريق:  ابن أما يف الضعيف: فكما روى الطرباين "املعجم -1

لِ  ِمن   َوابـ نَـُتكِ  أَن تِ »: سلمة  قال ألم  هللا رسول أن فحدثتهم: سلمة أيب بنت زينب على دخل أنه:  أَه 
هللا بن هليعة ابلسماع من عمرو بن شعيب، وملا أنكر عليه ذلك أصر، وهذا . قلت: صرح فيه عبد 102«ال بَـي تِ 

 مل أنك يزعم وهب نب إن :هليعة البن بكري: "قيل يؤكد ضعفه واختالل حفظه حىت ال يدري ما مسع، قال حيىي بن
 حاديثاأل هذه مسعت ،وهب ابن يدري ما :وقال ،هليعة بن فضاق ،شعيب بن عمرو من األحاديث هذه تسمع

 بشعي بن عمرو من هليعة ابن يسمع . لذا قال أبو حامت الرازي: "مل103أبواه" يلتقي أن قبل شعيب بن عمرو من
 .104شيئاً"
 لزهريا سعد بن أما متوسط احلفظ: فكما روى اإلمام أمحد وابن خزمية واحلاكم وغريهم من طريق: إبراهيم -2

 بن هللا عبد قال: حدثين إسحاق، حممد بن عن ويونس بن بكري،وعبد األعلى بن عبد األعلى وسلمة بن الفضل 
َدى َكانَ   َقد    هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ »عباس، قال:  ابن جرب، عن بن جماهد عن جنيح، أيب لٍ  َأيب  مَجَلَ  َأه   نَ َكا  الَِّذي َجه 

تَـَلبَ  رٍ  يـَو مَ  اس  َُدي ِبَيةِ  َعامَ  ِفضٍَّة، ِمن   بـُرَةٌ  َرأ ِسهِ  يف  َبد  يِهِ  يف  احل  . قلت: صرح حممد بن إسحاق بسماعه هلذا 105«َهد 
احلديث من ابن أيب جنيح، وصححه لذلك ابن خزمية واحلاكم والضياء. لكن ابن إسحاق خمتلف فيه، وهو وإن  
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 .(9/38)التهذيب البن حجر هتذيب ،(3/468)للذهيب  االعتدال ميزان :انظر 106

 (.110) املختارة والضياء يف األحاديث ،(11147)والطرباين يف املعجم الكبري  ،(2897)ابن خزمية يف صحيحه  :رواه عنهما 107
 اآلاثر مشكل شرح والطحاوي يف ،(4911) الزخار يف مسنده البحر والبزار ،(1749)أبو داود يف السنن  :رواه عنهم 108

 (.111) املختارة والضياء يف األحاديث ،(4/152) النبوة والبيهقي يف دالئل ،(11148)والطرباين يف املعجم الكبري  ،(1404)
 .(2/320) هشام ابن سرية 109

 (.1403) اآلاثر مشكل رواه الطحاوي يف شرح 110
 .(4/28) اآلاثر مشكل شرح 111

 (107: ص) احلديث علوم معرفةرواه احلاكم يف  112

 .(238:ص)للعالئي  التحصيل جامع :وانظر (.157ص:)رواه ابن أيب حامت يف املراسيل  113

، ولذا فتصرحيه يف هذا احلديث ابلسماع ال يقبل منه لعدم 106كان صدوقاً، إال أن يف حفظه شيء مع تدليسه
 ك من أوجه: ضبطه، وبيان ذل

. ووقفت على ثالثة 107الوجه األول: أن األوالن الذين رواَيه عنه آنفًا ابلسماع جاء عنهم معنعنًا من وجه آخر
، بل جاء 108ابقس بن زريع، وحممد بن سلمة، وصدقة بن غريهم رووه عنه ابلعنعنة بال اختالف عنهما، هم: يزيد

 . 109جنيح به أيب بن هللا بدع وقال قال: ،إسحاق ابن عن ":هشام ابن سرية" يف
,  جماهد عن,  حيىي أيب عن,  إسحاق بن حممد عن العوام، بن الوجه الثاين: أن الطحاوي رواه من طريق: عباد

 احلديث يف لذيا حيىي أاب أن . فأبدل ابن أيب جنيح أبيب حيىي، قال الطحاوي بعده: "تومهنا110عباس  ابن عن
 موىل وهو ،يسار أبو هو فإذا ،جنيح أيب ابن كنية  على وقفنا حىت احلديث هذا يف الذي جنيح أيب ابن هو األول

  .111"القتات هو األول احلديث يف الذي حيىي أاب أن بذلك فعقلنا ،لثقيف
 رىأ الوجه الثالث: أن علي بن املديين أعله بتدليس حممد بن إسحاق وأن بينه وبني أيب جنيح رجل، فقال: "فكنت

 حممد عن , أبيه عن,  سعد بن إبراهيم بن يعقوب ثنا :دلسه قد هو فإذا إسحاق، ابن حديث صحيح من هذا أن
 .112طرب"مض احلديث فإذا عباس. ابن عن,  جماهد عن,  جنيح أيب ابن أهتم عن ال من حدثين: قال,  إسحاق بن
م مسعت السائب، فقلت له: كقال اإلمام أمحد بن حنبل: "قال وهيب: أتيت عطاء بن وأما يف املختلط: فقد  -3

  .113ري"تغ قد أنه على ذلك ويدل :قال شيئاً،  عبيدة من يسمع ومل :قال من عبيدة؟ قال ثالثني حديثاً،
 الشرط الثالث: أن ال تقوم القرائن على نفي السماع:



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 106 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

 .(2/593) الرتمذي علل شرح 114

 (.7945للحاكم ) واملستدرك ،(17186مسند أمحد ) :انظر 115

 وموضح ،(1375) له الشاميني ومسند ،(644) للطرباين الكبري واملعجم ،(6737) ،(6737) للنسائي الكربى السنن :انظر 116
 .(208/ 2) له واملتفقه والفقيه ،(2/121)للخطيب  والتفريق اجلمع أوهام
 (.5263) ،(5261) اإلميان وشعب ،(6738) للنسائي الكربى والسنن ،(2380) الرتمذي سنن :انظر 117

 واملستدرك ،(645) للطرباين الكبري واملعجم ،(1/410) البن سعد الكربى والطبقات ،(6739) للنسائي الكربى السنن :انظر 118
 (.7139) للحاكم

 .(244:ص) حامت أيب البن املراسيل 119
 .(341:ص) للعراقي التحصيل ، وحتفة(297:ص)للعالئي  التحصيل جامع :انظر 120

 (.2356)والدرامي يف السنن  ،(7422) رواه عنهما النسائي يف الكربى 121

 اع بعضهممسأو  ولقاء ،فقد قدمنا يف شروط اتصال األسانيد أنه ال بد من حتقق ثالثة شروط هي: ثقة الرواة 
 بثبوت احلكم نمتنع م القرائن فتقوم بعض آخر من راوٍ  مساع يرد أنه قد التدليس، إال من برآء يكونوا وأن ،بعًضا

 هو قول:وي األسانيد، من كثري  يف التحديث دخول يستنكر أمحد "وكان لذا قال ابن رجب:  بينهما، السماع
هذه القرائن  منف فيه للرجوع يف أكثره ألقوال أئمة النقد،. وهذا مبحث دقيق حيتاج 114السماع" ذكر يعين خطأ،

 الدالة على نفي السماع:
 خطأ ملخالفته ألكثر الرواة، ومن أمثلته: ابلسماع  يكون التصريحأن  : القرينة األوىل

 ل:قا جابر، نب حيىي حدثنا: قال احلمصي، سليم بن سليمان عن احلجاج، بن القدوس املغرية عبد ما روى أبو -1
. قلت: تفرد أبو 115احلديث «َبط ِنِه... ِمن   َشرًّا ِوَعاءً  آَدِمي   َمألَ  َما» :، عن النيب يكرب  معد بن املقدام حدثنا

، واختلف عليه فرواه آخرون عنه  يكرب معد واملقدام بن جابر بن حيىي بني بذكر السماع القدوس املغرية عبد
احلديث:  إمساعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، فروَيه عن سليمان بن سليم . واتبع أاب املغرية على 116ابلعنعنة

. واتبع سليمان بن سليم: معاوية بن صاحل، فرواه عن حيىي بن جابر بذكر 117احلمصي بذكر العنعة كذلك
 عن حيىي: يبأ قال يكرب؟ معد بن املقدام جابر بن حيىي لقي هل"ولذا سأل ابن أيب حامت أابه فقال:  .118العنعنة
 .120العالئي والعراقي يف كتبهم يف "املراسيل" . واعتمده119"مرسل املقدام

 قال: جابر  عن الزبري، أبو أخربين قال: جريج، ابن وروى عبد هللا بن املبارك وأبو عاصم النبيل، كالمها عن -2
َتِهبِ  َعَلى لَي سَ : »وسلم  هللا رسول لسماع اب التصريح ذكر فيها اليت الرواية هذه األئمة وهَّم وقد .121«َقط عٌ  ال ُمنـ 
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 (.1353) حامت أيب البن احلديث علل ،(4393) داود أيب سنن 122
 .(9/450)البن حجر  التهذيب هتذيب :. وانظر(190:ص)رواه ابن أيب حامت يف كتاب املراسيل  123

 (.9532) للبيهقي الكربى السنن ،(462) للطرباين الكبري املعجم ،(1829) أمحد مسند :انظر 124
 .(1/36،52) له األوسطا التاريخ  وانظر:  ،(7/114) الكبري التاريخ يف 125
 ابن . وحكى.عمر خالفة من خلت سنني لست كان  مولده أن "املشهور :(5/68) التهذيب قال احلافظ ابن حجر يف هتذيب 126
 .(7/11) للذهيب اإلسالم اتريخ :". انظر(19) سنة يعين جلوالء سنة قال: ولدت الشعيب عن سعد

 .(159:ص) املراسيل  127

 وقال .122"الزبري أيب عن جريج ابن يسمعه مل احلديث ؛ هذا"داود وأبو زرعة وأبو حامت، وغريهم:  أبو ؛ فقال
 وحممد هب،و  وابن موسى، بن والفضل يونس، بن عيسى جريج: ابن عن احلديث هذا روى وقد"النسائي بعده: 

 مسعه أحسبه وال الزبري(، أبو )حدثين: منهم أحد يقل فلم البصري ؛ سعيد بن وسلمة يزيد، بن وخملد ربيعة، بن
  ".الزبري أيب من

 انك  :الزهري يقول إمنا، أزهر بن الرمحن عبد من مسع أراه "ما عن ابن شهاب الزهري:  أمحد وقال اإلمام -3 
 أراه ما يئاً،ش عندي يصنعا ومل ،أزهر بن الرمحن عبد مسعت :وأسامة معمر كذا يقول  ،حيدث أزهر بن الرمحن عبد

 .123عوف" بن هللا عبد بن طلحة :وبينه بينه أدخل وقد ،حفظ
يصرح الراوي ابلسماع عن آخر، ويكون ممن ال يصح له مساع منه أترخياً لكونه مل يدركه، أو كان أن : القرينة الثانية
 ومن أمثلته: .السماع ميكنه صغرياً مثله ال

 َرِديفَ  َكانَ   أَنَّهُ » حدثه: بن العباس  الفضل أن عامر الشعيب: :والطرباين والبيهقي من طريقما روى أمحد  -1
َلَها َراِحَلُتهُ  تـَر َفع   فـََلم   َعَرَفَة، ِمن    النَّيبِّ  ، فصرح الشعيب ابلسماع من الفضل، وهو 124«مَج ًعا بـََلغَ  َغاِديًَة َحىتَّ  رِج 

، 125عمر، وجزم البخاري أنه مات يف خالفة أيب بكر خالفة يف( هـ18) سنة مات  الفضل ألن خطأ قطعاً ؛
 : "العن أبيه أنه قال منه؟ وكذا نقل ابن أيب حامت يسمع فكيف وفاته، بعد أي، 126(هـ22) سنة ُولد والشعيب

معني بن  ىيحي . ونقل بعده عن"العباس بن الفضل الشعيب أدرك وال ،هذا أسامة من مسع الشعيب يكون أن ميكن
 .127شيء" حدثه(، فقالوا: "ال الفضل أن وأمحد وعلي بن املديين أهنم سئلوا عن )الشعيب:
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 .(1/130) الكبري التاريخ 128
وأخرج له مسلم حديثاً واحداً عن  ،. وقد عاصر عراك بن مالك عائشة يف املدينة(162:ص)ابن أيب حامت يف املراسيل عنه رواه  129

 وابقي ما أخرجه عنه يف كله بينهما عروة. ،متابعة ولكن ، (2630)عائشة 

 (.4266املستدرك ) 130

 .(76:ص) رواها عنهم ابن أيب حامت يف املراسيل 131

، البزار يف مسنده املسمى البحر (2310) ماجه ابن سنن ،( 8365) للنسائي الكربى السنن ،(636) أمحد مسند :انظر 132
 وأبو .قولي علياً  مسع من حدثين: قال ،البخرتي أيب عن ،مرة بن عمرو عن ،شعبة رواه احلديث وهذا(، وقال بعده: "912الزخار )
 ".علي من مساعه يصح فال ،البخرتي

 (.2/217هانئ ) ابن أمحد رواية اإلمام مسائل 133

 على دخلــت :هريرة أيب عن ،املطلــب عن ،هللا عبــد بن روى البخــاري يف "التــأريخ الكبري" من طريق: حممــد -2
 وأبو ،بدر أَيم ماتت رقية ألن؛  حفظه أراه مشــــــــط"، قال البخاري: "وال يدها ويف عثمان امرأة  النيب بنت رقية

 .128خيرب" أَيم بعد جاء هريرة

 : أن يصرح ابلسماع من الشيخ والعادة أنه يروي عنه بواسطة، ومثاله: القرينة الثالثة
 ائشةع عن مالك بن عراك عن الصلت بن خالد حديث وذكر - هللا عبد أاب مسعت" روى ابن هانئ، قال:  -1
 النيب عن  َعِدي َحوُِّلوا: »قال َلةِ  ِإىَل  َمق    عائشة عتمس قال: مالك بن عراك له: فقلت. مرسل فقال: ،«ال ِقبـ 
 من :يل قال. خطأ هذا عروة، عن يروي إمنا ولعائشة؟ له ما عائشة؟ مسع أين من مالك بن عراك: وقال فأنكره،! 

 وقال ،مسعت فيه ليس احلذاء، خالد عن واحد غري رواه: احلذاء. فقال خالد عن سلمة، بن محاد قلت: هذا؟ روى
 .129"مسعت فيه ليس سلمة، بن محاد عن أيضاً: واحد غري
ِيلَ  قَالَ   النَّيبَّ  : َأنَّ طريق: عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن علي  -وأقره الذهيب  -صحح احلاكم   -2  جلِِرب 
: «  رٍ  أَبُو قَاَل: َمِعي؟ يـَُهاِجرُ  َمن دِّيقُ  َبك  . قلت: قال شعبة وأمحد وابن املديين وأبو حامت وأبو زرعة مل 130«الصِّ

، وبني اإلمام 132علياً( مسع من . وصرح ابلواسطة يف أكثر من حديث فقال: )أخربين131يسمع من علي ومل يره
 بينهما ال قال: على؟ من مسع البخرتي فأبو: ألمحد قلت"فقال:  هانئ: أمحد الواسطة بينهما، حني سأله ابن

 .ابلواسطة عنه رواية لوجود علي من مساعه فنفى .133"َعبيدة
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 .(593/ 2) الرتمذي علل شرح 134

 (.393) البخاري صحيح 135

 .(3/53) رجب البن الباري فتح 136
 .(4/457)الكبري  رواه العقيلي يف الضعفاء 137

 فهذا واسطة وبينه ينهب أحياانً  يدخل له، مث لقيه يثبت ومل أحياانً  عاصره عمن يروي الثقة كان  فإن: "رجب ابن قال 
 عن روةع عن يروي إمنا عائشة، من مسع أراه ما البهي: أمحد قال .منه السماع عدم على األئمة هؤالء به يستدل
 من عهمس مهدي ابن وكان قال: عائشة(، )حدثتين: قال البهي، عن السدي عن زائدة حديث ويف :قال عائشة،

: ويقول سانيد،األ من كثري  يف التحديث دخول يستنكر أمحد وكان .ينكره عائشة( )حدثتين منه يدع وكان ،زائدة
 .134السماع" ذكر يعين خطأ، هو

 الراوي ممن يتسامح يف إطالق السماع عادة وسجية يف غري موضع مساع، ومن أمثلته:: أن يكون القرينة الرابعة
 علي وقال . النيب عن أنس، حدثنا محيد، حدثنا أيوب، بن حيىي أخربان: مرمي أيب ابن قال البخاري: "قال -1
 َأابَ  ال: "َيَ ق مالك، بن أنس سياه بن ميمون سأل: قال محيد، حدثنا قال: احلارث، بن خالد حدثنا هللا، عبد بن

ُ، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأن   َشِهدَ  َمن  » فـََقاَل: َوَماَلُه؟ الَعب دِ  َدمَ  حُيَّرِمُ  َما مَح زََة! َبلَ  اّللَّ تَـق  َلتَـَنا،قِ  َواس   ا،َذبِيَحتَـنَ  َوَأَكلَ  َصالَتـََنا، َوَصلَّى بـ 
ِلُم، فـَُهوَ  ُس 

ِلِم، َما َلهُ  امل ِلمِ  َعَلى َما  َوَعَلي هِ  لِل ُمس  ُس 
 ىيحي عن مرمي، أيب ابن . قال احلافظ ابن رجب: "عّلقه عن135«امل

 ، ومقصود النيب إىل ورفعه أنس، من له محيد بسماع فيه وصرح ، النيب عن أنس، ثنا محيد، ثنا أيوب، بن
من  محيد عهمس إمنا وقال: اإلمساعيلي، ذلك يف انزعه املرفوعة، وقد أنس محيد عن رواية َبذا تصحيح البخاري
 الشاميني عادة فإن ؛( أنس ثنا محيد، ثنا: )قوله يف أيوب بن بيحىي حيتج وال: قال. أنس عن سياه، بن ميمون

 يصرحون املصرينيو  الشاميني أن إىل العراق. يشري أهل طي يطوونه ال يروونه ؛ فيما اخلرب ذكر على جرت واملصريني
 .136ابلسماع" متصالً  اإلسناد يكون وال رواَيهتم، يف ابلتحديث

 ،أيب ينحدث يقول: كان,   سجية منه أيضاً  إسحاق: "كان أيب بن يونس قال حيىي بن سعيد القطان وذكر -2
 عن,  سحاقإ أيب عن,  وشعبة سفيان وهذا: حيىي قال متر(. بشق ولو النار )اتقوا حامت: بن عدي مسعت قال:
 .137حامت" بن عدي عن,  معقل أيب
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وسري أعالم النبالء  ،(1/225) للسخاوي احلديث الفية بشرحاملغيث  فتح :وانظر .(3/465)الكبري  رواه العقيلي يف الضعفاء 138
 (.7/32للذهيب )

 .(1/267) هللا عبد ابنه رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل 139

 .(1/200) . وحنوه عند ابن حبان يف اجملروحني(6/142) حامت أيب البن احلديث علل 140

 .(8/255) رجب البن الباري فتح 141

( مسعت.. ).:يقوال أن( اخلطيب) "وقدم :(125:على )حدثنا( )ص قال احلافظ العراقي يف ألفيته يف معرض تقدمي لفظ )مسعنا( 142
 التأويال". يقبل ال إذ

 (.5626ويف الكربى ) ،(3461)رواه يف السنن الصغرى  143
 .(2/270) التهذيب هتذيب 144

 منه ذلك أكان :قيل ال، فقال: موصواًل؟ ويكون بن خليفة )ثنا(، فطر قول على يعتمد القطان:سئل  حيىي  -3
 .138نعم: قال سجية؟

 وأبو .تغلب( بن عمرو حدثنا :قال ،احلسن )حدثنا :يقول حازم بن جرير يف سجية قال اإلمام أمحد: "كان -4
 .139تغلب(" بن لعمرو قال  النيب أن قال: بلغين احلسن )عن :يقول األشهب

  اخلرب  تقدوايف وال )حدثنا(، حديث: كل  يف يقول أنه هؤالء فظنوا يدلس، بقية قال أبو حامت الرازي: "وكان -5
 عنه، رووني أهنم الوليد، بن بقيةٌ  أصحاب يف هذا حنو حامت أبو ذكر فسر ذلك ابن رجب، فقال: "قد .140منه"
 .141منهم" له مساع غري من عنهم، بتحديثه ويصرحون شيوخه، عن

 يكون التصريح ابلسماع تدليساً، وهو أنواع:أن : القرينة اخلامسة
 :142تدليس التأويل: وهو أن يصرح أنه مسع احلديث وهو مل يسمع أتوالً  -1

َتزَِعاتُ » هريرة رفعه: أيب عن ومثاله: ما روى النسائي من طريق احلسن، َتِلَعاتُ  ال ُمنـ   قال ،«ال ُمَناِفَقاتُ  نَّ هُ  َوال ُمخ 
. قال احلافظ 143يئاً"ش هريرة أيب من يسمع مل فعّقب النسائي قائاًل: "احلسن هريرة"،  أيب غري من أمسعه "مل احلسن:

 يف هريرة أيب من مسع يؤيد أنه وهو ،رواته يف أحد من مطعن ال إسناد ابن حجر وذكر هذا اإلسناد: "وهذا
، فقال: فعقب عليه تلميذه احلافظ السخاوي بعد ذكره إطباق احملدثني أنه مل يسمع من أيب هريرة  .144اجلملة"

. هريرة أيب غري نم أمسعه مل احلسن: قال بلفظ: املنذري خبط للنسائي الصغرى( )السنن يف رأيته قال، والذي "كذا
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 .(2/161) احلديث الفية بشرح املغيث فتح 145

 كما  ،اجملاز فريتكب ،الصيغة الراوي يدلس قد" :(2/625) الصالح ابنكتاب   على النكتكتاب   يف حجر ابن احلافظ قال 146
 .ذلك" وحنو ،قريتنا أهل أو ،قومنا حدث :وينوي,  )حدثنا( :مثالً  يقول

 .(33:ص) حامت أيب البن املراسيل 147
 :فيقول ،يتأول "كان :(2/269:البن حجر التهذيب . و قال البزار )كما يف  هتذيب(34:ص) ذكره ابنه عنه يف املراسيل  148
 .(1/430)للهيثمي  البزار زوائد عن األستار كشف  :ابلبصرة". وانظر وخطبوا حدثوا الذين قومه يعين ،وخطبنا حدثنا
 .(2/274) هللا رواية عبد الرجال ومعرفة العلل 149

 احلسن :-نف املص  النسائي يعين- الرمحن  عبد أبو قال الصغرى: يف زاد )أحد(، بزَيدة: )الكربى( يف هو وكذا
 .145هريرة" أيب حديث غري من مل أمسعه إبرادة: أيضا العبارة هذه يف التدليس جوز وكأنه شيئاً، هريرة أيب من يسمع مل
 ال ،قومه لكن يقصد أنه حدث ،"فالن حدثنا": أبن يصرح ابلسماع 146تدليس اجملاز ابستخدام صيغ اجلمع -2
 منه: مسع أنه

 يسمع مل سناحل :املديين بن علي قال :قال :الرباء بن أمحد بن حممد ومثاله:  ما رواه ابن أيب حامت قال: "حدثنا
 ،عنهما هللا ضير  علي عليها استعمله ابلبصرة عباس ابن كان  أَيم ابملدينة احلسن كان  ،قط رآه وما عباس ابن من

 عمران علينا )قدم :اثبت كقول  هوة ابلبصرة( إمنا عباس ابن )خطبنا :احلسن حديث يف يل وقال صفني. إىل وخرج
 :وكقوله ،حدثهم( جعشم بن مالك بن سراقة )أن :احلسن علي(، وكقول علينا )قدم جماهد قول ومثل ،حصني( بن

. أي: خطب وقدم وحدث وغزا مع غريه من أهل بلده أو قومه. لذا قال أبو حامت: 147مسعود( بن جماشع بنا )غزا
 .148البصرة" أهل خطب يعين عباس(: ابن )خطبنا :وقوله ،عباس ابن من يسمع مل "احلسن

 على ضربني: وهو .أو القطع تدليس السكوت -3
من ذكر شيخ الذي يريد أن يوهم مساعه منه، و  على الصيغة ويقتصر التدليس بقطع صيغة األداء: فيحذف -أ

 أمثلته:  
 هللا، عبيد بن احلسن وإما أما املغرية قال: ،هشيم حدثنا :قال ،أيب ما قاله عبد هللا بن أمحد بن حنبل: "حدثين -

 مغرية من هشيم معهيس مل يقول: أيب مسعت الثوب(. وراء من خلت قد اليت املرأة مبصافحة أبساً  ير )مل إبراهيم: عن
 .149هللا" عبيد بن احلسن من وال
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 .(3/14) هللا عبد رواية الرجال ومعرفة العلل 150

للسيوطي  الراوي تدريب ،(109: ص) للحاكم احلديث علوم معرفة :انظرو  .(7/291)البن سعد  الكربى الطبقات 151
(1/260). 

 .(105: ص) للحاكم احلديث علوم معرفة 152

 مسعته، حجاج :يقول يدلس، كان:  وقال خرياً، عليه فأثىن ،علي بن عمر ذكر أيب "مسعت أيضاً: هللا عبد وقال -
 .150يدلس" كان  هكذا أيب: قال آخر، حدثنا يعين:

 اسم فإما يسر   "،فالن" يقول: مث ،قليالً  يسكت مث "،حدثنا" املدلس: التدليس بقطع اسم الشيخ: فيقول -ب
ذي فوق شيخه. ويبدأ ابلشيخ ال للعبارة، عن االسم بنية القطع أو يسكت سكوته، أثناء يف منه الواسطة الذي مسع

 ه:أن اإلسناد متصالً بينه وبني من أظهر، ومن أمثلت تنفس، ويظن احملدث صيغة السماع، وأن عنده من فيسمع
 يقول: وكان شديداً، تدليسا يدلس "كان: سعد ابن قال املقدِّمي أنه اشتهر بذلك، علي بن ما ذكروا عن عمر 

 . 151"األعمش عروة بن هشام يقول: مث يسكت، مث وحدثنا، مسعت
 يسمع له مل آخر خاً شي عليه ويعطف له، شيخ يف ابلتحديث يصرح أن وهو العطف، تدليس العطف: تدليس  -4

 احلديث، ومن أمثلته: هذا منه
  
 فطنف التدليس، منه أيخذوا ال أن على يوما اجتمعوا بشري بن هشيم أصحاب من مجاعة "أن :احلاكم رواه ما 

 لكم دلست هل هلم: قال فرغ فلما إبراهيم، عن ومغريه حصني حدثنا يذكره: حديث كل  يف يقول فكان لذلك
 .152يل" مسموع غري ومغرية حصني حدثين قلت: إمنا ذكرته، مما حرفاً  مغرية من أمسع مل: فقال ال، فقالوا: اليوم؟
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 .(63املراسيل )ص:يف ابن أيب حامت  رواه 153
 .(8/176) الرجال ضعفاءيف الكامل رواه ابن عدي يف  154

 .(45املراسيل )ص: يف ابن أيب حامت  رواه 155

 

 املبحث  اخلامس: طرق إثبات االتصال يف األسانيد: -

يف دراسته لصحة اإلسناد للتحقق من صحة مساع مجيع رواة اإلسناد ليتم له حصول شرط اتصال حيتاج الباحث 
اإلسناد الذي هو أحد شروط احلكم بصحة احلديث، وحلصول ذلك ال بد من معرفة طرق إثبات اتصال األسانيد، 

مجهور  سماع كما هو مذهبولذا فسأذكر طرق إثبات االتصال بناء على األقوال الثالثة املتقدمة: إما بثبوت ال
 أئمة النقد، أو بثبوت اللقاء كما هو قول البخاري، أو ثبوت املعاصرة مع إمكن اللقاء كما هو مذهب مسلم:

 األول: طرق معرفة السماع بني الرواة:
 وحنتاج للتحقق منه بعدة طرق: 

 * الطريق األول إلثبات السماع: التصريح بصيغ السماع يف طرق احلديث: 
يكون الراوي يروي ابلعنعة وال يصرح ابلسماع يف أكثر حديثه عن شيخه يف حديث ما، لكن جبمع طرق  فقد 

( مسعت: )ولهبقاحلديث من كتب السنة، رمبا وقف الباحث على تصريح الراوي ابلسماع عن شيخه يف أحدها  
وهم واخلطأ يتثبتون من عدم دخول ال، وهكذا فعل أئمة النقد يتتبعون مساعات الرواة مث (أخربين) أو( حدثين) أو

. وقال 153"عتشيء مس فيها ليس قال: عباس؟ ابن من أوىف بن زرارة مسع ليحىي القطان: فيها كما تقدم، لذا قيل
 .154"(مسعت أيب) :مل أجد ابملدينة من خيربين عن خمرمة بن بكري أنه كان يقول يف شيء من حديثهعلي بن املديين: "

 .ن عمرومن اب، -عبد هللا بن مغفل  عين:ي -ومن ابن مغفل  ع احلسن من أنس بن مالك،مسوقال اإلمام أمحد: "
ة وتروى حكاَيت عن احلسن أنه مسع عائش ومسع من عمرو بن تغلب، حدثين عمران بن حصني، وقال بعضهم:

 ، وهي تقول إن نبيكم (بريء ممن فرق دينه")نتيجة  إىل -بعد السرب والتتبع  -. فهذا حيىي القطان وصل 155
، وهذا ال يكون إال بعد تتبع السماعات يف أحاديثه عنه، أن مل أيت يف إسناد واحد أن زرارة مسع من ابن عباس 

وأما اإلمام أمحد فأثبت مساع احلسن من أنس وعمران وابن عمر وعمرو ن تغلب، وتوقف يف مساعه من عمران، 
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 (.2704)صحيح البخاري  156

(. وخرج هذه األحاديث بعنعنة احلسن عن أيب بكرة لثبوت مساعه منه يف حديث 783،1040،4425البخاري )صحيح انظر  157
 ألن الذي يرسل عمن عاصره وال يدلس يكفي ثبوت مساعه مرة ممن أرسل عنه لتجرى ابقي أحاديثه على السماع. ،"إن ابين هذا سيد"

 .(222اإللزامات والتتبع )ص: 158
 اعتل ما : "وغايةفقال (163:ص) التحصيل . ورد العالئي على الدرقطين يف جامع(2/290)التأريخ الكبري وكذا ذكر حنوه يف  159

تح الباري فمنه". وقال ابن حجر يف  مساعه من مينع ال وذلك ،بكرة أيب عن قيس بن األحنف عن أحاديث روى احلسن أن الدارقطين به
  ،(عن احلسن عن األحنف عن أيب بكرة) :احلديث من طريق أخرى فقال فيهاوأما احتجاجه أبن البخاري أخرج هذا " :(1/368)

فليس بني اإلسنادين تناف ألن يف روايته له عن األحنف عن أيب بكرة زَيدة بينه مل يشتمل عليها حديثه عن أيب بكرة وهذا بني من 
كـ )حدثنا(    مسعت( وليس هي من ألفاظ التدليس عندهد صرح ابلسماع بلفظ ): قولو قاال ،ليس يف كالمهما ما يشفي :". قلتالسياقني

 .لكان أوىل - أنواع التدليسو كما تقدم يف املبحث السابق عند ذكر شروط االحتجاج بصيغ السماع 
 .(45املراسيل البن أيب حامت )ص: 160

، ومثل هذا ال يكون إال بعد طول دراسة وتتبع هلؤالء األئمة لسماعات الرواة ممن كك يف مساعه من عائشة وش
 رووا عنهم يف األسانيد، ومن أمثلة ذلك وأثره على صحة احلديث أو ضعفه: 

فصعد به  ،ذات يوم احلسن أخرج النيب  ،عن أيب بكرة  ،احلسن روى البخاري يف "صحيحه" من طريق -1
ِ مِ  َ ِإنَّ اب يِن َهَذا َسيٌِّد،»على املنرب، فقال:  ِ َعِظيَمَتني  َ ِفئَـَتني  ِلَح ِبِه َبني  ِلِمنيَ َلَعلَّ اّللََّ َأن  ُيص  ُس 

. وقد اشتهر 156«َن امل
وقد استدرك هذا احلديث الدارقطين على البخاري، فقال  عن احلسن البصري أنه كان يرسل عن كثري من الصحابة،

ال ) :هاومن (،زادك هللا حر صًا وال َتعد) :ومنها ،منها: الكسوف ،أخرج البخاري أحاديث احلسن عن أيب بكرة"
 .158. واحلسن ال يَروي إال عن األحنف عن أيب بكرة "د(ابين هذا سي) :ومنها ،157(يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة

ت صحة هذا مث أثب "،ولقد مسعت أاب بكرة :سنفقال احلقلت: أورد البخاري بصيغة السماع الصرحية، فقال: "
من أيب بكرة  إمنا ثبت لنا مساع احلسن :: "قال يل علي بن عبد هللابعدهقال السماع عن شيخه علي بن املديين ف

عن  زاً يسأل َب مسعت جريراً " :قالعبد الرمحن بن احلكم . وكذا نقل ابن أيب حامت فأسند عن 159َبذا احلديث"
 ،ومسع من عمران بن حصني شيئاً  ،مسع من ابن عمر حديثاً  :فقال، أصحاب رسول هللا  احلسن من لقي من

. ومل يذكر ابن أيب حامت نفي مساعه عن أحد من أئمة النقد مع شدة استقصائه، لذا 160"ومسع من أيب بكرة شيئاً 
ن يف هذا مع أ من جزم الدارقطين أبن احلسن مل يسمع من أيب بكرة، وال زلت متعجباً قال احلافظ ابن حجر: "
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 .(1/367فتح الباري البن حجر ) 161
 (.4016ويف الكربى ) ،(3028يف السنن الصغرى ) 162

 .(3/178)اتريخ ابن معني رواية الدوري   163

 . (7/314) حامت أيب البن والتعديل اجلرح  ،(3/22) هللا عبد رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل164
املناولة ال " :(1/522) الرتمذي علل . وقال اإلمام أمحد كما يف شرح(5/336) الرجال ضعفاءيف  الكاملرواه ابن عدي يف  165

عن  (169معرفة أنواع علوم احلديث )ص:وقال ابن الصالح يف  ".؟وما يدريه ما يف الكتاب ،يعرف احملدث حديثهحىت  ،أدري ما هي
 ا".ال جتوز الرواية َب ،فهذه مناولة خمتلة" :جازةإذا مل تقرتن إباملناولة 

 .(1/538العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية عبد هللا ) 166

 .(2/55عبد هللا ) العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية 167

. والشاهد أن البخاري وشيخه أثبتا مساع احلسن من أيب 161(مسعت أاب بكرة قال احلسن:)احلديث يف البخاري 
 َبذا احلديث الواحد بعد التتبع ومل يرَيه ومهاً. بكرة 
ه: عن ابن أيب ذئب، قال: حدثين الزهري، عن سامل، عن أبي روى النسائي، من طريق حيىي بن سعيد القطان، -2
ٍع إبِِقَاَمٍة َواِحَدةٍ  َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ » َ ال َمغ ِرِب َوال ِعَشاِء جبَم  نَـُهَما ،مَجََع َبني  َعَلى ِإث ِر ُكلِّ َواِحَدٍة  َوالَ  ،ملَ  ُيَسبِّح  بـَيـ 

ُهَما ديث من الزهري، وأنكر حيىي بن معني أن يكون حدثه، فقال . فقد صرح ابن أيب ذئب بسماعه للح162«ِمنـ 
 حاضر وهو الزهري على ، وقال يف رواية عبد هللا بن أمحد عنه: "عرض163مرة يف رواية الدوري: "هي مناولة"

. قلت: أما 164ذلك" يرون العرض أصحاب قال: الزهري؟ حدثين يقول: إنه قلت: يضعفونه، الزهري عن وحديثه
ذا هاتفاقاً، أما املناولة فليست مبتصلة إال إذا اقرتن َبا األذن ابلرواية، لذا قال ابن معني عنها: "العرض فمقبول 

، لكن اإلمام أمحد خالف يف ذلك  فأثبت مساعه مبا ذكره 165"ادفع إليه اجلزء حىت ينظر يف حديثه ،والريح مبنزلة
 إهنم قلت: منه، عمس نعم، قال: الزهري؟ من مسع ذئب أيب "ابن: له قلت آنفًا يف "املسند"، فقال ابنه عبد هللا: 

 )حدثين قال: ذئب، أيب ابن عن سعيد، بن حيىي حدثناه الزهري، من مسع قد قال: الزهري؟ من يسمع مل يقولون
عن مساع بن  وسألته:وقال: ". 166الزهري" سألت أيًضا وفيها الزهري(، )حدثين فيها حديث غري فذكر الزهري(.

 ر حنواً سأله مسائل فذك قال: عرض له على الزهري أو عرض هو على الزهري؟ فقلت له: الزهري،أيب ذئب من 
 قال: ذئب، عن بن أيب حدثنا حيىي بن سعيد، قال أيب: سألت الزهري، سألت الزهري، يقول: من مخسة أو ستة،

طريق ابن أيب ذئب . قلت: خرج البخاري ومسلم أحاديث من 167"من مخسة أو ستة فذكر حنواً  سألت الزهري،
 من اعهمس يف تكلموا عن الزهري، إال أن البخاري خرجها متابعة ومسلم احتجاجاً. قال احلافظ ابن حجر: "وإمنا
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 .(1/440) الباري فتح 168

 .(3/519) أبصبهان احملدثني طبقات ،(7/158) البن سعدالطبقات الكربى  169

 :وانظر ،ومل يذكر خالفاً  ،بنقل األقوال عن األئمة بنفي مساعه من أيب هريرة  (35:ص)توسع ابن أيب حامت يف كتاب املراسيل   170
 .(105:ص)للعالئي  التحصيل جامع

 .(35:ص)املراسيل البن أيب حامت  171

 يكتب أن ذئب يبأ بن ندم، فسأله مث حيدثه ال أن الزهري فحلف شيء الزهري وبني بينه وقع كان  ؛ ألنه الزهري
 :الفالس علي بن مروع قال وقد ،غريه إىل ابلنسبة بذاك الزهري يف يكن مل هذا فألجل له فكتبها أرادها أحاديث له

. 168املتابعات" يف البخاري يف الزهري عن وحديثه اجلماعة به احتج انتهى. شامي، كل  من الزهري يف إيل أحب هو
هنا مناولة أو والشاهد: هو اهتمام أئمة النقد بتتبع مساعات الرواة كابن أيب ذئب عن الزهري، فمنهم من حكم أب

 عرض، ومنهم من حكم أبهنا مساع، وهو الذي رجحه اإلمام أمحد.
 * الطريق الثاين إلثبات السماع: نص أئمة النقد على السماع: 

أن ينص أئمة النقد على صحة مساع راٍو عن آخر:  -ولو مل نقف عليه األسانيد  -من وسائل إثبات السماع  
 وهلذا الوسيلة حالتان:

: أن يتفق على صحة مساع راو ما عمن روى عنه، أو ينقل عن بعضهم ذلك وال يعلم من خالفه، األوىلاحلالة 
 فهذا جيب التسليم به، وليس ألحد أن خيالفه، ومثال ذلك:

حدثنا  :حلسنا عن ربيعة بن كلثوم،روى ابن سعد وأبو الشيخ األصبهاين من طريق: مسلم بن إبرهيم، عن  -1
ٍم مِ  :َثالاثً  ِهَد ِإيَلَّ َرُسوُل اّللَِّ عَ »أبو هريرة قال:  ُُمَعِة. َوال َوتـ َر قـَب َل النـَّو ِم. َوِصَياَم َثالثَِة َأَيَّ َل يـَو َم اجل  ن  ُكلِّ ال ُغس 

رٍ  . وقد اتفقت كلمة أئمة النقد على وقد صرح احلسن البصري يف هذا احلديث ابلسماع من أيب هريرة  .169«َشه 
، ولذا ملا أورد هذا اإلسناد على أيب حامت وذكر له متابعة من  170يسمع من أيب هريرة  أن احلسن البصري مل

 ربيعة ان ،براهيمإ بن مسلم حدثه حديثاً  وذكر - يقول أيب مسعت طريق آخر ضعفه ورده، فقال ابن أيب حامت: "
 ربيعة يعمل مل :أيب ، قال-بثالث(   خليلي أوصاين )قال ،هريرة أبو حدثنا :يقول احلسن مسعت قال ،كلثوم  بن
 :قال ،احلسن عن وىر  اخلياط ساملاً  هللا: إن رمحه أليب شيئاً. قلت هريرة أيب من احلسن يسمع شيئاً، مل كلثوم  بن

 ومل هريرة أيب نم احلسن يسمع سامل". مث نقل عن أيب زرعة أنه قال: "مل ضعف يبني ما هذا :قال ،هريرة أاب مسعت
قلت: رأيت من طرق عديدة فيها تصريح احلسن  .171خيطىء" :قال ؟هريرة أبو حدثنا قال فمن :له فقيل يره.
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 .(547-6/540شاكر )ألمحد مسند أمحد حاشية  172
 .(1/30صحيح مسلم )مقدمة  :انظر 173

 .(192 ص)البنه  املراسيل 174
 

 .(1255) مسلم صحيح ،(4253) البخاري صحيح 175

بسماعه عن أيب هريرة، فليس ألحد أن يصححها بعد اتفاق األئمة على نفي السماع، كما فعل الشيخ أمحد شاكر 
لراوة ع ما استطاع من احينما أتعب نفسه مبحاولة إثبات مساع احلسن أبمرين: أحدها: مج 172يف حتقيقه "للمسند"

، وهي معاصرة اثبتة، . الثاين: إبثبات معاصرة احلسن أليب هريرة الذين صرحوا بسماع احلسن عن أيب هريرة 
بينة أن  هناك داللةلكن ال يصح جعلها مساعاً حىت على مذهب مسلم الذي يشرتط يف املعاصرة أن ال: "يكون 

قلت: وأي داللة أوضح من اتفاق النقاد على عدم  .173"يسمع منه شيئاً أو مل  ،هذا الراوي مل يلق من روى عنه
 السماع هنا.   

 قد يدركه، مل أنه ال شيئاً، عثمان بن أابن من يسمع مل قال ابن أيب حامت مبيناً حجية اتفاق احملدثني: "الزهري، -2
 السماع له تيثب ال اثبت أيب بن حبيب أن كما  منه. السماع له يثبت ال ولكن منه ؛ أكرب هو من وأدرك أدركه،

 احلديث ق أهلواتفا ذلك، على اتفقوا قد احلديث أهل أن غري منه ؛ أكرب هو ممن مسع قد وهو الزبري، بن عروة من
 .174"حجة يكون شيء على

ألسانيد ا: أن خيتلف أئمة النقد يف مساع راٍو: حيث إن معرفة السماع ونفيه مبين على االجتهاد وتتبع احلالة الثانية
وإخبار الرواة، فإنه قد خيتلف أئمة النقد يف مساع بعض الرواة، فيكون على الباحث أن يتثبت من صحة هذه 
األقوال ملن نسبت إليه، مث يقوم بدراسة االختالف وحجة كل قول، وينظر أي األقوال تؤيده احلجة والربهان، ومن 

 أمثلة ذلك:
رَةً عُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب   اع َتَمرَ  َما: »قَاَلت   ما روى البخاري ومسلم حديث عائشة  -1 . َشاِهُدهُ  َوُهوَ  ِإالَّ  م 

 مسعناو  املسجد... الزبري بن وعروة أان دخلت: قال . خرجاه من طريق جماهد بن جرب،175«َقط   َرَجبٍ  يف  اع َتَمرَ  َوَما
احلجرة، فذكر سؤال عروة وجواَبا. وقد أورد ابن أيب حامت يف كتابه "املراسيل" نفي مساع جماهد  يف عائشة استنان

عن مجاعة من احملدثني، منهم: شعبة، مث حيىي القطان، مث حيىي بن معني، مث أبو حامت. وذكر منها  من عائشة 
 وسىم حديث يف سعيد بن حيىي لعائشة، وقا من مسع جماهد يكون أن ينكر شعبة "كان أن اإلمام أمحد قال:
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 .(203:ص) حامت أيب البن املراسيل 176

 (.763) موطأ مالك 177

 .(205)ص:للعالئي. جامع التحصيل  :. وانظر(152املراسيل البن أيب حامت )ص: 178

 .(21/125) واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد 179

 :يعين فأنكره، عبةش به فحدثت :سعيد بن حيىي قال عائشة(. حدثتين أو ،عائشة إلينا )أخرجت جماهد عن اجلهين
. قلت: أثبت البخاري ومسلم مساع جماهد عنها بسبب وروده صرحياً 176عائشة" من مسع جماهد يكون أن فأنكره

مع، وهذا احلجرة(، مث ذكره حماورة عروة هلا وهو يس يف عائشة استنان )ومسعناابإلسناد الصحيح املتقدم يف قوله: 
 صريح يف اللقاء بينهما والسماع.

، ق؛ أنه دخل يف مسجد دمش عن أيب إدريس اخلوالين ،عن أيب حازم بن دينار روى اإلمام مالك يف "املوطأ"، -2
 :قال؟ آهلل :فقال !وهللا إين ألحبك هلل :مث قلت عليهمث جئته من قبل وجهه فسلمت فوجد معاذ بن جبل، قال: "

 إين مسعت رسول هللا ف ،أبشر :وقال ،حببوة ردائي فجبذين إليه فأخذ :قال، فقلت: آهلل ؟آهلل :فقال ،آهلل :فقلت
 . 177«َوال ُمتَـَباِذِلنَي يفَّ  ،َوال ُمتَـزَاِورِيَن يفَّ  نَي يفَّ،سِ َوال ُمَتَجالِ  ،قَاَل هللاُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: َوَجَبت  حَمَبَّيِت لِل ُمَتَحابِّنَي يفَّ »يقول: 

مسع أبو : لت أليب، ولكن قال ابن أيب حامت: "قفثبت يف حديث مالك أن أاب إدريس اخلوالين مسع من معاذ 
عبد الرب على . ورد احلافظ ابن 178"فأما الذي عندي فلم يسمع منه خيتلفون فيه، قال: إدريس اخلوالين من معاذ؟

 حدثينف ،جبل بن معاذ بعد أن ذكر أن حجة من نفاه ما نقل عن أيب إدريس قوله )فاتين -من نفى السماع 
 ادهإسن من وأسقط مالك فيه وهم :قوم فقال ،خطأ احلديث هذا أن قوم فقال: "زعم -معاذ(   عن معاذ أصحاب

 وغلط محاز  أبو فيه وهم :آخرون وقال معاذ(. عن مسلم أيب )عن :رواه إدريس أاب أن وزعموا ،اخلوالين مسلم أاب
 رواه وقد ،شيئاً  حلقا من يغين ال وتظنن خترص كله  جبل. هذا بن معاذ لقي أنه اخلوالين(: إدريس أيب )عن قوله يف

 أيب طريق غري شىت وجوه من إدريس أيب عن أيضاً  وروي ،سواء مالك رواه كما  حازم أيب عن مجاعة مالك غري
 ابحلديث العلم أهل عند حازم أيب على وال ،مالك على هذا يف شيء فال ،منه ومسع جبل بن معاذ لقي أنه حازم

 قوله من نهع شهاب ابن حكاه ما فيحتمل ،جبل بن معاذ لقي أنه إدريس أيب عن صح وإذا ،علمه يف واالتساع
  .179كذا"، مث أورد املتابعات  معىن أو ،كذا  حديث يف فاتين أو ،جمالسة وطول لزوم فوت يريد معاذ(: )فاتين

 * الطريق الثالثة إلثبات السماع: نص الراوي أو من روى عنه على مساعه: 
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سنن ابن ماجه  ،(4220سنن النسائي ) ،(1522) سنن الرتمذي  ،(2838سنن أيب داود ) ،(20188) مسند أمحد 180
(3165.) 

 ،(119)ص:. وقرره كذلك ابن معني يف رواية ابن طهمان عنه (4/220) التأريخ برواية الدوري يف معني عن شعبة رواه ابن 181
 دون ذكر تقييده يف الكتاب الذي نقله عنه الدوري يف القول الثاين. (1/130ابن حمرز )ويف رواية 

 .(4/229معني )ابن ونقله الدوري يف التأريخ عن  ،(3/11رواه عن شعبة الفسوي يف املعرفة والتأريخ ) 182

 .(1/247) التاريخ األوسطورواه عنه البخاري يف  (.53:ص) املديين البن العلل  183

 (.1380سنن النسائي ) 184
 (.5471صحيح البخاري ) 185
 (.23/588) هتذيب الكمال :انظر 186

وذلك أبن خيرب الراوي نفسه بسماعه ممن روى عنه، أو يقتصر بذكر مساعه حلديث واحد أو أكثر فينفى ماعداه،  
 ومن ذلك: 

ُكل  »: كان يقول  ن نيب هللا : أروى اإلمام أمحد وأصحاب السنن: من طريق احلسن، عن مسرة بن جندب  -1
َبُح َعن ُه يـَو َم َسابِِعهِ  ،ٍم ُمر هَتٌَن ِبَعِقيَقِتهِ ُغالَ  . وقد تقدم أن احلسن البصري يرسل 180«َومُيَاُط َعن ُه اأَلَذى، َوُيَسمَّىُ  ،تُذ 

ومن مث فانقسم النقاد يف مساعه من مسرة على أربعة أقوال: األول: القول بنفي مساعه منه  عن كثري من الصحابة،
رة لسم كتاب  من عنه لكن حديثه مسرة كذلك، من يسمع مل أنه . الثاين:181احلجاج بن شعبة قول مطلقاً، وهو

مسرة  من مسع . الثالث: أنه182، وهذا قول حيىي بن القطان وابن معني وهذا قول علي بن  ،ومساعه صحيح
قلت:  .184العقيقة، وما عداه فمن كتاب، وهو قول النسائي حديث إال مسرة من يسمع مل أنه الرابع: .183املديين

وهذا القول األخري هو الذي يستند للنص الذي جاء عن احلسن نفسه فصرح بسماعه هلذا احلديث منه، حيث 
أمرين " :الق ،عن حبيب بن الشهيد ،يش بن أنسقر أسند البخاري يف "صحيحه" بعد حديث آخر: من طريق 

 قالبة . وملا أورد أبو185"من مسرة بن جندب :فقال فسألته، ؟ممن مسع حديث العقيقة :أن أسأل احلسن ابن سريين
 على أنس؟ نب قريش على تطعن؟ من "على الرقاشي هذا النص على ابن معني وهو ينفي السماع متاماً، فقال له:

. قلت: واحلسن ليس مبدلس، وإمنا يرسل عمن مل يلقه أو مل يسمع منه، فإذا ثبت 186فسكت" الشهيد؟ بن احلبيب
من قوله، فيصح مساعه منه مطلقًا على مذهب من يرى أن ثبوت اللقاء أو  مساعه يف هذا احلديث من مسرة 

اً، وهو أثبت السماع مطلق السماع ولو مرة واحدة كاف يف إثبات االتصال، وهذا هو منزع علي بن املديين حني
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 (.53:ص) املديين البن العلل 187
 .(2/463) هللا عبد رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل 188

 .(3/107اتريخ ابن معني رواية الدوري ) 189

 .(1/542العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية عبد هللا ) 190

تقدم يف )املبحث الثالث( يف ذكر شروط اتصال األسانيد عند القول الثاين فيمن يشرتاط لصحة االتصال ثبوت اللقاء بني الراوي  191
 ومن روى عنه ولو ملرة واحدة.

واحلسن قد  ،ريهاوغ مرفوعاً  وقد روى مسرة أكثر من ثالثني حديثاً ممن يرى االكتفاء ابللقاء ولو مرة واحدة، فقال: "
 . 187"ومات مسرة يف عهد زَيد ألنه كان يف عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر،؛ مسع من مسرة 

 حدثأ مسعتموين إن هؤالء! َي :يقول العوام بن عباد مسع أنه :اقدالن عمرو روى اإلمام أمحد، قال: "حدثين -2
. ففيه 188اً"واحد حديثاً  فذكر ،جنيح أيب بن حدثنا كذاب ؛   أين فاعلموا ،احلديث هذا غري جنيح أيب بن عن

للقاء اتصريح العوام بسماعه حلديث واحد من ابن أيب جنيح، ومثل هذا ال تنفع معه قاعدة املعاصرة، بل وال قاعدة 
ابن  العوام بتدليس أو إرسال. وملا مل يعرف بن والسماع ملرة إال ببيان الراوي لسماعه من عدمه إذ مل يعرف عباد

. وألن اإلمام أمحد أخص بعّباد وهو 189ح"قد مسع عباد بن العوام من بن أىب جنيمعني قوله هذا أطلق فقال: "
يب عيينة ومسع من واصل موىل أ ،واحداً  من بن أيب جنيح حديثاً مسع عباد بن العوام الذي روى قوله اآلنف، قال: "

 .190"واحداً  حديثاً 
 * الثاين: طرق معرفة اللقاء بني الرواة:   

 وحنتاج للتحقق منه بعدة وسائل:
 : التصريح ابللقاء يف طرق بعض احلديث:الطريق األول إلثبات اللقاء* 
حبيث أتيت يف سياق األحاديث عبارة تفيد أن هذا الراوي الذي روى عن فالن ابلعنعنة لقيه أو رآه أو صلى خلفه  

، نشري 191وحنو ذلك، وقد تقدمت أمثلة يورد فيها البخاري يف "صحيحه" وغريه مثل هذه احلوداث إلثبات اللقاء
  هنا لبعضها ابختصار:
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 (.1866صحيح البخاري ) 192

 (4/80)فتح الباري  193

 (.2122صحيح البخاري ) 194
 .(4/342)الباري  فتح 195
 (.61،62) للبخاري اإلمام خلف القراءة 196
 .(1/12) حجر البن الباري مقدمة فتح 197

بعد حديٍث ذكره ليزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري عبد هللا بن مرثد، عن  -أورد البخاري يف "صحيحه"  -1
 بيان بذلك . قال احلافظ ابن حجر: "واملراد192عقبة" يفارق ال اخلري أبو قول يزيد: "وكان - عقبة بن عامر 

 .193عقبة" من له اخلري أيب مساع
مطعم  بن جبري بن عانف يزيد، عن أيب بن هللا بعد حديث البن عيينة، عن عبيد -أورد البخاري يف "صحيحه"  -2
 البخاري . قال احلافظ ابن حجر: "أراد194"بركعة جبري أوتر بن انفع رأى أنه :هللا أخربين عبيد قول سفيان: "قال -

 . 195جبري" بن لنافع هللا عبيد لقي بيان الزَيدة هذه إبيراد
 بن عمران نع أوىف أيب بن زرارة عن قتادة، عن بعد حديث شعبة، -"القراءة خلف اإلمام" ذكر البخاري يف  -3

. وال عالقة هلذا يف موضوع القراءة لكنه أورده 196اخلز" يلبس حصني بن عمران قول زرارة: "رأيت - حصني 
 عمران. لقي قد إلثبات أن زرارة

 من راو اعمس ليبني إال مجلة ابلباب له تعلق ال الذي احلديث خرج عن البخاري: "رمبا  حجر ابن احلافظ قال
 . 197معنعناً" شيئاً  ذلك قبل له أخرج قد لكونه شيخه

 
 : تنصيص األئمة على حتقق اللقاء:الطريق الثاين إلثبات اللقاء* 
أي أن ينص أئمة النقد على لقاء الراويني، فيحكم ابالتصال عند من يكتفي لصحة االتصال ابللقاء مع األمن  

من التدليس، وقد خيالفه من يشرتط السماع لصحة االتصال، وإن أثبت الرؤية واللقاء، وهذا كثري جداً عند أدىن 
 مطالعة لكتب"املراسيل" ومن ذلك:
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 .(193:ص) حامت أيب البن املراسيل 198
 .(134العلل الكبري للرتمذي )ص: 199
 .(2193) واحلاكم يف املستدرك ،(595) والطرباين يف املعجم الكبري   ،(1519) رواه الشاشي يف مسنده 200

 (.45:العلل )ص 201

عائشة"، وروى  من يسمع ومل ،رؤية عباس ابن بيه أنه قال عن أيب الزبري املكي: "رأىروى ابن أيب حامت عن أ -1
.  لكن البخاري أثبت 198عباس" ابن من يسمع مل املكي الزبري أبو "يقولون :قال عيينة بن إبسناده عن سفيان

 ؟ع عائشة وابن عباسري مسأبو الزبمساع أيب الزبري من ابن عباس لثبوت اللقاء بينهما حني سأله الرتمذي، فقال: "
يف حديث  وقد جاء لقاء أيب الزبري مع ابن عباس  .199"وإن يف مساعه يف عائشة نظراً  ؟أما ابن عباس فنعم :قال

 الساعدي، أسيد ابأ مسعت: قال املكي، الزبري أيب عن طهمان، بن رواه الشاشي والطرباين واحلاكم من طريق: إبراهيم
 أحداً  أن أظن نتك  ما عباس: ابن القول. فقال له وأغلظ أسيد أبو فقال ابلدينارين، ابلدينار يفيت عباس وابن

 .200أسيد" أاب َي هذا مثل يل يقول  هللا رسول من قرابيت يعرف
وأصحاب زيد بن اثبت الذين  " من الرواة، فقال: فيمن ثبت أنه لقي زيد بن اثبت  علي بن املديين فّصل -2

وعروة بن  ،ملسيبسعيد بن ا :اثنا عشر رجالً  ،ومنهم من مل يلقه، منهم من لقيه ،بفتواهكانوا أيخذون عنه ويفتون 
والقاسم  ،بد هللاوعبيد هللا بن ع ،وأابن بن عثمان ،وسليمان بن يسار ،وخارجة بن زيد ،وقبيصة بن ذؤيب ،الزبري

 ،د هللا بن عوفوطلحة بن عب ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وأبو بكر بن عبد الرمحن ،وسامل بن عبد هللا ،بن حممدا
وقبيصة بن  ،لزبريوعروة بن ا ،سعيد بن املسيب :وثبت عندان لقاؤه فأما من لقيه منهم  وانفع بن جبري بن مطعم.

 يلقومل يثبت عندان من الباقني مساع من زيد فيما أ وسليمان بن يسار. ،وأابن بن عثمان ،وخارجة بن زيد ،ذؤيب
  .201"إال أهنم كانوا يذهبون مذهبه يف الفقه والعلم ،إلينا
ملدلس : وجود رواية الراوي عن شيخه يف الكتب اليت تشرتط اللقاء بني الراوي غري االطريق الثالثة إلثبات اللقاء* 

وشيخه، أو الكتب اليت تشرتط ثبوت السماع بني الرواة يف كل ما خترجه ولو كان الراوي مدلساً، وهذا يتضمن 
 إثبات اللقاء وزَيدة السماع: 

 " الصحيح"ند علماء احلديث: أن البخاري يشرتاط يف كتابه : من يشرتط اللقاء: قد علم ابالستقراء املتقرر عاألول
أن ال خيرج احلديث إال إذا ثبت اللقاء بني مجيع الرواة يف سلسلة اإلسناد، لذا إذا كّنا تتبع إثبات لقاء راٍو من آخر، 

ما ؛ ألن همث وجدان هذه السلسة خمرجة يف "الصحيح" على سبيل االحتجاج، فإننا نستفيد منه ثبوت اللقاء بين
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 . (20/229هتذيب الكمال ) 202
 .(2/141هتذيب الكمال ) 203

 .(3/1000التعديل والتجريح ) 204
 .(1/356) والتجريح التعديل 205

 كما تقدم يف هذا املبحث.مع مالحظة أن البخاري قد خيالفه من ال يشرتط ثبوت اللقاء حىت يسمع   206

البخاري كفاان مؤنة التفتيش، ونستطيع معرفة ذلك ابلرجوع إما لكتاب "هتذيب الكمال" يف ترمجة الراوي فرمبا 
وجدان املزي وضع أمام روايته عن شيخه رمز "صحيح البخاري"، أو لكتب رجال البخاري اليت تذكر موضع رواية 

وع البحث خ الذين روى عنهم هذا الراوي فيها، فرمبا ذكر موضالراوي يف "الصحيح" مقروانً بشيوخه، فنتتبع الشيو 
 فيهم. ولنضرب مثااًل على ذلك لتقريب املعىن:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ، عن عمران بن احلصني ،اجسّ عن عقبة بن وَ  ،إبراهيم بن أيب عبلة روى الطرباين من طريق:  -
عبلة عن عقبة بن  . فلو أردان أن نتحقق من لقاء ابن أيب«َشاَر ِإلَي ِه اِبأَلَصاِبعِ َكَفى اِبل َمر ِء ِمَن الشَّرِّ َأن  يُ » :هللِا 

 (، فسنرجع إىل ما ذكرانه آنفاً:َوّساج(، ومن لقاء )ابن وساج من عمران 
 أواًل: لقاء ابن أيب عبلة من عقبة بن َوّساج: فنرجع لرتمجة أحدمها فننظران يف شيوخ األول أو تالميذ الثاين:

فعند الرجوع لكتاب "هتذيب الكمال" يف ترمجة عقبة بن وّساج، وجدان أن املزي ذكر إبراهيم بن أيب عبلة يف  -أ
. فرمز له مبا يفيد أن رواية ابن أيب عبلة عنه يف صحيح 202"روى عنه: إبراهيم بن أيب عبلة )خ(الرواة عنه، فقال: "

 .203يب عبلة يف ترمجته سنجد نفس األمرالبخاري. وكذلك لو رجعنا ملن روى عنهم إبراهيم بن أ
وعند الرجوع لكتاب "التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح" للباجي، يف ترمجة عقبة  -ب

عن  نيب أخرج البخاري يف هجرة ال ،خرج اىل الشام عقبة بن وساج الربساين البصري:بن َوّساج لوجدانه قال: "
. وقال حنو ذلك يف 204"عن أنس بن مالك وهو حديث واحد مل أر له غريه وأيب عبيد عنه، إبراهيم بن أيب عبلة،

 .206. فكفاان البخاري بذلك مؤنة إثبات اللقاء205ترمجة ابن أيب عبلة
 :اثنياً: لقاء عقبة بن َوّساج من عمران 

يف شيوخه،  عمران عند الرجوع لكتاب "هتذيب الكمال" يف ترمجة عقبة بن وّساج، وجدان أن املزي ذكر  -أ
 ،حصني عمران بن ،وعبد هللا بن حمرييز ،روى عن: أنس بن مالك )خ(، وعبد هللا بن عمرو بن العاصفقال: "
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 .(20/228هتذيب الكمال ) 207

 .(1/3صحيح ابن خزمية ) 208
 .(3/186صحيح ابن خزمية ) 209
 .(1/151) حبان ابن صحيح 210
 .(1/162صحيح ابن حبان ) 211

 

فلم يرمز إال لروايته عن أنس، وأخلى البقية مما يدل أنه ليس له رواية  .207"وأيب الدرداء ،وأيب األحوص اجلشمي
 اج للطرق اآلنفة يف إثبات االتصال أو نفيه. يف الكتب الستة. فعند ذلك حنت عن عمران 

كذلك عند الرجوع لكتاب "التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح" للباجي يف ترمجة   -ب
عن أنس بن مالك وهو حديث فقال: " عقبة بن َوّساج اآلنفة جنده مل يذكر له رواية يف البخاري إال عن أنس 

 ".واحد مل أر له غريه
من يشرتط السماع: نص ابن خزمية وابن حبان على أهنما ال خيرجان احلديث يف "صحيحيهما" إال إذا ثبت الثاين: 

 عندمها اتصال اإلسناد يف مجيع رواة اإلسناد ولو من مدلس:
صر تصر املختخم يف أول مقدمة "صحيحه" مبيناً شرطه من اسم كتابه: ")كتاب الوضوء(:  بن خزميةقال احلافظ ا 

وال جرح  من غري قطع يف أثناء اإلسناد، إليه  بنقل العدل عن العدل موصوالً  عن النيب  ،من املسند الصحيح
املختصر من املختصر من  :(كتاب الصياموقال أيضاً: ") .208"يف انقلي األخبار اليت نذكرها مبشيئة هللا تعاىل

وال  ،من غري قطع يف اإلسناد ،إليه  العدل موصوالً  على الشرط الذي ذكران بنقل العدل عن املسند عن النيب 
أو  اً إما لشك يف مساع راو من فوقه خرب  ،جرح يف انقلي األخبار إال ما نذكر أن يف القلب من بعض األخبار شيء

رب لعلم بذكر خفإان ال نستحل التمويه على طلبة ا ،وال جرح فنبني أن يف القلب من ذلك اخلرب ،راو ال نعرفه بعدالة
 . 209فيغرت به بعض من يسمعه" ،غري صحيح ال نبني علته

، من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف اإلسناد الذي خيرجه يف "صحيحه" "صحيحه" يف مقدمة ذكروأما ابن حبان ف
"إذا صح عندي خرب من رواية مدلس أنه بني  . وقال كذلك:210التدليس" عن خربه املتعرى: فقال منها: "اخلامس

 .211ه، ال أابيل أن أذكره من غري بيان السماع يف خربه بعد صحته عندي من طريق آخر"السماع في
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 .(66العلل البن املديين )ص: 212
 .(160)ص:عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 213

وعلى هذا فإذا وجد الراوي قد روى عن شيخ معني ووجدان روايته عنه عند ابن خزمية أو ابن حبان يف  
"صحيحيهما"، فإننا جنعل ذلك قرينة قوية على ثبوت اللقاء بينهما ؛ ألن هاذين احلافظني اشرتاط اتصال اإلسناد 

خه ملعني الذي خرجاه ألنه قد يسمع من شييف رواة أحاديثهما، وهذا من حيث املتون ال يفيد إال يف احلديث ا
فيهما ويدلس أحاديث أخرى مل يذكراها، لكنه يفيد يف إثبات لقاء الراوي عن شيخه ؛ ألهنما إذا أثبتا السماع يف 

 هذا احلديث املعني، فثبوت اللقاء بينهما من ابب أوىل. 

 * الثالث: طرق معرفة املعاصرة بني الرواة:
 عدة طرق:وحنتاج للتحقق منها ب

 * الطريق األول إلثبات املعاصرة: نص األئمة على املعاصرة:
وتقدم أن مسلمًا يكتفي ابملعاصرة إلثبات االتصال، وهي أن يكون أدرك زمن من روى عنه حبيث ميكن ملثله  

وط: أن ر السماع منه فال يكون صغرياً حبيث ال ميكنه السماع عند موته، لكنه اشرتط لصحة هذه املعاصرة ثالثة ش
ال يكون الراوي مدلسًا عن شيوخه.  مع إمكان اللقاء ولو مل يثبت. وعدم وجود ما يدل على امتناع وقوع مثل 
هذا اللقاء. ورمبا وجدان من النقاد من خيالفه، فهم وإن اعتنوا بذكر إدراك الرواة بعضهم لبعضهم كثرياً، إال أهنم 

تصال يثبت له مساع  بناء على اشرتاط اللقاء أو السماع يف صحة اال يفرقون بني من مسع، وبني من لقي أو رأى ومل
 عندهم: 

 لبيت،ورأى أاب سعيد اخلدري رآه يطوف اب. عطاء بن أيب رابح لقي عبد هللا بن عمربن املديين: "قال علي لذا  
ال من أم سلمة و  اجلهين،ومل يسمع من زيد بن خالد ، ورأى عبد هللا بن عمرو .وابن عباس ،وجابراً  ومل يسمع منه،

   .212"ومل يسمع من أم كرز شيئاً . ومسع من عبد هللا بن الزبري وابن عمر. وال من أم هاينء
ن يكون وما ميكن أ ألنه قدمي،؛ ومل يدرك عاصم بن عدي  مل يسمع الشعيب من ابن عمر،وقال ابن أيب حامت: " 

 .213"وال أعلم مسع الشعيب ابلشام إال من املقدام أيب كرمية ،مسع من عوف بن مالك األشجعي
 لذا سأذكر نصوص النقاد يف اإلدراك، مث أمثل مبثال تتضح فيه املعاصرة عند مسلم: 
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 .(3/63) هللا عبد رواية الرجال ومعرفة العللرواه عنه اإلمام أمحد يف  214

 .(3/352) الدوري معني رواية ابن اتريخ 215
 .(44:ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 216
 .(241:ص) للرتمذي الكبري ترتيب العلل 217
 .(240:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 218
 .(36العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي )ص: 219

 .(5/368) احلديث عن أبيه حامت يف علل أيب رواه ابن 220

 .(82املراسيل )ص: يف حامت أيب رواه ابن 221

األول: نصوص اإلدراك: النقاد يعتنون بذكر اإلدراك بني الرواة: فإذا سئل أحدهم هل مسع الراوي عمن روى عنه؟ 
 ا نفى السماع ورمبا سكت:فيجيب أنه أدركه، فرمب

 قد يذكرون اإلدراك ويسكتون عن السماع، ومثاله: -1
 .214أدركه" كان  قد :قال ؟الربيع من لسفيان: مسعه مهدي وذكر أثراً: "قلت بن الرمحن عبد قال 
 :ليحىي تالكوىف. قل سويد بن عرار من الوليد بن شجاع بدر أبو مسع قد يقول: حيىي وقال الدوري: "مسعت 

 .215نعم" أدركه؟ فقال:
 .216أدركه" قد :قال ؟مسلمة بن حممد من احلسن مسع "هل وسئل أبو حامت:  
 .217قدمي" يسار بن عطاء,  أدركه يكون أن "ينبغي فقال: واقد؟ أاب هل أدرك يسار بن وسئل البخاري عن عطاء 
 قد يذكرون اإلدراك أو الرؤية وال يقفون على السماع، ومثاله: -2
أنًسا(،  )رأيت :قال :رآه قال: قد ؟أنس من مسع كثري  أيب بن "حيىي :حنبل بن أمحد هللا عبد أليب قال األثرم: قلت 

 .218أم" منه مسع أدري وال
وب قد أي: مث قال .وأما مساع فال أعلم قد رآه،" فقال:، مسع ابن عون من أنس شيئاً وسئل اإلمام أمحد أيضاً:  

 . 219"ال أدري ويونس قال: .ومل يسمع رآه،
 .220منه" مساعه ينب ومل ،أدركه عمر؟ قال: ابن أدرك بريدة "ابن وسئل أبو حامت: 
 وقد يذكرون اإلدراك أو الرؤية وينفون السماع لعدم حتققه، ورمبا ذكروا السبب: -3
لي رؤية مبكة يصإمنا رآه   يسمع من أنس بن مالك،"مل األعمش:عن سليمان بن مهران قال علي بن املديين  

 .221"فإمنا يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس فأما طرق األعمش عن أنس، خلف املقام،
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 .(12/231) النبوية العلل يف رواه الدارقطين 222
  .(241:ص) رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 223
 .(187: ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 224

 .(88:ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 225
 .(192:ص)عن أبيه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 226
 .(180:ص)عنه  رواه ابن أيب حامت يف املراسيل 227

 بن "حبيب :(192:ص) ومن احلجة اتفاق النقاد على عدم السماع راٍو من آخر كما قال أبو حامت فيما روى ابنه يف  املراسيل 228
 أهل واتفاق ذلك لىع اتفقوا قد احلديث أهل أن غري ،منه أكرب هو ممن مسع قد وهو ،الزبري بن عروة من السماع له يثبت ال اثبت أيب

 ".حجة يكون شيء على احلديث

  هو الشيخ: قال مرسل، قال: عنه؟ يروي فإنه مالك، بن أنس "لقي السائب: بن عطاء وسئل حيىي بن معني عن 
 .222يلقه" ومل أدركه، كبري

 .223رآه" قال ؟منه مسع هل ،مالك بن أنس عن كثري  أيب بن وسئل كذلك: "حيىي 
 وهذا ابلشام ذاك ،منه مسع أظنه وال ،أدركه قد قال: ؟الدرداء أيب من "مسع :سريين ابن وسئل أبو حامت عن 

 .224ابلبصرة"
 كان  لدرداءا شيء. أبو مساع حيكي وال ،أدركه :شيئاً؟ قال الدرداء أيب من مسع وائل أبو :وقال أيضاً: "قلت أليب

 . 225حنبل" بن أمحد يقول كما  هو ،قال: ال ؟يدلس قلت: كان ابلكوفة. كان  وائل وأبو ابلشام
 أكرب هو نم وأدرك أدركه قد ،يدركه مل ألنه ال شيئاً، عثمان بن أابن من يسمع مل الزهري :أيب وقال أيضاً: "قال

 .226منه" السماع له يثبت ال منه، ولكن
 .227شيئاً" منه يسمع ومل ،"أدركه :قال ؟األعرج من مسع هل سعد: بن الليث عن زرعة أبو وسئل

واملقصود هنا: أن كل غري مدلس ثبت إدراكه ملن روى عنه وأمكن لقاؤه به، فإدراكه ومعاصرته جترى على االتصال  
، 228على مذهب مسلم ولو مل يثبت لقاؤه أو مساعه منه، إال ما قامت احلجة والبينة فيه على امتناع السماع أو اللقاء

اه أئمة النقد من السماع فهو مبين على اشرتاطهم وجود التصريح به يف رواَيت الراوي عمن روى عنهم وأكثر ما نف
 بعد تتبع األسانيد، وال يلتزم مسلم بذلك فيما قرره يف "مقدمة صحيحه" إذا توفرت شروطه الثالثة اآلنفة الذكر.

َا  أبيه طاوس بن كيسان، عن عائشة  الثاين:  مثال لثبوت املعاصرة: روى مسلم من طريق: ابن طاوس، عن َأهنَّ
ِ بـَع َد ال َعص رِ  ملَ  َيدَع  َرُسوُل هللِا » :قَاَلت   َعَتني  . قلت: أخرج مسلم حديث طاوس عن عائشة مع عدم ثبوت «الرَّك 
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 .(13/373)للمزي  الكمال هتذيب :انظر 229
 .(99)ص: عن أبيهاملراسيل رواه ابن أيب حامت يف  230
 .(99املراسيل )ص:رواه ابن أيب حامت يف  231
 .(2/129املعرفة والتأريخ ) رواه الفسوي يف 232

 .(119:ص)يف علم الرواية  الكفاية يف أخرجه اخلطيب :طريقه ومن ،(1/169) الرجال يف ضعفاء الكامل يف عدي رواه ابن 233
 .(1/54) دمشق ابن عساكر يف اتريخ :ومن طريقه ،(119:ص) الرواية علم يف رواه اخلطيب يف الكفاية 234

اصرها عمساعه منها، واعتمد مسلم على إثبات االتصال بثبوت املعاصرة وإمكان اللقي من وجهني: األول: أنه 
هـ(، قبلها أو 30يعين أنه ولد حبدود ) .229سنة وسبعون بضع مات يوم لههـ(، و 106قطعاً فهو قد مات سنة )

هـ(، وعمر طاوس حينها يقارب ثالثني سنة. الثاين: نص النقاد على 57بعدها بيسري. وعائشة قد ماتت سنة )
 منز  يعين - أدرك وقد شيًئا، عثمان من يسمع مل "طاووس ، قال أبو حامت:قدم طاوس وأنه قد أدرك زمن عثمان 

 قال: ًئا؟شي عنها هللا رضي عائشة من طاووس "مسع: ومع ذلك قال حيىي بن معني وسئل. 230قدمي" ألنه - عثمان
قلت: ابن معني وابن املديين ال  .232عائشة" من مسع وال ،موسى أاب يلق "مل علي بن املديين: . وقال231أراه" ال

ينفيان معاصرة طاوس للعائشة قطعاً، وهو واضح من كالم ابن املديين فإنه نفى السماع ال اللقاء، لكن األول 
  يشرتط السماع، والثاين يشرتط اللقاء، ومسلم اكتفى: بثبوت املعاصرة وإمكان اللقاء.

 والدة الراوي ووفاة الشيخ:* الطريق الثاين إلثبات املعاصرة: معرفة أتريخ 
  : وفيات الرواةالدة و و ؤلفة لتحديد لنوعني من الكتب امليرجع وللتحقق من معرفة أتريخ والدة الراوي ووفاة شيخه  

الوفاة ورمبا  (، فإنه يُذكر فيها أقوال النقاد يف أتريخاجلرح والتعديليف كتب الرتاجم و ) .(خاصة ابلوفيات)كتب 
ه وعاصره وَبذا يعلم هل أدرك الراوي شيخأو يذكرون أتريخ الوفاة وعمر الراوي، فيستدل به على والدته،  .الوالدة

وأمكنه السماع منه، فإن مل يكن مدلسًا وال وجدت قرينه تدل على نفي السماع حكم ابالتصال على مذهب 
 مسلم ومن وافقه، وإال تبني التدليس أو الكذب.

 .233التاريخ" هلم استعملنا الكذب الرواة استعمل اقال سفيان الثوري: "مل 
  .234"عنه كتب  من وسن سنه احسبوا يعين:,  ابلسنني فحاسبوه الشيخ اهتمتم إذا: "غياث بن قال حفص 
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 بن حسان بغداد اتريخ من ]النسختني[ يف "كذا :(55/ 1) عساكر البن دمشق قال ابن عساكر اتريخ ،)حسان(يف األصل  235
 زيد". بن محاد وأظنه ،زيد

اتريخ  يف عساكر ابن :طريقه ومن ،(1/131)السامع  وآداب الراوي ألخالق واجلامع( 7/369) اتريخ بغداد يف اخلطيب رواه 236
 (.1/54)دمشق 

 .(1/26مسلم ) صحيحمقدمة  237

 .(118/ 1شرح النووي على مسلم ) 238
. وتقدم ما )يف فوائد التاريخ( :حتت عنوان (1/55الوايف ابلوفيات ). وذكره الصفدي يف (381معرفة أنواع علوم احلديث )ص: 239

يف قصة ( 1/54)اتريخ دمشق  يف عساكر وابن ،(119:ص) واخلطيب يف الكفاية ،(6/133) والتعديل رواه ابن أيب حامت يف اجلرح
 تكذب ال :عدانم بن فقال له عفري,  أرمينية غزاة يف ومائة مثان سنة لقيته: وقال,  معدان بن كذب راو ادعى مساع خالد  يف إثبات

 سنني.  أبربع موته بعد لقيته أنك تزعم وأنت ،قط أرمينية يغز ومائة ومل أربع سنة يف معدان بن خالد مات

 للشيخ نقول التاريخ مبثل الكذابني على نستعن يقول: مل زيد بن 235"مسعت ]محاد[ :الزَيدي حسان وقال أبو 
  أبو حسان: قال كذبه.  من صدقه عرفنا مبولده أقر ولدت؟ فإذا كم  سنة

  .236سنة" ستني من أعلمه فأان التاريخ يف فأخذت
 ومن أمثلة ذلك: 

هللا بن عبد الرمحن الدَّارمي قال: مسعُت أاب نعيم و  قال:" حدَّثين عبدفمسلم يف مقدِّمة "صحيحه"، ما روى  -1
ثنا أبو وائل  ذكر املعلَّى بُن ُعرفان فقال: بُِعَث بعد  فقال أبو نعيم: "أتُراهُ  قال: خرج علينا ابن مسعود بصفِّني،حدَّ

: "معىن هذا الكالم أنَّ [ابب الكشف عن معايب الر واة]على هذا الكالم يف  ، قال النَّووي معلِّقاً 237املوت؟!"
علَّى كذب على أيب وائل يف قوله هذا ؛

ُ
َ سنة اثنتني وثالث امل ث وثالثني، سنة ثال :ني، وقيلألنَّ ابن مسعود تـُُويّفِ

علي بعد ذلك  قول األكثرين، وهذا قبل انقضاء خالفة عثمان بثالث سنني، وِصفِّني كانت يف خالفة واألول
 .238املوت" بسنتني فال يكون ابن مسعود خرج عليهم بِصفِّني إال أن يكون بُعث بعد

كشي ال: ملا قدم علينا أبو جعفر حممد بن حامت ال"روينا عن احلاكم أيب عبد هللا ق :ابن الصالحاحلافظ قال  -2
مسع هذا الشيخ  :وحدث عن عبد بن محيد، سألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة ستني ومائتني، فقلت ألصحابنا

 .239من عبد بن محيد بعد موته بثالث عشرة سنة"
 الوفاة:* ومن األحاديث اليت صححها مسلم بناء على املعاصرة مبعرفة أتريخ الوالدة و 
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 (.922صحيح مسلم ) 240

 .(12/456) ،(7/71هتذيب التهذيب ) :انظر 241
 .(1/34صحيح مسلم )مقدمة  242
 (.663صحيح مسلم ) 243

 .(64العلل )ص: 244

 .(1/188) ،(6/278) التهذيب هتذيب :انظر 245

هلا وهي تريد أن تبكي أاب سلمة  ال ق : قالت أم سلمة :قال ،عبيد بن عمريما رواه مسلم من طريق:  -1
« : َُرَجُه هللُا ِمن ه ًتا َأخ  ِخِلي الشَّي طَاَن بـَيـ  . قلت: عبيد بن عمر مل يثبت تصرحيه ابلسماع أو 240«؟أَتُرِيِديَن َأن  تُد 

إلثبات االتصال ابملعاصرة وإمكانية اللقاء، حيث إن أم سلمة ماتت يف سنة ، واكتفى مسلم لقاء أم سلمة 
ر بعدها عبيد بن عمري حىت سنة )61) حيث املعاصرة ظاهرة جلية. ولكن مسلم استدل مبا  241هـ(68هـ(، وُعمِّ

 ري،موأسند عبيد بن عهو أوضح من ذلك وهو قدم مولده ؛ حيث قال مستداًل على صحة االتصال ابملعاصرة: "
. فأثبت مسلم االتصال "242وعبيد بن عمري ولد يف زمن النيب ، حديثًا  عن النيب ،  عن أم سلمة زوج النيب

ة أم سلمة تاريخ وفاالقدمية، مقارنة بمبعرفة اتريخ والدة عبيد بن عمري ، وذلك تحقق معاصرة عبيد ألم سلمة ب
، .وهو ليس مبدلس وال يرسل 
ِإيّنِ أُرِيُد َأن  قال للذي قال:  : أن النيبَّ  عن أيب بن كعب ،أيب عثمان النهديوروى مسلم من طريق:  -2

ِلي ِجِد َوُرُجوِعي ِإَذا َرَجع ُت ِإىَل َأه  َتَب يل مَم َشاَي ِإىَل ال َمس  . قلت: أبو عثمان 243«لَّهُ َقد  مَجََع هللاُ َلَك َذِلَك كُ » :يُك 
، واكتفى مسلم إلثبات االتصال النهدي عبد الرمحن بن مل مل يثبت تصرحيه ابلسماع أو لقاء أيب بن كعب 

أبو عثمان النهدي عبد " املديين: بن عليومل يره، قال  ابملعاصرة وإمكانية اللقاء، فأبو عثمان أسلم يف عهد النيب 
يب وروى عن أيب موسى وعن أ، وأسامة ي عمر وابن مسعود وأاب بكر وسعداً لق ثقة، وكان جاهلياً  الرمحن بن مل،

هـ( و 95. وقد ذكروا أنه تويف ما بني سنة )"244أيب بن كعب وقد أدرك النيب : وقال يف بعض حديثه بن كعب،
قطعية ال شك  245فمعاصرته أليب بن كعب الذي مات سنة قبل الثالثني للهجرة ومائة ثالثني ابن هـ(، وهو100)

 الصائغ و رافعوأب النهدي أبو عثمان وهذافيها، ولذا قال مسلم  مستداًل على صحة االتصال ابملعاصرة الثابتة: "
 إىل نزال حىت األخبار عنهم ونقال جرا، هلم البدريني من  هللا رسول أصحاب وصحبا اجلاهلية أدرك ممن ومها -
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 .(1/34صحيح مسلم )مقدمة  246
 . واحلديث ذكره يف املتابعات.(2630صحيح مسلم ) 247

وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا عن  ،. وقد عاصر عراك بن مالك عائشة يف املدينة(162:ص)رواه ابن أيب حامت يف املراسيل  248
 وابقي ما أخرجه عنه يف كله بينهما عروة. ،متابعة ولكن ، (2630)عائشة 

 (. 1445( )737) ،(334صحيح مسلم ) 249
 .(19/549) للمزيهتذيب الكمال  :انظر 250

فاعتمد مسلم على  ،يف رواية )طاوس عن عائشة( يف مسلم :تقدم يف )طرق معرفة املعاصرة بني الرواة( السابق اً رابع مثاالً  وانظر 251
سنة  فيكون عمره عند وفاة عائشة  ،سنة وسبعون بضع وله ،هـ(106إثبات االتصال أبن طاوس عاصرها حيث قد مات سنة )

  هـ( يقارب ثالثني سنة.57)
 يف "الصحيحني". ثبت مساعه من أيب هريرة وقد  (.2/107الراية ) نصب :انظر 252

 يف نسمع حديثًا، ومل  النيب عن كعب  بن أيب عن منهما واحد كل  أسند قد - وذويهما عمر وابن هريرة أيب مثل
 .246شيًئا منه مسعا أو أبياً  عاينا أهنما بعينها رواية
قال عن املسكينة اليت أعطت ابنتيها صدقة  النيب  أن :عن عائشة ،عراك بن مالكمن طريق:  روى مسلم  -3

َنَّةَ ِإنَّ هللاَ َقد  : »التمرات وتركت نفسها . وقد نفى بعض النقاد مساعه 247«أَو  َأع تَـَقَها َِبَا ِمَن النَّارِ  ،أَو َجَب هَلَا َِبَا اجل 
لعدم ثبوت مساعه منها يف األحاديث، وأن جلَّ رواَيته يدخل عروة بن الزبري بينهما، ولذا قال اإلمام  من عائشة 

قلت: خرج مسلم ثالثة أحاديث عن عراك  .248"عروة عن يروي إمنا ولعائشة؟ له ما عائشة؟ مسع أين "من: أمحد
هـ( يف خالفة يزيد بن عبد 104-101، لكن املقصود هنا أن معاصرته ظاهرة فقد تويف ما بني )249عن عائشة

( سنة تقريباً، فال بد أن يكون 44، فبني وفاتيهما )هـ(57سنة ) ، ووفاة عائشة 250امللك وقد كرب وشاخ
. لذا 251أكثر ما دام أنه شاخ وهرم، وهو يف املدينة كذلك، فاملعاصرة واملساكنة ظاهرةعاصرها مبثل هذا العمر أو 

 ، سنة واحدةهريرة تويف هو وعائشة يف وأبو ،وقد ذكروا مساع عراك من أيب هريرة ومل ينكروه: "ابن دقيق العيد قال 
 . 252"فال يبعد مساعه من عائشة مع كوهنما يف بلدة واحدة

 * الطريق الثالثة إلثبات املعاصرة: معرفة طبقة الراوي وشيخه: 
ذه الطبقات مبين فمعرفة ه املشايخ.يف األخذ عن اشرتكوا فعبارة عن مجاعة تعاصروا زمناً، واملقصود ابلطبقة هنا  

لراوي الذين مسع افإن مل توجد الوالدة وال الوفاة اعتمدوا على وضعها بتحديد شيوخ  ،والوفيات على معرفة املواليد
يف طبقة ال منهم و تالميذه الذين رووا عنه، خاصة القدماء من الشيوخ والصغار من التالميذ، فابن حبان قسم
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 .(514،536:ص) التهذيب تقريب 253

 .(6/476) لتاريخ الكبريا 254
 .(1/200موضح أوهام اجلمع والتفريق ) 255
 .(585:ص) التهذيب تقريب ،(31/160) الكمال انظر  هتذيب 256

ا صنعه احلافظ . وأدق منه ممث أتباعهم، وهكذا مث التابعني طبقة، جعل الصحابة طبقة،فعلى األجيال "الثقات" 
قسم طبقة ف يخ،حبسب تقارب السن ولقاء املشابقات يف مقدمة كتابه حني قّسم الط "التقريب"يف كتابه ابن حجر 

التابعني مثالً إىل أقسام: الطبقة الكربى كابن املسيب، مث الوسطى كابن سريين، مث طبقة تلي الوسطى جل  روايتهم 
م لقاء أحد من عن كبار التابعني كقتادة، مث الطبقة الصغرى منهم كاألعمش، مث طبقة عاصروا الصغرى ومل يثبت هل

 أو عشرين،و األكثر وهحدد الطبقة بعشر سنوات وأما الذهيب يف كتابه "أتريخ اإلسالم" فقد الصحابة كابن جريج. 
 ن النيب روى رجل علو كما فيذكر يف كل طبقة من مات فيها. ومبعرفة الطبقات تتبني املعاصرة من عدمها  

 .فكذلك كذا إذا وجدانه يف طبقة أتباع التابعني وروى عن الصحابة عرفنا أنه مرسل، و  طبقة التابعني فوجدانه من
تبني الرفاعي يروي عن معاذ بن هشام الدستوائي، فإننا سنحممد بن يزيد هشام  فعلى سبيل املثال: لو وجدان أبو

وذلك أبن نذهب لرتمجتهما يف "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر، فنجد أنه املعاصرة عن طريق الطبقات، 
ذ الذي هو األتباع، وروى عن شيخه معا تبع عن اآلخذين كباروضع أبو هاشم الرفاعي يف "الطبقة العاشرة"، وهم  

فإذا كان أبو هاشم ، فيتبني لنا هنا أن املعاصرة ظاهرة جلية. 253كبار أتباع التابعنيمن "الطبقة التاسعة"، وهم   
 ليس مبدلس، ومل توجد قرينة متنع اللقاء، فهو متصل على مذهب مسلم ومن وافقه.

 يف معرفة املعاصرة، وبيان االتصال واالنقطاع،  ومن أمثلة داللته على املعاصرة:جداً  مٌ مهالرواة  معرفة طبقات* ف
ِلم احلليب اخلفاف أَبُو خملد َعن  واصل األحدب وا: "عطاء ب ن "اإلمام البخاري يف: "التاريخ الكبري قول   ألعمش"،ُمس 

ِلم القاص الصَّنَـَعاينّ، وال أعرفه" . وتعقبه اخلطيب أبهنما اثنان كل منهما 254مث قال: "ويَقاَل أيًضا: عطاء ب ن ُمس 
 مسلم احلليب، نفوهم البخاري إذ خلط ذكر عطاء بن مسلم الصنعاين بعطاء بفقال: " من طبقة غري طبقة اآلخر،

وروى  أما الصنعاين فقدمي مسع وهب بن منبه، وبينهما فرق واضح، وذلك أهنما اثنان كل واحد منهما غري صاحبه،
وهب بن منبه فإذا هو فنظران إىل  .255"عنه حممد بن عمرو بن مقسم الصنعاين شيخ حدث عنه علي ابن املديين

، ومات سنة ما سريين كاحلسن وابن  ،الطبقة الوسطى من التابعني "، وهيالثالثةعند احلافظ ابن حجر من "الطبقة 
هي و  "الطبقة الثامنة"إذا هو عنده احلافظ ابن حجر من ف. ونظران إىل اخلفاف 256هـ(114-110بني سنة )
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 .(20/105) الكمال هتذيب 257

 الكاهلي. األسدي رافع بن وهو املسيب ،(532:ص) التهذيب تقريب :انظر 258
 الطبقات. :الثالث ،)مصادر معرفة اتصال األسانيد( :وسيأيت مزيد من األمثلة يف املبحث التايل 259
 .مساع من األعمش وال من الزهري أنه ال يثبت له :(115)ص: البنه املراسيلقال أبو حامت كما يف كتاب  260

 .(14/337) الكمال هتذيب 261

هـ(، ونظران يف طبقة شيوخه عند احلافظ املزي يف كتاب "هتذيب 290)الوسطى من أتباع التابعني، وأنه مات سنة 
، ولعله عّمر، وأما الباقون: فما بني 258، فإذا شيوخه على طبقات: واحد فقط من "الطبقة الرابعة"257الكمال"

"اخلامسة" وهم اثنان، حىت "الثامنة"، وغالبهم من "السابعة". فلم يثبت أنه روى عن أحد من "الطبقة الثالثة" اليت 
ني: ن حيث الزمن والطبقة، ويبعد أيضاً من وجههي طبقة وهب بن منبه، فظهر صحة كالم اخلطيب البغدادي م

( سنة وهذا مما يبعد معه أنه أدركة. الثاين: أن اخلفاف كويف، 80أحدها: أن بني وفاة اخلفاف ووهب ما يقارب )
حة معاصرة أحد ص فتبني من علم الطبقات وأكثر رواَيته عن الكوفيني، فكيف يروي عن صنعاين قدمي املوت.

 .259خ دون اآلخرالراويني عن الشي
 * الطريق الرابعة إلثبات املعاصرة: السرب الزمين لشيوخ الراوي وتالميذه:

أي الذين ثبت مساعهم منه أو عنه: وذلك مبعرفة وفاة أو طبقة أقدم شيخ مسعه، وكذا والدة أو طبقة آخر تلميذ  
ستطيع أن واَيته، فبواسطة ذلك نروى عنه، وكذا النظر يف وفاة أو طبقات من شاركه يف الرواية عن شيوخه يف ر 

حندد النطاق الزمين للعصر الذي عاش فيه، وهذه الطريقة اليت يسلكها احملدثون يف تصنيف طبقات الرواة الذين ال 
 يذكر هلم والدة وال وفاة، ومن أمثلة ذلك:

م ذكر وفاته ( لعدقيعبد هللا بن بشر الرَّ لو أردان أن حندد النطاق الزمين للعصر الذي عاش فيه راٍو مثل ) -1
ووالدته يف ترمجته يف كتب اجلرح والتعديل، فإننا نرجع لشيوخه وتالميذه يف الكتب اليت ذكرت ترمجته، ومن أمهها 

 عياش، أيب نب أابن عن: وأمجعها كتاب "هتذيب الكمال" للحافظ أيب احلجاج املزي الذي قال يف ترمجته: "روى
، كثري  أيب بن وحيىي ،260الزهري شهاب بن مسلم بن وحممد َبدلة، بن وعاصم، األعمش وسليمان الطويل، ومحيد
 بن ومعمر ،احلليب مسلم بن وعطاء حرب، بن السالم وعبد، برقان بن جعفر: عنه روى .السبيعي إسحاق وأيب

سنة  ماتلذي ا َبدلة ابن فلما سربان النطاق الزمين لتأريخ وفاة أقدم شيوخه، فوجدانه عاصم .261الرقي" سليمان
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 .(285:ص) التهذيب تقريب 262

 .(541:ص) التهذيب تقريب 263

 .    (9/454)اإلسالم  اتريخ 264

 .(2888صحيح مسلم ) 265

 .(1/35صحيح مسلم )مقدمة  266

 .(7/338) ،(126/ 8) ،(10/470هتذيب التهذيب ) :انظر 267

، فبهذا نعلم 263هـ(150سنة ) مات الذي  برقان بن ، مث نظران يف أول تالميذه وفاة فوجدانه جعفر262هـ(128)
هـ(، 150هـ(، وقبل سنة وفاة أول تلميذ له سنة )128أنه كان يطلب احلديث قبل سنة وفاة أقدم شيخ له سنة )

هـ(، وما قبلها أو بعدها حمتمل، وقد وضعه 150-128فيكون النطاق الزمين املتيقن لسماعه ما بني سنيت )
. 264هـ(160-151احلافظ الذهيب يف كتابه "اتريخ اإلسالم" يف وفيات الطبقة اليت تويف أصحاَبا ما بني سنيت )

ووضعه احلافظ ابن حجر يف "الطبقة السابعة"، وهي طبقة كبار أتباع التابعني: كمالك والثوري ؛ ألنه شاركهم يف 
رواَيته عن أهل "الطبقة اخلامسة"، وهي الصغرى من التابعني، وأكثر الرواة عنه من "الطبقة  شيوخهم، وأكثر

 الثامنة"، وهي الطبقة الوسطى من أتباع التابعني، و"التاسعة"، وهي الصغرى منهم.
 :قَالَ  عن النيب  ، رِب ِعيِّ ب ِن ِحرَاٍش، عن أيب بكرةروى مسلم يف "صحيحه" من طريق: ومن هذا الباب ما  -2
ِلَمانِ » الَ  ِإَذا ال ُمس  َها َدَخالَ  ، َأَحُدمُهَا َصاِحَبهفَِإَذا قـََتلَ  ،فـَُهَما َعَلى ُجر ِف َجَهنَّمَ  ،حَ مَحََل َأَحُدمُهَا َعَلى َأِخيِه السِّ

يًعا بسماع  ، وال يعرف له تصريحال يعرف مىت ولد ربعي حىت يستدل به على معاصرته أليب بكرة . و 265««مجَِ
 حراش بن ربعي "وأسند مسلم يف سياق االحتجاج على صحة االتصال ابملعاصرة مع إمكان اللقاء: منه، لكن قال

 أيب بن علي من ربعي مسع وقد حديثًا،   النيب عن بكرة أيب وعن حديثني،  النيب عن حصني بن عمران عن
يب أل تهعلى معاصر هـ( 40)مات سنة الذي  مساع ربعي من علي قدم مسلم بفاستدل . 266عنه" وروى طالب
 .267هـ(، ومثله عمران 51سنة ) تويف بعد علي  املتيقنة، والذي  بكرة
فـََوَضَع صنعته " ، عن أنس بن مالك يف طعام ألم سليم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى وروى مسلم من طريق:  -3

فََأَكُلوا َحىتَّ فـََعَل  ،«ُلوا َومَس وا هللاَ كُ »فـََقاَل:  ،فََأِذَن هَلُم  َفَدَخُلوا ،«ائ َذن  ِلَعَشرَةٍ »مُثَّ قَاَل:  ،يََدُه َومَسَّى َعَلي هِ  النَّيب  
، فاحتج مسلم يف "مقدمة صحيحه" على ". ومل حيفظ تصريح ابن أيب ليلى ابلسماع من أنس َذِلَك بَِثَماِننَي َرُجالً 

ر بن وقد حفظ عن عم - وأسند عبد الرمحن بن أيب ليلىأمكان اللقاء، فقال: " صحة االتصال ابملعاصرة مع
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 (.ِ 1/34صحيح مسلم )مقدمة  268

. فاستدل مسلم على حتقق معاصرة ابن 268"حديثاً  عن النيب  ،عن أنس بن مالك - وصحب علياً  ،اخلطاب
 أنس وفاة اتريخ من بكثري أقدم ووفاهتما،  علًيا وصحب عمر عن مبن هو أقدم منه حني حفظ  ليلى ألنس 

.  
 * الطريق اخلامسة إلثبات املعاصرة: وجود سلسلة الرواة يف صحيح مسلم: 

وهذا ما يطلقون عليه أنه شرط مسلم ابالتصال أي احتج َبذا الراوي عمن روى عنه بدون البخاري بصورة  
كرواية  طاوس   :االجتماع مبجرد املعاصرة مع إمكان اللقي واألمن من التدليس، وهلذا أمثلة مرت يف الطرق السابقة

، ورواية ربعي بن عن عائشة عراك بن مالك، ورواية  عن أيب بن كعب عثمان النهدي ورواية أيب، عن عائشة 
 .عن أنس  عبد الرمحن بن أيب ليلى، ورواية  عن أيب بكرةحراش 

 املبحث السادس: مصادر معرفة اتصال األسانيد. -

 * األول: كتب الرتاجم يف اجلرح والتعديل، وكتب العلل والسؤاالت: 
 فكتب تراجم الرواة من أهم املصادر ملعرفة اتصال األسانيد ومعرفة املعاصرة من عدمها، وهي على أقسام  
كتب األصول اليت ألفها أئمة النقد ككتاب "التأريخ الكبري" للبخاري، أو كتبها عنهم تالميذهم ككتب   -1

السؤاالت والعلل، ككتب "العلل" اليت رواها عن اإلمام أمحد مجاعة من تالميذه، كابنيه عبد هللا وصاحل واملروذي 
وأيب داود وابن هانئ وغريهم، وكتب التأريخ ومعرفة الرجال اليت رواها تالميذ حيىي بن معني، كالدوري وابن حمرز 

الرتمذي للبخاري، واآلجري أليب داود، وسؤاالت احلاكم وابن اجلنيد وابن طهمان الدقاق وغريهم، وسؤاالت 
 للدارقطين، وحنوها. ففيها كثري من بيان اتصال األسانيد وبيان إدراك الرواة ملن رووا عنهم من عدمها.

الكتب اليت أراد مصنفوها أن جيمعوا أقوال مجاعة من النقاد يف ترمجة كل راٍو ابألسانيد لقائليها، ككتاب  -2
والتعديل" البن أيب حامت الذي ملا فرغ من سؤال أابه وأاب زرعة نقل عن النقاد كيحىي بن معني وأمحد بن "اجلرح 

حنبل وعلي بن املديين ما كتبه إليه تالميذهم. وكتاب "أتريخ بغداد" للخطيب البغدادي، وأتريخ دمشق" البن 
نها ن راٍو يف موطن واحد، يكون يف كثري معساكر الدمشقي. فنجد يف هذه الكتب مجع أقوال مجاعة من النقاد ع

بيان السماع أو املعاصرة من عدمه. ويلحق َبا الكتب اليت ألفت يف الضعفاء، ككتاب "الكامل يف ضعفاء الرجال" 
 البن عدي، وكتاب "الضعفاء الكبري" للعقيلي.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 136 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

وسنن  ،يوسنن النسائ ،وسنن الرتمذي ،وسنن أيب داود ،وصحيح مسلم ،صحيح البخاري :إضافة لرتاجم رجال الكتب الستة 269
رجال   ،عليقاً رجال ما خرج هلم ت :فأحلق برجال صحيح البخاري  :فقد ترجم احلافظ املزي لرجال ابقي كتب األئمة الستة :ابن ماجه

 :ال صحيح مسلموأحلق برج ".العباد أفعال" تابهوك ،"األدب" وكتابه ،"الصالة يف اليدين رفع" وكتابه ،"اإلمام خلف القراءة" كتابه
 الناسخ" وكتابه ،القدر" أهل على الرد" وكتابه ،"املراسيل" رجال كتابه :وأحلق برجال سنن أيب داود .كتابه  مقدمة يف أخرجه رجال ما
 ابن أمحد عنها يت سألال املسائل" وكتابه ،"أنس بن مالك حديث مسند"وكتابه  ،"األنصار فضائل" وكتابه ،"التفرد" وكتابه ،"واملنسوخ

 ،"والليلة ليوما عمل" كتابه  رجال :. وأحلق برجال سنن النسائي"الشمائل" رجال كتابه: وأحلق برجال سنن الرتمذي ".حنبل بن حممد
وأحلق برجال   ". طالب أيب بن علي املؤمنني أمري خصائص" وكتابه  ،"أنس بن مالك حديث وكتابه "مسند ،" عليِّ  مسند" وكتابه

 .التفسري كتابه  :ماجه كتاب سنن ابن
 وكتب الرجال". ،من أراد معرفة مناهج تصنيف هذه الكتب فليذهب للكتب املصنفة يف "مناهج احملدثني" 270

 األخرى. هماختصره من هتذيب الكمال مقتصراً على رجال الكتب الستة دون كتب 271

ًا وانقطاعاً، الرواة جرحًا وتعدياًل مساعالكتب املتأخرة اجلامعة غري املسندة اليت أراد مصنفوها مجع ما قيل يف  -3
:  269يف تراجم رجال الكتب الستة وملحقاهتا -مع ذكر شيوخ الراوي وتالميذه يف تراجم كتب معينة، ومنها: أ

 ككتاب "هتذيب الكمال" للحافظ املزي، 
 له نم معرفة يف كتاب "تذهيب تذهيب الكمال"، و"الكاشف:270والكتب اليت بنيت عليه، وقد طبعت، وهي

الستة" للحافظ الذهيب، وكالمها خمتصر من "هتذيب الكمال"، لكن الثاين خمتصر جداً. وكتاب  الكتب يف رواية
 ذيبهت "هتذيب التهذيب"، وخمتصره "تقريب التهذيب"، كالمها للحافظ ابن حجر العسقالين. وكتاب "إكمال

  الرجال" للحافظ مغلطاي. أمساء يف الكمال
يف موطأ مالك أو مسانيد أمحد والشافعي وأيب حنيفة، فسريجع لكتابني: كتاب "التذكرة  أن يكون احلديث  -ب

: رجال  271مبعرفة رجال الكتب العشرة" أليب احملاسن حممد بن علي احلسيين الذي أضاف فيه لرجال الكتب الستة
مة األربعة"، رجال األئ كتاب موطأ مالك و مسانيد أمحد والشافعي وأيب حنيفة.  وكتاب "تعجيل املنفعة بزوائد

وقد التقطه احلافظ ابن حجر من كتاب احلسيين اآلنف، مقتصرًا على رجال كتاب موطأ مالك ومسانيد أمحد 
والشافعي وأيب حنيفة، وأضاف إليه فوائد من: كتاب "اإلكمال عمن يف مسند أمحد من الرجال ممن ليس يف هتذيب 

 عة العراقي.الكمال" للحسيين، و "ذيل الكاشف" أليب زر 
أن ال يكون احلديث يف هذه الكتاب العشرة وملحقاهتا، فيمكن أن يرجع الباحث لكتب ألفت يف رجال   -ج

ي، مجع فيه بني ما يف  الدمشق كثري  والتعديل" البن اجلرح يف كتب معينة، ومنها على سبيل املثال: كتاب "التكميل
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 .(2/487)العلل  272
 .(4/233) ريخأالت 273
 .(3/622) والتعديل اجلرح 274

 .(3/199) التاريخ الكبري 275

 ذهبتف ،حفظهم على اتكلوا بل ،ينبغي كما  الوفيات بضبط القدماء يعنت "ومل :(1/16) ت اإلسالم قال الذهيب يف اتريخ 276
 اعتىن مث ،تقريباً  قاتالطب على أمساءهم فكتبنا ،الشافعي هللا عبد أيب زمان قريب إىل تبعهم ومن الصحابة من األعيان من خلق وفيات

 معاين جالر  أسامي شرح يف األخيار هيب". وكتاب مغاينكتاب "هتذيب الكمال" للمزي، و"ميزان االعتدال" للذ
 العيىن احلنفي، ذكر فيه رجال كتاب "معاين اآلاثر" أليب جعفر الطحاوي. الدين اآلاثر لبدر

م أمحد يف  قال اإلما -ولنذكر بعض النقول عن بعض هذه الكتب ببيان إدراك راٍو آلخر ونفيها عن غريه:       
 :له الزبري. قيل بن فتنة يف قتل قدمي شيخ اليشكري "سليمان :هللا" عبد رواية ألمحد الرجال ومعرفة كتاب "العلل

 قدموا :قال مث شيئاً، منه مسع أرى وما أحاديث عنه روى بشر وأبو شيئاً،  منه مسع وما قتادة، عنه؟ قال روى من
 قال ،أدركه عمرواً  :للع قال ؟دينار بن عمرو منه مسع :له فقيل ،قتادة فحفظها البصرة اليشكري سليمان بصحيفة

 ليمان،س حدث سليمان حدث :اجلعد قال: يقول ؟منه مسع :له فقلت ؟عثمان أبو اجلعد عنه حدث وقد :أيب
 .272"–ال  أم منه مسع يعين - أدري فال
 ،عروبة أيب نب سعيد عن روى بصري الباهلي األحول "حجاج :الدوري" رواية وقال حيىي بن معني يف "اترخيه -

 .273أيضاً" زريع بن يزيد أدركه وقد
 عنه روى ،أدركه وقد عمر ، مرسل، وعن بكر أيب عن روى :املديين الصلت بن وقال ابن أيب حامت: "زييد -

 .274ذلك" يقول أىب مسعت قارظ، بن إبراهيم ابن هللا وعبد والزهرى الزبري بن عروة
من ف .275"دعلج، مسع احلسن وعن ابن سريين، ومسع عطاء وقتادةخليد بن وقال البخاري يف "التأريخ الكبري: " -

هذه و راٍو، فإنه يعرب عن السماع بكلمة "روى" أو "عن" غالباً، أو لقاء دقة هذا اإلمام أنه إذا مل يثبت عنده مساع 
 . تفيد مبعرفة شيوخ الراوي سواء من ثبت مساعهم أو من عاصرهم ومل يثبت السماع

  :الوفيات كتب* الثاين:  

بتقييد والدة ووفيات الرواة للتحقق من صحة احلديث بوجود االتصال  276اعتىن العلماء خاصة آخر القرن الثاين 
بني رواة اإلسناد، وفائدته أان ننظر يف والدة الراوي ووفاة الشيخ فإذا وجدان الراوي ولد قبل وفاة الشيخ مبدة حبيث 
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 اجملهولني من خلق وفيات ظتحف فلهذا ،هلم معرفتنا إىل ابلنسبة جهالة فيهم مجاعة ضبطوا حىت ،وغريهم العلماء وفيات بضبط املتأخرون
 املعروفني". من أئمة وفيات وجهلت

 (.4/309) احلديث الفية بشرحفتح املغيث  277
 معرفة أتريخ والدة الراوي ووفاة الشيخ. :املعاصرةعند ذكر الطريق الثاين إلثبات  278

 . (1/54) دمشق اتريخ، ومن طريقه: ابن عساكر يف (119:ص) الرواية علم يف الكفايةرواه اخلطيب يف  279
 زيد". بن محاد وأظنه ..بغداد اتريخ من ]النسختني[ يف قال ابن عساكر: "كذا ،)حسان( ولاألص يف 280
اتريخ  يف عساكر ابن :طريقه ومن .(1/131) السامع وآداب الراوي ألخالق واجلامع ،(7/369) بغداداتريخ  يف اخلطيب رواه 281

 (.1/54)دمشق 

 :مث قال ،هـ(106يف ذكر موته يف سنة ) (2/509) األعيان . ووافقه ابن خلكان يف وفيات(1/254) العلماء مولد اتريخ 282
 ومائة". أربع سنة "وقيل

 .(13/373)للمزي  الكمال هتذيب :انظر 283
 مثان سنة معاوية خالفة يف "وماتت :فقال (3/16) األعيان . وزاد ابن خلكان يف وفيات(1/61) ووفياهتم العلماء مولد اتريخ 284

 سنة". وستون سبع وهلا ،ومخسني

 السند من انقطاع أو يف قال السخاوي: "يتبني مبعرفة الوفيات ماميكن ملثله أن يسمع، تبني لنا املعاصرة بينهما، 
و عاصره أ مل يعاصر من روى عنه، -مثالً  -للوقوف به على أن الراوي  عضل أو تدليس أو إرسال ظاهر أو خفي،

 بن قول حفص: 278املبحث السابقوقد تقدم لنا يف . 277وهو مل يرحل إليها" ولكن مل يلقه لكونه يف غري بلده،
 حسان وقول أيب .279"عنه كتب  من وسن سنه احسبوا يعين:,  ابلسنني فحاسبوه الشيخ اهتمتم إذا: "غياث

 فإذا ؟ولدت كم  سنة للشيخ نقول التاريخ مبثل الكذابني على نستعن يقول: مل زيد بن 280"مسعت ]محاد[ :الزَيدي
  .281سنة" ستني من أعلمه فأان التاريخ يف فأخذت :حسان أبو قال كذبه.  من صدقه عرفنا مبولده أقر

 ولنذكر أمثلة تبني داللة الوفيات على املعاصرة: 
ه قال الربعي وجدان أن ووفياهتم" البن زبر العلماء مولد إذا رجعنا لكتاب "اتريخ : عائشة طاوس عن رواية -1

 عبد أاب يكىن ،مبكة احلمريي ريسان بن حبري موىل كيسان  بن طاوس مات ومائة، فيها ست عن طاوس: "سنة
، مث ذكر ابن زبر الربعي كذلك وفاة أم املؤمنني عائشة   .283سنة وسبعون بضع مات يوم له. و 282الرمحن"

  النيب زوج ائشةع ماتت :يقول بكري بن حيىي مسعت :قال ،خالد بن حيىي بن أمحد حدثنا ،أيب فقال: "أخربان
 هـ(، وكان عمره يوم ماتت 30يعين أن طاوس ولد حبدود ) .284ومخسني" سبع سنة



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 139 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           

 (.833صحيح مسلم ) 285
 .(1/215) العلماء مولد "اتريخ 286
 .(1/365) العلماء مولد اتريخ 287
 .(1/236) العلماء مولد اتريخ 288
 . (1/264) العلماء مولد اتريخ 289
 .(23/447) للمزي الكمال هتذيب  :انظر 290

 .(7/120)عن أبيه  والتعديل يف اجلرح حامت رواه ابن أيب 291

 .(398معرفة أنواع علوم احلديث )ص: 292

فاء لذا أخرج مسلم حديثه عنه اكت أنه معاصرته هلا قطعية. هـ( يقارب ثالثني سنة، يعين57سنة ) عائشة 
 .285ابملعاصرة

اهتم" أتريخ والدة ووفي العلماء مولد روى األوزاعي عن القاسم بن خميمرة: وذكر ابن زبر الربعي يف كتاب "اتريخ -2
 . وذكر موته، فقال: "سنة286األوزاعي" عمرو أبو ولد السنة هذه ومثانني.. ويف مثان األوزاعي ووفاته، فقال: "سنة

 بن لرمحنا عبد عمرو أبو مات فيها قال ،مسهر أبو حدثنا ،زرعة أبو حدثنا هشام ومائة: حدثنا ومخسني سبع
 قال ،مائة . كذلك ذكر وفاة القاسم بن خميمرة، فقال: "سنة287سنة" سبعني ابن وهو ،ببريوت األوزاعي عمرو
 اتجراً  وكان خميمرة بن القاسم مات عشرة إحدى سنة ويف :اهليثم ، مث قال: "قال288خميمرة" بن القاسم مات :عمرو

هـ(، فعمره عند وفاة القاسم بن خميمرة اثنا عشر 88. فإذا كان األوزاعي ولد سنة )289" سنة كويف  وأصله بدمشق
هـ(. قلت: قد عاصره على القولني، 111ه سنة )هـ(، وثالاثً وعشرين سنة إن كانت وفات100سنة إذا كانت وفاته )

، ومساع من له أثنا عشر سنة بعيد خاصة مع اختالف البالد، لكن قال أبو حامت 290لكن أكثر النقاد على األول
 .291االوزاعي" أدركه وقد ،ثقة عن القاسم: "صدوق

 * الثالث: كتب الطبقات:
 املعاصرة، والسقط يف األسانيد، واخلطأ يف وفيات الرواة، ولذا قالجدًا ملعرفة  مٌ مه الطبقاتعلم معرفة تقدم أن 

 من احدو  غري َبا اجلهل بسبب افتضح اليت املهمات من ابن الصالح عن فائدة معرفة الطبقات: "وذلك
 :. ومن الفوائد اإلسنادية لعلم الطبقات292املصنفني"
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 (.687) مسلم صحيح 293

 .(2/194) حامت أيب البن احلديث علل 294
 (. وخرجاه على شرطهما يف االتصال كما تقدم.2868) حبان ابن صحيح ،(304) خزمية ابن صحيح 295
 .(127:ص) التهذيب تقريب 296

 .(580:ص)التهذيب  تقريب 297

 .(220:ص) التهذيب تقريب :(. وانظر457) مسلم وصحيح ،(58) البخاري صحيح 298
 .(508:ص) التهذيب تقريب :(. وانظر1435) مسلم صحيح 299

 .(155:ص) التهذيب تقريب 300

 (.2387) عوانة أيب مستخرج ،(140) اإلمام خلف القراءة ،(2124) أمحد مسند 301

 األخنس، بن كريب عن عوانة، ى مسلم من طريق: أيبعاصرة الراوي ملن روى عنه: كما رو مبعلم الطبقات تتبني  -1
َضرِ  يف   نَِبيُِّكم   ِلَسانِ  َعَلى الصَّالةَ  هللاُ  فـََرضَ » ، قَاَل:عباس  ابن عن جماهد، عن ،َر  السََّفرِ  َويف  َأر بـًَعا، احلَ  ِ َعَتني   ك 
َو فِ  َويف  َعةً  اخل   وال لثوري،ا عنه يرو قدمي مل  وبكري، األخنس بن بكري عن عوانة، أبو "روى . قال أبو حامت:293«رَك 

. فمسلم 294"؟!أدركه وكيف أين لقيه؟ أدري فال ؛  ومسعر الشيباين إسحاق األعمش وأبو عنه روى إمنا شعبة ؛
، واستبعدها أبو حامت، ولكن ابلنظر 295أثبت اتصال رواية أيب عوانة الوضاح اليشكري ووافقه ابن خزمية وابن حبان

 ورواية التالميذ يتبني ترجيح ما ذكره مسلم من أوجه:لعلم الطبقات 
ى من يف "الطبقة الرابعة"، وهي طبقة تلي الطبقة الوسط الليثي األخنس بن أن احلافظ ابن حجر وضع بكري -أ

، 297. ووضعه ابن حجر أاب عوانة يف "الطبقة السابعة"296التابعني كالزهري و قتادة: جل روايتهم عن كبار التابعني
تادة قة كبار أتباع التابعني: كمالك والثوري. وكبار أتباع التابعني معاصرهتم لطبقة صغار التابعني كالزهري وقوهي طب

 ظاهرة جداً. 
أن أاب عوانة أدرك شيوخاً أقدم من بكري بن األخنس من "الطبقة الثالثة"، وهي الطبقة الوسطى من التابعني  -ب

، وحممد بن 298هـ(، وروايته عند البخاري ومسلم135الذي مات سنة ) طبقة احلسن وابن سريين، كزَيد بن عالقة
 . 300، واحِلر  بن الصياح299هـ(، وروايته عند مسلم130املنكدر الذي مات سنة )سنة 

أن ثالثة من تالميذ أيب عوانة نقلوا تصرحيه ابلسماع من بكري بن األخنس، وهم: يزيد بن هارون يف "مسند  –ج 
سفرائيين مسلم الصفار عند أيب عوانة اال بن خلف اإلمام" للبخاري، عفان أمحد"، والفضل بن دكني يف "جزء القراءة

 .301يف "املستخرج"
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 .(2/348التاريخ األوسط ) 302
 .(9/509) التهذيب هتذيب 303

 .(364للخطيب )ص: يف علم الرواية الكفاية  :وانظر ،(251/ 5علل احلديث البن أيب حامت ) 304

اترخيه "اري يف : كما ذكر البخهاووفياهتم وتصحيح األخطاء الواقعة فيمواليد العلماء بعلم الطبقات تتبني  -2
لكن نقل ابن حجر يف ترمجته يف . 302هـ(223) أن حممد بن حيىي بن سعيد القطان البصري تويف سنة ألوسط"ا

 بن واحلسن يعلى ابأ فإن وفاته، اتريخ يف وهم هذا الذهيب خبط ؛ فقال: "قرأتالذهيب لذلك "التهذيب" تضعيف 
 ثالث سنة وفاته أن :قيل ومائتني. وقد الثالثني حدود يف الطيالسي الوليد أيب موت بعد البصرة دخال إمنا سفيان

مل  - انالقط ومها ممن روى عن -أاب يعلى املوصلي واحلسن بن سفيان  . واملعىن أن303متوجه" هذا :قال وثالثني.
، فال بد أن يكوان دخال للسماع من القطان هـ(227) توىف سنةيدخال البصرة إال بعد موت أيب الوليد الطيالسي امل

هـ( اعتمادًا على علم الطبقات من 223) . فقد طبق الذهيب ختطئة ذكر وفاة القطان يف سنةبعد هذه التأريخ
 وجهني: 

لطيالسي إال اأنه نظر يف تالميذه الرواة عنه فوجد أاب يعلى املوصلي واحلسن بن سفيان، ال يروَين عن  -أ    
 هـ(، إذ لو دخالها يف حياته227) بواسطة تالميذه، فاستنبط من ذلك أهنما مل يدخال البصرة إال بعد وفاته سنة

 قبل ذلك لبادرا ابلسماع منه إذ هو أعلى أهل البصرة إسناداً وثقة. 
على أنه كان حياً ذلك  هـ( وفيها مسعا من القطان فدل هذا227إذا ثبت أن دخوهلما للبصرة بعد سنة ) -ب    

 هـ(.     233) أن ابن مردويه أرخ وفاته سنةبعد النقل اآلنف عن الذهيب: الوقت، ولذا ذكر ابن حجر 
بقية بن الوليد  حامت حني روى وقد طبق ذلك أئمة النقد ذلك كأيب :السقط يف األسانيد بعلم الطبقات يتبني -3

ل (، فقاال حتمدوا إسالم املرء حىت تعرفوا عقدة رأيه: )ديثح عن أيب وهب األسدي عن انفع عن ابن عمر 
ونسبه إىل بين  فكأن بقية بن الوليد كىن عبيد هللا، عبيد هللا بن عمرو وكنيته أبو وهب هو أسدي،أبو حامت عنه: "

 لناسوكان بقية من أفعل ا حىت إذا ترك إسحاق بن أيب فروة من الوسط ال يهتدى له، أسد لكيال يفطن له،
سحاق إنظر يف طبقة تالميذ انفع فوجد فيهم إسحاق بن أيب فروة، مث نظر يف طبقة تالميذ فأبو حامت  ،304"هلذا

بذلك،  شهرةغري  منوأنه يكىن أاب وهب وينسب لبين أسد  بن أيب فروة فوجد فيهم عبيد هللا بن عمرو الرقي،
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 .(52/57اتريخ دمشق )وابن عساكر يف  ،(2/7اتريخ بغداد )رواه اخلطيب يف  305

 .(4/180)التأريخ الكبري  306

 .(4/288) والتعديل اجلرح 307
 .معرفة طبقة الراوي وشيخه()وتقدم مثاالً آخر يف املبحث السابق يف  .(1/195) والتفريق اجلمع أوهام موضح 308

يد هللا بن عمرو عن عبإلسناد، وأن الصواب: ليجود ادلس تدليس التسوية ف أسقط ابن أيب فروة، بقية فعرف أن
 مرتوك.ابن أيب فروة و  ،عن ابن عمر  عن انفع، بن أيب فروة،اعن  الرَّقي،

عن أيب  ان الثوري،سفي) احملدثني حديثًا من طريق: بعضكما روى   الشيوخ:اخلطأ يف  بعلم الطبقات يتبني -4
له  وكان غالماً: أبو الزبري مل يرو عن إبراهيم. فانتهره، فقال - ، فقال له البخاري(عن إبراهيم النخعي الزبري،

 بخاري:فقال ال ؟فقال: كيف هو َي غالم ونظر فيه مث خرج، فدخل، ،: ارجع إىل األصل إن كان عندكالبخاري
ه معرفتبقرينتني: األوىل: عرف البخاري ذلك وإمنا . 305فاخذ القلم واحكم كتابة، هو الزبري بن عدي بن إبراهيم

 كالنخعي.  نيبكون أيب الزبري ال يروي عن العراقيالثاين: من أصحاب إبراهيم. بطبقة شيوخ الثوري خاصة من لقيهم 
 * الرابع: موضح أوهام اجلمع والتفريق:

اعتبار أكثر من  هو فاجلمع من أنفع الكتب اليت ألفها اخلطيب البغدادي كتاب "موضح أوهام اجلمع والتفريق"،
ثر من ترمجة هو الوهم بوضع الراوي الواحد يف أك: االسم وتقاراب يف الطبقة شخصاً واحداً، والتفريق راو تشاَبا يف

ظناً أبهنما اثنني، ففي هذا الفن نستطيع أن نصل ملن عاصر الراوي األول من شيوخ وتالميذ، ومن عاصر الراوي 
 الثاين، ومثاله: 

 روى عبادة، بن وحممد عطية بن حسان عن كرمية،  أيب بن "سكنقال:  ،ما ذكره  البخاري يف "التأريخ الكبري" 
وكررا ذلك أبو حامت يف كتاب "اجلرح والتعديل" فيما  .306أمه" ومسع شريح، بن وحيوة ووكيع إسحاق بن حممد عنه

ٌل منهما ك  . وجاء اخلطيب البغدادي يف كتابه "موضح أوهام اجلمع والتفريق"، ففرق بني اثنني307نقله ابنه عنه
 إسحاق وابن بن وحممد شريح بن يروي: عن حيوه عثمان أاب أحدمها مصري، ويكىن ،كرمية  أيب بن يسمى السكن

 اجلراح، بن ووكيع املزين احلسن بن حممد عنه هـ(. واآلخر واسطي روى142هليعة، ويروي عن أمه، تويف سنة )
"موضح أوهام اجلمع والتفريق" الشيوخ . فتبني لنا عن طريق 308عبادة، وأسند بعض حديثهما بن ويروي عن حممد

 والرواة املعاصرين لكل واحٍد منهما.
 * اخلامس: كتب املتفق واملفرتق:
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 .(160-1/149) واملفرتق املتفق 309

 (.1102) اجلارود البن املنتقى 310

 أييت كتب املتفق واملفرتق اليت متيز الرواة املتفقني يف االسم تفيد يف بيان املعاصرين للراوي من شيوخ وتالميذ، فحني
رواة متشاَبون يف االسم واسم األب، وقد يكونون من  طبقات خمتلفة، فإننا نعرف من روى عنهم أو رووا عنه ممن 

 يف التالميذ الكتب اليت متيز الرواة املتفقني يف االسم واملختلفني عاصرهم ابلرجوع لكتب "املتفق واملفرتق"، وهي
 والشيوخ والطبقة. ومثال ذلك: 

أنه قد أييت يف األسانيد اسم أسامة بن زيد مهمالً وهو علم على عدة أشخاص، فإذا أردان أن نعرف هذا الراوي   
لى هذا االسم " للخطيب البغدادي، فنجد أنه بوب عومن شيوخه والرواة عنه فإننا نرجع  إىل كتاب "املتفق واملفرتق

التنوخي:  زيد بن ( أسامة2. ) هللا رسول موىل حارثة بن زيد بن أسامة (1ستة" فذكر: ) زيد بن فقال: "أسامة
 شهاب ، وابن عمر ابن موىل انفعاً  مسع :الليثي زيد بن ( أسامة3) .عمران بن وحرملة أسلم بن زيد عنه روى

 ،عطاء بن لوهابا وعبد ،طهمان بن وإبراهيم ،الثوري وسفيان ،األوزاعي عنه نيار. وقد روى بن هللا وعبد الزهري،
 نب وسامل ،حممد بن القاسم وعن ،أبيه عن حدث عمر: أسلم موىل بن زيد بن ( أسامة4) .بن وهب هللا وعبد
 زيد بن ( أسامة5) .القعنيب مسلمة بن هللا وعبد ،الواقدي :عنه وروى ،عمر ابن موىل وانفع ، عمر بن هللا عبد
( 6الكويف ) ياألزد صاحل بن الرمحن عبد عنه روى ،وغريه اجلعفي معاوية بن زهري عن الكليب: حدث احلكم بن

فلو فرض أنه ورد احلديث  .309البصري اجلمحي حلباب بن الفضل خليفة أيب عن الشريازي: حدث زيد بن أسامة
ود خيرب: يهقال ل : أن النيب  هب، عن أسامة، عن انفع، عن ابن عمرو ابن  من طريِق:ابن اجلارود الذي يرويه 

َنا» ، فإننا سنعرف مما تقدم أن أسامة هذا هو الليثي الذي من شيوخه انفع، 310«نُِقر ُكم  ِفيَها َعَلى َذِلَك َما ِشئـ 
 ويروي عنه عبد هللا بن وهب. 

 * السادس:كتب الصحابة:
من الصحابة، أو عاصره   ، وهي مفيدة يف بيان من مسع النيب وهي الكتب اليت ألفت يف تسمية أصحاب النيب 

، أو ولد بعد وفاته، فنتبني منه املتصل من املرسل،  ومن كبرياً ومل يلقه، أو كان صغرياً دون سن التمييز عند موته 
 :أقسام أربعة على ابةالصح فيه لحافظ ابن حجر، الذي رتبأنفع هذه الكتب كتاب "اإلصابة يف متييز الصحابة" ل

 .ضعيفة مأ حسنة أم صحيحة الطريقة أكانت سواء غريه عن أو عنه الرواية بطريقة صحبته وردت فيمن األول:
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 .(1/155) الصحابة متييز يف اإلصابة 311
 .(1/478) الصحابة متييز يف اإلصابة 312

 .(44:ص) عن أبيه رواه عنه ابنه يف املراسيل 313
 .(180:ص) رواه عنه ابن أيب حامت يف املراسيل  314

 

 نم الصحابة يف ذكر الثالث: فيمن .وهو دون سن التمييز ممن مات النيب  صغار الصحابة يف ذكر الثاين: فيمن
. 311والغلط همالو  سبيل على املذكورة الكتب يف ذكر الرابع: فيمن .اجلاهلية واإلسالم أدركوا املخضرمني الذين

وهذا القسم الذي يقول احلافظ مل يسبق إليه، هو الذي يبني كثرياً من األوهام اليت يف كتاب الصحابة القدمية اليت 
بذمية والد  ومهاً وهو مرسل، ومثال ذلك: ذكرت بعض التابعني يف الصحابة جملرد وجود إسناد يروي فيه عن النيب 

سبب كان بالوهم يف وضعه يف هذه الطبقة  أن افظ ابن حجر لكن ذكر احل،  علي، ذكره ابن صاعد يف الصحابة
 علي وجه الوهم، وهو سقوط أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود بنيومل يبني خطأ يف اإلسناد، فقال يف "االصابة: "

 بينه مسعر يف روايته عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة عن ،وإمنا احلديث من مسند عبد هللا بن مسعود  ،وأبيه
 .312"أخرجه احلاكم يف املستدرك أبيه،

 * السابع: كتب املراسيل:
كتب املراسيل ككتاب "املراسيل" البن أيب حامت وضعت لبيان الرواة الذين مل يسمعوا ممن رووا عنهم، لكن من   

إثبات  هفائدهتا إثبات املعاصرة من وجهني: األول: أن هذه الكتب وإن نفت مساع الرواة عمن رووا عنهم إال أن في
املعاصرة بني هؤالء الرواة غالباً، وإال لكان ذلك تدليساً ال إرسااًل، ففيها فائدة إثبات املعاصرة بني الراوي ومن روى 
 عنه ابجلملة. الثاين: أنه أييت فيها ذكر إثبات اإلدراك لبعض الرواة عمن رووا عنهم، ومن ذلك:  قول أيب حامت عن

 :قال ؟األعرج من سعد بن مساع الليث عن زرعة . وقول أيب313أدركه" "قد قال ؟مسلمة بن حممد من احلسن مساع
 .314شيئاً" منه يسمع ومل ،"أدركه

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 3, 2019 

 
 145 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 خامتة البحث:

 أهم النتائج: -أ 

 بعد أن مّن هللا علي إبمتام هذا البحث فإن من املناسب أن أبرز أهم النتائج املستفادة منه، وهي تتلخص فيما أييت:
أئمة النقد املتقدمني الذين نظروا يف أسانيد األحاديث فعرفوا  أحوال الرواة مساعاً أمهية معرفة وتطبيق منهج  -1

 اتمة. إطالع ويقظة بسعةوانقطاعاً، 
تبني أن أهل احلديث مع اتفاقهم على اشرتاط اتصال األسانيد، إال أهنم اختلفوا فيما حيصل به االتصال: هل  -2

  .رة؟ أو ثبوت اللقاء، أو ثبوت السماعيكتفى ابملعاص

أهل النقد ينظرون لقرائن كثرية يف إثبات صحة االتصال من عدمه ؛ ألهنم قد يردون ألفاظ السماع كـ )حدثنا(   -3
 و )مسعنا( لقيام القرينة على عدم صحة هذه الصيغة.

وجوب أمهية مراعاة الوسائل والطرق الدقيقة اليت يتوصل َبا أهل النقد إلثبات اتصال األسانيد وصحة مساع  -4
 الرواة عمن رووا عنهم. 

 تبني أمهية معرفة الكتب اليت تفيد يف معرفة مساع الرواة ممن رووا عنهم. -5
من احلديث يف طرق إثبات مساع الرواة عاخللل يف منهج بعض املتأخرين نتج من عدم مراعاة ضوابط أهل   -6

 رووا عنهم.
 التوصيات: –ب 
وجوب العناية بدراسة شروط صحة احلديث الذي من أغمضها إثبات اتصال األسانيد على ضوء قواعد أئمة  -1

 .النقد

لنقد خاصة االعناية األكادميية يف الدراسات العليا ابجلامعات ومراكز البحوث ابلدراسة املتخصصة ملنهج أئمة  -2
 يف شروط صحة احلديث، مع إفراد كل علم منهم بدراسة خاصة.

قيام اجلامعات ومراكز البحث العلمي بتخصيص أقسام وكراٍس حبثية لدراسة منهج أئمة النقد املتقدمني، وتفريغ  -3
 ذا املنهج.ه املتقنني يف هذا اجلانب للتأليف يف هذا املوضوع بشكل منهجي موسوعي متكامل يكون نواة لتجلية
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االهتمام من قبل اجلامعات ومراكز البحث فيما مت كتابته من البحوث العلمية والرسائل اجلامعية يف  منهج  -4
ة بني هذه واملوازن الدراسات املتنوعة، تلك التنسيق العلمي بنيأئمة النقد خاصة يف شروط صحة احلديث، و 

 وموضع االتفاق واالختالف بينهم. ،عليها النقاداليت سار  العام ملعرفة املنهج العلمي الدراسات

ستفادة منها لكي يتمكن الباحثون من اال يف هذا اجملال، طباعة الرسائل العلمية األكادميية اليت مل تطبع بعد -5
 والتنسيق بينها.

The Research Conclusion: 

A. The Most Important Results: 

After I have finished this research, I think it is suitable to show the most important 

results of it; such as: 

1. The importance of knowing and applying the approach of the advanced 

criticism Imams; who searched about the Hadiths’ evidences, and knew 

the narrators’ situation in respect to uprightness and rectification, audience 

and interruption with full knowledge and vigilance. 

2. It is found that; the Hadith narrators agreed upon the evidences connection, 

but disagreed upon how the connection is done: is contemporaneity 

enough? Or meeting should be proved? Or audience should be proved?. 

3.  The critics search in many evidences to prove the connection is valid or 

not, as they may attribute the hearing words such as (he spoke to us), we 

heard) to be as an evidence of invalidity of this formula. 

4. The accurate methods shall be taken into account; as the critics reach 

through them to prove the evidences connection and the validity of the 

narrators hearing to who they narrated from them.. 

5. The importance of knowing books which are useful to know the narrators 

hearing from who they narrated from them was stated. 

6. The imbalance in the approach of some recent resulted from not taking the 

Hadith researchers controls in the methods of proving the narrators hearing 

to who they narrated from them into account.  

B. Recommendations: 
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1. Care must be taken to study the conditions of the validity of the Hadith; 

the most mysterious of them is proving the evidences connection in light 

of the rules of the criticism Imams.  

2. Academic care in the postgraduates in universities and researches centers 

through specialized study of the approach of the criticism Imams; 

especially in the Hadith validity conditions, with separate each science of 

them with a special study. 

3. Universities and scientific research centers shall allocate research divisions 

to study the approach of the advanced criticism Imams, the perfect 

researchers in this regard shall be totally engaged in composing in this 

subject in an integrated methodological encyclopedic approach that shall 

be the core of this approach. 

4. Unive 

5. rsities and research centers shall pay attention to the scientific researches 

and dissertations which have been written in the approach of criticism 

Imams specially in the Hadith validation conditions, making scientific 

coordination among those various studies, making balance among these 

studies to know the general scientific approach which was followed by the 

critics, and the agreement and disagreement points among them. 

6. Printing the academic scientific dissertations which are not printed yet; to 

enable the researchers to have benefits from them and coordination among 

them. 

 

 

 

 

 
 


