
 تغريدة يف )الفوائد احلديثية( للشيخ/ عبدالعزيز الطريفي 1000.
 )من أبواب علل احلديث، وقواعده، ومصطلحه، وفرائده، ونكته(

 منتقاة من دروس الشيخ اليومية وغريها
 غرد هبا تلميذه الشيخ/ سلطان بن فهد اجلردان

 بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
 وبعد:

( يف تويرت، والذي ينتقي الفوائد hadeeth_tarifi@ فهذا جمموع تغريدات حساب: )الفوائد احلديثية
احلديثية من دروس الشيخ/ عبدالعزيز الطريفي اليومية وغريها، يف أبواب علل احلديث، وقواعده، 

 ومصطلحه، وفرائده، ونكته.
 -حفظه هللا -ميذ الشيخ/ عبدالعزيز الطريفي يديره الشيخ/ سلطان بن فهد اجلردان، وهو أحد طالب وتال

 راف الشيخ الطريفي ونظره.واحلساب حتت إش
 مجعتها ورتبتها يف مكان واحد راجيا من هللا أن ينفع هبا.

 [ تبدأ من اتريخ:تغريدة 1000وحصيلة هذه التغريدات ]

  هـ1435/ 06/ 13
 إىل هناية تغريد احلساب بتاريخ

 هـ1436/ 11/ 23
 

 مجعها/
 أبو زارع املدين

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
 ...( قال شيخناحساب الفوائد احلديثية: ) : إذا قالتنبيه

يخ/ سلطان بن فهد ذه الشوالقائل هو تالمي -حفظه هللا  -فيعين به الشيخ/ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي 
 اجلردان.
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 تغريدة يف )الفوائد احلديثية( للشيخ/ عبدالعزيز الطريفي 1000.
 )من أبواب علل احلديث، وقواعده، ومصطلحه، وفرائده، ونكته(

 

. احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني. أما بعد: فنبدأ بعون هللا يف بث الفوائد 1
 لشيخنا/ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي. احلديثية

 
. ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل البصر والبصرية يف أبواب العلل ومعـرفة قواعد احلديث ومصطلحه 2

 وأن أيخذ ذلك على عامل متمرس حىت يسلم له الطريق.
 
راية  ورواية  وأن وفهما  د . من املهمات لطالب العلم أن يعتين بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفظا  3

 يكون من أهل النظر يف مراتب سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحة  وضعفا .
 
. من عرف الصحيح ومل يعرف وجه صحته وكذلك من عرف الضعيف ومل يعرف وجه ضعفه: مل يكن من 4

 أهل االختصاص والدقة يف هذا الباب أو املناظرة واحملاججة.
 
 عرفة وجه الصحة والضعف:. ومن فوائد م5

أن تعرف الراجح بني املسائل املختلفة يف أبواب قواعد احلديث ومصطلحه والرتجيح بني األحاديث بعضها 
 من بعض.

 
 . علم العلل:6

وقواعده وكالم العلماء فيه مبسوط يف دواوينهم والكالم فيه يطول جدا  وذلك ألنه ال يعتمد على قواعد 
 استنبطوها. معينة وإمنا على قرائن

 
 . أكثر القواعد والقرائن اليت يذكرها العلماء:7

تكون من جهة التطبيق والعمل ال من جهة النص والتقعيد والرتجيحات وذكر الوجوه وأكثر تصانيفهم على 
 هذا.



 
 . ومن أسباب قلة التصانيف:8

يل النقد إمنا كان عملهم على سبيف أبواب العلل وعزهتا وعدم كماهلا أن األئمة األوائل مل يقصدوا التقعيد و 
 آلاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
. يتعذر مجع العلل يف كتاب جامع وذلك أن مسائله اليت تكلم عليها العلماء مل تقيد يف ابب معني أو 9

 قواعد معينة وذلك أهنا من جهة األصل ختالف التقعيد.
 

 . مييل:10
والـحس وذلك لقوة إدراكهم وسربهم للمروايت ومعرفتهم للبلدان العلماء يف ابب التعليل إىل الـذوق 

 والفقهيات املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.
 

 . وقد برز أهل النقد يف معرفتهم التامة يف:11
 باعهم.تمناهج البلدان سواء كانوا مكيني أو مدنيني أو عراقيني أو ميانيني أو شاميني من فقهاء الصحابة أو أ

 
 . ينبغي للناقد:12

أن تتوفر فيه مجيع شروط األهلية يف سائر العلوم حىت يكمل يف ابب النقد ومعرفة علل األحاديث وهذاما 
 يتعذر وجوده عند املتأخرين.

 
 . وبقدر كمال أهلية الناقد يف ابب نقد اآلاثر:13

ص علمه يف يف شـروط األهلية ينق يستطيع أن مييز بني صحيح احلديث وضعيفة وبقدر النقص الذي يكون
 ذلك.

 
 . فاملرجع يف معرفة تعليل األخبار:14

هو التمكن يف علوم الشريعة كلها فاإلمام أمحد إمام يف كافة العلوم وهذه اإلمامة جتلت يف نقده لألحاديث 
 واملروايت.

 



لتمكن من علوم تباينهم يف ا . وكل ما يقع من تباين بني األئمة يف علم العلل يف سائر البلدان مرده إىل15
 الشريعة وكذلك إىل معرفة القرائن وهي غري مقيدة.

 
 . مدرسة النقد والعلل هي:16

من أصعب األمور عند احملدثني وال خيوض فيها إال من مجع بني حفظ سنة النيب صلى هللا عليه وسلم 
 واستيعاهبا واإلكـثار منها حىت يتمكن من السرب.

 
 لل:. دراسة علم الع17

من األمور الدقيقة اليت ال يستفيدها طالب العلم إال ابلتطبيق العملي وذلك أبن خيرج مخسمائة حديث إىل 
 ألف حديث ويكثر من احملفوظات.

 
 . ال ميكن أن:18

يوصف طالب العلم ابلتحقيق والدراية والعناية يف أبواب الفقه ومسائل الدين إال وقد عرف األحاديث 
 وميز بعضها من بعض.الصحيحة والضعيفة 

 
 . وال يكفى أن:19

تعرف صحيح احلديث من سقيمه وإمنا يلزمك معرفة وجوه التمييز بينها وأسباب ذلك ومن ميز وجهل وجـه 
 التمييز فإنه يقع يف الوهم والغلط.

 
 . إن من اليسري:20

آخر  لعلة بدافعأن تقف على علة احلديث يف ابب من أبواب األحكام ولكن من املشقة أن تدفع تلك ا
 وهذا ال يتحقق إال ألهل السرب والنقد.

 
 . عامة الطرق اليت يسلكها طالب العلم الذين حيكمون على األحاديث:21

 هو أن يقفوا على العلة ال أن يدفع العلة بقرينة حتفظ اخلرب مـن أن يهدر ويطرح.
 

ناقد مبجرد وجود علة أو غلبة ورع ال . فاألحاديث املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال ترد22



 وشدة احتياطه للسنة فكم من حديث ظاهره اإلعالل ومثة قرينة تدفعه.
 

 . ينبغي لطالب علم العلل أن يكون:23
نظره يف السنة كنظر الطبيب يف األبدان وذلك أن منها ما تندفع علته من تلقاء نفسه ومنها ماال تندفع علته 

 إال بدواء.
 

 يف علل احلديث يكون إىل: . فالنظر24
القـرائن اليت تدفع تلك العلل وذلك أنه مثة قرائن يف ذات احلديث نفسه تقضي على علة احلديث فيخلص 

 من علته ويقوى.
 

. فاالنقطاع يف اإلسناد علة ولكن قد حيتف هبا ما يدفعها وذلك أن يروي عن أهل بيته أو أن تبني 25
 هبا أو أن تكون من كتاب. الواسطة يف موضع آخر أو أن خيرب

 
. قد يكون الراوي جمهوال : إال أن مثة أوصاف تدفع جهالته كأن يكون من طبقة متقدمة من التابعني أومن 26

 املدنيني أو أن يروي عنه ثقة أو أن يروي عن أبيه.
 

 . هلذا ينبغي لطالب علم العلل:27
نقطاع غري ا فكل علة هلا ما يناسبها فقرائن دفع االأن يعرف مراتب اإلعالل والقرائن اليت تدفعها وحتتف هب

 اجلهالة وهكذا.
 

 . قرائن املوقوفات ختتلف عن املرفوعات28
 وكذا قرائن املرسل ختتلف عن املوصول

 وقرائن البلدان أيضا  ختتلف حبسب كل بلد
 وكذا املروايت يف األصول والفروع.

 
 وال ميارس ذلك بنفسه فإنه ابجلملة وابألغلب ال يستفيد . وأما طالب العلم الذي أيخذ القواعد نظراي  29

 فائدة مرجوة وال يتحقق فيه وصف التحقيق والدراية.



 
 . ومن رام علم العلل فعليه:30

أن يكثر من النظر والـحكم على األحاديث على سبـيل االنفراد مث يعرضها على أهل االختصاص حىت يتأهل 
 فيكون من أهل الدراية.

 
 امِلراس يف علم العلل: . فطول31

يعطي طالب العلم يف هذ الفن متكنا  ودراية وحذقا  يف إجياد وفـرة من القرائن اليت مل ينبه عليه كثـري من أهل 
 العلم.

 
 . قول ابن املديين:32

املغرية بن أيب بردة رجل من "بين عبدالدار" مسع من "أيب هريرة....." إشارة إىل نوع تعديل فهو من قريش 
 هم أفصح العرب وأصدقهم.و 
 

 . إذا خالف اخلرب:33
 )الكتاب( -1
 )والسنة( -2
 )واإلمجاع( -3
 )والقياس( -4
 )والنظر( -5
 )والرأي( -6

 = ُكبَّ وأمهل ومل يلتفت إليه.
 

 . قد يتشابه:34
آلخر ا اإلسناد من أوله إىل آخره إبسناٍد آخر يف الرجال وصيغ السماع فيعل األول بعلٍة الزمة فيه ويصحح

 والعكس كذلك فتفطن يرمحك هللا.
 

 . من أراد أن يعرف منهج الشيخني يف الراوي:35



فعليه أن يعرف حديث الراوي املرتوك خارج الصحيح كما يعرف حديثه يف الصحيح وهذا نظر عسري على 
 غري احلافظ.

 
 . رمبا كان اإلخراج للراوي يف الصحيح:36

الدين واألحكام ومل خيرجا له إال حديثا  أو حديثني يف الفروع  عالمة على ضعفه لكونه مكثر يف أصول
 والفضائل.

 
. إذا انفرد الثقة يف أصٍل خارج الصحيح وأورد البخاري ومسلم له ما خيالفها يف كتابيهما وأخرجا له يف 37

 الفروع والفضائل فهذا أمارة على ضعفه يف ذلك.
 

ان إال احلديث الواحد واالثنني وشبهها ويرتك الكثري من . فالراوي املكثر الذي ال خيرج له: الشيخ38
 حديثه ال ينبغي أن حيتج به على اإلطالق ألن فيه نظر.

 
. يقع عند الرواة الثقات اخلطأ يف: القراابت يف األسانيد وهذا وحده ليس علة حىت ينظم إىل قرينة أقوى 39

 منه واخلطأ يف قراابت املستورين أكثر من غريهم.
 

ذا كان احلديث: يرويه أهل بيت واحد فالوهم والغلط يف حديثهم أقل من غريهم ألهنم أعلم أبنفسهم . إ40
 خبالف من ال يلتقي بشيخه إال مرة  أو يف جملس عام.

 
. تنصيص أحد األئمة على أن: الراوي ال تعرف له رواية عمن روى عنه أحد وجوه النكارة كقول 41

 عن أيب الزبري ال أعرف عنها شيئا .البخاري يف رواية ابن أيب ذئب 
 

. الغالب على أحكام املتعلمني للتفسري: االعتماد على إطالقات احملدثني يف علوم احلديث وقواعده 42
 وهذا مشكل يف أسانيد األحكام فضال  عن أسانيد التفسري.

 
ان ذلك موجبا  سان زمنه ك. إذا ذكر يف احلديث: لفظة مل ترد على لسان النيب صلى هللا عليه وسلم وال ل43

 إلنكاره وهذ اال يدركه إال من أكثر من حفظ السنة وألفاظها وعرف أترخيهم.



 
. احلجازيون: أفصح الرواة وإذا وجد إسناد يف التفسري حجازي من أوله إىل منتهاه فهو عالمة على 44

 صحته وقبوله لذا معرفة رواة احلجاز أوىل من غريهم.
 

تمع فيه: رواة أصحاب دراية وفقه أقوى ممن ختلله أو كله رواة مل يعرفوا ابلفقه وعند . اإلسناد الذي جي45
 املخالفة يقدم أصحاب الدراية وإن كان أولئك أوثق.

 
. إذا وجد راٍو من أهل احلجاز: مل يرو عنه احلجازيون فهـذا عالمة على ضعفه وتـركه ورواية احلجازيني 46

 المة على تعديله.عن راٍو من غريهم كالعراقيني ع
 

. إطباق احلجازيني يف التفسري على: حكم معني قرينة على إعالل املرفوع املخالف عند غريهم يف ذات 47
 املسألة املنظورة.

 
. وكثريا  ما يعجز: الناقد والناظر واحملدث عن بيان وجه إعالله حلديث ألن السرب لسان انطق ال يسمعه 48

 إال السابر.
 

ديث مرفوعا : مث صح ما خيالفه من قول ذلك الصحايب موقوفـا  عليه فإن هذا أحد وجوه . إذا جاء احل49
 اإلعالل اليت يعل هبا حديثه املرفوع عند أهل العلم.

 
. كلما أتخرت طبقة الراوي: وجاء عنه ما يتفرد به فإن ذلك أمارة على نكارة زايدته وأما إذا كانت 50

 ا إذا كان عدال .طبقته متقدمة فهذا من قرائن قبوهل
 

. ينبغي للناظر حال االختالف على: راو من الرواة أن ينظر يف تالميذه وهل فيهم من األئمة الكبار فإن 51
 وجد نظر يف كالمه فيه وينبغي له أال خيرج عن قوله.

 
ك أن ل. قد نقبل تفرد: الراوي عن شيخه وإن كان مقال  عنه وقد ال نقبله وهو يف ذاته مقٌل أيضا  وذ52

 األول ال يزامحه أحـد وأما الثاين فيوجد من يزامحه.



 
. توافر تالميذ الشيخ: وكثرة عددهم يضيق على املنفرد ابب التفرد وأما إذا قلَّ عدد تالميذ الشيخ فإنه 53

 يقرب من جهة القبول تفرده.
 

ل وهلة وأن ال يرده ألو  . على طالب العلم أن: يقف مع كالم األئمة املتقدمني موقف املتأمل املتفحص54
 وإن عارض شيئا  من القواعد اليت قد أدركها ودرسها.

 
 . احلافظ الناقد: إذا كان مكثرا  واملستنكر من حديثه قليٌل جدا  فهذا دليٌل على ضبطه وإتقانه.55

 
يعلله بذلك و . وكثريا : ما يوثق األئمة كابن حبان راواي  مستورا  لرواية أهل بلده وخاصة احلجازيني عنه 56

 وهكذا كثري ممن سبقه يف املقلني واملتوسطني.
 

. إن اخلرب إذا رواه راو: مطروح احلديث عند النقاد مث اتبعه عليه مثله فإن هذه املتابعة مما ال يُعترب هبا 57
 عند العلماء.

 
إنه ال يلتفت م ف. ومما ينبغي حلظه يف أبواب املتابعات: أن األحاديث اليت فيه مرتوك أو منكر أو مته58

 إليها على اإلطالق وال يغرت بكثرهتا وأعدادها.
 

 . من أكثر التابعني رواية لإلسرائيليات:59
 السُّدي. -1
 وحممد بن كعب القرظي. -2
 وسعيد بن جبري. -3
 وأبو العالية. -4

 ويوجد شيء يسري عند جماهد بن جرب.
 

وي األشهر فإن هذه الطرق املتعددة أمارة على أنه ال . إذا جاء اخلرب من طرق متعددة: من راو غري الرا60
 يعرف إال من هذا الوجه ولو عرف من غريه حلفظ وضبط.



 
. ومن املعلوم أن الفقيه يرتخص يف: املعاين ما ال يرتخص فيه احملدث الضابط لأللفاظ وهذا يكثر يف 61

 بلدان الدراية من الكوفة والبصرة وأضراهبا.
 

يب صلى هللا عليه وسلم من غري وجه: تفسري أمر قد استفاض العمل به واستقر فإن . إذا جاء عن الن62
 هذا قرينة على استنكاره ألن هذا مما ال حيتاج معه إىل كثرة طرق وتعدد رواية.

 
. إذا اهتم الراوي: بسرقة احلديث فإن متابعته لغريه ال يعتد هبا الحتمال أن يكون أخذ احلديث من غريه 63

 يه وسرقة احلديث من التدليس بل هي شر منه.فنسبه إل
 

. تنكب أهل األصول: إلخراج خرب ما أمارة وقرينة على إعالله وكذلك إخراج الدار قطين له وذلك ألنه 64
 يورد يف كتابه "السنن" ما يستغرب وُيستنكر.

 
هم حمل إعالل هي عند . ومن إشارات احملدثني اللفظية: عقب سرد األسانيد والطرق اليت ال يرتضوهنا بل65

 قوهلم )كذا قال( وهذه من الدقائق اليت قل من يفطن هلا.
 

. ومن العجيب: أن يدعي الشخص أنه من أهل املعرفة يف العلل وما شم رائحة الفقه وما عرف أقوال 66
 العلماء من املتقدمني واملتأخرين.

 
به أهل  أتباع اتبعيهم وأن يعلم ما يقول. وعلى طالب علم العلل: أن يعلم فتاوى الصحابة واتبعيهم و 67

 األمصار لكي يكون من أهل النقد ألن املقصود التعليل.
 

. ال ميكن أن يتحقق لطالب علم العلل: اإلصابة وخاصة يف أبواب التفرد حىت يكون من أهل 68
 االختصاص والتمكن يف أبواب الفقه.

 
فظاهره أنه مييل إىل إعالل املوصول يف غريه ألن عادة . إذا ذكر أبو داود: يف املراسيل حديثا  مرسال  69

 النقاد األوائل أن ال يدونوا إال ما يعتربونه.



 
. ال حرج أن يقال أخرجه: أبو داود يف كتابه املراسيل وظاهره أنه يعله يعين ابإلرسال وذلك ألنه كتاب 70

 علل فينبغي العناية به وأن يقارن بغريه مما يوصل.
 

معاين: اإلعالل ابإلرسال أن يكون احلديث موصوال  عند أيب داود يف السنن ومرسال  يف . ومن أخص 71
 املراسيل وهذا دليل قاطع على أنه وقف على وصله وإرساله.

 
. ومن القرائن: اليت ليست قطعية على أن أاب داود مييل لصحة الوصل وجود احلديث يف السنن موصوال  72

 ه أبو داود يف مراسيله.ومرسال  من وجه آخر ومل يذكر 
 

 . شرح/ ابن رجب على علل الرتمذي هو أفضل شروح العلل على اإلطالق وذلك:73
 إلمامته وعلو كعبه. -1
 وسبقه وقوة بصره. -2
 وجلمعه لكثري من أبواب العلم. -3
 

ث ي. ينبغي: مع معرفة إخراج البخاري ومسلم للراوي أن يعرف وجه اإلخراج له واببه وعدد األحاد74
 املخرجة له مع مقارنتها مع املرتوك من حديثه كثرة ونوعا .

 
. ينبغي أن يبني أن اإلمام مسلم: يف كتابه الصحيح كما أنه يورد األحاديث الصحيحة كذلك يورد 75

 األحاديث اليت يريد إعالهلا وليس هذا هو الغالب من صنيعه.
 

أول الباب احلديث الذي يعتمد عليه من جهة . يصدر اإلمام مسلم يف: صحيحه يف أغلب أحيانه يف 76
 لفظه وينبغي أن يلتمس طريقته يف ذلك ابلسرب.

 
 . وملعرفة منهج: اإلمام مسلم يف أبواب العلل ينبغي النظر يف أحكامه من خالل كتابه:77

 الصحيح. -1
 والتمييز. -2



 والكىن. -3
 وكذلك مقدمة صحيحه.

 
قطين ويعين به الغرائب املروية عن اإلمام من جهة أصحابه الثقات . كتاب: "غرائب مالك" لإلمام الدار 78

 وليس املراد به أن مالكا  أغرب فيها فتنبه.
 

. قد يتفرد: الراوي الثقة حبديث ويستنكر عليه هذا احلديث بل ويرد به ولو أخرج له البخاري ومسلم 79
 بنفس اإلسناد وهذا يدل على أهنما انتقى من حديثه.

 
تمل التنوع يف: الشيوخ والطرق للراوي الضعيف ال سيما يف احلديث الواحد وتعددها يف مثل هذه . ال حي80

 احلالة حيمله العلماء على الوهم ال كثرة الشيوخ.
 

. يعدُّ النقاد تنوع: الطرق وكثرة الشيوخ إذا جاءت من حافظ ثقة مكثر أن هذا التنـوع من قبيل التفنن 81
 عن أكثر من شيخ. يف إسنـاد احلديث الواحد

 
. ومن عادة األئمة إذا: وقع يف املنت شيٌء يستنكر أهنم يردون احلديث أبدىن العلل ولوكان مما خيرجه 82

 البخاري عادة  سواء من الرواة أو كان يف السماع.
 

ى ل. إذا جاء: احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يعمل به الصحابة أو عامتهم فإن هذا قرينة ع83
 اإلعالل.

 
. ومن طرائق اإلمام البخاري: يف تعليل األحاديث يف الباب وكذلك فقهه أن يشري إىل ذلك اإلعالل أو 84

 الفقه من خالل الرتاجم وله نفس يف ذلك.
 

. ومن قرائن اإلعالل أن يكون: احلديث من مفاريد ابن ماجة وأن يكون ذلك التفرد يف أحاديث 85
 ا يتفرد به ابن ماجة ال يكون صحيحا .األحكام وذلك أن غالب م

 



 . جزم بعض العلماء: أنه مل ينفرد ابن ماجة بشيٍء صحيٍح يف األحكام على اإلطالق ويف هذا نظر !!86
 ولكن نقول: إن هذه قرينة وهي من األغلب.

 
لى ذكره ع. ومن قرائن جرح الراوي: أن يكون الراوي من مفاريد ابن ماجة يف كتابه السنن ومل يوافقه 87

 غريه.
 

. القرائن غري: الدالئل والرباهني وذلك أن القرينة عند احملدثني هي األمارة اليت تعطي اإلنسان إحياء  ال 88
 أهنا تعطيه بينة  ودليال  وبرهاان .

 
. ويف الغالب أن بعض: الرواة حينما يروي خربا  من األخبار وهو قليل الفقه والدراية أنه رمبا وقع يف 89

 األقيسة اليت توقعه بزايدة تستنكر عليه. بعض
 

. من وجوه الرد أن يروى: اخلرب وال يعمل به أحدمن الصحابة وال من التابعني ومل جتر عليه الفتوى 90
 عندهم ولو ظهر يف اإلسناد الصحة ألهنا تروى ألجل العمل.

 
روايته  من األبواب وحينئذ تضعف. إذا اهتم الراوي ابلرواية يف: ابب من األبواب صرفه ذلك عن غريها 91

 وذلك لضعف اإلنسان عـن استيعاب سائر العلوم غالبا .
 

. عدم السماع: ليس علة  مطلقا  بل هناك مما مل يسمع ما هو أصح مما مسع لقرينٍة قوية دفعت تلك العلِة  92
 كاحرتاز الناقل وشدة حتريه كسعيد عن عمر.

 
ية عن كتاب صحيح كرواية التفسري عن جماهد أو أن تعرف الواسطة . ومما يدفع علة عدم السماع: الروا93

 ومل تذكر كالنخعي عن ابن مسعود وابن سريين عن ابن عباس.
 

. إذا كان الراوي ممن: يضعف أو كان واهي احلديث أو منكرا  فإنه يف ابب التفسري إن قال بقوله فإن 94
 .هذا قوٌل له فال يقال بردِ ه حباٍل وهو صحيح إليه

 



. فالسدي أو الكليب واهي احلديث جدا  إال أنه: من أئمة التفسري ومن املتبصرين بلغة العرب فإذا قال 95
 قوال  نظر يف إسناده إليه وإن كان قاله عن غريه فرق.

 
. ولو التمس البصري ما أعله: البخاري يف صحيحه من األحاديث خارجها ابلقرائن القوية والظاهرة لوقع 96

 يف العلل يوازي حـجم الصحيح أو أكرب منه.له كتاب 
 

. يتفق العلماء على: أن اجلهالة علة يف احلديث تضعه عن رتبة القوة إىل اللني أو الضعف أو الرتك؛ ألن 97
 اجلهالـة خفاء راٍو من الرواة حاال  أو عينا .

 
القبول  تعضدها لرتتفع إىل. جهالة احلال ليست علة على: الدوام وإمنا هي علة غالبة ترفعها قرائن و 98

 فمجهول احلال واملستور هو يف عينه معروف ولكن حاله جمهول.
 

. احلال قد تعرف ابلنظر إىل ما احتف ابلراوي من قرائن ال تتصل بذاته وإمنا تتصل بعمل يعمله أو بلد 99
 ينسب إليها أو راو يروي عنه أو شيخ حيدث عنه أو عدد أحاديثه.

 
 يرتفع إال ابرتفاع هذا: النوع من اجلهالة وال يعتضد بعاضد ألن العاضد إمنا يعضد ما . خفاء العني ال100

 يُعرف وأما من معرفة عينه معدومة فسالمة عضده بعيدة.
 

. االعتضاد بني األحاديث ال بد فيه من: معرفة قوة الطرفني العاضد واملعتضد واجلهل أبحدمها يُعطل 101
 غريه وهو جمهول العني. احلكم كحال من يريد أن يعضد

 
. البخاري إذا أعل حديثا : ألجل متنه يف صحيحه فهو يريد أنه ال يصح يف اببه شيء كإعالله حلديث 102

 الصالة بني السواري بقوله: ابب الصالة بني السواري..
 

 عف وتستنكر.ض. الختالف بلدان: الرواة يف اإلسناد الواحد أثٌر دقيٌق على الروايِة قد ُتؤثر عليها فت103
 

. كلما كان الرواة من بلٍد واحٍد كانوا أعرف: حلديث بعضهم وأدرى بلساهنم فالعرب ألسن وهلجات 104



 وكذلك أعرف حلال بعضهم صدقا  وداينة ومروءة.
 

. فالبلدي أعرف: الناس ببلديه وهلذا فإن أصح األسانيد عند احلفاظ هي اليت مجعت رواة  ثقات من 105
 الك عن انفع عن ابن عمر وهؤالء مدنيون.بلٍد واحٍد كم

 
. كلما تعددت البلدان يف اإلسناد الواحد كان ذلك من قرائن اإلعالل حبسب تركيب األسانيد رأسا  106

 وعقبا  فرؤوس األسانيد مكة واملدنية ألهنا مواضع الوحي.
 

 مكيا  كله مث ما كان مركبا  منهما . أقوى األسانيد ما كان حجازاي  وأقواها من كان مدنيا  كله مث ما كان107
 مث ما كان رأسه حجازاي  وعقبه من غريهم.

 
. إذا كان رأس اإلسناد واتبعيه حجازاي  واتبع التابعي مثله فهو أقوى من غريه غالبا  خبالف ما إذا كان 108

 اتبع التابعي من غري أهل احلجاز بل من أهل اآلفاق.
 

جاز ولكن أصل احلديث الذي يروونه يف احلجاز فهذا حتمله العلماء . إذا كان الرواة من خارج احل109
 ويفرقون بينه وبني ماال أصل له يف احلجاز ال رواة  وال عمال .

 
. إذا كان رأس اإلسناد من غري احلجاز وعقبه من احلجاز وهذا هو اإلسناد املنكس وهو من قرائن 110

 ل.اإلعالل ومنه الصحيح ومنه املنكر وليس ابلقلي
 

. األسانيد خترج عادة من احلجاز ويف حال خروجها من غريه فإنه يشدد يف خمارجها األوىل ورجوعها 111
 وخيفف فيها كلما أتخر الزمان النتشار الرواة وتوسع بلداهنم.

 
. البد من معرفة مساكن الصحابة ومنازهلم وأزمنة دخوهلم وخروجهم للبلدان وذلك لتتمكن من تقدير  112

 خذين عنهم وقلتهم وكذلك وفرة وقلة أصحاهبم.كثرة اآل
 

. إذا تفرد أهل بلد عن صحايب مل يسكن بلدهم وإن دخلها حبديٍث مثله يشتهر وال يعرفه أصحابه يف 113



 بلده وال يُعرف يف عملهم فهذا أمارٌة على نكارته.
 

ايب وال يعرف ري بلد الصح. فاحلديث املرفوع الذي يروى بسند ال يشتهر أويف سنده لني وخمرجه من غ114
 يف أصحابه القول به وال رووه عنه فهذا كله إنكار ورد له.

 
. كلما كان احلديث يف احلجاز أبقى كان أنقى وأقوى ومن أوىل الناس حبديث الراوي أهل بلده 115

 وأصحابه.
 

و فقيه وعلي أ. تقوى النكارة إذا كان تفرد أهل البلدان عن صحايب كبري كأيب بكر وعمر وعثمان 116
 يشتهر فقهه يف بلد فقٍه ورواية كمكة واملدينة مثل ابن عمر.

 
. قد يتفرد عراقي أو شامي أو خراساين أو مصري وهو ثقة أو صاحل عن أهل احلجاز مبا ال يفوت مثله 117

 على أهل احلجاز لو كان عندهم ومثل هذا ينكر وال يقبل غالبا .
 

ني اختصاصهم قرينة على نكارته كتفرد العراقيني يف املناسك أو تكف. تفرد أهل بلد حبديث ليس من 118
 النيب صلى هللا عليه وسلم فاألول خيتص مبكة واملدينة والثاين أبهل املدينة.

 
. إذا احتج األئمة الكبار احلفاظ أهل السعة ابلرواية والدراية مبوقوف يف مسألة من الدين فهذا عالمة 119

 ملرفوع عندهم وكذلك املقطوع.على عدم صحة شيٍء من ا
 

. يؤخذ من احتجاج األئمة علال  ألحاديث يف الباب وكلما كان اإلمام أوسع معرفة فالعالمة على ذلك 120
 أدق وأقوى ورمبا كانت دليال  على عدم صحة شيٍء فوق ذلك.

 
غالب أن يته فال. إذا كان الراوي قليل الضبط وروي عنه احلديث من وجهني أو أكثر وتقابلوا بروا121

 الوهم منه وأن الوقف مرجح على الرفع واإلرسال على الوصل.
 

. التشابه املطابق يف املنت الطويل من رواة ضعاف أو متوسطون أمارٌة على أنه حديث مسروق والرواة 122



 مهما بلغوا إتقاان  ال بد أن يقع يف حروفهم اختالف.
 

اوي الصدوق عن شيخني وال مييز ألفاظهما وقلما يتشابه الرواة . النقاد يردون احلديث الذي يرويه الر 123
 يف اللفظ وعدم التمييز يدل على اختالط اللفظني عليه.

 
. كلما أتخر الراوي عمرا  غلب احتمال مساع الناس منه أكثر وطلب حلديثه رواية الكبار وتعدد الرواة 124

 ويستنكر من املفاريد عنه ما ال يستنكر على غريه.
 

ولو على -. اخلطأ يف الرواة أمارة على اخلطأ يف املتون ألن الذهن إن غفل يف موضٍع شاركه يف الغفلة 251
 ما سبق موضع الوهم وما تاله. -قدر أقل

 
. الراوي قليل الضبط تكثر وجوه الرواية عنه فريوي عنه الثقات احلديث على أكثر من لفظ وهذا من 126

 رويه.قرائن عدم حفظه للحديث الذي ي
 

. ال يكون احلديث عند أهل املدينة مرسال  مث يصله عن شيوخهم أحٌدمن غريهم إال واحلديث ضعيف 127
 ال يصح ألهنم أحرص الناس على املسند وقد مسعوه أبصح الوجوه.

 
. إذا أخطأ الراوي يف موضع وجب التحري يف بقية املواضع يف اإلسناد واملنت ألن العلة تدعوا أختها 128

 ا رمبا يقع للثقات الكبار وإن كان قليال  فيهم.وهذ
 

. إذا كان اإلسناد ثقيل املعىن وتعم احلاجة إليه فاألصل اشتهاره وغرابته علة وخيفف يف الغرابة ما كان 129
 احلديث يف غري األصول ومشهور األحكام.

 
ند مخسة من ة علة وكون احلديث ع. العادة الغالبة أن يبدأ احلديث غريبا  مث يشتهر ألن الغرابة املعكوس130

 الصحابة مث ال يرويه إال اتبعي قرينة على إعالله.
 

. إذا انفرد أهل الشام والعراق أببواب السري واملغازي فإهنم يقدمون على غريهم وذلك ابعتبار عنايتهم 131



 هبذا الباب وأما أهل احلجاز فإنه يعتنون ابألحكام.
 

األئمة األوائل أشد اختصارا  ممن جاء بعدهم فتجدهم يعلون اخلرب بكلمة  . إطالق ألفاظ التعليل عند132
 أو كلمتني كأن يقولوا هذا منكر أو شاذ أو حسن وحنو ذلك.

 
. وسبب قصر ألفاظ التعليل عند األئمة األوائل هو وفرة أهل االختصاص يف طبقتهم ومعرفتهم لكالم 133

 أتخر عنهم.بعضهم وهذا أمر سائد عند النقاد خبالف من 
 

. اإلسهاب يف التعليل قد وقع لكثرٍي من املتأخرين حىت وصل هبم إىل الفضول وأصبح الكثري من  134
 كالمهم هو من مجلة الزبد الذي ال فائدة منه والعلماء يلخصون.

 
. إذا كان الراوي ضعيفا  وهو من أهل اجلهاد والغزو ومن أهل الثغور وقد روى يف ذلك خربا  فإنه 135

 غلب على الظن ضبطه ألن النظر يكون الختصاصه وعنايته.ي
 

. إذا ترك العلماء احلديث وأفتوا خبالفه مع وجوده عندهم فإن هذا يدل على تعليلهم وهذا حمكي  عن 136
 اإلمام مالك وأمحد ومعرفة ذلك حتتاج لسرب وجهد جهيد.

 
ل العلل وقع يف الوهم والغلط . إذا اقتصر طالب العلم على ما ُيسمى مبصطلح احلديث وأمه137

 واملخالفة واالضطراب وال يكاد يستقيم له قدم على سالمة النقد.
 

. احملدثون رمبا توقفوا وأعلوا أحاديث لوجود أعاجم فيها ولو كانوا ثقات ألن احلفظ يف العجم أقل من 138
 العرب وكذلك فإن العجم أخذوا العربية تعلما  ال سليقة.

 
 يف احلديث:. إذا اجتمع 139

 احتاد خمرجه. -1
 وعربية رواته. -2
 وعلو إسناده. -3



 وثقة رواته. -4
 كان أقرب األلفاظ إىل لفظ النيب صلى هللا عليه وسلم وأقوها حجة.

 
. ما يذكر يف تواريخ البخاري من األحاديث فهي معلولة يف األغلب وما يـورد يف ترمجة الراوي من 140

 ذلك مما أخذ عليه أو تفرد به.األحاديث املروية عنه هي ك
 

. نقد احلديث منفصال  عن معرفة فقه رواته وعمل فقهاء بلدهم قصور يقع فيه كثري من احملدثني وال بد 141
 للمحدث من متييز الرواة ومن عرف ابلفقه أو احلفظ.

 
ى ما استقر يف ل. لعمل أهل البلد أثر يف وهم الراوي خفيف الضبط فرمبا روى احلديث مبعناه فقلبه ع142

 بلده من فقه لغلبة ظنه أن العلماء ال يفتون إال أبثر.
 

. طول بقاء الراوي بعد شيخه زمنا  يكفي لتحديثه ابحلديث مرارا  مث ال يرويه عشرين أو ثالثني أو 143
 أربعني سنة إال لواحٍد فهذا دليٌل على نكارته ورده.

 
د من وجوٍه متعددة وترك زايدة فيه فهذا ظاهر يف تعمده . إذا أكثر البخاري إخراجا  للحديث الواح144

 لرتكها إعالال  هلا ويزيد يف قصده ذكره للطرق بدوهنا.
 

. إذا أخرج البخاري حديثا  عن راٍو روي احلديث عنه من وجهني أو أكثر ابلزايدة وبدوهنا فرتك 145
 البخاري للوجه الذي جاءت به الزايدة يدل على تعمده لرتكها.

 
. إذا كانت الزايدة على شرط البخاري إسنادا  فرتكها ومل يورد يف معناها أقوى وجها  منها وإمنا روى عن 614

 راٍو أقل ثقة وحفظا  بدون الزايدة دل هذا على إعالهلا.
 

. إذا أخرج البخاري احلديث وترك زايدة فيه مع إخراجه حلديث خيالف تلك الزايدة فهذا أظهر يف 147
وال العمل هبا فقها .إعالله للزاي  دة وأنه ال يرى صحتها سندا  

 



. إذا كانت الزايدة ابلباب املخرجة فيه ألصق كان ترك البخاري هلا شبيه ابإلعالل املنصوص عليه ألنه 148
 خيرج األحاديث للتدليل هبا على ما يقصده يف الباب.

 
عالل بضعف الراوي أو كذبه وذلك أن . التفرد عالمة على وجوِد ما يوجب الرد ال علة بذاهتا كاإل149

 التفرد يوقع يف النفس شكا  يف ثبوت احلديث أو غلبة ظن.
 

. كثرة الطرق واألحاديث يف املسألة اليسرية يف الدين عالمة على ضعفها وتفرد الراوي الواحد هبا من 150
 أمارات ضعفه ولني حديثه ألهنا ال حتتمل تلك العناية.

 
عند الثقة الضابط ويف نفسه منه شيء فال حيدث به كبار أصحابه ألن محلهم له . قد يكون احلديث 151

 عنه تزكية وتقوية له ويشق عليه كتمانه فيحدث به من دوهنم.
 

. حيرتز الرواة احلفاظ من السماع من واسطتني خمتلفتني عن شيخ ثقة واحٍد حىت ال ختتلط األحاديث 152
 نهما وهو للضعيف.يف األذهان و لئال يُظن أنه للثقة م

 
. إذا غلب الرواة الضعفاء الذين حيدث عنهم الراوي عن شيخ شيوخه على الرواة الثقات عددا  زاد 153

 احتمال ورود اخللط يف احلفظ بني حديث هؤالء عند الراوي.
 

ضطراب . تعدد ألفاظ احلديث ال يعين اضطرااب  دوما  فرمبا كان لتكرار النيب صلى هللا عليه وسلم واال154
 ليس علة يف ذاته وإمنا هو أمارة عليها ألنه قد ال يضر احلديث بل يقويه.

 
. املكثر ال توصف روايته عن أكثر من شيخ للحديث الواحد ابالضطراب، وكلما كان أكثر رواية  155

 ومساعا  وشيوخا  ورحلة  اتسع قبول تعدد خمارج احلديث منه.
 

من أسانيد حلديث ضعيف ال يُفرح غالبا  مبا يرويه املتأخر عنهم أبصح  . إن ما يرويه الرواة املتقدمون156
 منها وكلما أتخر الزمن بينهم زاد احتمال اخلطأ.

 



. ال يلزم إخراج البخاري حلديث أنه يعل ما يف معناه إذا تركه ألن كتابه خمتصر ولكن لو أخرج حديثا  157
 .غري صريح وترك األصرح يف الباب ففيه علة غالبا  

 
 . إذا أخرج البخاري حديثا  يف اببه وترك ما خيالفه فالغالب أنه ال خيرج عن كونه:158

 منسوخا . -1
 أو مرجوحا . -2
 أو معلوال . -3

 واألغلب أنه معلول.
 

. قد يطلق النقاد وصف التدليس على راو مل يدلس إال يف وجه واحد أو وجهني كما أطلق أمحد 159
 ور وتدليسه إمنا هو عن عكرمة قاله البخاري.التدليس على عباد بن منص

 
 . يُطلق احلفاظ على راٍو دلس عن راٍو بعينه ألمرين:160

 األول: للعلم حباله واشتهار أمره.
 الثاين: ليحتاط املتتبع للراوي فمن دلس يف موضع جسر يف غريه.

 
س هبا فأرادوا ويريدون حاال  عرفه النا. رمبا يطلق األئمة يف راٍو التدليس والنكارة والتفرد ورمبا الضعف 161

 أتكيدها فال حيمل قوهلم على العموم.
 

. إذا وافق راوي احلديث الصحايب ومن دونه ما رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذلك قرينة على 162
 قوة احلديث وسالمته فُتدفع علته ما قوي العمل به وقلت املخالفة له.

 
ناد من الصحايب ومن دونه من اتبعي واتبعه فيما يروونه وال خيالفهم يف ذلك غريهم . إذا أفىت رواة اإلس163

 فإن هذا من أقوى قرائن العمل يف تقوية احلديث.
 

. إذا احتج األئمة الكبار احلفاظ مبوقوف فهذا عالمة على عدم صحة شيء من املرفوع وإذا احتجوا 164
 قوفات عندهم.مبقطوع فهذا عالمة على عدم صحة شيء من املو 



 
. إذا كان املوقوف ضعيفا  واحتج به فهذا قرينة على أن ضعف املرفوعات أشد عند احملتج ابملوقوف 165

 وكلما كان العامل أوسع معرفة كانت العالمة أدق وأقوى.
 

. اختصاص الراوي بشيخه يقدمه على غريه وذلك ملعرفته حباله كالقرابة وكلما اقرتن هبا عاضد آخر  166
 ل املخالطة وتقدم الطبقة قوي دفع التفرد والغرابة.كطو 

 
. تضعف قرينة القرابة يف احلفاظ املشهورين فإذا تفردت عنهم قراابهتم املستورين أو املتوسطني رد مامل 167

 يكن املتفرد القريب كبري القدر واألخذ والضبط.
 

 غطية الوجه عادة جند واحلجاز. كالم الشيخ عبدالعزيز الطريفي يف احلجاب والرد على قول: ت168



 



 
. من اشتهر برواية التاريخ يتوسع يف حكاية ما مل يسمعه من األلفاظ إذا غلب على ظنه وقوعه وجيرونه 169

 يف األحكام على ما اعتادوه فتقع حينئٍذ النكارة.
 

. األصل أن االختصاص يؤثر على رواية الراوي فيضبط ما له اهتمام به الجتماع ذهنه عليه ومعرفة 170
 يف قبول رواية الراوي وتقوية خربه.ذلك مهم وذلك ألثره 

 
. معرفة ثقة الراوي وضبطه جمردة عن معرفة بلده وطبقته وشيوخه وتالمذته ومنزلته بني أقرانه وطول 171

 مالزمته واختصاصه ضعف يف الناقد ومؤثر يف حكمه.
 

طال زمن  ة إذا. ال يلزم أن يكون اختصاص الراوي يف الفقه املروي عنه وإمنا يف عمله ومهنته خاص172
 عمله فقد يكون قاضيا  أو إماما  أو مؤذان  وهذا كاٍف.

 
. من قرائن كون احلديث منكرا  أن خيالف احلديث جادة األحاديث النبوية أو يكون تركيبه ركيكا  ومثله 173

 ال خيرج من مشكاة النبوة وال يعرف هذا غري خبري.
 

ىل قيمة املنت وثقله فإذا كانت قيمة املنت أعلى من قيمة . ينظر النقاد إىل قيمة اإلسناد ابلنسبة إ174
 اإلسناد مع أمهيته وحاجته كان عالمة على نكارته.

 
. إذا كـان الراوي ممن يطوف يف البلدان فإنه خياف من إرساله أكثر من غريه ألنه ال يُدرى من أسقط 175

 أهو كويف أو مدين أو مكي أو مصري... وهلذا حيتاط.
 

ن قرائن صحة وقبول املراسيل عند النقاد أن يكون املرسل مدنيا  أو قريبا  إىل مواقع احلجاز ألن . إن م176
 األحاديث خرجت من عندهم ومدارها عليهم.

 
. إن مما يقوي احلديث املرسل ويعضده حديث مرفوع أو موقوف أو أن تكون عليه فتوى التابعني 177

 االحتجاج به. ويعضده أيضا  أصل من األصول وحينها ميكن



 
. تعدد شيوخ الراوي اجملهول يرفع شيئا  من جهالته وكذا روايته عن األئمة الثقات ومثله رواية من ال 178

 يروي إال عن معترٍب فإهنا تعد نوع تعديال  له.
 

. اجلهالة يف الطبقات املتقدمة ليس كاجلهالة يف الطبقات املتأخرة وذلك للداينة والورع ووجود ملكة 179
 احلفظ وقلة الكذب بل عدمه يف القرن األول يف احلجاز.

 
. لبلد الراوي اجملهول أثٌر يف تقوية خربه فاجملاهيل يف احلجازين ليسوا كغريهم من جماهيل البلدان 180

 األخرى اليت تبعد عن معاقل الوحي ونزول الرسالة.
 

إن توى أهل بلده بنحو مما رواه ولذلك ف. ومن القرائن اليت تدل على اعتبار رواية الراوي اجملهول ف181
 مثل هذا يعضد خرب الراوي اجملهول ويقويه.

 
. ومما تتقوي به رواية الراوي اجملهول أن يروي خربا  يف مهنته واختصاصه ألن هذا أدعى للعناية به 182

 وضبطه على وجهه ألنه من شأنه واهتمامه.
 

خبار أن يعلوا اخلرب بفتيا صحايب وهكذا صنع أمحد وغريه . إن من طرائق األئمة النقاد يف إعالل األ183
 بل وأعل أبو داود حديثا  يف سننه بفتيا اتبعي.

 
. لآلاثر املوقوفة على الصحابة أثر يف أبواب رد احلديث ولو كان صحيحا  ألنه ال ميكن أن يروى خرب 184

 صحيح مث ال يعمل به أحد من الصحابة مع احلاجة إليه.
 

رائن إعالل األخبار أن ينقل عن الصحابة خمالفٌة صرحية للمرفوع فإذا أطبقوا على خمالفة . ومن ق185
 املرفوع فإنه يُعل ووقوع هذا يف األحاديث اندٌر جدا .

 
. من الرواة من يعترب ضابطا  للموقوف وبصرٌي به ومكثر منه دون املرفوع فإذا اختلف عليه يف الوقف 186

 وقف وهذا كحال هشيم.والرفع فإن الصواب عنه ال



 
. تقدم املوقوفات املدنية على غريها يف االحتجاج ألهنا أوىل مث أتيت بعدها املوقوفات املكية وما قرب 187

 منها مث املوقوفات الشامية وهكذا..
 

. إذا اختلف يف الرفع والوقف وكان صحايب اخلرب معروفا  ابلفقه فإنه هذا أمارة على تقدمي الوقف وأما 188
 ذا مل يكن من أهل الفقه والفتوى فيقدم الرفع.إ

 
. وملعرفة الوقف من الرفع ينظر إىل الفتيا اليت عليها أهل البلد فإذا كان العمل على هذا احلديث وفيه 189

 تردٌد بني الوقف والرفع فإنه يقدم الرفع لذلك.
 

امها واحٌد ني اللفظني بل معن. يقال يف بعض اإلطالقات حديث اجملهول أو حديث املستور وال فرق ب190
 وإن كان قد يقصد ابملستور جهالة العني فقط.

 
. يقرر علماء املصطلح أن جمهول احلال إذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه اجلهالة وليس هذا من عمل 191

 األئمة األوائل بل مرده للقرائن احملتفة ابلراوي اجملهول.
 

ثة أو مخسة وال ترتفع عنه اجلهالة عند األئمة املتقدمني وقد يروي . قد يروي عن اجملهول اثنان أو ثال192
 عنه علم ثقٌة واحٌد كاإلمام مالك فرتفع جهالته.

 
. رواية الراوي اجملهول عن أبيه ختتلف عن رواية الراوي اجملهول عن أجنيب عنه خاصة إذا بعدت 193

 البلدان وذلك كأن يروي كويف  جمهول عن راٍو مدين معروف.
 

. رواية جمهول العني ال تقبل على اإلطالق وال ينظر هلا يف أبواب الشواهد واملتابعات ألن رواية جمهول 194
 العني ال َتقوى بنفسها وال تُقوي غريها.

 
. معىن احلسن عند املتقدمني غري املعىن االصطالحي عند املتأخرين وإمنا يريدون به الغرابة أو الضعف 195

 ن متنه واستغرب إسناده.أو التفرد أو ما حس



 
. ينبغي التفريق بني جهالة املرأة وجهالة الرجل وذلك ألن األصل يف املرأة السرت ولذا ال يوصل إىل 196

 معرفة حاهلا لبعدها عن مواضع الرجال وتسرتها.
 

 . احلسن مراتبه دقيقة )ومنه ما(197
 يقرب للصحيح -
 يقرب للضعيف -
 حيتج بههو ضعيف حيتج به ومنه ماال  -
 هو ضعيف جدا  ال تصح روايته إال لبيانه ألنه مرتوك. -
 

. الغالب يف معلقات البخاري أن مردها إىل أسانيد املكيني أو أسانيد املدنيني ومعلوم دقة أهل مكة 198
 واملدينة وضبطهم يف نقل املروي.

 
زوم به إبسناده أو معلقا  أو جم . إذا ترجم البخاري حبديث مرفوٍع أو جزٍء منه وقد ذكره يف موضع آخر199

 فهذا استنباط فقهي له واحلديث يف ذلك صحيح.
 

. إذا ترجم البخاري حبديث مرفوع أو جزء منه ومل خيرجه يف موضع آخر من صحيحه فهذا نوع 200
 تصحيح منه وتقوية له ولكنه نزل عن شرطه ولذا مل يذكر إسناده.

 
منه مع وجود األحاديث املرفوعة يف الباب فهذا إعالل منه لتلك . إذا ترجم البخاري مبوقوف أو جزٍء 201

 املرفوعات سواء كانت موافقة للموقوف أو خمالفة له.
 

. يصدر مسلم الباب أبقوى وأصح ما عنده فإن ذكر ما بعده كامال  فهو على شرطه وإن ذكره خمتصرا  202
 أو جزء منه أو بسنده دون املنت فهو أقل أو ليس على شرطه.

 
. قد خُيرج من أتى بعد مسلم خربا  مث يعزوه إىل صحيح مسلم وعند النظر فيه جتده خرج إسناده وترك 203

 متنه فال يُتعجل حينئٍذ يف ختطئة العلماء يف العزو.



 
. قد يُعلُّ اإلمام مسلم يف صحيحه بعض األحاديث أو ينبه ويشري لضعٍفها وذلك أبن ال يصدر هبا 204

 وإمنا يقع ذكرها غالبا  يف آخر الباب. الباب إال اندرا  
 

. وقد يضع اإلمام مسلم احلديث يف صحيحه يف صدر الباب مث يورد بعده أحاديث متوافقة ولكنها 205
 ختالف ما قدمه ويف هذا إشارة إىل أن بعض ألفاظه معلولة

 
مل األئمة على هذا جرى ع. األصل أن العلة اإلسنادية تقدح يف املنت والعلة املتنية تقدح ابإلسناد و 206

 األوائل وأما املتأخرين فجل نظرهم يف األسانيد فقط.
 

. التالزم بني األسانيد واملتون ظاهر ولذا فإنك جتد يف عمل األئمة النقاد أهنم مىت ما وجدوا علة يف 207
 السند حبثوا هلا عن علة يف املنت والعكس كذلك.

 
على األسانيد دون النظر يف املتون وجد منهم من يصحح . ملا كان جل عناية املتأخرين منصب 208

 أحاديث أنكرها األئمة فاملتون عليها مدار األحكام الشرعية.
 

. )كتاب( "حتفة األشراف مبعرفة األطراف" يعد من كتب العلل ولكن ال يدركه إال حاذق وبصري 209
 وذلك ألن احلافظ املزي قد سرب فيه الكتب الستة ومسند أمحد.

 
. تضعيف لفظة يف احلديث أو مجلة وتصحيح ما بقي منه عمل خمالف ملا كان عليه األئمة املتقدمني 021

 فوجود العلة يف اخلرب تطرحه كله ألنه شييء واحد ال يتبعض.
 

. كثرة طرق احلديث تدل على ضعفه وصحته ومنت اخلرب ومعناه ميزان ذلك فإن كان معناه انزال  ضعف 211
 ليا  وأكدته األصول صحح بكثرة طرقه.وإن كان معناه عا

 
. األسانيد اليت ينفرد به أصحاب املعاجم والفوائد واملشيخات ممن أتخرت طبقتهم خاصة يف األحكام 212

 تفردهم هبا دليل على نكارهتا فكيف إذا خالفت غريها.



 
املتأخرون   ما يتفرد به. ال ميكن أن يرتك املتقدمون حكما  ويتفرد إبخراجه املتأخرون ولذ فإن أغلب 213

 كالطرباين والبيهقي وابن عساكر أحاديث ضعيفة.
 

. ويف الرجوع إىل كتب املسانيد اليت تسوق احلديث كامال فائدة جليلة ألنه قد يذكر الراوي يف بعض 214
 سياقات احلديث لفظة يعرف منها ضعف املنت أو نكارته.

 
ظ بلدان الرواة ألن من الرواة من أهل الكوفة من يروي . وينبغي للناظر عند مجع طرق اخلرب أن يلح215

 احلديث ابملعىن ليتوافق مع أقواهلم الفقهية فيخطئ.
 

. إذا ورد عن ابن مسعود مثال  إسنادان أحدمها صحيح واألخر أصح فعمل األئمة األوائل كأمحد 216
 وأضرابه يف ترجيح أحدمها أن يكون النظر يف فتاوى تالميذه.

 
علماء األصول يف مباحث اجلرح والتعديل أبنه ال يقبل اجلرح إال مفسرا  وقد أخذوا ذلك عن  . يقرر217

 قواعد كالمية عقلية خالفوا فيها طرائق األئمة النقاد.
 

. لو عملنا بقول أهل األصول أبنه ال يقبل لفظ اجلرح إال مفسرا  لرددان غالب أحكام األئمة النقاد 218
 ني وأمحد والبخاري وغريهم.أمثال ابن مهدي وابن مع

 
. غالب القواعد اليت صاغها املتكلمون يف اجلرح والتعديل منقوضة بعمل األئمة وعليه فإن العربة يف 219

 أبواب النقد هو عمل األئمة من أهل السرب للمروايت.
 

الرواة فقد تكلم  أما. ال يوجد البن ماجة رمحه هللا تعاىل كالما  يف علم العلل إطالقا  يف كتابه السنن و 220
 على ما يقرب من مخسة عشر إىل عشرين راواي .

 
. إذا انفرد ابن ماجة حبديث عن أصحاب الكتب الستة فالغالب أنه ضعيف وأما إذا انفرد برجل 221

 عنهم فليس كذلك ألنه خرج لرجال ثقات مل خيرجوا هلم.



 
أما ف فيه بل وردفيه بعض املوضوعات و . أقل الكتب الستة احتجاجا  سنن ابن ماجة لكثرة الضعي222

 تقدميه على موطأ اإلمام مالك فلكثرة ما فيه من املرفوعات.
 

. إذا خرج اإلمام أمحد يف مسنده حديثا  ومل يؤثر عنه يف املسألة الفقهية نقل فاألصل أن يكون هذا 223
 احلديث هو مذهبه أشار لذلك ابن مفلح صاحب الفروع.

 
د يف كتابه املسند أن خيرج األحاديث اجملتمع عليها يف البلدان ولذلك قال البنه عبد . شرط اإلمام أمح224

 هللا: خذ فهذا عليه مدار االحتجاج يف البلدان.
 

. قضية عدم السماع من القضااي التارخيية اليت ال عالقة هلا من جهة األصل واالطراد يف نقد احلديث 225
 ان والتوضيح.صحة  أو ضعفا  وإمنا هي من ابب البي

 
 . أقوال الصحابة وفتاويهم قرائن دقيقة يف العلل والرتجيح وذلك ملن عرف الوشائج بني أقواهلم.226

 
. كالم العلماء يف اجلرح والتعديل ينصرف وخيتلف حبسب موضعه ومراد املتكلم منه فمنهم من يوثق 227

 الراوي جلاللته وداينته ومنهم من يريد احلفظ وهو األغلب.
 

. ينبغي للناظر أن يتعرف على الطبقات وأشهر من فيها من رواة الدراية والرواية قوة وضعفا  وأن يسرب 282
 األشياخ وتالميذهم ووفياهتم واختصاصهم ومدارسهم.

 
. يتساهل يف أبواب املغازي والسري والتفسري والتاريخ وأشراط الساعة وفضائل األعمال ما ال يتساهل 229

 ا عليه عمل عامة األئمة.يف غريها وهذا م
 

. للبلد أثر يف الرتجيح عند تعدد الطرق يف البلد الذي يشتهر فيه العلم ويكثر فيه األصحاب والنقلة 230
 فتعددها حينئٍذ أمر حمتمل للصحة والقوة والقبول.

 



يف الغالب  ه. إذا كان مدار اخلرب على متفنن كثري الرحلة وتالميذه وأصحابه وشيوخه كثر فإنه يقبل من231
 تعدد الوجوه فال يتجرأ بتوهني تالميذه وال بتوهينه.

 
. يلحق األئمة الضعف يف الطرق اليت مردها إىل راٍو ضعيٍف إىل الراوي الثقة ابعتبار أنه هو األصل يف 232

 هذا الباب وهذا اإلسناد وال ترد ابقي سلسلته.
 

 كان من اجملاهيل فيعد ذلك تعديال  وتوثيقا  وتقوية له. إذا روى اإلمام الثقة عن غريه ممن هو دونه أو  233
 وليس هذا على إطالقه ولكنه من قرائن التعديل.

 
. إذا روى الضعيف عن احلفاظ الثقات فإن ذلك يعد من قرائن التعديل له ابعتبار أن هؤالء احلفاظ 234

 قد جلسوا له وأمسعوه ال سيما وأهنم حيرتزون يف اإلمساع.
 

حيرتز من رواية احلديث ابملعىن يقدم حال ورود اخلالف يف األلفاظ على من يتجوز يف رواية  . من كان235
 احلديث ابملعىن لغلبة الفقه عليه وهذا هو األغلب.

 
. تتفق كلمة العلماء يف أبواب التعليل غالبا  وال خيتلفون إال يف النزر اليسري وذلك لتقارب مراتبهم يف 236

 وحال الرواة وتباينهم. النقد ومعرفة القرائن
 

 . إذا توازنت املتون يف األمهية فيجب أن تتقارب يف قوة اإلسناد.237
 

. إذا روى الراوي عن إمام من أهل بلده فإنه يقدم على غريه وإن كان غريه أحفظ منه وكذلك إذا كان 238
 من أهل االختصاص وطول املالزمة لشيخه وإن قل ضبطه.

 
ن مل يشتهر قوله وفتياه يف أهل بلده فحينئذ قد يقال إن هذا قرينة على تقدمي . إذا كان الشيخ مم239

 األحفظ من غري أهل البلد على قليل الضبط من أهل بلده.
 

. مداومة السماع عند احملدث وحضور جمالسه تعطي الراوي ملكة يعرف هبا مروي شيخه وطريقته 240



 وهم والغلط فيه.وتالميذه وتدويناهتم وما حفظوه عنه ومواضع ال
 

 . أصل القرائن يف الرتجيح احلفظ والضبط ومها أقوى القرائن على اإلطالق.241
 

. وال بد للناظر يف علم العلل أن مييز بني رواة الدراية والرواة الذي مجعوا بني الرواية والدراية لكي ال 242
 يقع يف الوهم واالضطراب وهذا ابب دقيق جدا .

 
هل الدراية يف ابب ولكنه يف ابب آخر هو من أهل الرواية ومثل هذا ال يقال عنه إنه . مثة رواة من أ243

 صاحب دراية مطلقا  وال تقبل فتواه إال فيما اختص به.
 

. جل ما يف سنن الدارقطين من األحاديث ضعيف بل ومنكر ألنه قصد يف مجعه هلذا الكتاب فيما 244
 اء وهي منكرة.يظهر ذكر األحاديث اليت يستدل هبا الفقه

 
. إذا كان إسناد احلديث على شرط الصحيحني أو أحدمها وهو أصل يف الباب أو يفتقر إليه ومل خيرجا 245

 ما يدل داللته مما هو فوقه أو مثله يف الصحة فالغالب أنه معلول.
 

ن ا. كل صحايب مل يسم فقيل فيه )عن رجل صحب النيب صلى هللا عليه وسلم( فالشيخان ال خيرج246
 حديثه وكل صحايب ال يعرف ابلرواية عنه إال راو واحد ال خيرج له صاحيب الصحيح.

 
. ما أخرجه البخاري ومسلم من األحاديث تلقته األمة ابلقبول ابجلملة وقد يُنتقد عليهما بعض 247

 األلفاظ واألحرف فالكمال املطلق هلل جل شأنه.
 

أهل املدينة من الفقهاء السبعة وغريهم وال خيرج يف موطئه . شرط مالك يف املوطأ إخراج ما عليه عمل 248
 احلديث الضعيف إال أن يكون عمل أهل املدينة عليه.

 
. إذا ورد عمٌل ألهل املدينة مستندا  إىل حديث مل خيرجه اإلمام مالك يف موطئه فهذا قرينة على ضعف 249

 احلديث عنده ألنه صاحب اختصاص بفقه أهل املدينة.



 
د كتاب املوطأ لإلمام مالك رمحه هللا من الكتب الصحيحة يف احلديث ألنه مل يكن يروي عن كل . يع250

 أحد وإمنا كان ينتقي من الرواة.
 

. إذا ورد إسناد مدين وفيه راو خفَّ ضبطه لكنه أسند إىل شيء حمسوس كـ رأيت أو مسعت فهذه قرينة 251
 األول.قبول ألنه ال يعرف الكذب يف املدينة يف القرن 

 
. من القرائن اليت يعرف به الراوي املدلس أن ينص على تدليسه أحد األئمة النقاد ألن من األسانيد 252

 ما مل تصل إلينا ومل تدون يف مصنف وعلى ضوئها حكموا.
 

. ومن قرائن معرفة رواية املدلس أن يروي عن شيخه بال واسطة بينما طالب هذا الشيخ املختصون به 253
 ه بواسطة ويف هذا داللة على أنه دلس الواسطة.يروون عن

 
. ال يطلق التدليس على راٍو إال إذا تعمد أما من مل يتعمد فال يطلق عليه وهلذا فال يصح أن يطلق 254

 على شعبة أنه مدلس ألنه من أشد الناس يف هذا الباب.
 

 أن أغلب حديثه التدليس.. إن وصف الراوي بقلة الرواية مع كثرة التحديث قرينة وأمارة على 255
 

. إذا روى الراوي عن شيخه والشيخ عن شيخه مث ُروى هذا احلديث من طريٍق آخر وذكرت فيه 256
 الواسطة فإن كان موصوفا  ابلتدليس فإن هذا قرينة على تدليسه.

 
ل هي ب. املالزمة اليت يتقوى فيها أمر التلميذ على غريه إذا روى عن شيخه ال تنضبط بضابط معني 257

 حبسب احلال وليست بكثرة األحاديث وال قلتها.
 

. ال يدل إكثار الراوي عن شيخه أنه من الضابطني املقدمني على غريه من الرواة فرمبا يكون الراوي 258
 من املتوسطني عن الشيخ ويعد من املالزمني املقدمني.

 



 . فالوهم يف رفع املوقوف أكثر من وقف املرفوع.259
 

ا تعرف به املالزمة املعتربة طول مدة صحبة التلميذ لشيخه وقد يوجد من هو طويل املالزمة . أغلب م260
 إال أن احلفاظ ال يعتربوهنا ولكن هذا هو الغالب.

 
 . طول مالزمة الراوي لشيخه ال تعين استيعاب حديث الشيخ كله وهذا ال إشكال فيه.261

 
 يته التامة بفقه أهل املدينة وضبطه وحفظه.. سبب بروز اإلمام مالك عليه رمحة هللا عنا262

 
. ال يلزم من طول املالزمة كثرة احلديث عن الشيخ وهذا أمٌر ينبغي التنبه له وال يعين أن املقل طويل 263

 املالزمة ال تعترب مالزمته لقلة حديثه.
 

من األبواب وهي  . املالزمة ليست مرجحة مطلقا  ولكنها تفيد يف ابب التدليس وكذلك تفيد يف كثري264
 من أقوى املرجحات عند الشك واملخالفة.

 
. ينبه احلفاظ يف الغالب على اختصاص التلميذ بشيخه ومالزمته له فيقولون فالن أدرى حبديث فالن 265

 وفالن أثبت الناس يف فالن وفالن ثقة يف فالن وحنو ذلك.
 

 اللتهم.ة عن الصحايب كما ينظر إىل ثقتهم وج. جيب النظر إىل اختصاص التابعني إذا اختلفوا ابلرواي266
 

. احلفاظ املتقدمون كثريا  ما يطلقون التدليس على الراوي ويعنون به اإلرسال أي أنه يروي عمن مل 267
 يلقه.

 
. رواية أيب عبيدة عن أبيه األصل فيها الصحة إال ما مل يستقم متنه لنكارته وهلذا فإن احلافظ الرتمذي 268

 واضع ويعل هبا يف مواضع قليلة.يصححها يف م
 

. قواعد املصطلح ليست مضطردة بل هي أغلبية واعتمادها يف كل حاٍل يوقع يف اخلطأ وهذا ال يعين 269



 عدم أمهية املصطلح بل إنه علٌم مهم جدا  لطالب احلديث.
 

 . ومن أنفع كتب التخريج:270
 .-البدر املنري  -

 .-احلبري  التلخيص -وتلخيصه البن حجر واملسمى 
 .-وتغليق التعليق له  -
 .-ونصب الراية للزيلعي  -
 .-واإلرواء  -
 

 . سنن النسائي هي أقل السنن األربع ضعفا  بل ال أعلم فيها حديثا  موضوعا  خبالف بقية السنن.271
 

ن على ن. السنن األربع ابستثناء ابن ماجة هي أقل دواوين اإلسالم ضعفا  وتقدمي أهل العلم لبعض الس272
 بعض ليس هو ابعتبار الصحة فحسب بل العتبارات منها الصحة.

 
. ابجلملة أن األصل يف رواايت أكثر من اهتم ابلتدليس أهنا صحيحة وحممولة على االتصال إال ما ثبت 273

 التدليس فيه بنص األئمة احلفاظ أو ابن ذلك من طريق آخر.
 

 تالف اصطالح األئمة وابختالف طرقهم فال تنضبط. ليعلم أن صيغ اجلرح والتعديل ختتلف ابخ274
 بضابط معني فلفظ )ضعيف( ختتلف يف اجلرح عند إمام عن اآلخر.

 
. كثريا  ما تطلق عبارات اجلرح والتعديل يف كتب املصطلح ويراد هبا غري معانيها الدقيقة ويعرف ذلك 275

 بطول املمارسة والنظر.
 

م تعديل اليت ترد على غري معانيها تصريح األئمة أنفسهم عن مناهجه. ومما تعرف به عبارات اجلرح وال276
 ومرادهم أو بتصريح عامل ُعرف ابلسرب وإدامة النظر.

 
. يقول اإلمام أمحد البنه أحياان  اضرب عليه ويقول أيضا  كما يف علله ليس له إسناد يعين أنه مطروح 277



 واخلرب يف مسنده ويريد بذلك أنه احتج به فقها .
 

. األصل يف رواية أيب الزبري عن جابر الصحة وأما ما يستنكر فقليل وأما التدليس فال أعلمه دلس يف 278
 خرب واحد والتدليس يثبت بذكر الواسطة أو بنص عامل.

 
. وصف األئمة ابلتساهل والتشدد والتوسط ليس على إطالقه فقد يكون اإلمام متساهال  يف موطن 279

 حبان وصف ابلتساهل ولكن ليس على إطالقه.متشددا  يف آخر فابن 
 

. تطبيق طريقة احلفاظ احملدثني يف إعالهلم لألحاديث على التاريخ مطلقا  ليست مرضية واحلق أن ذلك 280
 حباجة إىل تفصيل.

 
. فما كان من التاريخ ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ويستنبط منه حكما  من األحكام فهذا 281

 ما يطبق على أحاديث األحكام.يطبق عليه 
 

. وأما ما ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وال يستنبط منه حكما  شرعيا  كبعض أخبار املغازي 282
 واألايم فهذا يتسامح يف نقده إال أنه حيتاط فيه لكونه ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.

 
ابعني ومن بعدهم فإنه يتسامح فيه وال تطبق فيه طريقة . وأما ما كان من أخبار األمم والصحابة والت283

 احملدثني يف نقد أحاديث األحكام مامل يتضمن ما ينكر.
 

. قول ابن خزمية: )إن صح اخلرب( يريد هبا يف الغالب الضعف وقد قاهلا يف أخبار فيها ضعفاء أو 284
 جماهيل أو أهنا منقطعة وقد يريد هبا التوقف وهو قليٌل.

 
اية سعيد عن عمر األصل فيها الصحة إال عند عدم االستقامة أو النكارة وعامة احلفاظ املتقدمني . رو 285

 على تصحيحها كأمحد وحيي بن سعيد والرتمذي وأيب حامت.
 

. أنفس شروح صحيح البخاري فتح الباري البن حجر العسقالين فهو غزير الفوائد كبري العوائد 286



 ٌح نفيٌس أيضا  لكنه مل يكمل.وكذلك شرح احلافظ ابن رجب شر 
 

. وشرح القسطالين على صحيح البخاري مهم أيضا  فقد اهتم ابلرواة ومعرفتهم اهتماما  كبريا  ومن 287
 اعتىن بشرح القسطالين فإنه يتقن الرواة مبا ال نظري له.

 
سوى قول  خمالفا  . العمل ابحلديث الضعيف يف األحكام ال جيوز إبمجاع أهل العلم وال أعلم يف ذلك 288

 البن اهلمام من احلنفية وهو قوٌل شاٌذ ال يعول عليه.
 

. اختلف أهل العلم يف التحديث ابلضعيف يف فضائل األعمال واالحتياط عدم التحديث إال مبا ثبت 289
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحاح واحلسان ففيها غنية عن الضعيف.

 
لك آلة النظر واحلكم على األحاديث فيمكنه تقليد غريه من أهل العلم . إذا مل يكن الشخص ممن مي290

 بشرط أن يثق بعلمه وصالحه ال أن يكون عن هوى وافق تصحيحه.
 

. ليس كل تصحيح معترب وال كل تصحيح يؤخذ به ووجود من يصحح من أهل العلم ليس مسوغا  291
 النظر واحلكم.للعمل به مامل حيمل العامل نفسه بتجرد وسالمة قلب على 

 
. احلسن عن مسرة مجهور احلفاظ املتقدمني على قبوهلا وهو األصل مامل تكن نكارة يف املنت ولذا 292

 صححها مجاعة من احلفاظ وضعفها بعضهم واستثنوا حديث العقيقة.
 

ثه ي. اختلفت عبارات احلفاظ يف شهر بني جرح وتعديل وأكثرهم على تعديله وابلنظر إىل نقدهم ألحاد293
 فإهنم يعلوهنا به والذي يظهر أنه ضعيف يقبل املتابعة.

 
. اجتماع املنهيات املتفرقة يف منت واحد قرينة على نكارة اخلرب ومثله مجع الصحابة يف إسناد واحد  294

 كأن يقال عن أيب هريرة وجابر وعبدهللا بن عمرو و..
 

يهما ملة ومها أصح الكتب بعد كتاب هللا وف. صحيح البخاري ومسلم مما تلقتهما األمة ابلقبول ابجل295



 أحاديث قليلة منتقدة وجل ما هو معلول معلول مبا ال يقدح.
 

 . ال يوجد يف الصحيحني حديث واحد ضعيف أبصله ومتامه وليس كل علة قادحة مؤثرة.296
 

شذوذها و زايدة ل. وكل ما هو معلول يف الصحيحني إما معلوٌل مبا ال يقدح أو أعل احلفاظ منه لفظة أ297
 وتفرد راٍو هبا واحلديث ابق على أصله من الصحة.

 
. هناك من العلماء من أعل وضعف أحاديث قليلة يف الصحيحني أبصلها ولكن ال حجة يف ذلك 298

 واحلق مع صاحيب الصحيح.
 

أن زايدة الثقة  ي. التحقيق الذي عليه احلفاظ احملققني كأمحد وابن املديين وأبو حامت وأبو زرعة والبخار 299
 ينظر يف قبوهلا وردها للقرائن اليت حتتف هبا.

 
. إعمال القرائن هو األصل يف قبول زايدة الثقة أو التفرد وتقعيد قاعدة معينة يف قبول زايدة الثقة قول 300

 ليس من التحقيق.
 

صصه به ومكانة يخه وخت. من القرائن اليت يعملها احلفاظ يف قبول زايدة الثقة مكانة ضبطه وقربه من ش301
 من خالفه وهل حيتمل تفرده وما نوع اخلرب املتفرد به.

 
. ومن القرائن اليت يعملها احلفاظ يف قبول زايدة الثقة أو تفرده عن شيخه النظر إىل الشيخ وكثرة 302

 حديثه وجمالسه وتالميذه وطريقته ومنهجه إىل غري ذلك.
 

عن نفسه ذلك أو علم ذلك ابلسرب لشيوخه فإن هذا يعد تقوية  . من ال يروي إال عن ثقة سواء  قال303
 ملن روى عنه وال يعترب توثيقا  وال يقال وثقه فال

 
. إذا قال البخاري ) قال فالن( وهو من شيوخه كما حكاه عن هشام بن عمار وغريه فيظهر أنه أراد 304

 أنه دون شرطه يف الصحيح مع ثبوت االتصال يف هذا اخلرب.



 
فالذي يظهر وهللا أعلم أن البخاري إذا قال: )قال يل فالن( فهو يف حكم شرط الصحيح وأراد به . 305

 االتصال.
 

. الكالم على الزايدة واأللفاظ يف الصحيحني ال تعين طعنا  يف نفس اخلرب و تضعيفا  له وهذا الباب 306
 مفتوح ملن ملك األهلية يف النظر ال أن أيخذ هبواه.

 
العلم على أن ما ينقل إلينا من أحاديٍث صحيحٍة يف الصحيحني وغريمها مل يكن النيب  . أمجع أهل307

 صلى هللا عليه وسلم تلفظ هبا حبروفها مجيعها بل إن منها ما روي ابملعىن.
 

. إذا قصد بعبارة و وافقه الذهيب موافقة الذهيب للحاكم يف مستدركه فهي عبارة غري صحيحة ألنه مل 308
 م يف جل ما يطلق املوافقة عليه أهل العصر.يوافق احلاك

 
. عمل الذهيب على املستدرك تلخيٌص ال استدراك فقوله صحيح على شرط البخاري ومسلم أو على 309

 شرط البخاري أو شرط مسلم ال يعين ذلك أنه مؤيد بل هو انقل.
 

ساهل وأطلق ومن أوائل من ت. فالذهيب قد يستدرك على احلاكم ولكنه ال يعين أنه يوافقه يف الباقي 310
 هذه العبارة و وافقه الذهيب املناوي صاحب الفيض.

 
. األصل يف رواية املبتدع إذا كان ثقة ضابطا  القبول سواء روى فيما يوافق بدعته أم ال مامل يكن قد  311

 كفر ببدعته فحينئذ يرد لكفره وعلى هذا سار األئمة.
 

أن يبني اللفظ ويبني صاحبه إذا حدث عن أكثر من واحد وذلك يف . من منهج اإلمام مسلم رمحه هللا 312
 الغالب يكون بصيغة اللفظ لفالن أو احلديث لفالن وهكذا.

 
. ومن منهج اإلمام مسلم رمحه هللا يف بيان صاحب اللفظ إذا حدث عن أكثر من واحد أن يعيد 313

 اإلسناد مرة أخرى ويذكر صاحب اللفظ ويبينه بقوله: قال فالن.



 
. وأما البخاري فإن منهجه يف بيان صاحب اللفظ يف الغالب أن يكون لألخري من شيوخه فإذا حدث 314

 عن اثنني فإن اللفظ يكون للثاين وليست هي قاعدة مطردة.
 

 . قول الرتمذي:315
 حسن صحيح -
 صحيح حسن -
 صحيح -
 صحيح غريب وعكسها -
 صحيح حسن غريب. -

 الب وأعالها يف الغالب قوله حسن صحيح.فاملراد بذلك التصحيح يف الغ
 

. وكثري مما يطلق عليه الرتمذي حسن صحيح هو يف الصحيحني أويف أحدمها أو إسناده على شرطهما 316
 أو على شرط أحدمها أو جاء بسند قوي ويليه صحيح وحنوه قوله جيد.

 
حيث أطلقها  . قول الرتمذي صحيح غريب حسن اندر وهي أقوى من قوله غريب حسن صحيح317

 على بضعة أحاديث منها الصحيح ومنها ما فيه ضعف وحنو قوله صحيح حسن غريب.
 

. يظهر من تتبع السنن أن الرتمذي مل يطلق صحيح غريب إال يف شطر سننه األخري وأكثرها يف غري 318
 أحاديث األحكام وهي أدىن ألفاظ التصحيح وقد أطلقها فيما يضعف.

 
ق اإلمام الرتمذي يف سننه للفظ حديث حسن ويظن أنه يريد هبا احلسن . يغرت البعض إبطال319

 االصطالحي عند أهل االصطالح وليس كذلك بل يريد هبا ضعف اخلرب.
 

. وقد يعقب اإلمام الرتمذي يف بعض املواضع بعد قوله حسن مبا يدل على تضعيفه فيقول ليس 320
 إسناده بذاك.إسناده مبتصل أو ليس إسناده بذاك القائم أو ليس 

 



. ورمبا أطلق لفظ حسن وأراد علة يف احلديث إسنادية ليست بقادحة أو تردد وشك يف قبوله وقد 321
 أطلق هذه العبارة على شيٍء من األحاديث املخرجة يف الصحيحني.

 
. قول الرتمذي يف سننه هذا حديث غريب أو حسن غريب أو غريب حسن أو إسناده ضعيف أو ال 322

 ا حديث منكر فكله يف األغلب يريد هبا قوة يف الضعف.يصح أو هذ
 

. أشد إطالقات الرتمذي عندما يريد قوة ضعف اخلرب قوله هذا حديث منكر وهي عبارة يستعملها يف 323
 القليل النادر مث يليها غالبا  حديث غريب مث دوهنا حسن غريب.

 
الشذوذ والنكارة والغرابة لكن سند  . يعين الرتمذي بقوله حسن غريب أن منت احلديث سليم من324

 احلديث فيه شيء من غرابة ونكارة وقد تعل غرابة السند احلديث وترده.
 

. إذا أطلق الرتمذي على حديث قوله غريب فإنه يريد هبا أن هذا احلديث فيه ضعٌف أشد مما يضعفه 325
 بقوله حسن غريب أو قوله حسن جمردا .

 
يب فإنه ينص على علة اخلرب يف بعض األحيان فيقول مثال  غريب ليس . إذا أطلق الرتمذي لفظ غر 326

 إسناده ابلقوي وهو منقطع أو ال نعلم أحدا  أسنده.. وهكذا.
 

. ورمبا يريد الرتمذي بقوله حسن غريب أي ليس بشديد الضعف ألنه يقبل املتابعة كقوله عن حديث 327
 ريب حسن.محيد عن أنس كنا نتوضأ وضوءا  واحدا  حديث جيد غ

 
. يطلق الرتمذي على البواطيل واملناكري اليت تقع يف سننه لفظة هذا حديث منكر ويف بعض األحيان 328

 يقول حديث ال يصح وهي ألفاظ معدود ويف مواضع قليلة.
 

. الرتمذي احرتز من إطالق احلسن على من رواه متهم ابلكذب وال يكون شاذا ومل حيرتز ممن دونه 329
 رف احلسن لكنه مل يبني أنه حيتج به أو ال حيتج به.وهو ضعيف وع

 



. يطلق احلفاظ على حديث "حسن" ويريدون به استقامة متنه وحسنه مع أنه مردود سندا  وهذا وجد 330
 يف كالم األئمة احلفاظ املتقدمني.

 
لباب ا. طريقة اإلمام النسائي يف سننه تشبه طريقة اإلمام مسلم يف صحيحه من حيث إنه يصدر 331

 أبقوى األحاديث صحة مث األقل فاألقل.
 

. شرط اإلمام النسائي يف الرجال قوي ولذلك فإنه إذا أخرج لراٍو من الرواة يعد إخراجه له عالمة 332
 على تعديله وقد حيتج بعدالة راٍو جملرد إخراجه له.

 
 . سبب أتخر رتبة النسائي عن بقية السنن أمران:333

 صعوبة تبويبه· 
 أسانيده ابلنسبة لبقية السنن وسبب ذلك أتخره عنهم اترخيا  وحتريه ألصح األسانيد. نزول· 
 

. ما تفرد به البيهقي يف سننه مما مل خيرجه أحٌد قبله من أصحاب املصنفات ففي الغالب أهنا ال تصح 334
 بل منكرة وابطلة خصوصا  إذا كانت يف أبواب األحكام.

 
السنن عن صاحب مصنف كأصحاب الكتب الستة أو أصحاب األجزاء  . وأما ما أخرجه البيهقي يف335

 احلديثية فهذه يف الغالب أحسنها إسنادا .
 

. يقتفي البيهقي يف نقد األخبار منهج اإلمام الشافعي فإنه كان من أئمة النقد والعلل ولكنه كان جيمل 336
 يف كالمه فجاء البيهقي ليبني ما ُأمجل من كالمه.

 
ئمة املتأخرين يف النقد على منهج اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا مها اإلمامان احلافظ ابن . أبصر األ337

 عبد اهلادي واحلافظ ابن رجب عليهما رمحة هللا.
 

. يرجع عند اختالف النقلة عن ابن معني يف حكمه على راو من الرواة إىل ما نقله تلميذه العباس 338
 من يروي عنه يف الغالب.الدوري ألنه أضبط تالمذته وأقوى 



 
. يورد اإلمام البخاري يف اترخيه غالبا  ما يستنكر من حديث الراوي وهلذا قلَّما جند يف كتابه التاريخ أنه 339

 يذكر يف ترمجة الراوي حديثا  على شرطه.
 

حياان  نوع أ. كتاب التاريخ الكبري وإن كان متقدما  وفيه من اجلرح والتعديل الشيء الكثري إال أن فيه 340
 إمجال وكالم الرتمذي يف نقله عنه أوعب وأتقن.

 
. كلما عال الراوي منزلة يف روايته للحديث وعال طبقة فإن القرينة تقوى وأقوى الرواة خمالفة ملرويه 341

 وأظهر يف العلة خمالفة الصحايب ملا يرويه مرفوعا .
 

ك الطبقة ا هيبة ألن رقة الداينة ما كانت يف تل. األحاديث اليت تتسلسل ابملدنيني ينبغي أن يكون هل342
 قبل اإلمام مالك ولذا مل يتعرض النقاد حلديث البحر.

 
 . ال يعرف يف النساء متهمة وال مرتوكة نص على ذلك احلافظ الذهيب وغريه.343

 
ن م . املتواتر واملشهور والعزيز مصطلحات متأخرة أحدثها املتكلمون وأهل األصول وهي قد تفيد344

 جهة التنوع وأجناس احلديث ولكنها ال تفيد يف التطبيق وأثرها ضعيف.
 

. الشذوذ عن اللفظ أن أييت بلفظ مل أيت به غريه ولو وافق املعىن وأما الشذوذ عن املعىن فهو أن أييت 345
 مبعىن مل أيت به غريه ولو تفرد أبصل احلديث.

 
دث عن واسطة حُتمل على السماع أو حيدث ابإلجازة . أيخذ حكم االتصال ما كان يف معناه كأن حي346

 أو عن صحيفة وذلك ألن املكتوب كاملسموع.
 

. فالعلة الغري قادحة ال يرد هبا احلديث ولكنها قرينة على وجود علة ما يف احلديث فقد تقوى فريد هبا 347
 احلديث وقد ال تؤثر فيه فتنبه.

 



من أهل  لتفريع عليه ابألقوال اخلالفية هو مما افرتضه األصوليون. اشرتاط العدد يف اخلرب املتواتر مث ا348
 الكالم واملنطق وهو دخيل على علوم احلديث.

 
. فُرب حديث تعاقب على روايته العشرات وجتاوزت أعدادهم ما اشرتط يف املتواتر مث ال نقبله ورب 349

 حديث مل يبلغ ما اشرتطوه فنعده من األحاديث املتواترة.
 

اخلرب إذا كان رواته ضعفاء فال تزيده كثرهتم إال ضعفا  وأما إذا كانوا أئمة كبارا  أثباات  فإنه حيصل يف . ف350
 القلب من الطمأنينة ما يقطع معه بتواتره.

 
 . التواتر أمٌر معنوي مرده إىل احلس واملالحظة والقرائن الواردة اليت حتتف بكل خرب.351

 
ا من قال حدثين ثقة ومل يبينه ال سيما يف الطبقات املتأخرة وقد يستفاد منه. الصواب أن الرواية ترد في352

 أحياان  يف رفع اجلهالة إذا قاهلا مثل الشافعي.
 

. عمد الرتمذي يف سننه إىل إخراج األحاديث املشتهرة احتجاجا  عند فقهاء األمصار وقرينة ذلك أنه 353
 قيه.يورد عمل األئمة وهذا مما يدل على أنه حمدث ف

 
. اإلمام الرتمذي من أكثر األئمة الستة بياان  لعلة احلديث يف سننه كما أنه قد يقوي احلديث ابلعمل 354

 وهذه قاعدة عنده وعند بعض العلماء.
 

 . قد خيرج اإلمام الرتمذي من احلديث يف سننه ما هو منكر ولذا نزلت مرتبة كتابه عن سنن أيب داود.355
 

ضل نسخ الرتمذي حىت يتم التعامل مع مصطلحاته بدقة ومما يساعد على ذلك . البد من حتري أف356
 حتفة األشراف للمزي فقد اعتمد على أصح النسخ والسنن للبيهقي.

 
. احلديث إذا جاء مرسال  مث جرى عليه العمل فهذا يقوي رواية املرسل عمن أرسل كرواية طاوس 357

 واية طاوس خاصة.ومسروق عن معاٍذ وهلذا جند البخاري يقوي ر 



 
. ينبغي أن يفرق بني إرسال ميكن استدراكه إبسناد وبني إرسال ال ميكن استدراكه وال ميكن أن يوصل 358

 إبسناد.
 

. إذا جاء احلديث مرسال مع سهولة وصله فهذه قرينة على ضعف اإلرسال وهلذا فإن أصح املراسيل 359
 نيني خاصة.اليت تروى عن الصحابة هي مراسيل معاذ وعن اليما

 
. إذا كان اإلسناد مسلسٌل ابلكوفيني مثال  مث تفرد عنهم بصريٌّ فإن هذا أمارة على نكارته ال سيما إذا  360

 كانت تلك السلسلة الكوفية ذهبية ومثلها يشتهر.
 

 . وكل ما جرى عليه العمل وجب أن يوثق إسناده أبقوى األسانيد.361
 

 قول فيها ويوثق ويضبط إسناده.. احلديث إذا جاء يف بلٍد فصل ال362
 

. ومن قرائن الضبط أن تؤخذ الرواية من أفواه الناس ومن عملهم معا  ومن املعلوم أن الرواية إذا 363
 أخذت مساعا  واقرتن هبا العمل أكدها.

 
. ال يكاد يروي طاوس بن كيسان ومسروق بن األجدع عن معاذ بن جبٍل حديثا  ويثبت عن معاٍذ 364

 ذا من قرائن الرتجيح والقبول.خالفه وه
 

. جهالة العني تدل على جهالة ما هو أبعد من ذلك وهو اللقي واملعاصرة ألن اجملهول يف ذاته ال 365
 يعرف مىت ولد ومىت تويف وهل لقي شيخه أو مل يلقه.

 
ينئٍذ أن نعد ح. إذا وجدان جمهوال  يروي عن جمهول فلنعلم أن ثبوت السماع بينهما شاٌق وعسرٌي وعلينا 366

 هذه علٌة فوق علة جهالتهم وهي عدم ثبوت السماع.
 

. يظهر يف بعض أنوع اجلهالة عدم إمكان اللقي وذلك أن يروي جمهوٌل عن امرأٍة جمهولة أو أن تروي 367



 امرأٌة جمهولٌة عن رجل جمهول فيظهر يف ذلك االنقطاع.
 

يرد وال  ددة ويرويه جماهيل عن جماهيل فإنه حينئذ. ومن قرائن التعليل أن يقع التفرد يف طبقات متع368
 يقبل.

 
. رواية االبن عن أبيه ال ترد عند التفرد غالبا  ألنه إذا مل يتفرد االبن عن أبيه فمن يتفرد وشيوع ذلك 369

 يف األبناء والذرية يدل على أنه نقل واستفاض.
 

رواة املوصلة للمنت واملنت هو ما يعتمد . قوة املنت تضعف اإلسناد وذلك أن اإلسناد هو سلسلة ال370
 عليه فالسلسلة الضعيفة ال تقوى على محل منت قوي وعظيم.

 
. موسى بن عقبة إمام يف املغازي وذكره يف أحاديث األحكام قليل فإذا تفرد مثله عمن يشتهر حديثه 371

 بني أصحابه وهم كثر كنافع مثال  فإن خربه يكون منكرا .
 

ديث مرفوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجاء موقوفا  من نفس الطريق فإن . إذا جاء احل372
 املوقوف يعل املرفوع على خالف طريقة الظاهريني.

 
. إذا اعتمد األئمة على املوقوف وتركوا املرفوع فهذه إشارة منهم إىل عدم اعتماده وذلك ألن األوىل 373

 عتبارهم له.األخذ ابملرفوع فلما تنكبوه دل على عدم ا
 

 . إن من قرائن معرفة اإلعالل أن ينظر طالب العلم إىل فقه ذلك البلد الذي جاء فيه ذلك اإلسناد.374
 

. غالب ما يستنكر على مسلم من ألفاظ جند أهنا ليست مصدرة يف األبواب ألنه ال يصدر غالبا  إال 375
 أقوى الطرق واأللفاظ ومن نظر فيما أخذ عليه وجده كذلك.

 
. إن أبواب البخاري هي مواضع لإلعالل فإذا أراد طالب العلم أن ينظر يف حديث من األحاديث 763

 فلينظر ما ترجم البخاري خالفه يف أبوابه.



 
. الفقهاء يقولون: فقه البخاري يف أبوابه وينبغي للمحدثني أن يقولوا إن علل البخاري يف أبوابه أيضا  377

 نقاد.وهذا مما يقل استعماله عند ال
 

. أراد البخاري يف صحيحه أن يلتزم مبا يتعلق أبمور األصول وكذلك أمور الفروع الظاهرة وأعالم 378
 املسائل وأما ما يتعلق ابألجزاء اليسرية فإنه ال يعتمد إخراجها.

 
. من وجهوه اإلعالل عند البخاري يف صحيحه أن خيرج حديثا  ألحد الرواة عن شيخ من الشيوخ 379

 معينة مث أييت غريه حبديث مل خيرجه خبالفه من وجه آخر.بسلسلة 
 

. كتاب السنن الكربى أو الكبري للنسائي من الكتب اليت يغفل عنها النقاد وذلك أنه كتاب علل جيري 380
 النسائي يف بعض ترامجه على طريقة البخاري يف اإلعالل.

 
 ينص ويظهر ذلك يف ترامجه لألحاديث . ومن منهج البخاري يف صحيحه أن يعل احلديث من غري أن381

 فتجده يرتجم للحديث مبا خيالف حديثا خارج الصحيح بقصد إعالله.
 

. السنن الكبري للنسائي هو شبيه من جهة الوضع بعلل الدارقطين ألنه يورد األحاديث مث يورد ما 382
 خيالفها إال أن الدارقطين أركز وأبني وأوضح يف املقصود.

 
مام النسائي يف العلل غري ظاهرة لكل أحد وال يدركها إال من أدام وأطال النظر يف سننه . مقاصد اإل383

 الكبري ألنه أراد به إعالل األحاديث وبيان الطرق.
 

. ينبغي لطالب العلم إذا أراد معرفة منهج النسائي يف العلل أن جيمع ترامجه ويعتين برتاتيب األحاديث 384
 وكيفية سياق إخراجه له.يف الباب وألفاظه ومن ضعفه 

 
. كلما قامت البينة على أن البخاري وقف على حديٍث بعينه واكتملت به سلسلة اإلسناد ومعناه على 385

 شرطه ومل خيرجه فإن هذا شبه مؤكد على أنه ينكره.



 
 . ينبغي أن يتأمل يف مقاصد البخاري يف إيراده أو تركه لزايدات أو املعلقات أو لبعض األحاديث386

 املخالفة اليت فيها بعض األلفاظ مع حكمه يف التاريخ.
 

. كتاب التاريخ لإلمام البخاري هو كتاب علل وإن مسي اترخيا  وهلذا فإن كتاب اجلرح والتعديل البن 387
 أيب حامت إمنا هو مستخرج على كتاب التاريخ للبخاري.

 
وهلذا فإن  ي أن يبني األحاديث املستنكرة عليه. أراد البخاري يف كتابه التاريخ الكبري عند ذكره للراو 388

 األصل يف األحاديث اليت يوردها أهنا معلولة.
 

. ليس كل حديث ظاهره على شرط البخاري ومعناه يندرج حتت مقاصده أنه صحيٌح عنده بل إن تركه 389
 له عالمة منه على إنكاره فكيف يقال إنه على شرطه حينئٍذ.

 
 حيتمل منها أن تنفرد بلفظ حديث أو زايدة فيه إذا كان أصل احلديث ومنبعه يف . األسانيد الشامية ال390

 احلجاز.
 

. إذا أراد طالب العلم اإلعالل فليستحضر مسائل الباب وكلما كان استحضاره هلا أقوى وأبعد كانت 391
 إصابته أدق وأوضح يف بيان وجه الضعف والتعليل.

 
مجعت كالم النسائي يف السنن الكربى على عجٍل يف أبواب العلل . قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي/ 392

 من حنو عشر سنواٍت فوقع يل جزٌء يسري ولو فصل وبني خلرج كتااب  يف العلل.
 

 . قول الصحايب من السنة أقوى من فعل الصحايب اجملرد.393
 

يقبل من  منه حينئٍذ وإمنا . ومن وجوه اإلعالل أن يروي من ال حتتمل روايته متنا  فيه دقة فال يقبل394
 صاحب فقه قد استوعب الظواهر والبواطن يف الرواية.

 



. إذا مل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم خرب مرفوع وإمنا جاء يف ذلك موقوفات عن الصحابة فال 395
 حرج أن تعمل هبا اترة وأن تدعها اترة وال يبدع فاعلها قوال  واحدا .

 
صحابة تفيد رد احلديث املرفوع ولو كان صحيحا  وذلك أن يستفيض عن الصحابة . املوقوفات عن ال396

 عدم العمل به فيكون صنيعهم هذا أمارٌة على رده وضعفه.
 

. احلديث الضعيف جدا  أن يكون فيه راٍو متهم أو مرتوك أو ضعيف جدا  أو مطروح احلديث فهذه 397
 منها كعدمه. األنواع ال تعضد بعضها مهما كثرت ووجود الواحد

 
. شعبة إمنا يقدم يف قتادة يف ضبطه ومعرفته ملواضع السماع واالحرتاز من التدليس وإال فأكثر األئمة 398

 يقدمون هشاما  وسعيدا  ومنهم أمحد وحيىي وعلي...
 

. يتقوى احلديث إذا أفىت به أصحاب الراوي ومل خيرجوا عنه وأما إذا خالفه فإن هذا من عالمات وهنه 399
 وإعالله.

 
 . الوجادة تصح من العامل هبا.400

 
. من وجوه اإلعالل أن تكون املسألة مما تعم هبا البلوى ومل يرد فيها حديٌث إبسناٍد قويٍ  وروي فيما 401
 دوهنا.

 
. األصل يف الرواية أن يقدم األعلى على األدىن إال إذا كان مثة قرينة تشد رواية األدىن ومن تلك 402

 خيرج عن اجلادة وال يصنع ذلك إال ضابط.القرائن أن 
 

. األصل يف غالب من خيرج عن اجلادة الضبط ألنه ال خيرج عنها يف الغالب إال قصدا  وقد خيرج عنها 403
 ومها  ألنه جيري بروايته على ما سبق عليه لسانه.

 
ا لكثرة بق لسان الراوي إليه. اجلادة أو اجملرة هي أن يروي الراوي اإلسناد على العادة اليت جيري أو يس404



 طروقها وشهرهتا فمن خالف يف ذلك دل على اتقانه.
 

. سلسلة خبيب بن سليمان بن مسرة عن أبيه عن جده روي فيها أكثر من مائة حديث أخرجها تباعا  405
 الطرباين وغريه وأغلبها مستقيم املنت وفيها غرائب ومفاريد.

 
 ث مث مل ينقل فإن هذا قرينة على رده.. إذا تداعت اهلمم على نقل احلدي406

 
 . أهل البيت الواحد يعلمون حديث بعضهم ولو تفرد بعضهم عن بعض حلمل منه ذلك وقبل.407

 
. من القرائن اليت يعل هبا أن يلتمس العمل وخاصة يف بلد الراوي الذي تفرد ابلرواية فإن ضعف أو 408

 ح إسناده.انعدم قوي إنكاره حىت يقطع بوضعه وتركه ولو ص
 

 . إذا تفرد الراوي ابلرواية ووجد أن عمل بلده عليه فإن هذا من القرائن اليت ختفف النكارة.409
 

. يذهب األئمة من النقاد إىل أن الرتدد يف معرفة الراوي عالمة على عدم ضبط اخلرب خاصة إذا كان 410
 فيه راٍو هو مظنة اإلعالل.

 
لضبط مث وقع يف اسم الراوي عنده شيٌء من الشك أو الرتدد فإن هذا . إذا كان الراوي ثقة وهو بني ا411

 مما حيمله العلماء عنه خاصة إذا كان ذلك اندرا .
 

 . إذا وقع االختالف يف سائر رواة اخلرب فإن االضطراب يكون ممن حدثهم.412
 

ول وإدراكه ألنه جمه . إذا كان الراوي مدلسا  وروى عن جمهول فقد أغلق علينا ابب التأكد من مساعه413
 يف ذاته وهذا جيعل القرينة أقوى من جهة عدم مساعه.

 
. يثبت تدليس الراوي أبن ينص على تدليسه أحد من أئمة النقاد املعتربين ممن قارب زمن املدلس أو 414

 عرف حاله أو وقف على شيٍء من مرويه أو كتبه.



 
احلديث عنه من وجهني أحدها بذكر الواسطة  . ومن أوجه ثبوت التدليس على من وصف به أن أييت415

 والوجه اآلخر من غري ذكر الواسطة ويف هذا قرينة على أنه دلس.
 

. ينبغي لطالب العلم أن جيعل لنفسه زوائدا  على الصحيحني وأن يكون على توجس وخيفة من كل 416
 زايدة خشية ضعفها ألهنما ال يتنكبان غالبا  إال ما فيه علة.

 
حزم عليه رمحة هللا خيالف األئمة يف كثري من األحيان ويُعمل ظاهر الطرق يف تقوية األخبار أو . ابن 417

 ردها كما عليه كثري ممن أتخر كابن القطان وغريه.
 

 . ثبوت االنقطاع وعدم اللقي عند األئمة ال يلزم منه الضعف وإن كان الضعف هو الغالب.418
 

راوي ضعف كل حديثه كما أنه ال يلزم من توثيق الراوي صحة كل . ال يلزم من تضعيف الطريق أو ال419
 حديثه.

 
. ومن أدق مسالك احلفاظ أن يطلقوا النكارة والضعف على طريق من الطرق الصحيحة لغلبة ضعف 420

 ونكارة الطرق إليها مع صحة بعض الرواايت القليلة عن هذا الطريق.
 

يح احلاكم وابن حبان وأييت بعد مرتبة الرتمذي يف التصح . تصحيح اإلمام ابن خزمية أقوى من تصحيح421
 وهو أقعد من ابن ماجة يف العلل.

 
. وعلى الرغم من سعة علم احلافظ السيوطي إال أنه من املتساهلني يف تقوية األخبار وهو من أوسع 422

 أهل العلم تساهال  يف تقوية احلديث الضعيف بتعدد طرقه.
 

العيد يف العلل على تطبيق قواعد املتكلمني ولذا فإنك جتده غالبا  ينفرد . جيري منهج ابن دقيق 423
 ابلنتيجة فيصحح ما ضعفه األئمة األوائل ويضعف ما صححوه.

 



. احلافظ الضياء يف كتابه األحاديث املختارة اعتمد على الصحيح واحلسن وفيه ضعيف لكنه شيٌء 424
 يف مستدركه. يسري وهو أقعد من ابن حبان يف صحيحه واحلاكم

 
. مقاصد البخاري ومسلم يف صحيحيهما إخراج األحاديث الصحيحة الواردة يف أصول الدين وكلياته 425

 وأعالم املسائل.
 

. املراد أبعالم املسائل املسائل اليت جتب على األعيان معرفتها سواء كانت يف األصول أو الفروع  426
 هرية وحنوها.كاألذان وصفة الوضوء واجلهر ابلبسملة يف اجل

 
. اختذ بعض العلماء عدم ختريج البخاري ومسلم للحديث داللة على أنه معلول وهذا صحيح بشرط 427

 أن يكون املرتوك من أعالم املسائل ومشهورها ال يف فروع أخرى.
 

. قد يصحح البخاري ومسلم أحاديث كثرية مل يرووها يف الصحيح ولكنها ليست من أصول الداينة 428
 ن أعالم املسائل وال مما حيتاج إليه وتعم به البلوى.وال م

 
. إطالق عبارة على شرط البخاري ليست على ظاهرها ألن البخاري وكذا مسلم ليس نظرمها مقصورا  429

 على األسانيد فقط بل ينظرون إىل املعىن أيضا .
 

ذكر  هما مقتصرا  على. يتحرز احلاكم يف مستدركه يف إطالق العبارات فيقول: إسناده على شرط430
 اإلسناد ألنه مل يصل إىل معرفة ضوابطهما يف اختيار املعىن.

 
. أكثر ما استدركه اإلمام الدارقطين على البخاري من جهة أنه أخرج احلديث من وجه مرجوح وأخرجه 431

 الدارقطين من وجه راجح.
 

نه ق فيه نظر والسبب يف ذلك ظ. أول من وصف الرتمذي ابلتساهل هو احلافظ الذهيب وهذا اإلطال432
 أنه يقصد ابحلسن احلسن االصطالحي إذ أطالقها على ما دون ذلك.

 



. كلما كان احلديث أظهر تعلقا  بعبادات األفراد وزاد ذلك فيهم ومل يعمل به أحدا  من الصحابة فهذا 433
 يقوي إعالله.

 
حكمه للعامة وإمنا هو للخاصة أو قد . إذا جاء احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس 434

 يبتلى به اخلاصة ومل يعمل به الصحابة فإن قرينة عدم العمل تضعف عن إعالله.
 

. كتم الراوي للحديث زمنا  طويال  ال حيدث به غري واحد مع ذيوع علمه وشهرته وورود الناس لألخذ 435
 عنه أمارة وقرينة على أنه ال يرتضي هذا احلديث.

 
ئل الزمن يف الرواة هلا أثر يف اإلعالل ال سيما إذا كان احلديث مما يشتهر عادة وقل من يشري إىل . مسا436
 هذا.

 
ع . كثريا  ما يضيف الراوي للحديث لفظا  يعتاد يف فعله بني لفظني لظنه التسليم بوروده ولو مل يذكر فيق437

 الغلط منه من غري قصد وال سوء طوية.
 

ئمة أن احلروف اليت يف البخاري ومسلم هي مجيع احلروف اليت تكلم به النيب . مل يقل أحد من األ438
 صلى هللا عليه وسلم وال ميكن اجلزم بذلك وإمنا جنزم مبجموعها وأنه تكلم هبا.

 
. ال يعين الطعن يف خمرج احلديث الطعن يف احلديث نفسه وهذا جل ما أخذه الدارقطين يف كتابه 439

 ذلك كتابه العلل على البخاري ومسلم.اإللزامات والتتبع وك
 

. من نظر إىل البخاري ومسلم وقرهنما مع خمارج األحاديث وفقه الصحابة جيد أهنما على انتظام اتم 440
 ودقة يف إرجاع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كما خرج منه على أقرب وجه.

 
 انيد وبني حكم األئمة على املتون حىت ال يقع يف. ينبغي أن يفرق الناظر بني حكم األئمة على األس441

 اخلطأ والغلط وأن ينسب إىل األئمة ما مل يقصده.
 



. من غلبت درايته على روايته من الرواة أثر ذلك على مضبوطة من املتون فالدراية تسيل األلفاظ يف 442
 األذهان وتغريها ما اجتمع املعىن عليها.

 
 دم الضبط عند املخالفة.. سلوك اجلادة عالمة على ع443

 
 . اجملاهيل يُغلط يف أمسائهم وُكناهم كثريا  وذلك لعدم أمهية ثبات االسم مع عدم معرفة احلال.444

 
 . اجملاهيل يُغلط يف أمسائهم وُكناهم كثريا  وذلك لعدم أمهية ثبات االسم مع عدم معرفة احلال.445

 
فة بعد صحيح اإلمام البخاري إال أنه ال يصل إىل . يعد صحيح اإلمام مسلم من أصح الكتب املصن446

 مرتبته يف الصحة وإمنا يليه وهو أدق يف عنايته ابأللفاظ.
 

. قسم اإلمام مسلم من يروي عنهم من الرواة يف كتابه الصحيح إىل ثالث طبقات وقد ذكر ذلك يف 447
 مقدمته.

 
إنه أصل احلديث خبالف اإلمام البخاري ف . يكثر اإلمام مسلم يف صحيحه من املتابعات والشواهد يف448

 يفرقها يف عدة مواضع من كتابه وال يذكرها يف موضع واحد.
 

. ما يورده البخاري يف كتابه التاريخ من الرواة فهو ممن فيه مغمز غالبا  ويورد من حديثه ما يستنكر 449
 عليه غالبا .

 
الرواية والدراية وكتابه كما ال خيفى هو كتاب سنة . الرتمذي من أئمة النقد ومن أئمة العلل ومن أئمة 450

 وكتاب علل وكتاب فقه أيضا .
 

. ال أعلم أحدا  سبق احلافظ الذهيب يف وصف الرتمذي ابلتساهل ولعله أطلق ذلك لكثرة إطالق 451
 الرتمذي احلسن على الغرائب واملناكري وهذا اصطالح خاص به.

 



نتائجه مث ضممناها إىل نتائج األئمة يف احلكم على األحاديث وجدان . إذا سربان منهج الرتمذي وقرأان 452
 أنه ال يكاد خيرج عن طريقتهم.

 
. إذا كان للناقد مصطلح خاص به فإنه ينبغي حينئٍذ أن حياكم إىل منهجه وطريقته اليت اختص هبا وقد 453

 دوهنا يف كتبه ال أن حياكم إىل منهج غريه.
 

م ظاهرها التصحيح وهي عند العلماء معلولة ووقوع مثل هذ اإلمام الرتمذي . للرتمذي يف سننه أحكا454
 يكون يف الشيء النادر جدا .

 
. إطالق الوصف على إمام أبنه متشدد أو متساهل أو غري ذلك يكون ابلقدر الكايف من املواضع اليت 455

 تبني منهجه ال أن يكون إطالق احلكم على املواضع القليلة.
 

ي منهج يف مسألة التصحيح والتضعيف بعمل الفقهاء وهلذا جتده كثريا  ما يقول وهذا ما عليه . للرتمذ456
 عامة الفقهاء أو وهذا قول غري واحد...

 
. ومن عادة الرتمذي يف األحاديث اليت يصححها وهي معلولة عند مجاعة من العلماء أنه يعضدها 457

  تعاىل.ابلعمل وهذا نظٌر يف العلل دقيٌق عنده رمحه هللا
 

. فالرتمذي جيعل وجود العمل قرينة مقوية للخرب كما أننا جنعل عدم وجود العمل قرينة وعالمة على 458
 الضعف وهذا وبال شك وجه جليل وإدراك بصري مبواضع العلل.

 
اوي ر . مفاريد الكوفيني عن احلجازيني من املتون الثقيلة اليت يتحرز يف قبوهلا العلماء خاصة إذا كان ال459

 مما يستنكر حديثه.
 

. ينبغي للناظر يف كتاب غريه وجادة أن ينظر إىل صاحب الكتاب والناقل عنه وجادة فإن كاان ليسا 460
 بضابطني فإن ذلك مما ترد به الوجادة.

 



. حيرتز األئمة من الوجادة وغريها ألنه رمبا كتبها الراوي يف أصل كتابه ومها  فتكون من التقييدات اليت 461
 حتتاج إىل مذاكرة وضبط ومن هنا يتطرق إليها الضعف.

 
. تنكب األئمة للمرفوع وإيراد ما دونه من املراسيل ومن يف أسانيده جماهيل قرينة وأمارة على ضعف 462

 املرفوع ونكارته عندهم.
 

بعضهم  ل. أهل الدواوين املشهورة يوردون من األحاديث مما حيتج به ومل يقطع أبنه وهم وغلط ولو قا463
 إنه ضعيف أو مرجوح أووهم فيه فالن وهذا يف أبواب يسرية.

 
. إيراد األئمة للحديث األقل ظهور يف اببه مع وجود ما هو أظهر منه يف الداللة دليل منهم على عدم 464

 قبوهلم له وأهنم جيزمون أن هذا احلديث من األوهام.
 

ألسلوب النبوي وهذه حتتاج إىل ملكة قوية يف اللغة . من قرائن معرفة اإلدراج معرفة لغة احلديث وا465
 وممارسة طويلة وحمفوظ كبري يوصله إىل تطعمها تطعما .

 
. يعرف النقاد املدرج يف األحاديث ابستحالة صدوره من النيب صلى هللا عليه وسلم ومثال ذلك قول 466

 مي"...أيب هريرة والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل هللا واحلج "وبر أ
 

. معرفة التاريخ تبطل اإلدراج يف األحاديث ومثال ذلك إدراج لفظة "األرز" يف حديث ابن عمر يف 467
 زكاة الفطر وذلك ألن األرز مل يكن موجودا  زمن النبوة !!

 
. ومن أظهر الدالالت على اإلدراج يف األحاديث تصريح الراوي ابإلدراج وسواء  كان ذلك الراوي 468

 و غريه ويدل عليه أيضا  شهرة الراوي ابإلدراج.صحابيا  أ
 

. غالب اإلدراجات تقع يف األحاديث الطوال ومن أماراة معرفة ذلك تنصيص أحد األئمة عليها أو 469
 وقوع املدرج شرحا  وبياان  للفظ غريٍب أو بيان حلكم شرعي.

 



 . اإلدراج عند أهل الكوفة أكثر من غريهم.470
 

ب األفاق ال سيما إذا تفردوا بشيٍء من املعاين اجلليلة مما يستنكر عليهم غالبا  . إن مفاريد أصحا471
 ويسميه العلماء بـ "املنكر".

 
فأهل البلد  «لبيك عن شربمة». مثال الرتجيح بتقدمي رواية أهل البلد على غريهم حديث ابن عباس: 472

 يوقفونه وأما غريهم فريفعونه والصواب فيه مع من وقفه.
 

الل بن فقد زادها ه« فإن لك على ربِك ما استثنيت»مثال اإلعالل مبخالفة الراوي لألوثق زايدة:  .473
 خباب عند النسائي وقد خالف الثقات ولذا مل يذكرها مسلم.

 
من « درهعلى ص». مثال اإلعالل مبخالفة الراوي لألكثر خمالفة مؤمل بن إمساعيل لألكثر يف زايدة: 474

 فقد رواه األكثر عن سفيان بدوهنا.حديث وائل بن حجر 
 

. يتشوف الرواة ابإلسناد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ويضعف ذلك كلما قصرت الرواية حبسب 475
 زمان الراوي وفضله وفقهه وإمامته فاإلسناد إىل اخللفاء الراشدين خيتلف عن غريهم.

 
ر يف ن وقف عليه األثر وعليه أيضا  أن ينظ. ينبغي للناظر يف املوقوفات أن ينظر يف منزلة وعلو م476

 الواقف ورتبته وزمنه فإن بعد وأتخر كان أمارة على ضعفه.
 

. من الرواة من له اهتمام ابملوقوفات أكثر من اهتمامه ابملرفوعات ويعرف ذلك ابلسرب وإن مل يعدم 477
 عنه الرفع وغالبا  أن من يروي املوقوف يروي املرفوع.

 
من يعرف ابلرواية عن فرد معني وإن مل يباشر الرواية ولكنه ال يروي املرفوع وذلك كأكثر  . من الرواة478

 أهل الكوفة عن عبدهللا فإذا رفعوا نظر ألهل الضبط.
 

. على طالب العلم إذا أراد أن حيكم على املوقوفات أن ينظر إىل الذين يضبطون املوقوفات يف كل بلد 479



 أو املدينة أو العراق أو الشام. من بلدان الرواية وسواء مكة
 

 . ال يصح يف تغيري املكان يف النافلة حديث مرفوع.480
 

عن سائر االنتقال  «مسع هللا ملن محده». مل يثبت يف احلكمة من ختصيص الرفع من الركوع هبذا اللفظ: 481
 خرب وذكر عن أيب بكر ورفعه بعضهم وليس له أصل.

 
ع والسجود غري حمفوظة وقد أعلها أبو داود وغريه وقد رويت من طرق عدة . زايدة "وحبمده" يف الركو 482

 وال يصح منها شيء.
 

 . ال يعين الدارقطين ابحلسن إذا أطلقه يف سننه جمردا  إال النكارة.483
 

. ال ينتقل الراوي عن اجلادة أو اجملرة أو الفلكة إال أن يكون متذكرا  ضابطا  وهذا شأن احلفاظ خبالف 484
 ذي جيري على اجلادة ساهيا  أو انسيا  وخيالف.ال
 

. إذا سلك الراوي اجلادة أو لزم الطريق وخالفه غري فإن ذلك يف األغلب أمارة على ضعفه وأن غريه 485
 أصوب منه وذلك ألنه سلك املطروقة وغريه خالفها قصدا .

 
 . إذا تفرد قليل الرواية حبديث فإن ذلك قرينة على إعالله.486

 
 ال يثبت يف حتري ليلة القدر يف سبع عشرة حديٌث. .487

 
. ال يصح يف ختليل اللحية عند الوضوء حديٌث قاله أمحد وأبو حامت وإمنا صح ذلك عن عبدهللا بن 488

 عمر أنه كان خيلل حليته كما يف مصنف ابن أيب شيبة.
 

وقف  م أو كان قليل الرواية مث. كلما بعد الواقف فكان من مجلة أتباع التابعني أو من صغار أتباعه489
 مرويه على العلية فإن هذا أمارة على أمهية التشديد فيه.



 
. إذا توطأ األمر واستفاض ووقع يف مدد طويلة فإنه ينبغي لنا أن نطلب االستفاضة أيضا  يف عدد 490

 الرواة وإن تعذر هذا فإننا نطلب حينئٍذ السالمة من املخالف.
 

 يصح له مساٌع من الصحابة وأما إذا قال كانوا يفعلون كذا... فلعله يريد الصحابة . إبراهيم النخعي مل491
 رضوان هللا عليهم أو من أدركه من كبار التابعني.

 
. ال يصح يف تفضيل ميمنة الصف يف الصالة "إبطالق" خرٌب وأما ما جاء وورد يف ذلك من التفضيل 492

 "املطلق" فتعله أخبار وآاثر أخر.
 

فردات بقية بن الوليد على سبيل اخلصوص عن ابن جريج منكرة و واهية مث إنه ممن أهتم ابلتدليس . ت493
 اهتمه غري واحٍد من األئمة نص على هذا اإلمام أمحد وغريه.

 
. إبراهيم بن إمساعيل بن جممع ضعفه ابن معني وغريه وقال ابن أيب خيثمة يف أترخيه كان شديد الصمم 494

 نب الزهري فال يكاد يسمع إال بعد كد.وكان جيلس إىل ج
 

. إذا كان الراوي مشهورا  يف بلده وله أصحاب كثر ينقلون عنه علمه مث تفرد عنه مبسألة ظاهرة راٍو من 495
 الثقات يف بلٍد آخر فإن هذا يعد من قرائن اإلعالل.

 
د ترفع إذا كان ثقة ن عن أبيه وق. إذا جاءت اجلهالة يف طبقتني متتاليتني فإنه ال يكاد يثبت ولو كان اب496

 عن أبيه أوعن زوجه أو جمهولة عن زوجها الثقة.
 

. ليث بن أيب سليم ضعيف احلديث ابالتفاق وال يثبت من حديثه شيٌء إال ما يرويه عن جماهد بن جرب 497
 يف التفسري خاصة ألنه يرويه من كتاب القاسم بن أيب بزة.

 
أحد رواة اخلرب ضعيفا  وكان هذا الضعف يسريا  أمكن أن يعضد عمله  . إذا عمل الراوي ابخلرب وكان498

 هذا اخلرب.



 
. إذا سقط من اإلسناد راٍو فإنه مثة جهالة عني وجهالة العني ال ينظر فيها إىل أبواب الشواهد 499

 واملتابعات فضال  عن القرائن.
 

ة وإن خالفت الف وجها  من وجوه العربي. ابلسرب ملروايت الضعفاء يف التفسري فإهنا يف الغالب ال خت500
 محلت على الوجه اآلخر الذي ال خيالف نصا  وال حكما  وال أصال .

 
. إعمال منهج النقاد يف أحاديث األحكام بقواعده وأصوله وتشدده على أحاديث التفسري قصوٌر ألن 501

 املقصود من نقد احلديث سالمته من الدخيل وأما القرآن فمحفوظ.
 

رمبا يعمل اإلمام مالك أحاديث مرفوعة فيها ضعٌف وال يتعرض هلا ابإلعالِل ألن العمل عليها بل . 502
 ويتسهل يف أسانيدها فيذكرها مرة  بالغا  واترة  منقطعة.

 
. إذا جاء احلديث عن اإلمام مالك وفيه علٌل يسرية وعمل به فإن هذا من قرائن القبول خاصة فيما 503

 امة ألنه من أبصر الناس هبا.يتعلق ابلصالة واإلم
 

. كثرٌي من السنن اليت أيخذها اإلمام مالك إمنا أيخذها عمال  ال رواية وهلذا قلت األحاديث املرفوعة 504
 عنده مع كثرة مسائله املوافقة للسنة.

 
 . من القرائن اليت ترفع جهالة الراوي رواية إمام حافظ فقيه عنه ال سيما إذا كان بلديه.505

 
. قول اإلمام أمحد يف احتجاجه ببعض األحاديث الضعيفة خيتلف عن قول مالك فأخذ مالك هبا ال 506

 يعين أنه حيتج هبا خالفا  ألمحد لبعد موروث العمل عنده.
 

 . يغتفر يف تقوية األخبار ابلشواهد واملتابعات يف املوقوفات ما ال يغتفر يف املرفوعات.507
 

الراويني وجاء التصريح ابلسماع يف خرب من األخبار فإن صح الطريق إليه . إذا ثبت عدم اللقي بني 508



 فإنه حيمل على الوهم أو اخلطأ.
 

. املوقوف على الصحايب يف أسباب النزول كاملرفوع سواء ألنه حكاية حال ومل يذكر النيب صلى هللا 509
 عليه وسلم فيها للعلم به ألنه مبلغ النص املنزل.

 
روي عن الصحابة يف العقائد وما اتفقوا على معناه يف األحكام واأللفاظ شبيه ابملرفوع وال . التفسري امل510

 يكاد خيالف الصريح إال وأحدمها ضعيف ال حيتج به.
 

. نفس إعالل املتون لدى اإلمام مالك مرتبط بعمل أهل املدينة خبالف األئمة الباقني فهم أوسع وهلذا 511
 ألنه ال يعرف عن هذا الشيخ. رمبا أعلوا منت حديث مستقيم

 
. جهالة العني ال تقبل عند مجيع املدارس احلديثية سواء كانت على طريقة الظاهرية أو على طريقة 512

 الذين أيخذون ابلقرائن وهذا ابب مغلٌق فال ينظر إليه.
 

ابن وهب أو ك. خيلط بعض الفقهاء من املالكية املتأخرين عندما ينقل بعض أصحاب اإلمام مالك عنه  513
 ابن القاسم عمله يف حديث ضعيف فيظنون أن هذا تصحيح منه.

 
. قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي/ قيدوها فقد جاءت بعد سرٍب وال أعلم أحدا  نص عليها وال ما خيرمها 514

 ومن وجد فهو مفيٌد لنا ومشكور ومأجور:
ذلك ل ما يف الباب كله كحديث الفخذ عورة و إذا أورد البخاري يف صحيحه حديثا  مث أعله فإنه يريد إعال

 عندما قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
 

 . إبراهيم بن يزيد اخلوزي ال حيتج حبديثه.515
 

. من الرواة املفسرين من هو متكلم فيه لكنه حسن التفسري يف نفسه ويستفاد من أتويله عضد 516
 لى الوجه وما ال جيري.الرواايت األخرى يف الباب ومعرفة ما جيري ع

 



أن  -ة هللا عليه رمح -. إذا أورد البخاري يف صحيحه حديثا  يف ابب من األبواب يف مسألة ما فمراده 517
 هذا احلديث هو أصح األحاديث يف الباب.

 
يقول  - رمحه هللا -. لو قصد جامع أللفاظ البخاري يف اإلعالل لألحاديث مث بناها على أن البخاري 518

 يصح أو األحاديث يف الباب معلولة ما كان ذلك بعيدا .ال 
 

. عبدالرزاق خيتصر األحاديث ورمبا تصرف كحال بعضهم فيورد قطعة منه ورمبا كان موطن العلة مما مل 519
 يورده فيصححه من ال معرفة له بطرائق احلفاظ وهذا كثري.

 
غي وفهم منه غري ما ورد فيه والذي ينب . رمبا اختصر عبد الرزاق الصنعاين احلديث فأخل ابملعىن520

 االعتماد عليه يف متون احلديث وألفاظه كتب املسانيد.
 

. يقع االختصار يف كتب السنن وحنوها وتورد من احلديث ما يناسب الباب والرتمجة ومن عادة احلفاظ 521
 تقدمي رواية الثقات غري الفقهاء على رواية الفقهاء.

 
عرف ابإلمامة يف الرواية واستفاض النقلة عنه مما يستنكره العلماء وال يقبلونه بل . تفرد اجملهول عمن 522

 وحىت رواية املتوسط عن من هذا شأنه فمنكرة.
 

. يقبل العلماء مفاريد األبناء عن اآلابء كتفرد معاوية بن قرة عن أبيه وكذلك يقبلون تفرد األئمة 523
 عامة السدوسي.املكثرين من الرحلة والسماع كقتادة بن دِ 

 
. محاد بن زيد وإن كان من الثقات األثبات إال أنه خيلط يف بعض حديثه عن حيىي بن سعيد األنصاري 524

 قاله عبدالرمحن بن مهدي.
 

. إمساعيل بن مسلم املكي ينسب إىل مكة ومل يكن يقم فيها ألنه كان اتجرا  يفي من البصرة إىل مكة 525
 ا نص على ذلك ابن معني.بكثرة فنسبه أهل البصرة إليه

 



. كون الراوي من أهل املدينة من قرائن التعديل وذلك ألن البدع مل تكن معروفة يف تلك الطبقة 526
 املتقدمة وأهل احلجاز عموما  كانوا أهل عدالة ودينة وضبط.

 
اء يتساحمون هكثريا  ما يرد فيها احلديث ابملعىن من غري حترير أللفاظه كما جاءت والفق“  املدونة. ”527

 واألوىل يف ذلك االعتماد على الصحاح والسنن واملسانيد.
 

. القلم مل جيري يف أهل احلجاز وهلذا فهم أهل ضبٍط ألن القلم ينافس احلفظ ومىت ما كثر محل القلم 528
 قل احلفظ والعرب مل تكن أمة كتابة وإمنا هي أمة أمية.

 
من األمور املشكلة يف تقييم الراوي ألننا ال نستطيع احلكم . قلة رواية الراوي يف أبواب العلل هي 529

 عليه خبالف املكثر فإننا نسرب رواايته وحنكم عليه.
 

. إذا كان الراوي قليل الرواية وداخال  يف دائرة اجلهالة فرواية ثقة عنه ترفعه وقد سئل اإلمام أمحد عن 530
 أيب يزيد املدين فقال يسأل عن رجٍل روى عنه أيوب.

 
. الراوي إذا كان مقل الرواية واألصل فيه السرت يف بلده فإنه ال يقصد من األفاقي وهذا من مواضع 531

 النكارة ويدل على ذلك أن ال يعرفه إمام بلده وحافظه.
 

. إمساعيل بن مسلم املكي ليس متهما  ابلكذب ولكنه ضعيف يف حفظه ولذا جود أمحد روايته عن 532
 عضده رواية ابن املبارك عنه اترة وتركه أخرى.احلسن يف القراءات وي

 
. قد نظرت يف حديث حممد بن عجالن عن انفع موىل ابن عمر فرأيته مستقيما  موافقا  حلديث الثقات 533

 وله احلديث القليل الذي رمبا توقف الناظر فيه.
 

د األحاديث ا اإلمجاع وهلذا جت. ال يعتين العلماء عناية اتمة برواية األحاديث يف املسائل اليت نقل فيه534
 اجملمع على معانيها ال تستفيض يف الكثري ال األكثر.

 



. احلارث األعور مل يسمع منه أبو إسحاق السبيعي إال أربعة أحاديث قاله شعبة بن احلجاج عن أيب 535
 إسحاق نفسه أسنده عنه ابن أيب حامت وغريه.

 
 إسناده قواي . . كلما كان اللفظ مغلظا  فينبغي أن يكون536

 
ل هذا لو ثبت ومث“ قوله”. مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف فضل ميمنة الصف شيٌء من 537

 لنقل عنه عليه الصالة والسالم.
 

. إذا قال ابن جريج أخربين غري واحد عن ابن عباس فاألصل أهنم من أصحاب عبد هللا بن عباس 538
 رضي هللا عنهما.

 
ن النيب صلى هللا عليه وسلم هني عن الصالة بني السواري بل هي منكرة وقد صلى النيب . مل يثبت ع539

 صلى هللا عليه وسلم يف الكعبة بني ساريتني وقد أعلها البخاري إبطالقها ولكن الصحابة يتقوهنا.
 

 . من وجوه النكارة أن ينتظم اإلسناد بوجه غريب.540
 

يث يف األحكام مثل أيب نعيم األصبهاين وكذا احلاكم واخلطيب . من قرائن النكارة أن يتفرد ابحلد541
 البغدادي وابن عساكر وكذا البيهقي والضياء يف املختارة.

 
. إذا جاء اإلسناد يف حديث مشتهٍر ومل يكن معروفا  من وجٍه آخر فجاء مرفوعا  إىل رسول هللا صلى 542

 عالمات النكارة.هللا عليه وسلم وتفرد به أحد اآلفاقيني فإن هذا من 
 

 م غريها.يعلُّ يف بعض ترامجه بتقويته أو يف بيان حك -عليه رمحة هللا  -. حممد بن إمساعيل البخاري 543
 

 . القاسم بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن مسعود مل يدرك جده ابن مسعود رضي هللا عنه.544
 

الصحيحني  ركعيت الفجر من فعله كما يف. الثابت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف االضطجاع بعد 545



 عن عائشة رضي هللا عنها ومل يصح عنه صلى هللا عليه وسلم حديٌث من قوله بصيغة األمر.
 

. عناية الرواة البصريني والكوفيني بفقه احلديث أكثر من عنايتهم بروايته وهلذا فرمبا يروون احلديث 546
 على غري وجهه من معىن يتبادر إىل أذهاهنم.

 
. عبدالواحد بن زايد أحاديثه جيدة وهو يف ذاته مستقيم وليس من املشهورين برواية الفقه بل هو مقٌل 547

 وهو الذي خلط بني فعل النيب صلى هللا عليه وسلم لضجعة الفجر فروها ابألمر.
 

ة حافظ مث ق. إذا روي احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم من وجٍه مث خولف أحد الرواة فيه وهو ث548
 وجدان يف اإلسناد من هو دونه ويف غري طبقته فإننا نلحق العلة به.

 
. من شروط اإلمام البخاري يف إيراد احلديث أن يورد يف الباب األصح واألصرح ويف حال أنه أخرج 549

 ما دون ذلك صراحة وصحة فإن هذا من أمارة علة الصريح.
 

 ية إذا مل يكن هلا أصٌل يف مكة واملدينة بل وال يقبلوهنا عادة.. يتحرز العلماء من املفاريد اآلفاق550
 

 . يتحفظ األئمة النقاد من مفاريد الراوي املقل فال يقبلوهنا وكيف إذا مجع مع ذلك أتخرا  يف طبقته.551
 

عه م. عبد األعلى بن عامر الثَّعليب ضعيف احلديث ال سيما يف روايته عن ابن احلنفية فإهنا كتاب مل يس552
 منه قاله الثوري وابن مهدي وأبو حامت ومجاعة.

 
. إذا كان العمل يتكرر يف يوم الناس وليلتهم وكان ذلك على سبيل التأكيد واألمر وجب أن تتعدد 553

 الطرق.
 

. إذا وجدان قول ابن معني ليس به أبس خيالف قول أئمة اجلرح فإنه يريد به أنه ال يتعمد الكذب 554
 ضا  بل حيمل على هذا اترة وعلى اجلرح اترة.وليس تعديال  حم

 



رد مبعناه فرأيت له ما ينكر وما يتف -يعين: علي بن أيب طلحة  -. قال شيخنا: وقد نظرت يف حديثه 555
 عن سائر أصحاب ابن عباس رضي هللا عنهما.

 
 . الفعل خيتلف عن القول والقول أقوى.556

 
عمرو بن شعيب مما مسعه من العرزمي عن عمرو بن شعيب  . احلجاج بن أرطأة كان مدلسا  حيدث عن557

 والعرزمي هذا امسه حممد وهو مرتوك احلديث.
 

 -. أيب قالبة اجلرمي مل يدرك عثمان بن عفان رضي هللا عنه ومل يسمع من أحد من اخللفاء الراشدين 558
 وهو كثري اإلرسال. -رضي هللا عنهم 

 
اء ه وسلم يف قضاء ركعيت الفجر إال ما جاء عن عمران وغريه يف قض. مل يثبت عن النيب صلى هللا علي559

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعيت الفجر قبل صالة الفجر حني انم عنها يف غزوة تبوك.
 

 . بكري بن عبد هللا بن األشج مل يسمع من عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.560
 

العلماء من تفرداته يف األحكام خاصة  وقد وصف  مما يتحفظ -وهو السبيعي  -. أبو إسحاق 561
 ابلتدليس وكذلك يتحفظون من مروايته اليت مل يصرح فيها ابلسماع.

 
. مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قنوٌت يف وتره وأما قنوت النازلة ودعاء اإلنسان يف سجوده 562

  عليه وسلم يف مواضع متعددة.وغري ذلك فهذا يسمى قنوت ويسمى دعاء وهو اثبت عنه صلى هللا
 

. كان أهل املدينة يقدمون عكرمة على انفع يف التفسري وأمر الناس كما قاله أبو حفص ابن شاهني يف 563
 “.الثقات”

 
. يقدم عكرمة يف أسباب النزول ومناسبات السور لعنايته بذلك فهو حافٌظ ألشعار العرب وجل أقواله 564

 ا إليه.عن ابن عباس وإن مل ينسبه



 
. تتداخل مروايت التفسري بني ابن عباس وأصحابه فيظن بعض من ال عناية له أن هذا علة اضطراب 565

 اترة يوقف واترة يقطع.
 

. قل النقل عن عكرمة النتخاله رأي اخلوارج كما نص عليه عطاء وأمحد وابن املديين وابن معني 566
 ال يسميه.وألجل هذا كان مالٌك يروي عن عكرمة يف موطئه و 

 
. عادة األئمة فيمن عرف ابالبتداع أن ال ُيكثر األخذ عنه لكي ال يرتفع شأنه أبخذ األجلة عنه فيتأثر 567

 ببدعته تبعا  من جيهله وإن كان إماما  يف نفسه.
 

. أبو احلوراء البصري امسه ربيعة بن شيبان وهو من مستوري احلال وليس من الرواة الكبار الذين حيمل 568
 ئمة عنهم املفاريد اليت أيتون هبا.األ
 

. الغالب إذا قال البصري عن عبد هللا فمراده ابن عباس وكذلك يف مكة على األغلب وإذا قاله املدين 569
 فمراده ابن عمر وإذا قاله املصري فهو ابن عمرو.

 
ممن ارحتل إىل  و. إذا قال الكويف عن عبدهللا فيعين به عبدهللا بن مسعود حاشا سعيد بن جبري فه570

 فهو ابن عباس.“ عبد هللا”الكوفة واستوطنها فإذا قال 
 

 . العرزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف ابإلمجاع.571
 

. مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم شيٌء من قوله أو فعله يف أبواب قنوت الوتر وهلذا قال 572
 لوتر نص عليه ابن خزمية وابن عبدالرب.العلماء ال يصح حديث مسنٌد يف قنوت ا

 
. مل يصح عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم قنتوا يف الوتر يف غري شهر رمضان واآلاثر 573

 الواردة املوقوفة عنهم يف قنوت الوتر إمنا هي يف رمضان.
 



 أصح ممن حدث عنه . مهام بن حيىي ثقة رمبا يهم إن حدث من حفظه ومساع من حدث عنه أبخرةٍ 574
 قدميا  ألنه رجع إىل كتابه أبخرٍة.

 
ه حممول على فحديثه عن -رضي هللا عنه  -. إبراهيم النخعي وإن مل يكن مسع من عبد هللا بن مسعود 575

 االتصال.
 

 . ابن أيب ليلى ال حيتج به.576
 

ح صاحب  لكون ابن أيب جني. قال شيخنا: ويظهر أن حديث ورقاء عن ابن أيب جنيح من كتاب لكثرته و 577
 كتاب أيضا .

 
. أكثر تفسري جماهد بن جرب هو من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح عنه بل هو انشر تفسريه وأخص 578

 الناس به ويرويه عنه أيضا  شبل بن عباد وعيسى بن ميمون.
 

عروف ذا ليس مب. قال شيخنا يف إسناد حديث دعاء القنوت: ابن جريج عن ابن هرمز به ابن هرمز ه579
 وهو من الرواة اجملاهيل وهو غري عبد الرمحن بن هرمز األعرج.

 
. يفرق األئمة بني الراوي الذي يدلس عن ثقة والراوي الذي ال يدلس إال عن الضعفاء فإذا كتم الثاين 580

 اسم راٍو من الرواة كان أمارة على ضعف ذلك املدلس.
 

ممن يتشوف إىل األسانيد املكية وضبطها “ املصنف”صاحب  . كان عبد الرزاق بن مهام الصنعاين581
 وتقييدها.

 
. من املواضع اليت يعل هبا األئمة احلديث وينكرونه أن يكون احلديث حمل استفاضة وليس حمله رواية 582

 األفراد من الرواة.
 

صحابة كأيب ن ال. ال يصح هني عن عقد التسبيح ابملسابح وال ابخلرز بل وروي جوازه عن غري واحد م583



 هريرة وأيب سعيد اخلدري وأيب الدرداء وسعد وغريهم.
 

. قال شيخنا: ال أعلم أحدا  من السلف كره التسبيح أو ذكر هللا ابملسابح وال ابلنوى إال ما يروى عن 584
 ابن مسعود وروي عن ابن عمر كراهية عد الذكر املطلق.

 
عاملون مع أحاديث فضائل األعمال كما يتعاملون مع . إن األئمة من نقاد احلديث وغريهم ال يت585

 أحاديث األحكام احلالل واحلرام بل إهنم خيففون فيها.
 

. األئمة ال يطبقون قواعد النقد والتشديد يف أبواب السري واملغازي والتاريخ والتفسري والفنت واملالحم 586
 وأشراط الساعة والرتغيب والرتهيب وفضائل األعمال.

 
دالرمحن بن أيب الزاند ضعفه ابن معني وأمحد والنسائي وغريهم وحديثه ابلعراق مضطرب وحممد بن . عب587

 بكار مسع منه ابلعراق.
 

 . محاد بن أيب سليمان من الفقهاء لكن ليس ابحلافظ ورمبا تصرف ابملتون عن غري قصد.588
 

 . األحاديث الشديدة الطرح ال تقوم بنفسها حىت تقوي غريها.589
 
. سعيد بن املسيب وإن مل يكن مسع من عمر كل ما رواه عنه ابالتفاق إال أنين ال أعلم أحدا  ممن تقدم 059

 من احلفاظ أطلق القول برد روايته عن عمر رضي هللا عنه.
 

 . قيس بن الربيع ضعيف أدخل يف حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط االحتجاج به.591
 

 صلى هللا عليه وسلم األصل فيها عدم القبول وذلك من ابب االحتياط . األخبار اليت أتيت عن النيب592
 وأما أخبار الناس فاألصل الرباءة ولذا فإن من حدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قيل له من زكاك؟

 
. نقد ما يتعلق ابحلكاايت وأخبار الناس خيتلف عن نقد ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم ألن 593



 ال يتعلق أبمر الدين خبالف ما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم وإال ألدخل فيه ما ليس منه.األول 
 

. تنظر بعض املدارس للحديث منفكا  عن غريه من أحاديث الباب فتحسن أو تصحح هبذا النظر! 594
 وهلذا فإن كل من كان ألحاديث الباب أحفظ كان إعالله فيها أدق.

 
 فقيها  حىت يكون بصريا  ابلعلل. . ال بد للمحدث أن يكون595

 
. ذكر بعض علل األخبار ثقيل على الناقد لكونه استنبطها من خيوط دقيقة جدا يف علة غائبة وهذا ما 596

 يسميه العلماء ابلكهانة وليس بكهانة وإمنا يعسر فهمه.
 

هيب الرتغيب والرت . قال شيخنا: ال أعلم أحدا  منع من رواية احلديث الضعيف يف فضائل األعمال و 597
 بشروطه إال ما حُيَكى عن حيىي بن معني وهو متأول.

 
. ال يصح يف الذكر قبل الوضوء شيٌء قاله اإلمام أمحد وغريه وقد جاء فيه عدة أحاديث من طرق عن 598

 أيب هريرة وأيب سعيد وسهيل بن سعد وغريهم أبسانيد ضعيفة.
 

ال يقيد أذكار الصباح واملساء وإمنا يستغفر على العموم ف . مل يثبت يف عدد االستغفار شيء صحيح يف599
 بوقت وقد ثبت يف الصحيح اإلكثار منه يف اليوم والليلة.

 
. ختصيص من ال يعرف ابلرواية وال ابلفقه أيضا  عالمة وقرينة على اإلعالل إذ كيف يرتك الكبار من 600

 فقهاء أصحابه ويضع روايته يف مثل هذا وال حيدث غريه!
 

 . ال بد للناقد أن ينظر يف اإلسناد وتركيبته وعالقة الرواة فيما بينهم حىت يصح له أن حيكم عليه.601
 

. ملا قيل لشيخنا: لعلك تعرض عن ذكر بعض دقائق علم العلل فإن يف الطلبة من ال يدرك. قال: أان 602
 أريد هلم أن يدركوا مثل هذه وال يبقوا على عدم إدراكهم.

 



أمحد رمحه هللا ربط جل خيوط الشريعة مث جاء إىل نقد احلديث فكيف جييء من بعده وهو مل  . اإلمام603
 يعلم غري ورقة من الدين فيقول كيف يصحح أو يضعف أمحد هذا؟!

 
ذا ال أعلم هلا كيفية مفصلة يف السُّنة ول -أي: عند احليعلتني  -. قال شيخنا: وصفة االلتفات 604

 .اختلف يف هيئتها العلماء
 

 . يُعلُّ الناقد احلديث أحياان  ابستدعاء أحاديَث ليست يف الباب.605
 

. إذا وجد احلديث عند أحد الرواة مث تقادم عليه الزمن ومل يروه عنه إال واحد فإن هذا أمارة على  606
 كتمانه أو على عدم اعتبار العلماء هبذا احلديث.

 
  عنه.. احلسن مل يسمع من علي بن أيب طالب رضي هللا607

 
. قال شيخنا: جعل املؤذن إصبعيه يف أذنيه حال األذان ال أعلم فيه شيئا  اثبتا  عن رسول هللا صلى هللا 608

 عليه وسلم وال عن أصحابه.
 

. ال ينبغي للناقد أن حتمله ظواهر األسانيد من جهة صحتها وسلمتها على أن حيكم عليها ابلصحة 609
 خرى.جمردة من النظر يف القرائن األ

 
. قال شيخنا: قول )سيدان( أو: )حبيبنا( عند التشهد يف األذان واإلقامة مل يثبت أبي وجه صحيح يف 610

 أي موضع يف العبادات وال غريها على لسان نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.
 

ذا فإن هل. من قرائن اضطراب الراوي أن خيالف غريه ممن مسع معه من أهل بلده يف اجمللس الواحد و 611
 احتاد اجملالس بني الرواة مع املخالفة حمل نظر أهل النقد.

 
 . عبيد هللا بن محيد بن عبد الرمحن احلمريي جمهول.612

 



 . أبو صادق األزدي مل يسمع من علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.613
 

لى اتبعي كما قطع ع. ينبغي أن ال تعامل مروايت التفسري املرتددة بني الوقف على صحايب وبني ال614
 تعامل املروايت األخرى املرتددة بني الرفع والوقف للفرق.

 
. املفسرون من التابعني كثريا  ما يقولون بقول شيوخهم من الصحابة وال يرفعون إليهم إاليف النادر 615

 لكثرة املروي يف التفسري واستثقال رفعه للعلم والتسليم به.
 

ل طلوع الفجر فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يرجع فينادي: أال إن أن بالال  أذن قب». حديث: 616
 غري حمفوظ ابتفاق احلُفاظ.« العبد انم أال إن العبد انم

 
أبيه  يف حديثه ضعف، وروايته عن -وامسه: عبد الرمحن بن عبد هللا بن ذكوان  -. ابن أيب الزاند 617

 ورواية البغداديني عنه أشد ضعفا .
 

قم »ل شيخنا: ال أعلم يف األمر ابلقيام حال األذان نصا  من السُّنة صرحيا  لكن جاء يف الصحيح . قا618
 وهو غري صريح لكن األمر جممع عليه.« فأذن

 
 . أبو جملز مل يسمع من علي رضي هللا عنه.619

 
م احتدوا لب أهن. عند وجود االضطراب واالختالف ينظر يف الرواة هل احتدوا بلدا ؟ فإن احتدوا فالغا620

 مساعا  وإن اختلفوا فالغالب أهنم مل يتحدوا مساعا .
 

. احتاد اجمللس عالمة على االضطراب إن خالف الراوي جليسه يف ذلك اجمللس ويدل على عدم تعدد 621
 الرواية خالفا لكثري من املتأخرين فإهنم مييلون إىل تعددها.

 
يف آخره  “ال إله إال هللا”ناس من عدم متابعة املؤذن إال بقول: . قال شيخنا: وأما ما يفعله كثرٌي من ال622

 فمما ال أصل له.



 
 . بعض الرواة يتشوفون إىل الرفع ورمبا من غري عمد.623

 
. كلما ُعمِ ر الصحايب بعد النيب صلى هللا عليه وسلم كعبدهللا بن عمر وعبدهللا بن عباس وأنس وغريهم 624

 فعله أو قوله يؤيد مرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم.فإننا نطلب عنه منقوال  من 
 

. العلماء ال يعتمدون على رواية الراوي إذا كان متأخرا  زمنا  وقد تفرد برواية وهذا من أظهر قرائن 625
 التعليل.

 
 قاله أمحد وأبو حامت وأبو زرعة. -رضي هللا عنه  -. املسيب بن رافع مل يسمع من ابن مسعود 626

 
 ُيَضعَّف. -وهو: الصائغ  -عبد هللا بن انفع  .627

 
. كلما كانت البلدان صغرية والناس فيها قليل عرف فيها الرواة ومعاقلهم وهلذا فإن الرواية تلتقط فيها 628

 لصغرها وقلة اجملالس وشدة العناية خبالف من أتخر فيبعد.
 

 . وُرب مستور أعلم الناس حبديث أهل بيته.629
 

 إذا كان قليل الرواية فهو أضبط من املكثر ممن هو أحفظ منه.. الراوي 630
 

. شريك يف حفظه ضعف ومن وثقه وأطلق توثيقه فإمنا يريد غالبا  علمه وصالحه ال حفظه وضبطه 631
 وكان ال يتحرى عمن أخذ فرمبا ُأخذ بغريه وأول حديثه أحسن من آخره.

 
م مما أنه ال يقال أنه اختلقها بل طرأ عليه شيٌء من الوه . تضعيف الرواية ال يعين اهتام الراوي مبعىن632

 يطرأ على كثري من الناس عند نقل األخبار.
 

. إبراهيم بن عبد هللا بن أيب اخليربي القصار الكويف صدوق ُمعمَّر وحديثه عن وكيع بن اجلراح نسخة  633



 كما قاله الذهيب.
 

منهم من يروي عن الثقة وغريه ومنهم من يروي احلديث . من األئمة الثقات من ال يروي إال عن ثقة و 634
 عن الضعفاء يريد بذلك ضبطه حىت ال خيتلط عليه مع غريه.

 
 . سليمان بن يسار مل يسمع من املقداد بن األسود رضي هللا عنه.635

 
لناس به ا. قال شيخنا: ابن األعرايب مع حفظه إال أن له أوهاما  ذكر شيئا  منها الدارقطين وهو أعلم 636

 فابن األعرايب شيخه وقال ابن حجر عنه: له أوهام.
 

 . أابن بن أيب عياش منكر احلديث بل مرتوك.637
 

. رمبا روى الثوري عن بعض ضعفاء الكوفة وال يروي عن غريهم وذلك من ابب االحرتاز وأن ال 638
 يُدخل حديث يف حديث آخر وهذا من أسباب رواية األئمة عن الضعفاء.

 
قال ابن عيينة إذا مسعت احلسن بن عمارة حيدث عن الزهري جعلت أصبعي يف أذين لكي ال يقع  .639

 شيٌء يف أذنه فيحفظه ويستقر يف ذهنه فيتناساها فينسبه للزهري.
 

. رواية العرب املطبوعني حمل عناية وهلا أثر دقيق يف العلل خاصة يف الطبقات األوىل وأقواها رواية 640
 مة لساهنم وأتخر دخول الكذب فيهم.احلجازيني لسال

 
 . قال شيخنا: اإلسناد الذي جيتمع فيه رواة عرب أقوى من غريه إذا استووا يف احلفظ.641

 
. جل مروايت التفسري هي من املوقوفات واملقطوعات والنقاد يتساهلون يف املوقوف واملقطوع ما ال 642

 يتساهلون يف املرفوع.
 

ملوقوفات لعنايته هبا أكثر من املرفوعات كهشيم وأضرابه فإذا وجد يف إسناد . من الرواة من يضبط ا643



 فوقفه وخالفه غريه فالغالب أن القول قوله.
 

. قد يروى التفسري عن صحايب بسند ضعيف فيتقوى إبطباق أصحابه على معىن تفسريه وهذا من 644
 ى خمالفتهالقرائن املعتربة يف تقوية بعض الطرق إذ يستحيل أن يطبقوا عل

 
. حيفظ الثقات بعض رواايت الضعفاء حىت ال تدخل عليه وال على غريه من أحاديث الثقات ورمبا أراد 645

 أن يثبتها لغريه أو إذا جاءته من وجه آخر عرف أهنا دخيلة.
 

ىل إ. أهل الكوفة ممن يتساهلون يف رفع املوقوفات ورواية احلديث ابملعىن وفيهم العجم والعجم مييلون 646
 إحسان الظن أبعمال الصحابة فريفعوهنا بال متييز.

 
. سالم بن أيب مطيع صاحل احلديث لكن روايته عن قتادة فيها نكارة قال ابن عدي ليس مبستقيم 647

 احلديث عن قتادة خاصة.
 

. عبدالرمحن بن عمرو بن جبلة واه احلديث قال أبو زرعة: حيدث أبحاديث أابطيل عن سالم بن أيب 648
 طيع وقال أبو داود: ليس بشيء.م

 
. للموقوفات على الصحابة يف التفسري قرائن قد ترفع املعلول منها إىل اإلثبات وقد تضع الثابت 649

 فينكر وذلك لظهور إجالل بعضهم لبعض وتقدمي الكرباء كاخللفاء.
 

ديث ح -وء منه أي ابب: الضحك يف الصالة وإعادة الوض -. قال شيخنا: وال يصح يف هذا الباب 650
 مرفوع كما قاله الذهلي وأعله ابن مهدي أيضا  وهو أعلم الناس به.

 
. األظهر أن رواية جماهد أصح الرواايت عن ابن عباس وتقدم على غريها عند التضاد يف األغلب إال 651

 يف األحكام فسعيد بن جبري ولعل هذا ما قصده ابن املديين.
 

وقد اختلط أبخرة وقال أمحد وأبو حامت: يروي أحاديث مناكري وقال  . حممد بن جابر فيه ضعف ولني652



 أبو زرعة: ساقط احلديث عند أهل العلم.
 

 . أبو بسرة الغفاري جمهول.653
 

. متييز العجم بني املوقوف واملرفوع خيتلف عن غريهم ولذلك فإن أهل احلجاز مثال  مييزون بني قول 654
 نه وله أصل يستند إليه.الصحايب واجتهاده وبني ما يصدر م

 
. الرواة املقلون من الرواية جيسرون على نقل الغرائب ورفع املوقوفات وإذا كان ضعيف احلفظ مرتوك 655

 احلديث فهو أجسر الجتماع ضعفه وقلة روايته وتعلقه ابلرفع.
 

 . احلجاج بن أرطاه مل يسمع من الزهري شيئا .656
 

ويف الوتر وال يفتون بقنوت الفجر فكيف يكون بينهم حديث يرويه ك . أهل الكوفة مثال  يفتون بقنوت657
 عن كويف يف قنوت الفجر مث ال يعملون به! وهلذا ننكره.

 
 . الرواية هلا صلة يف أبواب الدراية من جهة العلل.658

 
 ة.ي. ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بفقه الرواة يف بلداهنم حىت يدرك أخطاءهم اليت تقع يف الروا659

 
 . رواية حبيب بن عبيد عن أيب الدرداء مرسلة قاله أبو حامت.660

 
. إذا مل مييز يف أبواب العلل بني الرواة الذين هلم رواية وليس هلم دراية والرواة الذين هلم دراية مبعىن 661

 أهنم أصحاب فقه فإنه قد يقع شيء من الوهم.
 

يوافق  لصحابة فرفعوه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه. رمبا دار احلديث يف الكوفيني عن أحد من ا662
 العمل عندهم من غري قصد للكذب.

 



. إذا تسلسل احلديث يف بلد من البلدان والعمل على خالفه فهذا من أمارات النكارة ألن احلديث 663
 إذا كان مرفوعا  فالبد أن حيدث انشقاقا  يف املدرسة الفقهية.

 
فه غري واحد كابن معني وابن املديين ومسلم بن احلجاج وإن كان حديثه اليمامي . أيوب بن عتبة ضع664

 أحسن حاال  من غريه.
 

. األئمة متفقون على أن تفسري جماهد كله عن القاسم وهو الواسطة اليت يسقطها عامة من يروي عنه  665
 كما نص عليه حيىي بن سعيد وابن عيينة والفسوي وغريهم.

 
 يب بـَزَّة ثقة معروف.. القاسم بن أ666

 
 . قال شيخنا: ابن عيينة من أبصر الناس أبسانيد املكيني.667

 
 . عطاء بن أيب مسلم اخلرساين مل يسمع من ابن عباس رضي هللا عنهما.668

 
 . احلافظ الناقد إذا كان مكثرا  واملستنكر من حديثه قليٌل جدا  فهذا دليٌل على ضبطه وإتقانه.669

 
 األعور عن ابن جريج يف التفسري ليس كتااب  وإمنا إمالء قاله حجاج. . حديث حجاج670

 
. من قرائن اإلعالل تفرد طبقة متأخرة خاصة أهل الكوفة وذلك لتجوزهم يف رواية احلديث ابملعىن 671

 وإكثارهم من القياس يف العبادات حىت وقعوا ابلوهم والغلط.
 

ني حاديث املوقوفة فتجعلها مرفوعة ورمبا وقعوا يف الوهم ب. تتساهل مدرسة أهل الرأي يف روايتها لأل672
 لفظني فيحملونه حينئٍذ على املعىن السائد عندهم.

 
. يشك حممد بن أيب حممد يف روايته التفسري عن عكرمة كثريا  فيقول: عن عكرمة أو سعيد وقد مسع 673

 منهما مجيعا  وال يضره ذلك.



 
ة أن يروي الراوي حديثا  يوافق قوله ولكن هذا احلديث خيالف ما . إن من مواضع اإلعالل والنكار 674

 عليه أشياخه وهذا يوجد كثريا  يف املدرسة الكوفية.
 

. من املهم يف أبواب العلل عند النظر إىل إسناد من األسانيد أن ينظر إىل فقه الراوي وفقه شيخه ليس 675
 يف هذا احلديث بل ويف غريه ممن أخذ عنه ليتبصر به.

 
. ملدرسة أهل الكوفة ميل إىل الرأي وجتوز يف ترك احلديث والعمل برأي األشياخ خبالف مدرسة أهل 676

 املدينة فإهنم يتشبثون ابلنص ولو خالف قول الشيخ.
 

 . قتادة مل يسمع من حيىي بن يـَْعَمر كما قاله اإلمام أمحد.677
 

ند مل يسمع منه فهي صحيحٌة يف حكم املتصل ع. رواية أيب عبيدة عن أبيه عبد هللا بن مسعود وإن 678
 عامة النقاد.

 
 . حريش وأبوه فيهما جهالة.679

 
. إذا تفرد الراوي وخالف قول أشياخه فروى احلديث عن شيخ من غري أهل بلده كأن يروي كويف عن 680

 مدين فيخالف بذلك قول الكوفيني فإنه قد يصح لعدم علمهم به.
 

فكة عن فقه الراوي أوفقه البلد الذي يدور فيه اإلسناد فإنه يقع يف ترجيح  . من درس األحاديث من681
 كثري من األحاديث الشاذة اليت ختالف أهل العلم من النقاد.

 
. ومن مواضع اإلعالل أن يتفرد آفاقي إبسناد مدين جليل دون أهلها ألن هذه األسانيد اجلليلة ال 682

 ط وال يرتك آلفاقي.ينبغي أن يتفرد هبا غريهم ومثلها يلتق
 

. الفرافصة بن عمري احلنفي مستوٌر ذكره ابن حبان يف الثقات ويغتفر يف رواية مثله يف املوقوف ماال 683



 يغتفر يف املرفوع.
 

. على الناقد أن يفرق بني راو يعتين أهل البلد ابألخذ عنه وراو ال يعتين أهل البلد ابألخذ عنه وبني 684
 البد أن حيدث هبا وغري ذلك. األحاديث املتينة اليت

 
. قال شيخنا: األسود بن يزيد مل يشتهر ابلنقل عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما وإن كان له شيٌء 685

 من احلديث.
 

. على طالب العلم أن يعرف مواضع بلدان الرواة وأي بلد دخلوا ومىت خرجوا ومن أين خرجوا والفقه 686
 وخهم حىت يدرك مواضع العلل.الذي هم فيه ورابطهم يف شي

 
 . قال شيخنا: من غرائب اإلعالل أن يُنظر إىل مواضع العلل وال يفرق بينها.687

 
. قال شيخنا: األحاديث اليت تتسلسل ابملدنيني ينبغي أن تكون هلا هيبة ألن رقة الداينة ما كانت يف 688

 تلك الطبقة اليت قبل اإلمام مالك عليه رمحة هللا.
 

يوجد أحٌد من النقاد تعرض حلديث البحر هيبة له وهيبة لإلمام مالك وهلذا ملا روى اإلمام مالك  . ال689
 حديث اهلرة وفيه جماهيل قال البخاري جود مالٌك إسناده.

 
. إذا روى اإلمام مالك عن أحد من الرواة أو روى عن أحد يروي عن أحد فينبغي أن حيسن هبم الظن 690

 نيني ألنه موغٌل يف معرفة املدنيني.ال سيما إذا كانوا مد
 

. عبد الوهاب بن عطاء فيه ضعف وإن أخرج له مسلم يف صحيحه فإنه انتقى من حديثه ما رواه عن 691
 سعيد بن أيب عروبة خاصة ملالزمته وصحبته له مع كثرة شيوخه.

 
رحا  شديدا  وال يعين هبا ج. إذا أطلق النسائي على الراوي قوله: ليس ابلقوي فيعين أن فيه ضعفا  وال 692

 ضعفا  مفسدا .



 
 . األمور واألحكام املستقرة ال تتداعى اهلمم على نقلها.693

 
. قال شيخنا: أذان النساء للجماعات ويف املساجد مل يرد يف السنة ومل يكن من عمل السلف فكان 694

 من البدع احملداثت وأما أذاهنا لنفسها يف بيتها فقد رخص فيه.
 

تادة مل يرو عن أحد من الصحابة إال عن أنس مساعا  كما قاله أمحد وصحح مساعه من ابن َسْرَجس . ق695
 أبو زرعة وصحح مساعه من أيب الطفيل ابن املديين.

 
 . قال شيخنا: املتقدمون من أهل املدينة ال حيفلون أبقوال أهل العراق والشام ومصر.696

 
ا ال والثقة من جهة اإلمجال إال أن املتون الثقيلة اليت يتفردون هب . شيوخ الطرباين حيملون على العدالة697

 تقبل إال ابألسانيد العالية واحلفاظ الكبار.
 

. جاء ذكر املنارة يف السنة من حديث أيب برزة قال: من السنة األذان يف املنارة واإلقامة يف املسجد 698
 ولكنه ال يثبت وصح عن عبدهللا بن شقيق من قوله.

 
 . حيىي بن معني يقدم تفسري سعيد بن أيب عروبة عن قتادة على تفسري شيبان عن قتادة.969
 

 . تفسري إبراهيم النخعي املنقول عن ابن مسعود صحيٌح إذا صح إليه السند وغالبه صحيح.700
 

. احلديث إذا كان فيه وضاع يعين يكذب فال يعتد به ووجوده كعدهم ولو تعددت طرقه وجاء يف كل 701
 منها وضاع أو ضعيف احلديث جدا  فال تغين عنه شيئا .

 
. يقدم سعيد بن جبري يف األحكام عن ابن عباس عند اخلالف إبطالق لعنايته بذلك ورجع جماهد 702

 وطاووس عن قوهلما إىل قوله يف األحكام.
 



التلقني والتحدث  أما. مساع أهل القبور اثبت واألحاديث يف هذا كثرية عن النيب صلى هللا عليه وسلم و 703
 للميت وخطابه لينتفع به فال يثبت يف ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرب.

 
. قال شيخنا: تلقني امليت بعد موته ال دليل عليه وهذا من مفاريد أهل الشام عن النيب صلى هللا عليه 704

 شام.وسلم وملا سئل اإلمام أمحد قال: ما رأيت أحدا  يفعله إال أهل ال
 

 وقد تويف زيد قبل والدة الزهري بسنني. -رضي هللا عنه  -. مل يدرك الزهري زيد بن اثبت 705
 

. لثوري عناية بتفسري جماهد ورواية قليلة جدا  ومل يدركه وال أعرف واسطته وال من نص عليها ويغلب 706
 على ظين أنه أيخذ ممن أخذ عن القاسم فهو يسميهم يف األكثر.

 
 مرزوق التَُّجْييب مل يسمع عثمان بن عفان رضي هللا عنه.. أيب 707

 
. عطاء بن السائب ثقة روى عنه السفياانن وشعبة وزهري وزائدة وأيوب واألعمش والدستوائي ومهام 708

 قبل االختالط والباقون بعده إال محاد بن سلمة ففي احلالني.
 

ذا حيح وقد رأيت من يضعفه النقطاعه وه. مل يسمع ابن سريين من ابن عباس ولكن حديثه عنه ص709
 غري وجيه ألن الواسطة بينهما عكرمة ولكن ال يسميه لسوء رأيه فيه.

 
. إلسحاق بن الربيع عن احلسن أحاديث حسان يف التفسري قاله عمرو بن علي نقله ابن أيب حامت عنه 710

 يف اجلرح والتعديل.
 

أهل الفقه يف املدينة يف شيٍء من السنن اليت ال توجد يف  . إذا تفرد أهل الشام عن ابن عمر وهو إمام711
 أهل املدينة من أصحابه فإن هذا قرينة على النكارة.

 
 -رمحه هللا  -. قال شيخنا: حكى اتفاق احملدثني أنه ال يصح يف تلقني امليت شيٌء احلافظ السيوطي 712

 وهذا ظاهر كالم اإلمام أمحد أيضا .



 
ى ملة رسول هللا جاء عن عبد هللا بن عمر موقوفا  وجاء عنه مرفوعا  والصواب فيه . قول بسم هللا وعل713

 الوقف كما رجح ذلك النسائي وغريه.
 

 . أم احلسن بن أيب احلسن البصري فيها جهالة وال يعرف يف النساء متهمة وال مرتوكة.714
 

هللا  انيد بذكر ابن عباس رضي. احلكم بن أابن يروي عنه ابنه إبراهيم وهو مضعف ألنه يصل األس715
 عنهما.

 
. خلط عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج وصية أبيه بوصية ابن عمر فجعل من وصية ابن عمر 716

 القراءة على القرب وهذا ال يصح عنه ألن رواية أصحابه خبالفه.
 

 بن عمر س بفقه عبدهللا. ال حيفظ عن أحد من أصحاب ابن عمر أنه قال ابلقراءة على القرب وأوىل النا717
 أصحابه فدل على أن هذه الزايدة زايدة شامية مدرجة.

 
. قال شيخنا: قد صنف اخلالل جزء يف القراءة عند القبور وما أورد فيه خربا  صحيحا  عن النيب صلى 718

 هللا عليه وسلم وال موقوفا  وأمثل شيء ما جاء عن ابن عمر وال يصح عنه.
 

ن الطبقة األوىل من التابعني كقيس بن أيب حازم وأيب عثمان النهدي وابن املسيب . ال يثبت عن أحدم719
 وسليمان بن يسار أهنم جوزوا أو استحبوا القراءة عند القرب.

 
. يكثر القول ابلقراءة عند القرب عند فقهاء الشام وفقهاء العراق وليس هذا معروفا  عند فقهاء احلجاز 720

 ترويه هذه اآلفاق.وهذا قرينة على نكارة ما 
 

. دعاء هللا عند القرب للميت ورجوع عقله إليه وحواسه كاملة كحال حياته ومساعه اثبت وأما تلقينه 721
 وانتفاعه به فغري اثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والعن أحدمن صحابته.

 



اين عليه رته ومعلوم أن الطرب . قال شيخنا: تفرد الطرباين ابخلرب دون أصحاب األصول عالمة على نكا722
 رمحة هللا يورد يف كتبه املفاريد والغرائب.

 
. إذا روى الراوي حديثا  يف أي طبقة من الطبقات مث تفرد ابلرواية عنه أحٌدمن غري أهل بلده وقد 723

 أطال املكث فيها وكان له أصحاب ُكثر فإنه ينكر عليه.
 

حاب الراوي من أهل بلده وهم ُكثر يرد به حديثه ويصبح . هل كل من يتفرد من الرواة من غري أص724
 منكرا ؟ ال. ألن ذلك ليس مطردا  ولكنه قرينة تضعف وتقوى.

 
. تضعف قرينة رد املتفرد اآلفاقي عمن له أصحاب ُكثر يف بلده إذا كان هذا املتفرد إمام وأصحاب 725

 ذلك املتفرد عنه ليسوا ممن يتشوفون ويلتقطون حديثه.
 

تقوى قرينة رد املتفرد اآلفاقي عمن له أصحاب ُكثر يف بلده إذا كان هذا اإلمام طويل املكث يف . 726
 بلده وقليل اخلروج منها وأصحابه يتشوفون ويلتقطون حديثه.

 
. إذا تفرد اآلفاقي وهو قليل الرواية والعناية عن الراوي الذي له أصحاب ُكثر يف بلده برواية من 727

 ابلقطع على أن التفرد يف ذلك منكر.دوهنم فهذا أشبه 
 

. ال يرد تفرد الراوي عن أهل البلد اليت هي حمل ورود الناس يف املواسم وليست هي خمتصة أبهلها  728
 كمكة ابتداء  وإمنا هو وقٌف على القرائن اليت حتتف بذلك.

 
يوم والليلة أن ا يدور يف ال. ال ينبغي حلديث يكون من األعمال اليومية للنيب صلى هللا عليه وسلم ومم729

 يسكن الكوفة ويبقى هبا قروان  وال يكون له أصٌل عند املدنيني.
 

. كان جميء عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما للعراق عرضا  ولذلك فإن أعلم الناس حبديثه هم أهل 730
 احلجاز وهم الذي رووا حديثه وأكثروا عنه.

 



حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكلها موقوفٌة ومل يرد فيها . إذا تعددت خمارج احلديث عن أص731
 مرفوع إال واحدا  فهذا من مواضع إعالل ذلك اخلرب الواحد.

 
. قال شيخنا: كلما كان للحديث خمارج إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يوصل به دل على عدم 732

 وجوده أصال  وهذا من القرائن العقلية.
 

ث اليت تتسلسل ابلكوفيني قد يرد فيها الوهم والغلط من جهة الرفع ومن جهة الرواية . األحادي733
 ابملعىن وكأن الكويف يف ذاته يرتخص وكذلك من يروى عنه.

 
. قال شيخنا: كلما أتخرت طبقة الرواة وتسلسل احلديث ومل يتفرع له فروع ابلرواية فإن هذا من 734

 أمارات اإلعالل.
 

 القوة أن يتسلسل احلديث ابملدنيني أو ابملكيني خبالف تسلسله ابلكوفيني. . إن من قرائن735
 

. إذا وجد مدين يف أثناء إسناد بصري أو كويف أو حنو ذلك فإن هذا مما يعطيه قوة إذا احتفت به قرائن 736
 أخرى وكثري من املخرجني ال ينظرون يف مثل هذا.

 
فإن العلماء ال حتفل به وال جتعله يف أبواب املتابعات . إذا جاءت األحاديث إبسناد ضعيٍف جدا  737

 والشواهد.
 

. إذا قال العلماء إن هذا احلديث ال يعرف إال من طريق فالن مث وجد من طريق أخرى شديدة 738
 الضعف أو واهية فإنه ليس ألحد أن يستدرك على من أعله ابلتفرد.

 
ني إذا توازاي أو تساواي يف األمر واملنزلة وجب أن . قال شيخنا: األصل يف قواعد العلل أن احلُكم739

 يتقاراب يف اإلسناد وإن مل يتساواي أن يتقاراب.
 

. قال شيخنا: األظهر أنه ال يثبت يف )يس( فضل على غريها وال حكم عن رسول هللا صلى هللا عليه 740



 الحتجاج.وسلم كتلقني امليت أو قراءهتا عند النوم وال يصلح هذا للعمل فضال  عن ا
 

وأما قراءة “  هللاال إله إال”. قال شيخنا: ال يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف تلقني امليت إال: 741
 الفاحتة عند امليت أو بعد موته فال أصل له ال إبسناد صحيح وال ضعيف.

 
ن أشياء  معلومة كرو . العادة يف أهل السري والتاريخ واحلكاايت أهنم يزيدون يف تفاصيل املضمرات فيذ 742

 أو غالبة على الظن فتقع حينئٍذ النكارة يف مروايهتم.
 

. إبراهيم النخعي وهو جليل القدر مل يسمع من أحد من الصحابة وإمنا عده بعض األئمة من مجلة 743
 التابعني لرؤيته عائشة رضي هللا عنها وهو غالم.

 
مما  رد ويستثىن من ذلك بعض الصور ومنها أن بعض الرواة. رواية األبناء عن اآلابء مما يُدفع فيها التف744

 يشتهر وهلذا يستوي فيه أهل بيته مع وغريهم.
 

. يقدم بعض أصحاب الراوي املشهور وممن هلم عناية مبروايت شيخهم وضبط حديثه على أهل بيته 745
 من غري املعتنني.

 
فرد وال يقال ابالختصاص وذلك ألن ابن . رواية ابن أخي ابن وهب عنه ال تدفع عنه الغرابة والت746

 وهب من األئمة املشهورين وحديثه مستفيض لكثرة جمالسه.
 

. إسرائيل يتفرد عن جده أيب إسحاق ويقدم على غريه بل رمبا ُقدم على الكبار كشعبة وسفيان ال جملرد 747
 القرابة ولكن لعنايته وهو القائد جلده عندما عمي.

 
ومسلم رواية إسرائيل عن أيب إسحاق يف بعض الوجوه على رواية شعبة وسفيان  . رمبا قدم البخاري748

 ورمبا رواه الثالثة عنه فقدم إسرائيل على غريه الختصاصه.
 

. الغرابة تدفعها القرابة إذا كان الراوي ال يكثر اجملالسة للناس وأما إذا كان جيلس ويقصده الناس من 749



 ٍذ القرابة ال تدفع.اآلفاق فضال  عن أهل بلده فحينئ
 

. عبد هللا بن بشر بن النبهان الرقي هو يف ذاته صاحل ولكنه سيء احلفظ وله مفاريد يتفرد هبا عن ابن 750
 شهاب ترد حديثه ويف روايته عن الزهري خاصة نكارة.

 
 ريه.غ . قال شيخنا: القرابة يف األسانيد قرينة للضبط ومعرفة مقاصد املتحدث وأشد سربا  حلاله من751

 
. علقمة واألسود والنخعي بينهما قرابة وصلة وهذه القرابة تزيد يف أسانيدهم قوة ومتانة فعلقمة عم أم 752

 النخعي واألسود خال إبراهيم وعلقمة عم األسود.
 

 . تفردات مقسم عن عبد هللا بن عباس فيما خيالف فيه الثقات هي مما يتقى عادة.753
 

ه تد بقوله يف التفسري إذا انفرد وليس له معرفة فيه وكان جماهد ينهى عن تفسري . أبو صاحل ابذام ال يع754
 وقد زجره الشعيب حينما فسَّر القرآن وهو ال حيفظه.

 
 . عائش بن أنس الكويف غري معروف احلال.755

 
على  ب. التابعون الرواة ال يوجد فيهم سبئية وال رافضة وإمنا هو تشيع يسري بتقدمي علي بن أيب طال756

 عثمان رضي هللا عنهما وهذا غاية ما يوصفون به من التشيع.
 

. إن رأي العلماء يف الرواية عن املبتدع إذا كان من الثقات الضابطني أنه ال يرد خاصة إذا كان 757
 متقدما .

 
ى ل. قال شيخنا: مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن زايرة قرب مشرك بل وثبت أنه ص758

 هللا عليه وسلم قال: استأذنت ريب أن استغفر ألمي فلم أيذن يل واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل.
 

. كان شعبة أيخذ على مساك تساهله يف رواية التفسري عن عكرمة وعدم تفريقه بني قول عكرمة وما 759



 يسنده عن ابن عباس وكان ال أيخذ التفسري عنه إال ما أقفه على عكرمة.
 
 . عدم وجود الكالم يف الراوي ال يعين السالمة من كل وهم وغلط.076
 

. إذا كان الراوي ممن ال يقصد وروى عنه غري واحد علم بذلك تعدد جمالس روايته ألنه أيتيه الواحد 761
 بعد الواحد فيأخذ عنه هذا مث الذي يليه وهكذا.

 
 . سالمة الطريق ال تعين صحة اإلسناد.762

 
 ا: من قرائن إعالل احلديث املرفوع خمالفة اخللفاء الراشدين له.. قال شيخن763

 
. رمبا أعل أئمة النقد احلديث املرفوع ابألثر املوقوف بل ويعلون ابملقطوع وقد جرى على ذلك بعض 764

 األئمة كأيب داود فقد أعل حديثا  مرفوعا  مبخالفة عطاء.
 

كذلك القرشيني وابألخص آل البيت أهنا تقدم على . يقول بعض األئمة إن رواية العرب األقحاح و 765
 غريها وهذه قرينة وليست دليال .

 
. يقدم األئمة رواية العريب على رواية األعجمي ورواية العريب املدين واملكي على رواية العريب من غري 766

 أهل احلجاز.
 

أشار لذلك اإلمام أمحد وابن . اإلسناد الذي يرويه عرب من أوله إىل منتهاه أقرب إىل الضبط وقد 767
 عبد الرب ورمبا مر على إسناد فقال رواته عرب وكذا اخلطيب.

 
. قال شيخنا: ما ينفرد به املتأخرون عن املتقدمني مما عظم قيمة  فال حتفل به وأما ما ال قيمة له فال 768

 ينزل إليه صاحب اهلمة العالية وإمنا يكون لغريه.
 

 ئمة النقاد يف احلديث والرجال.. قال شيخنا: جتارة األ769



 
 . كلما عال احلديث عند األئمة منزلة ومعىن ومل خيرجه األوائل فإن هذا أمارة على النكارة.770

 
. أشار علي بن املديين إىل تقدمي رواية القرشيني وقد جاء ذلك يف حديث أيب هريرة يف البحر حيث 771

 عبد الدار. قال عن املغرية بن أيب بردة أنه رجل من بين
 

. قال شيخنا عن قول معلى: كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان...: ال أعلمه منسواب  إىل 772
 النيب صلى هللا عليه وسلم وال إىل أصحابه ومعلى مل يدرك أحدا  من الصحابة.

 
إلحرام وإمنا هو برية ا. قال شيخنا: ومل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر أو دعاء قبل تك773

 االشتغال بتسوية الصفوف والسواك.
 

. قال شيخنا: وال يصح يف استقبال القبلة ابليدين عند التكبري شيٌء عن النيب صلى هللا عليه وسلم 774
 وال يصح عنه عليه الصالة والسالم خرب يف موضع بصره يف الصالة.

 
  عليه وسلم عند رؤية اهلالل ِذكٌر معني.. قال شيخنا: ومل يثبت عن رسول هللا صلى هللا775

 
 . قال شيخنا: تفطري الصائم عمٌل مستحٌب ابالتفاق واحلديث يف فضله ال يصح.776

 
. قول: اللهم سلمين من رمضان وسلم رمضان يل وتسلمه مين متقبال ال يثبت عنه عليه الصالة 777

 كثري.  والسالم وال عن أصحابه وإمنا جاء عن مكحول وحيىي بن أيب
 

. قول: اللهم ابرك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان ال يصح بل هو حديث مطروح وهلذا فقد أنكر 778
 البخاري رواية زائدة بن أيب الرقاد عن زايد النمريي.

 
. قال شيخنا: وال يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فضل رجب شيٌء وإمنا الثابت عنه 779

 ه كما يف صحيح مسلم من حديث ابن عباس لكونه يسبق شعبان.اإلكثار من صيام



 
. فضائل األشهر واألايم من املسائل املهمة وهلذا فإنه ينبغي أن ترد أبقوى األسانيد ولو كانت هذه 780

 الفضائل ليوم بعينه فكيف بشهر اتم وبشهر يسبق رمضان؟
 

ان بني عبادة مفاوز وذلك أن صاحل بن كيس. صاحل بن كيسان مل يسمع من عبادة بن الصامت وبينه و 781
 ولد بعد موت عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.

 
. ثبت عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه كره صيام رجب كله جاء ذلك يف صحيح اإلمام 782

 مسلم حيث قال: أما ما ذكرت من رجب فكيف مبن يصوم األبد؟
 

وموا أنكره غري واحد من أئمة النقاد كابن مهدي وأمحد وابن . حديث: إذا انتصف شعبان فال تص783
 معني وأبو زرعة واألثرم والنسائي وأبو داود فيما نقله ابن حجر.

 
. توثيق اإلمام أمحد للعالء بن عبدالرمحن هو جملموع حديثه ال ألعياهنا ولذا أنكر عليه حديث إذا 784

 أنكر منه. انتصف شعبان فال تصوموا وقال: مل حيدث حديثا  
 

 . قلة ما ينكر من حديث الراوي أمارة على ضبطه.785
 

 . وكلما اتسع النهي وكان على الزمان أو املكان أو األفراد فإنه جيب أن يقوى يف ذلك اإلسناد.786
 

ان فال إذا انتصف شعب». قال شيخنا: وال يعلم للعالء بن عبد الرمحن حديث يستنكر غري حديث: 787
 «.تصوموا

 
. قال شيخنا: ال يثبت يف التهنئة وال ابلتبشري بدخول رمضان خرب وأشهر ما جاء يف التهنئة حديث 788

 سلمان وهو منكر وقد أعله أبو حامت وابن خزمية والعقيلي وغريهم.
 

م شهٌر أيها الناس قد أظلك». سعيد بن املسيَّب مل يسمع من سلمان الفارسي رضي هللا عنه حديث: 789



 «.رك شهر فيه ليلة خرٌي من ألف شهر... حعظيم شهر مبا
 

بل هو مرسل « قد جاءكم رمضان شهر مبارك ...ح». أبو قالبة مل يسمع من أيب هريرة حديث: 790
 وأصل اخلرب يف الصحيحني عنه بدون تبشري أصحابه أو هتنئتهم به.

 
هنئة يف ك استحباب الت. قال شيخنا: ال يثبت يف التهنئة بدخول رمضان شيٌء إال أن األصل يف ذل791

 اخلريات سواء إبدراكه أو إمتامه وليس فيه لفظ حمدٌد أو معلوم.
 

 . الغرابة كلما تتأخر يستنكر اخلرب.792
 

ر حديث منك« ال تقولوا: رمضان فإن رمضان اسم من أمساء هللا ولكن قولوا: شهر رمضان». حديث: 793
 هم رمحة هللا.ال أصل له وقد حكى ذلك غري واحد من العلماء علي

 
. حممد بن عمر الواقدي إمام يف املغازي إال أنه يف غريها من األبواب منكر احلديث وقد اهتمه غري 794

 واحد من األئمة ابلكذب.
 

ال يثبت رفعه ولذلك صوب وقفه البخاري وأبو حامت والنسائي « من مل يبيت الصيام...ح». حديث: 795
 وحفصة وعن ابن عمر أصح.والرتمذي؛ وهو موقوف على ابن عمر 

 
. قال شيخنا: ال يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم قول أو ذكر أو دعاء عند رؤية هالل رمضان أو 796

 غريه من األهلة وحديث: اللهم أهله علينا منكر وهلذا لني العقيلي كل ما يف الباب.
 

 ريه وال تصح ويف اخلرب ابن هليعهجاءت يف حديث أيب ذر عند أمحد وغ« وأخروا السحور». زايدة: 797
 وجمهول وهلذا تنكبها البخاري ومسلم وأخرجاه عن سهل بدوهنا.

 
. أحاديث ابن هليعة مبجموعها ضعيفة إال أهنا تتباين فما رواه عنه القدماء كالعبادلة وقتيبة فهي من 798

 أوثق حديثه وخاصة ما رووه يف القضاء ألنه من القضاة.



 
دماء عن ابن هليعة وخاصة يف القضاء فإنه يقبل عند املتابعات ويعترب به وأما رواية . ما رواه الق799

 املتأخرين عنه بعد اختالطه واحرتاق كتبه فال تقبل يف شيء.
 

. أخرج الطرباين عن حبابة بنت عجالن عن أمها عن صفية عن أم حكيم أن النيب صلى هللا عليه 800
 وهذا اخلرب مسلسل ابجملاهيل وإسناده منكر.« السحورعجلوا اإلفطار وأخروا »وسلم قال: 

 
. قال شيخنا: أتخري السحور يف ذاته اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث زيد بن اثبت 801

 عند البخاري وغريه ولكن ربطه يف اخلريية وتعجيل الفطر فهذا مما ال يثبت عنه صلى هللا عليه وسلم.
 

يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف التهنئة يف دخول رمضان شٌي ولكن ال أبس  . قال شيخنا: ال802
 هبا من جهة األصل وقد جاء الرتخيص فيها ابملناسبات احلسنة دنيوية ودينية.

 
. قال شيخنا: التهنئة بدخول شهر رمضان مل يثبت فيها شيٌء ومجهور الفقهاء على جوازها والتهنئة 803

  من ابب العبادات فاألمر فيها واسع.من ابب العادات ال
 

غري حمفوظ ورواية األكثر بدوهنا ولعل آدم كما يف « فأكملوا عدة شعبان». ذكر شعبان يف حديث: 804
 البخاري رواها ابملعىن فأدرج التفسري ويؤكد ذلك رواية البيهقي.

 
 ال يضعه حىت يقضي حاجتهإذا مسع أحدكم النداء واإلانء على يده ف». قال أبو حامت عن حديث: 805

 ليس بصحيح؛ وُروي يف هذا مجلٌة من األخبار اليت ال تثبت.«: منه
 

. محاد بن سلمة ثقة يف حديثه عن اثبت البناين وهو من أوثق الناس رواية عنه ولكنه يهم ويغلط يف 806
 روايته عن غريه كروايته عن حممد بن عمرو بن علقمة.

 
ت جابر عن الرجل يريد الصيام واإلانء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟ . عن أيب الزبري قال: سأل807

 قال جابر كنا حندث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ليشرب تفرد به ابن هليعة.



 
رواه أمحد من طريقني األول مل يصرح فيه أبو إسحاق وابن « يؤذنه ابلصالة فوجده يتسحر». حديث: 808

 ل والثاين شداد مل يسمعه منه وال يعرف.معقل مل يسمع من بال
 

. جاء يف معىن حديث أيب هريرة وجابر وبالل يف الشرب أو األكل واإلانء على يده حديث عبدهللا بن 809
 عمر وأنس وال يثبت منها شيٌء وقد أفىت فيه بعض السلف.

 
رواه  ل هللا؟ قال نعم فشرهبا. عن أيب أمامة قال أقيمت الصالة واإلانء يف يد عمر قال أشرهبا اي رسو 810

 الطربي يف تفسريه وفيه أيب غالب ضعفه النسائي وغريه.
 

. قال شيخنا: مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن الصحابة ربط ليلة القدر بليلة اجلمعة وال 811
 مزية لليلة اجلمعة وقد ثبت يف احلديث النهي عن ختصيص ليلة اجلمعة لذاهتا بقيام

 
. قال شيخنا: ال يصح لليلة القدر عالمة قبلية قطعية، وجاءت عالمات بعدية ظنية، صَح )أن 128

 الشمس صبيحتها بال شعاع( وال يصح سكوت الكالب واحلمري والديكة صبيحتها.
 

يرويه عطاء عن زيد وعطاء مل يسمعه من زيد كما قاله «من فطر صائما...». حديث زيد بن خالد: 813
 وترك البخاري هلذه اللفظة أمارة منه على إنكارها. ابن املديين

 
. قال شيخنا: ال يصح يف مسح الوجه ابلكفني بعد الدعاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد ورد 814

 من حديث عمر وابن عباس والسائب ويزيد وهي ضعيفة، وصح عن بعض التابعني.
 

ان إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وهذا أمثل شيء . قال شيخنا: روي عن عبدهللا بن عمرو: أنه ك815
 جاء يف الدعاء مجاعة عند الفطر وال يثبت فيه شيء مرفوع.

 
. قال شيخنا: حديث أنه كان يُفطر على )رطبات( منكر أنكره أبو حامت وأبو زرعة والبزار وغريهم، 816

 مر.والصحيح العموم يفطر على )مترات( يعين أن الرطب كسائر أنواع الت



 
، وال استقبال قبلة وال رفع لليدين، ولو كان النيب صلى 817 . قال شيخنا: ال يثبت عند الفطر دعاء معني 

 هللا عليه وسلم يفعل ذلك لُنقل عنه لكثرة صومه، واألفضل دعاء الصائم سرا .
 

فضل ويُ  . قال شيخنا: أصح ذكر عند الفطر)ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا(818
 التنويع بينه وبني األدعية اليت هتم املرء يف دينه ودنياه بال حتديد.

 
 -يلة القدر يعين يف ل -. قال شيخنا: ُروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال لعائشة: ")قويل( 819

 اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين" واملوقوف أصح وال أصل لزايدة )كرمي( يف الدعاء.
 

. قال شيخنا: ال يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن صحايٍب إخراج زكاة الفطر ماال ، وإمنا 820
 جاء عن مجاعة من التابعني فيجوز إخراجها ماال  للمصلحة كإرساهلا لبلٍد بعيد فقري.

 
ن م . قال شيخنا: ال يثبت يف فضل ليلة اجلمعة شيء وهي كسائر الليايل، وقد جاء فيها مجلة821

 األحاديث الضعيفة واملوضوعة ويف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فيها أحاديث ُحسِ نت.
 

. قال شيخنا: ال يثبت يف فضل رجب حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال ُيشرع ختصيصه 822
 (.أنفسكم بعبادة كصالة وصيام إال أنه من األشهر احلُرم والسيئة فيها أعظم )فال تظلموا فيهن

 
. قال شيخنا: أصح صيغ التكبري يف العيد ما أخرجه عبدالرزاق عن سلمان الفارسي قال: كربوا هللا.. 823

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب كبريا.. وهو صحيح اإلسناد.
 

 ه. قال شيخنا: ال يثبت يف كربالء فضل يف السنة وال عن الصحابة، ومل يكن زمن النيب صلى هللا علي824
 وسلم كربالء حىت يفضلها، وما ورد موضوع مكذوب وضعه الرافضة.

 
. قال شيخنا: احلديث يف املهدي صحيح يولد وليس بغائب وال يثبت مكانه وزمنه وال يسمى املنتظر 825

 ألان ال ننتظر أحدا لنعمل فنحن وهو وعيسى إذا نزل نعمل ابلقرآن.



 
بدايته أحكام شرعية خاصة، ال قول وال فعل وال فضل، ومل  . قال شيخنا: ال يثبت لنهاية العام وال826

 ينتظم التاريخ اهلجري إال يف خالفة عمر.
 

. قال شيخنا: ال يثبت أن اإلسراء واملعراج يف رجب، وال يصح يف حتديد سنتها وال شهرها وال يومها 827
 حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أحٍد من أصحابه.

 
القدماء كسفيان وشعبة وأيب األحوص عن مساك عن عكرمة عن عبدهللا بن عباس أصح  . رواية828

 وحديثهم كذلك يف األغلب وإذا خالفهم غريهم فالقول يف الغالب قوهلم.
 

. ما رواه مساك عن عكرمة عن غري عبد هللا بن عباس كعائشة وغريها ومل يكن مما يستنكر متنه ومل 829
 ى االستقامة والصحة ما مل خيالف.يتفرد أبصل فهو حممول عل

 
. إذا انفرد مساك بن حرب عن عكرمة عن عبد هللا بن عباس بروية ومل يوافقه عليها غريه ففي الغالب 830

 أهنا منكرة ومردودة.
 

. يف الغالب أن رواية من أتخر عن مساك عن عكرمة عن عبدهللا بن عباس مضطربة وهلذا فإن اإلمام 831
 حاشى مثل هذه الرواايت.أمحد بن حنبل يت

 
. قال شيخنا: إلبراهيم النخعي يف التفسري يٌد وخاصة يف تفسري آايت األحكام وهو أكثر التابعني يف 832

 ذلك على اإلطالق.
 

 . زايد بن الحق ومتيمة بنت سلمة جماهيل.833
 

 . علي بن زيد بن جدعان يهم ويغلط وقد ضعفه غري واحد.834
 

بن أيب رابح رواه ابن جريج وكذلك مروايته وما جاء يف التفسري يف البقرة وآل  . أكثر تفسري عطاء835



 عمران فليس هو اخلرساين ألنه امتنع من تفسريمها البن جريج.
 

. قال شيخنا: مل يسمع من ابن عباس ممن امسه عطاء إال ابن أيب رابح واخلرساين بواسطة والذي يرد يف 836
 وينسب يف الغالب.التفسري كثريا  هو اخلرساين 

 
. قد حيتج بعض العلماء ابحلديث املرسل العتضاده أبشياء مل ينص عليها فيظن من ليس له دراية أنه 837

 احتج ابحلديث املرسل على سبيل االنفراد.
 

. حديث الضحاك عن ابن عباس وغريه من الصحابة مرسل وقد أخذ تفسري ابن عباس من سعيد بن 838
 مقبول حسن. -مامل خيالف  -غري املرفوع جبري وتفسري الضحاك 

 
. جلويرب عن الضحاك مروايت يرفعها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يشدد فيها وليست هي من 839

 نسخته وقد أنكرها عليه أمحد بن حنبل وقال:... وما كان عن النيب فهي منكرة.
 

الطعن  لة فيهن واردة وال يعين من اجلهالة. قال شيخنا: ويف األغلب أن الضعف يف النساء قليل واجلها840
 يف الراوي السيما إذا كان الراوي من طبقة متقدمة.

 
. النظر يف املنت ومتييز نوعه قبل احلكم عليه من املسلمات عند أئمة احلديث فمتون التفسري 841

 والفضائل واملغازي ختتلف عن األحكام.
 

ر يف متيزه عن املقل وقد يشتهر عامل عند الناس يف ابب وال يشته. كثرة األثر املروي عن العامل ال تعين 842
 آخر فيظن أن شهرته وكثرة قوله تقدمه على غريه.

 
. عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وإن كان ضعيف احلديث إال أنه إمام يف التفسري وإذا قال املفسرون 843

 فاملراد به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.“ قال ابن زيد”
 

 قال شيخنا متعنا هللا بعلومه وفنونه: ابلسرب فإن مجيع تفسري قتادة صحيٌح وال يوجد لديه قوٌل شاٌذ. .844



 
عند أيب داود وغريه أعله أمحد وضعفه الشافعي وظاهر  « يتصدق بدينار أو نصف دينار». حديث: 845

 كالم البخاري أنه يعله ابلوقف وحكى النووي االتفاق على ضعفه.
 

يخنا فقلت: هل يصح أن النيب صلى هللا عليه وسلم مس حليته بيده يف الصالة؟ فقال: ال . سألت ش846
 يصح يف هذا الباب شيٌء.

 
 . عكرمة موىل ابن عباس مل يسمع من أم حبيبة.847

 
قد منكر و « كان يغتسل من أربع: من اجلنابة ويوم اجلمعة ومن احلجامة ومن غسل امليت». حديث: 848

 ه أبو زرعة والبخاري وأبو داود وغريهم.أنكره أمحد وضعف
 

 . ينبغي أن يعلم أن النقل واحلكاية شيٌء واالعتماد شيٌء آخر وال يلزم من األول اآلخر.849
 

. أخذ احلكم وليث بن أيب ُسليم وابن أيب جَنيح وابن جريج وابن عيينة من كتاب القاسم بن أيب بـَزَّة عن 850
 اهد التفسري.جماهد بن جرب ومل يسمعوا من جم

 
. قال شيخنا: وال يصح يف تالوة سورة الفاحتة يف أذكار الصباح واملساء شيء عن رسول هللا صلى هللا 851

 عليه وسلم.
 

. وكل ما مل ُيسمه ابن جريج يف التفسري عن عطاء فهو اخلرساين ومل يسمع من ابن عباس رضي هللا 852
 عنهما.

 
صة يف روايته عن الضحاك وجل روايته عنه والضحاك بن . جويرب بن سعيد ضعيف احلديث وخا853

 ُمَزاحم تكلم فيه وهو صدوق ومل يلق ابن عباس رضي هللا عنه.
 

. قال شيخنا: األصل يف النسخة املنسوبة أُليب بن كعب رضي هللا عنه يف فضائل كل سورة من سور 854



 عليه وسلم الوضع. القرآن واليت يذكرها بعض املفسرين مرفوعة إىل النيب صلى هللا
 

. قال شيخنا: وأما ما يذكره بعض الفقهاء ويسندونه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم األذان جزم 855
 واإلقامة جزم فال أصل له وال جتوز نسبته إليه.

 
 . واصل بن أيب سعيد جمهول.856

 
ون اهيل الصحابة بل هم مقبول. قال شيخنا: وال أعلم أحدا  من املعتربين من األئمة النقاد من ردَّ جم857
 قاطبة.

 
. ومن قاعدة ابن حزم األندلسي رمحه هللا أن من مل يعرفه بداهة حيكم عليه ابجلهالة وقدحكم على رواة  858
 ُكثُر.

 
. وعلى الرغم من جاللة ابن حزم وعلمه وحفظه وسعة إدراكه إال أنه كثري الوهم والغلط يف الرواة 859

 الصحيحة وحكم على بعضها ابلوضع. ولذلك رد بعض األحاديث
 

. والبن حزم األندلسي رسالة ذكر فيها حديثني وجعلهما موضوعني وحكم عليهما ابلكذب على 860
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها يف الصحيحني.

 
 . قال شيخنا: دراج عن أيب اهليثم ال يصح.861

 
رة عليه وسلم يف فضل قبة الصخرة ومسجد الصخ . قال شيخنا: ومل يثبت عن رسول هللا صلى هللا862

 حديث بل وثبت عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عدم تفضيلها.
 

 . أيوب بن ُخوط منكر احلديث.863
 

. حممد بن املنكدر مل يسمع من أيب هريرة رضي هللا عنه وقد قال ذلك غري واحد من احلفاظ كيحىي 864



 طين وغريهم.بن معني وأيب زرعة واألثرم والدارق
 

. سفيان الثوري ممن أخذ تفسري جماهد من املكيني وهم أضبط الناس له قال سفيان: مسعت تفسري 865
 جماهد من املكيني.

 
. مدار وجمموع أحاديث الوتر أتيت من العراق غالبا  وهذا بسبب ربط املوقوفات والعمل وفقههم 866

 مرفوعا .ابملرفوع وهذا خطأ ألهنم يتجوزون جبعل املوقوف 
 

 . قال شيخنا: ال يصح يف فضل من مات يوم اجلمعة حديث، أعله البخاري وغريه.867
 

 . ما يرويه عبد هللا بن هليعة يف ابب القضاء أمثل مما يروه يف غريه من األبواب.868
 

لك وذ «أقامها هللا وأدامها»يعين حديث أيب أمامة  -. حممد بن اثبت يغرب وله مناكري وهذا منها 869
 وشيخ العبدي فيه جمهول. -عندما يقول املؤذن قد قامت الصالة 

 
 . أبو صاحل الغفاري مل يسمع من علي رضي هللا عنه.870

 
رواه « ليس على النساء أذان وال إقامة وال مجعة وال اغتسال وال تقدمهن امرأة...ح». حديث: 871

 ٌف.البيهقي يف السنن الكربى وفيه احلكم بن عبدهللا وهو ضعي
 

عند أيب داود « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار». حديث: 872
 والرتمذي وغريه ال يصح وذكر األربع بعد الظهر ال يصح فيه شيء.

 
 عند أيب داود وأمحد وغريمها تفرد به حممد بن مهران« رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعا  ». حديث: 873

 احلديث قاله أبو زرعة وأعله أبو حامت. وهو واهي
 

كره عند أيب داود أن« أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتني». حديث: 874



 اجلوزجاين يف أوائل كتابه الشجرة وضعفه ابن املبارك وعاصم يتفرد عن علي أبشياء تستنكر.
 

ء من السحر واملس والعني، ومل يفهمه السلف ال من . قال شيخنا: وال يصح أن االغتسال ابملطر شفا875
 قرآن وال سنة.

 
 . احلكم بن عتيبة مل يدرك عليا  رضي هللا عنه.876

 
. قال شيخنا: مل يثبت عن عمر أنه وأد بنتا  له يف اجلاهلية، وليس للقصة أصل، وابنته حفصة من 877

  عليه وسلم يف املدينة.مواليد اجلاهلية، ومع ذلك بقيت حىت تزوجها النيب صلى هللا
 

. قال شيخنا: ال يصح يف األمر بقتل الساحر خرب مرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وأما حديث: 878
 فهو خرب ال يصح وإمنا صح عن عمر وحفصة وجندب.« حد الساحر ضربة ابلسيف»
 

ورمبا روى  ثه عنه من كتاب. علي بن أيب طلحة مل يسمع من عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما وحدي879
 عنه ابملعىن.

 
يها قاله موقوف عل« تتخذ املرأة اخلرقة فإذا فرغ زوجها انولته فمسح عنه األذى... ح». أثر عائشة: 880

 ابن أيب حامت وُروي مرفوع ا عن أيب هريرة وال يصح.
 

ن سعد احملدثون ونقل اب. قال شيخنا: تولية عمر الشفاء العدوية على السوق ال يصح سندها أنكرها 881
 أن أبناءها ينكرون ذلك وقال ابن العريب: ال تصح من دسائس املبتدعة.

 
. قال شيخنا: وال يصح يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق حديث وأماما جاء يف خرب طلحة بن 882

 مصرف ففيه ليث بن أيب سليم ويف إسناده جهالة وعدم ثبوت مساع.
 

 بن عقيل ضعيف احلديث وقد يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات وهو سيئ احلفظ . عبد هللا بن حممد883
 له منكرات وأفراد خيالف فيها الثقات.



 
 . مجهان موىل األسلميني جمهول.884

 
. عطاء بن السائب ثقة اختلط أبخرة ومساع محاد بن زيد منه قبل االختالط وميسرة بن يعقوب أدرك 885

  عنه وهو صاحب رايته.علي بن أيب طالب رضي هللا
 

ر من عطاء بن السائب بعد االختالط.886  . مساع حممد بن فضيل وأيب حفص األابَّ
 

 . أهل البلد أعلم الناس مبروي بلديهم خاصة إذا كانت البلد من املعاقل املشهورة ابلرواية.887
 

واألخذ عنهم قد ال يدفع . تفرد القراابت عن األئمة املشهورين والذين هم مقصد الرواة للسماع 888
 الغرابة.

 
 . يزيد بن عبد هللا املؤذن مؤذن احلجاج جمهول قاله الدارقطين.889

 
. حممد بن احلسن يتصرف ابملتون عن غري قصد ورمبا روى ابملعىن فخالف احلفاظ ولذا خيالف يف 890

 بعض ما يورده من متون ورمبا كان هذا من بعض شيوخه.
 

مدلس ا يدلس أحاديث حممد بن عبيد هللا العرزمي ويرويها عن عمرو بن شعيب . حجاج ضعيف وكان 891
 والعرزمي مرتوك.

 
 . يغتفر يف تقوية الطرق يف املوقوف ما ال يغتفر يف املرفوع.892

 
. سلوك اجلادة من عادة الضعفاء وخفيفي الضبط ورمبا وقع ذلك من حافظ فيكون قرينة على ترجيح 893

 ه وهذا قليل.غريه من الثقات علي
 

. من القرائن اليت ترجح وهم احلافظ لزومه للجادة مع خمالفته للحفاظ وهذه القرينة يعملها النقاد  894



 كأمحد وأيب حامت ومسلم وأضراهبم وإن مل يصرحوا هبا.
 

 . احلسن مل يدرك أبي ا رضي هللا عنه.895
 

لي بن املتصل الصحيح عند احلفاظ كع . أبو عبيدة بن عبد هللا مل يسمع من أبيه وهو يف يف حكم896
 املديين والدارقطين وغريمها.

 
 . قال شيخنا: مساع سعيد بن املسيَّب من علي بن أيب طالب رضي هللا عنه صحيح.897

 
 . حجاج بن سليمان الرُّعيين وعبد هللا بن هليعة ال حيتج هبما.898

 
نة إال أنه وهو إمام يف الس“ الفنت”محاد يف كتابه رواه نعيم بن «إذا رأيتم الراايت السود...». حديث: 899

 ضعيف يف احلديث وفيه ابن هليعة ويف إسناده جهالة أيضا.
 

رواه ابن ماجه وغريه واختلف يف رفعه ووقفه وقد صحح البزار « يقتتل عند كنزكم...ح». حديث: 900
 رفعه وإسناده ال أبس به وهو أمثل حديث يف الراايت السود.

 
اكر رواه ابن عس« ال يزال اجلهاد حلوا... وسينشو نشو من قبل املشرق يقولون ال جهاد: ». حديث901

 وقد تفرد به عباد بن كثري عن الرقاشي وكالمها غري حمتج به.
 

 . مطر الوراق عن عطاء بن أيب رابح ضعيف.902
 

ث منكر وقد أنكره أخرجه الرتمذي وهو حدي« من دخل السوق فقال: ال إله إال هللا...ح». حديث: 903
 أبو حامت وغريه وال أعلم أحد ممن تقدم من أهل احلذق قال بصحته.

 
 . حيىي بن سعيد األنصاري مل يسمع من عائشة رضي هللا عنها شيئا .904

 



 . مراسيل إبراهيم عن عبد هللا صحيحة وروايته عن عمر مرسلة.905
 

 . رايش بن عدي الطائي جمهول.906
 

 عثمان رضي هللا عنه. . قتادة مل يدرك907
 

 . عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج مستور ال تعرف حاله.908
 

رواه أبوداود ويف إسناده جهالة وقد اختلف يف رفعه ووقفه وال « من لبس ثوب شهرة.. ح». حديث 909
 يثبت عن ابن عمر وجاء عند ابن ماجه من حديث أيب ذر وال يثبت أيضا .

 
حضت نزلت عن املثال إىل احلصري فلم نقرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنت إذا ». حديث: 910

 رواه أبوداود وهو حديث منكٌر وأبو اليمان ال يعرف.« ومل َندُن منه حىت نطهر
 

 . أبو الَبْخرَتي مل يسمع من علي رضي هللا عنه.911
 

صحاب ابن ه فيما وافق فيه أ. علي بن أيب طلحة مل يسمع ابن عباس لكنه من كتاب وال أبس حبديث912
 عباس ومل أيِت مبا ينكر أو يستغرب.

 
 . حيىي بن أيب كثري مل يسمع من عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.913

 
. قال شيخنا: وال أعلم سورة كاملة تستحب قراءهتا عند النوم إال سورة قل هو هللا أحد واملعوذتني 914

 ة ويس فال تثبت.وأما الكافرون والزلزلة وتبارك والسجد
 

 . ُحَجرْية بنت حصني وثقت وفيها جهالة.915
 

. قال شيخنا: قد جاء مجلة من األحاديث املرفوعة يف لباس الشهرة والنهي عنه وكلها معلولة وهلذا 916



 «.من لبس ثوب شهرة...»صوب أبو حامت وقفه على عبد هللا بن عمر 
 

 . عكرمة مل يدرك عمر رضي هللا عنه.917
 

رواه شعبة عن قتادة وخالفه هشام ومهام « من قرأ عشر آايت من آخر سورة الكهف»حديث:  .918
 وهذا ما مال إليه مسلم يف صحيحه.« من أول سورة الكهف»وسعيد فقالوا 

 
عشر آايت من “ حفظ”من ». قال شيخنا: إن أصح ما جاء يف سورة الكهف هو ما رواه مسلم: 919

 صحاب قتادة يروونه عنه هكذا خالفا  لشعبة.وجل أ« سورة الكهف...ح“ أول”
 

. قال شيخنا: قد جاء يف تقييد قراءة سورة الكهف بيوم اجلمعة حديث أيب سعيد وقد أعله أمحد فقال 920
 مل يسمعه هشيم من أيب هاشم وكأنه يعل اخلرب مرفوعا  وموقوفا .

 
و ضعيف يرويه عن زابن ابن هليعة رواه أمحد وه« من قرأ قل هو هللا أحد... عشر مرات». حديث: 921

 ورشدين وكالمها ضعيف وجاء عن سعيد مرسال  وجل طرقه معلولة.
 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حني يسلم: اللهم إين ». حديث: 922
 أخرجه أمحد وغريه وهو ضعيف للجهالة يف إسناده.« أسألك علم ا انفعا ورزق ا طيبا...ح

 
. روى ابن أيب شيبة عن مكحول عن بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أن الدعاء كان 923

 يستحب عند نزول القطر وإقامة الصالة والتقاء الصفني وهذا أصح حديث يف إجابة دعاء املطر.
 

 هوال يصح أخرجه البيهقي وغريه من طرق واهية ومعنا« داووا مرضاكم ابلصدقة». يشتهر حديث: 924
 صحيح ولكن ال تصح نسبته للنيب صلى هللا عليه وسلم.

 
وقد  «السقارون ... يكونون يف آخر الزمان تكون حتيتهم بينهم إذا تالقوا التالعن». يشتهر حديث: 925

 رواه أمحد واحلاكم وال يصح.



 
أمحد ه صحيح احتج ب« تفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة». حديث: 926

 وصححه ابن العريب والضياء وابن كثري وال أعلم متقدما  ضعفه.
 

. إجابة الدعاء عند املطر جاء فيها أحاديث ال ختلو من ضعف ومبجموعها تدل على أن هلا أصال  قال 927
 الشافعي: حفظت عن غري واحد طلب اإلجابة عند نزول الغيث.

 
 . عبد هللا بن عمر العمري ضعيف احلديث.928

 
رواه البيهقي وغريه وملا سئل أمحد عنه قال: مل « من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة...ح». حديث: 299

 يسمعه هشيم من أيب هاشم وال أعلم أحد ا أشار ملثل هذه العلة.
 

. قال اإلمام أمحد: هشيم مل يسمع من أيب هاشم وأمحد بن حنبل من أعلم الناس هبشيم ومواضع 930
 ال سيما وأنه تلميذه.االنقطاع يف حديثه 

 
 . احلسن مل يسمع من علي رضي هللا عنه.931

 
. قال شيخنا: ال أعلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم دليل يثبت يف قراءة القرآن أثناء دفن اجلنازة 932

 وهو ضعيف جدا .« اقرؤوا يس على مواتكم»وإمنا جاء: 
 

 . الضحاك مل يدرك أاب بكر رضي هللا عنه.933
 

قال شيخنا: ال يثبت يف فضل ليلة اجلمعة شيء وهي كسائر الليايل وقد جاء فيها مجلة من  .934
 األحاديث الضعيفة واملوضوعة ويف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فيها أحاديث ُحسِ نت.

 
 . جماهد مل يدرك عمر رضي هللا عنه.935

 



أما سلم يف سورة الكهف حفظ عشر آايت من أوهلا و . قال شيخنا: الثابت عن النيب صلى هللا عليه و 936
 تقييد قراءهتا بيوم اجلمعة فال يثبت وأحسن أحواهلا أن تقرأ من غري تقييد.

 
 . احلارث األعور ال حيتج مبثله.937

 
عند مسلم وغريه وهل هي مرفوعة أو مدرجة؟ جاء عند أمحد « واجتنبوا السواد». اختلف يف زايدة: 938

 قال: ال.« جنبوه السواد»أليب الزبري: أقال قال زهري قلت 
 

. قال شيخنا: صح عن احلسن واحلسني أهنما كاان خيضبان ابلسواد وقد رُوي ذلك عن عمر وعثمان 939
 وسعد وعمرو وجرير واملغرية وغريهم وهذا يدل على أن له أصال .

 
 . مكحول مل يسمع من عمر وعبادة بن الصامت رضي هللا عنهما.940

 
 -إبراهيم مل يسمع من علي وزيد بن اثبت رضي هللا عنهما وحديثه عن ابن مسعود رضي هللا عنه  .941

 حممول على االتصال. -وإن مل يسمع منه 
 

. ابن املسيَّب مل يسمع من عمر بن اخلطاب لكن روايته عنه حممولة على االتصال وقد صححها 942
 نقطاع تعنت ابرد.األئمة احلفاظ وقبلوها ابجلملة وردها بدعوى اال

 
. عبد هللا بن هليعة ضعيف احلديث ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غريها 943

 مع ضعفها.
 

 . ابن شهاب مل يسمع من ابن مسعود رضي هللا عنه.944
 

 . رواية عكرمة عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مرسلة.945
 

 تكلم فيه وحديثه حسن إن شاء هللا. . عاصم بن ضمرة السَّلويل946



 
أخرجه الطرباين وغريه وهو حديث معلول تفرد به « اللهم إليك أشكو ضعف قويت...ح». حديث: 947

 حممد بن إسحاق واضطرب فيه ومنهم من حيسنه واألظهر يف ذلك ضعفه.
 

ن غري واحد م رواه ابن ماجه وغريه وقد ضعفه« لعن هللا العقرب ما تدع مصلي...ح». حديث: 948
 العلماء وقد جاء عن علي وابن مسعود وللحديث طرق أخرى وكلها معلولة.

 
. قال شيخنا: وال أعلم أحدا  من السلف قال: أبن اجلمعة جتمع إىل صالة العصر أو العصر إىل صالة 949

 اجلمعة ال من الصحابة وال من التابعني.
 

وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو وفيها ضعف . روي يف كفر اترك الصالة عن أيب بكر وعلي 950
 وأصح شيء يف هذا الباب عن الصحابة ما جاء عن عمر عند عبد الرزاق.

 
. قال شيخنا: ال يثبت عن أحد من الصحابة وال عن أحد من التابعني أنه توضأ يف قبلة املسجد أو يف 951

 مقام اإلمام أو يف مقام من خلفه.
 

 بكر رضي هللا عنه. . الزهري مل يدرك أاب952
 

 . حنيفة بن مرزوق جمهول.953
 

. عطاء بن أيب رابح مل يسمع من عمر بن اخلطاب وعثمان وعلي وعمرو بن العاص رضوان هللا تعاىل 954
 عليهم.

 
. كلما أتخر العصر أبهل البدع وتقادم العهد هبم قل احرتازهم يف الرواية وحتريهم للصدق وذلك 955

 الداينة فمن تقدم منهم أحسن حاال  واحرتازا .لظهور التعصب وقلة 
 

. ال يلزم من عدم تعارض الرواايت أن تكون صحيحة وذلك ألن الرواية قد تكون ضعيفة وال تعارض 956



 الرواية األخرى وذلك لضعف الطريقني لسائر الروايتني.
 

ا ثبته من وجه آخر وم. ما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وجه ال يلزم من ذلك أن ن957
 ثبت عن بعض الصحابة موقوف ا ال يلزم أن يكون اثبتا  مرفوع ا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
. ما ثبت عن بعض الصحابة موقوف ا ال يلزم أن يكون اثبت ا عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرفوع ا ألن 958

 ذلك قد يكون اجتهاد ا منه.
 

توسع بتصحيح احلديث مبجموع الطرق والشواهد أن بعض الرواة رمبا وهم فأدخل . يغفل بعض من ي959
 حديثا  يف حديث فيظن الناظر أن هذا شاهد لغريه وهو خطأٌ حمض.

 
. إن أبواب التصحيح ابلشواهد من األبواب الضيقة اليت هلا شرائطها وقرائنها وال نقول إبغالق الباب 960

 ا كان يشدد فيها أئمة النقد.على التمام وإمنا يشدد فيها كم
 

. قال شيخنا: مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يتوضأ للصالة الواحدة أكثر من وضوء 961
 وال يثبت أيض ا عن أحد من أصحابه إال إذا كان مثة موجب له جاء ذلك عن بعض السلف.

 
لزوجته   عن أصحابه أنه هنى عن غسل الزوج. قال شيخنا: مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال962

 وال املنع من مسها عند العلم مبوهتا وعدم النقل كاٍف يف بقاء احملرمية.
 

 . احلسن وسليمان بن يسار مل يسمعا من عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.963
 

ذلك فيما وك . عثمان بن حممد األخنسي تكلم فيه وليس هو بذلك احلافظ وإن كان يف ذاته صدوقا  964
 يتفرد به عن سعيد بن املسيَّب خاصة وقد تكلم عليه ابن املديين.

 
. قال شيخنا: ثبتت إعانة أسامة بن زيد واملغرية بن شعبة وغريهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 965

 وضوءه وعمل بذلك أكابر الصحابة وال حيفظ عن متقدم من السلف منع ذلك.



 
واه ابن ر « سول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يكل طهوره إىل أحد وال صدقته...حكان ر ». حديث: 966

 ماجه وفيه علقمة بن أيب مجرة وهو جمهول وجاء من وجه آخر مرسال  بنحوه.
 

رواه ابن أيب شيبة مرسال  وفيه موسى بن عبيدة منكر احلديث « ويضع الطهور لنفسه»... . حديث: 967
 ارض لألحاديث املروية يف الباب.ويف إسناده جهالة وهو مع

 
رواه البزار وهو حديث منكر تفرد به النضر « إين ال أحب أن يعينين على وضوئي أحد ». حديث: 968

 عن أيب اجلنوب وقد سئل ابن معني عنهم فقال: هؤالء محالة احلطب.
 

 . زايد بن أيب مرمي مل يسمع من ابن مسعود رضي هللا عنه.969
 

 زيد البجلي جمهول.. غضبان بن ي970
 

. رمبا يطلق حيىي بن معني الضعف بسبب رواية الراوي حلديٍث وهم فيه واشتهر عنه مع استقامة بقية 971
 حديثه.

 
جاء عن ابن عباس موقوف ا وخالف فيه طلحة بن حيىي وكيع ا فرفعه واتبعه « النذور أربعة ح». حديث 972

 ن وقفه وهو الصواب.ابن جريج ومل يصرح بسماعه ولذا رجح الرازاي
 

 . موسى بن عثمان احلضرمي ضعيف جدا .973
 

 . ابن أيب حيىي ال حيتج به.974
 

 . أبو َكنف العبدي جمهول.975
 

 . حيرتز من حديث ابن جريج فيما خالف فيه احلفاظ.976



 
 . رواية عباس بن حممد الدوري عن حيىي بن معني هي أقوى الرواايت يف الغالب.977

 
  بن صاحل كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صاحل نسخة.. عبد هللا978

 
. قال شيخنا: نظرت يف أحاديث عبدهللا بن صاحل عن معاوية عن علي عن ابن عباس فرأيت منها ما 979

 يستنكر وال يقبل وكثري منها مستقيم موافق حلديث الثقات.
 

 بن مسعود رضي هللا عنه.. سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرمحن مل يسمع من ا980
 

 . أبو حذيفة أمحد بن إمساعيل السهمي أدخلت عليه أحاديث عن اإلمام مالك فحدث هبا.981
 

. أبو جعفر وهو حممد بن علي بن احلسني بن علي مل يدرك جده علي بن أيب طالب وال ُأيب بن كعب 982
 رضي هللا عنهما.

 
حابة كأيب بكر وال عن صغار الصحابة القول ابلقراءة . قال شيخنا: مل يثبت عن أحد من كبار الص983

 عند القرب.
 

. احلسن مل يسمع من عثمان وإمنا رآه وهلذا فإن روايته عنه لوضوء النيب صلى هللا عليه وسلم قد حتمل 984
 على رؤيته له ألنه حني تويف عثمان كان عمره مخسة عشر وقيل أربعة عشر.

 
بن  رواه ابن أيب شيبة وغريه تفرد به علي« بنفسي -أي وضوءه  -ليه إين أحب أن أ». أثر عثمان: 985

 مسعدة عن الرومي به وهو منكر عنه ملعارضته ملا ثبت عن عثمان.
 

. علي بن مسعدة ضعيف وأما ما جاء يف توثيقه عن بعض األئمة فمرادهم عن البصريني قال ابن معني 986
 ف فيه الثقات.ليس به أبس يف البصريني؛ وال يقبل فيما خال

 



 . عبد هللا الرومي ليس مبعروف وروايته عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه معلولة ال سيما إذا تفرد.987
 

. غالب ما يرويه احلسن عن عثمان رضي هللا عنه منقطع إال إذا كانت روايته عن عثمان مما يدرك 988
 ثقات.ابلرؤية كأن يقول: رأيت عثمان وأن تكون موافقة لرواية ال

 
ديث وهذه اللفظة من احل« أظنه سيكون فيه مدٌّ ». جاء يف رواية احلارث موىل عثمان عند أمحد قال: 989

 بذكر مقدار الوضوء متكلم فيها واحلارث مل يوثقه معترب.
 

يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف الوضوء زايدة منكرة « “أو نقص”».... زايدة لفظة: 990
 وقد أعلها مسلم وعدها من غرائب عمرو بن شعيب.وغري حمفوظة 

 
. قال شيخنا: ثبت يف قتل املرتد )الـُمعني( عشرة أحاديث وهذا تواتر وال أعلم خليفة من الراشدين 991

ا.  وبين أُمية وبين العباس إال قَتل مرتد 
 

كر قال حديث منرواه ابن ماجه وغريه وفيه ابن هليعة وهو « علمين جربيل الوضوء...ح». حديث: 992
 أبو حامت هذا حديث كذب ابطل؛ وله وجوه أخرى ال يصح منها شيٌء.

 
 ؟ فقال: هذا حديث ال أصل له.«الضعيف أمري الركب». سئل شيخنا عن حديث: 993

 
 أخرجه أبو بكر البغدادي يف اترخيه وهو حديث مرسل معاوية« َأْقَطُف القوِم َدابَّة  أِمريُهم». حديث: 994
 ة مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم.بن قـُرَّ 

 
. قال شيخنا: وال أعلم عن أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء عنه ما يدل على 995

 حترمي الصبغ أو اخلضاب ابلسواد.
 

 . احلكم مل يسمع من ابن عباس رضي هللا عنه.996
 



 . عبد املنعم بن بشري منكر احلديث.997
 

رواه أمحد وغريه عن أوس بن أوس وهو صحيح وقد استفاض « غسل واغتسل...ح من». حديث: 998
 عن أيب األشعث وصححه العقيلي وأشار األوزاعي لذلك وال أعلم له مطعن.

 
 رواه احلاكم وأغرب فصححه كعادته وتعقبه الذهيب فأنكره وله وجوه« ذاك نيب ضيعه قومه». حديث: 999

 يه مرسل سعيد بن جبري.أخرى جلها واهية وأمثل ما جاء ف
 

ي رواه الرتمذ« من صلى الغداة يف مجاعة.... كانت له كأجر حجة وعمرة اتمة اتمة اتمة». حديث: 1000
 وإسناده ضعيف واستغربه غري واحد من أهل العلم كالرتمذي.

 

 انتهى حبمد هللا
 


