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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 محاضرات "دراسة أسانيد وبحث"

 المحاضرة الرابعة
 خطوات الحكم على األسانيد

 : معرفة الرواة في اإلسنادالخطوة األولى
وعذاا وعووطأ لعلعى نَّ الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف  يووفع  علعى معدف وعووط قعطو  فحعوث الحعديث  إ     

اا اخول لحد القطو  والحديث ضعفي   والضعفي  القطو  والحديث صحيح  و  اا وووطأ لدنى القطو  والحديث حسن  وا  ا 
 حسب سحب الضف .مطاوب ب

 * شروط قبول الحديث:
 هو لن يطوي الطاوي وي كل حلقة من حلقاأ اإلسناد الحديث عن قيخه الاي سمع منه الك الحديث.. اتصال الّسند: 1

 اع وي الّسند  مثل: الحديث المنقطع والمفضل والُمَفلَّق والمطسل والمدلس.الحديث الاي ويه انقط* المحترزات: 
هي لن يكعون كعّل طاوم معن ُطواوعه وعي كعّل حلقعة معن حلقعاأ اإلسعناد مسعلماق باللعاق ععافأق سعليماق معن لسعباب . عدالة الّرواة: 2

 الفسق وَخَواطم الُمُطوَءة.
 الفاسق ومخطوم الُمُطوءة  ومن ُعطف بالضف   والمجهوث.حديث الكاوط والّصّحي والمجنون و * المحترزات: 
الاي يظهط من خأث اطوكاب الكبائط  لو االسوخفاف وعي الصعلائط  --ِطفة الدين وضف  الخوف من هللا* )الفسق(: 

ث فحل لن وفقحهما ووبة ُوفلم وووضح.  من غيط جهل لو وأوُّ
 والزمني( عأمةق من عأماأ لهل الفسق والسفه. ما يكون بحسب الفطف )الحلديّ  * )خوارم الُمُروَءة(:

  نقل المطوي كما ولقاه الطاوي. وينقسم إلى فسمين: ضبط الصدط  وضبط الكواب.. ضبط الرواة: 3
حديث الملفعل غيعط العَيِق،    حعديث كثيعط الخطعأ وسعيء الحفع،    حعديث معن لعم يضعبط كوابعه معن الولييعط * المحترزات: 

 والوحديل. 
 هو مخالفة الطاوي الثِّّقة لمن هو لوثق منه  لو لولى منه وي الحف، والكثطة واإلوقان.)الشذوذ(: ة من الشذوذ: . السالم4

 الحديث القاا.* المحترزات: 
 هي سحب َخِفيٌّ غامض  يقدح وي صحة الحديث مع لن ظاهطه السأمة منه.)العلة(: . السالمة من العلة: 5

 و الُمَفّل لو الَمْفلوث الاي ويه علة فادحة.الحديث الُمفلل ل* المحترزات: 
 * خطوات دراسة اإلسناد:

لو ضععفي   حععديث صععحيح اإلسععناد  لو حسععن اإلسععنادهععاا : )عطونععا ويمععا سععحق لن الحكععم علععى إسععناد الحععديث بععالقوث     
 (  ألنه:لو ضفي  )هاا حديث صحيح لو حسن  :الحكم على الحديث بالقوث (  دون اإلسناد

كعون الحعديث صععحيح اإلسعناد وال يصعح الحعديث لكونععه قعاا لو مفلعأق  وفنعدما يحكععم علعى اإلسعناد بالصعحة يحكععم ل. فعد ي  
 بأنه صحيح وي نفسه وي األصل والظاهط. 

وهععو  علععى الحععديث لمععا الحكععم   (الفدالععة  والضععبط واوصععاث السععند)ثأثععة:  قععطو  يوطلععب البحععث وععي اإلسععنادكععم ب. الح  
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الفدالععة  والضععبط واوصععاث السعند  والسععأمة مععن القععاوا ): الخمسعة القععطو    وهعاا يوطلععب البحععث نمععوالسععند و الحكعم علععى 
. وهاا يسولزم البحث وي كاوة ططق الحديث  والمقاطنعة حعين األسعانيد والموعون  وهعاه مطحلعة موقدمعة وحوعام إلعى علعم (والفلة
  وخحطة.

 يووف  على مدف وووط قطو  الصحة وي الحديث.
 اإلسناد ندرس الشروط الثالثة: للحكم على 

 األول والثاني: العدالة والضبط وهما متعلقان بالراوي.  -
 والثالث: متعلق باتصال السند. -

 * وخطوات دراسة اإلسناد خمس:
 .الطواة وي اإلسنادمفطوة .  1  
 اوصاث اإلسناد.. 2  
 .مفطوة عدالة الطواة. 3  
 .. مفطوة ضبط الطواة4  
 .ى اإلسناد. الحكم عل5  

 نموذج معتمد لدراسة اإلسناد والحكم عليه
 )من وقطيب الوهايب(  * أواًل: تراجم الرواة:

 الراوي األول: 
 . الوطجمة.1 
 . الحكم على الطاوي.2

 : * ثانيَا: دراسة اإلسناد

 الطاوي 
 الحكم على اإلسناد الحكم على الطاوي  اوصاث السند

  ضبط عدالة طبقاأ ووياأ صيغ لداء قيوخ
        الطاوي األوث
        الطاوي الثاني

   وقد:سناد موصلسناد يأح، لنه إبالنظط وي اإل. اتصال اإلسناد: 1
 كل ولميا من قيخه.سمع  أ.   
 وحمل وفيد سماع كل ولميا من قيخه  إال لن وأن مدلس وفد عنفن............ب. صيغ ال   
 إمكانية لقاء حين الولميا وقيخه.   م. ووياأ الطواة موقاطبة وهناك   
 د. بالنظط إلى طبقاأ موقاطبة وموسلسلة وهناك إمكانية لقاء حين الولميا وقيخه.   
وعأن وذنعه: مجهعوث   دالة يأح، لن الطواة كلهم اوصفوا بالفدالة إالبالنظط إلى حكم الطاوي من حيث الف. عدالة الرواة: 2

 لو محودع....
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 حيث الضبط يأح، لنهم كلهم اوصفوا بالضبط إال وأن وذنه: سيء الحف، حكم الطاوي من لنظط إلى با. ضبط الرواة: 3
    لو مخولط...صدوق يهم  له لوهام  يخطئ

 ثالثًا: دراسة العلة في السند: * 
 * الراوي: ............

 والوَّْفِديل  والطجوع إلى كوب الفلل. عن ططيق الووسع وي الَجْطح . إثبات العلة:1
 الفلة ثاحوة  وحكمها كاا..... الحكم في العلة: 2
 بصياغة مخوصطة:على اإلسناد: ثالثًا: الحكم * 

وبفد النظط وي سند الحديث وحّين لنه ووعووط ويعه القعطو  الثأثعة: اوصعاث السعند  وعدالعة  صحيح اإلسناد: الحديث* مثأق: 
 واة.الطواة  وضبط الط 

 ووأن )صاحب الفلة( ويه علة كاا  وفد )ثحأ/ لم وثحأ(  وحكمه كاا...
 أواًل: معرفة الرواة في اإلسناد

  * أهمية هذه الخطوة:
 .رهمعرفة الراوي وتمييزه عن غي

  .لسماء ولنساب فد ووقابههناك و -
  ....(مد  عحد هللالسماء مهملة )من ُياكط اسمه وي السند لو المون دون ومييز مثل محهناك و  -
  .مون ويقاث طجل  لعطاحي  عمه....(وكون لسماء محهمة )من لم ياكط اسمه وي السند لو ال هناكو  -

 والخطأ بين راٍو وآخر قد يؤثر في درجة الحديث فربما يكون أحدهما ثقة واآلخر ضعيف وتوثر في ثبوت اتصال السند.
 واسوقطاء: وحوام إلى وفأسطيفة  ومنها ططق ق يسيطة و منها طط       طرق معرفة الرواة: -
 . من خالل بيان الراوي لشيخه: 1

ِبيع مثاث: َثَنا الطَّ ِ اْلُجَمِحعيُّ َحعدَّ ِم ْحِن ُعَحْيِد َّللاَّ َثَنا َعْحُد الطَّْحَمِن ْحُن َسأَّ ُع َيْفِنعي اْحعَن ُمْسعِلمم َععْن فاث اإلمام مسلم وي الصحيح: َحدَّ
 َعْن َلِحي ُهَطْيَطَة. ُمَحمَِّد ْحِن ِزَيادم 

 . من خالل شيوخ الراوي وتالميذه: 2
حعن حجعط  والجعطح للمعزي  ووهعايب الوهعايب الوهعايب الكمعاث نفومد علعى الكوعب الوعي اهومعأ حعاكط قعيوخ ووأميعا العطاوي ك

 والوفديل الحن لحي حاوم ونحوها.
 ه هاا من حين قيوخه.  وذاا اكط الولميا قيخه وي اإلسناد؛ نطجع إلى وطجموه ونبحث عن قيخ

 .إاا اكط الطاوي بكنيوه ولقبه من خالل كتب الكنى واأللقاب: .3
 :الل طبقة الراوي وطبقة شيوخه وتالميذه وتواريخ وفياتهم. من خ4

 بن حجر الرواة في اثنتي عشر طبقة، هي: حصر ا بقكل لساسي  وقد التقريبنفومد وي هاا على طبقاأ احن حجط وي 
 ولى: الصحابة.الطبقة األ  -
 الطبقات الخمسة التالية للتابعين:  -
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 الثانية: كباط الوابفين.   
 الثالثة: الوسطى من الوابفين.    

 الطابفة: طبقة وليها جلُّ طوايوهم عن كباط الوابفين.               
 الخامسة: الطبقة الصلطف من الوابفين.      
 ثحأ لهم لقاُء لحدم من الصحابةالسادسة: طبقة عاصطوا الخامسة  لكن لم ي
 * الطبقات الثالثة التالية ألتباع التابعين:

 السابفة: كباط لوباع الوابفين.
 الثامنة: الوسطى منهم.
 الواسفة: الصلطف منهم.

 * الطبقات الثالثة التالية ألتباع أتباع التابعين: 
 الفاقطة: كباط اآلخاين عن وبع األوباع ممن لم يلق الوابفين.

 لحادية عقطة: الطبقة الوسطى من الك.ا
 الثانية عقطة: صلاط اآلخاين عن وبع األوباع.

 * الوفيات: 
  فحل المائة.من األولى والثانية:  -
 بفد المائة.من الثالثة إلى آخط الثامنة   -
 بفد المائوين.من الواسفة إلى آخط الطبقاأ   -
  :. إذا تشابهت أسماء الرواة نميز بينهم من خالل5

النسبة لو الحلد لو المعاهب لو االخوصعاا الفلمعي كعأن يقعاث السجسعواني  الصعووي  المحعدث.. ويطجعع علعى كوعب الموفعق 
 والمفوطق  والمؤول  والمخول   والحلدان والطبقاأ.

 ...ح باسمه ونسبه وكنيوهفد يكون مصط  وي بفض ططق الحديث. من خالل تخريج الحديث: 6
 لشيخه: . من خالل مالزمة الراوي 7

الفينععي وععي عمععدة القععاطي: اصععطأح المحععدثين إنععه لطلععق عحععد هللا وهععو احععن مسععفود  ال احععن عمععط  وال احععن * فععاث  مثععاث:
 عباس  وال احن الزبيط  وال احن عمطو حن الفاا  مع لنهم كلهم لجأء لكنهم لجل والمطلق يصطف إلى األكمل.

اا لطلعق الحسعن وهعو * وفاث علي القاطي: إاا لطلق علي وهو علي حن لح اا لطلق عحد هللا وهو احن مسعفود  وا  ي طالب  وا 
 الحسن البصطي  وكالك إاا لطلق لحي بكط وعمط وعثمان.. 

 * لحو نفيم إاا طوف عن سفيان الثوطي لم ينسبه  لما إاا طوف عن سفيان حن عيينة وينا عليه.
 طوف عن حماد حن سلمة نسبه. * سليمان حن حطب إاا طوف عن حماد حن زيد لم ينسبه  لما إاا

  . من خالل نص إمام معتبر أن الراوي هو فالن:8
 وينا إمام مفوحط لن الطاوي هو وأن بحيث ال يقوبه مع غيطه.

ِ َطبِّ اْلَفاَلِميَن   َواْلَحْمُد ّلِلَّ


