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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 محاضرات "دراسة أسانيد وبحث"

 السادسةالمحاضرة 
  لحكم على األسانيداخطوات 

 علة االبتداعو  جهالة،ودارسة علة الدالة الرواة عمعرفة  :لثةالخطوة الثا
ناإلسييدنايييناإلسييغان عاييًغسنااييإلاغ ن غ  ييغ ن ييغ   ناييإلالعدالةةة:   ٍ ل ّييلنةييأننيي نن ُلناييينن   ٍ واغ ناييين ايي غفن   ايي نهييأن ينونييليننيي

لَءة.  لَخَل نمن  ا ن 
 أنواع الحديث من حيث إثبات العدالة أو الطعن فيها: -
،نل يسنونيلين يًو  غنل بيين ايبفن خينن ناسبيل نإمايغنيياوون لناايين يغ ًىننم ي"ن ي  لإنلاسيثي :من ثبتت عدالتة  .1 

ن.يًّإل ن غ ًس  د
  :في عدالت  من طعن. 2 

 .ال لعاسيثلن أ. بالكذب أو الوضع:     
 اسيثلن ًيفنجس  ن)اّنلك(.ب. باالتهام بالكذب أو بالوضع:      

 . ًيفنجس  ن)اّنلك(اسيثلنج. بالفسق:      
 سن اد() إلدنّاّغجنم "ن د. بالجهالة:     
ن.نسن اد() إلدنّاّغجنم "نن:هة. بالبدعة     

 أسباب الطعن في العدالةهي وهذه الخمسة 
 علة الجهالة

ن سنَ إِلَم.لغة:  الجهالة ٍَ نايسننَجِه
نهأن سمناًنةدن يين  ن لين لناغ ل.نواصطالًحا:نننننننن

  :وأسباب الجهالة بالراوي ثالثة وهي
نثنةنًًلان  ن لي:ناين امن لننًولن لن سفن لني دن لنانةدن لنًاف،نةوشّهنن شأءناًهغنةي ْذَننن  ينناغن شّهنن لن.ن1

نن .  خنن،نةوايٍن  جهٍن اغ لن  نضناين ألغن ض،نةو ىين ًلنن ل
إناااسنبين  اغئفنبين شنن  بإلبأنإنًا لن ً همنم "نجسهنةسغ نإناااسنبين شننإنلااغهن ً همنإنااغسنبيناثغ :نن-

ن  اغئفنإنلنًغهن ً همنإن  غن  ً ننإنل ً همنإن  غناًيسنإنل ً همنإن  غنهشغمنإنةيغننو َىين ًلنجاغ دن،نلهلنل اسن.
ن . ة نونثنن ألخذن ًلن ابفن إلدننل يّلنةنباغن منينل ينم نل اس نن إلدننل يّلن:.ن2
 إن بلن  ًشن ءن  س ناأنإناين  ّغ ًيين،ن منينلن ًلنغيننااغسنبيناإلادن.اثغ :نن-
ْبَهم ن.3 الهن.نلواا"ن  ن لينغينن  اينحن غاالنإ  ا   ."  سمن  ّينيون غاالن:نألجٍن  خّيغننًل

 فالن أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. قول الراوي: أخبرني اثغ :ن-

 ثانيًا: أقسام الرواة من حيث العدالة: -
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 : نوعان العدالة
ن عا منل سمن  ًإلمن غ ا َ اِ  .. الظاهرة: 1
ن. عا منل  ًإلمن ًسمن  ا  ا ن. الباطنة:2

 والرواة من حيث العدالة خمسة أقسام:
 . من عرفت عدالت  الظاهرة والباطنة: )العدل(.1

ن. غعجاغعن  سبل :ننل يّلننم*نا
 . من عرفت عدالت  الظاهرة دون الباطنة: )المستور(.2

نايننلىن ًلن بثنناينل اسن) ثًغينةأبثن(نل منيلث . لننننن
ن  نسن إل"ن  ياوو،نةاسيثلن ًيفنليًجبنن غ اّغ ًغانم "ن  ااين  ينه.:ننل يّلن*نانم

 عين : )مجهول حال(. . من جهلت عدالت  الظاهرة والباطنة، لكن عرفت 3
ن  نسن إل"ن  ياوو،نةاسيثلن ًيفنليًجبنن غ اّغ ًغانم "ن  ااين  ينه.:ننل يّلن*نانم

 . من جهلت عدالت  الظاهرة والباطنة، وجهلت عين : )مجهول العين(، )مبهم(. 4
نل اسنل منيلثناي لننننن ّن عن  جهغ دنبنل ودن ثًييناشهلنيين ًل.ن ،، منينلن ًلنغين  نّل
ن  نسن إل"ن  ياوو،نةاسيثلن ًيفنليًجبنن غ اّغ ًغانم "ن  ااين  ينه.:ننل يّلننم*نا
 . من عرف بعدم العدالة الظاهرة والباطنة: )الكافر، الفاسق، الكذاب، المتهم بالوضع..(5

ن غعجاغع.ن  نس:ننل يّلن*نانم
 علة االبتداع

 عايس  نةيأن  يسيينايغن يو ناًيلنةيأناجيغ ن   ّسيغس:ننغ ّشيوع،نل  ًلييف،نل  سيل ن غ سيسن،نل عنجيغءن أواًل: معنى البدعةة: -
نلغيننذ ك.ن،ل  ّجهم

 ثانيًا: التعريف ببعض البدع: -
ايغنخ و يغ،نلنسي   إلي"ن  خييل ،نلنن-َنِ َأنَّللال نَ ًْيل نن- إلأُنناشغوًدنشيع:تال - يغنللييود،نمايغنجإلو يغنل ي  نبإاغاّيلنلخ ةّيلنًي 
ينخنجانة ىإلمنونليناينغينهنيلن َننغس ّسل ن ن. لنبّسودنن عاغادن نّخنجناين ل سه،نل ي
ًلد  لننّشوع  نةأ ةنغ ا  نالرفض: - نم لنجاهلنن  ًغادن نَّنةن، ًسن ين هٍن  اُّ ًِ أِ   .ن  نل ة أًنفن سن  اُّ
 .ًَغيبِّلن  ًس ء،نلّسسومنغينهن إلول،نلا ن-َنِ َأنَّللال نَ ًْل نن-  ا غ ةنةأن   ِضن إلأنبين بأن غ فنالنصب: -
يلنن  خينناينهللانل  شنناين عًاغي،نهمن  ذيينوسل لين ين:القدرية - ل نبذ كنألًهمن ثبّيل ناُّنهللان نينيسن ةًغ ن  ًيغة،نلا ننل ي

ن.لً ل ن ينّبلين ألشوغءن سسننهللانل  غئلن ةًغ ل، إلًبسن سنةنّلجسن
ين: غ ل لن ل ن:ن غ جبننل عنجغء،نهمن  جبنيدن  خغ يد،ن غنالَجهمية: - د،نل ينًلنبً أني غانهللانًّغ "ن  ّأن ثبّهغن  ِبَّيغفنل  اُّ

ًاغن  اجبلننةأننٍن ةًغ لن  ّأنيخإلسهغنهللانًّغ ".هلن  سن يناخإللق،نل ين عًاغين نمن سةن لنل ن خّوغننل ن اّ غ د،نل ي
ن عنجغءنو إل ن إل"ن النن سة:ننالمرجئة: -

نخينن  ًودن ين  ًسس.ّأ  ّأخين:ن .ن



3 

 

نن.ن عناعن  ب نن غ ديً نناعن عواغيناًيودنناغن نو نن،ن غ ل :م  غءن  نجغءنف.
ييلناييين هييٍنن،ةيي نوس يي"ن إلوييلن انييمنايغنةييأن  ييسًوغن،ّييأخيننانييمنيييغافن  ببييينةنم يي"نييلمن  سوغاييد:نل ييٍج.ن ايييننًل

نن. لناين هٍن  ًغن،  جًد
 ين  سنجدن ألل "نم "ن  ن  ًد،نةًإل"نهذ ن  انجئدنل  شوًدنةن ّغينن-نَ ًْل نَنِ َأنَّللال نن-س.نل يٍن عنجغء:نّأخينن إلأ ن

ن اّسغبإلّغيإ.
 ًا: أقسام الرواة من حيث االبتداع وحكم رواية المبتدع: لثثا -
وًإلييمن نن غ اًييسلمنل  سييل ن ينهللاننلهييلن  يين لين  ييذينون يينن اييبفنبس ّييلننإًنييغنن إلييمنهللانن. الةةراوي الَمَكفةةر ببدعتةة :1

ًنغنن إلمنهللان ن غ جزئوغا....ن ألشوغءناّ"نيخإلسهغ،نل ي
ن.بس ّلن  نسنا إلسغ نمينثبّان:روايت * حكم 

ل  ّاسي ن ًلن نينسننٍنان نن:نإ بيناجننةأنشنحن  ًخ داعن نلنةن  ًّ غهن ًًغن نًنسناسي ننٍنان ننببس ّلنةناغن غ ن
سنّ يغ  نةّب ينناخغ  يهيغنةإليلن خيذنذ يكن إلي"ن ع ي قن ايّإلزمنّب ييننأليننيٍن غئ يدنّيس "ن يناخغ  يهيغنابّس يدنل ين،ببس ّل

لنيذ نايين  ّسيسنن،ايين  يسيين غ  ينلنةنةغ اًّاسن ين  ذينّنسننل يّلناين ًننن ان  ناّل ّن  ناين  شنعناًإللاغ نن،جاوعن   ل ئف
نإ.اغًعناين بل لةأاغناين منونينبهذهن  ي دنل ً منم "نذ كن   لن اغنينلولناعنلن لنلّسل هنة نن، نال

نلهلن  ن لين  ذينو ا نببس ّل،نل نيبإل ناسن  ب ننل  خنلجناين عا م.ن. الراوي غير الَمَكفر ببدعت  )الَمَفسق(:2
ن شن يي:ناسبل د،روايت : * حكم 

نااينيس لنم "نبس ّل. .ن   نونليننن
نل.ف.ن   نينليناغنيؤيسنبس ّنن
ن بس ّلنمذ نّل عن إليهغ.نل سنّسبٍن  نل ودن  ّأنىغهنهغنّأييسنن

غَ ِايَين ًَ ن ْ  ِنَنفِ  نّلِلل  َل ْ َاْاس 


