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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 محاضرات "دراسة أسانيد وبحث"

 السابعةالمحاضرة 
 خطوات الحكم على األسانيد 

 : معرفة ضبط الرواة رابعةالخطوة ال
  طاالختالودارسة علة  ،غلطالوهم وال ودراسة علة

ًوثظ اوغاًغي راقغاوث يون لرقًو و  أن يكونن لروولنم يقياًوغي  موو ي حوفظ ًغلًوغي رًنمحوث من ًون  يون ًح * تعريف الضببط:
 نلرقزن و نلرز غنة نلرناصغن من ًن  ين كقغاث.

 * أنواع الحديث من حيث الضبط:
 .لًنمحث صًيح :هبطمن ثبت ض  -1
 لًنمحث ًسن. )صدوق، ال بأس به، ليس به بأس(: ه:ضبطمن ثبت خفة  -2
ًُعن لي ااًث:  -3  ين 

ل "ي. لر لط شاحًأ.        نكو"لًنمحث اعم  جني
غ روثظ أيوغ مذل كوغن ًووأ  ليوث "ل" وقاله" لةوذ   لو ظ لًنمحث ب. اسنء لرًحظ .       ل مذل كغن سنء لرًحظ يالزيي اعم  جني

 "بن ين نولسقةغ.
ل "ينكو"ج. اغر حل .        لًنمحث اعم  جني
ل. كحوة لألنهغم.ن. ا        لًنمحث اعم  جني
لظ نهنغك ل .ي غرح  لرحاغته.       ذل اعم  جني وق اًسب لرولنم لرُي غِر ظ لإذل  غر  لراعم  لرحا  لًنمحث "ينكو"ظ نل 

  غر  لرحا   مو  ين لرحاغت لًنمحث شغذ.
 لضبطوهذه الخمسة أسباب الطعن في ا

 غلطالوهم وال علة
 مذل كحو ين لرولنم لرنهم نلر لط نجب لرًعن لي ااًث نون ًنمحث اغقحغق.

م نلر لط لكغن قليالي أن نغنويل لإنث " مؤنم مرى لرًعن لي ااًث نون ًنمحثظ منيغ يًعن أيغ مذل رم يكحو ين لرولنم لرنه
 لي لألًغنم  لرقي  غر  لمةغ لرحاغت.

" لغرًنم  اعم .  نلي هذ  لرًغر  ماً  رلًنم   ن يقغاعغت لإذل قناع زلرت لرعل  نل 
 علة االختالط

 أواًل: تعريف االختالط:  -
 لسغن لرعاف.لغة: 

ّن أن لرعيى أن لًقولق لراقب أن  مو ذرك. طالحًا:اص  لسغن لإلنولك أن  نم لنقًغم لألقنلل اسبب كبو لرسِّ
 ثانيًا: أسباب اختالط الرواة: -
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 نياغل: ل قلط اأَ َوة. كعًغء بن لرسغئب. االختالط بسبب إصابته بداء الَخَرف، -1
 كعبن لروزلق بن هيغم لرصنعغني.  االختالط بسبب ذهاب بصره أو إصابته بعاهة: -2
 كعبن هللا بن َرِةْيَع . االختالط بسبب تلف الكتب وعدم االعتماد على الحفظ: -3
 ثالثًا: حكم رواية المختلط: -
 لةن يابنل يًقج اث.  ما رواه من الحديث قبل االختالط: -1
)روم ييموز : لةون  موو يابونل " يًوقج اوث م" بعبده(  ما رواه من الحديث بعد االختالط أو ُشكَّ فيبه )قببل االخبتالط أو -2

 مذل قناع.
 * كيف نمّيز ذلك؟

 ليابف ًنمحث. قبل االختالط،أ. إن كان الحديث من رواية من سمع منه   
 لمون ًنمحث م" مذل قناع. بعد االختالط،ب. إن كان الحديث من رواية من سمع منه   

 * ونميز ذلك: من خالل كتب المختلطين:
 لرانلاب لرنمولت لي يعول  ين ل قلط ين لرونلة لرحاغتظ أبن لربوكغت يًين بن أًين لريعونف اغبن لرَايَّغل. -        

 ل" قاغه ريعول  ين ُويي اغ" قالهظ مبولهيم بن يًين بن ساط بن لرعجيي. -       
ليًقغج رليز ن ين لراً  رقيممز ين ختالط، ج. إن كان الحديث لم يتميز راويه هل سمع منه قبل االختالط أو بعده اال  

  الل:
 من كغن قن ونى لرشم غن رلي قلط ين ًو اثظ لةن قبف ل" قاله. -        
ذل كوغن صو مولي لةون  -         ل"سقئنغس ايعول   يو لرقاليمذ؛ لإن كغن لرولنم  نث كبمولي لي لرسن لةن قبف ل" وقالهظ نل 

 اعن ل" قاله.
 ف  لى لريقغاعغت لإذل قغاعث  مو  لةذل مبمن أنث رم م قلط لي ًنمحث.لرنقن  -        

ِ َوبِّ لْرَعغَرِيمَن  ْيُن ّلِلَّ ًَ  َنلْر
 
 


