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ملخص البحث

والسالم  باإلنعام والصالة  المتفضل  الحمد هلل 
آله  وعلى  محمد  سيدنا  األنـــام  خير  رســولــه  على 
نهجه  على  ســار  ومــن  الــظــالم  مصابيح  وصحبه 

واقتفى أثره واستقام.
وبعد؛ لّما كان علم الحديث يعتمد على معرفة 
الروايات  ــوال  وأح وتجريحًا،  تعدياًل  ــرواة  ال أحــوال 
تصحيحًا وتحلياًل، وكان السبيل إلى إدراك ذلك 
ما  ليظهر  ببعض  بعضها  وعرض  الروايات  اعتبار 
كل  ليعامل  تفرد،  أو  اختالف  أو  اتفاق  من  فيها 
ولّما  المصطلح،  هذا  علم  في  الضوابط  بحسب 
والتفتيش  البحث  بكثرة  إال  يتحقق  ال  ذلك  كان 
ر  وصدو الكتب  بطون  في  والروايات  األسانيد  عن 
أهميته  المحدثين  عند  لالعتبار  كــان  الــرجــال، 

رته القصوى. البالغة وضرو
ولقد اعتنى المحدثون باالعتبارات لما لها من 
كل غاٍل ونفيس،  شان عظيم، فقد بذلوا من أجله 
وطافوا البلدان واستمعوا من أهل األمصار رغبة في 
منها  الصحيح  على  والــوقــوف  األحــاديــث،  تمييز 
اخطئوا  وما  ــرواة  ال فيه  أصــاب  ما  ومعرفة  والسقيم 

فيه، وفي أثنائه يعرف المتابع من الشاهد.
مباحث  وخمسة  مقدمة  البحث  تضمن  وقد 
عن  األول:  الــمــبــحــث  فـــي  تــكــلــمــت  وخــاتــمــة، 
إطالق  و والشواهد،  والمتابعات  االعتبار  مفهوم 

ــر،  الــمــتــابــعــات والــشــواهــد أحــدهــمــا عــلــى اآلخـ
ــرق مــعــرفــة الــمــتــابــعــات  ــي: طـ ــان ــث والــمــبــحــث ال
وما  االعــتــبــار  إلــى  نلجأ  متى  ومعرفة  والــشــواهــد، 
ــث الــــذي يــقــبــل االعـــتـــبـــار، والــمــبــحــث  ــدي ــح ال
والشواهد،  والمتابعات  االعتبار  أقسام  الثالث: 
على  أثرها  باعتبار  والشواهد  المتابعات  وأقسام 
ــروط االعــتــبــار  الــحــديــث، والــمــبــحــث الـــرابـــع: شـ
عليها،  أمــثــلــة  ــر  ــ وذك والـــشـــواهـــد  ــعــات  ــمــتــاب وال
والمتابعات  االعتبار  فوائد  الخامس:  والمبحث 
في  يط  والتفر واإلفـــراط  بينها،  والفرق  والشواهد 

المتابعات. استعمال 

* * *
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ABSTRACT:
Praise be to Allah, who is very kind to 

the prophet, peace and blessings be upon 
his messenger, the best of the eyes of our 
master Muhammad, and on his family and 
companions, the lamps of darkness.

After:
The best speech is the word of Allah and the 

best guidance of the guidance of Muhammad 
peace be upon him and the evil things are 
updated and all modern innovation and all 
heresy and misguidance and misguidance in 
the fire.

Because the science of hadith depends on 
the knowledge of the conditions of narrators 
amendment and disclosure, and the conditions 
of the accounts correct and analysis, and was 
the way to recognize that the accounts and 
presented each other to show the agreement 
or difference or uniqueness, to deal with 
each discipline in the science of this term, is 
achieved only by the abundance of research 
and the search for evidence and novels in the 
stomachs of books and the issuance of men, 
was to consider when the most important and 
most important modernists.

Hence my attempt to write this modest 
research, to shed light on most of the science, 
because of its great importance in research 
and legal studies, what every student should 
be aware of the fundamentals and sections 
and parts.

* * *
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المقدمة

والسالم  باإلنعام والصالة  المتفضل  الحمد هلل 
آله  وعلى  محمد  سيدنا  األنـــام  خير  رســولــه  على 
نهجه  على  ســار  ومــن  الــظــالم  مصابيح  وصحبه 

واقتفى أثره واستقام.
وخير  تعالى  اهلل  كــالم  الكالم  خير  فــإن  وبعد؛ 
محدثتها  األمــور  وشــر   � محمد  هــدى  الهدى 
ضاللة  وكل  ضاللة  بدعة  وكل  بدعة  محدثة  وكل 

في النار. 
معرفة  على  يعتمد  الــحــديــث  علم  كــان  لــّمــا 
الروايات  ــوال  وأح وتجريحًا،  تعدياًل  ــرواة  ال أحــوال 
تصحيحًا وتحلياًل، وكان السبيل إلى إدراك ذلك 
ما  ليظهر  ببعض  بعضها  وعرض  الروايات  اعتبار 
كل  ليعامل  تفرد،  أو  اختالف  أو  اتفاق  من  فيها 
ولّما  المصطلح،  هذا  علم  في  الضوابط  بحسب 
والتفتيش  البحث  بكثرة  إال  يتحقق  ال  ذلك  كان 
ر  وصدو الكتب  بطون  في  والروايات  األسانيد  عن 
أهميته  المحدثين  عند  لالعتبار  كــان  الــرجــال، 

رته القصوى. البالغة وضرو
ولقد اعتنى المحدثون باالعتبارات لما لها من 
كل غاٍل ونفيس،  شان عظيم، فقد بذلوا من أجله 
رغبة  األمــطــار  أهــل  من  واستمعوا  البلدان  وطــافــوا 

في تميز األحاديث، والوقوف على الصحيح منها 
والسقيم ومعرفة ما أصاب فيه الرواة وما اخطئوا فيه 

وفي أثنائه يعرف المتابع من الشاهد.
البحث،  هذا  كتابة  في  رغبتي  كانت  هنا  من 
أهمية  من  له  لما  العلم،  هذا  عن  دراســة  إجــراء  و
الــشــرعــيــة،  ــات  ــ ــدراس ــ وال ــبــحــوث  ال فــي   عظيمة 
ما ينبغي لكل طالب علم أن يكون ملمًا به بأصوله 
هو  البحث  في  منهجي  وكان  وجزئياته،  وأقسامه 
معلومات،  من  انتقائه  تم  ما  ودراســـة  االســتــقــراء، 

إجراء تطبيقات بحسب ما يقتضي المقام.  و
كانت خطة البحث على النحو اآلتي: وقد 

المقدمة: مهدت فيها شيئًا قلياًل عن مفردات 
البحث،  ومــنــهــج  ــمــوضــوع،  ال وأهــمــيــة  الــبــحــث 

وخطته.
والمتابعات  االعتبار  مفهوم  األول:  المبحث 
إطالق المتابعات والشواهد أحدهما  والشواهد، و

على اآلخر.
والمتابعات  االعتبار  مفهوم  األول:  المطلب 

والشواهد.
والشواهد  المتابعات  إطالق  الثاني:  المطلب 

أحدهما على اآلخر. 
المتابعات  مــعــرفــة  طـــرق  ــثــانــي:  ال المبحث 
وما  االعــتــبــار  ــى  إل نلجأ  متى  ومــعــرفــة  والــشــواهــد، 

الحديث الذي يقبل االعتبار.
الــمــتــابــعــات  مــعــرفــة  طــــرق  األول:  الــمــطــلــب 

والشواهد.
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المطلب الثاني: معرفة متى نلجئ إلى االعتبار 
والحديث الذي يقبل االعتبار.

والمتابعات  االعتبار  أقسام  الثالث:  المبحث 
باعتبار  والشواهد  المتابعات  وأقسام  والشواهد، 

أثرها على الحديث.
والمتابعات  االعتبار  أقــســام  األول:  المطلب 

والشواهد.
والشواهد  المتابعات  أقسام  الثاني:  المطلب 

باعتبار أثرها على الحديث.
والمتابعات  االعتبار  شــروط  الــرابــع:  المبحث 

والشواهد وذكر أمثلة عليها.
والمتابعات  االعتبار  شــروط  األول:  المطلب 

والشواهد. 
المطلب الثاني: شروط المتابع للمتابع بالنظر 

للمتن.
والمتابعات  االعتبار  أمثلة  الثالث:  المطلب 

والشواهد.
المبحث الخامس: فوائد االعتبار والمتابعات 
في  والتفريط  واإلفـــراط  بينها،  والــفــرق  والــشــواهــد 

استعمال المتابعات.
والمتابعات  االعــتــبــار  فــوائــد  األول:  المطلب 

والشواهد.
بين  و االعــتــبــار  بين  الــفــرق  الــثــانــي:  المطلب 

والمتابعات والشواهد.
ــط في  ــفــري ــت الــمــطــلــب الـــثـــالـــث: اإلفــــــراط وال

استعمال المتابعات.

التي  النتائج  أهــم  فيها  فذكرت  الخاتمة  وأمــا 
توصلت إليها في البحث.

والحقيقة فان استيفاء الكالم في هذا العنوان 
كبر  أ مساحة  إلى  يحتاج  ياته  محتو جميع  وتحرير 
لملمة  فــي  اجتهدنا  ولكننا  الــبــحــث،  هــذا  مــن 
أطراف الموضوع ما استطعنا بما يقتضيه المقام، 
نسال اهلل تعالى المثوبة والسداد إنه قريب مجيب.
ى اهلُل على نبينا محّمٍد وعلى آِلِه وصْحِبِه 

ّ
وصل

كثيرًا م تسليمًا 
ّ
وسل

* * *
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المبحث األول	 
مفهوم االعتبار والمتابعات والشواهد 	 
إطالق المتابعات والشواهد أحدهما على 	  و

اآلخر
المطلب األول: 	 
مفهوم االعتبار والمتابعات والشواهد 	 

:
ً
: االعتبار لغًة واصطالحا

ً
أوال

به  يتعظ  مما  كالموعظة  وهي  عبر،  جمع  لغة: 
يعتبر ليستدل به على غيره.)١( يعمل به و اإلنسان و

وهو الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدة 
إلى غير ذلك.)٢(

ومعنى االعتبار النظر في األمور ليعرف بها شيء 
آخر من جنسها.)3(

اصطالحًا: عرفه ابن حجر العسقالني: هو تتبع 
الحديث من الجوامع والمسانيد واألجزاء والفوائد، 

ليعلم هل لذلك الراوي متابع أم ال ؟.)٤( 

الفضل  أبــو  علي  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   )١(
)ت٧١١هـــ(،  األفريقي  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال 

ط/3، دار صادر، بيروت - لبنان،١٤١٤هـ. 8/ ٢٩
ين الدين محمد  يف، ز )٢( التوقيف على مهمات التعار
ين  ز بن  علي  بن  العارفين  تــاج  بن  ــرؤوف  ال بعبد  المدعو 
)ت١03١هــــ(.  القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين 
ط/١، عالم الكتب، القاهرة - مصر، ١٤١0هـ - ١٩٩0م. 55 
بن  محمود  حفص  أبو  الحديث،  مصطلح  تيسير   )3(
المعارف،  مكتبة   ، ط/8  الطحان،  محمود  بن  أحمد 
 - السعودية،١٤0٧هـ  بية  العر المملكة   - ياض  الر

١٩8٧م. ١٤١
الفكر في مصطلح أهل  النظر في توضيح نخبة  نزهة   )٤(

هو تفتيش الحدث على طرق الحديث ألجل 
كما هو  معرفة المتابعات والشواهد، ألنه نوع برأسه 
المتابعات  عن  والبحث  السير  هو  أو  االعتبار.)5( 
يقال:  أن  الترجمة  فحق  هــذا  وعلى  والــشــواهــد، 

معرفة االعتبار للمتابعة والشاهد.)6(
فاالعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن 

المتابعات والشواهد.)٧(
تعارض  وال  صحيح  التعريفات  هذه  من  وكل 
أن  وهــو:  واحـــد،  معنى  على  تــدل  فكلها  بينهما 

االعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد.
:

ً
: المتابع لغة واصطالحا

ً
ثانيا

األمــور  بين  تابع  يقال:  التالي،  هو  التابع  لغة: 

بن  الفضل  أبو  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  ثــر،  األ
حجر العسقالني )ت 85٢هـ(. تحقيق: عبد اهلل بن ضيف 
السعودية،   - الرياض  سفير،  مطبعة  ط/١،  الرحيلي،  اهلل 

١٤٢٢هـ. ١/٩0
الدين  برهان  لفية،  األ الشرح  في  بما  الوفية  النكت   )5(
الفحل،  ياسين  ماهر  تحقيق:  البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم 

ط/١، مكتبة الرشيد، ١٤٢8هـ - ٢00٧م. ١/ ٤٧٧
كثير  بــن  اإلمــــام  ــحــديــث،  ال اخــتــصــار عــلــوم  ــرح  )6( شـ
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  الكريم  عبد  الشارح:  ـــ(،  )ت٧٧٤هـ
الرحمن بن حمد الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ 

islamport.com.الخضير
)٧( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، الحافظ المؤرخ 
شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
الشافعي )ت٩0٢هـ(، تحقيق: د.عبد الكريم بن عبد اهلل 
بن عبد الرحمن الخضير، و د.محمد بن عبد اهلل بن فهيد 
العربية  المملكة  المنهاج،  دار  مكتبة  ط/١،  فهيد،  آل 

السعودية - الرياض، ١٤٢6هـ. ٢/ ٢١
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كذا متابعة  متابعة وتباعًا: واتر ووالى، وتابعته على 
تبع  األشــيــاء:  وتتابعت  الـــوالء،  والــتــبــاع:  وتــبــاعــًا، 

بعضها بعضًا.)١(
وهو مصدر )تابع( بمعنى )وافق( فالمتابعة إذن 

الموافقة.)٢(
هو اسم فاعل من )تابع( بمعنى وافق.

يــه بلفظ  اصــطــالحــًا: هــو الــحــديــث الـــذي يــرو
عمن  لالعتبار  حديثه  يصلح  راٍو  األول  الحديث 

ى عنه الراوي األول.)3( رو
أو هو الحديث الذي يشارك رواته رواه الحديث 
الذي يظن أنه فرد سواء اختلف اللفظ أو اتحد مع 

تحاد في الصحابة.)٤( اال
ــة ذلك  رواي في  آخــر  راٍو  الــراوي  يوافق  أن  أو هو 
الحديث بلفظه أو بمعناه عن ذلك الشيخ أو عمن 
هو فوقه، وسمي متابعًا ألنها مفاعلة من الجانبين.

)5(

)١( لسان العرب، البن منظور. 8/٢٩
بن  محمود  حفص  ــو  أب الــحــديــث،  مصطلح  تيسير   )٢(

أحمد بن محمود الطحان، ١٤١
النعمة،  إبراهيم  الحديث،  المصطلح  في  دراســة   )3(
 - الــعــراق  الــمــحــدودة،  الحديثة  ــزهــراء  ال مطبعة  ط/١، 

الموصل، شارع النجفي، ١٤05 هـ - ١٩85م. ١/ ٩٧
)4( www.ahalheeth .com 
اهلل  عبد  أبو  الصالح،  ابن  مقدمة  على  النكت  ينظر:   )5(
بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي الشافعي 
بال  محمد  بن  العابدين  يــن  ز د.  تحقيق:  ـــ(.  ٧٩٤هـ )ت 
فريج، ط/١، أضواء السلف، الرياض - السعودية، ١٤١٩هـ 

- ١٩٩8م. ١6٩/٢ -١٧0

وقيل: هو أن يوافق راوي الحديث على ما رواه 
يه عن شيخه أو عمن فوقه.)6( من قبل راو آخر فيرو

والراجح برأي من هذه التعريفات هو التعريف 
بأن  يبين  وأنه  البحث،  أقرب لموضوع  الثاني ألنه 

الرواية في التابع تكون عن نفس الصحابي.
:

ً
: الشاهد لغة واصطالحا

ً
ثالثا

لغة: هو اسم فاعل من )الشهادة( والشهيد هو 
الحاضر، والشهيد: العالم الذي يبين ما علمه.)٧(

وهو إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس 
القاضي بحق للغير على آخر.)8(

آخر  لصحابي  صحابي  متابعة  هو  اصطالحًا: 
في متن حديث لفظًا أو معنى.)٩(

يشابه  آخــر  صحابي  عــن  مــروي  حديث  هــو  أو 
الحديث الذي يظن تفرده، سواء شابهه في اللفظ 
الحديث  المعنى فقط.)١0( أو هو  أو في  و  والمعنى 

محمد  الدين  نور  الحديث،  علوم  في  النقد  منهج   )6(
يا، ١٤١8هـ  عنتر الحلبي، ط/3، دار الفكر، دمشق - سور

- ١٩٩٧م. ١/ ٤١8
)٧( لسان العرب، البن منظور. 3/ ٢3٩

)8( التعريفات، السيد الشريف علي بن محمد بن علي 
محمد  وفهارسه:  حواشيه  وضــع  الجرجاني،  الحسيني 
باسل عيون السود، ط/٢، دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان، ١٤٢٤هـ - ٢003م. ١3٢
الجديع،  يوسف  بن  اهلل  عبد  الحديث،  علوم  تحرير   )٩(
ط/١، مؤسسة الريان، بيروت - لبنان، ١٤٢٤هـ - ٢003م. 

53/١
محمد  الدين  نور  الحديث،  علوم  في  النقد  منهج   )١0(

عنتر الحلبي، ١/ ٤١8
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أنه  يظن  الــذي  الحديث  رواة  ــه  روات يشارك  الــذي 
فرد سواء اختلف اللفظ أو اتحد مع االختالف في 

الصحابة.)١(
الفرد  للحديث  أن  يشهد  ــه  ألن بذلك  وسمي 
المدعي  ــول  ق الــشــاهــد  يــقــوي  كما  يــه  يــقــو و ــال  أص

يدعمه.)٢( و
بأنه  يبين  األخير- ألنه  التعريف -  رجح هذا 

ُ
وأ

الصحابي،  نفس  الرواية عن  تكون  ال  الشواهد  في 
برأيي  فهو  الــتــابــع  بــيــن  و بينه  الــفــرق  يتبين  وهــنــا 

األوضح.
المطلب الثاني: 	 
على 	  أحدهما  والشواهد  المتابعات  إطالق 

اآلخر 
وفي ذلك قوالن:

القول األول: جواز ذلك مطلقا.
تطلق  )وقد  النخبة  شرح  في  الحافظ  قال  كما 
المتابعة على الشاهد وبالعكس، واألمر فيه سهل(

)3( وأقره السخاوي والسيوطي.)٤( 

الشاهد  إطــالق  إن  النكت:  في  الحافظ  زاد  و
على المتابعة قليل، ومفاد ذلك أن هذا موجود في 

)1( www.ahlalhdeeth.com 
)٢( تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان. ١٤١

بن  أحمد  ثــر،  األ أهل  مصطلح  في  الفكر  نخبة  شرح   )3(
علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني 
مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  )ت85٢هـــــ(. 

١353هـ - ١٩3٤م. ٢٤6
)٤( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي. ٢٢

كان قليال.)5(  تهم وان  الكالم العلماء واستعماال
القول الثاني: التفصيل.

الشاهد  أو  قاصرة  المتابعة  كانت  إذا  أنــه  وهــو 
باللفظ فيجوز إطالق أحدهما على اآلخر، وأما إذا 
كانت المتابعة تامة أو الشاهد بالمعنى فال يطلق 

أحدهما على اآلخر.
والصنعاني،  ير  الوز ابــن  الحافظ  ذهــب  إليه  و
كل حال فالخطب في هذا الخالف سهل  وعلى 
ية  التقو وهو  القولين،  مرة  بكل  حاصل  والمقصود 

واهلل اعلم.)6(
المبحث الثاني	 
ومعرفة 	  والشواهد،  المتابعات  معرفة  طرق 

الذي  الحديث  وما  االعتبار  إلى  نلجأ  متى 
يقبل االعتبار

المطلب األول: 	 
طرق معرفة المتابعات والشواهد	 

الــكــشــف عن  الــنــاقــد  أو  الــبــاحــث  يــســعــى  إذ 
بسياق  المعينة  الرواية  في  والشواهد  المتابعات 
من  الحديث  طــرق  فيتبع  وأسانيدها  األحــاديــث 
جميع الكتب، مثل أصول الكبار كالسنة واألمهات 
والمسانيد والصحاح والسنن والمصنفات والفوائد 

كتاب ابن الصالح، البن حجر. ٢/683 )5( النكت على 
والمتابعة، محمود  الشاهد  أحكام  اليانعة في  الثمار   )6(
محمد أبو عبد الباري الصومالي الشبلي. وفق مقتضيات 
 ، اإلســالمــيــة  الـــدراســـات  فــي  الماجستير  ــدرجــة  ال لنيل 

بجامعة جنوب أفريقيا، نوفمبر، ٢005. ١٩ - ٢0



37٠
»اإلعتبار والمتابعات والشواهد أقسامها وُشروطها )دراسة وتطبيق(«

أ.م.د. محمد صفاء جاسم

واألجزاء من الحديث.)١(
الصحيح،  الحديث  شـــروط  تطبيق  ثــم  ومــن 
والعلة  الــشــذوذ  مــن  الــحــديــث  مــن خلو  كــد  والــتــأ
وخلو اإلسناد من الشذوذ والعلة، وهذا هو ما يطلق 

العلماء اسم االعتبارات.
ومن هذا نتوصل إلى أن االعتبارات هي الطريق 
فإن  إذًا  والــشــواهــد،  المتابعات  عن  البحث  إلــى 
بل  والشواهد،  للمتابعات  ليس قسمًا  االعتبارات 

هو طريق البحث عن المتابعات والشواهد.)٢(
كن وجود المتابعات والشواهد: أما أما

فقد وجد في كتابي )البخاري ومسلم( جماعة 
كراهم في المتابعات والشواهد، وأن  من الضعفاء ذا
والشواهد،  للمتابعات  يصلح  ضعيف  كل  ليس 
فالن  الضعفاء:  في  وغيره  الدارقطني  يقول  ولهذا 

يعتبر به، وفالن ال يعتبر به.)3(

يوسف  بــن  اهلل  عبد  الــحــديــث،  عــلــوم  تحرير  ينظر:   )١(
الجديع. 5٤/١ 

المسمى  الحديث  في  السيوطي  ألفية  شــرح  ينظر:   )٢(
ــر«،  ث األ فــي علم  ر  َر

ُ
ــّد ــ ال نظم  بشرح  الــَوَطــر  »إســعــاف ذوي 

ثيوبي  الشيخ محمد ابن العالمة علي بن آدم ابن موسى األ
 - المنورة  المدينة  ثرية،  األ الغرباء  مكتبة  ط/١،  الولوي. 
؛   ٢٢٧/١ ١٩٩3م.   - هـ   ١٤١٤ السعودية،  العربية  المملكة 
الالحم.  اهلل  عبد  إبراهيم  الحديث،  علوم  اختصار  وشرح 
أهل  لملتقى   - الزهراء  بن  أسامة  وفهرسته  بتنسيقه  قام 

الحديث. ١88
ُيعرف بمقدمة ابن الصالح، اإلمام  )3( علوم الحديث، و
الدين  تقي  عمرو  ــو  أب الرحمن  عبد  بــن  عثمان  الحافظ 
الفحل،  ياسين  ماهر  تحقيق:  6٤3هـــ(.  )ت  ري  الشهرزو

المطلب الثاني: 	 
والحديث 	  االعــتــبــار  ــى  إل نلجأ  متى  معرفة 

الذي يقبل االعتبار
: متى نلجأ إلى االعتبار 

ً
أوال

نلجــأ لالعتبــار عنــد نــزول الحديــث عــن درجــة 
االحتجــاج والقبــول بانفــراده، ولــم يصــل إلــى درجــة 
التــرك. والمحدثيــن ال يقتصــرون علــى االعتبــار فــي 
أحاديــث الضعفــاء وحدهــم، بــل إنهــم يتوســعون 
فــي ذلــك حتــى يشــمل أحاديــث الثقــات لمعرفــة 
عليهمــا  اللذيــن  الروايــة  فــي  واالختــالف  التفــرد 
مــدار علــم العلــل لنفــي التفــرد والغرابــة عنهــا، وقــد 
كان مــن نتائــج هــذا االعتبــار والتتبــع للطــرق أنــواع 
الــرواة  عــدد  علــى  المترتبــة  الحديــث  مــن  كثيــرة 

وتعــدد الروايــة.)٤(
: الحديث الذي يقبل االعتبار

ً
ثانيا

مراتب  تتفاوت بحسب  األحاديث  إن درجات 
كل  الرد، وعليه فليس  أو  القبول  رواتها من حيث 
الــذي  فالحديث  ــه،  ب يعتبر  الن  يصلح  حــديــث 
يكون شديد ضعيف و في مرتبة الترك ال يقبل في 
إنما يقبل الحديث الذي يكون ضعفه  االعتبار، و

لبنان ، ١٤٢3 هـ -  بيروت -  العلمية،  الكتب  ط/١، دار 
٢00٢م. ٢٤8

سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )٤(
سند العكايلة وآخرون. مراجعة د. محمود نادي عبيدات، 

ط/٢، دار الحامد، عمان - األردن، ٢00٤م. 303
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ضعفا يسيرا أو منجبرًا. )١(
قال ابن صالح: »ليس كل ضعيف في الحديث 
فمنه  يتفاوت،  ذلك  بل  وجوه،  من  بمجيئه  يزول 
من  ناشئا  ضعفه  يكون  بان  ذلك،  يزيله  ضعيف 
الصدق  أهــل  مــن  كــونــه  مــع  يـــه  راو حفظ  ضعف 
والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر؛ عرفنا 
أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك 
كان ضعفه من حيث اإلرســال زال بنحو ذلك  إذا 
فيه  إذ  حافظ  إمــام  يرسله  الــذي  المرسل  في  كما 
ذلك  ومن  آخر  وجه  من  بروايته  يزول  قليل  ضعف 
وتقاعد  الضعف  لقوة  ذلك  بنحو  يزول  ال  ضعف 
كالضعف  وذلك  ومقاومته.  جبره  عن  الجابر  هذا 
أو  بالكذب  متهما  الـــراوي  كــون  مــن  ينشأ  الــذي 
تدرك  تفاصيلها  جملة  وهذه  شاذا  الحديث  كون 
النفائس  فإنه من  فاعلم ذلك  والبحث  بالمباشرة 

العزيزة. واهلل أعلم«.)٢(
المبحث الثالث:	 
أقــســام االعــتــبــار والــمــتــابــعــات والــشــواهــد، 	 

أثرها  باعتبار  والشواهد  المتابعات  وأقسام 
على الحديث

)١( المصدر السابق، 303
اإلمام  الصالح،  ابن  بمقدمة  ُيعرف  و الحديث،  )٢( علوم 
الدين  تقي  عمرو  ــو  أب الرحمن  عبد  بــن  عثمان  الحافظ 
دار  عتر،  الدين  نــور  تحقيق:  ـــ(.  6٤3هـ )ت  ري  الــشــهــرزو
يا؛ دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، ١٤06هـ  الفكر، سور

- ١٩86م. 3٤

المطلب األول: 	 
أقسام االعتبار والمتابعات والشواهد	 

: أقسام االعتبار:
ً
أوال

طرق  تتبع  حقيقته  الــمــتــابــعــات:  اعــتــبــار   -١
الرواية  في  غيره  راو  موافقة  عن  للبحث  الحديث 

الحديث عن شيخه أو من فوقه دون الصحابي.
عن  للبحث  الطرق  تتبع  الشواهد:  اعتبار   -٢
الحديث  متن  مثل  آخــر  صحابي  عــن  ــروي  ي مــن 

الفرد أو نحوه.)3(
ثانيًا: أقسام المتابعات:

١- المتابعات باعتبار طبقة المتابع.
تفاق في  أ-المتابعة التامة: حقيقتها أن يقع اال
بحيث  عنه  التفرد  ظن  الــذي  الشيخ  عن  الــروايــة 
ثم  شيخ  عن  راٍو  ى  رو فــإذا  لإسناد  ملتقى  يكون 

وجد راٍو آخر عن الشيخ نفسه بإسناده ومتنه.)٤(
خالد  بــن  مسلم  أخبرنا  الشافعي  قــال  مــثــال: 
بن جديع عن موسى  وغيرهما عن  المجيد  وعبد 
بن عقبة عن عبد اهلل بن الفضل األعرج عن عبيد 
اهلل بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي اهلل 

الحديث  علوم  مختصر  فــي  الـــروي  المنهل  ينظر:   )3(
 النبوي، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن جماعة 
٧33هـــ(.  )ت  الشافعي  الحموي  الكناني  اهلل  عبد  أبــو 
تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ط/٢، دار 

يا، ١٤06هـ. 60  الفكر، دمشق - سور
بن  محمد  المسند،  مــن  المختصر  مــن  المختصر   )٤(
مصطفى  محمد  تحقيق:   .)3١١ )ت  خزيمة  بن  إسحاق 

األعظمي، ط/٢، المكتب اإلسالمي، ١٤١٢هـ. ١٤٢ 
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كان إذا افتتح الصالة  عنه قال: أن رسول اهلل � 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض.

)١(

إنما فعل ذلك الشافعي ألن مسلم بن خالد  و
ثبوت  مع  حفظه  جهة  من  فيه  متكلم  الزنجي 
هذا  يل  ليز المجيد  بعبد  فقرنه  إمامته  و عدالته 
التامة  بالمتابعة  الرواية  في  الناشئ  الضعف 

الرواية.)٢( في 
يقع  ال  أن  )الناقصة(:  القاصرة  ب-المتابعة 
تفاق في الرواية عن الشيخ الذي ظن التفرد عنه  اال

بل فوقه سواء في الشيخ أو من هو أعلى منه.)3(
بن  سعيد  حدثنا  قال:  مسلم)٤(  رواه  ما  مثال: 
سعيد  بــن  وقتيبة  العنبكي  الربيع  ــو  وأب منصور 
عن  قالبة  أبي  عن  أيوب  عن  حماد  حدثنا  قالوا: 

)١( شعب اإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
السعيد  محمد  تحقيق:  ـــ.  ــ ٤58ه ت  البيهقي  بكر  أبــو 
 - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط/١،  زغــلــول،  بسيوني 

لبنان، ١٤١0هـ - ١٩8٩م. 3/ ١٤0 )3١33(
بن  العباس  بن  يــس  إدر بن  محمد  الشافعي،  مسند   )٢(
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد 
ــواب  األب على  رتبه  ٢0٤هــــ(.  )ت  الشافعي  المطلبي  اهلل 
الكتب  دار  )د.ط(،  الــســنــدي،  عــابــد  محمد  الفقهية: 
العلمية، بيروت - لبنان. ١3٧0هـ - ١٩5١م. ٧٤/١ ، )٢١(
)3( المقنع في علوم الحديث، سراج الدين عمر بن علي 
عبد  تحقيق:  80٤هـــ(.  المصري)ت  الشافعي  أحمد  بن 
السعودية،  للنشر،  فوز  دار  الجديع، ط/١،  بن يوسف  اهلل 

١٤١3هـ. ١/ ١88
تزال طائفة من  قوله � »ال  باب  اإلمــارة  كتاب  )٤( في 

أمتي ظاهرين« 3/ ١5٢3 ، )١٩٢0(

 : قال رسول اهلل �  قال:  ثوبان  أبي أسماء عن 
ال  الحق  على  ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تــزال  »ال 
وأخرجه  اهلل«  أمر  يأتي  حتى  خذلهم  من  ينصرهم 
الترمذي.)5( فقال حدثنا قتيبة بن سعيد به وقال 

حديث حسن صحيح.
٢-المتابعات باعتبار نوع المتابعة.

تفاق في المتابعة التامة أو  أ-متابعة موافقة: اال
فيها  يقع  فال  ومتنه  الحديث  إسناد  على  القاصرة 

اختالف بين الرواة.
ب- متابعة مخالفة : وقوع االختالف بين الرواة 
في  فوقه  من  أو  عنه  التفرد  ظن  الــذي  الشيخ  عن 

متن الحديث وسنده.)6(
: أقسام الشواهد:

ً
ثالثا

تلك  وهــي  ية:  المعنو اللفظية  الــشــواهــد   -١
األحاديث التي تتفق مع الحديث المراد شاهد في 
إن اختلف  اللفظ والمعنى فاإلجماع بينهما واقع و

راوي الحديث من الصحابة.)٧(
األحــاديــث  هــي  فقط:  ية  المعنو الشواهد   -٢

ئمة المضامين. ٤/ 50٤  )5( في الفتن باب ما جاء في األ
)٢٢٢٩( ،

السخاوي.  الرحمن  المغيث، محمد بن عبد  )6( منتج 
العلمية،  الكتب  دار  ط/١،  حرشافي،  محمد  تحقيق: 

١٤03هـ. ٢08
ــر، محمد بن  ــ ث األ ــر فــي صــفــوة عــلــوم  ثـ األ قــفــو  يــنــظــر:   )٧(
إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري الحنفي رضي الدين 
غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  الحنبلي.  ابن  بـ  المعروف 

ط/٢، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ١٤08هـ. 6٤
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في  شــاهــده  طلب  الــمــراد  الحديث  مــع  المتفقة 
المعنى فهي تجتمع في شيء وتفترق في شيئين 

آخرين.)١(
المطلب الثاني: 	 
أثرها 	  باعتبار  والشواهد  المتتابعات  أقسام 

على الحديث
: أقسام المتابعة باعتبار أثرها على الحديث.

ً
أوال

يقوي  عما  البحث  هو  االعتبار  من  الهدف  إن 
الحديث الذي قصر عن درجة االحتجاج والقبول 
نفي  أو  الترك،  مرتبة  إلــى  يصل  ولــم  العلماء  عند 

التفرد عنه. 
جميعا،  والمتن  السند  على  يطلق  والحديث 
فقد  وموقعها،  ومراتبها  وجودها  بحسب  والمتابعة 
ينتفع بها الحديث بتمامه سندا ومتنا، وقد ينتفع 
بها واحد منهما، وقد ال ينتفع بها، ال متنا وال سندا 
المترتب  ــر  ث األ بحسب  المتابعة  فتنقسم  وعليه 

عليها أو النفع الحاصل بها إلى أقسام:
الراوي  بها  يتقوى  التي  المتابعة  األول:  القسم 
التامة وذلك  روايته - سندًا ومتنًا - جميعًا هي  و

في حالتين:
الحالة األولى: 	 

روايته  و الراوي  بها  يتقوى  التي  المتابعة  تقوي 
والنظر،  االختبار  مراتبه  أهــل  من  الـــراوي  كــان  إذا 

ثر، طاهر بن صالح الجزائري.  )١( توجيه النظر في أصول األ
المطبوعات  أبو غدة، ط/١، مكتبة  الفتاح  تحقيق: عبد 

الحديثة، ١١٤6هـ. ١/٤٩3

بأحد  أو  وعــدالــتــه  ضبطه  خـــدش  فيمن  وذلـــك 
رجال إسناده من وجود العلة التي هي االختالف، 
بعدم  عليه  يقضي  مما  اإلسناد  بسلسلة  تتعلق  أو 
وما  والمعضل،  والمنقطع  كالمرسل  تــصــال،  اال
أشبه ذلك، وكل ما ذكرت مما يتعلق بضعف بقية 
المتابع  طريق  من  عليه  المدار  سيكون  اإلسناد 
أنه  إال  العام،  وضبطه  عدالته  ثبوت  مع  والمتابع 
مثل  والنظر،  االختبار  يقتضي  ما  بعض  له  وجــد 
أو  ربما وهم،  أو صدوق  ثقة يخطئ،  فيه:  من قيل 
صدوق له أوهام...الخ، فمن قيل فيه ذلك ينتفع 
والتعديل  الجرح  علماء  ألن  روايته،  على  توبع  إذا 
ــراوي  ال توثيق  عقب  لــفــاظ  األ هــذه  يضيفون  إنما 
للتوقف فيما تفرد به الراوي واختبار روايته... فإذا 

توبع دل على أنه ضبط ولم يبهم أو يخطئ.)٢(
في  حبان  ابن  قول  على  تعقيبًا  حجر:  ابن  قال 
يحيى بن المتوكل » كان يخطئ وذلك مما يتوقف 

به عن قبول إفراده«.)3(

سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )٢(
الشيخ  األسانيد،  ودراســة  ؛   308 وآخــرون.  العكايلة  سند 
محمد  بــن  الرحمن  عبد  العزيز  عبد  أيــمــن  ــو  أب الــدكــتــور 
العثيم وصاحبه عطا اهلل بن عبد الغفار بن فيض أبو مطيع 
العربية  المملكة  السندي. ط/١، مكتبة أضواء السلف، 

السعودية - الرياض، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م. ١٩٩
أحمد  الفضل  أبو  الصالح،  ابن  كتاب  على  النكت   )3(
)ت:  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن 
بيع بن هادي عمير المدخلي، ط/١،  85٢هـ(، تحقيق: ر
المدينة  اإلسالمية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة 
١٩8٤م.   - ١٤0٤هـ  السعودية،  العربية  المملكة   - المنورة 
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واحد  غير  اخبرنا  الشافعي:  األمــام  قال  مثال: 
عن  انس،  بن  مالك  عن  سالم،  بن  سعيد  منهم: 
 آِخُر 

َ
ْوال

َ
يد بن اسلم، عن أبيه، قال: قال عمر: » ل ز

َكَما َقَسَم   َقَسْمُتَها 
َّ

ُمْسِلِميَن َما َفَتْحُت َمِديَنًة ِإال
ْ
ال

 اهلِل � َخْيَبر«.)١(
ُ

َرُسول
سعيد  ــة  رواي قــرن  الشافعي  ــام  اإلم أن  فنالحظ 
بن سالم بغيره حيث قال: أخبرنا غير واحد منهم 
سعيد ليبين انه ضبط فان سعيد بن سالم صدوق 

كما قال ابن حجر. يهم 
بن  ومعن  مهدي،  بن  الرحمن  عبد  تابعه  وقد 
فرواية  ثقات  وكلهم  يــس  إدر بن  اهلل  وعبد  عيسى، 

سعيد تكون صحيحة بهذه المتابعات.
الحالة الثانية:	 

كان  إذا  روايته،  و الــراوي  التامة  المتابعة  تقوي 
ليس  والمتابع  ية  التسو بتدليس  عرف  ثقة  الراوي 

مدلسا.
رواية  في  التوقف  أن  العلماء  لدى  المقرر  ومن 
إسقاطه  خشية  سببه  ية  تسو تدليس  المدلس 
ضعيفًا أو مرغوبًا عنه في اإلسناد بين ثقتين يمكن 

6٧8/٢
بن  بن علي  الحسين  بن  أحمد  ثــار،  واآل السنن  معرفة   )١(
)ت:  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني  الُخْسَرْوِجردي  موسى 
ط/١،  قلعجي،  أمين  المعطي  عبد  تحقيق:  ٤58هــــ(. 
دار  كستان(؛  با  - )كراتشي  اإلسالمية  الدراسات  جامعة 
قتيبة )دمشق -بيروت(؛ دار الوعي )حلب - دمشق(؛ دار 
الوفاء )المنصورة - القاهرة(، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م. ٢3٩/٩ ، 

)١٢٩88(

روايته  لقبول  العلماء  اشترط  ولذلك  التقاؤهما، 
الحتمال  كله  اإلســنــاد  في  بالتحديث  التصريح 
فــإذا  شيخه،  ــوق  ف هــو  فيمن  اإلســقــاط  يــكــون  أن 
توبع متابعة تامة في روايته عن شيخه ووافق رواية 
المدلس زال ما كان يخشى من إسقاط في اإلسناد 
إال بقى األشكال  كون المتابع غير مدلس و بشرط 
 - صاحبه  فعل  مثلما  فعاًل  كونه  الحتمال  قائمًا 
واهلل اعلم - وعليه فالمتابعة في هذا المقام يتقوى 

روايته على سواء. بها الراوي و
بالمتابعة  ية  التسو تدليس  المدلس  ينتفع  و
كانت دون المكان الذي يخشى  القاصرة أيضا إذا 

فيه من وجود التدليس.)٢(
يــه عــن بقيــة،  مثالــه: مــا رواه إســحاق بــن راهو
قــال: حدثنــي أبــو وهــب األســدي قــال حدثنــا نافــع 
عــن ابــن عمــر قــال: ال تحمــدوا إســالم امــرئ حتــى 

ــه.)3( ــوا عقــدة رأي تعرف
أبي  بن  إسحاق  عن  عمرو  بن  اهلل  عبيد  رواه  و

فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي �.
الــرازي: هذا الحديث له علة قل  أبو حاتم  قال 

سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )٢(
سند العكايلة وآخرون. 30٩

بن  الرحمن  عبد  محمد  أبــو  حاتم،  أبــي  البــن  العلل   )3(
الرازي  الحنظلي  التميمي  المنذر  بن  يــس  إدر بن  محمد 
الباحثين  فريق من  أبي حاتم )ت 3٢٧هـ(. تحقيق:  ابن 
بإشراف وعناية د.سعد بن عبد اهلل الحميد، و د. خالد بن 
عبد الرحمن الجريسي، ط/١، مطابع الحميضي، ١٤٢٧ 

هـ - ٢006م. 5/ ٢50 ، )١٩5٧(
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أســدي،  وهــو  وهــب  هــذا  ى  رو فقال:  يفهمها  من 
عمرو  بــن  اهلل  عبيد  كنى  الــولــيــد  بــن  بقية  فــكــان 
وكنيته أبو وهب وهو أسد لكي ال يفطن به حتى إذا 
ترك إسحاق بن أبي فروة من الواسط ال يهتدى له، 
وكان بقية من افعل الناس لهذا، ثم تنبه أبو حاتم 
على الخطا في الرواية على بقية بعد تفقد بقية في 

قوله: حدثنا نافع أو عن نافع.)١(
القسم الثاني: المتابعات التي تتقوى بها الرواية 

دون الراوي.
يتقوى الحديث بالمتابعات ) تامة أو قاصرة ( 
يها من أهل مرتبة االعتبار،  كان راو دون الراوي، إذا 

وكان المتابع مثله - أو أعلى منه.
فعلى سبيل المثال: من قيل فيه صدوق سيء 
لهيعة  كابن  وتعديل(  بين جرح  له  الحفظ )جمع 
فإن  روايته،  على  تامة  متابعة  توبع  لو  فإنه  مثال، 
هذه المتابعة تدل على أنه ضبط الرواية التي نحن 
المتابعة  بهذه  أصبح  أنه  ال  عليها  الحكم  بصدد 
هو  الذي  الحفظ  سوء  عنه  زال  ضابطًا،  حافظًا 
إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك  له،  مالزمًا  وصف 
كثير الخطأ  المجهول، أو المرسل، أو المدلس، أو 
من  أحد  توبع  فإذا   - فيه  خالف  على   - والوهم 

علم  فــي  والكفاية  ٢5١/5؛  حــاتــم،  أبــي  البــن  العلل،   )١(
الرواية، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
اهلل  عبد  أبو  المحقق:  ٤63هـــ(.  )ت  البغدادي  الخطيب 
المكتبة  )د.ط(،  المدني،  حمدي  إبراهيم  و السورقي، 

العلمية - المدينة المنورة. 36٤

فقدت  التي  لأحاديث  متابعة  وجدت  أو  الرواة 
بها  يتقوى  فإنه  والقبول  الصحة  شروط  من  شرطًا 
االعتبار  مرتبة  أهل  من  المتابع  كان  إذا  الحديث 
فما فوقها بشرط أن تسدد المتابعة موضع الضعف 

يته. في اإلسناد المراد تقو
على  توبع  مدلس  الحديث  في  كان  لو  فمثال: 
روايته من قبل مدلسًا آخر وكالهما يروي بالعنعنة 
في  هــم  ممن  أي  تدليسهم  يقبل  ال  ممن  )وكــانــا 
حجر  ابن  ترتيب  بحسب  والرابعة  الثالثة  الطبقة 
لــطــبــقــات الــمــدلــس ( فـــان اإلشـــكـــال الـــواقـــع في 
الحديث  يصح  لم  اجتمعا  لو  بحيث  عنه  الرواية 
المجهول  الحال في  بهما عند ظهورهما، وهكذا 
المتابع  الــتــقــاء  عـــدم  بمعنى  ــمــبــهــم...الــخ،  وال
والمتابع على محل العلة أو الشبهة التي ضعف أو 
ئمة  رد الطريق األول ألجلها كما يستفاد من كالم األ
المرسل  قبول  في  اشترطوا  ولذلك  وتصرفاتهم، 

تعدد مخارجه وتباينها.
القاصــرة  بالمتابعــة  أيضــًا  الحديــث  يتقــوى  و
كانــت  يــه، وهــي متفاوتــة فــي قوتهــا فكلمــا  دون راو
كانــت  إذا  ممــا  يــة،  التقو فــي  أنفــع  كانــت  أقــرب 
ــأن الحديــث لــه أصــل يمكــن  أبعــد إال أنهــا تشــعر ب
يــه متــروكًا أو ضعيفــًا  االعتمــاد عليــه إذا لــم يكــن راو

ضعفــًا شــديدًا ال ينجبــر.)٢(

سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )٢(
سند العكايلة وآخرون. 3١0 -3١١
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بها  يتقوى  ال  التي  المتابعات  الثالث:  القسم 
الراوي وال الرواية:

الحديث  منها  ينتفع  ال  التي  المتابعات  وهي 
وال  الــراوي  آخر: )ال  بتغير  أو  متنًا  أو  بقسميه سندًا 

الرواية(.
قال ابن دقيق العيد في »اإلمام« معقبًا على قول 
البيهقي - في راٍو ضعيف - انه لم يتفرد به، قال: 
ومرتبة  مرتبته  ينظر  حتى  االحتجاج  في  يكفي  »ال 
الرواية  في  يوافق مع غيره  كل من  فليس  مشاركه، 

يكون موجبًا للقوة واالحتجاج«.)١(
ولهذا القسم ثالث حاالت:

الحالة األولى: 	 
الترك  مرتبة  احــان  من  تكون  التي  المتابعات 
ال  هؤالء  متابعات  فان  ناقصة  أم  تامة  كانت  سواء 
ينتفع بها تفرد المتهمين بالكذب، أو المجروحين 
الثقة  يرفع  غيرهم،  يه  يرو ال  بحيث  عدالتهم،  في 

يد ضعف روايتهم. يؤ بحديثهم، و
قال السيوطي رحمه اهلل: »أما الضعيف لفسق 

بغية  حاشيته  مــع  الــهــدايــة  ألحــاديــث  ــة  ــراي ال نصب   )١(
محمد  أبــو  الــديــن  جمال  الزيلعي،  تخريج  فــي  لمعي  األ
ـــ(.  ٧6٢هـ )ت  الزيلعي  محمد  بــن  يــوســف  بــن  اهلل  عبد 
ووضع  صححه  الَبُنوري،  يوسف  محمد  للكتاب:  قدم 
كتاب  )إلى  الفنجاني،  الديوبندي  العزيز  عبد  الحاشية: 
الكاملفوري، تحقيق:  كملها محمد يوسف  الحج(، ثم أ
والنشر،  للطباعة  يــان  الــر مؤسسة  ط/١،  عــوامــة،  محمد 
 - جــدة  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  لبنان؛   - بيروت 

السعودية، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م. ١/١53

إذا  له،  موافقة غيره  فيه  يؤثر  كذبه، فال  أو  الــراوي، 
كان اآلخر مثله، لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر، 
أوال  منكرًا،  كونه  عن  طرقه  بمجموع  يرتقي  نعم، 

أصل له، صرح به شيخ اإلسالم«.)٢(
الــتــرمــذي - رحمة اهلل - في  اشــتــرط  ولــذلــك 
ــه غــيــر متهم  ــ ي كـــون راو الــحــديــث الــحــســن لــغــيــره 

بالكذب، أي باعتبار وصفه.)3(
مثال ذلك: ما أخرجه ابن ماجه في سننه، قال: 
حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا عبد الرزاق 
يد بن علي  أنبأنا إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن ز
عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: 
انكسرت إحدى زندي فسالت النبي � فقال: 
َجَباِئِر«. قال أبو الحسن بن 

ْ
ى ال

َ
ْمَسَح َعل

َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
أ

َ
»ف

سلمة :أنبا الديري، عن عبد الرزاق، نحوه.)٤(
حدثنا  فقال:  السنن  في  الدارقطني  وأخــرجــه 
بن  جعفر  حدثنا  الــصــفــار  محمد  بــن  إسماعيل 
عمران  بن  أبــان  بن  محمد  حدثنا  ــوراث  ال محمد 

يب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن  )٢( تدر
بن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت ٩١١هـ(، تحقيق: أبو 

يابي، دار طيبة. ١٩٤/١ قتيبة نظر محمد الفار
شبير  مسلم،  صحيح  بشرح  الملهم  فتح  موسوعة   )3(
)د.ت(.  اإليمان،  دار  )د.م(،  العثماني.)د.ط(،  أحمد 

٧0/١
)٤( سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجه أبو عبد اهلل 
يني )ت ٢٧3هـ(. تحقيق: شعيب األرنؤوط، وعادل  القزو
اهلل،  حرز  طيف 

ّ
الل وَعبد  بللي،  قره  كامل  د  ومحّمَ مرشد، 

أبــواب  ٢00٩م.   - هـ   ١٤30 العالمية،  الرسالة  دار  ط/١، 
التيمم، باب الحائض تخضب، ١/٤١8 ، )65٧(
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حدثنا  إســرائــيــل  حدثنا  سالم  ابــن  سعيد  حدثنا 
عمرو بن خالد بإسناده مثله.)١(

بن  سعيد  أن  نجد  السابقة،  الطرق  في  بالنظر 
عن  الــروايــة  في  الصنعاني  الــرزاق  عبد  تابع  سالم 
بن خالد  تلقي في عمرو  الروايات  أن  إال  إسرائيل، 
كما قــال الــدارقــطــنــي في  الــوســطــي، وهــو مــتــروك 
وأبو  وكيع  وقال  وابن معين،  السنن، وكذب احمد 

زرعة: يضع الحديث...الخ.
فقال:  الدارقطني  عند  قاصرة  متابعة  توبع  وقد 
حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن علي بن 
يد الصائع - مكة - حدثنا أبو الوليد - وهو خالد  ز
يد، عن أبيه  بن يزيد المكي -، حدثنا الحسن بن ز

عن علي -عليه السالم- به نحوه.
الوليد،  أبــي  طريق  مــن  آخــر  بإسناده  وأخــرجــه 
الرحمن  عبد  حدثنا  اهلل،  عبد  بن  إسحاق  حدثنا 
يد عن أبيه به مثله. بن أبي الموال عن الحسن بن ز
قال الدارقطني: أبو الوليد خالد بن يزيد المكي 
يحيى  و حاتم  أبــا  أن  حجر  ابــن  ــر  وذك ضــعــيــف.)٢( 
عن  الموضوعات  يــروي  حبان:  ابــن  وقــال  كذباه، 

أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،  سنن   )١(
البغدادي  ديــنــار  بــن  النعمان  بــن  مسعود  بــن  مهدي  بــن 
الدارقطني )ت 385هـ(. حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
وعبد  شلبي،  المنعم  عبد  وحــســن  ــؤوط،  ــ االرنـ شعيب 
الرسالة،  اللطيف حرز اهلل، وأحمد برهوم، ط/١، مؤسسة 

بيروت - لبنان، ١٤٢٤ هـ - ٢00٤ م. ٤٢٢/١ ، )8٧٩(
)٢( سنن الدارقطني، ٤٢١/١-٤٢٢

ثبات.)3( اإل
فمتابعته لم تنفع عمرو بن خالد، ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر عقب رواية ابن ماجه والدارقطني: 
»وفي إسناده عمرو بن خالد الوسطي وهو كذاب«، 
أو  آخرين  طريقين  من  والبيهقي  الدارقطني  رواه  و
الضعيفة  الشواهد  نقل مجموعة من  ثم  منه،  هي 
 � النبي  عن  يثبت  »ال  البيهقي:  وقال  قال:  ثم 
في هذا الباب شيء«. وقال النووي: » اتفق الحافظ 

على ضعف حديث علي في هذا«.)٤(
ومثال آخر: حديث »صلوا خلف من قال ال اله 

إال اهلل، وصلوا على من قال ال اله ال اهلل«.
قال ابن حجر: الدارقطني من طريق عثمان ابن 
عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر، وعثمان كذبه 
يحيى بن معين، ومن حديث نافع عنه، وفيه خالد 
بن إسماعيل عن العمري به، وخالد متروك - ووقع 
في الطريق عن أبي الوليد المخزومي، فحاله على 
وهب،  البحتري  أبو  وتابعه   - المقدسي  الضياء 
ابن عمر وفيه  كذب، ومن طريق مجاهد عن  وهو 

الفضل أحمد بن علي بن محمد  أبو  الميزان،  )3( لسان 
تحقيق:  85٢هــــ(.  )ت  العسقالني  حجر  بــن  أحمد  بــن 
دائرة المعارف النظامية - الهند، ط/٢، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بيروت - لبنان، ١3٩0هـ - ١٩١٧م. 38٩/٢
)٤( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 
حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو 
بن  حسن  عاصم  أبــو  تحقيق:  85٢هــــ(،  )ت  العسقالني 
عباس بن قطب، ط/١، مؤسسة قرطبة، مصر، ١٤١6هـ - 

كتاب التيمم، ١/٢60 ١٩٩5م. 
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الطبراني  في  وهو  متروك.  وهو  الفضل  بن  محمد 
أيضا وله طريق أخرى من رواية عثمان لن عبد اهلل 
العثماني عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وعثمان 

رماه ابن عدي بالوضع.)١(
الحالة الثانية:	 

يعتمد  ال  ضعيف  في  تلتقي  التي  المتابعات 
الـــروايـــة على  مـــدار  كـــان  فـــإذا  ــة،  ــروايـ الـ ــي  عليه ف
الضعيف أو المتروك ال يتابع على روايته فال ينتفع 
هو وال روايته من هذه المتابعات التي تلتقي عنده، 
على  مـــداره  كثيرة  بــطــرق  روي  حــديــث  مــن  فكم 

ضعيف أو متروك.)٢(
الحالة الثالثة:	 

المتابعة التي ال تسدد وال تجبر موضع الضعف 
في الرواية المراد طلب المتابعة لها.

كان في اإلسناد راٍو مبهم، تابعه على  فمثاًل إذا 
فإنه  مثله  مبهم  أو  مجهول،  تامة  متابعة  روايــتــه 
المتابعة،  هذه  من  روايته  وال  هو  ينتفع  ال  حينئٍذ 
الحتمال أنه ال يصلح لالعتبار بحديثه، فقد يكون 
متروكا أو كذابًا...الخ، وكذلك الحال في التدليس 
فيه  يخشى  موضع  في  روايته  على  مدلسًا  تابع  إذا 
الراوي وال روايته،  أو ينتفع بها  من وجود ضعيف، 
من  هو  يستفيد  ال  المختلط  ألن  مختلط  وكذلك 
الرواية،  تلك  في  اختالطه،  عدم  بيان  في  التابع 

كتاب صالة الجماعة، ٢/٧5-٧6  )١( المصدر السابق، 
سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )٢(

سند العكايلة وآخرون. 3١٤

ألن األمر بشيء فيه على تالمذته الذين بواسطتهم 
ياته، وهكذا في  يتميز القديم من الحديث، من مرو
كل متابعة تامة أو ناقصة ال ترفع شبهة الضعف في 

الحديث.)3(
: أقسام الشواهد باعتبار أثرها على الحديث:

ً
ثانيا

ية  ببيان أقسام الشواهد، وما ينتفع منها في التقو
في  بالشواهد  اعتنى  ومن  ينتفع،  ال  وما  الحديث 
الترمذي -  ئمة المتقدمين اإلمام  الحديث من األ
رحمه اهلل - حيث يقول عقب الحديث وفي الباب 
عن فالن وفالن وفالن من الصحابة - رضوان اهلل 
عليهم - وتظهر الشواهد بوضوح في صحيح اإلمام 
الواحد أو  مسلم. حيث يورد األحاديث في الباب 
بقوله:  السابق  المتن  ثم يحيل على  األسانيد  يورد 
وتنقسم الشواهد من حيث وجودها على قسمين:

وله  بتمامه.  للحديث  الشواهد  األول:  القسم 
صور عدة:

الشاهد  الحديث  بين  المماثلة  األولى:  الصورة 
والمعنى  اللفظ  حيث  من  له  المشهور  والحديث 
حيث  من  صالحًا  كــان  إذا  الشواهد  أعلى  وهــذا 
الرتبة  في  أعلى  أو  يًا  مساو يكون  بحيث  اإلسناد، 
ينتفع الحديث  الحالة  المشهود له، وفي هذا  من 

بهذا الشاهد.)٤(
من  حديثًا  صحيحه  فــي  مسلم  ــرج  أخ مــثــال: 

)3( المصدر السابق، 3١5
)٤( المصدر السابق، 3١5
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طرق عدة عن ابن عمر - رضي اهلل عنهما- منها: 
سمعت رسول اهلل � يقول: »لكل غادر لواء يوم 

القيامة«.)١(
ــي وائـــل عــن عبد اهلل  أب ــر عقبه حــديــث  ثــم ذك
»لكل  قــال:   � النبي  عن  مسعود(  ابن  )يعني 

غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فالن«.)٢(
قال: »لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به«.)3(

اهلل  رضي  الخدري  سعيد  أبي  حديث  ذكر  ثم 
عنه قال: قال رسول اهلل � »لكل غادر لواء يوم 
 
ً
القيامة يرفع له بقدر غدره، أال وال غادر أعظم غدرا

 
من أمير عامة«. )٤(

األربعة  األحاديث  أن  نلحظ  المثال  هذا  فمن 
تتابعت على الجملة األولى لفظًا ومعنى. 

ــيــة: اتــفــاق الــحــديــث الــشــاهــد  الـــصـــورة الــثــان
للمشهود له في المعنى دون اللفظ.

يًا  والحديث يتقوى بذلك إذا كان الشاهد مساو

العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   )١(
 إلى رسول اهلل � )صحيح مسلم(، مسلم بن الحجاج 
تحقيق:  ٢6١هـــ(.  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو 
محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ط(، دار إحياء التراث العربي، 
كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر،  بيروت - لبنان. 

)١٧35( ، ١360/3
تحريم  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  مسلم،  صحيح   )٢(

الغدر، 3/١36١ ، )١٧36(
تحريم  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  مسلم،  صحيح   )3(

الغدر، 3/١36١ ، )١٧3٧(
تحريم  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  مسلم،  صحيح   )٤(

الغدر، 3/١36١ ، )١٧38(

أو أقوى رتبة.
ــة األولـــــى: يــشــهــد لــبــعــض الــمــعــنــى، أو  الــحــال

للمعنى في الجملة.
كل المعنى ال  الحالة الثانية: أن يكون موافقًا في 

في بعضه.)5(
حديث  من  والترمذي  مسلم  أخرجه  ما  مثال: 
انس بن مالك رضي اهلل عنه قال: »يهرب ابن آدم 
وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص 

على العمر«.)6(
أبي  والــتــرمــذي عــن  الــبــخــاري ومسلم  وأخـــرج 
هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل � قال: »قلب 
الشيخ شاب على حب اثنين: حب العيش أو قال: 

طول الحياة، وحب المال«.)٧(

سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )5(
سند العكايلة وآخرون. 3١٧

الحرص  كراهة  باب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  صحيح   )6(
)سنن  الكبير  الجامع  ؛   )١0٤٧(  ،  ٧٢٤/٢ الدنيا،  على 
بــن مــوســى بن  َســـْورة  بــن  بــن عيسى  الــتــرمــذي(، محمد 
تحقيق:  ٢٧٩هــــ(.  )ت  عيسى  أبــو  الــتــرمــذي،  الضحاك 
بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان، 
١٩٩8م. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل 

)٢٤55( ، ٢١٧/٤ ،�
الحرص  كراهة  باب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  صحيح   )٧(
على الدنيا، ٧٢٤/٢ ، )١0٤6( ؛ وجامع األصول في أحاديث 
الرسول، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  بن  محمد 
التتمة  األرنــؤوط،  القادر  ثير )ت 606هـــ(. تحقيق: عبد  األ
مطبعة   - الحلواني  مكتبة  ط/١،  عيون،  بشير  تحقيق: 

المالح - مكتبة دار البيان. 6٢8/3
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األصــول  جامع  كتاب  المقام  هــذا  في  يخدم  و
كمجمع  لــأبــواب  الجامعة  الكتب  ومثله  كثيرا 

الزوائد ونحوها.
القسم الثاني: الشواهد لجزء من الحديث.

الحديث  مــن  األول  للجزء  يشهد  أن  إمــا  وهــو 
للجزء األخير منه، أو لجملة واحدة منه، فما شهد 
يه مما  كان ضعيفا وجاء ما يقو له من الحديث إذا 
يه أو أعلى منه فيقبل، وما ال يشهد له يتوقف  يساو
كان  يه واهلل اعلم، وهكذا  فيه حتى نجد له ما يقو
ئمة في التعامل مع الشواهد والمتابعات  تصرف األ
فيقوون القدر المشترك فيه بين الشاهد والمشهود 

له.)١(
بن  محمد  بن  احمد  حدثنا  في:  الطبراني  قال 
يحيى بن حمزة قال حدثني أبي، عن أبيه، عن ثور 
يد، عن راشد بن سعد، عن عمرو ابن العاص  بن ز
 

َ
ُكّل َبَياَن 

ْ
قال: سمعت رسول اهلل � يقول: » ِإّنَ ال

ْيَطاِن ».)٢( َبَياِن ُشْعَبٌة ِمَن الّشَ
ْ
ال

إال  ثور  عن  الحديث  هذا  يرِو  لم  الطبراني:  قال 
كما  ضعيف  حمزة  بن  يحيى  و حمزة،  بن  يحيى 
يشهد لحديثه من  قال الهيثمي في المجمع،)3( و

سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )١(
سند العكايلة وآخرون. 3١٧

بن  أيــوب  بن  أحمد  بن  سليمان  األوســـط،  المعجم   )٢(
360هـ(.  )ت  الطبراني  القاسم  أبو  الشامي  اللخمي  مطير 
المحسن  بن محمد، وعبد  تحقيق: طارق بن عوض اهلل 
بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة. ١٩/١ ، )٤٤(
الدين  نور  الحسن  أبو  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع   )3(

جامعه،  فــي  الترمذي  أخــرجــه  مــا  المعنى  حيث 
قال: حدثنا احمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، 
عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن حسان ابن 
عطية، عن أبي أمامة عن النبي � قال: »الَحَياُء 
ُشْعَبَتاِن  َوالَبَياُن  اُء 

َ
َوالَبذ اإِليَماِن،  ِمَن  ُشْعَبَتاِن  َوالِعّيُ 

َفاِق«.)٤( ِمَن الّنِ
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما 

نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف.
)رحمه  البخاري  فإن  المتابعات  في  وكذلك 
اهلل،  عبد  بن  علي  حدثنا  حديث:  في  قــال  اهلل( 
حدثني  قــال  حدثناه  الزهري  قــال  سفيان  حدثنا 
يس سمع عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه  أبو إدر
ى 

َ
َعل ُتَباِيُعوِني 

َ
»أ فقال   � النبي  عند  كنا  قال: 

 آَيَة 
َ
 َتْسِرُقوا، َوَقَرأ

َ
 َتْزُنوا، َوال

َ
 ُتْشِرُكوا ِباهلِل َشْيًئا، َوال

َ
ْن ال

َ
أ

ى ِمْنُكْم 
َ
َمْن َوف

َ
 اآلَيَة - ف

َ
ْفِظ ُسْفَياَن: َقَرأ

َ
ْكَثُر ل

َ
َساِء - َوأ الّنِ

ُعوِقَب 
َ
َصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا ف

َ
ى اهلِل، َوَمْن أ

َ
ْجُرُه َعل

َ
أ

َ
ف

َسَتَرُه 
َ
َصاَب ِمْنَها َشْيًئا ِمْن َذِلَك ف

َ
ُه، َوَمْن أ

َ
اَرٌة ل

َ
َكّف ُهَو 

َ
ف

ُه«.قال 
َ
ِإْن َشاَء َغَفَر ل َبُه َو

َّ
ى اهلِل ِإْن َشاَء َعذ

َ
ُهَو ِإل

َ
اهلُل، ف

تابعه عبد الرزاق عن معمر في »اآلية«.)5(

ـــ(،  80٧هـ )ت  الهيثمي  سليمان  بــن  بكر  ــي  أب بــن  علي 
المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة 

- مصر، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م. ١١6/8
في  حاء  ما  باب  والصلة،  البر  أبواب  الترمذي،  سنن   )٤(

العي، ٤٤3/3 ، )٢0٢٧(
رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع   )5(
بن  محمد  البخاري(،  )صحيح  وأيامه  وسننه   � اهلل 
إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي. تحقيق: محمد 
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فنالحظ أن البخاري دقق فيما تابعه، ولم يترك 
الشواهد،  في  الحال  وكذلك  تقييد،  بــدون  األمــر 
الحديث  الحكم على  بد منه عند  ال  وهو ملحظ 
وتــتــرتــب عــلــى مــالحــظــة ذلـــك الــحــكــم بــالــشــذوذ 
لها،  يشهد  ما  يــأِت  لم  التي  لفاظ  األ بعض  على 
كلمة  يــادة  ز أو  الـــرأس،  مسح  في  التثليث  مثل: 
على  فريضة  العلم  »طلب  حديث:  في  »مسلمة« 
الكثيرة،  األمثلة  من  ذلك  غير  إلى  مسلم«...  كل 
يادة »إنك ال تخلف الميعاد« في الدعاء  كما في ز

عقب األذان.)١(
المبحث الرابع	 
وذكر 	  والشواهد  والمتابعات  االعتبار  شروط 

أمثلة عليها
المطلب األول: 	 
شروط االعتبار والمتابعات والشواهد	 

: شروط االعتبار:
ً
أوال

له شرط واحد وهو أن تكون العواضد المطلوبة 
الــروايــة  دائـــرة  فــي  ملمسه  مــا  حــديــث  فــي  تتبعها 
أسانيدها ومتونها دون التفات إلى غيرها فالبد من 
ية بإسناد يمكن النظر في أحوال  كونها مسندة مرو

)مصورة  النجاة  طــوق  دار  ط/١،  الناصر،  ناصر  بن  زهير 
الباقي(،  عبد  فــؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن 
الُمْؤِمَناُت  َجاَءَك  }ِإَذا  باب  القران،  تفسير  كتاب  ١٤٢٢هـ. 

ُيَباِيْعَنَك{، ١50/6، ) ٤8٩٤(
سلطان  األسانيد،  ودراســة  التخريج  فن  في  الواضح   )١(

سند العكايلة وآخرون. 3١8

رواته وال يصح تتبع العواضد خارج هذه الدائرة.)٢(
والشواهد  المتابعات  بين  المشتركة  الشروط 
أو  المتابعة  راوي  يكون  أن  وهــو  واحــد  شــرط  هــي 
لالنجبار،  حديثة  يصلح  ضعيفًا  أو  ثقة  الشاهد 
وكونه ثقة مما ال اختالف فيه أن يعود أما الضعيف 
روايــة  بمجموع  القوة  لحصول  حديثه  يــورد  فإنما 

الضعفاء إذا تابع بعضهم بعضا.)3(
 ولهذا يدخل في باب المتابعة واالستشهاد من 
ال يحتج بحديثه على االنفراد بل يكون معدودًا في 

الضعفاء. 
: الشروط المختصة بالمتابعات:

ً
ثانيا

١- الشروط االسنادية: 
هو اتحاد الصحابي وقد ذكره األبناسي وتعقب 
اختلف  بما  للمتابعة  تمثيله  على  الصالح  ابــن 

صحابية.)٤(
2- الشروط المتينة: 

الصحابي  عــن  الــمــدوي  الحديث  يكون  بــان 
المتابعة  نفسه هو عين الحديث الذي طلبت له 

للسخاوي.  الحديث،  ألفية  بشرح  المغيث  فتح   )٢(
صالح  بن  طاهر  ــر،  ث األ أصــول  في  النظر  وتوجيه  ؛   ٢0٩/١
مكتبة  ط/١،  غــدة،  أبــو  الفتاح  عبد  تحقيق:  الجزائري. 

المطبوعات الحديثة، ١١٤6هـ. ٤٩٤/١
الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  الراوي، عبد  يب  )3( تدر
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط/٢، مكتبة الرياض 

الحديثة، ١٤08هـ. ١/٤5 
تحقيق:  األبناسي.  موسى  بن  إبراهيم  الفياح،  الشذا   )٤(

صالح مجتبى، ط/١، مكتبة الرشد، ١٤١8هـ. ١/١٩0
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وال يضر تفسير يسير.)١(
ويشترط في إثبات المتابعة أمور منها:

١- صحة اإلسناد إلى المتابع والمتابع.
وليس  إليهما،  محفوظة  الــروايــة  تكون  أن   -٢
ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أو عن أحدهما، 

فتكون منكرة ال أصل لها.
3- أن يكون كل من المتابع والمتبوع قد سمعا 
يته  رو على  اتفقا  الــذي  الشيخ  من  الحديث  هذا 
يسمع  لــم  كالهما  أو  أحدهما  كــان  إذا  أمــا  عنه، 

الحديث منه فال تثبت هذه المتابعة.)٢(
: الشروط المختصة بالشواهد:

ً
ثالثا

١- الشروط االسنادية:
الحديث  يــكــون  بــأن  الصحابي  اخــتــالف  هــو 
المطلوب شاهده مع غيره من رواية صحابين اثنين 

ى الثاني حديث آخر.)3( ى أحدهما حديثًا ورو رو
2- الشروط المتنية:

هو أن تكون األحاديث دائرة في فلك واحد إما 

)١( ينظر: المقنع في علوم الحديث، سراج الدين عمر بن 
تحقيق:  80٤هـــ(.  المصري)ت  الشافعي  أحمد  بن  علي 
للنشر،  فـــوز  دار  ط/١،  الــجــديــع،  يــوســف  ــن  ب اهلل  عــبــد 
أصــول  فــي  النظر  وتوجيه  ؛   ١8٩/١ ـــ.  ١٤١3هــ السعودية، 
يب الراوي،  ثر، طاهر بن صالح الجزائري. ٤٩٤/١ ؛ وتدر األ

للسيوطي، ١/٢٤5 
ية األحاديث بالشواهد والمتبعات،  )٢( اإلرشادات في تقو
أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد، ط/١، مكتبة ابن 

تيمية، ١٤١٧هـ - ١٩٩8م. 6٤
للسخاوي.  الحديث،  ألفية  بشرح  المغيث  فتح   )3(

٢0٩/١

المعنى  باتفاق  أو  والمعنى جميعًا،  اللفظ   باتفاق 
فقط.)٤(
المطلب الثاني: 	 
شروط المتابع للمتابع بالنظر إلى متن	 

عــرفــنــا فــيــمــا ســبــق أن الــمــتــابــعــة هـــو اتــحــاد 
في  المتابع  شــارك  المتابع  كــان  فــإن  الصحابي، 
فإنها  فوقه  كــان  إن  و تــامــة،  متابعة  فانه  شيخه، 
يكون  أن  الحديث  متن  فــي  أمــا  قــاصــرة،  متابعة 

المتابع، هو متن المتابع وله ثالث حاالت:
المتابع  فــي  المتن  يــكــون  أن  ــى:  ــ األول الــحــالــة 

والمتابع مماثاًل لفظًا ومعنى، وتحته صورتان:
١- المماثلة.

مــن متن  ــول  أطــ الــمــتــابــع  مــتــن  يــكــون  أن   -٢
المتابع.)5(

أمثله على المماثلة:	 
١.ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن 
خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن 
قال  مالك  بــن  انــس  عــن  المزني  اهلل  عبد  بــن  بكر 
َهاِئِر، 

َ
ِبالّظ  � اهلِل  َرُســوِل  َف 

ْ
َخل ْيَنا 

َّ
َصل ِإَذا  ا  »ُكّنَ  :

َقاَء الَحّرِ «)6(، خالد ابن عبد  ى ِثَياِبَنا اّتِ
َ
َسَجْدَنا َعل

َ
ف

الرحمن ابن بكير السلمي أبو أمية البصري صدوق 

ثر، البن الحنبلي. 6٤ ثر في صفوة علوم األ )٤( قفو األ
)5( دراسة األسانيد، ٢١0

)6( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب وقت 
الظهر عند الزوال، ١/ ١١٤ ، )5٤٢(
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يخطىء)١(، وتابعة بشر أخرجه البخاري بسنده عن 
بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان، عن 
ي  ِ

ّ
ا ُنَصل بكر بن عبد اهلل عن انس بن مالك قال: »ُكّنَ

ِة 
َ

ِمْن ِشّد ْوِب 
َ
الّث َحُدَنا َطَرَف 

َ
أ َيَضُع 

َ
ف ِبّيِ �  الّنَ َمَع 

ُجوِد«.)٢( الَحّرِ ِفي َمَكاِن الّسُ
بسنده عن  اإلمام احمد في مسنده  واخرج   .٢
النبي  أتى  قال  جابر  عن  سفيان  أبي  عن  األعمش 
� رجل فقال: يا رسول اهلل ما الموجبتان؟ قال: 
َة، َوَمْن َماَت  َجّنَ

ْ
 ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل ال

َ
»َمْن َماَت ال

اَر«.)3( ُيْشِرُك ِباهلِل َدَخَل الّنَ
واخــرج عــن ســفيان بــن عيينــة عــن عمــرو يعنــي 
ابــن دينــار قــال ســمعت جابــر بــن عبــد اهلل يقــول: أنــا 
مــن شــهد معــاذًا حيــن حضرتــه الوفاة يقول اكتشــفوا 
عنــي ســجف القبــة أحدثكــم حديثــا ســمعته مــن 
رســول اهلل � وقــال مــرة: أخبركــم بشــيء ســمعته 
لــم يمنعنــي أن أحدثكمــوه  مــن رســول اهلل � 
 

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
ــِهَد أ ــْن َش ــول: »َم ــمعته يق ــوا، س إال تتكل

بــن  بــن علــي  أبــو الفضــل أحمــد  يــب التهذيــب،  )١( تقر
العســقالني )ت 85٢هـــ(،  بــن حجــر  أحمــد  بــن  محمــد 
يا، ١٤06  تحقيــق: محمــد عوامــة، ط/١ ، دار الرشــيد، ســور

١8٩  .١٩86  -
السجود  بــاب  الــصــالة،  كتاب   ، البخاري  صحيح   )٢(

على الثوب في شدة الحر، ١/ 86 )385(
)3( مسند أحمد، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هالل بن أسد الشيباني )ت ٢٤١هـ(. تحقيق: شعيب 
األرنــؤوط، وعادل مرشد، وآخــرون، إشراف: د. عبد اهلل بن 
١٤٢١هـ -  الرسالة،  التركي، ط/١، مؤسسة  المحسن  عبد 

٢00١م. ٢3/ 3٧5 )١5٢00(

ــْم َيْدُخــِل 
َ
ِبــِه، ل

ْ
ْو َيِقيًنــا ِمــْن َقل

َ
ِبــِه، أ

ْ
اهلُل ُمْخِلًصــا ِمــْن َقل

ــْم 
َ
ــَة َول َجّنَ

ْ
ًة: »َدَخــَل ال  َمــّرَ

َ
ــَة« َوَقــال َجّنَ

ْ
ْو َدَخــَل ال

َ
ــاَر ، أ الّنَ

ــاُر«. )٤( ــُه الّنَ َتَمّسَ
األعمش  عــن  بسند  أحمد  اإلمـــام  وأخــرجــه   .3
قال: سمعت رسول اهلل  أبي سفيان عن جابر  عن 
 

َّ
َحُدُكْم ِإال

َ
 َيُموَتّنَ أ

َ
� قبل موته بثالث يقول: »ال

أبو سفيان طلحة  «،)5( فيه  ــّنَ
َ

الــّظ ِبــاهلِل  ُيْحِسُن  َوُهــَو 
ى يعن، ولكن تابعه  رو ابن نافع وهو صدوق،)6(، و
المكي وهو  ابن تدرس  ابن مسلم  الزبير محمد  أبو 

صدوق يدلس إال انه صرح بالسماع.)٧(
اخبرني  جريج  عن  بسنده  احمد  األمــام  أخــرج 
يقول سمعت  اهلل  بن عبد  انه سمع جابر  الزبير  أبو 
 َوُهَو ُيْحِسُن 

َّ
َحُدُكْم ِإال

َ
 َيُموَتّنَ أ

َ
رسول اهلل �: »ال

ِه«.)8( ّنَ ِبَرّبِ
َ

الّظ
مثال على متن المتابع أطول من متن المتابع:

قال اإلمام احمد: حدثنا حجاج قال ابن جريج: 
اخبرني أبو الزبير، انه سمع جابر بن عبد اهلل، يقول: 
بشهر:  يموت  أن  قبل  يقول   � النبي  سمعت 
اهلِل،  ِعْنَد  ُمَها 

ْ
ِعل ــَمــا 

َ
ِإّن َو ــاَعــِة،  الــّسَ َعــِن  وِني 

ُ
ل
َ
»َتْسأ

َمْنُفوَسٍة  َنْفٍس  ِمْن  ْرِض 
َ ْ
األ َظْهِر  ى 

َ
َعل َما  ِباهلِل  ْقِسُم 

ُ
َوأ

)٤( مسند أحمد، 36/ 38١ ) ٢٢060(
)5( مسند أحمد، ٢٢/ ٢8 )١٤١٢5(

)6( تقريب التهذيب، ٢83
)٧( تقريب التهذيب، 506 ؛ ودراسة األسانيد، ٢١١ - ٢١٢

)8( مسند أحمد، ٢٢/ 366 )١٤٤8١(
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ْيَها ِماَئُة َسَنٍة«.)١(
َ
ِتي َعل

ْ
َيْوَم َيأ

ْ
ال

ية حدثنا األعمش عن أبي  وقال: حدثنا أبو معاو
سفيان عن جابر قال: قال رسول اهلل �: »َما ِمْن 

ْيَها ِماَئُة َسَنٍة«.)٢(
َ
ِتي َعل

ْ
َنْفٍس َمْنُفوَسٍة َيأ

الحالة الثانية:	 
أن يكون متن المتابع جزء من متن المتابع بشرط 

 له، وله ثالث صور: 
ً
أن يكون مغايرا

١- أن يكون المشاركة بين المتابع والمتابع في 
صدر الحديث.

٢- أن تكون المشاركة في الجزء األخير.
3- أن تكون المشاركة في أثناء الحديث.

ففي هذه الصورة ال تنفع المتابعة إال في القدر 
المشترك.)3(

مثال الصورة األولى:	 
حدثنــا  قــال:  مســنده  فــي  الحميــدي  أخــرج 
ســفيان، قــال: حدثنــا أبــو الزبيــر، عــن جابــر أن النبــي 
ْفَضــُل 

َ
ِقَيــاِم، َوأ

ْ
 ال

ُ
ــاَلِة: ُطــول ْفَضــُل الّصَ

َ
� قــال: »أ

ْفَضــُل 
َ
يــَق َدُمــُه، َوُعِقــَر َجــَواُدُه، َوأ ْهِر

ُ
ِجَهــاِد: َمــْن أ

ْ
ال

ــِر  ــْن َظْه ــِه َع ُق ِب
َ

ــّد ــا َتَص ، َوَم ــّلِ ُمِق
ْ
ــُد ال ــِة: ُجْه َدَق الّصَ

ِغًنــى«.)٤(

)١( مسند أحمد، ٢3/ 335 )١5١٢8(
)٢( مسند أحمد، ٢٢/ ٢٧0 )١٤3٧٢(

)3( دراسة األسانيد،٢١3
)٤( مسند الحميدي، أبو بكر عبد اهلل بن الزبير بن عيسى 
)ت  المكي  الحميدي  األســـدي  القرشي  اهلل  عبيد  بــن 
٢١٩هـ(. حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد 
يا، ١٩٩6م. ٢/  السقا، دمشق - سور دار  اَرانّي، ط/١، 

َ
الّد

فــي هــذا الحديــث اتفــق علــى أفضــل الصــالة 
أمــا  المتقــدم،  الحديــث  صــدر  وهــو  والجهــاد، 
المتابعــة ففيــة ابــن أبــي ليلــى، وهــو صــدوق ســيء 
الفــظ جــدا، )5( ســفيان بــن عيينــة وهــو ثقــة حافــظ 

إمــام حجــة. )6(
مثال الصورة الثانية:	 

عن  األعمش  عن  بسنده  احمد  ــام  اإلم أخــرج 
رجل   � النبي  أتى  قال  جابر  عن  سفيان  أبي 
فقال: يا رسول اهلل ما الموجبتان؟ قال: »َمْن َماَت 
ُيْشِرُك  َماَت  َوَمْن  َة،  َجّنَ

ْ
ال َدَخَل  َشْيًئا  ِباهلِل  ُيْشِرُك   

َ
ال

اَر«.)٧( ِباهلِل َدَخَل الّنَ
ألبي  نافع  بن  طلحة  سفيان  أبــي  متابعة  وفيه 

الزبير.
مثال الصورة الثالثة:	 

عن  األعمش  عن  بسنده  احمد  اإلمــام  أخرجه 
 � للنبي  رجل  قال  قال:  جابر  عن  سفيان  أبي 
ُمْسِلُموَن ِمْن 

ْ
َم ال

َ
ْن َيْسل

َ
أي اإلسالم أفضل؟ قال: »أ

َيِدَك«.)8( َو ِلَساِنَك، 
فيه متابعة أبي سفيان ألبي الزبير.

الحالة الثالثة:	 
أن يختلف متن المتابع عن متن المتابع لفظًا 

)١3١3( ، 3٤6
)5( تقريب التهذيب، ٤٩3
)6( المصدر السابق، ٢٤5

)٧( مسند أحمد، ٢3/ 3٧5 ، )١5٢00(
)8( مسند أحمد، ٢3/ ٢٤3 ، )١٤٩٩5(
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يتفق  أن  واحــدة:  صــورة  وفيه  تامًا  اختالفًا  ومعنى 
يختلف في المتن  المتابع والمتابع في اإلسناد، و
فيروي  ياًل  طو الحديث  يكون  كــان  ومعنى  لفظًا 

المتابع أوله والمتابع آخره.)١(
مثاله: قال اإلمام احمد: حدثنا محمد بن جعفر 
أبي  بن  سالم  عن  مرة  بن  عمرو  عن  شعبة  حدثنا 
الجعد قال: سالت جابر بن عبد اهلل عن أصحاب 
ا  ُكّنَ َكَفاَنا، 

َ
ل ٍف 

ْ
ل
َ
أ ِماَئَة  ا  ُكّنَ ْو 

َ
الشجرة، قال: فقال: »ل

ًفا َوَخْمَس ِماَئٍة«.)٢(
ْ
ل
َ
أ

اخبرني  شعبة  حــدثــنــا  هــاشــم  حــدثــنــا  ــال:  ــ وق
عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
فجهشنا  بالحديبية  عطش  أصبنا  قــال  اهلل  عبد 
فقال  ماء  فيه  تور  يديه  بين  و  � اهلل  رســول  إلى 
 :

َ
وا ِبْسِم اهلِل« ، َقال

ُ
بأصابعه هكذا فيها وقال: »ُخذ

َها ُعُيوٌن،  ّنَ
َ
َكأ َصاِبِعِه 

َ
ُل ِمْن َبْيِن أ

َّ
َماُء َيَتَخل

ْ
َفَجَعَل ال

َفَوِسَعَنا، َوَكَفاَنا » وقال حصين في حديثه: َفَشِرْبَنا 
َنا.)3(

ْ
أ

َ
َوَتَوّض

المطلب الثالث: 	 
أمثلة االعتبار والمتابعات والشواهد 	 
مثال االعتبار:	 

أن يروي حماد بن سلمة حديثًا لم يتابع عليه، 
عن  هريرة،  أبي  عن  سيرين،  أبن  عن  أيــوب،   عن 
أيوب،  ثقة غير  ى ذلك  النبي � فينظر هل رو

)١( دراسة األسانيد، ٢١٤
)٢( مسند أحمد، ٢٢/ 8٧ )١٤١8١(

)3( مسند أحمد، ٢3/ ١١٤ ، )١٤806(

أصاًل  للخبر  أن  علم  وجد  فإن  ؟  سيرين  أبن  عن 
ابن  غير  فثقة  ذلـــك،  يــوجــد  لــم  وأن  إلــيــه،  يــرجــع 
إال فصحابي غير أبي  سيرين رواه عن أبي هريرة، و
هريرة رواه عن النبي � ، فأي ذلك وجد ، ُيعلم 

إال فال.)٤( بِه أن للحديث أصاًل يرجع إليه و
وهو  أيــوب  عن  حماد  غير  يه  يرو أن  والمتابعة: 
 � النبي  عن  هريرة  أبي  غير  أو  التامة  المتابعة 
األولى  على  تقصر  ولكن  متابعة  يسمى  هذا  فكل 
كم في المدخل  يسمى الحا بحسب بعدها منها و
وقد  المتابعة  تطلب  فاالعتبار  شاهدا  المتابعة 

علمت وهي.)5(
ى حماد بن سلمة عن  فالمتابعات في أن يرو
أبي هريرة رضي  أيوب عن محمد بن سيرين عن 
اهلل عنه عن النبي � حديثًا، فإن رواه غير حماد 
عن أيوب أو غير أيوب عن محمد. أو غير محمد 
عن أبي هريرة، أو يروي أبو هريرة رضي اهلل عنه عن 

النبي �.)6(
رواه  ولكن  ــوب،  أي أحــد غيره عن  يــروه  لم  فــإن 
أو  هــريــرة،  ــي  أب عــن  أو  سيرين،  ــن  اب عــن  بعضهم 
رواه غير أبي هريرة عن النبي محمد � فذلك 

ُيعرف بمقدمة ابن الصالح، ١٧3  )٤( علوم الحديث، و
)5( المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ٩5
أبو  الحديث،  علوم  اختصار  إلى  الحثيث  الباعث   )6(
ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الــفــداء 
كر،  شا محمد  أحمد  المحقق:  ٧٧٤هـــ(.  )ت  الدمشقي 

ط/٢، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 5٩
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يطلق عليه اسم المتابعة القاصرة، ألنها تقصر عن 
أن  يجوز  و عنها،  بعدها  بحسب  األولــى  المتابعة 

يسمى ذلك بالشاهد.
من  وجه  من  أصال  الحديث  ذلك  يــرِو  لم  فإن 
بمعناه،  آخر  حديث  ى  رو لكن  المذكورة  الوجوه 

فذلك الشاهد من غير متابعة.
فإن لم يرِو بمعناه حديث أخر، فقد تحقق فيه 
إلى  ذلــك  عند  ينقسم  و حينئذ،  المطلق  التفرد 
هذا:  مثل  في  قالوا  إذا  و مــردود،  وغير  منكر  مــردود 
)تفرد به أبو هريرة رضي اهلل عنه، وتفرد به عن أبي 
هريرة ابن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، 
وتفرد به عن أيوب حماد بن سليمة ( كان في ذلك 

إشعار بانتفاء وجود المتابعات فيه (.)١(
ابــن حجــر مثــاال فيــه المتابعــة  وذكــر الحافــظ 
مــا  القاصــرة والمشــاهد، وهــو:  التامــة، والمتابعــة 
رواه الشــافعي فــي )األم( عــن مالــك عــن عبــد اهلل 
ــْهُر 

َ
بــن دينــا عــن بــن عمــر أن رســول اهلل �: »الّش

 
َ

، َوال
َ

ل
َ

ــال ِه
ْ
ــَرُوا ال ــى َت ــوا َحّتَ  َتُصوُم

َ
ــال

َ
ــُروَن، ف ــٌع َوِعْش ِتْس

َة 
َ

ِعــّد
ْ
ــوا ال

ُ
ْكِمل

َ
أ

َ
ْيُكــْم ف

َ
ــِإْن ُغــّمَ َعل

َ
ــى َتــَرْوُه، ف ُتْفِطــُروا َحّتَ

ِثيــَن«.)٢(
َ

َثال
فالمتابعة التامة: ما رواه البخاري عن عبد اهلل 
ِإْن ُغّمَ 

َ
بن مسلمة عن مالك بإسناد نفسه، وفيه: »ف

)١( ينظر: مقدمة ابن صالح، ٢٤٧ - ٢٤8 
العيدين،  كتاب  السندي.  بترتيب  الشافعي،  )٢( مسند 

كتاب الصيام الكبير، ١03 ومن 

ِثيَن«.)3( َة َثاَل
َ

وا الِعّد
ُ
ْكِمل

َ
أ

َ
ْيُكْم ف

َ
َعل

من  خزيمة  ابــن  رواه  فما  الــقــاصــرة:  فالمتابعة 
ــن مــحــمــد، عــن أبــيــه محمد بن  طــريــق عــاصــم ب
لوا  »فكّمِ بلفظ:  عمر،  بن  اهلل  عبد  جده  عن  يد،  ز

ثين«.)٤( ثال
روايــة  من  النسائي  رواه  فيما  فهو  الشاهد:  أمــا 
النبي  عــن   ، عباس  ابــن  ،عــن  ُحنين  بــن  محمد 
� فذكر مثل حديث عبد اهلل بن دينار عن ابن 

عمر فهذا باللفظ .
أما المعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد 
َي عليكم  ياد ، عن أبي هريرة ، بلفظ: »فإن ُغّمِ بن ز

ثين«.)5( َة شْعباَن ثال
َ

وا ِعّد
ُ
ْكِمل

َ
أ

َ
ف

عيينه  بن  سفيان  حديث  من  ينا  رو آخر:  مثال 
عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
قد  إهابها  اخــذوا  »لو  قــال:   � النبي  أن  عباس 

دبغوه، فانتفعوا به«.)6(

النبي  قول  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  صحيح   )3(
ْيُتُموُه 

َ
َرأ ِإَذا  َو َفُصوُموا،   

َ
الِهاَلل ْيــُتــُم 

َ
َرأ »ِإَذا   :  � محمد 

ْفِطُروا« ، 3/ ٢٧ ، )١808(
َ
َفأ

طــحــان.  مــحــمــود  ــديـــث،  ــحـ الـ مــصــطــلــح  تــيــســيــر   )٤(
العربية  المملكة   - الــريــاض  المعارف،  مكتبة  ط/8، 

السعودية،١٤0٧هـ - ١٩8٧م. ١٧٩
الفكر في مصطلح أهل  النظر في توضيح نخبة  )5( نزهة 

ثر، ٩0 األ
)6( السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
٤58هـ(.  )ت  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني  الُخْسَرْوِجردي 
الكتب  دار  ط/3،  عــطــا،  الــقــادر  عبد  محمد  تحقيق: 
كتاب  م.   ٢003  - هـــ   ١٤٢٤ لبنان،   - بــيــروت  العلمية، 



3٨7
»اإلعتبار والمتابعات والشواهد أقسامها وُشروطها )دراسة وتطبيق(«

أ.م.د. محمد صفاء جاسم

يذكر  ولم  عطاء،  عن  عمر  عن  جريح  ابن  رواه  و
فيه الدباغ، فذكر الحافظ احمد البيهقي لحديث 

ابن عيينة متابعًا وشاهدًا.
يد تابعه عن عطاء،  أما المتابع: فإن أسامه بن ز
ى بــإســنــاده عــن أســامــه عــن عــطــاء عــن ابــن  رو و
عباس أن رسول اهلل � قال: »أال نزعتم جلدها 

فدبغتموه فاستمعتم به؟«.)١( 
وعله  بن  الرحمن  عبد  فحديث  الشاهد:  وأمــا 
: »أيما  عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل � 

إهاب دبغ فقد طهر«.)٢(
المبحث الخامس	 
والفرق 	  والشواهد  والمتابعات  االعتبار  فوائد 

استعمال  فــي  والتفريط  ــراط  ــ واإلف بينهما، 
المتابعات

المطلب األول: 	 
فوائد االعتبار والمتابعات والشواهد.	 

: فوائد االعتبار:
ً
أوال

ية  لتقو تــصــلــح  ــي  ــت ال الـــطـــرق  عــلــى  ــوقـــوف  الـ
لذا  ية  للتقو يصلح  ال  ومــا  الضعيفة،  األحــاديــث 
لالعتبار،  صالح  هذا  الحديث:  أهل  يقول  أحيانًا 

الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، ٢٤/١ )٤٧(
جلد  طهارة  باب  الطهارة،  كتاب  السابق،  المصدر   )١(

الميتة بالدبغ، ١/١6 ، )٤٩(
جلد  طهارة  باب   ، الطهارة  كتاب  السابق،  المصدر   )٢(

الميتة بالدبغ، ١/٢5 ، )٢٩(

وهذا غير صالح لالعتبار.)3(
من  هو  هل  الحديث  هذا  نوع  ُيعلم  وباالعتبار 
واحــد  طــريــق  لــه  ،وهـــل  ــاد  اآلحـ ،أو  المتواتر  قبيل 
كثر من طريق ، فيكون من  فيسمى غريب ، أو لُه أ

قبيل العزيز أو المشهور .
يساعد أيضًا في التعرف على علة، وهو ما عبر  و
عنه اإلمام ابن المديني بقولة )الباب إذا لم تجمع 

طرقه، لم يتبين خطؤه(.)٤(
: الفوائد المختصة بالمتابعات والشواهد:

ً
ثانيا

مما يستفاد من البحث عن المتابعات والشواهد 
ما يأتي:

 
ً
مقبوال يصير  أن  إلى  يته  وتقو الضعيف  رفع   -١

محتجًا بِه.
٢- إزالة الغرابة عن الحديث.

3- بيان موافقته ألصول الشريعة وقواعدها.
ــرواة.  ــ ــالف وتــكــافــؤ ال ــت ٤- الــتــرجــيــح عــن االخ
تقتصر  ال  والمتابعات  بالشواهد  الحديث  ية  فتقو
على الضعيف، بل تشمل الصحيح أيضًا، ولهذا 
يستفاد منهما  قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل: )و

ية(. التقو
في  المدلسين  ســمــاعــات  على  ــوقــوف  ال  -5
ــرواة،  ال أسماء  من  يتفق  ما  وتمييز  الطرق،  بعض 

وتقييد المهمل وتبيين المبهم.

.www.alukah.net :3( أحاديث الشواهد والمتابعات(

.articles.islamweb.net :يب )٤( موقع مقاالت إسالم و
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تظهر  ال  ربما  التي  الخفية  العلل  كشف   -6
للناظر بمجرد النظر إلسناد واحد.

كان في اإلسناد رجل  فبجمع الطرق يتبين إن 
كان فيه اختالف في رفعه ووقفه،  أدخل فيه أو إن 
كان  كان فيه تعارض في وصله أو إرساله أو  أو إن 
ولم  ــرواة  ال أحــد  بها  تفرد  متنه  في  ــادة  ي ز الحديث 

يتابع عليهما.)١(
سند  فمثاًل  الضعيف،  ضعف  بها  ينجبر   -٧
فيرتقي  ــر،  آخـ وتــابــعــة صـــدوق  رجــل صـــدوق  فيه 

الحديث إلى الصحة.
 رجل صدوق + تابع صدوق = حديث صحيح
8- سند فيه رجل مقبول )ومعنى مقبول عند 
فلين(  إال  و توبع  أذا  مقبول  أنه  حجر  ابن  عند  آخر 
تابعة المقبول صدق فيرتقي الحديث إلى الصحة.
حسن  حديث   = مقبول  تابع   + مقبول  رجــل 

لغيرة
رجل مقبول + تابع صدوق = حديث صحيح

٩- إذا تابع مقبول ضعيف فيرتقي إلى الحسن.
رجل مقبول + تابع ضعيف = حديث الحسن

كل الطــرق بهــا ضعيــف )لكنــه  كانــت  ١0-إذا 
بالمتابعــات  الضعيــف  هــذا  فينجــز  يســير( 

)٢ والشــواهد.)

www. والــشــواهــد  بالمتابعات  ية  التقو عــن  نــبــذة   )١(
alwaraqat.net

في  ــة  وأجــوب أسئلة  مــع  الــحــديــث  علل  ــرح  ش ينظر:   )٢(
ــعــدوي.  ال مصطفى  اهلل  عــبــد  أبـــو  الــحــديــث،  مصطلح 

ية،  التسو تدليس  يدلس  الـــراوي  كــان  ١١-إذا 
يــدلــس فــي هذا  لــم  ــه  أن ــام على  ت لــه متابع  ووجـــد 

الحديث.
قد  أنــه  وذلــك  الخطأ،  احتمال  يقلل  ــه  ١٢-أنـ
فعنٍد  اإلسناد  من  شيء  األحيان  بعض  في  يسقط 
يكن  لم  إذا  و السقوط،  هــذا  يظهر  المتابع  وجــود 
كد ســالمــة اإلســنــاد والــمــتــن من  فــإنــه تتأ كــذلــك 

الخطأ.)3(
إذا  المردود  الحديث  ية  تقو ذلك:  على  وعالوة 
أو  الجهالة  أو  اإلسناد  في  سقوط  بسبب  الــرد  كان 
كذب  كان الرد بسبب  الطعن في الضبط، أما إذا 

الراوي أو فسقه فإنها ال تقبل.
المطلب الثاني: 	 
ــيــن االعـــتـــبـــار وبـــيـــن الــمــتــابــعــات 	  ــرق ب ــفـ الـ

والشواهد.
ــرق بـــيـــن االعـــتـــبـــار مــــن جــهــة،  ــفــ ــ ــل ال ــاصـ حـ
والمتابعات والشواهد من جهة أخرى، كالفرق بين 
والمتابعات  وسيلة  فاالعتبار  والمقصد،  الوسيلة 

والشواهد مقصد.)٤(

)د.ط(، دار ابن رجب، مصر. 6٧ 
)3( دراسة األسانيد، ٢0٩

بدر  اهلل  عبد  أبــو  الــصــالح،  ابــن  مقدمة  على  النكت   )٤(
الشافعي  الزركشي  بــهــادر  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد  الــديــن 
بال  محمد  بن  العابدين  يــن  ز د.  تحقيق:  ـــ(.  ٧٩٤هـ )ت 
فريج، ط/١، أضواء السلف، الرياض - المملكة العربية 

السعودية، ١٤١٩هـ - ١٩٩8م. ٢/١٧0
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المتابعــة  إلــى  التواصــل  هيئــة  هــو  فاالعتبــار 
كمــا ُعلــم ممــا تقــدم، وهيئــة التواصــل  والشــاهد - 
ليــس  بذلــك  فهــَو   

الشــيء،)١( غيــر  الشــيء  إلــى 
 فهــو فــي حيــز والمتابعــة والشــاهد 

قســيمًا لهمــا، )٢(

 
فــي حيــز آخــر.)3(

كــون  ــشــاهــد فـــي  وتــخــتــلــف الــمــتــابــعــة عـــن ال
الشاهد  أمــا  فيهما،  واحـــد  الصحابي  المتابعة 
عن  بالرواية  يختص  فالتابع  يختلف،  فالصحابي 
نفس الصحابي، والشاهد بالرواية عن غيره، وهذا 

عند الجمهور.
التابع  فخصوا  والشاهد  التابع  بين  القوم  وفرق 
النبي  عن  الحديث  لفظ  الــروايــة  على  بالموافقة 
كان من رواية ذلك الصحابي أو غيره،  � سواء 

وخصوا الشاهد بالموافقة في المعنى.)٤(

الفكر،  نخبه  شـــرح  شـــرح  والــــدرر  الــيــواقــيــت  يــنــظــر:   )١(
بيع  الرؤوف المناوي. تحقيق: أبي عبد اهلل ر محمد عبد 
 - الرياض  الرشد،  مكتبه  ط/١،  السعودي،  محمد  بن 

المملكة العربية السعودية. ٢٤٤/١-٢٤3
يب الراوي، ١/٢٤0 )٢( ينظر: فتح المغيث، ٢0٧/١ ؛ وتدر
الفضل  أبو  الصالح،  ابن  كتاب  على  النكت  ينظر:   )3(
العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد 
المدخلي،  بن هادي عمير  بيع  ر )ت: 85٢هـــ(، تحقيق: 
اإلســالمــيــة،  بالجامعة  العلمي  البحث  عــمــادة  ط/١، 
 - ١٤0٤هـــ  السعودية،  العربية  المملكة   - المنورة  المدينة 

١٩8٤م. ٢/ 68١
محمد  الدين  نــور  الحديث،  علوم  في  النقد  منهج   )٤(
يا، ١٤١8هـ  عنتر الحلبي. ط/3، دار الفكر، دمشق - سور

- ١٩٩٧م. ١/٤٢0 

المطلب الثالث: 	 
اإلفراط والتفريط في استعمال المتابعات.	 

بعضهم  يــكــون  المتابعات  استعمال  فــي  إن 
المتابع  يحشر  فالمفرط  المفرط  وبعضهم  المفرط 
إذا  و بلغ،  مــا  الصحة  فــي  بلغ  إن  و الحديث  فــي 
البخاري  بفعل  احتج  معترض،  عليه  اعــتــرض 
ذكر  في  جهله  على  يــدل  وهــذا  تعالى،  اهلل  رحمه 
يذكر جميع  ثم  الحديث  فيأخذ  البخاري لذلك، 
من تابعه من رواة من أول سند إلى آخره، ولو أشار 
إلــى من أخــرج أحاديثهم لكان  ــرواة و ال إلــى هــؤالء 
ثم  الصحابي  عن  يه  يرو من  يذكر  بأن  بذلك  أولــى 
كان ثمة فائدة تترتب على  التابعي وهكذا، إال إذا 

ذكر المتابع.
البخاري  كــالم  على  تعقبه  في   

الــمــزي)5( قــال 
الفزاري  الحكم  بن  أسماء  ترجمة  في  ذكره  الذي 
لم  آخر  وحديثًا  الحديث،  هذا  إال  يرو  لم  قــال:  إذ 
صحة  في  يقدح  ال  هــذا  المزي  قــال  عليه،  يتابع 
الحديث ألن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة 

مغلطاي  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  إكمال   )5(
 بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي 
أبو عبد  المحقق:  الدين )ت ٧6٢هـــ(.  اهلل عالء  أبو عبد 
إبراهيم،  بن  أسامة  محمد  وأبو  محمد،  بن  عادل  الرحمن 
والنشر، ١٤٢٢ هـ   - ٢00١  للطباعة  الحديثة  الفاروق  ط/١، 
ينظر: وتهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد  م. ١36/٢ ؛ و
)ت  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن 
الهند،  النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  ط/١،  85٢هـ(، 

١3٢6هـ. ٢6٧/١
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كل حديث.
ثة أقسام: وأما المفرط فإنه ينقسم على ثال

القسم األول:	 
يحكم على الحديث قد تعددت طرقه وكثرت، 
حتى إنه أصبح في الحكم المستفيض، فيحكم 

عليه بالضعف، ألنه وجد في أحد رواته ضعفًا.
تقصي  عليه  يجب  الــحــديــث  فــي  والــبــاحــث 
بقوله  يكتفي  أن  يجوز  وال  ذلــك،  أمكنه  ما  الطرق 
استفرغ  إذا  إال  ضعيف،  السند  بــهــذا  الحديث 
عن  والتفتيش  البحث  في  نفسه  واتعب  جهده، 
طرق أخرى للحديث الذي بين يديه، فمتى عجز 
السند  بهذا  الحديث  يقول  أن  له  جاز  العثور  عن 
كذا، أما أن يقول ذلك من غير بحث وال تفتيش فإنه 
ال يجوز أن يحكم على سند الحديث بالضعيف.

القسم الثاني:	 
طرقه  تعددت  حديث  على  يحكم  أن  أراد  إذا 
تجده  مثاًل  والضعيف  والصحيح  الحسن  ،وفيها 
بين  يقول في طريق واحد: هذا حديث صحيح، و
الثاني، فيقول  يأتي إلى الطريق  ئل صحته، ثم  دال

بين أسبابه. الحديث ضعيف، و
يأتي إلى الطريق الثالث، فيقول هذا الحديث  و
حسن وهكذا، والمتن واحد فيحكم على الحديث 
وقد  بالحسن،  ومــرة  بالضعف  ومــرة  بالصحة  مــرة 
ئمة  األ أحد  فيه  ذكر  واحــد،  طريق  في  ذلك  يفعل 
ياًل في اإلسناد، ولو  ضعيفًا ثم قرنه بثقة، أو ذكر تحو
جمع طرق الحديث ثم تفحصها ثم أصدر حكمًا 

الطرق  تلك  في  النظر  بعد  الحديث  على  ــدًا  واح
مجتمعة لكان أولى.

القسم الثالث:	 
فيأتي  المتابعة  مــوضــع  إلــى  لــتــفــات  اال عــدم 
فإذا  رواته ضعيف،  إلى حديث ما أحد  المشتغل 
الضعيف،  هذا  على  مــداره  آخر  طريق  من  وجــده 
لكنه يروي عنه راٍو آخر غير األول، قال له متابع أو 

متابعات إذا تعدد الرواة عن ذلك الضعيف.
فإنك  قــاصــرة  لكنها  متابعة  هــنــاك  كــان  إن  و
كالمه، ألن الغاية من ذلك  تجده ال يبين هذا في 
بالتامة  حاصلة  وصحته  الــحــديــث  صحة  هــي 

والقاصرة.
وعند  متابعات،  له  يقول  أن  ذلك  من  وأدهــى 
إنما  البحث عن ذلك ال تجد له متابعًا واحــدًا، و
تجد المخالف، وذلك أنه اختلف في إسناد ذلك 
يين وهذا  كثر ذكروا الواسطة بين راو الحديث، فاأل
يذكر  ولم  ضعيف  السند  في  عنده  الــذي  ــراوي  ال
الواسطة فيقول فالن ضعيف إال أن له متابعات أو 
كابن  االختالف الذي جعله من رواية صحابي آخر 

عمر مثال والذي عنده من حديث ابن عباس.
كثر،  فأ طريقين  للحديث  وجــد  إذا  مــن  وثمة 
معين،  كتاب  حديث  على  يحكم  أن  يريد  وهــو 
أتــى مــن طريق  والــحــديــث فــي ذلــك الكتاب قــد 
ضعيف، لكن له طريق أو طرق أخرى صحيحة، 
ضعيف،  السند  بهذا  الحديث  أن  يبين  ال  فإنه 
لوروده  الصحة،  إلى  الضعف  انتقاله من  يبين  وال 
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الضعف  من  انتقاله  يبين  إنما  و الطرق  تلك  من 
يبين  إنما  و الطرق،  تلك  لوروده من  الصحة،  إلى 
يشير إلى  ضعفه ثم يقول: الحديث حسن لغيره، و
الضعيف  من  الحديث  انتقال  يمنع  ألنه  الطرق، 
الحديث:  مراتب  في  متدرج  غير  الصحيح  إلــى 

الضعيف ثم الحسن ثم الصحيح.
العقل  على  يعتمد  ال  الفن  هــذا  فــي  والعمل 
إنما يجب الوقوف فيه على حدود ما رسمه أئمة  و

هذا الشأن.
 من 

ً
فاسدا قاله هؤالء وجدناه  ما  إلى  نظرنا  إذا  و

وجهين:
مع  الضعيف  حــديــث  هــو  لغيره  الحسن   -١
الطريقين  فــي  الــضــعــيــف  ــان  كـ إذا  الــضــعــيــف، 
محتماًل، واألمر هنا ليس كذلك، إذ أن في المسألة 

ضعيفًا وثقة.
يعمل به علماء هذا  ٢- أنه مخالف لما يقوله و

الشأن، وأنه تحكم بمجرد العقل وال دليل عليه.)١(

* * *

)١( ينظر: دراسة األسانيد، ٢03 - ٢06

الخاتمة

أحمد الباري سبحانه وتعالى الذي وفقني لما 
األخيرة  خالصتي  فأضع  البحث،  هذا  في  قدمته 
بعد المشوار الذي سرت به بين تفكر وجمع مادة 
ممتعة  رحــلــة  كــانــت  فقد  أبــذلــتــه  مــا  لتقديم  فــي 
وجاهدة، ولم يكن هذا بالجهد القليل وال أستطيع 

أن أدعي فيه الكمال.
لكن لنا عذرنا أننا بذلنا فيه عصارة جهدنا فإن 
إن  إليه فذلك هدفنا، و وفقنا اهلل إصابة ما هدفنا 
أخطئنا فقد نلنا شرف المحاولة والتعليم، وأخيرًا 
بعد أن أبحرنا في هذا المجال الممتع نأمل من اهلل 

أن ينال قبولكم وأن يلقى االستحسان منكم.
ــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا في  ومـــن أهـــم الــنــتــائــج ال

البحث:
١- إن االعتبار ليس قسمًا للمتابعات والشواهد 
ــطــريــق إلـــى الــبــحــث عـــن الــمــتــابــعــات  بـــل هـــو ال

والشواهد.
المتابعات  أسانيد  في  يكون  ال  أن  ينبغي   -٢
والشواهد تداخل ليصح أن تعد متابعات وشواهد.
والشواهد  اإلســنــاد  فــي  تكون  المتابعات   -3

تكون في المتون.
المتابعة  قسمين  على  المتابعات  تقسم   -٤

التامة والمتابعة القاصرة.
5- نلجأ لالعتبارات عندما يزول الحديث عن 
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إلى  يصل  ولم  بإنفراده،  والقبول  االحتجاج  درجة 
درجة الترك.

6- إن فائدة االعتبار والمتابعات والشواهد هو 
ية الحديث. تقو

المتابعات  اعــتــبــار  هــو  االعــتــبــار  أقــســام   -٧
واعتبار الشواهد.

ية  معنو لفظية  شواهد  هو  الشواهد  أقسام   -8
ولفظية فقط.

والشواهد  بالمتابعات  المختصة  الشروط   -٩
اإلسنادية والمتنية.

الــمــتــابــعــات  ــيــن  ب الــمــشــتــركــة  الـــشـــروط   -١0
والشواهد هو أن يكون راوي المتابعة أو الشاهد ثقة 

أو ضعيفًا يصلح حديثة لإنجبار وكونه ثقة.
المتابعات  فـي  الــنــص  يــكــون  أن  يجب   -١١
يته،  والشواهد مشتماًل على ما في األصل المراد تقو

وال يكفي اشتماله على بعضه. 
١٢-جواز إطالق اسم الشواهد على المتابعات 
آمن  أو  اللغوي  المعنى  يــد  أر حيثما  وبالعكس، 

لتباس.  اال
والشاهد  المتابعة  بين  الفرق  أســاس  إن   -١3
أما الشاهد  هو أن األول يرجع إلى صحابي واحد، 

فينبغي اختالف الصحابي.
١٤- يتبين لنا جليًا أثر المتابعات والشواهد في 
إثراء علوم الحديث بما لها من فوائد، والسيما فـي 
كيد من سالمة الرواية من تطرق الخلل، ووقوع  التأ

الوهم.

في  والمخالفة  الموافقة  أثــر  إلــى  التنبيه   -١5
الحكم على المتابعة. 

نبينا  على  كثيرًا  تسليمًا  وسلم  اللهم  وصلى 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

* * *
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المصادر والمراجع

بالشواهد  األحاديث  ية  تقو في  اإلرشـــادات   -١
والــمــتــبــعــات، أبــو مــعــاذ طـــارق بــن عــوض اهلل بن 
 - ١٤١٧هـــــ  تيمية،  ابـــن  مكتبة  ط/١،  مــحــمــد، 

١٩٩8م.
٢- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 
مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري 
)ت  الــديــن  عــالء  اهلل  عبد  أبــو  الحنفي  الحكري 
 ٧6٢هـ(. المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، 
الــفــاروق  إبــراهــيــم، ط/١،  بــن  أســامــة  وأبـــو محمد 

الحديثة للطباعة والنشر، ١٤٢٢ هـ   - ٢00١ م.
اخــتــصــار علوم  إلـــى  الــحــثــيــث  الــبــاعــث   -3
كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبــو  الحديث، 
ـــ(.  الــقــرشــي الــبــصــري ثــم الــدمــشــقــي )ت ٧٧٤هــ
الكتب  كر، ط/٢، دار  المحقق: أحمد محمد شا

العلمية، بيروت - لبنان.
٤- تحرير علوم الحديث، عبد اهلل بن يوسف 
لبنان،   - بيروت  الريان،  مؤسسة  ط/١،  الجديع، 

١٤٢٤هـ - ٢003م.
النواوي،  تقريب  شرح  في  الــراوي  يب  تدر  -5
السيوطي  الدين  جالل  بكر  أبي  بن  الرحمن   عبد 
نــظــر محمد  قــتــيــبــة  أبـــو  تــحــقــيــق:  ٩١١هـــــــ(،  )ت 

يابي، دار طيبة. الفار
بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  ــراوي،  ال يب  تدر  -6

اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  تحقيق  السيوطي، 
ط/٢، مكتبة الرياض الحديثة، ١٤08هـ.

يــفــات، الــســيــد الــشــريــف عــلــي بن  ٧- الــتــعــر
وضــع  الــجــرجــانــي،  الحسيني  عــلــي  ــن  ب محمد 
الــســود،  عــيــون  بــاســل  محمد  وفــهــارســه:  حواشيه 
لبنان،   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  ط/٢، 

١٤٢٤هـ - ٢003م.
بن  أحمد  الفضل  أبــو  التهذيب،  تقريب   -8
العسقالني  حجر  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن  علي 
دار   ، ط/١  عوامة،  محمد  تحقيق:  85٢هـــ(.  )ت 

يا، ١٤06 - ١٩86. الرشيد، سور
أحــاديــث  تخريج  فــي  الحبير  التلخيص   -٩
بن  علي  بــن  أحــمــد  الفضل  ــو  أب الكبير،  الــرافــعــي 
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 85٢هـ(، 
قطب،  بن  عباس  بن  حسن  عاصم  أبــو  تحقيق: 

ط/١، مؤسسة قرطبة، مصر، ١٤١6هـ - ١٩٩5م.
بن  أحمد  الفضل  أبــو  التهذيب،  تهذيب   -١0
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 
النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  ط/١،  85٢هـ(، 

الهند، ١3٢6هـ.
بن  طــاهــر  ثـــر،  األ أصـــول  فــي  النظر  توجيه   -١١
غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  الجزائري.  صالح 

ط/١، مكتبة المطبوعات الحديثة، ١١٤6هـ.
يــف،  الــتــعــار مــهــمــات  عــلــى  الــتــوقــيــف   -١٢
تاج  بن  ــرؤوف  ال بعبد  المدعو  محمد  الدين  يــن  ز
الــحــدادي  العابدين  يــن  ز بــن  علي  بــن  العارفين 
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عالم  ط/١،  ـــ(.  )ت١03١هــ القاهري  المناوي  ثم 
الكتب، القاهرة - مصر، ١٤١0هـ - ١٩٩0م.

حفص  أبـــو  الــحــديــث،  مصطلح  ١3-تــيــســيــر 
مــحــمــود بــن أحــمــد بــن مــحــمــود طــحــان. ط/8، 
العربية  المملكة   - الــريــاض  الــمــعــارف،  مكتبة 

السعودية،١٤0٧هـ - ١٩8٧م.
الــشــاهــد  أحـــكـــام  فـــي  الــيــانــعــة  ــثــمــار  ال  -١٤
ــبــاري  والــمــتــابــعــة، مــحــمــود مــحــمــد أبـــو عــبــد ال
لنيل  مــقــتــضــيــات  ــق  وفـ الــشــبــلــي.  الــصــومــالــي 
 ، اإلسالمية  الدراسات  في  الماجستير  الدرجة 

.٢005 نوفمبر،  يقيا،  أفر جنوب  بجامعة 
١5- جامع األصول في أحاديث الرسول، مجد 
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  بن 
األرنؤوط،  القادر  عبد  تحقيق:  606هـــ(.  )ت  ثير  األ
التتمة تحقيق: بشير عيون، ط/١، مكتبة الحلواني 

- مطبعة المالح - مكتبة دار البيان.
محمد  الترمذي(،  )سنن  الكبير  الجامع   -١6
بــن عــيــســى بــن َســـــْورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك 
بشار  تحقيق:  ٢٧٩هـــ(.  )ت  عيسى  أبو  الترمذي، 
عــواد مــعــروف، دار الــغــرب اإلســالمــي، بــيــروت - 

لبنان، ١٩٩8م.
المختصر  الصحيح  المسند  الــجــامــع   -١٧
)صحيح  وأيامه  وسننه   � اهلل  رســول  أمــور  من 
أبـــو عــبــد اهلل  بــن إســمــاعــيــل  ــبــخــاري(، محمد  ال
ناصر  الجعفي. تحقيق: محمد زهير بن  البخاري 

عن  )مــصــورة  الــنــجــاة  طــوق  دار  ط/١،  الــنــاصــر، 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 

١٤٢٢هـ.
ــيــد، الــشــيــخ الــدكــتــور أبــو  ــة األســان ــ ١8- دراس
العثيم  محمد  بن  الرحمن  عبد  العزيز  عبد  أيمن 
وصاحبه عطا اهلل بن عبد الغفار بن فيض أبو مطيع 
المملكة  السلف،  السندي. ط/١، مكتبة أضواء 

العربية السعودية - الرياض، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
إبراهيم   ، الحديث  المصطلح  في  دراسة   -١٩
النعمة. ط/١، مطبعة الزهراء الحديثة المحدودة، 
 - هـــ   ١٤05 النجفي،  شـــارع  الــمــوصــل،   - الــعــراق 

١٩85م.
ابــن  يــد  يــز ــن  ب مــاجــه، محمد  ابـــن  ٢0- ســنــن 
يني )ت ٢٧3هـ(. تحقيق:  ماجه أبو عبد اهلل القزو
كامل قره  د  شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، ومحّمَ
الرسالة  دار  ط/١،  اهلل،  حرز  طيف 

ّ
الل وَعبد  بللي، 

العالمية، ١٤30 هـ - ٢00٩م.
٢١- سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر 
بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
البغدادي الدارقطني )ت 385هـ(. حققه وضبط 
عبد  وحسن  ــؤوط،  االرن شعيب  عليه:  وعلق  نصه 
وأحمد  اهلل،  حــرز  اللطيف  وعبد  شلبي،  المنعم 
لبنان،   - بيروت  الرسالة،  مؤسسة  ط/١،  برهوم، 

١٤٢٤ هـ - ٢00٤ م.
بن  الحسين  بن  أحمد  الكبرى،  السنن   -٢٢
بكر  أبو  الخراساني  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي 
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البيهقي )ت ٤58هـ(. تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا، ط/3، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

١٤٢٤ هـ - ٢003 م.
٢3- الشذا الفياح، إبراهيم بن موسى االبناسي. 
الرشد،  مكتبة  ط/١،  مجتبى،  صــالح  تحقيق: 

١٤١8هـ.
إبراهيم  الحديث،  علوم  اختصار  شــرح   -٢٤
بتنسيقه وفهرسته أسامة بن  عبد اهلل الالحم. قام 

الزهراء - لملتقى أهل الحديث.
الــحــديــث  فـــي  الــســيــوطــي  ألــفــيــة  ٢5- شـــرح 
ر  َر

ُ
الــّد نظم  بشرح  الــَوَطــر  ذوي  »إسعاف  المسمى 

علي  العالمة  ابــن  محمد  الشيخ  ثـــر«،  األ علم  في 
الولوي. ط/١، مكتبة  ثيوبي  األ ابن موسى  آدم  بن 
ثرية، المدينة المنورة - المملكة العربية  الغرباء األ

السعودية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩3م.
٢6- شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في 
مصطلح الحديث، أبو عبد اهلل مصطفى العدوي. 

)د.ط(، دار ابن رجب، مصر.
ثر،  ٢٧- شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األ
أبو  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد 
الفضل العسقالني )ت85٢هـ(. مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي، مصر، ١353هـ - ١٩3٤م.
بن  الحسين  بن  أحمد  اإليــمــان،  شعب   -٢8
علي بن موسى أبو بكر البيهقي ت ٤58هـ. تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول، ط/١، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١0هـ - ١٩8٩م.

إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  صحيح   -٢٩
محمد  تحقيق:  الجعفي،  البخاري  اهلل  عبد  أبــو 
النجاة  طــوق  دار  ط/١،  الــنــاصــر،  ناصر  بــن  زهير 
فؤاد  ترقيم محمد  بإضافة  السلطانية  )مصورة عن 

عبد الباقي(، ١٤٢٢هـ.
عبد  محمد  ــو  أب حــاتــم،  ــي  أب ــن  الب العلل   -30
يس بن المنذر التميمي  الرحمن بن محمد بن إدر
ـــ(.  حــاتــم )ت 3٢٧هـ أبــي  ــن  اب الـــرازي  الحنظلي 
وعناية  بــإشــراف  الباحثين  مــن  فــريــق  تحقيق: 
عبد  بن  خالد  د.  و  الحميد،  اهلل  عبد  بن  د.سعد 
الحميضي،  مطابع  ط/١،  الجريسي،  الرحمن 

١٤٢٧ هـ - ٢006م.
ابن  بمقدمة  ــعــرف  ُي و الــحــديــث،  عــلــوم   -3١
الرحمن  عبد  بن  عثمان  الحافظ  اإلمــام  الصالح، 
ري )ت 6٤3هــــ(.  الــشــهــرزو الــديــن  تقي  أبــو عمرو 
الكتب  دار  ط/١،  الفحل،  ياسين  ماهر  تحقيق: 

العلمية، بيروت - لبنان ، ١٤٢3 هـ - ٢00٢م.
ابن  بمقدمة  ــعــرف  ُي و الــحــديــث،  عــلــوم   -3٢
الرحمن  عبد  بن  عثمان  الحافظ  اإلمــام  الصالح، 
ري )ت 6٤3هــــ(.  الــشــهــرزو الــديــن  تقي  أبــو عمرو 
يا؛ دار الفكر  تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، سور

المعاصر، بيروت - لبنان، ١٤06هـ - ١٩86م.
الحديث،  ألفية  بــشــرح  المغيث  فتح   -33
محمد  الخير  أبي  الدين  شمس  المؤرخ  الحافظ 
الشافعي )ت٩0٢هـ(.  السخاوي  الرحمن  بن عبد 
تحقيق: د.عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن 
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آل  فهيد  بــن  اهلل  عبد  بــن  د.مــحــمــد  و  الخضير، 
فهيد، ط/١، مكتبة دار المنهاج، المملكة العربية 

السعودية - الرياض، ١٤٢6هـ.
ــر، محمد  ثـ األ عــلــوم  فــي صــفــوة  ثـــر  األ قفو   -3٤
الحنفي  القادري  الحلبي  يوسف  بن  إبراهيم  بن 
تحقيق:  الحنبلي.  ابــن  بـ  المعروف  الدين  رضــي 
المطبوعات  مكتبة  ط/٢،  غدة،  أبو  الفتاح  عبد 

اإلسالمية، ١٤08هـ.
أحمد  بكر  أبــو  الــروايــة،  علم  في  الكفاية   -35
الخطيب  مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن 
اهلل  عبد  أبــو  المحقق:  ٤63هــــ(.  )ت  الــبــغــدادي 
)د.ط(،  الــمــدنــي،  حمدي  إبــراهــيــم  و الــســورقــي، 

المكتبة العلمية - المدينة المنورة.
علي  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -36
األنــصــاري  منظور  ــن  اب الــديــن  جــمــال  الفضل  ــو  أب
األفريقي )ت٧١١هـ(. ط/3، دار صادر، بيروت - 

لبنان،١٤١٤هـ.
بن  أحــمــد  الفضل  أبــو  الــمــيــزان،  لــســان   -3٧
العسقالني  حجر  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن  علي 
النظامية  المعارف  ــرة  دائ تحقيق:  85٢هــــ(.  )ت 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط/٢،  الهند،   -

بيروت - لبنان، ١3٩0هـ - ١٩١٧م.
38- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن 
الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور 
القدسي،  الدين  حسام  المحقق:  ـــ(،  80٧ه )ت 
مكتبة القدسي، القاهرة - مصر، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م.

المسند،  من  المختصر  من  المختصر   -3٩
محمد بن إسحاق بن خزيمة )ت 3١١(. تحقيق: 
المكتب  ط/٢،  األعــظــمــي،  مصطفى  مــحــمــد 

اإلسالمي، ١٤١٢هـ.
٤0- مسند أحمد، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت ٢٤١هـ(. 
تحقيق: شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، 
التركي،  المحسن  عبد  بــن  اهلل  عبد  د.  ــراف:  إشـ

ط/١، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ - ٢00١م.
٤١- مسند الحميدي، أبو بكر عبد اهلل بن الزبير 
بن عيسى بن عبيد اهلل القرشي األسدي الحميدي 
المكي )ت ٢١٩هـ(. حقق نصوصه وخرج أحاديثه: 
السقا،  دار  ط/١،  اَرانـــّي، 

َ
الـــّد أســد  سليم  حسن 

يا، ١٩٩6م. دمشق - سور
بن  يــس  إدر بن  محمد  الشافعي،  مسند   -٤٢
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 
)ت  الشافعي  المطلبي  اهلل  عبد  أبــو  مناف  عبد 
عابد  محمد  الفقهية:  األبــواب  على  رتبه  ٢0٤هـــ(. 
السندي، )د.ط(، دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان. ١3٧0هـ - ١٩5١م.
بنقل  الــمــخــتــصــر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد   -٤3
�)صحيح  اهلل  رســول  إلــى  العدل  عن  العدل 
القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  مسلم(، 
فؤاد  محمد  تحقيق:  ٢6١هــــ(.  )ت:  النيسابوري 
العربي،  التراث  إحياء  دار  )د.ط(،  الباقي،  عبد 

بيروت - لبنان.
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أحمد  بــن  سليمان  األوســــط،  المعجم   -٤٤
القاسم  أبــو  الشامي  اللخمي  مطير  بن  أيــوب  بن 
عوض  بن  طارق  تحقيق:  360هـ(.  )ت  الطبراني 
اهلل بـــن مــحــمــد، وعــبــد الــمــحــســن بـــن إبــراهــيــم 

الحسيني، دار الحرمين - القاهرة.
الحسين  بن  أحمد  ــار،  ث واآل السنن  معرفة   -٤5
أبو  الخراساني  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن 
بكر البيهقي )ت: ٤58هـ(. تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي، ط/١، جامعة الدراسات اإلسالمية 
)دمــشــق  قــتــيــبــة  دار  كــســتــان(؛  بــا  - )كـــراتـــشـــي 
-بيروت(؛ دار الوعي )حلب - دمشق(؛ دار الوفاء 

)المنصورة - القاهرة(، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.
الدين  سراج  الحديث،  علوم  في  المقنع   -٤6
المصري)ت  الشافعي  أحمد  بــن  علي  بــن  عمر 
الجديع،  يوسف  بــن  اهلل  عبد  تحقيق:  80٤هــــ(. 

ط/١، دار فوز للنشر، السعودية، ١٤١3هـ.
الرحمن  المغيث، محمد بن عبد  ٤٧- منتج 
دار  ط/١،  حرشافي،  محمد  تحقيق:  السخاوي. 

الكتب العلمية، ١٤03هـ.
٤8- منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين 
محمد عنتر الحلبي. ط/3، دار الفكر، دمشق - 

يا، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م. سور
٤٩- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل 
بن جماعة أبو عبد اهلل الكناني الحموي الشافعي 
عبد  الــديــن  محيي  د.  تحقيق:  ـــ(.  ــ ٧33ه )ت 

دمــشــق -  الــفــكــر،  دار  رمــضــان، ط/٢،  الــرحــمــن 
يا، ١٤06هـ. سور

بن  إبراهيم  بن  محمد   ، الـــراوي  المهنل   -50
الفكر،  دار  الدين رمضان،  جماعة. تحقيق محي 

١٤0١هـ .
صحيح  بــشــرح  الــمــلــهــم  فــتــح  مــوســوعــة   -5١
مسلم، شبير أحمد العثماني.)د.ط(، )د.م(، دار 

اإليمان، )د.ت(.
في  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  نزهة   -5٢
بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  ثر،  األ أهل  مصطلح 
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 85٢هـ(. 
ط/١،  الرحيلي،  اهلل  ضيف  بن  اهلل  عبد  تحقيق: 

مطبعة سفير، الرياض - السعودية، ١٤٢٢هـ.
53- نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته 
لمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو  بغية األ
محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت 
الَبُنوري،  يوسف  محمد  للكتاب:  قدم  ٧6٢هـ(. 
الديوبندي  العزيز  عبد  الحاشية:  ووضع  صححه 
كملها محمد  كتاب الحج(، ثم أ الفنجاني، )إلى 
عــوامــة،  محمد  تحقيق:  الــكــامــلــفــوري،  يــوســف 
بيروت  والنشر،  للطباعة  يــان  الــر مؤسسة  ط/١، 
 - جــدة  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  لبنان؛   -

السعودية، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م.
لفية،  األ الــشــرح  فــي  بما  الوفية  النكت   -5٤
تحقيق:  البقاعي.  عمر  بن  إبراهيم  الدين  برهان 
ماهر ياسين الفحل، ط/١، مكتبة الرشيد، ١٤٢8هـ 
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- ٢00٧م.
أبو  الــصــالح،  ابــن  كــتــاب  على  النكت   -55
بن  أحمد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  أحمد  الفضل 
بيع  ر تحقيق:  85٢هــــ(،  )ت:  العسقالني  حجر 
بن هادي عمير المدخلي، ط/١، عمادة البحث 
 - المنورة  المدينة  اإلسالمية،  بالجامعة  العلمي 

المملكة العربية السعودية، ١٤0٤هـ - ١٩8٤م.
56- النكت على مقدمة ابن الصالح، أبو عبد 
اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي 
العابدين  ين  ز د.  تحقيق:  ٧٩٤هـ(.  )ت  الشافعي 
بن محمد بال فريج، ط/١، أضواء السلف، الرياض 

- المملكة العربية السعودية، ١٤١٩هـ - ١٩٩8م.
5٧- الواضح في فن التخريج ودراسة األسانيد، 
سلطان سند العكايلة وآخرون. مراجعة د. محمود 
الــحــامــد، عــمــان -  دار  عــبــيــدات، ط/٢،  نـــادي 

األردن، ٢00٤م. 
الفكر،  اليواقيت والدرر شرح شرح نخبه   -58
عبد  أبي  تحقيق:  المناوي.  الــرؤوف  عبد  محمد 
مكتبه  ط/١،  الــســعــودي،  محمد  بــن  بــيــع  ر اهلل 

الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية.
العالمية  الــمــعــلــومــات  شبكة  مــن  الــمــصــادر 

)االنترنيت (: 
1.www.ahlalhdeeth.com

٢. أحاديث الشواهد والمتابعات.
 www.alukah.net

3. شرح اختصار علوم الحديث، اإلمام بن كثير 

)ت ٧٧٤هـ(، الشارح: عبد الكريم بن عبد اهلل بن 
عبد الرحمن بن حمد الخضير، دروس مفرغة من 

 islamport.com.موقع الشيخ الخضير
يب. ٤.موقع مقاالت إسالم و

articles.islamweb.net
ية بالمتابعات والشواهد 5.نبذة عن التقو

 www.alwaraqat.net

* * *


