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املرتوك
إذا كان سبب الطعن يف الراوي هو التهمة ابلكذب -وهو السبب الثاين -مسي حديثه :املرتوك.
* -تعريفه :هو احلديث الذي يف إسناده را ٍو متهم ابلكذب.
* -أسباب اهتام الراوي ابلكذب:
أسباب اهتام الراوي ابلكذب أحد أمرين؛ مها:
أ -أال يروى ذلك احلديث إال من جهته ،ويكون خمالفا للقواعد املعلومة.
ب -أن يعرف الراوي ابلكذب يف كالمه العادي ،لكن مل يظهر منه الكذب يف احلديث النبوي.
* -مثاله:

حديث عمرو بن مِشْ ٍر ا ْْلُْع مف ّي الكويف ،عن جابر ،عن أيب الطفيل ،عن علي وعمار قاال :كان النيب صلى

هللا عليه وسلم يقنت يف الفجر ،ويكرب يوم عرفة من صالة الغداة ،ويقطع صالة العصر آخر أايم
التشريق .وقد قال النسائي والدارقطين وغريمها من عمرو بن مِشْ ٍر" :مرتوك احلديث".
* -رتبته:

إن شر الضعيف املوضوع ،ويليه املرتوك ،مث املنكر ،مث املعلل ،مث املدرج ،مث املقلوب ،مث املضطرب.
ال ُْم ْن َكر
إذا كان سبب الطعن يف الراوي فحش الغلط ،أو كثرة الغفلة ،أو الفسق -وهو السبب الثالث والرابع
واخلامس -فحديثه يسمى ال ُْم ْن َكر.
* -تعريفه:
ب -اصطالحا :عرف علماء احلديث املنكر بتعريفات متعددة ،أشهرها :تعريفان ،ومها:
 -1هو احلديث الذي يف إسناده را ٍو فحش غلطه ،أو كثرت غفلته ،أو ظهر فسقه.
 -2هو ما رواه الضعيف خمالفا ملا رواه الثقة.
* -الفرق بينه وبني الشاذ:
أ -أن الشاذ ما رواه املقبول خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه.
ب -أن املنكر ما رواه الضعيف خمالفا ملا رواه الثقة.
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إهنما يشرتكان يف اشرتاط املخالفة ،ويفرتقان يف أن الشاذ راويه مقبول ،واملنكر راويه ضعيف.
ب بْ من َحبم ٍ
* -مثاله :ما رواه ابن أيب حامت من طريق ُحبَ يمّ م
الزَّايت ،عن أيب إسحاق ،عن ال َْع ْي َزا مر بْ من
يب َّ
حريْ ٍ
ث  ،عن ابن عباس ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال" :من أقام الصالة ،وآتى الزكاة ،وحج البيت ،وصام ،وقرى
َُ
الضعيف دخل اْلنة" .قال أبو حامت" :هو منكر؛ ألن غريه من الثقات رواه عن أيب إسحاق موقوفا،

وهو املعروف".
* -رتبته :إن املنكر من أنواع الضعيف جدا؛ ألنه إما راوية ضعيف موصوف بفحش الغلط ،أو كثرة
الغفلة ،أو الفسق ،وإما راوية ضعيف خمالف يف روايته تلك لرواية الثقة ،وكال القسمني فيه ضعف
شديد ،لذلك مر بنا يف حبث "املرتوك" أن املنكر أييت يف شدة الضعف بعد مرتبة املرتوك.
ال َْم ْع ُروف
* -تعريفه :ما رواه الثقة خمالفا ملا رواه الضعيف.فهو مقابل للمنكر
* -مثاله :أما مثاله فهو املثال الثاين الذي مر يف نوع املنكر ،وهو" :من أقام الصالة ،وآتى الزكاة،
وحج البيت ،وصام ،وقرى الضيف ،دخل اْلنة" .لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفًا على ابن
عباس ،أي أنه من كالم ابن عباس ،وليس من كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو عكس رواية ُحبَ يمّب الذي رواه

مرفوعا؛ ألن ابن أيب حامت قال -بعد أن ساق حديث حبيب املرفوع" :هو منكر؛ ألن غريه من الثقات
رواه عن أيب إسحاق موقوفًا ،وهو املعروف".
الشاذ واحملفوظ:
* -تعريف الشاذ :ما رواه املقبول خمالفا ملن هو أوىل منه.
* -شرح التعريف:
املقبول هو :العدل الذي مت ضبطه ،أو العدل الذي خف ضبطه ،والذي هو أوىل منه :هو الراوي الذي
يكون أرجح منه؛ ملزيد ضبط ،أو كثرة عدد ،أو غري ذلك من وجوه الرتجيحات.
* مثال الشذوذ :ما رواه أبو داود والرتمذي من حديث عبد الواحد بن مزَاي ٍدَ ،ع من ْاألَ ْع َم م
ش ،عن أيب
ضطَ مج ْع َعلَى ََيمينم مه " قال البيهقي:
َح ُد ُك ْم َرْك َع َمَت ال َف ْج مر فَ لْيَ ْ
صاحل ،عن أيب هريرة مرفوعا" :إم َذا َ
صلَّى أ َ
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خالف عبد الواحد العدد الكثري يف هذا؛ فإن الناس إمنا رووه من فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص .ال من قوله ،وانفرد
عبد الواحد من بني ثقات أصحاب األعمش هبذا اللفظ.
* -احملفوظ :هذا ويقابل الشاذ "احملفوظ" وهو :ما رواه األوثق خمالفا لرواية الثقة.
ومثاله :هو املثاالن املذكوران يف نوع الشاذ .لكن من طريق األوثق.
* حكم الشاذ واحملفوظ :من املعلوم أن الشاذ حديث مردود ،أما احملفوظ فهو حديث مقبول.
املعلَّ ُل
إذا كان سبب الطعن يف الراوي هو "الوهم" فحديثه يسمى املعلل
* -تعريفه :هو احلديث الذي اطُّلمع فيه على علة تقدح يف صحته ،مع أن الظاهر السالمة منها.
* -تعريف العلة :هي سبب غامض خفي قادح يف صحة احلديث.
إن العلة عند علماء احلديث ال بد أن يتحقق فيها شرطان ،ومها:
أ -الغموض واخلفاء.

ب -القدح يف صحة احلديث.

* -إىل أي إسناد يتطرق التعليل؟
يتطرق التعليل إىل اإلسناد اْلامع شروط الصحة ظاهرا؛ ألن احلديث الضعيف ال حيتاج إىل البحث عن
علله؛ إذ إنه مردود ال يعمل به.
* -مِبَ يستعان على إدراك العلة؟

يستعان على إدراك العلة أبمور ،منها:

أ -تفرد الراوي.
ب -خمالفة غريه له.
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* -ما هو الطريق إىل معرفة املعلَّل؟
الطريق إىل معرفته هو مجع طرق احلديث ،والنظر يف اختالف رواته ،واملوازنة بني ضبطهم وإتقاهنم ،مث
احلكم على الرواية املعلولة.
* -أين تقع العلة؟
أ -تقع العلة يف اإلسناد -وهو األكثر -كالتعليل ابلوقف ،واإلرسال.
ب -وتقع يف املنت -وهو األقل -مثل حديث نفي قراءة البسملة يف الصالة.
* -هل العلة يف اإلسناد تقدح يف املنت؟
أ -قد تقدح يف املنت مع قدحها يف اإلسناد ،وذلك مثل التعليل ابإلرسال.
ب -وقد تقدح يف اإلسناد خاصة ،ويكون املنت صحيحا ،مثل حديث يعلى بن عبيد ،عن الثوري ،عن
عمرو بن دينار ،عن ابن عمر مرفوعا " :الْب يمع م
ان ماب ْخلميَا مر " ،فقد وهم يعلى على سفيان الثوري يف قوله:
ََّ

"عمرو بن دينار"؛ إمنا هو عبد هللا بن دينار ،فهذا املنت صحيح ،وإن كان يف اإلسناد علة الغلط؛ ألن
كال من عمرو وعبد هللا بن دينار ثقة .فإبدال ثقة بثقة ال يضر صحة املنت ،وإن كان سياق اإلسناد

خطأ.
* -أشهر املصنفات فيه:
أ -كتاب العلل ،البن املديين.
ب -علل احلديث ،البن أيب حامت.
ج  -العلل ومعرفة الرجال ،ألمحد بن حنبل.
د -العلل الكبري ،والعلل الصغري ،للرتمذي.
ه  -العلل الواردة  ،للدارقطين ،وهو أمجعها ،وأوسعها.
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