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سوال: �ری�ا وس�ا�ل ہی ےہ ہک اخب�ر�ی رش�ف یک یلہپ دح�ث   

ــاِت�‘�‘ ایک ہی دح�ث ابم�ر�ہک ا�ا�م اخب�ر�ی  ّیَ  ِبلِنّ
ُ

معــال
َ
َــا اال

َّ
�ےہ ’�’ِان

�ر�ہم ا�ہل ےک زن�د�ک وج حیحص دح�ث یک رش�ا�ط ںیہ ا�ن رش�ا�ط رپ وپ�ر�ی 

�ا�ر�ی ےہ�؟

واب: �ا�ا�م اخب�ر�ی ر�ہم ا�ہل اعت�ی ےن ا�ین اتک�ب ںیم نج  �ج  

�رش�ا�ط اک احل�ظ ر�اھ ےہ و�ہ ہی ںیہ ہک دح�ث لصتم وہ�، ا�س ےک اس�ر�ے 

�ر�ا�و�ی ہقث وہ�ں�، دح�ث رہ مسق یک تلع ےس اخ�ی وہ�، دح�ث اش�ذ ہن 

�وہ�، ر�و�ا�ت رک�ےن و�ا�ے اک ا�ےن خیش ےس اقل�ء اث�ت وہ ینعی ا�ا�م اخب�ر�ی 

�ر�ہم ا�ہل ےن دح�ث یک تحص ےک ےیل مک ا�ز مک ا�ک اب�ر اقل�ء رض�و�ر�ی 

�ر�ا�ر د�ا ر�ف اعم�ر�ت وک اک�ی ںیہن اھجمس�۔ ہی اینب�د�ی رش�ا�ط ںیہ�، 

�ا�ہت ا�ک رش�ط سج اک ا�ا�م اح�مک ےن د�و�ی ایک ےہ ا�و�ر ا�س یک و�ہ ےس 

�ا�ا�م اخب�ر�ی یک ذ�رک رک�د�ہ یئک ر�و�ا�ا�ت رپ ہبش  دیپ�ا وہ اج�ا ےہ ہک و�ہ ا�ا�م 

�اخب�ر�ی یک رش�ط ےک اطم�ق ںیہ ا ںیہن و�ہ ہی ہک ا�ا�م اح�مک ےن رف�ا�ا ہک 

�ا�ا�م اخب�ر�ی و ملسم ےن ا�ین حیحص ںیم ر�ف ا�ن ر�و�ا�ا�ت وک ایل ےہ وج وہشم�ر 

�اح�ی�،�ر�وس�ل ا�ہل ملسو هيلع هللا ىلص ےس ر�و�ا�ت رک�ں ا�و�ر ا�ن ےس د�و ا د�و ےس 

�ز�ا�د�ہ ہقث ر�ا�و�ی  ، رھپ وہشم�ر ا�یع ےس مک ا�ز مک د�و ہقث ر�ا�و�ی ایب�ن رک�ں 

�ینعی وک�ی ر�ا�و�ی ا�ین ر�و�ا�ت ںیم رفتم�د ہن وہ ہکبج ا�ا�م اخب�ر�ی یک ذ�رک 

�رک�د�ہ یلہپ دح�ث ا�و�ر ا�س ےک الع�و�ہ تہب یس ا�اح�د�ث ںیم ہی رش�ط 

�ںیہن اپ�ی اج�ی ویک�ہک ا�س دح�ث ںیم تہب ےس ول�گ رفتم�د ںیہ ویک�ہک 

�ا�س دح�ث وک رضح�ت رمع ر�ی ا�ہل ہنع ےس ر�ف ہمقلع ےک رط�ق ےس 

�ایب�ن ایک اج�ا ےہ ا�و�ر ہمقلع ےس ر�ف دمحم نب ا�ر�ا�می ےک رط�ق ےس 

�ایب�ن ایک اج�ا ےہ ا�و�ر دمحم نب ا�ر�ا�می ےس ر�ف یحی نب دیعس ےک رط�ق 

�ےس ایب�ن ایک اج�ا ےہ�، ا�س ےک دعب ہی دح�ث ربخ وہشم�ر ےک د�ر�ہ یک وہ 

�اج�ی ےہ�، نکیل یحی نب دیعس ےس ا�و�رپ بس ر�ا�و�ی رفتم�د ںیہ ا�س ےیل 

�ہی ر�و�ا�ت رغ�ب ےہ�ا�ر�ہ ا�س ر�و�ا�ت ےک یئک ولعم�ل رط�ق ا�و�ر 

�یھ ںیہ نج وک د�ا�ر ینطق ےن لقن ایک ےہ ا�م دحم�نی اک انہک ےہ ہک ا�ا�م 

�اخب�ر�ی اک لمع ا�ا�م اح�مک ےک ایب�ن ےک الخ�ف ےہ ا�س وک ا�ا�م اخب�ر�ی یک 

�رش�ط ر�ا�ر د�ان د�ر�ت ںیہن ہکلب ا�ل رش�ط ر�ف ہی ےہ ہک دنس لصتم وہ 

�،�ہقث ہقث ےس ر�و�ا�ت رک�ے�، ر�و�ا�ت اش�ذ ا�و�ر ولعم�ل ہن وہ ا�و�ر ہی امت�م 

�ںیم اپ�ی اج�ی ںیہ�۔ ا�س ےیل  �رش�ا�ط دح�ث انا االمعال بلنیات 

�ہی ر�و�ا�ت حیحص یھ ےہ ا�و�ر ا�ا�م اخب�ر�ی یک رش�ط ےک اطم�ق یھ�۔

 ،
ً

ن يكــون رواتــه عــدوال
أ
، و�

ً
ن يكــون احلديــث متصــا

أ
)الــف( �

ي: ليــس فیــه علــة قادحــة، وال 
أ
ن خيلــو احلديــث نم العلــة، �

أ
و�

كرث عدًدا 
أ
و �

أ
وثق منه، �

أ
ن خيالف راويه الثقة نم هو �

أ
ا ب�

ً
شاذ

االتصــال  يف  مهنجــه  البخــاري  وحض 
أ
� وقــد  ضبًطــا،  شــد 

أ
و� منــه 

المعنعــن  يف  اشــرط  ذ  اإ غــره،  عنــد  جندهــا  ال  متناهیــة  بدقــة 

رشطني: ومهــا اللقاء والمعارصة ويف ذلــك يقول: »االتصال 

ن يعرب لك نم الرواة يف روايته نع شــيخه، بصیغة 
أ
عنــدمه �

و ظاهرة 
أ
خربين، �

أ
رصحية يف الســماع منه، كسمعت وحدثين و�

ن يكــون الــراوي قــد ثبت لــه لقاء 
أ
ي �

أ
ن فــاًن قــال«، �

أ
كعــن و�

ن يكــون ثقــة، 
أ
نم حــدث عنــه ولــو مــرة واحــدة، مــع اشــراط �

ذا ثبــت عنــه ذلك محلــت عنــه عنعنتــه ىلع الســماع، وعلة  فــاإ

ن 
أ
نا اكن معارًصا له، احتمل � نــه مل يثبت لقاؤه له، واإ

أ
ذلك �

ذا حدث نع شيخه  ما اإ
أ
رسال، و� تكون روايته نع طريق االإ

مبــا مل يســمعه منــه اكن مدلًســا، وبذلــك اكن رشط البخــاري 

مســلم  وخاصــة  غــره،  نم  عنــده  تقــن 
أ
و� قــوى 

أ
� االتصــال  يف 

وانب حنبــل وغرمهــا الذني اكتفــوا بلمعــارصة دون اللقاء. 

)التوضیــح لرشح اجلامــع الصحیــح، مقدمــة التحقیق، مهنج 

البخــاري يف رواية الصحیح ورشوطه فیه(

ن رشط البخاري 
أ
لكیل« � ىل االإ )ب( ادىع احلامك يف »مدخله اإ

ال ما رواه حصايب مشــهور  ن ال يذكــرا اإ
أ
ومســلم يف حصیحهيمــا �

كــرث، 
أ
نع النــي - صــى هللا علیــه وســلم -، لــه راواين ثقتــان ف�

ا 
ً

يض
أ
ثــم ريويــه عنــه اتبــي مشــهور بلروايــة نع الصحابــة لــه �

تبــاع 
أ
ال تبــاع 

أ
� نِم  عنــه  ريويــه  ثــم  كــرث، 

أ
ف� ثقتــان  راواين 

احلافــظ المتقن المشــهور ىلَع ذلك الــرشط. ثم كذ لك قال: 

عــرشة  عدهــا  يبلــغ  ال  الرشيطــة  هبــِذه  المرويــة  حاديــث 
أ
وال



خيالفــه،  معلهمــا  ذكــره  الــذي  الــرشط  وهــذا  حديــث  الف 
آ
�

نــا  »اإ اخلطــاب:  نب  معــر  حديــث  »الصحیحــني«  يف  خرجــا 
أ
� فقــد 

يت... والظاهر 
أ
ال فردا كمــا ســي� معــال بلنیــات« وال يصــح اإ

أ
ال

نم  الثقــة  نع  الثقــة  بنقــل  ســناد  االإ اتصــال  رشطهمــا  ن 
أ
�

ىل منهتاه، نم غر شذوذ وال علة. )التوضیح لرشح  مبتداه اإ

اجلامــع الصحیح، مقدمة المصنف(

بیه(، وسعید هذا ال 
أ
)ج( قوله: )نع ســعید نب المســيب نع �

يشــهد لصحابته غر ابنه، ومع ذلك هو نم رواة البخاري، مفا 

ال ما ريويه  نــه ال خيــرج يف حصیحــه اإ
أ
ن رشط البخــاري �

أ
اشــهتر �

اثنان نع اثنــني، بعید نع الصواب. )فیض البارى، کتاب 

المغازی، بب غزوة احلديبیة(

مئــة 
أ
ال خرجــه 

أ
� حصتــه  ىلع  متفــق  احلديــث  هــذا  ن  اإ ثــم  )د( 

 مغرا 
أ
نــه يف الموطــ�

أ
 وومه نم زمع �

أ
ال الموطــ� المشــهورون اإ

وب 
أ
� وقــال  مالــك  طريــق  نم  والنســايئ  لــه  الشــيخني  بتخــرجي 

بعــض  طريقــة  ىلع  احلديــث  هــذا  يكــون  قــد  الطــربي  جعفــر 

نم  ال  اإ معــر  نع  ريوى  ال  نــه 
أ
ل فــردا  لكونــه  مــردودا  النــاس 

رباهیم  ال نم روايــة حممــد نب اإ روايــة علقمــة وال نع علقمــة اإ

ال نم روايــة حيــى نب ســعید وهــو  رباهیــم اإ وال نع حممــد نب اإ

نــا اشــهتر نع حيــى نب ســعید وتفــرد بــه نم  نــه اإ كمــا قــال فاإ

فوقــه وبذلك جزم الرمذي والنســايئ والزبار وانب الســكن 

هل 
أ
طلــق اخلطايب نيف اخلــاف بني �

أ
ومحــزة نب حممــد الكناين و�

ســناد وهو كمــا قال لكن  ال هبذا االإ نــه ال يعــرف اإ
أ
احلديــث يف �

نــه ورد نم طــرق معلولــة ذكرهــا 
أ
حدمهــا الصحــة ل

أ
بقیــدني �

الســياق  اثنهيمــا  وغرمهــا  منــده  نب  القــامس  وب 
أ
و� الدارقطــين 

حاديث حصت يف مطلق تتبعت طرق 
أ
نــه ورد يف معناه عدة �

أ
ل

يت مثال لذلك 
أ
غــره فزادت ىلع ما نقل معن تقدم كما ســي�

هللا  شــاء  ن  اإ اجلمعــة  غســل  يف  معــر  نب  حديــث  ىلع  الــالم  يف 

تعاىل. )فتح الباري، اول الكتاب(

سوال:  رضخم�م ا�ال�ح اک ایک بلطم ےہ�؟ رضح�ت اجن�ی   

�ا�و�ر رضح�ت ا�و�س ر�ی ر�امہ ا�ہل رضخم�ی ےھت ا ا�یع�؟ ایک رضخم�ی ا�و�ر 

�ا�یع ںیم وک�ی رف�ق ےہ�؟ 

واب: �رضخم�نی و�ہ ول�گ ںیہ وھنج�ں ےن ز�ا�ہن اج�تی  �ج  

�یھ اپ�ا ا�و�ر ز�ا�ہن ا�ال�م یھ اپ�ا نکیل ا�وھ�ں ےن ر�وس�ل ا�ہل ملسو هيلع هللا ىلص 

�یک ز�ا�ر�ت ںیہن یک رھپ وخ�ا�ہ �و�ہ ول�گ ر�وس�ل ا�ہل ملسو هيلع هللا ىلص یک ایح�ت ںیم 

�ا�ال�م ال�ے وہ�ں ا دعب ںیم�۔ رضح�ت اجن�ی ر�ہم ا�ہل رضخم�نی ںیم ےس 

�ںیہ ا�و�ر رضح�ت ا�و�س ر�ی ر�ہم ا�ہل وک ضعب رضح�ا�ت ےن ا�نی ںیم 

�امش�ر رف�ا�ا ےہ ا�و�ر ضعب ےن اح�ہ ںیم ا�و�ر ضعب ےن رضخم�نی ںیم امش�ر 

�رف�ا�ا ےہ�، اح�ظ ا�نب رجح ر�ہم ا�ہل ےن ا�ال�ا�ۃ ںیم ونیت�ں اسم�ک ایب�ن 

�رف�ا�ے ںیہ�۔ ا�ہت رضخم�نی ےک اح�ی ا ا�یع وہ�ےن ےک اب�ر�ے ںیم 

�دحم�نی ےک د�ر�ای�ن ا�ال�ف ےہ�، الع�ہ ا�نب دبع ا�رب ر�ہم ا�ہل ےن ا�س 

�ےقبط وک اح�ہ ںیم امش�ر ایک ےہ ا�و�ر ضعب د�رگ دحم�نی ر�مہ ا�ہل ےن ا�س ےقبط 

�وک ابک�ر ا�نی ںیم امش�ر ایک ےہ�۔ 

يف  اختلــف  طبقــة  والتابعــني  الصحابــة  بــني  وبــی  )االلــف( 

الــذني  ومه   .  .  . المخرضمــون  ومه:  القســمنْي  ي 
أ
بــ� حلاقهــم  اإ

ســام، ومل ريو الني. فعدمه انْب عبد  اهلیة واالإ
ْ

دركوا اجل
أ
�

هنــم  اإ والصحیــح   .  .  . الصحابــة  يف  »التمهیــد«  كتــاب  يف  الــرب. 

واحد مهْنم 
ْ
ن ال

أ
عــرف �

أ
معــدودون يف كبــار التابعــني، ســواء �

ن 
أ
ن ثبــت �

أ
م ال؟ لكــن �

أ
اكن مســلما يف زنم النــي اكلنجــايش �

مه 
آ
رض فر�

أ
رساء كشــف له نع مجیــع نم يف ال النــي لْیلة االإ

مل  ن  واإ ذاك  ذ  اإ حیاتــه  يف  بــه  مؤمنــا  اكن  نم  يعــد  ن 
أ
� فینبــي 

خنبــة  رشح  رشح  والــدرر  )الیواقیــت  الصحابــة.  يف  ياقــه 

الفكر، اجلزء الثاين، المخرضمون(

خــرى، اختلف يف 
أ
)ب( وبــی بــني الصحابــة والتابعني طبقــة �

دركــوا 
أ
� الــذني  المخرضمــون  ومه:  القســمني،  ي 

أ
بــ� حلاقهــم  اإ

ســام، ومل ريوا النــّي صــى هللا علیــه وســلم.  اجلاهلیــة واالإ

وغــره،  عیــاض،  وادىع  الصحابــة،  يف  الــرب  عبــد  انب  فعــدمه 



فصح 
أ
نــه �

أ
هنــم حصابــة، وفیــه نظــر؛ ل ن انب عبــد الــرب يقــول: اإ

أ
�

جامعــا  كتابــه  لیكــون  وردمه 
أ
� نــا  اإ نــه 

أ
ب� كتابــه  خطبــة  يف 

معــدودون  هنــم 
أ
� والصحیــح  ول. 

أ
ال القــرن  هــل 

أ
ل مســتوعبا 

ن الواحد مهنم اكن مســلما 
أ
يف كبــار التابعــني، ســواء عــرف �

لكــْن،  ال،  م 
أ
� اكلنجــايش  وســلم  علیــه  هللا  صــى  النــي  زنم  يف 

 
َ

ِشــف
ُ
رْساِء ك  االإِ

َ
 النــّيَ صــى هللا علیه وســلم لیلة

َ
ّن

أَ
ْن ثبــَت � اإ

 نَمْ اكَن 
َّ

يَُعــد ْن 
أ
َبــِي �

ْ
؛ فَین ْ ُ

مه
آ
ْرِض فــَر�

أ
ال لــُه نع مَجیــِع نَمْ يف 

حابــِة، 
َ

الّص يف  يُاِقــِه،  مْل  ْن  واإ ذاَك،   
ْ

ذ اإِ حیاِتــه  يف  بــِه   
ً
ُمؤِمنــا

حلُصــوِل الرؤيــة يف حیاتــه صــى هللا علیه وســلم. )زنهــة النظر 

يف وتضیــح خنبة الفكر، الباب االول، المخرضمون(

 علیــه وســلم. 
َ

 هللّا
ّ

درك النــّي صــى
أ
ويــس نب عامــر:. . . �

أ
)ج( �

وروى نع معر وىلع، وروى عنه بشــر نب معرو، وعبد الرمحن 

هــل 
أ
وىل نم اتبــي �

أ
يب لیــى. ذكــره انب ســعد يف الطبقــة ال

أ
نب �

ســناده  الكوفــة، وقــال: اكن ثقــة وذكــره البخــارّي، فقــال يف اإ

نظــر. وقــال انب عــدّي: ليس لــه رواية، لكــن اكن مالــك ينكر 

ن يشــّك 
أ
حــدا �

أ
خبــاره ال تســع �

أ
ن شــهرته وشــهرة �

أ
ال � وجــوده اإ

القــاف  بفتــح  القــرين-  ســعید:  نب  الغــيّن  عبــد  وقــال  فیــه. 

 علیه وســلم قبل 
َ

 هللّا
ّ

خــرب بــه النــّي صــى
أ
ويــس، �

أ
والــراء- هــو �

المســلمني.  خیــار  نم  واكن  ىلع،  مــع  ــني 
ّ

صف وشــهد  وجــوده، 

ويــس ىلع عهد 
أ
ســلم �

أ
صبــغ نب زيــد، قال: �

أ
وروى مضــرة، نع �

رّبه  القــدوم  نم  منعــه  ولكــن  وســلم  علیــه   
َ

هللّا  
ّ

صــى النــّي 

صابة يف متیزي الصحابة،  حرف االلف( مــه. )االإ
أ
ب�

سوال: �ںیم ہی اج�ان اچ�ات وہ�ں ایک ا�اث�ہ اج�ت وطسق�ں رپ ےیل   
�اج�ےت ںیہ�، اسیج ہک اگ�ڑ�ی�، رھگ�، رھگ�ول اس�ا�ن�، پیل اٹ�پ�، ویپمک�ر 

�و�ری�ہ�؟ ر�آ�ن و�دح�ث ےک وح�ا�ول�ں ےس وج�ا�ب رم�تم رف�ا�ںی�۔ 

واب: وطسق�ں رپ رخ�د�و رف�و�ت ا�ر دنم�ر�ہ ذ�ل اپ�چ  �ج  

�رش�ا�ط ےک اس�ھ یک اج�ے وت اج�ز�ےہ ۔

۱�۔�سل دقع ںیم ہی ےط رک ایل اج�ے ہک اعم�ہل ا�د�ا�ر ا�و�ر وطسق�ں رپ 

�وہ�اگ�۔

۲�۔�ہی اب�ت ےط رک�ی اج�ے ہک لک ینتک تمیق وہ�ی ا�و�ر ینتک وطسق�ں ںیم 

�ا�د�ا�یگ لمکم وہ ی�۔

۳�۔ یسک طسق یک ا�ری یک وص�ر�ت ںیم وک�ی رج�ا�ہن رشم�و�ط ہن وہ�۔

۴�۔�و�ت رقم�ر�ہ ےس ےلہپ ا�د�ا�یگ لمکم وہ�ےن یک وص�ر�ت ںیم تمیق 

�ںیم یمک ہن وہ�ی�۔

۵�۔�رخ�د�ےن�و�ا�ال عیبم رپ ہضبق رک ے ا�و�ر تیکلم یھ لقتنم رک�د�ی اج�ے�۔

و 
أ
جــل كذا بكــذا وبلنقــد بكذا �

أ
ىل � نــه اإ

أ
ذا عقــد العقــد ىلع � واإ

نــه مل 
أ
ىل شــهرني بكــذا فهــو فاســد ؛ ل و اإ

أ
ىل شــهر بكــذا � قــال اإ

وســلم  علیــه  هللا  صــى  النــي  ولهنــي  معلــوم  مثــن  ىلع  يعاطــه 

نع رشطــني يف بیــع وهــذا هو تفســر الرشطني يف بیــع ومطلق 

ذا افرقا ىلع  الهني ويجب الفســاد يف العقود الرشعیة وهذا اإ

ن اكن يراضیــان بیهنمــا ومل يتفرقــا ىتح قاطعه ىلع  هــذا فــاإ

هنمــا مــا افرقــا 
أ
متــا العقــد علیــه فهــو جائــز؛ ل

أ
مثــن معلــوم، و�

ال بعــد متام رشط حصــة العقد)المبســوط للرسخیس،کتاب  اإ

البیوع، بب البیوع الفاسدة(


