
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 رواٌة؟ الحدٌث على دراٌة الحدٌث رد ٌؤثر هل

 Nizar Steitieh إلى

 :السؤال

 الراٌة، حمل على بتكموث هللا نصركم وبركاته، هللا ورحمة علٌكم السالم

 ا  حدٌث نأ ثبت إذا أخرى، بصٌاغة رواٌة؟ الحدٌث على دراٌة الحدٌث رد ٌؤثر هل: السؤال

 الناقل خٌراأل الراوي كانأ سواء رواته، أحد فً التجرٌح لىإ ذلك ٌؤدي هل دراٌة   مردود   ا  معٌن

 سمع؟ وأ شهد ما بتبلٌغ قام الذي ولاأل مأ للخبر

 خٌرا هللا وجزاكم

 

 :الجواب

 :ودراٌة رواٌة صحته شروط استكمال بعد إال ٌكون ال اآلحاد خبر قبول إن

 مبتداه من الحدٌث أن أي صحٌحا ، الحدٌث سند ٌكون بأن فذلك الرواٌة، شروط استكمال أما  -1

 ،عاقال   ،بالغا   ،مسلما   الحدٌث راوي ٌكون أن أي الصحة، شروط رجاله على نطبقت منتهاه إلى

 بأن ٌسمى ما وهذا إلخ،...أدائه وقت إلى حمله وقت من له ذاكرا   ٌسمعه، لما ضابطا   ،صادقا   ،عدال  

 .رواٌة صحٌح الحدٌث

 من منه أقوى هو ما الحدٌث متن ٌعارض ال بأن فذلك دراٌة، صحته شروط استكمال وأما  -2

 ...مشهور أو متواتر حدٌث أو آٌة

 ...رواٌة ٌُرد فهو إلخ...جهالته أو الرواة أحد ضعف سنده فً كان إذا أنه ٌعنً وهذا

ٌُرد منه أقوى هو ما ٌعارض متنه فقط وإنما علٌهم مقال ال السند رجال كان إذا وأما  ...دراٌة ف

 أحد فً كان ولو. إلخ...مجروح أو ضعٌف الرواة أحد أن على ٌدل ال دراٌة الرد فإن ولذلك

 المتن ولكن علٌهم، مقال ال السند رجال أن دراٌة رده معنى فإن رواٌة، الحدٌث لُرد   ذلك مثل السند

 .منه األقوى ٌعارض

 :111 ص األول الشخصٌة كتاب فً اءج -

 ٌكون فإنه المعنى، قطعً القرآن فً جاء لما مناقض حدٌث جاء إذا أنه ذلك فً األمر )بل
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 قٌس بنت فاطمة عن روي ما مثل وذلك. القرآن ناقض معناه ألن متنا ، أي دراٌة مردودا   الحدٌث

 ل  و   نا  ك  س   ًلِ  ل  ع  ج  ٌ   م  ل  ف   ملسو هيلع هللا ىلص ً  بِ الن   ت  ٌ  ت  أ  ف   ملسو هيلع هللا ىلص للاِ  ولِ س  ر   دِ ه  ع   ىل  ع   ثا  ال  ث   ًجِ و  ز   ًنِق  ل  ط  »: قالت أنها

ن  ﴿: تعالى قوله ٌعارض فهو القرآن ٌناقض ألنه مردود الحدٌث فهذا «ة  ق  ف  ن   ِكن وه  ث   ِمن   أ س   ٌ نت م ح  ك   س 

ن م   مِّ ِدك  ج   لم إذا أما. الداللة القطعً الثبوت القطعً القرآن عارض ألنه الحدٌث حٌنئذ ردفٌ ﴾و 

 ٌؤخذ فإنه القرآن فً عما زٌادة أو القرآن بها ٌأت لم أشٌاء على اشتمل بأن القرآن الحدٌث ٌعارض

 معا   بهما أمر هللا ألن القرآن، فً ورد وبما بالقرآن نكتفً ٌقال وال. بالقرآن وٌؤخذ بالحدٌث

 (.معا   فٌهما واجب واالعتقاد

 :01-09 ص الثالث الشخصٌة كتاب فً وجاء -

 قبوله شروط أما. ودراٌة رواٌة شروطه استكمل إذا اآلحاد خبر ٌقبل: اآلحاد خبر قبول )شروط

 له ذاكرا   ٌسمعه، لما ضابطا   صادقا ، ،عدال   ،عاقال   ،بالغا   ،مسلما   الحدٌث راوي ٌكون أن فهً رواٌة

 الرواٌة شروط ،الحدٌث مصطلح وعلماء ،األصول علماء بٌن وقد. أدائه وقت إلى حمله وقت من

. مفصال   الصفات هذه من فٌه ٌتحقق وما راو كل ،ورواتهم الحدٌث رجال تارٌخ وبٌن بالتفصٌل،

 أو متواتر حدٌث أو آٌة من منه أقوى هو ما ٌعارض ال أن فهً دراٌة اآلحاد خبر قبول شروط وأما

ل ق نًِ»: قالت أنها قٌس بنت فاطمة عن روي ما مثل مشهور، ِجً ط  و  ل م  ا  ثال ث ز  ل   ف  ع  ول   لًِ ٌ ج  س  ِ  ر   للا 

ن ى ملسو هيلع هللا ىلص ك  ل   س  ف ق ة   و  ن  ﴿: تعالى قوله ٌعارض الحدٌث فهذا. مسلم أخرجه «ن  ِكن وه  ث   ِمن   أ س   ٌ نت م ح  ك   س 

ن م   مِّ ِدك  ج   .(...هب العمل ٌجوز وال ،رده ٌجب ولذلك ﴾و 

 .وأحكم أعلم وهللا الكفاٌة هذا ًف ٌكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـه3440 شوال 03

 م03/30/2322الموافق 

 

 :الفٌسبوك على)حفظه للا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/photo/؟fbid=560762815611092&set=a.469

598088060899 
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