
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه
وصحبــه ومــن وااله ،وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة
بـــــ(قيــود لبعــض القواعــد الحديثيــة).
قال الشيخ الدكتور -حفظه هللا:-
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الج��رح مق��دم عل��ى التعدي��ل مقيد بقيدين:

 أن يكون الجرح مفس��ر ًا. أن ال يذكـ�ر املعـ�دل سـ�بب الجـ�رح ويرده بمعترب. 2الحديــث الصحيــح يف تعريــف ابــن الصــاح،
مقيــد بأنــه حــد التعريــف الــذي ال اختــاف عليــه
عندهــم .بمعــى أن للصحيــح تعاريــف أخــرى ،لكــن
هـ�ذا التعريـ�ف هـ�و الـ�ذي ال اختـلاف عليـ�ه عندهـ�م.
 3املضطــرب مــا روي بأوجــه مختلفــة متضــادة
بقيـ�د التسـ�اوي.
 4مخالفــة الثقــة ملــن هــو أوثــق منــه هــي زيــادة ثقــة
بقيــد إذا كانــت مــن بــاب روايــة الــراوي ملــا لــم يــروه
غــره .وهــي شــاذة بقيــد إذا خالــف مــا رواه غــره
يف املعـنى.
 5مخالفــة الــراوي لغــره تعتــر منكــرة بقيــد
الضعـ�ف .ومقابلـ�ه املعـ�روف.
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 6الجــرح املجمــل مــردود ،بقيــد إذا كان يف حــق
وأمــا مــن لــم تثبــت عدالتــه فإنــه
مــن ثبتــت عدالتــهّ .
يقبـ�ل ،ألن إعمالـ�ه أولـ�ى مـ�ن إهمالـ�ه.
 7املعضــل مــا ســقط منــه راويــان بقيــد التوالــي.
فلــو ســقط راويــان يف موضعــن مختلفــن يف
السـ�ند سـمي منقطعـ� ًا ال معضـل ًا.
 8مــا رواه أكثــر مــن اثنــن هــو املشــهور بقيــد أن
ال يصـ�ل إلـ�ى حـ�د التواتـ�ر.
 9العنعنــة محمولــة علــى الســماع بقيــد أن تكــون
مــن ثقــة ،غــر مدلــس ،وأن تكــون بــن متعاصريــن،
ثبــت أو أمكــن لقاؤهمــا ،و ال مانــع يمنــع مــن التحمــل
بينهما.
 10الروايــة باملعــى تجــوز بقيــد أن تكــون مــن
ضابـ�ط يعلـ�م مـ�ا يحـ�ل إليـ�ه اللفـ�ظ مـ�ن معـنى.
 11الحديــث الضعيــف يكــون ضعيفـ ًا جــد ًا بقيــد أن
يتضمــن متنــه مخالفــة ملــا رواه األثبــات ،أو أن يكــون
راويـ�ه يسء الحفـ�ظ جـ�د ًا.
 12مــا جــاء عــن الصحابــي يأخــذ حكــم املرفــوع
بقيــد إذا كان ممــا ال مجــال للــرأي واالجتهــاد فيــه،
و ال يدخــل يف أخبــار أهــل الكتــاب ،أو ال يعلــم لــه
مخالفـ� ًا.
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 13مــا علقــه البخــاري يف صحيحــه ،يحكــم بثبوتــه
عمــن علقــه عنــه ،بقيــد أن يكــون أورده مجزومــا
بـ�ه.
 14إذا علــم املتقــدم مــن املتأخــر مــن الحديــث فــإن
املتأخــر ناســخ للمتقــدم بقيــد أن ال يمكــن الجمــع
والتوفيـ�ق بينهمـ�ا ،فـ�إن أمكـ�ن لـ�زم املصـير إليـ�ه.
 15إذا أمكــن الرتجيــح بــن الحديثــن املختلفــن
صــر إليــه ،بقيــد عــدم إمــكان الجمــع والتوفيــق،
ولـ�م يعلـ�م املتقـ�دم مـ�ن املتأخـ�ر منهمـ�ا.
 16الــراوي صاحــب البدعــة غــر املكفــرة أرجــح
األقــوال فيــه :تقبــل روايتــه بقيــد أن ال يكــون
داعيـ�ة ،ويكـ�ون ضابطـ�ا.
 17العــرة فيمــا رواه الــراوي ال فيمــا يــراه ،تقيــد
بــإال إذا كان تفســر ًا منــه ملرويــه ،فــإن أدرى بــه
مـ�ن غـيره.
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