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 : ومضة
اإلسناد الذي  من خالل هذا  ملسو هيلع هللا ىلص    سنة رسوله   بحفظ   من رمحة اهلل ومنته أنه تكفل 
  فباإلسناد   اإلسالم،  صدر  منذ  السند  أمهية   األئمة عل  متيزت به هذه األمة؛ وهلذا نّبه 

  العلم   هذا   إنّ ":  - رمحه اهلل - حممد بن سريين    اإلمام   الرشيعة، يقول   مصادر   ُنقلت 
عبد ( 1) "دينكم   تأخذون   عمن   فانظروا   دين،  ويقول  اهلل - املبارك    بن   اهلل   ،  :  - رمحه   . ( 2) "شاء   ما   شاء   من   لقال   اإلسناد   لول   الدين،   من   ي عند   اإلسناد "

 

 

  

 

 (  مقدمة صحيح مسلم. 1)
 (  املصدر السابق. 2)
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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عل رسول اهلل، 
  ؛ ملسو هيلع هللا ىلص  فإن العلَم زْيٌن ألهله، ورشٌف ألصحابه، وإّن أرشَف العلوم ما اتصل بكتاب اهلل، وسنة رسوله

 ألهنام مصدرا الوحي الذين هبام قوام الدين، وسعادة الدنيا واآلخرة. 
تعلُّقه باألصل  من  وتأيت أمهية هذا العلم    ،ومن هذه العلوم العظيمة الرشيفة علم )مصطلح احلديث(

 قولً وفعاًل، وتقريرًا ووصفًا.  ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الثاين يف الترشيع خاصًة، وهو سنة النبي 

كتاب مقرر مصطلح احلديث للفصل الثاين من املستوى األول،     -  أخي الدارس  -فنضع بني يديك  
احلديث؛ من خالله    وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج، ويعترب مصطلح احلديث معيار أساس يف قبول ورد  

مصطلح   علم  مبادئ  بيان  حيث  من  احلديث؛  علوم  يف  األساسية  واملهارات  املعارف  الدارس  يكتسب 
مسائل وأبرز  وأسباب ضعفه احلديث،  وقبوله،  احلديث  ومعرفة رشوط صحة  واملتن،  باإلسناد  املتعلقة  ه 

 طالقاهتم عل األحاديث والرواة. إه، والناسخ واملنسوخ، وكذلك اصطالحات املحدثني و ورد  

لكل وحدة  أولا  وُرِسَم  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  تقسيم  أن :  أجل  تعلُّم، من  وموضوع خمرجات 
 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.   ، تتأملها، وتسعى لتحقيقها 

اختيار  ثانياا  من خالل   األحاديث:  وتبسيطها  املسائل  بعض  تقريب  مع  وواقعك،  احتياجك  وفق  النبوية 
عل استيعاهبا،    -هلل تعاىل  بإذن ا   -الرشح، بوسائل متنوعة، وطريقة تشوقك ملطالعة الكتاب، وتعينك  

 وتتمكن من تطبيقها.  
ص عل مشاركتك يف الدرس تعلاًم وتطبيقًا وكتابًة وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا؛ من خالل : احلرثالثاا 

تُ  املحتوى،  داخل  تعليمية وفراغات  أمثلة من واقع  رِ أنشطة  بأسلوبك، وترضب عليها  لتكتبها  كت 
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 حياتك وُمعايشتك، وملف اإلنجاز هناية كل وحدة.
: تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عل الستنباط،  رابعاا 

 ورضب األمثلة واملشاركة الفاعلة. 
ا  تعليمية. ت هناية كل وحدة : وضع ملخصا خامسا

واهلداية،   العلم  مدارج  يف  لالرتقاء  لك  دافعاً  الصورة  هبذه  املقرر  هذا  يكون  أن  نؤمله  والذي 
م عل  ترى أثره يف حياتك وجمتمعك، واحرص    وانطالقة خلرٍي عظيمٍ  به خرًيا عظياًم،  ْن أراد اهللُ  أن تكون ِم

التَفقُّ  عل  وأعانه  كثرًيا؛  به  وَنْفًعا  دعا  الذي  والسالم  الصالة  عليه  النبي  بدعاء  وظفر  الدين،  يف  ِه 
الوجه وحسن هبائه، فقال  غه كام سمع،  سمع منا شيئاً فبلّ   »نرّض اهلل امرأً :  ألصحاب احلديث بنضارة 

 ( 1) غ أوعى من سامع« فرب مبلم 
 واملسلمني. وفقك اهلل للتفقه يف الدين، والعمل به، ونفع اهلل بك اإلسالم 

 
 

  

 

( وصححه األلباين يف صحيح  230( وابن ماجه برقم ) 2657والرتمذي وحسنه برقم ) (  3660( أخرجه أبو داود برقم )1)
 (. 2657الرتمذي برقم ) 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن: 

 يرشح أبرز مسائل علوم احلديث.  .1

 يميز اصطالحات املحدثني وإطالقاهتم عل األحاديث والرواة. .2

 يستخرج أمثلة تطبيقية لقبول احلديث ورده.  .3

 يتمثل آداب طالب احلديث. .4

 يمتلك اجتاهًا إجيايبًا نحو دراسة علوم احلديث. .5
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 أن: 

 يرشح مفهوم علم مصطلح احلديث. -

 يبنّي أمهية علم مصطلح احلديث. -

 يذكر نشأة علم مصطلح احلديث. -

 يعدد أقسام علوم احلديث. -

 يقدر جهود العلامء يف مصطلح احلديث. -

 احلديث.يناقش فوائد دراسة علم مصطلح  -

 يرشح أبرز مصطلحات علوم احلديث. -

 يذكر مراحل تدوين السنة. -

 .يعرض نامذج من كتب السنة - 

 خمرجات التعلم

 

 أهم مبادئ علم مصطلح احلديثاملوضوع األول: 

 أبرز مصطلحات علوم احلديثاملوضوع الثاين: 

 ألقاب أهل احلديثاملوضوع الثالث: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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فيه  ، وهو علٌم  السنة  من  واملردود  املقبول  معرفة إىل    اآللة التي هتدف  علوم  من  احلديث  مصطلح  علم  إنّ 

  أن  العلم  طالبل   ينبغيو،  حيتاج طالب العلم إىل معرفتها وضبطها  ماالقواعد واملسائل والصطالحات  من  
مدخل هلذا  ه يف هذه الوحدةكتناولوهو ما س  ، بمقدمات هذا العلم  واضح  وتصور  ودراية  فهم   عل   يكون 
   العلم.

 

 
 .املسلمون خلدمة احلديث النبوي  ابتكرهاالتي علوم احلديث   أسامء اذكر؛ املتاحة لبحثمصادر امن خالل 

 ........................................................................................................
........................................ ................................................................ 
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  سنداً   احلديث  حال   هبا  ُيعرف  وأصول   بقواعد  العلم  : هو  ، عل هذا الفن  اً باعتباره لقب  ،املصطلح  علم
 .والرد القبول  حيث  من  ومتنًا،

 

   :أسامء هذا العلم -1
ب  احلديث،    احلديث،  أصولعلم  يسمى    وأصول دراية،    احلديث  وعلم  احلديث،  ومصطلحوعلوم 

   .األثر أهل ومصطلح  الرواية،
   :احلديث مصطلح علم تعلم حكم -2

  أن   بإمكانه  كان  من   مثِ أَ   أحد   به  يقم   مل  إذا و  الباقني،   عن   اإلثم  سقط  البعض  به  قام  إذا   ، كفاية  فرض   تعلمه
 . فتقاعس  يتعلم 

علم املصطلح يوضح الطرق والقواعد التي من خالهلا يتمكن الباحث من معرفة احلكم عل سند 
احلديث، وهم رجاله املذكورون يف الطريق املوصل إىل املتن، وكذا معرفة حكم متن احلديث من حيث 
موافقته ألصول اإلسالم، وقواعده العظام، فإْن تضمن املتن شيئًا من املخالفة للرشيعة، وقواعد 

 .احلديث ُحكم عليه بالرد، وإن جاء موافقًا للرشيعة وقواعد التحديث ُقبل
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 : مصطلح احلديثأمهية علم 
 غريه.   كالمِ و اختالطه بقولِ  وعدم ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول ُيميز علمٌ  -1
 ه. عرف به صحيح احلديث من ضعيفه، وعدله من معوج  يُ  علمٌ  -2
 . فظ الدين اإلسالمي من التحريف والتبديلحي علمٌ  -3

  :علم مصطلح احلديثفضل 

  كام  غهفبلّ   شيئاً   منا  سمع  اهلل امرأً نرّض  »  :ملسو هيلع هللا ىلص  الوجه، فقال  بنضارة  احلديث  ألصحاب  دعا  ملسو هيلع هللا ىلص  أّن النبي  .1
 . والبهجة النعمة وهي بالنضارة، له  الدعاء :  ومعناه (1) سامع« من  أوعى غ مبلم  فرب  سمع،

  وأفضلها،  العلوم،  أرشف   من  وروايته   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   بحديث  العلم":  - رمحه اهلل-مجاعة    قال ابن  .2
 .(2) "واألحكام  األصول علوم  ومادة اإلسالم، علوم  أدلة  ثاين ألنه  ملحصلها؛ بالعتناء وأحقها 

الوعيد العظيم الذي يقع عل من يتساهل يف رواية احلديث    مل خطرَ اِ قواعد هذا العلم جتنب العَ   أنّ   .3
بقوله احلديث:    ملسو هيلع هللا ىلص  وذلك              ، (3) الكاذبني«  أحد  فهو   كذب  أنه  يرى  بحديث  عني  ثحدّ   من»يف 

 

( وصححه األلباين يف صحيح  230( وابن ماجه برقم ) 2657( والرتمذي وحسنه برقم ) 3660( أخرجه أبو داود برقم )1)
 (. 2657الرتمذي برقم ) 

 (. 29بوي، ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل )ص( املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث الن2)
 (. 1( أخرجه مسلم برقم ) 3)

د فيه السند واملتن  ا؛ ثم حدِّ  .من خالل صحيح البخاري أو صحيح مسلم؛ هات حديثاا نبويًّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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 . (1)النار« من   مقعده فليتبوأ متعمدًا، علّ   كذب من»يف احلديث املتواتر:  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله 

 

 فق التايل:وبمرحلتني، وهي  علم مصطلح احلديث مرم 
 قبل التدوين: املرحلة األوىل: عرص ما 

  - والسالم  الصالة  عليه-  وكان   ،ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  دعوة  الرشيف، منذ   احلديث   نشأة  مع  العلم  هذا   نشأحيث  
لضبط   األساسية  واألركان  العلم، وجاء يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية األسس  هذا  جلذور  الواضع  هو

َا  َيا﴿األخبار، قال تعاىل:    والتثبت يف نقل  ،الرواية  علم ِذينَ   َأُّيُّ   سورة]  ﴾َفَتَبيمنُوا  بِنََبأٍ   َفاِسٌق   َجاَءُكمْ   إِنْ   آَمنُوا  الم
وقال:   ،(2) «سمع  كام  فبلغه  شيئًا،  منا  سمع  امرأً   اهلل  نرّض »:  -عليه الصالة والسالم-وقال النبي  [  6:  احلجرات

 ضبط   يف   عظيامن  أصالن  احلديثان  هذان ؛  (3)«القيامة   يوم  نار  من  بلجام  اهلل  أجلمه  فكتمه،   علم   عن   ُسئل  من»
 . وتبليغها  الرواية

  أصل   احلديث   ، وهذا(4) النار«  من   مقعده   فليتبوأ   متعمدًا،  علّ   كذب   من » :  قال  أنه   ملسو هيلع هللا ىلص   عنه   جاء  وكذلك 

 

 (. 3( ومسلم برقم ) 1291( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 . ( سبق خترجيه2)
( وصححه األلباين يف صحيح  264( وابن ماجه برقم ) 2649( والرتمذي وحسنه برقم ) 3658( أخرجه أبو داود برقم )3)

 (. 2649الرتمذي برقم ) 
 (. 3( ومسلم برقم ) 1291( أخرجه البخاري برقم ) 4)

علم مصطلح احلديث يفتح الطريق أمام الباحثني لتحقيق معاين املتون، وإدراك مضموناهتا، ثم 
الطمئنان إىل الستشهاد هبا يف العلوم كافة، عل اختالفها؛ إذ إّن الطمئنان إىل صحة النص جيعل 

 .الطريق ميرسة يف أكثر األحوال لالستشهاد به
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 . واختالقه احلديث وضع من  التحذير يف عظيم
  صدق  يف   واشكّ   إذا  سيام  ول  وقبوهلا،  ، األخبار  نقل  يف  ثبتونت ي  -عنهم  اهلل  رض -  الصحابة  وقد كان

 رد ها.  أو األخبار   قبول وقيمته يف باإلسناد العناية  موضوع هذا عل  بناءً  فظهر هلا،   الناقل

 
 ة: عرص التدوين: املرحلة الثاني

املجروحني،   الرواة  لقلة  ؛ قلة  عل  ولكن   الرواة،  عل  والكالم  والتعديل،   اجلرح علم يف هذا العرص ظهر
 ومثل   الفقه،  وعلم  األصول،  كعلم  ،الكتب  من  متفرقةمواضع    تب عن الرواة يفوكُ   ذلك،  يف  العلامء  توسع  ثم

 . الشافعي  لإلمام  كالمهاو "األم"  وكتاب ،"الرسالة " كتاب
والكتابة  ظهر التدوين    ،اهلجري  الرابع  القرن  يفوذلك    ،غريه  عن  فن  كل  واستقل  العلوم،  نضجت  وملا

 بالتصنيف:  أفرده  من  أول  من  ملصطلح احلديث بمصنفات مستقلة، وكان
 غري   كتابه  ولكن  "والواعي   الراوي  بني  الفاصل  املحدث"  كتابه  يف  (هـ360  :ت)  الرامهرمزي  حممد  أبو  -1

 . مهذب  ول  ،مرتب
 . ُيَرّتب  ومل ب،ُُّيَذّ  مل ولكنمه  احلديث، علوم كتابه  يف النمْيَسابوريُّ  اهللِ  عبدِ  أبو  احلاكِمُ  اإلمام -2
،  بكرٍ   أبو  اخلطيُب   -3 هُ   كتاباً   الروايةِ   قواننيِ   يف   َصنمَف   البغداديُّ هُ   كتاباً   آداهِبا  ويف(  الكفايةَ )  َسامم  اجلامعَ )  َسامم

ْيِخ  آلداِب  اِمع الشم  .مْفَرداً  كتاباً  فيه َصنمَف  وقد  إِلم  احلَديِث  ُفنونِ  ِمن َفن   وَقلم ( والسم

 

َا ِذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بِنَبَأٍ َفتَبَيمنُوا أَن ُتِصيبُوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفتُْصبُِحوا َعَل َما  قال اهلل تعاىل: ﴿َياَأُّيُّ الم
 .[. استنتج  عالقة هذه اآلية الكريمة يف علم مصطلح احلديث6َفَعْلتُْم َناِدِمني﴾ ]احلجرات، 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  القواعد  وقّعد  األصول،  وأّصل  القوانني،  الصالح، فقنّن ابن  مقدمة باسم  اشتهر كتاباً   فألّ   الصالح  ابن  -4
 العلم.   هذا مسائل مجيع  يستوعب مل ولكنه مقدمته، يف

 املؤلفات. ، كام سيأيت يف الشأن   هذا ويف ،الفن  هذا يف  التصنيف يف  وتكاثروا  العلامء، تتابع ذلك بعد ثم 

 يف التعامل مع احلديث النبوي وقبوله. جمموعة قواعد  .1
 وهم رواة احلديث الذين نقلوه لنا.  ،الراوي معرفة حال .2
 أو التابعي.  ، أو الصحايب  ،ملسو هيلع هللا ىلص  وهو النص املنسوب للنبي   ،املرويمعرفة حال  .3
 ن يكون دلياًل نأخذ منه الرشع. ألوهو  الذي يصلح  ،منها بيان املقبول  .4
 .(1)  أو نأخذ منه حكاًم رشعيًّا ،وهو الذي ل يصلح ألن نستدلم به  ،املردودبيان   .5

 

  خالد   بن  الرمحن  عبد  بن  احلسن  حممد  أبو  القاض  صنفه  :والواعي  الراوي  بي   الفاصل  املحدث  -1
  يفتتح   من   شأن  وهذا  كلها،  املصطلح  أبحاث   يستوعب  مل  لكنه   (ـه360)  سنة   املتوىف  ،الراَمُهْرُمِزي

 . غالباً   علم أي  يف التصنيف 
 ،(ـه405)  سنة   املتوىف   النيسابوري،  احلاكم  اهلل   عبد   بن   حممد   اهلل   عبد  أبو   صنفه   :احلديث  علوم   معرفة  -2

 

 (. 45/  1( ينظر: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، السيوطي )1)

 

 ما الذي كان سيحدث يف أدلة الرشع؛ لو مل يتم تبيان احلديث املقبول واحلديث املردود؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . املناسب الفني الرتتيب يرتبها ومل األبحاث، ُّيذب مل لكنه
  سنة   املتوىف  املشهور،  البغدادي،  اخلطيب  ثابت  بن  عل  بن  أمحد  بكر  أبو  صنفه  :الرواية  علم  يف  الكفاية  -3

  هذا  مصادر  َأَجل    من ويعد الرواية،  قواعد   وبيان الفن،  هذا مسائل بتحرير حافل كتاب وهو (ـه463)
 . العلم 

  آداب  يف  يبحث  كتاب  وهو  ،أيضاً   البغدادي  اخلطيب  صنفه  :السامع  وآداب  ياو الر  ألخالق  اجلامع  -4
  علوم   فنون   من  فن    وَقلم ،  وحمتوياته   أبحاثه  يف  م قيّ   بابه،  يف   فريد  وهو   ، تسميته  من  واضح   هو   كام  الرواية،
وله مصنفاٌت يف  ":  نقطة  بن  بكر  أبو  احلافظ  قال  كام  فكان   ،مفرداً   كتاباً   فيه  اخلطيب  وصنف  إل  احلديث

علوم احلديث مل ُيْسبق إىل مثلها، ول شْبهَة عند كل لبيب أن املتأخرين ِمن أصحاب احلديث عياٌل عل  
 .(1) "أيب بكر اخلطيب

  سنة   املتوىف   الصالح،  بابن   املشهور   الشهرزوري،   الرمحن   عبد   بن   عثامن   عمرو   أبو  صنفه   :احلديث  علوم  -5
  ، املصطلح  يف  الكتب  أجود  من  وهو  (الصالح  ابن  مقدمة)ـب  الناس  بني  مشهور  هذا  وكتابه  (ـه643)

  يرتبه  مل  لكنه  بالفوائد، حافالً  كتاباً   فكان تقدمه، ومن ، اخلطيب كتب من غريه  يف تفرق ما مؤلفه فيه مجع
  خمترِصٍ   من  فكم   العلامء،   من  بعده  جاء  من  عمدة  هذا  مع  وهو  ،فشيئاً   شيئاً   أماله  ألنه  املناسب؛   الوضع  عل
 . ومنترص  له، ومعارض وناظم، له،

 املتوىف  السيوطي،  بكر  أيب   بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  صنفه  :النواوي  تقريب  رشح  يف  الراوي  تدريب  -6
  الفوائد   من  مؤلفه   فيه  مجع  اسمه،   من  واضح   هو   كام  النواوي،   تقريب   لكتاب   رشح   وهو  (ـه911)  سنة 

 . الكثري اليشء 
 وهو  (ـه902)  سنة  املتوىف  السخاوي،  الرمحن   عبد  بن  حممد  صنفه  :احلديث  ألفية  رشح  يف  املغيث  فتح  -7

 

 (. 170-169/ 1( التقييد يف رواة السنن واملسانيد )1)
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 . وأجودها ،األلفية  رشوح أوىف  من وهو ،العراقي   ألفية  عل رشح
 جزء  وهو  (ـه852)  سنة  املتوىف  العسقالين،  حجر  ابن  احلافظ  صنفه  :األثر  أهل  مصطلح  يف  الفكر  نخبة  -8

ا،   خمترص  صغري   الرتتيب   يف   طريقة  مؤلفه  فيه  ابتكر  ،ترتيباً   وأجودها  ، املخترصات  أنفع   من  لكنه  جدًّ
 . غريه رشحه كام(  النظر نزهة) سامه  برشح مؤلفه  رشحه  وقد إليها،  يسبق  مل والتقسيم

  املخترصة؛  املنظومات  من   وهي  (ـه1080)  سنة  املتوىف  البيقوين،  حممد  بن  عمر  صنفها  :البيقونية   املنظومة  -9
 . متعددة رشوح  وعليها  املشهورة، النافعة املخترصات  من   وتعد ،بيتاً  وثالثني  أربعاً  تتجاوز  ل إذ

 

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أحاديث من  به نتعّبد ما صّحة معرفة .1
 . عنه  صّح  ما  باتباع إل ذلك يكون ول  ، ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي القتداء ُحسن  .2
أو نفيه عن    احلديث  إلثبات  األولون   العلامء  سلكها   والضوابط التي   املنهجية   وّضح وبنّي   العلم   هذا   أنّ  .3

   األكاذيب.  من   وتنقيته ،ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

متزق   اينتج عنهالتي هذا العلم أسهم يف تنقية األذهان من اخلرافات واألكاذيب والقصص املكذوبة  نّ أ .4
 . األمة وتفرقها

  أحاديث   يف  جزافاً   املستغربني  أو   املسترشقني،  بعض  يلصقها  التي   اخلاطئة   املفهومات  من   كثري   تصحيح .5
 . الشكوك حوهلا كلام وجدوا فرصة لذلك ويثريون  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول

  

 

 .اخرت أحد الكتب املؤلفة يف مصطلح احلديث، ثم استعرض نموذجًا حلديث منه
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . وصف أو تقرير، أو فعل،  أو  قول، من ملسو هيلع هللا ىلص  النبي إىل  أضيف  ماهو   
 .  واخلُلقية اخلَلقية  وصفاته  وتقريراته، وأفعاله، ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أقوالهي   

 . وأفعاهلم  والتابعني الصحابة أقوال : بعضهم  وزاد

 (1) 
 . وأشمل  ،احلديث من أعم   فيكون غريه؛  وإىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي  إىل ضيفأُ  ماهو   
 ويف:  فيقال  ،مقيداً   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  إىل  ضيفأُ   ما  به  يراد  وقد  التابعي،  أو  الصحايب  إىل  ضيف أُ   ماهو    

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن األثر
( الرباين   احلديث)   أيضاً   سمىويُ   تعاىل،  ربه  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رواه  ما  هو  

  إذا  معه  وأنا   يب،  عبدي  ظن  عند  أنا» :  قال  أنه  تعاىل  ربه  عن   يرويه   فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله :  مثالهو  (اإلهلي  احلديث)و
 . (2) «منهم خري  مأل يف  ذكرته مأل يف ذكرين  وإن نفيس، يف ذكرته  نفسه  يف  ذكرين فإن ذكرين،

  عن   ونقلوه  ، املتن  رووا   الذين   الرواة   سلسلة   عل  ُيطلق  كام  ، للمتن  املوصل   الطريق  هو   
 . األول  املصدر

 

 (. 651( ومسلم برقم )644أخرجه البخاري برقم )   (1)

 (. 2675) ( ومسلم برقم 7405( أخرجه البخاري برقم ) 2)

يرى بعض العلامء: أّن احلديث خاص بقول وفعل النبي عليه الصالة والسالم، والسنة تشمل األقوال 
بالذين يتخلفون  ملسو هيلع هللا ىلصواألفعال والتقريرات والصفات، والسكنات واحلركات يف اليقظة واملنام، واهلم، كهمه 

 .احلديث ، وعل هذا: فالسنة أعم من(1)عن صالة اجلامعة واجلمعة أن حيرق عليهم بيوهتم
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 . ( 1) "واحد   ليشء   واإلسناد   السند   يستعملون   واملحدثون   قائله،   إىل   احلديث   رفع   فهو :  اإلسناد   وأما "  
  من   اإلسناد   إليه   ينتهي   ما   غاية   هو :  املتنُ   

  م أ   الصحايب،   م أ   ، ملسو هيلع هللا ىلص   سول الر   م كال   كان   اء سو ،  ( 2) الكالم 
ام  ؛ وتْقريره   ، ملسو هيلع هللا ىلص   ول الرس   فعل  فيه  يدخل و  ، بعده  َمن    ألهنم
  و أ   ، ايب الصح   ول ق   لكنهام   ملسو هيلع هللا ىلص   ول الرس ول  ق   ا يكون   مل   ن وإ 
 . ( 3) بعده   َمن 

 وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وحترير ألفاظها.  ملسو هيلع هللا ىلص علم يشتمل عل نقل أقوال النبيهي  
الرواة  هي     وحال  وأحكامها،  وأنواعها،  ورشوطها،  الرواية  حقيقة  منه  يعرف  علم 

 . يتعلق هباورشوطهم، وأصناف املرويات، وما 

 
 . الناس عن باملروءة  خيل ما واجتناب ، التقوى عل   صاحبها حتمل ةٌ كَ لَ مَ  هي  

 املروءة.  وخوارم  الفسق،   أسباب والعقل، والسالمة من ،اإلسالم، والبلوغ: رشوط العدل مخسةف
  ضابطاً   عدلً   الراوي   كان   فإذا   ؛ عن شيخه ويعيه   الراوي   يرويه   ما   تقان إ   هو 

 . ( 4) ثقةً   ي م  ُس 
 

 (. 29( املنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبوي، ابن مجاعة، أبو عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل )ص: 1)
 (. 130( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن عل بن حممد )ص:  2)
 (. 545- 544األثر، القاري، عل بن سلطان بن حممد )ص:  ( رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل 3)

 (. 63/ 1( وتدريب الراوي )1/18( وفتح املغيث ) 69توجيه النظر )ص:  ( ينظر:  4)

يندرج حتت علم احلديث دراية عدة أنواع من العلوم، منها: علم الرجال، وتواريخ الرواة، وعلم 
 .اجلرح والتمعديل، وغريها

 

أبحاث املتن هو املقصود احلقيقي من 
املصطلح؛ ليُعرف ما ُتقبل نسبته إىل قائله وما 

 .ل ُتقبل
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نَن األربعة )سنن أيب داود، جامع الرتمذي، سنن النسائي،   من خالل ما يتاح لك من أحد كتب السُّ
 اإلسناد/ األثر/ اخلرب. :لكل منسنن ابن ماجه(؛ مثِّل 

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . هو من رشع يف طلب احلديث
 . م مل يكنأكان عنده علم به أسواء  ،سنادهإ هو من يروي احلديث ب 

  وأحوال   الروايات،   من  كثري  عل  واطملع   ، ودرايةً   احلديث روايةً علم  مهر يف  اشتغل و هو من  
، وليس رشًطا  وموضوعات هذا الفن   هلهأز سقيمه من صحيحه، وعرف علومه واصطالحات  وميّ   رواهتا،

، وحممد مجال شاكر  وحممود  ، شاكرأن يكون حافًظا لألحاديث؛ مثاله من علامء هذين القرنني: الشيوخ: أمحد  
 ، وغريهم. األرناؤوط  وشعيب ،األرناؤوط الدين القاسمي، واأللباين وعبدالقادر 

ق ومجع الطرق كي يصدُ   ،ليها كثرة احلفظإ هو من اجتمعت فيه صفات املحدث، وضم  
 عليه اسم احلافظ. 

 إلخ.  .. .وتارخياً  وتعديالً  ، وجرحاً سناداً إ و حاديث املروية، متناً حاط بجميع األأهو من   
 وإتقاناً   حفظاً سواه    وفاق  ،هيطلق هذا اللقب عل من اشتهر يف عرص   

 . ئمته أ عالم عرصه وأصبح من  أحتى  وعللها   األحاديث  علم يف  وتعُمقاً 
،  نسأمام مالك بن  واإل  الثوري،  سفيانو  ،بو الزناد(أ)  عبد الرمحن املدين:  احلديث  يف  املؤمني   أمراء  ومن

  ومسلم، واحلافظ  والبخاري،  حنبل،   بن  وأمحد  املبارك،  بن  اهلل  وعبد  سلمة،  بن  ومحاد  احلجاج،  بن  وشعبة 
 . -عنهم  ورض اهلل  رمحهم- وغريهم العسقالين، حجر بنا

 
 

يصح لقب أمري املؤمنني باحلديث إذا اجتمع يف العامل الواحد شيئان: األول: سعة احلفظ والطالع، 
 .اجلرح والتعديلوالثاين: أن يكون ناقدًا قويًا ثبتًا يف 
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 من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ مثِّل باسم واحد من علامء احلديث لكل مما ييل: 

 .املحدث، احلافظ، احلاكم
................................................................................................

................................................................................................ 

 

 : عنتكتَب يف دفرتك ملخصاا          

 تعريف علم مصطلح احلديث، وحكم تعلمه، وأمهيته، وفضله، ونشأته.-

د يف دفرتك ما ييل:  ُتعدِّ

أنواع موضوعات علم مصطلح احلديث، أسامء علم مصطلح احلديث، أهم مؤلفات  -
علم مصطلح احلديث، فوائد دراسة علم مصطلح احلديث، ألقاب أهل احلديث، أبرز 

 مصطلحات علوم احلديث.
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 : اخرت املصطلح من القائمة التالية وضعه أمام تعريفه يف اجلدول التايل: 1س

 علم مصطلح احلديث، الضبط، اخلرب، احلديث املقبول(  ،ث حد  املُ  )السند، احلديث، 
 املصطلح املناسب له  التعريف 

  يصلح أن يكون دلياًل نأخذ منه الرشع. 

  . غريه  وإىلملسو هيلع هللا ىلص  النبي إىل ُأضيف ما

  .وصف أو تقرير، أو فعل، أو قول، منملسو هيلع هللا ىلص  النبي إىل أضيف ما

  . والرد القبول حيث ومتنًا، من سنداً  احلديث حال هبا ُيعرف وأصول بقواعد العلم

  األول. املصدر عن ونقلوه  املتن، رووا الذين الرواة  سلسلة

  الراوي.  يرويه ما إتقان

  . ودرايةً  احلديث روايةً علم يف  رَ هَ مَ اشتغل و نْ مَ 

 

 : ييل فيام اخلطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة، العبارة أمام(  )  عالمة ضع: 2س
 ( )       . كفاية فرض تعلُّم علم مصطلح احلديث (1
 ( )  . يف تنقية األذهان من اخلرافات واألكاذيب مل يسهم علم مصطلح احلديث كثرياً  (2
 ( )  غريه.   بكالم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  كالم طاختال  من فوائد علم مصطلح احلديث منع (3
 ( ) . وتارخياً   وتعديالً  ، وجرحاً سناداً إو  املروية، متناً حاديث حاط بجميع األأ : هو من احلافظ (4
 ( ) . ها ينما وإدراك مض ،يفتح الطريق أمام الباحثني لتحقيق معاين املتون علم مصطلح احلديث  (5
 ( )      للمتن.  موصالً  الطريق الذي ربام يكون  هو السند  (6
 ( )      الكالم.  من اإلسناد  إليه ينتهي ما   غاية هو املتنُ  (7
 ( )  الناس.  عن باملروءة خيل ما  واجتناب التقوى، عل صاحبها  حتمل َمَلَكةٌ  هو الضبط (8
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 : اخرت اإلجابة الصحيحة  مما ييل، وضع حتتها خطاا : 3س

 . )علم الرواية، علم الدراية، علم أصول احلديث، كل ما سبق( من أسامء علم احلديث:  (1
القرن الثالث    -)القرن الثاين اهلجريظهر التدوين والكتابة يف مصطلح احلديث بمصنفات مستقلة يف:   (2

 .القرن اخلامس اهلجري( /القرن الرابع اهلجري /اهلجري
 . ل يشء ما سبق(/السند واملتن/املتن فقط/)السند فقطاهتم علم احلديث بدارسة:  (3
 . حافظًا حمكاًم( /حافظًا ناقداً /حافظًا حمدثاً /قط)حافظًا فأمري املؤمنني يف احلديث يكون:  (4

 .مصادر األحكام( /حال الراوي /القياس /)األدلةمن موضوعات علم احلديث:  (5
العَ   علم مصطلح احلديثقواعد   (6 مَ   مل خطرَ اِ جتنب  الذي يقع عل  العظيم  يتساهل يف رواية  ):  نْ الوعيد 

 . ل يعدد روايات احلديث( احلديث/ل يذكر راوي  /ل يرشح متن احلديث /احلديث
 . ( ابن كثري ابن القيم/ خلدون/ابن  /العسقالين  )ابن حجرمن أشهر املؤلفني يف علوم احلديث: (7
)القرآن الكريم، احلديث القديس، احلديث الصحيح، احلديث احلسن  تعاىل هو:  ربه   ملسو هيلع هللا ىلص عن  النبي   رواه  ما (8

   .الصحيح(
 

 
  

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلم، اكتب تعريفًا موجزًا  بمسألة واحدة فقط ما يل:  
 اإلسناد من الدين، مفهوم السنة النبوية، حجية السنة النبوية.
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن
 إلينا.يرشح أنواع اخلرب باعتبار وصوله  -

 يوضح أنواع اخلرب باعتبار من أسند إليه. -

 خمرجات التعلم

 

 .أنواع اخلرب باعتبار وصوله إلينااملوضوع األول: 

 .أنواع اخلرب باعتبار من ُأسند إليهاملوضوع الثاين: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع احملاضرات للوحدةعدد  عدد الساعات الدراسية
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  طريق،   من   أكثر   الواحد  للحديث  يكون  وقد  السنَد،ُيعرف ب  الذيوهو    ،طريق  من   له  بد  ل   حديث  كل  إنّ 
غري حمصورة  تكون  وقد  معني،  بعدد  تكون حمصورة  قد  الطرق  هبذا    بعدد  وهذه  احلديث  وينقسم  معني، 

 بعض   من  تقع   قد   التي   األخطاء  معرفة  : أنواع متعددة، وفائدة معرفة هذه الطرق واألنواع هوالعتبار إىل  
 هلا  وجدت   إن  الضعيفة  األحاديث  لتقوية   والتوصل  وثبوته،   احلديث،   صحة  إىل  الطمئنان  وزيادة  الرواة،
   متابعات.  أو شواهد

 
 التهيئة: 

 

 حلديث نبوي واحد ورد من عدة طرق.  هات مثالً ؛ األربعة  نن كتب السُّ من خالل ما يتاح لك من  
................. .................................................................................... 
................. .................................................................................... 

 
  

 

 



 ((28 
 

 

 

 : )وهي أسانيده( إىل ما ييل إلينا نقلهباعتبار تعدد طرق   النبوي الرشيف احلديث ينقسم

   :تعريفال -1
 .(1) نزوله تتابع أي: املطر، تواتر:  تقول التتابع، أي: التواتر،  من  مشتق فاعل،  اسم هو :لغةا املتواتر 
ااملتواتر   .(2) الكذب عل تواُطَؤهم العادة  حُتِيل كثري، عدد  رواه ما :اصطالحا

 
 : رشوط املتواتر -2

 : وهي أربعة،  برشوط إل  اخلرب يف  يتحقق ل  التواتر
 . كثري عدد يرويه  أن -أ

 . السند  طبقات مجيع  يف  الكثرة هذه توجد  أن -ب
 . الكذب عل  تواطؤ الرواة العادة  حتيل أن -ج
  خربهم   مستند  كان   إن  إلخ، أما   ملسنا،   أو   رأينا،   أو  سمعنا،:  كقوهلم  احلس،   خربهم  مستند  يكون  أن  -د

 

 (. 340/  14( وتاج العروس )276/  5( ينظر: لسان العرب )1)
 (. 23( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

ذكر العلامء يف احلديث املتواتر أن حتيل العادة تواطؤ الرواة عل الكذب؛ وذلك كأن يكون الرواة 
من بالد خمتلفة، وأجناس خمتلفة، ومذاهب خمتلفة، وما شابه ذلك، ومع ذلك فهم متفقون عل نص 

قل العدد ومتن هذا احلديث، وقد يكثر عدد الروارة للحديث ول يثبت للخرب حكم املتواتر، وقد ي
 .نسبيًا، ويثبت للخرب حكم املتواتر، وذلك حسب أحوال الرواة
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 .(1) متواتراً   حينئذٍ   اخلرب ُيسمى  فال مثاًل، العامل بحدوث كالقول العقل،
 تواتر: املديث احل مثال عىل  -3

 .(2) «اجلنة يف  بيتاً  له  اهلل بنى ،اهلل  وجه به  يبتغي ،تعاىل  هلل مسجداً  بنى من »  :ملسو هيلع هللا ىلص  النبي قول
   فهذا احلديث متواتر ألنه: 

كثري،  ارو  - عدد  وأوردصحابياً   عرشين  نحوه    الرتغيب  يف  املنذري  أكثرها   أو  األحاديث  هذه  : 
ومن رواه من الصحابة    متواتر،   احلديث  أن   عل  يدل  وجمموعها   الزوائد،  جممع  يف  واهليثمي   والرتهيب، 

 . ، وغريهم -عنهم اهلل  رض- هريرة  وأبو  وعائشة، عباس، ابن
 السند.  طبقات مجيع   وهذه الكثرة من الرواة موجودة يف -
 الكذب.  عل مجيعهم   الرواةهؤلء تواطؤ  العادة  توقد أحال -
 العقل.  هممستند وليس   ،كالسمع والبرص يف هذا احلديث هو احلس ةوكان مستند الروا -

 :ملتواترُحْكم ا -4
  اليقيني   العلم  :أي  الرضوري،  العلم  يفيد  واملعنوي  اللفظي   من املتواتر  الًّ ك  أنّ   يف  العلامء  بني  خالف  ل
  تصديقه،   يف  يرتدد  ل  فإنه  بنفسه؛   األمر  يشاهد  كمن  جازمًا،   تصديقاً   به  التصديق  إىل  اإلنسان  يضطر  الذي

 .(3) رواته أحوال  عن البحث إىل  حاجة ول مقبولً،  كله  املتواتر كان لذلك  املتواتر؛ اخلرب  فكذلك
 : املتواتر أقسام -5

 : ومعنوي لفظي،:  قسمني إىل  املتواتر اخلرب ينقسم
  مقعده   فليتبوأ   ، متعمداً   علّ   كذب   من » :  حديث   مثل   . ومعناه   لفظه   تواتر   ما   وهو   : اللفظي   املتواتر   - أ 

 

 (. 25- 24( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
 (. 533( ومسلم برقم )450ري برقم ) ( أخرجه البخا 2)

 (. 25- 24( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)
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  باقي  يف  - زادت  بل -  الكثرة   هذه   استمرت   ثم   صحابياً،   وسبعون  بضعة  . حيث رواه ( 1) « النار   من 
 . السند   طبقات 

  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه   ورد  فقد  الدعاء،   يف   اليدين  رفع  أحاديث:  مثل  . لفظه  دون   معناه  تواتر  ما   هو   :املعنوي  املتواتر  -ب
  قضية   فكل  خمتلفة،  قضايا  يف  لكنها  الدعاء،  يف  يديه  رفع  أنه:  فيه   منها  حديث  كل  حديث،  مائة  نحو
 .(2) الطرق جمموع  باعتبار ،تواتر   -الدعاء عند   الرفع وهو - بينها املشرتك والقدر تتواتر، مل منها

 رفع يديه يف الدعاء بألفاظ ووقائع خمتلفة، منها:   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أنّ ثبت :  يف املثال السابق مثالً ف
 الستسقاء.  يف يديه  يرفع كانأنه  -
 يديه.  رفع  البقيع هلأل  دعائه ويف -
 رفع يديه.  بدر يوم  دعائه ويف -

وهو رفع اليدين يف    ،اً مشرتك   اً قدر  بينها  لكنّ وبألفاظ خمتلفة، و  خمتلفة،  يف أماكنفهذا احلديث كان  
 . الطرق جمموعاملعنى و  باعتبار واترفهو مت ، الدعاء

 
 

 (. 3( ومسلم برقم ) 1291( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 25( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

 قارن بي كل من املتواتر اللفظي واملتواتر املعنوي؛ من خالل اجلدول التايل:

 املتواتر املعنوي املتواتر اللفظي وجه املقارنة

 التعريف
 

 

 

 مثال عليه
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 : وجود املتواتر -6
  اخلفني،   عل  املسح  وحديث  احلوض،  حديث  منها   املتواترة،  األحاديث  من   به  بأس  ل  عدد  وجديُ 

  لو  لكن   وغريها؛   ،(1) سمع«  كام فبلغه   شيئاً  منا سمع نرّض اهلل امرأً »:  وحديث  الصالة، يف  اليدين  رفع وحديث
 .(2) إليها بالنسبة جداً  قليلة املتواترة  األحاديث  أن  لوجدنا اآلحاد أحاديث عدد إىل نظرنا

 : ولبعضهم
 واْحَتَسْب  بيتاً  هللِ َبنَى  َوَمنْ     ***  َكَذْب   َمنْ   حديُث  تواترَ  ما

نْيِ  َوْمُسُح    *** واحْلَوُض  َشَفاَعةٌ  ورؤيةٌ   ( 3) َبْعُض   َوهذي ُخفم
 :فيه املصنفات أشهر -7

 . األبواب   عل  مرتب وهو لسيوطي،ل: املتواترة  األخبار يف املتناثرة  األزهار -أ
 .(4) الكتاين جعفر بن ملحمد ،املتواتر  احلديث من املتناثر نظم -ب

 التعريف:  -1
 . واحد شخص  يرويه ما  هو  الواحد وخرب  الواحد،: بمعنى  ،(5) أحد مجع :اآلحاد لغةا 
ااآلحاد   .(6) املتواتر رشوط جيمع  مل ما هو :اصطالحا

 

 . سبق خترجيه( 1)
 (. 26( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 (. 18حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس )ص ( نظم املتناثر من احلديث املتواتر، الكناين، أبو عبد اهلل 3)
 (. 26( تيسري مصطلح احلديث )ص:  4)
 (. 376/ 7( تاج العروس )5)
 (. 27( تيسري مصطلح احلديث )ص:  6)
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 :كم اآلحادُح  -2
أفاد  ِصْدقه   عل  القرائن   دلت   إذا   اآلحاد   خرب والعمل،   وصحته    الَعملية   األحكام  به  توثبت   العلَم 

 والعمل به.  وجيب األخذ والِعلمية،
 : أنواع اآلحاد  -3

 :املشهور النوع األول:
 التعريف:  -1

 . (1)لظهوره  بذلك ميوُس  وأظهرته، أعلنته إذا  األمر شهرت  من  ، مفعول  اسم هو :لغةا 
ا  .(2) التواتر  حد ومل يبلغ -طبقة كل  يف- فأكثر ثالثة رواه  ما :اصطالحا

 كم املشهور:ُح  -2
 : (3) ضعيفالو سن، احلو  صحيح،املشهور منه ال

 . ملسو هيلع هللا ىلص   ه عن   كثرية   أوجه   من   وي رُ   ، ( 4) « فليغتسل   اجلمعة   أحدكم   جاء   إذا » :  حديث :  صحيح ال   املشهور   مثال   - 1
  طرق  وله   كثرية،   أوجه   من ملسو هيلع هللا ىلص    النبي   عن  وي رُ   ،(5)«رضار ول   رضر  ل »:  حديث: سناحل   املشهور   مثال   -2

 . (6) األربعني يف  النووي وحسنه  الصحة، أو  ،احلسن  إىل  يرتقي هبا

 

 (. 705/  2( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، أبو نرص إسامعيل بن محاد ) 1)
 (. 30( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 يكون احلديث قد اشتهر أمره ول أصل له، وشهرته لكثرة إيراد القصاص له. ( وقد  3)

 (. 844( ومسلم برقم )877( أخرجه البخاري برقم ) 4)
(5 ( برقم  ماجه  ابن  أخرجه   )2341 ( األذكار  يف  النووي  وحسنه  رقم  1/351(  ماجه  ابن  صحيح  يف  األلباين  وقال   )
 .  "صحيح لغريه"(:  2341)
 (. 97النووية، النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف )ص:  ( األربعون 6)
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  وأيب   ،أنس   عن  أوجه  عدة   من  ويرُ   ،(1) «بالصني  ولو  العلم  اطلبوا»:  حديث :  ضعيف ال  املشهور  مثال  -3
 .(2) ضعيف مشهور   فهو شديدًا، جرحاً  جمروٍح  من  منها  طريق  خيل ومل هريرة،

 املؤلفات يف املشهور:  -3
األحاديث  )  -1 يف  احلسنة  األلسنةاملقاصد  عل    ( املشتهرة 

 .(هـ902: ت)  لإلمام السخاوي
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث )  -2

الناس ألسنة  العجلوين ل  (عل  بن حممد   لعالمة إسامعيل 
 . (ـه1162)ت: 

 
 

 : العزيز النوع الثاين: 
 التعريف:  -1

 ،(3) واشتد قوي أي:  بالفتح، (زُّ عَ يَ  زم )عَ  من أو وندر، قلم  أي: بالكرس، (زُّ عِ يَ  زم )عَ  من مشبهة صفة هو :لغةا 
 . آخر طريق  من   بمجيئه لقوته  وإما وندرته، وجوده لقلة  إما   بذلك ميوُس 

 .(4) السند طبقات   مجيع يف  اثنني عن رواته يقل ل  أن :واصطالحاا 
 البيقونية:  قال يف املنظومة

 (5) َثالثهْ  َما  فْوَق  َمْرِوي  *** َمْشُهورُ   َثاَلَثهْ  أوْ   اْثننَْيِ  َمْرِوي َعِزيزُ 
 

 (. 907ينظر: ضعيف اجلامع برقم )   "موضوع"( وقال األلباين: 1543( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن برقم ) 1)
 (. 410  -409( منهج النقد يف علوم احلديث )ص: 2)
 (. 207حممد بن أيب بكر بن عبد القادر )ص:  الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل  ، ( ينظر: خمتار الصحاح3)
 (. 35( تيسري مصطلح احلديث )ص:  4)

 (.9( املنظومة البيقونية )ص:  5)

يقصد باحلديث املشهور غري 
الصطالحي: احلديث املشتهر عل 

 .األَْلِسنة من غري رشوط ُتعَترب
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 :العزيز مثال  -2
  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  أنّ   -رض اهلل عنه-  هريرة  أيب  حديث  من  والبخاري  أنس،  حديث  من  الشيخان  رواه  ما

 .(1) «أمجعني  والناس وولده والده من  إليه  أحب أكون  حتى أحدكم يؤمن ل» : قال
  العزيز   عبد   عن  ورواه  وسعيد،   شعبة   قتادة   عن  ورواه   صهيب،  بن  العزيز  وعبد   قتادة  أنس   عن   رواه
 . مجاعة كل   عن ورواه الوارث،  وعبد علية بن  إسامعيل
  طبقات   بعض  يف  زاد  وإن  السند،  طبقات  مجيع  يف  اثنني  عن  رواته  يقل  مل  ألنه  ؛)عزيزًا(  ُيسمى  حديث  فهذا

 . اثنني  عن  السند 

 
 

 : الغريب: النوع  الثالث
 التعريف:  -1

 .(2) أقاربه عن   البعيد  أو املنفرد، :بمعنى مشبهة، صفة هو :لغةا 
أي: هو احلديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما   .(3) واحد راوٍ   بروايته ينفرد ما هو  :اصطالحاا و

 

 (. 44( ومسلم برقم ) 15( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 210/ 1( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )2)
 (. 38( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)

 

احلديث النبوي؛ هات مثالني غري األمثلة التي وردت يف الدرس عل من خالل ما يتاح لك من كتب 
 .كل من: احلديث املشهور، واحلديث العزيز

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يف طبقة من طبقات السند، أو يف بعض طبقات السند، ولو يف واحدة، ول ترض الزيادة عل واحد يف  
 باقي طبقات السند؛ ألن العربة لألقل. 

 :أقسام الغريب -2
 . (نسبي غريب)و ( مطلق غريب) : مها  قسمني، إىل فيه  التفرد ملوضع بالنسبة الغريب قسمني

  واحد   شخص  بروايته  يتفرد  ما   :أي  سنده،  أصل  يف  الغرابة  كانت  ما  هو  :(املطلق  الفرد)  أو   املطلق  الغريب  -أ
 . سنده أصل يف

  عن   علقمة  به  وتفرد  ،-عنه   اهلل  رض-  اخلطاب  بن  عمر  به  دتفرّ   ،(1) «بالنيات  األعامل  إنام»   :حديث  :مثاله
  إبراهيم  بن   حممد   عن   سعيد   بن  حييى  به   وتفرد  علقمة،   عن   التيمي  إبراهيم   بن  حممد  به  وانفرد  عمر،
   .كثري   عدد  سعيد بن  حييى  عن  ورواه ،التيمي 

، وهو أول رجال السند،  -رض اهلل عنه-فالغرابة هنا كانت مطلقة يف أصل السند؛ ألن املتفرد به عمر  
 . الرواة من عدة املتفرد ذلك عن  يرويه وقد  السند،  آخر إىل  التفرد يستمر وقد هذا  فكأنه أصل سنده. 

  سنده،  أصل  يف  راوٍ   من  أكثر  يرويه   سنده،  أثناء  يف  الغرابة  كانت  ما  هو  :(النسبي  الفرد)  أو  النسبي  الغريب  -ب
   .الرواة  أولئك   عن واحد  بروايته  ينفرد ثم

.  (2)املغفر  رأسه  وعل  مكة  دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أنّ   :-عنه  اهلل  رض-  أنس  عن  الزهري  عنمالك    حديث  :مثاله
 . الزهري عن مالك به دتفرّ 

 
 

 (. 1907)  ( ومسلم برقم 1( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 1357( ومسلم برقم ) 1846( أخرجه البخاري برقم ) 2)

الغرابة يف حديث )أنه عليه الصالة والسالم دخل مكة وعل رأسه املغفر( هي يف أثناء السند؛ ألن 
 .مالكًا تفرد به، وهو أحد رجال سنده، ولكنه ليس يف بدايته، بل يف أثنائه، فسمي غريبًا نسبياً 
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 : الغريبمكان تواجد أحاديث  -3
 .للطرباين األوسط املعجم -2   . البزار  مسند -1

 
 :فيه املصنفات أشهر -4

 . للدارقطني مالك،  غرائب -1
 . (1)السجستاين داود أليب بلدة،  أهل  منها  سنة  بكل تفرد التي  السنن -2

 
 

 (. 41- 39( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)

من خالل ما درسته عن حمتويات وموضوعات بعض كتب احلديث؛ اذكر فرقاا واحداا فقط من حيث  
)املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة عل األلسنة للسخاوي(،  املحتوى أو املوضوع بي كل من:

 )املعجم األوسط للطرباين(.

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 قارن بي كل من احلديث املتواتر وحديث اآلحاد؛ من خالل اجلدول التايل:

 حديث اآلحاد احلديث املتواتر وجه املقارنة

 كثرة الرواة
 

 

 

 عدد األقسام
 

 

 

 الثبوت
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 اخلرب باعتبار طرق نقله إلينا إىل قسمي: متواتر وآحاد.ينقسم 

: ما رواه مجاعة يستحيل يف العادة أن يتواطؤوا عل الكذب، وأسندوه إىل يشء فاملتواتر
 حمسوس.

 وينقسم املتواتر إىل قسمي:

 متواتر لفظًا ومعنًى: وهو ما اتفق الرواة فيه عل لفظه ومعناه.

، وانفرد كل حديث بلفظه اخلاص. ومتواتر معنًى: وهو ما اتفق  فيه الرواة عل معنًى كل 

 واآلحاد: وهو ما سوى املتواتر.

 وتنقسم اآلحاد باعتبار الطرق إىل ثالثة أقسام: مشهور، وعزيز، وغريب.
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 التعريف:  -1
  سبحانه-  اهلل  وهو  القدسية،  الذات  إىل  املنسوب  احلديث  :أي  الطهر،  :أي  ،القدس  إىل  نسبة:  ديسالقُ   :لغةا 

 . (1)-وتعاىل
 .(2)-وجل عز-  ربه إىل إياه إسناده  مع  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن  قلنُ  ما  هو :اصطالحاا و

 
 

 (. 98/ 3( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (. 158( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 

 :، واحلديث النبوياحلديث القديسو بي القرآن الكريم، الفرق
 النبوياحلديث  احلديث القديس القرآن الكريم

 تعاىل اهلل من ومعناه لفظه

 عند من ولفظه اهلل، من معناه
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند من ولفظه معناه

 لفظه بتالوة ُيتعبد ل لفظه بتالوة ُيتعبد

 الصالة يف ُيقرأ ل الصالة يف ُيقرأ

 التحدي به حيصل مل التحدي به حيصل

 التواتر ثبوته يف ُيشرتط ل التواتر ثبوته يف ُيشرتط
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 : القدسية األحاديث عدد -2
 .(1) حديث مائتي  حوايل وعددها  ،النبوية األحاديث لعدد  بالنسبة كثرية  ليست القدسية  األحاديث

 : القدسية مثال األحاديث -3
  - وتعاىل  تبارك -  اهلل عن روى  فيام   ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن   -عنه   اهلل   رض -  ذر   أيب عن صحيحه  يف  مسلم   رواه ما

 .(2) «...تظاملوا فال ،حمرماً  بينكم وجعلته نفيس، عل الظلم حرمت  إين عبادي يا»: قال  أنه
 :القديس رواية احلديث ِصَيغُ  -4
 : ومها  شاء، بأُّيام احلديث  يروي  صيغتان  القديس احلديث  لراوي     
 . ملسو هيلع هللا ىلص رسوله  عنه   رواه فيام  تعاىل، اهلل قال -ب          .-وجل  عز- ربه عن يرويه فيام ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول   قال  -أ    
 : القديس احلديثيف  املصنفات أشهر -6

 .(3) حديثاً   (272) فيه مجع ، املناوي وف الرؤ  لعبد  ،القدسية باألحاديث السنية اإلحتافات -1
 . املرصي   اإلسالمية   للشئون   األعل   املجلس   إرشاف   حتت   العلامء   من   جلنة   ختريج   ، القدسية   األحاديث  -2
 .املرصي العدوي مصطفى للشيخ « القدسية األحـاديث من  املسند  الصحيح » كتاب -3

 
 

 (. 158( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
 (. 2577( أخرجه مسلم برقم ) 2)

 (. 159( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)

 

 القرآن الكريم معجز، وفيه حتٍد للبرش، وذلك التحدي ل حيتوي عليه احلديث القديس.

ح بإجياز ذلك التحدي املوجود يف  القرآن من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث وللتعلُّم؛ وض 
 .الكريم، مع ذكر الدليل عليه

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 التعريف:  -1

   .(1) (عَ َض )وَ  ضد  (عَ فَ )رَ   َل عَ فَ  من  مفعول اسم :لغةا 
ا   أو   فعل،  أو قول،  من  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  إىل  أضيف ما هو  :واصطالحا

كان    .(2) صفة  أو  تقرير، أسواء  الصحايب،  هو  ن  مَ   ماملضيف 
هذا  ومنقطًعا، فيدخل يف املرفوع املوصول، واملرسل، واملتصل، واملنقطع،    مدونه، متصاًل كان اإلسناد، أ

 هو املشهور يف حقيقته، وهناك أقوال أخرى يف حقيقته وتعريفه. 
 :املرفوعأنواع  -2

 . "... كذا ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول   قال":  غريه  أو الصحايب يقول  مثاله: أن :القويل املرفوع -أ
 . "...كذا ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول  فعل": غريه  أو  الصحايب يقول مثاله: أن :الفعيل املرفوع -ب
  إنكاره   يروي  ول  "كذا ملسو هيلع هللا ىلص    النبي  بحرضة  ُفِعَل ":  غريه  أو  الصحايب  يقول  مثاله: أن  :التقريري  املرفوع  -ج

 . الفعل لذلك
 . (3) "ُخُلقاً  الناس   أحسن ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول   كان": غريه  أو الصحايب يقول  أن  مثاله: :الوصفي املرفوع -د

 
 

 

 (. 356/ 3( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)
 (. 160( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

 (. 161 - 160( تيسري مصطلح احلديث )ص:3)

 

 بالتعاون مع زمالئك، ارسم خارطة مفاهيم تبنّي فيها أنواع احلديث املرفوع.

 

ُسمي املرفوع مرفوعًا لرتفاع 
فإن  ،ملسو هيلع هللا ىلصمرتبته؛ ألن السند غايته النبي 

 .هذا أرفع ما يكون مرتبة
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 التعريف:  -1

  سلسلة  باقي  رسد  يتابع  ومل  الصحايب،  عند  باحلديث  وقف  الراوي  كأنّ   )الوقف(  من  مفعول،  اسم  :لغةا 
 . (1)اإلسناد

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلصل إىل الرسول    تقرير أو فعل، أو قول،  من  الصحايب إىلسب نُ  هو ما :واصطالحاا 
 البيقونية:  قال يف املنظومة

 (3) ُزكنْ  َمْوُقوٌف  فهو وفعلٍ  َقْولٍ      ***     ِمنْ   األَْصَحاِب  إِىَل  أَضْفَتهُ  وَما

 
 املوقوف:أنواع  -2

  بام  الناس  حدثوا":  -عنه   اهلل  رض-  طالب  أيب  بن   عل  قال  الراوي:  قول:  مثاله  :القويل  املوقوف   -أ
 .(4) "؟ورسوله  اهلل  َب ذم كَ يُ  أن  أحتبون  ،يعرفون 

 .(5) "متيمم وهو عباس  ابنُ  وَأمم ": البخاري  قول : مثاله   :الفعيل املوقوف  -ب
 

 (. 578/  6( املحكم واملحيط األعظم )1)
 (. 162( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 (.9( املنظومة البيقونية )ص:  3)
 (. 127( أخرجه البخاري برقم ) 4)

 (.75/  1لبخاري ) ( أخرجه ا5)
 

واألثر ما كان  ،ملسو هيلع هللا ىلصكثري من الفقهاء واملحدثني يسمي املوقوف أثرًا، فاخلرب ما كان عن رسول اهلل 
عن الصحايب، وعل هذا سمى كثري من العلامء الكتاب اجلامع هلذا وهذا: بالسنن  واآلثار، ككتايب 

 .)السنن واآلثار( للطحاوي، والبيهقي، وغريمها
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 .(1) "عل ينكر ومل الصحابة أحد أمام كذا  فعلت":  التابعني  بعض قول:  مثاله :التقريري املوقوف  -ج

 
 الحتجاج والعمل باحلديث املوقوف:  -3

  عدم   املوقوف   يف  األصلفإذا ثبت عن الصحايب، ف  ،ضعيفاً   أو   ، حسناً   أو  ،صحيحاً   يكون   قد   املوقوف 
إذا  األحاديث  بعض  تقوي   إل أهنا   لصحابة، ل  وأفعال   أقوال  ألنه   به؛  العمل  وجوب    كان  الضعيفة، ولكن 

 بحجة.  ليس فقوله  كذلك يكن   مل وإن حجة، فقوله والفقه بالعلم رفاملنسوب إليه احلديث قد عُ  الصحايب

 

 التعريف:  -1
 . (2))وصل( ضد )قطع( من مفعول،  اسم :لغةا 

 .(3) فعل أو  قول  نمِ  دونه نمَ  أو  ،التابعي إىل نسب ما  هو :واصطالحاا 
 

 (. 163 - 162( تيسري مصطلح احلديث )ص:1)
 (. 752( القاموس املحيط )ص:  2)
 (. 167( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)

إطالق مصطلح املوقوف: إذا قيل: هذا موقوف، أو هذا اخلرب موقوف، أو هذا احلديث موقوف 
خيتص بالصحايب، بل يقال بالنسبة ملن دون الصحايب: مقطوع، ول يستعمل فيام دون الصحايب، إل 

 .الكالم موقوف عل مالك، وهذا الكالم موقوف عل احلسن، وهكذامقيدًا، فيقال: هذا 

 

 

 .عل أنواع احلديث املوقوف أخرىمن خالل ما يتاح لك من كتب احلديث ؛ هات أمثلة 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 أنواع املقطوع: -2
 .(1) "بدعته وعليه صل  ": املبتدع  خلف الصالة  يف البرصي احلسن قول: مثاله  :القويل املقطوع -أ

  أهله،   وبني  بينه  السرت  يرخي  مرسوق  كان"  :املنترش  بن  حممد  بن  إبراهيم  قول:  مثاله  :الفعيل  املقطوع  -ب
 .(2) "ودنياهم وخيليهم صالته،  عل ويقبل

 
 :املقطوعب الحتجاج  حكم -3

  ألن  سنده؛  صح وإن  حتى  ،جيب العمل به ول ،بحجة  ليس بعده  فمن  التابعي  إىل سبنُ الذي  املقطوع
 . ويرتك أقواهلم  من   يؤخذ األمة هذه علامء من  كغريهم  التابعني  فإن بحجة، ليس التابعي  قول

 
 :واملقطوع  املوقوف مكان تواجد -4

 . شيبة أيب ابن  مصنف -أ
 . الرزاق   عبد مصنف -ب
 .(3) املنذر وابن  حاتم، أيب وابن جرير،  ابن  تفاسري -ج

 

 (. 141/ 1( صحيح البخاري )1)
 (. 96/  2( حلية األولياء وطبقات األصفياء ) 2)
 (. 168( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)

 

 .بالتعاون مع زمالئك، ارسم خارطة مفاهيم ُتبني  فيها أنواع احلديث املقطوع
 

يرتب اإلمام مالك  أحاديث كتابه املوطأ تبعا لألبواب الفقهية، وهو كتاب حيتوي عل أحاديث 
والتي احتوت عل مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، وهو كتاب أعم وأشمل من كتب السنن األربعة؛ 

 األحاديث املرفوعة وقليل من األحاديث املوقوفة، وخلت من األحاديث املقطوعة.
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 ؛ من خالل اجلدول التايل:سند إليهأُ  نْ باعتبار مَ ( اخلرباحلديث )أنواع قارن بي 

 الصحة القائل نوع احلديث

   القديس

   املرفوع

   املوقوف

   املقطوع

 

 

 احلديث ينقسم باعتبار َمْن أسند إليه إىل ثالثة أقسام: املرفوع، املوقوف، املقطوع.(1

فهو املرفوع، وما انتهى سنده إىل الصحايب فهو املوقوف، وما  ،ملسو هيلع هللا ىلصما انتهى سنده إىل النمبي (2
 انتهى سنده إىل من بعده فهو املقطوع، واملقطوع غري املنقطع، كام سبق بيانه.
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 : ف كل مصطلح مما ييل يف اجلدول التايلعر  : 1س
 التعريف املناسب له املصطلح

  املشهور احلديث 

  احلديث العزيز 

  غريب احلديث ال

  احلديث املتواتر 

  احلديث القديس 

  احلديث املرفوع 

  احلديث املوقوف 

  احلديث املقطوع

 
 : ييل فيام اخلطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة، العبارة أمام(  )  عالمة ضع: 2س
 ( )       مخسة.   برشوط إل  اخلرب يف  يتحقق ل  التواتر (1
 ( )        قسمني.  إىل  املتواتر اخلرب ينقسم (2
 ( )   املتواترة( حيتوي عل أخبار اآلحاد.  األخبار  يف  املتناثرة  مصنف )األزهار (3
 ( ) . األحكام به وثبتت العلَم والعمل،  وصحته أفاد ِصْدقه عل القرائن دلت إذا  اآلحاد خرب (4
 ( ) . آخر طريق  من بمجيئه لقوته  وإما وندرته، وجوده لقلة إما احلديث العزيز بذلك ُسمي (5
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 ( )     السند.  آخر إىل  التفرد فيه  يستمر احلديث الغريب قد (6
 ( )     . شاء  بأُّيام احلديث يروي  صيغتان القديس احلديث  لراوي (7
 ( )     للحديث املرفوع نوع واحد فقط وهو املرفوع القويل.  (8
 ( )   للصحابة.  وأفعال  أقوال ألنه  به؛ العمل  وجوب عدم املوقوف  يف األصل (9

 ( )       . به ول يرتك يؤخذ  حجة التابعي  قول (10
 ( )   طبقات اإلسناد.  مجيع   احلديث املتواتر يكون الرواة موجودون فيه يف (11
 ( )   . اثنني عن السند طبقات   بعض يف قد يزيد عدد رواته احلديث العزيز (12
 ( )      عدد األحاديث القدسية حوايل ألف حديث.  (13

 

 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل، وضع حتتها خطاا : 3س
 . سبعة(  / ستة /   مخسة  /  )أربعة بعدد من الرشوط هي:    إل  اخلرب يف  يتحقق ل  التواتر (1
 . العلم املتخيل(   /العلم املتوهم  / العلم اليقيني/)العلم الظني يفيد:  واملعنوي اللفظي  املتواتر (2
كان حديثًا    إذا  /كان حديثًا عزيزًا    إذا   / كان حديثًا مشهورًا    )إذا   والعمل به:   اآلحاد  خربب  جيب األخذ   (3

 . (إذا دلت القرائن عل ِصْدقه وصحته/  غريباً 
 . مخسة(/ أربعة    / ثالثة / )اثنان احلديث املرفوع  أنواع (4
جواز    /استحباب العمل به    /عدم وجوب العمل به  /)وجوب العمل به  :يف احلديث املوقوف  األصل (5

 . العمل به( 
 . اإلهلام( /الشعور /احلس / )العقل  اخلرب مستند  كان  إذا  متواترًا   اخلرب  ُيسمى ل (6
 . كل ما سبق(   /الضعيف فقط  /احلسن فقط /)الصحيح فقط احلديث املشهور يكون منه:  (7
 . اإلمام أمحد(   مسند/غرائب مالك /املقاصد احلسنة  /املتناثرة   األزهار)من كتب احلديث الغريب:  (8
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 . غريب(/ يمرر /  حجة /   جائز) فقوله  والفقه بالعلم املنسوب إليه احلديث قد ُعرف  الصحايب كان إذا (9
مصنف  (10 يف  األحاديث    أيب   ابن   يوجد  فقط)شيبة  فقط  /املوقوفة  واملقطوعة  /املقطوعة    /املوقوفة 

 . الغريبة فقط( 
 

 
 

  

زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ اكتب يف بطاقة بإجياز شديد عن بالتعاون مع 
مكونات كتاب )كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عل ألسنة الناس( للعالمة 

 ثم ضع ما كتبته يف ملف إنجازك. (ـه1162إسامعيل بن حممد العجلوين )ت: 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح احلديث الصحيح، وما يتعلق به. -

 يرشح احلديث احلسن، وما يتعلق به. -

 يرشح احلديث الضعيف، وما يتعلق به.  -

 يرشح احلديث املوضوع، وما يتعلق به. -

يناقش أثر احلديث املقبول واملردود عل احلكم  -
 .الرشعي أو عل مسائل العقائد

 خمرجات التعلم
 

 .احلديث املقبولاملوضوع األول: 

 احلديث املردود.املوضوع الثاين: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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هذا  تقسيم   أساس  احلديث؛ ألهّنا  أهّم قسمة يف علوم مصطلح  والرّد هي  القبول  باعتبار  األحاديث 

ثّم العمل به عقيدًة   ، ملسو هيلع هللا ىلص  احلديث إىل رسول اهللالعلم، والقصد الذي قام من أجله، وهي إثبات صّحة نسبة  
من املقبول   ثم توسع العلامء يف تقسيم كل    ، ملسو هيلع هللا ىلص  ورشيعًة وسريًة وأخالقًا، عل يقني من صّحته ونسبته إىل النبي 

 لتفاوت األحاديث قوة وضعفًا، ويف هذه الوحدة بيان هذه األقسام.   ؛واملردود إىل أنواع
 

 
اذكر باختصار أمهية العمل بالسنة النبوية الرشيفة يف الدين السنة النبوية هي مبينة للقرآن الكريم، ومتممة له،  

 اإلسالمي. 
 .......................................................................................................

............ ........................... ................................................................ 
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  والقوي،  اجليد،:  بلفظ  املقبول  احلديث  وصفويُ ،  فيه رشوط القبول   احلديث املقبول هو الذي توفرت
 .والثابت د،واملجوم  واملحفوظ،  ،واملعروف والصالح،

  منها   وكل ،وحسن صحيح: مها  رئيسني، قسمني  إىل -مراتبه تفاوت إىل  بالنسبة- املقبول  اخلرب ينقسمو
 : هي أقسام؛ أربعة  إىل  النهاية يف  املقبول أقسام ول فتؤ ولغريه،  ،لذاته: مها  ، نوعني إىل  ينقسم
 . لغريه  صحيح -2  . لذاته  صحيح -1
 . لغريه   حسن -4  . لذاته  حسن -3

 احلديث الصحيح نوعان: 
 الصحيح لذاته، والصحيح لغريه. 

 النوع األول: الصحيح لذاته: 

 التعريف:  -1
 .(1) السقيم ضد :لغةا  الصحيح

 .(2) علة  ول شذوذ، غري من منتهاه،  إىل  مثله عن  الضابط، العدل  بنقل سنده اتصل  ما :واصطالحاا 
 رشح التعريف: 

 . منتهاه   إىل   السند   أول   من   فوقه،   عمن   مبارشة   أخذه   قد   رواته   من   راوٍ   كل   أنّ   ومعناه: :  سنده   اتصل   ما   - أ 
 

 (. 83( التعريفات )ص:  1)

 (. 145/  1( وعلوم احلديث ومصطلحه )44مصطلح احلديث )ص:  ( تيسري 2)

َقْول املُْحدثني: إِن احلَِديث َينَْقِسم إىَِل َصِحيح 
َوحسن َوَضِعيف، ُيِريُدوَن بِِه احلَِديث املَْْرِوّي من 

اآْلَحاد، َوأما احلَِديث املُْتََواتر َفُهَو َخارج َعن َطِريق 
مورد اْلِقْسَمة، َوقد أحلق َبعضهم املستفيض 

 .باملتواتر َفجعله أَْيضاً َخاِرجاً َعن مورد اْلِقْسَمة
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  فاسق،  غري  عاقاًل،  بالغًا،   مسلاًم،  بكونه  اتصف   رواته  من   راوٍ   كل  أنّ   :أي :  الرواة   عدالةالعدل، و  -ب
 . املروءة رومخم وغري

 . كتاب   ضبط   وإما   صدر،   ضبط   إما   الضبط؛   تام   كان   رواته   من   راوٍ   كل   أنّ   : أي :  الرواة   ضبط بط، و الض   - ج 
 . منه أوثق  هو ملن الثقة  خمالفة هو: والشذوذ ، شاذاً   احلديث  يكون  أل  :أي:  الشذوذ عدم -د

  احلديث،  صحة   يف  يقدح  خفي،   غامض   والعلة: سبب   ،معلولً   احلديث   يكون  أل  : أي:  العلة  عدم   -هـ
 .(1) منه السالمة الظاهر أنّ  مع

 :رشوط احلديث الصحيح -2
 . الرواة عدالة -2   . السند اتصال -1
 . العلة عدم -4   . الرواة ضبط -3
 .(2)  الشذوذ عدم -5

 :أمثلة احلديث الصحيح -3
  شهاب،   ابن  عن  مالك  أخربنا :  قال  يوسف،  بن  اهلل  عبد  حدثنا":  قال   صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  ما

 احلديث   فهذا  .(3) "بالطور  املغرب  يف  قرأ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعُت :  قال   أبيه،  عن  مطعم،  بن  جبري  بن  حممد  عن
 : ألن صحيح؛

  جبري،   وابن  شهاب،  وابن  مالك،  عنعنة  وأما  ،شيخه  من سمعه رواته من  راوٍ   كل إن  إذ: متصل سنده  -أ
 . مدلسني  غري ألهنم  التصال؛  عل  فمحمولة

هؤلء الرواة للحديث ثقاة رووا احلديث باللفظ املذكور، ومل  و  ،ضابطون   عدول  رواته  وألن  -جـ  ب،
 

 (. 45- 44( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
 (. 45( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 (. 463( ومسلم برقم )765( أخرجه البخاري برقم ) 3)
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 : والتعديل اجلرح علامء عند  أوصافهم  وهذه ،رواة أوثق منهم خيالفون نص احلديث يف روايته   يأِت 
 . متقن ثقة: يوسف  بن  اهلل  عبد -1
 . حافظ إمام:  أنس بن مالك -2
 . وإتقانه جاللته  عل  متمفٌق  حافظ فقيه: الزهري  شهاب ابن -3
 . ثقة: جبري  بن حممد -4
 .صحايب: مطِعم بن  جبري -5

 . منه أقوى هو  ما يعارضه مل إذ: شاذ  غري وألنه -د
 . (1)العلل من  علة فيه ليس  وألنه -هـ

 : ُحْكُم الصحيح -4
  من   حجة  فهو  ،والفقهاء   األصوليني  من  به  يعتدُّ   ومن  احلديث،  أهل  بإمجاع  به  العملجيب    الصحيح 

 . به العمل  ترك املسلم يسع ل  ،الرشع حجج
 : "صحيح غي  حديث هذا" أو  "صحيح حديث هذا": بقوهلم املراد -5

  بصحته   مقطوع  أنه   ل   ، فيه  حتققت   قد   السابقة   اخلمسة  الرشوط  أن   "صحيح   حديث  هذا ":  بقوهلم   املراد  -أ
 . الثقة  عل   والنسيان اخلطأ  جلواز األمر؛  نفس يف

  أو   كلها  السابقة  اخلمسة  الصحة  رشوط  فيه  تتحقق  مل  أنه  "صحيح   غري  حديث  هذا":  بقوهلم  واملراد  -ب
 . (2) اخلطأ كثري   هو من  إصابة  جلواز األمر؛ نفس يف كذٌب  أنه  ل بعضها، 

 : املجرد الصحيح يف صنفمُ  أول  -6
  القرآن،   بعد   الكتب  أصح  ومها   ، مسلم  صحيح   ثم  البخاري،   صحيح  :املجرد  الصحيح  يف  صنف مُ   أول

 فوائد.  وأكثرمها أصحهام،   البخاريويعترب صحيح  ، بالقبول كتابيهام تلقي عل  األمة  أمجعت وقد
 

 (. 46- 45( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
 (. 47- 46( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
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 : منهام  كل  يف األحاديث عدد -7
 . آلف   أربعة   املكررة   وبحذف   باملكررة،   حديثاً   وسبعون   ومخسة   ومائتان   آلف   سبعة   : فيه   ما   مجلة   : البخاري 
 . آلف  أربعة   نحو املكررة  وبحذف  باملكررة،  ألفاً  عرش اثنا :فيه ما مجلة:  مسلم

(1) 
 :الشيخان رواه مما بصحته املحكوم -8

ما باإلسنادصحيحيف    ومسلم  البخارييف    كل    األمة   تلقتوقد  بصحته،    املحكوم  فهو  املتصل  يهام 
  يف وهو  كثري،  البخاري يف وهو  ،ق املعلم  سمىويُ  ،أكثر أو  راوٍ   إسناده مبدأ   من  حذف ما وأما  ،بالقبول  كتابيهام 
  إل  ذلك  من  فيه  فليس  مسلم  يف  أما  البتة،  األبواب  صلب  يف  منه  يشء  يوجد  ول  ومقدماهتا،  األبواب  تراجم
 : يل كام  فحكمه آخر،  موضع يف  يصله مل التيمم،  باب يف واحد حديث

 . إليه املضاف عن بصحته  ُحْكمٌ  فهو (رَ كَ وذَ  ،رَ مَ وأَ  ، قالـ) ك :اجلزم بصيغة  منه   كان فام -أ
  املضاف   عن  بصحته   حكم  فيه   فليس  وُذكَِر(  وُرِوَي،  وحُيكى،  وُيذكر،  ُيرَوى،ـ)ك  جزم  فيه   يكن   مل  وما  -ب

 . (2)بالصحيح املسمى الكتاب يف  إلدخاله واٍه؛  حديث  فيه  فليس  ذلك  ومع إليه،
 :لذاته الصحيح مراتب -9

 : هي   املراتب وهذه احلديث، ذلك فيها املروي للكتب بالنسبة مراتب  سبع إىل  الصحيح احلديث م قسيُ 
 

 (. 50-  49احلديث )ص:(تيسري مصطلح 1)
 (. 53( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

 ابن كصحيح املشهورة، املعتمدة الكتب ومسلم يف البخاري فاتت التي الصحيحة األحاديث توجد بقية
 البيهقي، وسنن الدارقطني، وسنن األربعة، والسنن احلاكم، ومستدرك حبان، ابن وصحيح خزيمة،

 يف إل صحته، عل من التنصيص والترصيح بد ل بل الكتب، هذه يف احلديث وجود يكفي وغريها، ول
 .(2)خزيمة ابن كصحيح الصحيح، إخراج عل القتصار رشط مؤلفه كتاب
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 .(املراتب  أعل  وهو) ومسلم  البخاري عليه اتفق  ما -1
 .البخاري  به انفرد ما  ثم -2
 . مسلم  به انفرد ما  ثم -3
 . خيرجاه ومل ،رشطهام  عل كان ما  ثم -4
ْجه  ومل البخاري، رشط عل كان ما  ثم -5  . خُيَر 
ْجه ومل  مسلم، رشط عل كان ما  ثم -6  . خُيَر 
  عل   أو  رشطهام،   عل  يكن   مل   ما  ، حبان  وابن   خزيمة،   كابن  األئمة،   من  غريمها  عند   صح   ما   ثم  -7

 . (1) منهام واحد رشط

 
 

 النوع الثاين: الصحيح لغيه: 
واحلديث الصحيح لغريه، وهنا  ،  احلديث الصحيح عل نوعني: الصحيح لذاته، وقد سبق بيانه   ذكرنا أنّ 

 سنتعرف عل احلديث الصحيح لغريه. 

 

 (. 55- 54( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)

 موصوفة بام ييل:َهْب أنَّ أمامك جمموعة من األحاديث  

ْجه، عل رشطهام ومل خيرجاه، عل رشط البخاري  تفرد به مسلم، متفق عليه، عل رشط مسلم ومل خُيَر 
ْجه.  ومل خُيَر 

 تبعًا لقوهتا ترتيبًا تصاعديًا. املصطلحاترتب هذه 

................................................................................................
................................................................................................ 
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  تعريف احلديث الصحيح لغيه: -1
   .(1) منه أقوى أو مثله،  آخر طريق  من  روي إذا  لذاته  احلسن هو

  له،  غريه  انضامم  من  جاءت  وإنام   األول،   السند  ذات   من  تأِت   مل  الصحة  ألن  لغريه؛   صحيحاً   وُسمي
 لغريه.   صحيح= لذاته   حسن+  لذاته  حسن :التايل الشكل عل رياضية بمعادلة ذلك تصوير ويمكن

 :مرتبة الصحيح لغيه -2
  ودون   لذاته،  احلسن  من  مرتبة  بني احلسن لذاته والصحيح لذاته، أي أنه أعل   ما   ى مرتبة وسطيف    هو
 . لذاته  الصحيح 

 :مثال الصحيح لغيه -3
  أن  لول»:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   أنّ   -رض اهلل عنه-  هريرة  أيب  عن  سلمة   أيب  عن  عمرو،  بن  حممد  حديث

 .(2) «صالة  كل عند  بالسواك ألمرهتم  أمتي  عل  أشق
  أهل   من  يكن  مل  لكنه   والصيانة،  بالصدق  املشهورين   من  علقمة  بن  عمرو  بن  فمحمد ":  الصالح  ابن  قال
  اجلهة  هذه  من  وجاللته، فحديثه  لصدقه  بعضهم  ووثقه  حفظه،  سوء  جهة  من  بعضهم  فهضعّ   حتى  اإلتقان،
  حفظه،  سوء  جهة  من  عليه  نخشاه  كنا  ما  بذلك  زال  ُأَخرَ   أوجه  من  ويرُ   كونه  ذلك   إىل  انضم  فلام  حسن،
 .(3) "الصحيح  بدرجة والتحق  اإلسناد، هذا فصح اليسري،  النقص  ذلك  به وانجرب

 

 (. 34( ينظر: نخبة الفكر مع رشحها نزهة النظر )ص:  1)
أبو داود برقم ) 2) اللفظ  الزناد عن  22( والرتمذي وصححه برقم )47( أخرجه هبذا  ( وهو متفق عليه من حديث أيب 

 . األعرج عن أيب هريرة
 (. 65  -64( وتيسري مصطلح احلديث )ص:35( مقدمة ابن الصالح )ص:  3)
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 احلديث املقبول ينقسم إىل قسمي:   أن    سابقاا  نا ركذ
سنتعرف احلديث احلسن، وقد سبق ذكر احلديث الصحيح، وهنا   :الصحيح، والثاين: احلديث القسم األول

 عل احلديث احلسن. 
 واحلديث احلسن عىل نوعي: 

 األول: احلديث احلسن لذاته، والنوع الثاين: احلديث احلسن لغريه.  النوع
 النوع األول: احلديث احلسن لذاته: 

 لذاته:  احلديث احلسن  تعريف -1

لغةا    بمعنى:   ن( )احلُْس   من  مشبهة،   صفة   هو   :احلسن 
 . (1)اجلامل

ا    خف   الذي   العدل   بنقل   سنده   اتصل   ما   هو "  : واصطالحا
 . ( 2) "علة   ول   شذوذ   غري   من   منتهاه،   إىل   مثله   عن   ضبطه، 

 
 

 (.418/  34( تاج العروس )1)
 (. 58( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 

 

 .فّرق بإجياز بني احلديث الصحيح لذاته، واحلديث الصحيح لغريه
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

أن يكون  (عن مثله)ل يشرتط  يف قولنا: 
مجيع رجال اإلسناد عدولً قد خف 
ضبطهم، فقد يكون )بعضهم، وربام واحد 
منهم فقط( عدولً قد خف ضبطهم، ويكون 
الباقون عدولً تاّمي الضبط؛ ألن العربة يف 

 .احلكم عل احلديث بأدنى رجل يف األسناد
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 : لذاته ُحْكم احلديث احلسن  -2
  به،  وعملوا   الفقهاء،  مجيع  به   احتج  ولذلك  القوة؛  يف   دونه  كان   وإن  به،  الحتجاج  يف  كالصحيح   هو

  يف  املتساهلني   بعض  أدرجه  وقد  ، املتشددين  من   شذ  من  إل   واألصوليني،  املحدثني  معظم   به   الحتجاج  وعل
 .(1) أولً   املبني  الصحيح  دون بأنه : قوهلم مع   خزيمة،  وابن حبان،  وابن كاحلاكم،  الصحيح، نوع
 : لذاته احلديث احلسن  مثال  -3

  عن  اجلوين،  عمران   أيب  عن  الضبعي،   سليامن   بن  جعفر   حدثنا   قتيبة،  حدثنا":  قال  الرتمذي  أخرجه   ما
  اجلنة   أبواب   إن » :ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  قال :  يقول  العدو   بحرضة  أيب سمعُت : قال   األشعري موسى  أيب بن  بكر  أيب

 . احلديث (2) «...السيوف  ظالل حتت
 . "غريب  حسن حديث  هذا ": الرتمذي عنه   قال  احلديث  فهذا

  حسن   فإنه  ،الضبعي   سليامن   بن  جعفر  إل  ،ثقات  األربعة  إسناده  رجال  ألن   ؛حسن  احلديث  هذاف
 .(3) احلسن  مرتبة  إىل  الصحيح مرتبة   عن احلديث نزل لذلك  ؛احلديث

 :لذاته حلسنفيها ا ُيوجد التي الكتب -4
  لكن  مستقلة،  كتب  يف  املجرد  الصحيح  أفردوا  كام  املجرد،  احلسن  باحلديث  خاصة  كتباً   العلامء  يفرد  مل
 : الكتب تلك أشهر فمن  احلسن، احلديث  وجود فيها يكثر كتباً  هناك

  شهره  الذي  هو  والرتمذي  احلسن،  معرفة  يف  أصل فهو  "الرتمذي  سنن"بـ  املشهور  :الرتمذي  جامع  -أ
 .ذكره  من وأكثر الكتاب،   هذا يف
  ويقاربه،   يشبهه  وما  الصحيح  فيه  يذكر  أنه:  مكة  أهل  إىل  رسالته  يف  داود  أبو  ذكر  فقد  :داود  أيب  سنن  -ب

 

 (. 160/   1التدريب الراوي ) ( و59( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
 (. 1659) ( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي برقم  1659( أخرجه الرتمذي برقم ) 2)
 (. 59( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)
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 .(1) صالح فهو  شيئاً  فيه يذكر مل وما بيمنه، شديد وهن فيه كان وما
  املعتمدين   األئمة   من   أحد  يصححه   ومل   ضعفه،  هو   يبني   مل   حديثاً   فيه   وجدنا   إذا   ذلك:   عل   فبناء 

 . داود أيب  عند حسن  فهو
 . (2) الكتاب هذا يف منه كثري   عل الدارقطني نص فقد :الدارقطني سنن -ج
 

 
 :لغيه احلسنالنوع الثاين: احلديث 

أنّ  وهنا    ذكرنا  لغريه،  احلسن  واحلديث  بيانه،  سبق  وقد  لذاته،  احلسن  نوعني:  عل  احلسن  احلديث 
 سنتعرف عل احلديث احلسن لغريه. 

 

 (.  116اجلوزي )ص: ابن  طبعة ( الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث 1)
 (. 63- 62( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 
 

 

 من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلُّم؛ أكمل الفراعات اآلتية:

 ُتعرف صحة احلديث أو حسنه؛ بواحدة مما ييل:

 فيه......................................................: أن يكون يف مصنف التزم األوىل

 : أن ينص عل....................................................................الثانية

: أن ينظر يف طرقه ودرجات رواته؛ بحيث إذا كان الناظر من املتخصصني، ووجدت يف الثالثة
 ............ فإنه حيكم بـ..................................احلديث......................
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 التعريف:  -1
 .(1) كذبه أو  ،الراوي فسق  ضعفه  سبب  يكن ومل طرقه،  تعددت إذا  الضعيف هو
 : مها  بأمرين، لغريه   احلسن درجة إىل  يرتقي  الضعيف أن : التعريف هذا من ستفاديُ و

 .منه  أقوى   أو ،مثله   اآلخر الطريق يكون أن  عل فأكثر، آخر  طريق  من  يروى  أن -أ
 . رجاله  يف جهالة أو سنده، يف انقطاعاً  وإما راويه،   حفظ سوء  إما احلديث ضعف سبب يكون  أن -ب

 
 :لغيه مرتبة احلسن -2

  لغريه   احلسن  مع  لذاته  احلسن   تعارض  لو  أنه  ذلك  عل   وينبني ،  لذاته  احلسن  من  مرتبة  أدنى  لغريه  احلسن
 . لذاته  احلسن مد  قُ 
 :لغيه ُحْكم احلسن  -3

 . به وُيعمل  حيتج الذي   املقبول من هو
 :لغيه  للحديث احلسن  مثال  -4

  عن   ربيعة،  بن  عامر  بن  اهلل  عبد عن اهلل، عبيد  بن عاصم عن شعبة، طريق  من  وحسنه،  الرتمذي  رواه  ما
  «بنعلني؟  ومالك  نفسك   من أرضيت»  :ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رسول فقال  نعلني،   عل  تزوجت  فزارة   بني   من امرأة أن  أبيه، 
 . فأجاز : قال نعم،: قالت

  وعائشة،   وأنس،   سعيد،   وأيب   سعد،   بن   وسهل   هريرة،   وأيب   عمر،   عن   الباب   ويف ":  الرتمذي   قال 
 

 (. 66( وتيسري مصطلح احلديث )ص:  82نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  ( ينظر: 1)

سبب تسميته احلسن لغريه: أّن احلسن مل يأِت من ذات السند األول، وإنام أتى من انضامم غريه له، 
بمعادلة رياضية عل النحو التايل:  (احلسن لغريه)ويمكن تصوير ارتقاء احلديث الضعيف إىل مرتبة 

 .(ضعيف + ضعيف= حسن لغريه)
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  احلديث   هذا   الرتمذي   له   حسن   وقد   حفظه،   لسوء   ضعيف   فعاصم   . ( 1) "األسلمي   حدرد   وأيب   وجابر، 
 . ( 2) وجه   غري   من   ملجيئه 

 

 
  

 

 (. 1113( وضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي برقم )1113) ( أخرجه الرتمذي برقم 1)
 (. 67  -66( تيسري مصطلح احلديث )ص:2)

 قارن بي احلديث الصحيح واحلديث احلسن من خالل اجلدول التايل:

 احلديث احلسن احلديث الصحيح وجه املقارنة

   ضبط الرواة

   عدالة الرواة

   اتصال السند

   السالمة من الشذوذ والعلة

 

 

: هو الذي توافرت فيه رشوط القبول املعروفة عند أهل العلم بأن كان احلديث املقبول(1
 صحيحًا، أو صحيحًا لغريه، أو حسنًا، أو حسنًا لغريه. 

وجوب العمل باحلديث املقبول إذا سلم من املعارض، ومن الناسخ، ونحو ذلك ما هو (2
 مبسوط يف حمله.

أحدمها فإنه صحيح تلقته األمة بالقبول؛ فال حيتاج إىل النظر فيه، بل ما يف الصحيحني أو يف (3
 جيب العمل به مطلقاً، وما كان يف غريمها ل يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه رشوط الصحيح.
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، وسبق أن بينا النوع األول من اخلرب وهو اخلرب  أنواع اخلرب باعتبار القبول والردذكرنا يف بداية الوحدة  
املردود   احلديث  هو الذي فقد رشوط القبول، وُيوصفردود  احلديث املفاملقبول، وهنا سنبني اخلرب املردود،  

 الضعيف، واملوضوع. : قسمني   املردود إىل اخلرب بالضعيف أو املوضوع، وهبذا ينقسم

 التعريف:  -1
 .(1)املعنوي  فالضعْ  هنا  به واملراد ومعنوي،  حيس  والضعف القوي،  ضد :لغةا الضعيف 

 . رشوطه من  رشط بفقد  احلسن، صفة  جيمع مل ما  هو :اصطالحاا و
 :احلديث الضعيف تفاوت -2

  وخفته،   رواته  ضعف  شدة  بحسب  ضعفه، فاحلديث الضعيف  يتفاوت  ،الصحيح  يتفاوت احلديث  كام
 .(2)املوضوع  أنواعه ورش  املنكر، ومنه الواهي، ومنه ،جداً  الضعيف ومنه  الضعيف، فمنه

3) 
 

 (. 48/  24( تاج العروس )1)
 (. 78( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 . )63ص    1ج )املجموع لإلمام النووي  (3)

قون من أهل احلديث وغريهم: إذا كان احلديث ضعيًفا ل ُيقال فيه: قال رسوُل  قال العلامُء املحق 
أو: فعل، أو: أمر، أو: هَنَى، أو: حكم، وما أشبه ذلك ِمْن صيغ اجلزم... وإنمام ُيقال يف هذا كله:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ُروي عنه، أو: ُنقل عنه، أو: ُحكي عنه، أو: جاء عنه، أو: بلغنا عنه، أو: ُيقال، أو: ُيذكر، أو: حُيكى، 
 (3).أو: ُيروى، أو: ُيعزى... من صيغ التمريض ملا سواها
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 :احلديث الضعيفعىل  ال مث -3
  عن   -رض اهلل عنه-  هريرة  أيب  عن  اهلجيمي  متيمة  أيب  عن   األثرم  حكيم  طريق  من  الرتمذي  أخرجه  ما
 بعد  الرتمذي   قال  ثم   « حممد  عل   أنزل  بام   كفر   فقد   كاهنًا،  أو  دبرها،  يف  امرأة   أو   حائضاً   أتى   من »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

:  قال   ثم   "هريرة  أيب  عن   اهلجيمي  متيمة  أيب  عن  األثرم  حكيم  حديث  من  إل  احلديث  هذا   نعرف   ل":  إخراجه َف "   .(1) "إسناده  قبل من احلديث هذا  حممد  وضعم
 .(2) "لني فيه": حجر ابن  احلافظ عنه قال فهذا احلديث يف إسناده حكيم األثرم وقد ضعفه العلامء، 

 :احلديث الضعيفرواية  حكم -4
،  ضعفها  بيان  غري   من  أسانيدها  يف   والتساهل  الضعيفة،  األحاديث  رواية   وغريهم  احلديث  أهل  عند  جيوز
 : مها  برشطني، 
 . تعاىل اهلل كصفات بالعقائد،  تتعلق أل  -أ

 . واحلرام باحلالل يتعلق ما الرشعية األحكام بيان يف  يكون أل  -ب
 :احلديث الضعيفب العمل حكم -5

 : وهي  ثالثة،  برشوط لكن   األعامل، فضائل يف به العمل ستحب يُ 
  و أ  بالكذب،   ناحلديث الذي انفرد بروايته الكذابون أو املتهمو )ك  .شديد  غري   الضعف   يكون   أن   -أ

 غلطه(.  فحش من
ب  ضعيف  حديث:  )فمثاًل   . به  معمول   أصل  حتت  احلديث   يندرج   أن   -ب   صالة  أو   الوالدين،  بر  يف   يرغ 

  الوالدين،  بر  فضل  يف صحيحة  أحاديث  حتت  يندرج  ّنه فإ  ، ضعيًفا  كان  وإن ، احلديث  هذا   فإنّ   اجلامعة، 
 . اجلامعة( وصالة

 . الحتياط يعتقد بل ثبوته،  به العمل عند  يعتقد أّل  -ج
 

 (. 135( أخرجه الرتمذي برقم ) 1)
 (. 177( تقريب التهذيب )ص:  2)
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 :الضعيف  مكان وجود هي التي املصنفات أشهر -6

  للذهبي؛  العتدال  ميزان  وكتاب   حبان،  لبن  الضعفاء  ككتاب :  الضعفاء  بيان  يف  صنفت  التي  الكتب  -أ
 . هلا  الضعفاء أولئك  رواية بسبب ضعيفة  صارت التي  لألحاديث   أمثلة  يذكرون مؤلفيها فإن
،  وغريها  واملُدَرج  والعلل  املراسيل  كتب  مثل:  خاصة  الضعيف  من  أنواع  يف  صنفت  التي  الكتب  -ب

 .(1)لدارقطني ل العلل وكتاب  داود، أليب  املراسيل  ككتاب

 
 

 
 

 (. 81مصطلح احلديث )ص:  ( تيسري 1)
 

يرجى أن يناله َمْن يعمل، بناء عل حديث ضعيف، ببعض املراد بفضائل األعامل: فضل وثواب 
 الوالدين، وذكر اهلل تعاىل يف السوق، ونحو ذلك.األعامل التي هلا أصل ثابت يف الرشع، كرب 

 .ول يدخل يف ذلك األمر: األحكام، أو ترشيع عبادات، ما مل يرد يف السنة الصحيح ثبوهتا

 

جيوُز العمُل باحلديِث الذي اشتدم ضعُفه، أو ما كاَن موضوعًا مطلقًا؛ ل يف أحكاٍم رشعيٍة، ول ل 
 .يف فضائِل األعامِل، ول حتلُّ روايُتُه إلم عل سبيِل القدِح، والتنفرِي منهُ 

 

وبناء عىل ما متت دراسته يف بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛  
الوحدة؛ اذكر فرقاا واحداا فقط بي طبيعة حمتوى  أحاديث كل من: )سنن الدارقطني(، و)الضعفاء 

 .لبن حبان(
................................................................................................

................................................................................................ 
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احلديث املردود عل نوعني: الضعيف، وقد سبق بيانه، واحلديث املوضوع، وهو ما سنتعرف    ذكرنا أنّ 
 عليه  هنا. 

 :احلديث املوضوعتعريف  -1
 .(1) رتبته لنحطاط بذلك  ميُس و  ،هحطّ  : أي ، اليشء عَ َض وَ  من  مفعول،  اسم هو :لغةا  املوضوع

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول  إىل   املنسوب  املصنوع املختلق الكذب   هو :اصطالحاا و
 : احلديث املوضوعرتبة  -2

 . وأقبحها ،املردودة  األحاديث  رش هو
 :احلديث املوضوعرواية  حكم -3

  ثحدّ   من » :  مسلم   حلديث  ؛(3) وضعه  بيان   مع  إل  هحالَ   معلِ   ألحدٍ   روايته  حتل  ل  أنه  عل  العلامء  أمجع
 .(4) «الكاذبني أحد فهو كذب  أنه ُيَرى  بحديث عني 
 : املوضوع احلديث صياغة يف  الوضاعي طرق -4

 : طريقان  احلديث صياغة  يف  للوضاعني
 . ويرويه  إسناداً  له   يضع ثم  عنده،  من الكالم الوضاع ينشئ أن إما -أ

 . إسناداً   له ويضع  غريهم،  أو احلكامء،  لبعض  كالماً   يأخذ أن وإما -ب

 

 (. 434/ 3( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (. 111( وتيسري مصطلح احلديث )ص:  190( الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث )ص: 2)

 (. 111( تيسري مصطلح احلديث )ص:  3)
 (. 1( أخرجه مسلم برقم ) 4)
 



((65 
 

 

 املوضوع: احلديث طرق معرفة -5
 : منها  ،بأمور  ،إسناده  يف النظر دون ،املوضوع احلديث عرفيُ 
  سورة  القرآن   سور   فضائل  حديث   وضع  بأنه  ،مريم   أيب  بن  نوح  عصمة   أيب   كإقرار :  بالوضع  الواضع   إقرار  -أ

 . عباس  ابن  عن  سورة، 
  ذلك   وفاة  تكون   تارخياً   فيذكر  هو،  مولده  عن  فيسأل  شيخ،   عن  ث حيدّ   كأن:  إقراره  منزلة  يتنزل   ما  أو  -ب

 . عنده إل   احلديث  ذلك يعرف  ول هو، مولده  قبل الشيخ 
؛ ألن الرافضة يغالون  البيت  أهل  فضائل   يف  واحلديث  ،رافضياً   الراوي  يكون  أن  مثل:  الراوي  يف  قرينة   أو  -ج

  النظر"  املوضوع:   ديثاحل ك   م، من األحاديث ما يؤيد مذهبه  وا وضعهلذا  و يف أهل البيت رض اهلل عنهم؛  
 .(1) "عبادة عل   إىل

 .(2) القرآن لرصيح  خمالفاً  أو  للحس، خمالفاً  أو اللفظ، ركيك احلديث  كون  مثل: املروي يف قرينة  أو -د
 وجود  نفي  أو  مستحيل،  وجود  إثبات  أو  النقيضني،  بني  مجًعا  يتضمن  أن  :مثل  للعقل،  احلديث  خمالفة  -ـه

 .ونحوه واجب
 الربا  حتليل  أو   اإلسالم،  أركان  من  ركن  إسقاط  يتضمن  أن  :مثل  الدين،  من   بالرضورة  للمعلوم  خمالفته  -و

 .ذلك ونحو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  حممد بعد نبي  إرسال  جواز أو  الساعة، قيام وقت حتديد أو ونحوه،

 
 

 (. 359/  1( املوضوعات لبن اجلوزي ) 1)

 (. 112( وتيسري مصطلح احلديث )ص:  78احلثيث إىل اختصار علوم احلديث )ص:  ( الباعث 2)

 

ح بإجياز جهود العلامء يف احلفاظ عل السنة من  من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ وض 
 .الكذابني والوضاعني

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



 ((66 
 

 

 :الوضاعي وأصناف  ،احلديث املوضوع  وضعاب بأس  -6
 فعل  من   ختوفهم   وأحاديث  اخلريات،  يف  الناس  بترغّ   أحاديث  بوضع   وذلك  ؛ تعاىل  اهلل  إىل  التقرب   -1

  قبلت  الناس  ألن  الوضاعني؛  رش  وهم  والصالح،  الزهد  إىل  ينتسبون  قوم  الوضاعون  وهؤلء  املنكرات،
  مهدي  ابن  عن  الضعفاء  يف  حبان  ابن  روى  فقد  ربه،  عبد  بن  ميرسة:  هؤلء  ومن،  هبم  ثقةً   ،موضوعاهتم 

  ب أرغّ   وضعتها :  قال  كذا؟  فله  كذا  قرأ  من :  األحاديث  هبذه   جئت  أين  من :  ربه  عبد  بن   مليرسة   قلت":  قال
 . (1) "الناس

  السياسية،   الفرق وظهور  الفتنة، ظهور  بعد   وذلك  السياسية؛  الفرق مذاهب سيام ل: للمذهب النتصار  -2
كاحلديث املوضوع الذي    مذهبها،   ؤيديُ   ما   األحاديث  من  فرقة  كل  وضعت  فقد  والشيعة،  كاخلوارج،

 . (2)"كفرأبى فقد من  ف ، عٌل خري البرش"وضعته الرافضة: 
 فعمدوا  ،جهاراً   لإلسالم  يكيدوا  أن   يستطيعوا  مل  الزنادقة  من  قوم  الوضاعون  وهؤلء:  اإلسالم  يف  الطعن   -3

:  هؤلء  ومن  فيه،  والطعن  ،اإلسالم  تشويه  بقصد  األحاديث  من  مجلة  فوضعوا  اخلبيث،  الطريق  هذا  إىل
  ل  النبيني  خاتم  أنا":  مرفوعاً  أنس عن  محيد،  عن  روى  فقد  الزندقة،  يف  املصلوب الشامي  سعيد  بن  حممد
 . األحاديث هذه أمر احلديث جهابذة بنّي  ولقد ،(3)"اهلل  يشاء أن  إل   بعدي، نبي

  احلكام   عليه   ما   تناسب   أحاديث   بوضع   احلكام   بعض   إىل   اإليامن   ضعفاء   بعض   تقرب   : أي :  احلكام   إىل   التزلف   - 4
  وهو   عليه   دخل   حني   املهدي،   املؤمنني   أمري   مع   ، الكويف   النخعي   إبراهيم   بن   غياث   قصة   مثل   النحراف،   من 

،   أو   نصٍل،   يف   إل   سبق   ل » :  قال   أنه   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   إىل   التو    عل   بسنده   فساق   باحلامم،   يلعب                 ، ( 4) « حافرٍ   أو   خف 
 

 (. 65/  2( املجروحني من املحدثني، ابن حبان ) 1)
 (. 348/  1( املوضوعات لبن اجلوزي ) 2)

 (. 279/  1( املوضوعات لبن اجلوزي ) 3)

 (.  1700حيح الرتمذي برقم ) ( وصححه األلباين يف ص2878( وابن ماجه برقم ) 1700( أخرجه الرتمذي برقم ) 4)
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  عل  محلته  أنا :  وقال   احلامم،  بذبح  فأمر   ذلك،   املهدي  فعرف   املهدي،   ألجل  "جناح  أو " كلمة  فزاد  ، جناح   أو 
 . قصده   بعكس   وعامله   املتزلف،   الوضاع   هذا   وطرد   ، ( 1) ذلك 

  بعض  فيوردون  الناس،   إىل  بالتحدث   يتكسبون   الذين  صاص القُ   كبعض:  الرزق  وطلب   التكسب   -5
 . املدائني  سعيد  كأيب ويعطوهم،  ، الناس إليهم  يستمع حتى  والعجيبة،  املسلية   القصص

 سند  فيقلبون  احلديث،  شيوخ  من  أحد  عند  توجد  ل  التي  ،الغريبة  األحاديث  بإيراد  وذلك:  الشهرة  قصد  -6
 . (2)النصيبي ومحاد ،دحية أيب كابن   منهم، سامعه يف فريغب ليستغرب،احلديث 

 
 :يف املوضوع املصنفات أشهر -7
  عل  احلكم   يف   متساهل  لكنه   الفن،   هذا   يف   صنف   ما   أقدم  من   وهو   اجلوزي،   لبن  :املوضوعات  كتاب  -أ

 . وتعقبوه ،العلامء  انتقده لذا   بالوضع؛ احلديث
  عليه،   وتعقيب  اجلوزي،   ابن  لكتاب  اختصار   وهو   للسيوطي،  :املوضوعة  األحاديث  يف  املصنوعة  الآللئ  -ب

 . اجلوزي  ابن يذكرها مل  زياداتفيه و
 لسابقيه،  تلخيص  وهو  الكناين،  عراق  لبن  :املوضوعة  الشنيعة  األحاديث  عن  املرفوعة   الرشيعة  تنزيه  -ج

 .(3) مفيد  مهذب  حافل كتاب  وهو

 

 (. 153( تاريخ أسامء الضعفاء والكذابني )ص:  1)
 (. 115-113( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
 (. 116( املصدر السابق )ص:  3)

 

 مل يتم بيان أسباب وضع احلديث املوضوع، وأصناف الوضاعني؟ماذا سيحدث لو 

........................................................................................ 
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 .ارجع ألحد الكتب املَْعنيمة باألحاديث املوضوعة؛ ثم اخرت حديثني موضوعني؛ واذكر أقوال العلامء فيهام
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

احلديث املردود: هو ما فقد رشطًا، أو أكثر من رشوط القبول، أي مل جتتمع فيه رشوط (1
 القبول مجيعها. 

أقسام احلديث املردود: احلديث الضعيف بأقسامه، واحلديث املوضوع )وهو رشها(: (2
 .ملسو هيلع هللا ىلصوهو الكذب املختلق املصنوع املنسوب إىل رسول اهلل 
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 : اجلدول التايلعرف كل مصطلح مما ييل يف : 1س

 التعريف املناسب له املصطلح
  احلديث املقبول. 

  .  لذاته  احلديث الصحيح 

  . لغريه احلديث الصحيح 

  . لذاته احلديث احلسن 

  لغريه.  احلديث احلسن 

  احلديث املردود.

  احلديث الضعيف. 

  احلديث املوضوع. 

  احلديث املعلق 

  الشذوذ

  العلة 
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 : ييل فيام اخلطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة، العبارة أمام ( )عالمة ضع: 2س
 (  )  صحيحًا.   حينئذٍ   ُيسمى   فال   اخلمسة للحديث الصحيح   من الرشوط   واحد   رشط   اختل   إذا  ( 1
 (  )  . والفقهاء   األصوليني   من   به   يعتدُّ   ومن   احلديث،   أهل   بإمجاع   به   احلديث الصحيح جيب العمل  ( 2
 (  )   جمموع األحاديث.   باعتبار   هو   إنام   ، مسلم   صحيح   من   أصح   البخاري   صحيح   كون  ( 3
 (  )       ل توجد أحاديث صحيحة إل يف البخاري ومسلم.  ( 4
 (  )   بأنه صحيح.   فيه   فيحكم   جزم   يف صيغته   يكن   مل   ما   ، احلديث املعلق يف الصحيحني  ( 5
 (  )     خيرجاه.   ومل   أعل مراتب احلديث الصحيح لذاته ما كان عل رشطهام،  ( 6
 (  )     . لذاته   الصحيح   ودون   لذاته،   احلسن   من   مرتبة   الصحيح لغريه أعل  ( 7
 (  )  . قد خف ضبطهم   أنه يشرتط أن يكون مجيع رجال اإلسناد عدولً    "عن مثله "املراد بقولنا:   ( 8
 (  )  مستقلة.   كتب   يف     املجرد   الصحيح   أفردوا   كام   املجرد،   احلسن   باحلديث   خاصة   كتباً   العلامء   أفرد  ( 9

م   لغريه   احلسن   مع   لذاته   احلسن   تعارض   لو  ( 10  (  )      . لذاته   احلسن   ُقد 
 (  )      . إسناده   يف   النظر   دون   من   املوضوع   احلديث   يمكن أن ُيعرف  ( 11
 (  )        للحديث الضعيف مراتب متعددة.  ( 12
 (  )  . للرشيعة   ه خمالٌف عملُ   حتى لو    األجرَ يرجو من يعمل باحلديث الضعيف    أن  : األعامل   فضائل  ( 13
 ييل:علل ملا : 3س

 سنن البيهقي ليحكم بصحته.  يف احلديث جمرد وجود  يكفي ل (1
 احتج الفقهاء باحلديث احلسن لذاته.  (2
 أسانيدها.  يف  والتساهل الضعيفة، األحاديث  رواية وغريهم احلديث  أهل عند  جيوز (3
 لغريه.  احلسن  درجة إىل يرتقي احلديث الضعيف قد (4
 األعامل. فضائل يف  باحلديث الضعيف العمل ُيستحب  (5
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 :اخرت اإلجابة الصحيحة مماييل، وضع حتتها خطاا : 4س
 . مخسة أنواع( /أربعة أنواع نوعا/ ثالثة أنواع/): احلديث الصحيح  (1
أنه    / ليس مقطوعًا بصحته  / بصحته  مقطوع  )أنه  يعني:   "صحيح   حديث  هذا"قول أهل احلديث:   (2

 ./مشكوك يف صحته، أنه متوقف يف صحته( 
   سبع(مخس/ / أربع  /)ثالثاملروي فيها إىل مراتب:   للكتب  بالنسبة الصحيح احلديث ُيقسم  (3
  / احلسن لذاته  /)احلسن لغريههو:    القوة  يف  دونه  كان  وإن  به،  الحتجاج  يف  الصحيحيعترب كاحلديث   (4

 . املشهور( /الغريب
سبيل  إل  ؛روايته   حتل  ل  أنه  عل  العلامء  أمجع (5 هو:  بيان  عل  املردود  حاله  احلديث   /)احلديث 

   احلديث املوضوع( الضعيف/احلديث املقطوع/
  الرشيعة   )تنزيهبالوضع هو:  احلديث  عل   احلكم  يف  متساهل   لكنه  الفن،   هذا   يف   صنف   ما  أقدم  من (6

 . املوضوعات(  كتاب  /املصنوعة الآللئ / املراسيل كتاب  /املرفوعة

 

 
 

  

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ ناقش املسألة التالية، ثم أوجز الرأي 
 .أقسام الضعيف وأسباب ضعفه املتنوعة:  فيها واكتبه، وضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يوضح رشوط قبول الراوي. -

 يبنّي سبب رد الراوي، وعدم قبول روايته. -

 يبنّي آداب املحدث. -

 يلتزم آداب طالب احلديث. -

 يوضح طرق حتمل احلديث. -

 .يعدد صيغ األداء -

 خمرجات التعلم
 

 صفة من ُتقبل روايته.املوضوع األول: 

 آداب الرواية.املوضوع الثاين: 

ضبط الرواية )طرق التحمل، وصيغ املوضوع الثالث: 
 األداء(.

 رواية احلديث باملعنى، ورشوطها.املوضوع الرابع: 

 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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  ، الرواة  طريق  عن إل    يصلناهلام مكانة عظمية، فاحلديث النبوي مل    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   حديثالرواية والرواة يف  
 ورشطوا   بالرواة،   احلديث  علامء  اهتم  لذلكو  صحته؛   عدم  أو  احلديث  صحة  معرفة  يف   األوىل  الركيزة  فهم

ويف  ،  طريقتهم  وجودة  تفكريهم،  وسداد  ، نظرهم  بعد   عل   تدل  ،حمكمة   دقيقة  رشوطاً   أو ردها   روايتهم  لقبول
 عدد من املوضوعات.   وفق ،ردتُ  ومن  ،روايته   قبلتُ   من  صفة عل  الضوءهذه الوحدة سنسلط 

 

 
 

 نهم وتقواهم؟ يف تفسريك؛ ملاذا اهتم علامء احلديث بأحوال الرواة الشخصية من حيث تديّ 
................... .................................................................................. 
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 وحفظه، وهي عل النحو التايل:   ضبطه   ناحية   من   أو   ودينه،   عدالته   ناحية   من   فيه   ُتقبل رواية الراوي إذا مل ُيتكلم 

 : مها أساسيان، رشطان الراوي يف  يشرتط أنه  عل والفقه احلديث أئمة   من  اجلامهري  أمجع
  من  سليامً   الفسق،  أسباب  من   سليامً   ، عاقالً   ، بالغاً   ، مسلامً :  الراوي  يكون   أن:  هبا   ويعنون   :العدالة  -أ

 . املروءة خوارم
  الغلط،  فاحش  ول   احلفظ،  سيئ  ول   الثقات،   خمالف  غري:  الراوي  يكون  أن:  به  ونويعنُ   :الضبط   -ب
 .(1)األوهام كثري  ول ، مغفالً  ول

 

 : أمرين  بأحد العدالة  تثبت
لني   بتنصيص   إما   -أ ويرصحون عل عدالة الراوي   منهم   واحد   أو   التعديل،   علامء   ينص   أن   : أي   عليها،   معد 

 تكون سببًا لرد حديثه.  التي  وسالمته من الصفات
 ول  ذلك،  كفاه  عليه  الثناء  وشاع  العلم،  أهل  بني  عدالته  اشتهرت  فمن  والشهرة،  بالستفاضة  وإما   -ب

ل   إىل  ذلك   بعد  حيتاج فيانني  والس  األربعة،  كاألئمة  املشهورين،   األئمة  مثل  وذلك   عليها؛  ينص   معد 
 .(2) وغريهم واألوزاعي،وسفيان بن عيينة(  الثوري، )سفيان

 

 (. 182 - 181( تيسري مصطلح احلديث )ص:1)
 (. 182( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

املروءة هي: وقوع الراوي يف كبرية، أو ُيرص  عل صغرية، أو يأيت بعمل أو صفة ختالف تعاليم  خوارم
 .الدين أو تناقض عرف البلد الذي يعيش فيه، ويعتربه أهله مشينًا معيبًا يف حق من يأيت مثله
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  ول  ضابط،  فهو  غالباً   روايتهم   يف  وافقهم  فإن  الرواية؛  يف  املتقنني  الثقات  بموافقته  الراوي  ضبط  ُيعرف
 .(1) به حُيَْتجم  ومل ضبطه،   اختل  هلم  خمالفته كثرت فإن هلم، النادرة  خمالفته ترض

 
 

 
  

 

 (. 183( املصدر السابق )ص:  1)

الرشوط التي اشرتطها العلامء يف الراوي لقبول احلديث واألخبار مل تتوصل إليها أي ملة من امللل 
حتى يف هذا العرص الذي يصفه أصحابه باملنهجية والدقة، فإهنم مل يشرتطوا يف نقلة األخبار الرشوط 

 .التي اشرتطها علامء املصطلح يف الراوي، بل ول أقل منها

 

 

من خالل تعرفك عل حقيقة رشطي قبول رواية الراوي عند املحدثني؛ اذكر ما جيول يف تصورك عن 
 سبب اشرتاط املحدثني هلذين الرشطني لقبول رواية الراوي؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يف  إما لسبب الطعن يف الراوي نفسه و  ،لسبب واضح  ؛ُترد رواية الرواي يف احلديث ولتقبل روايته 
 عدالته، أو يف ضطبه وعدم اتقانه. 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول ىلإ   املنسوب  املصنوع املختلق  الكذب   وُيسمى حديثه املوضوع، وهو أولا: الكذب:
 .(1) بالكذب متهم راوٍ  إسناده  يف الذي احلديثوهو ، سمى حديثه املرتوك ويُ  :: التهمة بالكذبثانياا 

  غفلته،   كثُرت   أو   غلطه،   فُحش   راوٍ   إسناده   يف   الذي   املنكر: وهو احلديث   وُيسمى حديثه   ثالثاا: الفسق: 
 . ( 2) فسُقه   ظهر   أو 

 

 
 

  الدليل   اقتضاه   ما   يكن   ومل   والتابعون،   الصحابة   عليه   يكن   مل   الذي   املحدث   وهي األمر   البدعة: رابعاا:  
 . ( 3) الرشعي 

 

 (. 117( وتيسري مصطلح احلديث )ص:  3/  16حممد حسن عبد الغفار )  -البيقونية  ( رشح 1)
 (. 110( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  2)
 (. 43( التعريفات )ص:  3)
 

 َهْب أن أمامك جمموعة من األحاديث موصوفة باألحكام التالية: )منكر، ضعيف،  مرتوك(.  

 .رتب هذه األحكام ترتيباا تنازلياا 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 :نوعان البدعة
رة  بدعة  (أ   يستلزم  ما  يعتقد  كأن   بسببها،  صاحبها  يكفر  أي:  ُمكفِّ

  من   متواتِراً   أمراً   أنكر  من  روايته  ترد  الذي   أن  واملعتمد  الكفر، 
 . عكسه اعتقد من  أو  ،بالرضورة الدين من معلوماً  الرشع

َقة بدعة (ب  . أصالً   التكفري بدعته  تقتيض  ل من  وهو بسببها،  صاحبها  يفسق أي : ُمَفسِّ
 : املبتدع رواية حكم

 . روايته رتدف:  مكفرة بدعته كانت  إن -أ
 : برشطني تقبل  روايته  أن اجلمهور عليه الذي  فالصحيح: مفسقة  بدعته كانت ن وإ  -ب

ج ما يروي وأل -2  . بدعته إىل داعية يكون أل -1  . بدعته يرو 

 
 . حاله  ول عينه، ُتعرف مل من ي املجهول هو اووالر :خامساا: اجلهالة
 أقسام اجلهالة:

 احلال:  جمهول و  العني، جمهول :قسمني  إىل  املجهول ينقسم
  من إل حديثه  يعرف مل  ومن به،  العلامء  عرفه ول  نفسه،  يف   العلم  بطلب  يشتهر  مل  من  هو كلالعي:    فمجهول 

 . واحد راوٍ  جهة

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلم؛ اذكر ملاذا يمكن قبول رواية من كانت بدعته مفسقة 
 برشوط؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ليس حلديث املبتدع اساًم خاصًا 
 .به، وإنام حديثه من النوع املردود
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  ول  عدالته  عرفتُ والظاهرة، فلم    الباطنة   عدالته  وُجهلت  فصاعدًا،  اثنان  عنه   روى  من  هو   احلال:  وجمهول 
 مل  بأحاديث  تفرد  وربام  حاهلا،  لُيعلم   وسربها  فحصها  يتهيأ  مل  إذ  مروياته،  عن  يشء  ُيعلم  مل  كام   سريته،  خربت
 . عليها  يتابع

 :منها أسباب، وللجهالة
 أو   بحرفته،  أو  بصفته،  وأحياًنا  بلقبه،  وأحياًنا  بكنيته،  وأحياًنا  باسمه،  ُيذكر  فأحياًنا  الراوي،  صفات  كثرة  -1

 . به اجلهل  فيحصل آخر  راوٍ  أنه  ُظنم  به، اشتهر  ما  بغري ُذكر فإذا منها،  بواحدة فيشتهر نسبه،
:  بعضهم  وسامه(  برش  بن   حممد: )فقالوا  جده  إىل  بعضهم  نسبه (  الكْلبّي   بِرْش   بن  السائب  بن  حممد: )ذلك   مثال 
  وكلها(  هشام  أبا: )وبعضهم(  سعيد  أبا: ) بعضهم  وكنماه (  النمرْض   أبا : ) بعضهم  وكنّاه (  السائب  بن  محاد)

 . واحد لشخص  مسميات
 . عنه  روى َمنْ  وقلة الراوي،   رواية قلة -2
 . ونحوه  رجل،  أو شيخ،  حدثني أو فالن،  أخربين: الراوي كقول الراوي، باسم الترصيح عدم -3

  اجلهالة: به ترتفع ما أقل
 خرج   يوثق؛  ومل  واحد  من  أكثر  عنه  روى  وإن  بالعلم،  املشهورين  من فصاعداً  اثنان  الرجل عن  يروي  أن

 جمهول احلال.  يبقى أنه إل العني،  جمهول حد عن
 املجهول:  رواية حكم
  ل   أهنم  العلم  أهل   عند   قديم   وهذا   ذلك،   حديثه  استقامة   تثبت  مل   ما  الراوي،  حديث  لرد  سبب   اجلهالة 

 . املجهول   بحديث حيتجون 
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املنكر أيضًا، وقد سبق   ُيسمى  فحديثه   الغلط،   فحش   الراوي   يف   الطعن   سبب   كان  وإذا  الغلط:  أولا: فحش 
 . املنكر  فتعري

  من أكثر الراوي غلط يكون بأن وذلك فاحش؛  فهو حده جاوز يشء  وكل وفحش الغلط معناه: كثرته،
 والنسيان.  الغلط من   اإلنسان  خيلو ل  إذ يؤثر؛ ل  فإنه قليالً  الغلط كان  إذا   أما يتساويان، أو  صوابه

 حكم حديث من فحش غلطه: 
  من  يفلت  يكاد  ليس "  : - رمحه اهلل-الثوري    قال سفيان   ، إذا انفرد به  حديثه  ترك  الراوي  غلط  كثر  إذا
  .(1) "ترك  الغلط عليه  الغالب  كان   وإن غلط، وإن  حافظ  فهو  احلفظ  الرجل  عل الغالب كان  إذا أحد، الغلط

ح   مل  من   احلفظ هو   ئ وسي  احلفظ:  ثانياا: سوء خطئه )وهذا يف حق من حيدث    جانب   عل   إصابته  جانب  ُيَرجم
 من حفظه، وأما من حيدث من كتابه، فال يرضه هذا الوصف(. 

 :نوعان  احلفظ سوء  :أنواعه
  رأي  عل  )الشاذ(   خربه   ويسمى   حالته،   مجيع  يف  ويالزمه   حياته   أول   من   معه  احلفظ  سوء   ينشأ  أن   إما   -1

 . احلديث  أهل  بعض
 . )امُلْخَتَلط(   يسمى   فهذا   كتبه،   لحرتاق   أو   برصه،   لذهاب   أو   لكربه   ما إ   عليه،   طارئاً   احلفظ  سوء   يكون   وأما   - 2

 

 (. 144اخلطيب البغدادي )ص:  -( الكفاية يف علم الرواية  1)

 

 من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ بنّي ما يل:

 أُّيام أقل ضعفًا من اآلخر: جمهول احلال، أم جمهول العني؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : روايته حكم
 .مردودة فروايته احلفظ،  سوء عل نشأ من  وهو : األول   أما

 : التايل  النحوعل  روايته  يف فاحلكم املُْخَتَلط أي:  الثاين  وأما
ث فام -1  . فمقبول: ذلك  ومَتَيز الختالط، قبل  به  َحدم
 .فمردود: الختالط   بعد به حدث وما -2
 . يتميز حتى  فيه َف ُتُوق  :  بعده أو الختالط   قبل به حدث أنه  يتميز مل وما -3

 
  الصواب  به   يميز  ما  واإلتقان  اليقظة   من   الراوي  لدى  يكون  ل  بأن  الفطنة،  عدم:  هبا  واملراد  ثالثاا: كثرة الغفلة:

 ، ويسمى حديث شديد الغفلة )منكرًا( وقد سبق تعريفه. مروياته  يف اخلطأ من

 
 حكم حديث كثي الغفلة: 

 حديث الراوي املوصوف بكثرة الغفلة منكر، واملنكر من قسم الضعيف. 
  ،املوقوف   ويرفع  ،املرسل  فيصل  والتوهم  اخلطأ  سبيل  عل   الراوي   يروي  أن :  به  املراد  : كثرة األوهام:رابعاا 

 

 تأممل كالً من: حكم حديث من فحش غلطه، حكم رواية سيئ احلفظ.

 .وبالتعاون مع زمالئك؛ دلل عل أن جمرد الهتام ليس كافيًا لرد األحاديث
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

الفرق بني الوهم والغفلة: الوهم نوع من اخلطأ قّل أن يسلم منه أحد من احلفاظ املتقنني، ويؤثر يف 
 .ضبط الراوي إذا كثر منه. أما الغفلة: فهي صفة مالزمة لصاحبها
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 الظاهر   أنّ   مع  صحته،   يف  تقدح  علة  عل  فيه  اطُّلِع  الذي  املعّلل وهو: احلديث  ُيسمى  وحديثه  .ذلك  ونحو
 . منها  السالمة 

 خمالفته   عن  فينتج ،  الثقات  من  مجعاً   أو  منه،  أوثق   هو   من  الراوي  خيالف  أن :  هبا  املراد  خامساا: كثرة املخالفة:
  واملضطرب، األسانيد، متصل يف  واملزيد واملقلوب، املدرج،": وهي احلديث، علوم من   أنواع  مخسة  للثقات

ف  وتعريفها حسب التايل:  ،"واملصحم
َ   ما  وهو  :املدرج -1   العلامء،  بإمجاع  حراموهو    (1) فصل  بال  منه   ليس  ما   متنه   يف   ُأدِخَل   أو  إسناده،  سياق  ُغري 

 . والفقهاء املحدثني، من
  ، واحلديث(2)ونحوه  تأخري،   أو  بتقديم،  متنه،  أو  احلديث،  سند   يف  بآخر  لفظ  إبدال  وهو :  املقلوب -2

 املردود. الضعيف أنواع من املقلوب
 .(3) التصال ظاهره سند   أثناء  يف راوٍ  زيادة وهو: األسانيد متصل يف املزيد -3
  بينها  التوفيق  يمكن  ل  بحيث  متدافعة،  متعارضة  أشكال  عل  ُيروى  الذي  احلديث  هو  :املضطرب -4

  ترجيح  يمكن   ل  بحيث  الوجوه،   مجيع  من  القوة   يف   متساوية  الروايات  تلك  مجيع  وتكون   أبدًا، 
 .(4) الرتجيح وجوه من بوجه  األخرى  عل  إحداها

 . (5)معنى أو  لفظاً  الثقات،  رواها  ما  غري  إىل احلديث يف الكلمة  تغيريوهو : فصحَّ املُ  -5

 

 (. 130مصطلح احلديث )ص:  ( وتيسري 114( ينظر: نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  1)
 (. 134( وتيسري مصطلح احلديث )ص: 116( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  2)
 (. 117( ونزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  138( ينظر: تيسري مصطلح احلديث )ص: 3)

تصار علوم احلديث  ( والباعث احلثيث رشح اخ 94( ومقدمة ابن الصالح )ص: 141( تيسري مصطلح احلديث )ص: 4)
 (. 181)ص: 

 (.201( ونزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  144( تيسري مصطلح احلديث )ص:  5)
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حتت إرشاف معلمك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ مث ل 
 .بحديث واحد لسبب من األسباب اخلمسة املتعلقة بالطعن يف الضبط التي سبقت

........................................................................................ 

 

ومن أمهها: أن يكون  ،ملسو هيلع هللا ىلصهناك رشوط حمددة لصفة من ُتقبل روايته يف حديث رسول اهلل (1
 الراوي عدلً، وأن يكون ضابطًا ملا يرويه.

 الراوي: هي أن يكون الراوي مسلاًم بالغاً عاقالً ساملًا من أسباب الفسق وخوارم املروءة. عدالة(2

لني )اثنني( عل عدالته، وتارة بالستفاضة والشهرة. :عدالة الراوي تثبت(3  تارة بتنصيص معد 

رويه: هو أن يكون متيقظًا غري مغفل، حافظًا إن حدث من حفظه، ضابطًا الراوي ملا ي ضبط(4
 لكتابه إن حدث من كتابه، فامهًا إن حّدث باملعنى.

فإن  ضبط الراوي: بأن ُنقارن روايته بروايات الثقاة املعروفني بالضبط واإلتقان، ُيعرف(5
هلا يف األغلب واملخالفة  وجدنا رواياته موافقة، ولو من حيث املعنى لرواياهتم، أو موافقة

ومل  ه،وإن وجدناه كثري املخالفة هلم، عرفنا اختالل ضبط ،نادرة، عرفنا حينئٍذ كونه ضابطًا ثْبتاً 
 نحتج بحديثه.

أمهها: الطعن يف عدالة  ،ملسو هيلع هللا ىلصهناك رشوط حمدودة لصفة من ُترد روايته حلديث رسول اهلل (6
 الراوي، والطعن يف ضبطه.

: هو األسباب التي تتعلق بالطعن يف العدالة، وهي مخسة: )الكذب، يف عدالة الراوي الطعن(7
 والتهمة بالكذب، والفسق، والبدعة، واجلهالة(.

يف ضبط الراوي: هو األسباب التي تتعلق بالطعن يف الضبط، وهي مخسة: )الغفلة،  الطعن(8
 وفحش الغلط، وسوء احلفظ، وكثرة األوهام، وخمالفة الثقات(.
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  وينرشه   به   يشتغل  ن مل  فينبغي  الصناعات،  وأرشف   تعاىل،   اهلل  ىلإ  القربات   أفضل  من   باحلديث  لشتغال ا
  عل  له  مطبقاً   الناس،  مهعل  يُ   ملا  صادقاً   مثالً   ويكون  الشيم،  وحماسن  األخالق،  بمكارم  يتحل  أن  الناس  بني

 . غريه  به يأمر أن قبل نفسه

 . الشهرة أو  ،الرئاسة كحب  الدنيا، أغراض من القلب وتطهري وإخالصها،  ، النية تصحيح -1
 . اهلل  مناألجر   مبتغياً   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول عن والتبليغ  احلديث نرش مهه  يكون أن -2
ث أل -3  .علمه  أو  لسنه  منه؛  أوىل هو  من   بحرضة حيد 
 . الغري  ذلك إىل -غريه  عند موجود  أنه يعلم وهو - احلديث من يشء  عن  سأله  من يرشد  أن -4
 . صحتها له  يرجى فإنه النية؛  صحيح غري لكونه  أحد؛  حتديث  من  يمتنع أل -5
 . الرواية مراتب أعل  ذلك فإن لذلك؛ أهالً  كان إذا  وتعليمه احلديث إلمالء  جملساً  يعقد أن -6
ح ويتطيب، يتطهر أن -7  . حليته وُيرَس 
 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول حلديث تعظيامً  وهيبة؛ بوقار  متمكناً   جيلس أن -8
 . أحد   دون أحداً  بعنايته  خيص ول  كلهم، احلارضين  عل قبليُ  أن -9

 . باحلال يليق   ودعاء ، ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله عل  والصالة اهلل، بحمد وخيتمه جملسه  يفتتح أن -10
 . احلديث  من  يفهمونه ل  ما  أو  احلارضين، عقول  حتتمله ل ما  جيتنب أن -ـ11
 .(1) السأم وطرد القلوب، لرتويح  ونوادر بحكايات  اإلمالء خيتم  أن -12

 

 (. 218  -217( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
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  التي  الكريمة  واألخالق  ، العالية  اآلداب من الطالب به  يتصف أن  ينبغي ما احلديث طالب بآداب املراد
 : اآلداب هذه فمن ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول حديث وهو يطلبه، الذي العلم  رشف تناسب 

،  الدنيا   أغراض   إىل   التوصل   طلبه   من   الغاية   تكون   أن   من   احلذر ، و طلبه   يف   تعاىل   هلل   واإلخالص   النية،   تصحيح   - 1
  علامً   تعلم   من »   : ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   قال :  قال   - رض اهلل عنه -   هريرة   أيب   حديث   من   ماجه   وابن   داود   أبو   أخرج   فقد 
 . ( 1) « القيامة   يوم   اجلنة   ْرف عَ   جيد   مل   الدنيا،   من   غرضاً   به   ليصيب   إل   يتعلمه   ل   اهلل،   وجه   به   ُيبتغى   ما 

 . األحاديث   من   يسمعه   بام   العمل   - 2
 . وفهمه   احلديث   ضبط   عل   واإلعانة   والتيسري   والتسديد   التوفيق   تعاىل   اهلل   يسأل   أن   - 3
 . حتصيله   يف   جهده   ويفرغ   بكليته،   إليه   ينرصف   أن   - 4
 . وديناً   وعلامً   إسناداً   بلده   شيوخ   أرجح   من   بالسامع   يبدأ   أن   - 5
  ويصرب   رضاه،   يتحرى   وأن   النتفاع،   وأسباب   العلم،   إجالل   من   فذلك   ويوقره،   منه   يسمع   ومن   شيخه   يعظم   أن   - 6

 . حصل   لو   جفائه   عل 
  عن   العلمية   الفوائد   كتامن   فإن   عنهم؛   يكتمها   ول   فوائد،   من   به   ظفر   ما   إىل   الطلب   يف   وإخوانه   زمالءه   يرشد   أن   - 7

 

 (. 252( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه برقم )252( وابن ماجه برقم ) 3664( أخرجه أبو داود برقم ) 1)

 

اآلداب التي يمكن أن يشرتك فيها كل من املحدث من خالل اطالعك عل آداب املحدث؛ حدد 
 .وطالب علم احلديث

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . نرشه   العلم   طلب   من   الغاية   ألن   الوضعاء؛   الطلبة   جهلة   فيه   يقع   لؤم   الطلبة 
 . املنزلة   أو   السن،   يف   دونه   هو   من   ولو   العلم،   وأخذ   والتحصيل،   السامع   يف   السعي   من   الكرب   أو   احلياء   يمنعه   أل   - 8
 . ِبَطاِئلٍ   يظَفرَ   أن   دون   نفسه   أتعب   قد   فيكون   وفهمه،   معرفته   دون   وكتابته،   احلديث   سامع   عل   القتصار   عدم   - 9

  وابن ماجه،   والنسائي،   داود، والرتمذي،   أيب   سنن   ثم   الصحيحني،   يب ا والفهم كت   والضبط   السامع   يف   يقدم   أن   - 10
  ومن   مالك،   وموطأ   أمحد،   كمسند   واجلوامع،   املسانيد   من   إليه   احلاجة   متس   ما   ثم   للبيهقي،   الكربى   السنن   ثم 

  ومن  حاتم،   أيب  لبن  والتعديل   واجلرح  للبخاري،  الكبري   التاريخ  األسامء  ومن  الدارقطني،  علل  العلل،   كتب 
 . ( 1) األثري   لبن   النهاية   احلديث   غريب   ومن   ماكول،   بن ل   اإلكامل   كتاب   األسامء   ضبط 

 : يف آداب املحدث وطالب احلديث املصنفات أشهر
 .البغدادي للخطيب  السامع( وآداب الراوي ألخالق )اجلامع -أ

 . (2)الرب عبد  لبن ومحله( روايته يف  ينبغي وما وفضله العلم  بيان )جامع -ب

 
 

 

 

 (. 221-219احلديث )ص:  ( تيسري مصطلح 1)
 (. 219( املصدر السابق )ص:  2)

 .باعتبارك طالباا لعلم احلديث؛ بي  ما جيب عليك فعله لتتحىل بآداب طالب علم احلديث 
................................................................................................ 

 

د بإجياز آداب كل من: املحدث، وطالب احلديث   .ُتعدِّ
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  املناولة، و  اإلجازة،و  الشيخ،  عل  القراءةو  الشيخ،  لفظ  من  السامع:  وهي  ثامنية،  احلديث  حتمل  طرق
 . والوجادة والوصية،  اإلعالم، و الكتابة، و

 : باختصار  منها،  لكل  األداء  ألفاظ بيان  مع   منها، كل  نع  وسنتكلم

 الطالب،  سمع  وسواء  كتابه،  م منأ  حفظه،  من  الشيخ  قرأ  سواء  الطالب؛  ويسمع  الشيخ  يقرأ  أن  :صورته
 . يكتب ومل فقط سمع  مأ سمعه،  ما وكتب
 . اجلامهري عند  التحمل طرق  أقسام أعل  السامع :رتبته 
  :بالسامع  األداء ألفاظ
 . حدثني أو  سمعت،:  الشيخ  لفظ  من للسامع -
 .أخربين: الشيخ عل  للقراءة -
 . أنبأين:  لإلجازة -
 .(1)يل ذكر أو  يل، قال : املذاكرة  لسامع -

 . ضاً عرْ  املحدثني أكثر  ويسميها
 القراءة   كانت  وسواء  يسمع،   وهو  غريه   قرأ  مأ  الطالب،  قرأ   سواء  يسمع؛  والشيخ   الطالب  يقرأ   أن   :صورهتا

 . غرُيهُ   ثقةٌ   أو هو، كتابه  مسكي مأ حفظه،  من للقارئ عُ بّ تَ يُ  الشيخ كان   وسواء كتاب، من   مأ حفظ، من
  إل   املذكورة،  الصور   مجيع  يف  خالف   بال  صحيحة   رواية  الشيخ  عل   القراءة  بطريق  الرواية  : هبا  الرواية  حكم

 

 (. 197( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
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 . املتشددين من به يعتدُّ   ل من   بعض عن   كيُح  ما
 .السامعرتبة  من أدنى :رتبتها
  :الشيخ عىل  القراءةب  داءاأل ألفاظ

 .(1) غريه  دون فقط، "أخربنا" لفظ  إطالق: املحدثني من كثري عليه   الذي الشائعلكن   ،"عليه قراءة  حدثنا"  :أن يقول   وجيوز  "به  فأقرم   ، أسمع  وأنا   عليه   رئقُ "  أو   "فالن  عل   قرأت ":  الطالب  يقول  أن :  األحوط

 

 . كتابة  أو لفظاً   بالرواية، اإلذن :تعريفها
 رواية  ، أو أجزتك "البخاري  صحيح  عني   تروي  أن   لك   أجزُت ":  طالبه  ألحد   الشيخ   يقول  أن   :صورهتا

 مسموعايت. 
 الشيخ ألحد طالبه أو ملجموعة من طالبه.إجازة ب والعمل الرواية  جواز :حكمها
 :اإلجازةب  داءاأل ألفاظ
 . "إجازة  أخربنا" أو  ،"إجازة حدثنا": أن يقول  وجيوز "فالن يل أجاز":  يقول أن األوىل

 .(2) "الوجازة "  كتاب صاحب واختاره "أنبأنا ": يقولون  نواملتأخرو
 

 (. 198( املصدر السابق )ص:  1)
( هو أبو العباس الوليد بن بكر املعمري، واسم كتابه )الوجازة يف جتويز اإلجازة( وينظر: تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

199-200 .) 

ق من حيث الستخدام بي صيغ األداء التالية:   .أخربين، سمعت، أخربنا فرِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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 : نوعان املناولة :أنواعها
  كتابه،  الطالب  إىل  الشيخ  يدفع  أن :  صورها   ومن  ،مطلقاً   اإلجازة  أنواع  أعل  وهي:  باإلجازة   مقرونة  -1

 . لينسخه إعارة؛  أو  ،متليكاً  معه  يبقيه ثم عني، فاْرِوهِ  فالن،  عن   روايتي هذا :  له ويقول
 . سامعي  هذا: قوله عل  مقترصاً  كتابه  الطالب إىل  الشيخ يدفع  أن : وصورهتا: اإلجازة عن جمردة -2

 : هبا الرواية حكم
 . الشيخ  عل والقراءة السامع،  من  مرتبة أدنى  وهي هبا،  الرواية  فتجوز: باإلجازة املقرونة أما -1
 . الصحيح  عل  هبا الرواية  جتوز فال: اإلجازة عن  املجردة وأما -2

 :املناولةب  داءاأل ألفاظ
:  أن يقول  وجيوز ،  باإلجازة  مقرونة  املناولة  كانت   إن  "يل  وأجاز   ناولني،"  أو   "ناولني ":  يقول   أن   األحسن  .(1) "وإجازة مناولة أخربنا " أو  "مناولة   حدثنا"

 

 . أمره  أو بخطه،  غائب،  أو حلارض، مسموعه  الشيخ يكتب أن  :صورهتا
 . ذلك ونحو إليك،  أو لك كتبت  ما كأجزتك:  باإلجازة مقرونة -1 : نوعان وهي  :أنواعها

 . بروايتها   جييزه   ول   له   ويرسلها   األحاديث   بعض   له   يكتب   كأن :  اإلجازة   عن   جمردة   - 2
 

 (. 201( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)

 .واحداا فقط تعلمته من كل طريقة من طرق التحميلاذكر لفظاا  
................................................................................................

................................................................................................ 
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 : هبا الرواية حكم
 .املقرونة  كاملناولة والقوة الصحة يف  وهي صحيحة،  هبا فالرواية: باإلجازة املقرونة أما -1
 . اإلجازة بمعنى  إلشعارها  احلديث؛ أهل عند   اجلواز :الصحيح ف: اإلجازة عن  املجردة وأما -2
 :الكتابةب  داءاأل ألفاظ

 .(1) "كتابة  فالن أخربين"  أو  كتابة،  فالن حدثني"أو   "فالن  إيلّ  كتب"أن يقول:  

 

 . سامعه   الكتاب هذا أو  احلديث هذا أن الطالب  الشيخ ربخُي  أن :صورته
 . اجلواز عدم :به الرواية حكم
 .(2) "بكذا شيخي  أعلمني":  يقول أن  :اإلعالمب  داءاأل ألفاظ

 .يروُّيا  التي  كتبه من   بكتاب لشخص سفره  أو موته،  عند   الشيخ ويصيُ  أن  :صورهتا
 . الرواية هبا جواز عدم :هبا الرواية حكم
 . (3) "وصية فالن حدثني" أو  ،"بكذا  فالن إيلم  أوىص": يقولأن  : )ملن جّوز الرواية هبا(الوصية  أداء ألفاظ

 

 (. 202( املصدر السابق )ص:  1)
 (. 202( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)

 (. 203( املصدر السابق )ص:  3)

ق من حيث الستخدام بي صيغ    األداء التالية:فرِّ

 .حدثنا فالن إجازة، حدثنا فالن مناولة، حدثني فالن كتابة
................................................................................................

................................................................................................ 
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 .إجازة  ول  منه،  سامع له  وليس خطه، الطالب يعرف يروُّيا،  شيخ بخط أحاديث  الطالب  جيد أن  :صورهتا
 . اتصال نوع فيها  لكن املنقطع،  باب من  بالوجادة الرواية :هبا الرواية حكم
  يسوق   ثم   "كذا   فالن   بخط   قرأُت   أو   فالن،   بخط   وجدُت ":  الواجد   يقول أن    : الوجادة ب   األداء   ألفاظ 

 . ( 1) واملتن   اإلسناد 

 
 

 
 

  

 

 (. 203( املصدر السابق )ص:  1)

ق من حيث الستخدام بي صيغ األداء التالية:   فرِّ

 .أعلمني شيخي، أوىص يل شيخي، وجدُت بخط شيخي
................................................................................................

................................................................................................ 

 

-3القراءة عل الشيخ.  -2السامع من لفظ الشيخ.  -1حتمل وأداء احلديث ثامنية، هي: طرق 
 الوجادة. -8الوصية.  -7اإلعالم.  -6الكتابة.  -5املناولة.  -4إلجازة. ا
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  منهم   واألصول،   الفقه  وأصحاب  املحدثني،  من  واخللف  السلف  مجهور   أجازها  باملعنى   احلديث  رواية
 برشوط.  األربعة،   األئمة

 رشوط رواية احلديث باملعنى:
 . ومقاصدها  باأللفاظ، عاملاً   الراوي يكون  أن .1
 . معانيها حييل بام خبرياً  يكون  أن .2
  مل   للفظه  ذاكراً   كان  فإن  ملعناه،  حافظاً   احلديث  للفظ  ناسياً   الراوي  يكون  بأن  إليها،  الرضورة  تدعو  أن .3

 . بلغته املخاطب إفهام إىل  احلاجة تدعو أن  إل تغيريه، جيز
 ونحوها. األذكار  كألفاظ به، متعبداً   اللفظ يكون  ل  أن  .4
 .(1) "شبهه" أو  ،"نحوه" أو  ،"قال  كام  أو": باملعنى  احلديث روايته بعد يقول .5

 
 

  

 

 (. 212( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)

 

 الناس يف املجتمع املسلم من جواز رواية احلديث النبوي باملعنى؟ ما الذي يستفيده

........................................................................................ 

 

د بإجياز آداب رشوط رواية احلديث باملعنى   .ُتعدِّ
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 : القائمة التالية وضعه أمام تعريفه يف اجلدول التايلاخرت املصطلح من : 1س

ف، البدعة،  طرب، احلديث املنكر، احلديث املصحّ )الضبط، املقلوب، اجلهالة، العدالة، احلديث املض
 ( احلفظ، املدرج، السامع، اإلعالم ئ اإلجازة، سي

 املصطلح املناسب   التعريف 
  فسُقه  ظهر أو غفلته، كُثرت أو غلطه، فُحش راوٍ  إسناده  يف الذي احلديث

  بمرفوع  موقوف بدمج أو اإلسناد، سياق بتغيري املخالفة

  والتابعون الصحابة عليه  يكن مل الذي املحدث األمر

  املروءة خوارم  من  سليامً  الفسق،  أسباب من سليامً  عاقاًل، بالغًا، مسلاًم،:  الراوي يكون أن

  معنى  أو لفظاً  الثقات، رواها ما غري إىل احلديث يف الكلمة تغيري

  الطالب ويسمع الشيخ يقرأ

 ول  مغفاًل،  ول  الغلط،  فاحش  ول   احلفظ،  سيئ   ول  الثقات،  خمالف  غري:  الراوي  يكون
 األوهام  كثري

 

  .حاله ول عينه،  ُتعرف مل الراوي إذا 

  ونحوه تأخري، أو بتقديم، متنه، أو احلديث،  سند يف بآخر لفظ  إبدال

  .سامعه الكتاب هذا أو احلديث هذا  أن الطالب الشيخ خُيرب

  .كتابة أو لفظاً   بالرواية، اإلذن

ح مل من   خطئه    جانب عل إصابته جانب ُيَرجم

  أبدًا. بينها التوفيق يمكن ل بحيث متدافعة، متعارضة أشكال عل ُيروى الذي احلديث
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 : ييل فيام اخلطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة، العبارة أمام ( )عالمة ضع: 2س

 ( )   فقط.  عليها منهم  واحد أو  التعديل، علامء  ينص بأن العدالة  تثبت (1
 ( )     قد ُترد رواية الراوي ول ُتقبل إذا كان مطعونًا فيه  (2
 ( )   روايته تقبل برشطني.  مفسقة؛ فإن   بدعته كانت  الراوي املبتدع إن (3
 ( )     استقامة.  تثبت مل ما  الراوي، حديث لرد سبب اجلهالة (4
 ( )     الراوي من أسباب انتفاء العدالة.  باسم  الترصيح عدم (5

 ( )       . يسمى حديث شديد الغفلة )منكرًا( (6

 ( )     والفقهاء.  املحدثني، من العلامء، بإمجاع حرام اإلدراج (7
ث أل (8  ( )      أحد.   حتديث ن ع يمتنع من آداب املحد 
 ( )     . صحيحة  رواية  الشيخ عل القراءة بطريق الرواية (9

 ( )         .بالوصية جواز الرواية  عدم (10
 :مما ييل، وضع حتتها خطاا  الصحيحة اإلجابة اخرت :3س

 . وينتفي الضبط(العدالة والضبط/ تثبت العدالة  /الضبط /)العدالة: والشهرة؛ تثبت بالستفاضة  (1
 .عرشة( /تسعة /سبعة /)مخسة:  الراوي  يف  الطعن  أسباب (2
 . غري ماسبق( /ستة أقسام /قسمني أربعة أقسام/ /)ثالثة أقسام :إىل  املجهول ينقسم (3
 . العدالة ويثبت الضبط( /العدالة والضبط /الضبط فقط  /)العدالة فقط الغلط؛ يطعن يف:  فحش (4
  مقلوب   واملتن معا/ السند  مقلوب املتن فقط/ مقلوب السند فقط/ )مقلوب املقلوب ل يكون إل   (5

 . املتن( مقلوب   السند أو
إمكانية الرتجيح بني   الروايات/ عدم التساوي بني التعارض/)بسبب:   الضطراب؛ يقع قد  (6

 . غري ماسبق( الروايات/ بعض
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من خالل املكتبة الورقية أو اإللكرتونية، اخرت أحد الكتب التالية؛ ثم خلص أهم املواضيع التي حتدث 
 عنها الكتاب، وضعها يف ملف إنجازك.

 .البغدادي للخطيب( السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع) -أ
 .الرب عبد لبن( ومحله روايته يف ينبغي وما وفضله العلم بيان جامع) -ب
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح لطائف اإلسناد. -

 يعدد أنواع الرواة. -

 يذكر أمثلة ألنواع رواة األحاديث. -

 يميز بني طبقات الرواة. -

 يميز بني املتفق واملفرتق. -

 يفرق بني املؤتلف واملختلف. -

 يتعرف عل املتشابه. -

 املهمل.يتعرف عل  -

 يتعرف عل املبهامت. -

 خمرجات التعلم

 اإلسناد العايل والنازل.املوضوع األول:  

 املسلسل.املوضوع الثاين:  

 رواية األكابر عن األصاغر.املوضوع الثالث:  

 املدبج ورواية األقران.املوضوع الرابع:  

 معرفة طبقات الرواة.املوضوع اخلامس:  

 معرفة املتفق واملفرتق.املوضوع السادس:  

 .معرفة املؤتلف واملختلفاملوضوع السابع:  

 معرفة املتشابه.املوضوع الثامن:  

 معرفة املهمل.املوضوع التاسع:  

 معرفة املبهامت.املوضوع العارش:  

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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  فعل   مؤكدة،  بالغة  سنة  وهو  السابقة،  األمم  من  لغريها  وليست  ،األمة  هلذه  فاضلة  َخصيصة  اإلسناد

لطائف   واألخبار،  احلديث  نقل  يف  عليه  يعتمد   أن  املسلم تشتمل عل  األسانيد  )لطائف  وبعض  ُسميت   ،
 اآلخر،   عن  الراويني   أحد  متّيز   التي  األوصافو   الواحد  اإلسناد  يف   الرواة  بني  العالقات وهي  ،  اإلسناد(

واملسلسل،  والنازل،    العايل  اإلسنادك  اآلخر،   الراوي  يف   موجودة  وليست   الراويني  أحد  يف  املوجودة  السمة و
 وغري ذلك.  ،املدّبج  ورواية  األقران،  ورواية  األصاغر، عن  األكابر روايةو
 

 
بعض الكتب التي ترجح    يف هذا املقرر عل أسامء عدد من كتب علوم احلديث؛ من خالل ذلك اخرتْ   اطلعَت 

 . لطالب علم احلديث الطالع عليها والتعلُّم منها
 ........................................................................................................

 ..................................................... ................................................... 
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 . (1)العلو  ضد (النزول ) من فاعل اسم: والنازل النزول، ضد  ( العلو)  من فاعل اسم :لغةا  العايل
 :اصطالحاا و
 . أكثر بعدد احلديث ذلك به َيِردُ  آخر سند  إىل بالنسبة رجاله  عدد قّل  الذي  هو: العايل اإلسناد -1
 . أقل بعدد احلديث ذلك به يرد آخر سند  إىل  بالنسبة رجاله  عدد  كثر الذي هو: النازل  اإلسناد -2

(2) 

 : وهي ،نسبي علو    والباقي مطلق،  علو   منها  واحد أقسام، مخسة  إىل  العلوُّ  يقسم 
 . العلو   أقسام  أجلُّ  وهو املطلق، العلوُّ  هو وهذا ، نظيف  صحيح بإسناد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول من القرب  -أ

 أو  األعمش،  من  القرب   مثل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول   إىل   العدد بعده   كثر  وإن   ، احلديث  أئمة من  إمام  من  القرب   -ب
 . أيضاً  اإلسناد  ونظافة الصحة   مع غريهم،   أو مالك،  أو  جريج، ابن

 

 (. 627( الكليات )ص:  1)

 (. 256( مقدمة ابن الصالح )ص:  2)

 العايل اإلسناد طلب): حنبل بن أمحد قال أيضًا، سنة فيه العلو وطلب األمة، هلذه فاضلة خصيصة اإلسناد
 املدينة، إىل الكوفة من يرحلون كانوا -رض اهلل عنه- مسعود بن اهلل عبد فأصحاب ،(2) (سلف عمن سنة

 رحل ولقد احلديث، طلب يف الرحلة استحبت ولذلك منه؛ ويسمعون ،-رض اهلل عنه-عمر من فيتعلمون
 .عنهام اهلل رض وجابر أيوب، أبو منهم اإلسناد، علو طلب يف الصحابة من واحد غري
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  املتأخرين   اعتناء  كثر  ما  وهو  :املعتمدة  الكتب  من  غريها  أو  الستة  الكتب  أحد  رواية  إىل  بالنسبة  القرب  -جـ
 .(1) واملصافحة واملساواة،  واألبدال، املوافقة،  من به

  من  أعل  احلاكم،  عن  البيهقي  عن  ثالثة  عن  أرويه  فام":  النووي  قاله  ما  ومثاله:  الراوي  وفاة  بتقدم  العلو  -د
 . (2) "خلف ابن  عن  البيهقي وفاة لتقدم احلاكم؛  عن خلف  بن بكر أيب   عن  ثالثة،  عن  أرويه أن

 . بعده منه سمع  من  أعل كان متقدماً   منه سمع  فمن ،الشيخ  من  السامع بتقدم أي: السامع بتقديم العلو -هـ
 وتساوى  سنة،   أربعني   منذ  واآلخر   ،مثالً   سنة  ستني  منذ  أحدمها   وسامع  شيخ،  من  شخصان  يسمع  أن :  مثاله

 .(3)خرف  أو شيخه  اختلط من  حق يف ذلك  ويتأكد الثاين،  من أعل  فاألول إليهام، العدد

 : ، وهي النزول  أقسام من  قسم ضد  العلو أقسام من  قسم فكل ضدها، من  وتعرف مخسة، النزول أقسام
  بعينِه   احلديث  بذلك  َيِردُ   آَخرَ   سندٍ   إىل  بالنسبة  الوسائط  بكثرة  اهلل  رسول  من  البعدُ   وهو  : املطلق  النزول   -1

 . نسبيًّا نزوهلا دُّ عيُ   األقسام وباقي  كثري،  بعدد
 . مسافة نزول وهو احلديث،  أئمة  من إمام  إىل الوسائط كثرة -2
 . مسافة نزول وهو طريقها،  من  اإلسناد عن الستة  الكتب  غري طريق من   اإلسناد نزول -3
ر النزول -4  . الشيخ  ذلك عن  آخر راوٍ  وفاة عن  شيخ،  عن الراوي  وفاة بتأخُّ
  نفسه   الشيخ  ذلك  من  سمع  من  أنَزُل   الشيخ  من  سامعه  تأخر  فمن :  الشيخ   من  السامع  بتأخر  النزول  -5

ًما.   متقد 
 

 

 واملساواة، واملصافحة يف املطولت. ( ينظر: معنى: املوافقة، واألبدال، 1)

 هـ. 487هـ، وتويف ابن خلف سنة  458( هذا وقد تويف البيهقي سنة  168/  2( التقريب برشح التدريب ) 2)
 (. 227 - 226( تيسري مصطلح احلديث )ص:3)
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  احلديث،   عن  اخللل  احتامل   كثرة  يبعد   ألنه   اجلمهور؛   قاله   الذي  الصحيح   عل   النزول  من  أفضل  العلو  -أ
 . القوة  يف اإلسنادان تساوى إذا  وهذا ،(1)"شؤم النزول":  املديني ابن قال  ، عنه مرغوب  والنزول

 . بفائدة النازل   اإلسناد متيز إذا أفضل  النزول ويكون -ب
 

 
 

  

 

 (. 619/  2( تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ) 1)

 

 أكمل الفراغات التالية بام هو مناسب:

من اآلخر، بأن يكون  ................ قد يتساوى اإلسنادان يف العدد، ويكون أحدمها
 و...................رواته........... 

 

 السند: هو الطريق املوصلة إىل متن احلديث.  -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسند العايل: هو الذي قّلت رواته، وقرب من النبي  -2
 .ملسو هيلع هللا ىلصالسند النازل: هو الذي كثرت رواته، وبُعد عن النبي  -3
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 .(1) احلديد سلسلةك باليشء،  اليشء  اتصال :لغةا 
  للرواة   حالة  أو   صفة،   عل   إسناده  رجال  تتابع   هو   :واصطالحاا 

 .(2)أخرى  تارة وللرواية تارة،

  الرواة، بصفات واملسلسل  الرواة،   بأحوال املسلسل ) : هي  ، ثالثة املسلسل  أنواع  أن   التعريف رشح  من  يتبنّي 
 : يل فيام األنواع هذه  بيان وإليك (الرواية  بصفات واملسلسل

 :الرواة بأحوال املسلسل -أ
 . مًعا  وأفعال أقوال وإما  أفعال،  وإما  أقوال،  إما الرواة؛   وأحوال

 يا »:  له  قال  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن  -رض اهلل عنه -  جبل  بن  معاذ  حديث  مثل:  القولية  الرواة  بأحوال   املسلسل  -1
  أعني  اللهم:  تقول صالة  كل دبر يف  تدعن ل  معاذ  يا أوصيك  ألحبك،  إين واهلل ألحبك،  إين واهلل  معاذ، 
 . "أحبك وأنا" :رواته   من  كل بقول تسلسل فقد ،(3) «عبادتك  وحسن وشكرك، ذكرك، عل

 القاسم  أبو   بيدي  ك شبّ :  قال  -رض اهلل عنه-  هريرة  أيب   حديث :  مثل  :الفعلية  الرواة  بأحوال   املسلسل  -2

 

 (. 1732/  5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) 1)

 (. 343( والباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث )ص:  229( تيسري مصطلح احلديث )ص:  2)
رواه أبو داود  "(:  468/  1( قال النووي يف خالصة األحكام ) 1303( والنسائي برقم )1522( أخرجه أبو داود برقم ) 3)

 .  "والنسائي بإسناد صحيح
 

احلديث املسلسل يدل عل مزيد ضبط 
من الرواة؛ ألهنم لو ضبطوا مثل هذا؛ فهم 

 .قد ضبطوا املتن من باٍب أوىل
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 . عنه  رواه  من  بيد رواته  من   كل بتشبيك تسلسل فقد ،(1) «السبت يوم األرض اهلل خلق»: وقال ملسو هيلع هللا ىلص
  اهلل   رسول  قال:  قال   -رض اهلل عنه-  أنس  حديث:  مثل  :معاا   والفعلية  القولية  الرواة  بأحوال   املسلسل  -3

  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  وقبض  «ومره  حلوه  ،ورشه  خريه  بالقدر؛   يؤمن  حتى  اإليامن   حالوة  العبد  جيد  ل »  :ملسو هيلع هللا ىلص
  حليته،   عل  رواته   من   راوٍ   كل   بقبض  تسلسل  ،(2)«ومره  حلوه  ورشه،  خري   بالقدر؛   آمنت» :  وقال  ،حليته   عل

 . "ومره حلوه ورشه، خريه بالقدر آمنت ": وقوله 
 : مكاهنا أو الرواية، بزمن أو األداء، بصيغ تتعلق أن  إما الرواية وصفات: الرواية بصفات   املسلسل -ب
 . "أخربنا" أو "سمعُت ":  رواته من  كل  بقول مسلسل  حديث مثل  :األداء بصيغ املسلسل -1
 . العيد  يوم بروايته املسلسل  كاحلديث :الرواية بزمان املسلسل -2
 . امللَتَزم يف الدعاء بإجابة املسلسل  كاحلديث :الرواية بمكان املسلسل -3

 (3) 

 
 

 (. 33)ص:  ( أخرجه احلاكم مسلساًل يف معرفة علوم احلديث 1)
 (. 32-31( معرفة علوم احلديث للحاكم )ص: 2)
 (. 44( املوقظة يف علم مصطلح احلديث )ص: 3)

ُة املسلسالِت واِهيٌة، وأكثُرها باطِلٌة، لكذِب ُرواهتا، وأقواها: املَُسْلَسُل بقراءة  :قال الذهبي وعامم
ِدين إىل ابن ِشهاب ّف، واملسلَسُل بالدمشقيني، واملسلَسُل باملرصيني، واملسلَسُل باملحمم  .(3)ُسورة الصم

 

 

من مصادر للبحث والتعلم؛ اذكر بعض الفوائد العامة بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك 
 ................................................................................. لإلسناد املسلسل:

................................................................................................... 
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 . حديثاً  (85) عل اشتملت وقد للسيوطي،  (الكربى  املسلسالت) -أ
 . ( 1) حديثاً   ( 212)   عل   اشتملت   وقد   األيويب،   الباقي   عبد   ملحمد   ( املسلسلة   األحاديث   يف   السلسلة   املناهل )   - ب 

 

 
 

  

 

 (. 232-230( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)

هو ما اتفق فيه رواته عل صفة واحدة بالقول أو بالفعل، كأن يقول الراوي:  املسلسل:احلديث 
)أنبأين فالن( ويقول اآلخر: )أنبأين فالن( إىل آخر السند، أو يقول كل راٍو من رواة احلديث: 
حدثني فالن وهو قائم، إىل آخر اإلسناد، أو يقول: حدثني فالن ثم تبسم، ويقول الراوي 

 ثني فالن ثم تبسم، إىل آخر السند.اآلخر: حد
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 .(1) الصغار عن  الكبار  رواية: واملعنى  (أصغر) مجع:  واألصاغر ( أكرب) مجع:  األكابر :لغةا 
  يروي   أن  :أي  .واحلفظ  العلم  يف  أو  والطبقة،  السن  يف  دونه  هو  عمن  الشخص  رواية  :اصطالحاا و
 . (2) طبقةعلاًم أو  وأ  ،سناً  منه  أصغرهو  نم ع الراوي

 : هي أقسام، ثالثة   إىل األصاغر عن األكابر رواية نقسم  أن  يمكن
  كالزهري،  -أيضاً   واحلفظ  العلم  مع  أي-  عنه   املروي  من  طبقة   وأقدم  ، سناً   أكرب  الراوي  يكون  أن  :األول

 أنس.  بن  مالك  عن األنصاري  سعيد بن وحييى
  ، حافظ  غري  كبري  شيخ  عن  عامل،  كحافظ  عنه،   املروي  من  -سناً   ل-  قدراً   أكرب  الراوي  يكون  أن  :الثاين

  أكرب  كان   وإن   فقط،   راوٍ   شيخ  دينار  بن   اهلل   وعبد   حافظ،  إمام  ، فاملكدينار  بن   اهلل  عبد  عن  مالك   رواية:  مثل
 . مالك من   سناً 

  عن   الربقاين  رواية :  مثل،  منه  وأعلم   أكرب   أي  عنه،  املروي  من   وقدراً   سناً   أكرب  الراوي   يكون  أن  :الثالث
 منه؛ ألنه شيخه ومعلمه، وأعلم منه.   من اخلطيب، وأعظم قدراً   ألن الربقاين أكرب سناً ؛  اخلطيب

 :األصاغر عن األكابر رواية من
 . األحبار كعب عن وغريهم العبادلة كرواية : التابعني عن الصحابة رواية  -أ

 . مالك  عن األنصاري  سعيد  بن حييى كرواية :  تابعيه  عن  التابعي رواية  -ب
 

 (. 456( التعاريف )ص: 1)

 (. 195( الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث )ص:  2)
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 . ( 1) الوراق   إبراهيم   بن   إسحاق   يعقوب   أيب   للحافظ   ( األبناء   عن   واآلباء   الصغار   عن   الكبار   رواه   ما )   كتاب  - أ 
  الباغندي   بكر  أليب  (األفراد  من  املحدثني  من  األصاغر  عن  األكابر  رواه  ما  األول  فيه  اجلزء)  كتاب -ب

 . (هـ313: ت)

 
 

 

 

 (. 234 - 233( تيسري مصطلح احلديث )ص:1)

معرفة رواية األكابر عن األصاغر تفيد: بأل يتوهم أن املروي عنه أفضل وأكرب من الراوي عنه؛ 
 .العادة جرت برواية األصاغر عن األكابرلكونه األغلب، وكذلك أل يظن أن يف السند انقالبًا؛ ألن 

 

 

خرجـت روايـة األكـابر عـن األصـاغر عـن النسـق العـام يف الروايـة التي يتحمل فيها الصغري عن 
الكبري؛ بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ اذكر بعض أسباب رواية 

 .األصاغراألكابر عن 
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

          

 األصاغر.تلخص يف دفرتك: تعريف رواية األكابر عن -

 .تعدد يف دفرتك بإجياز: أقسام رواية األكابر عن األصاغر-
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 .(1) املصاحب :بمعنى  ( قرين) مجع :لغةا  األقران
أخذوا عن  التقارب يف  و  .(2) واإلسناد  السن،  يف  املتقاربون  الرواة  :اصطالحاا و قد  يكونوا  أن  اإلسناد: 

 واحدة.  شيوخ من طبقة
   :األقران رواية تعريف

  ل  لكن  قرينان،   فهام   كدام،  بن  مسعر  عن  التيمي   سليامن   رواية :  مثل،  اآلخر  عن   القرينني   أحد   يروي  أن
 . التيمي عن رواية   ملسعر نعلم

 :املدبَّج تعريف
  مشتق   والتدبيج   التزيني،   بمعنى   ( التدبيج )   من   مفعول   اسم   : لغةا 

  لتساوي   بذلك   مي ُس   املدبمج   وكأن   اخلدين،   أي   الوجه،   ديباجتي   من 
 . اخلدان   يتساوى   كام   عنه   واملروي   الراوي 
 . ( 3) اآلخر   عن   منهام   واحد   كل   القرينان   يروي   أن   : اصطالحاا و 

 عن اآلخر. كالمها فيها نوع من التزيني برواية  كذلك املزين، والرواية : لغة  ألنه  وسمي باملدبج حلسنه؛ 

 . -رض اهلل عنهام  - عائشة عن  هريرة أيب  ورواية هريرة، أيب  عن  عائشة رواية :  الصحابة يف -أ
 

 (. 2182/  6اللغة وصحاح العربية ) ( الصحاح تاج 1)
 (.390الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث )ص: ( 2)
 (. 309( مقدمة ابن الصالح )ص:  3)

املُدبج أخـص من األقران، فكل 
 .أقران مدبًجاُمدبج أقران، وليس كل 
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 . الزهري عن العزيز  عبد بن عمر ورواية العزيز، عبد  بن عمر  عن الزهري رواية: التابعني يف -ب
 . مالك عن   األوزاعي ورواية األوزاعي،  عن  مالك رواية:  التابعني  أتباع يف -ج

ألن األصل أن يروي التلميذ عن شيخه، فإذا روى عن قرينه ربام ظن من مل   :اإلسناد  يف   الزيادة  يظن  أل  -أ
 هذا النوع أن ذكر القرين املروي عنه زيادة من الناسخ. يدرس 

ناد أن أصل الرواية: حدثنا  أل يتوهم السامع أو القارئ هلذا اإلس  :أي  :(الواو)بـ  (عن )  إبدال   يظن  أل  -ب
 فالن. (عن)فالن، فأخطأ فقال: حدثنا فالن  (و)فالن 

 .(1) األصبهاين  الشيخ أليب  (األقران رواية ) -ب  . للدارقطني  (املدبج) -أ

 
 

 
  

 

 (. 239( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم: فّرق بني رواية األكابر عن األصاغر 
 .ورواية األقران، من حيث استواء العمر واإلسناد

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 تلخص يف دفرتك: تعريف رواية األقران، واملدبج.−

 .تعدد يف دفرتك بإجياز: فوائد معرفة املدبج−
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  :الصحايب تعريف -1
 .(1)بحْ وَص  أصحاب،   عل وجيمع ،احبالص بمعنى :لغةا 
  اإلسالم، عل ومات  مسلاًم، ملسو هيلع هللا ىلص  النبيم   َلِقَي  من  :اصطالحاا و

ةٌ   ذلك ختللت ولو  .(2) األصح عل  ِردم
  :وفائدته ة هذا العلمأمهي -2

 . املرسل من املتصل معرفة :  فوائده ومن الفائدة،   عظيم مهم،  كبري  علم  الصحابة معرفة
 الصحايب: صحبةهبا    تعرف األمور التي  -3
 : هي مخسة،  أمور بأحد  الصحبة عرفتُ 

 . باجلنة املبرشين  العرشة وبقية اخلطاب، بن  وعمر الصديق، بكر كأيب: التواتر -أ
اشة ثعلبة،  بن كِضاَمم: الشهرة -ب  . حمصن  بن  وُعكم
 . التابعني من  ثقة  إخبار  -د  . صحايب   إخبارُ  -ج
يدعي الصحبة قبل مائة سنة من  وذلك كأن  : مكنة  دعواه وكانت ، عدلً   كان  إن  :نفسه  عن   إخباره -هـ

أما إذا ادعاها يف زمن متأخر فال يقبل خربه، مثل )رتن اهلندي( فإنه ادعى الصحبة بعد    ،ملسو هيلع هللا ىلص   بعد وفاته
  .(3) الستامئة للهجرة، وهو يف احلقيقة شيخ دجال

 

 (. 180/ 1( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (. 140( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  2)
 (. 45/ 2) ( امليزان، للذهبي 3)

يف اصطالح  ، وهيطبقةالطبقات مجع 
العلامء: اجلامعة الذين تقاربوا يف السن، 

 .(1)واشرتكوا يف األخذ عن الشيوخ

 



((109 
 

 

 : الصحابة مجيع تعديل -4
  َلَقدْ ﴿ قال تعاىل:    فيها،   والنحراف   ، الرواية   يف  الكذب   تعمد  اجتنبوا  عدول؛  كلهم  - عنهم  اهلل   رض -   الصحابة 

َت   ُيَبايُِعوَنَك   ِإذْ   امْلُْؤِمننِيَ   َعنِ   اهللمُ   َرِضَ  َجَرةِ   حَتْ كِيَنةَ   َفَأْنَزَل   ُقُلوهِبِمْ   يِف   َما   َفَعلِمَ   الشم   ﴾ َقِريًبا   َفْتًحا   َوَأَثاهَبُمْ   َعَلْيِهمْ   السم
دٌ ﴿ :  تعاىل   وقال ،  [ 18:  الفتح ]  ِذينَ   اهللمِ  َرُسوُل   حُمَمم اءُ   َمَعهُ   َوالم ارِ   َعَل   َأِشدم عاً   َتَراُهمْ   َبْيَنُهمْ   ُرمَحَاءُ   اْلُكفم داً   ُركم   ُسجم

ُجودِ   َأَثرِ   ِمنْ   ُوُجوِهِهمْ   يِف   ِسياَمُهمْ   َوِرْضَواناً   اهللمِ   ِمنَ   َفْضالً   َيْبَتُغونَ  ابُِقونَ ﴿ :  تعاىل   وقال ،  [ 29: الفتح ]   ﴾ السُّ   َوالسم
ُلونَ  ِذينَ   َواأْلَْنَصارِ   امْلَُهاِجِرينَ   ِمنَ   اأْلَوم َبُعوُهمْ   َوالم ِري   َجنماٍت   هَلُمْ   َوَأَعدم   َعنْهُ   َوَرُضوا   َعْنُهمْ   اهللمُ  َرِضَ   ِبِإْحَسانٍ   اتم   جَتْ

َتَها  ُسوُل   َلكِنِ ﴿ :  تعاىل   وقال   ، [ 100: التوبة ]   ﴾ اْلَعِظيمُ   اْلَفْوزُ   َذلَِك   َأَبداً   ِفيَها   َخالِِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْ ِذينَ   الرم   آَمُنوا   َوالم
مْ   َجاَهُدوا   َمَعهُ  اُت   هَلُمُ   َوُأوَلِئَك   َوَأْنُفِسِهمْ   ِبَأْمَواهِلِ   تسبوا   ل »   : ملسو هيلع هللا ىلص   وقال   ، [ 88: التوبة ]   ﴾ امْلُْفِلُحونَ   ُهمُ   َوُأوَلِئَك   اخْلَرْيَ

 . ( 1) « نصيفه   ول   أحدهم،   مد   بلغ   ما   ذهباً   أحد،   مثل   أنفق   أحدكم   أن   فلو   أصحايب، 
 :حديثاا  حابةأكثر الص -5

 : التوايل   عل  وهم سبعة،  فهم حديثاً  أكثرهم  وأما
 . رجل امئةامنث من أكثر  عنه وروى ،حديثاً  (5374)  روى: - عنه   اهلل   رض -   هريرة أبو -1
 . حديثاً  (2630) روى:  - عنه   اهلل   رض -   عمر ابن -2
 . حديثاً  (2286)  روى: - عنه   اهلل   رض -   مالك  بن أنس -3
 . أحاديث (2210) روت: - ا عنه   اهلل   رض -   املؤمنني أم عائشة -4
 . حديثاً  (1660) روى: - عنه   اهلل   رض -   عباس  ابن -5
 . حديثاً  (1540) روى: - عنه   اهلل   رض -   اهلل  عبد بن جابر -6
 . ( حديثاً 1170روى ) : - عنه   اهلل   رض -   )سعد بن مالك( يأبو سعيد اخلدر -7

 

 (. 2540( ومسلم برقم ) 3673( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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 طبقات الصحابة: عدد -6
  شهود  أو  اهلجرة،   أو  اإلسالم،  إىل   السبق  باعتبار   جعلها   من   فمنهم   ،طبقات الصحابة  عدد  يف   اختلف

 . اجتهاده حسب قسمهم فكل   آخر، باعتبار قسمهم  من ومنهم الفاضلة، املشاهد
 . طبقات  مخس  د سع ابن فقسمهم -أ

 . طبقة  عرشة اثنتي احلاكم  وقسمهم -ب
 

 
 

 :أفضل الصحابة -7
  عل،  ثم   عثامن،   ثم  السنة،  أهل  بإمجاع  ،- عنهام  اهلل   رض-  عمر  ثم   الصديق،   بكر  أبو  اإلطالق  عل  أفضلهم

ْضَوان  بيعة أهل ثم  أحد،  أهل  ثم  بدر، أهل ثم  العرشة، متام ثم  السنة، أهل مجهور  قول عل  . الر 
 :فيه املصنفات أشهر -8
 .العسقالين  حجر لبن (الصحابة متييز  يف اإلصابة) -أ

 .األثري  بابن املشهور اجلزري  حممد بن  لعل  (الصحابة  معرفة  يف الغابة أسد) -ب
 .(1)الرب  عبد لبن  ( األصحاب معرفة  يف الستيعاب) -جـ

 

 (. 247 - 243( تيسري مصطلح احلديث )ص:1)
 

 

 .من خالل ما درسته؛ اذكر ثمرة وفائدة معرفة الطبقات
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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   :تعريفال -1
 . (1) خلفه مشى  :بمعنى (تبعه ) من   فاعل اسم : والتابع تابع،بمعنى  :لغةا  التابعي

 .(2) الصحايب صحب من هو: وقيل  اإلسالم،  عل   ومات ،مسلامً   صحابياً   لقي  من  هو :اصطالحاا و
 :معرفة التابعي فوائد من -2

 املُرسل  احلديث بني  التفريق تستطيع  وبمعرفتهم   عليهم، اهلل  رضوان  الكِرام   الصحابة  عن   التابعني متييز 
 طريق  عن  إليه  إسناده  يّتصل  مل  ُمرسل،  حديٌث   هو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  التابعي  رواه  اّلذي  فاحلديث  واملّتصل؛
 . ُمرَسلِه  من  احلديث ُمّتصل عرفنا ملََا  التابعني من  اً وُفالن  الصحابة  من  اً ُفالن بأنم  معرفتنا ولول الصحايّب،

 :التابعي طبقات -3
 . وجهته   حسب كل    لعلامءا  فقسمهم طبقاهتم، عدد يف  اختلف
 . (3) طبقات أربع  سعد ابن  وجعلهم -ب  . طبقات   ثالث مسلم فجعلهم  -أ

 .(4)الصحابة  من  العرشة أدرك من: منها  األوىل طبقة، عرشة  مخس احلاكم  وجعلهم -ج
م -4  :وناملَخْْضَ

م  ير النبي عليه الصالة والسالم.  ومل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي وزمن اجلاهلية،  أدرك الذي  هو: املَخرْضَ
التابعني،   كبار  من  هم  بل  وقيل:  والتابعني،  الصحابة  بني  مستقلة  طبقة  احلديث  علم  يف  واملخرضمون 

  ذلك،  من  أكثر  أهنم  والصحيح  مسلم،  اإلمام  عدهم  كام،  شخًصا  عرشين وأوصلهم بعض العلامء إىل نحو  
 . النخعي يزيد بن واألسود  النهدي، عثامن  أبو ومنهم

 

 (. 56/  2( املحكم واملحيط األعظم )1)
 (. 22( والكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )ص:  143( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  2)
 (. 3/  3أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع )( الطبقات الكربى، ابن سعد، 3)

 (. 42( معرفة علوم احلديث للحاكم )ص: 4)
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 : السبعة الفقهاء -5
   الرمحن،   عبد  بن  سلمة  وأبو  زيد،  بن  وخارجة  الزبري،  بن  وعروة  حممد،   بن  والقاسم  املسيب،  بن  سعيد" : وهم  املدينة، أهل  من وكلهم التابعني،  علامء  كبار  وهم السبعة،  الفقهاء التابعني  أكابر  من

 . "يسار بن وسليامن  عتبة، بن  اهلل عبد  بن اهلل وعبيد

 
 

 :التابعي أفضل -6
 .(1) املسيب بن سعيدأفضل التابعني   أن  املشهور 
 : معرفة التابعي  يف املصنفات أشهر -7

 .(2) األندليس  فطيس بن املطرف أليب (التابعني  معرفة) كتاب
 

 
 

 (. 699/  2( تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ) 1)
 (. 249 - 247( تيسري مصطلح احلديث )ص:2)

 .(أيب سلمة)بدل  (سامل بن عبد اهلل بن عمر)جعل عبداهلل ابن املبارك من الفقهاء السبعة 
؛ فهم عند أيب (أبا بكر بن عبد الرمحن): (سامل وأيب سلمة)وجعل أبو الزناد بدهلام أيضا؛ أي بدل 

 .وليسوا سبعةالزناد ستة 

 

 يف سند احلديث؛ قد يتفق اسامن يف اللفظ، فُيظن أن أحدمها هو اآلخر. 

 .خالل ما درسته؛ بيِّ ما يمكن أن تفعله للتفرقة بي السميمن 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 تكتَب يف دفرتك: 

تعريف الصحايب، تعريف عدالة مجيع الصحابة، تعريف التابعي، املخرضمني، −
أفضل الصحابة عل اإلطالق، فوائد معرفة التابعني، الفقهاء السبعة، أفضل 

 التابعني.

 تعدد يف دفرتك بإجياز:

حديثًا، عدد طبقات األمور التي تعرف هبا صحبة الصحايب، أكثر الصحابة  −
 .الصحابة، طبقات التابعني
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   .( التفاق)  من  فاعل اسم :لغةا  املتفق
 .(1) التفاق ضد (الفرتاق) من فاعل اسم :واملفرتق

  أن  ذلك  ومن  ،(2) أشخاصهم  وختتلف  ولفًظا،  خطًّا  فصاعداً   آبائهم  وأسامء  الرواة، أسامء  تتفق  أن  :اصطالحاا و
 . ذلك  ونحو ونسبتهم،  أسامؤهم   أو  وكناهم، أسامؤهم  تتفق

 . سيبويه شيخ  أوهلم  السم، هذا   يف اشرتكوا أشخاص ةت س: أمحد  بن اخلليل -أ
 . واحد  عرص يف  أشخاص أربعة :  محدان  بن جعفر بن  أمحد -ب
 . أشخاص   ستة:  اخلطاب بن عمر -ج

ا،   مهم   النوع  هذا معرفة  : فوائده ومن  العلامء،  أكابر  من  واحد غري  به اجلهل  بسبب زلق فقد ِجدًّ
  يظن   أن   منه   خُيَشى   الذي  ( املهمل)  عكس هو  و،  مجاعة  أهنم  مع  ،واحداً   السم  يف  املشرتكني   ظن  عدم  -أ

 .(3) اثنني  الواحد
 أو  صحيح،  هو  ما  فيضعف   ، ضعيفاً   واآلخر  ثقة   أحدمها   يكون  فربام  السم،   يف  املشرتكني   بني  التمييز  -ب

 . العكس
 

 (. 808( القاموس املحيط )ص:  1)

 (. 163النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  ( ونزهة 440( الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث )ص: 2)
 (. 164( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  3)
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 . نفيس حافل  كتاب  وهو البغدادي،  للخطيب  (واملفرتق املتفق)  كتاب -أ
 .(1) املتفق  من  خاص  لنوع  وهو هـ، 507 سنة  املتوىف طاهر،  بن حممد  للحافظ (املُتمفقة األنساب )  كتاب -ب
 

 
 
 

  

 

 (. 253 - 252( تيسري مصطلح احلديث )ص:1)

 

 أكمل الفراغات التالية بام هو مناسب:

من فوائد هذا الفن: األمن من اللبس؛ فربام ُيَظنُّ املتعدد.............، ويكون حينها أحد املتفقني يف 
السم...................... واآلخر......................، فيضعف ما هو................ 

 أو.................... ما هو ضعيف.

 

 .تعريف املتفق واملفرتقتكتَب يف دفرتك: 
 .أمهية معرفة املتفق واملفرتق وفائدتهيف دفرتك:  تلخص
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   ْفَرة. النم  ضد  وهو ، والتالقي الجتامع :بمعنى  (الئتالف) من فاعل  اسم :لغةا  املؤتلف
 .(1)التفاق ضد (الختالف) من فعل اسم :لغةا  واملختلف

 .(2) لفًظا وختتلف  خطًّا، األنساب  أو   الكنى أو  األلقاب أو األسامء تتفق   أن :اصطالحاا و

م) و (َساَلم) -أ  . الالم بتشديد والثاين الالم، بتخفيف األول (َسالم
ر) و  (ِمْسَور)  -ب  السني،  وفتح  امليم،  بضم  والثاين  الواو،  وختفيف  السني،  وسكون  امليم،  بكرس  األول  (ُمَسوم

 . الواو وتشديد
از) -ج ار)و ( الرَبم  . راء  آخره والثاين زاي،  آخره األول ( الَبزم
زي)و (الثمْوري) -د  . والزاي  بالتاء  والثاين  والراء، بالثاء  األول (التموم

 . بمفرده اسم كل باحلفظ، يضبط  وإنام انتشاره،  لكثرة  له ضابط ل أكثره -أ
 : قسامن وهو ضابط،  له  ما ومنه  -ب

  الصحيحني   يف   وقع  ما  كل   إن :  نقول  أن  مثل  خاصة،  كتب  أو   خاص  لكتاب  بالنسبة  ضابط   له  ما  -1
 . املعجمة ثم ،باملوحدة فهو  ( بشار) بن حممد  إل  ،املهملة ثم ، باملثناة فهو  (يسار) واملوطأ 

  مشدد   كله  (سالم):  نقول  أن  مثل  ، خاصة  كتب  أو  ،لكتاب   بالنسبة  ل  أي:  العموم  عل  ضابط  له  ما  -2
 . اخلمسة  تلك نذكر ثم  مخسة،  إل الالم

 

 (. 482/  24( وتاج العروس ) 288( الكليات )ص:  1)

 (. 164( ينظر: نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  2)
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 ( 1)"األسامء   يف  يقع  ما  التصحيف  أشد":  املديني  بن  عل  قال   حتى  ،الرجال  علم  مهامت  من  النوع  هذا  معرفة
 . بعده  ول  عليه،  يدل  يشء  قبله  ول القياس، يدخله ل  يشء  ألنه

 . فيه الوقوع وعدم اخلطأ، جتنب يف تكمن وفائدته 

 .األزدي   سعيد  بن الغني  لعبد  (واملختلف املؤتلف) -أ
  ، وذيله ، ماكول لبن   ( واألنساب والكنى  األسامء  يف  واملختلف املؤتلف  عن  الرتياب  رفع  يف  اإلكامل ) -ب

 .(2) نقطة بن بكر أليب
 

 
 

 

 . (252( نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )ص:  1)
 (. 255 - 254( تيسري مصطلح احلديث )ص:2)

احلديث بـ)املتفق واملفرتق(؛ لئال ُيظن أنم الثنني من الرواة أو الثالثة أو األربعة راٍو اهتم علامء 
واحد، فهو للتمييز بينهم، وأما )املؤتلف واملختلف( فاهتم به العلامء؛ لئال ُّيجم اإلنسان عل كلمة 

 .فيصححها مبارشة دون ترو  

 

 

ق بني الكتابني التاليني: كتاب )األنساب املُتمفقة(، وكتاب )املؤتلف   واملختلف(.من خالل ما درسته؛ فر 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .تعريف املؤتلف واملختلفتكتَب يف دفرتك: 
أمهية املؤتلف واملختلف وفائدته، وضابط يف دفرتك:  تلخص

 .معرفة املؤتلف واملختلف

 
 



((119 
 

 

 

  من   ( املتشابه)   ومنه  ( امللتبس)  هنا   باملتشابه  ويراد  (التامثل)  : بمعنى   (التشابه )  من  فاعل  اسم   :لغةا املتشابه  
 .(1) معناه  يلتبس الذي   أي القرآن، 

كأن ختتلف   العكس  أو  خطًّا،  ل   لفًظا،  اآلباء  أسامء  وختتلف  وخطًّا،   لفًظا  الرواة  أسامء   تتفق   أن  :اصطالحاا و
 . أسامء الرواة نطقًا، وتتفق أسامء اآلباء خطًا ونطقاً 

 .اآلباء   أسامء  واختلفت  الرواة،  أسامء  اتفقت  العني،   بفتح  (َعقيل  بن  حممد) و  العني،  بضم   (ُعقيل  بن  حممد)  -أ
 . اآلباء أسامء  واتفقت الرواة،   أسامء اختلفت (النعامن بن  رسيج)و  ( النعامن بن رشيح ) -ب

 . والوهم  التصحيف يف ع الوقو وعدم هبا، النطق يف  اللتباس   وعدم الرواة،  أسامء ضبط يف فائدته تكمن

 . البغدادي للخطيب (والوهم التصحيف بوادر عن  منه   أشكل ما ومحاية الرسم، يف  املتشابه تلخيص ) -أ
 مل   نفيسان   كتابان  ومها  السابق،  للكتاب  ذيل  أو  تتمة،  عن  عبارة  وهو  ،أيضاً   للخطيب  (التلخيص  تايل)  -ب

 .(2)الباب  هذا يف مثلهام   يصنف
 

 

 (. 86/ 6( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (. 257 - 256( تيسري مصطلح احلديث )ص:2)
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هناك أنواع أخرى من املتشابه، بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ 
 .أذكر أمهها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 .تعريف املتشابهتكتَب يف دفرتك: 
 .فائدة معرفة املتشابه، وأشهر مصنفاتهيف دفرتك:  تلخص
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 . ( 1) غريه   عن   يميزه   ما   ذكر   بدون   السم   ترك   الراوي   كأن   ، ( الرتك )   بمعنى   ( اإلمهال )   من   مفعول   اسم   : لغةا املهمل  
  ومل   ذلك،  نحو  أو  ،األب  اسم  مع  أو  فقط،  السم  يف متفقني  شخصني  عن  الراوي  يروي  أن  :اصطالحاا و
 . منهام واحد كل  خيص بام  يتميزا
  كان  فربام  ،هنا  عنه  املروي  الشخص  من  ندري  ل  ألنه  ؛ضعيفاً   واآلخر  ثقة  أحدمها  كان  إن  اإلمهال  يرضو

 . احلديث فيضعف  منهام،  الضعيف
 . صحيح فاحلديث  عنه  املروي كان منهام  اأيًّ  ألن  احلديث؛  بصحة اإلمهال يرض فال ثقتني، كانا إذا  أماو

  بن   أمحد   إما   فإنه   وهب؛   ابن  عن   - منسوب  غري -  ( أمحد)   عن  روايته   من  للبخاري  وقع   اممثل:  ثقتني كانا  إذا   -أ
 . ثقة  وكالمها  عيسى، بن  أمحد  وإما صالح،

 (اخلولين)  كان  فإن  (داود  بن   سليامن)و  (داود  بن   سليامن)  : مثل:ضعيفاً   واآلخر  ثقة   أحدمها   كان   إذا  -ب
 . ضعيف  فهو (الياممي ) كان   وإن ثقة، فهو

 .(2)البغدادي للخطيب (املهمل بيان يف  املُكَمل) كتاب

 

 (. 133/ 5( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)
 (. 259 - 258( تيسري مصطلح احلديث )ص:2)
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 أكمل الفراغات التالية بام هو مناسب:

معرفة املفرتق واملختلف تفيد الحرتاز من أن ُيظن الشخصان............، وهذا عكس املهمل؛ 
 .الواحد.............ألنه خيشى منه أن يظن الشخص 

 

 .تعريف املهملتكتَب يف دفرتك: 
 متثل يف دفرتك للمهمل.
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 .(1) اإليضاح ضد (اإلهبام) من  مفعول  اسم: لغةا  املبهم
او  .(2) بالرواية عالقة له  من  أو  الرواة، من  اإلسناد أو املتن،  يف اسمه ُأهْبِمَ   نمَ   هو :اصطالحا

 . الضعف   أو   بالصحة   احلديث   عل   للحكم   ضعيفاً   أو   ثقة   كان   إن   الراوي   معرفة   منه   ستفاد فيُ :  السند   يف   اإلهبام   كان   إن   - أ 
  منقبة   احلديث  يف  كان  إذا  حتى  السائل  أو  القصة  صاحب  معرفة  أبرزها  كثرية  فوائد   فله:  املتن  يف  كان  وإن  -ب

 . الصحابة أفاضل  من  بغريه الظن من السالمة  بمعرفته فيحصل ذلك، عكس كان وإن  فضله،  عرفنا له

 : أمرين بأحد املبهم  يعرف
ى بوروده -أ  . األخرى الروايات بعض  يف  مسمًّ

رَي  أهل  بتنصيص -ب  . منه كثري   عل  الس 

 : إهباماً  بأشدها بدأون أقسام، أربعة  إىل شدته  عدم  أو ،اإلهبام شدة بحسب املبهم يقسم 
  هو   الرجل   هذا  عام؟   كل  احلج   اهلل،  رسول   يا :  قال   ( رجالً )   أن:  عباس  ابن   كحديث:  امرأة  أو   رجل   -أ

 . (3)  - عنه   اهلل   رض -   حابس بن األقرع
 

 (. 153/ 5( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)
 (. 375الصالح )ص:  ( مقدمة ابن 2)
 (. 376( مقدمة ابن الصالح )ص:  3)
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  ، األخت  وبنت  األخ  وبنت  األخت،   وابن  األخ  وابن  واألخت،  األخ  به  ويلحق:  والبنت   البن   -ب
 . -عنها  اهلل رض - زينب هي ،وسدر بامء ملسو هيلع هللا ىلص  النبي (بنت)  غسل يف  عطية أم  كحديث

  واخلالة؛   اخلال   بنت  أو  وابن  والعمة،  العم  بنت  أو  وابن  واخلالة،  اخلال   به  ويلحق:  والعمة   العم  -جـ
  ( عمة)  وكحديث  رافع،  بن  ظهري  عمه  اسم  املخابرة،  عن  النهي  يف  (عمه)  عن  خديج  بن  رافع  كحديث

 . عمرو بنت فاطمة  عمته اسم   أحد، يوم  قتل  ملا  أباه بكت التي جابر
  وكحديث   ،خولة   بن  سعد   زوجها  اسم  سبيعة،   (زوج)  وفاة  يف  الصحيحني  حديث:  والزوجة  الزوج  -د

 . وهب بنت متيمة اسمها فطلقها،  القرظي، رفاعة  حتت كانت  التي الزبري بن الرمحن عبد   (زوجة)

 . اسمه   يذكر  مل واملبهم تعيينه، والتبس اسمه،  ذكر املهمل  أن  بينهام الفرق

  وأمجعها   وأحسنها  والنووي،  واخلطيب،   سعيد،  بن   الغني  عبد  منهم  العلامء،  من  عدد  النوع  هذا  يف  صنف
 .(1) العراقي  الدين لويل واإلسناد( املتن  مهامت من  )املستفاد كتاب

 

 
 

 

 (. 261-259( تيسري مصطلح احلديث )ص:  1)
 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ هات أمثلة عىل تعديل املبهم؛ بالقول:  
 .)حدثني الثقة، أو حدثني من ل أهتم(

................................................................................................
................................................................................................ 
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 .املبهمتعريف تكتَب يف دفرتك: 
د:   .أقسام املبهمُتعدِّ

 .فائدة معرفة املبهم، طريقة معرفة املبهمتلخص كل من: 
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 : عرف كل مصطلح مما ييل يف اجلدول التايل: 1س

 التعريف املناسب له املصطلح
  رواية األكابر عن األصاغر 

  املدبمج 

  العايل  اإلسناد

  املسلسل 

  الصحايب 

  التابعني 

  الفقهاء السبعة 

  املتفق واملفرتق 

  املبهم 

  املهمل

  املتشابه 

 : ييل فيام اخلطأ العبارة أمام)×(  وعالمة الصحيحة، العبارة أمام(  )  عالمة ضع: 2س

 ( )    . أقسام أربعة إىل  األصاغر  عن  األكابر رواية تقسم  (1
 ( )       . األقران  من  أخـص املُدبج (2
 ( )     ضدها.  من  وتعرف مخسة، النزول أقسام (3
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 ( )    الرواة.  من ضبط مزيد عل ل يدل  املسلسل احلديث (4
 ( )    .معصومون من الذنوب عدول  وكلهم   الصحابة   مجيع (5
 ( )      طبقات التابعني.  عدد يف  اختلف (6
 ( )    انتشاره.  لكثرة  له ضابط  ل  املؤتلف واملختلف  أكثر (7
 ( )    ضعيفًا.  واآلخر ثقة أحدمها كان   إن  اإلمهال يرض (8
 :اخرت اإلجابة الصحيحة  مماييل، وضع حتتها خطاا : 3س

 . ستة أقسام(أقسام/ مخسة أقسام،/ أربعة /)ثالثة أقسامإىل  األصاغر  عن  األكابر رواية تقسم  (1
 . وأفعال وصفات( أقوال مًعا/  وأفعال أقوال أفعال فقط/ /)أقوال فقطإما  الرواة؛ أحوال  (2
 األقران.  منأوهن(   أشمل//  )أخـص/ أعم املُدبج (3
 . ستة(/مخسة  ثالثة/ أربعة/)  أمور بأحد  الصحبة ُتعرف (4
 . السند واإلسناد واملتن( أو املتن/السند اإلسناد فقط/ /)السند فقط املبهم يكون يف: (5

 

 
 

  

املعتمدة(؛ من خالل ما يتاح من أنواع العلو النسبي: )علوُّ اإلسناد بالقرب إىل كتاب من كتب احلديث 
لك من مصادر للتعلُّم؛ تكلم بإجياز شديد عن ذلك واكتب ما توصلت إليه يف عبارات موجزة ضعها 

 يف ملف إنجازك.
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 املراجع الرئيسية:  

 هـ(.774إسماعيل بن عمر بن كثير )ت:   -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث   .1
 محمود بن أحمد بن محمود الطحان.  –تيسير مصطلح الحديث   .2
 هـ(.1407د. صبحي إبراهيم الصالح )ت:    -علوم الحديث ومصطلحه   .3

 
 املراجع الثانوية:    

 هـ(.1080عمر بن محمد بن فتوح البيقوني )ت:    –املنظومة البيقونية   .1
 .هـ(1403محمد بن محمد أبو شهبة )ت:    -الوسيط في علوم مصطلح الحديث   .2

 
 املراجع اإللكترونية:  

 . https://al-maktaba.org/author/1101رابط:    -ملتقى أهل الحديث    صفحة أرشيف موقع .1
 /http://www.alssunnah.org/arرابط:    -موقع: شبكة السنة النبوية وعلومها   .2
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األذكار، حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط، دار الفكر بريوت، لبنان،   -1

 م. 1994 -هـ  1414

األربعون النووية، حميي الدين حييى بن رشف النووي، ُعنَِي بِِه: قيص حممد نورس احلالق، أنور بن أيب   -2
 م. 2009 -هـ  1430األوىل، بكر الشيخي، دار املنهاج لبنان، بريوت، الطبعة  

كثري،   -3 بن  إسامعيل  احلديث،  علوم  اختصار  احلثيث رشح  عناية:  حتقيق:  الباعث  شاكر،  حممد  أمحد 
العلمي   املرشف  ونيس،  د. عل حممد  الرتاث، إرشاف:  العلمي وحتقيق  للبحث  األجهوري  مكتب 

 هـ. 1435ملكتب األجهوري، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 

بيدي،    تاج العروس  -4 من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، امللّقب بمرتىض، الزم
 املحقق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية. 

املعروف    -5 البغدادي  ابن شاهني،  بتاريخ أسامء الضعفاء والكذابني، عمر بن أمحد بن عثامن بن أمحد 
 م. 1989هـ/1409طبعة األوىل، املحقق: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، ال

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، مكتبة الرياض احلديثة،   -6
 الرياض، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

التعريفات، عل بن حممد بن عل الزين الرشيف اجلرجاين، ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف،   -7
 م.1983-هـ 1403مية بريوت لبنان، الطبعة األوىل دار الكتب العل

تقريب التهذيب، أمحد بن عل بن حممد بن أمحد، ت: حممد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة األوىل   -8
 م. 1986هـ، 1406
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ابن نقطة احلنبل البغدادي، دار احلديث بريوت،    ،التقييد يف رواة السنن واملسانيد، حممد بن عبد الغني  -9
 م. 1986- ـه1407

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن عل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،   -10
 م.1989هـ. 1419دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

اجلزائري، ثم الدمشقّي، املحقق:    توجيه النظر إىل أصول األثر، طاهر بن صالح بن موهب، السمعوين -11
 م. 1995 -هـ 1416عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة األوىل، 

تيسري مصطلح احلديث، الطحان، حممود بن أمحد بن حممود النعيمي، مكتبة املعارف، الطبعة العارشة   -12
 م. 2004- هـ1425

أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، ت: حممد زهري بن نارص النارص،    صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إسامعيل  -13
 هـ. 1422دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل،  

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، السعادة بجوار حمافظة مرص،   -14
 م. 1974 -هـ 1394

خالصة األحكام يف مهامت السنن وقواعد اإلسالم، حميي الدين حييى بن رشف النووي، حققه وخرج   -15
 م. 1997 -هـ 1418أحاديثه: حسني إسامعيل اجلمل، مؤسسة الرسالة لبنان بريوت، الطبعة األوىل 

دا -16 الباقي،  القزويني، ت: حممد فؤاد عبد  يزيد  أبو عبد اهلل حممد بن  ابن ماجه،  الكتب  سنن  ر إحياء 
 فيصل عيسى البايب احللبي.  -العربية 

سنن أيب داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة   -17
 العرصية، صيدا، بريوت. 

سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، ت: أمحد حممد شاكر   -18
 .  م 1975  - هـ    1395ن، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، الطبعة الثانية،  ي وآخر 
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السنن الكربى النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عل، ت: حسن عبد املنعم شلبي، أرشف   -19
 . عليه: شعيب األرناؤوط 

ثامن بن َقاْيامز، ت: جمموعة  سري أعالم النبالء الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن ع  -20
الثالثة   الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  /   1405من  هـ 

 م.1985
رشح )التبرصة والتذكرة = ألفية العراقي( العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم، ت: عبد اللطيف   -21

 م. 2002  - هـ    1423وت لبنان، الطبعة األوىل  اهلميم وماهر ياسني فحل، دار الكتب العلمية، بري 
رشح املنظومة البيقونية، املؤلف: حممد حسن عبد الغفار، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها   -22

 موقع الشبكة اإلسالمية. 

الشيخ عبد   -23 له:  القاري، عل بن )سلطان( حممد، قدم  الفكر يف مصطلحات أهل األثر،  رشح نخبة 
 ه وعلق عليه: حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، دار األرقم، لبنان، بريوت. الفتح أبو غدة، حقق

: خمتار أمحد الندوي،  عليه  شعب اإليامن، أمحد بن احلسني البيهقي، حققه: عبد العل حامد، أرشف  -24
اهلند، مكتبة الرشد، بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي    –صاحب الدار السلفية ببومباي  

 م.  2003 -هـ  1423د، الطبعة األوىل، باهلن 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور   -25
 م.1987 - هـ 1407عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة 

أ -26 األلباين،  احلاج  بن  الدين،  نارص  حممد  وزيادته،  الصغري  اجلامع  زهري  ضعيف  طبعه:  عل  رشف 
 الشاويش، املكتب اإلسالمي. 

الطبقات الكربى، حممد بن سعد أبو عبد اهلل البرصي، املحقق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت،   -27
 م.1968الطبعة األوىل 
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العلل لبن أيب حاتم، أبو حاتم، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر، ت: فريق من   -28
بإرشا مطابع  الباحثني  اجلرييس،  الرمحن  عبد  بن  خالد  ود.  احلميد  اهلل  عبد  بن  سعد  د.  وعناية  ف 

 م.2006 -هـ  1427احلمييض، الطبعة األوىل 
علوم احلديث ومصطلحه، عرٌض ودراسة، د. صبحي الصالح، دار العلم للماليني، بريوت لبنان،   -29

 م. 1984، ةالطبعة اخلامسة عرش

د بن عبد الرمحن السخاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة  فتح املغيث رشح ألفية احلديث، حمم  -30
 هـ. 1403األوىل، 

القاموس املحيط، الفريوز آبادي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، ت: مكتب حتقيق الرتاث يف   -31
الثامنة   الطبعة  لبنان،  بريوت،  الرسالة  العرقُسويس، مؤسسة  نعيم  بإرشاف: حممد  الرسالة،  مؤسسة 

 م. 2005 -هـ  1426
الكفاية يف علم الرواية، البغدادي، أبو بكر أمحد بن عل بن ثابت بن أمحد، ت: أبو عبد اهلل السورقي،   -32

 إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة. 
املرصي،   -33 حممد  درويش،  عدنان  حتقيق:  الكفوي،  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  الكليات، 

 م. 1998 -هـ 1419لة، بريوت مؤسسة الرسا

 . ـه 1414 - الثالثة  الطبعة بريوت، –، دار صادر  لسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم بن عل  -34
ـ    1420،  دار الصميعي الرياض الطبعة األوىل   ، املجروحني من املحدثني، ابن حبان، ت: محدي  -35  م.   2000  - ه
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