


   

 الرحيم الرمحان اهلل سمب

 أعمالنا سيئات منو  أنفسنا شرور من تعاىل باهلل نعوذو  اليه نتوبو  نستغفرهو  حنمده تعاىل هلل احلمد

 الرزاق عبد اجلليل اجملاهد احملدث شيخنا جهد مثرة هوو  اختصاره على العلم وغزير الفائدة عظيم القدر جليل كتاب فهذا بعد أما
 طالب عند التعريف عن غين هوو  زمن منذ عنده درسناه ما خالل من عرفناه طويل باعو  الفن هذا يف صنعة صاعب هوو  املهدي

 .واملشرق العريب املغرب يف العلم

 والسقيم يحالصح يعرف وبه والرد القبول حيث من املرويو  الراوي حال يعرف به مستقل واسع علم احلديث علم أن معلومو 
 ،الثباتو  حالنجا و  الفالح طريق لكنهو  أطول عليه والصرب طويل وطريقه. املصطفى احلبيب سنة من واملردود واملقبول

 .احلق على يثبتنا أن اهلل نسأل

 تذكرةو  بتد امل عنه يستغين فال العلم هذا لطالب وشاملة طيبة بداية هوو  احلديث مصطلح علم زبدة مجع قد الكتاب وهذا
 .الصنعة أصحابو  املسندو  للمنتهي

 . كثرية أحيانا واالختصار التأصيلو  الشرح حيث من فيه اجلمهور مذهب ذهب قد اهلل حفظه املصنف أن شك وال

 مل لكن أشرحه أن أنوي كنتو  ،مفرداته وهتذيب ألفاظه وضبط ومراجعته متنه بتقدمي تعاىل اهلل حفظه الشيخ إذن بعد فقمت
 قريبا سيكون اهلل بإذن ولكن املستعان واهلل املشاغل لكثرة واسعا وقتا أجد

 .خري كل تعاىل اهلل حفظه الشيخ عنا اهلل جزىو  الدارين يف النفع تعاىل اهلل نسأل
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 املهدي الرزاق عبد بالشيخ تعريف

 نفسه عن يتحدث الشيخ موقع من التعريف هذا

  6711 عام الشرعي العلم دراسة يف بدأ

 احلنفية فيتم احلليب الرزاق عبد الشيخ أشهرهم دمشق أهل من كبار شيوخ يد علي بدمشق اإلسالمي الفتح معهد يف ذلك و
  عليه اهلل صل بالنيب متصلة إجازة منه وله حفص برواية كاملة ختمة عليه قرأ وقد ذلك وغري املتواترة القراءات وجامع

  كثري وغريمها الكالس أديب والشيخ سلم

 واملصطلح احلديث كتب يف ويطالع يقرأ فصار العلم طلب أول منذ الضعيف من الصحيح ومعرفة احلديث علم الشيخ إىل حبب
 قواعد عليه فدرس ميةالشا الديار حمدث األرنؤوط القادر عبد الشيخ شيوخه أبرز واملعاصرين املتأخرينو  املتقدمني كتب يف فقرأ

 عالقة على األرناؤوط أبناءو  عليه يثين األرناؤوط الشيخ وكان .منه يستفيدو  وجيالسه األرناؤوط علي يرتدد وكان للقامسي التحديث
 منه باالستفادة الناس وينصحون معه مميزة

 يف مساجد عدة يف يباوخط إماما عني أنه كما املتنوعة الدينية الكتب بتحقيق العمل يف شرع الشرعي املعهد من الشيخ خترج وملا
 حضور بسبب وتارة سلفي أنه حبجة تارة األوقافو  تارة األمن جهة من مرة من أكثر والتدريس اخلطابة عن أوقفو  وريفها دمشق

 األجانب ومن الشام من سلفيون خطبه وحيضر سلفي أنه بتهمة ونصف أشهر أربعة السجن أودع ولذا ودروسه خطبه السلفيني
 على يقوم معهد يف درس أنه مع السلف عقيدة على والشيخ تونس واجلزائر الروس بالد من الطلبة خاصة الشام يف يقيمون الذين

 الذي والتوحيد اإلميان مبسائل االستمساك على احلث فيها اليت احلديث كتب من السلف عقيدة الشيخ محل.األشعري املذهب
 تدعو ألهنا الشام يف ممنوعة تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب ألن الذهيب اإلمام بكتب الشيخ تأثر كما.الصاحل السلف عليه كان
 مبنهج فأكثر أكثر سكامت ازداد التوحيد كتاب شرح اجمليد فتح كتاب بتحقيق قام وملا.. والبدع الشرك ونبذ والسنة التوحيد إىل

 .لآلجري..الشريعة كتاب حقق ملا وكذلك السلف

 ابتدع من أما يسرية املخالفة تكان إن املخالفني مع حىت واللطف باللني يتصف العلم تبليغ يف وطريقته منهجه يف معتدل والشيخ
 .أخرى تارة هلم وينصح تارة وينتقدهم عليهم شديد فهو الدين هذا يف وبدل وغري وأحدث

  

 



 

 :احلديث جمال يف غالبا اهتمامه عمله وكان الكتب حتقيق مبجال الشيخ نشط

 .التخريج-

  التصحيح-

 التضعيف-

  :منها الشهرية الكتب من جمموعة بتخريج فقام

 :التفسري كتب يف

  رواجا طبعته ولقيت جملدات مخس يف كثري ابن للحافظ العظيم القرآن تفسري

 جملدات عشرة يف القرآن ألحكام اجلامع القرطيب تفسري

 جملدات مخس يف القدير فتح الشوكاين تفسري

 جملدات أربع يف( املالكي العريب البن) القرآن أحكام

  جملدات مخس يف البغوي تفسري

 امللحق مع جملدات مخس يف للزخمشري الكشاف تفسري

 جملدات مثانية يف األندلسي حيان أليب احمليط البحر

  جزأين يف الكليب جزي البن التسهيل

  للشنقيطي البيان أضواء

  الشوكاين تلميذ خان حسن لصديق البيان فتح

 :العلمية الكتب ويف

 الرب عبد البن واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد

 (حنفي فقه) جملدات عشرة يف اهلمام ابن للكمال القدير فتح

 (حنفي فقه) أجزاء ثالثة يف اللباب كتاب

 وغريها السعودية يف رواجا عمله لقي وقد حتقيقاته أول من وهو( حنبلي فقه) العمدة شرح العدة

 



 

  املستقنع زاد شرح املربع الروض

  رشد البن اجملتهد بداية

  للشاطيب واالعتصام

  التوحيد كتاب شرح اجمليد فتح

  لآلجري الشريعة

 النجار البن املدينة تاريخ

 القيم البن العباد خري هدي يف املعاد زاد

 واجلهلة املبتدعة على فيه يرد اجلوزي البن إبليس تلبيس

  الوهاب عبد بن حممد للشيخ ومها السرية وخمتصر املعاد زاد خمتصر

 :أخرى وكتب

  للنووي األذكار كتاب. منها

 البغدادي للخطيب احلديث طلب يف الرحلة

 بشكل اخلامت اختاذ حكم بيان يف مفيدة للكتاب مقدمة الشيخ وصنع وسلم عليه اهلل صلى النيب خبامت يتعلق وهو للبيهقي اخلامت
  كنسية عادة وأنه اخلطوبة خامت وحكم عام

 يتعلق ما خاصة طوالم وافيا خترجيا أحاديثه وخرج خمطوطات عدة على قابله وافيا حتقيقا جملدات أربع يف املوطأ حقق وأخريا
 .طبعها يهيأ نأ اهلل نسأل بعد يطبع ومل ونافعة، مفيدة تعليقات مع املرفوع حكم يف واملوقوفات واملراسيل بالبالغات

 

  

 



 

 احلديث مصطلح علم يف التذكرة

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 .أمجعني صحبهو  آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 هبذه فقام احلكمة، لمهوع الكتاب عليه وأنزل ونذيرا، بشريا كافة الناس إىل وسلم عليه اهلل صلى حممدا   بعث قد اهلل فإن وبعُد؛
 وغري العباداتو  واحلرام احلالل أحكام يف وزاد وبينه، ووضحه ذكره، جل ربنا كتاب الكرام للصحابة ففسر ،قيام خري الرسالة

 تعاىل اهلل خريه أن بعد ،تعاىل اهلل ألمر فاستجاب ،األجل أتاه ،به اهلل كلفه ما أكمل فلما ،وتعاىل تبارك ربه إليه أوحى مما ذلك
 .الفانية الدنيا على الباقية اآلخرة فاختار ـ سعيد أيب حديث من الصحيحني يف كما ـ

 تارة والقتال وبالسيف ،تارة احلسنة واملوعظة باحلكمة ،تعاىل اهلل إىل بالدعوة فاجتهدوا ،اإلسالم راية حبمل الكرام الصحابة قام مث
 ،واألقاليم لبالدا عشرات على خفاقة عالية التوحيد راية أصبحت عديدة سنني وخالل ،األرض بقاع يف اإلسالم فانتشر ،أخرى

 .واملنة احلمد فلله ،ومغارهبا األرض مشارق يف

 وقال 25:النور{  رسولال وأطيعوا اهلل أطيعوا قل: } قائل من جل فقال ،وسلم عليه اهلل صلى النيب باتباع تعاىل اهلل أمرنا وقد 
 وقال .17: النساء{ اهلل أطاع فقد الرسول يطع من: }أيضا وقال 6: األنفال{  مؤمنني كنتم إن ورسوله اهلل وأطيعوا: } أيضا

 ربنا فجعل( 46: مرانع آل( ") رحيم غفور واهلل ذنوبكم لكم ويغفر اهلل حيببكم فاتبعوين اهلل حتبون كنتم إن قل: ")وجل   عز  
 غفران: وهي نتيجة مث ،للعبد اهلل حمبةُ  ذلك على ترتبو  حمبته على وعالمة برهانا وسلم عليه اهلل صلى النيب اتباع وتعاىل تبارك

 .ومسلمة مسلم كل يتمناه ما وهو ،اجلنة دخول يعين هو ،الذنوب

 ففي للناس، تبليغها سلمو  عليه اهلل صلى النيب أوجب السنة وملكانة. سنته باتباع هو إمنا ،سلمو  عليه اهلل صلى النيب واتباع
 سلمو  عليه اهلل ىصل دعا وقد .الوداع حجة يف قاله"  الغائب منكم الشاهد ليبلغ أال:" الثقفي بكرة أيب حديث من الصحيحني

 مسعود ابن ثحي من السنن وأصحاب أمحدو  الشافعي أخرج فقد ،اجلمالو  البهاء أي بالنضارة الناس بني ناشرهو  حديثه حلامل
 حديث" سامع من أوعى مبلغ فرب مسعها، كما وأداها ووعاها فحفظها مقالة منا مسع امرأ   اهلل رحم:" وسلم عليه اهلل صلى عنه

 .املتواتر يف السيوطي أدرجه لذا ،كثرية شواهد له ،صحيح

 الصحيح، الوجه على هاوتأديت احلديث أي. عنه املقالة حفظ املبلغ على احلديث هذا خالل من وسلم عليه اهلل صلى النيب واشرتط
 امليزان هو حلديثا فعلم ،السقيم من الصحيح معرفة على ذلك ويتوقف ،احلديث رواية يف التثبت خالل من إال ذلك يكون وال

 الصحيح بني مييز ال نكا ومن احلديث، لعلم حيتاجون مجيعا والواعظ والداعية واملفسر واألصويل فالفقيه ،الشرعية العلوم لسائر
 وقع كما!. صحيحة أحاديث رد ورمبا ،موضوعة أو ضعيفة بأحاديث احتج أو استدل فرمبا ،الكثري اخلطأ له وقع ،والسقيم

 



 يف واستدل ،حيحص حديث من كشافه يف رد فكم. ذلك وغري واألصول والفقه العربية يف كبري عامل أنه مع ،مثال   للزخمشري
 اليت لقواعدا وضعت ذلك فألجل ،وعدمه الصدق حتتمل األخبار أن ومبا. كثري ومثله ،موضوعة أو واهية بأحاديث ذلك مقابل
 .واملردود املقبول خالهلا من يعرف

 :الرسالة هذه مجع يف السبب

 الكتب إن حيث علم؛ال هذا تناول يف والطالبات الطلبة على والتيسري التسهيل هو ،الرسالة هذه مجع إىل دعاين الذي السبب إن
 ،أخرى تارة األحباث عضب يف التوسع أو ،الواحدة املسألة يف املتعددة األقوال بذكر تارة التطويل من ختلو ال ،الفن هذا يف املتوفرة

 اثاألحب بذكر وذلك ،استطعت ما أختصر أن رأيت لذا الطرح؛ يف تعقيد أو ،العبارة يف غموض من ذلك يصحب ما مع
 .اهلل شاء إن الراجح هو يكون ،املسألة يف الواحد القول على غالبا   فيها وأقتصر ،الضرورية

 .النصيحة باب من فهو ،فليصلحه خلال   وجد فمن ،التامة العناية تنل فلم ،عجالة على مجعتها وقد

 وإياكم جيعلنا وأن ،كرميال لوجهه اخلالص الدائم والعمل ،باخلشية مصحوبا   النافع بالعلم وعليكم علينا يفتح أسأل اجلليل واهلل
  .الوكيل ونعم حسبنا وهو ،مسؤول خري إنه ،النعيم جنة ورثة من

 

 احلديث مصطلح علم نشأة 

 اللذين أيها يا" عاىلت قوله ،ذلك ومن آية من أكثر يف األخبار نقل يف التثبت على حث الكرمي القرآن أن املتدبر؛ املتأمل يلَحظ
 .فتثبتوا: قراءة ويف...." فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا

 عليه اهلل ىصل النيب عن كالمها، جندب بن ومسرة شعبة بن املغرية عن صحيحه مقدمة يف مسلم أخرج فقد السنة كذلك و
 للمسلم وزجي ال أنه على دليل هذاو  يظن، أي" يُرى"  وقوله". الكاذَبني أحد فهو كذب أنه يُرى حبديث عين حدث من" وسلم

 الصحيح، على شتملي معتمد كتاب من بأخذه إما ذلكو  صحته، من يتثبت مل ما وسلم عليه اهلل صلى النيب عن حديثا يروي أن
 .الضعيف من الصحيح يبني متخصص عامل كالم على يقف أو

: قال املبارك بن اهلل دعب عن بسنده املقدمة يف مسلم أخرج فقد ،اإلسناد من فيه بد وال شرعي؛ واجب احلديث نقل يف فالتثبت
 ".شاء ما شاء من لقال اإلسناد لوالو  الدين من اإلسناد"

 اهلل صلى النيب نع التحديث من الصحابة صغار مينع كان عمر إن حىت نقلها،و  األخبار قبول يف يتثبتون الصحابة كان لقد و
 .خيطئوا أن خشية الصحابة كبار حبضرة وسلم عليه

 



 الثقات دولالع عن احلديث بأخذ السنة أهل شرع الصادق وغري الصادق فيهم وكان الصحابة، أدرك من وهم التابعون، جاء وملا
 الكتب طونب ويف متناثرة، العلماء ألسنة على جاءت ولكنها ،واملصطلحات القواعد وقعدوا ،والضالل الزيغ أهل عن واإلعراض

 .متفرقة

 بني الفاصل احملدث" كتابه يف هـ 413سنة املتوىف الرامهرمزي حممد أبو اإلمام هو بالتأليف احلديث علم قواعد أفرد من أول و
 .اهلامة األحباث بعض ففاته ،يستوعب مل لكنه"  الواعيو  الراوي

 بنا عمر وأبو البغدادي اخلطيب بعده وجاء" احلديث علوم معرفة"  كتاب يف هـ 332 سنة املتوىف احلاكم اهلل عبد أبو تاله و
 بابن املعروف عمرو وأب الشيخ جاء أن إىل وقواعده؛ احلديث علم يف وصنفوا كثري وغريهم السبيت عياض القاضي مث الرب عبد

 ،حلديثيةا واملصطلحات للقواعد جامع كتاب وهو ،"احلديث علوم يف املقدمة"بـ املعروف كتابه فصنف" هجري 134 الصالح
 عند القبول نال قدو  ،وغريهم وعياض الرب عبد وابن اخلطيب كتب من وفرائد فوائد وأضاف للحاكم املعرفة كتابَ  فيه اعتمد

 ومنتقد ،فقراته من فيخ ملا وموضح عليه ومعلق ،نكتا   عليه وعامل شارح،و  له خمتصر بني ما كتابه على فعكفوا ،قاطبة العلماء
 الذيو  التقريب يف اختصره مث اإلرشاد يف هـ111 سنة املتوىف ،النووي االمام فاختصره. وناظم ألفكاره، وموضح ومنتصر ،له

 ألف يف الصالح ابن مقدمة هـ 631العراقي االمام نظمو  "النواوي تقريب شرح الراوي تدريب" كتابه يف 766 السيوطي شرحه
 .تقريبا بيت

  

 : ذلك يف وقال

 موضعه تراه علما وزدهتا           أمجعه الصالح ابن فيها خلصت      

 . افياو  علميا شرحا هـ 731 سنة املتوىف السخاوي اإلمام شرحها مث 

 :مطلعها يف يقول احلديث مصطلح يف ألفية أيضا 766 السيوطي نظم و

  "وات ساق واإلجياز اجلمع يف                 العراقي ألفية فائقة     "

 حجمها، غرص بسبب رواجا فلقيت بيتا ثالثنيو  أربع بلغت أبياتا فنظم 6363 سنة املتوىف البيقوين حممد بن عمر الشيخ جاء مث
 .6611 سنة املتوىف املالكي الزُّرقاين الباقي عبد بن حممد: منهم العلماء من مجاعة فشرحها

 سراج اهلل بدع الشيخ شرحها وكذلك ،املبتد  على غموض عباراهتما يفو  خمتصر شرحهما لكنو  ،عثيمني ابن الشيخ ومنهم
 مبسط سهل هشرح أن إال الضعيفة؛ االحاديث بعض ذكره مع املسألة يف قول من أكثر بذكر أحيانا أطال لكنه ،احلليب الدين

 .األمثلة من الكثري ذكره مع

  

 



 

 : التالية لألسباب كاملة نعتمدها ومل ،منها األبيات ببعض نستشهد وحنن

 .احلديث مصطلح علم وفنونَ  يتوافق مبا أبياهتا ترتيب عدم-6 

 .سقط الصحايب منه ومرسل: بقوله املرسل كتعريف وذلك ،مرجوحة تعريفات على اشتماهلا-5 

 وتعريف اجملهول ايةورو  احلديث وخمتِلف واملنسوخ والناسخ املعلق: مثلُ  وذلك ،املصطلح يف اهلامة األنواع بعض عن ُخُلوُّها-4 
 .ذلك وحنوِ  الصحايب،

 ،التوفيق ويل واهلل ،السيوطي أو العراقي كألفية املطوالت حفظ عن عجز ملن كثري خري حفظها ففي ،حبفظها أنصح ،ذلك ومع
 .الوكيل ونعم حسبنا وهو

 ودراية رواية نوعان احلديث علم

 .قائله إىل ذلك وإسناد ،ذلك وحنو ،اإلجازة أو الشيخ على القراءة أو السماع بواسطة الشيوخ عن احلديث أخذ هي: فالرواية

 .ذلك وغري الضعيف من الصحيح ومعرفة والعلل الرواة أحوالو  احلديث بقواعد علم هي: الدراية

 :خاصة معان ذات مفردات

 .اجلمهور عند واحد واإلسناد والسند ،املنت إىل املوصلة الطريق هو: السند

 الكالم من السند إليه ينتهي ما هو: املنت

 "يتفرقا مل ما باخليار البيعان"  مرفوعا عمر، ابن عن دينار، بن اهلل عبد عن مالك،: ذلك مثال

 السند     =   احلديث رجال

 .املنت   =  ..."البيعان"  وقوله

خرج
ُ
 .مسلمو  كالبخاري ،له كتاب يف بأسانيدها األحاديث مجع من هو الراء، تشديد ز جيوو  :امل

سِند
ُ
 .ال أم بالدراية عاملا كان سواء قائله إىل بسنده احلديث يروي من هو: امل

 املنت،و  والصحايب هخمر ج بذكر وذلك جمالسه، يف وسرده حفظه من يكثرو  قواعده، يتقنو  احلديث، بعلم يشتغل من هو: احملدث
 بذلك، يلقب أن استحق املتقدمة بالصورة حديث أالف بضعة حفظ من أيامنا يفو  ،كبري حمدث إىل مبتد  حمدث من خيتلفو 

 .اإلسالم بالد يف تالعشرا به يتصف ،اآلن موجود وهذا

 



ناوي حدده قدو  احملدث، من أرفع هو: احلافظ
ُ
 من مجاعة به لقب وقد. حديث ألف مائة حيفظ من بأنه وغريه. هـ6346امل

 أحدا أظن وما اهلم،وأمث والسيوطي والسخاوي حجر وابن والعراقي كثري وابن القيم وابن الذهيبو  تيمية وابن كاملزي: املتأخرين
 غالبا فحفظهم ،املتأخرين خبالف ،بأسانيدها األحاديث حيفظون ألهنم ،ذلك فوق املتقدمني وحفظ. الدرجة هذه يبلغ اليوم

 .املنت على يقتصر

 .والبخاري احلجاج بن وشعبة والثوري مالك: منهم مجاعة به لقب: احلديث يف املؤمنني أمري

 .تقرير أو وصف أو فعل أو لقو  من سلمو  عليه اهلل صلى النيب إىل رفع ما كل هو: احلديث

 .مرفوع فهو ،سلمو  عليه اهلل صلى بالنيب يتعلق ما كل: أي

 .هلما مرادفة السنة وكذلك اجلمهور، عند للحديث مرادف هو: اخلرب

 والسرية؟ السنة بني الفرق ما: القائل يقول قد: فائدة

 ساعة إىل ولد حني من وسلم عليه اهلل صلى أخباره تتناول السرية ألن ،الزمنية الفرتة حيث من السنة من أمشل السرية: واجلواب
 .بُعث حني من السالم عليه به تتعلق والسنة ،والسالم الصالة عليه وفاته

 .والعسكرية والسياسة الدعوية أموره على غالبا تطلق السرية كذلك

 .األلفاظ هذه بني غالبا يفرقون كانوا فما املتقدمون أما ،املتأخرين عند والتابعني بالصحابة خيتص: األثر

 الذي اخلرب ووه ،والتنزيه التطهري وهو ،التقديس من مأخوذ ،ضمها وجيوز ،الدال بسكون" للقدس"  نسبة: القدسي احلديث
 .وتعاىل تبارك اهلل عن سلمو  عليه اهلل صلى النيب يرويه

 الكتب*  القران:*ثالثة تعاىل اهلل إىل املضاف الكالم :6336 املتوىف ـ بالثاء يظنه من وخيطئ بالتاء هو ـ اهليتمي حجر ابن قال
 .القدسية األحاديث ،السابقة السماوية

 :يلي مبا خص فقد القران أعظمها

        الباقية املعجزة فهو

      والتبديل التغيري من حمفوظ  

    الصالة يف به القراءة ختصيصُ   

     للجنب قراءته حرمة 

       قارئه أجر  مضاعفة 

 



 باملعىن   تالوته  منع 

     آية تسمى منه اجلملة  

 .الروافض إال املسلمني؛ بإمجاع كلمة؛ ولو ،شيئا   منه جحد من كفر   

 :القدسي واحلديث القرآن بني الفرق

       وحفظه اليقظة حال يف وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعه بصوت جربيل قرأه وحي القران

 .آحاد معظمه ،القدسي احلديث خبالف كله متواتر القران

 .واحدة بآية أو بسورة أو مبثله يأتوا أن العرب اهلل حتدى معجز؛ القران 

 كتبهم من وغريه ينللكلي الكايف كتاب وهو ،كتبهم أصح يف جاء كما اآليات عشرات فاخرتعوا الفرس روافض جترأ قد: تنبيه
 .العربية باللغة وجهلهم ومحاقتهم سخافتهم يدرك املتأمل لكن ،!!!الصحيحة؟

 .معجز غري ولفظه التواتر، فيه يشرتط وال ،وغريه جربيل بواسطة فيكون القدسي احلديث أما

 من لفظه أن لىع املتأخرين فأكثر لفظه يف اختلفوا لكن اهلل؛ عند من معناه القدسي احلديث أن على العلم أهل أمجع: مسألة*
 .الكرام للصحابة قر هبا بصيغة عنه عرب وسلم عليه اهلل صلى النيب لكن ،قاله اهلل أن: يعين. وسلم عليه اهلل صلى النيب عند

 .ربه عن يروي فيما سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: األوىل: صيغتان لروايته*

 يا: "قال نهأ وتعاىل تبارك ربه عن روى فيما سلمو  عليه اهلل صلى النيب عن ذر أيب حديث من 211 مسلم أخرجه ما: مثاله
 ..."تظاملوا فال حمرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إين عبادي

:" عاىلت اهلل قال:" قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن هريرة أيب عن 6636 مسلمو  6733 البخاري أخرجه ما: هي:" والثانية*
 ..."به أجزي وأنا يل فإنه الصومَ  إال له آدم ابن عمل كل

ناوي مجعها: القدسية األحاديث عدد*
ُ
 وبعض واحلسن الصحيح فيها لكن 515 يف فجاءت" السنية اإلحتافات" كتاب يف امل

 .الضعيف

 عــــــــــــــامة فوائــــــــــــــــــد

 .هجري 653 سنة املتوىف الزهري شهاب بن ممسل بن حممد اإلمام هو: احلديث دون من أول

 .الزهري شهاب ابن العلم دون من أول: قال مالك عن احلسن، بن حممد طريق من نعيم، أبو روى

  .صحيحه من العلم كتاب يف البخاري عند جاء كما خالفته، فرتة أثناء العزيز عبد بن عمر من بأمر كان و

 



 ذئب أيب وابن ناملاجشو  العزيز وعبد أنس بن مالك: ومنهم الفقه، أبواب على واألثر احلديث فجمعوا بعده من تالمذته جاء مث
 .كثري وغريهم ،ةعيين بن وسفيان سعد بن والليث بشري بن وهشيم سلمة بن ومحاد زيد بن ومحاد والثوري ومعمر جريح وابن

 :احلديث ألفية يف السيوطي يقول ذلك ويف

 عمر له آمر شهاب ابن              احلديث جامع أول

 اقرتاب ذو العصر يف مجاعة           لألبواب اجلامع أول و

 املبارك وولد ومعمر           مالك وهشيم جريح كابن

 االئمة وهؤالء. يهراهو  بن وإسحاق أمحدو  شيبة أيب ابن بكر أبو وبعدهم ،الرزاق وعبد والطيالسي واحلميدي الشافعي تالهم مث
 .قليل عندمها فالضعيف ،واحلميدي مالك سوى الصحيح وغري الصحيح كتبهم يف مجعوا

 من والكثري واملراسيل البالغات بعض روى لكنه مالك اإلمام هو احلديث من الصحيح وقصد الراوية يف احتاط من أول: تنبيه
 .حنيالصحي عن الرتتيب حيث من كتابه تأخر لذا الفقه، كتابه يف مجع وكذلك والتابعني الصحابة عن اآلثار

 ستمائة من كتابه فانتقى 521 سنة املتوىف البخاري إمساعيل بن حممد اهلل عبد أبو اإلمام هو: الصحيح مجع على اقتصر من وأول
 املتوىف احلجاج بن مسلم اإلمام ذلك على وتبعه. أصال يصح ال وما صح ما وعلى املكرر على حيمل العدد وهذا ،حديث ألف
 .طريقته على فسار ،516 سنة

 مسلم وأما ،يظن ماك فارسيا وليس األوزبك من فهو. أوزبكستان: اليوم هلا يقال دولة من وهي ،خبارى إىل نسبة البخاري: فائدة
 .فارس يف يسكن كان وإمنا ،قشري بين قبيلة من عريب أصل من فهو

 :السيوطي يقول ذلك ويف 

 البخاري فقط الصحيح على              باقتصار  اجلامع وأول     

 أفضل الصحيح يف الصواب على               واألول بعده من ومسلم     

 أحكما قد ووضعه ترتيبه                فإمنا  مسلما يقدم ومن     

 يكرر فإنه بخاريال خبالف منه؛ واألخذ التناول يف أسهل وذلك واحد موضع يف وألفاظه احلديث طرق فيه جيمع مسلم فكتاب
 .األحكام واستخراج استنباط وهي ألغراض متعددة مواضع يف احلديث

 وذلك ،خراجهإ على اتفقا أي" عليه متفق" قيل لو وكذا ومسلم البخاري فاملراد" الشيخان رواه" حديث يف قيل إذا :فائدة
 الكلمات بعض ريتتغ ولو: أي. املعىن أو اللفظ على يتفقا أن: الثاين والشرط عندمها، واحدا الصحايب يكون أن: األول بشرطني،

 .يضر ال

 



 حممد عيسى أبو الرتمذيو  ،512سنة املتوىف السجستاين األشعث بن سليمان داوود أبو وهم :األربعة السنن أصحاب جاء مث
 القزويين يزيد بن حممد ماجة ابنو  ،434 سنة املتوىف شعيب بن أمحد الرمحان عبد أبو والنسائي ،517سنة املتوىف عيسى بن

 .هجري 514 سنة املتوىف

 .جدا ضعيفة أو منكرة بأحاديث تفرد فقد ،الثالث السنن عن سننه تراجع بسبب ذكره تأخر

 .الصحيحني مع األربعة السنن هي: الستة الكتب

 .أمحد مسندو  الدارمي وسنن املوطأ :للستة يضاف: التسعة الكتب

 احلاكم مستدرك حبان، ابن صحيح خزمية، ابن صحيح هي: الثالثة الصحاح

: سنة توىف الُبسيت حامت أبو وكنيته ،حممد امسه حبان وابن ،466:سنة توىف ،جلده نسب إسحق بن حممد بكر أبو هو خزمية ابن
 . 332 سنة توىف الصحيحني على املستدرك صاحب احلاكم اهلل عبد بن حممد اهلل عبد وأبو ،423

 :الثالثة الصحاح عن السيوطي قال 

 خُيص جبمعه مصنف من أو               نص عليه حافظ حيث وخذه     

 احلاكما مث  البسيتي  وأوله                مسلما يتلوو  خزمية كابن    

 به وىف   وقد خف   فشرطه                كتابه يف البسيت ساهل ما     

 .املستدرك كتابَ  مث ،خزمية ابن بعد الثاين حبان ابن كتاب اجعل أي" أوله" قوله

 لكن ،وباكستان غانستانوأف فارس بني يقع كبري إقليم وهو ،سيستان: فيها ويقال ،سجستان من بلدة إىل نسبة" البسيت"وقوله
 .العربيةب النطق حيسن ال وهو ،البالد تلك من السيستاين النجف مفيت أن لنا يتبني وبذلك ،فارس يف يقع معظمه

  

  

 



 

 احلديث علوم أنواع ذكر يف نشرع واآلن

 

 الصحيح ــ6

 :احلديث علوم أنواع على الكالم يف البيقوين قال 

 يُعل أو َيُشذ   ومل إسناده               اتصل ما وهو الصحيح أوهلا     

 ونقله ضبطه يف معتمد                مثله عن ضابط عدل يرويه     

  

 .ةعل   أو شذوذ دون من منتهاه إىل مثله عن الضابط العدل بنقل سنده اتصل الذي هو الصحيح احلديث: تعريف

 .صحته يف خالف ال ،صحيحا يكون اخلمسة الشروط هذه فيه اجتمعت حديث فأي

 :األول الشرط: التعريف شرح 

 قطاعواالن االنقطاع، هو االتصال وعكس السند، آخر إىل شيخه من مسعه قد الرواة من واحد كل يكون أن هو: السند اتصال
 .أكثر أو راو ،السند يف سقوط عن عبارة

 ،املروءة خوارم عن ادواالبتع ،عنه هنى ما واجتناب به، اهلل أمر ما فعل: والتقوى وجل ، عز   اهلل تقوى وهي: العدالة: الثاين الشرط
 اخلوارم فمن ،الناس بني وُيشينه يستقبح ما اإلنسان تعاطي: نواقضها: أي ،املروءة وخوارم ،ُيستحسن ما اإلنسان تعاطي: فاملروءة

 .الفساق أو الظلمة ومصاحبة ،السوق يف واألكل ،التحديث على األجرة أخذ: السلف عند

 . املنهيات بعض ارتكاب أو ،الواجبات بعض ترك وهو ،الفسق التقوى وعكس

 دون من ألياما بعض يفطر لكن رمضان معظم يصوم أو األوقات، بعض ويضيعَ  األوقات بعض اليوم يف يصلي كأن: فاألول
 .عذر

 املرأة وترك بالباطل الناس أموال وأكل ،املفرط والكذب الربا وأكل اخلمر شرب: مثل ،الكبائر من كبرية يرتكب كأن: والثاين
 .ذلك وحنو ،للخمار

 وأشهدوا: )أيضا   قالو  اهلل قال ذلك، وغري والزواج البيع وعقود احلقوق يف أيضا   الشهادات ويف احلديث، رواية يف شرط فالعدالة
 (الشهداء من ترضون ممن: )تعاىل أيضا   وقال( منكم عدل ذوي

 



 .تعاىل هلل املتقي العاقل البالغ املسلم هو: والعدل

 :عدال يكون حىت الراوي يف يشرتط

. املنافق كذلكو  ننا،دي أصل يف يعادينا وألنه الكذب، عن ميتنع فال اهلل، خياف ال ألنه الكافر، رواية تقبل فال: اإلسالم: أوال 
 فخرب. ذلك من تثبتوا يأ. احلجرات (فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أي ها يا: )تعاىل لقوله الفاسق رواية تقبل ال وكذلك
 .آخر بدليل صدقه يرتجح حىت   موقوف الفاسق

 .الكذب خطر يدرك ال رمبا غريالص ألن  و  الكذب، عليه يبعد فال تكليفي، مانع له ليس ألنه الصغري، رواية تقبل فال البلوغ،: الثاين

 ألهنا ،املخدرات ائروس اخلمر حترمي يف الرئيسة األسباب أحد وهو لسانه، على خيرج ما يدري ال العاقل غري ألن   العقل،: الثالث
 .بالعقل تذهب

 وكل ،فاسقا   يكون هلل عاص فكل ،فاسقا أو عدال يكون أن فإما أبدا ، مسلم يف جتتمعان فال الفسق، نقيض وهي العدالة: الرابع
 .عدل فهو ،شيء كل يف وجل عز هلل مطيع

 حني إىل مسعه حني من به حيدث ما حيفظ أن هو: فاألول كتاب، ضبطو  صدر ضبط: نوعان وهو الضبط،: الثالث الشرط
 .شاء مىت يستحضره حبيث لغريه يؤديه

 .فيه يغريان قد ألهنما ملبتدع، الو  لفاسق يعريه فال ،عليه وحيافظ كتابه يصون بأن وذلك الكتاب، ضبط وهو: والثاين

 الوجوه على األحاديث يروي حبيث ،األحاديث من يروون فيما للثقات موافقته خالل من: اجلواب الراوي؟ ضبط يعرف كيف
 .النادرة املخالفة تضر وال ،ضابط ثقة أنه علم هلم املوافقة منه كثر فإذا ،الثقات لدى املعروفة الصحيحة

 .منه أرجح هو من روايته يف خيالف أن الراوي من والشذوذ الشذوذ، عدم: الرابع الشرط

 .علة فهو ،املنت أو السند يف خلل فأي ،والضعف اخللل: لغة والعلة ،العلة عدم: اخلامس الشرط

 .احلديث ضعف إىل يؤدي خفي خلل هي: احملدثني اصطالح ويف

 .تعاىل اهلل شاء إن موضعه يف املعللو  الشاذ احلديث على الكالم ويأيت  

 

  

 



 

 :مراتب الصحيح احلديث

 :وهي ،مراتب سبع إىل العلماء قس مها قدو  وضبطهم، الرواة أحوال اختالف بسبب الصحيح مراتب ختتلف 

 الشيخان عليه اتفق ما -

 البخاري به انفرد ما -

 مسلم به انفرد ما -

 شرطهما على صحيح -

 البخاري شرط على صحيح -

 مسلم شرط على صحيح -

 حبان ابنو  خزمية كأبن غريمها شرط على صحيح -

 

 من أصحي  لممس يرويه حديث يكون األحيان بعض ففي وإال األحيان، غالب يف يكون هذا: أي. نسبية قاعدة وهذه :تنبيه
 عن دشواه له أو ،طرق من يروى مسلم وحديث واحد، طريق من يروى البخاري حديث كان إذا ذلكو  البخاري، يرويه حديث
 .مسلم عند األحاديث بعض من أصح أمحد مسند يف األحاديث بعض وكذلك ،آخرين صحابة

 .تعاىل اهلل كتاب بعد شيء أصح فهما قاطبة، السنة كتب أصح كتابامهاو  

 :ذلك يف السيوطي قال 

 قد ما هلذاو  القران بعد              منهما أصح الكتب يف ليسو      

     شرطهما حوى فما ملسلم                فما فالبخاري ذين مروي        

 غريمها فىت شرط على كان               ما مث فثان أول فشرط     

  

 عن مالك،: اأشهره من كثرية السالسل وهذه. ذلك يف فاختلفوا األسانيد، أصح اختيار العلماء عند شاع: الذهبية لالسالس
 .الذهب بسلسلة تعرفو  البخاري، اختيار.عمر ابن عن نافع،

 546 راهويه بن إسحاقو  536ت حنبل بن أمحد اختيار .أبيه عن عمر، بن اهلل عبد بن سامل عن الزهري

 



 .543املديين علي اختيار ،عنه اهلل رضي علي عن السيلماين، َعبيدة عن سريين، بن حممد

 .544 معني بن حيىي اختيار. مسعود ابن عن علقمة، عن النخعي، إبراهيم عن األعمش،

 .الراوي تدريب كتاب يف السيوطي استوفاها كثرية سالسل هناك و

 فصحيح ،آخر املع إىل عامل من ذلك فيختلف واملتون األسانيد تكرر بسبب ذلك يف العلم أهل اختلف :فيهما األحاديث عدة
 املعلقات يضافو  املوصول هذا 5135 املكرر بدون احلجر ابن برتقيمو  ،املكرر مع لكن 1214 الباقي عبد فؤاد برتقيم البخاري

 بدون اقيالب عبد ترقيم يف فجاء مسلم صحيح أم ا والتابعني، الصحابة أقوال: أي ،اآلثار بدون هذاو  5166 فاجملموع 637
 .4344املكرر

. 

 :السيوطي قال

 تكرير بال والربع ألفان           بالتحرير األول وعدة         

 وايف مجا   التكرار وفيهما           اآلالف أربعة ومسلم         

 .ألفا عشر اثين من قريب التابعنيو  الصحابة وأقوال املكرر مع الصحيحني من واحد كل وتعداد

 الصحيح؟ كل   ومسلم البخاري مجع هل: سؤال

 ما إال كتايب يف أدخلت ما: البخاري قال الصحيحني، خارج األحاديث آالف هناك بل ال،: اجلواب

 .الطول خشية الصحيح من وتركت: عنه ورواية ،أكثر الصحاح من وتركت صح،

 .عليه أمجعوا ما فيه وضعت إمنا كتايب، يف وضعته صحيح عندي شيء كل ليس: مسلم وقال

 الصحيحة؟ األحاديث بقية توجد أين: سؤال

 .السنة كتب من ذلك وغري وإسحاق أمحد ومسند الثالثة والصحاح األربع السنن يف توجد: اجلواب

 ،واجب به والعمل ذلك، وغري والرتهيب والرتغيب والفضائل واحلرام واحلالل الفقه مسائل يف حجة هو: الصحيح احلديث حكم
 .واالعتقاد التوحيد مسائل يف الواحد خرب العلم أهل بعض استثىن لكن

 خيرجه مل ولو لم؛سو  عليه اهلل صلى النيب عن صح ما بكل العمل وجوب على متفقون العلماء إن: النظر نزهة يف حجر ابن قال 
 .ومسلم البخاري

  

 



 

 :نوعان الصحيح

 .يقويه لشيء احتياج بدون صحيح هو: أي ،اخلمسة الصحة شروط استوىف الذي وهو: لذاته صحيح: األول.6

 ،هريرة أيب عن مز،هر  بن الرمحن عبد األعرج عن ذكوان، بن اهلل عبد: وامسه ،الزناد أيب طريق من ومسلم البخاري أخرجه ما: مثاله
 :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 ""صالة كل عند بالسواك ألمرهتم أميت على أشق أن ال لو

 .صحيح أو حسن آخر وجه من ورد اذا لذاته احلسن وهو: لغريه صحيح: الثاين.5

 عن الرمحان، عبد بن سلمة أيب عن املدين، عمرو بن حممد طريق من الرتمذي أخرجه ما: مثاله

 ....."أشق أن ال لو:" مرفوعا هريرة أيب

 لكنه. الصحيح رجةد إىل فارتقى املتقدم، بالطريق تقو ى لكنو  لذاته، حسن فحديثه احلديث، حسن صدوق هذا املدين فمحمد
 .مبفرده حسن فهو وإال غريه، من الصحة اكتسب

  

 احلسن احلديث ــ5

 .العلة وعدم الشذوذ عدم مع سنده واتصل ،ثقة عن أو مثله عن الصدوق رواه ما هو:تعريفه.6

 يف شرتطي أنه وهو ،واحدا شرطا   إال اخلمسة، الصحيح كشروط احلسن فشروط قليال، ضبطه نقص الذي العدل هو: الصدوق
 له مثال وخري .قليال ضبطه خف لكن ،حافظ هو: أي ،الضبط أصل فيه يشرتط احلسن وراوي. التام الضبط الصحيح راوي

 .املدين عمرو بن حممد رواية من الرتمذي خر جه الذي املتقدم احلديث

 .القشريي حيدة بن معاوية الصحايب وجده جده، عن أبيه، عن حكيم بن هبز: السلسلة هذه احلسن احلديث مثال

 .العاص بن عمرو بن اهلل عبد هو جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو: كذلك

 .إليها الطريق صح إن لكن باحلسن، اإلسناد على حنكم كتاب أي يف السلسلتني هاتني وجدنا فإذا

 .القار  النيجود أيب بن عاصمو  املدين عجالن بن حممد: احلسن احلديث رواة من وكذلك

  

 



 

 :نوعان واحلسن

 املتقدم، وهو لذاته، حسن

 شاهد هل أو ضعيف، بسند ولو ،آخر صحايب عن أو ضعيف، آخر طريق من ورد إذا الضعيف احلديث وهو ،لغريه وحسن 
 بعض تغريت أي باملعىن أو حرفيا، أي باللفظ الشاهد كان سواء احلسن، إىل الضعيف من ويرقى ،بذلك يتقوى فهو مرسل،

 .الكلمات

 أخرجه كنل ضعيف، فهو منقطع، بسند الصامت بن عبادة حديث من ماجه ابن أخرجه"  ضرار الو  ضرر ال: " حديث مثاله* 
 .بعضا بعضه يقوي لكن ضعيف، وكالمها هريرة أيب حديث من الدارقطين وأخرجه سعيد، أيب حديث من احلاكم

 .صحيحال فيقدم التعارض عند أم ا ،الصحيح فقد عند والقبول االحتجاج حيث من كالصحيح هو: احلسن احلديث حكم

 فقيل" تثاب" قوهلم يف واختلف يح،الصح ودون احلسن، من درجة أعلى مها. قوي حديث – أو -جيد حديث وقوهلم: فائدة
 .بقليل منه أنقص: قيلو  "صحيح" يساوي

 : السيوطي قال

 واجملودا الصاحل والثابت               جيدا يطلقون  وللَقبول          

 حسن من مشبهات وقربوا               واحلسن الصحيح بني وهذه        

 ثابت نزاع احلسن يشمل أو              الثابت بالصحيح خُيص وهل        

 ما فقال حجر بنا احلافظ اختاره ما وأقرهبا الرتمذي، كالم توجيه يف العلم أهل اختلف" صحيح حسن:" الرتمذي قول: تنبيه
 والتعديل، اجلرح ئمةأ فيه اختلف رجل فيه االسناد أن على الرتمذي كالم حنمل واحد، طريق له كان فإن احلديث؛ يف ننظر: معناه

 مذهب لىع صحيح ،قوم مذهب على حسن أنه هذا؛ على ،الرتمذي فمقصد. صدوق: يقولون وآخرون. ثقة: يقول فبعضهم
 .صحيح أو حسن: فيقول ،للشك هي اليت بأو يأيت أن عليه كان ذلك وعلى. آخرين قوم

 ذلك وعلى. حسن واآلخر صحيح أحدمها بإسنادين روي احلديث أن على الرتمذي كالم فنحمل إسنادان، له كان إن وأما
 .آخر إسناد باعتبار وصحيح ،إسناد باعتبار حسن: أي. وصحيح حسن: يقول أن فحقُّه

 حكم أن إىل ،وطائفة شاكر أمحد الشيخ ذهب لذلك. الثاين على وال ،األول على تتنزل ال أحاديث هناك ،األمر حقيقة يف لكن
 تلميذ وهو ،دقةال يف غاية الرتمذي كالمُ : فقالوا آخرون له وانتصر ،دقيق غري. صحيح حسن: بقوله ،احلديث على الرتمذي
 .أيضا مبالغة فيه وهذا. البخاري

 



 كتاب يف ذلك وضح وقد ،لغريه احلسن أراد فإمنا ،آخر بلفظ مصحوبة تكون أن دون. حسن حديث هذا: الرتمذي قال وإذا
 حنو وجه غري نم ويروى ،شاذا   يكون وال ،بالكذب يتهم من إسناده يف يكون ال ،يُروى حديث كل: بقوله سننه آخر يف العلل
 .حسن حديث عندنا فهو ،ذلك

 وشرح التفسري يف البغوي االصطالح هذا يف وتابعه. ضعيف حديث: بذلك فرييد ،آخر لفظ بدون. غريب حديث: قال وإذا
: قال وإذا. ضعيف: أي. غريب: بقوله حديث على حكم قد الثالثة هؤالء أحد وجدت فإذا. كثري ابن تابعهما وكذلك ،السنة
 .جدا ضعيف: أي. جدا غريب

 ال: يريد .غريب: احلديث عن قال فإذا :خاص اصطالح ـ الكشاف بتخريج واإلسعاف الراية نصب كتاب صاحب وللزيلعي 
 .له إسناد ال: أي. له أصل ال: قوهلم ومعىن. له أصل

  

 الضعيف احلديث ــ4 

 َكثُر أقساما وهو الضعيف فهو           قُصر احلسن رتبة عن ما وكل       

 ماك مخسة وهي احلسن، أو الصحة شروط: أي ،القبول شروط من أكثر أو شرطا فقد ما هو الضعيف احلديث: تعريف.6
 .تقدم

 الراوي يف خلل إىل يرجع ما ومنها وحنوه، كاملرسل االتصال عدم إىل يرجع ما منها كثرية، أنواع إىل الضعيف يتنوع: أنواعه.5
 .سيأيت ذلك كلو  احلفظ، كسوء

 جوز من همومن مطلقا، منع من فمنهم الضعيف، باحلديث األخذ يف العلم أهل اختلف: الضعيف باحلديث العمل حكم-.4
 عبد بن الدين وعز   واملنذري حنبل بن وأمحد مهدي بن الرمحان وعبد املبارك بن اهلل عبد هؤالء ومن والرتهيب، الرتغيب يف ذلك

 .كثري وغريهم النوويو  السالم

 :وهي ،شروطا   الضعيف باحلديث العمل جوز ممن العلم أهل َشَرط: الضعيف باحلديث العمل شروط -3

 وحنو ،واحلرام اللَ واحل العقديةَ  املسائلَ  ال ،ذلك وحنو ،والرتهيب والرتغيب ،األعمال كفضائل العملية املسائل يف يكون أن ـ6
 .ذلك

  شديد غري الضعف يكون أن -5

 .عام أصل حتت مندرجا يكون أن -4

 كالمه من ليس ما سلمو  عليه اهلل صلى النيب إىل ينسب لئال به العمل عند ثبوته يعتقد ال أن -3

 



 والرتغيب عليه حلثا ثبت الليل كقيام وذلك ،السنة أو الكتاب يف ثابتا   احلكم هذا أصل يكون بأن: أي: الثالث للشرط توضيح
 جاء فلو. أيضا   لسنةا ومتواتر الكتاب إليها ندب الصدقة فإن ،الصدقة على حث فيه أو املتواترة، والسنة الكرمي القرآن عرب فيه
 احلديث هذا يف حفالراج ،"بالصدقة مرضاكم داووا: "كحديث ،الصدقة أو الليل قيام يف الرتغيب فيه ضعيف حديث اجلملة يف

 أو الكتاب يف أصل له ليس بأمر ضعيف حديث جاء لو أما ،لذلك تشهد األصول ألن ،الباب هذا يف مقبول لكنه ،الضعف
 شعبان من النصف ةليل وإحياء رجب يف والتسبيح رجب وصيامِ  رجب صلوات كأحاديثِ  وذلك ،حينئذ يرد بل يقبل فال ،السنة

 كان قياما إال ،االبتداع باب من فهو ،السنة يف أصل له ليس ذلك ألن مقبول؛ غري فهو ،ذلك وغري ،العيدين ليليت وإحياء
 .الليلة تلك أو اليوم ذلك خبصوص ال ،يقومه

 الرب أبواب مجيع نأل ،أرجحُ  والرتهيب الرتغيب جمال يف ولو األيام هذه يف وخباصة الضعيف باحلديث العمل من منع من ولعل
 القرآن عرب عنه يالنه أيضا ثبت فقد معصية من عنه هني ما كل وكذلك الصحيحة السنة أو اهلل كتاب يف فيها؛ الرتغيب جاء

 األحاديث حيفظون لناسا من الكثري جعل الضعيف استعمال يف الباب وفتح ،وسلم عليه اهلل صلى النيب لسان على صح فيما أو
 استعماهلما ويف نيةغ احلسنو  الصحيح ففي.ذلك غري أو الدروس أو اجلمعة خطب يف سواء الصحيحة األحاديث يرتكونو  الضعيفة

 .؟!!ضعيفة نوهنايظ موضوعة بأحاديث حيدثون شيوخ من وكم ،التحقيق عند موضوعا يكون فقد ،الضعيف خبالف كثري خري

 احلاكم أخرج: مثال ولفيق للناس بوضوح يبني أن بالضعيف حيدث من على ينبغي :يقبله من عند الضعيف رواية كيفية -2
 .يذكره مث املسألة، هذه يف ضعيف حديث ورد: يقول أو ضعيف، بسند

 :أمثله-1

 "موتاكم على يـس سورة اقرؤوا"

 ". املؤمن ربيع الشتاء" 

 ". انباإلمي له فاشهدوا املساجد يعتاد الرجل رأيتم اذا" 

 ".نشبع ال أكلنا وإذا جنوع حىت نأكل ال قوم حنن

 ".بالكتمان حوائجكم إجناح على استعينوا"

 ".اجلائزة يوم الفطر يوم"

 ".جهنم يف واد ويل"

 ".منازهلم الناس ننزل ان أمرنا"

 .ضعيفة أحاديث فهذه

 



 :الضعف شديدة األحاديث من أمثلة ونذكر

 ". املسجد يف إال املسجد جلار صالة ال" 

 "باهبا وعلي العلم مدينة أنا" 

 "فاقة تصبه مل ليلة يف الواقعة سورة قرأ من"

 ".له قرأت ملا يس" 

 ".عريب اجلنة أهل كالمو  عريب القرآنو  عريب ألين   لثالث، العرب أحبوا"

 ".جفاين فقد يزرين ملو  حج من"

 ".أميت شهر ورمضان شهري وشعبان اهلل شهر رجب"

 .التحذير سبيل على إال ذكرها جيوز ال األحاديث فهذه

 

 املرفـوع ــ3

 .................................                        املرفوع للنيب أضيف وما

 :فمنها واعأن وهو. مرفوع فهو صحيح، غري أو صحيحا كان سواء وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل رُفع نص كل: تعريف

 خ......").نوى ما ر ام لكل وإمنا بالنيات األعمال إمنا: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:عنه اهلل رضي عمر قول مثاله: قويل
 (م

 (م خ." )يتوضأ ومل صلى مث،شاة كتف وسلم عليه اهلل صلى النيب أكل":عباس ابن قول :مثاله:فعلي

 سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول يكن مل: "أنس قول: مثاله،وسلم عليه اهلل صلى وصورته هليئته وصف نوعان، وهو: وصفي
 يف وليس ،وسلم عليه هللا صلى وقبض بالسيِبطـ، وال باجلعد وال ،باآلدم وال األمهق باألبيض وليس ،بالقصري وال البائن بالطويل

 ( م خ") بيضاء شعرة عشرون ورأسه حليته

 وحتمل ،الرحم صللت إن ك"  خدجية األوىل املؤمنني أم قول البخاري صحيح يف كما وسلم عليه اهلل صلى وآدابه ألخالقه ووصف
 ". احلق نوائب على وتعني ،الضيف وتقري ،املعدوم وُتكسب ،الك ل  

 على يسكت بل ،ليهع يعرتضُ  فال قوال، يقولَ  أو فعال سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول حبضرة الصحابة أحد يفعل بأن: إقراري
 .مشروع أمر الصحايب ذاك فعله أو قاله ما بأن إقرار فسكوته ذلك،

 



 يف إال العصر حدأ يصلني ال"-اخلندق أي-األحزاب يوم وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: عمر ابن قال :التقريري املرفوع مثال
 اهلل صلى النيب مناّ   يرد مل نصلي بل بعضهم وقال نأتيها، حىت نصلي ال :بعضهم فقال الطريق، يف العصر فأدركتهم" قريظة بين

 [م خ. ]الفريقني من واحدا يعنف فلم سلمو  عليه اهلل صلى للنيب ذلك فذكر اإلسراع إال سلمو  عليه

 ذلك ومع اخلطأ، عن يسكت ال وسلم عليه اهلل صلى فالنيب قولني؛ حتتمل املسائل من كثريا أن احلديث هذا من يستفاد: فائدة
 النزول أو ،وعدمه دالتشه يف السبابة بتحريك يتعلق ما ذلك وحنو ،الفعلني لكال وتصويب إقرار سكوته ففي ههنا، سكت

 شيخنا وصية هيو  ،املسائل هذه مثل يف وخلفا سلفا العلم أهل اختلف وقد ،واسع فاألمر ،اليدين أو الركبتني على للسجود
 مسألة كل أن يظنون ابالشب بعض فرمبا. املسائل هذه مثل يف ختتلفوا ال أن للشباب دوما   اهلل رمحه األرناؤوط القادر عبد الشيخ

 !!.باطل؟ واآلخر ،صحيح قول فيها

 :حكما املرفوع

 مل الصحايب نأل تصرحيا، ليس يعين حكما، مرفوع فهذا ،كذا السنة ومن ،كذا عن وهنينا بكذا، أمرنا:الصحايب قول املرفوع ومن
 .سلمو  عليه اهلل صلى النيب إىل ينصرف ذلك أن ريب وال ،الناهي أو اآلمر هو الذي الفاعل يذكر

 :أمثلة

 (م خ)  (يوجب ومل حُيَتم مل: أي.")علينا يُعزم ملو  اجلنائز، اتباع عن هنينا:" عطية أم قالت

 (م خ. )مرتني تكرر: أي .الصالة قامت قد إال: أيوب رواية يف زيد" اإلقامة ويوتر األذان، يشفع أن بالل أمر: "أنس وقال

 ".والطِّحال الكبد والدمان ،واجلراد السمك فامليتتان دمان،و  ميتتان لنا أحلت: "عمر ابن وقال

 (ه د( )حسن حديث)

 فنظر. بعرفة أي. الوقوف وعجل اخلطبة ـ فأقِصر: ويصح ـ فاقُصر السنة تريد كنت إن:" للحجاج عمر بن اهلل عبد بن سامل وقال
 (م خ.)صدق: عمر ابن فقال،عمر ابن إىل احلجاج

 .سلمو  ليهع اهلل صلى سنته بالسنة واملراد ،وسلم عليه اهلل صلى النيب هو وينهى يأمرو  وحيرم حيل الذي أن ريب ال

: يقولونو  زودونيت الو  حيجون اليمن أهل كان: عباس ابن كقول.آية نزول سبب فيه خربا الصحايب يذكر حكما،أن املرفوع ومن
 .البخاري رواه. التقوى الزاد خري فإن وتزودوا: اهلل فأنزل الناس، سألوا مكة قدموا فإذا املتوكلون، حنن

 تعلم فهذه ،احلرامو  واحلالل الفقه كمسائل واالجتهاد بالرأي له تعلق ال بأمر؛ تكلم إذا الصحايب يف العلم أهل اختلف: مسألة
 أوعن ،والتكوين لقاخل َبدء عن الكالم مثلُ  وذلك. غييب بأمر تكلم إذا أما. ويستنبطون جيتهدون الصحابة ألن والرأي؛ باالجتهاد

 الصحايب ذاه يكون ال أن بشرط لكن املرفوع؛ حكم يف أنه إىل العلم أهل من كثري فذهب. ذلك وحنو ،الساعة وأشراط الفنت

 



 ،وغريه ألحبارا كعب عن أخذوا. هريرة وأبو الزبري وابن عمرو وابن عباس ابن: فمثال  . كتبهم عن أو ،الكتاب أهل عن يأخذ ممن
 .أعلم واهلل ،اجلماهري عند الرفع؛ حكم له ليس غيبية؛ أمور من يذكرونه فما ،أيضا   كتبهم عن ورمبا

 املوقوف -2 

 :البيقوين 

 (ُعلم:أي. ) زُكن موقوف فهو وفعل قول             من األصحاب إىل أضفته وما     

 .موقوف فهو منقطعا أو متصال كان سواء فعل، أو قول من الصحابة إىل أضيف ما كل: تعريفه

 :العراقي قال كما والصحايب

 تُثب ت ومل طالت إن وقيل               صحبة ذو مسلما   النيب رأى          

: مثل ،األصح ىعل ردة ختللته وإن اإلسالم، على ومات ،به مؤمنا سلمو  عليه اهلل صلى النيب لقي من هو: الصحايب تعريف
 .الفزاري حصن بن وعيينة قيس بن واألشعث األسدي وطليحة حابس بن األقرع

 ".تسودوا أن قبل تفقهوا:" عمر وقال: البخاري قال: املوقوف مثال

 ".ورسوله اهلل يكذب أن أحتبون يعرفون مبا الناس حدثوا" :علي وقال :البخاري وقال

 .فتنة لبعضهم كان إال عقوهلم؛ تبلغه ال حديثا قوما   مبحدث أنت ما: مسعود ابن عن مسلم مقدمة ويف

 ".متيمم وهو عباس ابن وأم  : "البخاري قال :الفعلي املوقوف مثال

 جيوز وال ،مجهورهم وأ الصحابة عليه أمجع مبا حيتج وإمنا فقط، به يستأنس بل العلم، أهل أكثر عند حبجة ليس: املوقوف حكم
 .عليه أمجعوا عما اخلروج

 موته؟ بعد به آمن مث ،به يؤمن ومل ،وسلم عليه اهلل صلى النيب لقي من حكم ما: السائل يسأل قد: فائدة

 رسول التنوخيك وذلك ،موصول فحديثه ،وسلم عليه اهلل صلى النيب مع له حصل بشيء حدث لو لكن ،تابعي هو: اجلواب
 .هرقل

 املقطوع -1 

 )املقطوع( هو لتابع وما...............)املرفوع( للنيب اضيف ماو            

 .فعل أو قول من التابعي تابع أو التابعي إىل أضيف ما هو: املقطوع :تعريفه

 ".ومستكرب مستحي العلم ينال ال" :جماهد وقال :البخاري قال :مثاله

 



 .دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن  : قال سريين بن حممد عن املقدمة يف مسلم وأخرج

 :قال املبارك ابن عن صحيحه مقدمة يف مسلم أخرجه ما: التابعي تابع قول من املقطوع مثال

 .شاء ما شاء من لقال اإلسناد ولوال الدين من اإلسناد

 ،الصحابة كبار ركواأد من هم فالكبار وكبار صغار والتابعون اإلسالم، على ومات أكثر أو صحابيا لقي مسلم هو :التابعي تعريف
 وأيب كأنس ه؛وفات تأخرت ممن واالثنني الواحد أدرك من والصغار ،ومسروق وعلقمة املسيب بن وسعيد حازم أيب بن قيس: مثل

 .الرأي وربيعة األنصاري سعيد بن حيىيو  قتادةو  الزهري: مثل ،وجابر أمامة

 صاحل وأيب األعرجو  يسار بن وعطاء سريين بن وحممد وعكرمة وجماهد ساملو  نافع: مثل الوسطى من فهو الطبقتني، بني كان وما
 .السمان

 من أدرك ومن ،كبري تابعي فهو هـ52: سنة قبل الصحابة من قُبض من أدرك فمن. السنني حيث من ذلك نقارب أن وميكن
 .هبا ملحقة طبقة طبقة لوبك ،صغري تابعي فهو ،ذلك بعد توفوا من أدرك ومن ،وسط تابعي فهو ،والستني األربعني بني ما توفوا

 .املنت هو لذيا بالنص فيتعلق املقطوع وأما رجل، سقوط وهو باإلسناد يتعلق فاملنقطع، ،املنقطع غري املقطوع: تنبيه

 املسند -1

 هذا. السند اتصالو  احلديث رفع: مها،أمرين بني جيمع فهو وسلم، عليه اهلل صلى النيب إىل إسناده اتصل الذي هو: تعريفه 
 .احلاكم اختيار

 .قائله إىل سنده اتصل ما هو: بقوله فعرفه ،الرفع اخلطيب يشرتط ومل

 حديث هذا :يقول. مرفوع حديث هذا يقول أن بدل: أي. املرفوع على ذلك يطلق فإنه ،الرب عبد البن وهو: ثالث ومذهب
 .اجلماهري عند املختار هو احلاكم إليه ذهب والذي. مسند

 :البيقوين قال

 ) ينقطع مل أي(  ينب ومل املصطفى حىت راويه     من اإلسناد املت صل واملسند 

 املتصل -6

 .اجلمهور قول هذا. مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا كان سواء قائله إىل إسناده اتصل الذي هو :املتصل

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن،عمر ابن عن نافع عن مالك عن سعيد بن قتيبة عن البخاري: املتصل مثال

 

 



 املسلسل -7

                                                  :البيقوين قال

 الفىت أنباين واهلل أما مثل           أتى وصف على ما قل مسلسل           

  تبسما حدثين أن بعد أو                ائماق حدثنيه قد كذاك               

 بعضها ألن بذلك؛ تمسي. جبلية سلسلة أو ،ذهبية أو ،حديدية سلسلة: يقال لذا. بالشيء الشيء اتصال: لغة التسلسل: تعريفه
  .ببعض اتصل

 ذلك، غري أو بالفعل أو بالقول كان سواء ،واحدة صفة أو ،واحدة حالة على فواحدا واحدا رواته تتابع ما هو: االصطالح ويف
 .أنواع فهو

: صالة كل دبر دعنت فال ،ألحبك إين واهلل معاذ يا: له قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،معاذ حديث: القويل املسلسل :مثال
 إين: بعده ملن رواته من واحد كل بقول تسلسل فقد[ صحيح وهو ه د.] عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعين اللهم

 .للحاكم احلديث علوم معرفة يف السنن خارج جاء التسلسل لكن .أحبك

 األعمال أي نعلم ول: فقلنا فتذاكرنا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من نفرا قعدنا: قال سالم بن اهلل عبد حديث وكذلك
 آمنوا الذين أيها يا ماحلكي العزيز وهو األرض يف وما السماوات يف ما هلل سبح" وجل عز اهلل فانزل لعملناه، تعاىل اهلل إىل أحبي 

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علينا فقرأها :سالم ابن قال...." تفعلون ال ما تقولون مل

 فقرأها كثري أيب بن حيىي حدثنا: قال،علينا فقرأها األوزاعي حدثنا: قال ،علينا فقرأها كثري، بن حممد حدثنا":قال الدارمي أخرجه 
 واحد وغري اكمواحل الرتمذي وأخرجه. علينا فقرأها سالم بن اهلل عبد حدثنا: قال علينا فقرأها ،سلمة أبو حدثنا: قال علينا،

 .وغريه حجر ابن قال كما ،مسلسل حديث أصح وهو. مسلسال

 والصحايب الكعبة، ندع حبديث وسلم عليه اهلل صلى النيب حيدث كأن باملكان أو والتبسم، كالقيام ،بالفعل املسسلسل وهناك
 عليه اهلل صلى النيب من بداية النحر، يوم به حيدث الرواة من كل مث النحر، يوم حبديث حيدث كأن بالزمان أو.بعده فمن كذلك
 .خلل أو انقطاع: أي. ضعف من املسلسالت تسلم قلما: العراقي قال. كالبخاري األئمة من إمام وحىت وسلم،

 يوصل مل ورمبا خلل من                    التسلسل يف يسلم وقلما: السيوطي وقال

 صيغة لىع اإلسناد كل يكون أخربنا، -أخربنا   ،حدثنا -حدثنا   ،مسعت -مسعت مثل: الرواية بصيغة جاء ما املسلسل ومن
 .باإلخبار أو ،بالتحديث أو بالسماع، مسلسل: فيه يقال فهذا ،واحدة

  

 



 

 املعنعن ـ-63

 ............................ومبهم            كرم عن سعيد كعن معنعن         

 ".فالن عن ،فالن عن: "بصيغة يروى الذي احلديث هو: تعريفه

 ."قال فالنا أن" ،"قال فالنا أن: "بصيغة روى ما وهو املؤنن، مثله و

  

 املبهم -66

 يسم   مل راو فيه ما ومبهم         ........................معنعن                 

 وحنو. جهينة من امرأة عن أو ،رجل عن: فيه قيل بل. العلم بامسه ذكره دون من: أي تسمية دون من راو فيه ذكر ما هو:تعريفه
 .ذلك

 .مرفوعا أنس عن ،رجل مالك،عن يرويه حديث مثل اإلسناد يف اإلهبام يقع أن :األول: نوعان وهو

 مثال كذا عن فسألت ،سلمو  عليه اهلل صلى النيب إىل امرأة أتت: يرويه حديث يف الصحايب يقول بأن املنت؛ يف اإلهبام والثاين 
  (م خ". )عام كل أيف احلج عن سلمو  عليه اهلل صلى النيب سأل رجال أن" هريرة أيب حديث: ذلك

 (خ. )حابس بن األقرع أن ه،ثانية رواية يف عباس ابن حديث يف ذكر الرجل وهذا

 الرواة الةعد الصحيح شروط فمن ،املبهم الراوي حبال للجهل ضعيف فاحلديث االسناد يف كان إن: املبهم احلديث حكم
 .عفهوض احلديث بصحة له عالقة فال املنت يف اإلهبام كان وإن ،حاله نعرف فكيف امسه نعرف مل وهذا وضبطهم،

 لكل ضابط دلع فهو صحبته ثبتت من فكل ،السنة أهل بإمجاع عدول كلهم الصحابة ألن. تضر ال الصحايب جهالة: مسألة
 الذين يف طعنوا قدف اخلوارج أما ،والروافض للخوارج خالفا ،للصحابة بالنسبة السنة أهل عند مغلق فالباب به؛ وحيدث يرويه ما

 سبعة؛ أو مخسة   إال ،الصحابة مجيع يف طعنوا فقد ،الروافض وأما. عشرات بضع يف: أي فقط وصفني اجلمل معركة يف اشرتكوا
 .عدي بن وحجر مسعود وابن وبالل ذر وأبو واملقداد وعمار سلمان: وهم ،عندهم الثقات هم فقط

 صلى نيبال لقي أو ،أدرك أو ،مسع من حدثين: أو. الصحابة من رجل حدثين: املسيب ابن يقول كأن: الصحايب إهبام مثال .
 .إليه السند صح لو ،به حمتج فاخلرب ،وسلم عليه اهلل

  

  

 



  

  

 والنازل العايل -65

 نزال قد الذي ذاك وضده            عال رجاله قل ت ما كلو        

 .فيه هو ذيال الزمان َحَسبَ  إمام وكل ،سلمو  عليه اهلل صلى النيب بنيو  بينه قليل بعدد األئمة أحد رواه ما هو: العايل 

 . مرفوعا عمر ابن عن نافع عن حديثا مالك يروي كأن. رجاله عدد يف زيد حيث العايل خالف هو :النازل

 ،مخسة أو أربعة بواسطة حديثا مالك روى وإذا. ثنائي فهو ،اإلسناد عايل فهذا   

 وسلم عليه اهلل صلى النيب وبني بينه الرواة عدد زاد حيث نازال يكون فإنه

 .نزول أو لوبع توصف فال الثالثية وأما ،له بالنسبة نازلة واخلماسية والرباعية ،عوايل هي ملالك الثنائية فاألسانيد

 أربعة فيه بسند وسلم ليهع اهلل صلى النيب عن حديثا ملالك قرين وهو األوزاعي روى فلو ،أقرانه من لغريه بالنسبة العلو يكون وقد
 .ملالك بةبالنس نازال لألوزاعي ويكون ،بأربعة رواه حيث لألوزاعي بالنسبة عاليا ملالك يكون بثالثة؛ مالك ورواه ،رجال

  

 .املتواتر سوى ما كل فاآلحاد ،ومتواتر آحاد: قسمني إىل احملدثني من املتأخرين عند ينقسم واحلديث :فائدة

 أن إال ،واحد إسناد هل الذي الفرد اخلرب أنه يُظن كما ال ،أنواع فهو ،واملستفيض واملشهور والعزيز الغريب على يشتمل فاآلحاد
 .اهلل بعون مرتبة األنواع هذه نذكر وحنن ،املتواتر من املشهور يعترب األصوليني بعض

  

 الغريب -64

 فقط راو روى ما غريب قلو                  .........         ...............

 ..وعشريته أهله عن البعيد أو ،املنفرد: لغة الغريب

. الطبقات من بقةط يف التفرد كان أو ،السند مجيع يف التفرد ذلك استمر سواء ،واحد بروايته انفرد الذي احلديث هو: اصطالحا
 ..الواحد واجليل ،األقران هم والطبقة. أيضا الفرد عليه ويطلق

 :حديث وهو ،واملسانيد الستة الكتب يف املروي احلديث ذلك على مثال وخري

 

 



 

 ،الليثي وقاص بن علقمة عنه وتفرد ،اخلطاب بن عمر وسلم عليه اهلل صلى النيب عن بروايته تفرد فقد ،..".بالنيات األعمال إمنا"
 فهو ،الرواة من مائة ىعل يزيد ما فرواه هذا األنصاري عن تواتر مث ،األنصاري سعيد بن حيىي وعنه التيمي إبراهيم بن حممد وعنه

 ..فرعه يف تواتر وإن ،سنده أصل يف غريب

 أيب عن ،املسيب نب سعيد عن ،حديثا وقتادة أسلم بن وزيد الرأي وربيعة الزهري روى لو ،الطبقات من طبقة يف االنفراد ومثال
 من أكثر عن رواه أنه مع ،به الصحابة أولئك عن سعيد لتفرد غريب فهو ،مرفوعا اخلدري سعيد وأيب وقاص أيب بن سعدو  هريرة
 .واحد من أكثر سعيد عن ورواه ،واحد

 عدد تفرد وقد ،احدو  إسناد إال هلا ليس كثرية أحاديث وغريمها الصحيحني ففي ،والضعيف واحلسن الصحيح فيه: الغريب حكم
 عن زهريال عن مالك رواه ما: الصحيح للغريب مثال. ومالك كالزهري ،منهم قبلت ذلك ومع ،بأحاديث املشاهري الثقات من

 حتت سيلب حديد من زرد: املغفر[.  م خ. ]املغفر رأسه وعلى الفتح عام مكة دخل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،أنس
لنسوة ُّ  .والرماح السيوف ضرب من الرأس لوقاية الَق

 :السيوطي قال

 قوي كلها فردا تسعني            الزهري روى مسلم يقول               

 . صحاح: أي. جياد وهي ،أحد فيها يشاركه مل حديثا تسعني روى الزهري أن: صحيحه يف مسلم ذكر

. الغريب تتبع من مةاألئ حذر لذا املشهورة؛ واملصنفات واملسانيد الستة الكتب يف ترو مل إذا الضعف الغرائب على الغالب: قاعدة
 يف وقع :أي. كذب الغرائب طلب من: حنيفة أبو وقال .الناس رواه الذي الظاهر العلم وخري ،الغريب العلم شر :مالك فقال

 .فاءالضع عن وعامتها ،مناكري فإهنا ،الغرائب األحاديث هذه تكتبوا ال: أمحد وقال. يصح ال منها الكثري ألن الكذب

 اخلرب مثل وذلك .الناس عن به يتميزون أصال وجعلوه بل ،منه واإلكثار بالغريب االهتمام إليهم حبب الناس بعض أن والعجب
 .بالباب فعليه ،العلم أراد فمن ،باهبا وعلي العلم مدينة أنا: الروافض وضعه الذي

 مث. احلسني ـ احلسن ـ علي ـ فاطمة ـ حممد: العرش ساق عند مكتوبا   رأى وأنه ،وسلم عليه اهلل صلى بالنيب آدم توسل وحديث
 الرواة بعض قامو  ،الواهية األحاديث يروي ممن وحنوه احلاكم مستدرك إىل الرافضة عرب دخل فهذا. عشر االثين األئمة تتمة ذكر

 وحبار لكليينل الكايف كتاب يف خمرجة األحاديث وهذه. الرافضة وضع من أنه السنة أهل يتفطن ال كي ،البيت آل ذكر حبذف
 .وعةموض أهنا عاقل يشك ال اليت األحاديث من املؤلفة باآلالف املشحونة كتبهم صحاح من وغريمها للمجلسي األنوار

. 

  

 



  

 العزيز -63

    ..........................مشهور            ثالثة أو اثنني مروي عزيز               

 (.بثالث فعززنا فكذبومها اثنني إليهم أرسلنا إذ:)تعاىل قوله ومنه ،وتأيد قوي إذا يَعز   عز   من مأخوذ :لغة

 ..وقل   نَدر: أي يِعز   عز   من مأخوذ أو

 الصالح ابن اعتمده الذي هو التعريف وهذا. الصحايب تعدد مع ،هنايته إىل ثالثة أو اثنان بروايته انفرد ما هو العزيز: اصطالحا
 .للمشهور الثالثة وجعل ،اثنني عن اثنني رواية بأنه حجر ابن وعرفه. وغريمها والنووي

 ،هريرة أيب حديث من البخاري أخرجه." أمجعني الناسو  ولدهو  والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال" حديث مثاله
 ..صحابيان اهرو  ألنه عزيز فهو. مرفوعا أنس عن صهيب بن العزيز عبد عنو  قتادة عن: طريقني من مسلمو  البخاري وأخرجه

  

 املشهور -62

 ثالثة ما فوق مروي مشهور                 .....................                 

 .منتهاه إىل فأكثر ثالثة رواه ما هو: اصطالحا املشهور 

 اختذ ،عاملا يُبق مل إذا حىت ،العلماء بقبض العلم يقبض ولكن ،العباد من ينتزعه انتزاعا العلم يقبض ال اهلل إن" حديث ذلك مثال
 "وأضلوا فضلوا ،علم بغري فأفتوا فسئلوا ،ُجهاال رؤوسا الناس

 عمرو بن اهلل عبد حديث من ومسلم البخاري أخرجه احلديث فهذا

 لبيد بن زياد حديث من أمحد وأخرجه

 هريرة أيب حديث من الطرباين وأخرجه 

 .عائشة حديث من اخلطيب وأخرجه

 بل صحيحا هوراملش يكون أن وينبغي ،احملدثني اصطالح يف املشهور هذاو  ،مشهور فهو ،صحابة أربع عن ،طرق أربع له فهذا
 كابن احملدثني متأخري أن مع ،كاملتواتر حجة جعلوه حيث األصول؛ علماء من كثري عند واضح هو كما الصحة؛ غاية يف

 .الصحة فيه يشرتطوا مل ،بعده فمن الصالح

 :ذلك على أمثلة ،أيضا الصحة وال الطرق تعدد فيه يشرتط فال ،لغة مشهور هو ما وهناك

 



 .احلاكم أخرجه. شهرته مع ضعيف هوو  "الطالق اهلل عند احلالل أبغض: "الناس مجيع ألسنة على مشهور -

 وهو ،احلاكمو  حبان ابن أخرجه ،"عليه اسُتكرهوا وما النسيانو  اخلطأ أميت عن رُفع: "والفقهاء األصول علماء بني مشهور -
 ،وغريهم املروزي نصر بن وحممد الرازي حامت وأبو أمحد اإلمام ضعفه فقد ،املتقدمني عند ضعيف وهو وصحته، ضعفه يف خمتلف

 إعراض ذلك لىع ويدل ،ضعفه والراجح ،واأللباين شاكر أمحد املعاصرين ومن ،وغريه حجر كابن املتأخرين من كثري صححه وقد
 سنن يف ورد نعم مسة؛اخل والكتب كاملوطأ املعتربة الكتب من شيء يف يرد فلم. له احتياجهم مع كتبهم يف خترجيه عن األئمة

 .غالبا   ضعيفا يكون األئمة سائر دون ماجة؛ ابن به ينفرد ما أن ومعلوم ،ماجة ابن

 ضعيف وهو الرتمذي خرجه" الشيطان من العجلة: "العامة عند مشهور -. 

 .موضوع وهو ،اخلطيب أخرجه ،"بالصني لوو  العلم اطلبوا: "الوعاظ عند مشهور -

 " دواء كل رأس احلميةو  الداء بيت املعدة: "األطباء عند مشهور - .

 .صيفي بن أكثم كالم أومن ،املعروف العرب طبيب َكَلَدة بن احلارث املشهور العرب طبيب كالم من هو

 فظنها ،ليناع وفدت مث ،أطباؤهم يرددها صينية حكمة فهذه" والسكر امللح: األبيضني احذروا: " احلديث الطب يف مشهور
 !.نبويا؟ حديثا الناس بعض

 .أصل له ليس ".اإلميان من الوطن حب: "الشعوبيني عند مشهور

 .جدا ضعيف خرب وهو ،احلاكم خرجه. البيت أهل منا سلمان: الناس من كثري عند مشهور

  

 املستفيض -61

 بعضهم فجعل ،واختلفوا ،بينهما التفريق إىل املتأخرين بعض وذهب ،احملدثني بعضو  واألصوليني الفقهاء عامة عند كاملشهور هو
 ،ستة إىل لثالثةا بني ما املشهور جنعل أن ميكن هذا وعلى ،املشهور فوق املستفيض جعلوا وآخرون املستفيض فوق املشهور

 .السيوطي ومنهم ،العلم أهل من قوم مذهب على املتواتر يبدأ ذلك بعدو  تسعة إىل السبعة بني ما واملستفيض

 املتواتر -61

 :السيوطي قال

 الكذب على اجتماعهم إحالة           جيب جم عدد رواه وما      

 أجود  لدي  وهو  بعشرة            حددوا  قومو  فاملتواتر      

 سبعينا او وأربعني حيكى          عشرينا أو عشر باثين والقول     

 



 .عضاب بعضهم تبع: أي. االحتفال إىل الناس جميئ وتواتر ،نزوله تتابع: أي املطر تواتر: يقال التتابع،: لغة

 الذي ،حلسا ذلك منتهى ويكون ،الكذب على اجتماعهم العادةُ  حتيل عددا يبلغون حبيث مجع عن مجع رواه ما هو: اصطالحا
 ..الكذب على هؤالء يتفق أن ويستحيل يبعد أي احملال، من: حتيل ومعىن. السماع أو املشاهدة هو

 أن ذلك وسبب ،ليونانا الفالسفة تعريف هو هذا بل ،قليلة   أحاديثَ  سوى السنة من تواتر ملا اعتمدناه لو التعريف هذا: تنبيه
 ،املعتزلة عنهم أخذه مث. ددالع بكثرة والثقة العدالة عن للتعويض احتاجوا لذلك فيهم؛ متوفرة غري فالعدالة مشركون اليونان اإلغريق

 ابن يفرده مل ولذا !املصطلح كتب يف دخل مث ،وأصوله والفقه العقيدة كتب يف فدخل السنة، أهل من تكلمونامل عنهم أخذه مث
 :املقدمة كتابه يف فقال ،ذلك على نبه وقد. خاص مببحث الصالح

 .اخلاص بامسه يذكرونه ال احلديث وأهل ،وأصوله الفقه أهل يذكره الذي املتواتر؛ املشهور ومن

 بأنه: املتواتر ديدحت إىل وطائفة السيوطي ذهب وقد. وغريهم بل ،احلديث أهل من السلف عن يرد مل ،املتواتر تعريف أن: يعين
 األحاديث مئاتِ  هناك فإن ذلك وعلى ،اهلل شاء إن متجه قول وهو ،أبياته يف واضح وهذا ،فأكثر الصحابة من عشرة رواه ما

 .التواتر حد تبلغ

 : السيوطي قال

 انتسبا مث العشرة  ومنهم       كذبا من رووا وسبعون مخس        

 اخلفني على واملسح واحلوض        لليدين  الرفع  حديث  هلا        

 وكذلك. ةالصحاب من وسبعني مخس عن احلديث هذا ورد ،"النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من: "للمتواتر أمثلة
 ،احلوض ديثوأحا ،الصراط وأحاديث ،الشفاعة وأحاديث ،القيامة يوم واحلشر واجلهاد واحلج والصيام والزكوات الصلوات أحاديث

 ،متعددة اتمناسب يف الدعاء يف اليدين رفع وأحاديث ،اخلفني على املسح وأحاديث ،النار من التوحيد أهل خروج وأحاديث
 .ذلك وحنو الساعة أشراط من وكثري عيسى ونزول الدجال خروج وأحاديث ،اآلخرة يف تعاىل اهلل رؤية وأحاديث

 ووافقهم ملعتزلةا بعض وهم ذلك ينكرون الذين فليحذر ،صحابيا ثالثني من أكثر عن مروية فإهنا القرب عذاب أحاديث وكذلك
 .آحاد خرب القرب عذاب: ويقولون! املعاصرين املفكرين بعض ذلك يف

 .أمحق أو جاهل إال القرب عذاب ينكر ال: أمحد اإلمام قال بل ،كثري وابن الذهيب: منهم واحد غري التواتر نقل فقد

 يف نظر أو تردد أو كرتف دون من به التصديق إىل اإلنسان يضطر حبيث أي الضروري، اليقيين العلم يفيد أنه هو: املتواتر حكم
 حيتاج ال أذنه،ب مسع أو بعينه، شاهد كمن فهو ،رده أو دفعه يستطيع وال ،ذلك عن تغين الكثرة ألن واألسانيد؛ الرجال أحوال

 .مسع أو شاهد ما إثبات يف تفكري إىل

 

 



 

 الضعيف أنواع

 حال إىل يرجع إماو  السند، اتصال عدم اىل يرجع إما ،الضعف سبب يف والغالب الضعيف، احلديث أنواع بيان إىل ننتقل واآلن
 :فمنها االنقطاع بأنواع نبدأو  .سيأيت ذلك وكل جمهوال، أو مرتوكا، أو ضعيفا يكون بأن الراوي

 املعلق ــ66

 :السيوطي قال 

 معلق آخره  إىل  ولو            ُيطلق  منه اإلسناد أول ما           

 خذي اجلزم بصيغة به ُأيت             فالذي كثري ذا الصحيح ويف           

 هتنه الو  ضعف وعكسه             عنه املضاف عن صحته           

 .السفلى دون العليا اجلهة من ووصله الشيء ربط :منها معاين عدة له التعليق

 رجال لتناوله ابالثري معلقا اإلميان كان لو" هريرة أيب حديث من البخاري خرجه الفارسي سلمان فضل يف حديث ذلك ويوضح
 .مشهورة ةمعروف وقصته ،احلق للدين وصل حىت الكثري بذل سلمان ألن حال واقعة وهو. النجوم: والثريا" فارس أبناء من

 .السند آخر إىل لوو  التوايل على فأكثر راو سنده مبدأ من حذف ما: اصطالحا

 .احلديث خمرج شيخ وهو ،أوله السند ومبدأ

 فهذا" األنبياء نيب تفاضلوا ال: "عليه صلى النيب عن هريرة أيب عن سلمة، أىب عن ،الزهري عن مالك، وقال: البخاري قال: مثاله
 .البخاري شيخ هو ،فقط واحد رجل منه سقط

 ......"اجلنة دخلنا هبا عملنا إن األمر من جبمل مرنا: "سلمو  عليه اهلل صلى للنيب القيس عبد وفد وقال :البخاري قال: آخر مثال

 .عباس ابن حديث من موصول آخر وجه من البخاري عند وهو السند، كامل منه سقط هذا

 .احملذوف حبال للجهل الضعيف قسم من هو: املعلق حكم

 :واملوطأ الصحيحني معلقات حكم

 .قائله عن ذلك بثبوت منه حكم فهو. فالن حكى – ذكر – قال :مثلَ  والقطع اجلزم بصيغة كانت إن

 ،البخاري علقاتمب حجر ابن احلافظ اعتىن وقد .فيه ينظر ذلك، وحنو – حكي -ذُكر– قيل: مثلَ  التمريض بصيغة كانت وإن
 .املعلق وصل أي" التعليق تغليق" مساه كتابا وصنف

 



 والضعيف، سنواحل الصحيح ففيه ،التمريض بصيغة كان وما .حسن أو صحيح فأكثره اجلزم بصيغة كان ما أن :ذلك وخالصة
 .موضوع أو منكر، أو جدا ضعيف هو ما ـ" باملرفوع؛ يتعلق ما خاصة واملوطأ الصحيحني معلقات يف ليس لكن

   

 املرسل ــ67

 السيوطي قال 

 حكوا قد راو سقط أو كرب ذي         أو بالتابع املرفوع املرسل        

 الثالثة  األئمة  رأى   به          احلجة  مث األول أشهرها        

 اخلرب أهل  وُجل  كالشافعي          األكثر وقول األقوى ورده        

 :البيقوين قول من خري التعريف وهذا

 ..................................            .سقط الصحايب منه ومرسل 

 .كلهم عدول الصحابة ألن املرسل؛ بضعف حكمنا ملا السند من سقط الذي هو الصحايب كان لو ألنه

 .القيد من أو ،يده من أطلقه: أي الناقة زِمام زيد أرسل :يقال أطلق،: أي أرسل من مأخوذ: لغة املرسل

 .الصحيح على صغريا وأ كبريا التابعي كان سواء الواسطة، ذكر بدون وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل تابعي رفعه ما هو: اصطالحا
 .باملرسل املنقطع عن عرب من ومنهم. الكبري التابعي برواية خصه من ومنهم

 بأن: أي. حليوانبا اللحم بيع عن هنى سلمو  عليه اهلل صلى النيب أن ،املسيب ابن عن أسلم، بن زيد عن،مالك: املرسل مثال
 . اجلمهورو  والشافعي مالك قول وهو. واحد جنس من ومها ،الربا يدخله مما فهذا. مقطع حلم: أي مذبوح مقابل ،حي كبش يباع

 ،الثقات بعنيالتا رواية من كان إن ،أمحد اإلمام عن روايةو  حنيفة وأيب مالك عند مقبول هو: األول: أقوال ثالثة فيه املرسل حكم
 .الثقات عن إال يروون ال أو ،الصحابة عن روايتهم جل والذين

 .احلديث أهل عند ضعيف: الثاين

 ولو ،آخر طريق من موصوال جاء أو آخر تابعي عن مرسال جاء إن يقبل وأنه وغريه الشافعي عند وذلك ،فيه التفصيل: الثالث
 .القياس أو صحايب، ولق وافق إن به حيتج أنه: أيضا الشافعي زاد لكن ،العلم أهل عامةُ  ذلك يف الشافعي   ويوافق. ضعيف بسند

 .موصولة فوجدها تتبعها ألنه. املسيب بن سعيد مرسالت أقبل: الشافعي عن وورد

 



 يروي كأن ،دركهاي مل واقعة الصحايب هذا يروي بأن وذلك ،ذلك يف العلماء خيتلف مل االتصال حكمها الصحابة مراسيل :تنبيه
 فهم ،هبا جحيت لكن ،ذلك يدركوا مل أهنم خالف فال ،واملعراج اإلسراء أو القمر انشقاق حادثة الزبري ابن أو أنس أو عباس ابن
 األرجح وهذا ،ذلك أدرك ممن الصحابة كبار من مسعوها أهنم أو ،الواقعة تلك ذكر أعاد بأن ،وسلم عليه اهلل صلى منه مسعوها إما
 .أعلم واهلل ،األحيان غالب يف

 املعضل ــ53

 .......................................                 اثنان منه الساقط واملعضل 

. السند وسط يف وايلالت على اثنان منه سقط ما بأنه املتأخرون وخصه ،التوايل على فصاعدا اثنان إسناده من سقط ما هو :تعريف
 .املعلق مع أو أحيانا املرسل مع يتداخل ال كي

 عليه اهلل صلى لنيبا عن هريرة أيب عن بلغه أنه مالك عن القعنيب، عن بسنده احلديث علوم معرفة" يف احلاكم أخرجه ما: مثاله
 "يطيق ما إال العمل من يكلف وال باملعروف كسوتهو  طعامه للمملوك: "قال وسلم

 .املوطأ يف مالك أعضله معضل، هذا :احلاكم قال

 .احلديث.... هريرة أيب عن أبيه عن عجالن بن حممد عن مالك طريق من احلاكم رواه مث  

 يف اخلطأ له وقع عجالن ابن ألن عنهما بالرواية حيتج ال أنه هو: واجلواب وأباه؟ عجالن بن حممد مالك أسقط مل: يقال قد
 .الثقات عن إال يروي ال ومالك ،بالرواية مشهور غري وأبوه أحاديث بعض

 .رجلني لسقوط الواهي بل ،الضعيف قسم من أنه هو: املعضل حكم

  

 املنقطع ــ56

 .آخره أو وسطه أو السند أول يف ذلك حصل وسواء ،االتصال ضد: االنقطاع 

 .التوايل على ال لكن رجلني؛ أو ،السند وسط من رجل سقوط: املتأخرين اصطالح يف وهو

 .واملرسل املعلق مع يتداخل ال كي بذلك عرفوه

ا هريرة أبا يدرك مل فالزهري وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن هريرة، أيب عن ،الزهري عن مالك،: مثاله  ابن بواسطة عنه رويي إمن 
 .منقطع فهو ،غريمهاو  واألعرج املسيب

 .موضعني يف منقطع: فيه يقال لكن ،أيضا منقطع فهو ،التوايل على ال لكن السند وسط من اثنان سقط ولو: تنبيه 

 .الضعيف قسم من هو: املنقطع حكم

 



 املعضلو  املدليس ــ55

        نوعان مدلسا أتى وما                      .............................

 وأن بعن فوقه عمن ينقل                        وأن للشيخ اإلسقاط األول   

 ينعرف ال به مبا أوصافه                        يصف لكن يسقطه ال والثاين  

  

 .السلعة عيب كتمان على البيع يف يطلقو  الليل ظلمة وهو الد لس من مأخوذ :لغة التدليس

 .اإلسناد يف عيب إخفاء: اصطالحا

 :أنواع ثالثة والتدليس 

 .وقال ،وأن ،عنك ،وذلك ،وعدَمه السماع حتتمل بصيغة منه، يسمعه مل حديثا   شيخه عن يروي أن وهو: اإلسناد تدليس: األول
 مسع وقد مدلس، فبقية ،عباس ابن عن عطاء عن األوزاعي عن – ضعيف رجل عن حديثا، الوليد بن بقية يروي كأن وذلك؛

 بتدع؛م أو ضعيف أو جمهول رجل بواسطة رواها األوزاعي من يسمعها مل االحاديث بعض لكن كثرية؛ أحاديث األوزاعي من
 مل حديث يف ذلك عنه يثبت من ألن ،ومسعت وأخربنا ،حدثنا: يقول ال لكن. األوزاعي عن: ويقول ،إسقاطه إىل يعِمد ولذا

 ال يرويه ما أو ،سابقا رواه ما سواء ،بالكلية عنه الرواية احلديث أهل ويرتك ،الكذابني مجلة يف يدخل الشيخ ذاك من يسمعه
 .حقا

 وذلك ،التحسني عنامهام والتجويد فالتسوية التجويد، :له يقالو  .فوقه من او الشيخ شيخ يسقط أن هو: التسوية تدليس: الثاين
 .اجلودة ظاهره اإلسناد فيصري ،اجملروح الرجل إسقاط إىل يعمد املدلس ألن

 عن عياألوزا عن مسلم بن الوليد احلديث هذا فريوي. حديثا عباس ابن عن عطاء عن رجل، عن االوزاعي، يروي كأن :مثال
 .االسناد حتسني ألجل وعطاء االوزاعي بني اجملهول الرجل فيسقط عباس ابن عن عطاء

 من القدمي أصله ،القريواين أمحد بن حممد :مثل وذلك ،هبا يعرف ال نسبة أو بصفة شيخه يصف أن وهو الشيوخ تدليس: الثالث
 .نفسه ووه ،األول غري فيظنونه ،فقط القريواين يعرفونه والناس املصري أمحد بن حممد حدثنا: املدلس فيقول مصر

 الشيخ هذا يُعرف ال يك تعمية عملية فيه بل إسقاط فيه ما الثالث خبالف السند من إسقاط فيهما والثاين األول النوع: تنبيه
 .السامعني عند

 :منها كثرية التدليس على احلاملة األسباب

 



 ألجل أو ــ يوخهش بكثرة الطلبة إليهام أو ــ عنه الراوي املدلس من أصغر الشيخ كون - مبتدعا كونه - جهالته – الشيخ ضعف
 .اإلسناد علو

 .أخربنا – مسعت – حدثنا: مثل ،السماع توجب بصيغة رواه فإن ،حديثه يف ينظر: املدلِّس حديث حكم

 وأما ،ضعيف هفحديث ضعيف وإن ،حسن فحديثه صدوق وإن صحيح، فحديثه - ثقة إن حاله؛ حسب على حديثه على حنكم
 .حديثه بضعف حنكم بل ،منه يقبل فال قال، فالنا وأن – فالن وقال - فالن عن :بصيغة رواه إذا

 ،بالسماع يصرح ملو  املدلسني أحد رواية من حديثا فيهما وجدنا فلو ،ذلك من مسلم وصحيحُ  البخاري صحيحُ  يستثىن: تنبيه
 أخرى قطر  البخاري عند يعين ،شيوخهم من مسعوا ما إال املدلسني عن يرويان ال الشيخني ألن ،السماع على حممول فهو

 اإلسناد ذاه اختار ذلك غري أو الرجال هؤالء شهرة أو اإلسناد لعلو إما لكن شيخه؛ من بالسماع املدلس تصريح فيها للحديث
 .غريه على

 :ذلك يف السيوطي قال وقد

 .وخليق جدير: أي .قَمن ثبوته على فحمله              بعن الصحيحني يف أتانا وما 

  

 الشاذ احلديث ــ54

 .....................فالشاذ                 املال فيه ثقة خيالف وما            

 .انفردت :القطيع عن الشاة وشذت ،انفرد :الناس عن فالن شذ :يقال االنفراد: لغة الشذوذ

 الواحد نأ ،الشاذ يف والغالب أكثر، أو واحدا املخاَلف كان سواء ،منه أرجح هو من رواه ملا خمالفا الثقة رواه ما هو: اصطالحا
 .واإلرسال الوصل أو ،والوقف الرفع يف االختالف كان سواء ،اجلماعة خيالف

 أبيه عن عمر بن اهلل عبد بن سامل عن حديثا، الزهري عن زيد بن ومحاد واألوزاعي جريح وابن ومعمر مالك يروي كأن وذلك
 وهو الواحد رواية لىع فنحكم. مرفوعا عمر ابن عن سامل عن الزهري عن فريويه ،بشري بن هشيم فيه وخيالفهم قوله، من موقوفا

 .الصحيحة هي: يعين. احملفوظة بأهنا اجلماعة رواية وعلى ،شاذة بأهنا هشيم؛

 هريرة يبأ عن ،صاحل أيب عن ،األعمش عن ،زياد بن الواحد عبد طريق من الرتمذيو  داود أبو رواه ما: املنت يف الشذوذ مثال
 ."ميينه عن فليضطجع الفجر أحدكم صلى إذا: "مرفوعا

 .خاصة األعمش عن رواها أحاديث بعض يف أخطأ لكن ،ثقة هذا الواحد وعبد

 .قوله من ال سلمو  عليه اهلل صلى النيب فعل من رووه إمنا الناس فإن ،هذا يف الكثري العددَ  الواحد عبدُ  خالف: البيهقي قال

 



 صلى وكان ،الندب ديفي فقط الفعل بينما السنية؛ تأكيد على أو ،الوجوب على ظاهره يدل ههنا القول أن ،بينهما الفرق: قلت
 .الليل آخر يف القيام طول بسبب الراحة ألجل يفعله وسلم عليه اهلل

 أن ،اسعب ابن عن ،عوسجة عن ،دينار بن عمرو عن ،عيينة بن سفيان طريق من[ ه ن ت] رواه ما: السند يف الشذوذ مثال
 ،وغريه جريج ابنُ  وصله لىع عيينة ابنَ  وتابع". أعتقه هو موىل   إال ،وارثا   يدع ومل ،وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد على تويف رجال

 رواية الرازي حامت أبو رجح لذا. عباس ابن ذكر دون ،مرسال   عوسجة عن ،عمرو عن فرواه ،ثقة وهو ،زيد بن محاد وخالفهم
 .عددا   أكثر ألهنم الوصل؛

 الثقات زيادات: حبث يف أكثر أمثلة ذكر على وسنأيت

 53 املقلوب ــ

 تال قسمان واملقلوب... .                           ............خيالف وما        

 قسم ملنت إسناد قلبو                               قسم براو ما راو   إبدال       

 .دينار بن اهلل بعبد ــ دينار بن عمرو كإبدال آخر، برجل رجل يبدل بأن ،السند يف قلب :نوعان القلب

 الشيخ بني ريوتأخ تقدمي حيُصلَ  أو .عمرو بن مرة إىل مرة بن وعمرو ،كعب بن مرة إىل مرة بن كعب: مثلُ  رجل اسمُ  يُقلبَ  أو
 .عمر ابن عن نافع عن وهب ابن عن مالك – إىل فيقلب عمر ابن عن نافع عن مالك عن وهب ابن: مثل والتلميذ

 .واجلماعة البخاري خرجه فقد ،ظله يف اهلل يظلهم الذين السبعة حديث مثل: املنت يف وقلب  

 " ميينه تنفق ما مشالُه تعلم ال حىت فأخفاها بصدقه تصدق ورجل: "وفيه

 .للشاذ مثاال   جعله من ومنهم" مشاله تنفق ما ميينه تعلم ال حىت" والطرباين مسلم عند وجاء

 ال؛ أم ،احلديث هعن يؤخذ كي والضبط احلفظ يف متثبت هو هل الشيخ المتحان عمدا يكون وقد غالبا، الوهم سببه والقلب
 .واحدا واحدا الصحيح الوجه على فردها ،حديث مائة له قلبوا حيث البخاري مع بغداد أهل فعل كما

  

 املعل   احلديث 52ــ 

 عرفا قد عندهم معليل                             خفا أو غموض   بعلة ماو    

 .علة فهو املنت يف أو السند يف ضعف أو خلل فأي والضعف، اخللل هي: لغة العلة

 .منها السالمةُ  ظاهره أن مع احلديث صحة يف يقدح خفي سبب هي: اصطالحا

 



 فإهنا احلديث علمب يتخصص مل من أو احلديث علم يف املبتد  أما وخلفا، سلفا العلماء كبارُ  اال اخلفية العلل يكتشف ال ولذا
 .التعارض عند املقدم هو غالبا وكالمهم ،بالعلل وخاصة عام بشكل اخللف من أعلم والسلف ،عليه ختفى

 هذه يف النظر مث ،واملصنفات واملسانيد اجلوامع من ذلك واستقصاءُ  الفاظه واختالفِ  احلديث طرق مجع هو: العلل معرفة طريق
 .ذلك حنوِ و  الوهمو  اخلطأ على يوقف ذلك فعند ،الدقيق التأمل مع الروايات

 .السند يف تقع العلل وغالب

 ألف نهع وحما ،حسنة ألف ألف له اهلل كتب..... وحده اهلل إال إله ال:فقال السوق دخل من" حديث :السند يف العلة مثال
 "درجة ألف ألف له ورفع ،سيئة ألف

. مرفوعا عمر بن اهلل عبد أبيه عن سامل عن الزبري آل موىل دينار بن عمرو طريق من ماجه وابن والرتمذي أمحد خرجه حديث فهذا
 كما ديع وابن والنسائي والرتمذي داود وأبو والبخاري الرازي حامت أبو هذا حديثه وأعل ،احلديث منكر ضعيف هذا وعمرو

 .55/ 61 الكمال هتذيب يف عنهم املزي نقل

 .فأصاب ببطالنه وحكم ،منكرة أخرى طرقا له وذكر ،املوضوعات يف اجلوزي ابن أخرجه ولذا

 الضعيف لرجلا طبقة من وهو املشهور الثقة ذلك دينار بن عمرو جعله حيث فيه فاخطأ الضعفاء بعض هذا حديثه روى وقد
 وكل املشهور، لثقةا وهو دينار بن اهلل عبد عن: فقال له استبد ،احلديث وسراق الضعفاء وبعض. مكي فكالمها أيضا بلده ومن
 .يصح وال ،واهي فهو ،قادحة علة فيه واحلديث خطأ ذلك

 والثوري مالك هيروي...." باخليار البيعان: كحديث وذلك آخر بثقة ثقة كإبدال بقادح؛ ليس ما العلل ومن :القادحة غري العلة
. دينار بن عمرو نع ،الثوري عن فرواه ،ثقة وهو عبيد بن يعلى وهم وقد .مرفوعا   عمر ابن عن دينار بن اهلل عبد عن واحد وغري

 .لمومس البخاري رجال من فكالمها ،هذا أو هذا عن كان سواء ألنه ،صحيحا احلديث بقي لكن. بعمرو اهلل عبد فأبدل

 

  املضطرب 51ـ

 الفن أهيل عند مضطِرب                        منتِ  أو سند   اختالف   ذوو          

 .تزلزلتو  حتركت اي االرض اضطربت: يقال التحركو  التزلزل: لغة االضطراب

 إحدى حيرج مرجح دون من وضعفا قوة الطرق هذه تساوي مع متعارضة خمتلفة اوجه على روي الذي احلديث هو: اصطالحا
 .يزول اإلضراب فإن رواية؛ ترجحت لو أما. الروايات أو الروايتني

 



 شيبتين" :قال هلل؟ا رسول يا شبت أراك: وسلم عليه اهلل صلى للنيب قال الصديق بكر أبا أن ،عباس ابن حديث :املضطرب مثال
 ..."وأخواهتا هود

 فمنهم أوجه، عشرة حنو على فيه عليه اختلف وقد السبيعي، إسحق أيب طريق من إال يرو مل فإنه مضطرب هذا :قطين الدار قال
 أيب بن سعد مسند من جعله من منهمو  بكر أيب مسند من جعله من ومنهم موصوال عنه رواه من منهمو  مرسال عنه رواه من

 .مسعود ابن مسند من جعله من ومنهم ،عائشة مسند من جعله من ومنهم وقاص

 .رواته أو راويه ضبط بعدم يشعر ألنه ضعيف هو: املضطرب حكم

 املدرج ــ51

 اتصلت الرواة ألفاظ بعض من                  أتت ما احلديث يف واملدرجات      

 يعد فال فالن كالم نم بأهنا الزيادة بينت فلو ،منه ليست أهنا بيان دون من منه ليست زيادة فيه وقع الذي احلديث هو: تعريف
 .مدرجا احلديث

 آخره أو وسطه أو املنت أول يف اإلدراج يقع وقد. السند يف ال املنت يف يكون اإلدراج وغالب

 ".النار من لألعقاب ويل ،الوضوء أسبغوا" :هريرة أيب حديث: املنت أول مدرج مثال 

 أسبغوا: جاء فقد ةهرير  أيب كالم من منه االوىل الفقرة بان والبيان الفصل فيها البخاريو  مسلم عند أخرى روايات يف جاء فهذا
 ".النار من لألعقاب ويل"  يقول سلمو  عليه اهلل صلى القاسم أبا مسعت فإين الوضوء

 – حراء غار يف تحنثي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان: " وفيه الوحي، َبدء يف عائشة حديث :املنت وسط يف املدرج مثال
: تعاىل اهلل قال اإلمث على ويطلق. اليمني يف اخللف على يطلق واحلنث( َعِلمَ  بابه َحِنثَ ....." )العدد ذوايت الليايل - التعبد وهو

 .التعبد مبعىن جاء وهنا( العظيم احلنث على يصرون وكانوا) 

 .البخاري عند ثانية رواية يف بينت كما التفسري سبيل على الزهري زادها"  التعبد وهو" :فجملة

 اجلهاد ال لو دهبي نفسي والذي ،أجران الصاحل اململوك للعبد" :هريرة أيب حديث من البخاري أخرجه ما :املنت آخر املدرج مثال
 ".مملوك أناو  أموت أن ألحببت بر أميو  واحلج اهلل سبيل يف

 على ويدل..." .يدهب هريرة أيب نفسُ  والذي"  ففيها مسلم رواية بينته كما هريرة أيب كالم من مدرج.." .نفسي والذي"  فقوله
 .سنني ست وله ،أمه توفيت سلمو  عليه اهلل صلى النيب أن معلومو  " أمي وبر" قوله ذلك

 



 أيب عن ،األعمش عن ،شريك عن ،الزاهد موسى بن ثابت طريق من 6555 جه ما ابن أخرجه ما مثاله؛: السند يف اإلدراج
 وأخرجه" بالنهار هوجه حسن بالليل صالته كثرت من" :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ،جابر عن ،نافع بن طلحة سفيان

 637/  5 املوضوعات يف اجلوزي ابن

 ،نافع بن ةطلح عن األعمش حدثنا: يقول ميلي وهو القاضي اهلل عبد بن شريك على ثابت دخل احلاكم قال: السيوطي قال
 كثرت من: "قال ثابت إىل نظر فلما ،املستملي ليكتب سكت، مث سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ،قال جابر عن

 بذلك دثحي كان زمن فبعد احلديث، من ذلك أن ثابت فظن الليل، من يصلى كان ألنه ثابتا بذلك وقصد........". صالته
 .مرفوع حديث أنه على

 مثاال يكون أن ويصح ،قصد دون من خطأ للموضوع مثاال الصالح ابن وجعله ،للمدرج مثاال حجر ابن جعله احلديث وهذا
 .آخر ملنت سند قلب باب من أيضا   للمقلوب

َصح ف ــ56
ُ
 واحملر ف امل

 النيقط سببب وذلك ،السند أو املنت يف كان وسواءَ  ،كلمة من أكثر أو كلمة يف أكثرَ  أو حرف تغيري فيه كان ما هو: تعريف
 ،للحنا باب من ويعد ،اإلعرابية الناحية إىل يعود ذلك فإن ،منها حرف آخر إىل ال ،الكلمة أصل إىل يرجع الذي الشكل أو

 ما فجعل ،حجر ابن احلافظ اختاره الذي وهو ،بينهما فرق وبعضهم ،مرتادفني والتحريف التصحيف جيعلون املتقدمني وأكثر
 ما وأكثر. أرجح ديثاحل أهل عامة عليه والذي ،احملرف الشكل بسبب تغري وما املصحف النقط بسبب احلروف بتغيري يتعلق

: ]" بقوله لتحريفبا ووصفهم اليهود اهلل ذم لذا ،غالبا عمدا يكون التحريف ألن والظاهر ،التصحيف عبارة احملدثون يستعمل
 "[مواضعه عن الكلم حيرفون

 .أيضا السند ويف املنت يف ويكون

 :النيقط بتغري التصحيف مثال

 :"فقال ،فيه فأخطأ األنصاري أيوب أيب حديث أملى حيث هـ442: املتوىف اللغوي األديب الص ويل بكر أليب املنت يف وقع ما 
 "ستا وأتبعه" السنن وأصحاب مسلم عند هو وإمنا" شوال من شيئا وأتبعه رمضان صام من

 لتؤدن  " وسلم ليهع اهلل صلى النيب عن عثمان عن النيهدي عثمان أيب عن مراجم بن العوام عن شعبة رواه ما: السند يف ومثاله
 52 -5/53 العلل يف الدارقطين ذلك ذكر ،مراجم بدل مزاحم؛ بن العوام :فقال معني ابن فيه صحف" أهلها إىل احلقوق

 .وحناط ـ خباط ـ إىل ـ وخياط ـ أسقع إىل - وأسفع - جبان أو – حبان إىل – حيان -: إبدال التصحيف ومن

 .الكلمة حروف ضبط بسبب :أي ،الشكل إىل يعود ما التصحيف ومن

 



 بضم) حضري بن دُأسي: وكذا. الالم بتشديد ،سال م :الالم خمفف وهو ـ ساَلم بن اهلل عبد يف يقال كأن: السند يف يقع ما فمنه
 (اهلمزة بفتح) َأسيد إىل –(اهلمزة

 صلى النيب فكواها ـ الرسغ عند اليد يف عرق وهو ـ أكَحِله على األحزاب يوم ُأيبُّ  رمي: قال جابر كحديث: املنت يف يقع ما ومنه
 .أحد يوم استشهد جابر فوالد ،خطأ وهو ،جابر والد على يعود: أي. أيب: غندر صحفه. وسلم عليه اهلل

                   

  املنكر ــ57  

 التفردا حيملُ  ال تعديله                   غدا راو   به الفرد واملنكر         

 :نوعان هو

 .الضعف شديد هو: أي ،غلطه فحش أو فسقه ظهر راو به تفرد الذي احلديث هو: األول

 النظر نزهة يف حجر ابن اعتمده الذي وهذا الصدوق او الثقة رواه ملا خمالفا الضعيف رواه ما هو: والثاين

 أرجح هو ملن قبولامل خمالفة هو الشاذ أن بينهما الفرق لكن ،منه أرجح هو ملن الراوي خمالفة يف الشاذ مع يتفق: الثاين والنوع
 .منه أرجح هو ملن الضعيف فمخالفة املنكر وأما ،منه

 .موقوفا هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن الزهري عن حديثا سعد بن الليث روى لو :مثال

 هليعة ابن ديثح على فنحكم مرفوعا هريرة أيب عن سعيد عن الزهري عن الضعفاءـ أحد هليعةـ بن اهلل عبد احلديث هذا وروى
 .الثقة خالف ضعيف ألنه منكر بأنه

 . جدا الضعيف قسم من هو: حكمه

 املوضوع احلديث ــ43

 املوضوع فذلك النيب على                    املصنوع املختلق والكذب      

 .وسل م عليه اهلل صلى النيب إىل ونسبه الكذابني أحد وافرتاه اخرتعه ما هو :املوضوع

 يعين ،صقالل هو الذي الوضع من مأخوذ: وقيل. املرفوع عكس ،املنازل أدىن يف ألنه بذلك مسي ،الوضاعة من مأخوذ هو: قيل
 ".رالنظ نزهة" كتاب يف حجر ابن رجحه الذي هو األخري وهذا ،وسلم عليه اهلل صلى بالنيب إلصاقه واضعه حاول

 .واحد معناها مرتادفات فهي واملكذوب ،واملخرتع ،واملختلق ،املصنوع: فيه ويقال 

 .حاله وبيان منه التحذير سبيل على إال أبدا روايته جيوز ال انه على العلماء أمجع :حكمه

 



 "النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي   كذب من" وسلم عليه اهلل صلى النيب عن تواتر وقد

 الرتكيب عيفض: أي ـ ركيك احلديث يكون بأن وإما ،بذلك فيقر حياكم بأن وإما ،مثال تاب لو الواضع بإقرار إما: الوضع يعرف
 ذم فيه أو حمرم اللإح أو مباح حترمي فيه حديث يأيت كأن السنة لصحيح أو للقرآن مناقضا يكون أو ،املعىن أو اللفظ يف سواء ـ

 .ذلك وحنو عمر أو بكر أليب مثال

 :منها متعددة الوضع على احلاملة األسباب

 ترغبهم أو ،املنكرات لفع من وختوف ،اخلريات فعل يف الناس ترغب أحاديث يضع كمن ،يزعمون فيما تعاىل اهلل اىل التقرب -6
 يف عباس بنا عن ،عكرمة عن لك أين من: له قيل فقد ،عصمة أبو مرمي أيب بن نوح فعل كما عليه واإلقبال القرآن قراءة يف

. إسحق بن مدحم ومغازي ،حنيفة أيب بفقه واشتغلوا ،القرآن عن أعرضوا قد الناس رأيت: فقال. ؟ سورة سورة القرآن فضائل
 .بالقرآن للعناية الناس يعود كي: يعين. حسبة فوضعتها

  

 اهلل نعمة ذكره آخر وحديثا" كفر فقد شك من ،البشر خري علي" كحديث الروافض ويفعل فعل كما للمذهب االنتصار -5
 فانظر. اهلل أحبه اهلل وأبغض عليا أحب ومن ،اهلل أبغضه عليا وأبغض اهلل أحب من: "النعمانية األنوار كتاب يف الرافضي اجلزائري

 متكنوا أن أهنم معلوم ،تعلى اهلل من أكثر اآلل يقدسون أهنم حقيقة وهذه. امللة من اخلروج إىل البدع أهل ببعض الغلو يصل كيف
 !!!عنه فواع ورمبا ،عنه خففوا البيت بآل استجار وأن ،ضربا يزيدونه باهلل استجار فإن ،يضربونه وجعلوا سين من

  

 "له دين ال له تقية ال من: "حديث وكذلك -4

  

: علماؤنا الق لذا. الكايف يف الكليين رواه...." علي ووالية ،واحلج ،والصوم ،والزكاة الصالة: مخسة اإلسالم أركان:" وحديث -3
 مل إن مريالض بتأنيب أو ،باإلمث يشعر رمبا منهم الواحد كذب لو الناس عامة ألن البسيطة؛ وجه على األمم أكذب الروافض

 .قربة أعظم يف أهنم يعتقدون فإهنم ،هم إال مسلما ؛ يكن

 فيه ،عليه قفتو  فيما صحيفتني حنو مطول حديث وهو" جابر يا نبيك نور اهلل خلق ما أول" حديث الصوفية غالة وضع وكما
 .فقط صدره وأبقوا ،الزيادات حبذف مروجوه فقام ،بطالنه على تدل اليت الكثري الشيء السخيفة واملعاين الركيكة األلفاظ من

  

 ،بعدي نيب   ال النبيني خامت أنا: " حديث إىل عمد حيث الزندقة على املصلوب سعيد بن حممد فعل كما اإلسالم يف الطعن -2
 الطائفة نيب األفاك الزنديق ذلك من واستفاد ،النبوة مدعي أمام الطريق يفسح أن ذلك من أراد" اهلل يشاء إن إال" فيه فزاد

 



 املذهب وهذا ،القادياين محدأ لغالم ينتسبون فهم. العاملية واملاسونية ،بريطانيا تدعمهم ،تبث فضائية وعندهم ،القاديانية األمحدية
 والفاطمية ةوالقرامط والباطنية واخلُريمية الباَبكية خرج فارس فمن. واإلحلاد الزندقة مذاهب مجيع حال هو كما الفرس مصدره

 يف بعضه ظهر وإن ،فارس مصدره كله والروافض الشيعة وكذلك ،ذلك وغري والبهائية والدرزية العلوية والنصريية واإلمساعيلية
 .الفرس مصدره البالء ذلك فكل ،وغريها العراق

  

 يف غريهمو  والبيضاوي والزخمشري والواحدي الثعليب ذكره الذي ،سورة سورة   القرآن فضائل حديث املوضوعة األحاديث ومن
 .تفاسريهم

 :خطأ   املوضوع ومن

 العمل وصد قه القلب يف وقر ما اإلميان     -

 باألركان وعمل باجلنان وتصديق باللسان إقرار االميان     -

 عليكم يوىل تكونوا كما     -

 رمحة أميت اختالف     -

 اهتديتم اقتديتم بأيهم كالنجوم أصحايب     -

 .وسلم عليه اهلل صلى بالنيب آدم توسل قصة     -

 ساملا   اهلل لقي عاملا قلد من     -

 إسرائيل بين كأنبياء أميت علماء     -

 الشهداء دم من أرجح العلماء مداد     -

-      

 :فيه املصنفات أشهر

 اجلوزي البن الكربى املوضوعات  •

 للسيوطي املصنوعة الآللئ  •

 حممد بن علي: وامسه الكناين َعر اق البن الشريعة تنزيه  •

 احلديث خمتلف ــ46

 



  

 بينهما اجلمع إمكان مع مبثله املعارض املقبول احلديث هو: تعريف

 ُمِصح على مُمِرض يورد ال"  :وسلم عليه اهلل صلى قوله ،هريرة أيب وحديث(. م خ" )طرية وال عدوى ال"  هريرة أيب حديث: مثاله
 .العدوى تنتقل لئال ؛ الصحيحة اإلبل صاحب على املريضة اإلبل صاحب يورد ال :أي( م" )

 (خ")األسد من فرارك اجملذوم من فر  "  هريرة أيب حديث مع

 .األعضاء تساقط إىل أحواله أشد يف يؤدي مرض واجلذام

 ،وتأثريه طبعهب جيري ذلك أن من اجلاهلية أهل يعتقده كان ما نفي على حيمل: الصالح ابن قال كما االول احلديث يف فالنفي
 .املخالطة عند لذلك سببا جعله تعاىل اهلل أن أخرب والثاين

 األمراض يف مشاهد وه ما ذلك على والدليل ،فال وإال أثرت شاء فإذا ،وتقديره اهلل مبشيئة بل بطبعها تؤثر ال فالعدوى: قلت
 كثري ففي. امالزك كمرض وذلك. آخرين أفراد سالمة مع ،آخر فرد إىل فرد من أحيانا الواحد البيت يف العدوى انتقال من املعدية

 أن على دليل كذل فكل ،العدوى تلك من ايضا فرد من أكثر ينجو ولكن. األسرة من ثالث ورمبا ثان فرد إىل ينتقل األحيان من
 .اهلل هو احلقيقي املؤثر

 :السيوطي قال

 تنافر فال اجلمع وأمكن                  آخر منت  نافاه إن واملنت

 عدوى وفر   للطبع فالنفي                 عدوى ال مع يورد ال كمنت

  

 .واملنسوخ الناسخ إىل نصري احلديثني بني اجلمع ميكن مل فان: فائدة

 فمن متعددة وهي ،الرتجيح وجوه من بوجه بينهما الرتجيح إىل نصري ،ذلك وغري التاريخ معرفة عدم بسبب ذلك ميكن مل فإن
 :ذلك

 .اآلخر على اإلسنادين احد يتميز كأن ،القوة حيث من الرتجيح -

 من أهنما مع قان؛واإلت احلفظ يف كمالك ليس بشري بن فهشيم ،واحدة مرتبة يف ليسوا الصحيح فرواة ،الرواة حال إىل ويعود
 .الستة رجال

 .مشهور والثاين ،واحد طريق له أحدمها يكون بأن ،احلديثني ألحد الطرق وبكثرة -

 .حنوهاو  اإلجازة على السماع فريجح ،والتحمل الرواية وبصيغة -

 



 .اجلمهور عند العام على للخاص والرتجيح -

 ركعتني لصالة ببس هو مثال   املسجد كدخول السببية الصالة جواز واخلاص ،العصر وبعد الصبح بعد الصالة عن كالنهي فالعام
 نصلي ،راهةالك وقت يف جنازة حضرت لو وكذا[. م خ( ]ركعتني يركع حىت جيلس فال املسجد أحدكم دخل إذا) :جابر حلديث

 .ندعها وال عليها

 .وغريه الشافعي عند ركعتني يصلي أن فله ،وضوءه املسلم جدد لو وكذلك

 .القياس او الصحابة بعض فعلُ  أو احلديثني ألحد القرآن ظاهرُ  يشهد كأن وذلك بالقرائن والرتجيح -

 .الباب هدا يف ضخمة موسوعة وهو ،للطحاوي اآلثار مشكل شرح كتاب احلديث خمتلف يف صنف ما أحسن: فيه املصنفات

 أمجع: أي .بينهما أؤلف ،فليأتين ،ذلك وجد فمن وجه كل من متعارضان صحيحان حديثان يوجد ال: خزمية ابن قال: فائدة
 .احلديثني بني

  

 واملنسوخ الناسخ ــ45

 :السيوطي قال

 خبطاب شرع حكم رفع احلد يف               والصواب بيان أو رفع النسخ        

 ما لتنق أي الكتاب نسخت: يقال ،النقل وهو ،آخر معىن وله ،أزالته أي الظل الشمس نسخت: يقال ،االزالة: لغة النسخ
 .فيه

 .متأخر شرعي حبكم ،متقدم شرعي حكم رفع: اصطالحا

 :منها بأمور النسخ يعرف

 اهلل صلى اهلل رسول قال: قال( 731) مسلم اإلمام عند بريدة كحديث وذلك بذلك وسلم عليه اهلل صلى النيب تصريح -6
 "فزوروها القبور زيارة عن هنيتكم كنت: " وسلم عليه

 .شيء أيسر وهو ،واحد نص يف صريح نسخ فهذا -

 :بالنسخ الصحايب تصريح -5

 حديث هوو (. خز ن د" )النار مست مما الوضوء تركُ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من األمرين آخرَ  كان: جابر قول: مثاله
 واحد نص يف أيضا وهو صحيح

 



  

 (ه ن ت د")واحملجوم احلاجم أفطر: "مرفوعا أوس بن شداد حديث: مثاله: التاريخ معرفة -4

 .صحيح وهو ،شواهد له

 (خ" )صائم وهو احتجم وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: "عباس ابن حديث نسخه

 .الوداع حجة يف عباس ابن وحديث الفتح يوم كان ذلك أن شداد حديث طرق بعض يف جاء فقد

 (هـ 263) احلازمي موسى بن حملمد واملنسوخ الناسخ يف االعتبار: كتاب فيه املصنفات أفضل

 .أيضا للطحاوي اآلثار مشكل وشرح

 والشواهد املتابعات ــ44

 ،واحدا الصحايب يكون ان بشرط ،فوقه فمن شيخه شيخ او شيخه على غريه فيه تابع حديثا يروي الذي هو: الباء بكسر ـ املتاِبع
 .معىن او لفظا لألوىل موافقة الثانية الرواية كانت وسواء

 تامة متابعة تسمى املباشر الشيخ على واملتابعة -

. عمر ابن عن نافع عن مالك عن قتيبة احلديث هدا وروى ،عمر ابن عن نافع عن ،مالك عن حديثا الليثي حيىي روى إذا: مثال
 .مالك على الليثي تابع قتيبة الن تامة متابعة فهده

 .الباء بكسر متابعا والثاين ،الباء بفتح متابَعا يسمى ،الليثي: أي واألول

 الليثي تابع فيكون مرع ابن عن نافع عن عيينة بن سفيان عن محله لكن ،قتيبة املتقدم احلديث روى لو: القاصرة املتابعة مثال
 .نافع وهو ،شيخه شيخ على

 .ومتابعات طرق فهي األحاديث من حديث يف واحد صحايب عن الروايات كثرت مهما: فائدة

 .املسألة هذه يف الراجح هو هذا ،الشاهد فهو الصحايب تغري فإن -

 عند الشهود يف احلال هو كما آخر صحايب عن لكن باملعىن او باللفظ غريه حديث يوافق راو رواه الدي احلديث هو: فالشاهد
 .لألول يشهد آخر رجل من بد ال ،القاضي

 تفطروا وال هلاللا تروا حىت تصوموا ال" رمضان هالل على الكالم يف مرفوعا عمر ابن عن دينار بن اهلل عبد عن مالك روى: مثاله
 .ومسلم والبخاري مالك أخرجه" ثالثني العدة فاكملوا عليكم غم فإن ،اهلالل تروا حىت

 "ثالثني شعبان عدة فأكملوا عليكم غمي فإن: "........مرفوعا هريرة أيب عن البخاري حنوه وروى 

 



 .عمر ابن حلديث شاهد هريرة أيب فحديث

  

  

  ،احلديث نقل أنواع ــ43

 التحمل: العلماء ويسميه

 ووسائل طرق بعدة الشيوخ عن احلديث يؤخذ

 :ثالثة وهي أمهها على وسنقتصر ،مثانية أهنا وغريه الصالح ابن ذكر

 .التحمل انواع أعلى وهو كتاب من أو حفظه من كان وسواء الشيخ لفظ من السماع: األوىل

 .لكذ وحنو أخربين – حدثين: مثل ذلك سوى يستخدم أن وجيوز السماع صيغ أرفع وهي مسعت: هبا الرواية صيغة

 وأنت غريك أقر  أو أنت قرأت وسواء ،الشيخ على القرآن التلميذ يعرض كما. العرض: هلا ويقال ،الشيخ على القراءة: الثانية
 .كتاب من أو حفظك من قرأت وسواء ،تسمع

 .مسعا وأنا فالن على قر : تقول غريك قرأ وإن. فالن على قرأت: تقول الشيخ على أنت قرأت إن: هبا الرواية صيغة

 .عليه قراءة فالن أخربنا: وكذلك ،عليه قراءة فالن حدثنا: تقول أن وجيوز

 مروياتك أو الستة الكتب أو الصحيحني أو املوطأ يف أجزين: الطالب له فيقول بالشيخ الطالب يلتقي أن: وصورهتا اإلجازة: الثالثة
 أو مرويايت يف تكأجز : الشيخ فيقول يقرأ مل أم الستة الكتب وسائر البخاري صحيح من بعضا عليه التلميذ قرأ وسواء ،مثال

 .ذلك وحنوِ  ،الستة الكتب أو مؤلفايت

 .معني يف ملعني جييز ان أقواها أنواع واإلجازة

 .ذلك وحنوَ  ،التسعة الكتب أو ،الستة الكتب لك أجزت أو ،املوطأ كتاب لك أجزت :الشيخ يقول أن مثل 

 .االسم هبذا الطلبة من عدد عنده ويكون ،التونسي أمحد بن حممد أجزت: الشيخ قال لو ،املعني وغري

 أو الدارقطين نسن أو الدارمي سنن أو ،األربع السنن من كتاب أي ندري فال ،السنن بكتاب أجزتك: يقول بأن املعني غري ويف
 .البيهقي سنن

 وهي ،العموم ىعل إجازة فهذه! املسلمني أجزت أو ،الفالين البلد أهل أجزت: يقول فكان ،اإلجازة يف توسع املتأخرين وبعض
 .ضعيفة

 



جاز إجازةُ : اإلجازة أنواع ومن
ُ
 .يل أجيز ما لك أجزت أو ،جُمازايت لك أجزت: الشيخ يقول أن مثلُ  ،امل

 واقعال هو كما ،إجازة ذلك أخذ بل ،شيخه من األحاديث هذه الشيخ يسمع مل: يعين ،اإلجازة على اإلجازة: هلا يقال وهذه
 .مساع غري من اإلجازة ،األيام هذه يف غالبا

 والبيهقي عيمن وأبو البغدادي اخلطيب استخدامه من وأكثر. أنبأنا: املتأخرون وجوز ،فالن يل أجاز: هي باإلجازة الرواية صيغة
 .كثري وغريهم

 :ذلك فمن ،خاص معىن هلا لفظة كلو  ،خمتصرة   كلمات   الكتب بعض يف جند قد :تنبيه

 :السيوطي قال

 أخربنا أنا] مث [ودثنا            ونا ثنا حدثنا وكتبوا               

 حدثنا على قسها حدثين                وأخنا   وأبنا  وأرنا              

 انفرد ما وقيل صح ِمن فقيل          سند حتويل عند حا وكتبوا             

 أجود أصال اخلط يف وحذفها         تفرد أو ثنا مع فا   قا  وقال             

 كال لكن ،إسناد إىل إسناد من التحول هبا واملراد كثريا ، مهاوغري  والنسائي مسلم اإلمام يستخدمها لفظة هيو  (ح) كذلك و
 (.حا) القراءة أثناء هبا وينطق. واحد صحايب يف أو ،غالبا واحد شيخ يف يلتقي اإلسنادين

 رواه ديثكح. هبا تنطق أن احلديث متلي كنت إذا لك يستحب لذا ،نطقا   مقدرة لكنها ،خطا حمذوفة هي" قال" لفظ كذلك
 ابن حدثنا: قال ،افعن حدثنا: مالك قال: تقول فأنت. وسلم عليه اهلل صلى النيب عمر، ابن حدثنا ،نافع حدثنا: فيه فقال مالك
 .قال: لفظ تضيف. وأنبأنا أخربنا، يف وكذا. وسلم عليه اهلل صلى النيب عن: قال ،عمر

  

 األقران رواية ــ42

 وانتخه حقا فاعرفه مدبج                        أخه عن قرين كل روى ماو       

  .الفنون هذه معرفة يف واجتهد اجلد ساعد عن مش ر: أي ،النخوة من مأخوذ

 طبقة من وخشي عن أخذوا أو ،معينني شيوخ عن األخذ يف وتشاركوا والداهتم تقاربت الذي الواحد اجليل هم األقران :تعريف
  .سلمة بن ومحاد زيد بن ومحاد وشعبة والثوري واألوزاعي كمالك وذلك ،أيضا واحدة

                               .األقران رواية فهو ،اآلخر عنه يرو ومل ،اآلخر عن القرينني أحد روى فإن

 



 .زيد بن أسامة عن ،هريرة أيب رواية: الصحابة يف مثاله

 .رباح أيب بن عطاء عن ،الزهري :التابعني يف مثاله

 .مالك عن ،األوزاعي :التابعني تابع يف مثاله

 .املديين علي عن ،حنبل بن أمحد :التابعني تابع تابع يف مثاله

 .القرين أو ،األقران رواية: له يقال فهذا

 .اآلخر عن واحد كل يروي بأن ،الرواية القرينان يتبادل أن هوو  :املدبج له يقال آخر نوع وهناك

 يروى وزاعيواأل ،األوزاعي عن ،مالك يروى أو ،عنه يروى وأسامة ،زيد بن أسامة عن هريرة أبو يروى بأن لكن ،السابقة كاألمثلة
 .ذلك حنوو  ،مالك عن

  

 األصاغر عن األكابر رواية ــ41

 ،مالك تلميذه نع ،األنصاري سعيد بن حيىي رواية مثل ،العكس يكون وأحيانا ،الكبري عن الصغري رواية هي الرواية يف األصل
 .خزمية ابن عن أو ،السراج العباس أيب تلميذه عن البخاري رواية ومثل

  

 األبناء عن اآلباء رواية ــ41

 الصالتني بني مجع سلمو  هعلي اهلل صلى النيب أن ،العباس بن الفضل ابنه عن سلمو  عليه اهلل صلى النيب عم العباس رواية: مثاله
 .البغدادي اخلطيب ذلك ذكر. باملزدلفة

 عليه هللا صلى النيب أن ،أنس عن ،الزهري عن ،وائل بن بكر ابنه عن ،داود بن وائل رواية من الرتمذي أخرجه ما: آخر مثال
 .والشعري القمح مدقوق من يتخذ طعام: والسويق. ومتر بسويق صفية على أومل وسلم

 ألصلا هو ما خالف يكونو  ،ذلك يقع قد بل ،الرواة أحد من خطأ ذلك أن ُيظن ال أن املتقدمة؛ الثالثة األنواع هذه وفائدة
 .الرواية يف

  

  

 



 

 الرواة من اجملاهيل ــ46

 العراقي قال

 جمعول ثالثة على وهو           اجملهول يقبل هل واختلفوا :         

 ...األكثر ورديه           فقط راو   له من عني جمهول             

  

 .أحوال ثالثة هل فهذا. بكالمهم حيتج ممن ،والتعديل اجلرح أئمة من أحد جيرحه أو يوثقه مل من هو الرواة من اجملهول :تعريف

 .واحد راو سوى عنه يرو مل من وهو ،العني جمهول: األول

: أي. ينهع جهالة زالت اثنان عنه روى من ألن ،الباطن خفي الظاهر عدل وهو ،اثنان عنه روى من هوو  ،احلال جمهول: الثاين
 هذا أئمة من إمام بنص إال اخلفاء هذا يزول وال. األمر حقيقة يف: أي. الباطن خفي مازال لكنه ،الظاهر حيث من معروفا صار

 .عدالته على الشأن

 .الضعيف قسم من قبله والذي فهذا

 .أحيانا   املستور أو ،احلال جمهول: الثاين القسم على حجر ابن ويطلق

 اجملهول من وأنه ،املتقدم الثاين للقسم تبع أنه ،املتقدمني أكثر فعند ،فأكثر ثالثة أي ،مجع عنه روى من يف خالف هناك: تنبيه
 .عدالته على إمام بتنصيص إال جهالته تزول وال ،حجة غري وأنه

 كالشيخ عاصرينامل وأكثر ،واهليثمي كاملنذري بعدهم ومن واحلاكم شاهني وابن والعجلي حبان ابن: منهم طائفة حديثه وقبل
 .وغريهم األرناؤوط القادر عبد الشيخ وشيخنا األرناؤوط وشعيب واأللباين شاكر أمحد

 ثالثة له ،نهمم أحد جيرحه ومل ،بكالمهم احملتج والتعديل اجلرح أئمة من أحد يوثقه مل الذي الراوي أن: ذلك من لنا فتلخص
 ،فأكثر ثةثال عنه روى وإن ،ضعيف أيضا اجلمهور عند فهو اثنان عنه روى إن ،ضعيف فهو فقط واحد عنه روى إن: أحوال

 .املعاصرين وعامة ،املتأخرين من وكثري املتقدمني بعض عند مقبول فهو

  

  

 



 

 املبتدع رواية ــ47

 .وخالقهما موجدمها أي( األرضو  السماوات بديع: )تعاىل اهلل قال ،واإلجياد واالخرتاع اإلنشاء: لغة االبتداع 

 قال ،وسلم عليه اهلل صلى بوفاته الدين مت وقد ،العمل أو االعتقاد يف سواء ،كملو  مت أن بعد الدين يف اإلحداث هو: اصطالحا
 .السنة خيالف ما على البدعة تطلق وغالبا   ،نزل ما أواخر من اآليات هذه وكانت...( دينكم لكم أكملت اليوم) تعاىل اهلل

 :نوعان والبدعة

 ،القرآن يف والوقف بالقدر والقول واإلرجاء القدمي كالتشيع وذلك ،كفر إىل يؤدي ال عمل أو اعتقاد كل وهي :مفسقة بدعة
 روى لو :مثال. تهبدع يؤيد حديثا روى إن إال روايته قبلت صدوقا أو ثقة منهم كان من فهؤالء ،خملوق غري الو  خملوق يقول فال

 .يرد بل ،حديثه يقبل فال ،ذلك وحنو ،املتعة نكاح فضل أو اآلل فضل يف حديثا الشيعي

 القول كذلكو  ،السنة أهل يكفر أو ،الصحابة يكفر أو زيادة أو فيه نقص أو القرآن بتحريف يعتقد من مثل :مكفرة وبدعة
 القول وأ ،وأصر جادل أحد ناقشه وإذا ،ينفعونو  يضرون أهنمو  منهم الغوث طلبو  القبور بأهل واالستعانة ،الوجود بوحدة
 الباطنيةو  كاإلمساعيلية: اإلمامية عن تولد وما ،عشرية االثنا اإلمامية الرافضة ذلك يف ويدخل ،معظمها أو السنة مجيع بإنكار

 تقبل ال كذلك ،دالر  هو وأمثاهلم هؤالء عن الرواية فحكم ،األمحدية القاديانيةو  والبهائية والدرزية العلوية والنصريية القرمطية
 فهم كذلك؛ يسوال وهؤالء اهلل، خياف طائعا   مسلما   يكون أن الشاهد يف يشرتط ألنه ذلك؛ وحنوِ  واألموال احلقوق يف شهاداهتم

 .أدبارهم على وارتدوا ،امللة من خرجوا لكن ،لإلسالم ينتمون كانوا األصل يف

 .مكفرة؟ غريَ  بدعا   املبتدعة عن رواية   الصحيحني يف هل :سائل يسأل قد :تنبيه

 ،االعتقاد مسائل يف هلؤالء رويا ماو  ،منهم األتقياء الثقات رواية مسلمو  البخاري انتقى قدو  ،كثرية ليست لكنها ،نعم :اجلواب
 .أعلم واهلل ،ذلك وحنو الرتهيبو  والرتغيب األخالق يف ذلك ُجل بل ،بدعتهم يؤيد فيما أو

 والوقف والرفع واإلرسال الوصل تعارض -33 

 النيب ذكر يزيد أو ،موصوال فيصريَ  ،املرسل يف الصحايب ذكرَ  يزيد كأن وذلك ،السند يف زيادة   أكثرُ  أو راو   يزيد أن هو: تعريف
 .مرفوعا فيصري ،وسلم عليه اهلل صلى

 حلديثا رفع من كذلك ،الصحايب ذكر السند يف زاد قد يكون احلديث وصل من ألن ،السند يف الزيادة باب من ذلك ويعد
 .وسلم عليه اهلل صلى النيب ذكر السند يف زاد قد يكون

 .القرائن حبسب وذلك ،أحيانا وترد ،أحيانا تقبل بل ،مطردة قاعدة يوجد ال: الزيادة هذه حكم

 



  

 :كثرية ذلك يف واألمثلة

 ".بويل إال نكاح ال: "موسى أيب حديث: الوصل ترجيح مع واإلرسال الوصل تعارضِ  مثالُ 

 ،األشعري موسى أيب نب بردة أيب عن ،السبيعي إسحاق أيب عن ،وغريهم شريك والقاضي يونس وأبوه يونس بن إسرائيل رواه فهذا
 .مرفوعا أبيه عن

 .واملوطأ الصحيحني سوى واملسانيد السنن أصحاب خرجه

 موصوال رواه عنهما واةالر  فبعض ،أيضا الثوريو  شعبة على اختلف لكن ،مرسال بردة أيب عن ،إسحاق أيب عن والثوري شعبة ورواه
 املديين ليع عن تصحيحه احلاكم وروى ،اخلطيب نقل كما البخاري بصحته وحكم وصله رجح واحلديث. موسى أيب بذكر

 .الذهلي حيىي بن وحممد

 .وشعبة الثوري على فيه اختالف مع ،حقيقة ثقة من أكثر هم بل الثقة زيادة قبلت فههنا

  

 :الوقف ترجيح مع ،والرفع الوقف تعارض مثال

: حامت ايب ابن الق".  أجره يعلم حىت األجري ُيستأجر أن هنى أنه" وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ،اخلدري سعيد أيب حديث
 سعيد أيب عن ،النخعي إبراهيم عن ،سليمان أيب بن محاد عن ،سلمة بن محاد رواه وقد ،احلديث هذا عن زرعة وأبا أيب سألت
 من أحفظ وريالث ألن موقوف؛ الصحيح: زرعة أبو فقال. موقوفا ؟ سعيد أيب عن ،إبراهيم عن ،محاد عن ،الثوري ورواه. مرفوعا

 .سلمة بن محاد

 حكمهاو  املنت يف الثقة زيادة -36

 .أكثر وأ ،مجلة   أو واحدة كلمة الزيادةُ  كانت سواءَ  زيادة فيه فيزيدَ  ،غريه رواه قد حديثا الثقة يروي أن هي: تعريف

  

 :أقسام ثالثة إىل الزيادة هذه الصالح بن عمرو أبو قسم: حكمها

 .الشاذ حبث وتقدم ،الشاذ قبيل من وهي ،الرد فحكمها. الثقات رواه ملا معارضة خمالفة تقع أن: األول

 ،مستقل حبديث فردهت حكم يف ألهنا ،مقبولة فهي ،منه أرجح هو ممن غريه رواه ملا خمالفة غري الزيادة هذه تكون أن: الثاين القسم
 .غريه حيفظه مل ما حفظ أنه على زيادته حتملو 

 "مرات سبع فليغسله أحدكم إناء من الكلب شرب إذا: "حديث مثاله

 



 .مالك طريق من الشيخان خرجهو  ،مرفوعا هريرة أيب عن ،األعرج عن ،الزناد أيب عن مالك رواه هكذا

 طريق يف الثقات أحد سهرمُ  بن علي زاده" فلريقه" فلفظ" مرار سبع ليغسله مث ،فلريقه أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا" بلفظ وورد
 ما تنجس على لد بغسله أَمر ملا ألنه ،عليها تدل مالك رواية بل ،مالك رواه ملا خمالفة غري هذه فزيادته ،هريرة أيب عن ،آخر
 .أريق إذا إال اإلناء غسل ميكن ال إنه مث. فيه

 هذا يف زيادةفال". بالرتاب أوالهن" :فيه فزاد ،مرفوعا هريرة أيب عن ،سريين بن حممد عن ،آخر طريق من مسلم أخرجه كذا و
 .مقبولة الثقة من احلالة

  

 أخرجه حديث مثل قمطل تقييد الزيادة يف يقع بأن ذلكو  ،العلم أهل فيه اختلف فهذا ،املرتبتني بني كان ما: الثالث القسم
 "اإلقامة يوتر وأن األذان يشفع أن بالل أُمر" :قال أنس عن مسلمو  البخاري

 "اإلقامة إال" أنس عن ،قالبة أيب عن ،أيوب عن ،عطية بن مِساك زاد

 التثنية يذكر فلم ،أيوب عن الناس رواه :11ص احلديث علوم يف احلاكم قال. 416 مسلم عندو  135 البخاري عند الزيادة هذه
 .ثقة وهو ،مساك إال ،اإلقامة يف

 ،املالكية إال مهور؛اجل عند مرات أربع فهو ،أوله يف التكبري إال ،مرتني لفظة كل تكرر األذان ألفاظ أن احلديث هذا معىن: قلت
 .هذا مساك زيادة ألجل ،مرتني تكرر فإهنا" الصالة قامت قد" لفظةِ  سوى واحدة؛ مرة لفظة فكل اإلقامة أماو 

 .وطائفة ومالك حنيفة أبو هبا يأخذ ملو  ،العلماء من طائفةو  الشافعي الزيادة هبذه وأخذ

 فيهو  عامرفو  عنه ،ِحَراش بن رِبعي عن ،األشجعي مالك أيب طريق من مسلم عند حذيفة حديث يف جاء ما الباب هذا ومن
 "َطهورا تربتهاو  مسجدا األرض يل وجعلت"

 ."هوراوطَ  مسجدا األرض يل وجعلت" وفيه... قبلي أحد يعطهن مل مخسا أعطيت"  جابر عن الصحيحني يف واحلديث

 حنيفة أبو وأما. غبار عليه شيء أو بالرتاب إال التيمم عندهم يصح فال ،احلديث أهل أكثرو  وأمحد الشافعي بالزيادة أخذ أيضا
 يكن مل وإن ،ذلك وحنو والرخام كاحلجر ،األرض من أصله شيء بكل التيمم جيوز عندمها بل ،القيد هبذا يأخذا فلم ،ومالك

 .الصنعة تلحقه ال أن املالكية اشرتط لكن ،غبار عليه

  

  

  

 



 

 احلديث ألفاظ غريب -35

 .وبيان شرح إىل حتتاج غامضة ألفاظ من احلديث منت يف يقع ما هو: تعريف

 :منها متعددة ،الغريبة األلفاظ معاين بيان طرق

 :مرفوعا   مطِعم بن جبري كحديث ذلكو  ،سلمو  عليه اهلل صلى النيب يفسرها أن -6     -

 ،قدمي لىع الناس حيشر الذي احلاشر أناو  ،الكفر به اهلل ميحو الذي املاحي أناو  ،أمحد وأنا ،حممد أنا ،أمساء مخسةَ  يل إن"     -
 .(م خ" )أحد بعده ليس الذي العاقب أناو 

 (م خ" )حدأ جبل مثل: قال القرياط؟ وما: قيل. قرياط فله عليها يصلى حىت اجلنازة تبع من: "هريرة أيب وحديث     -

 .دونه فمن كالصحايب رواته أحد أن من تفسريه يكون أن -5     -

 ".البطلة تستطيعها وال ،حسرة وتركها ،بركة أخذها فإن ،البقرة سورة اقرأوا: "أمامة أيب حديث مثل وذلك

م بن معاوية قال  .مسلم أخرجه. السحرة البطلة أن بلغين :رواته أحد سالي

 .التعبد التحنث :الزهري قال. العدد ذوايت الليايل حراء غار يف يتحنث فكان: الوحي َبدء يف عائشة املؤمنني أم حديث وكذلك

 .موغريه حجر وابن والنووي وعياض واملنذري كاخلطايب السنة كتب شراح أحد قبل من تفسريه يكون أن -4     -

 .احلديث غريب كتب إىل الرجوع -3     -

 .اللغة كتب إىل الرجوع-2     -

 :الغريب يف املصنفات أشهر 

 .سالم بن القاسم عبيد أليب احلديث غريب-6     -

 .للزخمشري الفائق -5     -

 ،بعده من األئمة اعتمده لذا الباب؛ هذا يف كتاب خري وهو. 131سنة املتوىف األثري البن احلديث غريب يف النهاية-4     -
 .شرحه لنفاسة ،كتابه يف كامال أدرجه العرب لسان كتاب صاحب األفريقي منظور ابن إن بل

  

  

 



 

 واملفرِتق املتِفق -34

 :أمثلة. أشخاصهم وختتلف ولفظا خطا ،فصاعدا آبائهم وأمساء الرواة أمساء تتفق أن: تعريف 

 :آبائهم وأمساء أمساؤهم اتفقت من

 .الَعروض صاحب سيبويه شيخ أوهلم االسم هذا يف اشرتكوا أشخاص ستة ،أمحد بن اخلليل

 .خليل أيب ريَ غ أمحد امسه من وسلم عليه اهلل صلى نبينا بعد وجدوا فما املفتشون فتش: املربد العباس أبو قال: فائدة

 .واحد عصر يف كانوا أربعة   ،محدان بن جعفر بن أمحد: وأجدادهم ا بائهم وأمساء أمساؤهم اتفقت من

 موسى امسه متأخر والثاين ،حبيب بن امللك عبد وهو تابعي األول ،اثنان ،اجَلوين عمران أبو: فقط ونسبتهم كناهم اتفقت من
 .البصري سهل بن

  

 واملختِلف املؤتِلف -33 

 تفسري يف آخر ولق ويف قول، يف( قريش إليالف: )تعاىل قوله املعىن هذا ومن. والتالقي االجتماع وهو ،االئتالف من مأخوذ: لغة
 .واعتادوه ألفوه ما: أي: اآلية

 .لفظا وختتلف خطا األنساب أو الكىن أو األلقاب أو األمساء تتفق أن: اصطالحا

م: أمثلة  .الصحايب سالم بن اهلل عبد: منهم بالتخفيف مخسة   إال الالم بتشديد أكثره ،وسالم سال 

 .األنصار يف والثاين قريش يف مستخدم األول ،وَحرام ِحزام     -

 البصري ذكوان بن َعَسلُ  وهو ،رجال إال ،األول النوع من والكل ،وَعَسل ،السني وسكون ،العني بكسر -ِعْسل     -

 :ذلك فمن ،فقط واملوطأ الصحيحني يف تقدم ما بعض ضبط: فائدة

 أيب واسم ،يارس أيب بن وسيار ،سالمة بن سيار: أيضا وفيهما ،يسار الكتابني يف ما وسائر ،البخاري شيخ حممد والد بشار
 .وردان سيار

 وُبسر. صحايب ملازينا ُبسر بن اهلل عبد :وهم ،بالسني فإهنم ،أربعة سوى ،ِبْشر: صورة على جاء واملوطأ الصحيحني يف ما مجيع
 .الدييلي حمجن بن وُبسر احلضرمي اهلل عبد بن وبسر سعيد بن

 .جارية بن ويزيد قدامة بن جارية: ومها اثنني سوى ،حارثة: الثالث الكتب هذه يف ما كل

 



 .ِحراش: فهو ،ربعي والد سوى ،ِخراش: فيها ما كل

 .باخلاء فهو ،الضرير معاوية أبا خازم بن حممدَ  إال حازم أبو أو حازم: فيها ما كل

 .الصلت ابن وهو زُييد إال املوطأ يف وليس ،اليامي احلارث بن زُبيدُ  إال الصحيحني يف ليس

 العلماء يف وهو ،لعراقا يف بلدة إىل فنسبة ،اهلمذاين وأما مينية، قبيلة مهدان إىل نسبة املهلة بالدال – اهلمداين: فيها ما مجيع
 .املتأخرين

 .الصالح ابن مقدمة إىل فلريجع املزيد أراد ومن

 

 املتشابه -32

 .األمساء وختتلف باءاآل أمساء تتفق بأن العكس أو ،خطا ال ،لفظا اآلباء أمساء وختتلف وخطا لفظا الرواة أمساء تتفق أن: تعريف

 .بفتحها عقيل بن وحممد ،العني بضم -ُعقيل بن حممد: أمثلة

 .النعمان بن وُسريج ،النعمان بن ُشريح

 .بريجُ  بن وحممد ،ُحنني بن حممد: مثل ،حرفني أو حبرف األب اسم يف واختلف ،االسم يف اتيفق ما ،املتشابه ومن

 .عمرو بن مرة ،مرة بن عمرو ،األسود بن ويزيد ،يزيد بن األسود: مثل ،األمساء يف والتأخري التقدمي ومنه

 .هـ312 املتوىف ،ماكوال بن اهلل هبة علي نصر أليب اإلكمال: أحسنها كثرية األحباث هذه يف املصنفة الكتب

  

 املدلسني طبقات -31

 .التدليس إىل ُنسب من كل أحاديثِ  يف يُتوقفَ  لئال مراتب إىل املدلسني العلماءُ  قس م لقد

 يف مفردا   جزءا   حجر ابن صنف مث ،املراسيل كتابه يف العالئي تبعه مث ،احلاكم هو مراتب إىل املدلسني تقسيم يف تكلم من وأول
 :وهي ،مراتب مخس وجعلهم املدلسني أمساء

 عروة بن وهشام األنصاري سعيد بن كيحىي ،املدلسني يف يعد أن ينبغي ال حبيث ،جدا   نادرا   إال يدلس مل من: األوىل املرتبة
 .عقبة بن وموسى

 ،الصحيح يف هل وخر جوا تدليسه األئمة احتمل فهذا ،ثقة عن إال يدلس ال أو ،التدليس قليل وكان إماما   كان من :الثانية املرتبة
 .عيينة كابن يصرح مل وإن

 



 كأيب ،حديثهم قبل وبعضهم ،صرحوا ما إال حديثهم من األئمة بعض يقبل مل فهؤالء ،التدليس من أكثر من :الثالثة املرتبة
 .بشري بن وهشيم جريج وابن السبيعي إسحق

 الضعفاء عن وكثرته دليسهمت لغلبة بالسماع فيه صرحوا مبا إال حديثهم من بشيء حُيتج ال أنه على األئمة اتفق من: الرابعة املرتبة
 .املغازي صاحب إسحاق بن وحممد مسلم بن والوليد احلمصي الوليد بن كبقية ،واجملهولني

 هليعة كابن ،اعبالسم صرحوا وإن مردود فحديثهم ضعفا   التدليس وزادهم التدليس سوى آخر بأمر ُضع ف من: اخلامسة املرتبة
 .الكويف عمارة بن واحلسن األسلمي حممد بن وإبراهيم

 

 الثقات من عمره آخر يف خلط من معرفة ــ31  

 معني بن قول يف سلمة بن محاد وكذا االختالط، قبل زيد بن ومحاد وشعبة الثوري منه مسع قدو  السائب، بن عطاء: منهم 
 االختالط بعد منه مسعوا الرواة وباقي والطحاوي،

 أيب بن سعيد وكذلك اجلُريري، إياس بن سعيد ومنهم. االختالط قبل منه والثوري شعبة ومساع ،الس بيعي إسحاق أبو ومنهم
 أن ه حنبل بن أمحد ذكر م،مها بن الرزاق وعبد. التوأمة موىل نَبهان بن وصاحل عتبة، بن اهلل عبد بن الرمحن عبد واملسعودي ،َعروبة
 .ذلك قبل ألفه املصنف كتابه لكن هـ566: تويف وقد ،بعدها ماو  مائتني عام تغري وأن ه ،يلق ن فكان عمره، آخر يف عمي

 فأحلت جدا، ااستنكرهت أحاديث الرزاق، عبد عن الد بَري، إبراهيم بن إسحاق عن الطرباين، روى فيما وجدت: الصالح ابن قال
 .ننيس سبع أو ست وللدبري الرزاق عبد مات: احلريب إبراهيم قالو  جدا، متأخر منه الدبري مساع فإن   ذلك، إىل أمرها

  

 الصحابة معرفة -31 

 على ومات ـ4 .به مؤمنا ـ5. وسلم عليه اهلل صلى النيب لقي من ـ6 هو :الصحايب: 666ص النظر نزهة يف حجر ابن قال
 .األصح على رد ة ختللت وإن ،اإلسالم

: به مؤمنا: بقولناو  كتوم،م أم ابن اهلل عبد: ومنهم ،العميان خيرج تعريفهم ففي. رأى من هو: قوهلم من أوىل باللقي والتعبري: قال
 وعبد جحش بن اهلل كعبيد ،ارتد مث أسلم من خيرج اإلسالم، على ومات: بقولناو  هلب، وأيب جهل كأيب كافرا، لقيه من خيرج

 بالروم وحلق عمر الفةخ يف ارتد مث   الفتح، يوم أسلم خلف، بن أمي ة بن وربيعة ُحبابة، بن ِمقَيسَ  :السخاوي زاد خطل، بن اهلل
: قلت. أخته كرب أبو وزوجه رجع، مث   الكندي، قيس بن األشعث كقصة ذلكو  ردة، ختللت لوو  :وبقولنا :حجر ابن قال. تنصرو 

 .الفزاري بدر بن وعيينة األسدي وطليحة التميمي حابس بن واألقرع

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب منزلة لشرف وذلك الصحبة، اسم رؤية رآه من كل   فأعَطوا العلماء توسع: 471 ص صالح ابن وقال

 



 :العراقي قال

 تثب ت ملو  طالت إن وقيل       صحبة ذو مسلما   النيب رأى               

 لوو  صاحب قول أو تواتر      او باشتهار   الصحبة وتعرف               

 ................عدول وهم       قُبال عدل وهو اد عاها قد               

  

م منهم، أحد عدالة عن يسأل ال أن ه وهي ِخِصيصة، بأسرهم للصحابة: الصالح ابن قال  والسنة كتابال بنصوص معد لون ألهن 
 وسطا أم ة جعلناكم كذلك و: )قالو  .663 عمران آل( للن اس أخرجت أمة خري كنتم: )تعاىل اهلل قال. به يُعتد   من وإمجاع
 635 البقرة (الن اس على شهداء لتكونوا

 نفسي والذيف أصحايب تسب وا ال: "سعيد أيب حديث[  م خ]  السنة ويف .حينئذ املوجودين مع خطاب وهذا :الصالح ابن قال
 .الكف ملء هو والنصيف"  نصيفه الو  أحدهم مد   بلغ ما ذهبا أحد مثل أنفق أحدكم ان   لو بيده،

  

 املكثرون

              دخال من ال قيل عدول وهم                         ..........ادعاها قد.  

           الصديقة  عمر ابن أنس                       ستة واملكثرون ،فتنة يف 

 احلقيقة يف والبحر أكثرهم                       هريرة أبو  جابر البحر 

 جرى قد عمرو وابن الزبري وابن                      عمرا وابن وهو فتوى أكثر

  كلهشا  َمن وال مسعود ابن ليس                         العبادلة بالشهرة عليهم

  

 وأبو أنسو  اس،عب ابنو  جابر،و  وعائشة، عمر، ابنو  هريرة، أبو: وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الرواية أكثروا ستة: أمحد قال
 عنهم اهلل ضير  ،وعلي مسعود بن اهلل وعبد العاص بن عمرو بن اهلل وعبد اخلدري سعيد أبو وكذلك اهـ.حديثا أكثرهم هريرة

 .أمجعني

  

  

 



 

 العبادلة

 عمرو ابنو  الزبري ابنو  عمر ابنو  عباس ابن: قال العبادلة؟ من: ألمحد قيل 

 الراجح: قلت. همعلم إىل احتيج حىت ُعم روا وهؤالء موته، تقدم مسعود ابن ألن: البيهقي قال .ال :قال مسعود؟ فابن: له قيل
 .الصحابة كبار من فهو ،مسعود ابن أما. وفياهتم وكذلك متقاربة والداهتم ،واحد جيل ألهنم

 .اهلل عبدَ  يسمى ممن الصحابة من مائتني حنو :صالح ابن قال 

   

 الصحابة علماء كبار

 الدرداء أيبو  تثاب بن وزيد أيب  و  وعلي   عمر: ستة إىل انتهى الصحابة علم وجدت: األجدع بن مسروق الشهري التابعي وقال 
 .مسعود وابن

  

  العراقي قال

 نُبال كبار أصحاب ستة       إىل العلم انتهى مسروق وقال           

 علي   مع اهلل عبد عمر         أيب   مع الدرداء أيب زيد               

  

 الكوفة، أهل عضَ ب إال علي؛ على عثمان تقدمي على السلف مجهور مث   السنة، أهل بإمجاع عمر مث   ،الصديق بكر أبو :أفضلهم
 .حنيفة وأيب كالثوري معظمهم رجع لكن

 مث عمر مث حدا  أ بكر بأيب نعدل ال وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف كنا: قال عمر ابن عن السنن وأصحاب البخاري أخرج
 .عثمان

  

  

    

 

 



 

 الصحابة مراتب

 .ضوانالر  بيعة أهل مث   أحد، أهل مث   البدريون، مث   العشرة، باقي مث   األربعة، اخللفاء هم الصحابة طبقات أفضل 

 

 الصحابة من أسلم من أول

 ومن كرب أبو الرجال من أسلم من وأول ،فيه مرية ال الذي احلق القول هو هذا ،خدجية األوىل املؤمنني أم مطلقا أسلم من أول 
 .حارثة بن زيد العبيد ومن علي الصبيان

  

 .بعدها: وقيل. 633: سنة تويف. واثلة بن عامر الطفيل أبو: اإلطالق على موتا   آخرهم

 .يزيد بن السائب: وقيل ،سعد بن سهل: وقيل جابر، باملدينة مات من وآخر

 بن اهلل عبد مبصرو  أمامة، أبو أو بسر، بن اهلل عبد وبالشام أوىف، أيب بن اهلل عبد وبالكوفة أنس، بالبصرةو  عمر، ابن ومبكة
 عنهم اهلل رضي الكوعا بن سلمة األعراب يف بالباديةو  ثابت، بن رويفع وبإفريقية زياد، بن اهلِرماس باليمامةو  جزء، بن احلارث
 .أمجعني

  

 :العراقي قال

 األكثر وهو  عثمان  وبعده        عمر مث   الصديق واألفضل            

 مالك عن جا الوقف وقول قلت       ُحكي قد خلف هوو  فعلي أو            

 املرضية  فالبيعة فأحد        فالبدرية  الباقون  فالستة            

  مائة عام   مات الطفيل أبو         ِمْرية بغري  آخرا ماتو             

  

            

  

 



 

 التابعني معرفة -36

 .املسيب بن وسعيد العطاردي رجاء وأبو حازم أيب بن قيس: مثل التابعني كبار :األوىل الطبقة 

 بن أسعد امةأم كأيب سنني، مخس دون كان بأن – يدركه ملو  أي – سلمو  عليه اهلل صلى النيب حياة يف ولد من هم: الثانية
 .الشجرة عند لوداعا حجة يف ولد ،الصديق بكر أيب بن وحممد. طلحة أيب بن اهلل وعبد اخلوالين إدريس وأيب َحنيف بن سهل

  

 عليه يالقوه مل هنمأل هلم، صحبة وال وأسلموا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وحياة اجلاهلية أدركوا الذين وهم: املخضرمون وهناك
 الصحابة، من نظرائهم عن قطعوا أي القطع، وهي اخلضرمة، من مأخوذ: الصالح ابن قال كما االسم وهذا. والسالم الصالة
 عثمان وأبو ميمون نب عمرو: منهم. الصحبة هلم لتكتب سلمو  عليه اهلل صلى النيب إىل يرحلوا مل لكن آنذاك، أحياء كانوا حيث

 .سلمة بن شقيق وائل وأبو قيس بن واألحنف اخلوالين مسلم وأبو النهدي

  

 اهلل عبد بن اهلل بيدوع زيد بن وخارجة الزبري بن وعروة حممد بن القاسمو  املسيب ابن: وهم ،السبعة الفقهاء التابعني أكابر ومن
 .يسار بن سليمانو  املسعودي عتبة بن

 .الرمحن عبد بن بكر وأب: وقيل ،عمر بن اهلل عبد بن سامل وقيل عوف، بن الرمحن عبد بن سلمة أبو: قيل: فيه خمتلف والسابع

 .البصري احلسن: رةالبص أهل وعند ،القرين أويس الكوفة أهل وعند املسيب، ابن هو البالد وعامة املدينة أهل عند التابعني وأفضل

 .ُهجيمة امسهاو  ،الصغرى الدرداء وأم ُزرارة بن أسعد بن الرمحن عبد بنت وعمرة سريين بنت حفصة :وأعلمهن التابعيات وأفضل

 شيخ هو بل ،شهاب نب مسلم بن حممد الزهري اإلمام هو التابعني ويف هريرة، أبو هو للصحابة بالنسبة احلديث يف املؤمنني أمري
 .األمة وعلماء فقهاء

  

  األلقاب معرفة -37

 :أمثلة. أبيه واسم بامسه يعرف مما أكثرَ  به؛ يعرف بعضهم صار حىت العلم أهل بعض على اللقب غلب

 .الرؤية ضعف والعمش ،الشهري الكويف اإلمام مهران بن سليمان: األعمش

 تويف ،تشيعه مع ،القدرية: أي املعتزلة كبار من وهو ،عينيه يف بروز: أي جحوظ بسبب بذلك لقب ،حبر بن عمرو: اجلاحظ
 .522: سنة

 



 وأكثر ،عليه شغبواف البصري احلسن عن حبديث فحدثهم ،البصرة قدم جريج ابن أن ذلك وسبب ،البصري جعفر بن حممد: غندر
 .بعده واحد غري به لقب مث. غندرا املشغب يسمون احلجاز وأهل ،غندر يا اسكت: فقال عليه التشغيب من جعفر بن حممد

 .شعبة تلميذ وغندر ،املتقدم غندر تلميذ وهو ،البخاري شيخ ،بشار بن حممد: بندار

 .ذاكرته يف واختزنه احلديث مجع الذي أنه هنا واملراد ،للغالء البضائع خيزنون الذين التجار: والَبنادرة

 فائقة عةبسر  األحاديث يستحضر حبيث ،حفظه لشدة صاعقة لقب ،البخاري شيوخ أحد ،الرحيم عبد بن حممد: صاعقة
 .كالصاعقة

 ،البخاري شيوخ حدأ نعيم أبو به فمر ،ظهره فطينوا ،بالطني الصبيان مع يلعب كان ،احلضرمي جعفر أيب لقب: ُمطني       -
؟ يا العلم جملس حتضر ال مالك: له وقال  !.مطنيي

  

 واألخوات اإلخوة معرفة -23 

 .بإخوة ليسوا ومن إخوة هم من خالله من يعرف خاص فن هو

 .أبيهم اسم احتاد مع بإخوة ليسوا ،دينار بن ومالك ،دينار بن وعمرو ،دينار بن اهلل عبد: مثل 

 .اخلطاب ابنا ،وزيد ،عمر: الصحابة يف لالثنني مثال

 .مكة فتح إىل عقيل إسالم تأخر ،طالب أيب بنو ،وعقيل وجعفر ،علي: الصحابة يف للثالثة مثال

 .السمان صاحل أيب بنو ،وصاحل وحممد اهلل وعبد ُسهيل: التابعني أتباع يف لألربعة مثال

 .آخرهم عن حدثوا ،ُعيينة بنو ،وإبراهيم وحممد وعمران وآدم سفيان: التابعني أتباع يف للخمسة مثال

 صاحبة بسريين هلم ةصل ال ،البصرة أهل من وهم ،سريين بنو ،وكرمية وحفصة ومعبد وحيي وأنس حممد: التابعني يف للستة مثال
 .ثابت بن حلسان وسلم عليه اهلل صلى النيب وهبها فتلك ،القبطية مارية

 .حممد وأشهرهم ،حفصة وأصغرهم ،معبد أكربهم

 ومل مهاجرون حابةص كلهم ،مقرن بنو ،اهلل وعبد الرمحن وعبد وسنان وسويد وعقيل ومعقل النعمان: الصحابة يف للسبعة مثال
 .أحد املكرمة هذه يف يشاركهم

  

  

 



 

 والعلماء الرواة من املوايل معرفة -26

 التاء بكسر األول – املعَتقو  واملعِتق واحلليف والناصر واملنعم والسيد املالك: منها ،متعددة معان على ويطلق ،موىل مجع: املوايل
 .املعاداة ضد واملواالة. بفتحها والثاين

 :ثالثة وأنواعه

ء موىل وهو ،فريوز نب سعيد امسه تابعي وهو ،الطائي ـ والتاء الباء بفتح ـ الَبخرتي أيب مثل ،العني بفتح: الَعتاقة موىل  ألن ،طي 
 .فأعتقه طيء من كان سيده

: أي موالهم احلنظلي ياملروز  املبارك بن اهلل عبد ،رياح بين من امرأة موىل كان ،ِمهران بن رُفيع امسه التميمي الرياحي العالية أبو
 .العرب من ،حنظلة بين موىل

 .باحللف ريشق لتيم موايل وهم ،محرييون أصبحيون وقبيلته فهو ،التيمي األصبحي أنس بن مالك كاإلمام: احللف موىل

 اليمان يدي ىعل أسلم املغرية جده لكن ،العرب من وهم ،اجلعفيني إىل ُنسب ،موالهم اجلُعفي البخاري كاإلمام: اإلسالم موىل
 .خبارى حاكم اجلعفي أخنس بن

 .عباس ابن موىل ـ امليم بكسر ـ مقسم مثل ذلكو  ،إياه للزومه فالن موىل: قيل ورمبا

 ،مبصر حبيب أيب بن يديز  ،بالبصرة احلسن ،باليمن طاوس ،مبكة عطاء: املوايل إىل البالد أكثر يف الفقه صار ،العبادلة موت وبعد
 .حتصيله يف اجتهد من حيوزه العلم أن يدل وهذا ،كثري وغريُهم ،خبراسان مزاحم بن الضحاك ،بالشام مكحول

  

 معها؟ نتعامل كيفو  ماهي؟ اإلسرائيليات -25

 من ينقلون ما روأكث. علمائهم عرب أو والنصارى، اليهود من األقدمني كتب عرب إلينا املنقولة واملعلومات األخبار هي: تعريف
 ،ذلك وغري هابيلو  قابيل وقصة وحواء آدم وخلق الكون خبلق يتعلق ما فيه ،التوراة من األول القسم وهو ،التكوين ِسفر: كتاب
 .املعلومات تلك يف غنيا قي ما مرجعا لكان عليه طرأ الذي التحريف ولوال

 عمرو بن اهلل عبد نع البخاري أخرج حيث ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى النيب وجهنا فقد اإلسرائيليات، مع التعامل كيفية أما
 متعمدا علي   كذب ومن ،حرج وال إسرائيل بين عن وحدثوا ،آية ولو عين بلغوا" :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن العاص، بن

 ". النار من مقعده فليتبوأ

 



 اإلسالم ألهل ربيةبالع ويفسروهنا بالعربانية التوراة يقرؤون الكتاب أهل كان: قال هريرة أيب عن مسلم وكذا 1416 البخاري وأخرج
 (.إليكم أنزل وما يناإل أنزل ماو  باهلل آمن ا: )وقولوا ،تكذبوهم وال الكتاب أهل تصدقوا ال" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال

 املدينة،ب قريش من رهطا حيدث سفيان أيب بن معاوية مسع أنه الرمحن عبد بن محيد عن 5461 ومسلم 1416 البخاري وأخرج
 ليهع لنبلوا ذلك مع كنا وإن الكتاب، أهل عن حيدثون الذين احملدثني هؤالء أصدق من كان إن: فقال األحبار كعب وذكر

 .الكذب عليه جربنا قد: أي. الكذب

 واضح لكن اب،الكت أهل عن التحديث جواز وسلم عليه اهلل صلى النيب أحاديث من فيفهم كثرية، البحث هذا يف واألخبار
 يدل بدليل الإ أيضا نكذهبا وال صدقها على الدليل يقوم أن بعد إال نصدقها فال حذر، على منها نكون أن الثاين احلديث من

 .كذهبا على

 :مراتب ثالث على وننزهلا ،والسنة الكتاب أصولنا على نعرضها أن اإلسرائيليات يف القول وخالصة

 عن ،6643 ومسلم. 5333 البخاري أخرج كما عاشوراء، يوم كصيام وذلك وثبوته، بصدقه الدليل شهد ما: األوىل املرتبة 
 تصومونه؟ الذي ومالي هذا ما: هلم فقال عاشوراء، يوم صياما اليهود فوجد املدينة قدم وسلم عليه اهلل صلى النيب أن   ،عباس ابن

 اهلل رسول فقال مهنصو  فنحن ،هلل شكرا موسى فصامه وقومه، فرعون وغر ق وقومه، موسى فيه اهلل أجنى عظيم يوم هذا: فقالوا
 ".بصيامه وأمر فصامه، منكم مبوسى وأوىل أحق حنن: سلمو  عليه اهلل صلى

 .مشهور حديث فهو متقاربة، بألفاظ وغريهم معاوية حديث ومن موسى أيب حديث ومن عائشة حديث من الشيخان وأخرجه

 .صدقهاب وشهد ثب تها، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن   صحت اإلسرائيليون نقلها اليت املعلومة هذه أن   الشاهد

 روا،فذك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل اليهود جاء: قال عمر ابن عن 6177 ومسلم 4142 البخاري أخرج: ثانية واقعة
 كذبتم :سالم بن اهلل عبد فقال وجيلدون، نفضحهم: فقالوا الرجم شأن يف التوراة يف جتدون ما: فقال زنيا، منهم وامرأة رجال أن  
 وما قبلها ما قرأف الرجم، آية على يده يقرأ الذي وضع الرجم، بآية مر وا إذا حىت فقرؤها فنشروها بالتوراة فأتوا الرجم فيها إن

 "فرمجا هبما فَأَمر الرجم، آية فيها فإذا يده، فرفع يدك، ارفع" :سالم بن اهلل عبد فقال ،بعدها

 .مشهور حديث فهو ،موسى أيب حديث ومن ،عازب بن الرباء حديث من مسلم وخرجه

 اهلل صلى النيب املعلومة هذه تثب   فقد ،األيام تلك يف ثابتة التشريع يف معلومات فيه مازال لكن احملرفة، توراهتم يف جاء خرب فهذا
 .ذلك وبني الوحي، جلاءه صحيحة غري كانت فلو وسلم، عليه

  

 األخبار مثل لم،وذلكللع أو للواقع مناقضا أو السنة، أو ،للكتاب خمالفا   كان بأن هوبطالن بكذبه الدليل شهد ما: الثانية املرتبة
 داود كقصة ،والتاريخ اءاألنبي وقصص التفسري كتب يف بعضها ودخل ،هلا أصل وال يروجوهنا األنبياء عصمة يف طعن فيها اليت

 



 كذهبم وكذلك ،دهبع من امرأته ويتزوج يقتل كي اجليش مقدمة يف وجيعله الغزو يف دائما يرسله كان وأنه قادته، أحد امرأة مع
 ،الدود هأكل حىت منفرا، مرضا مرض وأنه أيوب وقصة ،هارون أخاه قتل بأنه موسى واهتامهم ،ساحرا كان وأنه سليمان على

 الناس من رائبالض جييب ،الطريق يقطع ،عشا را   رجال كان وأنه سهيل: له يقال اليمن أهل من رجل وقصة الكناسة، على وألقي
 بكوكب يعرف ،شهابا اهلل فمسخها امللكني فتنت اليت املرأة الزُّهرة قصة وكذلك. ُسهيل بنجم يعرف الذي هو جنما، اهلل فمسخه
 .املردودة اإلسرائيليات من ذلك فكل ،ذلك وحنو الزُّهرة،

 حصل احلوت، ركحت فإذا حوت، ظهر على األرض إن: كتبهم يف جاء كما قوهلم أيضا   وللواقع للعلم املناقضة اإلسرائيليات ومن
 .والزالزل األرضية اهلَز ات

 اهلل فكذهبم العجل، فيها عبدوا اليت األيام بعدد ،أيام سبعة سوى عذب ولو حىت اليهودي يعذب لن -اليهود أي – وقوهلم
 تقولون أم عهده اهلل خيلف فلن عهدا اهلل عند أختذمت قل معدودة أياما إال النار متسنا لن وقالوا: )فقال ،افرتاءهم عليهم ورد تعاىل
 (.63 البقرة(. )تعلمون ال ما اهلل على

  

 على يذكر أن بأس ال لكذ فمثل ،جمملة القرآن يف جاءت اليت املعاين لبعض تفصيل أو توضيح أو عربة فيه ما: الثالثة املرتبة
ا يذحبوها، أن أمروا اليت البقرة كقصة وذلك التوضيح أو العظة سبيل  صاحلا، رجال كان اهاأب وأن   يتيمة، لفتاة ِملكا كانت وأهن 
: وقيل ،فلسطني أرض من ةالرمل مدينة يف وكانت كربت، مث   صغرية، عجلة سوى البنته يرتك فلم اخلري، أبواب يف ماله ينفق وكان

 فأغىن كثريا، ماال فطلب ،البقرة مثن يف الفتاة عم فساوموا فقط، فيها توجد البقرة تلك يف املطلوبة األوصاف فكانت األردن، يف
 حتت الذي املال هلما اهلل حفظ وكيف الكهف، سورة يف اليتيمني بقصة لذلك ويستأنس أبيها، صالح بسبب الفتاة هذه اهلل

 .اجلدار

 ذكر وعلى ،ذلكب تسميتهما على جممعة األقدمني كتب لكن العلم بامسهما القرآن يف يذكرا مل ،وهابيل قابيل آدم ابين وكقصة
 َبدء يتناول التوراة من االول القسم وهو ـ التكوين سفر يف جاء كما ،هبا التزوج من هابيل ومنع بأخته قابيل استئثار وهو السبب

 .ـ ذلك وحنو اخللق

 ورد ما كوكذل يسريا، زمنا إال يكن مل ووضعها محلها أن   ،وغريه عباس ابن عن جاء كما مرمي، قصة يف روي ما بعض وكذلك
 فاكهة من الشتاء يفو  الشتاء، فاكهة من الصيف يف عندها فيوجد موامسها، غري يف وفواكه وعشيا، بكرة رزقها يأتيها كانت أهنا

 .الصيف

 بشكل العلم أو ة،السن أو للقرآن مناقضة يف داخال وليس القدرة، يف وداخل الص ديقة، هلذه اهلل إكرام يف داخل وحنوه هذا فمثل
 .فيها نكارة ال معلومات من ذلك وغري بعزرائيل املوت ملك تسمية وكذلك. عام

 .والتواريخ األنبياء وقصص التفسري كتب إىل فلريجع ذلك، مثل من املزيد أراد ومن

 



  

 احلديث كتابة -24 

 والعلم احلديث ةكتاب كره من فمنهم ،احلديث كتابة يف ـ التابعني وكبار الصحابة أي ـ األول الصدر اختلف: الصالح ابن قال 
 .ذلك أجاز من ومنهم ،حبفظه وأمروا

 وروينا ،التابعنيو  الصحابة من مجاعة يف سعيد وأيب موسى وأبو ثابت بن وزيد مسعود وابن عمر: ذلك كراهة عنه روينا وممن: قال
" فليمحه القرآن غري شيئا عين كتب ومن ،القرآن غري شيئا عين تكتبوا ال: "قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن سعيد أيب عن

 .مسلم أخرجه

 .والتابعني ابةالصح من آخرين مجع يف عمرو بن اهلل وعبد وأنس احلسن وابنه علي: فعله أو ،ذلك إباحة عنه روينا وممن: قال

 .الكتابة جواز فيها مشهورة نصوص ثالثة عندنا: قلت

 عندنا أن زعم من: فقال الناس خطب أنه علي عن متعددة طرق من 6413 مسلمو  666 البخاري أخرجه: علي خرب: األول
 أسنان: فيها: رواية ويف – العقل: فيها – سيفه ِقراب من صحيفة فأخرج. كذب فقد ،الصحيفة وهذه اهلل كتابَ  إال نقرأه شيئا
 واحدة املسلمني ةذمو  .ثور إىل عائر بني ما حرم املدينةو  ،بكافر مسلم يقتل وال ،األسري َفكاك: أيضا   فيهاو  ،اجلراحاتو  اإلبل

 .نيأمجع والناس واملالئكة اهلل لعنة فعليه ،مواليه غري إىل انتمى أو ،أبيه غري إىل ادعى منو  ،أدناهم هبا يسعى

  

 اسالن خطب سلمو  عليه اهلل صلى النيب أن ،هريرة أيب حديث من 6422 مسلمو  665 البخاري أخرجه: شاه أيب خرب: الثاين
 اكتبوا: "سلمو  عليه اهلل صلى فقال ،اخلطبة هذه يل اكتب ،اهلل رسول يا شاه أبو له يقال اليمن أهل من رجل فقام ،مكة فتح يف

 .باإلسالم اهلل أكرمهو  ،باليمن كان ،فارسي أصل من هو". شاه أليب

 .العاص بن عمرو بن اهلل عبد خرب: الثالث

 عليه اهلل لىص النيب من مسعته شيء كل أكتب كنت: قال ،عنه طرق من اخلطيبو  الطرباينو  احلاكمو  داود أبوو  أمحد أخرج فقد
 ،الكتابة عن فأمسكت الق .الرضاو  الغضب يف يتكلم سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول إن :قالواو  ،قريش من املشيخة فنهتين سلمو 
 إال منه خيرج ما – مهف إىل أشارو  – بيده نفسي فوالذي اكتب: "فقال ،ذلك له فذكرت ،سلمو  عليه اهلل صلى النيب لقيت مث

 ".حق

 عن صحابةال عموم هنى: أي. اخلصوص على واإلذن ،العموم على النهي محل هو الظاهر، يف املتعارضة األحاديث بني واجلمع
 .القبائلو  األعراب إىل وسلم عليه اهلل صلى ورسائله ككتبه وذلك. خاصة حاالت يف لبعضهم وأذن الكتابة،

 



 يكتب كان صحابةال من الكثري ألن بالقرآن، اختالطه من اخلشية هي احلديث كتابة من وسلم عليه اهلل صلى منعه يف والعلة
 األحاديث عضب الصحابة يُلحق أن السالم عليه فخشي والعظام، واحلجارة واخلشب اجللود من هلم تيسر ما على السور بعض
 ومجع عثمان عهد كان فلما احلديث كتابة من منع فلذا هذا، من هذا مييز فال الزمن، عليه يطول مث القرآنية، السور ببعض

 عهد يف فجمع احلديث بتدوين املصلحة ترجحت ذلك عند. األم باملصحف يعرف واحد، مصحف على الناس ومجع القرآن،
 .األول القرن آخر ،العزيز عبد بن عمر

 الشيخ آداب -23

 :منها ،نبيلة بصفات يتصف أن حامله فعلى تعاىل هلل طاعة وهو شريف، علم احلديث علم

 عمر حديث ريمهاوغ الصحيحني ففي ذلك، حنو أو الشهرة أو الرياسة حب ليجتنبو  تعاىل، هلل وإخالصها النية تصحيح: أوال
 ..".بالنيات األعمال إمنا" :عنه اهلل رضي

 .به حيدث أن قبل ومذاكرته احلديث حفظ يف جيتهد أن: ثانيا

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن والتبليغَ  احلديث نشرَ  مهه يكون أن: ثالثا

 أوىل هو ملن سحيف أن فعليه مدرس، وكل اجلمعة خطيب يتناول وهذا. لعلمه أو لسنه منه، أوىل هو من حبضرة حيدث أال  : رابعا
 .منه

 .ملتأخرةا العصور يف شائعا كان كما غريه إىل الذهاب عليه حيظر أن ال ،العلم أهل من غريه إىل الطالب يرشد أن: خامسا

 أراد ذاإ كان أنه مالك عن الصالح وابن اخلطيب روى فقد. وأدب ووقار هيبة يف التحديث حالة الشيخ جيلس أن: سادسا
 رسول حديث أعظم أن أحب: قال ذلك؟ يف له فقيل. حدث مث وهيبة، بوقار جلوسه من ومتكن حليته سرحو  توضأ احلديث،

 .سلمو  عليه اهلل صلى اهلل

 فمن: قال ،"النيب وتص فوق أصواتكم ترفعوا ال آمنوا الذين أيها يا: "تعاىل قوله وتال ،زجره جملسه يف صوته أحد رفع إذا وكان
 .صوته فوق صوته رفع فكأمنا ،سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث عند صوته رفع

 .بعض دون الطلبة من بعضا وكالمه بعنايته خيص الو  ،مجيعا احلاضرين على يُقبل أن: سابعا

 .باحلال يليق دعاء مع ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على والصالة اهلل على والثناء واحلمد بالتسمية الدرس يفتتح أن: ثامنا

 .احلال حسب على أو ،موجز بشكل ولو ،خفية معان أو غريبة ألفاظ من به حيدث ما يوضح أن: تاسعا

 .وحاهَلم يتناسب مبا حيدثهم بل احلاضرين وأفهام عقول حتتمله ال ما جيتنب أن: عاشرا

 .رسولهو  اهلل ُيكذ ب أن أحتبون ،يعرفون مبا الناس حدثوا: قال علي عن البخاري أخرج فقد

 



 .فتنة ملبعضه كان إال عقوهلم تبلغه ال حديثا قوما مبحدث أنت ما: قال مسعود ابن عن صحيحه مقدمة يف مسلم وخرج

 أو ،ذلك يف العلماء اختالف يذكر وأن والقدر القضاء يف مباحث يف العامة من أكثرُه جملس يف حيدث أن املناسب غري فمن
 واملتكلم احملدث علىف ،ذلك وحنو ،الواحدة املسألة يف واختالَفهم العلماء أقوال يستعرضَ  أو ،النصوص من املتشابه على يتكلمَ 

 .احلاضرين حال حبسب املوضوع خيتار أن والواعظ

  

 والعلم احلديث طالب آداب -22

 :يلي ما يديه بني يقدم وأن حسنة بصفات يتصف أن الطالب على جيب

 أراد ملن ديثاحل طلب من أفضلُ  هو عمال أعلم ما :"قال الثوري عن الرب عبد وابن اخلطيب روى. تعاىل هلل النية إخالص: أوال
 ."به اهلل

 .حيمله الذي العلم هذا مع احلال يتناسب كي احلميدة، بالصفات واالتصاف الفاضلة باألخالق التخلق: ثانيا

 األخالق حماسن يفو  هبا يقومَ ف الفضائل ويف عنه، فينتهيَ  هني ويف به، فيأيتَ  واجب أمر يف احلديث من يسمعه مبا يعمل أن: ثالثا
 .زكاة للمال كما احلديث زكاة فذلك هبا، فيتصف

 حديث مائيت كل من اعملوا احلديث، زكاة أدوا احلديث أهل يا: "قال الصويف احلايف احلارث بن بشر عن الصالح ابن ذكر 
 .به فاعمل احلديث حفظ أردت إذا: وكيع وقال ."أحاديث خبمسة

الئي قيس بن عمرو وقال
ُ
 .أهله من تكن به فاعمل اخلري من شئ بلغك إذا: امل

 .القومي املنهج على السريو  والسداد التوفيق يسأله وأن والعلن، السر يف تعاىل اهلل يتقي أن: رابعا

 .االنتفاع أسبابو  العلم إجالل من فذلك جفائه على ويصرب ويوقره وأن ،شيخه حيرتم أن: خامسا

 أو االتصاالت وال ألسئلةا عليه يكثر فال. الوالدين بر بعد الطالب على بر   ـ كثريا   به انتفع ،زمنا   الطالب الزمه الذي ـ وللشيخ
 .ذلك منه الشيخ طلب إن إال الزيارات

: طريقتان وهناك ذلك الطالب يبني بأن بأس فال الشيخ، أخطأ إن بل الطلبة، بنيو  بينه فيما الشيخ أخطاء إظهار من وليحذر
 على وجيب. لشيخا وبني بينه ذلك يكون بأن السر  : والثانية. الئقة بطريقة ولكن ،ذلك يتقبل الشيخ كان إن ،العلن: األوىل
 .فيه وقع لذيا اخلطأ ويبني التايل، الدرس يف أو نفسه الدرس يف كان سواء ذلك عن يرجع أن ،أخطأ قد بأنه تأكد لو الشيخ

 .الوسطية بل ،تفريط وال إفراط فال ،الشرعية الضوابط ضمن يكون الشيخ احرتام أن لُيعلم: تنبيه

 



 املخالفات يف أو ،واخلطأ لالزل يف وقع مهما عليه يُعرتض وال ينتقد وال يُراجع ال حبيث الشيخ تقديس من اخللف لبعض وقع وقد
 :بعضهم قال حىت ،والبدع

 العلماء أو لسلفا طريقة من وليس ،مردود وغلو شطط فهذا" .غاسله يدي بني كامليت معلمه يدي بني يكون أن للمريد ينبغي
 .الراسخني

 صلى حني ،الصالة يف السهو خرب يف ،هريرة أيب وعن حصني بن عمران عن وغريمها الصحيحني يف املشهور احلديث ذاك ومعلوم
 أقصرت اهلل رسول اي: اليدين ذو له فقال املسجد من باخلروج هم مث ركعتني العصر أو الظهر صالة وسلم عليه اهلل صلى النيب

 .احلديث... نسيت؟ أم الصالة

 هذا يف واألمثلة. لسهوا سجديت وسجد صالته فتمم وعاد ذلك تقبل بل ،اهلل رسول وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب ينزعج فلم
 .كثرية الباب

 بطريقة ميازحه أو عهم املزاح من يكثر أو شراب أو طعام يف فيتقدمه والقرين الصديق منزلة شيخه ينز ل أن للطالب ينبغي ال كما 
 .علمه من يستفيد فلن فضال للشيخ ير يكن مل إذا الغالب يف الطالب ألن ،الئقة غري

 األنصار نساءُ  اءالنس نعم: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن البخاري صحيح ففي والسؤال، العلم أخذ يف يستحي ال أن: سادسا
 .الدين يف يتفقهن أن احلياء مينعهن كان ما

 .دونه هو وعمن مثُله، هو وعمن فوقه، هو عمن يكتب حىت الرجل ينبل ال :وكيع وقال

 .التكرب وعدم العلم طلب يف التواضع عليه ينبغي وكذلك

 .مستكربو  مستحي: اثنان العلم ينال ال :جرب بن جماهد قال :العلم كتاب يف البخاري قال

 .البالد يف يرحل مث بلده، من أخرى مدن يف مث مدينته، يف مث بلدته، يف والعلم احلديث جبمع يبدأ أن: سابعا

 به ليحوز غريه عن اخلري مينع وال الطلبة، من غريه ينصح أن متثبت بشيخ أو مفيدة علم مبجالس َظفر إن الطالب على: ثامنا
 .لنفسه حيب ما له حيب وأن أخاه، ينصح أن التوفيق عالمات ومن لؤم، فإنه وحده

 العلم من بالصحيح العمل عليه وكذلك ليجتنبه، السقيم يعرف وأن به، ليعمل الصحيح يعرف أن الطالب على ينبغي: تاسعا
  .والضعيفة املرجوحة األقوال يدع وأن

 األربعني حبفظ ثالم فيبدأ. احلديث من تيسر ما مث تيسر، ما أو أوال الكرمي القرآن حبفظ يبدأ أن العلم طالب على جيب: عاشرا
 صحيح كتاب من فظاحل إىل ينتقل وإال واألحكام، الفقهية باألحاديث عناية له إن للمقدسي العمدة كتاب إىل ينتقل مث النووية،

 املعلقاتِ  أسقطو  املكرر، وألغى األسانيد حذف مؤلفه فإن أيسر، وهو ،فحسن للبخاري، الزيبيدي خمتصر حفظ ولو البخاري،
 .وهكذا ،املوطأ مث للمنذري، خمتصره أو مسلم صحيح إىل ينتقل مهة وجد لو مث أيضا،

 



 

 الشريف احلديث يف التصانيف أنواع -21

 والرتغيب ناقبوامل والس ري واملعامالت والعبادات التوحيد: العلم أبواب مجيعُ  فيه جيمع كتاب كل   وهو ،جامع مجع: اجلوامع
 وانتهى ـ الوحي َبدء بذكر مؤلفه بدأ العلم أبواب على مرتب وهو البخاري، صحيح مثل ذلك، وغري الساعة، وأشراط والرتهيب

 .التوحيد بكتاب

 كتاب ومثله ،عجمامل حروف على جعلهما حيث والكبري، الصغري للجامع السيوطي كرتتيب وذلك للجوامع، آخر ترتيب وهناك
 .وهكذا ،بالتاء مث بالباء مث باهلمزة يبتد  ،العمال كنز

 سواء حاديثاأل هذه متعلقات إىل النظر دون من حدة على صحايب كل   مروياتُ  فيه مُجع كتاب كل وهو مسند، مجع: املسانيد
 إىل انتقل مث   ا،منه فرغ حىت الصديق بكر أيب أحاديث بذكر ابتدأ حيث أمحد، اإلمام كمسند املعامالت؛ أو بالعبادات تتعلق
 باقي مث   ار،األنص أحاديث إىل مث   ،املهاجرين من األولني السابقني أحاديث ذكر إىل مث   ،العشرة بقية مث   عمر، أحاديث ذكر

 .وهكذا ،املؤمنني بأمهات ابتدأ النساء مرويات ذكر مث   ،والبالد القبائل

 اإلميان ألحباث عرضتت وإن الفقه، أبواب سائر مث   الصالة مث   بالطهارة غالبا تبدأ الفقه أبواب على املصنفة الكتب هي: السنن
 .والنسائي داود أيب كسنن وذلك ذلك، على الرتكيز يكون ال لكن ذلك، وحنو والفضائل

 حروف رتيبت على ،الصحابة أمساء أو ،شيوخه أمساء على مرتبا احلديث مؤلفه فيه مجع كتاب كل   وهو ُمعجم، مجع: املعاجم
 املعجم مثل كوذل أيضا، األب اسم مراعاة مع الياء حبرف وينتهي إبراهيم، مث   أبان، مث   آدم، امسه مبن مثال يبدأ: أي. املعجم

 .ذلك وحنو وفاهتم، تقدم أو الشيوخ، فضيلة باعتبار رتبه ورمبا للطرباين، الصغري واملعجم األوسط

 أو لصديق،ا بكر أيب جزء مثل وذلك صحابي ا، كان سواء واحد، رجل عن األحاديث فيه مُجعت كتاب كل  : احلديثية األجزاء
 أو. خاريللب الصالة يف اليدين رفع جزء: حنو واحد، موضوع يف اجلزء هذا أحاديث تكون أو ذلك، وحنو مالك، أحاديث جزء
 .القرشي اهلل عبد بن حممد وامسه الدنيا، أيب ابن كتب أو العباد، أفعال خلق جزء

 يراها أحاديث ىلإ َعَمدَ  أنه وطريقته، الصحيحني، على احلاكم مبستدرك يعرف واحد كتاب فقط إلينا وصل الذي: املستدرك
 أنه مبعىن فخرجها،،مطلقا صحيحة كانت بأن ال، أو أحدمها شرط على أو شرطهما على كانت سواء خيرجاها، مل صحيحة
 .خيرجاها أن عليهما ينبغي كان أحاديث عليهما استدرك

 ووقع كذل وحنوُ  اضطراب، فيها أو علة هلا أو ضعف فيها أحاديث خرج فقد أخرى، احيانا وأخطأ ،أحيانا احلاكم أصاب وقد
 هبذا بالعناية اهلل أكرمين وقد .تارة وسكت. تارة وخالفه تصرحيا ، تارة فوافقه تصحيحاته، يف الذهيب تعقبه وقد واهية، أحاديث له

 .ديثاح طبع وقد ،السنة كتب من كتابا عشر خلمسةَ  الكتاب أحاديث عزو مع ،معا عليهما بالتعقب فقمت الكتاب

 



 صاحب مع جيتمعَ  ال أن ـ6: منها بشروط لنفسه، بأسانيدَ  لغريه كتاب أحاديث مؤلفه فيه خر ج كتاب كل  : املستخرجات
 احلديث مع متحدا املنت يكون أن ـ4. الصحايب يتحد أن ـ5. فوقه من أو شيخه، شيخ أو شيخه، يف معه جيتمع بل الكتاب،

 .واحد املعىن لكن ،احلديث مفردات بعض تغريت إن ضري فال ،باملعىن أو باللفظ سواء ،مسلم أو البخاري عند الذي

 على نعيم أيب خرجمستو  مسلم صحيح على عوانة أيب ومستخرج البخاري، صحيح على والرَبقاين اإلمساعيلي كمستخرجي وذلك
 .معا   الصحيحني

ا" حديث: توضيحي مثال  ..."بالنيات األعمال إمن 

 الليثي، لقمةع عن التيمي، إبراهيم بن حممد عن األنصاري، سعيد بن حيي عن عيينة، ابن عن احلميدي، عن البخاري، خر جه
 .سلمو  عليه اهلل صلى النيب عن عنه، اهلل رضي عمر عن

 لفظه تغري ورمبا د،السن آخر إىل احلميدي، عن ،السراج العباس أيب طريق من فيخرجه ،احلديث هذا إىل املستخرج صاحب فيأيت
ا" بلفظ يرويه ذكرنا، الذي اللفظ فبدل قليال، ا" بالنية األعمال إمن   يتصرف ال لكن ذا،وهك" بالنية األعمال: "بلفظ رواه ورمب 

 .شيخه من مسعه كما يرويه بل املنت، يف عنده من باجتهاد

  

 :منها متعددة املستخرجات فوائد

 .تقوية ففيها مسلم، أو البخاري رجال لبعض متابعات -6  

 .شيخه من بالسماع غريه أو املدلس تصريح -5

 .معناه توضح أو احلديث، ورود سبب تبني املنت، يف ألفاظ زيادة -4

  

 ورمبا احلديث عفض إىل غالبا تؤدي اليت العلل هذه بيان مع وضعف خلل فيها أحاديث على املشتملة الكتب هي: العلل كتب
 فحينئذ، ،صحيح وأنه آخر، صحايب عن احلديث كون العامل هذا يصوب كأن السند يف اخللل وإمنا صحيحا، احلديث يبقى
 .صحيحا املنت يبقى

 زرعة وأيب أبيه نع مجع فقد ،الرازي حامت أيب بن الرمحان عبد مث البخاري، اإلمام شيخ املديين بن علي العلل يف ألف من وأول
 مخسة حنو يف يقع الدارقطين لإلمام الفن هذا يف كبرية موسوعة هناكو  الفقهية، األبواب على مرتب وهو جملدين يف كتابا ،الرازي
 .جملدا عشر

 .املوضوعات كتاب صاحب اجلوزي البن الواهية األحاديث يف املتناهية العلل كتاب وكذلك

 



  

 حبيث منه، األوىل الفقرة وهو احلديث، بعض: أي احلديث طرف فقط يذكر الكتاب صاحب ألن بذلك مسيت: األطراف كتب
 .ومتامه باقيه يعرف

 أحاديث رافأط على يشتمل وهو املزي لإلمام. األطراف مبعرفة األشراف حتفة: كتاب هو الباب هذا يف وأكمله كتاب وأمجع
 .الستة الكتب

 :املعىن لتقريب فرضيا مثاال   نذكر. الكتاب هذا حتقيق يف بالعمل اهلل أكرمين وقد

 عن ،لليثيا وقاص بن علقمة عن ،التيمي حممد عن ،األنصاري سعيد بن حيي عن عيينة، بن سفيان عن ،احلميدي عن( خ) 
 ..."بالنيات األعمال إمنا" :مرفوعا عمر

 .......به عيينة ابن عن سعيد، بن قتيبة مسلم،عن وأخرجه :يقول مث

 به عيينة، ابن عن حنبل، بن أمحد عن داود، أبو وأخرجه: يقول مث

 .كلها فيها احلديث ذلك كان لو. الستة الكتب بقية يذكر مث

  

 :كتابه يف هو كما مثاال   ونذكر

 ينيهع بني مكتوب إنه: »الدجال الناس حذر يوم قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: حديث ـ( 62137* ،احلميدي عن خ)
 .احلديث...« كافر

 نع سامل، عن الزهري، حديث عقيب ـ به عنه الزهري، عن يونس، عن وهب، ابن عن حرملة، عن( 66: 67) الفنت يف( م)
 ر،معم عن الرزاق، عبد عن كالمها محيد، بن وعبد شبيب بن سلمة عن( 64: 67)و(. 1773 ح) صياد ابن قصة يف عمر ابن
 أبيه، عن ،سعد بن إبراهيم بن يعقوب عن كالمها محيد، بن وعبد احللواين علي بن احلسن عن( 65: 67)و. مبعناه الزهري عن
 .يونس حديث مثل الزهري عن صاحل، عن

 .صحيح: وقال به، الرزاق عبد عن محيد، بن عبد عن( 6: 21 الفنت) يف( ت)

  

  

  

  

 



 

 الستة الكتب رواة طبقات -21

 :طبقة عشرة اثنيت إىل الستة الكتب رواة التهذيب تقريب كتاب مقدمة يف حجر ابن احلافظ قس م

 .مراتبهم اختالف على الصحابة: األوىل

 .بذلك صرحت خمضرما   كان فإن: قال. املسيب كابن ،التابعني كبار: الثانية

 .سريين وابن البصري كاحلسن ،الوسطى: الثالثة

 .قتادةو  كالزهري ،التابعني كبار عن رواياهتم جل: الرابعة

 .كاألعمش ،الصحابة من مساع لبعضهم يثبت ملو  ،واالثنني الواحد رأوا الذين ،التابعني صغار: اخلامسة

 .جريج كابن ،الصحابة من أحد لقاء هلم يثبت مل لكن ،اخلامسة عاصروا: السادسة

 .والثوري كمالك ،التابعني أتباع كبار: السابعة

 .ُعلية بن وإمساعيل عيينة كابن ،الوسطى: الثامنة

 .الرزاق وعبد والطيالسي الشافعيو  هارون بن كيزيد ،التابعني تابع من الصغرى: التاسعة

 .املديين وعلي حنبل بن كأمحد ،التابعني يلق مل ممن ،األتباع تبع عن اآلخذين كبار: العاشرة

 .زرعة وأيب الرازي حامت وأيب البخاريو  كالذهلي ،منهم الوسطى: عشرة احلادية

 .ماجه وابن كالرتمذي ،األتباع تبع عن اآلخذين صغار: عشرة الثانية

 .األتباع تبع تـُبيع هم بعدها فما العاشرة الطبقة :قلت

  

 حجر ابن تقريب يف جاء كما الستة الكتب أصحاب رموز أهم -26 

 .بخ: املفرد األدب ويف ،خت: املعلقات ويف ،خ :صحيحه يف للبخاري 

 .مد: املراسيل ويف ،د: داود أليب ،م: ملسلم

 .مت: الشمائل ويف ،ت: للرتمذي و

 .ق: ماجه والبن ،س: وللنسائي

 



 .3: األربع السنن أصحاب عنه تفرد وإن ،ع: له رمز لرجل الستة روى فإن

 ه: ماجه والبن ،ن: للنسائي يرمز العلماء بعض: قلت

 

 التقريب يف جاء كما واجلرح التعديل حيث من الرواة مراتب27 

 :مرتبة عشرة اثنيت إىل الرجال أحوال حجر ابن قسم 

 .الصحابة: األوىل

 .حافظ ثقة  ،ثقة ثقة :صفة بتكرير أو. الناس أحفظ ،الناس أوثق: مثل بأفَعل مدحه ُأكد من: الثانية

 .ثبت متقن، ثقة،: الثالثة

 .بأس به ليس ،به بأس ال ،صدوق: قليال الثالثة الدرجة عن ـ ختلف: أي ـ قُصر من: الرابعة

 .بأَخَرة تغري صدوق ،خيطئ صدوق ،أوهام له صدوق ،يهم صدوق ،احلفظ سيء صدوق: قليال الرابعة عن قصر من: اخلامسة

 .لني فهو وإال ،يتابع حيث أي. مقبول: فهو ،القليل إال احلديث من له ليس من: السادسة

 .احلال جمهول أو ،مستور: فهو يوثق ملو  ،واحد من أكثر عنه روى من: السابعة

 .ضعيف فهو وضع ف ،ملعترب توثيق فيه يوجد مل من: الثامنة

 .جمهول فهو ،يوثق ملو  ،واحد إال عنه يرو مل من: التاسعة

 .ساقط ،احلديث واهي ،احلديث مرتوك ،مرتوك فهو بقادح ضع فو  ،يوثق مل من: العاشرة

 .بالكذب اهتم من: عشرة احلادية

 .والوضع الكذب اسم عليه أُطلق من: عشرة الثانية

 

 الطبقات هذه حسب هؤالء روايات حكم -13 

 ملا حافظون ابطونض عدول مجيعهم بل ،حديثهم يف النظرِ  أو والتعديل اجلرح ملسألة خاضعني غري الصحابة وهم األوىل الطبقة 
 باستثناء الصحابة لك جرح على فقونمت فإهنم ،الفرس خاصة للروافض خالفا ،وسلم عليه اهلل صلى النيب عن علم من ينقلونه
 فهو ،اصالع بن عمروِ  أو كمعاويةَ  الصحابة من واحد يف ولو يطعن من: السنة أهل قال لذا. عشر سبعة إىل ،سبعة أو مخسة
 .الرفض يف غال فهو ،كف ر فإن ،رافضي فهو ،سب   فإن ،التشيع يف غال فهو ،عدد يف طعن فإذا ،شيعي

 



 .الصحيح احلديث رجال هم: والثالثة الثانية الطبقة

 .احلسن احلديث رجال: الرابع الطبقة

 .ضعيف حديثهم: التاسعة إىل اخلامسة الطبقة

 .الضعف شديد حديثهم: عشرة واحلادية العاشرة الطبقة

 .مكذوب موضوع حديثهم: عشرة الثانية الطبقة

 من وكثري املتقدمني عضب حديثهم قبل فهؤالء ،فأكثر ثالثة: أي الثقات من مجع عنه روى من السابعة الطبقة من يستثىن: تنبيه
 .غريهمو  األرناؤوط القادر عبد شيخناو  األرناؤوط وشعيب واأللباين شاكر أمحد الشيخ مثل ،املعاصرين وعامة ،املتأخرين

  

 احلديث علم يف املوجزة الرسالة هلذه والدارسني القراء وعلى علينا يفتح أن وجل عز اهلل نسأل

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر ،وآخرا   أوال   هلل واحلمد      

  

 

 

 


