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  المقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

احلمدهللا رّب العاملني، والصالة والسالم على خري خلقه حممد وآله وأصحابه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 

  .الدين

  : أما بعد

 انفرد بتقنينه وتقعيد قواعده العلماء واحملدثون املسلمونهو علم ف ر املسلمني؛مفخرة من مفاخيُعّد ث فإن علم احلدي

متينة لتحقيق الرتاث معايري و  مستقيمة وقوانني دقيقة قواعد علىو منهج متكامل حيتوى ، وهاألخرى وامللل من بني األمم

، واالفرتاء عليها الّدسِّ  انتها منيوصيانته من الضياع والنسيان، وكانت نشأته يف أول أمره حلفظ األحاديث النبوية وص

، هاسقيمها من صحيحفظ السنة النبوية ومتييز ح لرصينةاألصول األصيلة والضوابط ا واستطاع احملدثون بواسطة تلكم

لتمييز القوانني  هذهمن الرتاث  عن نو ن والباحثو املؤرخ بعدهمِمن واستفاد ، إليها زوراً  هو منسوب وبيان ما هو منها وما

، وبذلك املدسوس وبني املوثوق التحقق من الرتاث حتقيقاً يفرق الصحيح وغري الصحيح من األخبار التارخيية وحوادثها، و 

ومراحل حياة  الثَّقافية و الفكريَّةلقرون الطويلة وال يزال؛ لتعلقه الشديد باحلياة ظل علم احلديث علمًا حيًا طوال ا

  . اإلنسان

وشعوراً بأمهية هذا العلم  مت تصنيف هذا الكتاب املنهجي من ِقبل جلنة خمتصة ومكلفة من وزارة الرتبية حلكومة إقليم  

ن للمدارس الدينية التابعة هلا، والكتاب حيتوي على مفاتيح لعلوم احلديث بأسلوب سهل بسيط يناسب كوردستا

ومستوى املبتدئني بدارسة هذا الفن الشريف، وذلك كي يستطيع الطالب فهم مصطلحاته واستيعا�ا حىت يتأهل فيما 

على األحاديث النبوية؛ بل وحىت يستفيد منها  يحبَعُد ملعرفة الدقائق والغوامض و يتمكن من تطبيق القواعد  بشكل صح

  .      فيما يسمع هنا وهناك يف حياته اليومية ليميز بني احلق والباطل، والصحيح والفاسد

لوا تطبيق قواعده و ودقة، وحيا هذا العلم بدراية وتأنٍّ رسوا رس احملرتم والطالب العزيز أن يدْ ومن هنا نوجه دعوتنا للمد

داخل الصف على األمثلة املذكورة يف الكتاب والبحث عن أمثلة جديدة يف بطون كتب احلديث كي  تطبيقًا عملياً 

يتم استيعا�ا بشكل صحيح وُمثمٍر، ونرجو لكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن احلمدهللا ، و ستطيعوا االستفادة منهاي

  .رب العاملني

  

  اللجنة 
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  الدَّرس االوَّل

  م الحديثعلتعريف 

  :تعريفال

 

  
  

  :وتوضيحشرح 

املطابق للواقع عن دليل، وهذا جنس يف التعريف يصدق على العلوم األخرى كالفقه  معىن العلم اإلدراك " علم" 

  .واألصول والتفسري

  .يف التعريف وأخرج ما عداه أدخل علم احلديث قيد   "يعرف بها" 

  .هو سلسلة الرجال املوصلة للمنت" السند" و

  .، أو سوء حفظ بعض رجاله، أو ا�امه بالفسق أو غري ذلكهي ما يطرأ عليه من االتصال واالنقطاع وأحوال السند

  .هو ما ينتهي إليه السند من الكالم" : المتن" و

  .وقف، أو شذوذ، أو غري ذلكأو  ،رفعمن  هي ما يطرأ عليه : المتنوأحوال 

من الضعيف،  صحيح السند واملنت ه ليميز متناحلديث و  سند  ث عنبحيعين علم احلديث ي "من حيث القبول والرد"

 .املقبول من املردود و

  

   :الحديث موضوع علم

واملردود منهما، فموضوعه إذن هو السند واملنت من حيث ل قبو مللُيعرف ا همتنو  احلديث سند علم احلديث يبحث عن

  .القبول والرد
  

  :وثمرتهث الحدي غاية علم

، ومثرته هي َمتكني النبوية يز الصحيح من الضعيف من األحاديثمتي وتطبيق قواعده هي دراسة علم احلديثالغاية من  

   .القيام �ذا التمييز بني األحاديثدارسه من 

أصول "  و ، "م احلديثعل" و ، "مصطلح احلديث"  أيضاً  يطلق عليهو   ،"م احلديث و عل" بـفهو يعرف    :أسمائه

                  ".احلديث

  

  : مثال لبيان السند والمتن

حدثنا حيىي بن سعيد : حدثنا سفيان قال: عبد اهللا بن الزبري قال يُّ دِ يْ مَ حدثنا احلُ : قال ،أخرج البخاري يف صحيحه

على  مسعت عمر بن اخلطاب : أخربين حممد بن إبراهيم التيمي أنه مسع علقمة بن وقاص الليثي يقول: األنصاري قال

َا ِلُكلِّ ا: " يقول اهللاملنرب قال مسعت رسول  َا اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاِت، َوِإمنَّ ْمرٍِئ َما نـََوى ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَتُُه ِإَىل ُدنْـيَا ِإمنَّ

   ."ُيِصيبُـَها ، َأْو ِإَىل اْمرَأٍَة يـَْنِكُحَها، َفِهْجرَتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
  

 هو علم بقواعد يعرف �ا أحوال السند واملنت من حيث القبول والرد: علم الحديث



٦ 

 

عبد اهللا بن الزبري قال حدثنا سفيان قال حدثنا حيىي بن سعيد األنصاري قال أخربين حممد  يُّ دِ يْ مَ حدثنا احلُ  :فالسند هو

 رسول اهللاعلى املنرب قال مسعت  الليثي يقول مسعت عمر بن اخلطاب بن إبراهيم التيمي أنه مسع علقمة بن وقاص

  : يقول

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَتُُه ِإَىل ُدنْـَيا ُيِصيبُـَها"  :والمتن هو َا اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاِت، َوِإمنَّ ، َأْو ِإَىل اْمرَأٍَة  ِإمنَّ

 ".يـَْنِكُحَها، َفِهْجرَتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 
  

  :أول من صنف في علم الحديث

زي املتوىف سنة مُ رْ هُ امَ القاضي أبو حممد احلسن بن عبدالرمحن بن خالد الرَّ هو  أول من أفرد علم احلديث بالتصنيف 

، وهذا شأن من ، لكنه مل يستوعب أحباث علوم احلديث كلها" احملدث الفاصل بني الراوي والواعي" هـ يف كتابه ٣٦٠

 .يفتتح التصنيف يف أي فن أو علم غالباً 
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  :م الحديثأشهر كتاب في عل

أليب عبداهللا " معرفة علوم الحديث" مثل وذلك  شرتبعد عصر الرَّاَمُهْرُمزي بدأت التأليف يف علم احلديث يتسع وين

أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت " الكفاية في علم الرواية" هـ، و٤٠٥حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري املتوىف 

  .وغريمها الكثري حيث وصل إىل مئات املؤلفات إىل عصرنا هذاهـ، ٤٦٣توىف سنة امل اخلطيب البغدادي

وري عثمان بن عبدالرمحن الشهرز الذي صنفه أبو عمر  "علوم الحديث"  كتابجند    املؤلفات الكثريةومن بني هذه 

 وعّم الثناء عليه، ،من العلماء حظوة، وطارت شهرته يف اآلفاق نال هـ،٦٤٣املتوىف سنة  املشهور بابن الصالح  الكورديِّ 

ه مؤلفه ما تفرق يف الكتب مجع في فهو من أجود الكتب يف علم احلديث،، )مقدمة ابن الصالح(بـ  كتابه هذا  واشتهر

إماماً  ، وأصبححافًال بالفوائدبًا ، فكان كتاوحتريرًا وتوضيحاً  حتقيقاً وتعليقاً  يف كثري من املسائل  وزاد عليها السابقة عليه

فمنهم من اختصره، ومنهم من نظمه  كل من جاء بعده من املصنفني واملؤلفني  عليه عّولبه، ف مرجعًا يُقتدىو  ُحيتذى

    .شعراً، ومنهم من شرحه وعلق عليه
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  رس الثَّانىالدَّ 

  الحديث والخبر واألثر 

  :تعريفال

  

  

  

  

  

  

    : ح وتوضيحشر 

   .وعزي  إليهسب نُ  الذي " ما أضيف إلى النبي" 

  .ةاأللفاظ النبوي يقد يكون قوالً، وه  أي أن احلديث املنسوب إىل النيب"  من قول" 

 ، قال مسعت النيب  رضي اهللا عنهحديث معاوية بن أيب سفيان ما أخرجه الشيخان من  :الحديث القولي لامث 

   "يف الدين همن يرد اهللا به خرياً يفقه: "يقول

  .التصرفات النبوية العملية ي، وهيكون احلديث فعالً قد  وأ" فعلأو " 

إذا أراد ان ينام   كان النيب: " تقال رضي اهللا عنهاحديث عائشة ما أخرجه البخاري من : ومثال الحديث الفعلي

    ."وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصالة

هو ما يقع : ومبعىن آخر، فال ينكره بشيء ، أو حيدث أمامه اإلقرار، يعين أن ُخيرب النيبُّ هو : التقرير : "تقرير"  أو

  .أو علمه فال ينكره باطالعه من غري النيب 

يوماً  رسول اهللا لقد رأيت"  :قالت رضي اهللا عنها حديث عائشةما أخرجه البخاري من  :ومثال الحديث التقريري

ملا فعله  إقرار منهفهذا  ". يسرتين بردائه أنظر إىل لعبهم واحلبشة يلعبون يف املسجد، ورسول اهللا حجريت على بابِ 

   .إليهم رضي اهللا عنهاونظر عائشة احلبشة يف املسجد، 

  : سواء كانت  من صفاته أي ما يُذكر " أو صفة" 

  .ومشائله أي أخالقه : )بضم اخلاء(ُخلقية

كان : " الشيخان من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه ، قال ديث الذي أخرجهاحل :لقيالحديث الوصفي الخُ  لامثو 

  ."أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان رسول اهللا

لقية
ِ
  .فيما اليرجع إىل كسبه وعمله أي خصائص بشريته: )بكسر اخلاء( أو خ

لقي حديثالل امثو  
ِ
 كان رسول اهللا: " رضي اهللا عنه، قال الذي أخرجه الشيخان عن الرباء بن عازب : الوصفي الخ

  َليس بالطويل البائن، وال بالقصريقاً، لْ أحسن الناس وجهاً، وأحسنهم خ.  

  

  .من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ما أضيف إىل النيب : الحديث 

  .و إىل غريه من الصحابة، أو التابعني، أو أتباع التابعني، أو من دو�م ما أضيف إليه : الخبر

  .من الصحابة، أو التابعني، أو من دو�م ما أضيف إىل غري النيب:  األثر
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  : وهي  قسامأربعة أ ينقسم إىلويتبني لنا مما سبق أن احلديث 

 .احلديث القويل .١

 .احلديث الفعلي .٢

 .احلديث التقريري .٣

  ).اخلُلقي، واخلِلقي( الوصفي احلديث  .٤

  .بالنسبة  للحديث هذا 

كما يطلق أو من دو�م،   أتباع التابعني،أو ، أو تابعياً  ،وعن غريه سواء كان صحابياً   فهو املروي عن النيب :أما الخبر 

فاخلرب أعم من احلديث، فكل وبذلك يكون بني احلديث واخلرب عموم وخصوص مطلق، ( ،أيضًا على األخبار التارخيية

وملن يشتغل باحلديث  (األخباري، :هاقيل ملن يشتغل بالتواريخ وما شاكلوقد  ، )حديثحديث خرب، وليس كل خرب 

حدِّث:والسنة النبوية 
ُ
 .امل

 املوقوف،ب قوال كان أو فعالً  عن الصحابة فيسمى املنقولمن الصحابة والتابعني،   ما نقل عن غري النيب :واألثر

مبحث ألقاب احلديث باعتبار من إن شاء اهللا يف  عند الكالم عنهمامثلة األعن التابعي باملقطوع، وسيأيت املروي و 

   .ُيضاف إليه

  

  مالحظة

يف غالب  مبعىن واحد ن و احملدث  هاستخدمي )احلديث واخلرب واألثر( الثالث  اتاالصطالحومما يالحظ هنا أن 

  :أن كل واحد منها يطلق على، أي األحيان

   ."رير أو صفةمن قول أو فعل أو تق  -أو الصحابي أو التابعي  - النبي إلى ما أضيف "  
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  الدَّرس الثَّالث

  وتدوينه كتابة الحديث النبوي وجمعه

  

وبذلك منت ملكة ، النسيانوالرتاث وصو�ما من الضياع و املعتمد األول عند العرب يف حفظ األشعار  الذاكرةكانت 

على هذا املنوال يف حفظ السنة  رضي اهللا عنهم وسار الصحابة، )ذاكر�م وسرعة حفظهمبقوة  فاشتهروا(احلفظ عندهم 

 ؛كتابة القرآن الكرميعلى  كان جلُّ اهتمامهم منصباً   بَعدُ  تعلموا الكتابة والذين كانوا يعلمون الكتابة أو ،النبوية الشريفة

؛ ولكن هذا ال يعين عدم كتابة ملرجع األصيل لدى املسلمنياحلفظه وصونه من الضياع والتحريف باعتباره املصدر األول و 

 بإذن من النيبوذلك الصحابة  عصر النبوة على يد بعض من احلديث النبوي يفري قسٍم كبكتابة  بل مت ؛احلديث البتة

ما من  :(( الذي أخرج عنه البخاري بقوله هريرة رضي اهللا عنه أبو يشري إىل ذلك كماحينًا و بأمٍر منه حينًا آخر،  

، وهذا يدل )) كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب ماأحد أكثر حديثا عنه مين إال  أصحاب النيب 

   .األحاديث النبوية يعتمد على الكتابة يف حفظكان ن  ، ومنهم مَ يعتمد على الذاكرةكان  نن الصحابة مَ مِ على أن 

وترتيب يف ُصحٍف ن من غري نظام لك( يف عصر الرسالة األكرب من احلديث النبويمت تسجيل ا�موع الكبري أو قد و   

  :جبمع األحاديث وحفظها من الضياع  اليت تدل بوضوح على اهتمام الصحابة الصحف هذه وفيما يأيت بعض، )متفرقة

 .هـ١٤صحيفة سعد بن عبادة األنصاري رضي اهللا عنه املتوىف سنة  .١

 .هـ٨٧أوىف رضي اهللا عنه املتوىف سنة صحيفة عبداهللا بن أيب  .٢

 .هـ٦٠نسخة َمسُرَة بن جندب رضي اهللا عنه املتوىف سنة  .٣

 .هـ٥٠صحيفة أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه املتوىف سنة  .٤

 .هـ٧٨ صحيفة جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنه املتوىف سنة  .٥

 .هـ٦٥عنه املتوىف سنة الصحيفة الصادقة لعبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا  .٦

 .رضي اهللا عنه يط بن شريط األشجعي الكويفبَ صحيفة أيب سلمة نُـ  .٧

  

  :بتدوين الحديث نىأول من اعت

تشتِّتا املفرتقتقييد  :يوان أيعمل وصناعة الدِّ نريد بالتدوين 
ُ
فكان أول  أو كتب جتمع فيه الصحف؛ ، ومجعه يف ديوانٍ مل

املتوىف رمحه اهللا هو اإلمام حممد بن مسلم بن شهاب الزهري  املنظم واملرتب �ذا الشكل من اعتىن جبمع احلديث النبوي

ث كتب إىل علماء حي رضي اهللا عنه استجابة منه لطلب  اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيزهـ، وكان ذلك ١٢٣سنة 

  )).فامجعوه أنظروا إىل حديث رسول اهللا(( : املدن اإلسالمية

  .من اهلجرة النبوية التدوين للحديث النبوي على رأس املائة األوىلوكان هذا 

 بن جريج، وهشيمكعبدامللك بن عبدالعزيز مث أتى بعد الزهري يف أثناء املائة الثانية من مجع احلديث النبوي على األبواب  

  .بن املبارك، وعبداهللا بن راشد ، ومعمربن أنس ، واإلمام مالكبن بشري

، واجلوامع، واملستخرجات، اجلمع والتدوين على طرائق عدة من مجع املسانيد، واملصنفات، والصحاح واستمر بعد ذلك

 .املصنفات احلديثية�ا عند الكالم عن  والسنن، وسيأيت التعريف
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  الدَّرس الرَّابع

  الحديثية أنواع التصنيف في الحديث وأشهر المصنفات

  

  :أنواع التصنيف: أوال

بعد  منظماً ومرتباً  الدواوينعلى ساقها  حيث مت مجع األحاديث النبوية يف  عملية تدوين احلديث النبوي بعد أن استوت

 متعددة بطرائق شىت ومناهجمجع األحاديث  أن كانت متفرقة يف صحف الصحابة والتابعني، أخذ العلماء يتفننون يف

  :ما يأيتونتج عن ذلك أنواعاً من التصنيف يف احلديث النبوي نذكرها في
  

١.  
َ
 الج

ِ
، واب الدينيف مجيع أب األحاديث النبوية مؤلفه فيهع مجَ اجلامع يطلق على كل كتاب و ": اجلامع"   ومفردها: عوام

واملعامالت، واآلداب، واألخالق، والزهد من العقائد، والعبادات،  أي أنه جامع لكل األبواب واملوضوعات الدينية

نت، وأمور اآلخرة وما بعد املوت، والشمائل والسري، واملغازي، والتاريخ، والتفسري، والفوالرقائق، والفضائل واملناقب، 

وتشتمل اجلوامع على األحاديث املرفوعة فقط، وما يرد فيها من األحاديث املوقوفة واملقطوعة  فهي لبيان رأي فقهي أو 

  .الصحيح ملسلموذلك مثل اجلامع الصحيح للبخاري، واجلامع . الَّ نكتة علمية ليس إِ 
 

على كتاب مجع فيه مؤلفه األحاديث املتعلقة بالفقه واألحكام " السنن" ، و يطلق مسمى "السنة"  ومفردها: ننالسُّ . ١

غالباً، ورتبها على األبواب الفقهية واملوضوعات العلمية، وهي تشمل أيضا األحاديث املوفوعة فقط، دون آثار الصحابة 

نها وبني اجلوامع هو اشتمال اجلوامع على أحاديث مجيع والفرق بي. سنن أيب داود، وسنن النسائي: والتابعني، وذلك مثل

  .أبواب الدين، بينما السنن خاصة بأحاديث الفقه واألحكام فقط
 

٢ . 
ُ
 الم

َ
حكام، وآثار الصحابة كل كتاب مجع فيه مؤلفه أحاديث الفقه واألواملوطأ هو  ": املوطأ"  ومفردها: آتطَّ و

 .مثل موطأ االمام مالك، وموطأ حممد بن احلسن الشيباين. والتابعني، ورتبها على األبواب الفقهية

والفرق بينها وبني السنن هو أن السنن ختتص باألحاديث املرفوعة فقط، أما املوطآت تعم األحاديث املرفوعة واملوقوفة 

  .واملقطوعة
  

٣ . 
ُ
مثل . يف التسمية فقط، والفرق بينهما واملصنف هو مثل املوطأ يف التعريف": املصنف" ومفردها : فاتصنَّ الم

  .مصنف عبدالرزاق، ومصنف ابن أيب شيبة
 

٤ . 
َ
واملسند هو كل كتاب مجع فيه مؤلفه األحاديث على أمساء الصحابة، " : ُمسَند" وهي مجع مفردها : سانيدالم

مرويات  وهلم جراً، فيذكر حتته مجيع" مسند عمر بن اخلطاب" و " مسند أيب بكر" فيضع أمساء الصحابة كعنوان هكذا 

  .مثل مسند الطيالسي، ومسند أمحد بن حنبل. ذلك الصحايب اليت هي عنده
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٥ . 
َ
عَجم" مفردها : معاجِ الم

ُ
واملعجم هو كل كتاب رتَّب فيه مؤلفه األحاديث على أمساء الصحابة، أو الشيوخ، أو " : امل

عجم البلدان، على أن تكون هذه األمسا
ُ
 .عجم الكبري والصغري واألوسط للطرباين، مثل امل-أي اهلجاء –ء على حروف امل

هو أن أمساء الصحابة يف املسانيد غري مرتبة ترتيبًا ما، بينما هي يف املعاجم " املسانيد" و" معاجم الصحابة"والفرق بني  

  .مرتبة على  احلروف املعجم، ولعل هذا هو ِسرُّ التسمية باملعجم
 

٦ . 
ُ
 الم

َ
سَتخرَج"وهي مجع : جاتستخر

ُ
واملستخرج يطلق على الكتاب الذي خرّج فيه مؤلفه أحاديث كتاب آخر : "امل

، ومن غري طريق مؤلف صاحب الكتاب، لكن جيتمع معه يف طبقة من طبقات السند، يف شيخه بإسنادهحديثًا حديثًا 

يح ، ومستخرج أيب عوانة على صحمثل مستخرج اإلمساعيلي على صحيح البخاري. أو من فوقه وحىت يف الصحايب

  . مسلم، ومستخرج أيب نُعيم على الصحيحني
 

كاتا. ٧
َ
ستدر

ُ
ستَدَرك" وهي مجع  :لم

ُ
 -وهو الكتاب الذي يأيت فيه مؤلفه إىل كتاب حديٍث آخر، فيستدرك " : امل

  .مثل املستدرك على الصحيحني للحاكم. عليه ما فاته على شرطه -فيزيد

 

َع فيه أحاديث شخص واحد من الصحابة، أو َمْن بعدهم إىل  واجلزء هو الكتاب": اجلزء" مفردها : األجزاء. ٨ الذي مجُِ

 .جزء حسن بن ُعرفةمسند بالل بن رباح أليب علي احلسن بن حممد البزار الزعفراين البغدادي و زمن املؤلف، ك

هاد البن كجزء القراءة خلف اإلمام للبخاري، واجل" اجلامع" أو التصنيف يف باب من األبواب املذكورة يف تعريف  

  .املبارك

 .ويسمى هذا النوع بالفوائد واملشيخات أيضاً 
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  خامسالدَّرس ال

  

  : الحديثيةأشهر المصنفات :ثانياً 

تعريف موجز بالكتاب نذكر فيما يأيت أشهر الكتب احلديثية املعتمدة اليت تعد األصول الرئيسة يف احلديث النبوي مع 

  :وصاحبه

صحيح البخاري، وصحيح مسلم،  :مصطلح يطلقه العلماء على الكتب احلديثية اآلتية وهي :الكتب الستة .١

  :نذكر تعريفاً خمتصراً لكل منها فيما يأيت. ةمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجوسنن أيب داود، وسنن الرت 

  الصحيحان

  )صحيحا البخاري ومسلم(  

  

  البخاريصحيح 

وسننه  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا " امسه احلقيقي هو صحيح البخاري هكذا اشتهر لكن 

القريبة من " كنْ تَـ رْ خَ "  هـ، يف قرية ١٩٤سنة  عيل بن إبراهيم  البخاري  ولدم حممد بن إمساألفه الشيخ اإلما"  وأيامه

ريات املستقلة عن االحتاد السوفيىت اليوم، ورحل يف طلب احلديث والعلم إىل وهي اآلن إحدى اجلمهو " خبارى" مدينة 

  .هـ٢٥٦سنة  رمحه اهللا به  يفَِّ وُ العراق ومصر والشام، ورجع يف آخر حياته إىل مسقط رأسه وتُـ 

وهو أول كتاب  ؛ة من بني كتب احلديث على اإلطالقحيتل املرتبة األوىل يف الصح" صحيح البخاري" وكتابه املشهور بــ

ولبث يف تصنيفه ست عشرة سنة،  مجع األحاديث الصحيحة جمردة عن غريها، وبدأ البخاري بتأليفه باحلرم الشريف،

  .وأمته ببخارى

كتاباً، وحتت كلِّ كتاب ) ٩٧( رتب البخاري كتابه  على األبواب الفقهية واملوضوعات العلمية، وجمموع الُكُتب فيه 

باباً من أبواب العقائد، واألحكام، والرقائق، واآلداب، والتفسري، والتاريخ، والسري، ) ٣٤٠(وعها أبواب متعددة يصل جمم

أما تسميته باملسند ألن أحاديثه مسندة أي مرفوعة ومتصلة ". اجلامع" كتابه بــ  ىوالشمائل، والفنت، واملناقب، ولذلك َمسَّ 

  .سنداً 

حديثاً، وسبب تكراره لألحاديث فيه هو أن  )٢٠٦٢(حديثاً، وبدون التكرار ) ٩٠٨٢(وعدد أحاديثه املوصولة باملكرر 

خمتلفة  -عناوين –حديثًا واحدًا قد يشتمل على أحكام عديدة، فيورده يف مواطن متعددة من الكتاب، وحتت تراجم 

ستنبط، وذلك عالوة على ما فيه من فوائد حديثية وِنكاٍت علمية
ُ
   .تناسب احلكم امل

اجلليلة عند العلماء فقد عكفوا عليه يف كل عصٍر وحني قراءة وتدريسًا وشرحًا وتعليقاً، وتعد شروحاته باملئات، وملكانته 

  :ومن أبرزها هو

املتوىف سنة  ابن حجر العسقالينأمحد بن علي بن حجر املعروف بـ لحافظل" فتح الباري شرح صحيح البخاري"  

  .هـ٨٥٢
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  صحيح مسلم

اجلامع املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن " مسّاه بــ نسبًة إىل صاحبه ولكّنه هو" صحيح مسلم"بــ ُعرف 

ي النيسابوري ولد سنة مسلم بن احلجاج بن مسلم، أبو احلسني، الُقَشريْ  ، ومؤلفه هو اإلمام" العدل عن رسول اهللا

العراق والشام ومصر، وتتلمذ احلجاز و طلب احلديث والعلم ومنها هـ، ورحل كدأب العلماء إىل بلدان متعددة يف ٢٠٦

  .هـ بقرية نصر آباد بنيسابور٢٦١على يد اإلمام البخاري وشيوخه، وتويف رمحه اهللا سنة 

زّود اإلمام  ؛ني كتب احلديث، وهو أحد الصحيحنيويأيت كتابه يف املرتبة الثانية بعد صحيح البخاري يف الصحة من ب

إال أنه مل  ؛بواب الفقهية واملوضوعات العلمية، ورتبه مثل صنيع شيخه اإلمام البخاري على األِإَضافِيَّةٍ مبقدمة  مسلم كتابه

مقصوداً عنده، أما الرتاجم  َكانَ   يضع العناوين بنفسه، لكن صنيعه يدل على أن ترتيب الكتاب على املوضوعات الفقهية

  .سيما اإلمام النووي رمحه اهللاملوجودة يف صحيحه فهي من وضع الشُّراح وال

واقتصر اإلمام كتابه على األحاديث املرفوعة، وال توجد فيها آثار الصحابة إال نادراً، ومجلة ما فيه من األحاديث حسب 

  .حديثاً فهو منفرد �ا )٨٢٠(حديثاً، ووافق البخاري على ختريج ما فيه غري ) ٣٠٣٣(قيم األستاذ حممد فؤاد عبدالباقيتر 

يف الصحة، وَكثُرْت عليه شروحهم، ومن أشهرها  هِ تواهتم به العلماء كصحيح البخاري ملكانته يف قلوب املسلمني ومرتب

لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف الدين " شرح النووي على مسلم" املعروف بــ" املنهاج يف شرح مسلم بن احلجاج"   :هو

  .هـ٦٧٦النووي املتوىف سنة 

  

  السنن األربعة

وهي من ضمن الكتب الستة،  )ةَ اجَ أيب داود، والرتمذي، والنسائي، وابن مَ (سنن مصطلح يستخدمه العلماء يريدون به 

  :وفيما يأيت تعريف موجز بكل منها على حدة

  سنن أبي داود

هـ، تلقى العلم ٢٠٢سليمان بن إسحاق األزدي السجستاين، ولد سنة  هو من تصنيف اإلمام أبوداود" السنن" كتاب 

على علماء بلده، مث ارحتل وطّوف يف البالد، مسع خبراسان والعراق، واجلزيرة والشام واحلجاز، وتتلمذ على يد اإلمام 

هللا بالبصرة سنة وتويف رمحه ا ؛فاستجادها واستحسنهااألخري سننه البخاري ، واإلمام أمحد بن حنبل، وعرض على 

  .هـ٢٧٥

وفيه األحاديث  ؛يف اعتماد العلماء عليه وحيتل كتابه املرتبة األوىل من بني السنن األربعة، واملرتبة الثالثة بعد الصحيحني

الصحيحة واحلسنة والضعيفة، وبعض املوضوعات، وما سكت عنه رمحه اهللا من األحاديث ومل يعلق عليه فليس تصحيحاً 

  .ا، ولذا على دارسه أن يبحث عن حال ما سكت عنه أبوداود، ليظهر له حكمه ودرجتهأو حتسيناً هل

حديثًا حسب ترقيم عزت عبيد الدّعاس وزميله ) ٥٢٧٤(وقد رتب اإلمام كتابه على األبواب الفقهية، وعدد أحاديثه 

  .عادل السيد، وحممد حمي الدين عبداحلميد، مجع فيه األحاديث املرفوعة وبعض املراسيل

  :وشرحه عدد من العلماء ومن أبرز شروحه 

  .هـ٣٨٨بن خطّاب الُبْسيت املتوىف سنة  سليمان َمحْد بن حممد اخلطّايب،  أبو لإلمام" معامل السنن" 

  .للعظيم آبادي، أبو عبدالرمحن شرف احلق الشهري مبحمد أشرف" عون املعبود شرح سنن أيب داود"و
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  الترمذي) جامع( سنن 

امسه  :، وقيل" ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا"  هوَ امسه الصحيح 

وتسميته بالسنن راجع الهتمامه بأحاديث الفقه واألحكام أكثر من غريها من أحاديث ، "اجلامع" والراجح " السنن" 

  .العقائد واآلداب

ِمذي، ولد يف قرية ومؤلفه هو اإلمام أبو عيسى حممد بن َسوْ   على �ر جيحون سنة " ذمِ رْ تِ " من قرى " بوج"رَة الرتِّ

ومسع من اخلراسانيني والعراقيني واحلجازيني، وكان من خواص تالميذ اإلمام طاف البالد لطلب احلديث والعلم،  ؛ه٢٠٠

عنه يف جامعه إال حديثًا واحداً، وتويف رمحه اهللا يف قريته اليت ولد فيها سنة  البخاري، ومسع من اإلمام مسلم لكنه مل يرو

  .هـ٢٧٩

وجامع الرتمذي يأيت يف املرتبة الثانية بني السنن األربعة، ويف املرتبة الرابعة ضمن كتب الستة، ومل ُخيرِّج فيه إال حديثاً   

  .يل من املوضوعات، واحلسن، والضعيف، وقله الصحيحقد عمل به الفقهاء، وفي

) ٤٠٥١(ب كتابه على األبواب الفقهية واملوضوعات العلمية، وذكر عقب كل حديث درجته إال نادراً، وعدد أحاديثه رتَّ 

  .حديثاً حسب ترقيم حتفة األحوذي

  :وعليه شروح متعددة ومن أبرزها

  .هـ٥٤٣عبداهللا اإلشبيلي املتوىف سنة البن العريب املالكي، أيب بكر حممد بن " عارضة األحوذي لشرح الرتمذي" 

  .هـ١٣٥٣للمباركفوري، أيب العال حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املتوىف سنة " الرتمذيحتفة األحوذي بشرح جامع " 

  

  )المجتبي( سنن النَّسائي 

  .  "السنن الكربى" اختصره اإلمام النسائي من كتابه " ا�تىب من السنن" اسم الكتاب هو 

طلب العلم  هـ،٢٥١من خراسان سنة " نسا" ومؤلفه هو اإلمام أبوعبدالرمحن أمحد بن ُشعيب النَّسائي، ولد مبدينة 

خراسان والعراق والشام واحلجاز ومصر واجلزيرة، : صغرياً، وارحتل وله من العمر مخس عشرة سنة إىل كثري من البلدان 

   .هـ٣٠٣فلسطني سنة  يفيف الرّملة  رمحه اهللا وتويف

وكتاب سنن النسائي هو ثالث السنن األربعة، وخامس الكتب الستة يف املرتبة، يشتمل الكتاب على احلديث الصحيح 

  . واحلسن وقليل من الضعيف

حديثاً حسب ترقيم الشيخ عبدالفتاح " ٥٧٦١" وجمموع األحاديث الواردة فيه  ؛إلمام كتابه على األبواب الفقهيةرتب ا

  .أبو غدة

  :شروحهومن أهم 

جتىب" 
ُ
  .هـ،٩١١لإلمام جالل الدين السيوطي املتوىف سنة " زهر الرُّىب على امل

  .هـ١١٣٨شرح السندي، حممد صادق بن عبداهلادي املدين احلنفي املتوىف سنة  

   



١٦ 

 

  ةماجسنن ابن 

  

هـ، ٢٠٩سنة  "قزوين" ألفه اإلمام حممد بن يزيد أبوعبداهللا القزويين، ولد يف مدينة"  سنن املصطفى" اسم الكتاب هو 

لقب أبيه يزيد، رحل يف طلب احلديث إىل العراق ومكة والشام ومصر، وتويف رمحه اهللا يف رمضان سنة   "ةماج"و 

   .هـ٢٧٣

الضعيف وبعض املناكري وهو رابع السنن األربعة، وسادس الكتب الستة يف املرتبة، وفيه احلديث الصحيح واحلسن و  

  .ولذلك هو دون بقية الكتب اخلمسة ؛واملوضوعات

" ٤٣٤١" وعدد أحاديثه رتب اإلمام كتابه مثل باقي املصنفات املذكورة على األبواب الفقهية واملوضوعات العلمية، 

  .حديثاً منها زوائد على الكتب اخلمسة" ١٥٥٢"حسب ترقيم األستاذ حممد فؤاد عبدالباقي، و  ،حديثاً 

  :أمهها ومنوعليه شروح كثرية ومتنوعة 

هـ، شرح ٨٠٤البن امللقن، سراج الدين عمر بن علي الشافعي املتوىف سنة " ةة على سنن ابن ماجما متس إليه احلاج" 

  .فيه زوائده على اخلمسة

  .هـ٩١١جلالل الدين السيوطي املتوىف سنة " ةمصباح الزجاجة على سنن ابن ماج"  

   

  : موطأ االمام مالك .٢

أو ألن علماء املدينة  ؛االستفادة من أحاديثه على الناس به –أي سهل  –مساه ألنه وطّأ " أاملوط"  :اسم الكتاب هو

   -أي وافقوا عليه –واطؤوا عليه 

هـ، ومل يغادرها؛ بل تلقى احلديث من علماء املدينة ٩٣، ولد باملدينة املنورة سنة ألفه اإلمام أنس بن مالك بن أيب عامر

  .هـ١٧٩وغريمها، وتويف �ا سنة  وُروَّادها مثل الزهري ونافع

للموطأ مكانة بارزة ومرتبة فائقة عند العلماء، فمن العلماء من قّدمه على الصحيحني، ومنهم من جعله يف مرتبتهما، 

  .ومنهم من جعله مرتبة دون مرتبة الصحيحني، وهو رأي مجهور احملدثني

األحاديث املرفوعة، وآثار الصحابة والتابعني من أهل  يف تأليفه أربعني سنة يـَُهذِّبه ويـُنـَقِّحه، مجع فيه اإلمام مالك مكث

فاألحاديث املرفوعة الواردة فيه كلها صحيحة كما قال ابن الصالح، ومجلة ما فيه ، املدينة، وقسمها على األبواب الفقهية

  .حديثاً ) ١٨٤٣(من األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة 

  :وللعلماء شروح خمتلفة عليه ومن أبرزها 

البن عبدالرب، أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب املالكي القرطيب، " التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" 

  .هـ٤٦٣املتوىف سنة 

  .هـ٩١١جلالل الدين السيوطي املتوىف سنة " تنوير احلوالك على موطأ مالك " 

  

  



١٧ 

 

  :سنن الدارمي .٣

، صنفه اإلمام أبو حممد عبداهللا بن  -أي مرفوعة ومتصلة – مبعىن أحاديثه ُمسندة" املسند" وقيل " السنن"كتاب 

هـ، ورحل يف طلب احلديث إىل احلرمني ومصر والشام والعراق، ١٨١عبدالرمحن بن ُ�رام الدارمي السمرقندي، ولد سنة 

  .هـ٢٥٥، وُدفن يوم عرفة يوم اجلمعة سنة  -الثامن من ذي احلجة –يوم الرتوية " مرو "وتويف بــ

كما قال ابن حجر وغريه،   ةمَّ إليها لكان أوىل من ابن ماجومكانة الكتاب ليس دون السنن األربعة يف الرتبة، بل لوضُ 

  .وفيه األحاديث املرسلة واملنقطعة واملعضلة

 .حديثاً وأثراً " ٣٥٠٣" أحاديثه ، وعدد ورتب اإلمام كتابه على األبواب الفقهية

  :مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٤

على معىن أن أحاديثه مرتبة على أمساء الصحابة، مصنفه هو اإلمام أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل " املسند" هو 

 حنيفة، مث هـ يف بغداد، وكان خيتلف يف صغره إىل جملس القاضي أيب يوسف صاحب اإلمام أيب١٦٤الشيباين، ولد سنة 

طلب احلديث، وروى كثريًا من فقه اإلمام الشافعي وحديثه، ورحل إىل اليمن والشام ومصر وغريها، وكان آية يف احلفظ 

  .هـ٢٤١وعلل احلديث، تويف رمحه اهللا ببغداد سنة 

مجعها يف مكان واحد حتت عنوان  –مثًال  - رتب اإلمام كتابه على أمساء الصحابة، فأحاديث أيب بكر الصديق 

، وهكذا أحاديث الصحابة اآلخرين، وقّدم أحاديث العشرة املبشرين باجلنة، مث أحاديث أهل البيت، " مسند أيب بكر" 

  .وبعد ذلك ليس على ترتيب معني

صحابياً " ١٠٥٦ "روى عن حديثًا حسب ترقيم الشيخ شعيب األرنؤوط وزمالئه، و " ٢٧٦٤٧" وقد احتوى املسند 

وبذلك يُعدُّ املسند أمجع كتاب يف السنة ومن املصادر  ؛ابنه عبداهللا حنو عشرة آالف حديثوفيه زيادات   ؛وصحابيةً 

وندر فيه , حاديث الصحيحة ومعظم الضعيف الذي فيه مما ينجرباهلامة من مصادرها حيث اشتمل على كثري من األ

  .املوضوع

" هـ، على األبواب الفقهية واملوضوعات العلمية، ومساه ١٣٧٨محن الساعايت املتوىف سنة وقد رتبه الشيخ أمحد عبدالر 

  .األماين من أسرار الفتح الرباين بلوغ" ، مث شرحه، ومساه "الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين

  

   



١٨ 

 

  :أسئلة للمناقشة

 موضوعه؟ وما مثرة دراسته؟هو علم احلديث؟ وما أبرز أمسائه؟ وما  ما .١

 .ملراد بسند احلديث ومتنه؟ بني ذلك مبثالٍ اما .٢

 أشهر كتاب يف علم احلديث؟" مقدمة ابن الصالح" ف يف علم احلديث؟ وملاذا يُعّد كتاب صنَّ ما هو أول مُ  .٣

 .لكل واحد منها خارج عن كتابكم هذا ما الفرق بني احلديث واخلرب واألثر؟ بني ذلك مبثالٍ  .٤

تأييداً فاذكر مناذج من كتابا�م " نعم" ؟ فإذا كان اجلواب  الرسالة والصحابةعهد ت األحاديث النبوية يف هل ُكتب .٥

 .جلوابك

 ما املراد بتدوين احلديث؟ وَمن هو أول ُمَدوٍِّن للحديث النبوي؟ .٦

 .أذكر أشهر أنواع التصنيف يف احلديث النبوي، موضحاً جوابك بالتمثيل .٧

 .أذكرها بالرتتيبماهي الكتب الستة؟  .٨

  .ماهي السنن األربعة؟ أذكرها بالرتتيب .٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



١٩ 

 

  الدَّرس السَّادس

 واية والرَّ الرِّ 
َ
 اوي والم
ْ
  وي ر

  :التعريف

  

  

  

  

  

  

  :شرح وتوضيح

  

  :الرواية

من ِقبل الراوي سواء كان باللفظ أو املعىن،  ُمستعمًال لفظًا أو صيغة من صيغ األداء مثل حدثين،  للحديث هي نقل 

  .وما شابه ذلك ،عن أخربنا،  مسعت ،

  

  :أقسام الرواية

  : الرواية هلا قسمان

ْرويَّ على لفظه الذي مسعه من شيخه من غري تغيري منه أو تبديل، أو زيادة  :الرواية باللفظ .١
َ
وهي أن يؤدي الراوي امل

 .أو نقصان، أو تقدمي أو تأخري

 .ث املقبولوهذا ما اتفق العلماء على جوازها وقبوهلا إذا توافرت فيها شروط القبول اليت سيأيت ذكرها يف مبحث احلدي

مع احملافظة على معناه حبيث ال  -كال� أو بعضاً   –هي أن يؤدي الراوي املرويَّ بألفاٍظ من عنده  :الرواية بالمعنى  .٢

 .يزيد فيه وال ينقص منه شيئاً 

 :واجلمهور على جوازها وقبوهلا لكن بشروط، وهي

 .كون الراوي عاملاً باأللفاظ ومعانيها ومقاصدها   - أ

 .املعاين خبرياً مبا ُحييل  -  ب

 .بصرياً مبقدار التفاوت بينها  -  ت

 .عارفاً بالشريعة ومقاصدها وقواعدها  -  ث

  .ختلف فيه إحداها فال جيوز له الرواية باملعىن وال يقبل منهفأي راٍو روى احلديث باملعىن ومل تتوفر فيه هذه الشروط أو 

  

   

  .نقل احلديث وإسناده إىل من ُعزي إليه بصيغة من صيغ األداء: الرواية

  .منتهامهاهو الشخص الذي يروي احلديث أو األثر بسنده إىل : الراوي

  .هو احلديث أو األثر الذي نقله الراوي بسنده: المروي



٢٠ 

 

  :تحمل الحديث وأدائه وألفاظهما

 ؛ن الشيخث عمتعددة عند رواية احلديث، وكلُّ لفظ يفيد معًىن ونوعاً من أخذ احلدي يستعمل الرواة صيغاً خمتلفة وألفاظاً 

  ".التحمل واألداء" وقبل بيان هذه األلفاظ نعّرف أوًال 

  .هو أخذ احلديث عن الشيخ بأحد ألفاظ التحمل:  التحمل

  .هو رواية احلديث للغري بعد حتمله بأحد ألفاظ األداء: األداء

  :وأدائه طرق تحمل الحديث

ويؤديه . بأن يكون الشيخ يقرأ والطالب يستمع، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه :السماع من لفظ الشيخ  .١

 .وهي من أعلى طرق التحمل عند اجلمهور ،)سمعُت، حّدثني، أخبرني، أنبأنا، قال لي، ذكر لي( الطالب بلفظ 

،  وهي أن يقرأ الطالب ويسمع الشيخ، سواء كانت من " عرضاً " ويسميها أكثر احملدثني  :القراءة على الشيخ  .٢

، )  عليه وأنا أسمع، حّدثنا قراءة عليه ءير قرأت على فالن، ق( :  ويؤديها الطالب بلفظ . الكتاب أو عن حفظٍ 

 .عليها دون غريها"  أخبرنا" لفظ  والشائع عند كثٍري من احملدثني إطالق

 -مثالً  - أجزت لك أن تروي عين صحيح البخاري: أن يقول الشيخ ألحد طالبه: ، وصور�ا وهي اإلذن: اإلجازة .٣

 " أنبأنا" وقد خّص املتأخرون لفظ ) أجاز لي فالن، حدثنا إجازًة، أخبرنا إجازًة : ( ويؤديها الطالب بلفظ

مث . ا رواييت عن فالن، َفاْروِِه عينهذ: أن يدفع الشيخ كتابه إىل الطالب، ويقول له: وهي اإلعطاء، وصور�ا : المناولة .٤

ناولني، ناولني وأجاز لي،  حدثنا مناولًة، أخبرنا مناولًة : ( ويؤديها الطالب بلفظ.  يُبقيه معها متليكاً أو إعارة ليـَْنِسَخه

 )وإجازًة 

كتب إلي : ( بلفظ  ويؤديها الطالب.  حلاضٍر أو غائٍب خبطه أو أمره) مروياته( أن يكتب الشيخ َمسُموَعه : الكتابة .٥

 ) فالٌن ، حدثني أو أخبرني كتابةً 

ني شيخي : ( ويؤديه الطالب بلفظ . هُ اعُ بأن هذا احلديث أو هذا الكتاب مسََ  أن خيرب الشيخ الطالبَ : اإلعالم .٦
َ
أْعَلم

 ). بكذا

وهي أن جيد الطالب أحاديث يف كتاٍب أو صحيفٍة خبطِّ شيٍخ يرويها، يعرف الطالب خط ذلك الشيخ، : الوجادة .٧

ْدُت في كتابِ : ( وليس له مساع منه، وال إجازة، ويؤديها الطالب بلفظ
َ
ج
َ
  ) . فالن بخطه، قرأت بخط فالن كذا و

  

  :الجزم والتمريض في الرواية صيغتا

ُقول، ( : هو أن يروي الرّاوي احلديث ِجبَزٍم، يستعمل يف روايته من األفعال املبنية للمعلوم، مثل : صيغة الجزم
َ
َقاَل، يـ

وي 
ْ
ر
َ
ى، يـ

َ
و
َ
، ر

ُ
ذُكر

َ
، ي

َ
ْحكي، ذَكر

َ
َكى، ي

َ
  ).ح

، : ( هو أن يروي الرّاوي احلديث بغري َجزٍم، ويستعمل فيه من األفعال املبنية للمجهول، مثل: صيغة التمريض
َ
ي

ِ
ك

ُ
ح

ى 
َ
و
ْ
ر
ُ
، يـ

َ
وي

ُ
، ر

ُ
ْذَكر

ُ
، ي

َ
ر
ِ
ْحكى، ذُك

ُ
 .وُتستَـْعَمل هذه الصيغة لألحاديث الضعيفة، ) ي

  



٢١ 

 

  :استخدام الرموز لصيغ األداء

  :يكتب يف سند احلديثمثًال ستعمل رموزاً للداللة على ألفاظ األداء، تَ كثريا ما جند يف كتب احلديث 

  ".حدثنا"        لإلشارة إىل      ) دثنا، أو نا  أوثنا ، ( 

  "حدثين" للإلشارة إىل        )          ثين ، أو دثين ( 

  ."أخبرنا"        لإلشارة إىل               )أنا، أو أرنا ( 

  

  :عن و أن

عنعن،( يف رواية احلديث، ويسمى احلديث املروي �ذين اللفظني بــ الرواة أيضاً  هماستعملومها صيغتان ي
ُ
  ).واملَؤنَّن  امل

، ولذا ُتسمى السماع وغري السماع تملاوي مسع من الشيخ مباشرة؛ بل حتعلى أن الر  دلّ والرواية �اتني الصيغتني ال ت 

حتملة للسماع وغريه
ُ
َدلَّس إن شاء اهللاوسيأيت . بالصيغة امل

ُ
  .حكمها يف مبحث احلديث امل

  

  :اويالرَّ 

ومعلوم ضرورًة ، لَينسبهما إىل قائلهما ابسنده حىت يصل إىل منتهامه وَحيكيهما احلديث أو األثر الذي ينقلهو الشخص 

 األوصاف موتلك ،أن كلَّ راٍو روى احلديث ال يقبل منه؛ بل هناك أوصاف جيب أن يوصف �ا  حىت يُقبل منه مروياته

 :نذكرها فيما يأيت

 

  :صاف التي يجب أن تتوفر في الراوياألو 

  :يقبل منه احلديث، وتفصليهما كاآليت جيب توافرمها يف الراوي حىت الصفتان اللتان مها "العدالة والضبط"

  : ، وتتحقق عدالة الراوي باجتماع األمور اآلتيةوهي ملكة حتمل املرء على مالزمة التقوى واملروءة :العدالة : أوالً  

اإلسالم شرط لألداء ال التحمل، لكن و  فإن الكافر ال يقبل منه احلديث؛ جيب أن يكون الراوي مسلماً؛: اإلسالم .١

 .يُقبل حديثه هذا لزوال املانعأو غريه، يف حال كفره، مث رواه بعد إسالمه،  فالكافر إذا مسع احلديث من النيب

مناط حتمل املسؤوليات وااللتزام بالواجبات، وهو أيضًا شرط لألداء ال  جيب أن يكون بالغاً؛ ألن البلوغ: البلوغ .٢

َميِّز قبل سن التمييز، وأّداه بعد البلوغ يُقَبل، وأما إذا حدَّث به يف صباه فال يُقَبل؛ لعدم  التحمل، فإذا
ُ
مسع الطفل غري امل

 . واالنضباط يف غالب أحواله، ولعدم شعوره باملسؤولية أمام اهللا  دِّ اتسامه باجلِ 

 .الكالم، وفاقد العقل ال حيصل له ذلك ضبطله الصدق و حيصل نه بالعقل ألجيب أن يكون الرّاوي عاقًال، :  العقل .٣

والفسق هو ارتكاب الكبائر، واإلصرار على الصغائر، واالبتداع يف الدين ببدعة ُمَكفِّرة أو : السالمة من الفسق .٤

 .ون الرّاوي ساملاً من هذه األمور اليت تكون سبباً لفسقه وإال فال يُقبل منه احلديثفيجب أن يك. ُمَفسِّقة

ل املرء اإلنسان على التحّلي مبحاسن األخالق مِّ وءة هي اإلنسانية، وهي آداٌب حتَُ واملر : ارم المروءةالسالمة من خو  .٥

 .ء العاداتاألخالق وسيِّ  يءومجيل العادات، والتخّلي عن مساو 

 



٢٢ 

 

 : المروءة أمران) نواقص(و خوارم 

 .بالشيء اليسريالصغائر الدالة على اِخلسَّة كسرقة لُقمٍة أو شيء حقٍري، أو التطفيف   - أ

ككثرة الضحك واملزاح اخلارجة . املباحات اليت تسبب االحتقار، وتذهب بكرامة اإلنسان ووقاره واحرتامه وِهيَبته  -  ب

 .عن حدِّ األدب واالعتدال

َمعيباً عند ال يصدر عنه ما يُذِهُب ِوقارَه وِهيَبته من األقوال، وال ما جيعله : فيجب أن يكون الرّاوي غري خمروم املروءة، أي

  .الناس من األفعال

  

  :كيفية معرفة العدالة

  : تُعرف عدالة الرّاوي بأحد األمرين اآلتيني

: بأن يشتهر الرّاوي بالعدالة والصدق، ويشيع الثناء عليه بالثقة واألمانة بني املسلمني، مثل : باالستفاضة والشهرة  .١

ِديين، وأمثاهلماألئمة األربعة، وسفيان الثوري، وسفيان بن ُعيـَْينة، 
َ
 . وُشعبة بن احلجاج، وحيىي بن َمعني، وعلي بن امل

  .وذلك بأن ينص أحد أئمة اجلرح والتعديل على أن فالن الرّاوي عادل وثقة: بتعديل أئمة الجرح والتعديل .٢

  :جيب أن يكون الرّاوي ضابطاً فيما يرويه وإال فال يُقَبل منه احلديث، والضبط على نوعني :الضبط: ثانيا

ْدرٍ  .١
َ
وهو أن حيفظ الرَّاوي ما مسعه من شيخه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء، من حني مساعه  :ضبط ص

 .إىل حني أدائه وروايته لتالميذه

تابٍ  .٢
ِ
يانته عن أن يدخل فيه تغيٌري ما، من حني مساعه فيه وهو حمافظة الرَّاوي على كتابه، وص :ضبط ك

 .، وال يُعريُُه إّال ِلَمن يَِثق فيهوتصحيحه إىل أن يؤّدَي ويـَْرِوي منه

  

 

  

واة
ّ
  األلقاب العلمية للر

سِند .١
ُ
 .الرِّواية دُ هو َمن يروي احلديث بسنده، سواء كان عنده علٌم به، أو ليس له إال جمرَّ : الم

حدِّث .٢
ُ
 .َحتمِّل احلديث روايًة، واعتىن به درايًة، ويطلع على كثٍري من الرِّوايات وأحوال روا�اهو من : الم

حدِّث
ُ
، وعنده هو َمن له اشتغاٌل ُخملٌص وافٌر باحلديث وعلومه قراءًة ودراسة وحبثًا ومتحيصاً  :وفي عصرنا الحاضر الم

  .روا�ا َجرحاً وتعديالً علٌم بعدٍد كبري من األحاديث وألفاظها وطُرُِقها وشواهدها، وبِ 

، بصريًا بطُرُِقها، ُمميِّزًا ألسانيدها، لقٌب أرفع من احملدث، يُطلق على َمن يكون عارفًا بسنن رسول اهللا: الحافظ  .٣

 .حيفظ منها ما أمجع أهل املعرفة على صحته، وما اختلفوا  فيه

وهو َمن بَلَغ يف احلفظ واإلتقان والتدقيق فيما حيفظ من األسانيد واملتون َمبلغًا أصبَح به ُحجًة عند الناس، : الحجة .٤

 .سفيان بن ُعيينة ، وسعيد بن منصور: مثل. عامهم و خاصهم



٢٣ 

 

احلاكم أبو  :مثل.  هو من أحاط علمه جبميع األحاديث املروية متنًا وإسنادًا حىت ال يفوته منها إال اليسري: الحاكم .٥

 .عبداهللا حممد بن عبداهللا النيسابوري

. وهو من فاق حفظاً وإتقاناً وتعمقاً يف علم احلديث ُكلَّ َمن سبقه من املراتب واأللقاب: أمير المؤمنين في الحديث .٦

 . سفيان الثوري، والبخاري، ومسلم: مثل

 

 

ِوي
ْ
ر
َ
  :الم

  .إلينا بسندههو احلديث أو األثر الذي يرويه الرّاوي وينقله 

وصنف العلماء مصنفات متعددة ومتنوعة مجعوا فيها مرويات الّرواة، وتقدم الكالم عنها يف مبحث أنواع التصنيف 

  .ويسمى أيضا بكتب الرِّواية. واملصنفات احلديثية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٤ 

 

  الدَّرس السَّابع

  الحديث المسند والمتصل

  :التعريف

  

  

  

 

  :شرح وتوضيح

سند
ُ
ة أي أنه مصطلح يطلق فقط على األحاديث املروي ؛هو احلديث الذي يُروى بسنٍد متصل مرفوٍع إىل النيب: الم

  . ع متصلمرفو حديث هذا حديث مسند، يعين أنه : فمىت قيل غريه؛دون  عن النيب املتصلة السند
  

أن املسند يقال حلديث مرفوع متصل السند، بينما املرفوع يقال لكل حديث رُِفَع  :بين المسند و المرفوع والفرق

  . سواء كان متصل السند أو ال وُنِسَب إىل النيب
  

  :مثال المسند

أن رسول :قال حدثنا عبداهللا بن يوسف عن مالك عن أيب الزِّنَّاد عن األْعرَج عن أيب هريرة : ما أخرجه البخاري قال 

فهذا حديث اتصل اسناده من أوله إىل منتهاه، وهو    )).كلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً إذا ولغ ال(( :قال اهللا

  . مرفوع إىل النيب
  

تَِّصل
ُ
أي أنه مصطلح يطلق على كل حديٍث له سند  هو كل حديٍث أو خٍرب أو أثر َمروٍي بسند متصل غري منقطٍع؛ :الم

، أو الصحايب أي حديثًا موقوفاً، أو التابعي أي حديثاً أي حديثًا مرفوعاً  متصل إىل قائله سواء كان القائل النيب

  .مقطوعاً 
  

  :المتصل مثال

  :وهو انواع

الذي تفوته صالة العصر، كأمنا : (( قال ، أن رسول اهللا لك، عن نافع، عن عبداهللا بن عمرما رواه ما :المرفوع

  )).َوتَِر أْهُله وماُلُه 

َهَب، مث((  ما رواه مالك، عن نافع، أن ابن عمر :الموقوف   )).ال ُخيْرُِج من َحليِّهن الزكاة كان ُحيَلِّي بناتِه وجواريه الذَّ

ابن أيب الدنيا عن الفضل بن سهٍل، حدثنا أبو النضر عن حممد بن طلحة، عن خلف بن مثل ما أخرجه : المقطوع

  )).عم سى النِّ نْ صيبات، ويَـ ملار ذكُ يَ ((   :ل، قا)) إنَّ اِإلْنَساَن ِلرَبِِّه َلَكُنودٌ : ((  -رمحه اهللا - َحْوَشٍب، عن احلسن البصري

  

  

سَند
ُ
  . مرفوعاً إىل النيب ، هسند هو ما اتصل: الم

    .، أو مقطوعاً ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً : المتصل



٢٥ 

 

  الدَّرس الثَّامن

  إليهن يضاف لقاب الحديث باعتبار مَ أ

  - :اقسام و هي يقسم الى اربعة الحديث باعتبار من يضاف اليه:التعريف

  

 

 

 

 

  

 

  

 : وتوضيح شرح

  

ديث ويسمى أيضًا باحلإياها إىل اهللا عزوجل،  من األقوال، مع إسناده   هو ما روي عن النيب :الحديث القدسي

  .ديث من حيث إضافته إىل ذات اهللا تعاىلومسي بالقدسي تكرمياً هلذا النوع من احل ،باينالرّ اإلهلي، و 

قلما ، و التذكري واملوعظةو  ،�مواللطف  ورمحته عظمة اهللا عزوجل وكالمه مع خملوقاتهب تعلقت وأغلب األحاديث القدسية 

  .فهي تبلغ مائيت حديث أو أكثر بقليل ، وعددها ليست بكثرية،عرض لألحكام الشرعية من احلالل واحلرامتت

  : صيغ روايته

  :لرواية األحاديث القدسية صيغ حمددة ومعينة أشهرها اثنتان

 .فيما يرويه عن ربه عزوجل  قال رسول اهللا  .١

  . قال اهللا تعاىل، فيما رواه عنه رسول اهللا .٢

  :مثاله

يا عبادي  : ((فيما يرويه عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال ه عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيبما رواه مسلم يف صحيح

  ....)).إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا

  : سابقاً، وعليه يكون له أربعة أنواع وهي "الحديث"ما ذكرنا يف تعريف هو نفس : فوعر الحديث الم

 .املرفوع القويل .١

 .املرفوع الفعلي .٢

 - :يالتقرير املرفوع  .٣

 ).اخلِلقي، اخلُلُقي( املرفوع الوصفي  .٤

  . وسبق أمثلتها هناك

  .مع إسناده إياه إىل ربه عزوجل ما نقل إلينا عن النيب:  الحديث القدسي

  .من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ما أضيف إىل النيب : الحديث المرفوع

  .فعل أو تقريرما أضيف إىل الصحايب من قول أو : الحديث الموقوف

 .ما أضيف إىل التابعي أو من دونه  من قول أو فعل: الحديث المقطوع



٢٦ 

 

قوًال ، أو فعًال ، أو  هذا املنسوب إليهم سواء كانأو مجٍع من الصحابة صحايب سب إىل هو ما نُ  :الحديث الموقوفو 

  :ريراً، وبذلك يكون له ثالثة أنواع وهيتق

حدثوا الناس مبا : (( أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال عن علي بنما أخرجه البخاري  ومثاله :الموقوف القولي .١

 )).وَرُسولُه ُ اهللا يعرفون، أتريدون أن ُيكذَّبَ 

 .))وأمَّ ابن عباس وهو متيمم: (( قول البخاري   ومثاله :الموقوف الفعلي .٢

 ومثاله ما، ))فعلت كذا أمام أحد الصحابة ومل ينكر علي : (( كقول بعض التابعني مثال  :الموقوف التقريري .٣

فلم ، هلا من زوجها بكل شيءٍ  تْ عَ لَ تَـ اخْ  أ�ا: ((لصفية بنت أيب عبيد موالةٍ  عنعن نافع  ى اإلمام مالك يف املوطأرو 

 .))بن عمرعبداهللا ذلك  ينكر

  

   :الحديث المقطوعو 

  :يكون املقطوع نوعانو�ذا قوًال أو فعالً،  هذا املنسوب إليهم سواء كان هو ما ُنسب إىل التابعي أو تابع التابعي 

 .))صّل وعليه بدعته ((: أنه قال احلسن البصري يف إمامة املبتدع عن ما رواه البخاري  :المقطوع القولي .١

كان َمسُروق  ((  إبراهيم بن حممد املنتشر أنء عن نعيم األصبهاين يف حلية األوليا رواه  أبو ما :المقطوع الفعلي .٢

  )).على صالته، وُخيلِّيهم ودنياهم وبني أهله، ويقبل رخي السرت بينهيُ 

  

  :ةمالحظ

الضعف، فإن معرفة الصحيح منها أو  إن وصف احلديث بكونه مرفوعًا أو موقوفًا أو مقطوعًا ال يعين الصحة أو .١

 سيأيت ذكرها عند الكالم عن احلديث وتوافر شروط الصحة فيها اليت ف موقوفة على النظر يف أسانيدها ورجاهلايالضع

   .ولذلك قد يكون احلديث مرفوعاً صحيحاً، وقد يكون مرفوعاً ضعيفاً، وهكذا املوقوف واملقطوع ،املقبول

املرفوع، هذه األنواع الثالث اليت ذكرناها ال تُعّد حجة على الصحيح من قول العلماء يف التشريع اإلسالمي غري  .٢

 .هوذلك بشرط أن يثبت صحت
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  الدَّرس التَّاسع

  باعتبار تعدد أسانيده لحديثألقاب ا

  - :يقسم الى قسمين و هما الحديث باعتبار اسانيده: التعريف

  

  

  

  

  :وتوضيحشرح 

عمداً أو  خرب َكذبٍ اتفاقهم على العقل عادة  رواة حبيث حييلهو احلديث الذي يرويه عدد كثري من ال :المتواترالحديث 

كالسماع واملشاهدة   كان مستند روايتهم احلس، و ن يكون هذه الكثرة موجودة من بداية السند إىل �ايته، وجيب أسهواً 

فإ�ما من " إّن العامل حادٌث " أو  " إن الواحد نصف اإلثنني : " كالقول مثالً   وخيرج بذلك ماكان مستنده العقل

  .القضايا اليت ثبتت بالعقل

  :شروط الحديث المتواتر

  :وعليه فاحلديث املتواتر ينبغي أن تتوفر فيه شروط وهي 

  .أن يرويه عدد كثري .١

 .حييل العقل عادة اتفاقهم على الكذب .٢

 .بداية السند إىل �ايتهأن يستمر هذه الكثرة من  .٣

   .روايتهم احلس كالسماع واملشاهدة ال العقل أن يكون مستند .٤

  :قسامهأ 

  :وقد قسمه العلماء على ثالثة أنواٍع رئيسة وهي

تهاه قد رووا احلديث أي أن هذا اجلمع الكثري من أول السند إىل من. وهو ما تواتر لفظه ومعناه :المتواتر اللفظي .١

 .واحدةصورة و بلفظ واحد، 

 .، فقد رواه أكثر من سبعني صحابياً �ذا اللفظ)) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(( حديث : ومثاله

، فرواه البعض بلفظ، والبعض اآلخر بلفظ أي ما تعددت ألفاظه. هو ما تواتر معناه دون لفظه :المتواتر المعنوي .٢

 .آخر، إال أن مجيع األلفاظ تفيد معىن واحداً 

 اً ال تصل إىل حد التواتر، لكن بني هذه الوقائع أمر  ةٍ دَ أن تنقل إلينا وقائع خمتلفة، كل واقعة على حِ " املتواتر املعنوي"ومن 

  .اً، فيكون هذا املشرتك متواتراً معنوياً مشرتك

يف عشرين صحابيًا من حيث ورد من حديث أكثر " رفع اليدين يف الدعاء" وميثل العلماء هلذا النوع من التواتر بـ: مثاله

  :، وفيما يأيت بعض منهارفع يديه يف الدعاء، وهو القاسم املشرتك بني هذه الوقائع املختلفة أن النيب قائع خمتلفةو 

  .ما رواه مجع كثري يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إىل انتهاء السند، وكان مستندهم احلس: المتواتر - ١

  .هو ما مل جيتمع فيه شروط املتواتر: اآلحاد - ٢

 



٢٨ 

 

 أن النيب: رضي اهللا عنه أخرج البخاري من حديث أيب موسى األشعري  اللهم اغفر : (( فع يديه، فقالتوضأ مث ر

 ....))لعبيد بن عامر

  ْوسي جاء إىل النيب البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهوأخرج وطلب منه أن  ، أن الطفيل بن عمرو الدَّ

 )).وائت �ماللهم اهد دوساً، : (( يديه، وقال  يدعو على دوٍس، فرفع النيب

 أن النيب: وأخرج البزار والطرباين من حديث أنس رضي اهللا عنه رفع يديه بعرفة يدعو. 

رفع يديه أثناء الدعاء، وهذا األمر  ، كل منها يف واقعة خاصة، وكلها تشرتك بكون النيبوهكذا إىل مخسني حديثاً   

  .أصبح متواتراً معنوياً  املتفق عليه بني تلكم الوقائع

 

هو ما نقله املسلمون جيًال عن جيل حىت يومنا هذا، وال خيتلف فيه أحد، مثل الصلوات اخلمس،  :المتواتر العملي .٣

عملها هو،  من العبادات واألمور العملية األخرى اليت تواترت تواترًا عمليًا عن النيب وصيام رمضان، واحلج، وغريها

 .وإن اختلفوا يف بعض الفروع، واجلزئيات وعمل معه الصحابة، ومل خيتلف يف عمومها املسلمون شرقاً وغرباً،

  

وهو كل حديث مل يتوفر فيه الشروط اليت ذكرنا للحديث املتواتر، فكل ما مل يبلغ حد التواتر يسمى  :والحديث اآلحاد

  : باآلحاد، وله ثالثة أقسام رئيسة 

 املشهور. 

  العزيز.  

 الغريب. 

 .مبحث أقسام احلديث اآلحادسنتكلم عنها يف 
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  اشرالدَّرس العَ 

  أقسام الحديث اآلحاد

  :التعريف

  

  

  

  

  

  :وتوضيحشرح 

ابة يرويه ثالثة صحايب من طبقة الصح هو ما يرويه يف كل طبقة من طبقات السند ثالثة فأكثر، أي :المشهورالحديث 

 لرواة من بداية السندال يقل عدد احبيث   إىل األخري وهكذا ومن طبقة تابع التابعي، ،طبقة التابعنيمن فأكثر، وكذلك 

حد التواتر ال يبلغ تبقى ولو طبقة واحدة فيها ثالثة، فإن العربة باألقل، و بشرط أن  وإذا زاد فال يضرمن ثالثة،  إىل �ايته

   .الذي ذكرناه سابقاً 

  :ومثاله

  .ومها قبيلتان من قبائل العربكوان رعل وذ )) شهراً بعد الركوع، يدعو على النيب  تَ قنَّ ((: حديث

  . بن عباس، وخفاف بن أمياء الغفاري رضي اهللا عنهمأنس بن مالك، وا: ثالثة وهم رواه عن النيب  فقد

وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة،  ،وأبو ِجملز الحق بن محيد بن دعامة السدوسي، قتادة :وهم أربعة رواه عن أنسو 

  .األحولوعاصم 

  .سعيد بن أيب عروبة، وشعبة بن احلجاج، ويزيد بن زريع: ثالثة وهم عن قتادةورواه 

  .)ثالثة فأكثر( مل يقل رواته عن عدد الشهرة من طبقاته  يف كل طبقةألنه  ؛مشهورفهو حديث 
  

بقى لو ت، ولو زاد اليضر بشرط أن يف كل طبقة من طبقات السند  عن اثنني يقل عدد رواتهالهو ما :والحديث العزيز

   .، ألن العربة كما قلنا ألقل طبقة من طبقات السنداثنان فيها يف طبقة واحدة
  

  : مثاله

 َأكوَن ّىت ح ال يُؤمن َأحدكم ((: قال  رسول الما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أيب هريرة أن 

    )) َأحبَّ إليه من والِده ووَلِده

  .أنس بن مالك، وأيب هريرة :فقد رواه عن النيب 

  .صهيب وعبد العزيز بن بن دعامة السدوسي قتادة  :رواه عن أنسقد و 

  .بن أيب عروبة وسعيدشعبة بن احلجاج   :ورواه عن قتادة 

  .الوارثلَيَّه وعبد إمساعيل بن عُ   :ورواه عن عبد العزيز 

  .فلم خيلو طبقة من طبقات السند من اثنني، فهو إذن حديث عزيز

  

  . ما يبلغ حد التواتر -يف كل طبقة - ما رواه ثالثة فأكثر : الحديث المشهور

  .ما ال يقل رواته عن اثنني يف مجيع طبقات السند: الحديث العزيز

 .هو ما ينفرد بروايته راٍو واحد: الحديث الغريب



٣٠ 

 

واحد، إما يف   الذي يستقل بروايته شخص هوف": الفرد" وهو  أيضاً  ويطلق عليه العلماء امسا آخر :يبوالحديث الغر 

أو يف بعض طبقات السند ولو يف طبقة واحدة، وال تضر الزيادة عن واحد يف باقي طبقات ، كل طبقة من طبقات السند

  .السند، ألن العربة لألقل
  

  :ومثاله

  :فهو حديث غريب من حيث السند وذلك...)) إمنا األعمال بالنيات: (( حديث  

  . بروايته عن النيب  بن اخلطابعمر  تفردل 

  ، الليثي وقاصعلقمة بن  :عمر وتفرد به عن

  حممد بن إبراهيم التيمي،  :وعن علقمة

  .حيىي بن سعيد األنصاري :وعن حممد

، إىل أن وصل حيىي بن سعيد، واشتهر احلديث عنه وكثرت طرقه بروايتهيف كل طبقة   لتفرد راٍو واحدٍ فهو حديث غريب 

  .من عندهته اورواي
  

  مالحضة

مشهوراً صحيحاً، أو  يُنايف الصِّحَّة، وال الضعَف، بل قد يكون ، أو غريباً، المشهوراً، أو عزيزاً  وصَف احلديث بكونه إنَّ 

  .مشهوراً ضعيفاً، أوغريباً صحيحاً، أو غريباً ضعيفاً، أو عزيزاً صحيحاً، أو عزيزاً ضعيفاً 
  

  :أسئلة للمناقشة

روي؟ما الفرق بني  .١
َ
 الرِّواية والّراوي وامل

 عرف الرواية، واذكر أنواعها؟ .٢
 ما شروط الرواية باملعىن؟ .٣
 .عرف التحمل واألداء، مث أذكر طرق حتمل احلديث وأدائه وألفاظهما .٤
 ة اجلزم والتمريض يف رواية احلديث؟ماهي صيغ .٥
 يف سند احلديث؟ " ثنا، ثين، أنا " يرمز  مإال .٦
 تتوفر يف الّراوي حىت يقبل منه احلديث؟ما هي األوصاف اليت جيب أن  .٧
 مب خيرم مروءة الراوي؟ .٨
 كيف تعرف عدالة الراوي؟ .٩

سِند: (( عرف األلقاب العلمية اآلتية .١٠
ُ
 )).، احملدث، احلافظ، احلجة، احلاكم امل

 ما هو احلديث املسند؟ وما الفرق بينه وبني احلديث املرفوع؟  .١١
 .ما هو احلديث املتصل؟ وضح جوابك باملثال .١٢
 ما ألقاب احلديث باعتبار َمن ُيضاف إليه؟ .١٣
 وصف احلديث بكونه مرفوعاً أو مشهوراً هل يعين صحته أم ال؟ .١٤
 .عرف احلديث املتواتر مع بيان شروطه وأنواعه ُمَتمثًِّال لكل نوٍع مبثاٍل واحدٍ  .١٥
 .عرف حديث اآلحاد، مث اذكر أنواعه مع التمثيل .١٦
 :تابكم هذاملا يأيت بأمثلة غري اليت ذُكرت يف كمثل  .١٧
 ).املرفوع، املوقوف، الغريب، املشهور، املسند، املتصل، املتواتر اللفظي، املتواتر املعنوي( 
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  الدَّرس الحادى عشر

  الحديث باعتبار قبوله ورده لقابأ

  :التعريف

  

 

  

  

  :شرح وتوضيح

  : اباعتبار قوته أو ضعفه، أو قبوله ورده ينقسم إىل قسمني رئيسني ومهاحلديث 

  

وموازنته بالشروط  ومتانياً  فيه نظرًا فاحصاً  احملدث بعد النظر هو احلديث الذي غلب على ظنّ :  الحديث المقبول

الشروط والقواعد  احلديث قد توفر فيهن بأن راويه كان صادقاً يف روايته له، أي أ؛ املطلوبة للحديث املقبول موازنًة دقيقة

  . املقننة واملوضوعة لتمييز الصحيح والضعيف من األحاديث النبوية

  : وله أربعة أقسام رئيسة وهي 

 لذاته الصحيح. 

  هالصحيح لغري. 

 لذاته احلسن. 

 احلسن لغريه. 

 سيأيت  تفصيل الكالم عنها يف مبحث أقسام املقبول

  

يه مل يكن صادقاً و ااحلديث الذي غلب على ظن احملّدث بعد التفحص فيه بأن ر هو : )الضعيف( الحديث المردود

  .د شرطاً أو أكثر منهاقَ يف روايته، أي أن احلديث مل يتوفر فيه الشروط املطلوبة سواء كان فَـ 

  .وله أقسام كثرية سيأيت الكالم عنها مفصًال يف مكانه إن شاء اهللا

   

  .هو ماترجَّح صدق راويه :المقبول  

 .هو مامل يرتّجح صدق راويه :المردود
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  الدَّرس الثَّانى عشر

  المقبول أقسام الحديث

  :التعريف

  

  

  

  

  

  

  

  

  : شرح وتوضيح

  :يظهر من تعريفه بأنه هو احلديث الذي يتوفر فيه مخسة شروط وهي: لذاته الحديث الصحيح

مباشرة من أول السند إىل منتهاه، ويدل على أي أن يأخذ كل راٍو من رواته قد أخذه عمن فوقه : اتصال السند  .١

 .حدثين، حدثنا، أخربين، أخربنا، مسعت وغريها: األخذ املباشر ألفاظ التحمل واألداء اليت يستعملها الرواة مثل

 : العدالة: عدالة الرواة .٢
ُ
باجتماع  ق عدالة الراوي وتتحق .ةوءَ رُ هي َمَلَكٌة َحتِمُل صاحبها على ُمالزمة التقوى وامل

 رُ خمَ  وغريَ  ، فاسق غريَ ، عاقًال  ،بالغاً  ،بكونه مسلماً  : األمور اآلتية
ُ
أي أن ال يصدر عنه ما يُذهب وقارَه  – ةوءَ رُ وم امل

 .   -وهيبته من األقوال، وال ما جيعله َمعيباً عند الناس من أفعال

 :وهو على نوعني. أي أن يكون مجيع رواته على متام الضبط: ضبط الرواة .٣

   - أ
َ
، من حني مساعه وهو أن حيفظ الراوي ما مسعه من شيخه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء: رٍ دْ ضبط ص

 .إىل حني أدائه وروايته لتالميذه

ما، حني مساعه فيه وتصحيحه إىل أن  به، وصيانته عن أن يدخل يف تغيريٍ وهو حمافظته على كتا: ضبط كتابٍ   -  ب

 .فيه يؤدَِّي ويَروَي منه، وال يُعريه إال ملن يثق

هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، أو جلماعة من : أي ال يكون احلديث شاذاً، والشذوذ: سالمته من الشذوذ .٤

 .إن شاء اهللا" احلديث الشاذ" الثقات، وسيأيت تفصليه عند بيان 

يث، مع أن هي سبب خفيٌّ قادح يف صحة احلد: أي ال يكون احلديث ُمَعلًَّال، والعلة :سالمته من العلة القادحة .٥

   .الظاهر السالمة منه

الشروط الثالثة األوىل متعلقة بسند احلديث خصوصاً، أما الشرطان األخريان متعلقان بسند احلديث ومتنه معاً، ويفهم 

  .من هذا أن صحة السند ال تستلزم صحة املنت دائماً، بل قد يكون سند احلديث صحيحاً ومتنه شاذاً أو معلالً 

  . ألنه اكتسب هذه الصفة من ذات السند واملنت، ال من خارجهما" الصحيح لذاته" ومسي باحلديث 

هو ما اتصل سنده بنقل العدل، تام الضبط، عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة  :الصحيح لذاته 

  .قادحة

هو اتصل سنده بنقل العدل الذي خفَّ ضبطه عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علة : الحسن لذاته 

  .قادحة

  .ي من طريق آخر مثله أو أقوى منههو احلسن لذاته إذا ُرو : الصحيح لغيره

 .هو حديث ضعيٌف ضعفاً خفيفاً، تقوَّى بتعدد طـُرُقه :الحسن لغيره
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  :مثال الحديث الصحيح لذاته

  : ما أخرجه البخاري يف صحيحه فقال

مسعت رسول : أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن حممد بن ُجبَـْري بن ُمْطِعم، عن أبيه، قال : حدثنا عبداهللا، قال" 

  " قرأ يف املغرب بالطور اهللا

فهذا حديث صحيح لذاته؛ ألنه بعد نظر احملدثني فيه وجدوا أن سنده متصل، و رواته عدول، ضابطون متام الضبط، 

  .وهو سامل من الشذوذ والعلة
  

اتصال السند، "  :فهو أيضا كما يبدو من تعريفه أن جيب أن تتوفر فيه مخسة شروط، وهي: الحديث الحسن لذاته

وسبق " القادحة الرواة، كون ضبط رواته أخف قليًال من ضبط رواة الصحيح لذاته، وسالمته من الشذوذ والعلة عدالة

  .تفصيلها آنفاً 

راوي احلديث الصحيح ضبطه تام، أما راوي احلديث احلسن فضبطه  احلسن والصحيح هو ضبط الراوي؛ فإن فالفرق بني

  .من ضبط راوي احلديث الصحيح أخف بقليلٍ 

  

  : مثال الحديث الحسن لذاته

يا رسول : (( قلت: حدثنا حيىي بن سعيد، عن �ز بن حكيم، حدثين أيب عن جدِّي  قال: ما رواه اإلمام أمحد قال

؟ قال اهللا أمك، مث أباك، مث األقرب : ّمث َمن؟ قال: قلت: قال. أمك: ّمث َمن؟ قال: قلت: قال. أُمُّك: من أبـَرُّ

  )).فاألقرب

 بهز بن حكيم، وكلهم ضابطون ضبطاً تاماً غري ديث سنده متصل، ال شذوذ فيه وال علة، ورواته كلهم عدولفهذا احل  

  . حيث تكلم بعض العلماء يف مروياته مما يشعر خبّفة ضبطه ، وألجله أصبح احلديث حسناً 
  

 لكنه روي بطريق آخر أو طُُرق أخرى مثله يف املرتبة فهو يف األصل حديث حسن لذاته، : الحديث الصحيح لغيره

  .أو أحسن  وأقوى منه والقوة 

  .ومسي باحلديث الصحيح لغريه، ألن الصحة مل تأت من ذات السند، وإمنا جاءت من انضمام غريه له

  : مثال الحديث الصحيح لغيره

لوال أن أشق على : " قال أن رسول اهللا ما أخرجه الرتمذي من حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

  " أميت ألمر�م بالسواك عند كل صالة

فه حىت ضعَّ  اإلتقانفاحلديث صحيح لغريه، وذلك ألن هذا السند فيه حممد بن عمرو وهو مع صدقه مل يكن من أهل 

  .السند سنداً حسناً ، وألجله يُعّد هذا ، ويبدو من ذلك أن ضبطه غري تام أو فيه خفة بعضهم من جهة سوء حفظه

وهذا السند أحسن . عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه: لكننا وجدنا أن احلديث روي من طريق آخر

   .حاًال من األول

  .فبانضمام هذا الطريق الثاين إىل األول أصبح احلديث صحيحاً لغريه
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ضعيف يف األصل، لكن ضعفه خفيف غري شديد، فهو كما جاء يف تعريفه أنه حديث : الحديث الحسن لغيره

  .ومبجيء احلديث من طُُرق أخرى يتقّوى ويرتقى إىل احلسن لغريه، فيتحول من حديث مردود إىل مقبول

  : ومها وبالنظر فيما قلنا يظهر أن احلديث الضعيف ال يرتقي إىل احلسن لغريه إال بشرطني

أو اجلهالة يف ، أو االنقطاع يف السند، الراوي حفظوذلك بأن يكون سبب ضعفه سوء  ،أن يكون ضعفه خفيفاً  .١

املعلق، واملرسل، واملعضل، واملنقطع، : ومن هنا يستحق للرتقية إىل احلسن لغريه األحاديث الضعيفة اآلتية. الرواة

 .أقسام احلديث املردود بيان هذه األنواع يف مبحث وسيأيت. واملدلَّس، واملرسل اخلفي، وحديث ا�هول

بأن يكون سَبُبه الَكِذب، أو التهمة بالكذب، أو البدعة، أو الفسق، أو كثرة اخلطأ، فال : أما إذا كان ضعفه شديداً 

 . يرتقي إىل احلسن لغريه

 .أن يكون قد روي احلديث من طريق آخر مثله، أو أقوى منه .٢

  

  :مثال الحسن لغيره

الظهَر، يف السفر ركعتني،  صليت مع النيب (( :، قالعن عطية، عن ابن عمر ما رواه الرتمذي من طريق حجاج،

  )) .وبعدها ركعتني

  . هذا حديث حسن: قال الرتمذي 

  .  عن ابن أيب ليلى عن عطية عن ابن عمر:  وقد ُروي احلديث من طريق آخر

  .هذا حديث حسن: وقال الرتمذي فيه أيضا

ويف األصل كال الطريقني فيهما ضعف فاألول ألجل حجاج وهو ابن أرطاة، والثاين ألجل ابن أيب ليلى ، فهما 

  . صدوقان، تكلم احملدثون فيهما من قبل حفظهما

  .لكن الرتمذي َحسََّن حديثهما بانضمام أحدمها إىل اآلخر، وتعاضد كلٌّ منهما اآلخر

  

  : مراتب الحديث المقبول

ربعة اليت ذكرناها وإن كان كلها تُعّد من احلديث املقبول، لكن هذا ال يعين أ�ا يف مرتبة واحدة من الصحة األنواع  األ

نظراً لتفاوت مدى متكن كلٍّ منها من أعلى شروط القبول، وعليه يكون ؛ والقوة، بل هناك تفاضل وتفاوت بينها يف ذلك

  :يتع األربعة من حيث القوة والصحة كاآلالرتتيب لألنوا 

 م على غريه عند التعارضيأيت يف املرتبة األوىل، ويُقدّ : الحديث الصحيح لذاته. 

 حيتل املرتبة الثانية، وذلك ألنه عبارة عن حديثني حسنني يعضد أحدمها اآلخر، فيقدم : الحديث الصحيح لغيره

 .على احلسن لذاته

 وهو يأيت يف املرتبة الثالثة بعد الصحيح لغريه: الحديث الحسن لذاته . 

 يأيت يف املرتبة الرابعة وهو يف أدىن مراتب الصحة، وذلك ألنه يف األصل حديث ضعيف، : الحديث الحسن لغيره

  . وبتعدد طرقه ورواياته أصبح حسناً لغريه



٣٥ 

 

  : حكم الحديث المقبول

  . ويؤخذ �ا يف األحكام الفقهية، والعقائد، واآلداب، واألخالقاحلديث املقبول بأنواعه األربعة حجة يف التشريع، 

  .وذلك مع مراعاة تفاوت مراتبها عند التعارض والرتجيح

   

  :وأسباب رده الحديث المردود

  

  :الحديث المردود

  .كما تقدم، وذلك بسبب فقد شرط أو أكثر من شروط املقبول اليت سبق ذكرها"  هو مامل يرتجَّح صدق راويه" 

  : أسباب رد الحديث

  :وهي كثرية لكنها يف اجلملة تنحصر يف سببني رئيسني ومها

 .سقٌط من اإلسناد .١

   .طعن يف الراوي .٢

  

  .إن شاء اهللا مفصًال  ذكرها وحتت كلٍّ منهما أقسام متعددة سيأيت 

  .العام للحديث املردود باعتباره االسم بشكل خمتصر " الضعيف" نتكلم أوًال عن احلديث ولكن قبل بيان هذه األقسام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٣٦ 

 

  الدَّرس الثَّالث عشر

  الحديث الضعيف

  :التعریف

  

  

  

  :وتوضيحشرح 

  : هو احلديث الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول اخلمسة اليت تقدم ذكرها، وهي :  الحديث الضعيف

  .)اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة  (

  : مراتبه

وهو كاحلديث املقبول تتفاوت مراتبه حبسب تفاوت ضعف احلديث شّدًة وِخفًَّة، وحبسب الصفة اليت فقدها من صفات 

د عاضٍد له، وكلما كان ضعفه كان احلديث َضعفه أشّد كان إمكانية ترقيته للحسن لغريه أبعد عند وجو وكلما  . القبول

  .أخف كان قبوله للرتقية وإمكانية جربه أكثر

من أسباب الضعف الشديد للحديث، فإذا كان يف   -كالكذب أو الفسق أو البدعة  - فمثًال الطعن يف عدالة الراوي

  .يف سنده راٍو واحد �ذه الصفة، وهكذا سنده راويان اثنان مطعونان يف عدالتهما كان ضعفه أشد من حديثٍ 

  

 
ُ
  : فعَّ ضَ الفرق بين الضعيف والم

َضعَّف فهو الذي مل جيمع احملدثون على َضعفه، بل ضّعفه 
ُ
جَمع على َضعفه، أما امل

ُ
احلديث الضعيف هو احلديث امل

ق فَ تـَّ عيف حيث هو متلف فيه خبالف الضبعضهم ، وصححه اآلخرون سواء كان يف متنه أو سنده، فهو إذن حديث خمُ 

  .على ضعفه

  

  : حكم ذكر الحديث الضعيف

جيوز على قول مجهور العلماء ذكر احلديث الضعيف من غري بيان ضعفه؛ لكن بشرط أن ال يكون متعلقًا بالعقيدة، أو 

  .شابه ذلكاحلالل واحلرام، أو األحكام الشرعية األخرى؛ بل يكون يف املواعظ ، واآلداب، والرتغيب والرتهيب، وما 

بلغنا " أو "  يُروى عنه كذا"أو " كذا   ُروي عنه : " يرويه بصيغة ُتشعر َبَضعِفِه كأن يقول ن يذكره أن على مَ  وجيب

  .وما أشبه ذلك من صيغ التمريض" عنه كذا 

عن رسول  فعليه بيان َضعِفه كي ال يظنوا أنه حديث صحيح أما إذا كان يف َجملٍس مل يكن أهله يفهمون هذه الصِّيغ

  .ما مل يثبت عنه فينسبون إليه اهللا

  

  

 .هو مامل جتتمع فيه صفات القبول :الحديث الضعيف



٣٧ 

 

  :حكم العمل بالحديث الضعيف

  : وإذا كان جيوز روايته فيجوز العمل به أيضاً على رأي مجهور احملدثني لكنه بشروط وهي

 .أن يكون ضعفه غري شديد، فيخرج بذلك ما انفرد به من الكّذابني، والُفّساق، ومن َفُحش غلطه وَكثُر ومهه .١

أي يكون حكم ذلك العمل ثابتًا  -يكون يف فضائل األعمال، وهذه األعمال مندرجة حتت أصل عاٍم مشروٍع  أن .٢

مدحًا كّرب الوالدين، وصلة الرحم، وغريها من األخالق الفاضلة، أو ذماً    –أصًال بالقرآن أو السنة الصحيحة من قَـْبُل 

 .كالكذب، واخليانة، وغريها من األخالق املذمومة

إذا كان احلديث يف الرتغيب يف عمٍل، أو الرتهيب من عمٍل، غري منصوص عليه يف الشرع مجلًة وتفصيًال، كالرهبانية  أما

ْنِفيَّة، والتعبد بالقيام يف الشمس، والتعبد بالصمت من غري كالم
َ
أحٍد، وغريها من األعمال من هذا القبيل حيث مل يرد  امل

 .تماد على جمرد حديث ضعيف للرتغيب فيها أو الرتهيب منهافيها نص صحيح  أصًال فال جيوز االع

 . مامل يقله أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، لئال ينسب إىل النيب .٣

  

  

   



٣٨ 

 

 ابع عشرالدَّرس الرَّ 

   اإلسناد  في قطأقسام الحديث المردود بسبب السَّ 

  المراد بالسقط

  : التعريف

  

  

 

 

  : شرح وتوضيح

  .، مبعىن فقدان احلديث لشرط االتصال الذي تقدم ذكره يف احلديث املقبولهو حدوث انقطاع يف سند احلديث السقط

  :السقط يكون على نوعني ويظهر من تعريفه أن

ألنه مل يدرك عصره، أو أدركه ولكنه وهو يُعرف من عدم حصول اللقاء بني الراوي وَمن روى عنه؛  :سقط ظاهر: األول

اق وغري اُحلذَّاقنه إجازة، وهذا النوع من السقط يمل جيتمع به، وليست له م من املشتغلني  شرتك يف معرفته األئمة اُحلذَّ

بعلوم احلديث ألن الباحث فيه حيتاج ملعرفته إىل أمور ظاهرة غري خفية من معرفة اسم الراوي ومولده ووفاته وأوقات طلبه 

  .وارحتاله وغري ذلك

  :ويندرج تحت هذا النوع من السقط أربعة انواع من الحديث المردود وهي

علَّق .١
ُ
 .امل

رَسل .٢
ُ
 .امل

عَضل .٣
ُ
 .امل

نقِطع .٤
ُ
 .امل

تاج إىل العلم جبميع طرق احلديث حتمعرفته  ألنَّ وهذا النوع من السقط ال يعرفه إال األئمة اُحلذَّاق : سقط خفي: نيالثا

وأسانيده؛  ليتمكن من املوازنة بني روايات احلديث وبيان مواضع االختالف واالتفاق بينها ومن مثَّ الكشف عن علتها 

  .ومكان السقط من السند

  :النوع من السقط نوعان من احلديث املردود ومهاويندرج حتت هذا 

دّلس .١
ُ
 .امل

رسل اخلفي .٢
ُ
 .امل

 .وإليك حبث هذه األنواع الست مفصلة على التوايل

 

  

اإلسناد بسقوط راٍو أو أكثر، سواء كان عمدًا أو سهواً، من أول هو انقطاع سلسلة : السقط من السند

  .أو خفياً  السند، أو من آخره، أو من أثنائه، سقوطاً ظاهراً 

  



٣٩ 

 

 امس عشرالدَّرس الخ

علق
ُ
  الم

  : التعريف

 

  

  : شرح وتوضيح

وذلك بشرط أن    أو أكثر،  واحٍد       سنده راٍو  احلديث الذي ُحيذف من بدايةهو  - كما يظهر من تعريفه  :المعلق

  . يكون احلذف متوالياً 

  :ويظهر التعليق في صور ومنها

 . قال رسول اهللا: أن حيذف مجيع السند، مث يقال  .١

 .أن حيذف مجيع السند إال الصحايب، أو الصحايب والتابعي .٢

  .من بداية سنده رجل واحٌد أو أكثر أن حيذف .٣

ُمعتِمر بن سليمان عن : حدثنا ُمسدٌَّد، قال: أُخِربُت عن حممد بن أيوب الرازي قال: قال أبو نعيم األصبهاين   :مثاله

فما بقي أحد من القوم إال فاضت  -أو لني القراءة –وكان لني الصوت  قرأ رجل عند النيب: أبيه عن اَحلْضَرمي قال

  )).إن مل يكن عبدالرمحن بن عوف فاضت عينه؛ فقد فاض قلبه : ((  غري عبدالرمحن بن عوٍف، فقال رسول اهللا عينه

وهذا يعين أن أبا نعيم مل يلق حممد بن أيوب، ) هـ٢٩٤(سنة  حممد بن أيوب الرازيوتويف  ،)هـ٣٣٦(ولد سنة  أبو نعيم

  .وبذلك مت حذف أو سقوط راٍو من بداية السند، فهو إذن حديث معلق أبو نعيم الواسطة بينه وبني حممد، بنيِّ ومل يُ 

  

    : معلقات الصحيحين

أحاديث معلقة؛ ولكنها مستثناة من احلكم العام للحديث املعلق  - وال سيما يف البخاري –وقد ورد يف الصحيحني 

  :وهو العلماء ملعلقات الصحيحني حكم خاص الذي هو الضعف، فقال

قال أبو : كقول البخاري  .فهو حكم بصحته عن املضاف إليه" قال و ذََكَر و َحَكى" كــ: اجلزم ما ذُكر بصيغة  .١

 ))ركبتيه حني دخل عثمان  غّطى النيب:(( موسى 

فليس حكم بصحته عن املضاف إليه، بل فيه الصحيح " قيل و ذُِكَر وُحِكَي " كــ : ما ذكر بصيغة التمريض   .٢

والضعيف والضعيف، لكنه ليس فيه حديث واٍه  لوجوده يف الكتاب املسمى بالصحيح، وطريقة معرفة الصحيح من غريه 

 ))الفخذ عورٌة : ((  عن النيب   يُروى عن ابن عباس: (( كقول البخاري   .هو البحث يف أسانيده

 

 

 

 

علق
ُ
 .هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوايل  :الم



٤٠ 

 

  الدَّرس السَّادس عشر

  المرسل

  :التعريف

  

  

  

  :وتوضيحشرح 

لقي ، والتابعي هو َمن التابعي الراوي الذي يكون بعد على احلديث الذي وقع احلذف يف آخر إسناده " املرسل" يطلق 

  : وصورته هي ،  صحابياً مسلماً ومات على إسالمه

  .دون ذكر الواسطة اليت توصله بالنيب .كذا وكذا، أو فعل كذا  قال رسول اهللا   - صغرياً أو كبرياً  – أن يقول التابعي

  .كسعيد بن املسيب   هو َمن كان أكثر رواياته عن الصحابة :والتابعي الكبير 

  .  كمحمد بن شهاب الزهري. هو َمن كان أكثر رواياته عن غري الصحابة، أي عن التابعني اآلخرين :والتابعي الصغير

هل الواسطة احملذوفة صحايب أو تابعي آخر، وألجل هذه اجلهالة ُحيكم على احلديث  ؛ال يُعلمومما جيدر باإلشارة أنه 

  . ابة كلهم عدولٌ بالضعف، وإال فإن ُعلم أن احملذوف صحايب فهذا ال يضر ألن الصح

  

  : مثاله

حدثنا أمحد بن أيب احلواري، حدثنا الوليد، عن أيب عمرو، وغريه، عن ابن حرملة، : ما أخرجه أبوداود يف املراسيل قال 

وهو  ه حاجةٌ تْ جَ رَ أخْ  إال أحدٌ  داء إال منافقٌ بعد النِّ  ال خيرج من املسجد أحدٌ «قال  ، أن النيب سعيد بن المسيبعن 

  »جوعَ الرُ ريد يُ 

احملذوف صحابيًا أو  أن يكون  سعيد بن املسيب تابعي ومل يُبنيِّ من حّدثه �ذا احلديث، وحيتمل ألن  فاحلديث مرسل

    .وألجل هذه اجلهالة يف معرفة الواسطة ُحكم على احلديث بالضعف تابعياً آخر؛

  

ومل يسمعه منه، أو مل يشاهده مباشرة،   هو ما أخرب به الصحايب من قوِل أو فعِل رسول اهللا " :  مرسل الصحابي 

إما لصغر ِسنِّه، أو لتأخر إسالمه، أو لغيابه من جملسه، وإمنا رواه مساعاً من غريه من الصحابة، دون ذكر ذلك الصحايب 

  .زبريالن ومنه أحاديث كثرية لصغار الصحابة كابن عباس واب" يف السند

   : ما رواه البخاري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال :مثاله

إىل  خرَّ فَ  كَ تِ بَ قَـ على رَ  اجعل إزاركَ  وعباس ينقالن احلجارة فقال العباس للنيب  ملا بنيت الكعبة ذهب النيب  (( 

  )).عليه هُ دَّ شَ فَ .  " إزاريِين رِ أَ  " :عيناه إىل السماء فقال تْ حَ مَ األرض وطَ 

 ، مبكة قبل مبعث النيب؛ ومل يدرك القصة أل�ا كانت أنصاريٌ  جابر بن عبداهللا :احلديث من مرسل الصحايب ألن

    .ومل يذكر امسهحضر القصة مسعه من صحايب آخر أنه  وأغلب الظن

 .هو احلديث الذي سقط من آخر إسناده َمن بَعَد التابعي:  المرسل



٤١ 

 

  : حكمه

  :احلكم العام للحديث املرسل هو الضعف، لكن ملرسل الصحايب حكم خاص

كلهم عدول، ال يضر فإ�م   ألن حذف الصحايب صحيح ُحمتج به،  املشهور من قول احملدثني أنهعلى الصحيح فهو 

  .نوهابيَّ  منادر جداً، وإذا رووا عنه عن التابعني واحتمال رواية الصحابة

ثَناه أصحابُنا، وحنن قوٌم  ال  ليس كلُّ ما حندثكم عن رسول اهللا : " ويقول أنس بن مالك  مسعناه منه، ولكن حدَّ

  " .َيكذب بعضهم بعضاً 

   



٤٢ 

 

 الدَّرس السَّابع عشر

عضَّ 
ُ
  لالم

  :  التعريف

   

  

  

  : وتوضيحشرح 

   

عضل
ُ
بشرط أن  ؛سواء كان يف بداية السند أو �ايته أو أثنائه ‘هو الذي ُحذف من إسناده راويان أو أكثر :الحديث الم

  .هذا احلذف متوالياً يكون 

  .وبذلك قد يكون احلديث معضالً ومعلقاً يف آن واحد؛ وذلك إذا كان حذف الراويني فأكثر من بداية السند

  .إذا كان احلذف يف آخر السند ؛وقد يكون مرسًال ومعضًال أيضاً  يف وقت واحدٍ 

  .يف أثناء السندالرّاويني املتواليني حذف ويكون معضًال فقط إذا كان 

  

  : مثاله

للمملوك طعامه وكسوته باملعروف، وال : ((قال ، أن رسول اهللابلغين عن أيب هريرة : ما رواه مالك يف املوطأ، قال

  )).يَُكلَّف من األعمال إال ما يُطيق 

  .  محمد بن عجالن  وأبوه: ومها.  راويان اثنان بني مالك وأيب هريرة ألنه سقط منه: هذا احلديث اسناده معضل

  .ه للروايني احملذوفني يف سند مالكرَ كْ وعرفنا ذلك بإخراج ابن عبدالرب احلديث يف كتابه التمهيد، وذِ 

     

   

 .هو ما سقط من إسناده راويان اثنان فأكثر على التوايل :المعضل



٤٣ 

 

  الدَّرس الثَّامن عشر 

نَقِطع
ُ
  الم

  : التعريف

  

  

  

  

  : شرح وتوضيح

  

نقطع
ُ
كلِّ حذٍف أو سقٍط من سند احلديث، سواء كان يف بداية السند أو �ايته أو أثنائه، مصطلح يطلق على  :  الم

رسلوسواء كان احملذوف راوياً واحداً أو أكثر؛ لكن العلماء َخصُّوه مبا مل يكن على صورة املعلق  
ُ
عضل وامل

ُ
  .وامل

  .و مرسًال فيسمى مُنقطعاً نقطاع ومل يكن معلقاً أو معضًال أوقع فيه اإذا وهذا يعين أن سند احلديث 

مث إن االنقطاع  قد يكون يف مكان واحٍد من اإلسناد، وقد يكون يف أكثر من مكاٍن، كأن يكون االنقطاع يف مكانني  

  .أو ثالثة مثالً 

    

حّدثنا هارون بن يزيد بن أيب الزرقاء، حّدثنا أيب، حّدثنا سفيان، عن عبدالرمحن بن عابس، : وداود قالما أخرجه أب: مثاله

: ((  املدينة كثرية اهلوامِّ والسباع، فقال النيب ، إنَّ  يا رسول اهللا: عن عبدالرمحن بن أيب ليلى، عن ابن أم مكتوم قال

  ))تسمع حيَّ على الصالة، حّي على الفالح؟  فحيَّ هال 

إن عبدالرمحن مل يسمع من ابن انقطاع، حيث  )بن أم مكتوما(و ) عبدالرمحن بن أيب ليلى(بني  ألن :احلديث منقطعهذا 

  .أم مكتوم

   

نقطع
ُ
 .نقطاعهاهو مامل يتصل إسناده على أي وجه كان  :الم



٤٤ 

 

  الدَّرس التَّاسع عشر

َدلَّس
ُ
  الم

  :التعريف

  

  

  

  

  : شرح وتوضيح

  

دّلس 
ُ
   :الم

طلعني على طرق وروايات    
ُ
هو احلديث الذي يف إسناده عيب غامض وخفي ال يفطن إليه إال األئمة اجلهابذة امل

ل السند، وعدالة الرواة اتصا( من اخللل والعيب، والشروط املطلوبة متوفرة فيه ظاهرًا كــاحلديث ألن ظاهر احلديث سامل 

  .)وضبطهم

  : أقسام التدليس

  :للتدليس يف احلديث أقسام متعددة وأشهرها ثالثة وهي 

  

   :تدليس اإلسناد: أوال

  . وهو رواية الراوي عمن قد مسع منه، مامل يسمع منه، من غري أن يذكر أنه مسعه منه   

لكنه مل يسمع منه هذا احلديث الذي دّلسه؛ بل  ؛بعض األحاديثيأيت الراوي يروي حديثاً عن شيٍخ مسع منه  :وصورته

عن ، " بلفظ حيتمل السماع وغريه كــ ول مباشرة مسعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويروي عن شيخه األ

يصري  حىت ال " مسعت، و حّدثنا، و حّدثين : " ليوهم أنه مسعه منه، ولكنه ال يصرِّح بذلك بأن يقول   "، وقالوأن

  .كذاباً بذلك، مث قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثر

  

  : مثاله

، أن النيب  فالن : (( قال ما أخرج احلاكم من طريق أيب عوانة، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذرٍّ

  )) ! يا منان!  يا حنان: يف النار ينادي

  

  : عوانة قال أبو

أسقط األعمش راوياً واحداً بينه  فقد .ال، حدثين به حكيم بن ُجبـَْري عنه: إبراهيم؟ قال مسعت هذا من : قلت لألعمش

  .وهذا تدليس لإلسناد. يموبني إبراه

 .هو إخفاء عيب يف اإلسناد وحتسني لظاهره :التدليس



٤٥ 

 

   :تدليس التسوية: ثانياً 

  .وهو رواية الراوي عن شيخه، مث إسقاط  راٍو ضعيف بني ثقتني لقي أحدمها اآلخر

  

   :وصورته

دلِّس الرارواية الراوي حديثًا من طريٍق 
ُ
وي الضعيف، فيه راٍو ضعيٌف  بني راويني ثقتني لقي أحدمها اآلخر، فُيسقط امل

حاذفًا منه الراوي  اً تني، بلفظ حمتمل للسماع وغري السماع، فُيسوِّي بذلك اإلسناد كله ثقاتويروي احلديث عن الثق

  .الضعيف

يكون معروفاً بالتدليس، وجيده الواقف على السند كذلك  وهذا النوع من التدليس من شّر أنواعه؛ ألن الثقة األول قد ال

وبقية بن الوليد  .ويف الواقع ليس كذلك، وهذا فيه تغرير شديد بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة،

  " أحاديث بَقية، ليست نقية، فكن منها على َتِقيَّة: " احلمصي من أشهر من يفعل مثل هذا التدليس، ولذا قيل

ال حتمدوا : (( راهويه عن بقية، حدثين أبو وهب األسدي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً  بن إسحاقما رواه  :مثاله 

  )).إسالم املرء حىت تعرفوا ُعقدَة رأيه

: " و نافع  ومها ثقتان، راويًا ضعيفًا امسه   -وامسه عبيداهللا بن عمرو –فقد أسقط بقية يف هذا السند بني أبو وهب 

  ".إسحاق بن أيب فروة

  .، فأصبح السند ثقة عن ثقة بعد حذف الراوي الضعيف، وهذا يسمى بتدليس التسويةاً وبذلك سّوى اإلسناد كله ثقات

  

  : تدليس الشيوخ: ثالثاً 

  .ال يُعَرفيُعَرُف به كي  وهو رواية الراوي عن شيٍخ حديثاً مسعه منه، فُيسمِّيه أو يُكنِّيه أو يَنِسُبه أو َيِصُفه مبا ال

  

  

  

  :مثاله

ه العلماء مبا كان يفعله أبو بكر بن جماهد  اإلمام املقريء، حيث كان ُحيدِّث عن شيخه أيب بكر عبداهللا بن ل لوقد مثَّ    

الذي " عبداهللا بن أيب داود السجستاين: " ريد بذلك يُ " حدثنا عبداهللا بن أيب عبداهللا: " أيب داود السجستاين، فيقول

هذا " عبداهللا بن أيب عبداهللا " �ا، لكيال يُعَرف  هو غري معروفٍ  -أبو عبداهللا  -ية بكن"  أبا داود" ه، فذكر ضّعفه والد

  !َمن هو

  

  

  

  



٤٦ 

 

 الدَّرس العشرون

  المعنعن والمَؤنَّن

  

دّلس، ولذلك حيسن بنا  املعنعن واملؤنن ليسا
ُ
قسمني مستقلني من أقسام احلديث الضعيف، وإمنا هلما عالقة باحلديث امل

  .أن نُعرِّف �ما هنا بعد مبحث التدليس

  

   :المعنعن تعريف

  " .فالن عن فالن: " وهي قول القائل " الَعنَعنة" هو اسم مفعول من 

من غري بيان للتحديث أو اإلخبار أو " عن" ديه الراوي بلفظ احلديث الذي يؤ :  وهو يف اصطالح احملدثني يطلق على

  .السماع

  

  : تعريف المَؤنَّن

  " .أن فالناً قال: " ، وهو قول القائل" التأنني" هو اسم مفعول من  

  .من غري بيان للتحديث أو اإلخبار أو السماع" أن" ما يؤديه الراوي بلفظ : هو  ويف اصطالح احملدثني

  : حكمهما

وما " حدثين، وأخربين، ومسعت " من ألفاظ األداء احملتملة بني السماع وغري السماع ومها دون " عن وأن" من املعلوم أن 

  شا�ها، لذلك اختلف العلماء يف حكمهما هل أ�ما يفيدان السماع واالتصال أم ال؟ 

 هوأن ؛ا ثقة غري ُمَدلِّسٍ من يكون مستعمله؛ بشرط أالسماع واالتصالعلى  أ�ما حمموالن ؛ح الذي عليه اجلمهوروالصحي

الراويني وجود قرائن وعالمات تدل على أن ب ويُعرف إمكان اللقاء .ميكن اللقاء بينه وبني َمن َروى عنه بالعنعنة أو األنَّنة

  .لقي أحدمها اآلخر، كَكْوِن الرّاويني معاصرين وعاشا يف بلد أو مدينة واحدة

أي يؤدي احلديث . ُمَدلِّسًا فال يُقبل منه إالَّ  ما صرّح فيه بالسماع أو التحديث أو اإلخبار أما إذا كان ُمستَـْعِملهما

  .وأمثاهلا" حدثين، أو أخربين، أو مسعت" بلفظ 

    

   



٤٧ 

 

  الحادي و العشرونالدَّرس    

َسل الخفي
ْ
ر
ُ
  الم

  : التعريف

  

  

 

  : وتوضيحشرح 

  

معاصٍر له؛ ولكنه مل يثبت أنه لقيه وأخذ منه احلديث، أو رمبا  هو احلديث الذي يرويه راٍو عن شيخٍ  :المرسل الخفي

    .منه احلديث، ومل تسمح له الظروف ليسمع لقيه ورآه؛ ولكنه مل حيصل له مساع منه

ال و  وذلك لكون إسقاط الراوي من سنده خفي؛ الذي تقدَّم ذكره الظَّاهراملرسل احرتازًا عن " الخفي"ومسي باملرسل 

  .ِبكشٍف وحبثٍ  واتِّساع علٍم من احلافظ اِجلْهِبذِ  إالّ  يُدرِك

  :طرق معرفته

  : ويُعرف املرسل اخلفي بثالثة أمور

   .الراوي مل يلق من حّدث عنه أو مل يسمع منه مطلقاً نّص بعض األئمة على أن  هذا  .١

 .إخبار الراوي عن نفسه بأنه مل يلق من حّدث عنه أو مل يسمع منه شيئاً  .٢

 .جميء احلديث من َوْجٍه آخر فيه زيادة شخص بني هذا الراوي وبني َمن روى عنه .٣

  

 

دلَّس
ُ
  :الفرق بين المرسل الخفي والم

دلَّس
ُ
خيتص برواية الراوي عن شيخه الذي مسع منه؛ ما مل يسمعه منه، بينما املرسل اخلفي خيتص  الفرق بينهما هو أن امل

وأن يف التدليس إيهاماً للسماع، وليس يف اإلرسال ذلك . برواية الراوي عمن مل يسمع منه قٌط، سواء كان لقيه أم مل يلقه

  .اإليهام لعدم وجود السماع بينهما أصالً 

  

  : مثاله

  )). رحم اهللا حاِرَس احلََرسِ : (( مرفوعاً  من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر ةماجما رواه ابن 

عمر بن عبد العزيز مل " فإنَّ  :املِزِّي  مجال الدين يوسف بن عبدالرمحن اإلمام ألنه كما قال: فهذا حديث مرسل خفي

  ."قبة بن عامريـَْلَق عُ 

أي قبل . للهجرة) ٥٨(للهجرة، بينما وفاة عقبة بن عامر سنة ) ٦٠(العزيز ولد يف حدود سنة  عبد وذلك أن عمر بن

  .والدة عمر بسنتني

 .هو ما يرويه الراوي عمن عاصره ومل يلقه، أو لقيه ومل يسمع منه شيئاً  :المرسل الخفي



٤٨ 

 

  :أسئلة للمناقشة

 .عرف احلديث املقبول، مث أذكر أنواعه ُمرَتِّباً َحَسَب َدَرجة صحتها .١

 ما شروط احلديث الصحيح لذاته؟ .٢

 ما الفرق بني الصحيح لذاته واحلسن لذاته؟ .٣

 .ما شروط ترقية احلديث الضعيف إىل احلسن لغريه؟ أيّد جوابك باملثال .٤

ضّعف؟ .٥
ُ
 ما هو احلديث الضعيف؟ وما الفرق بينه وبني امل

 ما حكم ذكر احلديث الضعيف؟ وما شروط العمل به؟ .٦

 ما املراد بالسقط من السند؟ وما أنواعه؟ .٧

علق؟ وما حكم معلقات الصحيحني؟ .٨
ُ
 ما هو احلديث امل

 .ث املرسل، وبنيِّ سبب َعدِّه من احلديث الضعيفعرف احلدي .٩

 ما املراد مبرسل الصحايب؟ وما حكمه؟ .١٠

عضل؟ وكيف يكون احلديث معضًال وُمعلقاً يف آن واحدٍ  .١١
ُ
 .ما هو احلديث امل

 ؟" املنقطع" ألي نوع من االنقطاع ُيستخدم مصطلح  .١٢

 .نواعه مع التمثيلعرف التدليس، مث أذكر أ .١٣

 عن واملؤنن؟ وما حكمهما؟ما هو احلديث املعن   .١٤

ــ .١٥  ).اخلفي( ما املراد باملرسل اخلفي؟ وما سبب تسميته ب

 كيف يُعرف املرسل اخلفي؟ وما الفرق بينه وبني املدلس؟ .١٦

 :احبث عن أمثلة غري اليت ذُكرت يف كتابكم هذا ملا يأيت  .١٧

  )).   ي، املعنعن الصحيح لذاته، احلسن لغريه، املعلق، املرسل، املعضل، املدلس، املرسل اخلف(( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



٤٩ 

 

  الثَّانى و العشرونالدَّرس 

  المردود بسبب الطعن في الراويالحديث 

  :التعريف

  

  

 

  : شرح وتوضيح

فهو من عمل علماء اجلرح والتعديل حيث الطعن يف الراوي يكون غالباً باللسان، وقد يكون باإلشارة وهي قليلة ونادرة، 

ببيان حاهلم سواء كانت من ناحية عدالته ودينه، هل  لني واملوثوقني من ا�روحني وغري املوثوقنيقاموا بتمييز الرواة املقبو 

خلل يف تدينه؟ أو  من ناحية  ضبطه وحفظه هل هو راٍو يوثق حبفظه وذاكرته من أن هو راٍو مستقيم ومتدين أم هناك 

وأين ! من استحضاره مىت شاء مكنتينسى ما حيفظ أم هناك عيب وخلل يف حفظه؟ ويعرتيه النسيان واالختالط وال ي

  !شاء

  :أسباب الطعن في الراوي

  .منها متعلقة بالعدالة، ومخسة متعلقة بالضبطمخسة  ؛الراوي كما ذكرها احملدثون عشرة يف أسباب الطعن

  :وهي: األسباب المتعلقة بالطعن في العدالة : أوال

 .الَكِذب .١

 .التهمة بالكذب .٢

 .الفسق .٣

 .البدعة .٤

 .اجلهالة .٥

  : وهي: األسباب المتعلقة بالطعن في الضبط: ثانيا

 .ُفحُش الغلط .١

 .سوء احلفظ .٢

 . الغفلة .٣

 .كثرة األوهام .٤

 .خمالفة الثقات .٥

 .ديث املردود بسبب من هذه األسباببيان أنواع احلوإليك 

 

 

 

 .هو جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، أو ضبطه وحفظه وتيقظه :الطعن في الراوي



٥٠ 

 

  الدَّرس الثَّالث و العشرون

  الحديث الموضوع

  : التعريف

  

  

  

  : شرح وتوضيح

  :إذا كان سبب ضعف احلديث كذب الراوي فيسمى حديثه باملوضوع

بأمر احلديث وحاله،  جهالً إما ًأ، أو عمداً، خط  قوًال أو فعًال أو تقريراً، وأضيف إليه هو ما مل يصدر عن النيب و

أو حلصول على منصب دنيوي، ه، أو اعلى اإلسالم واملسلمني لتحقيق هدف ما؛ كتشويه اإلسالم والطعن في كيداً   وإما

املرجوة وراء جلوء بعض النفوس املريضة إىل وضع األحاديث ونسبته إىل وما شابه ذلك من األغراض  ُنصرة مذهبه ورأيه

  .راً وُ�تاناً زو  النيب

  ".الباطل" وأما  إذا كان خطًأ فهو يسمى بــ ؛عمداً  وخصَّ بعض احملدثني احلديث املوضوَع مبا ُنسب إليه

فإ�م ال يريدون به إال " املوضوع: " ألن احملدثني إذا أطلقوا  ؛"املنسوب إىل رسول اهللا" يِّد احلديث املوضوع بــ وإمنا قُـ 

أي يُقيدونه بامسه، مثًال " وٌع على فالنموض" ، أما املنسوب إىل غريه ِكذبًا فيقولون فيه ما أُْخُتِلَق، وُنِسب إىل النيب

سيب، وه: يقولون 
ُ
  .كذاهذا موضوع على عمر بن اخلطاب، أو احلسن البصري، أو سعيد بن امل

من كالم اُحلكماء، أو األمثال، أو من آثار الصحابة ينسبه الواضع " احلديث املوضوع: " وكثرياً ما يكون اللفظ املزعوم لــ

  .، وقد يكون من َنْسِج خياله، وإنشائهإىل النيب

  .واحلديث املوضوع هو شّر األحاديث الضعيفة وأقبحها

  

  : حكم وضع الحديث وروايته

ن فعل ذلك فهو مشمول ومن أكرب الكبائر، ومَ اتفق علماء اإلسالم على أنه حراٌم، وأنه معصية من أعظم املعاصي، 

  )).َمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ َمقعَده من النار: (( بالتهديد النبوي الذي ورد يف احلديث املتواتر الذي يقول 

َمن : ((وذلك للحديث الذي رواه مسلم ره إال مقروناً ببيان وضعه وحاله على ُحرمة روايته وذك –أيضاً  –واتفق العلماء 

ابني     )).حدَّث عينَّ ِحبَديٍث يُرى أنه َكِذٌب فهو أحُد الَكذَّ

  

  :طرق معرفة الحديث الموضوع

  :هيو عرفة احلديث املوضوع؛ هناك قرائن وعالمات متعددة ذكرها العلماء مل

نسوب إىل رسول اهللا: الحديث الموضوع
َ
خَتلق املصنوع امل

ُ
 . هو الَكِذب امل



٥١ 

 

إقرار الواضع نفسه بوضع احلديث، كإقرار أيب عصمة نوح بن أيب مرمي بأنه وضع أحاديث يف فضل سور القرآن عن   .١

 .ابن عباس

 .ما يـََتنزَُّل منزلة اإلقرار، كأن ُحيدِّث عن شيٍخ، فُيسأل عن مولده، فيذكَر تأرخياً تكون وفاة الشيخ قبل مولده هو   .٢

 ).مأمون بن امحد اهلروي( ــ، كُشهرة الراوي بالوضع يف احلديث  .٣

 .تناقض احلديث مع القرآن، أو السنة الصحيحة .٤

 .تكذيب احلديث للحس واملشاهدة والتجربة العلمية الصحيحة .٥

  .ةنطْ لفِ وَيستَـْقِبُحُهما ا الطبع، ماهالسمع، وَيْدفَـعُ  امَ هُ هُ رِ ستكْ اكة اللفظ واملعىن، حبيث يَ رك .٦

 .وراويه رافضياً كون احلديث يف فضائل أهل البيت،  .٧

 

  

  :أمثلة لألحاديث الموضوعة

 )).إن اهللا يتجلى للناس عامة يوم القيامة، وأليب بكر خاصة((  .١

 )).خري البشر، من أىب فقد كفر عليّ ((  .٢

َمن قال ال إله إال اهللا خلق اهللا من تلك الكلمة طائراً، له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة،  (( .٣

 )).يستغفرون اهللا له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



٥٢ 

 

 ابع و العشرونالدَّرس الرَّ 

  المتروك

  :التعريف

  

  

   

   : شرح وتوضيح

سنده راٍو متهم بالكذب  يسمى باحلديث املرتوك، واال�ام بالكذب هو السبب الثاين من أسباب احلديث الذي يف 

  .راوي، كما تقدم، وبذلك يأيت يف املرتبة الثانية بعد املوضوع يف الضَّعفالطعن يف عدالة ال

  : سبب اتهام الراوي بالكذب

  :هناك سببان رئيسان ال�ام الراوي بالكذب ومها

 .بالكذب يف كالمه العادي مع الناس، وإن مل يثبت عليه الكذب يف حديث رسول اهللاأن يُعرف  .١

 .أن ينفرد برواية حديٍث خمالف للقواعد املعلومة .٢

  : مثاله 

يقنت يف  كان النيب: (( حديث عمرو بن مشَِر اجلُْعفي الكويف الشيعي، عن جابر عن أيب الطَُّفْيل عن علي وعمار قاال

  )).رب يوم عرفة من صالة الغداة، ويقطع صالة العصر آخر أيام التشريقصالة الفجر، ويك

  ".مرتوك احلديث: " وقد قال النسائي والدارقطين وغريمها عن عمرو بن مشَِر

  

  

   

 .هو ما يف سنده راٍو متهم بالكذب :المتروك



٥٣ 

 

  الدَّرس الخامس و العشرون

نكر
ُ
  الم

  : التعريف

  

  

  

  : شرح وتوضيح

بسبب الطعن يف حفظه وضبطه، أو رمبا بسبب الطعن يف عدالته ، وذلك مع   هو ما يرويه راٍو ضعيفٍ  المنكرالحديث 

   .لراٍو ثقة يف روايتهخمالفته 

نكر
ُ
.  هو احلديث الذي يف إسناده راٍو َفُحش غلطه، أو َكثُرت غفلته، أو ظهر فسقهو : وهناك تعريف آخر للحديث امل

  .وإن مل يكن هناك خمالفة مع الثقات راٍو �ذه الصفات يف سنده يسمى باملنكرأي مبجرد وجود 

  

  : مثاله

ما رواه ابن أيب حامت من طريق ُحبـَيِّب بن َحبيب الزَّيَّات، عن أيب إسحاق السَّبيعي، عن الَعْيزار بن ُحرَيث، عن ابن 

  )). ، وصام، وَقرى الضيف دخل اجلنةَمن أقام الصالة، وآتى الزكاة، وحج البيت: (( قال عباس، عن النيب

عن ابن عباس  إسحاق،هذا حديث منكر مرفوعاً ألن  ُحبـَيِّب بن َحبيب الزَّيَّات ضعيف، وغريه من الثقات رواه عن أيب 

  . موقوفاً 

  ةمالحظ

املذكور آنفًا منكر مرفوعاً، والثقات رووه موقوفًا على ابن عباس، وهو مقابل املنكر ُيسمى باحلديث املعروف، فاحلديث 

  .املعروف

  .صحيحٌ الضعيف؛ لكن املعروف حديٌث  املنكر من أنواعو 

   

نكر 
ُ
 .ما رواه الضعيف خمالفاً ملا رواه الثقة :الم



٥٤ 

 

  الدَّرس السَّادس و العشرون

  الشاذ

  التعريف

  

  

  

  : شرح وتوضيح

واحد : هو احلديث الذي يرويه راٍو ثقة ، لكنه خيالف َمن هو أوثق منه سواء كان من حيث احلفظ واإلتقان أي الشاذ 

ثقة مقابل واحد أحفظ وأضبط منه،  أو من حيث الكثرة أي خيالف حديثه حديث مجاعة من الثقات وهو واحد مقابل 

  .اثنني أو ثالثة أو أكثر

  .نهوالشذوذ يقع يف سند احلديث ويف مت

  

   :الفرق بينه وبين المنكر

  .اذ ثقة، وراوي حديث املنكر ضعيفالفرق بينهما هو أن راوي حديث الش

  .ومع ذلك ومها يشرتكان يف اشرتاط املخالفة

  

  : مثاله

  )).أنه توضأ ومسح على خفيه: ((  حديث املغرية بن شعبة عن النيب 

عروة  ومحزة ابنا املغرية، ومسروق األجدع، والزهري، واحلسن البصري، : فقد رواه �ذا اللفظ مجع من الرواة ، ومنهم 

  .عن املغرية بن شعبة. وغريهم

  )). مسح على اجلوربني والنعلني أن رسول اهللا : (( عن املغرية، فرواه بلفظ  وخالفهم مجيعاً ُهزَيل بن ُشَرحبيل

   .على رواية هذيل بالشذوذولذلك ُحيكم 

  

  ةمالحظ

ومقابل الشاذ يسمى باحملفوظ، فاحلديث املذكور آنفًا باللفظ األول حمفوظ وهو حديث صحيح، وباللفظ الثاين الذي 

  .رواه هذيل شاذ وهو حديث ضعيف

  

 

  

ن هو أوثق منه :الشاذ
َ
 .ما رواه الثقة خمالفاً مل



٥٥ 

 

 الدَّرس السَّابع و العشرون

علَّ 
ُ
  لالم

  : التعريف

  

  

 

  :شرح وتوضيح

هي سبب غامض تقدح يف صحة احلديث، وعليه جيب أن يتحقق يف العلة شرطان حىت تكون قادحة يف صحة  :العلة

  :احلديث ومها

 .حبيث حتتاج إىل حبث وتفتيش حىت تظهر: الغموض واخلفاء .١

 .لكنها ال تقدح يف صحته، كإرسال ما وصله الثقة ؛هناك علل قد توجد يف حديٍث ماألن : القدح يف صحة احلديث .٢

علل كما  الصفتني فيه علة �اتني فأي حديث وجدت
ُ
علب يُسّمى أيضاً فُيسمى باحلديث امل

ُ
  .املعلول، أو امل

  .واخلربة والفهم الثاقبومعرفة علل احلديث من أجل علوم احلديث وأدقها، وهي ال تظهر إال للجهابذة وأهل احلفظ 

ختالط، وتقع يف منت احلديث وأكثر ما تقع العلة يف إسناد احلديث كاإلعالل بالوقف، أو اإلرسال، أو التدليس، أو اال

  .أيضاً 

  

  :الحديث الذي يتعرض لإلعالل

هو حديث ضعيف ال  غري اجلامع لشروط القبولث يتطرق التعليل إىل احلديث اجلامع لشروط القبول ظاهراً، ألن احلدي

ال حاجة للتفتيش فيه عن أمور خفية الشروط الظاهرة فَـُريّد بذلك و  فيه توفرعلٍة فيه؛ ألنه مادام مل ت حيتاج إىل البحث عن

 . وعلل غامضة

  

  :مثاله

(( :قال رسول اهللا: من طريق بقية بن الوليد، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر قال ةما أخرجه النسائي وابن ماج

  )).من أدرك ركعة من صالة اجلمعة أو غريها فقد أدرك الصالة

  :يف املنت علتان، أحدمها يف السند، وثانيهماهذا احلديث فيه 

بدل          "سامل" ر  كَ ، لكن الراوي ذَ " الزهري، عن أيب سلمة، عن ابن عمر" السند الصحيح هو  نفإ: فأما علة السند

  .منهفهو َوْهٌم       "أيب سلمة" 

يف   "من صالة اجلمعة "   يو االر  رُ كْ ذِ فَ . "درك من صالٍة رَكَعة فقد أدركها َمن أ "فالصحيح منه هو : وأما علة المتن

  .منت احلديث َوهٌم منه

 

علل
ُ
 .ِعلٍَّة تـَْقَدُح يف صحته، مع أن الظاهر السالمة منهاهو ما أُطُِّلَع فيه على : الم



٥٦ 

 

 العشرون و الدَّرس الثَّامن

  رواية المجهول

  :التعريف

  

  

  

  : شرح وتوضيح

  .من أسباب الطعن يف عدالة الراوياجلهالة بالراوي  

  .  عدم معرفة عينه أو حاله :والمراد بالجهالة بالراوي

ُعرف شخصه وعينه  أو  وإن ذُِكَر امسه، ؟)أي عينه(هو الذي مل يُعرف على التشخيص َمن هو  :والراوي المجهول

     لكنه مل يُعرف حاله من حيث الثقة والضعف، هل هو راٍو مقبول وموثوق، أو هو راٍو ضعيف ومردود احلديث؟
  

  :المجهول أقسام

  : ينقسم ا�هول إىل قسمني وعليه ،)العني واحلال( يظهر من التعريف أن اجلهالة تكون من ناحيتني 

 .هو َمن ذُِكر امسه، ومل يُرَو عنه غري واحدٍ  :مجهول العين  .١

   .؛ لكن مل يُوثقوهو من روى عنه اثنان فأكثر: ) ويسمى بالمستور( مجهول الحال   .٢
  

  : مثاله

 رأى رسول اهللا: عن رواد بن اجلراح، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك قالبسنده  ةأخرجه ابن ماجما 

  )).شيطاٌن يتبع شيطاناً : (( رجًال يتبع محاماً فقال

  ."رواد بن اجلراح"وهو جمهول مل يَرِو  عنه غري " أبو سعد الساعدي"   ألنه فيه وهذا إسناد ضعيف؛
  

بهم
ُ
  :الحديث الم

  .وهو وإن اعتربه  العلماء نوعاً خاصاً من احلديث الضعيف، لكن حقيقته تشبه حقيقة ا�هول

بهمالراوي 
ُ
بهم" وحديثه يسمى بــ.   يف احلديثهو َمن مل ُيصرّح بامسه  :الم

ُ
  ".امل

  . وسبب رّد روايته جهالة عينه، ألن من أُ�م امسه ُجِهلت عينه وُجهلت عدالته من باب أوىل
  

  : مثاله

يا أيها ((   :يقول مسعت رسول اهللا: عن معاوية قال عمن حّدثهما رواه الطرباين بسنده عن عتبة بن أيب حكيم 

  )).إمنا العلم بالتعلم، وإمنا الفقه بالتفقه، وَمن يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين، وإمنا خيشى اهللا من عباده العلماء ! الناس

  .فهذا حديث مبهم، ألن يف سنده راٍو مل ُيصرّح بامسه بني أيب حكيم ومعاوية

 

 .هو َمن مل تُعَرف عينه أو حاله :الراوي المجهول 



٥٧ 

 

  الدَّرس التَّاسع و العشرون

  رواية المبتدع

  :التعريف

  

  

  : شرح وتوضيح

دية أو تعبدية أو عملية يف الدين بعد اإلكمال وهي حداث أمور عقب الطعن يف عدالة الراوي، وهي إالبدعة من أسبا

  .العامة للدينخمالفة لنصوص الكتاب والسنة، أو ال توافق األصول والقواعد 

بتدع هو َمن أحدث هذه األمور يف الدين، وحديثه ضعيف ليس له اسم خاص
ُ
  .وامل

  

  : وحكم رواية المبتدع البدعة أقسام

  :البدعة قسمان
  

كفِّرة: أوالً 
ُ
   . كإنكار ركن من أركان الدين، أو وصف اهللا تعاىل مبا ال يليق به من التجسيم والتشبيه  :البدعة الم

  .مردودوهذا حديثه 
  

  .أي يـَُفسَّق صاحبها بسببها، وهو َمن ال تقتضي بدعته تكفرياً أصالً  :البدعة المفسقة: ثانياً 

  :احلديث لكن بشرطني هوهذا يقبل من

 .أال يكون داعياً إىل بدعته، وال يكون حديثه فيما يـَُروِّج بدعته .١

  .أن يكون موصوفاً بالعدالة والضبط .٢

  

  

   

 .هو َمن أحدث يف  الدين بعد اإلكمال ِمن األعمال واألهواء :المبتدع



٥٨ 

 

  الدَّرس الثَّالثون

  سيء الحفظرواية 

  :التعريف

  

  

 

  : وتوضيحشرح  

  . سوء احلفظ من أسباب الطعن يف ضبط الراوي

مبعىن أن الراوي يغلب عليه جانب اخلطأ عند أدائه . رجحان جانب اخلطأ على جانب اإلصابة :والمراد بسوء الحفظ

ومن ذلك روايته للحديث املوقوف مرفوعًا أو العكس، واملرسل موصوًال أو  ؛جانب إصابته فيها يته للحديث علىوروا

  .العكس، وهكذا

  

  أقسامه

  : ومها إىل قسمنيسوء احلفظ  العلماء  قسم
   

   :مالزم للراوي: أوالً 

  .  االته، مبعىن أن ذلك طبعه وسجيتهوذلك بأن ينشأ سوء احلفظ من أول حياته، ويالزمه يف مجيع ح

  .فمثل هذا الراوي حديثه مردود ضعيف
  

  :طاريء عليه: ثانياً 

، أو "عطاء بن السائب" أي أنه كان يف بدايته مل يكن سيء احلفظ، لكنه أصابه بسبب بعض العوارض كالِكرب مثل  

  .، وغري ذلك من العوارض والعوامل"عبداهللا بن َهلِيعة" أو احرتاق الكتب مثل "  عبدالرزاق بن مهام" ذهاب البصر مثل 

خَتلِ " بـــ  ُيسمى وهذا الراوي الثاين 
ُ
ختَـَلْط " وحديثه بــــ  "طامل

ُ
  . واالختالط هو فساد العقل أو تغريه" امل

  

  :حكم روايته

  : وحكم روايته كاآليت

 .ما رواه قبل االختالط، ومتََّ متييز مما رواه بعد االختالط فهو مقبول صحيح .١

 .ما رواه بعد االختالط، فهو مردود .٢

  .بعده؟ فهذا يتوقف فيه حىتَّ يتبني أمرهوما مل يُتميَّز مىت ُروَي عنه، قبل االختالط أو  .٣

  

 .هو َمن مل يُرجَّح جانب إصابته على جانب خطئه :سيء الحفظ



٥٩ 

 

 الدَّرس الحادي و الثَّالثون

  المخالفة للثقات

  :التعريف

  

  

  
  

  

  : شرح وتوضيح

لسبب مخسة للثقات، ويندرج حتت هذا اكما يتبني من التعريف أن من أحد أسباب الطعن يف ضبط الراوي هو خمالفته 

  : نذكرها فيما يأيت أنواع من احلديث املردود
  

درج: أوال
ُ
  . ما أُدخل يف سنده أو متنه ما ليس منه بطريقة توهم أنه منه: الم

وي يذكره يف حني أن هذه الزيادة أو التغيري ليس من احلديث والرا   يف سياق سند احلديث أو متنهريزيادة أو تغيأنه مبعىن 

  .بال فصلٍ 

درج نوعان
ُ
  .مدرج السند و مدرج املنت: وعليه يظهر لنا أن امل

  

   :مثال اإلدراج في السند

، ما رواه عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل ومنصور واألعمش، عن أيب وائل ، عن عمرو بن ُشَرْحبيل

  )).أن جتعل هللا ِنّداً وهو َخَلَقك : (( الذنب أعظم؟ قال أي ! يا رسول اهللا: قلت :عن عبداهللا بن مسعود قال

  :فهذا احلديث رواه سفيان الثوري من طريقني، كاآليت

 .سفيان عن منصور و األعمش عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبداهللا بن مسعود .١

 . هذا السنديف" عمرو بن شرحبيل " بدون ذكر . سفيان عن واصل عن أيب وائل عن عبداهللا بن مسعود .٢

" عمرو بن شرحبيل" فيه يوهم أن " عمرو بن شرحبيل"لكن جند ابن مهدي قد مجع أولئك الثالث يف السند، مع ذكر 

  .إدراج" واصل" أيضاً، مع أنه ليس فيه، فذكره يف سند " واصل " موجود يف طريق 
  

  : مثال اإلدراج في المتن

أسبغوا الوضوء، ويل : (( قال بن زياد، عن أيب هريرة، عن النيب ما رواه أبو َقَطن و شبابة عن ُشعبة، عن حممد

  )).لألعقاب من النار 

،  فَوِهم أبو َقَطن و شبابة من قول النيب" ويل لألعقاب من النار" من كالم أيب هريرة، و " أسبغوا الوضوء" فقوله 

  . فجعال الُكلَّ من قول النيب 

    .درجاً وبذلك يكون اجلزء األول من احلديث مُ 

من أسباب الطعن يف ضبط الراوي، وينتج عن خمالفة الراوي للثقات مخسة أنواع من احلديث  المخالفة للثقات

صّحف " املردود، وهي 
ُ
ضطرب، وامل

ُ
زيد يف متصل األسانيد، وامل

َ
قلوب، امل

َ
درج، امل

ُ
 "امل
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  .ما وقع يف سنده أو متنه تغيري بإبداٍل، أو تقدمي، أو تأخري: المقلوب: ثانياً 

  :وهو ينقسم إىل قسمني

"  كعب بن مرة" وهو ما وقع اإلبدال يف سنده، كالتقدمي والتأخري يف اسم الراوي وأبيه ، مثل  :مقلوب السند  .١

  ". مرة بن كعب" فيجعله  

  ".نافع" فيجعله عن " سامل" بآخر بقصد اإلغراب، مثل حديث مشهور عن أو تبديل الراوي شخصاً 

 .وهو ما وقع اإلبدال يف متنه، كالتقدمي والتأخري يف بعض منت احلديث: مقلوب املنت  .٢

    :ومثاله

ها ورجل تصدَّق بصدقة  فأخفا(( يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظّل إال ظله، وفيه  حديث أيب هريرة 

  )).حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه: (( وهذا مما انقلب على بعض الرواة، وإمنا هو )) حىت ال َتعلَم ميينه ما تنفق مشاله 

  

  .الذي ظاهره االتصال يف أثناء سنده راوٍ  يدَ هو ما زِ  :المزيد في متصل األسانيد: ثالثاً 

بدون ذكر الراوي املزيد  -  ليس يف سند احلديث، وظاهر احلديثمبعىن أن يزيد الراوي يف سند احلديث راويًا آخر وهو 

  .متصل   - فيه
  

:  ما رواه عبداهللا بن سامل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حبيب موىل عروة، عن عروة بن الزبري، عن عائشة :مثاله

ت وزعموا أ�ا ال تنام الليل؟ فقال هذه احلوالء بنت تـَُوي: ، فقلتأن احلوالء بنت تـَُويت مرَّت �ا، وعندها رسول اهللا

  )).خذوا من العمل ما تطيقون، فواهللا ال يسأم اَهللا حىت تسأموا ! ال تنام الليل: (( رسول اهللا

حيىي بن سعيد و يونس و شعيب  من زيادة يف سند احلديث من عبداهللا بن سامل، ألن كالً " حبيب موىل عروة " فذكر 

  .بدونه، وقد صرّح البعض بسماع الزهري من عروةبن أيب محزة  رووه عن الزهري 

  : شروط رد الزيادة في السند

  :تعد الزيادة الواردة يف سند احلديث مردوداً بشرطني 

 .أن يكون َمن مل يزدها أتقن ممن زادها .١

 .أن يقع التصريح بالسماع يف موضع الزيادة يف الطريق اآلخر الذي ليست فيه تلك الزيادة .٢

  .الشرطان أو احدمها فُتقبل الزيادة وتُرجَّح، ويُعدُّ السند اخلايل من الزيادة منقطعاً فإن اختل 

  .ما روي على أوجه خمتلفة متساوية يف القوة حبيث ال ميكن التوفيق بينهما، وال ترجيح :المضطرب: رابعاً 

بينهما أبداً، وتكون مجيع تلك يعين أنه احلديث الذي يُروى على أشكال متعارضة متدافعة، حبيث ال ميكن التوفيق 

  .الروايات متساوية يف القوة من مجيع الوجوه، حبيث ال ميكن ترجيح إحدامها على األخرى بوجٍه من وجوه الرتجيح
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  :شروط تحقق االضطراب

  : ظهر من تعريفه أن احلديث ال يكون مضطرباً إال بشرطني

 .تعارض الروايات حبيث ال ميكن اجلمع بينهما .١

 .الروايات يف القوة حبيث ال ميكن ترجيح إحدامها على اآلخرتساوي  .٢

  :أنواع االضطراب

  .االضطراب يكون يف سند احلديث وهو الغالب، ويكون يف املنت أيضاً 

  )).َشيََّبْتين هوٌد وأَخواُ�ا((  :يا رسول اهللا، أراك ِشْبَت، قال: أنه قال ومثاله حديث أيب بكر  :االضطراب في السند

هذا مضطرب؛ فإنه مل يُرَو إال من طريق أيب إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على حنو عشرة أوجه، فمنهم : "الدارقطينقال 

من رواه مرسال، ومنهم من رواه موصوال، ومنهم من جعله من مسند أيب بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم 

  " .ن ترجيح بعضهم على بعض، واجلمع متعذرورواته ثقات ال ميك. من جعله من مسند عائشة، وغري ذلك

املشهور الذي رواه الوليد بن مسلم، حدثنا األوزاعي،  عن قتادة، أنه   ومثاله حديث البسلمة :االضطراب في المتن

   ((وأيب بكر وعمر، وكانوا يستفتحون بــ  صليت خلف النيب: كتب إليه ُخيربه عن انس بن مالٍك أنه حّدثه قال

  )).يف أول قراءٍة، وال يف آخرها ))  بسم اهللا الرمحن الرحيم (( ، ال َيذكرون )) احلمد هللا ربِّ العاملني 

  " : اختلفوا يف لفظه اختالفاً كثرياً مضطرباً متدافعاً : " قال ابن عبدالرب 

  " .بسم اهللا الرمحن الرحيم" كانوا ال يقرؤون :  منهم َمن يقول  فيه 

  " .بسم اهللا الرمحن الرحيم" كانوا ال جيهرون بــ :  ل فيهومنهم َمن يقو 

  " .بسم اهللا الرمحن الرحيم" كانوا ال يرتكون : ومنهم َمن قال 

  ".احلمد هللا رب العاملني" كانوا يفتتحون القراءة بــ : ومنهم َمن قال 

  ".هاء وهذا اضطراب ال يقوم معه حجة ألحد من الفق: " إىل وجوه أخرى ذكرها، مث قال 

ُحرَّف: خامساً 
َحَّف والم

ص
ُ
  :الم

صحَّف  تعريف
ُ
  .، مع بقاء صورة اخلططُهُ قَ هو ما ُغريِّ نُـ  :الم

   .اسم رواته دون تغيري يف صورة خط الكلمةأحد ألفاظه أو  طِ قَ غيري يف سند احلديث أو متنه يف نُـ يعين يكون هناك ت

  .عليه إما لرداءته أو لعدم نـَُقطهومنشأ التصحيف إما يكون من البصر حبيث يشتبه اخلط 

  . وإما يكون من السمع لرداءة السمع أو بُعُد السامع؛ فيشتبه عليه الكلمات لكو�ا على وزٍن صريف واحدٍ 

  " ُمزاِحم" صحَّفه ابن َمعني َفجَعله "  العوَّام بن ُمراِجم" حديث شعبة عن  :مثال التصحيف في السند

  ". شيئاً " الصويل فجعله  صّحَفه أبوبكر)) من شوال ستاً َمن صام رمضان وأتبعه ( (حديث :مثال التصحيف في المتن

َرَّفتعريف 
ح

ُ
  .هو ما ُغريِّ شكله، مع بقاء صورة اخلط :الم

  .يعين يكون هناك تغيري يف حركات الكلمة أو اللفظة مع بقاء صورة خطها

  .ُمصغَّراً " زُبـَْيد" يف السند "  زَبِْيد" مثل أن ُجيَعل : مثال التحريف يف السند

من "  احلَْلق " فجعله بعض الرواة . مثل حديث النهي عن احلَِلق قبل يوم اجلمعة قبل الصالة: مثال التحريف يف املنت

 .َحْلِق الشعر
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  الدَّرس الثَّاني و الثَّالثون

  الصالحة للترقية وغير الصالحة األحاديث المردودة

احلديث  يف مبحث بنا هنا أن نبني مراتبها يف الضعف، ألننا كما قلنا قـَْبلُ  وأنواعه فيجدر بعد بيان احلديث املردود

من الضعف؛ بل منها ما هو ضعفه شديد ال يرتقي بتعدد  واحدة ةأن األحاديث الضعيفة ليس كلها يف  مرتب الضعيف

، لغريه إذا تعددت طرقه ورواياته ليصبح حسناً الطرق والروايات إىل احلسن لغريه، ومنها ما هو ضعفه يسري قابل للرتقية و 

  :، وفيما يأيت بيا�اوُوِجَد له شاِهٌد أو متاِبعٌ 

  :الصالحة للترقية المردودةاألحاديث : أوال

العلماء من األسباب بتعدد الطرق، وعّد خفيفًا ميكن جربه  )ضعفه(قابًال للرتقية إذا كان سبب رّده  يكون احلديث

  :أيتما ي اخلفيفة للضعف

  : أسباب الضعف الخفيف 

 .سوء احلفظ .١

 .سقط من السند سواء كان ظاهراً أو خفياً  .٢

 .جهالة الراوي سواء كان عينه أو حاله .٣

إذا تعدد طرقه َوُوجد له  "حسنًا لغريه" هذه األسباب ميكن أن يرتقي ويصبح حديثًا مقبوًال بسبٍب من فاحلديث املردود 

  : وهي .شاهٌد أو متاِبع

 .املعلق .١

 .املرسل .٢

 .املعضل .٣

 .املنقطع .٤

 .املدلس .٥

 .املرسل اخلفي .٦

 .حديث ا�هول .٧

 .حديث املبهم .٨

  .حديث سيئ احلفظ .٩

  

  :األحاديث المردودة غير الصالحة للترقية: ثانياً 

لشدة  وضعفه بتعدد الطرق والرواياتهناك من أنواع احلديث املردود ما هو غري صاحل للتقوية، وال ميكن جرب نقصه  

  :ضعفه، وفيما يأيت بيان أسباب الضعف الشديد
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  :أسباب الضعف الشديد

 .الكذب .١

 .التهمة بالكذب .٢

 .الفسق .٣

 .خمالفة الثقات .٤

 .العلة القادحة .٥

  :وعليه فاألحاديث المردودة بسبب من هذه األسباب ال ترتقي إلى الحسن لغيره، وهي

 .املوضوع .١

 .املرتوك .٢

 .املنكر .٣

 .الشاذ .٤

 .املدرج .٥

 .املضطرب .٦

 .املصحف .٧

 .احملرف .٨

 .املعلول .٩
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  الدَّرس الثَّالث و الثَّالثون

تاِبع والشاهد
ُ
  االعتبار والم

  : التعريف

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شرح وتوضيح

لُيعرف هل شاركه يف رواية ذلك  ؛نفرد بروايته راٍو واحدٍ ا فردٌ  أنه يف أول األمر يَُظنُّ هو تتبع طرق حديٍث : االعتبار

احلديث راٍو غريه من الرواة، بأن يرويه بلفظه، أو مبعناه، من نفس السند، أو من طريق صحايب آخر، أو مل يشاركه يف 

  . روايته أحٌد ال يف اللفظ وال يف املعىن

فاالعتبار ليس قسيماً للمتابع والشاهد، وإمنا هو البحث يف األسانيد ملعرفة وجود املتابعات والشواهد، أو عدم وجودها،  

  .ملعرفة تعدد إسناد احلديث أو عدم تعّدده، وملعرفة ورود حديٍث آخر مبعناه أو عدم ذلك: أي

، ، عن أيوب، عن ابن سريين، عن أيب هريرة -أي مل يـَْرِويِه غريه - يَروي محَّاد بن سلمة حديثاً مل يـَُتاَبْع َعليه   :فمثالً 

  . عن النيب

  هل روى ثقة آخر غري أيوب عن ابن سريين؟ فإن وجد؛ ُعِلَم أن للخرب أصًال يُرجع إليه، وإن مل يوجد ذلك؛: فيُنظر

  فإن مل يوجد؛. هل ثقة غري ابن سريين رواه عن أيب هريرة: فينظر 

  .رواه عن النيب  آخر غري أيب هريرةهل صحايب: فينظر

  .فأي من ذلك ُوِجَد، يُعلم أن للحديث أصالً يُرجع إليه، وإال فال

حدث رواية أخرى للحديث
ُ
كَتشفة موافقة للحديث الذي ُظنَّ أنه فرٌد لفظا ومعًىن، أو , فمىت وجد امل

ُ
وكانت الرواية امل

تاِبعلرِّواية ُتَسمَّى معًىن فقط بشرط أن يكون من نفس الصحايب، فهذه ا
ُ
  .للحديث األول  بالم

كتشفة موافقة له لفظًا ومعًىن أو معًىن فقط؛ لكن من طريق صحايب آخر؛ فتسمَّى الرِّواية  
ُ
أما إذا كانت الرِّواية امل

  .للحديث األول  بالشاهد

  

   

  .هو تتبع طرق حديٍث انفرد بروايته راٍو، ليعرف هل شاركه يف روايته غريه أو ال: االعتبار

تاِبع
ُ
مع االحتاد يف هو احلديث الذي ُيشارك فيه رواتُه رواَة احلديث الفرد لفظًا ومعًىن أو معًىن فقط، : الم

  .الصحايب

 فقط،  هو احلديث الذي ُيشارك فيه رواتُه رواَة احلديث الفرد لفظًا ومعىنً : الشاهد
ً
يف  االختالفمع أو معىن

  .الصحايب
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  :الغرض من إيراد الشواهد والمتابعات للحديث

  :قد يكون واملتابعات للحديث وإيرادمهاوالغرض من البحث عن الشواهد 

 . لبيان التواتر من الصحابة .١

 .إلثبات زيادات يف املنت .٢

 .حيتمل الرتقية -كما سبق  - للتقوية إذا كان الضعف خفيفاً  .٣

 .لتوضيح بعض الغموض يف املنت .٤

 . لبيان الزمان واملكان  .٥

  .وغري ذلك

  

  :مثال المتابع والشاهد

: قالت  فما رواه مالك، عن صاحل بن َكْيسان، عن عروة بن الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنها َزوج النيب  :أما المتابع

  )).ُفرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر والسفر، فأُِقرَّت صالة السفر، وزيد يف صالة احلضر(( 

َنة، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة  :والحديث نفسه   .بن الزبري، عن عائشة رضي اهللا عنهارواه سفيان بن ُعيـَيـْ

  .بنفس اللفظ وعن نفس الصحايب احلديث و�ذا يكون سند ابن عيينة متابعاً لسند مالك حيث روى

  

َمن مسع رجًال يـَْنُشد ضالَّة يف املسجد، : ((  قال رسول اهللا: يقول فما رواه مسلم عن أيب هريرة  :وأما الشاهد

  )).ال رّدها اهللا عليك، فإن املساجد مل تـُْنبَ هلذا : فليقل

: َمن دعا إىل اجلمل األمحر؟ فقال النيب: أنَّ َرُجًال َنَشَد يف املسجد فقال وأخرج مسلم حديثاً آخر مبعناه عن بـُرَيدة

  )).ملا بُِنَيت له  ال َوَجْدَت، إمنا بُِنَيت املساجد(( 

عن طلب الضالة يف املسجد قوًال يف حديث أيب  ، حيث جاء �ي النيبشاهٌد حلديث أيب هريرة فحديث بريدة

  .فعالً  ، ويف حديث بريدةهريرة
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  :أسئلة للمناقشة

 ما املراد بالطعن يف الرّاوي؟ وما أسبابه؟ .١

 .معرفتهعرف احلديث املوضوع، مث بّني طرق و قرآئن  .٢

 ما سبب ا�ام الرّاوي بالكذب؟ .٣

 . :............................، ومثاله.............مقابل املنكر يسمى باحلديث  .٤

 .عرف احلديث الشاذ، مث وضح الفرق بينه وبني املنكر .٥

 .ما هي العلة؟ وما احلديث الذي يتعرض لإلعالل .٦

 .عرف الرّاوي ا�هول، ذاكراً أقسامه بعده .٧

 .احلديث املبهم؟ َعزِّْز جوابك باملثالما هو   .٨

 ماهي البدعة؟ وما أقسامها؟ وما حكم رواية املبتدع؟ .٩

 .عرف سوء احلفظ، مث أذكر أقسامه، وبنيِّ حكم رواية سيء احلفظ  .١٠

 .ما أنواع احلديث املردود بسبب خمالفة الثقات؟ أذكرها مع التمثيل .١١

 يف السند؟ زيادةالشروط رّد  ؟ وما" املزيد يف متصل األسانيد" ما املراد بــ  .١٢

 كيف يتحقق االضطراب يف احلديث؟ .١٣

 .ما الفرق بني املصحف واحملرف؟ َعزِّز جوابك باملثال  .١٤

 :مثل ملا يأيت بأمثلة خارجة عن الكتاب .١٥

 ).املوضوع، املرتوك، املنكر، الشاذ، املعلول، املبهم، رواية سيء احلفظ( 

 ماهي األحاديث املردودة الصاحلة للرتقية؟ .١٦

 .عرف االعتبار؟ مث بني العالقة بينه وبني املتابع والشاهد .١٧

  .للحسن لغريه بواسطة املتابع أو الشاهد مثل حلديث ضعيٍف ترقَّى .١٨

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  



٦٧

 الفهرست

 رقم الصفحة الدرس  ت

 ٣ املقدمة  ١

 ٥ م احلديثتعريف عل /الدرس االول  ٢

 ٨ احلديث و اخلرب و االثر /الدرس الثاين  ٣

 ١٠ هو تدوين كتابة احلديث النبوي و مجعه/ الثالثالدرس   ٤

 ١١  هر املصنفات احلديثةشصنيف يف احلديث و اتانواع ال/ الدرس الرابع  ٥

 ١٣ اشهر املصنفات احلديثية: ثانيا/ الدرس اخلامس  ٦

 ١٩ يو املرو  الرواية و الراوي/ الدرس السادس  ٧

 ٢٤ احلديث املسند و املتصل/ الدرس السابع  ٨

 ٢٥ ألقاب احلديث باعتبار من يضاف اليه/ الدرس الثامن  ٩

 ٢٧ألقاب احلديث باعتبار تعدد أسانيد/ الدرس التاسع  ١٠

 ٢٩ أقسام احلديث اآلحاد/ العاشر الدرس  ١١

 ٣١ ألقاب احلديث باعتبار قبوله ورده/عشر الدرس احلادي  ١٢

 ٣٢ أقسام احلديث املقبول/ عشر الدرس الثاين  ١٣

 ٣٦ احلديث الضعيف/ الدرس الثالث عشر  ١٤

 ٣٨  بب السقط يف االسنادأقسام احلديث املردود بس/ رابع عشرالدرس ال  ١٥

 ٣٩ املعلق/ الدرس اخلامس عشر  ١٦

 ٤٠ املرسل/ الدرس السادس عشر  ١٧

 ٤٢ املعضل/الدرس السابع عشر  ١٨

 ٤٣ املنقطع/ الثامن عشر الدرس  ١٩

 ٤٤ املدلس/ الدرس التاسع عشر  ٢٠

 ٤٦ املعنعن و املؤنن/ الدرس العشرون  ٢١

 ٤٧ ياملرسل اخلف/ و العشرون الدرس احلادي  ٢٢

 ٤٩  يالراو  احلديث املردود بسبب الطعن يف/ ونو العشر  الدرس الثاين  ٢٣

 ٥٠ احلديث املوضوع/ الدرس الثالث و العشرون  ٢٤

 ٥٢ املرتوك/ الرابع و العشرون الدرس  ٢٥

 ٥٣ املنكر/ اخلامس و العشرونالدرس   ٢٦

 ٥٤ الشاذ/ الدرس السادس و العشرون  ٢٧

ە



٦٨ 

 

  ٥٥  املعلل/ الدرس السابع و العشرون  ٢٨

  ٥٦  رواية ا�هول/الدرس الثامن و العشرون  ٢٩

  ٥٧  رواية املبتدع/ الدرس التاسع و العشرون  ٣٠

  ٥٨  رواية سيء احلفظ/ الدرس الثالثون  ٣١

  ٥٩  املخالفة للثقات/ و الثالثون الدرس احلادي  ٣٢

  ٦٢  االحاديث املردودة الصاحلة للرتقية و غري الصاحلة/ و الثالثون الدرس الثاين  ٣٣

  ٦٤  االعتبار و املتابع و الشاهد/ الدرس الثالث و الثالثون  ٣٤

  ٦٧  الفهرست  ٣٥

  


