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 :املقدمة

م وبارك عَّل َمن ال نبيى بعده وعَّل آله وصَّلى اهلل وسلى احلمد هلل وحده، 

 وصحبه.

ا  رة يف علم مصطلح احلأمى عَّل طريقة السؤال  ديث، كتبتهابعد، فهذه مذكِّ

لمي عام ة الثالثة الثانوية يف معهد بريدة العب السنلطلى  واجلواب

 ورشحه  (( نخبة الفكر ))هـ(، وهي مبنية برتتيبها ومعانيها عَّل كتاب 9731)

، ومادهتا مستقاة منه إالى يف ~للحافظ  ابن حجر العسقلين  (( نزهة النظر ))

 لمية بالرياض،هـ( نرش دار الثقافة اإلس9739يف عام )النادر اليسري، وقد طُبعت 

واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصَّل اهلل وسلم وبارك عَّل نبيِّنا حممد وعَّل آله 

 وصحبه.
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 المقدمة

 علم مصطلح الحديث

هو علم يبحث عن أحوال السند واملتن من صحة وحسن  تعريفه:

 وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول وغري ذلك.

 رد.الراوي واملروي من حيث القبول وال موضوعه:

 معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك. فائدته:

علم مصطلح احلديث ويسمى أيضًا: علوم احلديث وأصول  اسمه:

 احلديث، وعلم دراية احلديث أو علم احلديث دراية.

 الوجوب العيني عند االنفراد والكفائي عند التعدد. حكمه:

 رالخب

 يث؟عرف اخلرب لغة واصطلحًا وما الفرق بينه وبني احلد ـ 9س

ج ـ اخلرب لغة يطلق عَّل ما هو أعم من النبأ فيشمل األخبار اجلليلة 

فإنه خاص بام له خطب وشأن من األخبار،  واألخبار التافهة بخلف النبأ

ألن  ،وهي األرض الرخوةـ بفتح اخلاء املعجمة ـ ار بَ واخلرب مأخوذ من اخلَ 

 ذا قرعها احلافر ونحوه. الفائدة كام أن األرض اخلبار تثري الغبار إرياخلرب يث

من قول أو فعل أو تقرير أو  ويف االصطلح: هو ما أضيف إىل النبي 

 وصف ِخلقي أو ُخلقي.

والفرق بينه وبني احلديث: قيل إهنام مرتادفان وأن كًل منهام يطلق عَّل ما 

واخلرب ما  يطلق عليه اآلخر، وقيل بتغايرمها وأن احلديث ما جاء عن النبي 

ريه، وقيل بينهام عموم وخصوص مطلق، فاخلرب ما جاء عن النبي جاء عن غ
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 فقط. وعن غريه، واحلديث ما جاء عن النبي  

 وعَّل هذا فكل حديث خرب وليس كل خرب حديثًا.

 أقسام الخبر وطرق وصوله

كم أقسام اخلرب باعتبار طرق وصوله؟ وما هي؟ وما وجه احلرص  ـ 2س

 فيها؟

عتبار أربعة وهي: املتواتر واملشهور والعزيز ج ـ أقسام اخلرب هبذا اال

والغريب، ووجه احلرص يف هذه األربعة هو أن اخلرب إما أن يكون له طرق 

كثرية بل حرص أو مع حرصها بام فوق االثنني أو هبام أو بواحد، فاألول 

 املتواتر والثاين املشهور والثالث العزيز والرابع الغريب.

 المتواتر 

 اتر واذكر رشوطه وما نوع العلم الذي يفيده؟ ومثل له.عرف املتو ـ 7س

تواتر اصطلحا هو: ما رواه مجاعة كثريون حتيل العادة تواطؤهم ج ـ امل

 وتوافقهم عَّل الكذب عن مجاعة كذلك إىل أن ينتهي إىل حمسوس.

 ورشوطه أربعة:

 األول: أن يرويه مجع كثري بل حرص.

 افقهم عَّل الكذب.الثاين: أن حتيل العادة تواطؤهم وتو

 الثالث: أن يكونوا رووا ذلك عن مثلهم، من االبتداء إىل االنتهاء.

الرابع: أن يكون انتهاؤه مستندًا إىل احلس من مشاهدة أو سامع، واملتواتر 

 يفيد العلم اليقيني.

، (( متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار من كذب عيل ))ومثال املتواتر حديث: 
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 .(( مع من أحباملرء  ))وحديث: 

 اآلحاد 

علم يطلق املحدثون أخبار اآلحاد؟ وما املراد بخرب الواحد لغة  ـ 4س

 واصطلحًا؟

تواتر، فاملشهور والعزيز ج ـ يطلق املحدثون أخبار اآلحاد عَّل ما عدا امل

 والغريب يقال هلا أخبار اآلحاد.

شخص واآلحاد مجع أحد بمعنى واحد، وخرب الواحد يف اللغة ما يرويه 

 واحد، ويف االصطلح: ما مل يصل حد التواتر.

 المشهور

ما هو املشهور؟ وما الفرق بينه وبني املستفيض؟ ومثل للحديث  ـ 5س

املشهور يف اصطلح املحدثني وللحديث الذي اشتهر باملعنى اللغوي وهو 

 موضوع؟

 هو ما حرصت طرقه بعدد معني فوق االثنني. املشهور:ج ـ 

املستفيض، قيل مها مرتادفان، وقيل بينهام عموم  والفرق بينه وبني

وخصوص مطلق، فاملستفيض ما كان العدد يف ابتداء السند وانتهائه سواء، 

 واملشهور يشمل ما كان كذلك وما كان العدد فيه خمتلفًا.

املسلم من سلم  ))ومثال احلديث املشهور يف اصطلح املحدثني حديث: 

 ديث.احل (( املسلمون من لسانه ويده

 فإنه حديث موضوع. (( حب الوطن من اإليامن ))ومثال املشهور عَّل األلسنة: 
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 العزيز

ما هو العزيز لغة واصطلحًا؟ وملاذا سمي عزيزًا؟ وهل هو رشط  ـ 6س

رشط  أنىهرد عَّل من زعم يُ ليس برشط؟ وما ثمرة اخللف؟ وبم للصحيح أو 

 البخاري؟ ومثل له.

در والقوي والشاق، ويف االصطلح: هو ما كان ج ـ العزيز يف اللغة: النا

 له طريقان.

أي قوي بمجيئه من طريق  وسمي عزيزًا: إما لقلة وجوده، أو لكونه عز  

 آخر أو ملشقة احلصول عليه عند البحث عنه.

فتسميته بذلك إما لقوته أو ندرته أو ملشقة احلصول عليه، وليس العزيز 

ال يكون احلديث  أنىهائي املعتزيل فقد زعم رشطًا للصحيح خلفًا أليب عيل اجلب

 إذا كان عزيزًا جاء من طريقني عَّل األقل. إالى صحيحًا 

وثمرة اخللف: أن الغريب ال يكون صحيحًا عند أيب عيل لكونه قد جاء 

ا مى أه أن يأيت من طريقني عَّل األقل، من طريق واحد، ومن رشط الصحيح عند

 شرتاط ذلك الرشط.لعدم ا عند غريه فيكون صحيحاً 

حيح عند البخاري باألحاديث العزيز رشط يف الص ويرد عَّل من زعم أنى 

من طريق  إالى مل تأت ة التي أوردها البخاري يف صحيحه وهي غريبة الكثري

األعامل  إنىام )) :ه صحيحه وهو حديثبر حد ومن أبرزها احلديث الذي صدى وا

م به صحيحه، وهو حديث أيب هريرة: ، ومثله احلديث الذي خت(( ... بالنيات

 .(( كلمتان حبيبتان إىل الرمحن ... ))

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده  ))ومثال العزيز حديث: 
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 .(( ووالده والناس أمجعني

 الغريب

 ما هو الغريب لغة واصطلحًا؟ ومثل له. ـ 3س

 ج ـ الغريب لغة فعيل من الغربة وهي النزوح عن الوطن.

 ويف االصطلح هو: ما كان له طريق واحد.

املصنفني يف بعُض الذي جعله  ومثاله حديث عمر بن اخلطاب 

 احلديث. (( األعامل بالنيات إنىام )): احلديث فاحتة كتبهم وهو قوله 

 تقسيم الخبر إلى مقبول ومردود

اذكر أقسام اخلرب من حيث القبول والرد، ومل انقسمت أخبار  ـ 3س

 إىل القسمني يف ذلك؟ اآلحاد

 ج ـ اخلرب املتواتر مقبول قطعًا.

ة يف العقائد واألحكام.ا اآلحاد فمنها املقبولوأم  ، وهو ُحجى

 .الذي ال ُُيتجُّ بهومنها املردود 

أو توقف االستدالل هبا لالقسمني هذين إىل  وقد قسم املحدثون اآلحاد

 عَّل البحث عن أحوال رواهتا.عدمه 

 لعلم النظريإفادة اآلحاد ا

اذكر شيئًا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار اآلحاد أفادت العلم  ـ 1س

النظري عَّل املختار عند املحدثني؟ وما الذي تفيده أخبار اآلحاد؟ وما الفرق 

 بني العلم اليقيني والعلم النظري؟
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ويفيد العلم النظري إذا احتفت به الغالب، ج ـ خرب الواحد يفيد الظن 

 ومن تلك القرائن ما ييل: ،قرائن

أن خيرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام حديثًا مما مل يبلغ حد املتواتر،  ـ 9

وهذه القرينة هي: جللتهام  ،فإن ذلك قرينة قوية كافية حلصول العلم النظري

 يف هذا الشأن وتقدمهام يف متييز الصحيح عَّل غريمها وتلقي العلامء لكتابيهام بالقبول.

 كون اخلرب مشهوراً له طرق متباينة ساملة من ضعف الرواة والعلل.أن ي ـ 2

األئمة احلفاظ املتقنني حيث ال يكون غريبًا ب أن يكون اخلرب مسلسلً  ـ 7

كاحلديث الذي يرويه أمحد ورشيك له عن الشافعي ثم يكون الشافعي رواه 

 هو ورشيك له عن مالك.

والثانية بام له طرق  ،لصحيحنيفهذه القرائن الثلث ختتص األوىل بام يف ا

 متعددة، والثالثة بام رواه األئمة املتقنون.

والعلم اليقيني هو الرضوري الذي يضطر اإلنسان إليه بحيث ال يمكنه 

 والفرق بينه وبني العلم النظري: ،دفعه

والنظري يفيده لكن مع االستدالل  ،أ ـ أن اليقيني يفيد العلم بل استدالل

 عَّل اإلفادة.

 ملن فيه أهلية النظر. إالى والنظري ال ُيصل  ،ـ واليقيني ُيصل لكل سامع ب

 الفرد المطلق والفرد النسبي

عني  مكان الغرابة، وبم يسمى كل من أمكنتها؟ وملاذا سمي  ـ 90س

الثاين منها فردًا نسبيًا؟ ومثل للفرد املطلق والفرد النسبي، وما الفرق بني 

 حدثني؟الغريب والفرد يف اصطلح امل
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ج ـ الغرابة إما أن تكون يف أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحايب كأن 

 ينفرد به التابعي عن الصحايب.

وإما أن تكون يف أثنائه كأن يرويه عن الصحايب أكثر من واحد ثم ينفرد 

 بروايته عن واحد منهم شخص واحد.

أبو صالح فاألول يسمى الفرد املطلق مثل حديث شعب اإليامن، تفرد به 

 عن أيب هريرة وتفرد به عبد اهلل بن دينار عن أيب صالح.

والثاين يسمى الفرد النسبي كأن يروي مثًل مالك عن نافع عن ابن عمر 

حديثًا ويرويه عن نافع خلق كثري وينفرد بروايته فرد واحد عن مالك، فهو من 

لذي تفرد به أي بالنسبة إىل ذلك الشخص ا ))هذه الطريق يسمى فردًا نسبيًا 

. وسمي الثاين فردًا نسبيًا: لكون التفرد به حصل بالنسبة إىل (( عن مالك

 شخص معني وإن كان احلديث يف نفسه مشهورًا.

 ،واملحدثون قد غايروا بني الغريب والفرد من حيث كثرة االستعامل وقلته

 الفرد النسبي. فالفرد أكثر ما يطلقونه عَّل الفرد املطلق والغريب أكثر ما يطلقونه عَّل

وهذا من حيث إطلق االسمية عليهام وأما من حيث استعامهلم الفعل 

 : تفرد به فلن أو أغرب به فلن.املشتق فل يفرقون فيقولون يف املطلق والنسبي

 تقسيم اآلحاد المقبولة إلى صحيح وحسن لذاته ولغيره

 هذه األقسام؟ اذكر أقسام أخبار اآلحاد املقبولة، وما وجه احلرص يف ـ 99س

 ج ـ تنقسم أخبار اآلحاد املقبولة إىل أربعة أقسام:

 الصحيح لذاته ـ 9

 الصحيح لغريه ـ 2
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 احلسن لذاته ـ 7

 احلسن لغريه ـ 4

 ووجه احلرص يف هذه األربعة هو:

اخلرب إما أن يشتمل من صفات القبول عَّل أعلها أو ال يشتمل،  أنى 

د ما جيرب به ذلك القصور ككثرة الطرق فاألول الصحيح لذاته، والثاين إن وج

فهو الصحيح لغريه وحيث ال جربان فهو احلسن لذاته، وإن قامت قرينة 

 ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو احلسن لغريه.

 الصحيح لذاته

 عرف الصحيح لذاته وارشح التعريف. ـ 92س

 ج ـ الصحيح لذاته هو: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غري

 معلل وال شاذ.

هو املتصف بالعدالة وهي التمسك بأحكام  :العدل رشح التعريف:

 الرشع وآدابه فعًل وتركًا.

كتاب، فضبط الصدر: هو أن ضبط واملراد بالضبط شيئان: ضبط صدر و

 يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.

صحيحه إىل وضبط الكتاب: هو صيانة الكتاب لديه من وقت قراءته له وت

 وقت تأديته.

من انقطاع مطلقًا بحيث يكون كل  سناده: ما سلم إواملراد بمتصل السند

 من رجاله سمع ذلك املروي عن شيخه.

 واملعلل يف اللغة: ما فيه عل ة، واصطلحًا: ما فيه عل ة خفية قادحة.
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 من هو أرجح منه. يف االصطلح: ما خيالف فيه الثقةوالشاذ لغة: املنفرد، و

 ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم

اذكر مراتب الصحيح بالنسبة إىل ما رواه البخاري ومسلم  ـ 97س

التي قدم من أجلها ما رواه  اجتامعًا وانفرادًا وما مل يروياه، وما هي األسباب

البخاري عَّل ما رواه مسلم؟ وعلم ُيمل ما نقل عن بعض العلامء من تقديم 

 خاري؟.صحيح مسلم عَّل صحيح الب

 ج ـ املراتب يف ذلك سبع نذكرها فيام ييل مرتبة ترتيبًا تنازليًا:

 ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ـ 9

 ما انفرد به البخاري. ـ 2

 ما انفرد به مسلم. ـ 7

 ما كان عَّل رشطيهام. ـ 4

 ما كان عَّل رشط البخاري. ـ 5

 ما كان عَّل رشط مسلم. ـ 6

 طهام ال اجتامعًا وال انفرادًا.ما مل يروياه ومل يكن عَّل رش ـ 3

 وهذه املراتب السبع كل واحدة منها مقدمة عَّل التي قبلها.

ح اجلمهور بتقديم صحيح البخاري عَّل صحيح مسلم يف  وقد رص 

 الصحة ومل يوجد عن أحد الترصيح بخلفه.

الصفات التي تدور عليها الصحة يف صحيح البخاري أتم منها  وذلك ألنى 

 ورشط البخاري فيها أقوى وأشد من رشط مسلم. يف صحيح مسلم

فأما رجحانه من حيث االتصال فلشرتاطه أن يكون الراوي قد ثبت له 
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 لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة واكتفى مسلم بمطلق املعارصة.

وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فألن الرجال الذين تكلم فيهم 

تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن  من رجال مسلم أكثر عددًا من الذين

 البخاري مل يكثر من إخراج حديثهم بخلف مسلم يف األمرين.

وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ واإلعلل فألن ما انتقد عَّل 

 البخاري من األحاديث أقل عددًا مما انتقد عَّل مسلم.

م هذا مع اتفاق العلامء عَّل أن البخاري كان أجل من مسلم يف العلو

 ومسلم تلميذ البخاري ومل يزل يستفيد منه ويتبع آثاره.

وما نقل عن بعض العلامء من ترجيح صحيح مسلم عَّل صحيح البخاري 

راجع إىل حسن السياق وجودة الوضع والرتتيب، ومل يفصح أحد من هؤالء 

 بأنه راجع إىل األصحية، وإىل املقارنة املذكورة أشار بعضهم بقوله:

 بخاري ومسلمتنازع قوم يف ال

 

 مذيـن تقــدِّ  لدي وقالـوا أي   

 فقلت لقد فاق البخاري صحة 

 

 كام فاق يف حسن الصناعة مسلم 

 
 الصحيح لغيره والحسن لذاته ولغيره

 عرف الصحيح لغريه واحلسن لذاته واحلسن لغريه. ـ 94س

ج ـ الصحيح لغريه هو: ما كانت رشوطه أخف من رشوط الصحيح 

 الطرق. لذاته وجرب بكثرة

واحلسن لذاته هو: ما كانت رشوطه أخف من رشوط الصحيح لذاته ومل 

 يوجد ما جيرب به ذلك القصور.

واحلسن لغريه: هو اخلرب املتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله 
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 كحديث مستور احلال إذا تعددت طرقه.

 قول المحدثين: حديث حسن صحيح

 الصحيح واحلسن يف موصوف ملاذا جيمع بعض املحدثني بني ـ 95س

 واحد فيقول: حديث حسن صحيح، مع أن احلسن أقل درجة من الصحيح؟

ج ـ جيمع بعض املحدثني بني وصفي الصحة واحلسن يف احلديث الواحد 

 ألحد أمرين:

حصول الرتدد يف الناقل إذا تفرد برواية احلديث هل هو من الرجال  ـ 9

رجال الذين يعترب حديثهم حسنًا يعترب حديثهم صحيحًا أو من الالذين 

وحينئذ يكون احلديث املوصوف بصفتي احلسن والصحة دون احلديث 

 املوصوف بالصحة فقط ألن اجلزم بالصحة أقوى من الرتدد فيها.

كون احلديث روي بإسنادين هو من أحدمها صحيح ومن الثاين حسن  ـ 2

يكون احلديث  فيكون اجلمع بني الوصفني إشارة إىل اإلسنادين، وحينئذ

املوصوف بصفتي احلسن والصحة فوق احلديث املوصوف بالصحة فقط ألن 

ي.  كثرة الطرق تقو 

فاجلمع بني الوصفني إما للرتدد يف الناقل ويكون دون ما قيل فيه صحيح، 

 وإما لورود احلديث من طريقني ويكون فوق ما قيل فيه صحيح.

 (( حسن غريب ))قول الترمذي: 

إشكال، فام  (( حديث حسن غريب ))الرتمذي يف قوله:  أورد عَّل ـ 96س

 هو؟ وبم جياب عنه؟

ف احلسن بأنه ما روي من غري  ~ج ـ اإلشكال هو أن الرتمذي  قد عر 
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وجه، ومعلوم أن الغريب ما روي من وجه واحد، فإذا مجع بني الوصفني جاء 

مل  ~ اإلشكال للتنايف بني الوصفني، وجياب عن هذا اإلشكال بأن الرتمذي

عَّل احلديث احلسن فقط دون ما يقول فيه حسن  إالى يطلق التعريف املذكور 

غريب أو حسن صحيح فإن مراده بذلك تعريف احلسن عند املحدثني كام 

تقدم تعريفه بأنه ما كانت رشوطه أخف من رشوط الصحيح لذاته ومل يوجد 

 ما جيرب به قصوره.

 (( حديث حسن ))قال: وحاصل جواب اإلشكال هو: أن الرتمذي إذا 

 فقط، فمراده املروي من غري وجه وهو اصطلح خاص عنده، وإذا قال: 

، فمراده احلسن يف اصطلح املحدثني (( حسن غريب ))أو  (( حسن صحيح ))

 فل منافاة بني الغريب واحلسن إذا مجع بينهام إذ مراده احلسن عند املحدثني.

 ،وحكم زيادة الثقة ،االحتجاج بالحسن
 وتعريف الحديث الضعيف

هل احلسن ملحق بالصحيح يف االحتجاج به عند املحدثني؟  ـ 93س

وهل زيادة راوي الصحيح واحلسن مقبولة أو مردودة؟ وما هو احلديث 

 الضعيف؟

ج ـ احلسن بقسميه ملحق بالصحيح يف االحتجاج به وإن مل يلحقه رتبة، 

قوم بقبوهلا مطلقًا،  وزيادة راوي الصحيح واحلسن اختلف يف حكمها فقال

وقال قوم بالتفصيل يف الزيادة فتقبل إذا مل خيالف من هو أوثق منه وترد إن 

 خالف، وهذا أرجح القولني.

واحلديث الضعيف: هو الذي مل يتصف بيشء من صفات الصحيح وال 
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 من صفات احلسن.

 والمنكر ،والمعروف ،والشاذ ،المحفوظ

ف واملنكر مع التمثيل، وما عرف املحفوظ والشاذ، واملعرو ـ 93س

 الفرق بني الشاذ واملنكر؟

ج ـ إذا خالف راوي الصحيح واحلسن بزيادة أو نقص من هو أرجح منه 

 فالراجح يسمى املحفوظ واملرجوح الشاذ.

 فتعريف املحفوظ هو: ما رواه األوثق خمالفًا ملن دونه من الثقات.

أرجح منه، مثال ذلك ما  وتعريف الشاذ هو: ما رواه الثقة خمالفًا ملن هو

: أن رجل }رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس 

 موىل هو أعتقه فجعل النبي  إالى ومل يدع وارثًا  تويف عَّل عهد النبي 

 مرياثه له.

وتابع ابن عيينة عَّل وصله ابن جريج وغريه، وخالفهم محاد بن زيد فرواه 

سجة ومل يذكر ابن عباس، قال أبو حاتم: املحفوظ عن عمرو بن دينار عن عو

 حديث ابن عيينة. انتهى. أي والشاذ حديث محاد بن زيد.

ه املعروف ومقابله لوإذا وقعت املخالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال 

 املنكر.

 فاملعروف هو: ما رواه الثقة خمالفًا الضعيف.

 واملنكر هو: ما رواه الضعيف خمالفًا الثقات.

مثال ذلك: ما رواه ابن أيب حاتم من طريق حبي ب ـ بالتصغري ـ ابن حبيب 

قال:  الزيات عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس أن النبي 



 

 

 مر يف مصطلح أهل األثراجتناء الث  

 
 

  722 

 .(( من أقام الصلة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل اجلنة... ))

أيب إسحاق قال أبو حاتم: هو منكر ألن غري حبي ب من الثقات رواه عن 

 موقوفًا وهو املعروف.

والفرق بني الشاذ واملنكر هو: أن بينهام عمومًا وخصوصًا من وجه 

جيتمعان يف اشرتاط املخالفة، ويفرتقان يف أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق 

 واملنكر راويه ضعيف.

 المتابعة

بني ما املراد باملتابع واملتابع ـ بفتح الباء وكرسها ـ؟، وما الفرق  ـ 91س

التابع والشاهد للفرد النسبي؟ وما هي أقسام املتابعة مع التمثيل، وما هو 

 االعتبار؟

ج ـ املتاَبع ـ بفتح الباء ـ هو الفرد النسبي إذا تبني بعد البحث أن غريه قد 

وافقه، وذلك الغري املوافق هو املتابِع ـ بكرس الباء ـ ويقال له التابع، فتعريف 

فرد نسبي يف  أنىهالبحث موافقًا للحديث الذي يظن  التابع هو: ما وجد بعد

 .هالصحايب يف الفرد النسبي وموافق اللفظ واملعنى أو يف املعنى فقط برشط احتاد

فإن كانت املوافقة للحديث يف غري الصحايب األول فهو الشاهد للفرد 

 النسبي، فالفرق بني الشاهد والتابع: اختلف الصحايب يف الشاهد واحتاده يف

 التابع.

وتنقسم املتابعة إىل قسمني: متابعة تامة ومتابعة قارصة، فالتامة: ما 

حصلت املوافقة فيها للراوي نفسه، والقارصة هي: ما مل حتصل للراوي نفسه 

 وإنام حصلت لشيخه فمن فوقه، مثال املتابعة التامة والقارصة:
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أن رسول  }ر ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عم

الشهر تسع وعرشون فل تصوموا حتى تروا اهللل وال تفطروا  ))قال:  اهلل 

، فهذا احلديث هبذا (( حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلثني...

اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من الفرد النسبي ألن 

 (( ...فإن غم عليكم فاقدروا له ))أصحاب مالك رووه عنه هبذا اإلسناد بلفظ: 

لكن وجد للشافعي متابع وهو عبد اهلل بن مسلمة القعنبي أخرجه البخاري 

 عنه عن مالك كذلك وهذه متابعة تامة.

ووجد له أيضًا متابعة قارصة يف صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن 

 .(( نيثلوا ثلفأكم ))حممد عن أبيه حممد بن زيد عن جده عبد اهلل بن عمر بلفظ: 

ومثال الشاهد: ما رواه النسائي من رواية حممد بن حنني عن ابن عباس 

فذكر مثل حديث عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر سواء كام تقدم  عن النبي 

 يف املتابعة قريبًا.

وتتبع الطرق يف اجلوامع واملسانيد وغريها ملعرفة هل هناك تابع أو شاهد 

فرد نسبي يسمى االعتبار عند املحدثني، فتعريف  أنىهللحديث الذي يظن 

 فرد نسبي ليعلم هل له متابع أو ال. أنىهاالعتبار هو: تتبع طرق احلديث الذي يظن 

 ،تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به
 وماذا يعمل عند التعارض ،ومختلف الحديث ،المحكم

تلف احلديث عرف املحكم عند املحدثني، وما املراد بمخ ـ 20س

عندهم؟ مع التمثيل وَمن ِمن العلامء صنف يف خمتلف احلديث؟ وماذا يعمل 

 ؟عند تعارض األحاديث املقبولة؟ وهل معارضة الضعيف للقوي تؤثر أو ال
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ج ـ املحكم عند املحدثني هو: احلديث املقبول إذا سلم من املعارضة، 

 وأمثلته كثرية.

: احلديث املقبول املعارض بمثله واملراد بمختلف احلديث عند املحدثني

 مع حديث:  (( ال عدوى وال طرية ))مع إمكان اجلمع بينهام ومثاله حديث: 

وكلمها يف الصحيح وظاهرمها  (( فر  من املجذوم فرارك من األسد ))

التعارض، ووجه اجلمع بينهام هو: أن هذه األمراض ال تعدي بطبعها لكن اهلل 

للصحيح سببًا إلعدائه مرضه وقد يتخلف ذلك تعاىل جعل خمالطة املريض 

 عن سببه كام يف غريه من األسباب.

والطحاوي،  وممن صنف يف خمتلف احلديث من العلامء: الشافعي وابن قتيبة

 وإذا حصل تعارض بني حديثني مقبولني فمصري أهل هذا الفن عند ذلك:

 أ ـ اجلمع بني مدلوليهام إن أمكن كام يف خمتلف احلديث.    

ب ـ وإن مل يمكن اجلمع بينهام بحث عن التاريخ فإن عرف فاملتأخر  

 ناسخ للمتقدم.

ج ـ وإن مل يعرف التاريخ بحث عن ما يرجح به أحدمها عَّل اآلخر    

بوجه من وجوه الرتجيح املتعلقة باملتن أو باإلسناد فإن وجد يشء من ذلك 

 قدم الراجح عَّل املرجوح.

وال النسخ وال الرتجيح توقف عن العمل يف د ـ فإن مل يمكن اجلمع    

 احلديثني.

هذا إذا كان املتعارضان قويني فإن كانت املعارضة من الضعيف للقوي 

 فل عربة هبا ألن القوي ال تؤثر فيه معارضة الضعيف.
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 النسخ وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ

 عرف النسخ لغة واصطلحًا، واذكر شيئًا من الطرق التي يعرف ـ 29س

هبا الناسخ واملنسوخ، وهل ينسخ باإلمجاع أو ال؟ ومي ز املعمول به من غري 

 املعمول به من األخبار املقبولة؟.

االصطلح:  ج ـ النسخ يف اللغة يطلق عَّل اإلزالة وعَّل ما يشبه النقل، ويف

 رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخر عنه، ويعرف النسخ بأمور:

كنت هنيتكم عن زيارة القبور  ))ل حديث: أرصحها ما ورد يف النص مث

 ، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ واملنسوخ كقول الصحايب: (( فزوروها

 .(( رخص لنا يف املتعة فمكثنا ثلثًا ثم هنانا عنها ))

ويكون  ،سمعت عام الفتح :ومنها أن يذكر الصحايب تاريخ سامعه فيقول

 املنسوخ معلومًا تقدمه عَّل ذلك.

 ع ليس بناسخ بل هو دال عَّل النسخ.واإلمجا

من األخبار  املعمول به طيع أن نميز بني املعمول به وغريمما تقدم نست

 :فيام ييلاملقبولة وذلك 

 املعمول به من األخبار املقبولة هو:

 .أ ـ املحكم

 .ب ـ خمتلف احلديث

 .ج ـ املتأخر فيام عرف فيه التاريخ

 د ـ الراجح فيام حصل فيه الرتجيح.

 غري املعمول به هو:و
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 أ ـ املتقدم فيام عرف فيه التاريخ.   

 ب ـ املرجوح فيام حصل فيه الرتجيح.

 ج ـ املتوقف فيه. 

 والمعلق ،أسباب رد الحديث، المردود

لرد اخلرب سببان عامان فاذكرمها مبينًا معنامها، وما هو املعلق؟  ـ 22س

تعليق، وإذا قال مصنف من ومل عد من أقسام املردود؟ واذكر شيئًا من صور ال

 فهل تكون روايته مقبولة أو ال؟ (( كل من أحذفه فهو ثقة ))املحدثني: 

 ج ـ السببان العامان لرد احلديث مها:

 السقوط يف السند. ـ 9

 الطعن يف الراوي. ـ 2

 فمعنى السقوط يف السند: عدم اتصاله.

 ديانته أو ضبطه.ومعنى الطعن يف الراوي: أن يكون جمروحًا بأمر يرجع إىل 

 واملعلق هو: ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند.

 وعد من أقسام املردود: للجهل بحال املحذوف أو املحذوفني.

 وللتعليق صور منها:

 كذا. أن ُيذف مجيع السند ويقول: قال رسول اهلل أ ـ         

 الصحايب. إالى أو ُيذف مجيعه ب ـ       

 الصحايب والتابعي. إالى مجيعه  أو ُيذفجـ ـ       

 أو ُيذف من حدثه ويضيفه إىل من فوقه.د ـ         
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وإذا قال مصنف من املحدثني: كل من أحذفه فهو ثقة، فقد اختلف يف 

إن جاء مسمى من وجه  إالى قبول ذلك وعدمه، واجلمهور عَّل عدم القبول 

 ريه.آخر ألن ذلك املحذوف قد يكون ثقة عنده وجمروحًا عند غ

إن وقع احلذف يف كتاب  ))قال:  أنىهونقل ابن حجر عن ابن الصلح 

ثبت إسناده  أنىهالتزمت صحته كصحيح البخاري فام أيت فيه باجلزم دل  عَّل 

 .(( عنده وما أيت فيه بغري اجلزم ففيه مقال

 تنبيه:

 من صيغ اجلزم عند البخاري: جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم.

 لتمريض عنده: روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول.ومن صيغ ا

 المعضل والمنقطع والمرسل

عرف املعضل، وما الفرق بينه وبني املعلق؟ وما هو املنقطع  ـ 27س

واملرسل؟ وملاذا عد املنقطع واملعضل واملرسل من أقسام املردود؟ وإذا عرف 

 لامء احلديث يف مراسيله؟عن ثقة فام مذاهب ع إالى من عادة التابعي أن ال يرسل 

ج ـ املعضل هو: ما سقط منه اثنان أو أكثر برشط التوايل، والفرق بينه 

وبني املعلق هو: أن بينهام عموما وخصوصًا من وجه جيتمعان فيام إذا كان 

الساقط اثنني أو أكثر يف بدء السند، وينفرد املعضل فيام إذا وقع السقوط يف غري 

 السند. ءدفيام إذا كان الساقط واحدًا يف برد املعلق بدئه كوسطه مثًل، وينف

 واملنقطع هو: ما كان الساقط فيه واحدًا أو أكثر من واحد برشط عدم التوايل.

واملرسل هو: ما كان السقوط فيه من آخر السند كأن يقول التابعي: قال 

 كذا. رسول اهلل 
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ل املحذوف أو وإنام عد املعضل واملنقطع من أقسام املردود للجهل بحا

املحذوفني وكذلك املرسل ألن املحذوف فيه ُيتمل أن يكون صحابيًا أو تابعيًا 

وعَّل الثاين ُيتمل أن يكون ضعيفًا أو ثقة، وعَّل الثاين ُيتمل أن يكون أخذ 

عن صحايب أو تابعي آخر، وعَّل الثاين يعود االحتامل السابق ويتعدد. وإذا 

عن ثقة فقد اختلف يف مراسيله، فذهب  إالى  ال يرسل أنىهعرف من عادة تابعي 

وثانيهام ، ~وهو أحد قويل أمحد مجهور املحدثني إىل التوقف لبقاء االحتامل 

: يقبل إن اعتضد ~وهو قول املالكية واحلنفية يقبل مطلقًا، وقال الشافعي 

 بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق األول.

 الخفيالساقط الواضح والخفي والمدلس والمرسل 

يكون الساقط واضحًا ويكون خفيًا فام الفرق بينهام؟ وما هو  ـ 24س

 املدلىس؟ ومل سمي بذلك؟ وما الفرق بينه وبني املرسل اخلفي؟

ج ـ الفرق بني الساقط الواضح والساقط اخلفي هو: أن األول ُيصل 

 االشرتاك يف معرفته ككون الراوي مثًل مل يعارص من روى عنه عَّل زعمه. أما

اق دون غريهم كام يف  إالى الساقط اخلفي فهو الذي ال يدرك معرفته  األئمة احلذ 

 املدلس.

واملدلس ـ باسم املفعول ـ ما رواه راو عن إنسان لقيه ومل يسمع منه بلفظ 

 موهم السامع كعن أو قال.

وسمي بذلك لكون الراوي مل يسم من حدثه وأوهم سامعه للحديث ممن 

 مل ُيدثه به.

بني املدلس واملرسل اخلفي هو أن التدليس خيتص بمن روى  والفرق

 لقيه فهو املرسل اخلفي. أنىهعمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عارصه ومل يعرف 
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 وجوه الطعن في الراوي

كم وجوه الطعن يف الراوي؟ وبني ما يتعلق منها بالعدالة وما  ـ 25س

ة القدح.ثم اذكرها مرتبة ترتيبًا تنازليًا  ،يتعلق بالضبط  بحسب شد 

ج ـ وجوه الطعن يف الراوي عرشة: مخسة منها تتعلق بالعدالة ومخسة 

 تتعلق بالضبط.

فاخلمسة التي تتعلق بالعدالة هي: الكذب والتهمة به والفسق واجلهالة 

والبدعة. واخلمسة التي تتعلق بالضبط هي: فحش الغلط والغفلة والوهم 

 وخمالفة الثقات وسوء احلفظ.

 هذه الوجوه العرشة ترتيبًا تنازليًا بحسب شدة القدح كام ييل:وترتيب 

 .الكذب ـ 9

 .التهمة به ـ 2

 .فحش الغلط ـ 7

 .الغفلة ـ 4

 .الفسق ـ 5

 .الوهم ـ 6

 .خمالفة الثقات ـ 3

 .اجلهالة ـ 3

 .البدعة ـ 1

 .سوء احلفظ ـ 90
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 الوجه األول

 املوضوع

أين يؤخذ متن عرف الوضع؟ ومن ما هو املوضوع، وبم يُ  ـ 26س

احلديث املوضوع؟ واذكر شيئًا من األسباب التي حتمل الوضاعني عَّل 

 الوضع، واذكر حكم الوضع والواضع ورواية احلديث املوضوع.

احلديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب ج ـ احلديث املوضوع هو: 

 .عَّل رسول اهلل 

مناقضًا للقرآن  ويعرف الوضع بإقرار الواضع أو بحال املروي، كأن يكون

 أو السنة املتواترة.

 ،ومن اإلرسائيليات وضوع تارة يؤخذ من كلم احلكامءومتن احلديث امل

وتارة يأخذ الواضع حديثًا ضعيف  ،وتارة خيرتعه الواضع من عند نفسه

 اإلسناد فريكب له إسنادًا صحيحًا لريوج.

اعني عَّل الوضع:  ومن األسباب التي حتمل الوض 

 م الدين كالزنادقة.عدأ ـ      

 ب ـ غلبة اجلهل كبعض املتعبدين.  

 ـ فرط العصبية كبعض املقلدين. ـج  

 د ـ اتباع هوى بعض الرؤساء.    

 هـ ـ اإلغراب لقصد االشتهار.  

الرتغيب  يف هوالوضع مطلقًا حرام باإلمجاع وال عربة بشذوذ من شذ  فأجاز

 الرتغيب ألنى  ؛بيل املؤمننيوالرتهيب، فإنه قد أبعد النجعة واتبع غري س
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وقد أكمل  إالى  والرتهيب من مجلة األحكام الرشعية، ومل يمت رسول اهلل 

اهلل الرشيعة وأمتها ومل جيعلها بحاجة إىل تكميل من هؤالء الوضاعني، وقد 

من كذب عيل  ))يف ذلك احلديث املتواتر وهو قوله:  ورد عن رسول اهلل 

، وحكم من تعمد وضع حديث ـ ال يرتتب (( ن النارمتعمدًا فليتبوأ مقعده م

وقد بالغ أبو حممد  ،عليه حتريم يشء أحلته الرشيعة أو عكسه ـ مرتكب كبرية

 اجلويني والد إمام احلرمني فقال بتكفريه.

مقرونة ببيانه  إالى وحكم رواية احلديث املوضوع حرام فل جتوز روايته 

ث عني )): والقدح فيه لقوله  كذب فهو أحد  أنىهبحديث يرى  من حد 

 أخرجه مسلم. (( الكاذبني

 الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس

 املرتوك واملنكر واملعلل

وما هو  ،ثم اذكر املراد باحلديث املنكر ،عرف احلديث املرتوك ـ 23س

 املعلل؟ وبم حتصل معرفته؟ وما منزلته من علوم احلديث؟

هو: احلديث الذي رد بسبب هتمة راويه بالكذب  ج ـ احلديث املرتوك

كرواية من يكون معروفًا بالكذب يف كلمه وإن مل يظهر منه وقوع ذلك يف 

 احلديث النبوي.

أو اتصف  ،واملراد باحلديث املنكر هو: احلديث الذي رواه راو كثر غلطه

 الكفر. أو بالفسق يف القول والعمل فسقًا ال يبلغ حد ،بالتغفيل وعدم اإلتقان

فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، عَّل رأي 

 من ال يشرتط يف املنكر قيد املخالفة.
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واحلديث املعلل هو: ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون مرويًا عَّل سبيل 

التوهم، وحتصل معرفته بكثرة التتبع ومجع الطرق ويطلع عليه بالقرائن الدالة 

من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث يف حديث  عَّل وهم الراوي

 ونحو ذلك.

 إالى ومنزلته من علوم احلديث هو من أغمضها وأدقها فل يطلع عليه 

 القليل من كبار األئمة الذين رزقهم اهلل فهاًم ثاقبًا وحفظًا واسعًا.

 الوجه السابع

 مدرج املتن ومدرج اإلسناد

أقسامه؟ واذكر أقسام مدرج إىل كم ينقسم املدرج؟ وما هي  ـ 23س

 اإلسناد، وما هي أمكنة مدرج املتن؟ وبم يعرف اإلدراج؟

 ج ـ ينقسم املدرج إىل قسمني:

 مدرج اإلسناد ـ 9

 مدرج املتن. ـ 2

 فمدرج اإلسناد هو: ما كانت املخالفة فيه بتغيري سياق اإلسناد، وهو أقسام:

ه عنهم راو فيجمع أن يروي مجاعة احلديث بأسانيد خمتلفة فريوي منها:

 الكل عَّل إسناد واحد من تلك األسانيد وال يبني االختلف.

طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر فريويه  إالى : أن يكون املتن عند راو ومنها

 عنه راو تامًا باإلسناد األول.

: أن يكون عند راو متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني فريوهيام عنه راو ومنها

  أحد اإلسنادين.مقترصًا عَّل
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: أن يسوق الراوي اإلسناد فيعرض له عارض فيقول كلمًا من قبل ومنها

نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلم هو متن ذلك اإلسناد فريويه عنه 

 كذلك.

ومدرج املتن هو: أن يقع يف املتن كلم ليس منه كدمج موقوف بمرفوع 

 من غري بيان.

حلديث وتارة يف أثنائه وتارة يف آخره وهو يف أول ا واإلدراج تارة يكون

 األكثر.

 ويعرف اإلدراج:

 بورود رواية مفصلة للقدر املدرج مما أدرج فيه.أ ـ 

 أو بالتنصيص عَّل ذلك من الراوي.ب ـ 

 ك.ليقول ذ أو باستحالة كون النبي جـ ـ 

 المقلوب

 ما هو املقلوب؟ وما هي أقسامه؟ مع التمثيل. ـ 21س

 : ما كانت املخالفة فيه بالتقديم والتأخري.ج ـ املقلوب هو

وهو قسامن: مقلوب سندًا كمرة بن كعب وكعب بن مرة، فإن اسم 

 أحدمها اسم ابن اآلخر.

عند مسلم يف السبعة   متنًا ومن أمثلته حديث أيب هريرةومقلوب 

ورجل تصدق  ))ظله، ففيه:  إالى ظل عرشه يوم ال ظل الذين يظلهم اهلل حتت 

فهذا مما انقلب عَّل أحد  (( أخفاها حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شاملهبصدقة ف

 كام يف الصحيحني. (( حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه... ))الرواة وإنام هو: 
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 المزيد في متصل األسانيد والمضطرب

 ما هو املزيد يف متصل األسانيد عند أهل احلديث؟ واذكر رشطه. ـ 70س

  كم ينقسم؟وما هو املضطرب؟ وإىل

ج ـ املزيد يف األسانيد املتصلة هو: ما كانت املخالفة فيه بزيادة راو يف أثناء 

 السند ومن مل يزد أتقن ممن زاد.

ورشطه: أن يقع الترصيح بالسامع يف موضع الزيادة وإال فمتى كان معنعنًا 

 ترجحت الزيادة.

روي بمروي واملضطرب هو: ما كانت املخالفة فيه بإبدال راو براو أو م

 وال مرجح إلحدى الروايتني عَّل األخرى.

 مضطرب سندًا وهو الغالب. ـ 9وينقسم إىل قسمني: 

ومضطرب متنًا وهو قليل ألنه قل أن ُيكم املحدث عَّل احلديث  ـ 2

 باالضطراب بالنسبة إىل االختلف يف املتن دون اإلسناد.

 فر  والمح   فالمصح  

 ومثل هلام.ف رى ف واملحَ عرف املصحى  ـ 79س

ف هو: ما كانت املخالفة فيه بتغيري يف النقط مع بقاء صورة ج ـ املصحى 

 اخلط، ووقوعه يف املتون أكثر منه يف األسانيد.

احلديث  (( من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال ))مثاله يف املتن حديث: 

 .(( وأتبعه شيئًا من شوال ))صحفه أبو بكر الصويل فقال: 

سند: العوام بن مراجم ـ بالراء واجليم ـ صحفه بعضهم فقال: ومثاله يف ال
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 .بالزاي واحلاءالعوام بن مزاحم 

 ف هو: ما كانت املخالفة فيه بتغيري يف الشكل مع بقاء صورة اخلط.رى واملحَ 

 .بضمهامثاله يف السند: حتريف )َسليم( بفتح السني بـ )ُسليم( 

، (( يوم األحزاب يُّ ـرمي أبَ  )) :}ومثاله يف املتن حديث جابر بن عبد اهلل 

ا وأمى  ،يُّ بن كعبـباإلضافة إىل ياء املتكلم، وإنام هو أبَ  ندر فقال: أيِب فه غُ رى َح 

 ل ذلك يوم أحد يف السنة الثالثة من اهلجرة.بفقد استشهد ق أبو جابر 

 حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى

 و إبدال اللفظ باملرادف له؟هل جيوز تغيري صورة املتن بالنقص أ ـ 72س

 ،مسألة اختصار احلديث ج ـ هذا السؤال مشتمل عَّل مسألتني: األوىل

 والثانية مسألة الرواية باملعنى.

فأما اختصار احلديث فاألكثرون عَّل جوازه برشط أن يكون املخترص له 

 إالى عاملًا بمدلوالت األلفاظ وبام ُييل املعاين، ألن العامل ال ينقص من احلديث 

ما ال تعلق له بام يبقيه منه، بخلف اجلاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كأن يرتك 

 االستثناء مثًل.

وأما الرواية باملعنى فاألكثرون عَّل اجلواز أيضًا ومن أقوى حججهم يف 

ذلك: اإلمجاع عَّل جواز رشح الرشيعة للعجم بلساهنم للعارف به فإذا جاز 

 غة العربية أوىل.باللغة األخرى فجوازه بالل

ينبغي سد باب الرواية  ))قال:  أنىهونقل ابن حجر عن القايض عياض 

ُيسن كام وقع لكثري من الرواة  أنىهباملعنى لئل يتسلط من ال ُيسن ممن يظن 

 .(( قدياًم وحديثاً 



 

 

 مر يف مصطلح أهل األثراجتناء الث  

 
 

  725 

 أسباب خفاء المعنى

ن العلامء صنف يف ن مِ قد خيفى املعنى ألحد سببني فاذكرمها، ومَ  ـ 77س

 رشح الغريب وبيان املشكل من األخبار؟

 ج ـ خفاء املعنى يكون ألحد سببني:

: قلة استعامل اللفظ وعند ذلك ُيتاج إىل الكتب املصنفة يف رشح األول

 الغريب، وممن صن ف فيه: أبو عبيد القاسم بن سلم والزخمرشي وابن األثري.

لكونه يف مدلوله : أن يكون اللفظ مستعمًل بكثرة لكن خفي املعنى الثاين

دق ة، وعند ذلك ُيتاج إىل الكتب املصنفة يف معاين األخبار وبيان املشكل منها، 

 وممن صنف يف ذلك: الطحاوي واخلطايب وابن عبد الرب.

 الوجه الثامن

 اجلهالة

ما املراد باجلهالة؟ وما هي أسباهبا؟ وما هو املبهم؟ وما حكم  ـ 74س

فته؟ وما الفرق بني جمهول العني وجمهول روايته؟ وبأي يشء يستدل عَّل معر

 احلال؟ وما حكم روايتهام؟

املراد باجلهالة: عدم معرفة عني الراوي أو حاله بأن ال يعلم فيه تعديل ج ـ 

 أو جتريح.

 وأسباهبا ثلثة:

: كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة فيشتهر بيشء األول
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يحصل اجلهل بحاله، ومن أمثلته: )حممد بن منها فيذكر بغري ما اشتهر به ف

بن برش الكلبي( نسبه بعضهم إىل جده فقال: حممد بن برش، وسامه االسائب 

بن السائب، وكناه بعضهم: أبا النرض، وبعضهم: أبا سعيد، ابعضهم: محاد 

 مجاعة وهو واحد. أنىهوبعضهم: أبا هشام، فصار يظن 

 ديث فل يكثر األخذ عنه.: أن يكون الراوي مقًل من احلالثاين

: أن ال يسمى الراوي اختصارًا من الراوي عنه كأن يقول: أخربين الثالث

 ويسمى املبهم. ،رجل أو بعضهم أو شيخ

 الراوي الذي مل يسم. :فاملبهم هو

وحكم روايته الرد ولو أهبم بلفظ التعديل عَّل األصح، كأن يقول: 

روحًا عند غريه، واجلرح مقدم عَّل أخربين الثقة، ألنه قد يكون ثقة عنده وجم

 التعديل عند تعارضهام.

 ويستدل عَّل معرفة اسم املبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها.

وجمهول احلال هو: أن جمهول العني ما انفرد والفرق بني جمهول العني 

أن يوثقه غري من ينفرد عنه، أو  إالى بالرواية عنه شخص واحد، وحكمه كاملبهم 

 رد عنه إذا كان متأهًل لذلك.من ينف

أما جمهول احلال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدًا ومل يوثق ويسمى 

مستور احلال، وقد قبل روايته مجاعة من غري قيد، وردها اجلمهور، قال ابن 

والتحقيق أن رواية مستور احلال ونحوه مما فيه احتامل العدالة  ))حجر: 

ال بقبوهلا، بل يقال هي موقوفة إىل استبانة وضدها ال يطلق القول بردها و

 حاله كام جزم به إمام احلرمني ومثله من جرح بجرح غري مفرس.
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 الوجه التاسع

 البدعة

ما هي البدعة لغة واصطلحًا؟ وإىل كم تنقسم؟ مع التعريف  ـ 75س

 وبيان احلكم ملا تقول.

 مثال سابق. من االبتداع وهو االخرتاع عَّل غري مأخوذة :ج ـ البدعة لغة

مما مل  ويف االصطلح هي: اعتقاد ما مل يكن معروفًا عَّل عهد النبي 

 يكن عليه أمره وال أصحابه.

رة كأن يعتقد ما يستلزم  وتنقسم إىل قسمني، وذلك أهنا إما أن تكون مكفِّ

الكفر بأن ينكر أمرًا متواترًا من الرشع معلومًا من الدين بالرضورة أو يعتقد 

 رواية هذا املبتدع الرد مطلقًا.عكسه، وحكم 

قة وهي ما مل يكن اعتقادها موجبًا للتكفري، وقد  وإما أن تكون مفسِّ

اختلف يف رواية هذا املبتدع، فقيل: ترد مطلقًا، وقيل: تقبل إن مل يكن داعية إىل 

بدعته ومل يرو ما يقوهيا، فإن كان داعية إليها وروى ما يقوهيا ردت روايته، 

 و املختار.وهذا القول ه

 الوجه العاشر

 سوء احلفظ

ما املراد بيسء احلفظ من الرواة؟ وإىل كم ينقسم سوء احلفظ؟  ـ 76س

وبم يسمى كل من قسميه؟ وما حكم رواية املختلط؟ ومتى يكون حديث من 

الزمه سوء احلفظ أو طرأ عليه ومل يتميز ما رواه قبل ذلك حسنًا لغريه؟ ومن 
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 واية يسء احلفظ يف ذلك احلكم؟ِمن الرواة متاثل روايته ر

ج ـ املراد بيسء احلفظ من الرواة: من مل يرجح جانب إصابته عَّل جانب 

 خطئه.

 نقسم سوء احلفظ إىل قسمني:يو

أن يكون الزمًا للراوي يف مجيع حاالته ويسمى الشاذ عَّل رأي بعض  ـ 9

 أهل احلديث.

أو الحرتاق كتبه أو أن يكون طارئًا عليه إما لكرب سنه أو لذهاب برصه  ـ 2

 عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إىل حفظه فساء ويسمى املختلط.

ث  ه قبل االختلط إذا متيز قبل وإذا بواحلكم يف رواية املختلط: أن ما حد 

 مل يتميز توقف فيه.

وإذا توبع حديث من الزمه سوء احلفظ أو طرأ عليه ومل تتميز روايته 

 ام حسنًا لغريه.بمعترب فوقه أو مثله صار حديثه

ومثل رواية هذين املوصوفني بسوء احلفظ يف هذا احلكم بعد املتابعة: 

 رواية املستور واإلسناد املرسل وكذا املدلس إذا مل يعرف املحذوف منه.

 مباحث اإلسناد
 اإلسناد والسند والمتن

عرف اإلسناد والسند واملتن، وما هي أماكن انتهاء السند؟ وبم  ـ 73س

 نها؟يسمى كل م

 ج ـ اإلسناد: حكاية طريق املتن.

 والسند: الطريق املوصلة إىل املتن.
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 فالسند رواة احلديث واإلسناد فعل الرواة، وقد يطلق اإلسناد عَّل السند.

 وأماكن انتهاء السند ثلثة:

 ويسمى املرفوع. : انتهاؤه إىل النبي األول

 : انتهاؤه إىل الصحايب ويسمى املوقوف.الثاين

 : انتهاؤه إىل التابعي أو من دونه ويسمى املقطوع.الثالث

 المرفوع وأنواعه

عرف املرفوع واذكر أنواعه مع التمثيل لكل منها، واذكر شيئًا من  ـ 73س

 الصيغ التي هلا حكم الرفع؟

ترصُيًا أو حكاًم من قول أو فعل أو  ج ـ املرفوع ما أضيف إىل النبي 

القول والفعل والتقرير يكون رفعه ترصُيًا أو كًل من  تقرير. وأنواعه ستة ألنى 

 حكاًم.

أن يقول الصحايب: سمعت رسول اهلل  :فمثال املرفوع من القول ترصُياً 

 كذا. يقول كذا، أو يقول هو أو غريه: قال رسول اهلل  

أن يقول الصحايب: رأيت رسول اهلل  :ومثال املرفوع من الفعل ترصُياً 

 يفعل كذا. غريه: كان رسول اهلل  يفعل كذا، أو يقول هو أو 

ومثال املرفوع من التقرير ترصُيًا: أن يقول الصحايب: فعلت بحرضة 

كذا وال  كذا، أو يقول هو أو غريه: فعل فلن بحرضة النبي  النبي 

 يذكر إنكاره لذلك.

ومثال املرفوع من القول حكام: أن خيرب الصحايب الذي مل يأخذ عن 

 جمال للجتهاد فيه كاإلخبار عن األمور املاضية من بدء اإلرسائيليات بام ال
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 اخللق وقصص األنبياء، أو اآلتية كالفتن وأحوال يوم القيامة.

ومثال املرفوع من الفعل حكاًم: أن يفعل الصحايب ما ال جمال للجتهاد 

 فيه، كام قال الشافعي يف صلة عيل  يف الكسوف يف كل ركعة أكثر من ركوعني.

ملرفوع من التقرير حكاًم: أن خيرب الصحايب أهنم كانوا يفعلون يف ومثال ا

 كذا وال ينكر عليهم. زمن النبي 

 .(( من السنة كذا ))ومن الصيغ التي هلا حكم الرفع: قوهلم 

 ونحو ذلك. (( عن الصحايب يرفع احلديث )): قول التابعي ومنها

 .(( أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا )): قول الصحايب ومنها

: أن ُيكم الصحايب عَّل فعل من األفعال بأنه طاعة هلل ولرسوله، أو ومنها

 معصية أو أن فيه إحباطًا لعمل صالح.

 الموقوف والصحبة

عرف املوقوف، ومن هو الصحايب؟ مع رشح التعريف، وبأي  ـ 71س

 يشء تعرف الصحبة؟

 ج ـ املوقوف هو: ما انتهى سنده إىل الصحايب وأضيف متنه إليه.

مؤمنًا به ومات عَّل اإلسلم ولو  والصحايب هو: من لقي النبي 

 .~فه احلافظ ابن حجر ختللت ردة يف األصح، هكذا عرى 

 رشح التعريف:

قليًل أو  املراد باللقي ما هو أعم من املجالسة واملامشاة واجللوس معه 

 كثريًا.
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يامن لكن وقوله )مؤمنًا به( خيرج من لقيه يف حال الكفر أو يف حال اإل

 بغريه من األنبياء دونه.

وقوله )ومات عَّل اإلسلم( خيرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنًا به ومات 

 عَّل الردة.

وقوله )ولو ختللت ردة( أي بني لقيه له مؤمنًا به وبني موته عَّل اإلسلم، 

أو بعد ذلك  فإن وصف الصحبة باق له سواء رجع إىل اإلسلم يف حياته 

 يه ثانيًا أم ال.وسواء لق

وقوله )يف األصح( إشارة إىل اخللف وأن هذا أصح من غريه ويدل له 

قصة األشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأيت به إىل أيب بكر أسريًا فعاد إىل 

اإلسلم ومل يتخلف أحد عن ذكره يف الصحابة وال عن ختريج أحاديثه يف 

 املسانيد وغريها.

أو االستفاضة، أو بإخبار بعض الصحابة أو وتعرف الصحبة: بالتواتر 

صحايب إذا كانت دعواه ذلك  أنىهبعض ثقات التابعني أو بخربه عن نفسه 

 تدخل حتت اإلمكان.

 المقطوع والتابعي واألثر والمخضرمون

عرف املقطوع، ومن هو التابعي؟ وما الفرق بني املقطوع  ـ 40س

ثني؟ ومن هم املخرضمون؟ واملنقطع وعَّل أي يشء يطلق األثر عند املحد

 وهل هم من الصحابة أو من التابعني؟

 ج ـ املقطوع هو: ما انتهى سنده إىل التابعي أو من دونه.

 والتابعي هو: من لقي الصحايب مؤمنًا ومات عَّل اإلسلم.



  

 

 مر يف مصطلح أهل األثراجتناء الث    727   

 
والفرق بني املقطوع واملنقطع هو: أن املقطوع من مباحث املتن واملراد به 

ىل التابعي أو من دونه، وأما املنقطع فهو من مباحث املتن الذي انتهى سنده إ

اإلسناد، واملراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر برشط عدم التوايل كام 

 تقدم.

 واملحدثون يطلقون األثر عَّل املوقوف واملقطوع فكل منهام يقال له أثر.

، واملخرضمون هم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسلم ومل يلقوا النبي 

وهم طبقة بني الصحابة والتابعني، اختلف يف إحلاقهم بأي القسمني، قال ابن 

والصحيح أهنم معدودون يف كبار التابعني سواء عرف أن الواحد  )): ~حجر 

 .(( كالنجايش أم ال منهم كان مسلاًم يف زمن النبي 

 المسند والسند العالي والنازل

العايل والسند النازل؟ وإىل كم  عرف املسند، وما الفرق بني السند ـ 49س

ينقسم العلو يف السند مع التعريف ملا تقول؟ وملاذا كان العلو مرغوبًا فيه عند 

 املحدثني؟ ومتى يكون النزول يف السند أوىل من العلو فيه؟

 املسند هو: مرفوع الصحايب بسند ظاهره االتصال.ج ـ 

لسند العايل ما كان عدد والفرق بني السند العايل والسند النازل هو: أن ا

رجاله قليًل بالنسبة إىل سند آخر يرد به ذلك احلديث بعينه يكون عدد رجاله 

 كثريًا.

والسند النازل هو: ما كان عدد رجاله كثريًا بالنسبة إىل سند آخر يرد به 

 ذلك احلديث بعينه يكون عدد رجاله قليًل.

 لو نسبي.وينقسم العلو يف السند إىل قسمني: علو مطلق وع
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بعدد قليل بالنسبة إىل سند آخر  فالعلو املطلق هو: ما انتهى إىل النبي 

 بعدد كثري.

والعلو النسبي هو: ما انتهى إىل إمام من أئمة احلديث كشعبة والبخاري 

إىل سند آخر بعدد كثري ولو كان العدد من ذلك  ومسلم بعدد قليل بالنسبة

 اإلمام إىل منتهاه كثريًا.

ن العلو مرغوبًا فيه عند املحدثني: لكونه أقرب إىل الصحة وقلة وإنام كا

فكلام كثرت  ،واخلطأ جائز عليه إالى اخلطأ ألنه ما من راو من رجال السند 

 الوسائط وطال السند كثرت مظان جتويز اخلطأ وكلام قل ت قل ت.

 وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست يف العايل كأن يكون رجاله أوثق أو

 أحفظ أو أفقه فل تردد حينئذ يف أن النازل أوىل من السند العايل.

 الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة

 ما الذي يتفرع من العلو النسبي؟ مع التعريف والتمثيل ملا تقول. ـ 42س

ج ـ يتفرع من العلو النسبي أربعة أشياء: املوافقة والبدل واملساواة 

 واملصافحة.

 هي: الوصول إىل شيخ أحد املصنفني من غري طريقه. فاملوافقة ـ 9

بن اكأن يروي البخاري عن شيخه قتيبة  )) :~مثال ذلك: قال ابن حجر 

سعيد عن مالك حديثًا، فلو روينا هذا احلديث من طريق البخاري كان بيننا 

وبني قتيبة ثامنية، ولو رويناه من طريق أيب العباس الرساج عن قتيبة شيخ 

كان بيننا وبني قتيبة سبعة، قال: فقد حصلت لنا املوافقة مع البخاري ل

 .(( البخاري يف شيخه قتيبة مع علو اإلسناد عَّل اإلسناد إليه
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 والبدل هو: الوصول إىل شيخ شيخ أحد املصنفني من غري طريقه. ـ 2

كأن يقع لنا  ))مثال ذلك: قال ابن حجر مشريًا إىل املثال املتقدم يف املوافقة: 

اإلسناد بعينه من طريق أخرى غري طريق البخاري إىل القعنبي عن مالك ذلك 

 .(( فيكون القعنبي فيه بدالً من قتيبة

من الراوي إىل آخر اإلسناد  واملساواة هي: استواء عدد رجال اإلسناد ـ 7

 مع إسناد أحد املصنفني.

ه بينه كأن يروي النسائي مثًل حديثًا يقع في )): ~مثال ذلك: قال ابن حجر 

أحد عرش نفسًا، فيقع لنا ذلك احلديث بعينه بإسناد آخر إىل  وبني النبي 

أحد عرش نفسًا فنساوي النسائي من  ، يقع بيننا فيه وبني النبي النبي 

 حيث العدد.

واملصافحة هي: استواء عدد رجال اإلسناد من الراوي إىل آخر  ـ 4

 اإلسناد مع إسناد تلميذ أحد املصنفني.

 هلا يفهم مما ذكر يف املساواة قبلها.ومثا

 ج واألكابر عن األصاغررواية األقران والمدب

ما املراد برواية األقران وباملدبج عند أهل احلديث؟ وإذا روى  ـ 47س

الراوي عمن هو دونه يف السن أو يف اللقي أو يف املقدار فبم يسمى ذلك عند 

 املحدثني؟

ك تلميذان يف الرواية عن شيخ ويكون ج ـ املراد برواية األقران: أن يشرت

 أحد التلميذين قد روى عن زميله.

وأما املدبج فاملراد به: أن يشرتك تلميذان يف الرواية عن شيخ ويكون كل 



 

 

 مر يف مصطلح أهل األثراجتناء الث  

 
 

  725 

 واحد من التلميذين قد روى عن اآلخر.

وإذا روى الراوي عمن هو دونه يف السن أو يف اللقي أو املقدار فهو النوع 

 برواية األكابر عن األصاغر، ومنه رواية اآلباء عن املسمى عند املحدثني

األبناء والصحابة عن التابعني والشيخ عن تلميذه، ومن فوائد معرفة هذا 

 النوع: دفع توهم االنقلب يف السند.

هذا النوع قليل ويف عكسه كثرة ألنه األصل، ومنه رواية من روى تنبيه: 

 أبيه عن جده.عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن 

 السابق والالحق والمهمل

ما املراد بالسابق واللحق عند املحدثني مع التمثيل، وما هو  ـ 44س

 املهمل؟ وما حكم روايته؟

املراد بالسابق واللحق عند املحدثني: أن يشرتك اثنان يف الرواية عن ج ـ 

الراويني  شيخ أحدمها فوق الشيخ املروي عنه يف املرتبة مع تباعد ما بني موت

 عن الشيخ.

وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك مائة  )): ~مثال ذلك: قال ابن حجر 

لفي سمع منه أبو عيل الربداين أحد مشاخيه  ومخسون سنة وذلك أن احلافظ السِّ

حديثًا ومات عَّل رأس مخسامئة من اهلجرة ثم كان آخر أصحاب السلفي 

وكانت وفاته سنة مخسني بالسامع سبطه أبو القاسم عبد الرمحن بن مكي، 

 وستامئة. انتهى. فالربداين يقال له السابق وعبد الرمحن يقال له اللحق.

واملهمل هو: أن يروي الراوي عن اثنني متفقي االسم فقط أو مع اسم 

 األب أو مع اسم اجلد أو مع النسبة ومل يتميزا بام خيص كًل منهام.
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إال ردت، ومن ذلك ما وقع يف وحكم هذه الرواية القبول إن كانا ثقتني و

عن ابن وهب فإنه إما أمحد بن عن أمحد ـ غري منسوب ـ يف روايته البخاري 

 صالح أو أمحد بن عيسى، ومها ثقتان.

 من حّدث ونسي

ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جحدها جزمًا أو  ـ 45س

دث به مع ذكر احتامالً؟ واذكر شيئًا من الكتب املصنفة يف نسيان الشيخ ما ح

 مثال من ذلك؟

كذب عيل أو ما رويت  :إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزمًا كأن يقولج ـ 

ونحو ذلك ردت تلك الرواية، أما إذا احتمل كلمه اجلحد كأن يقول: ما  ،هذا

الشيخ، ويف هذا  أذكر هذا، فاألصح أن تلك الرواية مقبولة وُيمل عَّل نسيان

 من حدث ونيس(.قطني كتاب )النوع صنف الدار

وفيه ما يدل  ))قطني هذا: ه مصنف الدارقال احلافظ ابن حجر بعد ذكر

عَّل تقوية املذهب الصحيح لكون كثري من املحدثني حدثوا بأحاديث، فلام 

عرضت عليهم مل يتذكروها لكنهم العتامدهم عَّل الرواية عنهم صاروا 

 . انتهى.(( يرووهنا عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم

 أمثلة ذلك حديث سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة  ومن

مرفوعًا يف قصة الشاهد واليمني، قال عبد العزيز بن حممد الدراوردي حدثني 

به ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سهيل، فلقيت سهيًل فسألته عنه فلم يعرفه 

  فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول: حدثني

 عبد العزيز عن ربيعة عني أين حدثته عن أيب عن أيب هريرة مرفوعًا بكذا.
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 المسلسل وصيغ األداء

عرف املسلسل عند أهل احلديث، وكم مرتبة لصيغ األداء  ـ 46س 

عندهم؟ وما هي؟ وأهيا أرصح وأرفع مقدارًا مع التعليل؟ وما الفرق بني 

ما الذي تدل عليه اخلمس التحديث واإلخبار لغة ويف اصطلح املحدثني؟ و

 األوىل من هذه الصيغ؟

ج ـ املسلسل هو أن يتفق الرواة يف صيغ األداء أو غريها من احلاالت كأن 

يقول الراوي: حدثني فلن وهو يبتسم قال حدثني فلن وهو يبتسم وما أشبه 

 ذلك.

 وصيغ األداء عَّل ثامن مراتب:

 سمعت وحدثني. ـ 9

 ثم أخربين وقرأت عليه. ـ 2

 ثم قرىء عليه وأنا أسمع. ـ 7

 ثم أنباين. ـ 4

 ثم ناولني. ـ 5

 .ثم شافهني باإلجازة ـ 6

 .ثم كتب إيل باإلجازة ـ 3

 ثم عن ونحوها. ـ 3

وأرصح هذه الصيغ: سمعت ألهنا ال حتتمل الواسطة، وأرفعها مقدارًا ما 

 يقع يف اإلملء ملا فيه من التثبت والتحفظ.

خبار من حيث اللغة، أما يف اصطلح وال فرق بني التحديث واإل
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املحدثني فالشائع عندهم التفريق بينهام بتخصيص التحديث بام سمع من لفظ 

 الشيخ دون اإلخبار.

الن )سمعت وحدثني( يدالن عَّل أن الراوي وحده سمع  واللفظان األو 

من لفظ الشيخ فإن مجع الراوي فقال: سمعنا فلنا أو حدثنا فلن فهو دليل 

 سمع منه مع غريه، وقد يكون اجلمع يف مثل ذلك للتعظيم لكنه بقلة. هأنى عَّل 

وأما الصيغة الثالثة وهي )أخربين( والرابعة وهي )قرأت عليه( فتدالن 

عَّل أن التلميذ قرأ عَّل الشيخ بنفسه، فإن مجع فقال: )أخربنا أو قرأنا عليه( 

 فهي كالصيغة اخلامسة التي هي )قرىء عليه وأنا أسمع(.

 والمكاتبة ،والمشافهة ،واإلجازة ،والعنعنة ،إلنباءا

ما معنى اإلنباء لغة ويف اصطلح املحدثني؟ وعَّل أي يشء حتمل  ـ 43س

عنعنة املعارص؟ وما هي اإلجازة؟ وعَّل أي يشء يطلق املحدثون املشافهة 

 واملكاتبة؟ وما هي حقيقة املشافهة واملكاتبة؟

ار كام تقدم. وأما يف اصطلح ج ـ اإلنباء يف اللغة أخص من اإلخب

املحدثني فهو عند متقدميهم بمعنى اإلخبار وعند املتأخرين لإلجازة كعن 

 فإهنا يف اصطلحهم لإلجازة.

أن تكون من مدلس، وقيل يشرتط  إالى وعنعنة املعارص حممولة عَّل السامع 

، قال يف محلها عَّل السامع ثبوت اللقي بني الراوي واملروي عنه ولو مرة واحدة

 .(( وهو املختار كام ذكر ذلك عن البخاري وعيل بن املديني )): ~ابن حجر 

هي: إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته وإن مل  واإلجازة

 يسمعها منه أو يقرأها عليه.
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واملحدثون يطلقون املشافهة عَّل اإلجازة املتلفظ هبا وكذا املكاتبة يطلقوهنا 

 ا.عَّل اإلجازة املكتوب هب

فحقيقة املشافهة، أن يشافه الشيخ تلميذه باإلذن له بالرواية عنه، وأما 

 املكاتبة فهي أن يكتب له باإلذن له بالرواية عنه.

 واإلجازة العامة ،واإلعالم ،والوصية ،والوجادة ،المناولة

ما هي صورة املناولة؟ وما املراد بالوجادة والوصية واإلعلم  ـ 43س

ى تقبل الرواية يف ذلك عَّل األصح عندهم؟ وما حكم عند املحدثني؟ ومت

 اإلجازة العامة يف املجاز له واملجاز به مع التمثيل هلام؟

: أن يدفع الشيخ أصله للطالب أو ُيرض الطالب املناولةج ـ صورة 

األصل للشيخ ويقول له الشيخ يف الصورتني: هذا روايتي عن فلن وفلن 

 ن األصل.فاروه عني مع متكينه للطالب م

هي: أن جيد الطالب كتابًا بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت  والوجادة

 بخط فلن كذا وكذا.

 : أن يويص الشيخ عند موته أو سفره لشخص معني بأصله أو بأصوله.والوصية

 : أن ُيعلم الشيخ أحد تلميذه بأنه يروي الكتاب الفلين عن فلن.واإلعالم

ذن بالرواية قبلت عَّل األصح وإال ُردىت، فإن اقرتن بأحد هذه الثلثة اإل

واإلجازة العامة يف املجاز به ـ كأن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تروي 

عامة مرويايت وما أشبه ذلك ـ تقبل عَّل األصح بخلف اإلجازة العامة يف 

املجاز له ـ كأن يقول: أجزت جلميع املسلمني ونحو ذلك ـ فإنه ال عربة هبا 

 ح عند املحدثني.عَّل األص
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 المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، والمتشابه

عرف املتفق واملفرتق، واملؤتلف واملختلف، واملتشابه، وما الذي  ـ 41س

 يرتكب من ذلك مع التمثيل ملا تقول.

هو: أن تتفق أسامء الرواة وأسامء آبائهم فصاعدًا  املتفق واملفرتقج ـ 

 وختتلف أشخاصهم.

يطلق عَّل مجاعة منهم النحوي صاحب  اخلليل بن أمحد ومن أمثلته:

 العروض ومنهم املزين.

هو: أن تتفق األسامء خطًا وختتلف نطقًا سواء كان  واملؤتلف واملختلف

 مرجع االختلف النقط أم الشكل.

ـ بتخفيف اللم ـ  وسالموهو كثري، ـ بتشديد اللم ـ  سالّمومن أمثلته: 

 وهو قليل.

أن تتفق أسامء الرواة خطًا ونطقًا وختتلف أسامء آبائهم نطقًا هو:  واملتشابه

 مع ائتلفها خطًا أو بالعكس.

، األول بضمها حممد بن ُعقيلو ،بفتح العني حممد بن َعقيلومن أمثلته: 

 نيسابوري والثاين فريايب.

ومن أمثلة عكسه: رشيح بن النعامن ورسيج بن النعامن. األول بالشني 

، والثاين بالسني واجليم وهو من شيوخ ي يروي عن عيل  واحلاء وهو تابع

 البخاري.

 ويرتكب من املتشابه وما ذكر قبله أنواع:

يف حرف أو حرفني  إالى : أن ُيصل االتفاق يف االسم واسم األب منها
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 فأكثر، مثل: حممد بن سنان وحممد بن سيار.

حدمها، مثل: : أن ُيصل االشتباه بني االسمني مع زيادة حرف يف أومنها

 عبد اهلل بن زيد وعبد اهلل بن يزيد.

: أن ُيصل االتفاق يف اخلط والنطق لكن ُيصل االختلف يف ومنها

 التقديم والتأخري، إما يف االسمني مجلة أو يف االسم الواحد بالنسبة إىل ما يشتبه به.

 مثال األول: األسود بن يزيد ويزيد بن األسود.

ر وأيوب بن يسار، األول مدين مشهور وليس مثال الثاين: أيوب بن سيا

 بالقوي والثاين جمهول.

 خاتمة، نسأل هللا حسن الخاتمة

 معنى الطبقة ومراتب الجرح والتعديل

ما املراد بالطبقة يف اصطلح املحدثني؟ وما فائدة معرفة طبقات  ـ 50س 

ها، الرواة؟ واذكر أسوأ مراتب اجلرح وأسهلها، وأرفع مراتب التعديل وأدنا

وممن تقبل التزكية؟ وإذا تعارض اجلرح والتعديل فأهيام يقدم مبينًا رشط تقديم 

 ما تقول؟

الطبقة يف اصطلح املحدثني عبارة عن مجاعة اشرتكوا يف السن ج ـ 

 واللقي الذي هو األخذ عن املشايخ مثل الصحابة والتابعني.

مراتب  وللجرحوفائدة معرفة طبقات الرواة: األمن من تداخل املشتبهني، 

أسوؤها الوصف بام دل عَّل املبالغة فيه مثل قوهلم: فلن أكذب الناس أو إليه 

 املنتهى يف الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك ثم دجال أو وضاع أو كذاب.
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وأسهل األلفاظ الدالة عَّل اجلرح قوهلم: فلن لني أو يسء احلفظ أو فيه 

 مقال.

وهلم: فلن مرتوك أو فاحش وبني أسوأ اجلرح وأسهله مراتب مثل ق

 الغلط أو منكر احلديث وهي أخف من أسوئه وأشد من أسهله.

وأرفع مراتب التعديل الوصف بام دل عَّل املبالغة فيه كالوصف بأفعل 

مثل: فلن أوثق الناس، وكذا قوهلم: فلن إليه املنتهى يف التثبت. ثم ما تأكد 

ل مثل ثقة ثقة، أو ثقة حافظ أو بصفة أو صفتني من الصفات الدالة عَّل التعدي

 عدل ضابط.

وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح مثل قوهلم: 

 وال بأس به ونحو ذلك. فلن شيخ يروى حديثه

 والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسباهبا ولو كان واحدًا عَّل األصح.

ح معه زيادة علم خفيت ويقدم اجلرح عَّل التعديل إذا تعارضا، ألن املجرِّ 

ل.  عَّل املعدِّ

ويشرتط لتقديم اجلرح عَّل التعديل: صدوره مبينًا من عارف باألسباب 

ألنه إن كان غري مفرس مل يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن كان صادرًا من غري 

 عارف باألسباب مل يعترب.

 أبحاث تتعلق بالرواة

إىل معرفتها مما له تعلق اذكر شيئًا من األمور املهمة التي ُيتاج  ـ 59س

 بالرواة إمجاالً.

ج ـ من األمور املهمة يف ذلك معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياهتم 
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 وأحواهلم تعديًل وجترُيًا وجهالة.

آخر،  أنىه: معرفة كنى املسمني ممن اشتهر باسمه وله كنية لئل يظن ومنها

 معرفة أسامء املكنني، عكس الذي قبله. ومنها

: معرفة من اختلف يف كنيته مثل: أسامة بن زيد، قيل كنيته: أبو زيد، هاومن

 وقيل: أبو حممد، وقيل: أبو خارجة.

: معرفة من كثرت كناه مثل: ابن جريج املكي، يكنى بأيب الوليد وأيب ومنها

 خالد.

: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه مثل: أيب إسحاق إبراهيم بن ومنها

 إسحاق املدين.

 : معرفة من وافق اسمه كنية أبيه مثل: إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي.اومنه

اسم شيخه اسم أبيه مثل: الربيع بن أنس عن أنس : معرفة من وافق ومنها

 بن مالك، فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري.ا

: معرفة من نسب إىل غري أبيه مثل: املقداد بن األسود، نسب إىل ومنها

غوث الزهري لكونه تبناه، وإنام هو املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن عبد يااألسود 

 الكندي.

: معرفة من نسب إىل أمه مثل: ابن علية وهو إسامعيل بن إبراهيم بن ومنها

 مقسم، اشتهر بالنسبة إىل أمه علية.

: معرفة من نسب إىل غري ما يسبق إىل الفهم مثل: خالد احلذاء، فإن ومنها

نام كان جيالس إعة احلذاء أو بيعها وليس كذلك وظاهره النسبة إىل صنا

 احلذائني فنسب إليهم.
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: معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل: احلسن بن احلسن بن ومنها

 .}احلسن بن عيل  بن أيب طالب 

: معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه مثل: عمران ومنها

 . القصري عن عمران العطاردي عن عمران بن حصني

: معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل: البخاري يروي عن ومنها

بن إبراهيم الفراهيدي، والراوي عنه  ، فشيخه مسلممسلم ويروي عنه مسلم

 مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح.

: معرفة األسامء املفردة وهي التي مل يشارك صاحبها أحد يف التسمية ومنها

 ووابصة بن معبد، وسندر ووابصة صحابيان. هبا مثل: سندر موىل زنباع،

: معرفة األنساب وهي تارة تقع إىل القبائل وتارة إىل األوطان وقد ومنها

تقع إىل الصنائع واحلرف والعاهات مثل: اخلياط والبزاز واألعرج، ويقع فيها 

االشتباه واالتفاق كاألسامء مثل: الُقريش والَقريش، بالضم نسبة إىل قبيلة 

 نسبة إىل بلدة. وبالفتح

: معرفة املوايل من أعَّل ومن أسفل بالرق أو باحللف أو باإلسلم، ومنها

 بالتنصيص عليه. إالى ألن كل ذلك يطلق عليه موىل وال يعرف التمييز بينها 

 خوة واألخوات، وقد صن ف فيه عيل بن املديني.: معرفة اإلومنها

 آداب الشيخ والطالب وسن التحمل واألداء

ما هي اآلداب التي ينبغي للشيخ والطالب التخلق هبا اشرتاكًا  ـ 52س

 وانفرادًا؟ وما هو السن املعترب لتحمل الراوي وأدائه عند املحدثني؟

ج ـ يشرتك الشيخ والطالب من اآلداب يف تصحيح النية وبذل النصيحة 
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 للمسلمني والعمل بالعلم وتطهري النفس من أغراض الدنيا وحتسني اخللق.

د الشيخ بأن ُيسمع إذا احتيج إليه مع رغبته يف اخلري للطالب، وال وينفر

يرتك إسامع أحد لنية فاسدة وأن جيلس بوقار وسكينة وأن يستنصت الطلبة، 

فإن رفع أحد صوته زجره ألن رفع الصوت عند حديثه عليه الصلة والسلم 

النور يف آخر سورة  مثل رفعه عنده، وقد هنى اهلل عن رفع الصوت عنده 

 وأول سورة احلجرات.

وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ وال يضجره ويرشد غريه إىل ما سمع وال 

يدع االستفادة حلياء أو تكرب، ويكتب ما سمعه تامًا ويعتني بالتقييد والضبط 

 وكثرة املذاكرة ملا كتبه لريسخ يف ذهنه.

له بزمن  واألصح اعتبار سن التحمل بالتمييز وأما األداء فل اختصاص

 معني بل يتقيد باالحتياج والتأهل لذلك.

 الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه

اذكر صفة كتابة احلديث، وما هي األشياء التي ينبغي اتباعها يف  ـ 57س

 الرحلة لطلب احلديث ويف تصنيفه؟

ج ـ صفة كتابة احلديث: أن يكتبه مبينًا مفرسًا ويشكل املشكل منه وجيعل 

 كتابه حاشية ليكتب الساقط من أصله عند مقابلته وال يكتب بني األسطر.ل

بلده  وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب احلديث أن يبتدىء بحديث أهل

فيستوعبه ثم يرحل ليحصل بالرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثري 

 املسموع أوىل من اعتنائه بتكثري الشيوخ.

صنيف احلديث إما عَّل املسانيد بأن جيمع وينبغي له أن يعتني بصفة ت
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مسند كل صحايب عَّل حدة، فإن شاء رتبهم عَّل سوابقهم وإن شاء رتبهم عَّل 

احلروف وهو أسهل تناوالً، وإما عَّل األبواب الفقهية بأن جيمع يف كل باب ما 

ورد فيه من األحاديث مما يدل عَّل حكمه إثباتًا أو نفيًا، واألوىل أن يقترص عَّل 

 صح  أو حسن، فإن مجع إليهام الضعيف فليبني عل ة الضعف.ما 

إىل هنا انتهى بعون اهلل تعاىل ما أردت ذكره يف هذه املذكرة من األسئلة 

واألجوبة، واحلمد هلل رب العاملني وصَّل اهلل وسلم وبارك عَّل نبينا حممد 

 وعَّل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
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