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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

آلله وأصلحابه وملن هلبعهم  شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلل  اللله عليله وعلل 
 . بٕاحسان إل  يوم الدين، وسلم هسليماً كثيراً 

  :أما بعد
كله، وأنزل فٕان الله بعث محمداً صلّ  الله عليه وسلّم بالهدى ودين الحق، ليظهره عل  الدين 

ليبليِّن للنلام ملا نلزل  ،: السلنة : القلرآن، والحكملة هل  فالكتاب هو ،عليه الكتاب والحكمة
 . علهم يتفكرون فيهتدون ويفلحونإليهم، ول

فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله عل  عباده، والللذان هنبنل  عليهملا 
 . الأحكام الاعتقادية والعملية إيجاباً ونفياً 

والمستدل بالقرآن يحتاج إل  نظر واحد وهو النظر ف  دلالة النص عل  الحكم، ولا يحتاج إل  
لَْنا الذِّ } سنده؛ لأنه ثابت ثبوهاً قطعياً بالنقل المتواهر لفظاً ومعن النظر ف  م ْكَر َوإِنَّا َلُه إِنَّا نَْحُن نَزَّ
 [ .9الحجر:] {لََحاِفُظونَ 

 :  والمستدل بالسنة يحتاج إل  نظرين
 . م؛ إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا: النظر ف  ثبوهها عن النب  صلّ  الله عليه وسلّ  أولها
ومن أجل النظر اللأول احتليإ إلل  وقلا قواعلد؛ ، : النظر ف  دلالة النص عل  الحكم نيهماثا

 -يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إل  النب  صلّ  اللله عليله وسللّم، وقلد قلام العلملا  
وقد وقعنا فيه كتابلاً وسلطاً، يملتمل علل   : )مصطلح الحديث( بذلك وسّموه -رحمهم الله 

حسلب الملنهإ المقلرر للسلنتين اللأول  والثانيلة فل  القسلم الثلانوي فل   ن هلذا الفلن،م مالمه
: القسم الأول يتضمن مقرر  وقد جعلناه قسمين ،الحديثمصطلح :  وسميناه ،المعاهد العلمية

 .  السنة الأول ، والقسم الثان  يتضمن مقرر السنة الثانية
 . افقاً لمرقاهه، نافعاً لعباده إنه جواد كريمأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه، مو أسألُ  واللهَ 
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 القسم الأول
 من كتاب )مصطلح الحديث(

 مصطلح الحديث : 
 . فائدهه /ب . هعريفه /أ 
 . علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث الَقبول والرد : مصطلح الحديث /أ 

  . معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي : وفائدهه /ب
 : الحديث القدس  -الأثر  -الخبر  -ث الحدي* 

 .( 2) أو وصف( 1) وسلّم من قول، أو فعل، أو هقرير : ما أقيف إل  النب  صلّ  الله عليه الحديث
 . : بمعن  الحديث؛ َفُيَعرَّف بما سبق ف  هعريف الحديث الخبر
م ملن الحلديث : الخبر ما أقيف إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم وإل  غيلره؛ فيكلون أعل وقيل

 . وأشمل
: ما أقيف إل  الصحاب  أو التابع ، وقد يراد به ما أقيف إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم  الأثر
 . : وف  الأثر عن النب  صلّ  الله عليه وسلّم فيقال ،مقيداً 

الحلديث  ب  صلّ  الله عليه وسلّم عن ربه هعال ، ويسلم  أيضلاً : ما رواه الن الحديث القدس 
 . والحديث الٕاله  بان الر

أنه قال: "أنا عند ظن عبدي ب ،  -هعال   -مثاله : قوله صلّ  الله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه 
وأنا معه حين يذكرن ، فٕان ذكرن  ف  نفسه ذكرهه ف  نفس ، وإن ذكرن  ف  ملأ ذكرهله فل  

  . (3) ملأ خير منهم"
لنبوي، فالقرآن الكريم ينسب إل  الله هعال  لفظاً ومرهبة الحديث القدس  بين القرآن والحديث ا

والحلديث ( 4) ومعنً ، والحديث النبوي ينسب إل  النب  صلّ  اللله عليله وسللّم لفظلاً ومعنل ً 

.................... 
 ُيْنِكْر َعَلْيِه .  مأو أخبر عن ذلك ولَ صل  الله عليه وسلم  ة النب اللمراُد بالتّقرير : ما فعل أو ِقيل بحضرَ ( 1
َكاَن َرُسوُل رق  الله عنه " كما ف  َحِديِث البرا  لصفة الَخْلِقيَّةاوالَخْلِقية، ف( المراد بالوصف : الصفة الُخلُِقية 2
 حديث أنس والُخلُِقيَّةِ كما ف  أخرجه مسلم . "أْحَسَن النَّامِ َوْجهاً، وأْحَسنَهُ َخلْقاً، لَيَْس بالطَّوِيِل الذَّاِهِب ولاَ بالَقِصيْرِ صل  الله عليه وسلم اللهِ 

  .أخرجه مسلم  "اّّْحَسَن النَّاِم ُخلُقاً صل  الله عليه وسلم كان رسول اللهِ نه "رق  الله ع
 ( رواه البخاري ومسلم .3
يستثن  من ذلك ما علم أن النب  صل  الله عليه وسللم قالله بلالوح  كالٕاخبلار علن قال الميخ بن عثيمين : ( 4

سأل النب  صلل  اللله عليله وسللم عملن أحلرم  المغيبات ف  المستقبل، وكما ف  حديث يعل  بن أمية ف  الذي



 3 

ولذلك للا يتعبلد بتللاوة لفظله، وللا يقلرأ فل  ( 5) ب إل  الله هعال  معنً  لا لفظاً القدس  ينس
وقلعيف التواهر كملا نقلل القلرآن، بلل منله ملا هلو صلحيح وللم ينقلل بلالصلاة، ولم يحصل به التحدي، 

 . وموقوع
 : أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا 

 . : متواهر وآحاد ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إل  قسمين
 : المتواهرالأول 

 . ما يفيده /ج . أقسامه ما التمثيل /ب.  هعريفه /أ 
ل ف  العادة أن يتواطؤوا عل  الكلذب، وأسلندوه إلل  شل   ما رواه جماعة يستحي : المتواهر /أ 

 .( 6) محسوم
 . متواهر لفظاً ومعنً ، ومتواهر معنً  فقط : وينقسم المتواهر إل  قسمين /ب

 . : ما اهفق الرواة فيه عل  لفظه ومعناه فالمتواهر لفظاً ومعن 

.................... 
بالعمرة وهو متضمخ بطيب ، فسكت النب  صل  الله عليه وسلم حت  جا ه الوح  بذلك ، فمثل هذا ينسب إل  

 . ن النب  صل  الله عليه وسلم لفظاً لا مع
ضليفه الرسلول ( عبارة الميخ المتقدمة غير واقحة، ولتوقيحها يقال : إن الحديث القدس  هو كل حلديث ي5

صل  الله عليه وسلم إل  الله عز وجل، ونسبة الحديث إل  الٕاله أو الرب، لأنه صادر عن الله عز وجل من حيث 
أنه هكلم به أولا، والمنمئ له، وأما كونه حديثا فلأن الرسول صل  الله عليه وسلم هو الحاك  له عن الله هعال ، 

ل  الله عز وجل، فتقول قال الله هعال ، وهقول ف  الأحاديث القدسية بخلاف القرآن الكريم، فٕانه لا يضاف إلا إ 
 : قال رسول الله صل  الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه .

والفرق بين الحديث القدس  والأحاديث النبوية الأخرى، أن هذه نسبتها إل  رسول الله صل  اللله عليله وسللم، 
ه إل  الله هعال ، والرسول صل  الله عليه وسلم يحكيه ويرويه عنه عز وحكايتها عنه، وأما الحديث القدس  فنسبت

وجل، ولذلك قيدت بالقدم أو الٕاله، فقيل : أحاديث قدسية أو إلهية، نسبة إل  الذات العلية، وقيدت الأخرى 
كانلت بالنب  صل  الله عليه وسلم، فقيل فيها : أحاديلث نبويلة نسلبة إلل  الرسلول صلل  اللله عليله وسللم، وإن 

جميعها صادرة بوح  من الله عز وجل، لأن الرسول صل  الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق قال هعال  }وما ينطق 
 عن الهوى{ .  

( أي يمترط أن يكون المتواهر مدركا بٕاحدى الحوام، كقولهم : رأينا وسمعنا، لأن هواطلؤ الجلم الغفيلر علل  6
ى الآلاف من العقلا  يتواطئون عل  هكذيب الأنبيا  ما أن هلواطئهم الخطأ ف  المعقولات لا يستحيل عادة، فتر

باطل، لأنه ليس إخبار عن محسوم، وأما هواطئهم عل  الكذب ف  الٕاخبار عن محسوم فهو مستحيل عادة ما 
 رههم وعدم الدواع  إل  التواطؤ .كث
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أ مقعَده من النلار" فقلد رواه : "من كذب عل َّ ُمتعمداً ف : قوله صلّ  الله عليه وسلّم مثاله ليتبوَّ
عن النب  صلّ  الله عليه وسلّم أكثر من ستين صحابيًّا، منهم العملرة المبملرون بالجنلة، ورواه 

 . عن هؤلا  خلق كثير
 . : ما اهفق فيه الرواة عل  معنً  كل ، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص والمتواهر معن 

 :   الخفين، ولبعضهم: أحاديث المفاعة، والمسح عل مثاله
 َوَمْن َبَن  للِه بيتاً واْحَتَسْب    مما هواهَر حديُث َمْن َكَذْب 
ْيِن َوهذى َبْعضُ      ورؤيٌة َشَفاَعٌة والَْحوضُ   َوْمُسُح ُخفَّ

 : والمتواهر بقسميه يفيد /جل
 . : القطا بصحة نسبته إل  من نقل عنه وهو ،: العلم أولاً 
 . يه بتصديقه إن كان خبراً، وهطبيقه إن كان طلباً : العمل بما دل عل ثانياً 

  : الآحاد :الثان  
 .أقسامها باعتبار الرهبة ما التمثيل  /ج. أقسامها باعتبار الطرق ما التمثيل  /ب. هعريفها  /أ 
 . ما هفيده /د
 . ما سوى المتواهر : الآحاد /أ 

 . غريب: ممهور وعزيز و وهنقسم باعتبار الطرق إل  ثلاثة أقسام /ب
 مثاله : قوله صلّ  الله عليه وسلّم، ولم يبلغ حد التواهر( 7) : ما رواه ثلاثة فأكثر فالممهور /1

 .( 8) : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
: "للا يلؤمن أحلدكم حتل   مثاله : قوله صلّ  الله عليه وسللّم، : ما رواه اثنان فقط والعزيز /2

 ( .9) ووالده والنام أجمعين"أكون أحب إليه من ولده 
: "إنما الأعملال بالنيلات  مثاله : قوله صلّ  الله عليه وسلّم، : ما رواه واحد فقط والغريب /3

 . الحديث( 10) وإنما لكل امرئ ما نوى..."

.................... 
  ( ف  كل طبقة من طبقات السند .7
 رواه البخاري .( 8
 رواه البخاري .( 9
 ( رواه البخاري .10
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فٕانه لم يروه عن النب  صلّ  الله عليه وسلّم إلا عمر بن الخطاب رق  الله عنه، ولا عن عملر 
 ، ولا عن محمد إلا يحي  بن مِ يْ اص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التَّ قَّ إلا علقمة بن وَ 

 . سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين ثم رواه عن يحي  خلق كثير
صلحيح لذاهله، ولغيلره، وحسلن لذاهله،  : وهنقسم الآحاد باعتبار الرهبة إلل  خمسلة أقسلام /جل

 . ولغيره، وقعيف
 . رواه عدل هام الضبط بسند متصل وسلم من المذوذ والعلة القادحة : ما فالصحيح لذاهه /1

 . . رواه البخاري ومسلم : "من يرد الله به خيراً يفقهه ف  الدين" مثاله : قوله صلّ  الله عليه وسلّم
 : وهعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة

لله فل  التصلحيح : أن يكون ف  مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قو الأول
  . "كصحيح  البخاري ومسلم"

 . : أن ينص عل  صحته إمام يعتمد قوله ف  التصحيح ولم يكن معروفاً بالتساهل فيه الثان 
 . : أن ينظر ف  رواهه وطريقة هخريجهم له، فٕاذا همت فيه شروط الصحة حكم بصحته الثالث

 . إذا هعددت طرقه( 11): الحسن لذاهه  والصحيح لغيره /2
مثاله : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رق  الله عنهما أن النبل  صللّ  اللله عليله وسللّم 

: "ابتا علينا إبلاً بقلائص  أمره أن يجهز جيماً فنفدت الٕابل، فقال النب  صلّ  الله عليه وسلّم
ه . فقلد روا( 13) بلالبعيرين والثلاثلة فكان يأخذ البعيلر( 12)  من قلائص الصدقة إل  محلها"

أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهق  من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد ملن 
وإنملا سلمِّ  صلحيحاً  ،الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهملا يصلير الحلديث صلحيحاً لغيلره

لغيره، لأنه لو نظر إل  كل طريق بانفراد لم يبلغ رهبة الصحة، فلما نظلر إلل  مجموعهملا قلوي 
 . حت  بلغها

، : ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من المذوذ والعلة القادحة والحسن لذاهه /3
 . فليس بينه وبين الصحيح لذاهه فرق سوى اشتراط همام الضبط ف  الصحيح، فالحسن دونه

.................... 
  ( أي بنفسه .11
[ والبيهق  ف  كتاب البيوع، باب بيا الحيوان وغيره مملا للا ربلا فيله بعضله بلبعض نسليئة أحمد، ]أخرجه (12

ُمَتَفاِقلًلا ومتسلاويا، نَسليئة  استدل به من أجاز بيا الحيوانوالقلائص جما قلوص وه  الناقة المابة، والحديث 
 . َوَيدا بِيدٍ 

  جلا .( أي مؤ13
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 .( 14) : "مفتاح الصلاة الطهور وهحريمها التكبير وهحليلها التسليم" مثاله : قوله صلّ  الله عليه وسلّم
 . : ما رواه أبو داود منفرداً به، قاله ابن الصلاح الحسن ومن مظان

: الضعيف إذا هعددت طرقه عل  وجه يجبر بعضها بعضاً، بحيث لا يكلون  والحسن لغيره /4
 . فيها كذاب، ولا متهم بالكذب

 : كان النب  صلّ  الله عليه وسللّم إذا ملد مثاله : حديث عمر بن الخطاب رق  الله عنه قال
وله :  ، قال ف  بلوغ المرامأخرجه الترمذي. يديه ف  الدعا  لم يردهما حت  يمسح بهما وجهه 

 . (15) شواهد عند أب  داود وغيره، ومجموعها يقض  بأنه حديث حسن
وإنما سم  حسناً لغيره؛ لأنه لو نظر إل  كل طريق بانفراده لم يبلغ رهبة الحسن، فلما نظر إل  

 . لغهامجموع طرقه قوي حت  ب
 . : ما خلا عن شروط الصحيح والحسن والضعيف /5

 "احترسوا من النام بسو  الظن".  : حديث مثاله
( 18) أو الخطيب البغدادي( 17) يّ دِ أو ابن عَ ( 16) ل يْ قَ : ما انفرد به العُ  ظان الضعيفومن م

يم فل  ِكلالترملذي الحَ أو الديلم  ف  "مسند الفلردوم"، أو ( 19) أو ابن عساكر ف  "هأريخه"
 . همايحاكم وابن الجارود ف  هأريخأو ال -وهو غير صاحب السنن  ،نوادر الأصول

 
 
 
 
 

.................... 
 .وأبو داود وأحمد  رواه الترمذي (14
  ( ومراد الميخ بهذا التمثيل فقط، بغض النظر عن بحث المسألة فقهيا والترجيح فيها .15
( ف  الضعفا ، فٕانه ألف كتابه لبيان قعف بعض الرواة ف  روايتهم عن بعض الميوخ، وينبغ  التنبه إل  أنه لا 16

عض الميوخ، أن يكون نفس الحديث قعيفا، بل قد يكون لنفس الحلديث يلزم من هضعيفه لرواية أحدهم عن ب
  طريقا آخر  ليس بضعيف، فهو إنما يضعف طريقا معينا .

  ( واسم كتابه الكامل، وهو كالكتاب الذي قبله .17
  ( واسم كتابه هاريخ بغداد، وف  الكتاب الضعيف وغيره، ولكن ما هفرد فيه فٕانه مظنة الضعيف .18
  يخ دممق .( أي هار19
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 : وهفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف /د
ويختللف ذللك بحسلب ( 20) جحان صلحة نسلبتها إلل  ملن نقللت عنله: ر : الظن وهو أولاً 

 . (22) ت بها الأصولوشهد (21) فيد العلم إذا احتفت بها القرائنوربما همراهبها السابقة، 
 . : العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبراً، وهطبيقه إن كان طلباً  ثانياً 

أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلاً، ولا ذكره غير مقرون ببيان قعفه 
 : ّهل ف  ِذْكره جماعة بثلاثة شروطإلا ف  الترغيب والترهيب؛ فقد سَ 

 .( 23) يكون الضعف شديداً  أن لا /1
 ( . 24) اً أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابت /2
 . أن لا يعتقد أن النب  صلّ  الله عليه وسلّم قاله /3

ب فيله، لرجلا  ّغلرَ : حلث اللنفس علل  العملل المُ  وعل  هذا فيكون فائلدة ذكلره فل  الترغيلب
يضره اجتهاده ف  العبادة، ولم يفته الثواب الأصل  حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم 

هنفير اللنفس علن العملل المرهلب عنله  ،وفائدة ذكره ف  الترهيب، المرهب عل  القيام بالمأمور
 . للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقا العقاب المذكور

 : شرح هعريف الصحيح لذاهه* 
واه علدل هلام الضلبط بسلند متصلل، وسللم ملن الملذوذ والعللة : ملا ر سبق أن الصحيح لذاهله

 . القادحة

.................... 
  ( أي يغلب عل  الظن ولا نجزم أن من نسب إليه قد قاله .20
( كالحديث الذي يخرجه الميخان ف  صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواهر، فقد احتفت به قلرائن هجعلل ملا 21

هلق  يرويانه يفيد العلم، فمن هذه القرائن جلالتهما ف  هذا المأن، وهقدمهما ف  همييز الصحيح عل  غيرهما، و
 العلما  لكتاييهما بالقبول، ومثل ما يرويه الميخان الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين . 
م الخبر المحتف بالقرائن .    فٕاذا هعارض خبر محتف بالقرائن ما غيره من الأخبار المقبولة قُدِّ

 ( أي أن هكون موافقة لأصول المريعة .22
  .( ومن باب أول  أن لا يكون موقوعا 23
لو جا نا  كماله أصل صحيح ثابت ف  الكتاب أو السنة، الضعيف أن يكون الحديث ( فهو لا ُيَمرِّع، بمعن  24

 هلذه اللأمورقلد ورد فل  و، فل  قلرا ة القلرآن أوفل  صللاة الجماعلة، أو ف  بر الوالدين،  يرغِّبقعيف حديث 

  الضح  حلديث قلعيف ملن أن ملن ، وكما لو روي ف  فضل ركعتأحاديث صحيحة ثابتة ف  الكتاب والسنة
 . صل  الضح  له من الأجر كذا وكذا، فركعت  الضح  ثابتة بالنص، فمثل هذا أجاز بعضهم ذكره
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فاستقامة الدين : أدا  الواجبات، واجتناب ما يوجب الفسق ، فالعدالة : استقامة الدين والمرو ة
واستقامة المرو ة : أن يفعلل ملا يحملده النلام عليله ملن اللآداب والأخللاق، ، من المحرمات

مالك  وهعرف عدالة الراوي بالاستفاقة كالأئمة الممهورين، من ذلكويترك ما يذّمه النام عليه 
 . وبالنص عليها ممن يعتبر قوله ف  ذلك (25) وأحمد والبخاري ونحوهم

وهمام الضبط : أن يؤدي ما هحّمله من مسموع، أو مرئ  عل  الوجه الذي هحمله من غير زيادة 
 . حدولا نقص، لكن لا يضر خطأ يسير؛ لأنه لا يسلم منه أ 

 . ويعرف قبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالباً، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله ف  ذلك
 . واهصال السند : أن يتلق  كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكماً 

: حدثن ، أو سمعت، أو  ويقول( 26) ق  من روى عنه فيسما منه، أو يرىفالمباشرة : أن يلا
 . رأيت فلاناً ونحوه

:  : قلال فللان، أو : أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل( 27)والحكم 
 . : فعل فلان، ونحوه عن فلان، أو

عل  قولين؛ قال بالأول البخاري،  ؟ وهل يمترط ما المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكف  إمكانها
 . وقال بالثان  مسلم

: وإن كنا لا نحكم عل  مسلم بعمله فل   قال : أنكره المحققون، قال النووي عن قول مسلم
لكونه يجما طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه،  ،"صحيحه" بهذا المذهب

 .( 28) والله أعلم
ومحل هذا ف  غير المدلِّس، أما المدلِّس فلا يحكم لحديثه بالاهصال إلا ما صرح فيه بالسماع 

 . أو الرؤية
 : سند بأمرينويعرف عدم اهصال ال

 . : العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز أحدهما
أو أحد أئمة الحديث عل  أنه لم يتصل بمن روى عنه، أو للم ( 29): أن ينص الراوي  ثانيهما

 . يسما، أو ير منه ما َحدَّث به عنه
.................... 

  ( أي كاستفاقة عدالة مالك وأحمد والبخاري .25
  ( أي يرى الراوي، فٕانه يحمل عل  الاهصال .26
  ( أي والتلق  عمن روى عنه حكما .27
 . (1/149) ( شرح صحيح مسلم28
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و همام الضبط، وكثرة العدد، والمذوذ : أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما بكمال العدالة، أ 
 . أو ملازمة المروي عنه، أو نحو ذلك

: أنله مسلح برأسله  ف  صفة وقو  النب  صلّ  الله عليه وسلّم مثاله : حديث عبد الله بن زيد
بما  غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهق  من طريقله 

. ورواية البيهق  شاذة؛ ( 30) ما  خلاف الما  الذي أخذه لرأسه : أنه أخذ لأذنيه أيضاً بلفظ
حيث رواه جماعة عن ابن وهب  ،لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه

لعدم سلامتها من  بلفظ رواية مسلم، وعليه فرواية البيهق  غير صحيحة، وإن كان رواهها ثقات؛
 . المذوذ

بأن يتبين أنه منقطا،  ،بين بعد البحث ف  الحديث سبب يقدح ف  قبولهوالعلة القادحة : أن يت
أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو ذلك؛ 

 . فلا يحكم للحديث بالصحة حينئٍذ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة
: "لا هقرأ الحائض  لّ  الله عليه وسلّم قالمثاله : حديث ابن عمر رق  الله عنهما أن النب  ص
: للا نعرفله إللا ملن حلديث إسلماعيل بلن  ولا الجنب شيئاً من القرآن" فقد رواه الترمذي وقال

فظاهر الٕاسناد الصحة، لكن اّْعّل بأن رواية إسلماعيل علن  . اش عن موس  بن عقبة... إلخعيّ 
 . عدم سلامته من العلة القادحةالحجازيين قعيفة، وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح ل

 . فٕان كانت العلة غير قادحة لم همنا من صحة الحديث أو حسنه
: "ملن  مثاله : حديث أب  أيوب الأنصاري رق  الله عنه أن النب  صلّ  الله عليه وسللّم قلال

صام رمضان ثم أهبعه ستًّا من شوال كان كصيام اللدهر" فقلد رواه مسللم ملن طريلق سلعد بلن 
. وهذه العلة غير قادحة؛ لأن بعض الأئملة  واّْعلَّ الحديث به، لأن الٕامام أحمد قعفهسعيد، 

وثّقه، ولأن له متابعاً، وإيراد مسلم له ف  "صحيحه" يلدل علل  صلحته عنلده، وأن العللة غيلر 
 . قادحة

 
 

.................... 
( عل  عدم اهصال السند، كأن يقول لم أسما من فلان، فٕان جا  ف  طريق آخر حدثنا فلان عن فلان وذكر 29

  الرواي الذي صرح بعدم السماع من فلان، فٕان السند يكون غير متصل .
رواية ( فعل  الحديث الأول يكون مسح رأسه بما  جديد غير ما  اليدين ولم يتعرض فيه إل  الأذنين، وعل  ال30

  الثانية يكون مسح رأسه بما  ثم أخذ لأذنيه ما  جديدا .
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 : الجما بين وصف  الصحة والحسن ف  حديث واحد* 
فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحياناً حديث  سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن،

 ؟ يوصف بأنه صحيح حسن فكيف نوفق بين هذين الوصفين ما التغاير بينهما
: إن كان للحديث طريقان فمعن  ذلك أن أحد الطريقين صحيح، والثان  حسن فجملا  نقول

دد هل بلغ الحديث وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التر، فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين
 ؟ مرهبة الصحيح أو أنه ف  مرهبة الحسن

 : منقطا السند* 
 . حكمه /ج. أقسامه  /ب. هعريفه  /أ 
هللو الللذي لللم يتصللل سللنده، وقللد سللبق أن مللن شللروط الحللديث الصللحيح  : منقطللا السللند /أ 

 . والحسن أن يكون بسند متصل
 . اومنقط ،ومعضل ،ومعلق ،مرسل : وينقسم إل  أربعة أقسام /ب
 . صحاب  لم يسما منه أو هابع إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم  هُ عَ فَ : ما رَ  فالمرسل/ 1
:  : ما حذف جميا إسلناده كقلول البخلاري وقد يراد به، : ما حذف أول إسناده والمعلق /2

فأما ما ينقلله المصلنفون كصلاحب ، وكان النب  صلّ  الله عليه وسلّم يذكر الله ف  كل أحيانه
حت  ينظر ف   ،فلا يحكم عليه بالتعليق( 31) منسوباً إل  أصله بدون إسناد - مثلاً  -لعمدة" "ا

 . لأن ناقله غير مسنٍد له، وإنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل ،الأصل المنسوب إليه
 . : ما حذف من أثنا  سنده راويان فأكثر عل  التوال  والمعضل /3
 وقد يراد به، سنده راٍو واحد، أو راويان فأكثر لا عل  التوال : ما حذف من أثنا   والمنقطا /4

 . : كل ما لم يتصل سنده، فيممل الأقسام الأربعة كلها
: حدثنا سفيان،  قال ،: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير : ما رواه البخاري؛ قال مثال ذلك

راهيم التيمل  أنله سلما : أخبرنل  محملد بلن إبل قلال ،: حدثنا يحي  بن سلعيد الأنصلاري قال
:  : سمعت عمر بلن الخطلاب رقل  اللله عنله علل  المنبلر قلال علقمة بن وقاص الليث  يقول

 . : "إنما الأعمال بالنيات ..." إلخ سمعت رسول الله صلّ  الله عليه وسلّم يقول

.................... 
  ( أي ذاكرا من خرجه من الأئمة بدون ذكر سلسلة السند .31
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إذا حلذف منله و ،الخطلاب رقل  اللله عنله؛ سلم  مرسللاً فٕاذا حذف من هذا السند عمر بن 
وإذا حلذف  ،عضللاً وإذا حذف منه سفيان ويحي  بن سعيد؛ سلم  م ،؛ سم  معلقاً الحميدي

 . منه سفيان وحده أو ما التيم ؛ سم  منقطعاً 
 : ومنقطا السند بجميا أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأه  : حكمه /جل
 . مرسل الصحاب  /1
( 32)عضده مرسل آخر، أو عمل صحاب   مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم، إذا /2

 .( 33) أو قيام
 . الجزم ف  كتاِب الُْتِزمت صحته كصحيح البخاري المعلَّق إذا كان بصيغة /3
 . ما جا  متصلاً من طريق آخر، وهمت فيه شروط الَقبول /4
 : التدليس* 
 . حكم حديث المدلس /د. طائفة من المدلسين  /ج. أقسامه  /ب. هعريفه  /أ 
  . سياق الحديث بسند؛ يوهم أنه أعل  مما كان عليه ف  الواقا : التدليس /أ 

 . هدليس الٕاسناد، وهدليس الميوخ : وينقسم إل  قسمين /ب
فتدليس الٕاسناد : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره ملن فعلله، بلفلظ يلوهم أنله 

 . لاناً قال، أو فعل، ونحو ذلك: قال، أو فعل، أو عن فلان، أو أن ف مثل ،سمعه أو رآه
وهدليس الميوخ : أن يسّم  الراوي شيخه، أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره؛ إما لكونه 
أصغر منه، فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن النام كثرة شليوخه، وإملا لغيرهملا 

 . من المقاصد
د الطويل، وسليمان يْ مَ ات؛ كالحسن البصري، وحُ والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفا  والثق /ج

 ( .34) والوليد بن مسلمران الأعمش، ومحمد بن إسحاق هْ بن مِ 
 : وقد رهبهم الحافظ إل  خمس مراهب

 . من لم يوصف به إلا نادراً؛ كيحي  بن سعيد :الأول  
يسه ف  جنب ما لٕامامته، وقلة هدل ل الأئمة هدليسه، وأخرجوا له ف  الصحيحمن احتم :الثانية 

 . كسفيان بن عيينة (35)روى؛ كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة؛
.................... 

  ( أي أن عمل الصحاب  إذا ثبت وكان موافقا للمرسل، فٕان هذا مما يقوي المرسل .32
  ( فٕاذا ثبت القيام الصحيح فٕانه يعضد المرسل .33
  ( فكلهم ثقات .34
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 . كأب  الزبير المك  (36) ثر من التدليس غير متقيد بالثقاتمن أك: الثالثة 
 . ة بن الوليديَّ قِ من كان أكثر هدليسه عن الضعفا  والمجاهيل؛ كبَ  :الرابعة 

 .( 37) يعةهِ ر آخر؛ كعبد الله بن لَ من انضم إليه قعف بأم :الخامسة 
 فيقولس غير مقبول إلا أن يكون ثقة، ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، لِّ دَ وحديث المُ  /د

 أو حدثن  ونحوه، لكن ما جا  ف  صلحيح  البخلاري ومسللم ،: سمعت فلاناً يقول، أو رأيته يفعل
 . ما جا  فيهما بالَقبول من غير هفصيللتلق  الأمة لبصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول؛ 

 . حكمه /ب. هعريفه  /أ  : المضطرب* 
 . ما اختلف الرواة ف  سنده، أو متنه، وهعذر الجما ف  ذلك والترجيح : المضطرب /أ 

 : أراك شبت قال مثاله : ما روي عن أب  بكر رق  الله عنه أنه قال للنب  صلّ  الله عليه وسلّم
: فللروي موصللولاً  فقللد اختلللف فيلله عللل  نحللو عمللرة أوجلله (38) ههللا": "شلليبتن  هللود وأخوا

ومرسلاً، وروي من مسند أب  بكر وعائمة وسعد، إل  غير ذلك من الاختلافات الت  لا يمكن 
 . وانتف  الاقطراب( 39) فٕان أمكن الجما وجب، الجما بينها ولا الترجيح

عليه وسلّم ف  حجة الوداع، فف  بعضها  مثاله : اختلاف الروايات فيما أحرم به النب  صلّ  الله
أنه أحرم بالحإ، وف  بعضها أنه همتلا، وفل  بعضلها أنله قلرن بلين العملرة والحلإ، قلال شليخ 

: ولا هناقض بين ذلك، فٕانه همتا همتا قران، وأفرد أعمال الحإ، وقرن بلين  الٕاسلام ابن هيمية
ين ومفلرداً باعتبلار اقتصلاره علل  أحلد النسكين العمرة والحإ، فكان قارناً باعتبار جمعه النسك

 . (40) الطوافين والسعيين، ومتمتعاً باعتبار هرفهه بترك أحد السفرين
مثالله : اختللاف الروايلات فل  ، وإن أمكن التلرجيح عملل بلالراجح، وانتفل  الاقلطراب أيضلاً 

هبقل  ملا  قت فخيرها النب  صلّ  الله عليه وسللّم بلين أنتَ حديث بريرة رق  الله عنها حين عَ 
ا أو عبداً ؟ فروى الأسود عن عائمة رق  اللله عنهلا أنله  زوجها أو هفارقه؛ هل كان زوجها حرًّ

.................... 
 أي لا يروي إلا عن ثقة بصيغة هحتمل السماع .( 35
 ( فيدلس أحيانا عن الضعاف .36
  ( فقد انضم إل  هدليسه سو  حفظه .37
"العلل اللورادة فل  الاحاديلث النبويلة"  الٕامام الدارقطن  ف  كتابه: لاختلاف فيها رواه وذكر طرقه وعلله وا( 38
 . ( . فينظر لمن شا  التوسا17سؤال  1/193-211)

 الجما . (39
 . الرسالة( -2/121ذكره ابن القيم ف  "زاد المعاد" )( 40



 13 

كان حرًّا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أب  بكر عنها أنه كان عبلداً، ورجحلت 
سلود فلأجنب  روايتهما عل  رواية الأسود، لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأملا الأ 

 . منها؛ ما أن ف  روايته انقطاعاً 
قعيف لا يحتإ به، لأن اقطرابه يدل عل  علدم قلبط رواهله، إللا إذا كلان  والمضطرب /ب

 . الاقطراب لا يرجا إل  أصل الحديث، فٕانه لا يضر
الة بن عبيد رق  الله عنه أنه اشترى قلادة يلوم خيبلر ضَ مثاله : اختلاف الروايات ف  حديث فَ 

تها فوجدت فيهلا أكثلر ملن اثنل  عملر دينلاراً، لْ صَ : ففَ  ن  عمر ديناراً فيها ذهب وخرز، قالباث
. فف  بعض الروايلات  ل"صَ فْ : "لا هباع حت  هُ  فذكرت ذلك للنب  صلّ  الله عليه وسلّم فقال

أن فضالة اشتراها، وف  بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وف  بعض الروايات أنه ذهب وخرز، 
بعضها ذهب وجوهر، وف  بعضها خرز معلقة بذهب، وف  بعضها باثن  عمر ديناراً، وف  وف  

 . (41) بعضها بتسعة دنانير، وف  بعضها سبعة
: وهذا لا يوجب قعفاً )يعنل  الحلديث( بلل المقصلود ملن الاسلتدلال  قال الحافظ ابن حجر

أو مقدار ثمنها فلا يتعلق محفوظ لا اختلاف فيه؛ وهو النه  عن بيا ما لم يفصل، وأما جنسها 
 . هلأ .  به ف  هذه الحال ما يوجب الاقطراب

: ما يقا من الاختلاف ف  اسم الراوي أو كنيته، أو نحو ذلك،  وكذلك لا يوجب الاقطراب
 . ما الاهفاق عل  عينه، كما يوجد كثيراً ف  الأحاديث الصحيحة

 : الٕادراج ف  المتن* 
 . مت  يحكم به /ج . لمكانه ما التمثي /ب. هعريفه  /أ 
أن يدخل أحد اللرواة فل  الحلديث كلاملاً ملن عنلده بلدون بيلان، إملا:  : الٕادراج ف  المتن /أ 

 هفسيراً لكلمة، أو استنباطاً لحكم، أو بياناً لحكمة.
 
 
 

.................... 
( رواه مسلم، وكل هذا الخلاف لا يؤثر، لأنه لا يعود لأصل المسألة، فالحكم الذي يدور عليه الحديث هو 41

أنه لا يجوز بيا الربوي الذي هو هنا الذهب بجنسه أي بذهب الت  ه  الدنانير وما أحلد العوقلين غيلر جنسله 
الت  ه  الخرز أو الجوهر حت  يفصل، هذا هو الماهد من الحديث، فالاختلاف ف  القيمة ونحوها ليس له هأثير 

 ف  الحكم .
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 : مكانه ما التمثيل /ب
 . ويكون ف  أول الحديث ووسطه وآخره

"ويل للأعقاب ملن ( 42) : "أسبغوا الوقو " مثاله ف  أوله : حديث أب  هريرة رق  الله عنه
 . النار"
: أسبغوا  : "أسبغوا الوقو " مدرج من كلام أب  هريرة، بينته رواية للبخاري عنه أنه قال فقوله

 . : "ويل للأعقاب من النار" الوقو ؛ فٕان أبا القاسم صلّ  الله عليه وسلّم قال
برسول الله صلّ  اللله ( 43)   بد  الوح : حديث عائمة رق  الله عنها ف و مثاله ف  وسطه

 . الليال  ذوات العدد -وهو التعبد  -وكان يخلو بغار حرا  فيتحنث فيه  : وفيه ،عليه وسلّم
: وكان يلحق  : وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، بيّنته رواية للبخاري من طريقه بلفظ فقوله

 . الليال  ذوات العدد -: التعبد  قال: والتحنث -بغار حرا  فيتحنث فيه 
  ،: حديث أب  هريرة رق  الله عنه أن النب  صلّ  الله عليه وسلّم و مثاله ف  آخره

: "إن أمت  يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوقو "، فمن استطاع منكم أن يطيل  قال
 . (44) غرهه فليفعل

عليم من كلام أب  هريرة انفرد بهلا نَ مدرج  تطاع منكم أن يطيل غرهه فليفعل": "فمن اس فقوله
 : "فمن استطاع..." : لا أدري قوله مر عن أب  هريرة وذكر ف  "المسند" عنه أنه قالجْ بن المُ 

! وقد بيّن غير واحد من الحفاظ أنها  من قول النب  صلّ  الله عليه وسلّم، أو من قول أب  هريرة
 . ن هكون من كلام النب  صلّ  الله عليه وسلّملا يمكن أ :  مدرجة، وقال شيخ الٕاسلام ابن هيمية

 : مت  يحكم به /ج
ولا يحكم بالٕادراج إلا بدليل إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئملة المعتبلرين، أو ملن 

 . الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النب  صلّ  الله عليه وسلّم
 : الزيادة ف  الحديث* 
 . ا وبيان حكم كل قسم ما التمثيلمهأقسا /ب .هعريفها  /أ 
 . أن يضيف أحد الرواة إل  الحديث ما ليس منه : الزيادة ف  الحديث /أ 
 

.................... 
  ( رواه البخاري .42
  ( رواه البخاري ومسلم .43
  ( رواه أحمد البخاري ومسلم .44
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 : وهنقسم إل  قسمين /ب
أن هكون من قبيل الٕادراج، وه  الت  زادها أحد الرواة من عنده لا عل  أنها من الحديث،  /1

 . وسبق بيان مت  يحكم بها
فٕان كانت من غير ثقة لم هقبل؛ لأنه ، عل  أنها من الحديث نفسه أن يأه  بها بعض الرواة /2

لا يقبل ما انفرد به، فما زاده عل  غيره أول  بالرد، وإن كانت من ثقة، فٕان كانت منافية لرواية 
 . غيره ممن هو أكثر منه، أو أوثق لم هقبل لأنها حينئٍذ شاذة

الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفا يديه حذو  : أن ابن عمر رق  مثاله : ما رواه مالك ف  الموطأ 
 . منكبيه، وإذا رفا رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك

 . . اهل أحد غير مالك فيما أعلم : لم يذكر رفعهما دون ذلك قال أبو داود
يديه وقد صح عن ابن عمر رق  الله عنهما مرفوعاً إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم أنه كان يرفا 

 .( 45) علهما حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفا منه؛ بدون هفريقحت  يج
 . وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ لأن فيها زيادة علم

: "ما ملنكم ملن  مثاله : حديث عمر رق  الله عنه أنه سما النب  صلّ  الله عليه وسلّم يقول
  ثم يقول: أشلهد أن للا إلله إللا اللله وأن محملداً عبلد اللله أحد يتوقأ فيبلغ، أو فيسبغ الوقو

فقد رواه مسلم من طريقين وف   ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شا "
  ." إلا الله":  بعد قوله "وحده لا شريك له":  أحدهما زيادة

 : اختصار الحديث* 
 . حكمه /ب. هعريفه  /أ 
 . أن يحذف راويه، أو ناقله شيئاً منه : اختصار الحديث /أ 

 : ولا يجوز إلا بمروط خمسة /ب
 . : كالاستثنا ، والغاية، والحال، والمرط، ونحوها أن لا يخل بمعن  الحديث :الأول 

 . (46) : "لا هبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل" مثل قوله صلّ  الله عليه وسلّم
( ، 48) لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"، "( 47) لا هبيعوا الثمر حت  يبدو صلاحه""
: هل عل  المرأة من غسل إذا  قاله جواباً لأم سليم حين سألته (49)نعم إذا ه  رأت الما " "

.................... 
  ( رواه البخاري ومسلم .45
  ( رواه البخاري ومسلم .46
  ( رواه البخاري .47
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الحإ المبرور ليس له ( ، "50) ! اغفر ل  إن شئت" : اللهم لا يقل أحدكم" ، "ه  احتلمت
 .( 51)جزا  إلا الجنة" 

إذا هل  "" ، وهلو غضلبان، " "حت  يبدو صللاحه، " "إلا مثلاً بمثل" : فلا يجوز حذف قوله
 . لأن حذف هذه الأشيا  يخّل بمعن  الحديث "المبرور"، " إن شئت" " ،رأت الما 
 . أن لا يحذف ما جا  الحديث من أجله :الثان  
: إنلا  : حديث أب  هريرة رق  الله عنه أن رجلاً سأل النب  صلّ  اللله عليله وسللّم فقلال مثل

؟ فقال  نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الما ، فٕان هوقأنا به عطمنا! أفنتوقأ بما  البحر
 . (52) : "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" النب  صلّ  الله عليه وسلّم

  . لأن الحديث جا  من أجله، فهو المقصود بالحديث: )هو الطهور ماؤه(؛  فلا يجوز حذف قوله
 . يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية أن لا :الثالث 

: "إذا جلس أحدكم  مثل حديث ابن مسعود رق  الله عنه أن النب  صلّ  الله عليه وسلّم قال
: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السللام عليلك أيهلا النبل  ورحملة اللله  ف  الصلاة فليقل

ين، أشهد أن لا إله إللا اللله، وأشلهد أن محملداً وبركاهه، السلام علينا وعل  عباد الله الصالح
 .( 53) عبده ورسوله"

فلا يجوز حذف ش   من هذا الحديث؛ لٕاخلاله بالصلفة المملروعة إللا أن يملير إلل  أن فيله 
 . حذفاً 
أن يكون من عالم بملدلولات الألفلاظ، وملا يخلل حذفله بلالمعن  وملا للا يخلل؛ لئللا  :با الرا

 . ير شعور بذلكيحذف ما يخل بالمعن  من غ

.................... 
  رواه البخاري .( 48
  ( رواه البخاري ومسلم والترمذي .49
  ( رواه البخاري ومسلم .50
  ( رواه أحمد والبخاري .51
  ( رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائ  وابن ماجة .52
  ( رواه البخاري ومسلم .53
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بحيث يظن به سو  الحفظ إن اختصره، أو الزيادة  اً للتهمةأن لا يكون الراوي محل :الخامس 
ومحل ، فيه إن أهمه؛ لأن اختصاره ف  هذه الحال يستلزم التردد ف  َقبوله، فيضعف به الحديث

 .( 54) لترددهذا المرط ف  غير الكتب المدونة المعروفة؛ لأنه يمكن الرجوع إليها فينتف  ا
فٕاذا همت هذه المروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما هقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه ف  

 . موقعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقها 
ذكر  : إل  آخر الحديث، أو والاّّول  أن يمير عند اختصار الحديث إل  أن فيه اختصاراً فيقول

 . الحديث ونحوه
 : معن رواية الحديث بال* 
 . حكمها /ب. هعريفها  /أ 
 . نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه رواية الحديث بالمعن  /أ 

 : ولا هجوز إلا بمروط ثلاثة /ب
 .( 55) : من حيث اللغة، ومن حيث مراد المروي عنه أن هكون من عارف بمعناه /1
. فلٕان كلان  لمعنلاهأن هدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسياً للفلظ الحلديث حافظلاً  /2

 . ذاكراً للفظه لم يجز هغييره، إلا أن هدعو الحاجة إل  إفهام المخاطب بلغته
 . كألفاظ الأذكار ونحوها أن لا يكون اللفظ متعبداً به /3

: أو كما قلال، أو نحلوه، كملا  وإذا رواه بالمعن  فليأت بما يمعر بذلك فيقول عقب الحديث
: ثم إن رسول الله  صة الأعراب  الذي بال ف  المسجد قالف  حديث أنس رق  الله عنه ف  ق
: "إن هذه المساجد للا هصللح لمل   ملن هلذا البلول وللا  صلّ  الله عليه وسلّم دعاه فقال له

 . أو كما قال صلّ  الله عليه وسلّم )56) القذر، إنما ه  لذكر الله عّز وجل، والصلاة، وقرا ة القرآن"

.................... 
بزيلادة أو نقلص فل  ( أي ويجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعن  بمرط أن لا يكون اللراوي محللا للتهملة 54

الحديث، لأن الواجب أن يدفا التهمة عن نفسه وأن يحافظ عل  لفظ النب  صل  الله عليه وسللم، ولكلن هلذا 
 المرط ف  غير الكتب المدونة لأنه لو اختصر من كتاب مدون لرجعنا إليه واهضح لنا الحال .

ط مؤسسة بينونة للنمر، وفتح  346اوي ص وللاستزادة لمرح هذا الموقوع انظر : شرح التقريب والتيسير للسخ
  ت طارق عوض الله .   64/ 2ط دار المنهاج، هدريب الراوي للسيوط  ج  139/  3المغيث للسخاوي ج 

( كالصحابة الذين خالطوا النب  صل  الله عليه وسلم، فلهم أن يروا عن النب  صل  الله عليه وسلم بلالمعن  55
 لأنهم يفهمون مراده .

  مسلم .( رواه 56
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فلما صلل  النبل  صللّ   -وقد هكلم ف  الصلاة لا يدري  -حكم وكما ف  حديث معاوية بن ال
: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها ش   من كلام النام إنما هو التسبيح،  الله عليه وسلّم قال له

 . أو كما قال صلّ  الله عليه وسلّم (57) والتكبير، وقرا ة القرآن"
طائفللة مللن الأحاديللث  /د. ا مللا يعللرف بلله الوقلل /ج. حكملله  /ب. هعريفلله  /أ  : الموقللوع

 . طائفة من الوقاعين /هل . الموقوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها
 . الحديث المكذوب عل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم : الموقوع /أ 

وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقروناً ببيان وقعه؛ للتحذير منله؛ لقلول النبل   : حكمه /ب
 . رواه مسلمحدث عن  بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"  : "من صلّ  الله عليه وسلّم

 : ويعرف الوقا بأمور منها /ج
 . إقرار الواقا به - 1
: أن يتضمن جمعاً بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل،  مخالفة الحديث للعقل، مثل - 2

 . أو نف  وجود واجب ونحوه
: أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الٕاسلام، أو  مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل - 3

هحليل الربا ونحوه، أو هحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نب  بعد محمد صلّ  الله عليه 
 . وسلّم، ونحو ذلك

 : والأحاديث الموقوعة كثيرة منها /د
 . أحاديث ف  زيارة قبر النب  صلّ  الله عليه وسلّم - 1
 . شهر رجب ومزية الصلاة فيهأحاديث ف  فضائل  - 2
وأنه جا  إل  النب  صلّ   -صاحب موس  عليه الصلاة والسلام  -أحاديث ف  حياة الخضر  - 3

 . الله عليه وسلّم، وحضر دفنه
 : أحاديث ف  أبواب مختلفة نذكر منها ما يل  - 4
اختلاف أمت  ، " : لأن  عرب ، والقرآن عرب ، ولسان أهل الجنة عرب " أحبوا العرب لثلاث"

حب الدنيا " ، اعمل لدنياك كأنك هعيش أبداً، واعمل لآخرهك كأنك هموت غداً"، " رحمة"
نه  عن بيا " ، "خير الأسما  ما حمد وعبد، " حب الوطن من الٕايمان"" ، رأم كل خطيئة"

 . يوم صومكم يوم نحركم"، " وشرط"

.................... 
  ( رواه مسلم .57
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 : ة؛ دفاعاً عن السنة، وهحذيراً للأمة مثلوقد ألّف كثير من أهل الحديث ف  بيان الأحاديث الموقوع
هلل، لكنله للم 597"الموقوعات الكبرى" للٕاملام عبلد اللرحمن بلن الجلوزي المتلوف  سلنة  /1

 . يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها
هل، وفيها 1250"الفوائد المجموعة ف  الأحاديث الموقوعة" للٕامام الموكان  المتوف  سنة  /2

 . بموقوع هساهل بٕادخال ما ليس
هل 963"هنزيه المريعة المرفوعة عن الأحاديث المنيعة الموقوعة" لابن عراق المتوف  سنة  /3

 . وهو من أجما ما كتب فيها
 : والوقاعون كثيرون ومن أكابرهم الممهورين /هل

ومحمد بن السائب الكلب ، والمغيرة بن  ،لط ، ومأمون بن أحمد الهروييح المَ جِ إسحاق بن نَ 
 .( 58) بن أب  يحي او ،لكوف ، ومقاهل بن سليمان، والواقديسعيد ا

 : وهم أصناف فمنهم
الزنادقة الذين يريدون إفسلاد عقيلدة المسللمين، وهملويه الٕاسللام، وهغييلر أحكامله مثلل  :أولاً 

: "أنلا  محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وقا حديثاً عن أنس مرفوعلاً 
 . (59) نب  بعدي إلا أن يما  الله" خاهم النبيين لا

ومثل عبد الكريم بن أب  العوجا  الذي قتله أحد الأمرا  العباسيين ف  البصرة، وقال حين قلدم 
 . : لقد وقعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام للقتل

 . سلّم أربعة عمر ألف حديث: إن الزنادقة وقعوا عل  رسول الله صلّ  الله عليه و وقد قيل
يلعلب  ياث بن إبراهيم دخل عل  المهدي، وهو: مثل غِ  المتزلفون إل  الخلفا  والأمرا  :ثانياً 

! َفَساَق سنداً وقا به حديثاً عل  النب  صلّ  الله عليه  : حدث أمير المؤمنين بالحمام فقيل له
: أنلا حملتله  فقلال المهلدي أو جنلاح": "لا سبق إلا ف  خفٍّ أو نصل أو حافر  وسلّم أنه قال
  . ! ثم هرك الحمام، وأمر بذبحها عل  ذلك

:  المتزلفون إل  العامة بذكر الغرائلب هرغيبلاً، أو هرهيبلاً، أو التماسلاً لملال، أو جلاه مثلل : ثالثاً 
 . القصاص الذين يتكلمون ف  المساجد والمجتمعات بما يثير الدهمة من غرائب

بن حنبل ويحي  بن معين أنهملا صلليا فل  مسلجد الرصلافة، فقلام قلاص  نقل عن الٕامام أحمد
: حدثنا أحمد بن حنبل ويحي  بن معين، ثم ساق سنداً إل  النب  صلّ  الله عليله  يقص فقال

.................... 
 ( إبراهيم بن محمد ابن أب  يحي  الأسلم  .58
 . لابن جماعة و"المنهل الروي". المغن  ف  الضعفا " ذكره الذهب  ف  "( 59
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نقاره من ذهب وريمه من : "من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً م وسلّم أنه قال
، فلما فرغ من قصصه، وأخذ العطيات، أشلار إليله يحيل  بيلده، وذكر قصة طويلة مرجان..."

: أحمد بن حنبل ويحي   ؟ قال : من حدثك بهذا الحديث فأقبل متوهماً لنوال، فقال له يحي 
: أنا يحي  بن معين وهذا أحمد بن حنبلل، ملا سلمعنا بهلذا قلط فل  حلديث  ! فقال بن معين

: لم أزل أسما أن يحيل  بلن معلين أحملق ملا  قاص! فقال ال رسول الله صلّ  الله عليه وسلّم
! لقلد  هحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحي  بن معين وأحمد بلن حنبلل غيركملا

كتبت عن سبعة عمر أحمد بن حنبل ويحي  بن معين، فوقا أحمد كمه علل  وجهله وقلال: 
 . دعه يقوم! فقام كالمستهزئ بهما

ن أحاديث ف  فضائل الٕاسلام، وما يتصل فيه، وف  الزهد ف  المتحمسون للدين يضعو :رابعاً 
صمة نوح بن : أب  عِ  . لقصد إقبال النام عل  الدين وزهدهم ف  الدنيا مثل الدنيا، ونحو ذلك

: إن  رأيلت النلام  أب  مريم قاق  مرو، وقا حديثاً ف  فضائل سور القرآن سورة سورة وقال
 .   حنيفة ومغازي ابن إسحاق، يعن  فوقا ذلكأعرقوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أب

المتعصبون لملذهب، أو طريقلة، أو بللد، أو متبلوع، أو قبيللة: يضلعون أحاديلث فل   :اً خامس
: ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وقا عل  النب  صلّ   مثل ،فضائل ما هعصبوا له، والثنا  عليه

 . أب  طالب رق  الله عنهالله عليه وسلّم سبعين حديثاً ف  فضائل عل  بن 
 : الجرح والتعديل* 
 : الجرح* 
 . ط قبولهشرو /د. مراهبه  /ج. أقسامه  /ب. هعريفه  /أ 
هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبلات صلفة رد، أو نفل  صلفة قبلول  : الجرح /أ 

 . لا يكتب حديثههو كذاب، أو فاسق، أو قعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو  : مثل أن يقال
 : مطلق ومقيد ،وينقسم الجرح إل  قسمين /ب
 . الراوي بالجرح بدون هقييد، فيكون قادحاً فيه بكل حال رَ كَ ذْ أن يُ  : فالمطلق /1
: أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لم   معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذللك؛  والمقيد /2

 . المعيّن دون غيرهفيكون قادحاً فيه بالنسبة إل  ذلك الم   
: صلدوق -وقلد روى عنله مسللم  -اب َبلمثاله : قول ابن حجر ف  "التقريب" ف  زيلد بلن الحُ 

 . يخطئ ف  حديث الثوري؛ فيكون قعيفاً ف  حديثه عن الثوري دون غيره
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: وثقه أحمد، وابن معين، والبخاري ف  ٔاهل  وقول صاحب "الخلاصة" ف  إسماعيل بن عياش
 . ف  الحجازيين؛ فيكون قعيفاً ف  حديثه عن الحجازيين دون أهل المام. وقعفوه  المام

 . : هو قعيف ف  أحاديث الصفات مثلاً فلا يكون قعيفاً ف  رواية غيرها ومثل ذلك إذا قيل
لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفا دعوى هوثيقه فل  ذللك المقيلد، للم يمنلا أن يكلون 

  . قعيفاً ف  غيره أيضاً 
 : للجرح مراهبو /ج

ثلم ملا دل علل  ، : أكذب النام، أو ركن الكلذب مثل ،ه: ما دل عل  بلوغ الغاية في أعلاها
 . وأسهلها ليّن، أو سيِّئ الحفظ، أو فيه مقال، : كذاب، ووقاع، ودجال المبالغة مثل

 . وَبْين ذلك مراهب معلومة
 : ويمترط لَقبول الجرح شروط خمسة /د
 . ا يقبل من فاسقأن يكون من عدل؛ فل /1
 .( 60) يقبل من مغفلأن يكون من متيقظ؛ فلا  /2
 . أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح /3
: قعيف، أو يرد  أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر عل  قوله /4

  الجلرح، هلذا هلو المملهور، حديثه، حت  يبيّن سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتض
َقبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا  -رحمه الله  -واختار ابن حجر 

 . . وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا المأن ببيان السبب
وشلعبة، وماللك،  أن لا يكلون واقعلاً علل  ملن هلواهرت عدالتله، واشلتهرت إمامتله. كنلافا، /5

 . والبخاري، فلا يقبل الجرح ف  هؤلا  وأمثالهم
 : التعديل*  
 . شروط قبوله /د. مراهبه  /ج. أقسامه  /ب. هعريفه  /أ 
أن يذكر الراوي بما يوجب َقبول روايته: من إثبات صلفة َقبلول أو نفل  صلفة رد،  : التعديل /أ 

 . لا يرد حديثه : هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأم به، أو مثل أن يقال
 : مطلق ومقيد ،وينقسم التعديل إل  قسمين /ب
 . : أن يذكر الراوي بالتعديل بدون هقييد؛ فيكون هوثيقاً له بكل حال فالمطلق /1

.................... 
( أي لابد أن يكون الجارح ذك  لّماح، فلا يقبل الجرح من مغفل، فبعض النام يكون معروفا بالغفلة فيقال 60

  فمثل هذا لا يقبل جرحه لأنه ليس متيقضا حت  يميز الرجال . فلان فيه غفلة الصالحين،
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: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لم   معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛  والمقيد /2
 .   المعيّن دون غيرهفيكون هوثيقاً له بالنسبة إل  ذلك الم 

: هو ثقة ف  حديث الزهري، أو ف  الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة فل   مثل أن يقال
حديثه من غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفا دعوى قعفه فيهم، فلا يمنا حينئٍذ 

 . أن يكون ثقة ف  غيرهم أيضاً 
 : وللتعديل مراهب /ج

ثم ما هأكد ، : أوثق النام، أو إليه المنته  ف  التثبت مثل ،الغاية فيه: ما دل عل  بلوغ  أعلاها
 . أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك ،: ثقة ثقة مثل ، أو صفتين بصفة
: صالح، أو مقارب، أو يروى حديثه، أو نحو  مثل ،: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح وأدناها

 . ذلك، وبين هذا مراهب معلومة
 : عديل شروط أربعةويمترط لقبول الت /د
 . أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق /1
 . أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال /2
 . أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات الَقبول والرد /3
ر، أو : ملن كلذب، أو فسلق ظلاه أن لا يكون واقعاً عل  ملن اشلتهر بملا يوجلب رد روايتله /4

 . غيرهما
 : هعارض الجرح والتعديل* 
 . أحواله/ ب. هعريفه / أ 
:  أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل : هعارض الجرح والتعديل /أ 

 . إنه قعيف أن يقول بعض العلما  فيه إنه ثقة، ويقول بعض
 : وللتعارض أحوال أربا /ب

: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فٕان قلنا بعدم  ين؛ أي: أن يكونا مبهم الحال الأول 
 -وهو الراجح  -َقبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له ف  الواقا، وإن قلنا بَقبوله 

حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما ف  عدالة قائله، أو ف  معرفته بحال المخص، أو 
 . ، أو ف  كثرة العددبأسباب الجرح والتعديل
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رين؛ أي الحال الثانية : مبيناً فيهما سبب الجلرح والتعلديل، فيؤخلذ بلالجرح؛  : أن يكونا مفسَّ
: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد  لأن ما قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل
 . زال؛ فيؤخذ حينئٍذ بالتعديل؛ لأن ما قائله زيادة علم

راً فيؤخذ بالجرح لأن ما قائله زيادة علم لثةالحال الثا  . : أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّ
راً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه الحال الرابعة  . : أن يكون الجرح مبهماً، والتعديل مفسَّ

وإل  هنا انته  مقرر السنة الأول  الثانويلة فل  المعاهلد العلميلة فل  المصلطلح علل  يلد مؤلفله 
وصلل  اللله صالح العثيمين، والحمد لله الذي بنعمته هلتم الصلالحات وهطيلب الأوقلات، محمد 

 . وسلم عل  نبينا محمد وعل  آله وأصحابه ومن هبعهم بإحسان إل  يوم الدين
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 القسم الثان 
 من كتاب مصطلح الحديث
 بسم الله الرحمن الرحيم

 : أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه* 
 :  ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إل  ثلاثة أقسام

 . المقطوع . ج/الموقوف  . ب/المرفوع  أ/
 . ما أقيف إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم : فالمرفوع أ/

 . : مرفوع صريحاً، ومرفوع حكماً  وينقسم إل  قسمين
نفسله ملن قلول، أو فعلل، أو  : ما أقيف إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم فالمرفوع صريحاً  /1

 . هقرير، أو وصف ف  ُخلُقه، أو ِخْلَقِته
 .( 61) : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" : قول النب  صلّ  الله عليه وسلّم مثاله من القول

 .( 62) : كان صلّ  الله عليه وسلّم إذا دخل بيته بدأ بالسواك و مثاله من الفعل
: ف  السلما ، فأقرهلا  قالت( 63) ": "أين الله ريره الجارية حين سألها: هق و مثاله من التقرير

 . عل  ذلك صلّ  الله عليه وسلّم
 . به النب  صلّ  الله عليه وسلّم ولم ينكره، فهو مرفوع صريحاً من التقرير مَ لِ وهكذا كل قول، أو فعل عَ 

ود النام وأشجا النام، ملا : كان النب  صلّ  الله عليه وسلّم أج مثاله من الوصف ف  ُخلُقهو
. وكان دائم البمر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بلين أملرين إللا  : لا سئل شيئاً قط فقال

 . اختار أيسرهما إلا أن يكون إثماً فيكون أبعد النام عنه
: لليس  : كلان النبل  صللّ  اللله عليله وسللّم ربعلة ملن الرجلال مثاله ملن الوصلف فل  ِخْلَقِتلهو

ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شلحمة أذنيله، وربملا يبللغ منكبيله،  بالطويل،
 . حسن اللحية، فيه شعرات من شيب

 : : ما كان له حكم المضاف إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم وهو أنواع والمرفوع حكماً  /2
هفسيراً، ولا معروفاً قائله قول الصحاب  إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن  الأول :

، بالأخذ عن الٕاسرائيليات، مثل أن يكون خبراً عن أشراط الساعة، أو أحوال القيامة، أو الجزا 
.................... 

  ( رواه مسلم .61
  ( رواه مسلم .62
  ( رواه مسلم .63
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: لله حكلم نفسله، والتفسلير  وإن كلان هفسليراً فالأصلل، فٕان كان من قبيل الرأي فهو موقلوف
تلردد بلين أن يكلون خبلراً وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الٕاسرائيليات، فهلو م (64) موقوف

 . إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه حديث للمك فيه
: عبد الله بن عبام، وعبد الله بن الزبير، وعبلد اللله بلن عملر بلن  وقد ذكروا أن العبادلة وهم

ٔاو : من كعب الأحبار،  الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن أحبار بن  إسرائيل
 . غيره

لوا لذلك بصلاة عل  رقل  ثَّ فعل الصحاب  إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومَ  الثان  :
  . الله عنه ف  الكسوف أكثر من ركوعين ف  كل ركعة

 أن يضيف الصحاب  شيئاً إل  عهد النب  صلّ  الله عليه وسلّم ولم يذكر أنله عللم بله الثالث :
: ذبحنا عل  عهد النب  صلّ  الله عليه وسلّم  رق  الله عنهاكقول أسما  بنت أب  بكر  (65)

 .( 66) فرساً، ونحن ف  المدينة فأكلناه
أن يقول الصحاب  عن ش   بأنه من السنة. كقلول ابلن مسلعود رقل  اللله عنله: ملن  الرابا :

 .( 67) السنة أن يخف  التمهد، يعن  ف  الصلاة
عتبلة بلن كقول عبيد الله بن عبد الله بلن  (68) وف: موق : مرفوع، وقيل فٕان قاله هابع ، فقيل

 . (69) طبتين يفصل بينهما بجلوم: السنة أن يخطب الٕامام ف  العيدين خُ  مسعود
:  أو أمر النام ونحوه، كقول أم عطية رق  الله عنها ،يناهِ نا أو نُ رْ مِ اّْ  الخامس : قول الصحاب 

( 71) ينا عن اهباع الجنائز ولم يعزم علينلا: نه وقولها (70) أمرنا أن نخرج ف  العيدين العواهق
وقلول أنلس ( 72) ر النام أن يكون آخلر عهلدهم بالبيلتمِ وقول ابن عبام رق  الله عنهما: اّْ 

.................... 
  ( لا يحكم برفعه .64
  ( يقصد أن الراوي لم يذكر أن النب َّ صل  الله عليه وسلم علم به .65
  ( رواه البخاري ومسلم .66
  ( رواه أبو داود والترمذي .67
قال التابع  من السنة كذا، فقال بعضهم أنه له حكم المرفوع فيكون المعن  من سلنة النبل  صلل  ( أي فٕان 68

  الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل له حكم الموقوف أي أنه من السنة الت  أدركها وه  سنة الصحابة .
  ( رواه المافع  ف  مسنده .69
  ( رواه البخاري ومسلم .70
  ( رواه البخاري ومسلم .71
  ( رواه البخاري ومسلم .72
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: وقت لنا ف  قص المارب وهقليم الأظافر ونتف الٕابط وحلق العانة أن لا نترك  رق  الله عنه
  . (73) فوق أربعين ليلة

ش   بأنه معصية؛ كقول أب  هريرة رق  اللله عنله فليمن  أن يحكم الصحاب  عل  السادم :
 .( 74) : أما هذا فقد عص  أبا القاسم صلّ  الله عليه وسلّم خرج من المسجد بعد الأذان

. إذ لا يكون الم   معصية أو طاعة إلا بنص من  وكذا لو حكم الصحاب  عل  ش   بأنه طاعة
 . منه المارع، ولا يجزم الصحاب  بذلك إلا وعنده علم

: رفا الحديث أو رواية؛ كقول سعيد بلن جبيلر علن ابلن عبلام  قولهم عن الصحاب  السابا :
: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيَّة نار، وأنه  أمت   : "المفا  ف  ثلاث رق  الله عنهما قال

رفا الحديث، وقول سعيد بن المسيب عن أب  هريلرة رقل  اللله عنله روايلة ( 75) عن الك "
: الختان، والاستحداد، ونتلف اللٕابط، وهقلليم الأظفلار،  مس، أو خمس من الفطرة"الفطرة خ

 .( 76) وقص المارب"
ْ : َيل وكذلك لو قالوا عن الصلحاب  غ بله ونحلوه، فلٕان مثلل هلذه لُلبْ ميله، أو يَ نْ ثر الحلديث، أو يَ أ

ه عليه العبارات لها حكم المرفوع صريحاً، وإن لم هكن صريحة ف  إقافتها إل  النب  صلّ  الل
 . وسلّم لكنها ممعرة بذلك

 . ما أقيف إل  الصحاب ، ولم يثبت له حكم الرفا : والموقوف ب/
: يهللدم الٕاسلللام زلللة العللالم وجللدال المنللافق  مثاللله : قللول عمللر بللن الخطللاب رقلل  الللله عنلله

  . بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين
 . ما أقيف إل  التابع  فمن بعده : والمقطوع ج/
 . : إن هذا العلم دين، فانظروا عمن هأخذون دينكم ابن سيرين قول مثاله

  . : اهرك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن هعمله ف  العلانية وقول مالك
 
 
 

.................... 
  ( رواه مسلم .73
  ( رواه مسلم . 74
  ( رواه البخاري .75
  ( رواه البخاري ومسلم .76
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 .آخرهم موهاً وفائدة معرفته  . ج/حال الصحابة  . ب/هعريف الصحاب   أ/ : الصحاب * 
 د/ المكثرون من التحديث .

، بالنب  صللّ  اللله عليله وسللّم، أو رآه مؤمنلاً بله، وملات علل  ذللكمن اجتما  : الصحاب  /أ 
: كالأشعث بن قيس؛ فٕانه كان ممن ارهد بعد وفاة  : من ارهد ثم رجا إل  الٕاسلام فيدخل فيه

النب  صلّ  الله عليه وسلّم، فج   به أسيراً إل  أب  بكر، فتاب وقبلل منله أبلو بكلر رقل  اللله 
: كالنجاش   بالنب  صلّ  الله عليه وسلّم ف  حياهه، ولم يجتما به: من آمن  ويخرج منه، عنه
: كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف  ومن ارهد ومات عل  ردهه (77)

 . ارهد ف  زمن عمر ومات عل  الردة
والصحابة عدد كثير، وللا يمكلن الجلزم بحصلرهم علل  وجله التحديلد، لكلن قيلل علل  وجله 

 . : أنهم يبلغون مئة وأربعة عمر ألفاً  ريبالتق
والصلحابة كلهلم ثقلات ذوو علدل، هقبلل روايلة الواحلد ملنهم وإن كلان  : حال الصلحابة ب/

 . : جهالة الصحاب  لا هضر مجهولاً، ولذلك قالوا
: أن الله أثن  عليهم ورسوله ف  عدة نصوص، وأن  والدليل عل  ما وصفناه من حال الصحابة

الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه، ولا يسأل علن حالله، فعلن النب  صلّ  
: إن  رأيت  : جا  أعراب  إل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم فقال ابن عبام رق  الله عنهما قال

: "أهملهد أن  . قلال : نعلم قلال ؟" : "أهمهد أن لا إله إللا اللله : يعن  رمضان فقال الهلال
ن ف  النام فليصوموا غداً" أخرجه الخمسة  . قال : نعم قال ول الله؟"محمداً رس : "يا بلال اّّذِّ

 . وصححه ابن خزيمة وابن حبان
من الهجرة،  110عامر بن واثلة الليث  مات بمكة سنة  : وآخر الصحابة موهاً عل  الٕاطلاق ج/

 . فهو آخر من مات بمكة
 . هل99ا الأنصاري الخزرج  مات سنة يبِ : محمود بن الرَّ  وآخر من مات بالمدينة

 . هل86ا الليث  مات سنة قَ سْ : واثلة بن الاّّ  وآخر من مات بالمام ف  دممق
 . هل96ر المازن  سنة سْ : عبد الله بن بُ  وف  حمص

 . هل93: أنس بن مالك الأنصاري الخزرج  مات سن  وآخر من مات بالبصرة
 . هل87ف  الأسلم  مات سنة : عبد الله بن أب  أو وآخر من مات بالكوفة

.................... 
 ( واسمه اّّْصَحَمة .77



 28 

 . هل89يدي مات سنة بَ   الزُّ زْ وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جَ 
: صل  بنا رسول الله  ؛ لقول ابن عمر رق  الله عنهما ولم يبق منهم أحد بعد سنة عمر ومئة

ٕان رأم مئلة : "أرأيتكم ليللتكم هلذه فل صلّ  الله عليه وسلّم ف  آخر حياهه فلما سلم قام فقال
. وكلان ذللك قبلل موهله  سنة منها، لا يبق  ممن هو اليوم عل  ظهر الأرض أحد" متفلق عليله

 . . كما رواه مسلم من حديث جابر بمهر
 : وفائدة معرفة آخر الصحابة موهاً أمران

 . : أن من هأخر موهه عن هذه الغاية لم هقبل منه دعوى الصحبة أحدهما
  . تمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطا: أن من لم يدرك ال الثان 
من الصحابة من أكثروا التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين هجاوز  : المكثرون من التحديث د/

 : الحديث عنهم الألف هم
 . (5374أبو هريرة رق  الله عنه روي عنه ) /1
 . (2630عبد الله بن عمر بن الخطاب رق  الله عنهما، روي عنه ) /2
 . (2286أنس بن مالك رق  الله عنه، روي عنه ) /3
 . (2210عائمة رق  الله عنها، روي عنها ) /4
 . (1660عبد الله بن عبام رق  الله عنهما، روي عنه ) /5
 . (1540جابر بن عبد الله رق  الله عنهما، روي عنه ) /6
 . (1170أبو سعيد الخدري رق  الله عنه، روي عنه ) /7

م عن النب  صلّ  الله عليه من كثرة التحديث عن هؤلا  أن يكونوا أكثر أخذاً من غيره ولا يلزم
: هقدم موهه؛ كحمزة رقل  اللله عنله  لأن قلة التحديث عن الصحاب  قد يكون سببها وسلّم،

أو الأمرين ( 78) بما هو أهم؛ كعثمان رق  الله عنهعم النب  صلّ  الله عليه وسلّم، أو انمغاله 
كأب  بكر رقل  اللله عنله فقلد هقلدم موهله، وانملغل بلأمر الخلافلة، أو غيلر ذللك ملن  جميعاً؛
  . الأسباب

 . ب/ حكم حديثه .هعريفه  أ/ : المخضرم* 
 . من آمن بالنب  صلّ  الله عليه وسلّم ف  حياهه، ولم يجتما به : المخضرم /أ 

 . ن كبار التابعين: بل هم م والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل

.................... 
  ( فٕانه كان ممغولا عن التحديث بٕادارة شئون النام بالخلافة .78
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 : وقد أوصلهم بعض العلما  إل  نحو أربعين شخصاً فمنهم
م، عمرو بن ميملون، أبلو يْ كَ الأحنف بن قيس، الأسود بن يزيد، سعد بن إيام، عبد الله بن عُ 

 . مسلم الخولان ، النجاش  ملك الحبمة
َقبول مرسل التابع  وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابع  فهو منقطا، وف  َقبوله ما ف   ب/

 . من الخلاف
 : التابع * 
 . : من اجتما بالصحاب  مؤمناً بالنب  صلّ  الله عليه وسلّم، ومات عل  ذلك التابع  أ/
 . : كبرى وصغرى وبينهما والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، و هم ثلاث طبقات ب/

مسليب، وعلروة بلن الزبيلر، : سلعيد بلن ال : من كان أكثر روايتهم عن الصلحابة مثلل فالكبرى
 . وعلقمة بن قيس

:  : من كان أكثر روايتهم عن التابعين، ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل والصغرى
 . إبراهيم النخع ، وأب  الزناد، ويحي  بن سعيد

: الحسن البصري، ومحمد  : من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل والوسط 
سيرين، ومجاهد، وعكرملة، وقتلادة، والملعب ، والزهلري، وعطلا ، وعملر بلن عبلد العزيلز،  بن

  . وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
 : الٕاسناد* 
 . أصح الأسانيد . ج/أقسامه  . ب/هعريفه  أ/

 . الذين نقلوه إلينا الحديِث  : رواةُ : السند  ويقال أ/ الٕاسناد،
عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك  : حدثنا قول البخاري مثاله

رق  الله عنه، أن رسول الله صللّ  اللله عليله وسللّم قلال: "للا هباغضلوا، وللا هحاسلدوا، وللا 
:  فالٕاسلناد هدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثللاث ليلال"

  . بن شهاب، وأنس بن مالكعبد الله بن يوسف، ومالك، وا
 . : عاٍل ونازل وينقسم إل  قسمين : أقسامه ب/

  . : ما كان أقرب إل  الصحة، والنازل عكسه فالعال 
 . : علو صفة وعلو عدد والعلو نوعان

 . : أن يكون الرواة أقوى ف  الضبط أو العدالة من الرواة ف  إسناد آخر فعلو الصفة /1
 . أن يقل عدد الرواة ف  إسناد بالنسبة إل  إسناد آخر:  وعلو العدد /2
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 . وإنما كانت قلة العدد علواً؛ لأنه كلما قلّت الوسائط قلَّ احتمال الخطأ، فكان أقرب للصحة
 . : نزول صفة، نزول عدد والنزول يقابل العلو، فيكون نوعين

 . لرواة ف  إسناد آخر: أن يكون الرواة أقعف ف  الضبط أو العدالة من ا فنزول الصفة /1
 . : أن يكثر عدد الرواة ف  إسناد بالنسبة إل  إسناد آخر ونزول العدد /2

وقد يجتما النوعان علو الصفة وعلو العدد ف  إسناد واحد، فيكون عالياً من حيث الصفة ومن 
 قد يوجد أحدهما دون الآخر، فيكون الٕاسناد عالياً من حيث الصفة، نازللاً ملن، وحيث العدد

  . : الحكم بالترجيح للعال  عند التعارض حيث العدد أو بالعكس، وفائدة معرفة العلو والنزول
 : أصح الأسانيد ج/

الأسانيد، وإنما يحكم لله بلذلك بالنسلبة إلل   حَّ صَ والتحقيق أنه لا يحكم لٕاسناد معين بكونه اّّ 
سانيد أهل الحجاز، أصح : أصح أسانيد أب  بكر، أصح أ  الصحاب  أو البلد أو الموقوع، فيقال

أصلح الأسلانيد  : أسانيد حديث النزول، وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إل  الصحابة فمنهلا
 . : الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب  هريرة إل  أب  هريرة رق  الله عنه

 . عمر: مالك عن نافا عن ابن  وأصح الأسانيد إل  عبد الله بن عمر بن الخطاب رق  الله عنهما
 . : مالك عن الزهري عن أنس وأصح الأسانيد إل  أنس بن مالك رق  الله عنه

 . : همام بن عروة عن أبيه عن عائمة وأصح الأسانيد إل  عائمة رق  الله عنها
 . : الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عبام وأصح الأسانيد إل  عبد الله بن عبام رق  الله عنهما

: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  ل  جابر بن عبد الله رق  الله عنهماوأصح الأسانيد إ 
 . جابر

وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه )شعيب( عن جده )أي جد أبيه شعيب( وهو عبد اللله بلن 
عمرو بن العاص، فبالغ بعضهم حت  جعله من أصلح الأسلانيد، وردهلا بعضلهم بلأن شلعيباً للم 

: رأيلت أحملد بلن  والراجح أنها صلحيحة ومقبوللة، قلال البخلاري، طعاً يدرك جده فيكون منق
ويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن حنبل وعل  بن المدين  وإسحاق بن راهُ 

( 79) بعدهم النامُ  نِ : مَ  شعيب عن أبيه عن جده، ما هركه أحد من المسلمين، قال البخاري
م يدرك جده فمردود؛ بأنه قد ثبت سماع شلعيب ملن جلده عبلد هل. وأما ردها بأن شعيباً ل؟ أ 

.................... 
 ( أي : من يكون النام بعد هؤلا  وقد صححوها ؟79
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: أئملة الٕاسللام وجمهلور العلملا   الله، فليس فيه انقطاع حينئٍذ، وقال شيخ الٕاسلام ابن هيميلة
  ( .80) . . اهل يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه

 . فائدهه . ب/هعريفه  أ/ : المسلسل* 
 . لرواة فيه عل  ش   واحد، فيما يتعلق بالراوي أو الروايةما اهفق ا : المسلسل أ/

: حديث معاذ بن جبل رق  الله عنه أن النب  صلّ  الله عليله وسللّم  مثاله فيما يتعلق بالراوي
: اللهم أعن   ! إن  لأحبك، أوصيك يا معاذ! لا هدعن ف  دبر كل صلاة هقول قال له "يا معاذ

 .( 81) عل  ذكرك، وشكرك وحسن عبادهك"
 .( 82) ... إلخ. : اللهم أعن  فقل: وأنا أحبك،  فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه

: حدثنا عملر بلن حفلص، حلدثنا أبل ، : قول البخاري ف  صحيحه  مثاله فيما يتعلق بالروايةو
حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا عبد اللله )يعنل  ابلن مسلعود( حلدثنا رسلول اللله 

ين : "إن أحدكم يجما خلقه ف  بطلن أمله أربعل   الله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوقصلّ 
 . يوماً نطفة، ثم يكون علقة..."

 . : حدثنا فقد هسلسل باهفاق الرواة عل  صيغة واحدة ه 
 . : عن فلان عن فلان ومثل ذلك لو هسلسل بلفظ

  . أو هسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث
بيان قبط الرواة ف  أخذ بعضهم من بعض، وعناية كلل واحلد باهبلاع  : وفائدة المسلسل/ ب

 . من قبله
ل الحديث وأداؤه*   . هحمُّ

 / أنواعه .ج .شروطه  . ب/هعريفه  أ/ : هحمل الحديث
ن حدث به عنهأ/ هحمل الحديث :    . أخذه عمَّ

 

.................... 
 قبل كمثال للحديث الحسن، وهذا عند بعض أهل العلم . ( وقد وردت هذه السلسلة فيما80
  ( رواه أبو داود والنسائ  .81
( فالرسول صل  الله عليه وسلم قال لمعاذ : "إن  أحبك" ومعاذ قال لتلميذه : إن  أحبك، وهلميذه قال للثان  82

: قلال لل  معلاذ : إنل  : إن  أحبك وقد قال ل  فلان : إن  أحبك، وقال ل  فلان : إنل  أحبلك، إلل  أن قلال 
أحبك، قال ل  النب  صل  الله عليه وسلم : "إن  أحبك فلا هلدع أن هقلول دبلر كلل صللاة، اللهلم أعنل  علل  

 ذكرك وشكرك وحسن عبادهك" .
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 ب/ وشروطه ثلاثة :
وابه علل  الصلواب، والغاللب أن يكلون عنلد هملام سلبا : وهو فهم الخطاب ورد ج التمييز /1

فلا يصح هحمل من لا همييز له لصغر، وكذلك لو فقد همييزه لكبر، أو غيره فلا يصح  . سنين
 . هحمله

 . : فلا يصح هحمل المجنون والمعتوه العقل /2
 . : فلا يصح ما غلبة نعام أو لغط كثير، أو شاغل كبير السلامة من الموانا /3
 : وأنواعه كثيرة فمنها ج/
 .( 83) السماع من لفظ الميخ ، وأرفعه ما يقا إملا  /1
 .: العرض  القرا ة عل  الميخ ويسم  /2
والروايلة بالٕاجلازة ، الٕاجازة وه  أن يأذن الميخ بالرواية عنه، سوا  أذن لله لفظلاً، أو كتابلة /3

 : ا ثلاثة شروطصحيحة عند جمهور العلما  لدعا  الحاجة إليها، ويمترط لصحته
 زت لك أن هروي عن  صحيح البخاريأن يكون الُمَجاز به معلوماً إما بالتعيين مثل: أج الأول :

: أجزت لك أن هروي عن  جميا مروياه ، فكل ما ثبت عنده أنه من  وإما بالتعميم مثل (84)
 . مروياهه، صح أن يحدث به عنه بنا  عل  هذه الٕاجازة العامة

ك أن هروي عن  بعض صلحيح : أجزت ل ه مبهماً، لم هصح الرواية بها مثلفٕان كان المجاز ب
 . ، أو بعض مروياه ؛ لأنه لا يعلم المجاز بهالبخاري
ً  الثان  : :  فلو قال، أن يكون المجاز له موجوداً فلا هصح الٕاجازة لمعدوم لا هبعاً ولا استقلالا

 . م هصح الٕاجازةأو أجزت لمن سيولد لفلان؛ لأجزت لك، ولمن سيولد لك، 
: أجزت لك ولفلان رواية مرويلاه   أن يكون المجاز له معيناً بمخصه أو بوصفه مثل لثالث :ا

 . عن ، أو أجزت لطالب  علم الحديث رواية مروياه  عن 
ا لم هصح الٕاجازة مثل  . : أجزت لجميا المسلمين أن يرووا عن  فٕان كان عامًّ

  .( 85) والله أعلم : هصح للمعدوم، وغير المعيَّن، وقيل

.................... 
 ( أي أن يحدث الميخ من كتابه كما كان يفعل الٕامام أحمد .83
 ه، ويجيزهم فيما لم ُيْقرأ .( من غير أن يقرأ شيئا عليه منه، أو أن يقرأ عليه أو غيره بعض84
 ( واشترط بعض أهل العلم أن يكون الطالب أهلا لها، يحسن فهم ما أجيز به .85
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 . ج/ صيغه .شروط قبوله  . ب/هعريفه  أ/ : أدا  الحديث* 
 . إبلاغه إل  الغير : أدا  الحديث أ/

: حلدثن  بلأخبرن  أو سلمعت أو  ويؤدي الحديث كما سمعه حت  ف  صيغ الأدا ، فللا يبلدل
فظ المليخ فل  : اهبا ل نحوها؛ لاختلاف معناها ف  الاصطلاح، نقل عن الٕامام أحمد أنه قال

 . . اهل : حدثن ، وحدثنا، وسمعت، وأخبرنا، ولا َهْعُده قوله
 : ولقبول الأدا  شروط منها ب/

 . : فلا يقبل من مجنون، ولا معتوه، ولا ممن ذهب همييزه لكبر، أو غيره العقل /1
 . : فلا يقبل من صغير، وقيل: يقبل من مراهق يوثق به البلوغ /2
 . من كافر، ولو هحمل وهو مسلم : فلا يقبل الٕاسلام /3
 . : فلا يقبل من فاسق، ولو هحمل وهو عدل العدالة /4
 . : فلا يقبل ما غلبة نعام، أو شاغل يقلق فكره السلامة من الموانا /5
 : ما يؤدى بها الحديث، ولها مراهب : وصيغ الأدا  ج/
 . : سمعنا وحدثنا ره قال: سمعت، حدثن ، إذا سما وحده من الميخ، فإن كان معه غي الأول 
 . : قرأت عليه، أخبرن  قرا ة عليه، أخبرن ، إذا قرأ عل  الميخ الثانية
 . : قرئ عليه وأنا أسما، قرأنا عليه، أخبرنا، إذا قرئ عل  الميخ وهو يسما الثالثة
وهلذا عنلد ، : أخبرن  إجازة، حدثن  إجازة، أنبأن ، عن فللان؛ إذا روى عنله بالٕاجلازة الرابعة

فيرون أن حدثن  وأخبرن  وأنبأن  بمعن  واحد، يؤدي بها من ( 86)المتأخرين، أما المتقدمون 
 . سما من الميخ

 . وبق  صيغ أخرى هركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها
 : كتابة الحديث* 
 . صفتها . ج/حكمها  . ب/هعريفها  أ/
  : هعريفها أ/

 : نقله عن طريق الكتابة. كتابة الحديث

.................... 
وينبغ  أن يعلم أيضا أن الٕاجازة اقتصرت عند المتقدمين عل  خاصة طلابهم الثقات، حت  لا يوقلا العللم فل  

، والٕاجازة أقلل رهبلة ملن السلماع والعلرض، غير أهله، ولم هكن هتعدى أحاديث باب أو جزً ا من كتاب أو كتابا
 ففيهما هقرأ الأحاديث ف  مجلس الميخ، وف  الٕاجازة لا هقرأ الأحاديث المجاز بها .

 ( فلا يفرقون بين الصيغ الآهية . 86
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والأصل فيها الحل، لأنها وسيلة، وقلد أذن النبل  صللّ  اللله عليله  : حكم كتابة الحديث ب/
فلٕان خيلف منهلا  ،وسلّم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحملد بٕاسلناد حسلن
: "لا هكتبوا عن   محذور شرع  منعت، وعل  هذا يحمل النه  ف  قوله صلّ  الله عليه وسلّم

 . القرآن، فمن كتب عن  شيئاً غير القرآن فليمحه" رواه مسلم وأحمد واللفظ لهشيئاً غير 
وإذا هوقف عليها حفظ السنة وإبلاغ المريعة كانت واجبة، وعليه هحمل كتابة النب  صلّ  الله 

علن  وف  الصحيحين عليه وسلّم بحديثه إل  النام يدعوهم إل  الله عّز وجل ويبلغهم شريعته،
الله عنه أن النب  صلّ  الله عليه وسلّم خطب عام الفلتح فقلام رجلل ملن أهلل  أب  هريرة رق 
يعن  الخطبة  : "اكتبوا لأب  شاه" : اكتبوا ل  يا رسول الله، فقال : أبو شاه فقال اليمن يقال له

 . الت  سمعها من رسول الله صلّ  الله عليه وسلّم
 : صفتها /ج

دى وسيلت  نقله، فوجبت العناية بها كنقله عن طريلق وهجب العناية بكتابة الحديث؛ لأنها إح
 . اللفظ

أن يكتب الحديث بخط واقح بيِّن، للا يوقلا  : واجبة ومستحسنة، فالواجبة وللكتابة صفتان 
 : أن يراع  ما يأه  ةوالمستحسن . ف  الٕاشكال والالتبام

رها ملن كلملات الثنلا  : هعال ، أو عّز وجل، أو سبحانه، أو غي إذا مر بذكر اسم الله كتب /1
 . الصريحة بدون رمز

: صلّ  الله عليه وسلّم، أو عليه الصلاة  وإذا مر بذكر اسم الرسول صلّ  الله عليه وسلّم كتب
: ويكلره أن يرملز  والسلام صريحة بدون رملز، قلال العراقل  فل  "شلرح ألفيتله" فل  المصلطلح

 (87ذللك )يقتصلر علل  حلرفين ونحلو للصلاة عل  النب  صلّ  الله عليه وسلّم ف  الخط بلأن 
 : ويكره حذف واحد من الصلاة، أو التسليم، والاقتصار عل  أحدهما . اهل. وقال أيضاً 

: رق  الله عنه، ولا يخص أحداً من الصلحابة بثنلا ، أو دعلا   وإذا مر بذكر صحاب  كتب* 
ب رق  الله عنه ف  . كما يفعل الرافضة ف  عل  بن أب  طال معين يجعله شعاراً له كلما ذكره

: فٕان هذا من باب التعظليم،  : عليه السلام أو كرم الله وجهه، قال ابن كثير قولهم عند ذكره
 . اهل. : أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أول  بذلك منه والتكريم، فالميخان يعن 

.................... 
 ( كما يكتب بعضهم صل أو صلعم بدلا من كتابة "صل  الله عليه وسلم" .87
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نوع، لا سيما فأما إن أقاف الصلاة إل  السلام عند ذكر عل  رق  الله عنه دون غيره فهو مم
 . إذا اهخذه شعاراً لا يخل به، فتركه حيئنٍذ متعين، قاله ابن القيم ف  كتاب "جلا  الأفهام"

 . : رحمه الله وإذا مر بذكر هابع  فمن بعده ممن يستحقون الدعا  كتب* 
: فيجعله بين قوسين ) ( أو مربعين ] [ أو دائرهين *  أن يمير إل  نص الحديث بما يتميز به /2

 . * أو نحو ذلك، لئلا يختلط بغيره فيمتبه
 : أن يراع  القواعد المتبعة ف  إصلاح الخطأ / 3
 . فالساقط يلحقه ف  أحد الجانبين، أو فوق، أو هحت مميراً إل  مكانه بما يعيّنه* 
والزائد يمطب عليه من أول كلمة منه إل  الأخيرة بخط واحد؛ لئلا ينطمس ما هحته فيخف  * 

، وإذا كان الزائد كثيراً كتب قبل أول كلمة منله )للا( وبعلد آخلر كلملة منله )إلل ( عل  القارئ
 . هرفعان قليلاً عن مستوى السطر

وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها، إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيمطب 
 . يمطب الأول الأول ، مثل أن يكرر كلمة عبد ف  عبد الله، أو امرئ ف  امرئ مؤمن، ف

أن لا يفصل بين كلمتين ف  سطرين إذا كان الفصل بينهما يلوهم معنل  فاسلداً، مثلل قلول / 4
: بمر قاهل ابن صفية )يعن : الزبير بن العوام( بالنار، فلا يجعل بملر قاهلل  عل  رق  الله عنه

 . ف  سطر، وابن صفية ف  النار ف  سطر آخر
 : ومنه (88) هوراً بين المحدثينأن يجتنب الرمز إلا فيما كان مم /5
 . : حدثنا )ثنا( أو )نا( و)دثنا( يرمز بها عن حدثنا، وهُقرأ * 
 . : أخبرنا )أنا( أو )أرنا( أو )أبنا( يرمز بها عن أخبرنا، وهقرأ   *
: قال، والأكثر حذف قلال بلدون رملز، لكلن ينطلق بهلا عنلد  )ق( يرمز بها عن قال، وهقرأ   *

 . القرا ة
مطرف بن عبلد اللله  حدثنا عبد الوارث، قال يزيد حدثن  حدثنا أبو معمر، البخاريقول  مثاله

 . : "كل ميسر لما خلق له" ؟ قال : يا رسول الله فيم يعمل العاملون قلت عن عمران، قال
:  : قلال البخلاري فقد حذفت )قال( بين الرواة، لكن ينطق بها عند القرا ة فيقلال فل  المثلال

 . : حدثن  مطرف... إلخ : قال يزيد : حدثنا عبد الوارث قال الحدثنا أبو معمر ق

.................... 
للاختصار، لكنهم يذكرون مصطلحهم ف  ذلك فيزول المحذور منها  ( يستعمل كثير من المتأخرين الرموز طلباً 88
. 
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)ح( يرمز بها للتحول من إسناد إل  آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد، سوا  كان التحول   *
 . : حا عند آخر الٕاسناد أو ف  أثنائه، وينطق بها عل  صورهها فيقال

ية، لَ : حدثنا ابن عُ  يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا قول البخاري مثال التحول عند آخر الٕاسناد
:  عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس عن النب  صلّ  اللله عليله وسللّم )ح( وحلدثنا آدم قلال

: "لا يؤمن أحدكم حت   : قال النب  صلّ  الله عليه وسلّم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال
 . أكون أحب إليه من والده، وولده، والنام أجمعين"

: حلدثنا ليلث )ح( وحلدثنا  قلال ،: حدثنا قتيبلة بلن سلعيد قول مسلمومثال التحول ف  أثنائه 
عن نافا عن ابن عمر عن النب  صلّ  الله عليله وسللّم أنله ( 89)حدثنا الليث  ،حمْ محمد بن رُ 

. فالأمير الذي عل  النام راٍع وهو مسؤول  : "ألا كلكم راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيته قال
. والملرأة راعيلة علل  بيلت بعلهلا  . والرجل راع عل  أهل بيته، وهو مسلؤول علنهم هعن رعيت

وولده، وه  مسؤولة عنهم. والعبد راٍع عل  مال سيده، وهو مسلؤول عنله. أللا فكلكلم راٍع. 
 وكلكم مسؤول عن رعيته" .

 : هدوين الحديث* 
ن لم يكن الحديث ف  عهد النب  صلّ  الله عليه وسلّم وخلفائه الأر بعة الراشدين مدّوناً كما دوِّ

فيما بعد، وقد روى البيهق  ف  "المدخل" عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رق  اللله 
عنه أراد أن يكتب السنن، فاستمار أصحاب رسول الله صلّ  الله عليه وسلّم ف  ذلك، فأشاروا 

: إن   وماً وقد عزم الله له، فقالعليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً، ثم أصبح ي
كنت أردت أن أكتب السنن، وإن  ذكرت قوماً، كانوا قبلكم، كتبوا كتباً، فأكبوا عليها، وهركوا 

 . كتاب الله، وإن  والله لا ألبس كتاب الله بم   أبداً 
ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من قياع الحديث، كتب إل  قاقليه 

: انظر ما كان من حديث النب  صلّ  الله عليه  المدينة أب  بكر بن محمد بن عمرو بن حزمف  
وسلّم فاكتبه، فٕان  خفت دروم العلم، وذهاب العلما ، ولا هقبل إلا حديث رسول الله صلّ  
الله عليه وسلّم، ولتفموا العلم، ولتجلسوا حت  يعلم ملن للا يعللم، فلٕان العللم للا يهللك حتل  

 . ايكون سرًّ 
 . وكتب إل  الآفاق بذلك أيضاً ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها

.................... 
( فقد ذكر مسلٌم أن قتيبة حدثه عن ليث، ثم حول الٕامام مسلم السند فذكر طريقا آخر حدثه فيه محمد بن 89

 ُرْمح عن الليث .
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: محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبلد  فكان أول من صنف ف  الحديث
العزيز رحمهما الله، وكان ذلك علل  رأم مئلة سلنة ملن الهجلرة، ثلم هتلابا النلام فل  ذللك، 

  . وهنوعت طرقهم ف  هصنيف الحديث
 : طرق هصنيف الحديث* 

 : طرق هصنيف الحديث عل  نوعين
وه  الت  يسند فيها الحديث من المصنف إل  غاية الٕاسناد ولله طلرق،  : هصنيف الأصول أ/

 : فمنها
: بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جز  خاص مستقل، فيجعلل  التصنيف عل  الأجزا  /1

وهكذا. ويذكر أن هذه طريقة الزهري ( 90)  خاص لباب الصلاة جز  خاص، ولباب الزكاة جز
 . ومن ف  زمنه

: بحيللث يجعللل فلل  الجللز  الواحللد أكثللر مللن بللاب، وهرهللب عللل   التصللنيف عللل  الللأبواب /2
 .ة البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن : طريق مثل.  الموقوعات؛ كترهيب أبواب الفقه، أو غيره

ث كل صحاب  عل  حدة، فيذكر ف  مسند : بحيث يجما أحادي التصنيف عل  المسانيد /3
وهكذا مثل طريقة أب  بكر جميا ما رواه عن أب  بكر، وف  مسند عمر جميا ما رواه عن عمر، 

 .الٕامام أحمد ف  مسنده 
وه  الت  ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إل  أصلها بغير إسناد، وله  : هصنيف الفروع ب/

 : طرق أيضاً فمنها
لعبلد  : بلوغ الملرام للابن حجلر العسلقلان ، وعملدة الأحكلام الأبواب مثل التصنيف عل  /1

 . الغن  المقدس 
. إلل  غيلر ذللك ملن الطلرق  للسليوط  : الجاما الصغير التصنيف مرهباً عل  الحروف مثل /2

 . الكثيرة من النوعين حسبما يراه أهل الحديث أقرب إل  هحصيله وهحقيقه
 : لوصف عل  الأصول التاليةيطلق هذا ا:  الأمهات الست* 
 . سنن النسائ  /3. صحيح مسلم  /2. صحيح البخاري  /1
 . سنن ابن ماجه /6. سنن الترمذي  /5. سنن أب  داود  /4
 

.................... 
 ( وكجز  المكر كما يفعل ابن أب  الدنيا .90
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 : صحيح البخاري /1
هذا الكتاب سماه مؤلفه "الجاما الصحيح" وخرجه من ستمائة ألف حديث، وهعب رحمه الله 

  صحته، حت  كلان للا يضلا فيله حلديثاً إللا اغتسلل وصلل  ف  هنقيحه، وههذيبه، والتحري ف
ركعتين، يستخير الله ف  وقعه، ولم يضا فيه مسنداً إلا ما صح عن رسول الله صلّ  الله عليه 

 . وسلّم؛ بالسند المتصل الذي هوفر ف  رجاله العدالة والضبط
لا، ثلم عرقله علل  الٕاملام أحملد ويحيل  بلن معلين وعلل  بلن  وأكمل هأليفه ف  ستة عملر عامًّ

 . المدين  وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة
: هو أجل كتب الٕاسلام، وأفضلها  وقد هلقاه العلما  بالَقبول ف  كل عصر، قال الحافظ الذهب 

 . بعد كتاب الله هعال 
( سللبعة وهسللعون وثلاثمائللة وسللبعة آلللاف، وبحللذف المكللرر 7397وعللدد أحاديثلله بللالمكرر )

 . وستمائة وألفا حديث، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله( اثنان 2602)
( 91) هو أبلو عبلد اللله محملد بلن إسلماعيل بلن إبلراهيم بلن المغيلرة بلن بردزبله : البخاري* 
 . الفارس  الأصل -مولاهم  -  ّ فِ عْ الجُ 

 هلل أربلا وهسلعين ومئلة، ونملأ يتيملاً فل  حجلر والدهله، وبلدأ  194ولد ببخارى ف  شوال سنة 
بالرحلة ف  طلب الحلديث سلنة عملر وملائتين، وهنقلل فل  البللاد لطللب الحلديث، وأقلام فل  
الحجاز ست سنين، ودخل المام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفلة وبغلداد، وكلان رحمله اللله 
غاية ف  الحفظ، ذكر عنه أنه كان ينظر ف  الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهداً ورعاً 

سلاطين والأمرا ، شجاعاً، سخيًّا، أثن  عليه العلما  ف  عصره وبعلده، قلال الٕاملام بعيداً عن ال
: ما هحت أديم السما  أعلم بحديث رسول  أحمد: ما أخرجت خراسان مثله، وقال ابن خزيمة

. وكلان مجتهلداً فل   الله صلّ  الله عليه وسلّم، ولا أحفظ من محملد بلن إسلماعيل البخلاري
 . كما همهد بذلك هراجمه ف  "صحيحه". بة ف  استنباطه من الحديثالفقه، وله دقة عجي

هل  256بلدة عل  فرسخين من سمرقند، ليلة عيد الفطر سنة  (92) هوف  رحمه الله ف  َخْرَهْنك
ست وخمسين ومائتين عن اثنين وستين عاماً إلا ثلاثة عمر يوملاً، وقلد خلّلف علملاً كثيلراً فل  

 . عن المسلمين خيراً مؤلفاهه، رحمه الله، وجزاه 

.................... 
 : كلمة فارسية معناها الزراع  . ( بردزبه91
 . ( بفتح الخا  وسكون الرا  وفتح التا  وسكون النون92
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هو الكتاب الممهور الذي ألّفه مسلم بن الحجاج رحمه الله، جما فيه ما  : صحيح مسلم/ 2
: سللك فيله طرقلاً بالغلة فل   صح عنلده علن رسلول اللله صللّ  اللله عليله وسللّم، قلال النلووي

 . اهل.  الاحتياط، والٕاهقان، والورع، والمعرفة، لا يهتدي إليها إلا أفراد ف  الأعصار
وكان يجما الأحاديث المتناسبة ف  مكان واحلد، ويلذكر طلرق الحلديث وألفاظله مرهبلاً علل  

 . : خوفاً من زيادة حجم الكتاب، أو لغير ذلك الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما
 . وقد وقا هراجمه جماعة من شراحه، ومن أحسنها هراجم النووي رحمه الله

خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف حديث، وبحذف المكرر  (7275وعدد أحاديثه بالمكرر )
 . ( أربعة آلاف حديث4000نحو )

فل  المرهبلة الثانيلة بعلد  -ملن حيلث الصلحة  -وقد اهفق جمهور العلما  أو جمليعهم علل  أنله 
 : صحيح البخاري، وقيل ف  المقارنة بينهما

 : أي ذين هقدم وقالوا ديَّ ل  هماجر قوم ف  البخاري ومسلم
 كما فاق ف  حسن الصناعة مسلم  : لقد فاق البخاري صحة فقلت

ري النيسابوري، ولد ف  نيسلابور يْ مَ هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القُ  : مسلم* 
هل أربا وملائتين، وهنقلل فل  الأمصلار لطللب الحلديث؛ فرحلل إلل  الحجلاز والملام  204سنة 

أثن  عليه كثيلر ، لازمه ونظر ف  علمه، وحذا حذوه والعراق ومصر، ولما قدم البخاري نيسابور
 . من العلما  من أهل الحديث وغيرهم

 . هل إحدى وستين ومائتين، عن سبا وخمسين سنة 261هوف  ف  نيسابور سنة 
 . وقد خلّف علماً كثيراً ف  مؤلفاهه، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً 

 فائدهان :
 :  الفائدة الأول 
: صحيح البخاري، ومسلم جميا ما صح عن الرسول صلّ  الله عليه الصحيحان  لم يستوعب

وسلّم، بل ف  غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها، قال النلووي: إنملا قصلد البخلاري ومسللم 
جما جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف ف  الفقه جما جملة من مسائله، لا أنه يحصر 

الذي هركاه، أو هركه أحدهما ما صحة إسناده ف  الظاهر جميا مسائله، لكن إذا كان الحديث 
أصلاً ف  بابه، ولم يخرجا له نظيراً، ولا ما يقوم مقامه؛ فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه عل  
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نسياناً، أو إيثاراً لترك الٕاطالة، أو رأيلا أن غيلره ويحتمل أنهما هركاه ( ل 93) ل إن كانا روياهعلة 
  . اهل. ه، أو لغير ذلكمما ذكراه يسد مسد

 : الفائدة الثانية
أصح الكتب المصنفة ف  الحديث فيما ذكراه  اهفق العلما  عل  أن صحيح  البخاري ومسلم
: لا يتفقان عل  حديث إلا يكون صلحيحاً للا  متصلاً، قال شيخ الٕاسلام ابن هيمية رحمه الله

قطعيًّلا أن النبل  صللّ  اللله عليله  : جمهور متونهما، يعلم أهل الحديث علملاً  . وقال ريب فيه
 . اهل. وسلّم قالها

هذا وقد انتقد بعض الحفاظ عل  صاحب  "الصحيحين" أحاديث نزلت عن درجة ملا الْتزملاه، 
هبلغ مائتين وعمرة أحاديث، اشتركا ف  اثنين وثلاثين منها، وانفلرد البخلاري بثمانيلة وسلبعين، 

 . وانفرد مسلم بمئة
: جمهور ما أنكر عل  البخاري، مما صححه يكون قوله فيه ( 94) ن هيميةقال شيخ الٕاسلام اب

راجحاً عل  من نازعه، بخلاف مسلم فٕانه نوزع ف  أحاديث خرجها، وكان الصلواب ملا ملن 
وحلديث "صللاة الكسلوف  : "خلق اللله التربلة يلوم السلبت" نازعه فيها، ومثّل لذلك بحديث

 .( 95)بثلاث ركوعات وأربا" 
 : ا انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصلوقد أجيب عم

: فقال ابن حجر العسقلان  فل  مقدملة "فلتح البلاري" : للا ريلب فل  هقلديم  أما المجمل /1
البخاري ثم مسلم عل  أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن ف  معرفة الصحيح والمعلل، 

لتصلحيحهما، وللا ريلب فل  : فبتقدير هوجيه كلام من انتقد عليهملا يكلون قولله معارقلاً  قال
 . . اهل هقديمهما ف  ذلك عل  غيرهما، فيندفا الاعتراض من حيث الجملة

: فقد أجاب ابن حجر ف  المقدمة عّما ف  "صحيح البخاري" جواباً مفصلاً  وأما المفصل /2
عن كل حديث، وألّف الرشيد العطار كتاباً ف  الجواب عما انتقد علل  مسللم حلديثاً حلديثاً، 

.................... 
( يبدوا والله أعلم أن الجملة الاعتراقية غير صحيحة، لأن الكلام عما لم يروياه، وبعد الرجوع إلل  هلدريب 93

طبعة دار العاصمة، هبين أن السيوط  ذكر الجملة السابقة  1/133الراوي للسيوط  للاطلاع عل  كلام النووي ج 
 أن يذكر ما بين المرطتين الاعتراقيتين، فالله أعلم بالصواب . من غير

 ( .8/73) ( و17/236) ( و1/256) ( انظر : مجموع الفتاوى94
 ( ظاهر كلام الميخ أنه يضعفها .95
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: إنله قلد أفلرد كتابلاً لملا قلعف ملن أحاديلث  ل العراق  ف  "شلرح ألفيتله" فل  المصلطلحوقا
 . . اهل عليه، ففيه فوائد ومهمات"الصحيحين" ما الجواب عنها، فمن أراد الزيادة ف  ذلك فليقف 

 : سنن النسائ  /3
ره فل  كتلاب "السلنن ألف النسائ  رحمه اللله كتابله "السلنن الكبلرى" وقلمنه الصلحيح، والمعللول، ثلم اختصل

الصغرى"، وسماه "المجتب "، جما فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بملا ينسلب إلل  روايلة 
 . النسائ  من حديث

ملن  -و"المجتب " أقل السنن حديثاً قعيفاً، ورجلاً مجروحاً ودرجته بعد "الصلحيحين"، فهلو 
لفله فل  الرجلال، قلال مقدم عل  "سنن أب  داود والترمذي"؛ لملدة هحلري مؤ -حيث الرجال 

: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي هجنب النسائ  إخراج  الحافظ ابن حجر رحمه الله
 حديثه، بل هجنب إخراج حديث جماعة ف  "الصحيحين". اهل.

 . وبالجملة فمرط النسائ  ف  "المجتب " هو أقوى المروط بعد "الصحيحين"
؛ نسبة إل  يّ وِ سَ : النَّ  ن شعيب بن عل  النسائ ، ويقالهو أبو عبد الرحمن أحمد ب : النسائ * 

 . نسأ بلدة ممهورة بخراسان
، ف  نسأ، ثلم ارهحلل فل  طللب الحلديث، وسلما ملن أهلل الحجلاز وخراسلان 215ولد سنة 

وغيرها، وأقلام بمصلر طويللاً، وانتملرت مصلنفاهه فيهلا، ثلم ارهحلل إلل   (96) والمام والجزيرة
 . وثمانين سنة، ف  الرملة ف  فلسطين عن ثمان 303ة، وهوف  سنة دممق، فحصلت له فيها محن

 . وقد خلف مصنفات كثيرة ف  الحديث والعلل، فرحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً 
أربعلة آللاف وثمانمائلة حلديث، انتخبله مؤلفله ملن  4800هلو كتلاب يبللغ  : ن أب  داود* سن

: ذكلرت فيله الصلحيح، وملا  لأحكام وقالخمسمائة ألف حديث، واقتصر فيه عل  أحاديث ا
. وما كان ف  كتاب  هذا فيه وهن شديد بينته، ولليس فيله علن رجلل متلروك  يمبهه وما يقاربه

الحديث ش  ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصلح ملن بعلض، والأحاديلث التل  
 . اهل. وقعتها ف  كتاب "السنن" أكثرها مماهير

: الصلالح للاعتبلار دون الاحتجلاج فيململ الضلعيف،  مل أن يريد بصالح: يحت قال السيوط 
 : وما سكَت عنه فهو حسن، فٕان صح هذا فلا إشكال لكن ذكر ابن كثير أنه ُيروى عنه أنه قال

: فعلل   : صالح للاحتجاج، وقال ابن الصلاح : فلا إشكال ف  أن المراد بصالح . أي . اهل

.................... 
 ( أي مابين دجلة والفرات .96
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، ولا نص عل  صحته أحد؛ لقاً وليس ف  أحد الصحيحيناً مطهذا ما وجدناه ف  كتابه مذكور
: وكلان أبلو داود يخلرج الٕاسلناد  . وقلال ابلن منلده . اهلل عرفنا أنه من الحسن عند أبل  داود

 . . اهل الضعيف إذا لم يجد ف  الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال
لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرقه  بين الفقها  لأنه كان جامعاً  وقد اشتهر سنن أب  داود

عل  الٕامام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثن  عليله ابلن القليم ثنلاً  بالغلاً فل  مقدملة 
 .( 97) "ههذيبه"

تان ، ولد فل  سجسلتان سلنة سْ جِ هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السَّ  : أبو داود* 
أهل العراق والمام ومصر وخراسان، وأخلذ علن هلل، ورحل ف  طلب الحديث وكتب عن 202

  . أحمد بن حنبل، وغيره من شيوخ البخاري ومسلم
هللل 275هوف  فل  البصلرة سلنة ، أثن  عليه العلما  ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع

وقد خلف علماً كثيراً ف  مؤلفاهه، رحمه الله، وجلزاه علن المسللمين ، عن ثلاث وسبعين سنة
 . اً خير
 : سنن الترمذي/ 5

، ألفه الترمذي رحمه الله عل  أبواب الفقه، وأودع اشتهر أيضاً باسم جاما الترمذي هذا الكتاب
فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبيناً درجة كل حديث ف  موقعه ملا بيلان وجله الضلعف، 

 لللالعبلاً فل  وغيرهم، وجعل ف  آخره كتاواعتن  ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة 
 . جما فيه فوائد هامة

: وجميا ما ف  هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلما  ما خلا  قال
: حديث ابن عبام أن النب  صلّ  الله عليه وسلّم جما بلين الظهلر والعصلر بالمدينلة  حديثين

جلدوه، فٕان عاد ف  الرابعة : "إذا شرب فا . وحديث والمغرب والعما  من غير خوف ولا سفر
 .( 98) . اهل فاقتلوه"

.................... 
 للٕامام الحافظ ابن القيم . ( ههذيب السنن97
ه الله هعال  بمقتض  حديث ابن عبام ف  الجما فأجاز الجما : بل أخذ الٕامام أحمد رحمقال ابن عثيمين ( 98

بين الظهر والعصر وبين المغرب والعما  للمرض ونحوه، وقد سئل ابن عبام رق  الله عنهما لَِم فعل رسول الله 
صل  الله عليه وسلم ذلك ؟ فقال : أراد أن لا يحرج أمته، فدل عل  أنه كلما لحق الأمة حرج ف  هرك الجما ، 
جاز الجما . وأما حديث قتل شارب الخمر ف  الرابعة فقد أخذ به بعلض العلملا ، فقلال ابلن حلزم : يقتلل فل  
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وقد جا  ف  هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثيلة ملا لليس فل  غيلره، واستحسلنه علملا  
 . الحجاز والعراق وخراسان حين عرقه مؤلفه عليهم

.  : اعللم أن الترملذي خلرج فل  كتابله الصلحيح والحسلن والغريلب هذا وقد قلال ابلن رجلب
ئب الت  خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما ف  كتاب الفضائل، ولكنه يبيِّن ذلك غالباً، والغرا

ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب، متفق عل  اههامه بٕاسناد منفرد، نعم قد يخرج عن سيئ 
 . الحفظ، ومن غلب عل  حديثه الوهن، ويبيِّن ذلك غالباً، ولا يسكت عنه اهل

 : الترمذي* 
م  الترمذي، ولد ف  هرمذ مدينة بطرف جيحون، لَ السُّ  ةَ رَ وْ س  محمد بن عيس  بن سَ هو أبو عي

 هل فطاف بالبلاد، وسما من أهل الحجاز والعراق وخراسان.209سنة 
 -أي البخلاري  -اهفقوا عل  إمامته وجلالته حت  كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه ملا أنله 

 . من شيوخه
عن سبعين عاماً، وقد صنف هصانيف نافعة ف  العلل وغيرها، رحمه هل 279هوف  ف  هرمذ سنة 

 . الله، وجزاه الله عن المسلمين خيراً 
 : سنن ابن ماجه /6

لاثمائة وأربعلة آللاف حلديث كتاب جمعه مؤلفه مرهباً عل  الأبواب يبلغ نحو واحد وأربعين وث
ول الحلديث )الأمهلات كتلب أصل والممهور عند كثير من المتأخرين أنه السادم من (4341)

، حت  كان من الممهور إلا أنه أقل رهبة من السنن، سنن النسائ  وأب  داود والترمذي الست(
: لليس اللأمر فل  ذللك علل   أن ما انفرد به يكون قعيفاً غالباً إلا أن الحلافظ ابلن حجلر قلال

:  اهل، وقال الذهب إطلاقه باستقرائ ، وف  الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. 
: إنه هفرد بٕاخراج الحديث عن رجال  . اهل، وقال السيوط  فيه مناكير وقليل من الموقوعات

 . لا هعرف إلا من جهتهممتهمين بالكذب، وسرقة الأحاديث، وبعض هلك الأحاديث، 
وأكثر أحاديثه قد شاركه ف  إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم، أو بعضلهم، وانفلرد علنهم 

( كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق  1339تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف حديث )ب
 . رحمه الله

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

الرابعة بكل حال، وقال شيخ الٕاسلام ابن هيمية : يقتل عند الحاجة إل  قتله، إذا لم ينته النام بدونه، وعل  هذا 
 فلا إجماع عل  هرك العمل بالحديثين .
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 : ابن ماجه* 
ع  مولاهم بَ الرَّ  ه بالها  الساكنة ويقال بالتا  لجَ هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ما

رهحل ف  طلب الحديث إل  اللري هل، وا209ولد ف  قزوين )من عراق العجم( سنة ، القزوين 
هلل 273هلوف  سلنة ، والبصرة والكوفة وبغداد والمام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها

 . عن أربا وستين سنة
 . له عدد من التصانيف النافعة، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً 

 . مسند الٕامام أحمد* 
 . ة بعد "الصحيحين" و"السنن"المحدثون جعلوا المسانيد ف  الدرجة الثالث

ومن أعظم المسانيد قدراً وأكثرها نفعاً: "مسند الٕامام أحمد"، فقد شهد لله المحلدثون قلديماً 
:  وحديثاً بأنه أجما كتب السنة، وأوعاها، لما يحتاج إليه المسلم ف  دينه ودنياه، قال ابن كثير

: جمعنا أبل  أنلا،  ه، وقال حنبللا يوازي "مسند أحمد" كتاب مسند ف  كثرهه وحسن سياقاه
: هذا الكتاب جمعته من أكثر من  وصالح، وعبد الله، فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا، وقال

سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّ  الله 
: هذا القول  . لكن قال الذهب  عليه وسلّم فارجعوا إليه، فٕان وجدهموه وإلا فليس بحجة. اهل

منه عل  غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية ف  "الصحيحين" و"السلنن" واللأجزا  ملا هل  فل  
 . . اهل المسند

وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه، وهعرف بزوائد عبد الله، وزاد فيله أيضلاً 
 . ن أبيه زيادات عن غير عبد الله وأبيهأبو بكر القطيع  الذي رواه عن عبد الله ع

( أربعلين أللف حلديث، وبحلذف المكلرر 40000ويبلغ عدد أحاديث المسلند بلالمكرر نحلو )
 . ( ثلاثين ألف حديث30000)

 : آرا  العلما  ف  أحاديث المسند
 : للعلما  ف  أحاديث المسند ثلاثة آرا 

 . أن جميا ما فيه من الأحاديث حجة الأول :
أن فيه الصحيح والضعيف والموقوع، وقد ذكر ابن الجوزي ف  "الموقوعات" هسعة  :الثان  

 . وعمرين حديثاً منه، وزاد العراق  عليها هسعة أحاديث، وجمعها ف  جز 
أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس فيله موقلوع، وقلد ذهلب  الثالث :

ب  والحلافظ ابلن حجلر والسليوط ، وقلال شليخ إل  هذا القول شيخ الٕاسللام ابلن هيميلة واللذه
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الٕاسلام: شرط أحمد ف  "المسند" أقوى من شرط أب  داود فل  "سلننه"، وقلد روى أبلو داود 
عللن رجللال أعللرض عللنهم فلل  "المسللند"، وقللد شللرط أحمللد فلل  "المسللند" أن لللا يللروي عللن 

د الله وأبو بكر المعروفين بالكذب عنده، وإن كان ف  ذلك ما هو قعيف، ثم زاد عليه ابنه عب
القطيع  زيادات، قمت إليه، وفيها كثير من الأحاديث الموقوعة فظن من للا عللم عنلده أن 

 .( 99) ذلك من رواية أحمد ف  مسنده . اهل
: إن فيه  وبما ذكره شيخ الٕاسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآرا  الثلاثة، فمن قال

ل بأن جميا ما فيه حجة؛ لأن الضعيف إذا صار حسناً لغيره الصحيح والضعيف، لا يناف  القو
 . القطيع : إن فيه الموقوع حمل عل  ما ف  زيادات عبد الله وأب  بكر  يكون حجة، ومن قال

ذكلر فيله  : القلول المسلدد فل  اللذب علن المسلند، وقد صنف الحافظ ابن حجر كتاباً سلماه
أقاف إليها خمسة عمر حديثاً، مما ذكلره ابلن الأحاديث الت  حكم العراق  عليها بالوقا، و

الجوزي ثم أجاب عنها حديثاً حديثاً، وعقب السيوط  عليه بما فاهه مما ذكلره ابلن الجلوزي، 
هلذا وقلد هنلاول العلملا  هلذا المسلند  ،الذيل الممهلد:  وه  أربعة عمر حديثاً ف  جز  سماه

الفلتح الربلان  : ، وملن أحسلنها بالتصنيف عليه ما بين مختصر لله، وشلارح، ومفسلر، ومرهلب
الذي ألفه أحملد بلن عبلدالرحمن البنلا، الملهير  ند الٕامام أحمد بن حنبل الميبان ،لترهيب مس

: قسلم القياملة  وآخرهلا ،: قسلم التوحيلد وأصلول اللدين بالساعاه ، جعلله سلبعة أقسلام أولهلا
أمان  بلوغ العليه سماه :  سناً، وأهمه بوقا شرحوأحوال الآخرة، ورهبه عل  الأبواب هرهيباً ح

ا مللن النللاحيتين الحديثيللة مللن أسللرار الفللتح الربللان  ، وهللو اسللم مطللابق لمسللماه فٕانلله مفيللد جللدًّ
 . والفقهية، والحمد لله رب العالمين

 : أحمد بن حنبل* 
 بل الميبان  المروزي ثم البغدادي،هو الٕامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حن

ثم حمل إل  بغداد وهو رقيا، وقيل: ولد ف  بغداد، نمأ يتيماً وطاف هل ف  مرو 164ولد سنة 
بالبلاد والآفاق؛ لطلب الحديث فسما من ممايخ العصر ف  الحجاز والعراق والملام والليمن، 

 . وعن  عناية عظيمة بالسنة والفقه حت  عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم
: خرجت من العراق، فما رأيلت رجللاً  مافع وقد أثن  عليه العلما  ف  عصره وبعده، فقال ال

: أحملد  أفضل، ولا أعلم، ولا أورع، ولا أهق  من أحمد بن حنبل، وقال إسلحاق بلن راهويله
حجة بين الله وبين عبيده ف  أرقه، وقال ابن المدين : إن الله أيّد هذا الدين بأب  بكر الصديق 

.................... 
 ( .7/97سنة النبوية" )( انظر : "منهاج ال99
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: انتهت إليله  ه يوم المحنة، وقال الذهب رق  الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الل
 . اهل. الٕامامة ف  الفقه، والحديث، والٕاخلاص، والورع وأجمعوا عل  أنه ثقة حجة إمام

وقلد خللف للأملة علملاً كثيلراً، ومنهجلاً هل عن سلبعة وسلبعين عاملاً، 241سنة  هوف  ف  بغداد
 . قويماً، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً 

 . الم والمتعلمآداب الع* 
: العمل بما علم، فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالاً عليه، وحجة عليه  فائدة العلم وثمرهه

 .( 100) : "والقرآن حجة لك أو عليك" يوم القيامة، كما قال النب  صلّ  الله عليه وسلّم
نها ما هو مختص ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغ  مراعاهها، منها ما هو ممترك بينهما، وم

 . بأحدهما
 : فمن الآداب الممتركة

إخلاص النية لله؛ بأن ينوي بتعلمه وهعليمه التقرب إل  الله، بحفظ شريعته، ونمرها، ورفا  /1
الجهل عنه وعن الأملة، فملن نلوى بتعلمله العللم الملرع  شليئاً ملن اللدنيا؛ فقلد علرَّض نفسله 

 : يه وسلّم أنه قالللعقوبة، فف  الحديث عن النب  صلّ  الله عل
من هعلم علماً مما يبتغ  به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرقاً من الدنيا؛ لم يجد عرف "

 . الجنة يوم القيامة" يعن  ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
: "من طلب العلم؛ ليجاري به العلملا ، أو ليملاري بله السلفها ، أو يصلرف بله  وروي أنه قال

 . ه النام إليه؛ أدخله الله النار" رواه الترمذيوجو
َوالَّلِذيَن : } العمل بما علم؛ فمن عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يعلم، قال اللله هعلال  /2

ومن هرك العمل بما عللم؛ أوشلك أن يسللبه  [17ًى َوآَهاُهْم َهْقَواُهْم{ ]محمد:اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهد
فُوَن الَْكِلَم }:  ه هعال الله ما علم، قال الل َفِبَما نَْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُلُوَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحرِّ

ا ُذكُِّروا  [13بِِه{ ]المائدة: الآية َعْن َمَواِقِعِه َونَُسوا َحظّاً ِممَّ
معروف واحتمال التخلق بالأخلاق الفاقلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب، وبذل ال /3

 . الأذى، وغير ذلك من الأخلاق الت  يحمد عليها شرعاً، أو عرفاً سليماً 
اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة ف  المنطق  /4

 . والهيئة، وغير ذلك مما يذم عليه شرعاً، أو عرفاً سليماً 

.................... 
  ( رواه مسلم .100
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 : من الآداب المختصة بالمعلم
عل  نمر العلم بجميا الوسائل، وأن يبذله لمن طلبه بطلاقة وانمراح صدر، مغتبطاً  الحرص /1

بنعمة الله عليه بالعلم والنور، وهيسير من يرث علمه عنه، وليحذر كل الحذر من كتملان العللم 
ف  حال يحتاج النام فيها إل  بيانه، أو يسأله عنه مسترشد، فف  الحديث عن النب  صلّ  الله 

رواه  : "من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار" لّم أنه قالعليه وس
 . أحمد وأبو داود والترمذي

الصبر عل  أذى المتعلمين وسو  معاملتهم له؛ لينال بلذلك أجلر الصلابرين، ويعلّودهم علل   /2
تنبيه بحكمة عل  ما الصبر واحتمال الأذى من النام، لكن ما ملاحظتهم بالتوجيه والٕارشاد وال

 . أساؤوا به؛ لئلا هضيا هيبته من نفوسهم، فيضيا مجهوده ف  هعليمهم
أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغ  أن يكون عليه من دين وخلق، فٕان المعلم أكبر قدوة لتلميذه،  /3

 . وهو المرآة الت  ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه
م إل  هلاميذه، ومنا ما يحول دون ذلك، فيعتن  ببيان أن يسلك أقرب الطرق ف  إيصال العل /4

العبارة وإيضاح الدلالة، وغرم المحبة ف  قلوبهم؛ ليلتمكن ملن قيلادههم، وإصلغائهم لكلامله، 
 . واستجابتهم لتوجيهه

 : ومن الآداب المختصة بالمتعلم
لطرق الموصلة بذل الجهد ف  إدراك العلم، فٕان العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميا ا /1

إل  العلم. وف  الحديث عن النب  صلّ  الله عليه وسلّم أنه قال: "من سلك طريقاً يلتمس فيله 
 . علماً؛ سهل الله له به طريقاً إل  الجنة" . رواه مسلم

 البد  بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم ف  أمور دينه ودنياه، فٕان ذلك من الحكمة }و /2
ّّلَْباِب{ ]البقرةْن ُيْؤَت الْ م َّ اّْولُو اْلا كَُّر إِلا  . [269:  ِحْكَمَة َفَقْد اّْوهَِ  َخْيراً َكِثيراً َوَما َيذَّ
التواقا ف  طلب العلم بحيث لا يستكبر عن هحصيل الفائلدة ملن أي شلخص كلان، فلٕان  /3

التواقا للعلم رفعلة، واللذل فل  طلبله علز، وكلم ملن شلخص أقلل منلك فل  العللم ملن حيلث 
 . لة، وعنده علم ف  مسألة ليس عندك منها علمالجم

هوقير المعلم واحترامه بما يليق به، فٕان المعلم الناصح بمنزلة الأب، يغذي النفس، والقلب  /4
بالعلم، والٕايمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم، ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا هقصير، ويسأله 

حدي أو المستكبر، وليتحمل من معلمه ما قد يحصل سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المت
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من جفا  وغلظة وانتهار. لأنه ربما يكون متأثراً بأسباب خارجيلة، فللا يتحملل ملن الملتعلم ملا 
 . يتحمله منه ف  حال الصفا ، والسكون

الحرص عل  المذاكرة والضبط وحفظ ما هعلمه ف  صلدره أو كتابله؛ فلٕان الٕانسلان عرقلة  /5
 : وقد قيل ، ا لم يحرص عل  ذلك نس  ما هعلمه وقاع منهللنسيان، فٕاذ

 قيد صيودك بالحبال الواثقة  العلم صيد والكتابة قيده
 وهتركها بين الخلائق طالقة  فمن الحماقة أن هصيد غزالة

وليعتن بحفظ كتبه من الضلياع وصليانتها ملن الآفلات، فٕانهلا ذخلره فل  حياهله، ومرجعله عنلد 
 . حاجته
ويحتوي عل  مقرر السنة الثانية الثانوية    القسم الثان  من كتاب مصطلح الحديثهنا انتهوإل  

 . ف  المعاهد العلمية
: محمد بن صالح العثيمين ف  يلوم الخمليس الموافلق للسلادم  وبه هم الكتاب عل  يد مؤلفه
 .( 101) هل ست وهسعين وثلاثمائة وألف1396عمر من شهر ربيا الآخر سنة 

بنعمته هتم الصالحات، وصل  الله وسلم عل  نبينا محمد وعل  آله وأصحابه والحمد لله الذي 
 . والتابعين لهم بٕاحسان إل  يوم الدين

 
 
 

.................... 
( وكذلك همت التعليقات عل  هذا المتن، فأسأل الله أن ينفا بها ويبارك، وأن يجعل هذا المجهود خالصا 101

 لوجهه الكريم، اللهم آمين، قاله أبو عمر الحنبل  . 


