
)نسخة خاصة(
املقامة) ٢٨(بالدورة العلمية 

ميةيف جامع شيخ اإلسالم ابن تي
هـ١٤٤٤لعام 

:ـة/اسم الطالب



.الرواة-١

.ِصيَغ األداء-٢

=Ô‹È¡·‹Ï‡È—Îgÿ^=

اُل القواعد التي يُعَرف بهـا أحـو 

.السند واملتن
ÊÕÍà≈j=

ÊjÑÛ_Ã= معرفــة املقبــول واملــردود مــن

.األحاديث

هو الشيخ عمر بن الشيخ محمـد

َرف لـه ، وال تُعالبيقونيبن فتوح 

.ترجمة

fi¿_·ÿ^=

fi¡·ÿ^=بيتًا٣٤مخترص يف -١.

نوًعا مـن ٣٢اقتُِرص فيه عىل -٢

.أنواع علوم الحديث

ــواع -٣ ــىل رسد األن ــتمل ع اش

.وتعاريفها

.دئيفتح شهية الطالب املبت-٤

.لقي عناية من أهل العلم-٥

.املتنسلسلة الرواة املوصلة إىل Ñ·åÿ^=

±ª^= مما ينتهي إىل السند من الكال.

ذو قوانَ� تَُحدْ : علُم الحديث

يُدَرى بها أحواُل متٍن وَسنَدْ 

:واملقصـودُ ، املوضوعُ فذاِنك 

أن يُعَرف املقبـوُل واملردودُ 

):٧-٦(» نظم الدُّرر«قال السيوطي يف 

ÑÛ_ÃË=pÍÑ•^=yŸ�î‹Êj=pÍÑ•^=Ê·‹=ŒÿakÍ=_‹=

}àêÿ^=Ô‹Ñ—‹=

:ويشتمل عىل

٢

ْرقاني«، )٢٢٣(للدمياطي » صفوة امُلَلح«: انظر مـع حاشـية » رشح الزُّ

).٢٢٨، ٢١ص(األْجُهوري



}àêÿ^=Ô‹Ñ—‹=

:»صحيحه«يفالبخاريقال

بَ�،بناللهعبدالُحَميديحدثنا :قالاألنصاري،سعيدبنيحيىحدثنا:قالسفيان،حدثنا:قالالزُّ

اصبنَعْلَقمةسمعأنهالتَّيْمي،إبراهيمبنمحمدأخربني الخطاببنعمرمعتُ س:يقولاللَّيثي،وقَّ

كانتمنفنوى،ماامرئلكلوإنمابالنيات،األعمالإنما«:يقولملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولسمعتُ :قالاملنربعىل

.»إليههاجرماإىلفهجرتهينكحها،امرأةإىلأويصيبها،دنياإىلهجرته

املتن= اللون الرمادي السند ،  = اللون األزرق 

:ايلميِّز الَسنَد واملتن يف املثال الت): ١(تدريب * 

٣



fi¿_·ÿ^=Ô‹Ñ—‹=

!=Ñ›•^=

=:·ÿ^=Ÿƒ=Ó˙îÿ^ملسو هيلع هللا ىلص

N=

O=

.)٢/٥٣٦(»الفوائدبدائع«يفالقيمابنذكرهوإجالله،حبهمعاملحمودمحاسنعناإلخبارهو:الحمدتعريف-

ياحيالعاليةأبيعنتعليًقا)٤٧٩٧قبل(البخاريذكرهاملالئكة،عندعليهثناؤه:ملسو هيلع هللا ىلصالنبيعىلاللهصالةمعنى- .الرِّ

٤



fi¿_·ÿ^=Ô‹Ñ—‹=

yŸ�îª^=

=Ñ•^FŒÍà≈kÿ^E

N=

O=

:يف كل نوع من أنواع علوم الحديث التي سيوردها شيئ�سيذكر الناظم

٥



yÎwîÿ^=

pÍÑ•^=fl_å–`=
FÊkráÉ=á_gkƒ_fE=

ŒÎ≈òÿ^= ‚å•^= yÎwîÿ^=

٦



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

٧



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

.أحوال الراوي طاعة اللهأن يكون أكثر: )العدالة(املراد بـ-

.التحقق من صدق الراوي واألمن من كذبه: يف الراويسبب اشرتاطها-

٨



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

.أن يكون الضبط يف أعىل درجاته: )تمام الضبط(املراد بـ-

.هو أن يغلب عىل الظنِّ عدم خطأ الراوي يف الحديث: يف الراويسبب اشرتاطه-

٩



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

ثقة

.هو العدل الضابط: )الثقة(املراد بـ-

١٠



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

.فوقهأن يكون كل راٍو قد سمع الحديث ممن: )اإلسناداتصال(املراد بـ-

.هو الجهل بحال الراوي الساقط يف حال انقطاع اإلسناد: يف الراويسبب اشرتاطه-

١١



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:إسنادهاتصلمامثال

:)٧٤٢١(»صحيحه«يفالبخاريُّ قال

كمالبنأنسسمعت:قال،طهمانبنعيىسحدثنايحيى،بنخالدحدثنا

.الحديث»...جحشبنتزينبَ يفالحجابآيةنزلت«:يقول

سمعتُ -حدثنا 

تفيد االتصال

١٢



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:إسنادهيتصللممامثال

:)١٠(»املراسيل«يفداودأبوقال

وجدملسو هيلع هللا ىلصلنبياأنالزهري،عنُعَقيل،عناللَّيث،أخربناسعيد،بنقتيبةحدثنا

.فانرصفدًما،ثوبهيف

ملسو هيلع هللا ىلصالزهري تابعي لم يُدِرك النبي 

يفيد االنقطاع

١٣



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

.هو مخالفة الثقة ملن هو أوثق أو للجماعة من الثقات):الشذوذ(املراد بـ-

١٤



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

شاذ

الشيخ

ثقةأوثق

املاء قسماناماملاء ثالثة أقس

:تقريبيمثال*

حه شيُخهما يف املاء؛ أهـو قسـمان أ م ثالثـة اختلف اثنان يف القول الذي رجَّ

أقسام؟

ح ) األوثق(األنبه فروى الطالب - .يةالقسمة الثالثعن شيخه أنه رجَّ

ح ) ثقة(األقل نباهة وروى الطالب - .ائيةالقسمة الثنعن شيخه أنه رجَّ
محفوظ

١٥



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

.هو سبب خفي يقدح يف صحة الحديث مع أن ظاهره السالمة):العلة(املراد بـ-

١٦



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

.خطأالتحقق من عدم وقوع الثقة يف ال):السالمة من الشذوذ والعلة(املقصود من اشرتط -

١٧



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:الصحيحالحديثمثال

نن«يفالدراميُّ قال :)٢٨٧٦(»السُّ

دعبعن،األحولعاصمأنبأنا،هارونبنيزيدأخربنا

ِجسبنالله :قالسافرإذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان:قالَرسْ

.»...السفرَوْعثاءمنبكأعوذإنياللهم«

:يُنظر إىل الحديث من ثالث جهات* 

.الرواة وضبطهمالتحقق من عدالة) ١(

.التحقق من اتصال اإلسناد) ٢(

.لةالتحقق من سالمة الحديث من الشذوذ والع) ٣(

١٨



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:الصحيحالحديثمثال

نن«يفالدراميُّ قال :)٢٨٧٦(»السُّ

عن،األحولعاصمأنبأنا،هارونبنيزيدأخربنا

ِجسبناللهعبد إذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان:قالَرسْ

.»...رالسفَوْعثاءمنبكأعوذإنياللهم«:قالسافر

التحقق من عدالة الرواة وضبطهم) ١(

»ثقة متقن عابد«: يزيد بن هارون-

.»ثقة«: عاصم األحول-

ِجسعبد الله بن - .»صحابي«: َرسْ

١٩



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:الصحيحالحديثمثال

نن«يفالدراميُّ قال :)٢٨٧٦(»السُّ

عن،األحولعاصمأنبأنا،هارونبنيزيدأخربنا

ِجسبناللهعبد إذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان:قالَرسْ

.»...رالسفَوْعثاءمنبكأعوذإنياللهم«:قالسافر

التحقق من اتصال اإلسناد) ٢(

أخربنا

أنبأنا

عن

التفيد االتص

التفيد االتص

ها تحمل ال تفيد اتصاًال وال انقطاًعا، لكن
.هنا عىل االتصال

٢٠



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:الصحيحالحديثمثال

نن«يفالدراميُّ قال :)٢٨٧٦(»السُّ

عن،األحولعاصمأنبأنا،هارونبنيزيدأخربنا

ِجسبناللهعبد إذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان:قالَرسْ

.»...رالسفَوْعثاءمنبكأعوذإنياللهم«:قالسافر

صيغ األداء

دالة عىل االتصال

اأخربن-حدثنا -سمعت 

دالة عىل االنقطاع

أُخِربتُ -أُنِبئُت -بلغني 

ال تدل عىل اتصال
وال انقطاع

قال-عن 

:برشط�
.أن ال يكون الراوي مدلًسا-١
.ممن فوقهسماعهيثبثأن -٢

تُحَمل عىل االتصال

٢١



yÎwîÿ^=

yÎwîÿ^=pÍÑ•^=

Ÿ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^Ô= =‚‹=Ô‹˙åÿ^
ÖËÜêÿ^= É_·ãˇ^=€_îj^= ^àÿ^=ægó=fl_µÌË= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

:الصحيحالحديثمثال

نن«يفالدراميُّ قال :)٢٨٧٦(»السُّ

عن،األحولعاصمأنبأنا،هارونبنيزيدأخربنا

ِجسبناللهعبد إذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان:قالَرسْ

.»...رالسفَوْعثاءمنبكأعوذإنياللهم«:قالسافر

ةالتحقق من السالمة من الشذوذ والعل) ٣(

ÔŸ≈
ÿ^Ë

=ÖË
Üê

ÿ^=
Œê

‘
=

”à�ÿ^=∆∏=

Â·Îf=Ô‡â^Èª^_=

تصــحيح الحــديث مــن أحــد األئمــة -
.لة عنهيفيد نفي الشذوذ والعاملعتربين

.»صحيحه«يف مسلمخرجه الحديث أ-

لةيفيد سالمته عنده من الشذوذ والع-

٢٢



‚å•^=

È�k�ã^=�øËàêÿ^=ÌÜÿ^=�‚�å�•^=ËÃ==˘d=�ægòÿ^=�€_›‘_�Õ�~=�È�ÂÃ=

ApÍÑ•^=i_—ÿ̀ =fi¡‡=@Ïfà≈ÿ̂ =Ñ‹_v=Ïf˚=

.خفَّ ضبُطههو ما جمع رشوط الصحيح، إال أن فيه راويًا : الحسن

‚å•^=pÍÑ•^=

ÔŸ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^= Üêÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^ÖË= É_·ãˇ^=€_îj^= ægóÌË^àÿ^= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=
لم يذكرهما الناظم

٢٣



‚å•^=

.خفَّ ضبُطههو ما جمع رشوط الصحيح، إال أن فيه راويًا : الحسن

:الحسنمثال

نن«يفداودأبوقال :)٢٠٤٢(»السُّ

ثنا ،افعٍ نبناللهعبدعىلقرأتُ ،صالحٍ بنأحمدحدَّ

هريرةأبينع،املْقُربيِّ سعيدٍ عن،ذئٍب أبيابنُ أخربني

»...قبوًرابيوتكمتجعلواال«:ملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولقال:قال

.الحديث

:قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة* 

لكنمشاه�،ثقاتٌ كلهمرواتهفإن؛حسنٌ إسنادٌ وهذا«

فيه-مالكصاحب-املدنيالفقيهالصائغنافعبنعبدالله

الغالبنوأوفقهه،عدالتهيفخالفالإذحديثه؛يفيقدحالل�ٌ 

منعَرفيُ مماالحديثهذاثمأحيانًا،يغلطقدلكنالضبُط،عليه

.»يُنَكرمماليسحفظه،
)٢/١٧٠(اقتضاء الرصاط املستقيم 

صدوق

٢٤



‚å•^=

تنبيه
.»لغ�هالصحيح«ويُسمىالصحةدرجةإىليرتقيفإنهطرقه؛تعددتإذاالحسن*

.»هلغ� الحسن«ويُسمىالُحْسن،درجةإىليرتقيفقدطرقهتعددتإذاخفيًفا؛ضعفهكانماوكذلك*

الصحيح لغ�هالحسن

ق
طر

 ال
دد

تع

الحسن لغ�هخفيف الضعف

٢٥



ŒÎ≈òÿ^=

.َقُرص عن رتبة الحسنهو ما : الضعيف

.هو ما فقد رشًطا من رشوط القبول: الضعيف بعبارة أخرى

تعريف الناظم

.املوضوع-املرتوك-امُلنَكر-امُلدَرج-امُلضطِرب-امُلعلَّل-املقلوب-الشاذ-امُلدلَّس-امُلعَضل-املنقطع-امُلرَسل-امُلبَهم

ŒÎ≈òÿ^=ŒÍà≈j= N=

·ÿ^=Ω=ÓÉá^Èÿ^=Êƒ^È‡`fi¡ O=

٢٦



pÍÑ•^=fl_å–`ÊkráÉ=á_gkƒ_f=

pÍÑ•^=fl_å–`=
FÊkráÉ=á_gkƒ_fE=

ŒÎ≈òÿ^= ‚å•^= yÎwîÿ^=
لبسند متصتامُّ الضبط ما رواه عدل 

وسلم من الشذوذ والعلة
ما فقد رشًطا من رشوط القبول لبسند متصخفَّ ضبطه ما رواه عدل 

وسلم من الشذوذ والعلة

املقبول

الصحيح لغ�هالحسن

ق
طر

 ال
دد

تع
الحسن لغ�هخفيف الضعف

٢٧



pÍÑ•^=fl_å–`ÊkráÉ=á_gkƒ_f=

yÎwîÿ^=

ÔŸ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^= Üêÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^ÖË= É_·ãˇ^=€_îj^= Ê�gó=fl_µ= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

كماله: أيأن يكون أكثر حاله طاعة الله

:املقصود من هذا الرشط
التحقق من صدق الراوي

واألمن من كذبه

:املقصود من هذا الرشط
م أن يغلب عىل الظنِّ عد

خطأ الراوي يف الحديث

ثقة

أن يكون كل راٍو قد سمع
الحديث ممن فوقه

مخالفة الثقة ملن هو أوثق
أو للجماعة من الثقات

سبب خفي يقدح يف صحة 
الحديث مع أن ظاهره السالمة

:املقصود من هذا الرشط
الجهل بحال الراوي الساقط
من حيث العدالة والضبط

:املقصود من هذين الرشط�
التحرز من أخطاء الثقات

٢٨



pÍÑ•^=fl_å–`ÊkráÉ=á_gkƒ_f=

‚å•^=

ÔŸ≈ÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^= Üêÿ^=‚‹=Ô‹˙åÿ^ÖË= É_·ãˇ^=€_îj^= Ê�gó=ÔÕ~= ÌË^àÿ^=Ôÿ^Ñƒ=

قصوره عن الكمال: أيأن يكون أكثر حاله طاعة الله

:املقصود من هذا الرشط
التحقق من صدق الراوي

واألمن من كذبه

:املقصود من هذا الرشط
م أن يغلب عىل الظنِّ عد

خطأ الراوي يف الحديث

صدوق

أن يكون كل راٍو قد سمع
الحديث ممن فوقه

مخالفة الثقة ملن هو أوثق
أو للجماعة من الثقات

سبب خفي يقدح يف صحة 
الحديث مع أن ظاهره السالمة

:املقصود من هذا الرشط
الجهل بحال الراوي الساقط
من حيث العدالة والضبط

:املقصود من هذين الرشط�
التحرز من أخطاء الثقات

٢٩



«È�—ª^Ë=«ÈÃàª^=

ملسو هيلع هللا ىلصهو ما أضيف إىل النبي 

pÍÑ•^=fl_å–`=
FÊÎÿd=œ_ò�Í=‚‹=á_gkƒ_fE=

«È�—ª^= œÈ–Èª^= «ÈÃàª^=
هو ما أضيف إىل التابعيهو ما أضيف إىل الصحابي

لو«:طالبأبيبنعيلقول
أيالدِّينكان أسفلمسحلكانبالرَّ

.»أعالهمنأوىلالخف

:رضبتانالتيمم«:الزهريقول
.»للذراع�ورضبةللوجه،رضبة

:قالالخطاببنعمرحديث
ماإنَّ «:يقولملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولسمعتُ 
»...بالنِّيَّاتاألعمال

٣٠



Ñ·åª^⁄îkª^Ë=

Ñ·åª^=

«ÈÃà‹= ⁄îk‹=

:املسندمثال

:)١(»صحيحه«يفالبخاريقال

ب�،بناللهعبدالُحَميديحدثنا سفيان،ثناحد:قالالزُّ

يأخربن:قالاألنصاري،سعيدبنيحيىحدثنا:قال

قاصو بنعلقمةسمعأنهالتَّيْمي،إبراهيمبنمحمد

املنربعىلالخطاببنعمرسمعت:يقولالليثي،

األعمالإنما«:يقولملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولسمعت:قال

.الحديث»...بالنيات

.قهفو ممنراوٍ كلسمعهماهو:املتصل*

.ملسو هيلع هللا ىلصالنبيإىلأضيفما:املرفوع*

٣١



⁄åŸåª^=

⁄åŸåª^=ŒÍà≈jهو ما تتابع رواته عىل صفة واحدة.

همالل:صالةكلدبريففقل،أحبُّكإني«:ملعاذملسو هيلع هللا ىلصالنبيقول
.»عبادتكوحسنوشكركذكركعىلأعني

هاللخلق«:وقال،ملسو هيلع هللا ىلصالقاسمأبوبيديشبَّك:هريرةأبيقول
.»...السبتيوماألرض

اإليمانحالوةالعبديجدال«:ملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولقال:قالأنسحديث
ه،خ�هبالقدريؤمنحتى هحلِوهورشِّ ملسو هيلع هللا ىلصاللهولرسوقبض،»وُمرِّ
ه،خ�هبالقدرآمنت«:وقال،لحيتهعىل .»هوُمرِّ حلِوهورشِّ

N=

Êƒ^È‡`=

ÏÿÈ–=

ÏŸ≈Ã=

ÏŸ≈ÃË=ÏÿÈ–

O=

٣٢



⁄åŸåª^=

Êÿ_o‹= P=١٩١ص(الحاكماللهعبدألبي)الحديثعلوممعرفة(كتابيفوردما(:

٣٣



hÍà…ÿ^= äÍä≈ÿ^= áÈÂêª^=

áÈÂêª^Ë=äÍä≈ÿ^=

É_v˝^=fl_å–`=
FÊ–àù=á_gkƒ_fE=

ما رواه واحدما رواه اثنانما رواه ثالثة فأكثر

٣٤



áÈÂêª^Ë=äÍä≈ÿ^=

:الغريبمثال

سمعت:يقول،يالليثوقاصبنعلقمةسمعأنه،التَّيْميإبراهيمبنمحمدأخربني:قال،األنصاريسعيدبنيحيىحديث

.الحديث»...بالنياتاألعمالإنما«:يقولملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولسمعت:قالاملنربعىلالخطاببنعمر

.علقمةإالعمرعنيروهلمالحديثهذا-
.إبراهيمبنمحمدإالعلقمةعنيروهولم-

.سعيدبنيحيىإالمحمدعنيروهولم-

.جماعةيحيىعنرواهثم-

=i_�¶^=‚f=à›ƒ

ÎŸÿ^=ñ_–Ë=‚f=Ô›—ŸƒÏo

Îkÿ^=fiÎ‰^àfd=‚f=Ñ›®Ï›

î‡˚^=ÑÎ≈ã=‚f=ÎÆÌá_=

^=‚f=!^=Ñgƒ◊á_gª= Îƒ=‚f=„_ÎÕãÔ·Î= ÑÍâ=‚f=É_π= ç‡`=‚f=÷ÿ_‹=
)١٩٠٧(مسلم  )١٩٠٧(ومسلم ) ١(البخاري  )١٩٠٧(ومسلم ) ٣٨٩٨(البخاري  )١٩٠٧(ومسلم ) ٥٤(البخاري 

٣٥



áÈÂêª^Ë=äÍä≈ÿ^=

:العزيزمثال

.»أجمع�والناسووالدهولدهمناليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنال«:قالملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولأنأنسحديث

=÷ÿ_‹=‚f=ç‡`=

hÎÂì=‚f=äÍä≈ÿ^=Ñgƒ=

ã=‚f=qá^Èÿ^=ÑgƒÑÎ≈=
)٤٤(مسلم 

ÎŸƒ=‚f=⁄Îƒ_5dÔ=
)٤٤(ومسلم ) ١٥(البخاري 

ÓÉ_k–=

4êf=‚f=ÑÎ≈ã=
)٨٨٥٩(األوسط 

Ôg≈è=
)٤٤(ومسلم ) ١٥(البخاري 

.صهيببنالعزيزوعبد،قتادة:أنسعنرواه-

.بش�بنوسعيدشعبة،:قتادةعنورواه-

.عيدسبنالوارثوعبدعلية،بنإسماعيل:العزيزعبدعنورواه-

.جماعةكلعنورواه-
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áÈÂêª^Ë=äÍä≈ÿ^=

:املشهورمثال

منينتزعهانتزاًعاالعلميقبضالاللهإن«:يقولملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولسمعت:قالالعاصبنعمروبناللهعبدحديث

.»العلماءبقبضالعلميقبضولكنالعباد،

=Ëà›ƒ=‚f=!^=Ñgƒ=

Ô›oÎ~=

ë›ƒ˚^=

ÌáÈoÿ^=
)٢٣٠١(األوسط 

•^=‚f=à›ƒfi’=

àÕ≈r=Èf`=

ÑÎ›•^=Ñgƒ=
)٢٦٧٣(مسلم 

äÿ^=‚f=ÓËàƒ4f=

‘=Ïf`=‚f=ÎÆ4o=

fl_ê‰=
)٢٤٠٦(الطياليس 

Ìà‰äÿ^=

à›≈‹=
)٦٨٩٦(أحمد 

ÉÈã˚^=Èf`=

yÍàè=Èf`=
)٢٦٧٣(مسلم 

ƒ=‚f=fl_ê‰ÓËà=

∆Î‘Ë=
)٢٦٧٣(مسلم 

â=‚f=É_πÑÍ=
)٢٦٧٣(مسلم 

Ôg≈è=
)٢٦٧٣(مسلم 

÷ÿ_‹=
)١٠٠(البخاري 
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‚�≈·≈ª^=

.من التدليساملعنِعنسالمة 

.ثبوت مالقاته ملن روى عنه

.»عن«بلفظُرِويالذيالحديثهو

:االتصالعىلاملحمولةالعنعنةمثال

:)٢٨٧٦(»السنن«يفالدراميقال

نع،األحولعاصمأنبأناهارون،بنيزيدأخربنا

ِجسبناللهعبد إذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان:قالَرسْ
»سفرالَوْعثاءمنبكأعوذإنياللهم«:قالسافر

.الحديث

ثبتو بالتدليس،يُعَرفلماألحولفعاصم*

.رسِجسبناللهعبدلقاؤه

:االنقطاععىلاملحمولةالعنعنةمثال

عمرانعنجريج،ابنحديثمن)١٩٣٤(»السنن«يفالدارقطنيأخرجهما

البزِّ ويف«:مرفوًعاذرأبيعنالحَدثان،بنأوسبنمالكعن،أنسأبيابن
.»صدقته

منيسمعلمجريجابن«:-)١٧١(»الكب�العلل«يفكما-البخاريقال*

.»أنسأبيبنعمران

منقطع،هذاعىلفالحديث«:)٢/٣٨٨(»واإليهامالوهم«يفالقطانابنوقال*

.»ُمدلِّسوهوعمران،حدثنا:يقللمجريجوابن

:برشط�صالاالتعىلوتُحَملانقطاًعا،والاتصاًال تفيدال

=ŒÍà≈j‚�≈·≈ª^ N=

=fi’vÔ·≈·≈ÿ^ O 

٣٨



fi�Âgª^=

.لرجأوفالن،:مثلإسناده،أوالحديثمتنيفيُسملممنهو

:)١٤(»السنن«يفداودأبوقال

عن،رجلعناألعمش،عنوكيع،حدثناحرب،بنُزَه�حدثنا

ثوبهيرفعالحاجة؛أرادإذاكانملسو هيلع هللا ىلصالنبيأنعمرابن

.األرضمنيدنوحتى

:)٨٣(»السنن«يفداودأبوأخرجهما

يا:فقال،ملسو هيلع هللا ىلصالنبيرجلٌ سأل:قالهريرةأبيحديثمن

فإناملاء،منالقليلمعناونحملالبحر،نركبإناالله،رسول

:ملسو هيلع هللا ىلصللهارسولفقالالبحر؟بماءأفنتوضأعطشنا،بهتوضأنا

.»ميتتهالحلماؤه،الطهورهو«

fi�Âgª^=ŒÍà≈j N=

Êƒ^È‡` O 

±ª^=fiÂg‹= É_·ãˇ^=fiÂg‹=

.املتنمبهم)٢(.اإلسنادمبهم)١(

يفضعاإلسناد الذي فيه راٍو مبهم ولم يتع�؛  : حكمه
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€â_·ÿ^Ë=Ïÿ_≈ÿ^=

€â_·ÿ^= Ïÿ_≈ÿ^=ادههو الذي َكثُر عدد رواة إسن.ههو الذي قلَّ عدد رواة إسناد.

:مثالهما

.الغنيمةمنغلَّ الذيالرجلقصةيفمرفوًعاهريرةأبيحديث

األيمانيفهأخرجألنهدرجت�؛الحديثهذايفالبخارينََزل»مالكعن«:قوله(:الثانياإلسنادعىلالكالميف)٧/٤٨٨(»الباريفتح«يفحجرابنقال

.)رجالثالثةُ املوضعهذايفمالكوب�وبينه،مالكعنأويسأبيبنإسماعيلعنوالنذور

العايل

النازل

:موضع�يفالبخاريأخرجه

:فقال،)٦٧٠٧(والنذوراأليمانكتابيف*

.هريرةأبيعنمطيع،ابنموىلالغيثأبيعنالدييل،زيدبنثورعن،مالكحدثني:قال،إسماعيلحدثنا

:فقال،)٤٢٣٤(املغازيكتابيف*

نيحدث:قالثور،حدثني:قال،أنسبنمالكعن،إسحاقأبوحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا

.هريرةأباسمعأنهمطيع،ابنموىلسالم

٤٠



œÈ–Èª^=

ملسو هيلع هللا ىلصهو ما أضيف إىل النبي 

pÍÑ•^=fl_å–`=
FÊÎÿd=œ_ò�Í=‚‹=á_gkƒ_fE=

«È�—ª^= œÈ–Èª^= «ÈÃàª^=
هو ما أضيف إىل التابعيهو ما أضيف إىل الصحابي

ملسو هيلع هللا ىلصهو من لقي النبي : الصحابي
مؤمنًا به ومات عىل اإلسالم

ي هو من لقي الصحاب: التابعي
مؤمنًا ومات عىل اإلسالم
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œÈ–Èª^=

؟»وعاملقط«و» املرفوع«ما البيت الذي ذكر فيه الناظم : سؤال* 

٤٢



⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

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

⁄ò≈ª^= ∆�—·ª^= ⁄ãàª^=
هو ما سقط من إسناده الصحابي

ملسو هيلع هللا ىلصهو ما رفعه التابعي إىل النبي 

هو ما لم يتصل عىل أي وجه كان انقطاعه
هو ما سقط من إسناده

عىل التوايلراويان فأكثر 

٤٣



⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

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

⁄ãàª^=
ملسو هيلع هللا ىلصهو ما رفعه التابعي إىل النبي 

:)١٠(»املراسيل«يفداودأبوقال:ذلكمثال

.فانرصفدًما،ثوبهيفوجدملسو هيلع هللا ىلصالنبيأنالزهريعنُعَقيل،عناللَّيث،أخربناسعيد،بنقتيبةحدثنا

.ملسو هيلع هللا ىلصالنبيإىلالحديثهذارفعوقدتابعي،فالزهري

٤٤



⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

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

∆�—·ª^=
هو ما لم يتصل عىل أي وجه كان انقطاعه

:)٩٩٥(»السنن«يفداودأبوقال:ذلكمثال

أن«،]ودمسعبناللهعبديعني[أبيهعن،عبيدةأبيعنإبراهيم،بنسعدعنشعبة،حدثناعمر،بنحفصحدثنا

.»الرضفعىلكأنهاألولي�الركعت�يفكانملسو هيلع هللا ىلصالنبي

بنعمروعن:شعبةقال،أبيهمنيسمعلمعبيدةأباألنمنقطع؛وهو«:)٢/٧٥٤(الحب�التلخيصيفحجرابنقال

.»ال:قالشيئا؟اللهعبدمنتذكرهل:عبيدةأباسألتمرة،

٤٥



⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

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

⁄ò≈ª^=
هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر عىل التوايل

:)٣/٤٢٢(»األم«يفالشافعيقال:ذلكمثال

ترشيًفاتالبيهذازداللهم«:وقاليديه،رفعالبيترأىإذاكانملسو هيلع هللا ىلصالنبيأنُجَريجابنعنسالم،بنسعيدأخربنا

فهمنوزدومهابًة،وتكريًماوتعظيًما هممنوكرَّمهرشَّ ايًماوتعظوتكريًماترشيًفااعتمرهأوحجَّ .»وبرًّ

لهكانوإنصحابيمنسماعٌ لهليسجريجابنألنمعضل؛حديثهذا«:)٥/٢٥٨(األفكارنتائجيفحجرابنقال

.»أكثرأواثنانملسو هيلع هللا ىلصالنبيوب�فبينهإدراك،
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∆�—·ª^= ⁄ò≈ª^= ⁄ãàª^= “Ÿ≈ª^=

⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

ŒÎ≈òÿ^=fl_å–`=
FÁÉ_·ãd=Ω=æ—åÿE=

‹=∆óÈ¥=ïk©=4»Ê·= É_·ãˇ^=à~b= É_·ãˇ^=`Ñkg‹=

هو ما سقط من مبتدأ إسناده 
ملسو هيلع هللا ىلصهو ما رفعه التابعي إىل النبيراٍو فأكثر ولو إىل آخر اإلسناد

هو ما سقط من إسناده راٍو 
أو أكثر ال عىل التوايل

هو ما سقط من إسناده
راويان فأكثر عىل التوايل

:له صورتان
.ما سقط منه واحد) ١(
ىل ما سقط منه اثنان فأكثر ال ع) ٢(

.التوايل

يتصلملماكليشملوهوأعم،بمعنىيُستعملقداملنقطع:تنبيه
.انقطاعهكانوجهأيعىل
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⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

Ï—Îg�j=€_o‹=

:)١(»صحيحه«يفالبخاريقال

ب�بناللهعبدالُحَميديحدثنا إبراهيمبنمحمدأخربني:قال،األنصاريسعيدبنيحيىحدثنا:قال،سفيانحدثنا:قال،الزُّ

إنما«:يقولملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولسمعت:قالاملنربعىلالخطاببنعمرسمعت:يقول،الليثيوقاصبنعلقمةسمعأنه،التَّيْمي

.الحديث»...بالنياتاألعمال

É_·ãˇ^=‚‹=œËÜ-^=yŸ�îª^=
املعلقالحميدي

املعلقسفيان+ الحميدي 

املرسلعمر بن الخطاب

املعضلالتيمي+ األنصاري 

املعضلعلقمة+ التيمي + األنصاري 

É_·ãˇ^=‚‹=œËÜ-^=yŸ�îª^=

املنقطعسفيان

املنقطعالتيمي+ سفيان 

املنقطععلقمة+ األنصاري 

املعلقاإلسناد كامالً 

املعضلمةعلق+ التيمي + األنصاري + سفيان 

٤٨



⁄ò≈ª^Ë=∆�—·ª^Ë=⁄ãàª^=

ÔÍá_Â‹=ÔŸÙã`=

؟»املنقطع«و»املقطوع«ب�الفرقما:دراستهلكسبقتماعىلبناء:)١(السؤال*

:)٦١(»صحيحه«يفالبخاريقال

:ملسو هيلع هللا ىلصاللهولرسقال:قال،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،جعفربنإسماعيلحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا

.الحديث»املسلممثلوإنهاورقها،يسقطالشجرةالشجرمنإن«

:ب�ِّ املصطلحات التي تنطبق عىل هذا الحديث إذا ُحذف منه:)٢(السؤال * 

).عبد الله بن دينار وابن عمر-إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن دينار -عبد الله بن دينار -ابن عمر -قتيبة وإسماعيل (

٤٩



ç�ÿÑª^=

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

çÎÿÑkÿ^=

ÈÎêÿ^=çÎÿÑjÇ= _·ãˇ^=çÎÿÑjÉ=

ا هو أن يروي الراوي عمن سمع منه حديثً 
لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع

بهفهو أن يذكر الراوي شيَخه بغ� ما يُعَرف

٥٠



ç�ÿÑª^=

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

É_·
ãˇ

^=ç
ÎÿÑ

j
=

لسماعهو أن يروي الراوي عمن سمع منه حديثًا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل ا

.يخالشعنآخرراوٍ منسمعهوإنمامنه،يسمعهلمحديثًاشيخعنراوٍ يرويأن:أحدها

.الشيخهذامنأخرىأحاديثسمعالراوييكونأن:الثاني

.)الق(و)عن(:مثلللسماع،محتملةً الراوياستعملهاالتيالصيغةتكونأن:الثالث

عاصمعن،ثابتأبيبنحبيبعن،ذكوانبنالحسنطريقمن)٢٦٠(»الحديثعلوممعرفة«يفالحاكمرواهما
.الحديث...امليتةثمنعننهىملسو هيلع هللا ىلصالنبيأنعيلعنَضْمرة،بن

حدثناىيحيبنمحمدأنوذلك،ثابتأبيبنحبيبمنذكوانبنالحسنيسمعهلمحديثٌ وهذا«:املروزينرصبنمحمدقال
هذاووعمرٌ .ثابتأبيبنحبيبعن،خالدبنعمروعن،ذكوانبنالحسنعنالوارث،عبدحدثني:قالمعمر،أبوحدثنا:قال

.»عنهالحسنفدلَّسهالحديث،منكر

ÊÕ
Íà≈

j
=

Êÿ_
o‹

=

fi’
v

=
: الحــــديث املــــدلَّس-

ضعيف؛ للجهل بـالراوي
.الساقط

قبَـل ال يُ : الراوي املدلِّس-
ح حديثـه مــا لــم يصـــرِّ

.بالسماع

٥١



ÇÈ
Îê

ÿ^=
ç

ÎÿÑ
j

=

ç�ÿÑª^=

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

فهو أن يذكر الراوي شيخه بغ� ما يُعَرف به

بيالسائب الَكلْ ما كان يصنعه عطية بن سعد الَعوفـي عند ذكر محمد بن 

،»التفس�عنهفيأخذالَكْلبييأتيكان]الَعوفـييعني[عطيةأنبلغني«:حنبلبنأحمداإلمامقال
.»سعيدأبوقال:فيقولسعيد،بأبييَْكنيهوكان«:قال

نيته؛كعطيةغ�َّ وإنما،النرضأبايُْكنَىالكلبي«:)٢/١٥٧(»الكفاية«يفالبغداديالخطيبقال
.»عنهيأخذهكانالذيالتفس�الخدريسعيدأبيعنيرويأنهالناسليُوهم

ÊÕ
Íà≈

j
=

Êÿ_
o‹

=

٥٢



Ö_êÿ^=

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

:مثال ذلك
بَ أبيعن،واقدبنحس�طريقمن)٤٧٠٥(»السنن«يفالنسائيأخرجهما �،الزُّ

.والجواربالشفعةملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولقىض:قالجابرعن

بَ�،أبيعن،ُجَريجابنطريقمن)١٦٠٨(»الصحيح«يفمسلموأخرجه عنالزُّ
فعةملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولقىض:قالجابر كةكليفبالشُّ أوَربْعةٍ م،تُقَس لمِرشْ

.حائط

:-واقدبنحس�روايةيف-)١/٥٢٣(»الَخَرب الُخْرب موافقة«يفحجرابنقال

منأحفظوهو-ُجَريجابنرواهفقد؛املتنشاذلكنهاإلسناد،حسنحديثهذا«

بَ�أبيبحديثوأعرفواقد،بنحس� بَ�،أبيعن-منهالزُّ :بلفظجابرنعالزُّ
ككليفبالشفعةقىض .»أوحائطَربْعةٍ ِرشْ

=àf_r

4fäÿ^=Èf`

tÍàr=‚f^= Ñ–^Ë=‚f=≤åv=
ملسو هيلع هللا ىلص قضــــى رســـول اللـــه 

فعة والجوار .بالشُّ

ملسو هيلع هللا ىلص قضـــى رســول اللــه 

ــفعة يف كــل ِرشْ  كــة لــم بالشُّ

.طتُقَسم، َربْعٍة أو حائ

قاتهو ما رواه الثقة مخالًفا ملن هو أوثق أو للجماعة من الث Ö_êÿ^=

املحفوظالشاذ

٥٣



h�‘à�ª^= €�Ñg�ª^=

iÈŸ—ª^=

هو تغي� من يُعَرف بروايٍة ما بغ�ه عمًدا أو سهًوا iÈŸ—ª^=

تركيب إسناٍد ملتن مرويٍّ بإسناد آخروهو إبدال راٍو بآخر

٥٤



h�‘à�ª^= €�Ñg�ª^=

iÈŸ—ª^=

هو تغي� من يُعَرف بروايٍة ما بغ�ه عمًدا أو سهًوا iÈŸ—ª^=

تركيب إسناٍد ملتن مرويٍّ بإسناد آخروهو إبدال راٍو بآخر

بنحمادحديثمن)٢/٢٥٧(»الضعفاء«يفالعقييلأخرجهما:ذلكمثال
ملسو هيلع هللا ىلصالنبيعن،هريرةأبيعنصالح،أبيعن،األعمشعن،النصيبيعمرو

.ثالحدي»...بالسالمتبدؤوهمفالطريقيفاملرشك�لقيتمإذا«:قال

عن،وغ�هماوالثوريشعبةحديثمن)٢١٦٧(»الصحيح«يفمسلموأخرجه
.هريرةأبيعنأبيه،عن،صالحأبيبنُسَهيل

مقلوٌب؛حديثفهذا«:)١/٣٢٠(»والتذكرةالتبرصةرشح«يفالعراقيقال
فمعرو هووإنمااألعمش،عنفجعله،-املرتوك�أحد-عمروبنحمادقلبه

.»هريرةأبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنبُسَهيل

=ÓàÍà‰=Èf`

0_ì=Èf`

⁄ÎÂã=

ÌáÈoÿ^= Ôg≈è=

ë›ƒ˚^=

à›ƒ=‚f=É_πË=

مقلوب

٥٥



h�‘à�ª^= €�Ñg�ª^=

iÈŸ—ª^=

هو تغي� من يُعَرف بروايٍة ما بغ�ه عمًدا أو سهًوا iÈŸ—ª^=

تركيب إسناٍد ملتن مرويٍّ بإسناد آخروهو إبدال راٍو بآخر

:ُدَك�بنالفضلنعيمأبيمعمع�بنيحيىقصة:ذلكمثال

نبأحمدفنهاه،ُدَك�بنالفضلنعيمأبايمتحنأنأرادمع�بنيحيىأنالرماديمنصوربنأحمدعن)١٤/٣٠٧(بغدادتاريخيفالخطيبروى

نعيمأباأتَوافلمايثه،حدمنليسحديثًاأحاديثعرشةكلرأسعىلوَجَعل،نعيمأبيحديثمنحديثًاثالث�فيهافكتبورقةً فأخذينته،فلم،حنبل

.أسفلمنصوربنأحمدوجلسيسارهعنمع�بنيحيىو يمينهعنحنبلبنأحمدَ أْقَعدَ 

.)عليهفارضبحديثيمنهذاليس(:نعيمبوأقالاملدخلة،األحاديثمناألولقرأفلماساكت،وهوأحاديثعرشةيحيىعليهفقرأ-

.)عليهفارضبحديثيمنليسأيضاهذا(:فقالاملدخلة،األحاديثمنالثانيالحديثوقرأالثانيةالعرشةقرأثم-

إىلوأومأ-هذاوأماهذا،عنيمنعهفَوَرُعههذاأما(:فقالحنبلبنأحمدذراععىلقبضثم،نعيمأبوفتغ�الثالث،الحديثوقرأالثالثةالعرشةقرأثم-

،)ت؟ثَبْ أنهلكوأقلأنهك؟ألم(:أحمدلهفقال،مع�بنيحيىفرفسرجلهأخرجثم،)فاعلياعملكمنهذاولكنهذا،يعملأنمنفأصغر-الرمادي

.)سفريمنإيلأحبالرفسةهذه(:يحيىفقال

٥٦



h�‘à�ª^= €�Ñg�ª^=

iÈŸ—ª^=

هو تغي� من يُعَرف بروايٍة ما بغ�ه عمًدا أو سهًوا iÈŸ—ª^=

تركيب إسناٍد ملتن مرويٍّ بإسناد آخروهو إبدال راٍو بآخر

:ببغدادالحديثأصحابمعالبخاريقصة:آخرمثال

هذامتنَ اوجعلو وأسانيدها،متونهافَقَلبواحديث،مئةإىلالحديثأصحابُ فَعَمدبغداد،َقِدمالبخاريأن)٥٢ص()البخاريمشايخ(يفعديابنذكر

.البخاريعىلذلكيُْلقواأنوأمروهمأحاديث،عرشةَ رجلٍ كلإىلأَنُْفس،عرشةإىلودفعوهاآخر،ملتنٍ املتنهذاوإسنادَ آخر،إلسنادٍ اإلسناد

فما،)أعرفهال(:قالفآخرعنفسأله،)أعرفهال(:البخاريفقالاألحاديث،تلكمنحديثعنفسألهالعرشة،منرجلٌ إليهانتدبَ بأهلهاملجلساطمأنَّ فلما-

كانومن،)الرجلَفِهم(:ولونويقبعضإىلبعُضهميلتفتالفقهاءفكان،)أعرفهال(:يقولوالبخاريُّ عرشته،منَفَرغحتىواحدٍ بعدواحًداعليهيُلِقيزال

.الحفظبقلةالبخاريِّ عىليقيضغ�هممن

.)أعرفهال(:عىليزيدهمالوالبخاريُّ املقلوبة،األحاديثمنكلُّهمفرغواحتىالبقيةإليهانتدبثم-

عىلأتىحتىلِوالء،اعىلوالرابعوالثالث،)كذافهوالثانيوحديثككذا،فهواألولحديثكأما(:فقالمنهماألولإىلالتفتفرغوا؛قدأنهمالبخاريَعِلمفلما

.بالفضللهوأذعنوابالحفظ،لهالناسفأقرَّ ذلك؛مثلَ باآلخرينوَفَعلمتنه،إىلإسنادٍ وكلَّ إسناده،إىلمتنٍ كلَّ فردَّ العرشة،تمام

٥٧



iÈŸ—ª^=

تنبيهات

يفوروًدااألكثرماهالنوع�هذينلكنَّ الناظم،ذكرهمااللَّذَينالنوع�غ�»ملقلوبا«لـأنواًعاالعلماءبعضذكر-١

.»الحديثعلوم«يفالصالحابنُ اقترصوعليهمااملتقدم�،األئمةأحكام

.السخاويتضاهاوار وغ�ه،الجزريابناستعملهامتأخرة،تسميةٌ »امُلركَّب«و»امُلبَدل«بـالنوع�هذينتسمية-٢

ماإنألنهشاذًّا؛أوُمعلَّالً كونهعنيخرجال»مقلوب«كلأن)٢/٨٧٤(»الصالحابنعىلالنكت«يفحجرٍ ابنُ ذكر-٣

»امُلعلَّل«منأخصَّ »املقلوبُ «فصاريخالف؛ممنيوافقمنومعرفةِ ببعض،بعِضهاواعتبارالطرقبجمعأمرهيظهر

اذ«و .»الشَّ

٥٨



ÉàÕÿ^=

ÉàÕÿ^=

مرادف للغريبهو ما رواه واحد

Ÿ�ª^=ÉàÕÿ^“=

å·ÿ^=ÉàÕÿ^:=

.الصحابيعنالتابع�أحدبهيتفردبأنالسند،أصليفواقًعافيهالتفردكانماهو

.مخصوصبيشءمقيًدافيهالتفردكانماهو

Êƒ^È‡`= O=

ÊÕÍà≈j= N=

املقيد براوٍ املقيد ببلداملقيد بثقة

٥٩



ÉàÕÿ^=

Ô—of=ÑÎ—ª^W=

:ذلكمثال

بنلهالُعبَيدعن،املازنيسعيدبنَضْمرةحديثمن)٨٩١(مسلمأخرجهما

لهالرسولبهيقرأكانما:الليثيواقدأباسألالخطاببنعمرأنالله،عبد

.الحديث...والفطر؟األضحىيفملسو هيلع هللا ىلص

يروهلمالحديثوهذا«:)١/٢٧٠(»والتذكرةالتبرصةرشح«يفالعراقيقال*

بنالدخعنلهيعة،ابنروايةمنرواهالدارقطنيألن؛َضْمرةإالالثقاتمنأحدٌ 

فهضعَّ َلِهيعةوابنُ .ملسو هيلع هللا ىلصالنبيعنعائشة،عنعروة،عنالزهري،عنيزيد،

.»الجمهور

=ÏoÎŸÿ^=Ñ–^Ë=Èf`=

i_�¶^=‚f=à›ƒ=

ƒ=‚f=!^=ÑÎgƒ!^=Ñg=

ÑÎ≈ã=‚f=Óà�›�ó=

=ÔêÛ_ƒ

4fäÿ^=‚f=ÓËàƒ=

Ìà‰äÿ^=

ÑÍäÍ=‚f=Ñÿ_~=

Ô≈Î�Â�ÿ=‚f^=

)ثقة(

)ضعيف(
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ÑŸgf=ÑÎ—ª^W=

ÉàÕÿ^=

=ÌáÑ¶^=ÑÎ≈ã=Èf`

Óà�ò�‡=Èf`=W‚f=áÜ·ª^÷ÿ_‹=

Ô‹_ƒÉ=‚f=ÓÉ_k–=

ÎÆ=‚f=fl_›‰=

Ïåÿ_Î�ÿ^=ÑÎÿÈÿ^=Èf`=

:ذلكمثال

نعقتادة،عنهمام،حدثناالطياليس،الوليدأبوحدثنا«:فقال)٨١٨(داودأبوأخرجهما

.»تيرسوماالكتاببفاتحةنقرأأنأُِمرنا:قالسعيدأبيعننَْرضة،أبي

د«:)٣٣٤ص(»الحديثعلوممعرفة«يفالحاكمقال* أولمنالبرصةأهلُ فيهاألمربذكرتفرَّ

.»سواهماللفظهذايفيرشكهمولمآخره،إىلاإلسناد

ن
يو

رص
ب

٦١



=ç‡`=

Ìà‰äÿ^=

⁄Û^Ë=‚f=à’f=

ÉË^É=‚f=⁄Û^Ë=

Ô·ÎÎƒ=‚f^=

Ñ≈ã=‚f=É_Íâ=

Ô·ÎÎƒ=‚f^=

lŸîÿ^=‚f^=

:ذلكمثال

عن،داودبنوائلعنعيينة،بنسفيانحديثمنوغ�ه)٣٧٤٤(داودأبوأخرجهما

.تمرو بسويقصفيةعىلأَْوَلمملسو هيلع هللا ىلصالنبيأنأنسعنالزهري،عنوائل،بنبكرابنه

�Ë^àf=ÑÎ—ª^W=

ÉàÕÿ^=

د«:-)١٠٦٨(»الغرائبأطراف«يفكما-الدراقطنيقال* .»داودبنوائلُ بهتفرَّ

دمنيلزمفال(:)١/٢٦٩(»والتذكرةالتبرصةرشح«يفالعراقيوقال* عنبهوائلٍ تفرُّ

ُدهبكرابنه لت،بنمحمدرواهأنَّهالعلليفالدارقطنيُّ ذكرفقدمطلًقا؛بهتفرُّ ابنعنالصَّ

.)»عليهيُتابَعولم«:قال،أنسعنالزهري،عنسعد،بنزيادعنعيينة،

د به وائُل بن داود تفرَّ
عن ابنه بكر بن وائل

٦٢



⁄�Ÿ≈�ª^=

—j=‚Í`==∆
\ÔŸ≈ÿ^=

Êÿ_o‹= Ê¿_Õÿ`=

ÊÕÍà≈j=معصحتهيفيقدحخفيٍّ سبٍب عىلفيهاطُِّلعالذيالحديثهو

.منهالسالمةظاهرهأن

اإلسناد

.»خطأ«أو،»املحفوظخالف«أو،»منكر«-

.»بالصوابأشبه«أو،»أصح«بأنهالراجحالوجهيوصفأو-
.اللهشاءإنسيأتي

⁄Ÿ≈ª^=

املتن

ناإلسناد واملت
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⁄�Ÿ≈�ª^=

⁄Ÿ≈ª^=

Êÿ_o‹=

بنثورأخربني:قال،مسلمبنالوليدحديثمن)٩٧(الرتمذيأخرجهما

النبيأنشعبةبناملغ�ةعناملغ�ة،كاتبعنَحيْوة،بنرجاءعن،يزيد

.وأسفَلهالخفأعىلمَسحَ ملسو هيلع هللا ىلص

بنوليدالغ�ُ يزيدبنثورعنيسندهلم؛معلولحديثوهذا«:الرتمذيقال

ألن؛بصحيحليس(:فقاالالحديث،هذاعنومحمًدازرعةأباوسألت،مسلم

ثتُ :قالرجاء،عنثور،عنهذاروىاملباركابن مرسلٌ :ةاملغ� كاتبعنُحدِّ

.»)املغ�ةفيهيذكرولم،ملسو هيلع هللا ىلصالنبيعن

=Ó4…ª^=

Ó4…ª^=hj_‘=

ÓÈÎv=‚f=Ú_rá=

ÑÍäÍ=‚f=áÈn=

Ÿå‹=‚f=ÑÎÿÈÿ^fi=

⁄ãà‹=

Ó4…ª^=hj_‘=

ÓÈÎv=‚f=Ú_rá=

◊á_gª^=‚f^=

ثتُ  ُحدِّ عن

٦٤



ià�òª^=

املحفوظ

املعلول

املضطرب

Ã=∆–Ë=_‹==ÊÎ
œ˙k~^=

≤ÂrÈÿ^=Ñv`=yÎràj=

≤ÂrÈÿ^=yÎwîj=

_ÂrÈÿ^=yîÍ=˘=„`„=
_›‰Ñv`=yr3Í=˘Ë=

الراجح

املرجوح

٦٥



ià�òª^=

=‚Í`—Í\∆=

Êÿ_o‹= =ÌÜÿ^
Ê·‹=∆—Í=

ÊÕÍà≈j= جيحما ُرِوي عىل أوجه مختلفة متساوية وتعذر الجمع والرت.

اإلسناد

.اللهشاءإنسيأتي

املتن

ناإلسناد واملت

ià�òª^=

من الرواة عن الشيخ

من الشيخ نفسه
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ià�òª^=

ià�òª^=

Êÿ_o‹=

الحسنات،يأكلالحسد«:ملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولقال:قالمالكبنأنسحديث
.»الحطبالنارتأكلكما

يفلفواختُ الزناد،أبيعن،الخياطعيىسأبيبنعيىسرواهالحديثفهذا

:وجه�عىلعيىسعىلإسناده

.أنسعنالشعبي،عنالزناد،أبيعنعيىس،:األولالوجه-

.أنسعنالزناد،أبيعنعيىس،:الثانيالوجه-

هألنَّ ؛عيىسمنفيهاالضطرابوهذا«:)٦/١١١(»العلل«يفالدراقطنيقال

.»ضعيف

=ç‡`=

É_‡äÿ^=Èf`=

ø_Î¶^=åÎƒ=

=ç‡`=

:≈êÿ^=

É_‡äÿ^=Èf`=
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عيالُقطَ الهيثمبنعمروَقَطنأبيحديثمن»للوصلالفصل«يفالخطيبأخرجهما

u�áÑ�›|ÿ^=

u�áÑ�›|ÿ^=
=ÓàÍà‰=Èf`=

É_Íâ=‚f=Ñ›®=

Ôg≈è=

⁄îÕÿ^=

áÑ·»=

fiÎ�ê�‰=
∆Î‘Ë=

flÉb=

⁄ìÈÿ^=

Ôf_gè=
‚�–=Èf`=

حه قوُل ابن الصالح»النكت«ذكره ابن حجر يف  َعِقيب ما يرويـه بأن يذكر الصحابيُّ أو من بعده«: ، ويُوضِّ

يث غـ� فاصـٍل ، ف�ويه من بعَده موصوالً بالحـد]وكذا قبله أو يف أثنائه[من الحديث كالًما من عند نفسه 

.ملسو هيلع هللا ىلص»سول الله ألمر فيه عىل من ال يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن ر ابينهما بذكر قائله، فيلتبس 

ÊÕÍà≈j=

اربنوشبَابَة اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنزياد،بنمحمدعن،شعبةعنكالهما،الَفَزاريسوَّ
.»النارمنلألعقابويلالوضوء،أسبغوا«:ملسو هيلع هللا ىلص

هذاروايتهمايفالَفَزاريارَسوَّ بنوَشبَابَةالُقَطعيالهيثمبنعمروَقَطنأبوَوِهم(:الخطيببكرأبوقال

لألعقابويل«:وقولههريرة،أبيكالمُ »الوضوءأسبغوا«:قولهأنوذلكسقناه؛ماعىلشعبةعنالحديث

.)ملسو هيلع هللا ىلصالنبيكالمُ »النارمن

.المهشيئًا من كالم غ�ه مع إيهام كونه من كملسو هيلع هللا ىلص هو أن يدِمج الراوي يف حديث النبي 

Êÿ_o‹=

٦٨



t�fÑ�›|ÿ^=

t�fÑ�›|ÿ^=

من)١٥٨٠(خزيمةابنأخرجهما
بنيىيحعن،َمْعَمرعن،سفيانحديث

ادة،قتأبيبناللهعبدعنكث�،أبي
ملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولكان:قالأبيهعن

الفجرمنركعةأوليفيُطيل
.الحديث»...والظهر

/١(»األفكارنتائج«يفحجرابنقال
عنالثوريسفيانورواية«:)٥٠٢
عنَمرٌ عْ مَ روىوقد،األقرانمنَمْعَمر

.»اأيًض الـُمدبَّجمنفهو،سفيان

Êÿ_o‹=

ا عن كلُّ واحٍد منهمالقرينانهو أن يروي 
.اآلخر

ÊÕÍà≈j=

ِقياللُّ هم املتقاربون يف السن أو : األقران

مال؛)الزهريعنمالكعنالليث(:روىفإذا :يُتوهَّ

.اإلسنادهذايفزائدٌ مالًكاأن-

).الليث ومالك: (، وأن الصوابالواوُمبدلة من )عن(أن -

:)٤/١٣٠(»املغيثفتح«يفالسخاويقال

دةالزياظنمناألمن:ضبطهوفائدةمهم،نوعوهو«

.»نةبالعنعكانإن)عن(بـالواوإبدالأواإلسناد،يف

ÓÑÛ_Ã�góÊ=

t�fÑ�›|ÿ^=t�fÑ�›|ÿ^=4»=

عائشة وأبو هريرة

مالك واألوزاعي

سليمان التيمي

عن ِمْسَعر بن ِكَدام

:مثال ذلك
»مالك بن أنس«و»الليث بن سعد«

قرينان، واشرتكا يف شيخهما الزهري
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)عائذ(و)عائد(: يف النَّقطواختلفايف الخط اتَّفقاما -

ْكليفواختلفاالخطيفاتَّفقاما- )ُعَقيل(و)ِقيلعَ (:الشَّ

”�3Õ�›|ÿ^Ë=“�Õ�k�›|ÿ^=

”�3Õ�›|ÿ^Ë=“�Õ�k�›|ÿ^=

:�راوياسمفهو؛أنسبنمالك:األولاملثال*
.الهجرةداروإماماملذهب،إمام:أحدهما
امإممنالطبقةقريبُمِقل،كويف،:واآلخر
.املذهب

فهو؛ياألنصار زيدبناللهعبد:الثانياملثال*
:الصحابةمناثن�اسم

لهالعبدوهوالوضوء،صفةحديثراوي:األول
.عاصمبنزيدبن

بناللهعبدوهواألذان،حديثراوي:الثاني
.ربهعبدبنزيد

ياتُهمُ وافرتقتخطُّه ونطُقه، اتَّفقهو ما  /٤(»املغيثفتح«يفالسخاويقال.سمَّ

٢٨٦(:

،بهاالنتفاعيعظمجليلنوعوهو«

فربما؛اللَّبْسمناألمن:ضبطهوفائدة

وربماواحًدا،شخًصااألشخاُص ُظنَّ 

]سماال يف:أي[املشرتَك�أحديكون

هوماففيُضعَّ ضعيًفا،واآلخرثقةً 

حأوصحيح، وقدضعيف،هومايصحَّ

.»الكبارمنجماعةفيهزلَّ 

Êÿ_o‹= ÊÕÍà≈j=ÓÑÛ_Ã�góÊ=

“�Õ�k�›|ÿ^=”�3Õ�›|ÿ^=

الراوي الخط

ةصورة الكلم

طقالنُّ 

كْ النَّْقط وال لشَّ

:فخرج بذلك

٧٠



”�3Õ�›|ÿ^Ë=“�Õ�k�›|ÿ^=

”�3Õ�›|ÿ^Ë=“�Õ�k�›|ÿ^=

Í=�fi|||ãà|||fË=�¬|||Õ|||Ÿ|||f=_|||‹Ë�“|||Õ|||�k||==È|ÂÃ=�ñ_|Äè˚^=Œ|Ÿk~^Ë^�“|Õ�kª=
=�È´=�ÑÍâ=�‚f^w�îÿ^=Ω�„_·n^=i_|=zN=x=ÌË^á�ÈóÈÿ^zOx˚^=hv_ìË�„^Ö=

يللعالمة حافظ الحكم» اللؤلؤ املكنون«
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Œ�ŸkÄ�›|ÿ^Ë=Œ�Ÿj¯�›|ÿ^=

Œ�ŸkÄ�›|ÿ^Ë=Œ�Ÿj¯�›|ÿ^=

:)٤/٢٢٢(»املغيثفتح«يفالسخاويقال

ةدفعيفإليهيُحتاجالذياملهمة،الحديثفنونمنواسعٌ فنٌّ فهو( يعدمْ لمحيثمنه؛لالعاطويفتضحالتصحيف،معرَّ

الً، هه،»األسماءيفيقعماالتصحيفأشد«:املدينيبنعيلقالثمومنِعثاره،ويكثرُمخجِّ يدخلهاليشءبأنه:همبعضووجَّ

.)بعدهوالعليهيدليشءقبلهوالالقياس،

Êÿ_o‹=

.نطًقاواختلفخطًّا اتفقهو ما  ÊÕÍà≈j=

ÓÑÛ_Ã�góÊ=

)يَّانح(و) جيَّان(و) حبَّان(

يف صورة الخطُمؤتِلفة
النَّْقطالف يف النُّطق بسب اختُمختِلفة

)يدأَُس (-) أَِسيد(

يف صورة الخطُمؤتِلفان
ْكلتالف يف النُّطق بسبب اخُمختِلفان الشَّ
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à�’·�›|ÿ^=

à�’·�›|ÿ^=

عنه،أبيعنعروة،بنهشامعن،ُزَك�أبيحديث
َلحالبَ ُكلُوا«:قالملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولأنَّ عائشة
.»بالتَّْمر

.»َكرُمنهذا«:وقال،»الكربى«يفالنسائيُّ رواه

د«:الصالحابنقال شيخٌ هوو ،ُزَك�أبوبهتفرَّ
ُدهيُحتَملُ منمبلغيبلغلمأنهغ�صالح، .»تفرُّ

َدهحالُهيحتملالوالذي اويالر هو:بالحديثتفرُّ
.الضعيف

Êÿ_o‹= ÊÕÍà≈j=

د به من ال يحتمل حالُه تف َده بههو ما تفرَّ .رُّ
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◊Ë3ª^=

◊Ë3ª^=

)٦٥١٦(»الكب�«يفالبيهقيأخرجهما.ُمتَّهٌم بالكذبهو ما رواه 
اللهدعبعن،األْشَدقبنيعىلحديثمن
ىاستسقإذاكانملسو هيلع هللا ىلصالنبيأنجراد،بن

»...ريًّامَ ُمغيثًاغيثًااسقنااللهم«:قال
.الحديث

/٥(»األفكارنتائج«يفحجرابنقال
اواهٍ سنده«:)١٠٢ د،جدًّ بنيعىلهبتفرَّ

.»الوضعإىلونُِسبمرتوك،وهو،األْشَدق

ديث، يف كالم الناظم وصف للحـاملرتوك
فات أهل العلـم وأح كـامهم لكنه يف ترصُّ

ــتعَمل يف  ــراوي يُس ــىل ال ــم ع الالحك
ــال ــديث، فيُق ــرتوك«: الح ــالٌن م أو» ف

أنـه : ، ومرادهم بـذلك»مرتوك الحديث«
ا .ضعيٌف جدًّ

أو » مرةواٍه ب«أو » واهٍ «: فيُقال يف حديثه
.»حديث مرتوك«: ، وال يقال»ساقط«

Êÿ_o‹= ÊÕÍà≈j=ÊÎg·j=

:ف�هو من اتصف بأحد وص: امُلتَّهم بالكذب

هر منه من ُعِرف بالكذب يف كالمه، ولم يظ-١
.وقوع ذلك يف الحديث النبوي

د بحديث مخالف للقواعد امل-٢ .علومةمن تفرَّ
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«ÈóÈª^=

«ÈóÈª^=

ليمانسبنهشامعن،الَهَروياللهعبدبنأحمدحديثمنمردويهبنبكرأبورواهما.ملسو هيلع هللا ىلصهو املكذوب عىل النبي 
املُعلِّمون«:ملسو هيلع هللا ىلصاللهرسولقال:قالعباسابنعنُمَليكة،أبيابنعناملخزومي،

املعلمفإنَّ جوهم؛فتُْحرِ تستأجروهموالعظِّموهم،جدَّدوه،الذكرَخِلقكلماالناس،خ�
الرحيم،نالرحماللهبسم:الصبيوقالالرحيم،الرحمناللهبسم:قل:للصبيِّ قالإذا

.»النارمنللُمعلِّموبراءةلوالديه،وبراءةً للصبي،براءةً اللهكتب

أحمدعملمنألنهبه؛االحتجاجُ يجوزالالحديثهذا«:»التحقيق«يفالجوزيابنقال
.»الحديثيضعكذَّابًاوكان،الُجَويْبَاريوهوالَهَروي،

موضوٌع،الحديثهذا«:)٤/١٨٧(»التحقيقتنقيح«يفالهاديعبدابنوقال
الوالُجَويْبَاريُّ  .»دجَّ

Êÿ_o‹= ÊÕÍà≈j=

.يكون من إنشاء الواضعتارة -

ِضع له ، ووُ ملسو هيلع هللا ىلصيكون كالًما لغ� النبي وتارة -
.ملسو هيلع هللا ىلصإسناد إليه 
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Ôµ_~=

Ôµ_~=

_Âj_Îf`=ÉÑƒ= ¡·ª^=Ÿƒ=Ú_·oÿ^Ô‹È=_Â5^=

بيتًا٣٤البيقونيمنظومة الجوهر املكنون
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m_ÂÎg·j=

m_ÂÎg·j=

.ومراجعتها، وتثبيت رشحها»املنظومة«أهمية إعادة -١

.عدم التنقل ب� الرشوح؛ فإن ذلك مٌرض باملبتدئ-٢

.البالرجوع إىل الكتب التي يُنَقل منها يف الرشح؛ إليجاد الصلة بينها وب� الط-٣

ح يف املتن الذي يُنتَقل إليه بعد -٤ .بن حجرال » نخبة الفكر«هو : »البيقونية«املرشَّ
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