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مقدمة يف تاريخ علم املصطلح ونشأته
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
مقدمة يف تاريخ علم املصطلح ونشأته

كانت العلوم اإلسالمية قد ونندت نونم مع دا لدط م دحللي ا د
نأصوله ،إال أم ذلك التد ن كدام أ أندواف مة قدة أ
كال سالة ناألم كالمهدا لممدام الفدا ع
نأ آخ جامع الرتمذي

دوم كتد العلدط
( )

 ،نأ مق مدة صدحيي ممدلط

.

لام كانت املائة ال ابعة م اهلج ة ،ن ي ا ن جت العلوم نالةنوم ناسدتق
االصددحلال  ،أ دد و القاضددد أبددو د دد ا مدد بدد
ال ام مزي

 ،املتوىف ام 063هد

ب د ال

بدد خددالو

امل دحللي بالتديلييف أ لالدة ب ائيدة أ

كتابدده "املحدد ث الةاصدد بددا الدد اني نالددوا " ثددط سوسددع يدده العلددام
املتوىف سنة 534هد

جا أبو ب اهلل ا اكط النيمابوري
"مع ة لوم ا
ب اهلل األصب انى

دنيف يده كتابده

" لكنه مل هيذب نمل متو

 ،ثط جا أبو نعديط أ د بد

املتوىف سنة 503هد ع

ىل كتاب ا داكط ممدتر جا

نأبقى أشديا لل تعق .
ثط جا اخلحلي أبو بك أ

ىل البغ اوى

ب

املتدوىف سدنة 560هدد

نيف أ قوانا ال نا ة "الكةا ة" نىف آواهبا "اجلامع آلواب الفديخ نالمدامع"
نكتبا مة وة أ أكث نوم ا

 ،نأصبي ك مد جدا بعد اخلحليد

ىل كتبه  ،كام قال ا ا ظ أبو بك ب نقحلة.
( )

وم :طيات ،انظ  :معجط اللغة الع بية املعارصة ،ماوة (

مقرر الفصل الدراسي األول
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يداال


مقدمة يف تاريخ علم املصطلح ونشأته
الصف األول الثانوي
مصطلح احلديــث
ثددط جددا القاضددد

املتددوىف سددنة 455هددد ج ددع أ ذلددك

يددا

"اإلملاف أ ضبط ال نا ة نسقيي الم َامف".
ثط أبو لةص

امليانج

املتوىف سنة 483هدد ديليف جدز ا أسدام
دن

"ما ال مع امل َحد ث ج لده" نبعد هدءال ن د هط جدا ا دا ظ أبدو
نز ومفق املتوأ سنة 650هدد
املع نف باب ال ال
ثامم ب ب ال
)

أ امل رسة األشد ية املع ن دة (بد ار ا د
ج ع لدام ن َل س ر س ا
" املع نف بد "مق مة اب ال ال " َ َ دذ َب نونده نأمدال
كتابه " لوم ا

شديئا فديئا نا تنى بت انييف اخلحلي املة قة نمجع شتات مقاص ها نضط إلي ا
م

ها نر

 ،ل ذا كيف العلام

وائ ها ،اجت ع أ كتابه ما سة ق أ

ليدده نسددارنا بمددد  ،ددن ط املرت ددد لدده ،كددالنوني
نالبلقيندددى

أ داسدددنه ،نمدددن ط النددداكط لددده كدددالع اقى

نمن ط املمت رك ناملعار

أ إرشدداو ،
أ ألةيتددده،

.

من أنفع الكتب املختصـرة:

املتوىف سنة 848هد

"نربة الةك أ م حللي أه األث " للحا ظ اب لج

نق شد ل ا كثد نم مدن ط ا دا ظ نةمده ،نابنده د د بد أ د ابد لجد
ن ب ال ؤنف املنانى ند

ب اهلاوى المن

صاوق ب

ىر

نكددذلك َن َظد َط النر َبدة مجا ددة ،مددن ط :شد اب الد
املتوىف سنة 880هد ،ند ب إسام ي األم ال نعاين
مقرر الفصل الدراسي األول
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مقدمة يف تاريخ علم املصطلح ونشأته
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ومن أخصـر املختصـرات:

"املنظومة البيقونية" للفديخ
( )

ب د ب تو البيقدوين ال مفدق

املتددوىف سددنة  383هددد ،نممدد شددد ل ا النددواب صدد ق لمدد خددام
املتوىف سنة  031هد نأسام " :الع جوم أ شد

البيقوم".

ومن الكتب احملررة:

 " تي املغي بفد
" س ر

ألةية ا

ال اني أ شد

" سوضديي األ كار شد
" قوا التح

سق

للع اق " لممام المراني
النواني" جلالل ال

للمديوط

سنقيي األنظار" لألم ال نعاين

م نوم م حللي ا

(ت 238هد).

" ملح مجال ال

(ت

2هد).

(ت 88

هد).

القاس

(ت  008هد).

" سوجيه النظ إىل أصول األث " للحلاه اجلزائ ي ال مفق

(ت  008هد).

ط اهلل سعاىل ،نجزى اجل يع خ اجلزا .

( ) ق رت اجلامعة اإلسالمية ىل طالهبا أ ال يف األنل املتوسدط بد ار ا د

املكيدة نوار ا د

لةظ هذا املرترص مع وراسة سوضيي موجز له أ الكتاب املوسوم بد:

"التعليقات المنية ىل املنظومة البيقونية أ م حللي ا
مقرر الفصل الدراسي األول

7

درس األســــبــــوع

".

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

امل نيدة


مصطلح احلديث وموضوعه ومثرته
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
مصطلح احلديث و موضوعه و مثرته

تعريف مصطلح احلديث:
"علم بأصول وقواعد يعرف هبا أحوال السند واملتن من حيث القبول والرد".

موضوع مصطلح احلديث:
السند و املنت من حيث القبول والرد.

مثرة مصطلح احلديث وغايته:
متييز الصحيح من السقيم من األحاديث.

مقرر الفصل الدراسي األول
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مصطلح احلديث وموضوعه ومثرته
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
احلديث و اخلرب و األثر و احلديث القدسي

لغة:

احلــديــــث
اجلديد ،وجيمع عىل أحاديث ،عىل خالف القياس.

اصطالحاً:

"ما أضـيف إىل النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف َخ ْل ِقي أو ُخ ُل ِقي".

لغة:

النبأ.

اخلــبـــــر

واصطالحاً :قيل :مرادف للحديث.
وقيل :مها متباينان.

فاحلديث ما جاء عن النبي ﷺ ،واخلرب ما جاء عن غريه.
وقيل :بينهام عموم وخصوص مطلق.
فاحلديث ما جاء عن النبي ﷺ ،واخلرب ما جاء عنه أو عن غريه.
األثر
لغة:

بقية الشـيء.

واصطالحا :مـــا وي عـــن الصـــحابة والتـــابعل مـــن أقـــوال أو أفعـــال،
وقيل :األثر مرادف للحديث.

مقرر الفصل الدراسي األول
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مصطلح احلديث وموضوعه ومثرته
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
احلديث القدسـي

تعريفه :ما ُن ِق َل عن النبي ﷺ مع إسناده إياه إىل به عز وجل.

الفرق بني احلديث القدسـي وبني القرآن:

القـــرآنُ :م ْع ِ
جـــز بلفظـــهُ ،م َت َعبـــد بتالوتـــه ،ويشـــثب ت إثباتـــه التـــواتر.
وصف باإلعجاز ،وال ُي َت َعبد بتالوته ،وال ُي ْش َ َثب ت ثبوته التواتر.
واحلديث القدسـي :ال ُي َ
واألحاديــث القدســـ ة أكثــر مــن مدــة حــديث منهــا مــا واه مســلم ت صــحيحه
مثال ـه :عــن أيب ذ

عــن النبــي ﷺ فــيام يرويــه عــن ا تعــاىل أنــه قــال:

«يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفسـي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا. »...
( )

لرواية احلديث القدسي صـ غتان:
" )1قال سول ا ﷺ فيام يرويه عن به عز وجل".
" )2قال ا تعاىل فيام واه عنه سوله ﷺ".
واملعنى واحد.
( )1صحيح مسلم :كتاب الرب والصلة (.)1994/4

مقرر الفصل الدراسي األول
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
لغة:

املعتمد.

السَّ َند( :بفتح النون)

واصطالحاً :سلسلة الرجال املوصلة إىل املتن.
الـ َمتـْـن
ما صلب وارتفع من األرض.
لغة:

واصطالحاً :ما ينتهي إليه السند من الكالم.
وسمي بذلك؛ ألن املسند يقوي احلديث بسنده ويرفعه إىل قائله.
اإلسناد
 )1عزو احلديث إىل قائله مسندا.
 )2سلسلة الرجال املوصلة إىل املتن ،وعىل هذا يكون مرادفا للسند.
(له معنيان)

س َند (بفتح النون ،له معنيان)
الـ ُم ْ

 )1كل كتاب جع فيه مرويات صحايب أو أكثر عىل حدة ،مثل:
"مسند اإلمام أمحد"  ،و"مسند عبداهلل بن عمر

" ملحمد بن إبراهيم الطرسوسـي.

 )2احلديث املرفوع املتصل سندا.
س ِند (بكسـر النون)
الـ ُم ْ

هو من يروي احلديث بسنده سواء كان عنده علم به أو ليس له إال جمرد الرواية.

الُ َم َّح ِّدث

هــو مــن ي ــتمل بعلــم احلــديث روايــة ودرايــة ويطلــع عــىل كثــمل مــن املرويــات
وأحوال رواهتا.

احلافظ

هو مرادف للمحدث عند كثمل من املحدثني.
وقيل احلافظ أرفع درجة من املحدث ،بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما جيهله.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
تقسـيم اخلرب إىل متواتر وآحاد

ينقسم اخلرب باعتبار وصوله إلينا إىل :متواترٍ و آحــاد.
اخلبـــر الـمتواتر

لغة:

املتواتر
مأخوذ من التواتر وهو :التتابع.

واصطالحاً :ما رواه عدد كثمل حتيل العادة تواطؤهم وتوافقهم عىل الكذب.
ينقسم اخلبـر الـمتواتر إىل نوعني:
لفظي و معنوى.
 )0املتواتر اللفظي :هو ما تواتر لفظه ومعناه.
ومثاله حـديث« :مـن كـذب عـت متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار»( )،
رواه نيف وسبعون صحابيا.
 )2املتواتر املعنوي :هو ما تواتر معناه دون لفظه.
وأمثلته كثملة منها :حديث املسح عىل اخلفني ،وحديث عذاب القرب.
( )1صحيح البخاري :كتاب العلم ( ،)35/1صحيح مسلم :املقدمة (.)11/1
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
شروط الـمتواتر أربعة ،وهي:

 )1أن يرويه عدد كثمل.
 )2أن يوجد هذا العدد يف جيع طبقات السند.
 )5أن حتيل العادة تواطؤهم وتوافقهم عىل الكذب.
 )4أن يكون مستند خربهم احلس.
هذا ،واملعتمد أن اخلرب املتواتر يفيد العلم الضـروري ،وهو الـذي يضـطر
إليه اإلنسان بحيث ال يمكنه دفعه ،وقيل :ال يفيد إال العلم النظري ولـيس ب ــيء ؛
( )

ألن العلم بالتواتر حيصل ملن ليس له أهلية النظر مثل العامي.

( )1أي :ليس صحيحا.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أخــبــــار اآلحـــــاد
اآلحاد :جع أحد بمعنى الواحد.
وخرب الواحد:
لغة :ما رواه شخص واحد.
واصطالحاً هو :ما مل تتوفر فيه شـروط املتواتر.
وهو يفيد الظن وقيل العلم ،وأما العمل به فهو متعني قطعا.
قال ابن حزم

:

"إن خرب الواحد العدل عن مثله إلـى رسول اهلل ﷺ يوجب العلم والعمل معا"( ).

تقسيم اآلحاد

ينقسم اخلرب الواحد إىل :مشهور و عزيز و غريب.

( )1اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (.)113/1
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اخلبــر الـمشهــــور
تعريفه:
لغة :ما اشتهر عىل األلسنة وإن كان كذبا.
كحديث" :حب الوطن من اإليامن"  .وحديث" :يوم صومكم يوم نحركم" .
( )

( )

واصطالحاً" :ما رواه ثالثة فأكثر ومل يبلغ حد التواتر".
وسمي بذلك :ل هرته ووضوحه ويسميه بعضهم :املستفيض.
وقيل :املستفيض أخص من امل هور ،إذ ي رتط فيه :استواء طريف سنده يف العدد.
ومن أمثلته :حديث« :مـن دل عـىل خـمل فلـه مثـل أجـر فاعلـه» رواه مسـلم( ).
وحديث« :العجلة من ال ـيطان» رواه الرتمذي( ).

( )1حديث موضوع ،انظر سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين (.)111/1
( )2قال احلافظ السيوطي :كذب ال أصل له ،األحاديث امل تهرة (ص.)211
( )5صحيح مسلم (.)1311/5
( )4حكم الرتمـذي عـىل هـذا احلـديث بقولـه (:هـذا حـديث يريـب) ،وقـد تكلـم بعـض أهـل احلـديث يف
عبداملهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه (.)513/4
وضعفه األلباين ،انظر :ضعيف سنن الرتمذي (ص.)221
قال املباركفوري يف رشحه لسنن الرتمذي ( )151/1قوله( :هذا حديث يريب) كـذا يف النسـا املوجـودة
وكذا يف امل كاة :وقال القاري :قال مملك :ويف بعض النسا (حسـن يريـب) .انظـر :مرقـاة املفـاتيح رشح
امل كاة (.)357/4
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اخلبــر العزيـــز
تعريفه اصطالحاً" :ما يرويه اثنان ولو يف طبقة واحدة فقط".
ومثاله :ما رواه ال ـيخان عن أنس

والبخـاري عـن أيب هريـرة

( )

أن

رسول اهلل ﷺ قال« :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».
وسمي عزيزا :إما لقوته حيث جاء من طريق آخر.
أو :لقلته وندرته ،من عز يعز بكســر العـني يف املضـارع عـزا وعـزة بكســرمها
وعزازة صار عزيزا أي قويا ،وال ـيء عز فال يكاد يوجد.
هـــذا :وال ي ـــرتط يف صـــحة احلـــديث أن يكـــون عزيـــزا عنـــد ا مهـــور
خالفا ملن زعم ذلك :كأيب عت ا بائي وابن العريب واحلاكم.
قال الصنعاين يف نظم النخبة:
وقيل شـرط وهو قول احلاكم

وليس شـرطا للصحيح فاعلم

( )

( )1صحيح البخاري :كتاب األيـامن ( ،)14/11وصـحيح مسـلم :كتـاب األيـامن ( )13/1ومتـام احلـديث
«والناس أجعني».
( )2إسبال املطر عىل قصب السكر للصنعاين (ص .)51
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اخلبــر الغــريـــب
تعريفه" :ما رواه راو واحد".
ويسمى :الفرد.
ومثاله :حديث« :إنام األعامل بالنيات» .
فقد تفرد به حييى بن سعيد األنصاري ،عن حممد بن إبراهيم التيمي ،عن علقمـة بـن
 ،ثم رواه عن األنصاري خلق كثمل.
وقاص الليثي ،عن عمر بن اخلطاب
( )

تقسـيـــم اخلبـــر الغريــــب :

ينقسم المريب إىل :مطلق و نسيب.
الغريب املطلق
ويسمى :الفرد املطلق.
وهو :ما وقـع المرابـة والتفـرد يف أصـل سـنده ،وهـو طـرف الصـحايب.
كأن ينفرد باخلرب تابعي واحد عن صحايب وال يتابع عليه.
ومثاله :حديث «النهي عن بيع الوالء وهبته» ،تفرد بـه عبـداهلل بـن دينـار
 ،رواه مالـك يف املوطـأ وقـد يسـتمر التفـرد يف جيـع
عن عبداهلل بن عمر
رجال السند أو أكثرهم ،ومن مظانه :مسند البزار و املعجم األوسط للطرباين.
( )

( )1صحيح البخاري  ،كتاب الوحي ( ،)5/1وصحيح مسلم :كتاب اإلمارة (.)1313/5
( )2رشح الزرقاين عىل املوطأ (.)71/4
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الغريب النسيب
ويسمى :الفرد النسبي.
وهو :ما وقع المرابة والتفرد يف أثناء سنده .كأن ينفـرد بـه تـابع التـابعى،
أومن دونه من الرجال.
وسمي بذلك:
ألن التفرد وقع فيه بالنسبة إىل شخص معني ،وقد يكون احلديث م هورا.

:

ومثالــــه :حــــديث مالــــك عــــن الزهــــر  ،عــــن أنــــس

"أن النبي ﷺ دخل مكة وعىل رأسه املمفر" .رواه ال ـيخان .
( )

قال احلافظ :
( )

"وإطالق الفرد عىل النسبي قليل ،وأكثـر مـا يطلـق الفـرد عـىل املطلـق ،
كام يطلق المريب عىل النسبي بكثرة".

( )1صحيح البخاري  :كتاب احلج ( ،)133/2وصحيح مسلم :كتاب احلج (.)787/2
( )2انظر :نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر (ص .)13
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
تقسـيم اآلحاد إىل مقبول ومردود

تنقسم اآلحاد :
من :م هور و عزيز و يريب.

إىل :مقبول و مردود.

اخلرب املقبول وحكمه
اخلرب املقبول :هو ما حيتج به.
اختلف يف حكمه:
فالذي عليه العلامء من الصـحابة والتـابعني ومـن بعـدهم مـن املحـدثني
والفقهاء :أن خرب الواحد الثقة حجة من حجج الشـرع جيب العمل به.
خرب الواحد احملتف بالقرائن وأنواعه
ال شك أن خرب الواحد املحتـف بـالقرائن يكـون أرجـح ممـا خـال عنهـا.
وهو أنواع منها ما يىل:
 )1ما أخرجه ال ـيخان البخاري ومسلم يف صحيحيهام مما مل يبلغ حد التـواتر.
فانه أحيط به قرائن منها :جاللـة ال ــيخني يف هـذا ال ـأن وتقـدمهام عـىل
يملمها يف متييز الصحيح من السقيم وتلقي العلامء لكتابيهام بالقبول.
 )2اخلــرب املسلســل باألئمــة احلفــان املتقنــني ؛ حيــث ال يكــون يريبــا،
كحــديث :يرويــه اإلمــام أمحــد يــمل منفــرد بــه عــن اإلمــام ال ــافعي
ويرويه اإلمام ال افعي عن اإلمام مالك ويرويه اإلمام مالك عن نافع.
 )5اخلرب امل هور ؛ الذي له طرق خمتلفة سلمت كلها من ضعف الرواة والعلل.
وأنواع اخلرب الواحد املحتف بالقرائن:
ال حيصل العلم به إال للعامل املتبحر ىف علم احلديث العارف بأحوال الرواة والعلل.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
تقسـيم اخلرب املقبول إىل صحيح وحسن

ينقسم اخلرب املقبول باعتبار تفاوت رتبه إىل:
صحيح لذاته و حسن لذاته و صحيح لغريه و حسن لغريه.

الصحيح لذاته
وهو" :ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند يمل معل وال شاذ".
شـرح التعريف:

العــــدل :هــــو املســــلم العاقــــل البــــالغ الســــامل مــــن الفســــق:
بارتكاب كبملة أو إصـرار عىل صمملة ،والسامل أيضا مما خيل باملروءة.
وخيرج بقيد العدل:
الكاذب و املتهم بالكذب و الفاسق و املبتدع و املجهول.
الضبط :احلزم يف احلفظ.
والضبط نوعان:
 )1ضبط صدر:
وهــو :أن يثبــت الــراوي مــا ســمعه يف صــدره ؛ بحيــث يــتمكن
من استحضاره متى شاء.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 )2ضبط كتاب:
وهو :أن يصون الراوي كتابه وحيفظه لديه منـذ سـمع فيـه وصـححه
حتى يؤدي منه.
وخيرج بقيد تام الضبط:
الــواهم و فــاحا الملــط و كثــمل المفلــة و املخــالف للثقــات
و سـيء احلفظ و خفيف الضبط.

وحيرتز بمتصل السند :عام مل يتصل سنده ،كاملعلق ونحوه.
وخيرج بقيد يمل معل وال شاذ :اخلرب املعل ،واخلرب ال اذ.
واملُ َع ّل لغةً :ما فيه علة.
واصطالحاً :ما فيه علة خفية قادحة يف صحة اخلرب مع أن ظاهره السالمة منه.

والشاذ لغةً :املنفرد.
واصطالحاً :ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه.
وله تفسـمل آخر سـيأتى.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
مراتب الصحيح
ختتلف مراتب الصـحيح بسـبب تفـاوت األوصـاف املقتضــية للصـحة،
فام يكون رواته يف الدرجة العليـا مـن العدالـة والضـبط وسـائر الصـفات التـي
توجب الرتجيح؛ كان أصح مما دونه.
فمن املرتبة العليا ما أطلق عليه بعض األئمة أنه أصح األسانيد :
.
كاملك عن نافع عن ابن عمر
.
وكإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
( )

ودون ذلك رتبة :كرواية محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس

.

ودون ذلك يف الرتبة :كرواية سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أبى هريرة

.

ويلتحق بهذا التفاضل تقسـيم الصحيح إىل سبعة أقسام وهي:

 -1ما اتفق عليه ال ـيخان البخاري ومسلم.
 -2ما انفرد به البخاري.
 -5ما انفرد به مسلم.

 -4ما كان عىل شـرطهام ومل خيرجاه.
 -3ما كان عىل شـرط البخاري.
 -1ما كان عىل شـرط مسلم.
 -3مــا صــح عنــد يملمهــا مــن األئمــة كــابن خزيمــة وابــن حبــان
مما مل يكن عىل شـرطهام.
( )1انظر :علوم احلديث البن الصالح (ص ، )12وتدريب الراوي للسيوطي (ص .)52
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
شرط الشيخني
مل ينقــل عــن ال ـــيخني :البخــاري و مســلم شـــرط شـــرطاه وعينــاه،

وإنام تتبع العلامء الباحثون عن أساليبهام وطـريقتهام حتـى حتصـل هلـم مـا ظنـوه
شـروطا هلام ؛ ولذا اختلفوا يف شـروطهام.
ونذكر هنا ما قاله النووي وارتضاه احلافظ يف النخبة وهو:
املراد ب ـرط ال ـيخني أو أحدمها :أن يكون احلديث مرويا من طريق رجال
الكتابني أو أحدمها مع مراعاة الكيفية التي التزمها ال ـيخان يف الرواية عنهم .
( )

احلسن لذاته
وهو" :ما رواه عدل خف ضبطه متصل السند يمل معل وال شاذ".
فهو جامع ل ـروط الصحيح لذاته يمل أن الضبط خف يف بعـض رواتـه،
وي ارك الصحيح أيضا يف االحتجاج به.
واحلسن عىل مراتب مثل الصحيح:
قال احلافظ الذهبي " :أعىل مراتب احلسن:
( )

حديث :هبز بن حكيم عن أبيه عن جده.
وحديث :عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
( )1انظر :نخبة الفكر البن حجر (ص.)11
( )2املوقظة يف علـم مصـطلح احلـديث للـذهبي (ص ، )52ومتـام سـياق كـالم الـذهبي  :وحممـد بـن عمـرو
عن أيب سلمة عن أيب هريرة
مقرر الفصل الدراسي األول
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الصحيح لغيــره
وهو" :احلسن لذاته إذا تعددت طرقه".
فبذلك يقوى ويرتفع عن درجة احلسن إىل درجة الصحيح ،لكن ال لذاته بل لغريه.

ومثــال ذلــك :حــديث حممــد بــن عمــر وبــن علقمــة ،عــن أيب ســلمة،
عن أيب هريرة

أن رسول اهلل ﷺ قال« :لوال أن أشـق عـىل أمتـي ألمـرهتم

بالسواك عند كل صالة»  .قال الرتمذي بعد أن أخرج احلديث:
( )

( )

"وحديث أيب هريرة إنام صح؛ ألنه قد روي من يمل وجه".
هــذا ولــيعلم أن التمثيــل لــيس ملطلــق احلــديث بــل لكونــه مــن روايــة
حممد بن عمرو ؛ وإال فاحلديث قد رواه ال ـيخان من يمل طريقه.
وقال ابن الصالح  :حممد بن عمرو بن علقمـة مـن امل ـهورين بالصـدق
( )

والعدالة لكنه مل يكن من أهل اإلتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظـه،
ووثقه بعضهم لصدقه وعدالته ،فحديثه حسن من هذه ا هة .
( )

( )1صحيح البخاري :كتاب ا معة ( .)515/1وصحيح مسلم :كتاب الطهارة (.)221/1
( )2انظر سنن الرتمذي :باب ما جاء يف السواك (.)54/1
( )5علوم احلديث البن الصالح (ص.)52
( )4ومتام سياق كالم ابن الصالح :فلام انضم إىل ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخ اه عليه مـن جهـة
سوء حفظه وانجرب به ذلك النقص اليسمل ،فصح هذا اإلسناد والتحق بدرجة الصحيح ،واهلل أعلم.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
احلسن لغيــره
وهو" :اخلرب املتوقف عن قبوله ؛ كروايـة املسـتور ونحـوه إذا توبـع بمثلـه
أو أقو منه" .فأصله ضعيف ،وإنام طرأ عليه احلسن بام عضده من املتابع.

ومثال ذلك:
« :ال ضـــــرر وال ضـــــرار».

حــــديث أيب ســــعيد اخلــــدري
رواه الدارقطني واحلاكم .
( )

فاحلديث له طرق ال خيلو كل منها من مقال ولكـن يقـوي بعضـها بعضـا
ولذلك حسنه النووي وابن الصالح .
( )

( )1سنن الدارقطني ( ،)33/5املستدرك للحاكم (.)83/1
( )2قــال احلــاكم :هــذا حــديث صــحيح اإلســناد عــىل رشط مســلم ومل خيرجــاه .وقــال األلبــاين :صــحيح.
الصحيحة (.)77/1
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
قول الرتمذي وغريه :حديث «حسن صحيح»
قد تست كل العبارة املذكورة ؛ ألن احلسن قاصـر عـن درجـة الصـحيح،
فكيف جيتمع إثبات القصور ونفيه يف حديث واحد؟
أجاب احلافظ عن ذلك :
بأن احلديث الذي أطلق عليه الوصفان  :احلسن و الصحة معا ال خيلو:
* إما أن يكون يريبا لتفرد راو واحد به.
* أو مل ينفرد به.
فعىل التقدير األول (تفرد راو واحد باحلديث):
يكون سبب ا مـع بـني الوصـفني تـردد ذلـك اإلمـام فـيمن انفـرد بـه ؛
هل كـان ضـابطا فحديثـه صـحيح ،أو كـان خفيـف الضـبط فحديثـه حسـن،
وتقدير العبارة :حسن أو صحيح ويكون دون ما قيل فيه :صحيح با زم.
( )

وعىل التقدير الثاين (وهو كون احلديث يمل فرد):
يكون ذلك ا مع باعتبار إسنادين أحدمها صحيح واآلخر حسن.
فأطلق عليه الوصفان باعتبار إسناديه .ويكون أقو مما قيل فيه :صحيح فقط.

مثال ذلك حديث« :لوال أن أشق عىل أمتـي ألمـرهتم بالسـواك عنـد كـل
صالة» .رواه ال ـيخان من طريق صحيح وأخرجه الرتمـذي أيضـا مـن طريـق
حممد بن عمرو املذكور وهو خمتلف يف تصحيح حديثـه وحتســينه فـأطلق عليـه
الرتمذي احلسن والصحة معا .
( )

( )1انظر نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر البن حجر (ص.)38
( )2تقدم خترجيه (ص .)22
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقال احلافظ ابن دقيق العيد :
( )

"ال منافاة بني احلسن والصحة إال حيث انفرد وصف احلسن،
أما إذا بلغ احلديث درجة الصحة فاحلسن حاصل ال حمالـة تبعـا للصـحة؛
ألن وجود الدرجة العليا ال ينايف وجود الدنيا فيصح أن يقال:
حسن باعتبار الصفة الدنيا وصحيح باعتبار الصفة العليا".

( )1انظر االقرتاح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد (ص.)131
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
قول الرتمذي « :حسن غريب »
أنكــر بعضــهم عــىل اإلمــام الرتمــذي جعــه بــني احلســن والمريــب،
إذ احلسن عند الرتمذي :ما روي من يمل وجه ،والمريب ما تفرد به راو واحد.
وقد أجاب احلافظ ابن حجر بام ملخصه :
( )

["فإن قيل :قد صـرح الرتمذي بأن رشط احلسن أن يرو من يـمل وجـه؛
فكيف يقول يف بعض األحاديث  :حسن يريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه؟.
فا واب :أن الرتمذي مل يعرف احلسن مطلقا ،وإنام عرف نوعا خاصا منـه
وقع يف كتابه ،وهو ما يقول فيه « :حسن» ،من يمل صفة أخـر  ..........وأمـا
ما يقول فيه« :حسن صحيح» أو «حسن يريب» أو «حسـن صـحيح يريـب»،
فلم يعرج عىل تعريفه ،كام مل يعرج عىل تعريف مـا يقـول فيـه« :صـحيح» فقـط
أو «يريــب» فقــط ،وكأنــه تــرك ذلــك اســتمناء ل ــهرته عنــد أهــل الفــن ،
واقتصـر عىل تعريـف مـا يقـول فيـه يف كتابـه« :حسـن» فقـط؛ إمـا لمموضـه،
وإمــــا ألنــــه اصــــطالح جديــــد؛ ولــــذلك قيــــده بقولــــه« :عنــــدنا»،
ومل ينسبه إىل أهل احلديث"].

( )1انظر نزهة النظر البن حجر (ص.)81
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقال ابن تيمية

( ):

"الــذين طعنــوا عــىل الرتمــذي مل يفهمــوا مــراده يف كثــمل ممــا قــال،
فـإن أهــل احلـديث قــد يقولـون :هــذا احلـديث يريــب ،أي مـن هــذا الوجــه،
وقد يصـرحون بذلك فيكـون احلـديث عنـدهم صـحيحا معروفـا مـن طريـق،
فإذا روي من طريق آخر كان يريبا من ذلـك الوجـه ،وإن كـان املـتن صـحيحا
معروفا .فالرتمذي إذا قال :حسن يريب ،قد يعني بذلك:
إنه يريب من ذلك الوجه  ،لكن املتن له شواهد صار هبا من جلة احلسن".

( )1جمموع الفتاو البن تيمية (.)24/18
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
زيادة الثقة وتقسـيم اخلرب إىل حمفوظ وشاذ
مما حيسن العناية به يف علوم احلديث" :زيادات الثقات".
والزيادة كام تقع يف املتن تقع يف السند أيضا برفع موقوف أو وصل منقطـع
أو نحو ذلك.
وقد قسم ابن الصالح زيادة الثقات إىل ثالثة أقسـام( ) وارتضـاه النـووي
وابن حجر ويملمها( ) وهي:

( )

 -1مــا زاده الثقــة منافيــا ملــا رواه الثقــات أو األوثــق منــه؛ فهــذا حكمــه الــرد.
وتسمى رواية الثقات أو األوثق :املحفون  ،ورواية الثقة :ال اذ.
إذا فاخلرب املحفون :ما رواه الثقات أو األوثق منافيا ملا رواه الثقة.
واخلرب ال اذ :ما رواه الثقة خمالفا ملا رواه الثقات أو األوثق منه.
مثال ذلك يف السـند :مـا رواه الرتمـذ مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري
مرفوعا« :األرض كلها مسجد إال املقربة واحلامم» .
رواه :محاد بن سلمة موصوال عن عمرو بن حييى عن أبيه عن أيب سعيد مرفوعـا.
( )

ورواه :سفيان الثوري مرسال عن عمرو عن أبيه عن النبي ﷺ ،والثوري أوثق مـن محـاد.

فلذا قال الدارقطني يف العلل :املحفون املرسل .
( )

( )1مقدمة ابن الصالح (ص.)41
( )2انظر تدريب الراوي رشح التقريب للسيوطي (ص.)131
( )5انظر نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر البن حجر (ص.)81
( )4سنن الرتمذي :أبواب الصالة (.)151/1
( )3العلل للدارقطني (.)312/3
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -2ما زاده الثقة يمل مناف لروايـة الثقـات أو األوثـق منـه؛ فهـذا حكمـه القبـول.
ألنه :يف حكم خرب مستقل انفرد به الثقة عن شـيخه.
ومثال ذلك يف املتن :ما رواه مسلم والنسائي من طريـق عـت بـن مسـهر عـن
( )

( )

األعما عن أيب صالح وأيب رزين عن أيب هريـرة

مـن زيـادة« :فلملقـه»،

يف حديث ولـو الكلـب ومل يـذكرها سـائر احلفـان مـن أصـحاب األعمـا،
فتكون هذه الزيادة كخرب تفرد به عت بن مسهر وهو ثقة.
 -5ما زاده الثقة مع نـوع منافـاة لروايـة مـن هـو أوىل منـه ،إال أن هـذه املنافـاة
تنحصـر ىف تقييد املطلق أو ختصـيص العام؛ فهذا حكمه القبول على الراجح.
مثــال ذلــك يف املــتن :مــا رواه مســلم ويــمله مــن طريــق حممـــد بــن ســـملين
( )

عـــن أيب هريـــرة

زيـــادة« :أوالهـــن بـــالرتاب» ،يف حـــديث الولـــو ،

ورواية سائر الثقات عن أيب هريرة

خالية من زيادة الترتيب وهـذه الزيـادة

مقيدة إلطالق رواية الثقات اآلخرين.

( )1صحيح مسلم  :كناب الطهارة (.)254/1
( )2سنن النسائي :باب تمفمل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب بالرتاب (.)34/1
( )5صحيح مسلم :كتاب الطهارة (.)254/1
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اخلبـر املعروف واملنكر
اخلرب املعروف :هو" :ما رواه الثقة خمالفا ملا رواه الضعيف".
واملعروف يقابله املنكر.
واخلرب املنكر :هو" :ما رواه الضعيف خمالفا للثقة".
ومثال ذلك يف السند:
[سئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن حبيب أخو محـزة بـن حبيـب
عــن أيب إســحاق عــن العيــزار بــن حريــث عــن ابــن عبــاس

قــال:

قال رسول اهلل ﷺ « :من أقام الصالة وآتى الزكاة وحج البيـت وصـام رمضـان
وقر الضيف ؛ دخل ا نة».
قال أبو زرعة :هذا حديث منكر إنام هو عن ابن عباس موقوف]( ).
[قال أبو زرعة :حبيب بن حبيب أخو محزة الزيات :واهي احلديث]( ).
قال أبو حاتم :هو منكر؛ ألن الثقات رووه عـن أيب إسـحاق عـن العيـزار
عن ابن عباس

موقوفا ،وهو املعروف .
( )

( )1انظر :كتاب علل احلديث البن أيب حاتم  ،رقم املسألة (.)2145
( )2انظر :كتاب ا رح والتعديل البن أيب حاتم  ،رقم (.)1535
( )5انظر :تدريب الراوي للسيوطي  ،النوع الرابع عرش :معرفة املنكر (تنبيهات).
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الـمتابعة وأنواعـهــا

املتابعة لغةً :املوافقة.
واصطالحاً :أن حتصل امل اركة للراوي يف الرواية وهي نوعان:
 -1املتابعة التامة :وهى أن حتصل امل اركة للراوي نفسه.
 -2املتابعة القاصـرة :وهى أن حتصل امل اركة ل ـيا الراوي فمن فوقه من الرواة.

الـمتابع والشاهـد واالعتبـار
الـ ُمتَابِع
(بكسـر الباء املوحدة) ويسمى تابعا
وهو :اخلرب امل ارك للفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع االحتاد يف الصحايب.
الشاهد
هو :اخلرب امل ارك للفرد لفظا ومعنى ،أو معنى فقط مع االختالف يف الصحايب.
وخـص بعضــهم :املتــابع بــام حصــل لفظــا ســواء احتــد الصــحايب أو اختلــف،
وال اهد بام حصل معنى كذلك ،وقد يطلق كل من املتابع وال اهد عىل اآلخر.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
االعتبار
هو :تتبع طرق اخلرب الفرد ليعلم :هل له متابع أو شاهد أو ال؟

ومثل لذلك احلافظ بام رواه اإلمام ال افعي يف األم عن مالـك عـن عبـداهلل بـن
( )

قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال هر تسع وع ـرون فال

دينار عن عبداهلل بن عمر

تصوموا حتى تروا اهلالل وال تفطروا حتى تروه ،فإن يم عليكم ،فأكملوا العدة ثالثني».

فظن البعض أن ال افعي تفرد بلفـظ« :فـأكملوا العـدة ثالثـني» .ألن أصـحاب
مالك  -سو ال ـافعي  -رووه بلفـظ «فاقـدروا لـه» .ولكـن وجـد لل ـافعي
متابعة تامة وقاصـرة.
فــرواه اإلمــام البخــاري يف صــحيحه عــن عبــداهلل بــن مســلمة القعنبــي،
( )

عن مالك باإلسناد نفسه ،فهذه متابعة تامة يف غاية الصحة.

ورواه ابن خزيمة يف الصحيح من طريق عاصـم بـن حممـد بـن زيـد عـن أبيـه
( )

عن جده عبداهلل بن عمر

بلفظ« :فكملوا ثالثني» .فهذه متابعة قاصـرة.

ورواه مسلم أيضا من طريق عبيداهلل بن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر
( )

بلفظ« :فاقدروا ثالثني».
وله شاهد عند النسائي من طريق حممد بن حنني ،عن عبداهلل بن عبـاس
( )

عن النبي ﷺ مثل حديث ابن دينار عن ابن عمر

.

( )1األم لإلمام ال افعي (.)124/2
( )2صحيح البخاري  :كتاب الصيام (.)134/2
( )5صحيح ابن خزيمة ( )212/5رقم .1717
( )4صحيح مسلم :كتاب الصيام (.)337/2
( )3سنن النسائي  :كتاب الصيام (.)153/4
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
احملكم وخمتلف احلديث
اخلرب املُ ْح َكم :هو اخلرب املقبول الذي سلم من معارضة مثله.
وحكمه :وجوب العمل به ،ويالب األخبار من هذا النوع.
خمتلف احلديث :هو املقبول املعارض بمثله مع إمكان ا مع بينهام.
وممن صنف يف هذا النوع :اإلمام ال افعي  ،والطحاوي  ،وابن قتيبه .
( )

( )

( )

ماذا يُ ْر َجع إليه عند تعارض اخلربين املقبولني؟
إذا تعـــارض خـــربان مقبـــوالن وأمكـــن ا مـــع والتوفيـــق بيـــنهام
بممل تكلف وتعسف ؛ فال يصار إىل يمله.
مثال ذلك :ما رواه ال ـيخان من حديث« :فر من املجذوم فرارك من األسـد»( )،
وما رواه مالك« :ال يورد ممرض عىل مصح»( ).
ظاهرمها التعارض مع حديث« :ال عدو وال طملة» ،رواه مسلم( ).
( )1اختالف احلديث لإلمام ال افعي ،مطبوع متداول.
( )2م كل اآلثار لإلمام الطحاوي ،مطبوع متداول.
( )5تأويل خمتلف احلديث لإلمام ابن قتيبة ،مطبوع متداول.
( )4هبذا اللفظ أخرجه البخاري.
( )3رشح الزرقــاين عــىل املوطــأ ( )552/4ذكــره اإلمــام مالــك يف موطئــه بلفــظ (ال حيلــل) وقــا ل الزرقــاين
(وال يـحل) بفتح الياء وضم احلاء ،ويف رواية ال يخني عن أيب هريرة (ال يورد).
( )1صحيح مسلم :كتاب السالم (.)1343/4
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وجه التعارض :حيث أمر بالفرار يف األول  ،ونفى العدو يف األخمل.
وجه ا مع :إن األمراض ال تعدي بطبعها كام كان يعتقد أهل ا اهليـة وبعـض
األطباء ،ولكن اهلل

جعل خمالطـة املـريض للصـحيح سـببا إلعدائـه مرضـه،

وقد يتخلف ذلك عن سببه كام يف يـمله مـن األسـباب ،فـال يمـرض الصـحيح
املخالط للمريض املعدي مرضه.

وإن مل يمكن ا مع بني اخلربين:


يرجع إىل التاريخ فإن علم؛ فاملتأخر هو الناسا للمتقدم ويعمل به.

 وإن جهل التاريا وأمكن تـرجيح أحـد اخلـربين بوجـه مـن وجـوه الرتجـيح
املتعلقة بالسند أو املتن فاملصـمل إىل الرتجيح.
 وإن تعذر الرتجيح يتوقف عن العمل هبام حتى يتبني للناظر وجه الرتجيح.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
النسخ وما يُ ْعرف به
النسخ لغة :اإلزالة والنقل.
تقول :نسخت ال مس الظل ؛ إذا أزالته .
ونسخت الكتاب ؛ إذا نقلت شـيئا ي به ما فيه.
والنسخ شـرعاً :رفع حكم شـرعى بدليل شـرعى متأخر عنه.
ويُ ْع َرف النسخ بأمور منها:
 )0النص:
وهــو األصـــرح كحــديث« :كنــت تيــتكم عــن زيــارة القبــور فزوروهــا»
رواه مسلم( ).
 )2ما أخرب الصحابي بتأخره:
كقــول جــابر

« :كــان آخــر األمــرين ع ـن رســول اهلل ﷺ تــرك الوضــوء

مما مست النار»( ).
( )1

أخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب ا نائز ( )132/2دون لفظة (كنت).

( )2

حـــديث صـــحيح ،رواه ابـــو داود ( )33/1والنســـائي ( )41/1وابـــن ا ـــارود (ص)22-21
والبيهقي (.)131-133/1
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ف بالتاريخ.
 )1ما عُ ِر َ
وأما ما رواه الصحايب املتأخر إسالما خمالفا ملا رواه الصـحايب املتقـدم عنـه
يف اإلسالم ؛ فال يدل عىل النسا الحتامل سامعه عن صحايب آخر أقدم من ذلـك
املتقدم  ،أو سمعه من مثله فأرسل.
واإلجاع ليس بناسا  ،ولكن يدل عىل النسا.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث

س  :0تكلم موجزاً عن نشأة مصطلح احلديث ،ثم عرفه ،وبني موضوعه ،ومثرته،
ثم اذكر معانى املصطلحات اآلتية:
احل د ددديرب ،األ د ددحل ،ا ث د ددر ،احل د ددديث ا دس د د د  ،ا س د ددملد ،املد د د  ،ا س د ددملا ،
املسملد با فتح وبا كسدر ،احملدث ،احلافظ.
س  :2ع درِّف األددحل املتددواتر ،ثددم اذكددر ونواعدده ،وش ددروطه ،ثددم ع درِّف خددحل ا وا ددد
ونواعد د دده :املشد د دداوع ،وا عزيد د ددز،
غد د ددة وا د د ددط ا ،ثد د ددم عد د ددرِّف ك د د د
وا غريب ،وا غريب املطلق ،وا غريب ا ملسيب.
س  :1م ددا األ ددحل امل م ددومه وم ددا ك ددهه وم ددا ون ددواخل األ ددحل احملت ددن ب ددا را نه
وم د ددا ا ص د ددحيح ات د ددهه واحلس د ددن ات د دده ،وم د ددا ا د دد يشد دد كا في د ددهه
وما ونواخل ا صحيح باعتماع تفاوت عتمه ،وما يرا بشدرط ا شديخنيه
س  :1م ددا ا ص ددحيح غد د له واحلس ددن غد د له وم ددا وج دده ا ددذ ا مد د و د د ل
بد د د د ددني احلسد د د د ددن وا صد د د د ددحيح  ،مد د د د ددذ ونا د د د د ددا و د د د د ددفا متفاوتد د د د ددا ه
وما وجه اذ ا م ي ويضاً بني احلسن وا غريب  ،مذ و احلسن يف ا ط ح
ا م ي ما جاء من وجه ،ومعلوم و ا غريب ما عوال عاوٍ وا ده
س  :1مددا د ونددواخل زيددا ة ا ة ددة ومددا كددم كدده نددوخل ومددا ددو احملفددو وو ا شدداذ
واملع ددروف واململك ددر م ددن ا خم دداعه وم ددا املتابع ددة وم ددا ونواعا ددا وم ددا ددو املت ددابذ
وا شا د واالعتماعه ومدا األدحل احملكدم وفتلدن احلدديث ومدا يرجدذ يده
ذا تعاعض خحلا م موال ه
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اخلــبــــر الــمـــردود وأســــبــاب رده
اخلرب املردود :هو الذي مل يرتجح صدق املمخ ِرب ه .
وينقسم إىل أنواع كثرية َه َلغَ هبا هعضها إىل نيف وأرهعني نوع ًا وهي ترجع
يف اجلملة إىل سببني:
أحدمها :سقوط ٍ
راو فأكثر من السند.
والثاين :الطعن يف هعض روات .
أنواع السقوط

السقط من اإلسناد نوعان:
 -1واضح جلي :حيصل االشرتاك يف معرفت .
 -2خفي :ال يدرك إال اجلهاهذة املطلعون عىل طرق احلديث وعلل األسانيد.

ف هعدم مالقاة الراوي ملن روى عن ؛ إما ألن مل يدرك عصعره،
فاألول :ميع َر م
أو أدرك ولكن مل جيتم ه  ،وليس ل من إجازة وال وجادة.
ولذا يُحْتَاج إىل علم التاريخ لتضمنه حتديد مواليد الرواة ووفياتهم وأزمان طلبهم وارحتاهلم.
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أنواع املردود باعتبار السقط

 -1الـ ُمعَلَّق :وهو :ما حذف من مبدأ سنده ٍ
راو فأكثر.
وإنام معد املعلـق ونحوه من أنواع املردود للجهل هحال العراوي املحعذوف.
والتعليـق يف صحيح البخاري كثري ،قال النووى :فام كان من هصعيغة اجلزم نحو:
قال ،وذكر ،و َر َوى مبني ًا للمعروف؛ فهو محكم هصحت عن املضاف إلي .
ي مبنيعع ًا للمجهععول؛
ومععا لععيس فيعع جععزم نحععو :قيععل ،وذكععر ،و مر ِو َ
فليس في محكم هصحت عن املضاف إلي .
وعىل الناظر إذا أراد االستدالل ه أن ينظر يف أحوال رجال سنده.
 -2الـ ُم ْرسَل :وهو :ما رفع التاهعي إىل رسول اهلل ﷺ.
كأن يقول :قعال رسعول اهلل ﷺ كعذا أو فععل كعذا .معأووذ معن قعو م:
املر ِس َل أسعرع إىل احلديث فحذف هعض سنده.
"ناقة َرسل" أي :سعريعة ،فكأن م
و معد املرسل من أنواع املردود ملا ذكرنا من اجلهالة هحال الراوي املحذوف
الحتامل أن يكون صحاهي ًا أو تاهعي ًا وعىل األوري حيتمل أن يكون ثقة أو غري ثقة.
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
حكــم الـ ُم ْرسَــل:

ذهب إىل رد املمر َسل مجهور أهل احلديث وكثعري معن الهقهعاأ وأصعحا
األصعععول  ،مسعععتدلني هعععأن روايعععة املجهعععول املسعععمب إذا كانععع ال تقبعععل،
فرواية ا مملر َسل أوىل هعدم القبول؛ ألن املروي عن حمذوف جمهول العني واحلال .
( )

وروى عععن األةمععة الثالثععة (أيب حنيهععة ومالععمح وأ ععد يف روايععة عنع ) :
قبول املمر َسل مطلق ًا.
( )

وحجة هؤالأ أن السكوت عن الراوي مع عدالعة السعاك وعلمع هعأن
روايتعع يرتتععب عليهععا شعععرع عععام؛ إوبععار هعدالتعع  ،حتععب قععال هعضععهم:
إن املرسل أقوى من املسند؛ ألن معن أسعند فقعد أحالعمح ععىل سعنده والنظعر يف
أحوال روات والبحث عنهم .ومن أرسل م علم ودين وإمامت وأمانت وثقتع ؛
فقد قط لمح هصحت  ،وكهاك مؤنة البحث عن أحوال روات .
وذهب هععض أهعل العلعم معنهم اإلمعام ال عافعي إىل قبعول مراسععيل
( )

كبار التاهعني :كسعيد هن املسعيب ونحوه إذا انضم إليها ما يؤيعدها ،كعأن يسعند
من جهة أورى أو يوافق قعول صعحاهب أو يهتعب همقتضعاه أكثعر أهعل العلعم.
هذا وما تقدم من اخلالف يف حكم املرسل هو يف غري مراسعيل الصحاهة
( ) انظر مقدمة صحيح مسلم (  ،)03/ومقدمة التمهيد الهن عبدالرب ( .)5/
( ) انظر مقدمة التمهيد الهن عبدالرب ( .)7-0/
( )0مقدمة اهن الصالح يف علوم احلديث (ص.)03
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
فاملععذهب الصععحيح امل ععهور الععذي قط ع ه ع مجهععور أهععل العلععم أن
( )

وهعا.
مرسل الصحابي حجـ ؛ ألن رواية الصحاهة ععن غعريهم نعادرة وإذا رووا َهينم َ
فإذا أطلقوا فالظاهر أن من الصحاهة وهم كلهم عدول.

ف من سنده راويان فأكثر عىل التعواي ،معأووذ معن:
 -9املعضـل :هو ما مح ِذ َ

أعضل همعنب أعياه.

ف من سنده ٍ
راو أو أكثر ال عىل التواي.
 -0املنقطع :هو ما مح ِذ َ
 -5الـ ُمدَلَّس« :التدليس».
التــدليس ل ـ  :إوهععاأ العيععب ،مععأووذ مععن الععدَ َلس ،وهععي :الظلمععة،
فكأن الع ممدَ لس أظلم األمر عىل السام لتغطيت وج الصوا .
وللتدليس نوعان:
أ -تدليس اإلسناد :وهو أن يسعقط العراوي شععيخ ويعروي ععن شععي
شعيخ أو عن معاصعر آور لقي ومل يسم من وليس ل إجعازة منع وال
وجادة هلهظ حمتمل لالتصال :كع (عن) و(قال).
وشعر أنواع تدليس التسوية :وهو أن يروي الراوي حديثا عن ضعيف
هني ثقتني لقي أحدمها اآلور ،فيسقط الضععيف ويعروي ععن شععيخ
الثقة عن الثقة الثاين.
( ) املصدر الساهق (ص.)03
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وممن عرف هذلمح من العرواة :هقيعة هعن الوليعد ،والوليعد هعن مسعلم
والأ .قال العراقب .
القرشعي ً
( )

 تدليس ال عيوخ :وهعو أن يعذكر العراوي شععيخ هعام مل ي عتهر هععند الناس :من (اسم) أو (كنية) أو (لقب) أو نحو ذلمح.
قاعدة:
ف هالتدليس عن غري الث َقات مل يقبل حديث حتب مي َصعرح هالسامع.
من مع ِر َ
 -6الـمرسل اخلفي :وهو ما رواه الراوي عن معاصعر ل مل يعرف اللقاأ هيعنهام،
وليس ل من إجازة ،وال وجادة ،هلهظ موهم لالتصال :كع (عن) و(قال).
مثال ذلمح :ما رواه اهن ماج من طريق عمر هن عبدالعزيز عن عقبعة هعن
( )

عامر

عن النبي ﷺ أن قال« :رحم اهلل حارس احلرس».
فإن عمر مل يلق عقبة قال احلافظ املزي يف األطراف .
( )

( ) انظر تدريب الراوي للسيوطي (ص5

).

( ) سنن اهن ماجة :كتعا اجلهعاد (  )5 5/وهعو ضععيف  ،انظعر مصعباح الزجاجعة يف زواةعد اهعن ماجعة
للبوصريي (.) 57/0
( )0حتهة األرشاف للمزي (.)0 3/7
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ما يُ ْع َرف به التدليس واإلرسال اخلفي

ميع َرف التدليس واإلرسال اخلهي هأمور منها:
 إوبار املمدَ لس أو املمر ِسل نهس هذلمح.
ف عدم سامع ممن روى عن مطلق ًا أو لذلمح احلديث وصوص
 أن ميع َر َ
هنص إمام من أةمة هذا ال أن.

مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أسباب الطعن يف الرَّاوِي
أسباب الطعن يف الراوي عشـرة ،بعضها أشد قدح ًا من بعض.

مخسة منها ترج إىل عدالة الراوي وهي:
 الكذب -2 .التهم بالكذب -9 .الفسق -0 .البدع  - 5 .اجلهال .ومخسة تعود إىل ضبط الراوي وهي:
 -6فحش ال لط -7 .كثرة ال فل  -8 .الوهم -3 .خمالف الثقات -14 .سوء احلفظ.

وإليمح ترتيبها حسب شدة تأثريها يف الرد:
السبب األول
كذ الراوي عىل رسول اهلل ﷺ .ويسمب ورب الكاذ علي املوضوع.

اخلرب املوضوع وحكم روايته
الوضع ل  :االوتالق واالفرتاأ.
فاخلرب املوضوع :هو :املختلق املكذو عىل رسول اهلل ﷺ.
حكم روايت  :محت َرم رواية األوبار املوضوعة مطلقع ًا إال مع هيعان وضععها
وك ف َع ِ
وار َها لقول رسول اهلل ﷺ« :من حدث عني حديثا يرى أن كذ فهو
أحد الكذاهني» رواه مسلم .
( )

( ) صحيح مسلم :املقدمة ،ها التحذير من الكذ عىل رسول اهلل ﷺ ( .)5/
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
دواعي الوضع
دواعي الوض والكذ كثرية منها ما ييل:
ب النعاس يف طاعتع ويعرهبهم
 قصد التقر إىل اهلل هوض ما مي َرغ معن معصعيت  ،كام فعل هعض املنسوهني إىل الزهد والصالح.
وهؤالأ َشعر الوضاعني وأشدهم هعالأ ونكبعة ؛ فعإن النعاس يثقعون هبعم
ويركنون إليهم ،النتساهبم إىل الصالح.
ومععن هؤالأ الذين كانوا يكذهون حسبة وتقرهعا إىل اهلل  :أهعو عصعمة
نععوح هععن أيب مععريم املععروزي قاضعععي مععرو امللقععب هنععوح اجلععام  ،أوععذ الهقع
عن أيب حنيهة واهن أيب ليىل ،قيل ل " :من أين لمح عن عكرمة عن اهعن عبعاس
يف فضاةل القرآن سور ًة سور ًة وليس هذا عند أصحا عكرمة؟"
فقال" :إين رأي الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا ههقع أيب حنيهعة
ومغازي اهن إسحاق فوضع هذا احلديث حسبة" .
( )

 التزلعععف إىل الطبقعععة احلاكمعععة هوضععع معععا يوافعععق أهعععواأهم،كقصة غياث اهن إهراهيم النخعب الكوىف م أمري املؤمنني املهدي العباسعب فإنع
دول علي وكان حيب احلامم ويلعب ه فإذا قدام ام.
فقععال حععدثنا فععالن عععن فععالن وسععاق سععنده وقععال إن النبععي ﷺ قععال:
«ال َسب َق إال يف َنص ٍل أو موف أو َحافِر» أو جناح.
( ) مقدمة اهن الصالح (ص ،)37وتدريب الراوي للسيوطي (ص .) 8
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
فزاد يف احلعديث لهعظ" :أو جنعاح" .فععرف املهعدي أنع كَع ِذ َ ألجلع
فأمر هذهح احلامم .واحلديث رواه أصحا السنن دون الزيادة املوضوعة .
( )

( )

 -0إفساد الدين عىل أهل  ،كعام فععل الزنادقعة العذين دولعوا يف اإلسعالم
خلديعة املسلمني نحو هيان هن سمعان الذي قال هألوهية عيل هن أيب طالب
فقتل والد هن عبداهلل القسعري وأحرق .
 -3التكسب واالرتزاق هام يض من األوبار كام هو شأن ال َقصا ِصعني.
( )

 -5االنتصار للرأي.
 -3اإلغرا لقصد االشتهار.
ما يُ ْع َرف به الوضع
ف الوض هأشعياأ منها:
ميع َر م
 اعرتاف الواض ههعل ذلمح :كام اعرتف نوح اهعن أيب معريم ا ملعذكور آنهعا،
.
وميرسة هن عبد ره الهارسعي هأن وض سبعني حديثا فععي فضل عيل
 أن يكععععون املععععروي الهعععع ًا ِ
للحععععس غععععري قاهععععل للتأويععععل:
وصل ولف املقام ركعتني .
كحديث :إن سهينة نوح طاف هالبي
َ
( )

ذكره الذهبي يف امليزان عن عبدالر ن هن زيد هن أسلم عن أهي عن جده وهو ضعيف .
( )

( )
( )
( )0
()3
( )5

سعععععنن أيب داود :كتعععععا اجلهعععععاد ( ،)30/0سعععععنن النسعععععاةي :كتعععععا اخليعععععل (3/3
وسنن الرتمذي :كتا اجلهاد (  ،) 35/سنن اهن ماجة :كتا اجلهاد ( .)533/
املجروحني الهن حبان (  ،)33/تاري هغداد (  ،)0 3/املوضوعات الهن اجلوزي ( .)3 /
املجروحني الهن حبان (  ،)30/املوضوعات الهن اجلوزي ( .)08/
املوضوعات الهن اجلوزي ( .) 33/
امليزان للذهبي ( .)535/
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
السبب الثاني

التهمة هالكذ
وذلععععمح :أن ميععععع َرف الععععراوي هالكععععذ يف كالمعععع معععع النععععاس،
أو أن ينهرد هام خيالف القواعد املعلومة من الدين هالضعرورة.
ويسمب ورب املتهم هع الكذ املرتوك.
ومن أمثلت :
أحاديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن سمرة عن أيب هكر

.

وأحاديث عمرو هن شمر عن جاهر اجلعهي عن احلارث عن عيل هن أيب طالب

.

السبب الثالث والرابع واخلامس

فحش غلط الراوي  ،كثرة غهلت

 ،فسق هام مل يبلغ الكهر

ويسمب وربه املنكر عند من مل يقصعر املنكر عىل ما والف في الضعيف الثقة.

ومثال ذلمح :ما رواه النساةي واهن ماجة من طريعق أيب زكعري حييعب هعن
 ،مرفوععا:
حممد هعن قعيس ععن ه عام هعن ععروة ععن أهيع ععن عاة عة
"كلوا البلح هالتمر فإن اهن آدم إذا أكل غضب ال عيطان".
( )

( )

قال النسعاةي :هعذا حعديث منكعر ،تهعرد هع أهعو زكعري حييعب هعن حممعد
وهو شعي صالح غري أن مل يبلغ مبلغ من ميق َبل َت َهر مده .
( )

( ) السنن الكربى للنساةي :كتا الوليمة (.) 53/3
( ) سنن اهن ماجة  :كتا األطعمة ( .) 35/
( )0حتهة األرشاف للمزي (  ) 3/رقم . 7003
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
السبب السادس

َوه مم الراوي
وهو :أن يروي احلديث عىل سبيل التوهم.
والعععوهم كعععام يقععع يف السعععند  :هرفععع موقعععوف أو وصعععل منقطععع ،
يعقعع يف املتن :هإدوال حديث يف حديث آور.
والوهم يكون  :قادح ًا ،كاإلعالل هاإلرسال.
وغري قادح ،كاإلعالل هوهم ٍ
راو يف اسم أحد من رجال السند.
وضاهط ذلمح :أن اخلرب ال خيلو إما أن يكون فرد ًا ،أو يكون ل أكثر من طريق.

فاألول :يلزم من القدح يف سنده القدح يف متن وهالعكس.
والثاين :ال يلزم من القدح يف أحدمها القدح يف اآلور.
ويسمب اخلرب الواق في الوهم :املعل واملعلل.
وهو من أغمض علعوم احلعديث ال يدركع إال معن رزقع اهلل ذهنع ًا ثاقبع ًا
واطالع ًا واسع ًا همراتب الرواة وهاملتون.
مثال الوهم يف السند وهوغري قادح :حعديث يععىل هعن عبيعد الطنافسععي
(أحععد رجععال الصععحيح) عععن سععهيان الثععوري عععن عمععرو هععن دينععار
عن اهن عمر

عن النبي ﷺ« :البيعان هاخليار »...احلديث.
( )

( ) صحيح البخاري  :كتا البيوع (  ،)700/صحيح مسلم  :كتا البيوع (33/0
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
َف َو ِه َم يعىل هن عبيد عىل سهيان يف قول  :عمعرو هعن دينعار وإنعام املععروف
من حديث سهيان عن عبداهلل هن دينار عن اهن عمر

.

قال اهن معني :يعىل هن عبيد ضعيف يف الثوري ،ثقة يف غريه .
( )

ومثال الوهم يف املتن :حديث أيب سعيد هن أيب مريم عن مالمح عن الزهري
عن أنس

مرفوعا« :ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تعداهروا وال تنافسعوا» ،
( )

فقول "وال تنافسوا" ،أدول يف احلديث اهن أيب مريم من حديث آور ملالمح ععن
مرفوعا« :إيعاكم والظعن فعإن الظعن

أهب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة

أكععذ احلععديث»« .وال حتسسععوا وال سسسععوا وال تنافسععوا وال حتاسععدوا» .
( )

واحلديثان متهق عليهام غري لهظة« :وال تنافسوا» .رواها مسلم فقط.
ف هتهرد الراوي ،وهمخالهت غريه م قراةن تنضم إىل ذلمح.
والوهم ميع َر م
والطريق إىل معرفت :
يكون هجم طرق احلديث  ،والنظر يف اوتالف روات يف الضبط واإلتقان.
قال عىل هن املديني :البا إن مل سم طرق مل يتبني وطؤه .
( )

( ) تاري عثامن هن سعيد الدارمي عن حييب هن معني (ص ،)30هتذيب التهذيب ال هن حجر (

.)330/

( ) صحيح البخاري :كتا األد ( ،)700/5صحيح مسلم  :كتا الرب والصلة (.) 585/3
( )0صحيح مسلم  :كتا الرب والصلة (.) 585/3
( )3اجلام ألوالق الراوي وآدا السام للخطيب ( .) 73/
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
السبب السابع

الهة الراوي للثقات
وتتضمن املخالهة ستة أنواع:
 املدرج. اخلرب املقلو . -0املزيد يف متصل األسانيد.
 -3املضطر .
 -5املصحف.
 -3املحرف.
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -1الـ ُم ْد َرج
الـ ُمدْرَ ُج ل (ههتح الراأ):
مأووذ من أدرجع ال ععيأ يف ال ععيأ إذا أدولتع فيع َ
وضعمن َت م إيعاه.
وهو نوعان:
األول:

مدرج اإلسناد
وهو :ما َغ َري سعياق إسناده.

من صوره :أن يكون عنعد العراوي حعديثني هإسعنادين تلهعني فعريوأام هأحعدمها،
أو يروي أحدمها هسنده اخلاص ه ويزيد في من احلديث اآلور شعيئ ًا.
ومنها :أن يكون عنعده معتن اإلسعناد إال طرفع ًا منع فإنع عنعده هإسعناد آوعر؛
فريوي تام ًا هاإلسناد األول.
ومنها :أن يسععم اخلععرب عععن شعععيخ إال طرف ع ًا من ع فيسععمع عن ع هواسععطة،
ثم يروي تام ًا حمذوف الواسطة.
ومنها :أن يسعم اخلعرب ععن مجاععة تلهعني يف إسعناده فريويع ععنهم هاتهععاق
من غري أن يبني اوتالفهم.
مقرر الفصل الدراسي األول
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الثاين:

مدرج الـمتـن

وهو :ما أدول يف متن م
وضم إلي ما ليس من هال َفص ٍل.
والغالب :وقوع اإلدراج آور اخلرب ،ووقوع يف أول أكثر من وسط .
من أمثلت  :ما رواه اخلطيب من طريق أيب قطن وشباهة عن شعبة عن حممد هعن
زياد عن أيب هريرة
مرفوعا« :أسبغوا الوضوأ ،ويل لألعقا من النار» .
( )

،
فقولععع « :أسعععبغوا الوضعععوأ» ممعععد َرج معععن كعععالم أيب هريعععرة
فإن البخاري روى احلديث من طريق آدم هن أيب إياس عن شعبة ععن حممعد هعن
زيععاد عععن أيب هريععرة قععال« :أسععبغوا الوضععوأ فععإن أهععا القاسععم ﷺ قععال:
«ويل لألعقا من النار» .
قال اخلطيب هععد ذكعره احلعديثَ " :و ِهع َم أهعو قطعن وشعباهة هعن سعوار
يف روايتهام هذا احلديث عن شعبة عىل ما سقناه" .
( )

( )

قعععال :قعععال رسعععول اهلل ﷺ:
ومنهعععا :حعععديث اهعععن مسععععود
«الطعععععرية شععععععرك (ومعععععا منعععععا) ولكعععععن اهلل يذهبععععع هالتوكعععععل»،
رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
قال سمع حممد هن إسعمعيل يقعول :كعان سعليامن هعن حعر يقعول:
( ).
(وما منا) عندي من قول عبد اهلل هن مسعود
( )
( )
( )0
()3

تدريب الراوي للسيوطي (ص.) 75
صحيح البخاري :كتا الوضوأ (  .)7 /صحيح مسلم  :كتا الطهارة ( 3/
تدريب الراوي للسيوطي (ص.) 75
انظر :سنن الرتمذي  :كتا السري  ،ها ما جاأ يف الطرية (.) 3 /3
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
دواعي اإلدراج وحكمه وما يُ ْع َرفُ به

دواعي اإلدراج كثرية منها:
 تهسعري األلها الغريبة. استنباط حكم من كالم النبي ﷺ. -0تبيان حكم شعرعي.
حكم اإلدراج:
ال جيوز اإلدراج إال ما كان من تهسعري غريب فال ميم َن  ،كام فعل الزهري وغريه من األةمة.

ميع َرف اإلدراج هأمور منها:
 -أن مي َصعر َح هعض الرواة ههصل تلمح العبارة املدرجة ويضعيهها إىل قاةلها.

 -أن يستحيل إضافة ذلمح إىل النبي ﷺ.
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -2اخلبـر الـمقلوب
اخلرب املقلوب اصطالح ًا :

هو :ما انقلب هعض لهظ عىل ٍ
راو فتغري معناه.

ويسمب :املنقلب.
والقلب يق يف السند كام يق يف املتن.
فمن األول :أن يكون احلديث م هور ًا هراو فيجععل مكانع راو آوعر معن
طبقت لغرض اإلغرا ونحوه.
وممن كان يهعل ذلمح من الرواة اد هن عمرو النصعيبي نسبة إىل نصعيبني.
قال البخاري :هو منكر احلديث .
( )

ومن أمثلت حديث« :إذا لقيتم امل عركني يف طريق فال تبدؤهم هالسالم» .
( )

قلب

اد هن عمرو فرواه عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة

مرفوع ًا ،وإنام هعو ععن سعهيل هعن أيب صعالح ععن أهيع ععن أيب هريعرة
كام يف صحيح مسلم .
( )

( ) التاري الكبري للبخاري ( ) 8/0رقم 7

.

( ) مسند أ د (  ،)5 5/والسنن الكربى للبيهقي (.) 30/5
( )0صحيح مسلم (كتا السالم (.) 737/3
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ومععن القلععب يف السععند :مععا يق ع يف أسععامأ الععرواة هالتقععديم والتععأوري،
مثل :مرة اهن كعب ،وكعب هن مرة ،اسم أحدمها كاسم أ اآلور.
ومثال القلب يف املتن :ما رواه مسلم من حديث« :السبعة العذين يظلهعم
( )

اهلل يف ظل ع يععوم ال ظععل إال ظل ع » ،وفي ع « :ورجععل تصععدق هصععدقة فأوهاهععا
حتب ال تعلم يمين ما أنهق شامل » ،وإنام هو« :حتب ال تعلم شامل معا تنهعق يمينع »

كام رواه البخاري ومسلم يف إحدى روايتي للحديث.
( )

( )

ومعععن القلعععب :أن يؤوعععذ إسعععناد معععتن فيجععععل ععععىل معععتن آوعععر ،
ويؤوذ متن هذا فيجعل هإسناد آور  ،كعام فععل أهعل هغعداد مع أمعري املعؤمنني
يف احلديث اإلمام البخاري

؛ ليختربوه.

ذكر ذلمح اخلطيب يف تارخي ( )  ،واهن حجر يف نكت عىل اهن الصالح( ).

( ) صحيح مسلم  :كتا الزكاة ( .)7 5/
( ) صحيح البخاري :كتا اجلامعة واإلمامة ( .) 03/
( )0صحيح مسلم :كتا الزكاة ( .)7 3/
( )3تاري هغداد للخطيب ( - 3/

).

( )5النك عىل كتا اهن الصالح الهن حجر ( .)873 - 837/
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -9املزيد يف متصل األسانيد
املزيد يف متصل األسانيد:

راو يف أثناأ ٍ
هو :ما كان املخالهة في  :هزيادة ٍ
سند ظاهره االتصال.

واحلكم يف ذلـ  :اعتبار اإلسناد اخلعاي ععن الزيعادة إذا كعان معن مل يزدهعا
أتقن ممن زاد يف موض الزيادة هالسامع  ،وإال ترجح تلمح الزيادة.
مثال ذلمح :ما رواه مسعلم( ) والرتمعذي( ) معن طريعق عبعداهلل هعن املبعارك
ععععن عبعععدالر ن هعععن يزيعععد هعععن جعععاهر ععععن هسععععر هعععن عبيعععداهلل
عن  -أيب إدريس اخلوالين -عن واثلة هن األسق عن أيب مرشعد الغنعوي
قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال سلسوا عىل القبور وال تصلوا إليها».
قال أهو عيسعب الرتمذي  :قال حممد هن إسامعيل" :حديث اهن املبارك وطعأ،
( )

أوطأ في اهن املبارك فزاد في  :عن أيب إدريس ،وإنام هو :هسعر هن عبيداهلل عن واثلة".

( ) صحيح مسلم :كتا اجلناةز ( .)338/
( ) سنن الرتمذي :كتا اجلناةز (.)037/0
( )0املصدر الساهق.
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
طـــ ِرب
ضَ
 -0الـ ُم ْ
املضطرِب (بكسـر الراء) اصطالحاً:
هو :ما روي على أوجه خمتلف  ،متساوي يف القوة.
سواأ كان االوتالف:
من ٍ
راو واحد :هأن رواه مرة عىل وج ومرة عىل وج آور الف لألول.
أو أكثر من ٍ
راو واحد :هأن رواه مجاعة كل عىل وج

الف لآلور.

واالضطرا يوجب ضعف احلديث ؛ إلشعاره هعدم ضبط روات .
واالضطرا يق يف :السند وىف الـمتــن وىف كليهما.
ثم إن َت َرج َح أحد األوجع هضعبط راويع أو كثعرة صعحبت للمعروي عنع
أو غعععري ذلعععمح معععن وجعععوه الرتجعععيح ؛ فعععاحلكم للوجععع العععراجح ،
وال يطلق عىل احلديث حينئذ وصف االضطرا وال ل حكم .
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ومن أمثلة االضطرا يف املتن:
معععا رواه الرتمعععذي ععععن شععععريمح ععععن أيب عععزة ععععن ال ععععبي
( )

عن فاطمعة هنع قعيس

قالع  :سعئل رسعول اهلل ﷺ ععن الزكعاة فقعال:

«إن يف املال حلق ًا سوى الزكاة».
ورواه اهن ماجة من نهس الطريق هلهظ:
( )

«ليس يف املال حق سوى الزكاة».
قعععال احلعععافظ العراقعععي " :فهعععذا اضعععطرا ال حيتمعععل التأويعععل،
( )

وقيععععل :يمكععععن تأويلعععع هأالععععا روت كععععال اللهظععععني عنعععع ﷺ ،
ويكون احلعق املثبع هعو غعري الواجعب ؛ كصعدقة النهعل  ،وإكعرام الضععيف،
واحلق املنهي هو الواجب" ،واهلل أعلم.

( ) سنن الرتمذي  :كتا الزكاة (.)38/0
( ) سنن اهن ماجة  :كتا الزكاة ( .)573/
( )0البصرية والتذكرة للعراقي ( .) 35/
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
صحَّف
 -5الـ ُم َ
صحَّف اصطالحاً:
املُ َ

ٍ
حرف فأكثر هالنسبة إىل النقط م هقاأ صورة اخلط.
هو :ما كان املخالهة في هتغيري
ويق يف :السند وىف الـمتـــن.
فمن األول :حديث شعبة عن العوام هن معراجم ،هعالراأ املهملعة واجلعيم،
قعال قعال رسعول اهلل ﷺ:

عن أيب ععثامن النهعدى ععن ععثامن هعن عهعان

«لتؤدن احلقوق إىل أهلها» .فصحه حييب اهن معني وقال :الععوام هعن معزاحم،
( )

هالزاي واحلاأ هدال الراأ واجليم.
.

واحلديث رواه مسلم من طريق أيب هريرة
( )

ومن الثاين :حديث «من صام رمضان وأتبع ستا من شوال  »...رواه مسلم( ).
صععحه أهععوهكر الصععوي فقععال« :شعععيئ ًا مععن شععوال» هععدل سععت ًا

( )

(هال عني املعجمة والياأ التحتية).

( ) علوم احلديث الهن الصالح (ص .) 3
( ) صحيح مسلم :كتا الرب والصلة (.) 557/3
( )0صحيح مسلم :كتا الصيام ( /

.)8

( )3علوم احلديث الهن الصالح (ص ،) 30اجلام للخطيب ( 7/
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -6الـ ُم َحــرَّف
الـ ُم َحرَّف اصطالحاً:
هو :ما كان املخالهة في هتغيري حرف فأكثر هالنسبة إىل ال كل م هقاأ صورة اخلط.
من التحريف يف اإلسناد :إهدال " َعقيل" ههتح العني هع " معقيل" هالضم ونحو ذلمح.

مثال يف املتن :حديث جاهر

 « :مر ِم َي مأيب يوم األحزا يف أكحل » .
( )

حرف ع غنععدر فقععال « :مر ِم ع َي أيب» هاإلضععافة ،وإنععام هععو مأ َيب هععن كعععب ،
وأما أهو جاهر فإن كان قد اس مت ِهدَ يوم أحد .
( )

( ) صحيح مسلم :كتا السالم ،ها لكل داأ دواأ (.) 703/3
( ) علوم احلديث الهن الصالح (ص .) 3
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
السبب الثامن

اجلهالة هالراوي
وسببها أمران:
األول :أن َتك مث َر نعوت الراوي من :اسم ،أو كنيعة ،أو لقعب ،أو حرفعة ،أو نسعب،

ٍ
لغرض  ،فيظن أن آور  ،فيحصل اجلهل هحال .
أو نحوهاَ ،ف ميذ َكر هام مل ي تهر ه
مثال ذلمح :حممد هن الساةب الكلبب.
َن َس َب م هعضهم إىل جده فقال :حممد هن ه عر ،وسامه البعض :اد هن السعاةب،
وكنععاه هعضععهم :أهععا النضعععر ،وهعضععهم :أهععا ه ععام ،وهعضععهم :أهععا سعععيد،
فأصبح مي َظن مجاعة وهو شخص واحد.
وصن َ
ف يف هيان هذا السبب كتا :
م
"ا ممل ِ
وضح ألوهام اجلم والتهريق يف النعوت" .
( )

والثاين :أن يكون الراوي مم ِق ً
ال يف احلديث ،فال تكثر الرواية واألوذ عن .
ف يف هيان هذا السبب كتا ِ " :
وصن َ
الوحدَ ان" .
م
( )

( ) للخطيب البغدادي ( ،وهو مطبوع يف جملدين).
( ) املنهردات والوحدان ،لإلمام مسلم صاحب الصحيح (مطبوع يف جملد واحد).
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أنواع الـمجـهـــــول

اجملهول نوعان:
 جمهول العني :وهو :من مل ِيرو عن إال واحد.
حكم روايت :

الرد  ،إال أن مي َوثق ولو من قِ َب ِل الراوي عن  ،إذا كان من أهل اجلرح والتعديل.
َ
 جمهول احلال :و مي َسمب :املستور.وهو :من روى عن أكثر من واحد من غري توثيق.
حكم روايت  :التوقف  ،حتب يتبني حال .
الـ ُمبهم وحكم روايته

الـ ُم ْب َهم:
هو  :من مل مي َصعرح هاسم ألجل االوتصار ونحوه.
كأن يقول الراوي" :أوربين :شعي " ،أو "رجل" ،أو نحو ذلمح.
حكععم روايتع  :عععدم القبععول عععىل األصععح  ،ولععو أهبععم هلهععظ التعععديل،
كأن يقول الراوي" :أوربين :ثقة" أو " َثب "؛ ألن قد ال يكون ثق ًة عند غريه.
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
السبب التاسع

البدعة
االهتداع لغة :االورتع.

شعرعاً :املمحدَ م
ث يف الدين.

والبدعة نوعان:
 ُم َك ِّف َر ٌة :مي َكه مر صاحبها ،هأن مينكِع َر أمعر ًا جممعع ًا عليع متعواتر ًا معلومع ًامن الدين هالضعرورة ،فهذا :ال تقبل روايت .
 ُم َفسـ َق ٌ :مي َهس مق صاحبها ،وهذا :متق َبل روايت ما مل يكن داعي ًة إىل هدعتوال ناق ً
ال مي َرو مج َها ،هذا ما اوتاره اجلمهور وهو الصحيح.
السبب العاشر

وأ احلهظ
مس م
رتجح إصاهت عىل وطئ .
واملراد هسعيئ احلهظ :من مل َت َ َ
وهو نوعان:
األول :مععن ن ععأ عععىل سععوأ احلهععظ ولزمعع ذلععمح يف مجيعع أحوالعع .
ويسمب وربه :ال اذ عند البعض.
الثاين :من طرأ علي سوأ احلهظ لكرب سن أو ذها هصعره أو ضعياع كتب
أو نحو ذلمح ،فهذا يسمون  :املمخ َتلِط.
حكم رواية املمخ َتلِط:
 ما َحد َث ه قبل اوتالط وهو معلوم :ميق َبل.
 ما َحد َث ه هعد اوتالط  :ال ميق َبل.
 -0ما مل يتميز :مي َتع َوقف في .
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اخلبـر الـمردود وأسباب رده
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث

س :1
س :2
س :9

س :0

س :5
س :6

ما ا اد ا ا ؟

اخل اار؟ وك ااق ام ااسو اب ااب و لسقط ااس اد ا ا
م ااس ابا ا س
ومس تعبيف كل نوع؟
اخلفي؟
مس اد وط اجللي ومب يعبف؟ ومس اد
مس ادفبق لني ابُ َدَّس وابُبْبَل اخلفي؟
بَقِّ مس يلي:
خا اارٌ حا اا ف ما اا با اا ا اوي ا ااسم مطوادد ا ااسم و خ ا ااب ما اا م ا اا ا با اا ا او
وم وبطه اث سم غري مطواددني.
خ ارٌ واا ادااباوع ق ا قس اابا وه ي ا عه م ااه وه يعْ ابَف ادل ااسب لد ا ااس
و خب ك دك إال ام د دسه س قبِف.
ك ا ااق ولاا ا اسا دلطعا ا ا ل اد ا ااباوع؟ وم ا ااس ادا ا ا ع ي ا ا ا م ا ا ااس ل ق ادط ا ااه ؟
ومس اد ع ي ل ض طه؟
مس اخلر ابوضوع ؟ ومس حكق وايطه؟ وماس اباكو ؟ وماس ابابا لسدطا اا لسدكا ؟
وضح ذدك م د سا لعض واقي ادوضع ولعض مس يعبف له ادوضع.
مب ي ى خر فسحش ادغل او كثري ادغفلا او ادفسبق؟ ومس اخلار ابُعَالّ؟
مس اب ج مط سا واب ج إب س ا؟ ومس حكق اإل اج ؟ ومب يعبف؟
مس ابضطب ؟ ومطى ي االضطبا ؟ ومس ابصحَّف واحملبَّف؟ وضحا س لسبثسل.
كق اب س اجلاسدا لسدباوع؟ وم جماول ادعني وجماول احلسل واب اق؟
ومس حكق وايا كل؟
ما ا ااس اد قا ا ااا ا ا اابقسا؟ وإىل كا ا ااق ت ا ا ااق؟ وما ا ااس حكا ا ااق وايا ا ااا اب ط ا ا ا ع؟
مس اببا ل ادئ احلفظ؟ وم هو ابخطل ؟ ومس حكق وايطه؟
واحلـمــد هلل رب العالـميـــن

نسأل اهلل تعاىل ل التوفيق والنجاح
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قال اإلمام عبداهلل بن املبارك

"اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء"

رواه مسلم يف مقدمة صحيحه

صطَلَح
طيَبِ الـمِنَحِ فِي عِ ْلمِ الـمُ ْ
مِ ْن أَ ْ
مجع وتأليف

الشيخ عبدالكريم بن مراد األثري رحـمه اهلل

املدرس بقسم الدراسات العليا سابقاً

و

الشيخ عبداحملسن بن حـمد العباد حفظه اهلل

املدرس بقسم الدراسات العليا سابقا
واملدرس باملسجد النبوي الشريف

الصــــف األول الثانـــوي
الفصل الدراسي الثاني
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مــوقــع اجلامعـــة اإلسالميـــة على شبكة الـمعلومــات
www.iu.edu.sa

يف هذا الكتاب مادة علميَّة ومعلومات مهمة فاستفد منها يف حياتك
وحافظ على هذا الكتاب ،واجعل نظافـته تشهد على حسن سلوكك.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
تقسـيمُ اخلبَرإىل :مَرفوع وموقوف وَمقطوع
ينقسم اخلرب باعتبار منتهى سنده إىل:
مرفوع و موقوف و مقطوع
الـمرفوع وأنواعـــــه

املرفوع اصطالحاً:
ما أضـيف إىل رسول اهلل ﷺ من قول أو فعل أو تقرير صــرحيا أو حكـم.
وأنواعه ستة وهي:
 -1املرفوع القويل صـرحيا:
نحـــو :أن يقـــول البـــحاي :ســـ عس رســـول اهلل ﷺ يقـــول ،ـــ ا
أو يقول هو أوغريه، :ان رسول اهلل ﷺ يقول  ،ا.
 -2املرفوع الفعيل صـرحيا:
نحـــو :أن يقـــول البـــحاي :رأيـــس رســـول اهلل ﷺ يفعـــل ،ـــ ا
أو يقول هو أوغريه، :ان رسول اهلل ﷺ يفعل  ،ا.
 -3املرفوع التقريري صـرحيا:
نحـــو :أن يقـــول البـــحاي :فعلـــس بحضــــرة النبـــي ﷺ ،ـــ ا
أو يقول هو أو غريه :فعل فالن بحضـرة النبي ﷺ  ،ا ومل ي ،ر إنكاره ل لك.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -4املرفوع القويل حكم:
نحو :أن يقول البحاي غري املعروف باألخ عن أهل الكتاب قوال ال جمال
للرأي واالجتهاد فيه وال تعلق له ببيان غريب أو شـرح مشكل.
مثـــل إخبـــاره عـــن األمـــور املاضــــية، :بـــدأ اخللـــق ونحـــوه
أو إخبـــاره عـــن األمـــور ا تيـــة، :ـــالفتن وأحـــوال يـــو القيامـــة
و ،ا إخباره عم حيبل بفعله ثواب خمبوص أو عقاب خمبوص.
 -5املرفوع الفعيل حكم:

نحو :أن يفعل البحاي فعال ال جمال للرأي فيه.
الكسوف يف ،ل ر،عة أ،ثر من ر،وعني .
،بالة عيل بن أي طالب
( )

 -6املرفوع التقريري حكم:

نحو :أن خيرب البحاي :أهنم ،انوا يفعلون يف عهد النبي ﷺ  ،ا وال ينكر عليهم.
ومن الصـيغ اليت هلا حكم الرفع:

قــول البــحاي :مــن الســنة ،ــ ا أمرنــا بكــ ا هنينــا عــن ،ــ ا
أو حيكم البحاي :عىل فعـل مـن األفعـال ب نـه طاعـة هلل تعـاىل أو لرسـوله ﷺ
أو معبـية ،قول عمر بن ياسـر

« :من صا يو الشك فقـد عبــى أبـا القاسـم ﷺ».

رواه أصحاب السنن وعلقه ا لبخاري .
( )

( )

( )1انظر سنن البيهقي ( )333/3ومبنف عبدالرزاق (.)133/3
( )2سنن أي داود، :تاب البو باب ،راهية صو يو الشك ( )947/2احلديث رقم (.)2334
ســنن الرتم ـ ي، :تــاب البــو بــاب يف ،راهيــة صــو يــو الشــك ( )93/3رقــم احل ـديث ()686
وقال اإلما الرتم ي :حديث عمر حديث حسن صحيح.
سنن النسائي، :تاب البيا باب صيا يو الشك ( )153/4احلديث رقم (.)2188
( )3صحيح البخاري، :تاب البو (.)694/2
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الـموقوف ،الصحابي ،وما تعرف به الصحبة

املوقوف اصطالحاً:
ما أضـيف إىل البحاي من قول أو فعل أو تقرير.
الصحابي:
هـــو مـــن لقـــي النبـــي ﷺ مؤمنـــا بـــه ومـــاىل عـــىل اإلســـال
ولو ختللس ذلك ردة عىل األصح.
و ُت ْع َرف الصحبة:
 -1بالتواتر.
 -2باالستفاضة.
 -3بإخبار بعض البحابة.
 -4بإخبار بعض ثقاىل التابعني.
 -5بإخباره عن نفسه أنه صحاي إذا ،انس دعواه ممكنة.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
املقطوع ،والفرق بينه وبني املنقطع

املقطوع اصطالحاً:
ما أضـيف إىل التابعي أومن دونه من قول أو فعل.
التابعي:

هو :من لقي صحابيا مؤمنا وماىل عىل اإلسال .

الفرق بني :املقطوع و املنقطع
املقطوع :صفة من صفاىل املتن مثل :الرفع والوقف.
املنقطع :صفة من صفاىل اإلسناد مثل :التعليق واإلرسال.

الـ ُمخَضْـــرَم

ضـرَم اصطالحاً:
الـ ُم َخ ْ
هو :من أدرك اجلاهلية وزمن الرسول ﷺ ومل يلقه.
واملخضـرمون أ،ثر من عشـرين نفسا منهم:
األحنــف بــن قــي

وأبــو مســلم اخلــوالي وأبــو رجــاع العطــاردي

وأبو عثمن النهدي .وهم من التابعني عىل البحيح.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
العلــو والنــزول
قد خص اهلل تعاىل ه ه األمة باإلسناد املتبل إىل نبيها ﷺ.
قال عبد اهلل بن املبارك:
"اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاع ما شاع"

)

رواه مسلم يف مقدمة صحيحه( .

وقال سفيان الثوري" :اإلسناد سالح املؤمن ".
( )

العــلــو اصطالحاً :قلـة رجال السند.
النزول اصطالحاً، :ثرة رجال السند.

ومها من صفاىل اإلسناد.

وعلو اإلسناد أفضل من النزول فيه؛ بشـرط أن يكون السند العـايل خاليـا
من الضعف ف ما إن ،ان مع الضعف فال فضـل فيـه والســيم إن اشـت ل عـىل
بعض الك ابني أو املته ني بالك ب.
قال ابن البالح:
"العلو يبعد اإلسناد من اخللل؛ ألن ،ل واحد مـن رجالـه حيت ـل أن يقـع
اخللل من جهته سهوا أو ع دا ففي قلتهم قلة جهاىل اخللل" .
( )

( )1صحيح مسلم :املقدمة ( )15/1املحدث الفاصل للرامهرمزي (ص.)27
( )2ومتامه" :وإذا مل يكن معه سالح فب ي يشع يقاتل" .املجروحني البن حبان :املقدمة (.)29/1
( )3مقدمة ابن البالح (ص )133ومتا ،ال ابن البالح" :ويف ،ثرهتم ،ثرة جهاىل اخللل وه ا جيل واضح".
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
تقسـيم اخلبـــر إىل :عــال و نازل

ينقسم اخلرب باعتبار علو سنده ونزوله إىل قس ني:
 -0اخلرب العالي:
هو :ما قل رجال سنده بالنسبة إىل سند آخر يرد به ذلك اخلرب بعدد ،ثري.
 -2اخلرب النازل:
هو :ما ،ثر رجال سنده بالنسبة إىل سند آخر يرد به ذلك اخلرب بعدد قليل.

و،ل من العايل والنازل نوعان :مطلق و نسيب.
العايل علوا مطلقا:
هــو :مــا انتهــى ســنده إىل النبــي ﷺ بعــدد قليــل بالنســبة إىل ســند آخــر
يرد به اخلرب بعدد ،ثري.
وضده :النازل نزوال مطلقا وهو واضح.
العايل علوا نسبيا:
هو :ما انتهى سنده إىل إما مشهور من أئ ة احلديث ،ملك وشعبة مـثال
بعدد قليل بالنسبة إىل سند آخر ورد به ذلك اخلرب بعدد ،ثري.
وضده :النازل نزوال نسبيا.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أنواع النسيب

يتفرع من النسبي أربعة أنواع:
 -0الـموافـقــــة:
وهي :أن يبل الراوي إىل شـيخ أحد املبنفني ،البخاري مثال مـن غـري
طريقه مع علو إسناد الراوي عىل إسناد البخاري.
ومثل ل لك احلافظ( ) :ب ن يروي البخاري حديثا عن قتيبة عـن مالـك مـثال
قــال" :فلــو روينــاه مــن طريــق البخــاري ،ــان بيننــا وبــن قتيبــة ثمنيــة
ولو رويناه من طريق أي العباس السـراج عن قتيبة لكان بيننا وبـن قتيبـة سـبعة
فقد حبلس لنا املوافقة مع البخاري يف شـيخه قتيبة مع العلو".
 -2البدل ،ويسمى اإلبدال:
وهو :الوصول إىل شـيخ شـيخ أحـد املبـنفني مـن غـري طريقـه مـع علـو
اإلسناد عىل اإلسناد إليه.
ومثــال ذلــك  :مــا قــال احلــافظ مشـــريا إىل مثــال املوافقــة املــ ،ور:
( )

" ،ن يقع لنا ذلك اإلسناد بعينه من طريق أخرى غري طريق البخاري إىل القعنبي
عن مالك فيكون القعنبي فيه بدال عن قتيبة شـيخ البخاري".
وأ،ثر ما يعترب ،ل من املوافقة والبدل إذا قارنا العلو وإال فهم واقعان بدونه.
( )1
( )2

انظر نزهة الناظر رشح نخبة الفكر البن حجر (ص.)57
نف املبدر (ص.)57
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -3الـمســـاواة:
وهي :أن يستوي عدد رجال سند الراوي مع سند أحد املبنفني.
ومثــال ذلك :مــا وقــع للحافــظ ابـن حجـــر مـن أحاديـث فيهـا بينـه
وبني النبي ﷺ عشـرة رجال .وقد وقـع للرتمـ ي والنسـائي ـ ا العـدد نفسـه
وهو ما رواه الرتم ي يف فضـل سـورة اإلخـالص ورواه النسـائي يف ،تـاب
مرفوعـا« :قـل هـو اهلل أحـد تعـدل ثلـث القـرآن»
البالة عن أي أيوب
قـــال الرتمـــ ي" :ال أعلـــم إســـنادا أطـــول مـــن إســـناد هـــ ا" احلـــديث
قال السيوطي" :وفيه ستة من التابعني"( ).
( )

( )

وللحافظ ابن حجر جزع مجع فيه عشـرة أحاديث وسمه" :العشـرة العشارية" ( ).

قال احلافظ العراقي :
( )

"و،انس املساواة توجد قديم وأما اليو فتوجد يف مطلق العدد ال يف حديث بعينه".

 -4الـمصافحـــة:
وهي :أن يستوي إسناد الراوي عددا مع إسناد تل ي أحد املبنفني.
فيكون الراوي  ،نه لقي املبنف وروى عنـه وسـ يس بـ لك ألن العـادة
جرىل باملبافحة بني من تالقيا.
( )1
( )2
( )3
()4
( )5

سنن الرتم ي، :تاب فضائل القرآن باب :ما جاع يف سورة اإلخالص (.)169/5
سنن النسائي :باب الفضل يف قراعة قل هو اهلل أحد (.)192/2
انظر :سنن النسائي برشح السيوطي.
الكتاب مطبوع ومتداول.
انظر :التبرصة والت ،رة رشح ألفية العراقي (.)258/2
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
رواية األقـران و الـمُــدَبَّــج
القرينان مها :املتقاربان يف السن واألخ عن املشائخ.
رواية األقران اصطالحاً:
هي :أن يروي قرين عن قرينه ،رواية األع ش عن التي ي.
الـ ُمدَبَّج لغةً (بفتح الدال امله

لة وتشديد الباع املوحدة):

م خوذ من ديباجتي الوجه ومها اخلدان لتساوهيم وتقابلهم.

الـ ُمدَبَّج اصطالحاً:
أن يروي القرينان ،ل منهم عن ا خر.
عــن أي هريــرة

،روايــة أ املــؤمنني عائشــة

وروايتــه عنهــا

و،رواية مالك واألوزاعي ورواية أمحد بن حنبل وعيل بن املديني ،ل عن ا خر.
تنبيه :الـ دبج أخص مطلقا من األقران.
من فوائد معرفة ه ا النوع:
األمن من أن يظن زيادة يف السند أو يظن إبدال «عن» بـ « و ».

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
رواية األكابر عن األصاغر وعكس ذلك
رواية األكابر عن األصاغر:
هي :رواية الشخص ع ن دونه يف السن أوىف العلم واحلفظ.
،روايـــــة ن ـــــد بـــــن شـــــهاب الزهـــــري عـــــن مالـــــك
ورواية مالك عن عبداهلل بن دينار ومن ه ا النوع :رواية البحابة عن التابعني
،رواية العبادلة وغريهم عن، :عب األحبار ورواية ا باع عن األبناع.
من فوائد معرفة ه ا النوع:
األمن من أن يظن القلب يف السند؛ ألن العادة جرىل برواية األصاغر عن األ،ابر.

رواية األصاغر عن األكابر:
هــي :روايــة الشــخص ع ــن فوقــه يف الســن أوىف العلــم واحلفــظ.
وهي الطريقة املسلو،ة.
من ه ا النوع:
رواية األبناع عن ا باع.
ورواية األبناع عن ا باع عن األجداد.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
السابق و الالحــــق
السابق و الالحــق:
هو :أن يشرتك راويان متقد ومت خر موتـا يف الروايـة عـن شــيخ واحـد
مع التباعد بني وفاتيهم.
من أمثلته :أبو العباس السـراج شـيخ اإلمامني البخاري ومسلم.
روى عنه البخاري وأبو احلسـني اخلفاف وبني وفاتيهم نحومائـة وأربعـني
سنة ألن البخاري تويف عا ستة ومخسـني ومائتني واخلفاف عا ثالثة أو أربعـة
أو مخسة وتسعني وثالثمئة.
ومنهـــا اإلمـــا مالـــك :روى عنـــه الزهـــري وتـــويف ســـنة 124
وأمحد بن إسمعيل السه ي وتويف سنة  257وبني وفاتيهم مائة ومخسة وثالثون سنة.

من فوائد معرفة هذا النوع:
األمن من أن يظن انقطاع سند املت خر.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الـمُــهْـمَــل
الـمهـمــل اصطالحاً:
أن يروي الراوي عن شـيخني متفقني:
يف االســـــم أو ىف االســـــم واســـــم األب أو نحـــــو ذلـــــك
ومل ي يزا بم خيص ،ل واحد منهم.
فإن ،ان الشـيخان ثقتني :مل تضـر اجلهالة م.
من ذلك مـا وقـع للبخـاري مـن روايتـه عـن "أمحـد" عـن ابـن وهـب
فهو :إما أمحد بن صالح أو أمحد بن عيسـى و،المها ثقة.
وإن ،ان أحدمها ثقة وا خر ضعيفا :ضـرىل اجلهالة.
نحو:
 سليمن بن داود اخلوالي :ثقة.
 وسليمن بن داود اليممي :ضعيف.

الفرق بني املهمل واملبهم:
أن امله ل ذ،ر اس ه مع االشتباه واملبهم مل ي ،ر اس ه.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
َدثَ ونَسَـى
من ح َّ
ث ونَ َسـى:
من حَ َّد َ

هو :أن ينكر الشـيخ رواية ما حدث به تل ي ه عنه.

حكم ذلك املروي:
الرد إن أنكره الشـيخ عىل سبيل القطع واليقني.
 ،ن يقول" :ما حدثته ب لك" أو "يك ب عيل" أو نحو ذلك.
وال يكون الرد قادحا يف عدالة واحد منهم إذ لي

أحدمها أوىل بالطعن من ا خر.

وإن أنكره الشيخ عىل سبيل الرتدد والشك:
 ،ن يقول" :ال أذ،ر" أو "ال أعرفه" أو "نحو ذلك":
فيقبـــل املـــروي ن ـــوال عـــىل نســــيان الشــــيخ وتـــ ،ر التل يـــ
إذ املثبس اجلاز مقد عىل النايف املرتدد.
مثال ذلك :ما رواه أبو داود( ) والرتم ي( ) من حديث سهيل بن أي صـالح
مرفوعا يف قبة الشاهد والي ني.
عن أبيه عن أي هريرة
قال عبدالعزيز بن ن د الدراوردي :حدثني به ربيعة بـن أي عبـد الـرمحن
عن سهيل فلقيس سهيل فس لته عنه فلم يعرفه فقلس :حدثني ربيعة عنك  ،ا.
فبار سهيل بعد ذلك يقول :حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عني أي حدثتـه
مرفوعا بك ا.
عن أي هريرة
ث ونَ ِسـي".
وللدارقطني يف ه ا النوع مبنف سمه" :من حَ َّد َ
( )

( )1
( )2
( )3

سنن أي داود، :تاب األقضية (.)34/4
سنن الرتم ي، :تاب األحكا ( )629/3وسنن ابن ماجة، :تاب األحكا (.)973/2
انظر سنن أي داود (.)34/4
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الـمُسَل َسلْ
الـ ُم َس ْل َسل :
هو :ما اتفق رواته أو بعضهم عىل وصف للرواة أو الرواية.
وصفاىل الرواة :أقواهلم وأفعاهلم.
وصفاىل الرواية :ما يتعلق ببـيغ األداع أو بزمنها ومكاهنا.
وهو نوع واسع جدا.
من فوائده :اشتمله عىل مزيد الضبط من رواته.
من أمثلته :ما رواه احلافظ ابن عسا،ر يف تارخيه " :قال حدثنا أبو احلسـن
( )

عيل بن مسلم الفقيـه وأخـ بلحيتـه ثنـا عبـدالعزيز بـن أمحـد وأخـ بلحيتـه
أنا أبو ع ر وعثمن بن أي بكر وأخـ بلحيتـه ثنـا ن ـد بـن إسـحاق العبـدي
وأخ بلحيته أنب نـا أمحـد بـن مهـران وأخـ بلحيتـه ثنـا سـليمن بـن شـعيب
الكيساي وأخ بلحيته ثنا شهاب بن خراش وأخ بلحيته ثنا يزيد الرقاشــي
( )

وأخ بلحيته ثنا أن

بن مالك

وأخ بلحيته قـال سـ عس رسـول اهلل

ﷺ يقول« :ال يؤمن العبـد حتـى يـؤمن بالقـدر خـريه وشــره وحلـوه ومـره»
( )1تاريخ مدينة دمشق البن عسا،ر (.)323/38
( )2زاد املحقق نب الدين الع روي يف سنده بني سليمن بن شعيب الكيساي وشهاب بن خراش [سعيد األد ]
وقال يف اهلامش :ما بـني معكـوفتني سـقط مـن األصـل فاختـل السـند وهـ ه اإلضـافة عـن نسـخة ( )
لتقويم السند (نف املبدر (.)323/38
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقبض رسول اهلل ﷺ عىل حليته وقال« :آمنس بالقدر خريه وشـره وحلوه ومره»".

ومـــن األمثلـــة :مـــا رواه أبـــو داود( ) والنســـائي( ) عـــن معـــاذ
أن رسول اهلل ﷺ قال ملعاذ:
«إني أحبك فقل دبر ،ل صالة اللهم أعني عىل ذ،رك وشكرك وحسن عبادتك».
فقد سلسل مجيع رواة احلديث بقول ،ل راو ملن روى عنه:
"إني أحبك يا فالن فقل دبر ،ل صالة:
« اللهم أعني عىل ذ،رك وشكرك وحسن عبادتك » ".

( )1سنن أي داود، :تاب البالة (.)183/2
( )2سنن النسائي، :تاب السهو (.)53/3
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
املتفق واملفرتق ،املؤتلف واملختلف ،املتشابه
من أهم أنوع علو احلديث:
املتفق واملفرتق واملؤتلف واملختلف واملتشابه من األسمع واأللقاب واألنساب.
ومن مل يعرف ذلـك ممـن يشـتبل باحلـديث مل يـ من عـىل نفسـه العثـار
ومل يسلم من القدح اجلارح.
الـ ُم َّت َفــق والـ ُم ْف َتــرق

هو :ما اتفقس أسمع الـرواة أو مـع أسـمع ا بـاع فبـاعدا لفظـا وخطـا
واختلفس أشخاصهم.
نحــو :عبـداهلل بن ع ر و عبداهلل بن عباس.
و :عبداهلل بن زيد بن عاصم و عبد اهلل بن زيد بن عبدربه.
فائدة معرفة ه ا النوع:
األمــن مــن اللــب

فــربم يظــن املتعــدد واحــدا ،ــم وقــع لبعضــهم

وربم يكون بعض املتفقني يف األسمع ضعيفا ؛ فيضعف الثقة ويوثق الضعيف.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الـ ُم ْؤ َتَلف والـ ُم ْخ َتِلف
هـو :أن تـ تلف األســمع أو األلقــاب أو األنســاب خطــا وختتلــف نطقــا.
نحو:

ِم ْس َور (بكسـر امليم وسكون السـني امله لة وفتح الواو املخففة)
و ُمسَوِّر (بضم امليم وفتح السـني وتشديد الواو املكسورة).
َســ َال ْم (بالتخفيف) و َســ َّال ْم (بالتشديد).
فائدة معرفة هذا النوع:
األمن من التبحيف والتحريف.
الـ ُم َت َشابِـــه من األمساء واأللقاب واألنساب

هو :مؤلف من النوعني السابقني.
وحَ ُّد ُه:
أن تتفق أسمع الرواة لفظا وخطا وختتلف أسمع ا باع لفظا ال خطا أو بالعك .
نحو :ن

و ن د بن ُعقيل (بالضم).

عقيل (بفتح العني امله لة)
د بن َ

شـريح بن النعمن (بالشـني املعج ة واحلاع امله

و

سـريج بن النعمن (بالسـني امله
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
تـحـــمُّـــل احلديـــــث وأداؤه
َت َح ُّمل احلَ ِديث :روايته وأخ ه عن املشائخ.
ويشرتط يف األصح يف ذلك اعتبار :الفهم والت ييز.
َأ َداء احلَ ِديث :التحديث بم قد حت له.
ويشرتط في ن حيتج بروايته :العدالة و الضبط.
طرق التحمل وصـيغ األداء
-0

السماع من لَفْظِ الشـيخ

إمالع من حفظه أو حتديثا من ،تابه
وهو أرفع طرق التح ل.
ويقال يف األداع:
س عس أو س عنا فالنا ثم حدثني.
أو :حدثنا ثم أخربي.
أو :أخربنا ثم أنب ي ونب ي وأنب نا ونب نا.
واللفظ األول أصـرح يف الداللة عىل السمع.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
القراءة على الشيخ

-2

ويس يها الـبعض عرضـا؛ ألن القـار يعـرع عـىل الشــيخ مـا يقـرأه
سواع قرأ الطالب بنفسه عىل الشـيخ من حفظه أو ،تابه أو قرأ عليـه غـريه وهـو يسـ ع

وسواع أ،ان الشـيخ حافظا ملا يقرأ عليه أو أمسك أصله هو أو ثقة غريه.

ويقال يف األداع :قرأىل أو قرىع عىل فالن وأنا أس ع.
وله أن يعرب بم سبق من البـيغ بشـرط أن يقيد بالقراعة ال مطلقا.
نحو" :حدثني فالن قراعة عليه".

هل العرع مساو للسمع من لفظ الشـيخ أو دونه أو فوقه رتبة؟
أقوال أرجحها :أن السمع أرفع.
واألصل فيه :االقتداع بالنبي ﷺ فإنه ،ان يقرأ القرآن عىل الناس ويعل هم السنن.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اإلجازة

-3

وهي :اإلذن يف الرواية لفظا أو ،تابة.
وهي أنواع:
أ-

أن جييز معينا ب عني وهو أعالها.
نحو :أجزتك أن تروي عني صحيح مسلم.

ب -اإلجازة ملعني ببري معني.
نحو :أجزتك رواية مس وعايت.
ج -اإلجازة لبري معني ب عني.
نحو :أجزىل ملن أدر،ني رواية صحيح البخاري.
د -اإلجازة لبري معني ببري معني.
نحو :أجزىل ألهل زماي رواية مس وعايت.
هـ -اإلجازة ملعدو تبعا ملوجود.
نحو :أجزىل لفالن ومن يولد له بعد بك ا.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الــمناولــة

-4
وهي نوعان:

األول :املقرونة باإلجازة .وهي أرفع أنواع اإلجازة مطلقا.
وصـورهتا :أن ينـاول الشــيخ الطالـب أصــله أو فرعـا مقـابال بـه ويقـول لــه:
ه ه روايتي عن فالن فاروه عني.
وشـرطه :أن يبقى أصله عند الطالب عارية أو هبة أو متليكا لينقل عنه.

والثــاي :اجملــردة عــن اإلجــازة ،ب ـ ن يناولــه أصــله أو مــا قــا مقامــه مقتبـــرا
عىل قوله :ه ا سمعي أو روايتي عن فالن .ومل يعترب ا عند اجل هور.

صورة األداء باإلجازة أو املناولة
حدثني فالن إجازة أو مناولة
و ،ا :أخرب ي إجازة أو مناولة أو نحو ذلك.

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الـمكاتبــــة

-5

وهي :أن يكتب الشـيخ مس وعه حلاضـر أو غائب بخطه أو ب مره.
وهي نوعان:
أ-

مقرونة باإلجازة :وهي يف البحة والقوة مثل املناولة املقرونة باإلجازة.

ب -جمردة عن اإلجازة :وحك ها حكم املناولة املجردة عن اإلجازة.
صورة األداع :حدثني فالن مكاتبة أو ،تب إيل فالن أو نحو ذلك.

اإلعـــــالم

-6

وهو :أن يقول الشـيخ :ه ا الكتاب من مس وعايت عن فالن.
مقتبـرا عىل ذلك.

الوصيــــة

-7

وهي :أن يوصـي الشـيخ بكتاب عند موته أو سفره ألحد.
ويقال يف األداع :أوصـى إيل فالن أو نحو ذلك.
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26

درس األســــبــــوع

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


الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الوجـادة

-8

وهي :أن جيد أحد حديثا أو ،تابا بخط شـيخ يعرفه.

ويقول يف األداع:
وجدىل أو قرأىل بخط فالن أو نحو ذلك.
واملروي بالوجادة من قبيل املنقطع.

ويشرتط لبحة الرواية بكل من :اإلعال والوصـية والوجادة:
أن يكون مقرونا باإلجازة عىل البحيح( ).

( )1انظر نزهة النظر رشح نخبة الفكر البن حجر (ص.)65
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
اجلـــرح و التعديــل
يشرتط يف اجلارح واملعدل:
العلـــــم والتقـــــوى والـــــورع والبـــــدق و نـــــب التعبـــــب
ومعرفة أسباب التز،ية والتجريح فال يقبالن إال من متيقظ عارف ب سبا م.

وإذا تعارع اجلرح املفسـر والتعديل يف راو واحد:
فاجلرح مقد عىل التعديل.
قال احلافظ ابن حجر( ):
قوهلم :إن اجلرح ال يقبل إال مفسـرا هو في ن اختلف يف توثيقه و رحيه من الرواة.
وأمــا مــن جهــل ومل يعلــم فيــه ســوى قــول إمــا مــن أئ ــة احلــديث:
إنه مرتوك أو ضعيف أو نحوه؛ فإن القول قوله وال يطالب بتفسـري ذلك.

( )1انظر نزهة النظر رشح نخبة الفكر البن حجر (ص.)93
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
مراتب التزكية والتجريح

جعل السـخاوي يف شــرح األلفيـة( ) والشــيخ أ،ـر السـندي يف ،تابـه:
"إمعان النظر بشـرح شـرح نخبة الفكر( ) " لكـل مـن ألفـاجل اجلـرح والتعـديل
سس مراتب وهي ،م ييل:
مراتب التعديل

األوىل وهي أعالهـا :الوصـف بـم دل عـىل املبالبـة أو عـرب عنـه ب فعـل.
نحو" :فالن أوثق الناس" أو "أثبس الناس" أو
أو

"ال أعرف له نظريا"

"إليه املنتهى يف الضـبط"

أو نحو ذلك.

ثم الثانية نحو" :فالن ال يس ل عنه".
ثــم الثالثــة وه ـي :مــا ت ،ــد ببــفة مــن البــفاىل الدالــة عــىل التوثيــق.
نحو" :ثقة ثقة" أو "ثبس حجـة" أو "ثقـة ضـابط"

أو نحـو ذلـك.

وأ،ثر ما وجد من ذلك قول ابن عيينة:
"حدثنا ع رو بن دينار و،ان ثقة ثقة ثقة  "...إىل أن قاهلا تسع مراىل.
( )1انظر فتح املبيث للسخاوي (.)367 - 361/1
( )2انظر إمعان النظر أل،ر السندي (ص.)263
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ثم الرابعة وهي :ما عرب عنه ببـيبة دالـة عـىل التوثيـق مـن غـري تو،يـد.
نحو" :حجة" أو "ثـقـة" أو "ثبس" أو نحوه.
واحلجة أقوى من الثبت.
ثم اخلامسة نحو" :فالن صدوق" أو "م مون" أو "لي

به بـ س"

أو "ال ب س به" عند غري ابن معني.
قال البدر بن مجاعة يف خمتبـره " :قال ابـن معـني :إذا قلـس يف الـراوي:
( )

ال بــ س بــه أو لــي

بــه بــ س فهــو ثقــة" .وهــ ا خــرب منــه عــن نفســه.

ونحوه يف :مقدمة ابن البالح .
( )

ثم السادسة وهي :ما أشعر بـالقرب مـن التجـريح وهـو أدنـى املراتـب.
نحــو" :فــالن لــي

ببعيــد عــن البــواب" أو "شـــيخ" أو "يعت ـرب بــه"

أو "شـيخ وسط" أو "روى عنه النـاس" أو "صـالح احلـديث"
أو "يكتــب حديثــه" أو "مقــارب احلــديث" أو "صــويلح"
أو "صدوق إن شاع اهلل" أو "أرجو أن ال ب س به" أو نحو ذلك.

( )1املنهل الراوي يف خمترص علو احلديث النبوي البن مجاعة (ص.)65
( )2مقدمة ابن البالح (ص.)57
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
قال السخاوي  :ثم إن احلكم يف أهل ه ه املراتب:
( )

"االحتجاج ب هل األربع األول منها وأما التي بعدها فإنه ال حيـتج ب حـد
من أهلها ولكن يكتب حديثه وخيترب.
وأما السادسة فاحلكم يف أهلها دون حكم أهل التي قبلها وبعضهم يكتـب
حديثه لالعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه".

( )1فتح املبيث للسخاوي ( )343/1والسياق الكامل لكال السخاوي :ثـم إن احلكـم يف أهـل هـ ه املراتـب
االحتجاج باألربعة األوىل منها وأما التي بعدها فإنه ال حيتج ب حد من أهلها لكون ألفاظها ال تشعر برشيطة
الضبط بل يكتب حديثهم وخيترب .انظر فتح املبيث بتحقيق وتعليق :عيل حسن عيل (.)116/2
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
مراتب اجلــــرح

األوىل وهى أسوؤها :ما دل عىل املبالبة.
نحـــو" :فـــالن أ،ـــ ب النـــاس" أو "إليـــه املنتهـــى يف الكـــ ب"
أو" :هو ر،ن الك ب" أو "معدنه" أو نحو ذلك.
ثم الثانية :ما دون ذلك وان اشت لس عىل املبالبة.
نحـــــو" :فـــــالن دجـــــال" أو "،ـــــ اب" أو "وضـــــاع"
و ،ا" :يضع احلديث" أو "يك ب".
ثــــم الثالثــــة نحــــو" :فــــالن مــــتهم بالكــــ ب" أو "الوضــــع"
أو" :يســـرق احلــديث" أو "ســاقط" أو "مــرتوك" أو "هالــك"
أو" :ذاهب احلديث" أو "تر،وه" أو "ال يعترب به" أو "لـي بثقـة"
أو نحو ذلك.
ثم الرابعة نحو" :فالن رد حديثه" أو "مردود احلديث" أو "ضعيف جدا"
أو" :واه ب رة" أو "طرحوه" أو "ال يكتب حديثه" أو "ال حتل الرواية عنه"
أو" :لي بشـيع" عند غري ابن معني.
قال السخاوي يف شـرح األلفية( )" :قال ابن القطان :إن ابن معـني إذا قـال
يف الراوي :لي

بشـيئ ؛ يريد أن أحاديثه قليلة" ونحوه يف مقدمة الفتح .
( )

( )1فتح املبيث رشح ألفية العراقي للسخاوي ( )345/1بلفظ (إنم يريد أنه مل يرو حديثا ،ثريا).
( )2هدي الساري البن حجر (ص )421بلفظ (لي بيشع يعني :أن أحاديثه قليلة جدا).
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
ثـــم اخلامســـة نحـــو" :فـــالن ال حيـــتج بـــه" أو "ضـــعفوه"
أو" :مضــــطرب احلــــديث" أو "ضــــعيف" أو "لــــه مــــا ينكــــر"
أو " :له منا،ري" أو "منكر احلديث" عند غري البخاري.
قال احلافظ ال هبي يف "امليزان " يف ترمجة أبان بن جبلة الكويف وسليمن بن داود اليممـي:
( )

"إن البخاري قال، :ل من قلس فيه :منكر احلديث ال حتل الرواية عنه".

ثم السادسة وهي أسهلها نحو" :فالن فيـه مقـال" أو "أدنـى مقـال"
أو" :ينكر مرة ويعرف أخـرى" أو "لـي بـ اك" أو "لـي بـالقوي"
أو" :لــــي بــــاملتني" أو "لــــي بحجــــة" أو "لــــي بع ــــدة"
أو" :لي باحلافظ" أو "فيه شـيع" أو "فيه جهالة" أو "سـيىع احلفظ"
أو" :لني احلديث" أو "فيه لني".
ومنه قوهلم:
"فالن تكل وا فيه" أو "فالن فيه نظر" أو "سكتوا عنه" عند غري البخاري.
قال احلافظ العراقي يف شـرح ألفيته " :فالن فيه نظر أو فالن سكتوا عنـه
هاتان عبارتان يقوهلم البخاري في ن تر،وا حديثه".
( )

قال السخاوي يف شـرح األلفية :
"ثم احلكم يف أهل ه ه املراتب:
أنه ال حيتج ب حد من أهل األربع األول منها وال يستشهد به وال يعترب.
و،ل من ذ،ر يف اخلامسة والسادسة يعترب بحديثه أي :خيرج لالعتبار".
( )

( )1ميزان االعتدال لل هبي (.)6/1
( )2التبرصة والت ،رة للعراقي (.)11/2
( )3انظر :فتح املبيث للسخاوي (.)349/1
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث

ا ا اارم
ا ا ا ا ربر ا ا ا ا
س  :0ما ا ا ا خلرب ا ا اار م ها ا ا ا ك نوا ا ا ا ف م ن ا ا ا ا ا ا ا ا
ض ا ا ااحْ َ ك ن ثي ا ا اا  .ما ا ا ااح با ا ا اار ا ا ا ااح ك مب تع ا ا اا ؟ ا ا ا ااحو
مح بر ن كع مح ملخضا مرن ب ب مح ح ك خل ن كعني
س  :2م ع

م

س :3م ملر ق

م

زل م خلربر م

م و ل م ملس ة م مل

س  :4ا اا ؟ وا اا ن ملا اا كَّجَ ف يا اا
ث
س كق الحق مل

ح

ا اا
ا اا ك ا ااح
م تع ؟ ح ر ئ بذ

ا اا
ربر م.

ا اا

ااذ خلرب ا شاايخ ف ينااع ااع با ارب ا ف شاايخ وا يف
س  :5ما ح ا ا
ااع ما ا ملس سا ا ما ا ئا ا ة نس سا ا
اا اا
ن ااع خل
ربرم
م ملنفق ملفرتق م ملؤت ف ملخن ف مح مس ء م ئ ة
س  :6م مل د كنح
س :7

حل يث خلد ئع م يشرتط

ا ا كع ااا تا ا ق نح ا ا
ي ك مح إل الم ر اي

س  :8ماا يش اارتط
تع فض

اا م ااح

ا اايغ ملس اانع
رج دة.

اا فيف ملعاا ل ماا ح اا

د ء مرض ااح ح ا ا
اا يف

نعاا ي ا

ا ا ا م تا ا ااد ا ا ا يف نع ا ا ا ي موي ا ا ا ح ا ا ا خلب ا ا ا با ا ااذ مل تا ا ااد
س :9
ث ا ا ضا ااب مل ا ا د كقا اار  :ال كا ااه كا ااع ا ااي كشا ا ا ء ا ا كا ااح معا ااني
وخ ف .
نر ع
مل د كقر  :يع ربظ
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
معرفة األمساء والكنى واألنساب واأللقاب واملواىل
مممما متممم

احلاجمممل ه ممم  :معرفمممل ء ممم ا كنى ا اممما مممم ا مممرنا ،

نمعرفل كاا كنى األ ا ماهم؛ ألن ا رانى قد يذكر با م تار  ،نب ا ت تمار ،
ف ظ م ال معرفل بذ ك :ءهن شخصمان نمها  ي احلي يل شخص ناحد.
وهو أنواع:

ك ك.

 -1م اشتهر با م دنن كا ت  ،ءن ع
نحو :طلحل ب عب د اهلل ،نعبمد ا مر

بم عمو  ،ناحلسم بم عمي،

ف ا ل كل ماهم :ءبو حممد.
ننحو :ءبو هدري

اخلوالين ا م  :عائذ اهلل ،نءبو ه حاق ا سب عي ا م  :عمرن.

 -2م ا م كا ت .
نحو :ءبو بالل األشعرى ع شمريك ،نءبو حصمني (بفتح احلاا املهملل) ع ءيب حاتم ا رازى،

قال كل ماه " :ا مي كا تي".
 -3م اختلف  ي ا م .
نحو :ءيب هرير
ءشهرها :عبد ا ر
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -4م اختلف  ي كا ت .
نحو :ء امل ب زيد في ل كا ت  :ءبو خارجل ءن ءبو حممد ءن ءبو عبد اهلل ،ءقوال.

 -5م كثرت كااه.
نحو :اب جريج كا تان :ءبو خا د ن ءبوا و د.
 -6م نافيت كا ت ا م ءب ءن ع

ك ك.

نحو :ءبو مسملم األرمر بم مسملم املمدين ا مرانى عم ءيب هريمر
نءيب ه حاق ا طا ياين اب ه حاق ننحو :ه حاق ب ءيب ه حاق ا سب عي.
 -7م نافق ا م ءب ا م شم خ .
نحو :ا رب ع ب ءن

فأبوه ب رى نشم خ ءن

ع ءن

ب ما مك

خادم ا ابي ﷺ.
 -8م نافق ا م ا رانى عا ا م شم خ .
مثل :اإلمام ا بخارى يرنى عا مسلم صاحب ا صح ح نرنى ا بخمارى
ع مسلم ب هبراه م ا فراه دى األزدى فيد يظ مم ال يعمر ك مك هكا ممع:
حدالاا مسلم ع ا بخارى ع مسلم ،ءن هذا ه ااد ميلوب ءن ف ت رار ن

كذ ك.

 -9م ءتفق ا م نا م شم خ نشم خ شم خ .
نحو :عمران ع عمران ع عمران:
فممماألنل :عممممران ا يصممممر ،نا ثممماين :ءبمممو رجممماا ا عطممماردى،
نا ثا ث :عمران اب حصمني (ا صحايب املعرن )
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -11م اتفق ا م نا م ءب نا م جده.
.

نحو :احلس ب احلس ب احلس ب عي اب ءيب طا ب
 -11مم نافيممت كا تم كا ل زنجت .
نحو :ءبو ءيوب نءم ءيوب ا صحاب ني

.

تــنــبــيـــه
نكذ ك م املهم :معرفل األ ا املجمرد عم ا اما ،نا اما املجمرد عم
األ ا ،نمعرفل املفرد م األ ا نا اا ناأل ياب ،نهي ا تي مل يسم هبا اال ناحد.
فم األ ا املفرد :
ءجد( )1ب عج ان

 ،ن اد ر

()2

(با فتح) موىل زنباع اجلذامي.

نم ا اا املفرد :
ءبو ا عشمراا ،ا م  :ء امل.
نءبو ا عب دي (با تثا ل نا تصغر) ،ا م  :معانيل ب

رب

(م ءصحاب اب مسعود

نم األ ياب املفرد :
ف ال (موىل ر ول اهلل ﷺ) ،ا م  :عمر ءن مهران ءن صا ح ،نق ل رر ك ك.

ع د ا يرناين.

ن حاون( )3ا م  :عبد ا سالم ب

( ) " َأ مْجَدم " باجليم ،انظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (  ،)43/ترْجة رقم (.)43
( ) انظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (  ،)34/ترْجة رقم (.)41 3
( )4سحنون :صاحب املدونة الكربى يف الفقه املالكي.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
نمثل األ ا نا اا  ي ا عاايل هبا معرفل :األ ياب ناألنساب.
نا ليب قد ي ون بلفظ اال م .نحو :ف ال (خادم ا ابي ﷺ).
نقد ي ون بلفظ ا ا ل .نحو :ءبو تراب يب عي ب ءيب طا ب

.

نقد ي ون نسبت هىل عاهل ءن صااعل ءن حرفل .نحو :األعرج ناخل اط نا بزار.

نا اسبل تيع تار هىل ا يب لل :نهم باو ءب ناحد .نحو :ا يرشمي نا دن مي.
نتار هىل ا وط  :نهو حمل هقامل اإلنسان م بلد
ءن

ءن ضم عل (نهمي املزرعمل)

ل (نهي املحلل) .نحو :ا بغدادى ن ا ضم عي.
ن ا يط عي ن ا دارقطاي ،نسبل هىل :قط عل دق ق ،نا دارقط ؛ حملتان ببغداد.
نقممد ت ممون ا اسب ممل ه مممما ر ممممر األب .نح ممو :امليممداد ب م األ ممود،

نسمب ه ما األ ود ب عبد يغوث ا زهرى ،كمان  ي حجمره فتباماه ،نهنم همو:
امليداد ب عمرن ب العلبل ا ادى.
نقممد ت ممون ا اسممبل هىل األم .نحممو :بممالل بمم

امممل ،نءبمموه ربمما ،

نه ع ل ب عل ل ،نءبوه هبراه م ب ميسم األ دى نالا.
نقد ت مون ا اسمبل هىل رمر مما يتبمادر هىل ا مذه  .نحمو :خا مد احلمذاا،
كان جيا

احلذائني.

نقممد تيممع األنسمماب ء يابمما .نحممو :خا ممد ب م الممد ا يطممواين ا ممو ي،
يب بذ ك نسبل هىل :قطوان ،نهو طويل ا رجلني املتيارب اخلطو.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
نم املهم ءيضا معرفل ء باب األ ياب ناألنساب:
هك قد ت ون ءح انا عىل خال ا ظاهر.
نحممو :معانيممل ب م عبممدا ريم ا ض مال؛ ض مل  ي طريممق م ممل امل رمممل،
نعبد اهلل ب حممد ا ضع ف ،ضعف  ي جسم .
قال احلافظ عبد ا غاي ب

ع د األزدى:

"رجالن جل الن زمه يبان قب حان" .
( )

ننحو :احلس ب يزيد ا يوى؛ يوت عىل ا عباد .
نءبو مسعود عيبل ب عمرن ا بدرى ،مل يشهد بدرا  ،نهن

ا فاسب ه

عىل األصح .
( )

نما يتصل ب تيدم:
معرفل املوايل م ا عل ا نا رنا  ،نمعرفل اإلخو ناألخوات ماهم.

( )1انظر هتذيب ا تهذيب الب حجر (.)214/11
( )2انظممر ا تمماريخ ا بممر لبخممارى ( )429/6رقممم ( ،)2884ا امما ناأل مم ا ملسمملم (.)778/2
هتذيب ا تهذيب الب حجر (.)248/7
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أنـــــواع الــــوالء
الوالء على ثالثة أنواع:
 -1نالا با عتق:
نهي األكثر ،نكثر م ا رنا نسب هىل قب لل معتيل.
نحو :ا ل ث ب

عد املصمرى ا فهمي ،موىل فهم.

نسبل هىل قب لل فهم نهي :قب لل ق س ل مضمريل.
 -2نالا باإل الم:
نهو :هن ء لم رجل عىل يد رجل آخر نسب هىل قب لت .
نحمممممو :حمممممممد بممممم ه ممممم ع ل ا بخمممممارى ،اجلعفمممممي نالا،
ء لم جده املغر عىل يد :ا ن ب ءخا
 -3نالا باحللف (با

اجلعفي فاسب ه .

سمر):

م املحا فل  ،نهي :املعاقد عىل ا تآزر نا تااصمر.
نحو :اإلمام ما ك ب ءن

األصبحي ،ا ت مي نالا.

[ق ل :قدم ما ك ب ءيب عامر  -جد ما ك  -املديال متظل م بعم
ا م  ،ف ل هىل بع

نال

باي ت م ب مر م قريش ،فعاقده نصار معهم] .
( )

نق ل :هن جده ما ك ب ءيب عامر كان ءجرا طلحل ب عبداهلل ا ت مي.
( )1انظر كتاب :ما ك ب ءن  ،عبد ا غاي ا دقر( ،ص.)22
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
هذا ،ن فظ املوىل مشرتك بني:
املوىل األعىل :نهو املعتق (با

سمر) ،ناملحا ف (با فتح) ،نم ء لم عىل يدي رره.

نبني:
املوىل األ فل :نهو ا عت ق ،ناملحا

ف (با

سمر) ،ناملسلم عىل يد ا غر.

ومن فوائد معرفة املوالي من الرواة ومعرفة اإلخو ِة واألخوات منهم:
األم م ا لب

نا سالمل:



م ءن يظ املتعدد ناحدا.



ءن ءن يظ رر األخ ءخا الشرتاك  ي ا م األب.
مثل :عبد اهلل ب دياار نعمرن ب دياار.
كالمها م طبيل ناحد ن سا ءخوي .

مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
كتابة احلديث ،وعرضه ،وإمساعه
كتابة احلديث

نهي ءن ت ون:
بخممممض ناضممممح جممممي ،نيشمممم ل املشمممم ل مامممم  ،نيممممايض،
ني تب ا ساقض عىل احلاشم ل ا ماا هن ءم

 ،نهال ففي ا سمرى.

مساع احلديث

هو :تلي نءخذه ع املشايخ.
نشمرط  :ءن ي ون ا طا ب ييظا نقت ا س ع م فظ ا شم خ ،ءن ا يراا عل ،
نءن ال يتشارل ب يل م  :كالم ،ءن قراا  ،ءن كتابل شميا رر املسموع.
عرض احلديث

هو :ءن ييابل ا طا ب مع ا شم خ.
واا :كان مع ا شم خ ءصل  ،ءم عول عمىل حفظم  ،ءن ييابمل ممع اليمل رمره،
ءن ييابل بافس عىل ءصل ا شم خ ،ءن فرع ميابل عل .
إمساع احلديث

هو :ا تحديث ب .
نشمرط  :ءن ي ون ا شم خ ييظا نقت اإل ع نا تحدث ،رر مشغول ب يل،
نءن ي ون ءداؤه م  :ءصل ا مذى ممع ف م  ،ءن مم فمرع ميابمل عل م ،
فإن تعذر :فل جربه باإلجاز .
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
الرحلة يف طلب احلديث
هي:
عامد ا مرانى مم املتمون ناأل مان د،

ترك األنطمان تحصمم ل مما م
بعد ءن يستوعب حديث ءهل بلده.
نت

عاايت :

بت ثر املتون ءكثر م اهت م بت ثر األ ان د.

التصنيف يف احلديــــث
جيممب عممىل ممم جيممد ممم نفسمم امليممدر عممىل ا تصمما ف  ي احلممديث
االشتغال بذ ك.
ي :جيمع املفرتق ،نييرب ا بع د ،نيوضح املش ل ،نيبني املجمل.
نءال يرج مصاف م يده :هال بعد هتذيب نت رار ا اظر ف .
ن

تأ ف  :ف يعم االحت اج ه ني ثر االنتفاع ب .
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05

درس األســــبــــوع

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


الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
أنــواع التصنـيــــف

 -1اجلـوامـــع:
اجلامع :كل كتاب ي ون جامعا ألحاديث :ا عيائد ،ناألح مام ،نا رقماق،
نآداب :األكل نا شمرب نا سفر نا ي مام نا يعمود ،نا تفسممر ،نا سممر،
نا تاريخ ،نا فت  ،ناملااقب ،ناملثا ب.
مثل :اجلامع ا صح ح إلمام ا بخارى.
 -2الـمســانـيــــد:
املسمماد :كممل كتمماب جممع ف مم مرنيممات كممل صممحايب عممىل حممد ،
م رر تي د بصحل احلديث نحسا نال بماا بل ا باب ننحوه.
مثل :مساد اإلمام ء د ب حابل.
 -3الـمــعـاجــــم:
املعجممم :كممل كتمماب تممذكر ف مم األحاديممث عممىل ترت ممب ا شممم وخ،
نا غا ب ف ا رتت ب عىل حرن اهلجاا.
مثل :املعاجم ا ثالالل لطرباين:
[ -1املعجم ا بر.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -4الــ ِعــَلــل:
هي :ا تب اجلامعل ألحاديث املعلو ل ،مع ب ان عللها.
نم صاف  ي هذا ا اوع :اإلمام ء د( ) ن ا دارقطاي( ) ن اب ءيب حاتم(.)4
 -5األجـــزاء:
اجلزا :ما جيمع ف ءحاديث رجل ناحد.
واا :كان م ا صحابل ،ءن م بعدهم.
ءن ءن يذكر ف  :األحاديث املتعليل بموضوع ناحد.
مثل :جزا رفع ا دي  ي ا صال ن جزا ا يمراا خلمف اإلممام؛
كالمها :إلمام ا بخارى.
 -6األطــــراف:
قال  ي ا تدريب" :ا تصا ف عىل األطرا همو :ءن يمذكر طمر احلمديث
ا دال عىل بي ت  ،نجتمع ء ان ده هما مستوعبا ءن مي دا ب تمب اصوصمل"

()3

مثل :حتفل األشمرا بمعرفل األطرا

لحافظ ءيب احلجاج املزى.

( )1كتاب ا علل نمعرفل ا رجال إلمام ء د ب حابل (مطبوع).
( )2ا علل ا وارد  ي األحاديث ا ابويل إلمام ا دارقطاي (مطبوع).
( )3كتاب ا علل الب ءيب حاتم (مطبوع).
( )4تدريب ا رانى لس وطي (ص.)355
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -7الـمستدركات:
املستدرك :كل كتاب ا تدرك ف ما فات صاحب كتاب آخر عىل شمرط .
مثل :املستدرك عىل ا صح حني أليب عبد اهلل احلاكم ا ا سابورى.
 -8الـ ُم ْس َت ْخ َر َجــات:
املستخرج :كل كتاب يرج ف م ءحاديمث كتماب آخمر بأ مان د صمح حل
م رر طريق صاحب ا تاب نجيتمع مع  ي شم خ  ،ءن ف م فوق م ا رجال.

مثل :مستخرج ءيب نع م األصبهاين عىل ا صح حني.
هذا:
ناملستخرجون مل يلتزموا را با  ي مت احلديث فظ ا تاب املخرج عل م ؛
بل رننه بأ فاظ نقعت هلم م شم وخهم مع املخا فل أل فاظ ا تاب املخرج عل .

مذا:
ال جيمممموز ءن تعممممزى ء فمممماظ احلممممديث املوجممممود  ي املسممممتخرج
هىل ا تاب املستخرج عل ؛ هال ءن يعر اتفاقه  ي ا لفظ.
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
آداب :الشـيخ و الطالب
س إليه احلاجة :معرفة آداب الشـيخ والطالب
مما تَ َم ُّ
يشتــركان:
  -1ي تصح ح ا ا ل.
 -2نتطهر ا يلب م ءعراض ا دن ا.
 -3نا عمل با علم.
 -4نبذل ا اصح لمسلمني.
وينفرد الشـيخ:
 -1بأنممم هكا حضممممر تلممم

ا تحمممديث ءن ييبمممل عمممىل احلاضممممري ،

نيفتح تلس نيتم بحمد اهلل  نا صال نا سالم عىل ا ابي ﷺ.
؛ ألن رفمع ا صموت عامد حديثم ﷺ

 -2نهن رفع ءحد صوت ءممره بماخلف

مثل رفع عاده  ،نقد هنا اهلل ع ك ك.
 -3نءال ييممموم ألحمممد ءالاممماا ا تحمممديث ،نال يمممدث :قمممائ  ،نال عجمممال،
نال  ي ا طريق ؛ هال حلاجل.
 -4نيمسك ع ا تحديث :هكا خا ا اسم ان ،ءن ا تخلم ض :هلمرم ،ءن خمر ،
ءن عما ،ءن نحو ك ك.
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وينفرد الطالب:
 -1بأن :يوقر شم خ  ،نيعظم  ،فإن ك ك م هجالل ا علم ،نم ء باب االنتفاع ب .
 -2نءال يماع ا رب ءن احل اا :مم ا سمعي ا تمام  ي ا تحصمم ل نءخمذ ا علمم
ن و عم هو دنن  ي ا س ءن ا يدر ءن ا اسب.
 -3نءن يصرب عىل جفاا ا شم خ.
 -4نءن يعتاي با ضمبض نا تي مد ،نيمذاكر حمفوهم  ،نيباحمث ءهمل املعرفمل ؛
ر خ  ي كها .
قال اب مسعود

" :تذاكرنا احلديث فإن مذاكرت ح ات "( ).

نع اب عباس

" :مذاكر ا علم اعل خر م هح اا لل"( ).

نع ا زهرى

" :آفل ا علم :ا اسم ان ،نقلل املذاكر "(.)4

 -5نءن ي ون حفظ لحديث با تدرج شم ئا فشم ئا ،ففي ا صح حني:
«خذنا م األع ل ما تط يون» .
()3

( )1املحدث ا فاصل لرامهرمزى (ص )546رقم (.)726
( )2مصاف عبدا رزاق ( )253/11رقم ( )214699بلفظ (تذاكر ا علم بع

لل ءحمب هيل مم هح ائهما)

ن ي ممما ا مممدارمي ( )149/1بلفمممظ (تمممدارس ا علمممم ممماعل مممم ا ل مممل خمممر مممم هح ائهممما)،
نءخرج اب عبدا رب  ي جامع ب ان ا علم ( )117/1رقم ( )117باف

ا لفظ عاد عبدا رزاق.

( )3رناه ا دارمي  ي اا ( )151/1بلفظل (نترك) بمدل فظمل (نقلمل) ،نرناه ءبمو نعم م  ي احلل مل ( )364/3بلفمظ
(هن يذهب ا علم) نبلفظ (نترك) ،نرناه اب عبدا رب  ي جامع ب ان ا علم ( )443/1باف

فظ ءيب نع م.

( )4صح ح ا بخارى :كتاب ا ص ام ( )695/2رقم (.)1869
نصح ح مسلممم :كتاب ا ص ام ( )811/2رقم (.)782
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الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
 -6نءن يعمل ب يسمع :
م ءحاديث ا عبادات ناآلداب؛ فذ ك زكا احلديث ،ن بب حفظ .
قال نك ع

" :هكا ءردت ءن حتفظ احلديث فاعمل ب " .
( )

" :ما كتبت حديثا هال نقد عملت ب  ،حتا ممر يب ءن

نقال اإلمام ء د

ا ابي ﷺ احتجم نءعطا ءبا ط بل دياارا ،فاحتجمت نءعط ت احلجام دياارا" .
( )

 -7نءال ييتصمر عىل

ع احلديث نكتب دنن معرفت نفهم .

 -8نءن ييمممدم :ا صمممح حني ،المممم :ممما ءيب داند نا رتممممذى نا اسمممائي
ناب ماجل ن صح ح اب خزيمل ناب حبان .الم :ا سا ا ربى لب هيي.
الممم :ممما متمم

ه مم احلاجممل ممم املسممان د كمسمماد ء ممد ،ناجلوامممع،

ن ائر املصافات  ي احلديث.
الم م ا علل :نحو :كتاب اإلمام ء د ،نا دارقطاي ،ناب ءيب حاتم.
نم األ ا :كا تاريخ ا بر لبخارى ،نتاريخ اب ءيب خ ثمل.
نم ضبض األ ا :كاإلك ل الب ماكوال.
نم ا غريب :مثل :ا اهايل الب األالر.

ن

اإلتيان شأن .

( )1علوم احلديث الب ا صال (ص.)125
( )2ا تبرص لعراقي ( ،)318/2ر ءعالم ا ابالا (.)213/11
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خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
خامتة يف أن :السنة حجة على مجيع األمة
قال اهلل تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ .
وقال تعاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ.
وقال تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ.
وقاااااال تعااااااىل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ.
وقال تعاىل  :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ .
وقال سبحانه:ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ

واآليات يف ذلك كثرية.
وساا ر وسااهللل اهلل ﷺ ع ااا امة اار امو عاار وساااةا العءاالر الا ااان
أجل وأعظم من أن يقام عء ها قهللل أحا كاة ًا من كان.
ومن مجءر تعظ م الس ر وتهللقريها :الع ل هبا.

مقرر الفصل الدراسي الثاني

05

درس األســــبــــوع

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


خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
قال ا ن عا اين يف شااح امل ظهللمر املسلة ا"عقهللد وسم املفتي":
أنه قال :إذا صح احلايث فههلل مذهبي"( ).

"فقا صح عن أيب ح فر

وقا ذكا ذلك اإلمام ا ن عباالرب( ) عن اإلمام أيب ح فر وغريه من امة ر.
وعن اإلمام مالك

أنه قال:

"ما من أحا إال وههلل مأخهللذ من كالمه ومادود عء ه إال وسهللل اهلل ﷺ"( ).
وعااان اإلماااام ال اااافعي
وقال" :لهلل وأيتم كالمي خيال

" :إذا صاااح احلاااايث فهاااهلل ماااذهبي".

احلايث فاع ءهللا احلاايث وا ااا هللا كالماي

احلاةط"( ).
وقال" :أمجع املسء هللن عىل أن من اساتبان لاه سا ر مان وساهللل اهلل ﷺ

مل يحل له أن ياعها لقهللل أحا"( ).

أناااه قاااال لااابع

أصاااحا ه:

وعااان اإلماااام أحاااا ااان ح بااال
"ال تقءااااال وال تقءاااان مالكااا ًا وال اموياعاااي وال ال عاااي وال غاااريهم،
وخذ امحكام من ح ث أخذوا :من الكتاب والس ر"( ).

( ) "عقود رسم املفتي" ،)4/ ( :و"حاشية ابن عابدين" )36/ ( :و"إيقاظ اهلمم" للفالين( :ص .)36
( )6انظر" :جامع بيان العلم وفضله" البن عبدالرب (.)1 /6
(" )6حجة اهلل البالغة" لويل اهلل الدهلوي ( .) 51/
(" )4صحيح ابن حبان" ،)411/5( :و"آداب الشافعي ومناقبه" البن أيب حاتم.)641/ ( :
(" )5إعالم املوقعني" البن القيم.)686/6( :
(" )3إعالالالالم املالالالوقعني" البالالالن القالالاليم .)1/ ( :و"حجالالالة اهلل البالغالالالة" لالالالويل اهلل الالالالدهلوي ( ) 51/
و"إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار" لصالح بن حممد الفالين( :ص .)4
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خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
يف كتا اااه "حجااار اهلل البال ااار":

وقاااال اإلماااام ول اهلل الااااهءهلل
"مل يكن ال اس جمت ع عىل التقء ا اخلاال

ملاذهإ إماام ع اه ،والتفقاه لاه،

أو احلكايار لقهلللاه ،إىل املئاار الاا عار ماان ا جااة ،كاال يظهاا ذلااك مان التتبااع،
ثااام كاااان عاااا هاااذه القااااون الفا اااءر أنااااس ذهباااهللا ي ااا ًا وشااالالً
ودب التقء ا يف صاووهم د إ ال ل وهم ال ي عاون"( ).
وقال ناق ً
ال عن ال خ عز الاين ن عباالسالم
أن الفقهار املقءاين يق

أحاهم عىل ع

" :والعجاإ العج اإ

مأخذ إمامه ح ث ال جيا له ماافع ًا

ومع ذلك يقءاه ف ه ويرتك من شاها لاه الكتااب والسا ر وامق سار الحاح حر
ملذهبهم مجهللد ًا عىل تقء ا إمامه ،ل يتح ل لاافع الظاهللاها مان الكتااب والسا ر
ويتأو ا التأويالت الباطءر نضاالً عن مقء حاه"( ).
وقااال العااز

" :مل ياازل ال اااس يس األهللن ماان اتف ا

اام ماان العءاالر

مااان غاااري تع ااا ملاااذهإ وال إنكااااو عاااىل أحاااا مااان السااااةء ،
إىل أن ظهات هذه املذاهإ ومتعحبهللها من املقءاين ،فانن أحااهم يتباع إماماه
مع ع حا مذهبه عن امدلر مقءا ًا له ف ل قال كأنه نبي أو حسل ،وهذا ناأ عان احلا
و عا عن الحهللاب وال يا اى ه أحا من أول املباب"( ).

( ) "حجة اهلل البالغة" للدهلوي.)636/ ( :
( )6املرجع السابق.)634/ ( :
( )6انظر :قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبدالسالم (.) 65/6
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خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقال اإلمام ا ن الق م

يف "إعالم املهللقع ":

"وتاى كثري ًا من ال اس إذا جار احلايث يهللاف قهللل من قءاه وقا خالفه واوياه
يقهللل :احلجر ف ل ووى ال يف قهللله ،فنذا جار قاهللل الاااو مهللافقا ًا لقاهللل مان قءااه
واحلايث الفه قال :مل يكن الااو خيال ما وواه إال وقاا صاح ع ااه نسا ه،
وإال كااان ذلااك قاااح ًا يف عاالتااه ،ف ج عااهللن يف كالمهاام اا هااذا وهااذا،
ل قا وأي ا ذلك يف الباب الهللاحا  ،وهذا من أقبح الت اق

.

ري ُه:
والذي نُ ِدينُ اهلل به وال يَ َس ُع َنا غَ ُ
أن احلايث إذا صح عن وسهللل اهلل ﷺ ومل يحح ع ه حاايث خخاا ي سا ه؛
أن الف ااض عء ااا وعااىل امماار مج ع ا ًا امخااذ حايثااه وتاااك كاال مااا خيالفااه،
وال نرتك احلاايث خلاالأ أحاا مان ال ااس كاة ا ًا مان كاان ال وواياه وال غاريه،
إذ مااان امل كااان أن ي ساااى الاااااو احلاااايث ،أو ال يضاااااه وقااا الفت اااا،
أو ال ياااتفطن لااللتاااه عاااىل تءاااك املساااألر ،أو يتاااأول تاااأوي ً
ال ماجهللحااا ًا،
أو يقاااهللم يف ظ ااا حه ماااا يع ح
او اااه وال يكاااهللن معاو ااا ًا يف نفاااأل امماااا،
أو يقءا غريه يف فتهللاه العتقاده أنه أعءم م ه وأنه إنل خال احلايث ملا ههلل أقهللى م اه،
ولاااهلل قااااو انتفاااار ذلاااك كءاااه  -وال ساااب ل لءعءااام انتفاةاااه وال ظ ااا حه -
مل يكن الااو معحهللم ًا"( ).

( ) "إعالم املوقعني" البن القيم( )63/6( :بعد فصل :طالق الثالث بلفظ واحد).
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خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقاااال ال ااا خ صاااالح الفاااالال املااااال يف كتا اااه "إيقااااهل ا ااام":
"تاى ع

ال اس إذا وجا حايث ًا يهللاف مذهبه فاح ه وانقاد لاه وساءم،

وإن وجا حايث ًا صح ح ًا سامل ًا من املعاو ر وال سخ مؤياا ًا ملاذهإ غاري إماماه
فتح له اب االحتلالت البع اة و ااب ع ه الحفح والعاوض ويءت أل ملذهإ
إمامه أوجه ًا من الرتج ح ماع االفتاه لءحاحا ر والتاا ع والا

الحااايح.

وإن شااااح كتا اا ًا ماان كتااإ احلااايث حاااأ كاال حااايث خااال

مذهبااه

وإن عجز عن ذلك ادعى ال ساخ اال دل ال أو اخلحهللصا ر أو عاام الع ال اه
أو غري ذلك مما يرض حذه ه العء ل.
وإن عج از عاان ذلااك ادعااى أن إمامااه اطءااع عااىل كاال ماااو أو جء اه
فل تاك هذا احلاايث ال اااي

إال وقاا اطءاع عاىل طعان ف اه اأياه امل ا

؛

ف ت ذ عءلر مذهبه أو ا ًا ويفتح مل اقبهم وكااماهتم أ هللا ًا ،ويعتقا أن من خال
ذلك مل يهللف صهللا ًا.
وإن نححه أحا من عءلر الس ر اختذه عاو ًا ولهلل كانهللا قبل ذلك أحبا ًا.
وإن وجاااا كتا ااا ًا مااان كتاااإ مذهباااه امل اااههللوة يتضااا ن نحاااحه
وذم الااااأ والتقء اااا واحلاااث عاااىل اتباااا امحادياااث؛ نباااذه ووار ظهااااه
وأعاض عن أماه وهن ه واختذه ححجا ًا حمجهللو ًا"( ).

( ) "إيقاظ اهلمم" للفالين ( :ص.)36
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خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقال الفالال ناق ً
ال عن ش ه حم ا ح اة الس ا وحه اهلل تعاىل:
"قا تقاو أن الححا ر مل يكهللنهللا كءهام جمتهااين عاىل اصاطالح العءالر ،
فنن ف هم القاو والباو ومن س ع م ه ﷺ حايث ًا واحا ًا أو صاحبه مااة واحااة،
وال شك أن من س ع حايث ًا عن وسهللل اهلل ﷺ أو عن واحا من الححا ر
كان يع ل ه حسإ فه ح حه جمتها ًا كاان أو ال ،ومل يعااأ أن غاري املجتهاا ما هم
كءاا

ااالاجهلل إىل املجتهااا فاا ل ساا عه ماان امحاديااث ،ال يف عهاااه ﷺ

وال عاه يف عها الححا ر

.

فهاااذا تقاياااا م اااه ﷺ جاااهللاي الع ااال احلاااايث ل اااري املجتهاااا
وإمجا من الححا ر عىل ذلك.
ولهللال ذلك مما اخلءفار غري املجتها م هم كأهل الباهللاد أال يع ءاهللا ال
ء هم عن ال بي ﷺ م افهر أو هللاسطر حتى يعا هللا عىل املجتهاين م هم.
ومل ياا حاد ماان هااذا ال عاا وال أثااا .وهااذا ظاااها قااهللل اهلل تعاااىل:
ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ"( ).
وقااال يف اإليقاااهل" :قااال شا خ م اااة ا املحق ا أ ااهلل احلساان السا ا
يف حهللاش ه عىل فتح القايا :وال يتع يف حا العاامي امخاذ اذهإ معا ؛
لعام اهتااةه ملا ههلل اموىل وامحاى ،ل الهللاجإ يف حقه امخذ قاهللل كال عاامل
يهللث ه يف الاين لقهللل اهلل تعاىل :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ"( ).
( ) "إيقاظ اهلمم" للفالين ( :ص .) 81
( )6املرجع السابق ( :ص.) 31
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خامتة يف أن السنة حجة على مجيع األمة
الصف األول الثانوي
مصطلــح احلديــــث
وقااال يف البحااا الااةاا " :جيااهللي تقء ااا ماان شااار ماان املجتهاااين،
وإن دون املذاهإ كال هللم فءه االنتقال من مذهبه"( ).
قال ال خ حم ا ح اة الس ا " :وهذا الذ ذكااه هاهلل الاذ ياال عء اه
الكتااااب والسااا ر وأقاااهللال العءااالر امخ ااااو مااان الساااا ق والالحقااا ،
وال عربة قهللل من قال خالأ ذلك ،فنن كل قهللل خيال كتاب اهلل وس ر وساهللل اهلل ﷺ
وأقهللال العءلر الذين هم صاوو الاين ؛ فههلل مادود عىل قاةءه.
وال أظ ه إال عايم العءم وكثري التعحإ ،واهلل املهللف ملا ياإ ويا ااى،
وال قااهللل محااا مااع وسااهللل اهلل ﷺ كاة ا ًا ماان كااان وأي ا ًا كااان ومماان كااان،
وإذا جار هنا اهلل طل هنا معقل"( ).
و ذلك تم ما قحانا مجعه ،وختام ًا نقهللل:
الءهم أونا احل حق ًا واويق ا اتباعه ،وأونا الباطل اط ً
ال واويق ا اجت ا ه.
وصل الءهم عىل عباك ووسهلللك حم ا وخله وصحبه وسءم وتسء ًل كثري ًا.
عباالكايم مااد

و

عبااملحسن العباد

 3 / /ها املاي ر امل هللوة
واحلـمــد هلل رب العالـميـــن
انتهى مقرر الفصل الدراسي الثاني

نسأل اهلل تعاىل لك التوفيق والنجاح

تنسيق وإخراج دار احلديث الـمدنية
( ) "البحر الرائق رشح كنز الدقائق" البن نجيم احلنفي ،)616/3( :و"إيقاظ اهلمم" للفالين( :ص.)51
(" )6إيقاظ اهلمم" للفالين.) 33 - 35( :
مقرر الفصل الدراسي الثاني
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