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 المؤلفمقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ملخص ما تعلمته وجمعته من شيخي الحافظ  أقدمفي هذا الكتاب اود ان 

المحدث صبحي السامرائي رحمه هللا وقد جمعته على مدار ما يقرب 

أعوام قضاها الشيخ في تدريس علوم الحديث في جامع برهان  أربعمن 

احياء الكرخ في بغداد وقد حدث  أحدالدين المال حمادي في حي الجامعة 

. وقد كنت دأبت على حضور دروسه 2001وعام  1991ذلك بين عام 

التي كانت تقام كل خميس وتدوين ما أستطيع من شروحه رحمه هللا 

رون عاما شاء هللا ان يصيب وباء كورونا العالم وبعد ما يقرب من عش

فقدر هللا ان تقع امامي  ،لدي وقت فراغ وأصبحفُحجرنا في المنازل 

اوراقي ودفاتري التي كنت ادون فيها مقتطفات من دروس الشيخ وقد 

ضاع مع األسف جزٌء كبيٌر منها فقمت بتدوين وجمع وترتيب تلك 

وما  وما قدمهشيخ صبحي رحمه هللا الشروحات في هذا الكتاب عرفانا لل

وارجو اهداء ثوابه الى  بذله وكذلك من باب تبليغ العلم وعدم كتمانه

ويتميز هذا الكتيب بانه مختصر مفيد لمن أراد ان  .والدي رحمه هللا

يطلع علوم الحديث بإيجاز واالهم ان الشيخ رحمه هللا كان يسرد اهم 

طالب العلم وتوجهه الى ما يزيد المصادر والكتب الحديثية التي تفيد 
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وقد قسمته الى فصول والحقت بكل  معرفته ويوسع مداركه وهللا اعلم.

 فصل عدد من أحاديث األربعين النووية للفائدة.

 حارث حمودي عبد هللا

 1441ذي القعدة  1االثنين 

29\6\2020 
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 نبذة عن الشيخ صبحي السامرائي رحمه هللا

هو أبو عبد الرحمن، صبحي بن جاسم بن حميد  :مولدأوالً: األسرة وال

بن حمد بن صالح بن مصطفى بن حسن بن عثمان بن دولة بن محمد 

بن بدري البدري، السامرائي، البغدادي. المحقق المتقن، كريم اليد، طيب 

وأمه: بنت عبد الكريم )والدتها ببغداد عام  .الخلق والمعشر، الداعية

اف بن حسين بن بدر د بن حسن بن عس  م( ابن حافظ بن محم1910

 ي.المثنى بن بدر

م، في محلة العاجلين قرب محلة 1936-هـ1311والدته: ولد ببغداد سنة 

ار جانب الرصافة ببغداد  .العم 

حفظ رسله أبوه إلى المسجد ليأنشأته: نشأ الشيخ في اسرة كريمة متدينة، 

أحمد  خ المال كاظمالقرآن الكريم، فدرس الشيخ مبادئ التجويد على الشي

الشيخلي الحنفي إمام وخطيب جامع السيد سلطان علي، وهو أول شيخ 

دخل المدرسة االبتدائية، وأكمل الدراسة الثانوية، ودخل كلية  .له

قسم الشريعة لكن اباه  اآلدابالشرطة طاعة لوالديه واراد دخول كلية 

و في الشرطة وامه ارادا له هذه الكلية فاخوه االكبر في العسكرية وه

م، 1911وما اراد معصية ابويه رحمه هللا وغفر هللا له، وتخرج فيها عام 

وتدرج حتى وصل إلى رتبة عقيد في شرطة المرور ثم أحيل على 
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ومنصبه هذا كان مرموقاً جداً في ذاك الوقت، . م1911التقاعد سنة 

ولكنه لم يصرفه عن طلب العلم فهو لزم شيخه عبد الكريم صاعقة، 

ل، وال يقدم عليه وا  منقول() .أحدختص به حتى كان فيه أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 دروسه في جامع برهان الدين مال حمادي

بدأ الشيخ المحدث الورع صبحي السامرائي دروسه في علوم الحديث 

النبوي في جامع برهان الدين مال حمادي الكائن في حي الجامعة في 

رحمه هللا حريصا على  للميالد في الشهر الخامس وكان 1991عام 

تعليم علوم الحديث و مصطلحه فكان حريصا على الحضور عصر كل 

العصر الى صالة المغرب رغم بعد خميس ليعطي درسا من بعد صالة 

 ،المسافة بين منزله وحي الجامعة وامراض الشيخوخة التي تالزمه

استمر الشيخ في دروسه أسبوعيا كل خميس ولم يكن يمنعه عن الدرس 

وكان   مرض مفاج  يصيبه او سفر الى ح  او عمرة او ما شابهاال

خ ، دأب الشيليتفرغ للعبادة رحمه هللا يوقف الدرس في شهر رمضان

على دروسه قريب من أربعة أعوام في نفس المسجد ، كان يجيز طالبه 

في هذا الكتاب اجمع ما سجلته من معارف وعلوم  .شفوياعلى االغلب 

 علينا كتب: وقد قرأوذلك للفائدة العلمية  ه هللامن دروسه رحم

وكان قد قرأه على الشيخ  1كتاب مختصر علوم الحديث البن كثير -

مد مح وعلى الشيخمحمد الحافظ التيجاني الحسيني في مصر 

 الشاذلي في تونس.

                                                           

 محرم  11( الموافق 1991-1-13األولى: )المحاضرة 



1 
 

 .كتاب األربعين النووية -

قد والبن حجر العسقالني.  "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" -

محمد الحافظ الجميلي وعلى الشيخ الشاذلي في على خ قرأه الشي

 .مصر

يم عبد الكر ثقد قرأه على الشيخ العالمة المحد صحيح البخاري -

 الصاعقة في بأبوالمعروف  األزجيبن السيد الحسن الحسني 

جامع المهدية وقرأه على حبيب الرحمن االعظمي وعلى محمد 

 م هللا.التهامي في الرباط وعلى محمد الشاذلي رحمه

 بلوغ المرام من ادلة االحكام البن حجر العسقالني. -

كريم أبو ال كتاب )المقنع البن الملقن( قرأه الشيخ على الشيخ عبد -

 .(أفنديالصاعقة في مسجد )عثمان 

 وكثير غيرها ال يسعفني تذكرها.
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 الحديث:تعريف 

كل ما اضيف الى الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم من قول او  وهو

 فعل او تقرير او صفٍة َخلقية او ْخلقية.

 

 الحديث:اقسام 

 اقسام:يقسم الحديث النبوي اصطالحا الى ثالث 

 حديث صحيح. -1

 .حديث ضعيف -2

 .حديث حسن -3

 

 الحديث الصحيح:

نتهاه ه الى موهو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدِل الضابِط عن مثل

 -وشروطه:  يكون شاذاً او معلالً. وال

 والسند هو الطريق الحديث،هو سلسلة الرواة التي تروي  السند: -1

كل راٍو معناه إن  والسند المتصلالموصل الى متن الحديث. 

 حتى يصل الى رسول هللايحدث عن شيخه يلتقي به ويحدث عنه 

ث حديسند قيل له )صلى هللا عليه وسلم(. فاذا وقع راوي من ال
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سقط من أوله قيل له  وإذامعضل  هسقط اثنان قيل ل وإذامنقطع 

 سقط آخر اسناده )أسم الصحابي(. إذامعلق ويقال له مرسل 

مسلما بالغا عاقال عدل في دينه  يكون الراويان  الراوي:عدالة  -2

 .المروءةوخوارق  ومرؤته خاليا من أسباب الفسق والفجور

 بالغ)ان يكون مسلما بالغا عاقال  الراوية:صفت الراوي المقبول 

ويصح ان  مميز،ان يروي ما سمعه وهو  يجوزعند التحديث 

 .يروي ما سمعه قبل اسالمه(

ان يكون الراوي حافظا وعارفا لحديثه الذي  الراوي:ضبط  -3

كما يعرف ويميز كتابه الذي كتبه وخطه الذي يكتب يحدث به 

 .ى الحديثوان يكون غير مغفال فاهما لمعن به

انتهى الى رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فهو  إذا منتهاه:الى  -4

فهو  عنه(انتهى الى الصحابي )رضي هللا  إذامرفوع. أما 

 انتهى الى التابعي فهو مقطوع. وإذاموقوف. 

 ان ال يكون شاذاً او معلالً: -1

خالف الراوي الثقة جماعة من الرواًة  إذايكون الحديث شاذا 

ي الحديث نفسه فكان متن الحديث مثال الذي يرويه الثقات ف

مخالف في الحكم او في المعنى او األسماء للحديث الذي رواه 

 االخرون.
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معلال: العلة وهو االمر الخفي الذي يخفى على الكثير وال يميزه 

ديث حاو يعلمه اال القلة، والعلة تطرأ على الحديث الشريف فيقال 

حيح ولكنه فيه علة تجعله ضعيفا معلل فهو حديث في ظاهره ص

 يكون فييستطيع اهل علم الحديث تمييزها ومن امثلة ذلك ان 

سند الحديث الصحيح راٍو ثقة لكنه يخلط في حديثه أحيانا او انه 

 روى الحديث بعد ان أصابه الخرف او النسيان.

اذن شروط صحة الحديث خمسة هي اتصال السند وعدالة 

 ال يكون شاذا وال معلال. الراوي وضبط الراوي وان

 بـ:مالحظة: يعرف الراوي العدل 

 عليه. لناساثناء  -1

او واحد على الصحيح. ويقدم  منهم( )اثنينتعديل االئمة  -2

صاحب بلده على من هو من غير بلده، او جيرانه او شيخه 

الشيوخ فهذا بمثابة التعديل  أحدروى عنه  وإذاعلى من سواه. 

ي واحد عنه والمستور يروي لذلك الراوي. المجهول يرو

 عنه اثنان وال يعرف.

ويعرف ضبط الراوي بموافقة االئمة الثقات له في رواية  -3

 .)المخالفة في حديث او حديثين ال يؤثر( الحديث
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 :الحديثب تنبذة عن ك

صحيح البخاري: وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  -1

 وكتابه كتاب فقه وحديث للهجرة، 216البخاري المتوفي 

لجامع ا"اشترط فيه البخاري اال يجمع فيه اال الصحيح وسماه 

صلى هللا  أمور رسول هللا من المسند الصحيح المختصر

. اجل شرح للبخاري هو كتاب وسننه وأيامه" عليه وسلم

"فتح الباري في حديث البخاري" البن حجر العسقالني 

 .لصحيح البخاري" للقسطالني وكتاب "ارشاد الساري

وهو من جمع مسلم بن الحجاج النيسابوري  لم:مسصحيح  -2

شرح القاضي عياض  شراحه أبرز التنظيم، منيمتاز بحسن 

 وشرح المازني وشرح القرطبي.

وهي كتاب سنن أبو داوود وسنن  االربعة:كتب السنن  -3

الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وتضمنت هذه الكتب 

قد و أيضا. ةفالصحيحة والحسنة والضعي األحاديثاألربعة 

التي استدل بها الفقهاء في فتاويهم  األحاديثجمع أبو داوود 

بينما تميز كتاب الترمذي بتوضيح مراتب الحديث وعلومه 

وهو اول استعمل مصطلح الحديث الحسن وتميز 

بمصطلحات فريدة مثل "حسن صحيح" او "حسن صحيح 



11 
 

وهذه الكتب مع صحيحي البخاري ومسلم تسمى كتب  قريب"

 ديث الستة.الح

كتاب الموطأ: وهو من تأليف االمام مالك بن انس صاحب  -4

المذهب الشهير وقد شرحه ابن عبد البر في كتابيه "التمهيد" 

 و "االستذكار".

كتب الحديث اذ جمع زهاء  أكبرمسند االمام احمد: وهو من  -1

 األحاديثحديث لكنه احتوى الى جانب  ألفأربعين 

 الموضوعة.الضعيفة و األحاديث الصحيحة

 

 2:الحديث الحسن

 وهو حديث يحت  به كالصحيح وهو نوعان : 

 شروط: أربعوله  لذاته:حديث حسن  -1

 .اتصال السند -أ

 الراوي عدالة -ب

                                                           

1

 (1991-1-20المحاضرة الثانية ) 
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 خاليا من الشذوذ يكون ان-ج

 من العلة. خاليا-د

 

وهو في األصل حديث ضعيف بسبب ضعف  لغيره:الحسن  -2

 ه فيتقوىيأتي بسند اخر او مثلرواته او جهالته لكنه  أحد

 لحديث األول فيصبح حسن لغيره.ا

النوع األول وهو الحسن لذاته أفضل وأقوى من النوع الثاني )لغيره( 

ورد الحديث الحسن في سنن أبو داوود  الثاني.الن شروطه اقوى من 

 وميزه الترمذي رحمه هللا. أبرزهوالترمذي والنسائي وأول من 

: ويقصد به انه يح(صحوقد استعمل الترمذي مصطلح )حديث حسن 

روي من طريقين أحدهما بسند صحيح واألخر حسن أو ان الحديث 

 روى من طرق متعددة حسنة )لذاتها( فارتقى ليصبح صحيحا لغيره.

ث الحسن كتاب مشكاة المصابيح للخطيب يومن مضان كتب الحد

 العمري.
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 الحديث الضعيف:

 او من شروط من شروط الحديث الصحيح أكثرفقد الحديث شرط او  إذا

حديثا ضعيفا وقد عد )ابن حبان( في كتاب  أصبحالحديث الحسن، 

 نوعا. 10أنواع الحديث الضعيف بأكثر من  المجروحين،

 

 فصل

 معلومات متفرقة:

  متفق عليه: هو الحديث المتفق عليه في سنده ومتنه ويقدم لفظ

 حدث اختالف قليل في المتن. إذاالبخاري 

 يفة بدرجة الُحسن قُرأت على عمرو الصحيفة الصادقة: هي صح

 بن شعيب وصحيحة عند االمام أحمد.

 ناه حديث مرفوع الى رسول هللا )صلى هللا عصحيح مرفوع: م

 عليه وسلم( بدرجة الصحيح. 

  المرفوع: مرفوع الى الرسول ولكن غير محكوم بصحته. كقول

الصحابي حدثنا رسول هللا او حدثنا رسول هللا او عن الرسول 

 سنة قولية. ىوتسم
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  :قال الراوي )رأيت رسول هللا( او )يبلُغ به  إذامرفوع تصريحا

أو )يرفعه الى رسول هللا( يعتبر مرفوع  ُينميه(الى الرسول( أو )

 حكما.

  وقد يكون مرفوع تقريرا كقول الصحابي كنا بحضرة الرسول

سعيد الخدري بجواز العزل الن وأبو وفعلنا ... كاستدالل جابر 

كانوا يفعلونه على عهد رسول هللا ولم ينزل فيه حكم  الصحابة

 يحرمه.

  حدث ما ال يستطيع ان يقوله من  إذاوقد يرفع قول الصحابي

حم المال بأخبارما في الجنة او النار او يخبر عن ن يحدث أعلمه ك

او الفتن في المستقبل او ان يفعل الصحابي ما ليس له مجل 

 لالجتهاد فيه.

 

 ةاألربعين النووي

وقد قرأنا على الشيخ رحمه هللا كتاب "األربعين النووية" وقد احتوت 

  الشرع:أصول اإلسالم ومدار 

 األول:الحديث  -1
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حديث )انما االعمال بالنيات( وهو  األربعين،أول حديث من  

حديث يرويه عمر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه 

لم وقال العلماء وسلم وهو حديث متفق عليه بين البخاري ومس

 ويعد الحديث، ثلث الفقه،انه يدخل في سبعين باباً من أبواب 

إنما الحديث: ). ونص ونية(وعمل  )قولااليمان الن االيمان 

األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته 

إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته 

  .(رأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهلدنيا يصيبها أو ام

  الثاني:الحديث  -2

 "مجىء جبريل ليعلم المسلمين أمر دينهم" 

ِ  َعْن ُعَمَر   أَْيًضا َقاَل: " َبْيَنَما َنْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل هللاه

َياِب، َشِديُد َسوَ  ِد اَذاَت َيْوٍم، إْذ َطلََع َعلَْيَنا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثِّ

ا أََحٌد. َحتهى َجلََس  َفِر، َواَل َيْعِرفُُه ِمنه ْعِر، اَل ُيَرى َعلَْيِه أََثُر السه الشه

ِبيِّ  . َفأَْسَنَد ُرْكَبَتْيهِ إلَى ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع َكفهْيهِ َعلَى َفْخَذْيِه،  إلَى النه

ُد أَْخِبْرِني َعْن اإْلِْساَلِم. َفقَ  ِ َوَقاَل: َيا ُمَحمه اإْلِْساَلُم  اَل َرُسوُل هللاه

اَلَة،  ِ، َوُتِقيَم الصه ًدا َرُسوُل هللاه ُ َوأَنه ُمَحمه أَْن َتْشَهَد أَْن اَل إلََه إاله هللاه

َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُح ه اْلَبْيَت إْن اْسَتَطْعت إلَْيِه  َوُتْؤِتَي الزه

قُُه! َقاَل: َفأَْخِبْرِني َسِبياًل. َقاَل: َصَدْقت . َفَعجِ  ْبَنا لَُه َيْسأَلُُه َوُيَصدِّ
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ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َواْلَيْوِم  َعْن اإْلِيَماِن. َقاَل: أَْن ُتْؤِمَن ِباَّلَله

ِه. َقاَل: َصَدْقت. َقاَل: َفأَْخِبْرِني  اآْلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

ُه َعْن اإْلِ  َ َكأَنهك َتَراهُ، َفإِْن َلْم َتُكْن َتَراهُ َفإِنه ْحَساِن. َقاَل: أَْن َتْعُبَد هللاه

اَعِة. َقاَل: َما اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِبأَْعلََم  َيَراك. َقاَل: َفأَْخِبْرِني َعْن السه

اِئِل. َقاَل: َفأَْخِبْرِني َعْن أََماَراِتَها؟ َقاَل: أَْن تَ  َتَها، ِمْن السه لَِد اأْلََمُة َربه

اِء َيَتَطاَولُوَن ِفي اْلُبْنَياِن.  َوأَْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعالََة ِرَعاَء الشه

ا، ُثمه َقاَل: َيا ُعَمُر أََتْدِري َمْن  اِئُل؟ُثمه اْنَطلََق، َفلَِبْثَنا َملِي ً لَْت: قَ  السه

ُ َوَرُسولُُه أَْعلَُم. َقالَ  ُه ِجْبِريُل أََتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم ". َرَواهُ هللاه : َفإِنه

 [ 1رقم:]ُمْسلٌِم 

 

-3 االيمان-2 اإلسالم-1شرح الحديث: مراتب الدين ثالثة: 

 .االحسان

ركان اإلسالم خمسة أولها أاالنقياد ألمر هللا تعالى و هو-اإلسالم: 

 واثبات الوهية وهي نفي ما سوى هللا هللا(اال  إله )الالشهادتين 

يسأل غيره وال يستعان بسواه وال يضن  هللا سبحانه وتعالى. فال

 الضر والنفع في سواه. 
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 أنواع الحديث الضعيف
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 أهم أنواع الحديث الضعيف:

 

روى تابع التابعين عن الرسول صلى  إذاومن صوره  :الُمعضلالحديث 

التابعي والصحابي سمي بالمعضل هللا عليه وسلم فاذا ُحذف من السند 

 لصعوبة معرفة هذين الراويين والعضل في اللغة الصعوبة.

 

: في اللغة المرسل من ارسال الناقة في البرية وهو الحديث المرسل

 ن يقول التابعي قال رسولأالحديث الذي سقط من سنده اسم الصحابي ك

 والالرواة.  لهللا )صلى هللا عليه وسلم( وبذلك حذف الراوي اسم أجَ 

 عدول ولكن َضُعف الحديث مضير في عدم معرفة اسم الصحابي فجميعه

الحتمال راوية الحديث عن تابعي وليس عن صحابي ويتقوى المرسل 

 اذا روي عن صحابي ثاني او عن طريق اخر. 

فالمرسل عند اهل الحديث ضعيف وال يحت  به إما عند بعض الفقهاء 

احمد إنه يحت  به. أما الشافعي فقد  واية عنورمالك وابي حنيفة  كاإلمام

احت  برواية كبار التابعين كـ )سعيد بن المسيب(. وقد سئل الشافعي عن 

 انه وجدها مسندة من طرق أخرى. فأجابسبب احتجاجه عن ذلك 
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خر مسند او اعتضد بمرسل آخر آورد من طريق  إذاويتقوى المرسل 

الحسن  يتقوى فيصبح كالحديثمن غير طريقه او وافقته فتوى لصحابي ف

كتاب مراسيل أبو داوود ومراسيل ابن ابي  المراسيل،لغيره. ومن كتب 

 .حاتم وكتاب )جامع التحصيل في احكام المراسيل(

ومن الكتب المهمة كتاب المستخرج على مسلم البي نعيم )مطبوع( 

الحرمين وكتاب  إلمام)مخطوط( وكتاب البرهان  وكتاب الكمال

المقطوعة  األحاديثلرازي وكتاب الغرر المجموعة في المحصول ل

لخطيب. ل والفقيه والمتفقهالمفتاح  وشرح تلخيصكتاب مختصر المزني 

 اية عن احمد. ووالمرسل ضعيف عتد الشافعي ور

 

 إذا التوالي،: وهو سقوط راوي او عدة رواة من السند ال على المنقطع

فيه  ألفعن رجل وقد سقط الراوي او جهل فيقال مجهول كان يقال 

 الخطيب البغدادي كتاب )مطبوع( وقد سمى أبو داوود المنقطع مرسل. 

 

ن يسقط أسقط عدة رواة متتابعين )اثنان تصاعديا( ك إذا: المعضل

 )التابعي والصحابي(.
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يدل على  ألنهفيه ضعف  (عن عن)جاء سنده  إذاالحديث  :المعنعن

 كان السند إذااوي بالسماع او صرح الر إذاانقطاع او على التدليس اال 

 الصحيح. أحاديث في صحيحا متصال لكن جرى على صيغة عن كما

 كفتوى برتالى الصحابي من قوله وفعله ويع ىنتهأ هو ما: الموقوف

الصحابي. وهنك عبارات يتكلم بها الصحابي تجعل ما يقوله ملحق 

( أو سول هللا)أمرنا ر وسلم( كـبالمرفوع الى رسول هللا )صلى هللا عليه 

)فعلنا في حضرة الرسول أو في عهد الرسول( فقد اتفق العلماء على 

سبب نزول آية  يالكالم ف كان إذاهذه االقوال بانها مرفوعة. ومثل ذلك 

فتعتبر هذه  كذا(أو )أُمر بالل ...  ونهي عن  آية()كنت حاضرا فنزلت 

 مرفوعة. أحاديث

 )صلى هللا عليه وسلم( فكل حديث ال يرفعه الصحابي الى رسول هللا

كان كالم  وإذايسمى موقوف وهو له منزلة بعد حديث رسول هللا. 

 .الصحابي في الغيبيات فيعد مرفوع الى الرسول )صلى هللا عليه وسلم(

 

ع من تدليس البائوهو مأخوذ خفاء العيب إ: التدليس في اللغة هو الُمَدلّس

س هو الذي يروي دلِ لراوي المُ الُسلعة، او من اختالط الضوء بالظالم. وا

الحديث بصورة تجعل السامع يضنه متصال لذلك كرهه جميع اهل العلم 

وكان ُشعبة بن الحجاج أمام اهل البصرة اشد العلماء على المدلسين. 

 قسمان:والتدليس 
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تدليس االسناد: ان يروي الراوي حديثا عمن عاصره ولم يلتقي  -1

منه  التقى بذلك الشيخ ولم يسمعبه بإخفاء الناقل للحديث أو يكون 

ذلك الحديث وهذا النوع مكروه كراهًة شديدة الن فيه غش. 

 ،من نقل له الحديث صغر الراوي المدلسوسبب التدليس ان يست

ن وان يروي عن شيخ شيخه طلبا لعلو السند حتى يكباو يدلس 

لرسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( واالشد ان يحذف  أقرب

ضعيف او كذاب وهو اشد أنواع التدليس كراهة.  ألنهالراوي 

 عي:الشافوقال  الزنا،التدليس اشد من  الحجاج:وقد قال شعبة بن 

الكذب. ومن الحفاظ من رد رواية المدلس مطلقا  أخوالتدليس 

وان اتى بلفظ االتصال ولو لم يعرف عنه اال انه دلس مرة واحدة 

ان حديث على سفيوعلي بن الخشرم طلب ال الشافعي،وبذلك قال 

بن عيينة وله تدليس خفيف عن ثقات فعفي عنه وكان يذكر أسماء 

انيين واالعمش وقتادة قبلت روايتهم في يفمن دلسهم. السُ 

 الصحيح.

النوع الثاني من التدليس هو تدليس الشيوخ وهو ان يأتي المدلس  -2

عمي على أسم او كنية او لقب لشيخه غير ما هو معروف به ليُ 

الراوي األصغر عمرا وهو  إلخفاءيستعملوه المدلسين السامع. و

 تدليس شيخ شيخه.بمكروه. وتدليس التسوية يختص 
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 كان الراوي متروك او مردود الحديث وقد الف إذاويحرم التدليس 

، كما الف البخاري في رجال الحافظ ابن حجر كتاب في التدليس

 ( والتاريخر موجود)غي الصحيح )التاريخ الكبير والتاريخ األوسط

ي ف االقتراح)لف في الضعفاء. ومن الكتب المهمة كتاب أكما  الصغير(

 البن دقيق العيد. بيان االصطالح(

االدراج هو إضافة كالم من الراوي في الحديث وهو ليس منه : رجدالمُ 

 هما،ولكنه يلتجأ الى ذلك إما ليشرح قسما منه او ليستنبط حكما أو يقع 

السند. ويقع االدراج في اول الحديث او وسطه او كما ويقع االدراج في 

 آخره.

الوضوء فاني سمعت رسول هللا يقول  )أسبغواكما في حديث او هريرة 

 من النار(( فقول )أسبغوا الوضوء( فهو من قول أبو لألعقاب ))ويل

 )رضي هللا عنه(. هريرة وهو استنباط من ابي هريرة

 بن مسعود الهذيلي )رضي هللا عبد كحديث وقد يأتي في آخر الحديث

هللا عنه( وهو من السابقين االولين في حديث التشهد المشهور فزاد بن 

 ومن شاء فليقعد(. فليقم)فمن شاء  مسعود )رضي هللا عنه( قول

الزهري في الصحيح  ثأما االدراج في منتصف المتن: كما في حدي

في غار  –هو التعبد الليالي ذوات العدد  –رسول هللا يتحنث  )كان

حراء( فقول )هو التعبد الليالي ذوات العدد( هو من قول الزهري وذلك 

لتوضيح معنى لفظ التحنث وتفسيره. وجاء هذا االدراج في منتصف 

 المتن.
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يميز بين حديث رسول هللا )صلى  قد ال ألنهُعد المدرج من الضعيف 

هللا عليه وسلم( وبين حديث الراوي المدرج. وقد صنف الخطيب 

بغدادي كتاب في المدرج )الفصل للوصل للمدرج في النقل(. وقد ال

 كتاب ألفاختصره ابن حجر ولكن كتابه مفقود، أما السيوطي فقد 

  )الَمدَرج الى الُمدرج(.

 حدأومن امثلته حديث فيه سندين فيدرج الراوي  السند:االدراج في 

ماء هذا رواة السند األول مكان االخر ويلغي الثاني ولم يرتضي العل

االمر، ويحدث هذا االدراج اما عن تعمد فيطعن فيه او يكون واهما 

 فيصحح له ويؤمر بالسند الصحيح.

درج عن طريق الراوي نفسه او يعرف بمتابعة العلماء او ويعرف المُ 

لذلك. وهناك كتاب  وسلم(باستحالة قول الرسول )صلى هللا عليه 

 )الفصل في وصل النقل( مطبوع.

 

 أوثقاحفظ او  خالف الراوي الثقة من هو إذاون الحديث شاذا : يكالشاذ

العموم بين الشاذ والمنكر هو تفرد  منه. أكثرمنه او خالف ثقات 

 والخصوص هو المخالفة.

ح يسمى مرجو ثقة( والشاذالحديث المحفوظ )الحديث الذي يرويه راوي 

 من يرويه. والحديث المنكر الذي يرويه راوي ضعيف. إلمامة
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والمعلل مأخوذ من العلة،  الضعيف،حديث لأنواع ا أحد: وهو معللال

وهي علة داخلية ال يعرفها اال اهل العلم. فالحديث المعلول حديث فيه 

ه ال يظهر عليه شيٌء ولكن دعلة خفية قادحة تقدح في صحة حديث سن

فيه علٌة ال يعرفها اال أئمة العلم. وهو من أدق العلوم عند علماء الحديث 

االمام احمد وله كتب عدة في علل الحديث والبخاري وابن  أبرزهمن وم

ابي حاتم وأبو الحسن الدارقطني امام القرن الرابع والمدفون في بغداد 

مجلدات ومحمد بن عبد الهادي في القرن الثامن الذي عقب على  9وله 

ق. الخالف( فالف تنقيح التحقي أحاديثكتاب بن الجوزي )التحقيق في 

ة في وقد تحدث العل.والعلل للخاللتب العلل كتاب العلل للمديني ومن ك

 أصبحفسبب راوي ثقة في السند لكنه أختلف في اخر عمره بالحديث 

راوي حديث عن رواة آخرين. وتقع العلة في  شذوذحديثه ضعيفا او 

 السند وقد تقع في المتن والسند صحيح.

ا بيه صلهى هللاُ عليه وسلهم، وأبفحديث أنُس بُن مالٍك رضي هللا عنه أنه النه 

الَة  اِب رضي هللا عنهم ِمن َبعِده كانوا يفَتِتحون الصه بكٍر وعمر بن الخطه

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  قال بعض العلماء ان الراوي روى الحديث  {،بـ: }اْلَحْمُد َّلِله

ون أنهم كانوا يستفتحون بالفاتحة وال يقصد انهم ال يقرأده صبالمعنى وق

 البسملة.
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من الرواة لهم نفس  الحديث الذي يرويه مجموعة ووه :المضطرب

عن االخر فينقلون حديثا عن شيخ  أحدهمالمرتبة من الثقة وال يتميز 

 لبسند مثمختلفة في السند فكل واحد منهم يذكره  بأقوالواحد ولكن 

( فبعضهم رووه مرفوعا وبعضهم رواه وأخواتها(هود  ))شيبتنيحديث 

عن عائشة )رضي هللا عنها وعن ابيها(  وبعضهموقوفا عن أبي بكر م

 فهذا يسمى نوع من االضطراب.

وقد يحدث االضطراب بسبب الراوي نفسه فيروي الراوي الحديث 

لى ع يدل ألنهفيه وهذا من اقسام الضعيف  فيضطربمختلفة  بأشكال

 .عدم حفظ الراوي او عدم ضبطه

ويقع االقالب اما في المتن او السند  وهو من أنواع الضعيف :المقلوب

 ل سند لحديث صحيحييتعمد الراوي تبد . فتارةً او وهماً  اً ويحدث متعمد

بسند لحديث ضعيف او بالعكس فيعد الراوي ضعيفا وقد يحدث ذلك منه 

وهما او امتحانا كما فعل للبخاري عندما جاء بغداد. ويحدث االقالب في 

في حديث )السبعة الذين يظلهم هللا في المتن وقد وقع ذلك كثيرا كما 

رجل انفقت يمينه ما ال تعلم شماله (  فالحديث الصحيح متنه ) و ظله(

فقال )انفقت شماله ماال تعلم يمينه ( وقد ينقلب الراوي  الرواةفانقلب احد 

كقولهم )مرةٌ بم كعب ( بدال من )كعب بن مرة( فاذا  الرواةفي اسم احد 

 كان مشهورا فيصحح.
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او ذكر اسمه ولم  رجل،المبهم: من ذكر في الحديث بحدثنا لراوي ا

يعرف فال تقبل روايته فان كان من عصر القرون الثالثة فانه ُيستأنس 

 بحديثه وقد وقع في مسند االمام احمد من ذلك كثيرا.

 

 .ال يعرف له جرح وتعديل المستور:الراوي 

 فصل

 

 مالحظات مهمة من الشيخ رحمه هللا:

 مكتبة الحديثية أكبر مكتبة في العالم.تعد ال 

 يب كتب الخط للسخاوي، (ح المغيثتف)كتاب  الكتب: أفضل من

الى معرفة أصول الرواية وتقييد لماع اإل) جدا،البغدادي مفيدة 

صر مخت شرحالمغني )ومن كتب الفقه  عياض،للقاضي  السماع(

أه رالبن قدامة وهو من أوسع كتب الفقه والخالف وقد ق (الخرقي

 على االمام عبد القادر الكيالني رحمهم هللا.

  من كتب الرجال المهمة )المشتبه( للذهبي و )المغني في رجال

ماء الكمال في أس)للحافظ ابن حجر،  (تقريب التهذيب)الحديث( و

 للحافظ ابن حجر. (تعجيل المنفعة) (،الرجال
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  أسقط البخاري راوي من معلقة  أحاديثصحيح البخاري فيه

رواية وأكثرها صحيحة السند و  1400ها وهي بحدود سند

 منها:اسباب روايته للمعلق متعددة 

 انه يذكر الحديث المعلق في مكان أخر من صحيحه متصال. -

او انه سمع الحديث المعلق من شيخه في مجلس المذاكرة  -

)المراجعة( وليس في مجلس التحديث لذلك كان من ورعه 

 لم يسمعه في ألنهأو يعلقه  أخبرنايرويه بصيغة حدثنا او 

سمعه في مجلس التحديث رواه بصيغة  إذامجلس التحديث اما 

 روى(. ذكر، )قال،الجزم بصيغ 

المعلقة في  أحاديثهوقد صحح البخاري رحمه هللا كثير من  -

 .متصلة كتابه )االدب المفرد(

طول خه وشيثبوت لقية التلميذ ب صحيحه،اشترط البخاري في  -

 غير مدلس. الراويلشيخه وان يكون  مالزمة التلميذ

حديث المعازف: رواه البخاري معلقا عن _عن هشام بن  -

عمار وقد ثبت هذا الحديث بطرق متعددة مسندة وصحيحة 

 ولم يضعفه اال )ابن حزم( رحمه هللا.

يغ صويقال لها  روي( قيل، ُذكر،)من صيغ التضعيف  -

ي أ بهذه الصيغ األحاديثتمريض وقد روى البخاري بعض 
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ولكن العلماء المحققين وجدوا بعضها  هللا،انه ضعفها رحمه 

 شروطه التيصحيحة وبعضها حسنة ولكنها ليست على 

 اشترطها في صحيحه.

 عرف التعليق وسببه. إذاالمعلقة ال يحت  بها اال  األحاديث -

ان ابن حجر العسقالني رحمه هللا في كتابه )فتح الباري في  -

 م وشرح الصحيح ورد الشبهات.شرح البخاري( نصر اإلسال

ة بالدرجة الثاني انه يأتيسأل الشيخ عن صحيح مسلم فقال  -

 بعد صحيح البخاري.

 

 النووية:األربعين 

 شروح الشيخ:

 هو المعبود بحق. االله:

جاء به رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وهو  االيمان: التصديق بكل ما

عصية. وهو اعتقاد بالقلب قول وعمل ونية يزداد بالطاعة وينقص بالم

 فمن قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو ليس بمسلم وال مؤمن.
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 الحديث الموضوع
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 الحديث الموضوع:

والموضوع هو الكالم المختلط المصنوع المفترى والمكذوب على 

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( والذي ال تِحُل روايته إال ببيان حاله 

اع من للتحذي ر منه واالبتعاد عنه. والحديث الموضوع قد يضعه الوض 

نفسه أو قد يجد الوضاع كالما الحد الحكماء السابقين او مثال أو شيئا 

من االسرائيليات فيركب عليه سنداً ويصيره حديثا. او يحدث الوضاع 

قبل والدته او لم يلتق به وهو شبه الوضع. وقد  نبحديث عن شيخ قد كا

 ضاع بأخذ حديث ضعيف ويضع له سندا قويا ليروج له.يقوم الو

ويعرف الحديث الموضوع اما باعتراف الوضاع قوال او حاال كما حدث 

 وضع حديثا الوضاعين،وهو من كبير  بن ابي مريم عصمة نوحبي ال

في فضائل سور القرآن من اول سورة الى آخر سورة. او يعرف 

 أحدهم وا ابدا لبعد المسافات او لوفاةبالتاريخ بان يكون رواة السند لم يلتق

قبل والدة االخر. او ان يكون الحديث الموضوع مخالفا للقرآن الكريم 

او لنصوص الشرع او مخالفا لما صح عن رسول هللا )صلى هللا عليه 

و الناس أ أفصحوسلم( او يعرف بركاكة لفظه او معناه الن رسول هللا 

 ثاألحادي التي جمعتالكتب  أشهران يكون مخالفا للعقل والحس. ومن 

 الموضوعة كتاب )الموضوعات( البن الجوزي رحمه هللا. 
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 :ومن يتجرأ عليه أسباب الوضع

رون ويضم بألسنتهمعدم الدين كالزنادقة: الذين يظهرون اإلسالم  -1

من في ز األحاديثبعضهم اعترفوا بوضع  قلوبهم،النفاق في 

 المهدي العباسي رحمه هللا.

وعلماء السالطين الذين أرادوا التقرب من بعض المتملقون  -2

 .األحاديثاالمراء والسالطين فوضعوا بعض 

القصاصون: وهم الذين يقصون على الناس فكان بعضهم  -3

يضعون الحديث لجذب الناس الى قصصهم والحصول على 

 فيهم ابن الجوزي. ألفالمنفعة وقد 

امية أتباع علي ب -4 امغلبة الجهل كبعض الزهاد مثل الكر   ن الكر 

 حيث استحلوا الوضع في الحديث لوعظ الناس.

فرط العصبية كبعض المقلدين للمذهب والمبتدعة لنصرة ِنحلهم  -1

 .ومذاهبهم الفاسدة

 غراب لغرض االشتهار.اإل -6

 . باإلجماعوكل ذلك حرام 

 تنبيه:
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كل ما ورد في فضائل شهر رجب موضوع. كتاب الغنية للشيخ عبد 

األول منه مخطوطته موجودة في تركيا وهي القادر الكيالني الجزء 

 فهي منسوبة اليه وهي لستالثاني صحيحة اما باقي المجالس في الجزء 

 له . 

وكذلك كتاب  الجوزيكتاب ابن  الموضوعات،وافضل كتاب في 

ث في االحاديكتاب )الآلل  المصنوعة  ،جورقانيحافظ ال)االباطيل( لل

ر العسقالني على كتاب ابن ( للسيوطي ، وقد عقب ابن حجالموضوعة

ألف كتاب )القول المسدد في الذب عن المسند( كما الف فالجوزي 

الشوكاني كتاب )الفوائد المجموعة في االحاديث الموضوعة( كما الف 

االمام اللكنوي كتاب )اآلثار المرفوعة في األخبار الموضوعة( والف 

 الضعيف(.ابن قيم الجوزية رسالة )المنار المنيف في الصحيح و

 

 الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع:

الضعيف لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح او الحسن وفي سنده 

راوي ضعيف في حفظه او لين في دينه او راٍو مجهول. وقد جوز االمام 

 احمد بن حنبل العمل بالضعيف في فضائل االعمال بشروط:
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و الذي يكذب يكون في سنده راوي متروك )والمتروك ه ان ال -1

 هللا صلى هللا عليه وسلم(. لفي غير حديث رسو

 ان يكون تحت أصل من القرآن او السنة. -2

 ان ال يخالف أصال من أصول الشريعة )القرآن والسنة(. -3

 ان ال يكون في صفات الرب او احكام الحالل والحرام -4

ان ال يروى بصيغة الجزم مثل )قال رسول هللا( ولكن يروى  -1

 عن رسول هللا(. قيل، )روي،قول بصيغة تمريض في

 المردودة: األحاديثأنواع 

 الموضوعة وقد تقدم الكالم عنها. األحاديث -1

رواة الحديث كاذب او  أحدالمتروكة: وهو ان يكون  األحاديث -2

 متهم بالكذب

يخالف  اً راوي الضعيف حديثالروى  إذاالمنكرة: وهو  األحاديث -3

فلة الرواة كثير الغ أحدان  او بروايته،الثقات او تفرد  الرواةفيه 

 او متهم بالفسوق فحديثه منكر. 

وعلى المحدث دائما ان يذكر المصدر الذي اخذ منه واألفضل ذكر 

 الصحابي راوي الحديث والمصدر. 

يقول )عن عمر )رضي هللا عنه( قال قال رسول هللا  أمثلة: كأن

 صحيحه.( أو ...................................... رواه البخاري في
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هريرة )رضي هللا عنه ( قال: قال  ي)روى مسلم في صحيحه عن أب

 رسول هللا .........................(.

 

 األربعين النووية:

 الحديث السابع 

 "الدين النصيحة" 

اِريِّ )رضي هللا  َة َتِميِم ْبِن أَْوٍس الده ِبيه )صلى هللا عنه(َعْن أَِبي ُرَقيه  أَنه النه

ِ، َولِِكَتاِبِه، َولَِرُسولِِه، علي يُن النهِصيَحُة. قُْلَنا: لَِمْن؟ َقاَل َّلِله ه وسلم( َقاَل: "الدِّ

ِتِهمْ  ِة اْلُمْسلِِميَن َوَعامه  [. 11َرَواهُ ُمْسلٌِم ]رقم:   ".َوأِلَِئمه

 الخير للمنصوح. الناصح، كلوالنصيحة: بذل الخير من 

ان توحده وبربوبيته و وبألوهيتهؤمن به النصيحة َّلل تبارك وتعالى: ان ت

 وان تدعوه وتتبع أوامره وتجتنب نواهيه.

النصيحة لرسوله: ان تؤمن بكل ما جاء به وتحبه والحب يقتضي الطاعة 

 واالتباع.

 الدعاء لهم ونصحهم. المسلمين:النصيحة الئمة 
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 الجرح والتعديل
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  والتعديل:علم الجرح 

كر ذُ  ( واما التعديل فيقصد به )المدح(.)الذمبه لغًة اما الجرح فيقصد 

 الصالح أبو )ابنالجرح والتعديل في كتاب "مقدمة علوم الحديث" لـ 

عمر الشهرزوري ( واختصره الشيخ ابن كثير رحمه هللا في مختصر 

 علوم الحديث.

 التعديل:

 . المحدثهو الثناء على 

 : التجريح

 ه.الراوي او عدم الثناء علي ذمهو 

 

 :3 فائدة معرفة الثقات والضعفاء من الرواة

كان رواة الحديث من الثقات فان الحديث يكون صحيحا ما لم  إذا -1

 يكون شاذا او معلال.

                                                           

1

 1991\10\22اضرة الثانية عشر   المح 
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 ضعيفا. أصبح في الحفظفاذا كان رواته ضعفاء  -2

 له فيصبح أصلله ينظر اليه فهو ال  ال سندفان كان الحديث  -3

 ضعيفا او موضوع.

ر سببه فيقال راٍو عدٌل )أي ان صفات العدالة فيه( يقبل التعديل بدون ذك

لى فيقدم الجرح ع وجرحهم بعضهمفاذا اختلف في الراوي فعدله بعضهم 

كان الجرح بسبب مقبول. ويقدم جرح عالم البلد الذي فيه  إذاالتعديل 

ح احمد بن صالح الراوي على غيره. وأسباب الجرح كثيرة  فالنسائي جر 

فُجرح النسائي بذلك الن احمد بن صالح عمدة أهل مصر. واالمام مالك 

ح محمد بن إسحاق  يل الفاظ التعدلم يمحص السيرة التي نقلها.  ألنهجر 

والتجريح تختلف من عالم الى اخر فقول أبو حاتم يكتب حديثه = صدوق 

صدوق و. متابعة عن آخرين= ال بأس به بينما يكتب حديثه = يصلح لل

من الصدوق وليس به بأس=  أدنيمن مراتب التفضيل العالية والشيخ 

 :هياقوى عبارة في التجريح عند البخاري عند بعض العلماء،  ثقة

 ال)سكتوا عنه. او فيه نظر وهي ادناها عند البقية وعند يحيى بن معين 

الم تباه الى كل علذلك تراعى الفاظ التعديل والتجريح باالن. بأس به(

 واستعماالته لتلك االلفاظ.

 اتمالحظ

 .القدح اقل من التجريح -
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من تاريخ الطبري الن اسانيده  أفضلتاريخ خليفة بن الخيار   -

صحيحة وكذلك لموسى بن عقبة كتاب في المغازي والسير لم 

من تالميذ البخاري وهو ثقة في  ألنهتشرقون سيتقرب له الم

 روايته.

الشيخ رواية حديث رواه تلميذه عنه فانه تسقط  كرأن إذا: مسألة -

 شك وإذارواية الحديث عن التلميذ وال يقدح في ذمة التلميذ. 

ي السيوطي كتاب المؤتس ألفالشيخ فتؤخذ برواية التلميذ وقد 

 فيمن حدث ونسي.

عند احمد وقد ترخص  باألجرةال تقبل رواية من حدث  :سألةم -

ى اخذ عل سعبد العزيز بالقيا )التيمي( شيخ البخاري وعلي بن

 كان ال يستطيع العمل. إذااألجرة عن تدريس القرآن ويجوز 

 

 كتب الرجال:

وهي التي اهتمت بجمع أسماء رواة الحديث النبوي وتنوعت كتب 

الرجال فبعضها اختصت بالثقات ككتاب )ثقات ابن حبان( وهناك كتب 

كبير و )الضعفاء الالضعاف والمتروكين مثل )الكامل في الضعفاء(  يف

للبخاري( والصغير للنسائي وابن الجوزي وكتاب )المجروحين( البن 

رح الكبير للبخاري( و)الج التاريخنوعين كـ )لا حبان. وهناك كتب تجمع
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والتعديل البن حاتم( و)الجرح والتعديل البن ابي خيثمة( وكتب تهذيب 

 ان البن حجر.الكمال وتهذيب التهذيب وميزان االعتدال ولسان الميز

طبقات الشافعية البن الصالح )مخطوط( بغية النقاد )مخطوط( المنخول 

كتب مطولة مثل الكامل البن عدي والمجروحين و للغزالي )مطبوع(

 البن حبان.

 كتب الجرح والتعديل:

والعبارات التي  فيهم.وهي كتب صنفت لتجمع أسماء الرواة وما قيل 

 قال للراوي:تصف الرواة كثيرة ففي التعديل ي

ى الحفِظ منته ثبت،ثبت  الناس،أثبت  الناس،أوثق  ثبٌت،ثقٌة  ثقة،ثقٌة 

وهذه العبارات على مراتب الرواة  بأس،ليس عليه  صدوق، إليه،

 إذا) و وعدالتهم واقلها )شيخ( و )يروى حديثه( لالعتبار و )يعتبر به(

 .(توبع يعتبر به

ليه المنتهى ا بشيء،ليس  ي،واه مثل:اما في الجرح فاستعملوا عبارات 

كان بصيغة المبالغة على وزن )أفعل( مثل  وأسوؤها مافي الكذب 

 دجال( واقلها)أكذب الناس( و )ركن الكذب( والمنتهى في الوضع و )

 )لين( و )سيء الحفظ( والمتروك )ال تحل الرواية عنه(.
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 ح. ومن كتب التجريوالبن شاهينومن كتب التعديل )الثقات( للعجلي 

اء والضعفاء البن الجوزي والضعف والمتروكين للنسائيكتاب الضعفاء 

كتاب الكامل في الضعفاء البن عدي )وهذه الكتب األخيرة تذكر  للعقيلي،

سبب الجرح( ومن خالصة الكتب في الجرح والتعديل )ميزان االعتدال( 

للحافظ الذهبي والمغني في الضعفاء للذهبي ولسان الميزان البن حجر 

 عسقالني. ال

ومن الكتب المهمة كتاب البن ابي حاتم وكتاب طبقات المدلسين البن 

وهناك كتب في المختلطين وهم الرواة الذين اختلطوا بعد الهرم حجر 

وبين مؤلفيها من روى عنهم قبل االختالط ومن روى عنهم بعده منها 

 في المختلطين. المجيد()حمدي عبد تحقيق كتب 

مراسيل مثل كتاب )المراسيل( البن ابي حاتم كما وتوجد كتب في ال

آباد(. وكتاب )جامع التحصيل في احكام  الرازي )مطبوع في حيدر

يف للتعر العاهاتالمراسيل( للحافظ العالئي. وألف )المبَرد( في ذوي 

 وكتاب )أحوال الرجال للجوزجاني( وهو خاص باهل الكوفة.  بهم.

مع بين الصحيحين( وهناك كتب صنفت في الصحيحين مثل )الج

وترجم  وألفي )مخطوطة(. ري. )رجال السنن األربعة( للهكاذللكالبا
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)بن منجويه( في رواة مسلم.  وألفالباجي( لرواة البخاري. أبو وليد )

 عبد الغني المقدسي )الكمال في رواة الستة( ولكن فيه نقص. وألف

يب )تقر )تهذيب الكمال( للمزي و )تهذيب التهذيب( البن حجر. وكتاب

التهذيب( للذهبي و)تذهيب التهذيب( للذهبي )مخطوط( وله كتاب 

ب وكتا )الكاشف في رواة الكتب الستة( وكتاب الخالصة للخزرجي.

 )تذكرة الحفاظ( في طبقات الحفاظ. و )المعين في طبقات المحدثين(.

 

ساهل في يت ألنه: في حديث النسائي الكثير من الحديث الضعيف تنبيه

و ال يضعف اال الراوي المتروك. وكان البن حجر العسقالني الجرح فه

دور كبير في درء الشبهات بتصنيف كتاب )فتح الباري في شرح 

 البخاري(.

من كتب علوم الحديث كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي وكتاب 

  .عياض للقاضي الروايةإلى معرفة أصول  اإللماع

 

 األربعين النووية:

 الحديث الثامن 
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 رت أن أقاتل الناس" "أم

ُ َعْنُهَما، أَنه َرُسوَل هللاهِ  )صلى هللا عليه وسلم(  َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاه

ًدا  ُ َوأَنه ُمَحمه اَس َحتهى َيْشَهُدوا أَْن اَل إلََه إاله هللاه َقاَل: "أُِمْرت أَْن أَُقاِتَل النه

اَلَة، وَ  ِ، َوُيِقيُموا الصه َكاَة؛ َفإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي َرُسوُل هللاه ُيْؤُتوا الزه

ِ َتَعالَى َرَواهُ  ".ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إاله ِبَحقِّ اإْلِْساَلِم، َوِحَساُبُهْم َعلَى هللاه

 [.22[، َوُمْسلٌِم ]رقم:21اْلُبَخاِريُّ ]رقم:
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 أسباب ضعف الراوي
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 الراوي:عدالة 

 وبعضهم المحرمات،يرتكب  مأدى الفرائض ول إذاويكون الراوي عدال 

تشدد حتى جعل كذب الراوي على الحيوان سبب لرفض روايته، واحد 

العلماء رأى طبال في بيت الراوي فرفض روايته فمنهم شعبة بن الحجاج 

ن ابن شاهين وابمثل و يحيى بن سعيد. وبعضهم تساهل في التعديل 

 منهم من اعتدل كالبخاريوشدد في الجرح وتساهل في التعديل.  حبان ت

ومن المتشددين عمرو بن الفالس ويؤخذ جرح  والترمذي واحمد.

 المتشدد بعد بيان سبب جرحه.

: تصح رواية الحديث لصحابي لحديث سمعه وهو كافر. تقبل مالحظة

 ه. ، المجنون ال تقبل روايتوهو بالغاداه  إذارواية الطفل المميز 

 لم يجتمع عالمين على تضعيف ثقة او على توثيق ضعيف. :تنبيه

 

 :حفظ الراوي

ث الراوي من حفظه يجب ان يكون حافظا لحديثه  إذا كان  وإذاحد 

يحدث من كتابه فيجب ان يعرف خطه. فاذا فحش خطأه او كان 

 حدأسوء حفظ الراوي  مغفال او ينام في درس شيخه فال يؤخذ منه.

  . يثأسباب رد الحد
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 هو الراوي الذي يجمع بين العدالة والضبط في حفظه. :الثقةالراوي 

 بجرح يجعله من الضعفاء. ههو الراوي الذي لم ُيتعرض ل وبمعنى آخر

 

 :االبتداع

 :في الدين والبدعة على نوعين أصلواالبتداع هو االتيان بما ليس له 

 ل اوسوالرالقران او  بدعة مكفرة: يكفر بها صاحبها كالطعن في -أ

الصحابة ومثل انكار شيء معلوم بالضرورة او االستهزاء 

 بالشرع. وهؤالء ترد روايتهم.

الى بدعته وال يكذب  كان الراوي ليس داعٍ  إذابدعة مفسقة:  -ب

فيؤخذ حديثه كالخوارج فهم يعتقدون ان الكذب في غير حديث 

ك رغم لذلرسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( كبيرة توجب الكفر 

 يحرمون الكذب. ألنهم همهم فانه يؤخذ بحديثفسوق

 لذلك تروى رواية المبتدع بشروط هي:

 عدم استحالله للكذب وعدم اتهامه بالكذب. -1

 يكون داعية الى بدعة. ان ال -2

 يؤخذ منه ما ال يؤيد بدعته. -3
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: البدعة ان كفر صاحبها ببدعته ترد روايته وان لم يكفر مسألة -4

كان  إذا المبتدعفي  ويميز عنهولكنه استحل الكذب فال يروى 

ان ك إذاداعيًة لبدعته فال يؤخذ منه وغير الداعية فانه يؤخذ منه 

 ال يستحل الكذب.

التائب عن الكذب في حديث الناس تقبل روايته اما الذي يكذب  -1

 في حديث الرسول فال تقبل روايته.

 

 :الختالطا

لمرض وهو ان يضعف الراوي الثقة في آخر عمره نتيجة الهرم او ا

الضعيفة او يخلط بين المتون او بين االسانيد وقد  األحاديثفيروي 

يحدث االختالط نتيجة الخرف او فقدان البصر فال يستطيع القراءة 

 طه للحديث.ضبمن كتبه او راوي احترقت كتبه فضعف 

 

  :الوهم

وهو من أسباب ضعف الحديث ويحدث من قبل الراوي بوصل ما 

وذلك بسبب الوهم او ادخال حديث في  انقطع او ارسال ما اتصل

التتبع لطرق الحديث  ةحديث ويعرف ذلك الوهم بواسطة كثر
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والمقارنة فيظهر الشذوذ او النسيان او الوهم وهذا هو اختصاص 

علم )العلل( وهو من ادق العلوم وبرز فيه قليل من اهل العلم مثل 

يبة ش علي بن المديني واحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن ابي

ومن كتب العلل )المسند المعلل( وهو مفقود اال )مسند عمر( والبي 

 ( واخر البي الحسن الدار قطني.األحاديثحاتم كتاب مهم )علل 
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 طبقات الرواة
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 : 4ة الصحابة طبق

هو  فالحديث المرسل التابعين،األولى هي الصحابة والثانية هي الطبقة 

لتابعي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدون ذكر الذي يحدث فيه ا

سواء ان كان التابعي كبير كـ )سعيد بن الصحابي وهو حديث ضعيف 

المسيب( او صغيرا مثل )الُزهري( وال يحت  به أهل الحديث. وذلك الن 

التابعي ربما حدث عن تابعي آخر وليس عن صحابي وبذلك يضعف 

باسم الصحابي وقد بين ذلك االمام الحديث لهذا السبب وليس لجهلنا 

مسلم رحمه هللا. وقد بينا ان الفقهاء مالك وابي حنيفة ورواية عن احمد 

الخيار  ياد بنإلشافعي يحت  بكبار التابعين كـ )يحتجون بالمرسل وا

وجدها متصلة من طرق أخرى. ويحت  الفقهاء  ألنهالمسيب(  وسعيد بن

لـ و عند عدم وجود حديث صحيح. بالحديث المرسل الحتياجهم الى دليل

رسالة مهمة غير  الثامن()محمد بن عبد الهادي من علماء القرن 

 مطبوعة في ذلك.

                                                           

2

 (1991\1\21المحاضرة الرابعة: ) 
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 معرفة الصحابة

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وهو  رأىتعريف الصحابي: هو من 

وان  مسلم وان لم تطل صحبته وان لم يروي عنه ومات على اسالمه

من  واالصح الرسول )صلى هللا عليه وسلم(. تخللت حياته ردة في زمن

 رضي )ابن ام مكتوم أعمى كـلقي رسول هللا الن من الصحابة من كان 

اتفق اهل السنة على ان جميع و لقي رسول هللا ولم يره.قد ( فهللا عنه

الصحابة عدول. والفائدة في معرفة الصحابة هي معرفة الحديث 

ن جعلهم طبقة واحدة تشمل حتى ومنهم م المرسل.المرفوع من الحديث 

( )الحاكم طبقة كـ 12من حضر خطبة الوداع ومنهم من قسمهم الى 

 ن وأهل الهجرتين وهكذا ....ين االوليفجعلهم درجات تبدأ بالسابق

 

 أفضل الصحابة:

 قوم تقدم إسالمهم )مثل الخلفاء األربعة(. -1

 ن.يقبل تشاور مشركي مكة في دار الندوة ضد المسلم أسلمواقوم  -2

 مهاجرو الحبشة. -3

 .أصحاب العقبة األولى -4

 .الصحاب العقبة الثانية -1
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المهاجرون االولون الى المدينة قبل وصول رسول هللا )صلى  -6

 .هللا عليه وسلم(

 .أهل بدر -1

 .الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية -1

 .أهل بيعة الرضوان -9

 .بعد الحديبية وقبل فتح مكة االذين هاجرو -10

 .بعد فتح مكة اأسلموالصحابة الذين  -11

صبيان وأطفال رأوا رسول هللا يوم الفتح ويوم حجة  -12

 الوداع.

وقد بلغ أصحاب الرسول )صلى هللا عليه وسلم( يوم تبوك ما يقرب من 

 صحابي. ألف 114الوداع ما يقرب من  وحضر حجةصحابي  ألف 10

 :همو األحاديثوهم الذين رووا االف ، أكثر الصحابة روايًة للحديث ستة

 .هريرة )رضي هللا عنه( أبو -1

 .ابن عباس )رضي هللا عنه( -2

 .عائشة )رضي هللا عنها( -3

 .(ما)رضي هللا عنه عبد هللابن جابر  -4

 .ابن عمر )رضي هللا عنهما( -1

 .أنس بن مالك )رضي هللا عنه( -6
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 أبو سعيد الخدري وابن مسعود.، بن عمرو عبد هللاوكذلك 

بن عمر )تقدم( وابن ومن روى عن رسول هللا العبادلة األربعة وهم )ا

)تقدم(( وابن مسعود ليس منهم  وابن عباسعمرو )تقدم( وابن الزبير 

 لتقدم موته )رض هللا عنهم اجمعين(

 للهجرة( 110وقيل  100طفيل سنة لأخر الصحابة موتا في مكة )أبو ا

 مالك في البصرة. وانس بن

 كيفية معرفة الصحابة:

 .التواتر كالعشرة المبشرة -1

االستفاضة مثل عكاشة رضي هللا عنه في حديث هرة أو الشُ  -2

 .)سبعين الف يدخلون الجنة بغير حساب(

 اخبار الصحابي وشهادته عن نفسه او صحابي آخر. -3

 ثقة يقول سمعت او رأيت رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(. -4

 أهم الكتب التي جمعت أسماء الصحابة وطبقاتهم هي:

 .طبقات الصحابة -1

 .معجم الصحابة للبغوي -2

 .البي نعيم ةمعجم الصحاب -3
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 االثير.أُسد الغابة البن  -4

 .االستيعاب في معرفة االصحاب -1

اإلصابة في معرفة الصحابة البن حجر العسقالني وهو اجمع  -6

 الكتب.

 الصحابة:آيات تعديل 

اِبقُونَ  -1 َبُعوُهم  ))َوالسه لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأْلَنَصاِر َوالهِذيَن اته اأْلَوه

اٍت َتْجِري ِبإِحْ  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعده لَُهْم َجنه ِضَي هللاه َساٍن ره

لَِك اْلَفْوُز 
 ( التوبة100اْلَعِظيُم(( )َتْحَتَها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها أََبًدا ۚ َذَٰ

دٌ ))   -2 اءُ  َمَعهُ  َوالهِذينَ ۚۚ  هللاهِ  َرُسولُ  ُمَحمه  ُرَحَماءُ  اْلُكفهارِ  َعلَى أَِشده

ًعا َتَراُهمْ ۚ   َبْيَنُهمْ  ًدا ُركه ۚ   َوِرْضَواًنا هللاهِ  ِمنَ  َفْضاًل  َيْبَتُغونَ  ُسجه

ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسيَماُهمْ  لِكَ ۚۚ  السُّ
ْوَراةِ  ِفي َمَثلُُهمْ  َذَٰ ۚۚ  الته

 َوىَٰ َفاْستَ  َفاْسَتْغلَظَ  َفآَزَرهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اإْلِْنِجيلِ  ِفي َوَمَثلُُهمْ 

اعَ  ُيْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعلَىَٰ  ره ُ  َوَعدَ ۚ   اْلُكفهارَ  ِبِهمُ  لَِيِغيظَ  الزُّ  َمُنواآ الهِذينَ  هللاه

الَِحاتِ  َوَعِملُوا  (الفتح 29َعِظيًما(()  َوأَْجًرا َمْغِفَرةً  ِمْنُهمْ  الصه

ُؤوا ))َوالهِذينَ  -3 ارَ  َتَبوه  مْ إِلَْيهِ  َهاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبلِِهمْ  ِمن َواإلِيَمانَ  الده

ا َحاَجةً  ُصُدوِرِهمْ  ِفي َيِجُدونَ  َوال مه  أَنفُِسِهمْ  َعلَى َوُيْؤِثُرونَ  أُوُتوا مِّ

(( اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َفأُْولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحه  ُيوقَ  َوَمن َخَصاَصةٌ  ِبِهمْ  َكانَ  َولَوْ 

 .الحشر(9)
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 في ذلك كثيرة أيضا. ثواألحاديوكثير غيرها. 

 :تنبيه

بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ليست  تاريخيةكل حادثة 

تشريع وما شجر بين الصحابة فنعتذر لهم بالتأويل ونحمله على 

 الخير.

 

 :1التابعينطبقة 

وهم الذين لقوا أصحاب الرسول ويشترط فيهم الثقة والصدق والشهرة 

والتابعين هم القرن الثاني الذي  عليهم. ويقصد من سمعوا منهم وتفقهوا

القرون قرني والذي يليه ....(. وقد أدى  )خيرفضله رسول هللا في قوله 

ار الصحابة في االمصار الى جعلهم مدارس لتعليم القرآن والحديث شانت

 الصحبة من المحدثين فهو تابعي. هوالفقه. وكل من لم تثبت ل

                                                           

2

 1991\10\11المحاضرة الحادية عشر  
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وابن  بن ابي طالب )عليا على ايدي فسادات التابعين في الكوفة تفقهو

وسعد بن ابي وقاص وغيرهم رضي هللا عنهم( وثقات التابعين  مسعود

عن علي )رض( هم أصحاب بن مسعود )رض( وهم )النخعيين 

 وغيرهم ضعيف. (والَشعبي وبن سيرين

 تنبيه

 مرفوع.الحديث الموصول الى رسول هللا يسمى 

 ر.أو أث موقوففتوى الصحابي تسمى حديث 

 .مقطوعفتوى التابعي تسمى حديث 

فتوى و .مرسلالحديث الذي يرويه التابعي عن رسول هللا يسمى حديث 

بر حجة. وقد قسم بعض العلماء التابعين تالصحابي بدون معارضة تع

 .نوصغار التابعي وأواسط التابعينالى مراتب فمنهم كبار التابعين 

 

 طبقة تبع األتباع

من الكتب . وتابعي التابعين وأُتبع االتباع  لهم: اما القرن الثالث فيقال

 كامحإلالشيوخ للذهبي )مطبوع(. والعدة البن الصباغ وا مفي ذلك معج
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الطبقة الثالثة من رواة الحديث هم ُتبع  حكام لآلمدي.األفي أصول 

 التابعين.

 : المخضرمون

 نمن عاش في عهد الرسول )صلى هللا عليه وسلم( لكنه لم يره ومنهم م

 الجاهلية. ويعدون من كبار التابعين. أدرك

 أفضل التابعين:

لخيار وعدي بن ا بن الحسين العابدين وعلي زينسعيد بن المسيب منهم 

 اشتهروا بالحديث والفقه. هللا(والحسن البصري )رحمهم 

 

 تنبيه:

لم يروي الصحابة عن التابعين وهو امر مردود والعبادلة )رضي هللا 

ولكنهم رووا عنه بعض  أحاديثعن كعب االحبار لم يرووا  عنهم(

كعب  ان علماً االسرائيليات للوعظ والترقيق وال يحت  بها في االحكام 

 االحبار لم يطعن فيه.
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 األربعين النووية:

حديث األول وهو حديث انما االعمال بالنيات وقد الفي  موقد تقدم الكال

ه منه )من كانت هجرت واه البخاري في اول كتابه الصحيح وقد استقطعر

م رواه زكي نفسه ثوذلك لئال يُ  ورسوله(الى هللا  ورسوله فهجرتهالى هللا 

 ث الثاني.يكما ذكرنا الحد كامال في ستة مواضع أخرى.

 "بني اإلسالم على خمس"  الثالث:الحديث 

اِب َرِضيَ  ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطه ْحَمِن َعْبِد هللاه ُ َعْنُهمَ  َعْن أَِبي َعْبِد الره ا هللاه

 ِ َيقُوُل: " ُبِنَي اإْلِْساَلُم َعلَى َخْمٍس: َشَهاَدِة أَْن  َقاَل: َسِمْعت َرُسوَل هللاه

َكاِة، َوَح ِّ  اَلِة، َوإِيَتاِء الزه ِ، َوإَِقاِم الصه ًدا َرُسوُل هللاه ُ َوأَنه ُمَحمه اَل إلََه إاله هللاه

 . اْلَبْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن"

 [. 16رقم:َوُمْسلٌِم ][، 1رقم:اْلُبَخاِريُّ ]َرَواهُ 

 "إن أحدكم يجمع في بطن أمه"  الرابع:الحديث  

ِ ْبِن َمْسُعوٍد  ْحَمِن َعْبِد هللاه ِ  َعْن أَِبي َعْبِد الره َثَنا َرُسوُل هللاه َقاَل: َحده

 - ُاِدُق اْلَمْصُدوق ِه  : "إنه أََحَدُكْم ُيْجَمعُ -َوُهَو الصه َخْلقُُه ِفي َبْطِن أُمِّ

أَْرَبِعيَن َيْوًما ُنْطَفًة، ُثمه َيُكوُن َعلََقًة ِمْثَل َذلَِك، ُثمه َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذلَِك، 

وَح، َوُيْؤَمُر ِبأَْرَبِع َكلَِماٍت: ِبَكْتِب ِرْزِقِه،  ُثمه ُيْرَسلُ إلَْيِه اْلَملَُك َفَيْنفُُخ ِفيِه الرُّ

ِ الهِذي اَل إلََه َغْيُرهُ إنه أََحَدُكْم  ِه، َوَعَملِِه، َوَشِقيٍّ أَْم َسِعيٍد؛ َفوَوأََجلِ  هللَاه َۚ
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ِة َحتهى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها إاله ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعلَْيِه  لََيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اْلَجنه

اِر  اِر اْلِكَتاُب َفَيْعَملُ ِبَعَمِل أَْهِل النه َفَيْدُخلَُها. َوإِنه أََحَدُكْم لََيْعَملُ ِبَعَمِل أَْهِل النه

َحتهى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها إاله ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعلَْيِه اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل 

ِة َفَيْدُخلَُها". َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ   [.  2643قم:ر][، َوُمْسلٌِم 3201رقم:]اْلَجنه

 

 " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"  الخامس:الحديث 

ُ َعْنَها، َقالَْت: َقاَل: َرُسوُل  ِ َعاِئَشَة َرِضَي هللاه َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن أُمِّ َعْبِد هللاه

 ِ ". رَ  هللاه َواهُ اْلُبَخاِريُّ "َمْن أَْحَدَث ِفي أَْمِرَنا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ

"َمْن َعِمَل َعَماًل ِلُمْسلٍِم: [. َوِفي ِرَواَيٍة 1111رقم:][، َوُمْسلٌِم 2691رقم:]

   ".لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ 
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 أقسام التحمل واألداء
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 من افواه الرواة.األخذ : التحمل

 

 .: التبليغاألداء

لمسلم البالغ العاقل فاذا تحمل الطفل المميز حديث وُكبر التحمل من ا قبلُ يُ 

سمعه الكافر ثم رواه بعد  وإذاغره فيقبل منه. صفروى ما حفظه عند 

 سمع)انه  عنه()رضي هللا  جبير بن مطعماسالمه يقبل حديثه كحديث 

 .بالطور(رسول هللا قرأ في المغرب 

 

 أنواع التحمل:

 السماع -1

 (القراءة على الشيخ )العرض -2

 االجازة -3

 المناولة -4

 المكاتبة -1

 الوصية -6

 االعالم -1

 الوجادة -1
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 السماع

ويشترط في الراوي ان يكون حافظا لحديثه عارفا بمعانيه، او يقرأ من 

كتابه وأن يعرف كتابته وخطه. فاذا أراد التلميذ ان يؤديه فيقول "سمعت" 

الموطأ وكصحيح البخاري  المتقدمةأو "حدثني" أو "حدثنا" اما في الكتب 

 " كلها بمعنىأخبرني" و "أخبرنا" و ني"ث"حد و "سمعت" و"حدثنا" فان

واحد وخاصة ان البخاري اشترط المالقاة بين الشيخ والتلميذ ليتبرأ من 

التدليس وان يشتهر بروايته لذلك الحديث. وعلى العموم فان هذه االلفاظ 

 اذا لم يدلس او يكن معروفا بالتدليس. الراويتقبل من 

 

 القراءة على الشيخ: العرض او

طالبه المؤتمنين كتاب الشيخ او نسخة مصححة  أحديجلس الشيخ ويقرأ 

من الشيخ او مقاَرنة بكتاب الشيخ فيجب التأكد من الكتاب خوفا ان يكون 

مزورا أو مدلسا فيه ومن العلماء من ألزم الشيخ ان ُيقر الطالب على ما 

وايته ن التلميذ عند رإلك فيقرأ وبعضهم قال إن سكت الشيخ فال بأس. لذ

عن شيخه فيقول "أخبرنا شيخنا أو يقول "أخبرنا شيخنا قراءًة عليه" أو 

 قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ أو قُرء على الشيخ وأنا أسمع.
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 االجازة: 

إبراهيم  أبطلهاحكي االجماع على قبولها ومنها شعبة بن الحجاج كما 

 الحربي وهي أنواع:

ن في معين: قد يثق الشيخ في طالب من طالبه إجازة معين لمعي -1

علوم إجازة مأيضا )فيقول له "اجزتك بكتابي الفالني " وتسمى 

 بمعلوم(

جزتك "ا الشيخ يقولإجازة معين لمعين في غير معين: كان يقول  -2

 ((بما سمعت" وهذه )إجازة معلوم بمجهول )المسموع

الني" بلد الفيقول "أجزت فالن في ال كأنإجازة معين لغير معين:  -3

روى  إذاوهذه إجازة لمجهول وقد ردها العلماء. ويقول التلميذ 

 أنبأنا شيخي شيخه:عن 

 إجازة لمجهول بمجهول وهي باطلة. -4

فهي ال تصح وان جوزها الدار  بإجازاتياما قول الشيخ اجزتك 

 قطني.

 

 المناولة:

لكتاب" ا وهي ان يناول الشيخ تلميذه كتابا ويقول له "اجزتك يا فالن بهذا

او يقول له "استنسخ هذا الكتاب فقد اجزتك به" فهذه تسمى )مناولة 



69 
 

قرن بلت في ال. وقد ظهرت وقُ أخبرنا() التلميذ باإلجازة(. ويقولمقرونة 

 .الخامس اما قبلها فال

 المكاتبة:

ه: ) لاذا أراد الشيخ السفر من البلد او كان الطالب في غير بلد فيكتب 

 فيقبل منه اذا كان الشيخ (الن بالكتاب الفالنياجزت فالن ابن ف إني

اجزت فالن بالرواية  يان) أراد الشيخ السفر فيوصي إذامعروفا. او 

  .(عني

 

 عالم:اإل

الطالب انه أعطاه الكتاب الفالني أو ان الكتاب الفالني  أحدان ُيعلم الشيخ 

 له فيقال له أعلمه.

 

 الوجادة:

ل دة ومعناها ان يجد الطالب كتاب بخط شيخ يعرفه فيأخذ  وهي كلمة مو 

به وقد رد أكثر العلماء هذا النوع، وهو يستعمل االن حيث يقرأ االنسان 

حديثا من الصحيح فُيحدث به فيقول وجدته في الكتاب الفالني فيسمى 

هذا وجادة. ويسمى أهل الحديث من ينقل الحديث ولم يقرأه على شيخ 
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تاب وهناك ك ستبعد عنه الخطأ.يُ  يقرأ من الصحف وانه ال ألنه"صحفي" 

وقد ضعفت هذه االجازات بعد القرن  للعمري )مطبوع(. (الوجازة)

 الخامس الهجري.
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 واضيع حديثيةم
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 صفة وأدب طالب الحديث:

 ان يكون طلبه خالصا لوجه هللا. -1

 ان يستقيم عليه. -2

 يبقى في طلب العلم طوال حياته. و أن  ان يستمر عليه -3

 .همهيحترم شيوخه وان يطيعهم بطاعة هللا وان يقبل توجي أن -4

 ان يكرس جهده لجمع العلم. -1

 ان يتحرى عن علماء هذا العلم. -6

 ان يحفظ القرآن. -1

ان يطبق ما يقرأ وان يعمل بما يعتقد انه صح عن رسول هللا  -1

 )صلى هللا عليه وسلم(.

 

 آداب المحدث:

 ان يعمل بما يحدث به. -1

 عية في اللباس والكالم.أن يتمسك باآلداب الشر -2

 التواضع َّلل واجتناب التكبر. -3

ان يكون تحديثه لوجه هللا. وقد حرم بعض العلماء اخذ األجرة  -4

 على التحديث.

 يبخل بعلمه. ان ال -1
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 ان يكون عفيفا نزيها. -6

 

 العالي والنازل:

فكلما قُرب السند من رسول هللا  الحديث،وهو أمر يتعلق برجال وسند 

ث الذي في سنده ثالث رواة يكون اعلى من حديث سنده كان عاليا فالحدي

ذا كانوا سواء في الحفظ والعدالة وهكذا فكلما قل عدد إرواة  أربعفيه 

الرواة يسمى عاليا وكلما كان السند طويال كان سندا نازال. وسمي 

كلما قل رواة الحديث قل خطأهم ولذلك  ألنهر السند عاليا يالحديث قص

جاء بصيغة سمعت  إذالي على النازل. كما ان السند قدموا الحديث العا

جاء بصيغة عن عن ولو كان اقل في  إذاوحدثنا يكون اعلى من الحديث 

 عدد الرواة.

مالحظة: يقدم الحديث الذي يرويه الفقيه المحدث على الشيخ المحدث 

 تساووا في العدالة والضبط الن الفقيه اعلم بمعنى الحديث وتفصيله. إذا

 

 ور والعزيز والغريب:المشه

 ث نوعين مشهور وغريب.ديقبل ظهور المعتزلة كان الح

 .أكثر في كل طبقةالحديث المشهور: وهو الحديث الذي رواته ثالثة او 



14 
 

 .ةفي كل طبق وهو الحديث الذي يرويه اثنين او واحد الغريب:الحديث 

" او رفقالوا ان الحديث اما "متوات األحاديثوقد أراد المعتزلة رد بعض 

"حديث أحاد" والحديث المتواتر: هو الحديث الذي يرويه جماعة من 

 يتواطؤالرواة في كل طبقة عن جماعة الى منتهاه ومن غير الممكن ان 

 عليه.

 او سبعة او ثالثين. 4بعضهم قال  ثالثة،والجماعة اكثر من 

 اما حديث االحاد:

 فهو على ثالث أقسام:

 قليلة( أحاديثاتر )وهي دون التو أكثرمشهور: ثالثة او  -1

 عزيز: اثنان في كل طبقة من طبقاته )لندرته وعزته( -2

يه واحد في كل طبقة من طبقاته وهذا ال يطعن في روغريب: ي -3

 وقد يكون ضعيفا ،توفرت فيه شروط الصحة إذاصحة الحديث 

 او حسنا.

 

 

 



11 
 

 : اإلفراد

من  طبقةخره لم يتابع في آوهو ان يكون سند الحديث فرٌد من اوله الى 

االعمال بالنيات(( ومع ذلك فهو حديث فرٌد  ))إنما ومثاله حديثطبقاته 

 صحيح.

رواته درجته في الحفظ اقل  أحدلكن وتفرٌد حسن: وهو حديث سنده فرٌد 

 من درجة رواة الصحيح فيسمى كذلك.

كان السند ضعيف والمنكر من أنواع الضعيف يرويها إذا  تفرٌد منكر:

فان كان الراوي ضعيف في دينه ومرؤته  راوي ضعيف في حفظه.

كان كثير الوهم او يكذب فب  الراوي إذافيسمى متروك. وقد يترك 

قطني كتاب  الدار ألفنكر. وقد محديث الناس. والمتروك أشد من ال

 فراد(.)اإل

 

 غريب االلفاظ

ويقصد به الغريب في الفاظ الحديث. دخل غير العرب في اإلسالم 

لى رسول هللا )ص أحاديثلفاظ العربية، فلما رويت فُعطلت كثير من اال

لمون عربية بليغة فكان المس ظاً هللا عليه وسلم( وكانت بعضها تحوي الفا

فاظ فيرجعون الى اهل الشعر لاالعاجم األصل ال يفهمون هذه اال
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لفت كتب في غريب االلفاظ منها كتاب أ. وقد اهاواالعراب ليعرفوا معن

ـ )إبراهي مثنى(بيدة معمر بن ع )ابو غريب الحديث لـ م وغريب الحديث ل

ومن  للسرقسطي. الحديث(الحربي( كتاب )الدالئل في غريب  بن إسحاق

واألثر(  الحديث في غريب )النهايةالكتب في هذا الموضوع كتاب  أفضل

 البن االثير الجرزي.

 

 :الُمسلَسل

ل هللا وهو حديث يرافقه نقل صفة عملية او قولية رافقت الحديث من رس

ك رسول هللا يمس فمثالً  رواة الحديث. أحد)صلى هللا عليه وسلم( او من 

لسانه في حديث معاذ فيمسك الرواة من الصحابي الى نهاية السند، كُل 

منهم يمسك لسانه فتسمى هذه صفة فعلية مسلسلة. وحديث  واحدٍ 

ون ثالن العلماء يحد باألولية)الراحمون يرحمهم هللا ...( يسمى مسلسل 

 كان كل إذا. مسلسل بـ )حدثنا( في مجالس الحديث أول ما يحدثون به

 ل بالسمعية )سمعت(.لسرواة الحديث يقولون حدثنا أو مس

في المسلسل كتب منها  وأُلففائدة المسلسل ان يسُهل حفظه وضبطه. 

كتاب )المسلسالت( للسخاوي، وقد يكون المسلسل صحيحا او ضعيفا او 

 متصال او منقطعا.
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 الناسخ والمنسوخ:

زالة وتأتي بمعنى النقل. وفي الشريعة هو ابطال : في اللغة هو اإلالنسخ

خ في النس يكون الحديث وفيحكم متقدم بحكم متأخر ويقع في القرآن 

 االحكام ال في االخبار.

 كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ:

قد  )كنتمكما في حديث  وسلم(من قول الرسول )صلى هللا عليه  -1

 تكم عن زيارة القبور ....(نهي

النسخ بقول الصحابي كما في حديث جابر )رضي هللا عنه(: كان  -2

آخر األمرين من رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ترك الوضوء 

 مما مسته النار.

التاريخ: أو الوقائع: مثل قول الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  -3

جامة اثناء )أفطر الحاجم والمحجوم( فنهى رسول هللا عن الح

الصوم ثم احتجم رسول هللا وهو صائم في يوم الفتح وذلك في 

آخر عمره )صلى هللا عليه وسلم( فدل ذلك على نسخ االمر 

 األول.

االجماع: اجماع الصحابة على امر له أساس من الشرع ،  -4

 الصحابة على ان شارب الخمر في المرة الرابعة أنه ال فإجماع

 الصحابة. بإجماعسوخا يقتل فصار أمره السابق من
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والبن الجوزي كتابين في الناسخ والمنسوخ والبن شاهين كتاب )الناسخ 

 والمنسوخ( وكتاب )االعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ( البن حازم

 .الهمذاني

 

 التصحيف:

وهو مصطلح حديثي يقصد به قيام المحدث بتغيير شكل الكالم بالنسبة 

الب )وذلك بسبب ان النقاط والحركات لم للنقاط والحركات وذلك في الغ

قع . وقد ياألولى(تكن موجودة في الخط العربي في العصور االسالمية 

التصحيف في االسناد أو في المتون. ويكثر التصحيف في العلماء الذين 

الحديث من العلماء ولكن قرأوها في الكتب وقد صنف أبو احمد  الم يتلقو

 دثين( في ثالث مجلدات.المح )تصحيفات العسكري كتاب

 

 مختلف الحديث:

ويقصد به ان يكون هناك حديثين ظاهرهما االختالف مثل حديث )ال 

عدوى وال طيرة( وحديث )فُر من المجذوم فرارك من األسد( فظاهر 

المرض ال يعدي أن الحديثين االختالف ولكن الحديث األول يدل على 

يس نسان فبأذن هللا سبحانه وللإل عبنفسه وال الطيرة جائزة انما كل ما يق
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وفي الحديث الثاني يأمر رسول هللا بتعاطي األسباب فيأمر  بذاته،يحدث 

بن ا ألفباالبتعاد عن المرضى تجنبا لحدوث العدوى وهللا أعلم. وقد 

شافعي ال ألفالمختلفة. وقد  األحاديثخزيمة كتاب جليل في الجمع بين 

ابن قتيبة )مختلف  وألفم في مختلف الحديث في جزء من كتابه اال

 الحديث( ولكنه جمع بين الموضوع والصحيح وفيه نقص كبير.

ويعد من المختلف )الناسخ والمنسوخ( وقد قد يضطر العالم للفتيا بأحد 

لم يستطع  إذارف ظمختلفين او كالهما حسب الوقت والالحديثين ال

 ة في)رسالالترجيح بينهما او معرفة الناسخ من المنسوخ. والبي يعلى 

 .القولين والوجهين( من اقوال االمام احمد اختالف

 

 رواية االكابر عن االصاغر:

هو  عن منكبير العمر  ورواية الراويوهي رواية الشيخ عن التلميذ 

منه في العلم. ومثال ذلك رواية الًزهري عن مالك بن انس  أصغر

 )رحمهما هللا(. او مثل رواية اإلباء عن األبناء.
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 االقران: رواية

تشابه التالميذ في العمر والسماع سمو  إذاويقصد به االقران في الطلب 

 اقران وكلهم في طبقة واحدة. ومنهم رواية االخوان او رواية األخوات. 

 

 المرفوع.: ويطلق غالبا على المسند

 : رواية كل واحد عن االخر فكل مدب  هو اقران وليس العكس.المدبج

راك اثنان بالرواية عن شيخ ثم يرويان الحديث بعد : اشتالسابق والالحق

 فيسبق صاحبه الالحق. أحدهماوفاة الشيخ فيحدث 

 

 :6المتابعات والشواهد

االعتبار هو عملية تتبع طرق الحديث في الكتب الحديثية المسندة، لُيعلم 

هل لهذا الحديث طرق وشواهد ومتابعات أم ال. ويسمى االعتبار ايضا 

  المتابعة.

                                                           

1

 1991-9-10المحاضرة السادسة  
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 طبقاته،وهو ان ينفرد راوي واحد من كل طبقة من  التامة:متابعة ال

مثل حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس 

فاذا روى شخص اخر الحديث عن أيوب بنفس السند يسمى هذا 

بالمتابعة التامة. وإذ اشترك الراوي مع أيوب في الرواية عن محمد 

عة المتابعة من اول السند تعتبر متاب بن سيرين تسمى متابعة ناقصة.

كانت المتابعة من الشيخ األول تسمى متابعة قاصرة.   وإذاكاملة 

وفالن ال  عتبر بهيوليس كل ضعيف يصلح للمتابعة اذلك يقال فالن 

 به. يعتبر

تابعه آخر فيتقوى به بشرط ان يكون الراوي  إذاتنبيه: راوي سيء الحفظ 

 يس اقل.منه ول أفضلاالخر مثله او 

الشاهد: حديث يروى بسند آخر بمتن مشابه لحديث آخر في المعنى او 

في اللفظ يسمى هذا الحديث شاهد فاذا روي هذا الحديث بسند جيد يقال 

 به. له فيعتبرتبر به او متابع عي

ر(( في الصحيح له شاهد ))ما مثل حديث ))أيما إهاب دبغ فقد طهُ 

 بإهابها((. انتفعت لو عليها

فا جدا او لم يكن المتابع ضعي إذابعة تقوي الحديث وتعتبر بالمتابعة المتا

 مغفل.
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 االعتبار: هي هيئة التوصل الى المتابعات والشواهد.

 .وسماع الراوييرجح الحديث عن طريق معرفة حفظ الراوي  الترجيح:

 .أحدهمردود ال يعمل به كسقوط راوي او تجريح مال

 

 زيادة الثقة:

احكام كثيرة وهي تفرد راوي ثقة بزيادة لفظية على وقد بنيت عليها  

 تعددت إذازيادة الثقة الحديث مع سكوت الرواة االخرون عنه. وتقبل 

مثل  .وال تحرمتحلل  كانت ال إذامجالس السماع، وقيل انه تقبل الزيادة 

رواة الحديث سعد  أحد( فزاد وطهورا(حديث ))جعلت األرض مسجدا 

وانفرد بها وقد اخذ قسم  طهورا(لنا تربتها  ت)وجعلبن طارق االشجعي 

 .المحدثين ردوها وأكثرهاء قبلوها الفق فأكثر من العلماء بهذه الزيادة

ومن الكتب المهمة العدة البن غيرت معنى الحديث ال تقبل  إذاوقيل انها 

الحرمين والعلل المتناهية البن  إلمام في أصول الفقه الصباغ والبرهان

  الجوزي.

 فعي ال يقبل زيادة الثقة مطلقا ولكن يقبل الزيادة بشروط هي:الشا

 .ان يكونوا رواة الزيادة من الحفاظ -1
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بر روايته تكان راوي الزيادة اقل حفظا من باقي الرواة تع إذا -2

 شاذة.

 الزيادة ال تحل حراما وال تحرم حالال. -3

 ان تتعدد مجالس السماع. -4

 ان ال يعترض عليه أحدا من طبقته. -1

 هاء رفضوا زيادة الثقة مطلقا وهذا االمر مردود.بعض الفق

 تفرد راوي ضعيف وإذاتفرد راوي صحيح بالزيادة فهو صحيح.  إذا

 فهو منكر. 

 

 ستخرجات:المُ 

يث داححديث ثم يجمع األ بأخذج ستخرِ االستخراج: هو ان يقوم المُ 

 األحاديثج هذه ستخرِ المتفقة مع هذا الحديث في اللفظ او المعنى ويَ 

 يمسلم وفستخرج أبو عوانة على صحيح من تكون صحيحة كأ طبشر

 االستخراج فوائد كتوضيح كلمة او معنى وغيرها.
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 االستدراك: 

ظ او لها نفس اللف بأحاديثستدِرك على حديث معين او ان يأتي العالم المُ 

 اةوالرولها نفس السند  بأحاديثأخرى او يأتي  بأسانيدالمتن ولكن 

ك على راوي الحديث الصحيح عدم رواية تلك لحديث صحيح فيستدر

المستدرك صحيحة  أحاديثاالسانيد. كمستدرك الحاكم. ومع ان بعض 

مع ان للحاكم كتاب  الذهبي،ستخرجها أحديث موضوع  100اال ان فيه 

  مجلد. 16للعلل في 

 

 المؤتلف والمختلف:

 وهو أيضا كتاب للدارقطني ويقصد من تشابهت أسمائهم في الكتابة 

ولكنها في الحقيقة مختلفة وذلك يحدث أيضا بسبب التصحيف فمثال 

 بشار قرأو موحزام قرأ حرا بتخفيفها،سالم  أحيانا سال م بتشديد الالم قرأ

 يسار.

 

 المتفق والمفترق:

وهو عنوان كتاب أيضا ويقصد به تشابه أسماء أناس في أسمائهم  

لم والثقة والضبط فمثال وأسماء ابائهم وربما اجدادهم وافتراقهم في الع

واالخرين  لستة علماء واحمد منهم عالم هللا هواسم الخليل بن أحمد 
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ومن امثلة ذلك محمد  علماء حديث، البكر بن عياش اسم لثالث اشخاص.

 ي(من شيوخ البخاروُسري  )تابعي( وُشريح )بن ُعقيل ومحمد بن َعقيل 

سعودية. وله وهو أيضا عنوان مخطوطة للخطيب وقد طبعت في ال 

 أبو بكر )تكملة االكمال( مطبوع ألف كوكذل )تلخيص المتشابه( مطبوع.

)المشتبه( وعقب ابن حجر عليه فالف )تبصير المشتبه(  ألفوالذهبي 

أبو نصر بن  ألفوقد  وقد عقب ابن ناصر الدمشقي على ابن حجر.

 .األوهام(وحققه اليماني ) سبعة مجلداتماكوال )االكمال( في 

 

 : أمهاتهمسوبين الى المن

نة حس وشرحبيل بنمثل المنسوبين الى امهاتهم مثل معاذ بن عفراء 

 وغيرهم. وابن الحنفية

 

 :عدد رواته نوعان أصلحديث من حيث ال

يحيل على العقل : وهو الحديث الذي ينقله جمع عن جمع متواتر -1

 ان يكونوا قد تواطؤا على الكذب فيه.

 :االحاد: وينقسم الى -2

 او المستفيض.المشهور  -أ
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 فرد غريب مطلق. -ب

رواية حديث من غريب نسبي )مثل ان ينفرد أهل بلد ب -ت

 نفرد راوي برواية حديث(.ياو ان  األحاديث،

 

 حاديث النووية:األ

 الحديث العاشر 

 "إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا" 

ِ  رضي هللا عنهَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة   سلمليه وصلى هللا عَقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاه

َ أََمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما أََمَر ِبهِ اْلُمْرَسلِيَن  ًبا، َوإِنه هللاه ٌب اَل َيْقَبلُ إاله َطيِّ َ َطيِّ "إنه هللاه

َباِت َواْعَملُوا َصالًِحا"، َوَقاَل  يِّ ُسُل ُكلُوا ِمْن الطه َها الرُّ َفَقاَل َتَعالَى: "َيا أَيُّ

َها اله  ُجَل َتَعالَى: "َيا أَيُّ َباِت َما َرَزْقَناُكْم" ُثمه َذَكَر الره ِذيَن آَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطيِّ

! َوَمْطَعُمُه  ! َيا َربِّ َماِء: َيا َربِّ َفَر أَْشَعَث أَْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه إلَى السه ُيِطيُل السه

َي ِباْلحَ  َراِم، َفأَنهى ُيْسَتَجاُب َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذِّ

 [.  1011لَُه؟". َرَواهُ ُمْسلٌِم ]رقم:
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 الحديث الحادي عشر 

 " دع ما يريبك إلى ما ال يريبك" 

 ِ ٍد اْلَحَسِن ْبِن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب ِسْبِط َرُسوِل هللاه  صلى هللاَعْن أَِبي ُمَحمه

ُ  عليه وسلم ِ َوَرْيَحاَنِتهِ َرِضَي هللاه لى صَعْنُهَما، َقاَل: َحِفْظت ِمْن َرُسوِل هللاه

ْرِمِذيُّ  هللا عليه وسلم "َدْع َما ُيِريُبك إلَى َما اَل ُيِريُبك". َرَواهُ التِّ

َساِئي  ]رقم: 2120]رقم: : َحِديٌث َحَسٌن 1111[، َوالنه ْرِمِذيُّ [، َوَقاَل التِّ

 َصِحيٌح.  

 الحديث الثاني عشر 

 لمرء" "من حسن إسالم ا

ِ  رضي هللا عنهَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة   صلى هللا عليه وسلمَقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاه

ْرِمِذيُّ  "ِمْن ُحْسِن إْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما اَل َيْعِنيِه". َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ التِّ

 [.  3916[ ، ابن ماجه ]رقم:2311]رقم: 

 الحديث الثالث عشر 

 حدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه" "ال يؤمن أ
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ِبيِّ  رضي هللا عنهَعْن أَِبي َحْمَزَة أََنِس ْبِن َمالٍِك  ِ َعْن النه َخاِدِم َرُسوِل هللاه

َقاَل: "اَل ُيْؤِمُن أََحُدُكْم َحتهى ُيِحبه أِلَِخيِه َما ُيِحبُّ  صلى هللا عليه وسلم

 لَِنْفِسِه". 

 [.  41[، َوُمْسلٌِم ]رقم:13َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ ]رقم:

 الحديث الرابع عشر 

 مسلم إال بإحدى ثالث"  أمرئ" ال يحل دم 

ِ  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد  "اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم  َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاه

يُِّب ال (يشهد أن ال إله إال هللا، وأني رسول هللا ) اِني، زه إاله ِبإِْحَدى َثاَلٍث: الثه

اِرُك لِِديِنِه اْلُمَفاِرُق لِْلَجَماَعِة". َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ  ْفِس، َوالته ْفُس ِبالنه َوالنه

 [.  1616[، َوُمْسلٌِم ]رقم:6111]رقم:

 الحديث الثامن عشر 

 "اتق هللا حيثما كنت" 

ْحَمِن مُ  ُ َعْن أَِبي َذرٍّ ُجْنَدِب ْبِن ُجَناَدَة، َوأَِبي َعْبِد الره َعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاه

 ِ َ َحْيُثَما ُكْنت،  صلى هللا عليه وسلمَعْنُهَما، َعْن َرُسوِل هللاه ِق هللاه َقاَل: "اته

ْرِمِذيُّ  اَس ِبُخلٍُق َحَسٍن" . َرَواهُ التِّ َئَة اْلَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخالِْق النه يِّ َوأَْتِبْع السه

َسِخ: َحَسٌن َصِحيٌح.  [ َوَقاَل: َحدِ 1911]رقم:  يٌث َحَسٌن، َوِفي َبْعِض النُّ
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 الحديث التاسع عشر  

 " احفظ هللا يحفظك" 

 ِ ُ َعْنُهَما َقاَل: "ُكْنت َخْلَف َرُسوِل هللاه اٍس َرِضَي هللاه ِ ْبِن َعبه َعْن َعْبِد هللاه

 َكلَِماٍت: اْحَفْظ هللاهَ  َيْوًما، َفَقاَل: َيا ُغاَلِم إنِّي أَُعلُِّمك صلى هللا عليه وسلم

َ، َوإَِذا اْسَتَعْنت  َ َتِجْدهُ ُتَجاَهك، إَذا َسأَْلت َفاْسأَْل هللاه َيْحَفْظك، اْحَفْظ هللاه

َة لَْو اْجَتَمَعْت َعلَى أَْن َيْنَفُعوك ِبَشْيٍء لَْم  ِ، َواْعلَْم أَنه اأْلُمه َفاْسَتِعْن ِباَّلَله

وك ِبَشْيٍء َيْنَفُعوك إاله ِبَشْيٍء قَ  ُ لَك، َوإِْن اْجَتَمُعوا َعَلى أَْن َيُضرُّ ْد َكَتَبُه هللاه

ُحُف"  ُ َعلَْيك؛ ُرِفَعْت اأْلَْقاَلُم، َوَجفهْت الصُّ وك إاله ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه هللاه لَْم َيُضرُّ

ْرِمِذيُّ ]رقم:  [ َوَقاَل: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 2116. َرَواهُ التِّ

ِ ِفي َوِفي  ْف إلَى هللاه َ َتِجْدهُ أمامك، َتَعره : "اْحَفْظ هللاه ْرِمِذيِّ ِرَواَيِة َغْيِر التِّ

ِة، َواْعلَْم أَنه َما أَْخَطأَك لَْم َيُكْن لُِيِصيَبك، َوَما  ده َخاِء َيْعِرفُك ِفي الشِّ الره

ْبِر، َوأَْن اْلَفَرَج َمَع أََصاَبك لَْم َيُكْن ِلُيْخِطَئك، َواْعلَْم أَنه النهْصَر َمَع ا لصه

 اْلَكْرِب، َوأَنه َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا".  
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 موافق للقرآن المقروءقراءات القرآن متواترة كما خط القرآن  -

القراءة يجب ان تكون مطابقة للهجة من لهجات فمام اإل

متواتر في ناك وه متواترة. قراءاتالعرب لذلك هناك سبع 

 كتب الصحيح. الكتب مثل

 لها. أصلبعد المغرب ال  األوابينصالة  -

األثر والسنة عن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( اما الخبر  -

 فمن التاريخ وسمي صاحبه االخباري.

 الموقوفة والمقطوعة من األثر. األحاديث -

 .كل حديث خبر وليس العكس -

 اية طريق المتن.كح االسناد: -

يحصل العلم بالمتواتر فهو مشهور فكل متواتر مشهور لم  إذا -

 العدد والعلم بما هو محسوس. التواتر:وليس العكس: شروط 

 النظري،علم فيد التُ الدراسة والبحث  اليقيني،التواتر ُيفيد العلم  -

 ون بال استدالل.كاما العلم الضروري في

الفرد والغريب مترادفان ويطلق الفرد على الفرد المطلق  -

 طلق الغريب على الفرد النسبي.وي

 ارسله فالن يقصد به اما منقطع او مرسل. -

 كتاب االثار للطبري من اجل الكتب. -
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مجلس االمالء: مجلس كبير للمحدث حيث يبلغ الطالب  -

وهناك مجلس السماع حيث يقبل  الجالسين بعيدا عن الشيخ.

السماع من العاقل البالغ فاذا حضر مجلس السماع الطفل 

 يسجل حاضرا وال يسجل له سماع. مميزال

 تاب وحسن اسالمه. إذايقبل حديث الفاسق  -

وفق  األحاديثوهي الكتب التي جمعت  المسانيد:كتب  -

الصحابة فرتبت هذه الكتب أسماء الصحابة ووضعت مسند 

 التي تنسب اليه. األحاديثلكل صحابي يضم 

بن  عبد هللا الصحابة:: اول من دون الحديث من مالحظات -

 بن ابي اوفى وعبد هللار بن العاص وجابر عم

 وت لقاء الطالب بشيخه.بالبخاري اشترط ث -

 .مسلم اشترط المعاصرة -

فيها ابن حجر كتاب )تغليق  ألففي البخاري تعليقات وقد  -

 لتعليقات البخاري. بأسانيدالتعليق( حيث اتى 

ومن كتب التي تكلمت في موافقات عمر رضي هللا عنه كتاب  -

 .جموع الفتاوي للسيوطي وكتاب الموافقاتالحاوي في م

 اال لعالم. بأخرىال يجوز تغيير كلمة من الحديث  -
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عالم حتى ال يخل بمعنى لر حديث اال اوال يجوز اختص -

 تختلف الداللة وال يخل البيان(. )الالحديث 

الرواية في المعنى فيها الخالف واألكثرية تجوزها. ومنهم لم  -

 يقبل بها مثل القاضي 

تور االسناد: هو راوي يروي عنه راويين ولم يجرح او المس -

 يعدل.

 تحريم تحويل الخمر الى خل. -

 لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. -

 المني عند الجمهور طاهر. -

يغسل من بول الجارية ويرش من الذكر )الذين يرضعون  -

 فقط(

 ُترجله: تمشط شعرهمعنى  -

 المسح على الخفين. -

فيه الخطيب  ألف : وقداألحاديثمعرفة المزيد في سند  -

 )مفقود( وهو ان يزيد الراوي رجل في السند ال يرويه غيره

معرفة الخفي من المراسيل: )ويضم المنقطع والمعضل(  -

 ويسمى مرسل خفي وهو من باب العلل.

 تم وَّلل الحمد والمنة.


