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 حقوق الطبع غير محفوظة
 فمن أراد طبع الكتاب أو تصويره وتوزيعه فال مانع وله جزيل الشكر والثواب

 رواه مسلم َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعِلِهَمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر   قال رسول
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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن 

 ال إله إال اهلل وحده ال شريك  له واشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 مـــا بعـــــدأ

فإن اصدق الحديث كتاب اهلل، وخير الهدى هدى محمد صلى اهلل عليه وسلم، 

 وكل ضاللة فى النار. وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

المختصذر لقد مّن اهلل عليَّ بفضله وجوده وكرمه ويسر لى كتابة هذاا التتذاب  

 . (المفيد فى مصطلح الحديث

ت بذذاهلل وعتمذذت علذذى أن يتذذون كتابذذاج مختصذذراج جامعذذاج شذذامالج لتذذل واسذذتعن

التعريفات والقواعد العامة المستخدمة بين أهل العلم من المتقذدمين والمتذرخرين، مذ  

ضرب األمثلة وشرح التعريفات وحرصت على أن يتون مرتباج ترتيبذاج يسذهل حف ذه 

 وتعلمه وتعليمه.

 فقسمت الحديث إلى أربع أشياء:

 باعتبار من أسند إليه   -2   بار تتوينه  باعت -1

 باعتبار القبول والرد  -4 باعتبار طرق وصوله إلينا   -3

وقصدت بهاا التتاب أن يتون مرحلة أولى لتعليم مصطلح الحديث، وفهم 

 ألفاظ العلماء وحتمهم على الحديث من حيث القبول والرد

فمن الواجب على  هى المصدر التشريعى بعد القران،  ديث النبىافرح

العلماء وطلبة العلم معرفة األحاديث الصحيحة من الضعيفة فى المسائل العملية 

 واإلعتقادية، وذالك بدراسة مصطلح الحديث

وأرجو من اهلل أن يتقبل ذلك العمل ويجعله زخراج لى يوم القيامة وينف  به 

  هاا التتاب ونشره المسلمين انه ولى ذلك والقادر عليه وجتا اهلل خيراج كل من طب

 بين المسلمين.

 ( "من دل على خير فله مثل اجر فاعله" رواه مسلمقال رسول اهلل  

 

 أبـو عبـــد الرحمن     
 عادل عبد السالم األنصاري    
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 المختصر المفيد فى مصطلح الحديث             

 تقسيم الحديث: 
باعتبار طرق وصوله إلينا      - 3عتبار من ُأسند إليه  با -2باعتبار تكوينه    -1

 باعتبار القبول والرد -4

 ) تكوين الحديث ( -1

 هو سلسلة الرجال املوصلة للمنت. السند: -2
 )نص احلديث(هو ما انتهى إليه السند من الكالم  املنت: -3

 ) من أسند إليه الحديث ( -2

 وجل.ه إىل رب العزة عز أضافو هو ما نقل إلينا عن النيب  : الحديث القدسي (1

َيُقوُل اللَُّه َتَعاَلى َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى ِبى، َوَأَنا َمَعُه ِإَذا َذَكَرِنىى، َفىِنْ    »  َقاَل النَِّبىُّ  مثال:

َْْيىرن ِمىْنُهمْ      ،  َذَكَرِنى ِفى َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِفى َنْفِسى ، َوِإْ  َذَكَرِنى ِفى َمأٍل َذَكْرُتىُه ِفىى َمىأٍل 

ا ، َوِإْ  َأَتىاِنى  َوِإْ  َتَقرََّب ِإَلىَّ ِبِشْبرن َتَقرَّْبُت ِإَلْيِه ِذَراًعا ، َوِإْ  َتَقرََّب ِإَلىَّ ِذَراًعا َتَقرَّْبىُت ِإَلْيىِه َباًعى   

 (1)«َيْمِشى َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة 

مل ال يتعبد به وال يشرتط فيه التواتر، وليس مبعجز فى ذاته، و :الحديث القدسي

يتحدى اهلل به اخللق وهذا خبالف القرآ ، فالقرآ  يتعبد به، ويشرتط فيه التواتر، 

 ومعجز فى ذاته، وحتدى اهلل به اخللق

 من قول أو فعل أو تقرير أوصفة. هو ما أضيف إىل النيب  :احلديث املرفوع( 2

 هو ما أضيف إىل الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. :احلديث املوقوف( 3

 هو من لقي النيب مسلمًا ومات على األسالم. حابي:الص

 احلديث املوقوف قد يأْذ حكم الرفع: عند احلاالت التالية:

 من السنة كذا ( –نهينا عن كذا  –أ(  أ  يقول الصحابي ) أمرنا بكذا 

ب( أ  يقول الصحابي الذى مل يعرف باألْذ  عن اهل الكتاب قواًل ال جمال لإلجتهاد 
املالحم  –أهوال القيامة  –الثواب والعقاب  –ْبار عن األمور الييبية فيه مثل:) اإل

 أْبار األمم السابقة ( –والفنت 

 أ  يفعل الصحابي ما ال جمال لإلجتهاد فيه مثل:) صالة بعض الصحابه  -ج

 (َرْكَعَتْيِن ِفى ُكلِّ َرْكَعٍة ُرُكوَعْيِنلصالة الكسوف، 

                                                   

 ( ورواه مسلم.5447رواه البخاري)  - 1
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 إىل التابعي أو من دونه من قول أو فعلهو ما أضيف  :( احلديث املقطوع4

 هو من لقي صحابيًا مسلمًا ومات على األسالم. التابعي:

 التابعو  قسما :

: كبار التابعني: كسعيد بن املسيب، وقيس بن أبى حازم، وعبيد اهلل بن عدي بن األول

 . اخليار، وهؤالء أكثر روايتهم عن الصحابة 

زم سلمة بن دينار، وحييى بن سعيد،وهؤالء أكثر : صيار التابعني: كأبى حاالثانى

  روايتهم عن التابعني.

 احلديث املقطوع قد يأْذ بعض االحكام: عند احلاالت التالية:

، أ( إذا قال التابعي "أمرنا بكذا" فاآلمر هنا الصحابي أل  التابعي مل يدرك النيب 

 وعليه فاحلديث يسمى موقوفًا.

  الصحابي، فيسمى موقوفًا. ب( قد توجد قرينة ترفعه إىل

 وقد توجد قرينة ترفعه للنيب، فيسمى مرفوعًا، ويكو  مرساًل.     

ج( قد يطلق لفظ املوقوف على املقطوع ولكن مع قيد، كقوهلم: موقوف على عطاء، 

 أو وقفه معمر على همام، أو وقفه فال  على جماهد.

 سنًا، واملقطوع وإ  صح ال حيتج به.د( قد يكو  احلديث املقطوع صحيحًا، أو ضعيفًا، أوح

 ) طرق وصوله إلينـــا ( -3

 أواًل: المتواتر:

: هو ما رواه عدد كثري فى كل طبقة من طبقات السند، حتيل العادة تعريفه

 تواطؤهم على الكذب، ويكو  مستند ْربهم احلس، كقوهلم: )مسعنا، أو رأينا(.

كحديث من كذب علي متعمدًا هو ما تواتر لفظه ومعناه )  :التواتر اللفظي -1

 ( رواه بضع وسبعو  صحابيًا.1فليتبوأ مقعده من النار( )

هو ما تواتر معناه دو  لفظه ) كرفع اليدين فى الدعاء ورد  :التواتر المعنوي -2

فى حنو مائة حديث فى أحوال خمتلفة كل حال مل يبلغ حد التواتر، والقدر 

 املشرتك بينهم رفع اليدين فى الدعاء.

                                                   

 متفق عليه   - 1



 املختصر املفيد فى مصطلح احلديث

 5 

  

 

 نيًا: اآلحاد:ثا

 : هو ما مل جيمع شروط املتواتر.تعريفه

 وحديث اآلحاد: منه الصحيح واحلسن والضعيف، وهو ثالثة انواع               

هو ما رواه ثالثة فأكثر فى كل طبقة من طبقات السند حبيث                 املشهور: -1

 ال يصل حلد التواتر.

فن  كانت أقل طبقة بها ثالثة من ومعلوم ا  كل اسناد يتكو  من طبقات، 

 الرواه، فهو املشهور 

عن   رضي اهلل عنهمعن ابى هريرة وعائشة وعبد اهلل بن عمرو بن العاص  مثال:

ِإ َّ اللََّه َلا َيْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمْن النَّاِس َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم   النيب 

ِء َحتَّى ِإَذا َلْم َيْتُرْك َعاِلًما اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاًلا َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَقْبِض اْلُعَلَما

 (1)  ِبَيْيِر ِعْلمن َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا

 فلم يروى هذا احلديث إال هؤالء الصحابة الثالثة، والصحابة أول طبقة فى السند.

وهو ) املشهور غري االصطالحي ( ورمبا  يوجد حديث مشهور على ألسنة الناس :تنبيه
 يكو  هذا احلديث املشهور ال سند له أو له سند واحد أو أكثر من سند.

 هو ما رواه اثنا  فى أقل طبقة من طبقات السند.   العزيز: -2

اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى  عن ابى هريرة وانس رضي اهلل عنهما عن النيب  مثال:
 (2)  ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعنَيَأُكوَ  َأَحبَّ 

 فلم يروى هذا احلديث إال ابى هريرة وانس رضي اهلل عنهما.   

 هو ما رواه واحد فى اقل طبقة من طبقات السند. اليريب: -3

بن  ِن َوقَّاصن َعْن ُعَمَرَعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة ْبمثال: 

ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرئن َما َنَوى » َقاَل  َعِن النَِّبىِّ  اخلطاب 

َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمْن َكاَنْت 

 (3) «ْنَيا ُيِصيُبَها َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَُّجَها َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِهِهْجَرُتُه ِلُد

فلم يروى هذا احلديث عن النيب إال عمر بن اخلطاب، ومل يروه عن عمر              

إال علقمة، ومل يروه عن علقمة إال حممد بن ابراهيم، ومل يروه عن حممد إّلا حييى 

 م تواتر عن حييى فرواه أكثر من مائتنيبن سعيد، ث
                                                   

 رواه البخاري والطرباني والبزار. - 1
 رواه البخاري - 2

 متفق عليه   - 3
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 ) الحديث المقبول (  -4

 أواًل: الصحيح لذاته:

تعريفه: هو احلديث الذى اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه 

 من غري شذوذ وال علة.

 : أي سلم اسناده من سقط.اتصل سنده -1

 دم الكذب.: هى ملكة حتمله على التقوى واملروءة وععدالة الراوى -2

 ضبط كتاب ( –: هى ملكة احلفظ ) ضبط صدر ضبط الراوى -3

 هو أ  يثبت ما مسعه حبيث يتمكن من استحضاره متى شاء. :ضبط صدر

 هو صيانتة لديه منذ أ  مسعه وصححه إىل أ  يؤدى منه. :ضبط كتابة

 : والشاذ هو ما رواه املقبول خمالفًا ملن هو أوىل منه.عدم الشذوذ  -4

 :مخالفة الثقة

مثل أ  يأتى راو ثقة بزيادة ْالف الثقات، أو ْالف من هو أوثق منه، إّما فى 

 السند أو فى املنت، فيكو  احلديث شاّذًا، أى)ضعيفًا(.

  مثال:

حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أبي قالبة عن عبد اهلل بن يزيد عن عائشة: 

سميت فيما أملك فال كا  يقسم بني نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه ق أ  النيب 

 (.1")تلمين فيما متلك وال أملك

 هذا احلديث رواه محاد بن سلمه عن ايوب اخلستيانى متصاًل. 

 وروى هذا احلديث ثقات عن ايوب اخلستيانى على اإلرسال.  

 وهم محاد بن زيد، وامساعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفى. 

ل: كا  النيب صلى اهلل عليه عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قالبة قا)

وسلم يقسم بني نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذه ِقْسميت فيما أملك، فال تلمين 

 (.2( )فيما متلك وال أملك!

 
                                                   

رواه امحد، ورواه ،  حديث شاذ، رواه محاد بن سلمه موصواًل، ورواه الثقات على اإلرسال ومحاد ثقه تيري حفظه بآْره - 1

 الرتمذى والنسائى وابن ماجه وابو داود والبيهقى

 ( 121واه الطربى فى تفسريه سورة النساء آية )حديث مرسل ر - 2
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إمساعيل بن علية عن أيوب عن أبي قالبة قال كا  رسول اهلل صلى )حدثنا  

 (1......( )اهلل عليه و سلم يقسم بني نسائه

دثنا أيوب، عن أبي قالبة: أ  رسول اهلل صلى اهلل عليه ح، حدثنا عبد الوهاب) 

 (2......( )وسلم كا  يقسم بني نسائه

 ثقه تيري حفظه بآْره، ْالف من هو أوال منه، فروايته شاذة. بن سلمة فحماد

 : وهى السبب اخلفي القادح فى صحة احلديث.عدم العلة -7

فى سند آْر، أو وهم  : وصل حديث مرسل، أو وقف حديث مرفوع، أو دْول سندمثل

 واهم، وغري ذلك.

ويعرف العلىل اخلفيىة العلمىاء احلىاذقو  بكثىرة املمارسىة واخلىربة وقىع الطىرق          

واملقارنىىىة وعلمهىىىم بالرجىىىال وغىىىري ذلىىىك، وهلىىىم مؤلفىىىات فىىىى هىىىذا الفىىىن، تعىىىرف بهىىىا        

بىن  األحاديث املعلولة مثل: ) علل ابن ابى حامت ىى علل الدار قطىين  ىىى العلىل املتناهيىة ال    

اجلوزي  ىى  العلىل الصىيري والعلىل الكىبري للرتمىذي العلىل ومعرفىة الرجىال، ألمحىد بىن           

 حنبل  ىى وغري ذلك من الكتب(

 فائـــدة

قد يطلق بعض العلماء على احلديث انه معلول ويريدو  بالعلة أمرَا ظاهرَا،  -1

 كطعن فى عدالة الراوى أو سقط فى السند ) علة ظاهرة (.

ماء على احلديث انه صحيح معلول ويريدو  بالعلة أنها قد يطلق بعض العل -2

 غري قادحة ) علة غري قادحة (.

حكم العمل باحلديث الصحيح: وجوب العمل به عند قيع علماء اهل السنة  -3

 فى األحكام والعقائد سواء كا  متواترًا أو آحادَا.

 الرموز التى يرمز بها لراوى الحديث الصحيح:

 ثقة ثبت           -4ثقة حجة            -3قة ثقة          ث -2 ثقة          -1 

 حجة           -8أوثق الناس         -5ثقة فقيه          -6    ثقة متقن     -7

 قول بن معني ) ليس به بأس ( أو ) ال بأس به ( يعنى ثقة. -14إمام             -1

 ثانيًا: الحسن لذاتة:

                                                   

 (15744( ورواه ابن ابى شيبة رقم )121حديث مرسل رواه الطربى فى تفسريه سورة النساء آية ) - 1

 (121حديث مرسل رواه الطربى فى تفسريه سورة النساء آية ) - 2
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ذى اتصل سنده برواية العدل الذى ْف ضبطه إىل منتهاه : هو احلديث التعريفه    

 من غري شذوذ وال علة.

َحىىدََّثَنا َأُبىىو َبْكىىِر ْبىىُن َأِبىىى َشىىْيَبَة َوُمَسىىدَّدن َقىىااَل َحىىدََّثَنا َيْحَيىىى َعىىْن ُعَبْيىىِد اللَّىىِه ْبىىِن            :مثىىال

َْْنِس َعِن اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن ُيوُسَف ْبِن َماَهى   َقىالَ  () َك َعىِن اْبىِن َعبَّىاسن   اأَل

 َمىا  َزاَد السِّْحِر ِمَن ُشْعَبًة اْقَتَبَس النُُّجوِم ِمَن ِعْلًما اْقَتَبَس َمِن »   اللَِّه َرُسوُل َقاَل

 (1)  « َزاَد

 هذا حديث حسن، أل  عبيد اهلل بن االْنس صدوق، وباقى الرواة ثقات.

 فائــــدة

سن على احلىديث احلسىن ليىريه، أو اليريىب، أو     قد يطلق بعض العلماء لفظ احل -1
 الضعيف ويقصدو  حسن املعنى، ويعرف هذا بالقرائن.

احلسن عند األمىام الرتمىذى: هىو احلسىن ليىريه، والصىحيح عنىده: هىو الصىحيح           -2
 لذاته واحلسن لذاته

عند األمام أمحىد: احلىديث إمىا صىحيح وإمىا ضىعيف، والضىعيف نوعىا : ضىعيف               -3
 يف حيتج به) احلسن ليريه (ال حيتج به، وضع

 حكم العمل باحلديث احلسن: وجوب العمل به عند قيع الفقهاء -4

 الرموز التى يرمز بها لراوى الحديث الحسن:

 صدوق خيطئ.      -3.   أو صدوق له أوهام صدوق يهم، -2صدوق.        -1
   ، خبالف ابن معني فننه يقصد بهذا اللفظ ثقة.ال بأس به، أو ليس به بأس -4
 .    حمله الصدق، أو إىل الصدق ما هو -7
 .      أو صدوق إ  شاء اهلل، أو أرجو أنه ال بأس به، أو ما أعلم به بأسا -6
 .    صاحل احلديث -5

 ثالثًا: الصحيح لغيره:

 : هو احلسن لذاته إ  عضد بالشواهد واملتابعات التى مثله أو اقوى منه.تعريفه

اوى راو آْىىر علىىى شىىيخه أو علىىى مىىن فىىوق شىىيخه،  هىىو أ  يتىىابع الىىر المتابعــا : -1

والصحابى واحد، فن  هذا السند متىابع للسىند األول، فىن  كانىت املتابعىة لشىي        

الىىىراوى تسىىىمى متابعىىىة تامىىىة، وإ  كانىىىت املتابعىىىة ملىىىن فىىىوق شىىىي  الىىىراوى تسىىىمى  

 متابعة قاصرة.

                                                   

 قى فى الكبري وابن ابى شيبة والطربانى فى املعجم الكبري  ( ورواه أمحد وابن ماجه والبيه3145حديث حسن  رواه أبو داود رقم) - 1
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ال حدثنا حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة قال حدثنا زيد بن أْرم الطائي ق :مثال 

عثما  بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو 

عن قيس بن السكن أنه مسع عبد اهلل بن مسعود يقول كا  مما حفظنا عن 

 (1) « أ  الرقى والتمائم والتولة من الشرك »رسول اهلل: 

م هذا حديث صحيح ليريه، رواه قيس بن السكن عن بن مسعود بسند حسن، ث

جاء حديث آْر عن زينب بنت جحش عن بن مسعود بنفس املعنى، وبسند حسن، 

 فكا  حديث زينب متابعًا حلديث قيس فأصبح صحيح ليريه  

 هو أ  يأتى حديث آْر عن صحابى آْر بنفس اللفظ أو املعنى. :الشواهد -2

ْن َيَتَقىدَُّم الشَّىْهَر َوَقىْد َقىاَل     َعْن ُمَحمَِّد ْبىِن ُحَنىْينن َعىِن اْبىِن َعبَّىاسن َقىاَل َعِجْبىُت ِممَّى         :مثال

ِإَذا َرَأْيُتُم اْلِهاَلَل َفُصوُموا َوِإَذا َرَأْيُتُموُه َفىَأْفِطُروا َفىِنْ  ُغىمَّ َعَلىْيُكْم     »  َرُسوُل اللَِّه 

 (.2)«َفَأْكِمُلوا اْلِعدََّة َثاَلِثنَي 

ملعنى هذا احلديث ضعيف لضعف حممد بن حنني، ولكن جاءت روايات بنفس ا

 فى الصحيحني، فصار حديث حممد بن حنني حسنًا لشواهده

 رابعًا: الحسن لغيره :

 : هو احلديث الضعيف ْفيف الضعف إ  عضد بالشواهد واملتابعات.تعريفه

قىال : "رأيىت مىن رسىول         َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َيْعَلى ْبىِن ُمىرَّةَ  عن : مثال
ما رآها أحد قبلي وال يراها أحىد بعىدي: لقىد ْرجىت ر سىفر حتىى        ثالثا  اهلل 

إذا كنا ر بعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صىيب هلىا فقالىت :  يىا رسىول      
اهلل هىذا صىىيب أصىىابه بىالء ، وأصىىابنا منىىه بىالء يؤْىىذ ر اليىىوم مىا أدري كىىم مىىرة     

تىه بينىه وبىني واسىطة     فقال : " ناولينيه " فرفعته إليه صلى اهلل عليه وسىلم فجعل 
الرحل ، ثم فير فاه فنفث فيه ثالثا ، وقال : بسم اهلل أنا عبد اهلل اْسأ عدو اهلل ، 
ثم ناوهلا إياه ، فقىال : القينىا ر الّرجعىة ر هىذا املكىا  فأْربينىا مىا فعىل ، قىال :          
فىىذهبنا ، ورجعنىىا فوجىىدناها ر ذلىىك املكىىا  معهىىا شىىياة ثىىالل ، فقىىال : مىىا فعىىل        

قالىىت : والىىذي بعثىىك بىىاحلق مىىا حسسىىنا منىىه شىىيئا حتىىى السىىاعة ،          صىىبيك ف
 ( 3واجرتز هذه الينم قال : انزل ْذ منها واحدة ورد البقية ...)

                                                   

( ورواه أمحىىد وأبىىو داود وابىىن ماجىىه وابىىن حبىىا  فىىى  1442حىىديث صىىحيح ليىىريه رواه الطربانىىي فىىى املعجىىم األوسىىط رقىىم)   - 1

   هصحيح

 (  2135حديث حسن ليريه رواه النسائي رقم) - 2

( ورواه ابن أبي شيبة 18413ضعف ولكن حيسن مبجموعها رواه أمحد رقم)فكل طرق هذا احلديث فيها  حديث حسن ليريه - 3

، والطرباني فى الكبري، واحلاكم فى املستدرك والبيهقي فى الدالئل، وهلذا احلديث شاهد من حديث جابر بن عبد اهلل 

 وفيه قصة اليالم، وحديث جابر ال خيلو من ضعف ولكن يشهد هلذا احلديث 
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هذا احلديث حسن ليريه، رواه عبد الرمحن بن عبىد العزيىز عىن يعلىى بىن مىرة         
بىن   بسند ضعيف، ولكن تابعه عبد اهلل بن حفص وعبىد اهلل بىن يعلىى بىن مىرة و املنهىال      

بىنفس   ، وكذلك له شاهد من حديث جابر بن عبىد اهلل  عمر عن يعلى بن مرة 
املعنىىى، وكىىل هىىذه املتابعىىات والشىىواهد ضىىعيفة، ولكىىن ضىىعف ينجىىرب، فصىىار احلىىديث     

 حسن ليريه)حسن مبجموع طرقه(

 :شروط جبر الحديث الضعيف -أ

 أ  يكو  غري شديد الضعف. -1

 أ  يكو  توبع بيريه أو له شاهد. -2

 من هو اقوى منه.                     مل خيالف -3

 الروايات املعضدة له مثله فى املعنى. -4

 أ  حيصل غلبة الظن للباحث بقوة احلديث من جمموع الطرق الضعيفة. -7

أال يكىىو  املىىنت فىىىى اثبىىات فىىرئ أو حتىىىريم شىىئ ولىىيس ألصىىىله شىىاهد مىىن روايىىىة          -6

 الثقات.

                                    أال يكو  احلديث املعضد له شديد الضعف.             -5

 :شروط العمل بالحديث الضعيف  - ب

 أ  يكو  احلديث ْفيف الضعف -1

أ  يكىىو  احلىىديث فىىى الرتغيىىب والرتهيىىب بشىىرط أ  يكىىو  العمىىل ثابىىت بىىدليل          -2
 صحيح.

 أال يثبت واجبًا أو مستحبًا أو حرامًا أو مكروهًا، بل يكو  فى فضائل األعمال. -3

 ف احلديث.البد من اظهار ضع -4

قال اإلمام بن تيميىة: ) وال جيىوز أ  يعتمىد فىى الشىريعة علىى األحاديىث الضىعيفة         
التى ليست صحيحة وال حسنة ولكن امحد بن حنبل وغريه من العلماء جىوزوا أ  يىروى   
فى فضائل االعمال ما مل يعلم انه ثابت اذ مل يعلم انه كىذب وذلىك أ  العمىل إذا علىم     

وروى فى فضله حديث ال يعلم انىه كىذب جىاز أ  يكىو  الثىواب      انه مشروع بدليل شرعى 
حقىىًا، ومل يقىىل أحىىد مىىن األئمىىة أنىىه جيىىوز أ  جيعىىل الشىىئ واجبىىًا أو مسىىتحبًا حبىىديث            

ضىىىىىعيف، ومىىىىىن قىىىىىال هىىىىىذا فقىىىىىد ْىىىىىالف اإلقىىىىىاع، وهىىىىىذا كمىىىىىا أنىىىىىه ال جيىىىىىوز حيىىىىىرم                             
ى حىىىىىديث فىىىىىى وعيىىىىىد الفاعىىىىىل                     شىىىىىيئ إال بىىىىىدليل شىىىىىرعى، لكىىىىىن إذا علىىىىىم حتر ىىىىىه ورو   

لىىىىه ومل يعلىىىىم أنىىىىه كىىىىذب جىىىىاز أ  يرويىىىىه، فيجىىىىوز أ  يىىىىروى فىىىىى الرتغيىىىىب والرتهيىىىىب                           
ما مل يعلم أنه كذب، لكن فيما علىم أ  اهلل رغىب فيىه أو رهىب منىه بىدليل أْىر غىري هىذا          

 (.1احلديث اجملهول حاله ()

                                                   

 (184فصل فى الوسيلة والتوسل )ص –اجلزء األول  –ن تيمية كتاب الفتاوى الب -1
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 الحديث الذى ينجبر: -   

 رواية سئ احلفظ  -3مراسيل كبار التابعني    - 2رواية املدلس إ  عنعن    -1

 (  1ما فيه انقطاع يسري) -6رواية املختلط                   -7رواية جمهول احلال         -4

 رواية الضعيف ْفيف الضعف -5

  الرموز التى يرمز بها للضعيف الذى ينجبر: -ث 

 اْتلف فيه     -3لني احلديث                      -2         ليس بالقوى              -1

 ضعيف احلديث        -6               ال حيتج به      -7سيئ احلفظ                       -4

 صاحل احلال  -1مستور أو جمهول احلال    -8مقبول)عند ابن حجر(        -5

  ليس بذلك -12                      فيه ضعف -11                        فيه مقال -14

  لني -17                    ليس باملتني -14         ليس حبجة -13

 مقارب احلديث -18              ليس باحلافظ  -15         تعرف وتنكر -16

 الحديث الذى ال ينجبر: - ج

 رواية الفاسق   -3كذب      رواية املتهم بال -2رواية الكذاب                 -1

 مراسيل صيار التابعني -6رواية فاحش اليلط       -7رواية شديد اليفلة        -4

 رواية جمهول العني     -8رواية من حكم عليه العلماء بالشذوذ والنكارة            -5

 الرموز التى يرمز بها للضعيف الذى ال ينجبر: -ح 

 جمهول العني -4واهى احلديث    -3احلديث     ذاهب -2مرتوك احلديث    -1

 ساقط -8متهم بالكذب     -5كذاب                -6ضعيف جدًا          -7

 دجال -12وضاع               -11هالك              -14منكر احلديث      -1

 

 

 

 

 

 ) الحديث المردود ( -5

 السبب األول: سقط فى السند (1)

                                                   

 أل  اإلنقطاع قد يكو  باكثر من راو، أما اليسري فسقوط راون -1
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نقطاع فى سلسلة السند بسقوط راو أو اكثر عمدًا من : هو االسقط فى السند 

بعض الرواة أو عن غري عمد، من أول السند أو اثنائه أو آْره، ويكو  السقوط إما 

 ظاهرًا أو ْفيًا

 أواًل: السقط الظاهر :

  املعلق:  -1

 هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو اكثر ولو إىل آْر السند. 

َوَقاَل ُعْثَمىاُ  ْبىُن اْلَهْيىَثِم َأُبىو َعْمىرنو َحىدََّثَنا َعىْوفن َعىْن         قال البخارى فى صحيحه  :مثال
حبفىظ زكىاة    قىال : وكلىين رسىول اهلل     أبىي هريىرة    ُمَحمَِّد ْبِن ِسرِييَن َعىنْ 

رمضىىا  ، فأتىىاني آت فجعىىل حيثىىوا مىىن الطعىىام فأْذتىىه وقلىىت : و اهلل ألرفعنىىك  
ال وىل حاجة شديدة  قال فخليىت  قال : إنى  حمتاج  وعلى عي إىل رسول اهلل 

) أما أنه قد صدقك وهو كذوب( تعلم مىن   عنه ..... إىل أ  قال فقال النيب 
 (1) « َشْيَطا ن َذاَك » َقاَل اَل َقاَلختاطب منذ ثالل يا أبا هريرة ؟ 

البخاري مل يسمع من عثما  بن اهليثم، ولكن بينه وبني عثما  راو وهو:     
، ذكىىره النسىىائي فىىى السىىنن الكىىربى،  فهىىذا احلىىديث مىىن         إبىىراهيم بىىن يعقىىوب  

 معلقات البخاري

 املنقطع:   -2

 هو ما سقط من وسط اسناده راو أو أكثر ليس على التواىل.

قىال : قىال    عن سفيا  الثوري عن أبي إسحاق عىن زيىد بىن يثيىع عىن حذيفىة        :مثال
اآلْىرة و ر جسىمه   إ  وليتموها أبا بكر فزاهد ر الدينا راغب ر  » رسول اهلل 

ضعف و إ  وليتموها عمر فقوي أمني ال خيىاف ر اهلل لومىة الئىم و إ  وليتموهىا     
 (2) « عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم

هذا احلديث منقطع، أل  الثوري مل يسمعه من ابى اسحاق إمنا مسعه من      
 شريك عنه.

 املعضل:   -3

 على التواىل. هو ما سقط من اسناده راويا  أو أكثر

 

                                                   

 ( ، ورواه النسائى فى السنن الكربى متصاًل2311حديث سنده صحيح رواه البخارى معلقًا رقم ) - 1

 ( وأْرجه أيًضا : اخلطيب4687) أْرجه احلاكم رقمحديث ضعيف ضعفه األمام الذهيب،  - 2
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ِلْلَمْمُلوِك َطَعاُمُه  » َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َماِلك َأنَُّه َبَلَيُه َأ َّ َأَبا ُهَرْيَرَة عن  :مثال 
 (1)« َوِكْسَوُتُه ِباْلَمْعُروِف َوَلا ُيَكلَُّف ِمْن اْلَعَمِل ِإلَّا َما ُيِطيُق

 د بن عجال ، وأباه  هذا احلديث معضل، أل  بني مالك وابى هريرة حمم

 ل: َسْرامُل -4

 .هو ما اضافه التابعى إىل النيب 

ِإ َّ ِشدََّة اْلَحرِّ ِمْن » َقاَل  َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعَطاِء ْبِن َيَسارن َأ َّ َرُسوَل اللَِّه  :مثال
 (2)«َفْيِح َجَهنََّم َفِنَذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ َفَأْبِرُدوا َعِن الصَّاَلِة 

 .هذا احلديث مرسل أل  عطاء بن يسار من التابعني مل يسمع من النيب 

 فائدة

املنقطع عند املتقدمني يشمل كل انواع السقط، وكذلك بعضهم يسمى   -1

 ابهام الراوى منقطعًا، جلهالة حاله وعينه 

قد يطلق بعض العلماء عبارة ) حديث معضل( ويقصدو  بها حديثًا باطاًل، أو   -2

 ارة، أو منقطعًا أو مرساًلشديد النك

 كيف يعرف السقط فى السند؟ 

 قع طرق احلديث واملقارنة بينها. -أ

 التنصيص: هو إما من إمام عارف بعدم السماع أو من الراوى نفسه. -ب

العلم بالتاري : قد يكو  صىرحيًا بتحديىد السىن، أو بىالقرائن املسىاعدة : كقىول        - 

اهىد، أل  قتىادة مل يسىمع مىن     بن معىني ) سىعيد بىن ابىى عروبىة مل يسىمع مىن جم       

 جماهد، فكيف يسمع سعيد (.

 -بلينىى   -ُأْىربت   -صيغ األداء النافية للسماع : كقول الىراوى ) ُحىدثت    -ث

 قيل ىل (. -ُنبأت 

أال يىىأتى اإلسىىناد بىىني الىىراوى وشىىيخه إال معنعنىىًا ثىىم نقىىف علىىى أ  الىىراوى رمبىىا        -ج

قرينة تدل على انىه رمبىا    أدْل واسطة بينه وبني شيخه، فى احاديث اْرى، فهذه

 اسقط الواسطة. 

 

 ثانيًا: السقط الخفى:

                                                   

 ( ورواه مسلم1846حديث صحيح رواه مالك رقم ) - 1

 ( ورواه ايضًا متصاًل ورواه البخارى ومسلم 25حديث صحيح رواه مالك مرساًل رقم ) - 2
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  التدليس: -1 

 هو إْفاء عيب السند وحتسني ظاهره.

 أنواع التدليس:  (1

هو أ  يروى عمن لقيه ومسع منه شيئًا مل يسمعه منه موهمًا أنه قد  تدليس اإلسناد: -1

 مسعه منه.

كنىىا عنىىد سىىفيا  بىىن عيينىىة مىىا أْرجىىه احلىىاكم بسىىنده إىل علىىي بىىن ْشىىرم قىىال:  :مثــال

فقال: قال الزهرى ) ابن شهاب( كذا.....فقيل له: أمسعت منه هذا؟ قال حدثنى به 

 (. 1عبد الرزاق عن معمر عنه. )

 ويدْل فى تدليس اإلسناد، تدليس القطع والسكوت، وتدليس العطف:

 : هو أ  يقىول الىراوى حىدثنا أو مسعىت ثىم يسىكت ثىم يقىول )        تدليس القطع والسكوت -أ
 هشام بن عروة أو األعمش أو.....( موهمًا انه مسع منه وليس كذلك.

واحىىد،  وهىىو أ  يىىروى عىىن شىىيخني مىىن شىىيوْه مىىا مسعىىاه مىىن شىىي     تىىدليس العطىىف:  -ب
 فيقول: حدثنا فال  وفال ، وهو مل يسمع من الثانى 

ثىم زاد شىي  اإلسىالم تىدليس العطىف ومثلىه مبىا فعىل هشىيم          قال اإلمام السيوطى:  :مثال 
ا  أصىىحابه قىالوا لىىه نريىىد أ  حتىىدثنا اليىىوم شىىيئا ال   :مىا نقىىل احلىىاكم واخلطيىىب في

يكىىو  فيىىه تىىدليس فقىىال ْىىذوا ثىىم أملىىى علىىيهم جملسىىا يقىىول ر كىىل حىىديث منىىه      
ق السند واملىنت فلمىا فىرا قىال هىل دلسىت لكىم اليىوم شىيئا          وحدثنا فال  وفال  ثم يس

 (.2)مسعه منهقالوا ال قال بلى كل ما قلت فيه وفال  فنني مل أ

: هو أ  يذكر الراوى صيية التحمىل عىن شىيخه علىى غىري مىا تواضىع        تدليس الصيغ  -2
 عليه أهل اإلصطالح.

أ  يصرح باإلْبار فى اإلجازة، أو بالتحديث فى الوجادة، أو يقول حدثنا وينوى  :مثال

 حدل قومنا أو أهل قريتنا، وغري ذلك.

 قومنا أو أهل قريتنا وحنو ذلك (قال بن حجر: يقول مثاًل ) حدثنا وينوى حدل 

 : هو اسقاط ضعيف بني ثقتني قد مسع احدهما من اآلْر.تدليس التسوية -3

 وذلك فى اثناء السند كله

الوليد بن مسلم، فكا  حيذف شيوخ األوزاعي الضعفاء ويبقى الثقىات، فقيىل لىه     :مثال

روى عىن هىؤالء   فى ذلك؟ فقال أنبل األوزاعي أ  يروى عن مثل هؤالء، فقيل له فنذا 
                                                   

 الباعث احلثيث ) النوع الثانى عشر: املدلس (  - 1

 السيوطي -تدريب الراوي  - 2
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وهىىم ضىىعفاء، احاديىىث منىىاكري، فأسىىقطتهم انىىت وسىىريتها مىىن روايىىة األوزاعىىي عىىن        

 (   1الثقات، ضعف األوزاعي، فلم يلتفت الوليد إىل ذلك القول. )

: هو االتيا  باسم الشي  أو كنيته على ْالف املشهور به، تعمية تدليس الشيوخ -4

 ألمره والوقوف على حاله.

( يىروي ر كتبىه عىن     البيىدادي  اخلطيىب احلىافظ  ابىو بكىر   ) الح: قىال: ابىن الصى    :مثال

أبي القاسم األزهري وعن عبيد اهلل بن أبي الفتح الفارسي وعىن عبيىد اهلل بىن أمحىد     

 بن عثما  الصرير واجلميع شخص واحد من مشاخيه . 

وكذلك يروي عن احلسن بن حممد اخلالل وعن احلسن بن أبي طالىب وعىن أبىي          

خلىىالل واجلميىىع عبىىارة عىىن واحىىد . ويىىروى أيضىىا عىىن أبىىي القاسىىم التنىىوْي   حممىىد ا

وعن علي بن احملسن وعن القاضي أبي القاسم علي بىن احملسىن التنىوْي وعىن علىي      

 (2. )بن أبي علي املعدل واجلميع شخص واحد . وله من ذلك الكثري و اهلل أعلم

 فى مكا  آْر.: أ  يأتى الراوى باسم مكا  موهمًا أنه تدليس البلدا  -7

أ  يقىول الىراوى املصىرى حىدثنى فىال  باألنىدلس وأراد موضىعًا  باألسىكندرية، أو          :مثال

 موضعًا بالقاهرة امسه األندلس

 حكم أهل العلم على حديث المدلس إن عنعن:   (2

 القبول مطلقًا ما دام ثقة ومل يتبني أنه دلس أم ال: وهو قول ) بن حزم (  -1

 -ابىىن حبىىا     -الشىىافعي  السىىماع: وهىىو قىىول )   الىىرد مطلقىىًا إ  مل يصىىرح ب    -2

 ( اخلطيب

ىىىى أمحىىد ىىىى ابىىن    ) البخىىارى ومسىىلم (  النظىىر إىل القىىرائن: وهىىو قىىول ) الشىىيخا      -3

ابىن عبىد الىرب (     -معني  ىى ابن املديين ىى يعقوب ىى بن سفيا  ىىى أبىو حىامت ىىى أبىو ْزاعىة       

 وهو القول الراجح.

 إن عنعن:   القرائن التى يحكم بها على المدلس  (3

 هل الراوى يدلس على اإلطالق أم يدلس عن شيوخ بعينهم؟  -1

 فن  كا  يدلس عن شيوخ معينني، فال تقبل عنعنته فيهم.   

 

 هل الراوى ال يدلس إال عن ثقة أم على كل أحد؟  -2

                                                   

 ثانى عشر: املدلس ( الباعث احلثيث ) النوع ال - 1

 مقدمة بن الصالح  - 2
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إ  كىىا  يىىدلس عىىن ثقىىة معىىروف قبلىىت منىىه العنعنىىة، وإ  كىىا  هىىذا الثقىىة غىىري             

 يعد مبهمًامعروف ال تقبل منه العنعنة و

 هل روى عنه من عرف بالتشدد فى األْذ ممن عرف بالتدليس أم ال؟  -3

تقبل عنعنة املدلس إ  كىا  الىذى روى عنىه متشىددًا فىى األْىذ مىن املدلسىني فقىد          

 كفاك مؤنة تدليسه

  عىىن شىىعبة أنىىه قىىال: "كفيىىتكم تىىدليس ثالثىىة األعمىىش وأبىىي إسىىحاق السىىبيعي    مثىىال:

 (.1)وقتادة"

 عن شيوخ أكثر من مالزمتهم وصحبتهم والرواية عنهم؟ هل الراوى دلس  -4

 تقبل العنعنة منه فى شيوْه الذين صاحبهم وأكثر الرواية عنهم    

 هل الراوى مكثر من الرواية مقل من التدليس أم العكس؟   -7

األحاديىث  إ  كا  مكثرًا من الرواية مقاًل من التىدليس تقبىل كىل أحاديثىه لكثىرة      

 ( يعقوب بن شيبة ىى  علي بن املديين: وهو قول )الصحيحة التى يرويها

 كيفية التعامل مع المدلس:  (4

إ  كا  التدليس تدليس الشيوخ ننظر إىل امساء مشاي  هذا الراوى وحندد اسىم   -1
 الشي  الذى يدلس عنه. 

إ  كىىا  التىىدليس تىىدليس تسىىوية فىىال يقبىىل حديثىىه إال إذا صىىرح بالسىىماع اىل      -2
 نهاية السند.

 -ليس ال سقط فيه فىال تضىره العنعنىة، مثىل ) تىدليس الشىيوخ       إ  كا  التد  -3
 تدليس البلدا  ىى تدليس الصيغ (. 

ائن التىىى حيكىىم بهىىا علىىى    إ  كىىا  التىىدليس تىىدليس اإلسىىناد ينظىىر إىل القىىر       -4
 عنعن        املدلس إ  

 األسباب الحاملة على التدليس: (5

 كو  الشي  جمروحا.  -1

 توهم علو السند.     -2

 مشاخيه.االستكثار من  -3

 كو  الراوى اكرب سنًا من الراوى عنه. -4

 كثرة الرواية عنه فال حيب اإلكثار من ذكر امسه على صورة واحدة. -7

                                                   

 معرفة السنن واآلثار للبيهقي - 1
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 المشهورين بالتدليس:      (6 

أبىو بكىر بىن جماهىد      –اخلطيىب البيىدادي    –: ) عطيىة العىوفى   تدليس الشيوخ  -1
 ابن اجلوزي (. –املقرئ 

 الوليد بن مسلم (. –: ) بقية بن الوليد تدليس التسوية  -2

 : )قتادة ىى األعمش ىى أبو إسحاق السبيعي ىى ابو الزبري املكي (تدليس اإلسناد  -3

 من مل يوصف بذلك إال نادرًا: )كيحيى بن سعيد األنصاري (.  -4

 من مل يدلس إال عن ثقة: ) كابن عيينة (.  -7

 تدليسه وأْرج له الشيخا  إلمامته وقلة تدليسه: ) كالثوري (لَّ من ق  -6

 من كثر تدليسه عن الضعفاء واجملاهيل: )بقية بن الوليد(.  -5

 من كا  ضعيفًا ثم دلس: ) كابن هليعة (  -8
 

 اإلرسال اخلفي:  -2

هو أ  يروى الراوى عن من لقيه أو من عاصره ومل يلقه، فريوى عنه شيئًا مل     

 يسمعه منه، بيري قصد اإلهام

بىن يثيىع عىن حذيفىة رضىي اهلل       عن سفيا  الثوري عىن أبىي إسىحاق عىن زيىد     مثال:    

إ  وليتموهىىىا أبىىىا بكىىىر فزاهىىىد ر الىىىدينا راغىىىب ر ) عنىىىه قىىىال : قىىىال رسىىىول اهلل 

اآلْرة و ر جسمه ضعف و إ  وليتموها عمىر فقىوي أمىني ال خيىاف ر اهلل لومىة      

 (.1()الئم و إ  وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم

هذا احلديث ظاهره متصل والكنه منقطع، فسفيا  الثورى مل يسمعه من ابىى   

 اسحاق ولكن مسعه من شريك عن ابى اسحاق. 

ومل يسىىمعه الثىىوري أيضىىا مىىن أبىىى إسىىحاق إمنىىا مسعىىه مىىن       قىىال ابىىن الصىىالح: )   

 (.2( )شريك عن أبى إسحاق

 واإلرسال اخلفي ال يعرفه إال العلماء املتقنو  هلذا الفن.

 يعرف اإلرسال الخفي:كيف  (1

 نص الراوى نفسه  -1

 نص األئمة على عدم السماع  -2

 عند اختالف األئمة على السماع ينظر إلى القرائن اآلتية:  (2

                                                   

 ( ذكره الكامل فى الضعفاء 4687رواه احلاكم فى املستدرك رقم )  - 1

 مقدمة ابن الصالح - 2
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بعىىد املسىىافة بىىني الىىراوى وشىىيخه، وبصىىفة ْاصىىة إ  كىىا  الىىراوى غىىري معىىروف بالطلىىب          -1

 والرحلة

مل يسىمع ممىن   أ  يكو  الراوى مل يسمع ممن هو أقرب إليه من هذا الشىي ، أو    -2

هو أشهر وأعىرف مىن هىذا الشىي ، أو مل يسىمع ممىن عىال بعىد الشىي  مىن           

 أهل العلم، فيكو  من باب أوىل مل يسمع من هذا الشي  

أ  يكو  هناك راو آْر أكثر طلبًا ورحلة أو أقرب إىل ذلك الشىي ، ومل يسىمع     -3

 منه، فيكو  من باب أوىل أ  هذا الراوى مل يسمع منه

 ة عن هذا الراوى يصرح فيها بالسماعأ  جتيئ رواي  -4

      

 السبب الثانى: طعن فى الراوى (2)

 أواًل: الطعن فى العدالة : 

 البدعة:   -1

 هى كل ما جاء على غري مثال سابقلىىيىىىىىىىىىىىىىىىىىة: 

وأصحابه  كل ما أحدل ر الدين على ْالف ما كا  عليه النيب : هى اصطالحًا

 .من عقيدة أو عمل

 المبتدع: حكم رواية

 تقبل روايته بشروط:

 )أال تكو  البدعة مكفرة ىى وأال ياتى برواية تؤيد مذهبه ىى وأّلا يستحل الكذب(

الرتمذي ىى أبو داود ىى مسلم ىى ) البخاري  ، روى لهحممد بن فضيل بن غزوا مثال: 

 .ابن ماجه (ىى النسائي 

 .ق عارف رمى بالتشيعابن حجر :  صدو ، وقال عنهالذهيب: ثقة شيعىقال عنه 

  الجهالة:  -2

 وهى أال يعرف عن الراوى جتريح وال تعديل. 

  جمهول العني:  أ(

 هو من ذكر امسه ومل يرو عنه إال راو واحد ومل يوثق.



 املختصر املفيد فى مصطلح احلديث

 19 

  

نا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سليما  بن حدثنا حممد بن الفيض حدثمثال:  

عن أبيه سليما  بن بالل عن بالل بن أبي الدرداء حدثين أبي حممد بن سليما  

أ   ملىا دْىل عمىر بىن اخلطىاب اجلابيىة سىأل بىالالً         :لدرداء عن أبي الدرداء قىال اأم 

 :وهىو يقىول لىه    ثم إ  بالال رأى ر منامه الىنيب   ........الشام ففعل ذلك يقدم

 (1.....( )) ما هذه اجلفوة يا بالل أما ا  لك أ  تزورني

هىىذا شىىي  مل يعىىرف بثقىىة وأمانىىة وال ضىىبط     قىىال احلىىافظ ابىىن عبىىد اهلىىادي      

وعدالىىة، بىىل هىىو جمهىىول غىىري معىىروف بالنقىىل وال مشىىهور بالروايىىة ومل يىىرو عنىىه غىىري         

 (2) حممد بن الفيض روى عنه هذا األثر املنكر

  جمهول احلال ) أو املستور (:(  ب

 هو من روى عنه اثنا  فأكثر ومل يوثق.

اِعدًا ِمَن اْلَمْشُهوِريَن ِباْلِعلِم، َوَلِكنَُّه َلْم َيْثُبْت ِمْن أَحٍد َعْنُه أْثَناِ  َفَصفمن روى      

 فمجهول احلال َتوِثْيَقه َوال َتْعِديَله

عن عبيد اهلل بن امليرية عن منقذ موىل سراقة عن عثما  بىن عفىا  أ  رسىول    : 1مثال

 (.3( )إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل)قال لعثما  :  اهلل 

 ، جمهول احلال روى عنه اكثر من اثنني ومل يوثقن قيس املصرىمنقذ ب 

 (4قال عنه بن حجر العسقالنى: جمهول احلال) 

َْْبَرَنا َأُبو َزَكِريَّا ْبُن َأِبى ِإْسَحاَق َوَأُبو َنْصِر ْبُن َقَتاَدَة َقااَل: 2مثال َْْبَرَنىا َأُبىو ُمَحمَّىٍد     :َأ َأ

َْْبَرَنىىىىا ُمَعىىىىاُذ ْبىىىىُن َنْجىىىىَدَة َحىىىىدََّثَنا      َأْحَمىىىىُد ْبىىىىُن ِإْسىىىىَحاَق ْبىىىىِن َشىىىىْيبَ                      اَ  اْلَبْيىىىىَداِدىِّ َأ

َْىىالَُّد ْبىىُن َيْحَيىىى َحىىدََّثَنا ِإْبىىَراِهيُم ْبىىُن َطْهَمىىاَ  َحىىدََّثَنا َأُبىىو الزَُّبْيىىِر َقىىاَل : ُكنَّىىا ِعْنىىَد   

             ُة اْلَعْصىىِر َفَقىىاَم َفَصىىلَّى ِبَنىىا ِفىىى   َفَتَحىىدَّْثَنا َفَحَضىىَرْت َصىىالَ     َجىىاِبِر ْبىىِن َعْبىىِد اللَّىىهِ  

                    َثىىىْوٍب َواِحىىىٍد َقىىىْد َتَلبَّىىىَب ِبىىىِه َوِرَداُثُه َمْوُضىىىوعن ُثىىىمَّ ُأِتىىىَى ِبَمىىىاٍء ِمىىىْن َمىىىاِء َزْمىىىَزَم َفَشىىىِربَ       

َمىاُء َزْمىَزَم   :» َرُسوُل اللَّىِه  ُثمَّ َشِرَب َفَقاُلوا: َما َهَذا؟ َقاَل: َهَذا َماُء َزْمَزَم َوَقاَل ِفيِه 

 (7)«َلمَّا ُشِرَب َلُه 

                                                   

 بن عساكرال تاري  دمشق - 1

 من موقع ملتقى أهل احلديث واألثر -سلسلة األحاديث الواهية  2

وسنن البيهقى الكربى قطينسنن الدار3 - 

 تيليق التعليق  - 4

حديث ضعيف: جلهالة امحد بن اسحاق بن شيبا ، ولضعف معاذ بن جند، واعّل احلديث ابن حجر العسقالني فى   - 7

 (.1565تلخيص احلبري فقال: وال يصح عن ابراهيم بن طهما  إمنا مسعه من ابن املؤمل، رواه البيهقي فى السنن الكربى رقم )



 املختصر املفيد فى مصطلح احلديث

 20 

  

  املبهىىىىىىم: (ت 

 ثقة ( -أهل هذا احلى  -شي   -هو من مل يسم امسه حنو ) رجل 

َعْن َقَتاَدَة َعْن ِعْمَراَ  ْبِن ِعَصامن َأ َّ َشْيخًا َحدََّثُه ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة َعْن ِعْمَراَ  ْبِن مثال:

ِهَى َصاَلٌة َبْعُضَها َشْفعن » ُسِئَل َعِن الشَّْفِع َواْلَوْتِر َفَقاَل  نن َأ َّ َرُسوَل اللَِّه ُحَصْي

(.1)«َوَبْعُضَها َوْترن 

 (.2)رجاله ثقات إال أ  فيه راويا مبهماقال عنه بن حجر العسقالنى: 

  املهمىىىل:(  ل

ى حممد أو أبوحممىد(  أ  يذكر الراوى اسم شيخه دو  متييز كأ  يقول ) حدثن

 دو  أ  ينسبه.

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارن َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َحدََّثَنا ُسْفَياُ  َعْن َأِبى ِإْسَحاَق َعْن   مثال:

 .(3) َأِبى َحيََّة َعْن َعِلىٍّ َقاَل ُكْنُت َأْدُلو الدَّْلَو ِبَتْمَرٍة َوَأْشَتِرُط َأنََّها َجْلَدٌة.

 سفيا .عبد الرمحن حدثنا َحدََّثَنا فاملهمل: كقوله           

 حكم رواية المجهول

 الرد مطلقًا وهو مذهب اجلمهور .1

 اخلالف فى قبول راية اجملهول إمنا تكو  فى من دو  الصحابة ألنهم كلهم عدول .2

الرواه الذين احتج بهم الشيخا  أو احدههم يكتسبو  التوثيق الضمنى وترفع عىنهم   .3

 جلهالة، وإ  مل ينص أحد على توثيقهما

                                                                                                                                                                 

وأما الراوي عنه أمحد بن إسحاق بن شيبا  البيدادي فلم أعرفه وهو من شرط اخلطيب  قال الشي  األلباني فى أرواء اليليل:

 فال أدري أهو مما فاته أم وقع ر امسه حتريف ر نسخة البيهقي فهو علة هذه الطريق عندي هالبيدادي ر ) تارخيه ( ومل أره في

 َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َجاِبرن ( وابن ماجة والبيهقي 17234مام أمحد برقم )وكذلك روى هذا احلديث االإ

من حديث عبد اهلل بن املؤمل، وعبد اهلل بن املؤمل قال عنه ابو داود: منكر احلديث، وقال بن حجر:  «َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلُه » 

 ضعيف احلديث

َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلُه ِإْ  َشِرْبَتُه » َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ( عن ابن عباس 2552ين برقم )وكذلك روى هذا احلديث الدار قط

ِجْبِريَل َوُسْقَيا اللَِّه َعُه َوِهَى َهْزَمُة َتْسَتْشِفى ِبِه َشَفاَك اللَُّه َوِإْ  َشِرْبَتُه ِلِشَبِعَك َأْشَبَعَك اللَُّه ِبِه َوِإْ  َشِرْبَتُه ِلَقْطِع َظَمِئَك َقَط

 قال عنه األلباني حديث باطل موضوع «ِإْسَماِعيَل 

 « شرب له زمزم شفاء، هي ملا »موقوفًا قال:   ( عن معاوية 1442وكذلك روى هذا احلديث الفاكهى فى اْبار مكة برقم )

 : انه كذابيلاجلرح والتعد كتابفى  أبو حامت الرازيذكره  حممد بن إسحاق الصيينوفى سنده 

( ورواه الرتمذى وضعفه األلبانى24474رواه امحد رقم )  - 1

فتح البارى  2

(2741رواه ابن ماجة رقم )  3
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 ال يلزم من جتهيل أحد األئمة لراو أ  يكو  جمهواًل فقد يعرفه غريه ويوثقه .4 

 قول أبي حامت عن رجل ) أنه جمهول ( يشمل جمهول احلال والعني .7

من عادة األئمة أّلا يطلقوا لفظ جمهول إال على اجملهول املطلىق الىذى ال يعىرف، وإ      .6

 يقول: جمهول عندى أو ال أعرف حالهكا  جيهل حاله 

 ن للجهالة ُهَفعَّف النساء إمنا َضعَّقيع من َض .5

 الفســـق: -3

 ، وترك األوامرُهَو: اْلُمَجاِهُر ِباْرِتَكاِب اْلَمَعاِصيالفاسق 

حدثنا أبو عمارة املستملى أمحد بن حممد بن مهدى حدثنا حممىد بىن الضىو    مثال: 

عىن نىافع عىن ابىن عمىر قىال قىال رسىول اهلل         بن الدهلمس حدثنا عطاف بن ْالد 

"  (1): "ربيع أمتى العنب والبطي  

وحممىد بىن الضىو كىا  كىذابا جمىاهرا        ،هىذا حىديث موضىوع   : اجلوزي ابنقال  

 (2)قال ابن حبا  : ال جيوز االحتجاج به ،بالفسق

 حكم رواية الفاسق

 يرد حديثه ويسمى منكرًا  .1

 ضعيف إ  ْالف الثقات، يسمى منكرًاحديث فاحش اليلط، وشديد اليفلة، وال .2

 المتهم بالكـــذب:  -4

هو الذى ال يروى احلديث إال من جهته ويكو  خمالفًا للقواعد العامة أو يعرف 

 بالكذب فى كالمه، ومل يظهر منه الكذب فى احلديث النبوي.

حدثنا العباس بن عمرا  اليىزي حىدثنا أمحىد بىن قهىور القرقسىاني حىدثنا        مثال:  

املديين عن حييى بىن سىعيد عىن سىفيا  الثىوري عىن هشىام بىن عىروة عىن           علي بن 

إذا سلمت اجلمعة سلمت األيام كلها وما مىن سىهل وال   )أبيه عن عائشة مرفوعا 

 (3) (جبل وال شيء إال يستعيذ باهلل من يوم اجلمعة

 (4)وأمحد بن قهور متهم بالكذب: السُّيوطيقال  

                                                   

 املوضوعات البن اجلوزي -1

 املوضوعات البن اجلوزي -2

 السُّيوطي - اآللئ املصنوعة ر األحاديث املوضوعة -3

 يوطيالسُّ - اآللئ املصنوعة ر األحاديث املوضوعة -4
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 حكم رواية المتهم بالكذب 

 ى حديثه مرتوكًارد ويسمي  -1

 احلديث املرتوك: هو احلديث الذى فى اسناده متهم بالكذب  -2

قد يطلق العلماء لفظ املرتوك ويقصدو  املنسوخ، أو حديث الفاسق، أو   -3

 شديد اليفلة، أو فاحش اليلط ) أى مرتوك العمل به ( يعنى ال يعمل به 

 الكـــــذب:  -5

مىا مل يقلىه، أو مل    ن الىنيب  هو أ  يروى الىراوى عى   :الكذب فى حديث النيب 

 يفعله، أو ما مل يقره، متعمدًا لذلك

حدثنا حممد بن حييى بن رزين املصيصي حدثنا عثما  بن عمر بن فارس مثال: 

كل ما ر السموات واألرئ ومىا  )حدثنا كهمس عن احلسن عن أنس مرفوعا 

 (1)......(بينهما فهو خملوق غري اهلل والقرآ  

موضوع آفته حممد بن حييى بن رزين قال ابن هذا احلديث: عن السُّيوطي قال 

 (2)حبا  دجال يضع

 حكم رواية الكذّاب:  (1

 ترد ويسمى حديثه موضوعًا  -1

  احلديث املوضوع: هو احلديث املكذوب واملفرتى عمدًا على النيب  -2

 كيف يعرف الوضع فى الحديث: (2

ىىى ركاكىة املعنىى     فىظ ىى ركاكىة الل  ) أ  يقر بالوضع ىى إذا انفرد كّذاب حبديث 

خمالفة الكتاب والسنة مع عدم امكا  اجلمع ىىى خمالفىة العقىل السىليم مىع عىدم       

قبىىول التأويىىل ىىىى املباليىىة فىىى الثىىواب العظىىيم علىىى الفعىىل الصىىيري ىىىى املباليىىة فىىى         

 الوعيد الشديد على األمر اليسري (

 األسباب الحاملة على الوضع  (3

 الزندقة والطعن فى الدين.  -1

 جلنس (. -ملذهب  -سواء كا  ) لبدعة  التعصب  -2

 . اجلهل كمن يرغب الناس فى اخلري فيكذب على النيب   -3
                                                   

 السُّيوطي - اآللئ املصنوعة ر األحاديث املوضوعة -1

 السُّيوطي - اآللئ املصنوعة ر األحاديث املوضوعة -2
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 قصد التكسب وطلب املال.      -4 

 التقرب للحكام.       -7

 قصد االشتهار.  -6

 

 الرواه الذين وقع فى حديثهم الكذب:  (4

   قوم تعمدوا الكذب على النيب   -1

 ليلط ىى شديد اليفلة ىى املختلط (قوم رووا اخلطأ وهم مل يعلموا )فاحش ا  -2

 قوم رووا عن كّذابني وضعفاء وهم يعلمو  فدلسوا عليهم.  -3

 ثانيّا: الطعن فى الضبط :

 الوهم: -1

هو أ  يروى الراوى حديثًا على سبيل التوهم، فيصل الإلسناد املرسل، أو يرفع 

 األثر املوقوف، وحنو ذلك.

 .قبيصة بن عقبة بن حممد بن سفيا مثال: 

حممد بن األزهر ثنا قبيصة عن سفيا  عن محاد عن إبراهيم عن علقمة  ثنا

إ  لي حليا وأ  زوجي ْفيف ذات )فقالت :  عن عبد اهلل أ  امرأة أتت النيب 

(1()اليد وأ  لي بين أخ أفيجزي عين أ  أجعل زكاة احللي فيهم قال نعم

 هلل مرسىالً واحلديثا  وهم والصواب عن إبراهيم عىن عبىد ا   :قال الدارقطني

وقال ابن القطىا  ر " كتابىه " : وروى هىذا قبيصىة بىن عقبىة وإ  كىا          ..... ًاموقوف

رجال صاحلا فننه خيطئ كثريا وقد ْالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ منىه  

 (2) فوقفه

 حكم رواية الذى يهم: 

  يقبل حديثه، والوهم يؤثر فى ضبط الراوى إ  كثر منه

 اإلختالط:  -2

 عقله لكرب سنه أو لعارئ، فكا  غري منضبط فى أقواله وأفعاله. هو من فسد

 وغري ذلك ( -موت ولد  -احرتاق كتب  -العارئ مثل: ) سرقة مال 

 سعيد بن ابى عروبة.مثال:  
                                                   

 سنن الدارقطين -1

 الزيلعي -نصب الراية  -2
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 قد اْتلط فى آْر عمره، روى له البخارى ومسلم ما كا  قبل اإلْتالط. 

مثىا  وأربعىني،   عىن عبىد الوهىاب اخلفىاف: ْىولط سىعيد سىنة         :قال الـذهلى

قىىال اآلجىىرى، عىىن أبىىى داود : كىىا  سىىعيد    ......... و وعىىال بعىىدما ْىىولط تسىىع سىىنني   

 (   1) أنس عن قتادة يقول فى االْتالط : قتادة عن أنس، أو

َحىىدََّثَنا َسىىِعيُد ْبىىُن َأِبىىى َعُروَبىىَة َعىىْن َقَتىىاَدَة َقىىاَل َذَكىىَر َلَنىىا َأَنىىُس ْبىىُن َماِلىىٍك َعىىْن َأِبىىى      

َأَمىَر َيىْوَم َبىْدرن ِبَأْرَبَعىٍة َوِعْشىِريَن َرُجىاًل ِمىْن َصىَناِديِد ُقىَرْيشن َفُقىِذُفوا            َأ َّ َنِبىَّ اللَِّه َطْلَحَة 

َيىا ُفىاَلُ  ْبىَن    » َفَجَعَل ُيَناِديِهْم ِبَأْسَماِئِهْم َوَأْسىَماِء آَبىاِئِهْم   ........ِفى َطِوىٍّ ِمْن َأْطَواِء َبْدرن 

َوَرُسىوَلُه َفِننَّىا َقىْد َوَجىْدَنا َمىا َوَعىَدَنا        ُ  ْبَن ُفاَل ن، َأَيُسرُُّكْم َأنَُّكىْم َأَطْعىُتُم اللَّىهَ   ُفاَل ن، َوَيا ُفاَل

َقىاَل َفَقىاَل ُعَمىُر َيىا َرُسىوَل اللَّىِه، َمىا ُتَكْلىُم ِمىْن          « َربَُّنا َحقًّا، َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا 

َوالَِّذى َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، َما َأْنُتْم ِبَأْسىَمَع ِلَمىا   »  اَح َلَها َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َأْجَساٍد اَل َأْرَو

َقىاَل َقَتىاَدُة َأْحَيىاُهُم اللَّىُه َحتَّىى َأْسىَمَعُهْم َقْوَلىُه َتْوِبيًخىا َوَتْصىِيرًيا َوَنِقيَمىًة           « . َأُقىوُل ِمىْنُهْم   

 (.2)َوَحْسَرًة َوَنَدًما

 رواية المختلط:حكم 

 يقبل ما رواه قبل اإلْتالط.  -1
 ال يقبل ما رواه بعد اإلحتالط.  -2
يقبل ما رواه بعد اإلْتالط إ  كا  الراوى عنه معروفًا بالتحرى فال يأْذ   -3

 منه إال الصواب.

 سوء الحفظ:  -3

 سيئ احلفظ: هو ما ُرجِّح جانب ْطئه على جانب اصابته.

 حكم رواية سيئ الحفظ:

  سوء احلفظ.من غلب عليه  -1

 يرد حديثه.

 غلب ضبطه واعرتاه الوهم اليسري. من -2

 يقبل حديثه.

 من كا  ضابطًا لكتابه غري ضابط إذا حدَّل من حفظه. -3

 يقبل ما روى من كتابه.

 صحيحًا فى بعض الشيوخ وضعيفًا فى بعض. -4

 يقبل ما روى عن شيوْه الذين صح حديثه عنهم.

                                                   

 ابن حجر  -تهذيب التهذيب  -1

 ( ورواه مسلم3156رواه البخارى رقم) -2
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 صحيحًا فى بعض البلدا  دو  بعض -7 
 روى عن أهل البلد التى صح حديثه عنهم. يقبل ما

 معمر بن راشدمثال: 

ثقة ثبت فاضل إال أ  فى روايته عن معمر: قال ابن حجر العسقالنى 

 (.1) عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدل به بالبصرة

 (.2) ما حدل معمر بالبصرة فيه أغاليط :قال أبو حاتم

 .العنسى إمساعيل بن عيال بن سليم

مسعت حييى بن معني يقول : : قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة
إمساعيل بن عيال ثقة فيما روى عن الشاميني ، و أما روايته عن أهل 

 (.3) احلجاز ، فن  كتابه ضاع ، فخلط فى حفظه عنهم

 شديد الغفلة: -4

هو الىراوى الىذى ال يعىرف بكىذب، ولكىن غلىب عليىه البالهىة وعىدم الفطنىة،              
حبيث أنىه ال  يىز الصىواب مىن اخلطىأ فىى مروياتىه، فىن  لقىن تلقىن )توضىع لىه             

 أحاديث فيحدل بها( أو يقول مسعت وهو مل يسمع ظنًا منه أ  ذلك جائز.

عىن   ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن يزيد ثنىا معقىل عىن عمىرو بىن دينىار      مثال: 
فن  نسىي أ  يسىمي    املسلم يكفيه امسه) :قال عكرمة عن ابن عباس أ  النيب 

 (.4( )حني يذبح فليسم وليذكر اسم اهلل ثم ليأكل

قال ابن القطا  ر " كتابه " : ليس ر هذا اإلسناد من يتكلم فيىه غىري حممىد    
 (.7) بن يزيد بن سنا  وكا  صدوقا صاحلا لكنه كا  شديد اليفلة

 حكم رواية شديد الغفلة:

 يرد حديثه ويسمى منكرًا.

 فاحش الغلط: -5

 الراوى الذى يزيد ْطأه على صوابه زيادة فاحشة.هو  

عىن عاصىم بىن خملىد، عىن أبىي األشىعث         قزعىة بىن سىويد البىاهلي،    انبأنا مثال: 
مىن  »قىال :   الصنعاني، عن شىداد بىن أوس رضىي اهلل عنىه أ  رسىول اهلل      

 (.6)«قرئ بيت شعر بعد العشاء اآلْرة مل تقبل له صالة تلك الليلة
                                                   

 ابن حجر - تقريب التهذيب -1
 املزى - لكماتهذيب ال -2
 املزى - كمالتهذيب ال -3
 سنن الدارقطين -4
 الزيلعي -نصب الراية   -7
 ( ورواه البزار والطربانى فى املعجم الكبري15718حديث ضعيف رواه امحد رقم) -6
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 كثر كا  كثري اخلطأ فاحش الوهم فلمابن سويد:  عن قزعةقال ابن حبا   
 (.1) ذلك ر روايته سقط االحتجاج خبربه

 حكم رواية فاحش الغلط   

 ًامنكريرد حديثه ويسمى 

 مخالفة الثقات: -6

 الّشاذ:   -1

هو ما رواه املقبول خمالفًا ملن هو أوىل منه، أو ما انفرد به من ال حيتمل 
  حاله تفردًا

َْْبَرِنى َأْشىَعُث َعىِن اْبىِن ِسىرِييَن     َحدََّثَنا ُممثال: َحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اأَلْنَصاِرىُّ َقاَل َأ

َْاِلىىٍد اْلَحىىذَّاِء َعىىْن َأِبىىى ِقاَلَبىىَة َعىىْن َأِبىىى اْلُمَهلَّىىِب َعىىْن ِعْمىىَراَ  ْبىىِن ُحَصىىْينن َأ َّ   َعىىْن 

 (.2) َتَشهََّد ُثمَّ َسلََّم َصلَّى ِبِهْم َفَسَها َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن ُثمَّ النَِّبىَّ 

السىهو   سىجود  بعىد وهذا السند وإ  كا  ظىاهره الصىحة ، فىن  ذكىر التشىهد      
 شاذ ؛ أل  أشعث بن عبد امللك هو الذي تفرد بذكر التشهد ر سجود السهو

وضىعفه البيهقىي وبىن عبىد الىرب وغريهمىا        قال ابن حجر العسـقالنى:
حلفاظ عن بن سريين فىن  احملفىوظ   ووهموا رواية أشعث ملخالفته غريه من ا

 (3) عن بن سريين ر حديث عمرا  ليس فيه ذكر التشهد

 حكم زيادة الثقة :

إ  تفىىرد ثقىىة بزيىىادة مل يىىذكرها سىىائر الىىرواه، مثىىل: أ  يىىروى قاعىىة حىىديثًا          -1
 واحدًا باسناد واحد فيزيد بعض الثقات فيه زيادة مل يذكرها بقية الرواة 

دل علىىى حفىىظ الىىراوى مثىىل: أ  يكىىو  الىىراوى أحىىد املقىىربني     فىىن  جىىاءت قىىرائن تىى       
للشي ، أو تعىدد اجمللىس والىراوى مسعىه فىى جملىس آْىر تقبىل الزيىادة وتسىمى           
زيادة ثقة، وإ  جاءت قرائن تدل على عدم احلفظ مثل: احتاد اجمللس أو كونه 

 ثقة يهم فرمبا تكو  من اوهامه فرتد زيادته وتسمى شاذة 

يث )خمرج حديث( ومل خيالف حديثًا آْر، فن  كىا  الىراوى   إ  تفرد ثقة حبد  -2
 حيتمل  يقبل حديثه، وإ  كا  ال حيتمل يرد ويسمى شاذًا

 

 صور زيادة الثقة :
                                                   

 املوضوعات البن اجلوزي -1

 الوسط والكبري( ورواه ابو داود وابن ْز ة وابن حبا  والطربانى فى العجم ا315رواه الرتمذى رقم) -2

 ابن حجر -فتح الباري   -3
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زيىىىادة فىىىى السىىىند: ) وصىىىل مرسىىىل ىىىىى رفىىىع موقىىىوف ىىىىى زيىىىادة التصىىىريح بالسىىىماع           -1 
 التصريح باسم مبهم أو كنيته ىى  زيادة راوى ْالل السند.....(. 

 فى املنت: ) زيادة الراوى لفظة أو قلة أو قصة مل يأتى بها غريه(. زيادة -2

زيىىىادة الصىىىحابى تقبىىىل وإ  ْالفىىىت غىىىريه مىىىن الصىىىحابة وال ينىىىدرج حتىىىت هىىىذا      -3
 البحث.   

 المنكر:   -2

 هو ما رواه الضعيف خمالفًا ملن هو أوىل منه، أو ما انفرد به  

لمة بىن عبىد الىرمحن عىن أبىي      ثنا هشام بن سعد عن بن شهاب الزهري عن أبي سمثال:

ر رمضىىا  فقىىال    واقىىع أهلىىه  هريىىرة رضىىي اهلل عنىىه : أ  رجىىال جىىاء إىل الىىنيب     

فقال ْذ هذا فتصدق به ......ال أجد  النيب صلى اهلل عليه و سلم أعتق رقبة قال

فقىىال يىىا رسىىول اهلل مىىا أجىىد أحىىوج إىل هىىذا مىىين ومىىن أهىىل بىىييت فقىىال كلىىه أنىىت    

 (. 1) مكانه واستيفر اهللوأهل بيتك وصم يوما 

عىن هشىام بىن سىعد، عىن الزهىري، عىن أبىي         قال العقيلى فى هىذا احلىديث:   

سىىلمة، عىىن أبىىي هريىىرة، وقىىال مالىىك بىىن أنىىس، ومعمىىر، وابىىن عيينىىة، وابىىن جىىريج،  

وعبد الرمحن بن ْالد بن مسافر، والليث بىن سىعد، ويىونس، وإبىراهيم بىن سىعد،       

الزهري، عن محيد بن عبىد الىرمحن، عىن    واألوزاعي، وحممد بن أبي حفصة، عن 

 (.2) واحملفوظ حديث محيد ........أبي هريرة

 (.3وهشام بن سعد ذكره النسائى فى املرتوكني)

 (وصم يوما مكانه واستيفر اهللوزاد هشام بن سعد عن الثقات )

  عىىن ، واحملفىىوظ أبىىي سىىلمة بىىن عبىىد الىىرمحن  وقلىىب هشىىام النسىىد فجعلىىه عىىن   

 .نمحيد بن عبد الرمح

 المضطرب:   -3

هواحلىىديث الىىذى يىىروى علىىى أوجىىه خمتلفىىة متسىىاوية فىىى القىىوة وال نسىىتطيع          

 اجلمع وال الرتجيح. 

ــال:  حىىديث أبىىي بكىىر أنىىه قىىال يىىا رسىىول اهلل أراك شىىبت قىىال      قىىال السىىيوطى:  مث

هذا مضطرب فننه مل يىرو إال مىن طريىق     :شيبتين هود وأْواتها قال الدارقطين

                                                   

 وابو داود الكربىفى السنن البيهقي  رواه -1

 الضعفاء الكبري للعقيلي  -2

 النسائي -الضعفاء واملرتوكني   -3
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فيه على حنو عشىرة أوجىه فمىنهم مىن رواه مرسىال       أبي إسحاق وقد اْتلف عليه 

ومنهم من رواه موصوال ومنهم مىن جعلىه مىن مسىند ابىي بكىر ومىنهم مىن جعلىه          

ال  من مسند سعد ومنهم من جعلىه مىن مسىند عائشىة وغىري ذلىك ورواتىه ثقىات        

 (.1) كن ترجيح بعضهم على بعض واجلمع متعذر

 صور اإلضطراب:

حلىىديث مىىرة مرفوعىىًا ومىىرة مرسىىاًل، أو يىىروى إضىىطراب فىىى السىىند: كىىأ  يىىروى ا  -1

 عن راو ثم يروى عن آْر، ومثل ذلك.

 إضطراب فى املنت وهو قليل: كأ  يروى منت خمالفًا ملنت.  -2

 فائدة

احلديث املضطرب ال بد أ  يأتى مىن طريىق واحىد ثىم خيتلفىو  عليىه، ولىذلك          -1
    حيكم عليه بالضعف ألنه يشعر بعدم الضبط.

الروايات بشيء من وجوه الرتجيح ىىى كحفىظ راو ىىىى أو ضىبطه      إ  َرَجَحت إحدى  -2
 أو طول صحبته لشيخه ىى كانت الراجحة صحيحة واملرجوحة شاّذة أو منكرة.

 إ  أمكن اجلمع بينهم فال اضطراب.  -3

قىىد يىىأتى احلىىديث مضىىطربًا علىىى راو واحىىد؛ كىىأ  يىىروى احلىىديث عىىن راو ثىىم          -4
 يرويه عن آْر.

على قاعة؛ بىأ  يىروى كىل واحىد مىنهم احلىديث        قد يأتى احلديث مضطربًا   -7
 على وجه خيالف رواية اآلْرين.

 المقلوب:   -4

 هو إبدال لفظ بآْر فى سند احلديث أو متنه أوتقديم أو تأْري وحنو ذلك.

لَّ َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفى ِظْلِه َيْوَم اَل ِظى » َقاَل  َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبىِّ مثال: 

َْْفاَهىىا َحتَّىىى اَل َتْعَلىىَم َيِميُنىىُه َمىىا        .......ِإالَّ ِظلُّىىُه  َوَرُجىىلن َتَصىىدََّق ِبَصىىَدَقٍة َفَأ

 (.2)« ....ُتْنِفُق ِشَماُلُه 

 (.3)«َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه» واحملفوظ :

 

 
                                                   

 السيوطي -تدريب الراوي   -1

 (2425رواه مسلم رقم)  -2

 ن حبا ( ورواه امحد والرتمذى ومالك والبيهقى واب664رواه البخارى رقم)  -3
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 صــور المقـلـوب: 
يىىىد عىىىن عمىىىر  ىىىىى ْالىىىد عىىىن عمىىىر(                        قلىىىب فىىىى السىىىند: كأبىىىدال اسىىىم باسىىىم )ز       -1

 أو يقدم الراوى أو يؤْر فى اسم أحد الرواة )كعب بن مرة ىى مرة بن كعب(.

قلىىب فىىى املىىنت: أ  جيعىىل الىىراوى مىىنت حىىديث علىىى سىىند آْىىر أو يقىىدم الىىراوى أو    -2
مىا   بصىدقة فأْفاهىا حتىى ال تعلىم  الىه     يؤْر فى بعض املنت ) ورجىل تصىدق   

 نه ىى حتى ال تعلم  ينه ما تنفق  اله(.تنفق  ي

 التصحيف والتحريف:   -5

 التصحيف والتحريف عند املتقدمني مبعنى واحد. 

 واملصحف واحملرف هو: الذى يروى اخلطأ عن قراءة الصحف.

 وأيضًا قد يقع التصحيف فى السماع، ويسمى تصحيف السماع.

 صــور التصحيف:

لعىوام بىن مىراجم، صىحفه حيىى بىن       تصحيف فى السىند: كحىديث شىعبة عىن ا      -1

 معني فقال: العوام بن مزاحم.

الذين يشققو  اخلطب تشقيق  تصحيف فى املنت: كحديث لعن رسول اهلل   -2

 الشعر، صحفه البعض: الذين يشققو  احلطب، باحلاء.

 فائدة

 سبب التصحيف اإلشتباه فى السماع أو فى قراءة اخلط.  -1

يقىىدح فىى ضىىبطه، وإ  كىىا  نىىادرًا   إذا كثىر التصىىحيف مىىن الىراوى فىىن  ذلىىك   -2

 فذلك ال يضر.

 التصحيف ال يعرفه إال احلفاظ احلاذقو  من أهل هذا الفن.  -3

 المدرج: -6

 هو ما غري سياق اسناده أو ادْل فى متنه كالم ليس منه.

 ِلْلَعْبىِد اْلَمْمُلىوكِ  »  َقىاَل َرُسىوُل اللَّىِه    ىىى   رضىى اهلل عنىه   ىىى   َقاَل َأُبو ُهَرْيىَرَة  مثال: 

الصَّىاِلِح َأْجىَراِ ، َوالَّىِذى َنْفِسىىى ِبَيىِدِه َلىْواَل اْلِجَهىاُد ِفىىى َسىِبيِل اللَّىِه َواْلَحىجُّ َوِبىىرُّ          

(.1)«ُأمِّى، أَلْحَبْبُت َأْ  َأُموَت َوَأَنا َمْمُلوٌك 

                                                   

 (2748رواه البخارى رقم)  -1
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َوالَّىىِذى َنْفىىُس َأِبىىى ُهَرْيىىَرَة ِبَيىىِدِه   » البخىىارى فىىى األدب املفىىرد :عنىىد وعنىىد مسىىلم و 

 (.1)«اَل اْلِجَهاُد ِفى َسِبيِل اللَِّه َواْلَحجُّ َوِبرُّ ُأمِّى أَلْحَبْبُت َأْ  َأُموَت َوَأَنا َمْمُلوٌكَلْو

 حكم الحديث المدرج:

اإلدراج حىىرام باقىىىاع العلمىىىاء مىىىن احملىىدثني والفقهىىىاء وغريهىىىم، ويسىىىتثنى مىىىن    

ه الزهىرى وغىريه   ذلك ما كا  لتفسري غريب من الكالم فننه غري ممنوع، ولذلك فعلى 

 من األئمة. 

 صــور اإلدراج:

 ادراج اإلسناد:  -1

أ  يروى الراوى حديثًا عن قاعة بينهم اْىتالف فىى اإلسىناد فريويىه علىى        (1

 اإلتفاق.

أ  يكىىو  املىىنت عنىىد راوى إال طرفىىًا منىىه عنىىده باسىىناد آْىىر فريويىىه راوى عنىىه     (2

 تامًا بأحد اإلسنادين.

 آْر خمالف لألول فى اإلسناد.أ  يدرج فى حديث بعض منت حديث   (3

أ  يسوق الراوى اإلسناد فيعرئ لىه عىارئ فيقىول كالمىًا مىن عنىد نفسىه          (4

فىىيظن بعىىض مىىن مسعىىه أ  ذلىىك الكىىالم مىىنت لىىذلك السىىند فريويىىه عنىىه         

 كذلك.

 إدراج املنت:  -2

 مدرج فى أول املنت وهو نادر جدًا.  (1

 مدرج فى وسط املنت وهو قليل.  (2

 كثر.مدرج فى آْر املنت وهو األ  (3

 فائدة

األسباب احلاملة على اإلدراج: ) استنباط الراوى حكمًا من احلديث قبل ا  يتم  -1

 فيدرجه ىى  تفسري بعض اإللفاظ اليريبه وحنو ذلك  ىى وهم الراوى(

يقىىول ذلىىك  ىىىى قىىع الطىىرق   كيىىف يعىىرف اإلدراج: ) اسىىتحالة كىىو  النبىىى    -2

 واملقارنة بينها  ىى التنصيص(

 

                                                   

 ( والبخارى فى األدب املفرد ورواه امحد والبيهقى 4414رواه مسلم رقم)  -1
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 اللــــــه فمن توفيق من كان فما البحث من االنتهاء اهلل حبمد مت لقد

 منه ورسوله اهلل و الشيطان ومن فمين نسيان أو نقص أو خطإ من كان وما
   بـــــراء

  العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر
 

 األنصارى السالم عبد عادل كتبه
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