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 (.لو ألا، املستوى )ِديثالح  املناِهُج الدِّراِسيَُّة، ِعْلمُ  العنوان:

تُعتحب حُر هذه املادَّة الِعلِميَّةُ ت حْهِذيباً واْخِتصاراً لِلمناِهِج الدِّراِسيَّة يف اململكحة العربيَّة السُّعوديَّة  نُبَذةٌ ُمختَصرة:

تحصُّ ِبِدراسحِة ِعْلِم الِفقْ  ِب، وهي ُمقحسَّمةٌ على ِعدَّة ُمستحوياٍت، وِمن ِضْمِن هذه املادَّة ما َيح ِة لِلطُّّلا ُوحجَّهح
ِه، وهي امل

 ِمن املوضوعات واملساِئل ما يلي: األوَّل، وإنَّ ِمن أهمِّ ما اشتمحلح عليه املستوى ياتوح ( ُمْست ح 8)مثاِن قسَّمحةٌ إىل مُ 

 ها.تِ يَّ جِّ دى حُ يع ومح شرِ ها يف التَّ تِ كانح ة ومح نَّ يخ السُّ يان تارِ بح  -1

ت ج اليت اتِِّبعح ة، واملناهِ لح حح رْ مح  ص كلا صائِ وخح له، راحِ ه، ومح ثِ واعِ ة، وبح بويَّ نَّة النَّ ين السُّ دوِ ّلم حول تح الكح  -2

 ين.وِ دْ يف التَّ 

 فات فيه.نَّ املصح  ما هح ، وأح ةً رايح ودِ  ةً وايح يث رِ دِ ي الح مح لْ عِ يف بِ عرِ التَّ  -3

 .هبِ راتِ يل ومح عدِ ح والتَّ رْ الح  فاظِ لْ أح  توِضيحو ني فيه، مِ لِّ كح املتح  روطِ شُ بياُن و  ،جالم الرِّ لْ عِ يف بِ عرِ التَّ  -4

ب ر واآلحاد، وحبسح واتِ نا كاملتح يْ لح ه إِ صولِ ب وُ ه كاملرفوع واملوقوف، وحبسح لِ بار قائِ يث باعتِ دِ الح  سامُ قْ أح  -5

، وغري واملوضوع ،اذوالشا  ،رواملنكح  ،يفعِ والضَّ  ،نسح والح  ،يححِ ها كالصَّ مِ دح ه ِمن عح بولِ روط قح ر شُ فُّ وح ت ح 

 ذلك ِمن األنواع.

 هما.نْ مِ  ق كلا رُ يان طُ وبح يف ِعْلم الرِّوايحة، داء ل واألح ما حح يف التَّ رِ عْ ت ح  -6

 .والتَّوِضيج على سبيل االخِتصار يلمثِ ه، مع التَّ قِ رُ يج وطُ خرِ ّلم على التَّ الكح  لح وْ ة حح ذح بْ ن ُ  -7
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 مة:قد  مُ ال
د وعلى آله وصحبه دنا حممَّ يِّ سح  ،لعاملنيلِ  ةً ْحح رح  ثح عِ ن بُ ّلم على مح ّلة والسَّ العاملني، والصَّ  هلل ربِّ  المدُ 

 ا بعد:يماً كثرياً، أما سلِ م تح وسلَّ 
 وا جُ رْ ل، مح ناوُ ل التَّ هْ سح بأسلوٍب يث الدِ  ة وعلومِ فح رَّ املشح  ةِ نَّ يخ السُّ تارِ ل لِ هذا املدخح  ةح تعاىل كتابح  اهللُ  رح سَّ فقد يح 

ه، وقد ة إىل اإلملام بِ يس الاجح سِ ه ومح تِ يَّ م مع أهِّ لْ هذا العِ  روعِ ب فُ عُّ شح تح راً لِ ظح يدات، وذلك نح عقِ يداً عن التَّ عِ ة، بح دح الفائِ 
 ن ذلك:ه، مِ تِ فح رِ عْ وحيتاج إىل مح  بح الِ الطا  مَّ هُ ث ما ي ح ن املباحِ م هذا الكتاب مِ قدَّ 

ب ذلك الِ الطا  فح رِ عْ ي ح فاً هبا لِ لح فاً وخح لح سح  ةِ مَّ األُ  لماءِ مام عُ دى اهتِ ها، ومح ينِ وِ دْ يخ تح ها وتارِ تِ يَّ جِّ ة وحُ نَّ ة السُّ كانح مح 
 بِ تُ الكُ  ما ها وأهح ينِ وِ دْ يخ تح هتا، وتارِ دح ها وفائِ واعِ نْ أح  يانِ يث مع بح دِ الح  لومِ ة عُ تاب مادَّ ل الكِ ناوح ا، ويتح هبِ رح ق ح ة وأح بارح عِ  رِ سح يْ أح بِ 

 فيها. ةِ فح ن َّ املصح 
ر سَّ يح ًّل ف ح خح دْ د هلا مح م وال يِ لْ ل هبذا العِ غِ تح شْ ن ال يح ها مح ف عندح قِ ة يح خاصَّ  لحاتٌ طح صْ يث مُ دِ الح  ماءِ لح عُ ولِ 
ل ناوح تح ب كيف ي ح الِ الطا  فح رِ عْ ي ح لِ  ؛هبِ يف كتُ  يثِ ة الدِ راءح ة قِ يَّ ال بأس هبا عن كيفِ  ةً م إفادح ذلك، كما قدَّ  الكتابُ 

 ه.تِ راءح يف قِ  لٍ لح دون أدىن خح  يثح الدِ 
 نُ ه، وذلك ميكِّ بِ كتُ   ما هح أح بِ  يفِ عرِ ة مع التَّ فح رَّ املشح  ةِ نَّ ة السُّ مح دْ ه يف خِ رِ وْ يث، ودح دِ الح  جالِ م رِ لْ عِ بِ  الكتابُ  فح وعرَّ 

 ما هُ ا ي ح يب الديث ما رِ هم يف الفظ واإلتقان، وغح تِ جح رح يان دح واة الديث وبح ة رُ يقح قِ عن حح  فِ شْ ن الكح ب مِ الِ الطا 
ل ناوح فتح  ةً دح ها فائِ مِ ظح عْ ها وأح قِ دَّ لوم الديث وأح عُ  لا جح ن أح يث مِ ل الدِ لح كذلك عِ   ،هكِ سالِ ه ومح بِ ة كتُ فح رِ عْ مح  بح الِ الطا 
 ة.رح سَّ يح مُ  ةٍ لح هْ سح  ةٍ يقح رِ طح تاب ذلك بِ الكِ 

ة عن الكتاب إفادح م وقد قدَّ  ،ريفاة الديث الشَّ ة روا لوقوف على حقيقح لِ  يا رورِ ضح  يل أمرٌ عدِ والرح والتَّ 
 لا دُ يح ة فيه، وذلك لِ فح ن َّ ب املصح تُ م الكُ هح يث وأح لف الدِ م خمتح لْ عِ  ل الكتابُ ته، كما تناوح يَّ شروعِ ومح  رِ ة هذا األمْ رورح ضح 
باراته ه باعتِ سامح قْ الديث وأح  واعح نْ أح  لح ناوح كما تح   ،ضٍ عارُ ن تح ع ما بينها مِ فْ ة المع بني األحاديث ودح يَّ على كيفِ  بح الِ الطا 

 م الكتابُ دَّ ضاً، وقح يْ ه أح لِ ب قائِ ه إلينا، وحبسح صولِ ب وُ سح ه حبح ًّل، وأقسامح صْ طاعًا ووح وانقِ  ،فاً عْ وضح  ةً حَّ ة صِ فح لِ املختح 
ب تُ ر الكُ كْ ه، مع ذِ ظانِّ ن مح يث مِ الدِ  جِ يف هبا كيف تر رِ عْ ي ح ف ح  ما هِ مُ  رٌ مْ وهو أح  ،يثيج الدِ رِ تحْ  رقِ ط طُ سح بْ ب أح الِ لطا لِ 

ع سْ الوُ  رح دْ نا ذلك قح لْ ة، فقد حاوح يَّ ة العلمِ م املادَّ هْ د على ف ح ساعِ ا يُ ة ما لح مثِ ر األح كْ ا كان ذِ ما ولح  ،ة على ذلكدح املساعِ 
 ما جاء فيه. وأهما  ،ةيدح فِ مُ  ةٍ شح مبناقح  ثٍ حح بْ مح  نا كلا لْ ي َّ وذح 

د أنَّ قِ تح عْ نا ن ح ة فإنَّ دح قَّ عح ة غري مُ رح سَّ يح ة، ومُ صح ة غري ناقِ ة تامَّ إلخراج هذا الكتاب يف صورح  ن جمهودٍ مِ  لح ذِ ا بُ ومهم
ل، واهلل من وراء مح كْ ه األح جْ هلم ما جاء فيه على الوح  دورح ح الصُّ رح شْ ق ويح فِّ وح أن ي ُ  سأل اهللح ه، ونح تعاىل وحدح  هللِ  الكمالح 

 القصد وله المد يف األوىل واآلخرة، وله الكم.
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 ياإلسالم   يع  ر  ش  ة في الت  ن  ة الس  كانَ م األول: مَ س  الق  
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 ة:ن  يف الس  اًل: تعر  أو  
 غة: ة يف اللُّ نَّ السُّ 
 ن.نح ها سُ عُ ة كانت أم غري ذلك، وجحْ نح سح ة، حح يقة املعتادح رِ ة والطَّ ريح السِّ 

ه دح عْ ن ب ح ل هبا مح مِ ن عح ر مح جْ ها وأح رُ جْ ه أح فلح  ةً نح سح حح  ةً نَّ يف اإلسّلم سُ  نَّ ن سح مح  )): اهلل ويف الديث قال رسولُ 
((. رواه ل هبامِ ن عح ر مح زْ رها ووِ زْ ه وِ يْ لح عح ة ف ح ئح يِّ سح  ةً نَّ يف اإلسّلم سُ  نَّ ن سح يء، ومح م شح هِ جورِ ن أُ مِ  صح قُ ن ْ أن ي ح  ن غريِ مِ 

 .مسلم
 ماء كما يلي:لح ّلح العُ ة يف اصطِ نَّ والسُّ 

 ني:ثِ ّلح احملدِّ يف اصطِ  -1

ة ثح عْ سواء كان قبل البِ  ،ةريح ة أو سِ يَّ قِ أو ُخلُ  ةٍ يَّ قِ لْ خِ  ةٍ فح أو صِ  يرٍ رِ قْ أو ت ح  لٍ عْ أو فِ  لٍ وْ ن ق ح مِ   بِّ ))ما أثر عن النَّ 
ل(: وْ ن ق ح عنه )مِ  يح وِ ورُ  لح قِ نُ  :أي  با ر عن النَّ ثِ يث على ما سيأيت، ومعىن: أُ دِ ة للحح فح رادِ ها(( وهي هبذا مُ دح عْ ب ح  أم
ين الدِّ  ))ّلم:ّلة والسَّ ه عليه الصَّ يف العبادات واألخّلق واآلداب وغري ذلك، كقولِ   بِّ النَّ  ل عنقِ ل ما نُ مح شْ يح 

 ((. ةيحح صِ النَّ 
 لوك.ة والسُّ يعح رِ الشَّ و بادات واألعمال يف العِ   ة عنهحابح ها الصَّ لح قح ه اليت ن ح عالِ فْ أح  ل كلا مح شْ ل(: يح عْ )أو فِ 
و ذْ ه حح يْ دح يح  عح فح رح  ّلةح ح الصَّ تح تح كان إذا اف ْ    اهلل رسولح  أنَّ  ))نقل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: كما

 (( )رواه مسلم(. هيْ ب ح كِ نْ مح 
ه سانِ حْ ت عنه مع استِ كُ سْ ويح   هة رضي اهلل عنهم شيئاً حبضورِ حابح ل الصَّ عح فْ ير(: يكون عندما ي ح قرِ والتَّ )

 ضاه عنه.على رِ  لا دُ هور ما يح له، أو ظُ 
أ رح قْ ة وكان ي ح يَّ رِ ّلً على سح جُ رح  ثح عح ب ح   بَّ النَّ  عائشة رضي اهلل عنهما أنَّ مثال ذلك: ما رواه البخاري عن 

 شيءٍ  وه أليا لُ سح  ))فقال:  بِّ روا ذلك للنَّ كح عوا ذح جح ا رح فلما  " دحح أح  ل هو اهللُ قُ  :" م بِ تِ خْ يح ه ف ح ّلتِ ه يف صح ألصحابِ 
 هحيبُّ  اهللح  وه أنَّ أخبِ  )): با فقال النَّ  ،هبا أن أقرأح  با حِ وأنا أُ  ،حنة الرَّ فح ا صِ ؟((، فسألوه فقال: ألّنَّ  ع ذلكنح صْ يح 

 على ذلك. رَّ ق ح ه أح بأنَّ  رٌ عِ شْ مُ  لِ جُ الرَّ  ابِ وح بعد جح   اهلل سولِ كوت رح سُ فح  .((
عن الباء  لح قِ كما نُ    ت فيهدح جِ عليها ووُ  رح طِ ة فُ فح م، أي صِ ر اخلاء وسكون الّلا سْ كح ة(: بِ يَّ قِ لْ ة خِ فح )أو صِ 

ن وال البائِ  يلِ وِ الطَّ قًا ليس بِ لْ هم خح نُ سح حْ هاً، وأح جْ اس وح ن النا سح حْ أح   بُّ كان النَّ   ))قال:  هفِ صْ يف وح  بن عازب
 (( )رواه مسلم(. ريصِ القح بِ 

على كرمي  اليت تدلُّ   ريفةه الشَّ ة عن نفسِ رح ادح فات الصا م، وهي الصِّ اخلاء والّلا  ة(: بضما قيا )أو ُخلُ 
ة شح ة، كقول عائِ رح اهِ ة الطا يفح رِ ه الشَّ لِ ائِ ه وشح ّلقِ خْ ر أح ظ وسائِ يْ م الغح ظْ ة وكح مَّ حة باألُ رم والرَّ لم والكح ه بالِ صاله، كوصفِ خِ 
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 ةح ئح يِّ السَّ  ةِ ئح يِّ السَّ ي بِ وال يزِ  ،اباً يف األسواقخا وال صح  ،شاً حِّ فح ت ح شاً وال مُ ن فاحِ كُ مل يح  )): هفِ صْ رضي اهلل عنها يف وح 
 (( )رواه أبو داود والرتمذي(. حفح صْ وا ويح فُ عْ ولكن ي ح 

 ه.قِ لُ خُ  وءِ سُ ه لِ تح وْ ع صح فح رْ اب: الذي ي ح خا والصَّ 
ة خاصَّ  ةح نَّ السُّ  ويرى بعض العلماء أنَّ  ،هموره وأحوالِ ة أُ يف كافَّ   ة اليت كان عليهايقح رِ ة(: هي الطَّ ريح )أو سِ 

 فقط. واألقوالح  ل األعمالح مح شْ ا الديث فيح لوك، أما ن أعمال وسُ ر عنه مِ دح ّلم وما صح ّلة والسَّ ه عليه الصَّ أفعالِ بِ 
 قهاء:ة عند الفُ نَّ السُّ  -2

 ب.ل الواجِ قابِ ي تُ هِ فح ، جوبٍ وال وُ  اضٍ افرتِ  ن غريِ مِ   هي ما ثبت عنه
 ة.عح دْ ل البِ قابِ ة ما يُ نَّ ماء: السُّ لح وقال بعض العُ 
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 يالم  اإلس   يع  شر  ة في الت  ن  ة الس  كانَ ثانياً: مَ 
 ل مبا جاء فيه.مح به، والعح  ذُ خْ ب األح ي الذي يِ ساسِ ر األح ين، واملصدح لدِّ ل لِ األوَّ  لُ صْ القرآن الكرمي هو األح 

 ها إالا رُ كِ نْ م مبا جاء فيه وال ي ُ زِ تح لْ ن هبا ون ح مِ ؤْ ها بعد الكتاب الكرمي، ن ُ تُ بْ ت َّ اِن، ورح ة هي األصل الثا فح رَّ ة املشح نَّ والسُّ 
 د.جاحِ 

 ي فيما يلي:يع اإلسّلمِ شرِ ها يف التَّ تح بح رت ح  مح نيِّ ونب ح 
 رآن الكرمي مبا جاء فيه:ق القُ وافِ ة تُ نَّ السُّ  -1

  ُّ  فقال تعاىل: الِبِّ  ن أعمالِ ، وغري ذلك مِ وم والجا ، والزكاة، والصَّ ّلةِ مي بالصَّ رِ الكح  القرآنُ  فقد أمرح 

 (.83)البقرة اآلية:  َّ جغ جعمع مظ
)البقرة    َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ  وقال تعاىل:

 (.183اآلية: 
 (.98)آل عمران:  َّ هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ  وقال تعاىل:

ني عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال يحح حِ ة على ذلك فقد جاء يف الصَّ نَّ ت السُّ قح وقد واف ح 
ّلة، ه، وإقام الصَّ ه ورسولُ عبدُ  اً دحممَّ   اهلل وأنَّ إالا  ة أن ال إلهس: شهادح اإلسّلم على خحْ  ِنا بُ  )): رسول اهلل

ر الكيم يف العبادات كْ به الذِّ  ا جاءح ما  ريح ثِ ة الكح نَّ ت السُّ رح رَّ (( كما ق ح  تيْ الب ح  جا ضان، وحح مح م رح وْ وإيتاء الزكاة، وصح 
 واملعامّلت واآلداب وغري ذلك.

 ما جاء فيه: نيِّ ب ح مي وت ُ رِ الكح  رآنح ح القُ ضِّ وح ة ت ُ نَّ السُّ  -2
ه، فقد قح طلح د مُ يِّ ّلً يف القرآن وتُ قح ل ما جاء جممح إذ إّنا تُفصِّ  ؛ة للقرآن الكرميسبح نِّ ها الكبى بالتُ يَّ أهِّ  ةِ نَّ لسُّ لِ 

 .لٍ مح أو عح  ن قولٍ ها مِ بُ ناسِ مبا يُ   اهلل ها رسولُ حح ضَّ وح  ةٌ لح ة جممح ريح جاءت آيات كثِ 
)البقرة  َّجغ جعمع مظ ُّ  ّلة، فقال تعاىل:الصَّ ر بِ مح أح ه تُ رح دْ ت قُ لَّ جح  اهللح  ن ذلك أنَّ مِ 
 (.83اآلية: 

 بالقولِ   اهلل  ذلك رسولُ نيَّ ة إقامتها، فب ح يَّ وال كيفِ  ّلةِ عات الصَّ ركح  دِ دح عح لِ  رٌ كْ د يف القرآن الكرمي ذِ رِ ه مل يح لكنَّ 
 (( )رواه أحد(. يلِّ صح موِن أُ وا كما رأيتُ لا صح  )): أخرى، كما قال رسول اهلل ةً ل تارح مح والعح  ،تارةً 

وهلذا قال  ،ةفح رَّ ة املشح نَّ سُّ  عن طريق الب فيه، إالا ها وال ما تِ يرح اس مقادِ علم النا هبا ومل يُ  ر اهللُ وكذلك الزكاة أمح 
 (.44حل اآلية: )النَّ  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  ُّ  ه:ّللُ جح  لا جح 

 اهللِ  تابِ د يف كِ تحِ أح  )): صنيقال عمران بن حُ ضوان اهلل عليهم، ولذلك ة رِ حابح ه الصَّ مح هِ وهذا ما فح 
 د هذا يف كتاب اهللِ قال: أتِ  وحنو هذا، مثَّ  زكاةح والَّ  ّلةح عليه الصَّ د دَّ مث عح ، ؟ (( ةراءح القِ ر فيها بِ هح عاً ال يْ بح رْ أح  رح هْ الظُّ 
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 ةٍ لح ن آيات جممح ما جاء يف القرآن مِ ري لِ فسِ وهذا التَّ ر ذلك، سِّ فح ت ُ  ةح نَّ السُّ  م هذا وإنَّ هح ب ْ أح  اهللِ  كتابح   ؟ إنَّ  راً سَّ فح مُ 
 ذلك. ّلت، والدود، وغريِ بادات، واملعامح ل ما جاء يف العِ مح شْ يح 

 ين ىن ُّ  قة، فقال تعاىل:ارِ ق والسا ارِ السا  دِ ع يح طْ ن قح ه مِ بِ  ر اهللُ مح : ما أح قِ ييد املطلح قْ ن ت ح ومِ 

 (.38)املائدة اآلية:  َّ ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه
مىن يكون يف اليُ  طعح القح  أنَّ    رسول اهللوبنيَّ  ،عطْ القح  ع أو مكانح قطح اليت تُ  دح  القرآن الكرمي اليح نيِّ فلم يب ح 

 ق.فح رْ مِ  ن الوع ال مِ ن الكُ ومِ 
، ومل يطانِ الشَّ  لِ مح ن عح مِ  سٌ جْ ا رِ ها وأّنَّ رح نًا خماطِ يِّ ب ح ناهبا مُ ر باجتِ مح وأح  اخلمرِ  بِ رْ ن شُ ر القرآن الكرمي مِ ذَّ وحح 

 . اهلل  ذلك رسولُ نيَّ ب ح ه ف ح تِ قوبح ب وعُ ارِ الشا  دا القرآن الكرمي على حح  صا نُ ي ح 
 األحكام: يع بعضِ رِ شْ تح ة بِ نَّ قّلل السُّ استِ  -3

سواء وافق أمره ما جاء به  ،به ما أمرح  يف كلا   اهلل سولِ رح  ةِ طاعح  جوبِ على وُ  ما يدلُّ  صوصِ ن النُّ جاء مِ 
 مي زي ري ٰى  ُّ يف القرآن الكرمي فقال تعاىل: رٌ كْ د له ذِ رِ  مل يح ّلاً قِ تح سْ ره مُ مْ أو كان أح  ،القرآن الكرمي

 (.7)الشر اآلية:  َّ جئ يي ىي ني
منه  روامِ دور أح ن صُ مِ  عح منه فّل مانِ  قوع خطأٍ ر وُ وَّ صح تح ى إليه ال ي ُ وحح صومًا يُ عْ مح   اهلل رسولُ  وما دامح 

ر ذَّ به وحح  رح مح ما أح  ه يف كلا تِ طاعح  جوبِ ت نصوص القرآن الكرمي على وُ يف القرآن، وقد دلَّ  رٌ كْ د هلا ذِ رِ حكام مل يح وأح 
 مك لك اك يق ىق يف ُّ  ه، فقال تعاىل:رِ مْ عن أح  فٍ خمالِ  يد لكلا دِ يد الشَّ عِ الوح ت بِ رح ذح نْ منه، بل أح 

 (.63ور اآلية: )النُّ  َّ ام يل ىل مل يك ىك
قّلاًل، حىت ولو مل فيما يأمرها به استِ   اهلل رسولح  يعح طِ أن تُ  ةِ مَّ األُ  بح واجِ  بأنَّ  رٌ عِ شْ ه( مُ رِ مْ أح  وقوله: )عن

 د ذلك يف القرآن الكرمي.يرِ 
 فيد هذا املعىن.ة ما يُ بويَّ صوص النَّ ن النَّ وقد جاء مِ 

ا كان فحم اهللِ  تابُ هذا كِ  يقولح كم أن دُ حح ك أح وشِ يُ  )): قال: قال باِن يف األوسط عن جابر روى الطَّ 
 اهللح  بح ذَّ ه فقد كح بِ  بح ذَّ كح فح  يثٌ دِ  حح ه عنِّ غح لح ن ب ح  مح ناه، أالمْ رَّ حح  رامٍ ن حح وما كان فيه مِ  ،ناهلْ لح حْ أح  ّللٍ ن حح فيه مِ 
د يف القرآن الكرمي، رِ مل تح  راموالح  ن الّللِ مِ  قد تأيت بأمورٍ  ةح نَّ السُّ  أنَّ  يدُ فِ يث يُ دِ (( وهذا الح  هثح دَّ ه والذي حح ورسولح 

ر وخاب، سِ فقد خح  لح عح ن ف ح ومح  ، ما جاء يف القرآن الكرميذ إالا ه لن يأخُ ياً أنَّ عِ دَّ ض عنها مُ رِ عْ ي ُ اس سح بعض النا  وأنَّ 
 تعاىل. اهللُ  مح س ما حرَّ نْ ن جِ فهو مِ  اهللِ  م رسولُ ما حرَّ  يل، ذلك أنَّ بِ واء السَّ سح  لَّ وضح 

؟ قال: بكتاب اهلل، قال:  ممبا حتكُ  ))ن قال له:مح إىل اليح   بُّ ه النَّ ا بعثح ما ه لح أنَّ  وعن معاذ بن جبل 
ب رح ضح ر( فح صِّ قح لوا، )أي ال أُ د رأيي وال آهِ ؟ قال: اجتح  د، قال: فإن مل تِ  اهللِ  ة رسولِ نَّ سُ بِ ؟ قال: فح  دفإن مل تِ 
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(( ]رواه  هورسولح  ي اهللح ضِ رْ ما ي ُ اهلل لِ  رسولِ  رسولح  قح الذي وفَّ  هللِ  وقال: المدُ   ر معاذٍ دْ اهلل على صح  رسولُ 
 مذي[.أحد وأبو داود والرتِّ 

 ة رسول اهللعنه يف سنَّ  يف القرآن الكرمي حبثح  د الكمح ه إذا مل يِ يف هذا الديث أنَّ  فقد ذكر معاذ 
 َّاهلل ه رسولُ ، وأقر   ُد يف القرآن الكرمي.وجح ة وال يُ نَّ السُّ د يف وجح قد يُ  الكمح  يد أنَّ فِ على ذلك، وهذا ي 

مبا يف كتاب اهلل، فإن أتاك مبا ليس يف   ضِ فاقْ  رٌ مْ إذا أتاك أح  ))يح القاضي يقول:رح إىل شُ   رُ مح ب عُ وكتح 
 ((.  اهلل فيه رسولُ  نَّ مبا سح  ضِ فاقْ  كتاب اهللِ 

 لك يف كتاب اهلل، نيَّ ب ح تح وما مل ي ح  ،داً أحح  أل عنهسْ  لك يف كتاب اهلل، فّل تح نيَّ ب ح ر ما ت ح انظُ  ))ويف رواية قال:
 ((.  اهللِ  رسولِ  ةح نَّ ع فيه سُ بِ فاتَّ 

ه ما ليس يف  فإن جاءح  ،مبا يف كتاب اهلل ضِ قْ ي ح لْ ضاء ف ح كم قح نْ له مِ  ضح رح ن عح مح  ))قال: وعن ابن مسعود 
 ((. قال به  اهلل ولِ سُ اهلل وكان عن رح  كتابِ 

ما جاء يف  وأنَّ  ،و القرآن الكرمينْ ة، وأّنا صِ نَّ ة السُّ ة رضي اهلل عنهم ملكانح حابح م الصَّ هِ  مدى فح نيِّ ب ح وهذا ي ُ 
 ه يف القرآن الكرمي.ريُ ظِ د نح وجح ل به إذا مل يُ مح عْ ة مثل ما جاء يف القرآن الكرمي، ي ُ نَّ السُّ 

 ة على ما يف القرآن:يادح ة زِ نَّ ن األحكام اليت جاءت هبا السُّ ومِ 
 تها أو خالتها.املرأة وعمَّ مي المع بني حترِ  -1
 سب.مات من النَّ باحملرَّ  ضاعة إلاقاً هلنا بب الرَّ سح ريبات بِ كاح القح حترمي نِ  -2
 ري.ن الطَّ ب مِ باع، وكل ذي خملح ن السِّ ي ناب مِ حترمي أكل كل ذِ  -3
 ة.يَّ حترمي أكل المر األهلِ  -4
 د.اهِ مني مع الشا ضاء باليح القح  -5

 ذلك من األحكام. إىل غريِ 
 :ة  ن  الس   ةُ ي  ج  حُ 

ي، كما يأخذ مبا جاء به القرآن الكرمي، ال واهِ ر والنَّ وامِ ن األح ة مِ نَّ ت به السُّ ذ مبا جاءح ي يأخُ م القيقِ املسلِ 
 به. لِ مح ه والعح تعاىل بأخذِ  ة ما أمرنا اهللُ ن جلح ه وأفعاله وتقريراته مِ هما، فأقوالُ نح ي ْ ر ب ح فِ يح 

 منه اإلسّلم. حا صِ ل ذلك فّل يح عح ن ف ح ومح  ،رلآلخح  ا فهو راد  ِه دِ حح أح  دا رح ة بِ نَّ ق بني القرآن والسُّ رَّ ن ف ح ومح 
 ح ذلك من خّلل هذه اآليات واألحاديث:ضِ ويتَّ 



 11 

ه أو ّنى عنه بِ  رح فيما أمح   هتح فح وخمالح  ،هلل تعاىل ةً طاعح   اهلل سولِ رح  ةح فقد جعل القرآن الكرمي طاعح  -1
  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّ  وجل: تعاىل، فقال عزَّ  ة هللِ فح خمالح 

 (.80ساء اآلية: النِّ ) َّ خن حن
  يث ُّ  ه فقال تعاىل:تِ طاعح ر بِ مْ ين األح رِ قح   اهلل رسولِ  ةِ طاعح بِ  رح مْ ّلله األح جح  لا جح  جعل القَّ  -2

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 (.21-20)األنفال اآلية:  َّ ين ىن نن  من زن

 من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ  وقال تعاىل:

 (.59ساء اآلية: )النِّ  َّ مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن
 ه، وذلك أنَّ تِ نَّ باع سُ ه باتِّ وبعد وفاتِ  ،ر وّنىه يف حياته فيما أمح سولِ رح  ةِ طاعح بِ  ن اهللِ ر مِ مْ قال أبو جعفر: هو أح 

 دون حال. ص بذلك يف حالٍ صِّ ه ومل َيح تِ طاعح ر بِ مْ باألح  مَّ عح  اهللح 
 يءٍ م يف شح تُ فْ لح (، أي فإن اخت ح 59ساء اآلية: النِّ ) َّ هن من خن حن جن مم خم حم  ُّ  وقوله:

ر يف ظح ه، أو بالنَّ ياتِ ؤال يف حح بالسُّ   سولِ اهلل وإىل الرَّ  م إىل كتابِ وا ذلك الكُ دا رُ ف ح كم ينِ دِ  رِ مْ ن أح م فيه مِ تُ لْ وتادح 
 حيح.هذا هو الصَّ  ، هفاتِ ه بعد وح تِ نَّ سُ 

 ل ما فيها.ثح تح ل مبا جاء يف القرآن وميُ مح عْ ل هبا كما ي ُ مح عْ ة ي ُ جَّ ه حُ تح نَّ سُ  يل على أنَّ لِ دح (   سولِ إىل الرَّ  )وقوله:
ي فقد أطاعن، ن أطاع أمريِ ومح  ،اهللح  ن فقد أطاعح ن أطاعح مح  )): قال: قال رسول اهلل وعن أيب هريرة 

 يخان وغريها(.)رواه الشَّ ((  صاِني فقد عح ريِ مِ صا أح ن عح ومح  ،صاِن فقد عصا اهللح ن عح ومح 
 (.80ساء اآلية: )النِّ  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ  وقال تعاىل:

اه، ه إيا تِ طاعح داً فقد أطاعن بِ اس حممَّ ها النا ع منكم أيا طِ ن يُ ه هلم: مح رُ كْ تعاىل ذِ  اهللُ  يقولُ  ))قال أبو جعفر:
يي هْ ن ن ح فمِ  ن شيءٍ ركم، وما ّناكم عنه مِ ي يأمُ رِ مْ أح  نمِ فح  ن شيءٍ م به مِ ه مهما يأمركُ ه، فإنَّ يعوا أمرح ه وأطِ فامسعوا قولح 

نا فح باع ما جاء به القرآن فقد كلَّ ة كذلك باألحكام، وكما أمرنا باتِّ نَّ فكما يأيت القرآن باألحكام تأيت السُّ  (1)
ف ذلك ن خالح (( ومح  ر بهمْ األح ة بِ نَّ ت السُّ دح رح ن يف القرآن الكرمي بل انفح كُ ة حىت ولو مل يح نَّ باع ما جاءت به السُّ باتِّ 

يغ زِ ني ال يح مِ على العالح  ةٌ جح ة حُ نَّ السُّ  يد أنَّ فِ ، وهذا يُ لَّ د ضح قح ه ف ح قح  ما جاء به القرآن أو ما واف ح ذ إالا خُ أْ فقال: ال نح 
 ك. هالِ عنها إالا 

 األسئ َلة:
                                      

 .(8/561)بي ( تفسري الطَّ 1
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 يف.عرِ ّلحاً واشرح التَّ طِ واصْ  ة لغةً نَّ ف السُّ عرِّ  -1
 ؟ يثِ دِ والح ة نَّ ق بني السُّ رْ ما الفح  -2
 ذلك.ل لِ ؟ مثِّ  ميرِ الكح  رآنح ة القُ نَّ ح السُّ وضِّ كيف تُ  -3
 ؟ هثالُ ؟ وما مِ  يل ذلكلِ ؟ وما دح  كامِ حْ يع األح شرِ تح ة بِ نَّ السُّ  لُّ قِ تح سْ هل تح  -4
 يف.رِ يث الشَّ دِ مي والح رِ ن الكتاب الكح د ذلك مِ واهِ ر شح كْ ة، مع ذِ نَّ ة السُّ يَّ يل عن حجِّ صِ فْ م بالت َّ لَّ كح تح  -5
 
 
 

 
 
 
 

 ة.فَ ر  شَ ة المُ ن  ين الس  و  د  اني: تَ سم الث  الق  
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 ين:دو  ث الت  واع  بَ 

 ثه:واعِ بح  -1
 منها: ها، وذلك ألمورٍ ينِ وِ دْ ها وتح طِ بْ م إىل ضح هِ تِ عروا حباجح ة وشح نَّ ة السُّ يَّ مِّ  حابة رضوان اهلل عليهم أهأدرك الصَّ 

 ظح فْ الِ  لكنَّ  ،ظفْ وهو الِ  ،ردْ ط الصَّ بْ اِن ضح وع الثا ط، والنَّ بْ ل الضَّ وامِ دى عح ة إحْ نَّ السُّ  ةح كتابح   أنَّ  (أ)
 ه، فكان ال حالِ ريُّ غح وت ح  هِ بحِ كِ ه لِ ظح فْ يه حِ سِ نْ ص ما ي ُ خْ أ على الشَّ رح طْ يح  دْ دوم وقح ه قد ال يح نَّ : إأي ،انوا خح 
م هِ رصِ مع حِ  ياّنمسْ م ونِ هِ ظِ فْ حِ  وءح سُ   ة يشكون إىل رسول اهللحابح ة وهلذا راح الصَّ ن الكتابح مِ  دَّ بُ 

ة لَّ قِ   با كا إىل النَّ اً شح يا رجّلً أنصارِ  أنَّ  ن هلم بالكتابة فعن أيب هريرة ماع فأذِ ة السَّ قَّ على دِ 
 (( )رواه الرتمذي(. ينكمِ يح ن بِ عِ تح اسْ  ))ه فقال:ظِ فْ حِ 

ه اآلجال، رت بِ صَّ اظ أو قح ق الفا ن مهما تفرَّ مح ى على الزَّ ة، وأبقح نَّ ن لفظ السُّ مح ضْ ة أح الكتابح  أنَّ  (ب)
 غات األخرى.ها إىل اللُّ تِ رجحح صار وتح مْ ر األح ها إىل سائِ لِ قْ ر األحكام ون ح شْ ن على نح وح عْ وأح 

ة عح دِ داع واملبتح ر االبتِ قد كثُ  ع أنَّ يف الوامِ  بةً رتَّ ينها مُ ة وتدوِ نَّ السُّ  ةث على كتابواعِ البح  ن أهما مِ  أنَّ  (ج)
 رآن.القُ  بِ ذ إالا ه ال يأخُ ياً أنَّ عِ دَّ ة مُ نَّ ر السُّ كِ نْ ن ي ُ ر مح هح وظح 

له إىل امللوك وذلك لكتابة رسائِ  ،ةراءح والقِ  ةتابح ة الكِ حابح م الصَّ يلِ عْ ت ح بِ  ما قد اهتح   اهلل رسولح  أنَّ  (د)
هم إىل عح ف ح هم، وهذا قد دح زوات وأعدادِ ة ما يأتيه منهم، وكتابة أمساء الند يف الغح راءح ؤساء وقِ والرُّ 
  عون منهة عندهم يف كتابة ما يسمح غبح يل الرَّ دة على الكتابة وتأصِ املساعِ حداث األدوات استِ 

 ق باألحكام واآلداب واألخّلق.ا يتعلَّ ما 
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 ة:ن  ة الس  تابَ ل ك  راح  مَ 

 بابه:س  يث وأَ د  تابة الحَ ي عن ك  ه  اًل: الن   أو  
 ة على قومٍ نح ة والباطِ رح اهِ لل الظا ن العِ فاء مِ ه وشِ ة بعبادِ نه ورحح دُ ن لح مِ  تعاىل القرآن الكرمي زكاةً  أنزل اهللُ 

يه، عانِ م مح هْ وف ح  ظ هذا الكتابِ فْ ه لِ أصحابِ  ه عنايةح يوجِّ   ة، وأخذ رسول اهلله ماسَّ هم إىل آياتِ تُ حت حاجح أصبح 
وى القرآن سِ  بشيءٍ هم لح شغِ أن يُ   اهلل هم، ومل يشأ رسولُ فوسِ لنُ  ةً يح هم وتزكِ قائدِ عح رياً لِ ل مبا جاء فيه، تطهِ مح والعح 

  صوصٍ وى القرآن الكرمي يف نُ سِ  عن كتابة شيءٍ   ه ّنيهفظاً، ولذلك توجَّ بطاً وحِ غوا له ويتقنوه ضح فرَّ الكرمي؛ ليتح 
 منها: ةٍ يدح دِ عح  ناسباتٍ كثرية ومُ 
ب ومن كتح  ،شيئاً غري القرآن بوا عنِّ ال تكتُ  ))قال:  رسول اهلل أنَّ  عن أيب سعيد اخلدري  -1

 (( )صحيح مسلم(. هحُ مْ يح لْ ف ح  يئاً غري القرآنِ شح  نِّ عح 
ب بن عبد اهلل بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية ويف سنن أيب داود عن املطلَّ  -2

ن ئاً مِ يْ شح  بح تُ كْ  نح نا أالا أمرح   اهلل رسولح  إنَّ  :به فقال له زيدتُ كْ ساناً يح ر إنْ مح أح فسأل عن حديث فح 
 حاه.مح ه فح يثِ دِ حح 

إمنا و د والقرآن. )سنن أيب داود( هُّ شح ب شيئاً غري التَّ ا نكتُ قال: ما كنا  وعن أيب سعيد اخلدري  -3
ًّل ألسباب رآها عْ أو فِ   اًل لهوْ وى القرآن، ولو كان املكتوب ق ح سِ  عن كتابة شيءٍ   ّنى

 العلماء منها:
 ه.زولِ القرآن ونُ م بِ هِ دِ هْ عح  بِ رْ قُ ة وذلك لِ نَّ باس القرآن الكرمي بالسُّ ف التِ وْ خح  -1
ه إىل إتقانِ  مِ مح يه اهلِ لوهبم وتوجِ ن قُ ه مِ نِ ظ القرآن الكرمي ومتكُّ فْ عن حِ  حابةح الصَّ  لح غِ شْ  يُ أالا   أراد -2

 ة.فح رَّ ة املشح نَّ يث خبّلف السُّ حدِ اإلعجاز والتَّ  ةِ يَّ خباصِّ  ه ميتازُ ظح فْ لح  ة وأنَّ ماً خاصَّ هْ ظاً وف ح فْ حِ 
ن فظ يف كثري مِ ن كانوا يعتمدون على الِ هْ فاء ذِ رة وصح ة ذاكِ ن قوَّ اهلل تعاىل مِ هم بح هح مبا وح  العربح  أنَّ  -3

 ن األخبار واآلثار.األحداث واملناسبات ولكثري مِ 
ة القرآن الكرمي  لكتابح ب إالا رة وغري كافية يف الغالِ دة على الكتابة كانت نادِ سائل املساعِ الوح  أنَّ  -4

يف   هه ّنيُ جَّ وح لذلك ت ح  ،سائلن الوح ة مِ يلح سِ وح  هم إليه بكلِّ شاطح نح ه جِّ وح أن ي ُ   الذي أراد رسول اهلل
 غري القرآن الكرمي. يءٍ شح  ة أيا تابح عن كِ  رِ مْ األح  لِ أوَّ 
 عه:واف  ة ودَ الكتابَ ن ب  ثانياً: اإلذ  
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ريف ومع الشَّ  بويا زون بينه وبني الديث النَّ حابة مييِّ القرآن الكرمي وراح الصَّ  ت على نزولِ قْ ن أو وح ى زمح مضح 
  هنُ ه إذْ جَّ وح ت ح   عون منهمح سْ ط ما يح بْ الديث وضح  ةِ يس الاجة إىل كتابح سِ ن مح هم مِ ن بعضِ دا منهم أو مِ ما بح 

 ن ذلك:مِ  ،أخرى ةً يع تارح مِ لجح ولِ  ةً تارح  لبعضِ ة لِ بالكتابح 
ن مِ  فقام رجلٌ  ،اسِ يف النا  بح وخطح   سولالرَّ  قامح  ةح كَّ مح  اهللِ  رسولُ  حح ا فتح ما قال: لح  أبا هريرة  أنَّ  -1

، ويف (( بوا لهاكتُ  )): اكتبوا يل، فقال ،قال له: أبو شاه، فقال: يا رسول اهللن يُ مح اليح  أهلِ 
 (( )رواه البخاري ومسلم(. بوا أليب شاهاكتُ  ))رواية:

 ن رسولِ مِ عه مح  سْ أح  شيءٍ  ب كلَّ    مرو قال: كانت أكتُ    د اهلل بن ع   روى أبو داود والاكم عن عب -2
م لَّ كح تح ر ي ح شح بح   ه، ورسول اهللعُ مح سْ تح  شيءٍ  ب كلَّ وقالوا: أتكتُ  يشٌ رح  ق ُ ِن تْ هح ن ح ه ف ح حفظح  أريدُ   اهلل

ه إىل فيه أ بإصبعُ فأومح   اهللِ  رت ذلك لرسولِ كح ت عن الكتابة فذح كْ سح ضا، فأمْ ب والرِّ ضح يف الغح 
  ن رسول اهللعام مِ  ((، فهذا إذنٌ  قا  حح إالا ه ما َيرج منه دِ يح ي بِ ب فو الذي نفسِ اكتُ  ))فقال:

 .  القَّ ر منه إالا ه ال يصدُ ن حديث وغريه؛ ألنَّ ر عنه مِ بكتابة ما يصدُ 
ع منه مِ تح سْ فيح   با س إىل النَّ ن األنصار كان يلِ رجّلً مِ  وروى الرتمذي وغريه عن أيب هريرة: أنَّ  -3

ينك(( مِ يح ن بِ عِ استح  )): فقال  بِّ كا ذلك للنَّ شح ه فح ظح يع أن حيفح طِ تح سْ به وال يح جِ عْ ي ُ الديث ف ح 
 تابة.ه إىل الكِ دِ شار بيح وأح 
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 :ض  عارُ الت   عُ ف  دَ 
 يح:رج  يق الت  ر  اًل: عن طَ أو  

ن ت اجملموعة الثانية مِ غري القرآن بينما أباحح  هي عن كتابة شيءٍ الً إىل النَّ صوص اليت ذكرناها أوا أشارت النُّ 
صوص بني هذه النا  ه ال تعارضح د أنَّ العلماء يف هذا األمر نِ  عنا أقوالح بَّ ت فيها، وإذا تتح نح وأذِ األحاديث الكتابة 

ة على أحاديث اإلذن يف الكتابة كان مح دِّ قح ت ح هي مُ أحاديث النَّ  ر، فإذا ثبت أنَّ م واملتأخِّ دِّ قح فة املت ح ة عند معرِ خاصَّ 
  أيب شاهةح صَّ قِ  وا على ذلك بأنَّ دلُّ اه بعض العلماء واستح هذا االتِّ  حجَّ وقد رح  ،مدِّ قح خًا للمت ح ر منها ناسِ املتأخِّ 

 راً عنه؛ ألنَّ تأخِّ إسّلم أيب هريرة كان مُ  هي كان قبل ذلك، وألنَّ ة، وحديث النَّ كَّ ة؛ ألّنا كانت يف فتح مح رح تأخِّ مُ 
 ع.بْ ة سح أبا هريرة أسلم سنح 
 ع بين األدلة:م  ثانياً: الجَ 

 ة بأمور منها:لَّ بني األدِ وقد جع العلماء 
  نذِ ن االلتباس فقد أح اخلوف مِ  نِ مْ ا عند أح ة، أما نَّ باس القرآن بالسُّ هي كان عند خوف التِ أن النَّ  -1

 ة.بالكتابح 
 ب القرآنٌ ا إذا كتُ ة، أما دح ة واحِ حيفح ت مع القرآن يف صح بح تِ عن الكتابة إمنا يكون إذا كُ  يح هْ الن َّ  أنَّ  -2

 ع.ة فّل مانِ خاصَّ  حفٍ ة ويف صُ نَّ  عن السُّ ّلاً قِ ستح مُ 
ة درح م قُ هِ يْ دح ح لح ريف وأصبح ه بالديث الشَّ باسُ ن التِ مِ دورهم وأُ فظ القرآن الكرمي يف صُ حابة لِ غ الصَّ وبعد تفرَّ 

ة رضي اهلل عنهم  حابح ن الصَّ كثرياً مِ   أنَّ  تح ، وقد ثبح ريفِ يث الشَّ ه وبني الدِ مييز بني أسلوب القرآن ولفظِ على التَّ 
 ة منها:ف خاصَّ حائِ نوها يف صح وَّ ودح  يثح كتبوا األحادِ 

صحيفة علي بن أيب طالب، وصحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وصحيفة جابر بن عبد اهلل، 
 وصحيفة سعد بن عبادة األنصاري، رضي اهلل عنهم.
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 يندو  ت في الت  ج التي ات ب عَ ناه  المَ 

 رتيب:بويب والت  ن الت  د م  جر  دوين المُ اًل: الت  أو  
ة وأراد ذلك عمر بن نَّ ضوان اهلل عليهم يف كتابة السُّ رِ  ةُ حابح ر الصَّ كَّ لى فح عْ يق األح فِ إىل الرَّ   بِّ قال النَّ بعد انتِ 

تعاىل  ري اهللح خِ تح سْ راً يح هْ شح  ثح بِ ه لح ها، ولكنَّ تِ كتابح تهم بِ فأشار عليه عامَّ  ،ه يف ذلكحابح صْ ري أح شِ تح سْ يح  وأخذح  اخلطاب 
 م مثَّ متُ لِ ن ما قد عح نح ة السُّ تابح ن كِ لكم مِ  تُ رْ كح ه: إن كنت قد ذح ح يوماً فقال ألصحابِ اً فيه مث أصبح يف ذلك شاكا 

اهلل تعاىل، وإِن  وا كتابح وا عليها وتركُ با كح باً فأح تُ كُ   بوا مع كتاب اهللِ قد كتح  كملح ب ْ ن أهل الكتاب ق ح مِ  ناسٌ رت فإذا أُ كَّ ذح تح 
 عضُ به البح  ما كتح إالا  -حابة على األمر قت الصَّ ى وح ضح ومح  (2)ن نح ة السُّ تابح ك كِ رح ت ح ء ف ح يْ شح بِ  تاب اهللِ س كِ بِ لْ ال أُ  واهللِ 

ة يَّ ّلد اإلسّلمِ هم يف البِ ضُ عْ ق ب ح را فح املوت وت ح  يثِ الدِ  اظِ فا فظاً حىت أسرع يف حُ حِ  يأخذون الديثح  - هسِ فْ ن ح منهم لِ 
 ما تح هْ بن عبد العزيز أن ي ح  عمرح  م اهللُ ياع، فأهلح ن الضَّ ة مِ نَّ ني على السُّ مِ املسلِ  امبعض الكا  ححت وخافتِ اليت فُ 

فكتب عمر بن عبد العزيز  ،هاطِ بْ ها وضح حبفظِ  ما تح هْ ن ي ح د هناك مح عُ ه مل ي ح ة وأنَّ فاً عليها، خاصَّ وْ ها خح ينِ دوِ ها وتح عِ مْ بح 
  ٍ(3)ته أو حديث عمرة اهلل أو سنَّ  يث رسولِ ن حدِ مِ  ر ما كاند بن عمرو بن حزم: أن انظُ حمما  إىل أيب بكر 

 العلماء. )رواه مالك يف املوطأ(. هابح م وذح لْ العِ  روسح ت دُ فْ به يل فإِن خِ أو حنو هذا فاكتُ 
حن ب ما عند عمرة بنت عبد الرَّ فكتح  زيز ه به عمر بن عبد العح رح ذ أبو بكر بن حزم ما أمح فَّ ولقد ن ح 

شة رضي اهلل عنها، فكانا أكثر يذ عائِ ّلمِ ن تح وكّلها مِ  ،د بن أيب بكرم بن حممَّ يث، والقاسِ دِ ن الح ة مِ يَّ األنصارِ 
ابن حزم، وكان عمر بن  لِ مح ة عح قبل أن يرى مثرح  ن غريها إملاماً بأحاديثها، وقد تويف عمر بن عبد العزيز مِ 

ة يح بِ لْ ت ح ع لِ هري املدِن، فسارح د بن شهاب الزُّ ثها وهو حممَّ ام وحمدا ة عامل الجاز والشا نَّ ف بمع السُّ لَّ عبد العزيز قد كح 
ه إىل عمر بن عبد العزيز الذي بعث إىل  مح دَّ يث أهل املدينة وقح حادِ ه أح نح مَّ ّلً ضح له يف ذلك كتاباً شامِ  بح ه وكتح رِ مْ أح 

 .(4)ه رِ فاتِ ن دح رتاً مِ فْ دح  أرضٍ  كلا 
 ابعني.حابة وفتاوى التا الصَّ  وكانت مزوجة بأقوالِ  ،ةبح وَّ ب ح ة وال مُ بوكانت هذه الكتابة غري مرتَّ 

 ب على األبواب:ت  رَ ين المُ دو  ثانياً: الت  
 رَّ هوا حنو ذلك، وهذا مح ع فاتَّ فح ن ْ ى وأح دح جْ ها على األبواب أح عح جحْ  ن العلماء أنَّ ة مِ نَّ السُّ  ةِ كتابح ون بِ ما تح رأى املهْ 

 ل:مبراحِ 
 هبا. لا قِ تح سْ د يح ء واحِ زْ ها وجُ مُّ ضُ يح  فٍ لَّ ؤح يف مُ  داألحاديث ذات املوضوع الواحِ  عُ لة األوىل: جحْ املرحح 

                                      

 باختصار. (4 ص)( تنوير الوالك 2

 اس حبديث عائشة.ن أعلم النا تابعية كانت مِ  :( عمرة بنت عبد الرحن األنصارية3

 .(1/76)له البن عبد الب ضْ بيان العلم وفح ابق وجامع ( املرجع السا 4
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ها إىل ضُ عْ ب ح  ة أبوابٍ دَّ عِ  عِ واحد، مع جحْ  ة يف بابٍ يَّ ة املوضوعِ دح حْ انية: جع األحاديث ذات الوِ لة الثا املرحح 
ن الثاِن رْ القح  فِ صح تح ين يف منْ دوِ هذا التَّ  وتَّ  ،عاً فْ ن ح  ما دة وأعح ر فائِ ها وكان هذا أكثح ما ضُ د يح ف واحِ لَّ ؤح بعض يف مُ 

ضافوا هم أح ة، ولكنَّ يث املرفوعح راً على األحادِ قاصِ  ن هذا المعُ كُ ي، ومل يح رِ هْ ة الزُّ قح ب ح ي طح لِ ة اليت تح قح ب ح اهلجري ويف الطَّ 
 ني.عِ ابِ تاوى التا ة وفح حابح الصَّ  إليها أقوالح 
 ف على هذا املنهج:لَّ ن أح ومَّ 
اد بن وحا  يح وسعيد بن أيب عروبةبح بيع بن صُ ة، وابن إسحاق ومالك بن أنس باملدينة، والرَّ جريج مبكَّ  ابن

ْيثمي بالشا ة، واألوزاعِ وري بالكوفح ة، وسفيان الثَّ رح صْ بالبح  ةمح لح سح  سان، وكانوا جيعاً يف عصر اوابن املبارك خبر  ام، وهح
 واحد.

 دوين:بالت   ديث  راد الحَ ثالثاً: إف  
 با أحاديث النَّ  ن اهلجرة إفرادح ة على رأس املائتني مِ مَّ ة فرأى بعض األئِ نَّ ر يف كتابة السُّ اهاً آخح اتِّ  ه العلماءُ اتَّ 

  َّف أبو داود ني، فألَّ عِ ابِ باع التا تْ ر أح صْ ر هذا االتاه يف عح وظهح  ،نيعِ ابِ ة والتا حابح ها عن أقوال الصَّ لح صْ ة وفح خاص
 داً.نح سْ ي الكويف مُ سِ بْ بن موسى العح  د اهللِ يْ ب ح داً، وعُ نح سْ ي مُ صرِ د البح هح رْ سح د بن مُ دَّ سح ف مُ داً، وألَّ نح سْ ي مُ سِ يالِ الطَّ 

اإلمام أحد رحه  ، ولكنَّ ةً دح ها فائِ مِّ عح ع املسانيد وأح سح وْ ن أح مِ  دا عح ده الذي ي ُ سنح د بن حنبل مُ ف اإلمام أحح وألَّ 
راً على ه مل يكن قاصِ سم هذا المع بأنَّ ن أتباع التابعني، واتَّ اهلجرة فهو مِ ن اهلل قد تويف بعد عشرين ومائتني مِ 

 األحاديثح  مفاهتصنَّ معوا يف مُ عيف، فجح ن والضَّ حيح والسح ز العلماء بني الصَّ حيح من األحاديث فلم مييِّ الصَّ 
 ة.فح لِ ها املختح بأنواعِ 

 حاديث:ن األَ يح م  ح  ين على الص  دو  ر الت  ص  رابعاً: قَ 
 ح اهللُ رح ن شح ة مح مح دِّ قح وكان يف مُ  ،هيح عن غريِ حِ يث الصَّ لحدِ ز لِ ين املميِّ دوِ ر وهو التَّ آخح  جٍ هْ إىل ن ح  ه العلماءُ اتَّ 

حيح ع الصَّ الامِ  )):اهحيح الذي مسا ه الصَّ ف كتابح نَّ د بن إمساعيل البخاري(( فصح ه لذلك ))اإلمام حممَّ رح دْ صح 
ها على بح ت َّ حيحة ورح ن األحاديث الصَّ مِ  ةً ريح كبِ   ةً بح سْ ع فيه نح (( جحح  هامِ يا ه وأح نِ نح اهلل وسُ  سولِ رح  مورِ ن أُ صر مِ املسند املختح 

صراً تابًا خمتح م كِ تُ عْ قال له: لو جحح  ه إسحاق بن راهويه إذْ خِ يْ شح  ةح بْ غح رح  هذا الكتاب ًّل يف تأليفِ ثِ ه متح قْ الفِ  أبوابِ 
 .(5)(( حيحع الصَّ الامِ  عِ ت يف جحْ ذْ خح أح ع ذلك يف قلب فح قح وح ف ح  ))قال:  بِّ النَّ  ةِ نَّ يح سُ حِ صح لِ 

ة  يَّ قِ ت بعد ذلك بح نح وِّ دح  ف كتاب ))صحيح اإلمام مسلم(( مثَّ ّله يف ذلك اإلمام مسلم بن الجاج فألَّ وتح 
 ة وهي: نَّ ب السُّ كتُ 

                                      

 .(1/88)اوي را دريب ال( تح 5
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وصحيح ابن خزمية، وغري سائي، وابن ماجه، وكذلك صحيح ابن حبان، مذي، والنَّ سنن أيب داود، والرتِّ 
 ذلك.

 ي.رِ جْ ث اهلِ الِ ن الثا رْ ة هو القح نَّ ين السُّ وِ دْ تح  صورِ هى عُ أزْ  وميكن القول بأنَّ 
 ي:ر  ج  ابع اله  يف بعد القرن الر  أل  مات الت  ساً: س  خام  
ة منها دح ل الفائِ وتعح  ةح نَّ تدم السُّ  قٍ رُ ة إىل طُ نَّ ع السُّ يف، وجحْ ألِ ابع اهلجري يف التَّ ه العلماء بعد القرن الرا اتَّ 

يب ذِ هْ ت ح  هوا حنوح ي وقبله، فوجَّ جرِ ث اهلِ الِ ت يف القرن الثا فح ن ِّ ب اليت صُ تُ ن الكُ ة مِ فادح يف حنو االستِ ألِ ه التَّ ، فاتَّ أتحا 
 أو نْي تاب ح كِ   يثح ع أحادِ باً تمح تُ فوا كُ نَّ صح ها، فح يبِ رِ يان غح ها وبح حِ رْ ها وشح طِ سْ ة املشهورة، أو بح يحح حِ الصَّ  بِ تُ صار الكُ واختِ 

 كام.حْ األح بِ  ةح قح لِّ عح املت ح  يثح حادِ ع األح ن جحح ومنهم مح  ،رثح كْ أح 
ة على  دح ائِ يث الزا حادِ ع األح ر لمْ يب، والبعض اآلخح هِ يب والرتَّ غِ يث الرتَّ حادِ ع أح هم حنو جحْ ه بعضُ كما اتَّ 

عادات بن األثري الكتب يد، وجع أبو السَّ يب املسانِ رتِ تح يحني على حِ يث الصَّ ي أحادِ دِ يْ مح ع الُ ة، فجمح نح ي َّ عح مُ  بٍ كتُ 
ة يف كتابه تَّ ين اهليثمي ما زاد على الكتب السِّ وجع نور الدِّ  ،ع األصول(ه )جامِ ة على األبواب يف كتابِ بح رت َّ ة مُ تَّ السِّ 

ني كتاباً يف  سِ يد على خحْ لكتب اليت تزِ ن ارة وغريها مِ شح ة واملسانيد العح تَّ يوطي الكتب السِّ وجع السُّ  ،د(وائِ ع الزَّ )جممح 
 ع الكبري(.ه )الامِ كتابِ 

ها أو حِ رْ ل وشح املسائِ  عضِ بح  طِ سْ ه يف بح رح وْ ص دح صِّ خح تح مُ  ي كلا دِّ ؤح ي ُ نا هذا ف ح تِ قْ  وح يف حىتَّ صنِ ة التَّ ركح ف حح قَّ وح ومل تت ح 
 .نيح مِ املسلِ  هورِ ن جُ هبا مِ رِّ قح وي ُ  ةح نَّ ي السُّ لِّ ا ُيح ها إىل غري ذلك ما صارِ ها واختِ يبِ ذِ هتح 

 األسئ َلة:
 ؟ ةفح رَّ ة املشح نَّ ين السُّ دوِ رات تح رِّ ب ح ما هي مُ  -1
 ؟ ةنَّ اس قبل السُّ ماد النا كان اعتِ   شيءٍ  على أيا  -2
 .يهْ ة الن َّ مح كْ ر حِ كْ ة مع ذِ تابح ي عن الكِ هْ على الن َّ  ر ما يدلُّ اذكُ  -3
 ؟ هعُ وافِ ن ودح ات اإلذْ ر بِّ ة الديث فما مُ كتابح بِ   با النَّ  نح أذِ  -4
 ؟ ضعارُ ع هذا التَّ فْ ة فهل ميكنك دح هي واإلذن بالكتابح ة النَّ لَّ ت أدِ ضح تعارح  -5
 ل.ج األوَّ ة، مع تفصيل القول عن املنهح نَّ ين السُّ وِ دْ ت يف تح عح بِ ج اليت اتُّ م عن املناهِ تكلَّ  -6
يف ذلك  تابٍ ل كِ م عن أوَّ لَّ كح ؟ تح  ثهواعِ ماته وبح قدِّ ؟ وما مُ  دوينبالتح  بويا مىت كان إفراد الديث النَّ  -7

 ؟ هفِ لِّ ؤح ه ومُ ر امسِ كْ مع ذِ 
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 يثد  لوم الحَ عُ يف ب  عر  الت  
ل على مِ تح شْ فيه يح  ثح حْ البح  يل له )علوم( بالمع؛ ألنَّ ا قِ وإمنَّ  ،لد واملسائِ واعِ م، وهو القح لْ ع عِ يث جحْ دِ لوم الح عُ 

ن يح والسح حِ الصَّ ق بِ لَّ عح ت ح ومنها ما ي ح  ،ننح ن السُّ يح مِ حِ الصَّ ق بِ لَّ عح ت ح جال، ومنها ما ي ح الرِّ ق بِ منها ما يتعلَّ  ،ةٍ ريح ثِ كح   لومٍ عُ 
 ق باملوضوع:لَّ عح ت ح يف، ومنها ما ي ح عِ والضَّ 

 ني:مح سْ م إىل قِ سِ وهو ينقح 
 ة.وايح يث رِ دِ م الح لْ عِ  -1
 ة.رايح يث دِ دِ م الح لْ عِ  -2
 ة:وايَ يث ر  د  م الحَ ل  اًل: ع  أو  
ها، فاظِ لْ ير أح ها وحترِ طِ بْ ها وضح تِ وايح ه ورِ عالِ فْ وأح   بِّ النَّ  والِ قْ أح  لِ قْ ل على ن ح مِ تح شْ م يح لْ ه عِ : بأنَّ (6)ه ابن األكفاِنفح رَّ عح 
 ة.فح أو صِ  يرٍ رِ قْ أو ت ح  لٍ عْ أو فِ  لٍ وْ ن ق ح مِ   با د إىل النَّ نِ سْ ما أُ  يق لكلا قِ ر الدَّ احملرَّ  لِ قْ يقوم على الن َّ  مٌ لْ فهو عِ 

 أي املختار.ني على الرَّ عِ ابِ ة والتا حابح إىل الصَّ  يفح ضِ ل ما أُ قْ ل على ن ح مِ تح شْ كما يح 
 ن العلوم.يث وغري ذلك مِ دِ و والح حْ ه والنَّ قْ ل الفِ مح شْ يف يح عرِ س يف التَّ نْ وقوله: )علم( جِ 

 القرآن.ن غري مِ   بُّ هبا النَّ  ظح فَّ لح اليت ت ح  :ه( أيقوالِ ل أح قْ )ن ح 
 ه فيها.باعِ نا باتِّ رْ مِ واليت أُ   رت عنهدح )وأفعاله( هي األمور اليت صح 

 ع إليه.مِ تح سْ ن يح إىل مح  اما ط التا بْ يحاً مع الضَّ حِ ّلً صح قْ ه ن ح لِ قْ ن ح ة ذلك(: بِ وايح )ورِ 
 .بِ رح عمال العح وافقاً الستِ ة مُ غة العربيَّ عاً لقانون اللُّ خاضِ يه وِ رْ فاظ(: بأن يكون ما ي ح لْ ير األح )وحترِ 

 فاته.يراته وصِ قرِ ه وتح عالُ فْ ه وأح ن حيث أقوالُ مِ   با وضوعه: هو ذات النَّ مح 
ه ه وأقوالِ داء به يف أفعالِ ة االقتِ يَّ يفِ يان كح وبح   با يف إىل النَّ ضِ ل ما أُ قْ ن اخلطأ يف ن ح اس مِ فائدته: االحرتِ 

 ه.فاتِ وصِ 
ن آيات ل مِ ح اجملمح ضِ تَّ وبه ي ح  ،كامحْ د األح واعِ ىن قح بْ فعليه ت ُ  ،ةدح ها فائِ ما عح وأح  ةً لح زِ نْ ف العلوم مح رح شْ ن أح له: هو مِ ضْ فح 
 يان.يان ما حيتاج منها إىل بح وبح  ،القرآن

 جابحةً استِ عبد العزيز  ة عمر بنّلفح وذلك يف خِ  ،ه (124هري )تد بن شهاب الزُّ ه: هو حممَّ نح وَّ ن دح ل مح أوَّ 
 ه.رِ ألمْ 

 :ةً رايَ يث د  د  م الحَ ل  ثانياً: ع  

                                      

 .هعِ رح ه ووح لمِ ة املعروف بعِ اسيَّ ولة العبا د قاضي قضاة الدَّ ( هو أبو حممَّ 6
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 يث.دِ ة الح رايح م دِ لْ يث، وعِ دِ لوم الح وعُ  ،يثدِ لح الح طح صْ م مُ لْ وعِ  ،يثدِ الح  صولِ م أُ لْ عِ  :ق عليهطلح ويُ 
روطهم، اة وشُ وا كامها، وحال الرُّ حْ واعها، وأح نْ روطها، وأح وشُ  ةِ وايح ة الرِّ يقح قِ ف منه حح رح عْ ي ُ  مٌ لْ ه: هو عِ يفُ تعرِ 

بول ث القح يْ ن حح مِ  يا ي واملروِ اوِ الرا  ة حبالِ فح رِّ د املعح واعِ ل على القح مِ تح شْ يح  مٌ لْ فهو عِ  ،ق هبالَّ عح ت ح ات وما ي ح يا املروِ  نافصْ وأح 
 .دا والرَّ 

 ذلك. أو غريِ  ةٍ أو إجازح  ماعٍ سح ل بِ ما حح يق التَّ رِ ة: هي أن تكون عن طح وايح روط الرِّ وشُ 
 وغري ذلك.يس، دلِ طاع والتَّ صال واالنقِ ن حيث االتِّ ة: أي مِ وايح أنواع الرِّ 

م،  هِ يقِ وثِ م تح دح م وعح هِ حِ رْ م أو جح هِ طِ بْ م وضح هِ تِ دالح ث عن عح حْ وذلك بالبح  دا ول والرَّ بُ ن حيث القح اة: مِ وا وحال الرُّ 
 م.فياهتِ م ووح هتِِ الدح وِ  يخِ وارِ م وتح هِ نِ ق مبواطِ لَّ عح ت ح ف به ما ي ح رح عْ كما ي ُ 

 ه.تِ وايح وعند رِ  ثِ حْ ل البح وا هبا عند حتمُّ زمُ هم: أي اليت التح روطُ وشُ 
 ني.عِ ابِ ة والتا حابح ن الصَّ ه مِ أو غريِ   با ة إىل النَّ ضافح ن حيث كوّنا مُ ات: مِ يا صناف املروِ وأح 
 صولِ أُ ة كح وايح رِ  يثِ دِ م الح لِ عْ ن األحاديث، واملردود غري املقبول، وهو لِ ه مِ بِ  ة املقبول املعمولِ فح رِ عْ ته: مح دح فائِ 

 ه.قْ الفِ  ملْ عِ ة لِ بح سْ النِّ ه بِ قْ الفِ 
قال: ف، فيُ قا وح د أو الت َّ ن حيث القبول والرَّ د أو املنت مِ نح أو السَّ  ،ياوي واملروِ الرا  ث عن أحوالِ حْ ه: البح وضوعُ مح 

 يف اإلسناد.عِ اإلسناد، وهذا الديث ضح يح حِ هذا الديث صح 
 شريع.اِن للتَّ فة اليت هي األصل الثا رَّ املشح ة نَّ السُّ ق بِ لَّ عح ت ح ه ي ح ف العلوم؛ ألنَّ ن أشرح م مِ لْ  هذا العِ بح تح عْ له: ي ُ ضْ فح 
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 ديث:م الحَ ل  شأة ع  نَ 
ين العلماء له دوِ يث وتح دِ ع الح ع جحْ بُّ تح تح وبِ  ،هريد بن شهاب الزُّ م هو حممَّ لْ هذا العِ  عح واضِ  أنَّ  ر العلماءُ ذكح 

ون رَّ حح ويتح  صا عن النَّ  شونح تِّ فح عليهم، فقد كانوا ي ُ حابة رضوان اهلل ر الصَّ صْ منذ عح  ةٌ وجودح م مح لْ هذا العِ  صولح أُ   أنَّ نيَّ تب ح 
 بات.ثْ األح  دولِ ة العُ وايح  رِ لون إالا بح قْ ة فّل ي ح وايح عن الرِّ 

ث ويقول: قال فجعل حيدِّ  ي إىل ابن عباس وِ دح ري العح شِ ه عن جماهد قال: جاء بح دِ نح سح م بِ فقد روى مسلِ 
 ،ييثِ ع لدِ مح سْ اس مايل ال أراك تح عبا  ر إليه، فقال: يا ابنح ظُ نْ ه وال ي ح يثِ ن لدِ ذح أْ ل ابن عباس ال يح عح فجح   رسول اهلل

  اهلل ّلً يقول: قال رسولُ جُ عنا رح إذا مسحِ  ةً رَّ ا مح نا ا كُ اس: إنا ؟ فقال ابن عبا  عمح سْ وال تح   اهلل ثك عن رسولِ دِّ حح أُ 
ف. )رواه رِ عْ  ما ن ح اس إالا ن النا ذ مِ خُ أْ مل نح  لولح والذَّ  بح عْ الصَّ  اسُ ب النا ا ركِ ما فلح  ،ناآذانِ بِ وأْصغحينا إليه نا صارُ بْ ه أح تْ رح دح تح اب ْ 

 مسلم(.
 بح عْ الصَّ  اسُ النا  بح كِ رح  ))ي وقوله:ي واملروِ اوِ م عن حال الرا هِ حابة وحبثِ ياط الصَّ ى احتِ دح  مح نيِّ ب ح ي ُ  فهذا حديثٌ 

ل هْ لول السَّ ر املرغوب عنه، والذَّ سْ ب: العُ عْ والصَّ ، ما ذح د ويُ مح ا حيُْ ما  كٍ لح سْ مح  كلَّ   اسُ ك النا لح سح  :(( أي لولوالذَّ 
ب ذِ الكح  هورِ لكن بعد ظُ  ا،هبِ  ن جاءح لوّنا مَّ قبح ويح  ةٍ وايح رِ  لا كُ عون لِ مح سْ ب يح ذِ هور الكح ظُ  لح بْ املرغوب فيه، فقد كانوا ق ح 

 ة.قح والث ِّ  لِ دْ العح  ةح وايح  رِ إالا  لونح بح قْ ون فّل ي ح رَّ حح تح صاروا ي ح 
تون بَّ ثح تح وان اهلل عليهم، فكانوا ي ح ضْ ة رِ حابح د الصَّ هْ ي كان منذ عح اوِ الرا  ث عن حالِ حْ ة والبح وايح الرِّ ت يف بُّ ثح تَّ فال

 رهتا.كْ نُ ه لِ تِ وايح يف رِ  نح عِ د طُ ة قح حابح ن الصَّ داً مِ حح أح  ى، وليس معىن ذلك أنَّ وح رْ ما ي ُ  دونح قُ ن ْ وي ح 
ة نح ت ْ ت الفِ عح ق ح ا وح عن اإلسناد فلما  سألونح يكونوا يح ريين: مل هم كما قال ابن سِ دح عْ ن ب ح ولكن ذلك كان فيمح 

ة مح دِّ قح (( )مُ  ذ منهمخح ؤْ فّل ي ُ  عِ دح البِ  لِ هْ ر إىل أح ظح نْ وي ُ  ،همنْ ذ مِ خح ؤْ ي ُ ف ح  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ ر إىل أح ظح نْ ي ُ ف ح  ،كمجالح وا لنا رِ مسحا  ))قالوا:
 يح مسلم(.حِ صح 

ذلك  ه، لكنَّ اعِ ومسح  يثِ ة الدِ وايح ة رِ دايح بِ ت كان منذ بُّ ثح التَّ  بلح ة وطح وايح ي عن الرِّ رِّ حح التَّ  وميكن القول بأنَّ 
 ب.تُ ه يف الكُ ينِ وِ دْ يث وتح دِ الح  عِ ة عند جحْ هاب خاصَّ شِ  ابنِ  نِ مح د يف زح كَّ أح ي قد زاد وتح رِّ حح التَّ 
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 يثد  فات في علوم الحَ ن  صَ المُ  أهم  
ر يف  مْ ل األح ه أوَّ لِ سائِ مح  عضُ ت بح دح جِ ة، ولكن وُ لا قِ تح سْ كتب مُ   داء يفتِ م ابْ لْ ل هذا العِ سائِ لماء مح ن العُ وِّ دح مل يُ 

ة سبح هو بالنِّ  ه كمالِ سائِ ي بعض مح ذِ مِ ب الرتِّ ت كتُ نح مَّ ضح ي، كما تح عِ افِ إلمام الشا م لِ واألا  ةسالح خرى، مثل الرِّ أُ  بٍ كتُ 
 ل منها:املسائِ  ل فيه بعضح حيح( تناوح ع الصَّ ه )الامِ تابِ ر كِ ع يف آخِ قح ري(( الذي ي ح غِ ل الصَّ لح كتاب ))العِ لِ 

والديث السن والغريب  ،ل واألداءما حح ة باملعىن، وآداب التَّ وايح اة، والرِّ وا ب الرُّ راتِ عديل، ومح الرح والتَّ 
 لا قِ تح سْ هم بعد ذلك كتباً تح ف بعضُ لَّ أح ة فح جربح التَّ  هن هذفاد العلماء مِ سائل هذا العلم، استح ن مح ل، وغري ذلك مِ واملرسح 

 ن هذه الكتب:ض املوضوعات مِ عْ ب ح بِ 
 ه .360 سنة د الرامهرمزي املتوّفَّ فه أبو حممَّ ي، صنَّ ي والواعِ اوِ ل بني الرا ث الفاصِ احملدِّ  -1
ه ، 464ه أبو بكر أحد بن علي اخلطيب البغدادي املتوّف سنة فح ن َّ ة، صح وايح الكفاية يف علم الرِّ  -2

 د وآداب.واعِ ن قح مِ  ةوايح الرِّ ق بِ لَّ عح ت ح ما ي ح  جع فيه كلا 
ه ، 544صب املتوّف سنة حيماع، للقاضي عياض بن موسى الة والسَّ وايح الرِّ  صولِ اإلملام يف أُ  -3

 يث منها:دِ الح  ة ألنواع علومِ عح فات جامِ صنَّ فت بعد ذلك مُ نا وصُ 
هرزوري نزيل ّلح الشَّ فه أبو عمرو عثمان بن الصَّ ّلح، صنَّ ة ابن الصَّ مح دِّ علوم الديث املشهور مبقح  -4

 ري.يسِ يب والتَّ قرِ ي يف كتابه التَّ وِ وح ره اإلمام الن َّ صح هذا الكتاب اختح و  ،ه 643 سنة ق املتوّفَّ شْ مح دِ 
يد فِ ع ومُ وهو شرح واسِ  ،يوطيين السا ي، لإلمام جّلل الدِّ ووِ يب النَّ رِ قْ ح ت ح رْ شح  اوييب الرا رِ دْ تح  -5

 ي.ووِ ري لإلمام النَّ يسِ يب والتَّ قرِ كتاب التَّ لِ 
 ه .1182د بن إمساعيل املتوّف سنة عاِن حممَّ نْ يح األفكار للصَّ وضِ تح  -6
 ه .1332ين القامسي املتوّف سنة د جال الدِّ ة حممَّ مح ّلا لعح يث لِ حدِ د التَّ قواعِ  -7

 األسئ َلة:
 ؟ هاسامُ قْ ؟ وما أح  يت بذلكمسِّ  ؟ ومِلح  يثلوم الدِ ما معىن عُ  -1
ل له وأوَّ ضْ وضوعه، وفح م، ومح لْ ة هذا العِ دح ح فائِ ضِّ يف، وح عرِ ح التَّ ؟ اشرح  ةوايح يث رِ دِ م الح لْ يف عِ عرِ ما تح  -2

 نه.وَّ ن دح مح 
؟ وما  هاواعُ نْ ؟ وما أح  ةوايح ؟ وما شروط الرِّ  خرى؟ وما أمساؤه األُ  ةرايح يث دِ دِ م الح لْ ىن عِ عْ ما مح  -3

 ؟ اتيا ناف املروِ صْ أح وبِ  واةالرا  املقصود حبالِ 
 ؟ هلُ ضْ ؟ وما فح  هوضوعُ ؟ وما مح  ةرايح يث دِ م الدِ لْ ة عِ دح ما فائِ  -4
 ح ذلك.ضِّ وح  ،ةمَّ ئِ األح  ضِ عْ ب ح فات لِ نَّ صح م يف مُ ل هذا العلْ سائِ رت مح هح ظح  -5
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 ًة.رايح يث دِ م الدِ لْ أة عِ شْ يل عن نح فصِ م بالتح تكلَّ  -6
 .يث إجاالً م الدِ لْ عة لعِ فات الامِ م عن املصنح تكلَّ  -7
 .هصراتِ ه وخمتح روحِ ر شُ كْ ّلح( مع ذِ ة ابن الصح مح دِّ قح عن كتاب )مُ  ل القولح صِّ فح  -8
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 يثد  لوم الحَ حات في عُ لَ طَ ص  المُ 
 لحات:طَ ص  المُ 
ض، عْ ب ح ها عن ضح عْ ز ب ح ها ملعاٍن متيِّ على وضعْ  الديثِ  فق علماءُ ة اتَّ خمصوصح  ألفاظٌ  :وهي ،لحطح صْ ع مُ جحْ 

فاظ منها: لْ ض األح عْ ب ح يث لِ دِ الح  مال علماءِ عْ ر استِ ثُ ها، فقد كح ضِ عْ ر ب ح كْ بينها عند ذِ  باسٌ ث التِ حبيث ال حيدُ 
ْسِندنح ة، املنت، السَّ نَّ ر، السُّ ثح يث، اخلب، األح الدِ 

ُ
 يل ذلك فيما يلي:فصِ ون، وتح ح النا تْ فح د بِ ون، املسنح ر النا سْ كح بِ  د، امل

 يث:الحد   -1
 دمي.القح  دا ة: ضِ غح اللَّ يف 

 ب:ذاهِ ة مح يفه على ثّلثح لف العلماء يف تعرِ ّلح: فقد اختح ويف االصطِ 
م كون الّلا اخلاء وسُ  بكسرِ  -ة يَّ قِ لْ ة خِ فح أو صِ  ،يرٍ رِ قْ أو ت ح  لٍ عْ أو فِ  لٍ وْ ن ق ح مِ   بِّ إىل النَّ  يفح ضِ ه ما أُ أوهلا: أنَّ 

يف هو املختار عند عرِ وهذا التَّ  ،يعِ ابِ حايب أو التا يف إىل الصَّ ضِ أُ أو  -م اخلاء والّلا  ما ضح بِ  -ة يَّ قِ لُ أو خُ  -
 المهور.

 ل: مح شْ وهو يح 
 . با يف إىل النَّ ضِ املرفوع: وهو ما أُ  -1
 إليه قواًل. دح نِ سْ حايب وأُ يف إىل الصَّ ضِ املوقوف: وهو ما أُ  -2
 ي.عِ ابِ إىل التا  يفح ضِ املقطوع: وهو ما أُ  -3
ل خُ دْ ة، فّل يح يَّ قِ لُ ة أو خُ يَّ قِ لْ ة خِ فح ير أو صِ رِ قْ أو ت ح  لٍ عْ أو فِ  لٍ وْ ن ق ح ة مِ خاصَّ   با النَّ  يف إىلضِ ه ما أُ يها: أنَّ ثانِ 

 فيه املوقوف وال املقطوع.
ن اً باملرفوع مِ ب يكون املذهب خاصا ، وعلى هذا املذهح لٍ عْ أو فِ  لٍ وْ ن ق ح مِ   با يف إىل النَّ ضِ ه ما أُ ثها: أنَّ ثالِ 

 .نا يح واملشهور عند أهل الفح حِ ل هو الصَّ ب األوَّ واملذهح  ،فاتيرات والصِّ قرِ دون التَّ األقوال واألفعال فقط 
يقول:    اهللِ  رسولح  يقول، أو أنَّ   اهللِ  سولح ت رح عْ أو مسحِ   يث: قالدِ ي الح ل راوِ وْ ق ح  ):لوْ ومثال القح 

 كذا(.
كذا، أو كان    اهللِ  سولُ رح  لح عح أو ف ح  ،ل كذاعح فْ ي ح   اهللِ  ولح سُ ت رح يْ أح يث: رح دِ لحح ي لِ اوِ ل الرا وْ ق ح  ):لعْ ثال الفِ ومِ 

وى على كان إذا استح    اهلل رسولح  أنَّ رضي اهلل عنهما ي عن ابن عمر وِ ما رُ  :هثالُ ل كذا، ومِ عح فْ ي ح   اهللِ  سولُ رح 
خرف اآلية: )الزُّ  َّ ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّ قال: ّلثاً مثَّ ثح  رح ب َّ كح   رٍ فح جاً إىل سح ه خارِ بعريِ 
 ذي(.مِ ، والديث رواه مسلم والرتِّ 13
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ه ولكن تِ رح ضْ ل يف حح عح فْ ره، أو ال ي ُ كِ نْ ت عليه وال ي ُ كُ سْ يح ف ح   سولِ الرَّ  ةِ رح ضْ يف حح  ءُ يْ الشَّ  لح عح فْ أن ي ُ  )):قريروالتَّ 
ثال وقد سبق مِ   هتِ دح على مائِ  با ل الضَّ كْ أح  :ره(( ومثال ذلككِ نْ ت ومل ي ُ كح سح   مثا يق بنيِّ رِ ه عن طح مُ لْ ل إليه عِ صح وح 

 .- سر اخلاءكح بِ  -ة يَّ قِ فة اخلِلْ ثال الصِّ وكذلك مِ  - م اخلاءضح بِ  -ة يَّ ة اخلُُلقِ فح الصِّ 
 اخلب: -2

 أخبار. :عهوجحْ  ،بأغة: النَّ يف اللُّ 
 : والٍ قْ ة أح ّلثح ّلح على ثح ويف االصطِ 

 واملقطوع. ،واملوقوفقان على املرفوع، لح طْ يُ ي، ف ح ّلحِ يث مبعناه االصطِ دِ لحح ف لِ رادِ ه مُ أنَّ  (أ)
 ه.ريِْ  ما جاء عن غح واخلبح   بِّ يث ما جاء عن النَّ ر له، فالدِ غايِ ه مُ أنَّ  (ب)
 ه. ما جاء عنه وعن غريِ واخلبح   با يث ما جاء عن النَّ منه، فالدِ  ما ه أعح أنَّ  (ج)
 ر:األثح  -3

 ء.يْ ة الشَّ يَّ قِ : بح لغةً 
 : نْي لح وْ ّلحاً على ق ح طِ واصْ 

 ني.عِ ابِ حابة والتا ن الصَّ ه مِ وإىل غريِ   بِّ إىل النَّ  يفح ضِ ل ما أُ مح شْ يح يث، ف ح دِ لحح ف لِ رادِ ه مُ أنَّ  (أ)
 ني.عِ ابِ ة أو التا حابح إىل الصَّ  يفح ضِ مبا أُ  وقيل هو خاص   (ب)
 د:نح السَّ  -4

على  اظ عليه يف الكمماد الفا العتِ  ؛بذلك يح ومسِّ  ،دمح تح عْ د، أي مُ نح سح  ّلنٌ م: فُ هلِ وْ ن ق ح د مِ مح غة: املعتح يف اللُّ 
 فاً إىل غري ذلك.عْ أو ضح  ةً حَّ يث صِ دِ الح 

 إىل املنت. ليق املوصِ رِ ّلحاً: هو الطَّ واصطِ 
 د.نح ته إليه، وقيل: هو مبعىن السَّ ه وإضافح لِ يث إىل قائِ دِ ع الح فْ اإلسناد: رح 

 ه ما يلي:راد بِ ق ويُ لح طْ ون يُ املسنحد: بفتح النا 
 تهاه.نْ إىل مُ ه لِ ن أوَّ ه مِ دُ نح ل سح صح الديث الذي اتَّ  (أ)
 د.حْْ د أح سنح كمُ   ى،دح على حِ  صحايبي  يث كلا ت فيه أحادِ رح كِ الكتاب الذي ُذ  (ب)
 راد به اإلسناد.ه يُ أنَّ  (ج)

أو  ،هاً قْ وفِ  ةً غح يث لُ سواء أكان عاملاً بالدِ  ،هه إىل شيوخِ ي الديث بإسنادِ وِ رْ ن ي ح ون هو مح سر النُّ كح ِند: بِ املسْ 
 ته.وايح د رِ  جمرَّ ليس له إالا 

 املنت: -5
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ة مح صْ ع عن وح فِ تح رْ ه ي ح يث؛ ألنَّ دِ  الح نْت يف مح  لح مِ عْ ت ُ ، واسْ تونٌ مُ  :والمع ،رضن األب مِ لْ ع الصا فِ ة هو املرتح غح يف اللُّ 
 .ّللٌ ق إليه اختِ رَّ طح تح ال ي ح  مٌ ه حمكح صان أو ألنَّ قْ الن ُّ 

 .يثِ دِ الح  فاظِ لْ ن أح د مِ نح ة السَّ ي إليه غايح هِ تح نْ ما ي ح  :نيثِ ّلح احملدِّ ويف اصطِ 
 ث:احملدِّ  -6

د ْحح د أح نح سْ ومُ  بح تُ ع الكُ ن املتون، ومسحِ رياً مِ دداً كبِ عح  ظح فِ وحح  ،جالمساء الرِّ ل وأح لح والعِ  يدح سانِ ف األح رح ن عح هو مح 
 يد.واملسانِ  ،فياتل، والوح لح م يف العِ يوخ، وتكلَّ باِن، ودار على الشُّ م الطَّ جح عْ ي ومُ قِ هح ي ْ ن الب ح نح وسُ 

 ظ:الافِ  -7
فاً ث فيكون عارِ دِّ ن احملح ة مِ جح رح وقال البعض: هو أعلى دح  ،ن العلماءث عند كثري مِ دِّ حح لمُ ف لِ رادِ قيل: هو مُ 

 ه.ظِ فْ ة على حِ فح ل املعرِ هْ ع أح ْجح ظ ما أح يدها حيفح زاً ألسانِ ها ميِّ رقِ طُ رياً بِ صِ بح   ن رسول اهللنح سُ بِ 
 م:الاكِ  -8

 يث.حادِ يع األح مِ ماً بح لْ عِ  حاطح ن أح هو مح 
 ل:ثْ رياً مِ لماء كثِ لها العُ مِ عْ ت ح سْ موز اليت يح الرُّ  -9

 موزٍ رون منها على رُ صِ تح قْ راّنا وي ح وح ر دح ثُ كْ ثون بعض الكلمات اليت يح ر احملدِّ صِ )ثنا( و )نا( و )أنا(، َيتح 
 )أنا(. رون )أخبنا( إىلصِ وَيتح  ،فوا الثاء فقالوا: )نا(ذح ورمبا حح  ،ثنا( إىل )ثنا(رون )حدَّ صِ تح خْ فيح 

 ل:وا حح حاء التَّ  -10
 ن إسنادٍ ر مِ ثح يث أكْ دِ لحح ه لِ إذا كان عندح  ثح دِّ احملح  ل، وذلك أنَّ وُّ حح ن التَّ ة مِ أخوذح ة، مح دح ة املفرح لح الاء املهمح )ح( 

د نح أ سح رح قْ وي ح  لوا حح ر )حا( التَّ كُ ذْ ه يح ه اإلسنادان فإنَّ عندح  يقِ تح لْ ي ح  ر عند راوٍ إىل إسناد آخح  ن إسنادٍ ل مِ قِ تح نْ يد أن ي ح رِ ويُ 
 ه، هذا هو املشهور.دح عْ يث ب ح دِ الح 

 ،ثن أبو كمال الحدريدَّ حح  ))م رحه اهلل قال:لإلمام مسلِ  ّلةِ ع الصَّ واضِ د ومح ه: يف كتاب املساجِ مثالُ 
 ،ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال: حدثنا أبو معاذثنا األعمش )ح( قال: وحدَّ حدَّ  ،ثنا عبد الواحدحدَّ 

ض رْ يف األح  عح ضِ د وُ جِ سْ مح  يمي عن أبيه عن أيب ذر قال: قلت: يا رسول اهلل: أيا مِ عن إبراهيم التَّ  ،عن األعمش
، ةً نح سح  ؟ قال: أربعونح  ماهُ (، قلت: كم بين ح  ىصح قْ د األح املسجِ  )؟ قال:(، قلت: مث أيا  رامد الح املسجِ  )؟ قال: الً وَّ أح 

 ((. دجِ سْ فهو مح  ،لا صح فح  ّلةح الصَّ  تح كْ رح دْ وأينما أح 
ن يْ ّل اإلسنادح ي كِ قِ تح لْ له، وي ح وصِ ر يُ آخح  دٍ نح سح ه عن األعمش، وبِ دِ نح سح م هذا الديث بِ سلِ ى اإلمام مُ قَّ فقد تلح 

ة طح قْ ن ن ُ د مِ نح ل السَّ مح كْ ل وأح وا حح ًّل أتى حباء التَّ ًّل والثاِن كامِ ل كامِ وَّ د األح نح ر السَّ كُ ذْ أن يح  لح ش، فبدح مح عْ عند األح 
 وهي األعمش. ،قاءِ االلتِ 
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 ة اإلسناد:راءح ني يف قِ ثِ ة احملدَّ عادح  -11
ئ أن لقارِ ي لِ غِ بح نْ وي ح  ،طا جال اإلسناد يف اخلح )قال( وحنوه بني رِ  فِ يث حبذْ الدِ  لِ هْ ة أح ت عادح رح جح ي: ووِ قال النَّ 

ك فّلن(، بح خْ قيل: )أح  ّلنٍ على فُ  قولون: قُرِئح يح ّلن ف ح ك فُ بح خْ أح  ئ على فّلنٍ رِ ظ هبا، وإذا كان يف الكتاب، قُ فح لْ ي ح 
ظ هبا فِ لْ وي ح  طا فون إحداها يف اخلح م حيذِ فإّنَّ  ) ،( عبثنا صاحل قال: قال الشَّ دَّ حح  )ه:مة قال: كقولِ لِ رت كح وإذا تكرَّ 

 ق.ابِ ق ذلك على املثال السا بِّ طح ئ( ونُ القارِ 
وعند قراءتنا للحديث نقول: قال  ،ثن )فّلن(دَّ ه: حح لِ وْ قح بِ  يثح فاإلمام مسلم وكذلك البخاري يبتدئ الدِ 

البخاري يف كتابه الصحيح: حدثنا فّلن، وهناك كما يف الرواية السابقة، أقول قال اإلمام مسلم بن الجاج: 
حدثن أبو كامل الحدري، وقد حذف )قال( بني الراوي األول وهو أبو كامل الحدري وعبد الواحد وعند 

حدثن أو كامل الحدري )قال(: حدثنا عبد الواحد. )قال(: حدثنا األعمش،  قراءيت أقول: قال مسلم:
 و)قال( هذه تنطق لفظاً ولو مل تكتب خطاً.

 م:زْ ة الح يغح صِ  -12
يف، وإمنا تقول: عِ ضْ ة تح يغح ه صِ هذِ فح  ،هولجْ لمح ل لِ عْ ناء الفِ بِ ر بِ كِ أو ُذ  يح وِ ل رُ قُ يح ال ت ح حِ ة حديث صح وايح عند رِ 

غ يح ن، وصِ يح أو السح حِ لصَّ ة لِ وضوعح مح  غ الزمِ يح صِ  )ب:ي يف شرح املهذَّ ووِ ه، قال النَّ لح عح كذا أو ف ح    قال رسول اهلل
، حا  فيما صح ق إالا لح طْ ي أن تُ غِ بح نْ فّل ي ح  ،ه عن املضاف إليهتح حَّ ي صِ ضِ تح قْ ت ح  الزمِ  ةح يغح صِ  ا، وذلك أنَّ واهُ سِ يض لِ مرِ التَّ 

 ب عليه.يف معىن الكاذِ  يكون اإلنسانُ  فح وإالا 
د عن يْ وهذا حح  ،(ّلنٌ ى فُ وح عيف )قال ورح ويف الضَّ  ،اءم الرا ضح عنه( بِ  يح ُروِ  )حيح ال نقول:وكذلك يف الصَّ 

 .(7)(  وابالصَّ 
 )أو كما قال(: -13

ه: ))أو  بح قِ أن يقول عح  كا ها على الشَّ أح رح قح ف ح  ةظح فْ ه عليه لح بح تح يث إذا اشْ ئ الدِ اوي وقارِ ي للرا غِ ووي: ينبح قال النَّ 
ن مِ  يبٌ رِ أو قح   هلُ وْ ، أي هذا ق ح (8)( أو كما قال )ه:ن روى باملعىن أن يقول بعدح مح ب لِ حح تح سْ وكذا يُ  ،كما قال((

 ه.لِ وْ ق ح 
 سئ َلة:األ
 ؟ يثدِ الح  لومِ ة يف عُ دح الوارِ  لحاتِ ما املراد باملصطح  -1
 ؟ ؟ وما معىن اخلبح  ّلحاً واصطِ  غةً يث لُ دِ ما معىن الح  -2

                                      

 صار.باختِ  (210ص )ي للقامِس التَّحديث ( قواعد 7

 صار.باختِ  (210ص )ي حديث للقامِس ( قواعد التَّ 8
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 ؟ ّلحاً واصطِ  د لغةً نح ما معىن السَّ  -3
 .هارِ سْ كح د بِ ون واملسنِ ح النا تْ فح د بِ ح الفرق بني املسنح ضِّ وح  -4
 ؟ ي بذلكمسِّ  ؟ ومِلح  ما معىن املنت -5
 ؟  مث والاكِ ما الفرق بني احملدِّ  -6
 ها.حْ ضِّ د منها )أنا(، )ح( وح نح ر السَّ كْ يث عند ذِ لماء الدِ لها عُ مِ عْ ت ح سْ موز يح هناك رُ  -7
 ؟ يثثن( فكيف نقرأ حنن الدِ ثنا( أو )حدَّ دَّ يث بقوهلم: )حح حادِ ة األح مَّ ئِ دئ األح تح بْ ي ح  -8
أو أيا  ؟ يحنيحِ يث يف الصَّ دِ ة حح راءح قِ يح لِ حِ يق الصَّ رِ ؟ وما هو الطَّ  مغ الزْ يح ف عن صِ رِ عْ ماذا ت ح  -9

 ؟ يححِ يث صح دِ حح 
 ؟  عليهنيَّ عح ت ح ؟ ماذا ي ح  منها شيئاً أم ال رح ه هل غحي َّ يف ألفاظِ  يثاً وهو شاك  دِ ص حح خْ رأ شح إذا قح  -10
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 ة:مَ قد  مُ 
ن ذلك كان ة، ومِ مانح أح  هم بكلا ميه إىل األجيال بعدح قدِ م وتح هِ راثِ تُ  يلِ بِ يف سح  دٍ هْ جُ  لماء اإلسّلم كلَّ ل عُ ذح بح 

ها يث وغريِ ة يف الدِ تَّ ب السِّ اة الكتُ وا رُ م لِ جِ رتح اليت ت ُ  بِ تُ يف الكُ ألِ تح وا بِ مُّ فاهتح  يثِ دِ اة الح وا ورُ  جالِ الرِّ  يخِ تارِ بِ  ممامهاهتِ 
يس فيها،  درِ م أو التَّ لْ ب العِ لح طح لوا إليها لِ حح لدان اليت رح ر البُ كْ ة، مع ذِ دح الوِ  يخِ وتارِ  يلٍ دِ عْ وت ح  حٍ رْ ن جح واهلم مِ حْ  أح نيِّ ب ح وت ُ 

 ة إىل غري ذلك.يَّ ماعِ م االجتِ حواهلِ م وأح راّنِ قْ م وأح هتِ ذح ّلمِ م وتح هِ يوخِ ر شُ كْ ذِ وا بِ ما كما اهتح 
ر كْ ه على ذِ تابِ ر يف كِ صح ن اقتح ماء مح لح ن العُ مِ م هلم، فح جح رْ ت ح لمُ ة لِ سبح النِّ ًا بِ جًا خاصا هح ن ْ ف مح نِّ صح مُ  ك كلا وسلح 

ة، نح ي َّ عح ب مُ اة كتُ وا رُ م لِ ن ترجح هم، ومنهم مح ني وأتباعِ عِ ابِ ة والتا حابح لصَّ يف كتابه لِ  مح جح رْ ن ت ح ط، ومنهم مح قح ة ف ح حابح الصَّ 
 عفاء.قات والضُّ ع بني الثِّ ن جحح ومنهم مح  ،قات فقطلثِّ جة لِ ه على الرتَّ ر يف كتابِ صح تح ن اق ْ نهم مح ومِ 

ط األمساء بْ ضح بِ  رت الكتب اليت هتتما هح وظح  ،نيعفاء واجملروحِ ر الضُّ كْ يفه على ذِ ن اقتصر يف تصنِ وهناك مح 
ماء الكتب لح ف العُ نَّ س صح رن اخلامِ ر القح ه، ويف أواخِ شابُ عند التَّ  باسح االلتِ  ف، وهي اليت تنِفيلِ لف واملختح وبيان املؤتح 

 فات.نَّ ن املصح ساب، إىل غري ذلك مِ نْ ر األح كْ ذِ بِ  ما اليت هتتح 
 ريُ ل: ))خح القائِ  يا بوِ النَّ  صا ما جاء به النَّ قاً لِ فْ بقات وح إىل طح  جالِ يم الرِّ م إىل تقسِ هِ يفِ فون يف تصنِ لِّ ومييل املؤح 

 وّنم(( رواه البخاري.لُ مث الذين ي ح  ،موّنح لُ مث الذين ي ح  ،ِنرْ القرون ق ح 
 م.ف على حروف املعجح لَّ يف فأح صنِ ر يف التَّ كاً آخح لح سْ ك مح ن سلح ومنهم مح 

 ما تح هْ م، فهو ي ح مح ل واألُ وح لدُّ ث لِ ع والوادِ قائِ ر الوح كْ على ذِ يخ الذي يقوم ارِ ف عن التا لِ َيتح  جالِ الرِّ  يخِ م تارِ لْ وعِ 
 ه.وفاتِ بِ  هاءً ه وانتِ دِ داء مبولِ ابتِ  لٍ جُ رح  كلا   ياةِ ة حح دراسح بِ  جالِ يخ الرِّ م تارِ لْ عِ  ما تح هْ ة، بينما ي ح ارَييَّ األحداث التا بِ 
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 يث:د  الحَ  جال  م ر  ل  يف بع  عر  أواًل: الت  
 .دا بول والرَّ ن حيث القح مِ  يثِ دِ واة الح وال رُ حْ أح ه بِ  فُ رح عْ ي ح  مٌ لْ هو عِ 
 ل.د واملسائِ واعِ م: هو القح لْ فالعِ 

 اة.وا ن الرُّ ن املردود مِ مِ  ة املقبولِ فح رِ عْ ب عليها مح تَّ رح ت ح اة: هي اليت ي ح وا وأحوال الرُّ 
 وع هذا العلم: وضُ مَ 
 ب؛ ألنَّ يًا على الغالِ رْ يث جح دِ الح  جالِ م رِ لْ عِ ي بِ ها، ومسِّ دا ه أو رح تِ وايح بول رِ ن حيث قح اوي مِ وعه: الرا وضُ مح 

 ل واملرأة.جُ ك فيها الرَّ رتحِ شْ ة يح وايح  فالرِّ ساء، وإالا ن النِّ ر مِ ثح كْ ة أح وايح الرِّ بِ  جالِ الرِّ  مامح اهتِ 
 ةِ وايح الرِّ  قبولُ يز مح ها والوقوف عليها ميِّ تِ فح اة اليت مبعرِ وا ن أحوال الرُّ م مِ لْ هذا العِ  ةح مادَّ  العلماءُ  دا مح مداده: استح استِ 

 ها.ردودِ ن مح مِ 
 م:ل  ة هذا الع  دَ فائ  
 ها:هحِّ ن أح ومِ ، ةيدح دِ م عح لْ د هذا العِ فوائِ 
 مساء والكىن واأللقاب.ة األح فح رِ عْ مح  -1
 اة.وا ط بني الرُّ لْ س واخلح بْ ب اللَّ نَّ جح تح شابه وبذلك ن ح ف واملتح لِ ف واملختح لِ ق واملفرتق واملؤتح فِ معرفة املتَّ  -2
ة اإلرسال فح رِ عْ ن مح مِ  عح لِ ن املطَّ قات، وذلك ميكِ بح ّلت والطَّ حح طان والرَّ وْ يات واألح فح يد والوح ة املوالِ فح رِ عْ مح  -3

ة فح ل، ومبعرِ سح رْ يث الذي رواه مُ دِ الح  يد أنَّ فِ حابياً يُ اً وليس صح يا عِ ي تابِ اوِ ن الرا وْ ة كح فح رِ عْ مح طاع، فح واالنقِ 
 ع.طِ قح ن ْ مُ  يثح الدِ  يد أنَّ فِ قاء يُ م اللِّ دح ا مع عح ِه عاصرُ  أو تح نْي ي ح اوِ ر الرا عاصُ م تح دح عح 

ومن فوائد معرفة الثقات واجملروحني وصفات الرجال اليت من خّلهلا ميكن الكم على الديث  -4
 صحة وضعفاً.

 جال:ة في الر  فَ ن   صَ الكتب المُ  ثانياً: أهم  
 ة:حابَ الص  يف ب  عر  ة في الت  فَ ن   صَ ب المُ تُ الكُ  (أ)
ن حايب مِ ف الصَّ رح عْ ه ي ُ ه، فبِ تُ يَّ ر له أهِّ مْ فياهتم أح هم ووح ماكنِ م وأح هِ ريح م وسِ نساهبِ م وأح هِ مسائِ ر أح كْ ذِ ة بِ حابح الصَّ ة فح رِ عْ مح 
 ها:ن أهِّ مِ  عريفاتة تح دَّ عِ حايب بِ لماء الصَّ ف العُ رَّ د، وقد عح ن املسنح ل مِ يث املرسح دِ ز الح ي ومييَّ عِ ابِ التا 

حايب يف الصَّ رِ عْ ت عليه يف ت ح فْ ق ح ما وح  حا صح أح  )ة:ه يف كتاب اإلصابح قّلِن بقولِ سْ العح ظ ابن حجر ره الافِ ما ذكح 
وى ن رح صرت ومح ه له أو قح تُ سح ت جمالح ن طالح فيه مح  دلُّ ناً به ومات على اإلسّلم، فيح مِ ؤْ مُ   بَّ النَّ  يح قِ ن لح ه مح أنَّ 
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ى( مح كالعح   ضٍ عارِ ه لِ رح ن مل ي ح ه، ومح سْ ولو مل يالِ  رٍ صح بح  ةح يح ؤْ رُ ن رآه ومح  زا معه أو مل ي حْغز،ن غح ومح  ،وِ رْ عنه أو مل ي ح 
(9). 

ة أو مًا أو ساعح وْ رًا أو ي ح هْ ه شح بح حِ ن صح مح  كلا    اهلل رسولِ  حابُ صْ أح  ))وقال اإلمام أحد بن حنبل:
 .(10)رآه((

 ، ومنها ما هو مفقود،منها ما هو خمطوط يف مكتبات العامل ،حابةة الصَّ فح عرِ ة يف مح كثريح   بٌ ت كتُ فح ن ِّ ولقد صُ 
 ل منها:املطبوع املتداوح  ما ن أهح طبوع؛ ومِ ومنها ما هو مح 

 :(11)بى: حملمد بن سعد بقات الكُ الطَّ  -1
اإلسّلم،  م إىل هِ قِ بْ بار سح قات باعتِ بح م على الطَّ هُ ب ح ت َّ ة ورح حابح لصَّ ه لِ تابِ ث كِ لُ ن ث ُ ب مِ قارِ ما يُ  ص ابن سعدٍ صَّ خح 

ة كما حابح الصَّ  والِ حْ ر أح كْ د يف ذِ عْ سح  ب ابنُ هح سْ ة، وقد أح دح الواحِ  ةِ قح ب ح ب يف الطَّ سح على النَّ  يبح تِ ى الرتَّ كما راعح 
 ه.تابِ ة يف كِ دح ت الفائِ مح ظُ عح ساب ف ح نْ باألخبار واألح  مَّ اهتح 
 :(12)اط يا ة بن خح قات: خلليفح بح كتاب الطَّ  -2
 ب مع اإلياز.سح هم على النَّ بح ت َّ ة ورح حابح الصَّ  ماجِ رتح ه لِ تابِ ث كِ لُ ص ث ُ صَّ خح 
 :(13) رطِب القُ  را حاب: البن عبد الب ح صْ ة األح فح رِ عْ يعاب يف مح االستِ  -3
م املعجح  روفِ على حُ  ةح حابح م الصَّ قَّ ، وقد رح ةً دح واحِ  ةً رَّ ولو مح   بَّ النَّ  يح قِ ن لح مح  ة لكلِّ جحح رْ تاب ت ح ر يف هذا الكِ كح ذح 

ة بن يفح لِ بقات، وكتاب خح اريخ والطَّ ي التا دِ د بن عمر الواقِ منها كتاب حممَّ  بٍ تُ كُ   ةِ دَّ ن عِ مِ  هتابح كِ   ذح خح وقد أح 
 خاري، وغري ذلك.ري للبُ اريخ الكبِ والتَّ  ،اطخيا 
 :(14)ي رِ ري الزح ثِ ة: البن األح حابح ة الصَّ فح رِ عْ يف مح  ةِ د الغابح سْ أُ  -4
مث  ،مث الكىن ،ر األمساءكْ ذِ أ بِ دح وبح  ،مة على حروف املعجح حابح م الصَّ راجِ ر فيه تح كْ دات ذِ ع جملَّ بْ ع يف سح قح وي ح 
ع قح اليت وح  ض األخطاءِ ك عليها بعرح دْ واستح  ،هتْ قح ب ح اليت سح  بِ تُ الكُ  حابة يف بعضِ ر عن الصَّ كِ ع ما ُذ ساء، وجحح النِّ 

 وها.فُ لِّ ؤح فيها مُ 
 ر:جح ة: البن حح حابح ة الصَّ فح عرِ ة يف مح اإلصابح  -5

                                      

 .(1/6)( اإلصابة 9

 .(1/3)( أسد الغابة البن األثري 10

 ه .330تويف يف بغداد سنة  ،ديب الواقِ تاهلاشي موالهم البصري املعروف بكد بن سعد بن منيع ا( حممَّ 11

 ه .230تويف سنة  ،يباِن العصفري البصري أحد شيوخ البخاري( هو أبو عمرو اخلليفة بن خياط بن خليفة الشَّ 12

 ه .463املتوّف يف سنة  ،اهلل بن عبد الب القرطب( هو أبو عمر يوسف بن عبد 13

 ه .630املتوّف يف سنة  ،ثري الزريين أبو السن علي بن حممد بن األح الدِّ  ( هو عزا 14
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ب جال وكتُ يخ الرِّ وارِ ه يف تح ت قبلح فح لِّ ب اليت أُ تُ ن الكُ مِ  فادح وقد استح  ،حابةفة الصَّ عرِ ب يف مح الكتُ  ن أهمِّ وهو مِ 
ستدركاً على م مُ ه على حروف املعجح تابح ب كِ ب، ورتَّ دح غة واألح ري واللُّ فسِ ساب والتَّ ب األنْ يل وكتُ عدِ ح والتَّ رْ الح 
ج ر منوذح كْ حايب مع ذِ صح  ب كلا سح ويذكر نح  ،صحايب وليس كذلكه م أنَّ ن توها ر مح كْ قه األخطاء مع ذِ بح ن سح مح 
 ع.فْ يم الن َّ ظِ د عح وائِ د الفح دِّ عح ت ح ج له، وهو كتاب مُ رَّ ن خح ه وبعض مح يثِ ن أحادِ مِ 
 ة:ت  ب الس  فات في شيوخ الكتُ ؤل  ن المُ م   (ب)

سائي، وسنن النَّ مذي، )صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أيب داود، وسنن الرتِّ ة: تَّ الكتب السِّ 
 وسنن ابن ماجه( ومن الكتب اليت ترجت لرواهتا:

 ل:بَّ ة النُّ مَّ ر أمساء شيوخ األئِ كْ ل على ذِ مِ املعجم املشتح  -1
فه على هذا لِّ ؤح ر سار فيه مُ صح ه ( وهو كتاب خمتح 571ام أيب قاسم ابن عساكر )ت سنة لافظ الشا 

 ج:املنهح 
 ة فقط دون غريهم.تَّ ب السِّ يوخ أصحاب الكتُ ر فيه على شُ صح اقتح  (أ)
يخ وثيقه وتارِ ة وتح تَّ ن أصحاب الكتب السِّ ن روى عنه مِ ه ومح بِ سح ه ونح ر امسِ كْ م له بذِ فى يف املرتجح اكتح  (ب)

 ه.فاتِ وح 
 م.جح املعْ  روفِ م هلم على حُ جح رْ املت ح  بح رتَّ  (ج)
 هي: و  ،معليهِ  موزاً تدلُّ ة رُ تَّ السِّ  حابِ صْ ل ألح مح عْ است ح  (د)
 ين.وِ زْ سائي، )ق( البن ماجه القح مذي، )ن( للنَّ )د( أليب داود، )ت( للرتِّ م، خاري، )م( ملسلِ للبُ  (ح)
 جال:الرِّ  يف أمساءِ  مالُ الكح  -2

ه  ترجم 600اعيلي النبلي املتوّف سنة ي الما د عبد الغن بن عبد الواحد املقدسِ فه الافظ أبو حممَّ صنَّ 
عليهم جيع الرواة املذكورين يف هذه يف هذا الكتاب لشيوخ أصحاب الكتب كما فعل ابن عساكر وزاد 

 ة.تَّ حابة والتابعني وأتباعهم إىل شيوخ الكتب السِّ ن الصَّ الكتب مِ 
رة املشهود هلم شح ماً العح دِّ قح ه مُ كتابِ   لِ ة يف أوَّ حابح ل الصَّ عح وجح   اهلل سولِ رح ة لِ ريح صِ ة قح مة كتابه ترجح دِّ قح وذكر يف مُ 

د؛ م وبدأ مبن امسه حممَّ ب الباقي على حروف املعجح ساء، ورتَّ ة قبل النِّ حابح الصَّ ن مِ  جالح د الرِّ رح وْ ة وأح بالنَّ 
 رف هذا االسم.شح لِ 

 جال:يب الكمال يف أمساء الرِّ هتذِ  -3
 ي.ين املزِّ فه الافظ جال الدِّ صنَّ 
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ه، كما أضاف إىل  طِ رْ م على شح ه وهُ هم يف كتابِ رح كْ ي ذِ سِ اة الذين فات املقدِ وا ي يف هذا الكتاب الرُّ ذكر املزِّ 
 ة.تَّ ب السِّ ها ألصحاب الكتُ اليت اختارح  بِ تُ يب( بعض الكُ هذِ كتابه )التَّ 

يخ يل وتارِ عدِ ق بالرح والتَّ ة مبا يتعلَّ خاصَّ  يا سِ م هلم املقدِ ة مبن ترجح كما أضاف بعض املعلومات اخلاصَّ 
 يات.فح املواليد والوح 

 يب:هذِ يب التَّ هتذِ  -4
ة ابن حجر على كتاب مح : استدرك فيه العّلا 852-773العسقّلِن للحافظ أحد بن علي بن حجر 

 يب الكمال ما يلي:هتذِ 
 رف إىل غريه.دة منه، فانصح ت على القارئ الفائِ طول الكتاب الذي فوَّ  (أ)
 اة وقام يف هذا الكتاب مبا يلي:وا ر أحوال بعض الرُّ كْ عدم ذِ  (ب)
 ي.ها املزِّ فح اجم اليت حذح ة الرتَّ إعادح  -1
 ي.اجم للذين هم على شرط املزِّ ة بعض الرتَّ يادح زِ  -2
 هبا الكتاب. لح ي وطوَّ جها املزِّ حذف بعض األحاديث اليت خرَّ  -3
 ف.ؤلِّ هذيب للمُ هذيب: للحافظ ابن حجر العسقّلِن: وهو خمتصر لكتاب هتذيب التَّ تقريب التَّ  -5
 سئ َلة:األ
 .يفهصنِ لماء يف تح ج العً ناهِ ر مح كْ يث مع ذِ الدِ  جالِ م رِ لْ ف عِ عرِّ  -1
 ؟ اريخم التا لْ جال الديث وعِ م رِ لْ الفرق بني عِ  ما -2
 ؟ ةيَّ ته العلمِ ذت مادَّ خِ أُ  شيءٍ  ن أيا ؟ ومِ  يثدِ جال الح م رِ لْ وضوع عِ ما مح  -3
 .د هذا العلموائِ فح  ر أهما اذكُ  -4
 حايب.يف بالصَّ عرِ ها مع التَّ ر أهَّ حابة اذكُ الصَّ يف بِ عرِ صت للتَّ صِّ هناك كتب خُ  -5
ه جُ ؟ وما منهح  جالد بن سعد يف الرِّ فه حممَّ ؟ وما هو الكتاب الذي ألَّ  بقاتف كتاب الطح ؤلِ ن مُ مح  -6

 ؟ فيه
 .ف فيهج املؤلِ هح ر من ْ كْ يعاب مع ذِ ف بكتاب االستِ عرِّ  -7
 ؟ ه فيهجُ هح ن ْ ؟ وما مح  ل(بَّ ة النُّ مَّ ر أمساء شيوخ األئِ كْ ل على ذِ مِ ف كتاب )اجملمع املشتح لِّ ؤح ن مُ مح  -8
 ؟ يزات هذا الكتابر مِ كْ يب للحافظ ابن حجر مع ذِ هذِ التَّ يب م عن كتاب هتذِ لَّ تكح  -9
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 يل:عد  ح والت  ر  يف بالجَ عر  الت  
ظ فْ وء الِ يس أو سُ لِ دِ ق أو التَّ سْ الفِ بِ  فح وصح ه، كأن يُ تِ دالح ح يف عح دح قْ ه وي ح يثح دِ حح  دا رُ ي مبا ي ح اوِ ف الرا صْ ح: وح رْ الح 

 ن األوصاف.ب إىل غري ذلك مِ ذِ طأ أو الكح ة اخلح رح ث ْ وكح 
ة أو جَّ ة، أو حُ قح قال: فّلن ثِ يُ  ، كأنهيثِ جاج حبدِ ه واالحتِ تِ وايح رِ  بولح ي قح ضِ تح قْ ي مبا ي ح اوِ الرا  فُ صْ يل: وح دِ عْ والت َّ 

 ذلك. ن إىل غريِ قِ تْ مُ 
 ديل:ع  ح والت َ ر  ة الجَ ي  شروع  مَ 
م دح قاناً، مع عح ظًا وإتْ فْ وحِ  ةً يانح ه دِ ق بِ وثح ن يُ  مَّ بوهلا إالا م قح دح ت يف األخبار وعح بُّ ثح ريف بالتَّ رع الشَّ ر الشَّ أمح 

 فاء.عح اق والضُّ سا ماد على الفُ االعتِ 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ   فقال تعاىل:

 (.6)الجرات اآلية:  ٍَّّ
حاً رْ ة وجح دالح عح  جالِ يم، ولقد كان الكم على الرِّ ظِ وإمث عح يد دِ شح  جٍ رح ع يف حح وقِ ت يف األخبار قد يُ با ثح ك التَّ رْ وت ح 

على  لا ر ما يدُ كُ ذْ ة، ونح مح ة احملرَّ يبح ن الغِ ب ذلك مِ تح عْ ، وال ي ُ  ِبا النَّ  دِ هْ م منذ عح هِ رِ مْ ة أح يقح قِ  حح نيِّ ب ح حاً مبا ي ُ دْ وقح يقاً وثِ وتح 
 ذلك:

ا رآه قال: ما فلح   بِّ ن على النَّ ّلً استأذح جُ رح  ه عن عائشة رضي اهلل عنها: أنَّ دِ روى البخاري بسنح  -1
ا ما ط إليه فلح سح ه وانبح هِ جْ يف وح   بُّ ق النَّ لَّ طح س تح لح ا جح رية، فلما شِ س ابن العح ئْ ة وبِ ريح شِ و العح خُ أح  سح ئْ بِ 

يف  تح عْ لَّ طح قلت له: كذا وكذا، مث تح  لح جُ حني رأيت الرَّ  ،اهلل ة: يا رسولح شح ل قالت عائِ جُ ق الرَّ انطلح 
 اسِ النا  رَّ شح  ؟ إنَّ  شاً ن فاحِ تِ دْ هِ مىت عح  ))ة،شح : يا عائِ  إليه، فقال رسول اهلل تح طْ سح بح ه وان ْ هِ جْ وح 

 ةح ّلقح ى له طح دح بْ ه: أي أح هِ جْ ق يف وح لَّ طح (( ومعىن تح  هرِّ شح  قاءح اتِّ  اسُ ه النا كح رح ن ت ح ة مح يامح يوم القِ  ةً لح زِ نْ مح  عند اهللِ 
ش حْ ق أو الفُ سْ الفِ ن بِ لِ عْ مُ  ة اليبح يث جواز غِ دِ عبوس، قال القرطب: يف الح  غريِ ن ه مِ ساطح بِ ه وانْ هِ جْ وح 

 وحنو ذلك.
م، ة وأبو جحهْ يح عاوِ بها مُ طح ه خح أنَّ   اهلل سولِ رح رت لِ كح ة بنت قيس أّنا ذح مح يخان عن فاطِ وروى الشَّ  -2

ي حِ انكِ  ،هقِ صا عن عاتِ ع العح ضح ال يح  لٌ جُ رح م ف ح هْ ا أبو جح علوك، وأما صُ  لٌ جُ رح عاوية ف ح ا مُ أما  )): فقال
 ((. ديْ بن زح  ةح سامح أُ 
ق ه يتعلَّ واية الديث؛ ألنَّ ن ذلك رِ مِ  كاح، وأهما وهو النِّ  ما هِ مُ  رٍ مْ ة يف أح يحح صِ ت إليه ضرورة النَّ عح ح دح رْ فهذا جح 

عاً رْ ري شح صِ يح يث، ف ح ة الدِ جح رح ر دح كْ يه وذِ راوِ  على حالِ  يهٍ بِ نْ ديثًا دون ت ح عيف حح ضَّ عن ال لُ قح ن ْ وقد ي ُ  ،رعالشَّ  رِ بأمْ 
 تعاىل. اهللِ  ينِ دِ ة لِ يانح ساد يف األرض، وخِ لفح ر لِ شْ وهذا نح  ،هفِ عْ عموالً به مع ضح مح 



 40 

اة وا جرح الرُّ  م أنَّ ووي: اعلح ريعة، قال اإلمام النَّ زمة للشَّ ة والماية الّلا يَّ ة العلمِ ن األمانح عيف مِ الضَّ  حالِ  وبيانُ 
ن ة، بل مِ مح ة احملرَّ يبح ن الغِ ة، وليس هو مِ مح رَّ ة املكح يعح رِ ة الشَّ يانح صِ ة إليه لِ يح اعِ الدا  ةِ رورح لضَّ فاق لِ باالتِّ  بٌ بل واجِ  ؛زجائِ 
 لون ذلك.عح فْ ع منهم ي ح رح ل الوح هْ يارهم وأح خْ ة وأح مَّ ئِ ّلء األح ضح ل فُ زح ني، ومل ي ح مِ سلِ لمُ ولِ   تعاىل ورسوله ة هللِ يحح صِ النَّ 

 جال:الر   مون فيل  تكَ المُ 
 حابة: ن الصَّ اًل: مِ أوا 

ضعيفاً: ابن عباس، وأنس بن مالك، وعبادة بن وثيقًا وتح جال تح حابة يف الرِّ ن الصَّ م مِ ن تكلَّ كان مَّ 
يل اهلل تعاىل هلم، وإمنا بتعدِ  حابة؛ ألّنم عدولٌ ن الصَّ مِ  حدٍ ح ألح رْ ع منهم جح امت، رضي اهلل عنهم، ومل يقح الصا 
ي... وِ هم مطْ ساطُ حابة رضي اهلل عنهم فبِ ا الصَّ هب: وأما ابعني، قال الافظ الذَّ ن التا هم مِ كان بعدح ن  موا فيمح تكلَّ 

 ب اهلل تعاىل.دح ه نح ل، وبِ مح لوا العح ول ما نقح بُ دالتهم وق ح إذ على عح 
ن ومح  ،لح مِ تُ ه احْ طُ لح ر غح دح هام، فما نح وْ ط وأح لح داً، لكن هلم غح مْ عح ب ذِ كْ ن يح م منهم مح دح عْ كاد ي ُ عون فيح ابِ ا التا وأما 

 غارِ د ذلك يف صِ جِ وُ  ني، وإنلِ ني األوَّ عِ ابِ ع ذلك يف التا قح كاد ي ح ه، وال يح يثِ دِ حبح  جا ده مل حيتح رُّ فح ر ت ح ثُ ه وكح ؤُ طح خح  شح حُ فح 
 .(15)هم دح عْ ن ب ح مح ني فح عِ ابِ التا 

 ابعين وأتباعهم:ن الت  جال م  مون في الر  تكل  ثانياً: المُ 
ن ماً مِ وْ فوا ق ح عَّ ب فقد ضح عب وابن سريين وسعيد بن املسيِّ ن التابعني الشَّ ل مِ ح وعدَّ وجرَّ جال م يف الرِّ وتكلَّ 

ن ة مِ عديل جاعح م يف الرح والتَّ لَّ كح عهم املوقوف، وتح فْ ه ورح بِ  جا هم مبا ال حيتح دِ را فح هم، وت ح طِ بْ ة ضح ابعني خلفَّ غار التا صِ 
 وري.يث بن سعد، واألوزاعي، والثَّ ن أنس، واللَّ ة أتباع التابعني منهم: األعمش، ومالك بمَّ أئِ 

 ل:د  ح والُمعَ روط الجار  شُ 
 منها: روطٍ ر شُ فا وح  بعد ت ح يلهم إالا دِ عْ يهم أو ت ح اة وترِ وا جال والرُّ يف الرِّ  دٍ حح أح  لُ وْ ل ق ح بح قْ ال ي ح 
 ن كان دون ذلك.مح  لُ وْ وال يقبل ق ح  ،هلِ وْ الً يف ق ح دْ ه عح فاً يف حكمِ صِ نْ أن يكون مُ  -1
 ل اجملروح.دِّ عح أو ي ُ  لح دْ ح العح رِّ جح يُ ط عليه األمر ف ح لِ ظاً حىت ال َيتح قِ طاً يح يكون ضابِ  أن -2
 ياً إليه.ه داعِ بِ هح ذْ مح باً لِ صِّ عح ت ح داً، وال مُ دِّ شح تح ه مُ مِ كْ تاً يف حُ نِّ عح ت ح أن ال يكون مُ  -3
 ح به.رِّ جُ فح  راماً حح  الّللح  نا ل ظح جاهِ  با رُ ف ح  ،يلعدِ فاً بأسباب الرح والتَّ أن يكون عارِ  -4
 ه.مِ كْ ة يف حُ ينوه على اإلصابح عِ يُ ة لِ فح ل املعرِ هْ ل أح أح سْ قاً يح اً صادِ يا قِ عاً تح رِ أن يكون وح  -5
 ني.مِ دِّ قح ر منه يف املت ح ثح كْ رين أح خِّ وهو يف املتأح  ،ةرح ث املناف ح ورِ رة تُ املعاصح  فإنَّ  ،ساً نافِ ريناً مُ أن ال يكون قِ  -6

                                      

 باختصار. (187ص )حديث للقامسي ( قواعد التَّ 15
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 ؟ يلعد  ح والت  ر  ب الجَ بَ ر سَ ك  ن ذ  م   د  بُ  هل ال
 لعلماء يف ذلك أقوال منها:لِ 

ر كْ ل دون ذِ بح قْ ي ُ يل ف ح عدِ ا التَّ وأما ه، بُ بح حاً سح ضا وح راً مُ سَّ فح  مُ ل الرح إالا بح قْ ه ال ي ُ القول األول: للجمهور وهو أنَّ 
 يه هذا املذهب: وجِ وتح  ،دمح ه، وهذا هو املعتح بِ بح سح 
 ل.دِّ عح لمُ ة لِ سبح النِّ ة بِ قَّ شح رها، وهذا فيه مح كْ ول ذِ طُ ة يح ريح يل كثِ عدِ باب التَّ سْ أح  أنَّ  -1
 ة.دالح ص العح خْ ل يف الشَّ صْ األح  أنَّ  -2
 فيه. ةح قَّ شح د وهذا ال مح واحِ  بٍ بح سح ي بِ اوِ ح الرا رْ فى يف جح تح كْ أن يُ  -3
 دَّ بُ  حاً، وهلذا كان الحون مبا ال يكون جارِ خص، فقد يرِّ ه الشَّ ح بِ فون فيما يرَّ لِ قد َيتح  اسح النا  أنا  -4

 ب.بح ر السَّ كْ ن ذِ مِ 
م وغري هح ب ْ ح مُ رْ م جح د فيهِ رح وا بأشخاص وح جُّ م وأيب داود قد احتح ن أمثال البخاري ومسلِ ة مِ مَّ األئِ  أنَّ  -5

 ضوه.فح رح ر ف ح سا فح مُ 
ر كْ ب ذِ ع وال يِ نُّ صح يها التَّ ر فِ ثُ كة يح دالح باب العح سْ أح  يل فقط؛ ألنَّ عدِ ب يف التَّ بح ر السَّ كْ ب ذِ القول الثاِن: يِ 

 يح.رِ جْ ب التَّ بح سح 
مًا بأسباب الرح ل عالِ دِّ ح أو املعح منهما إذا كان الاِر  دٍ ب يف واحِ بح ر السَّ كْ ب ذِ الث: ال يِ القول الثا 

 وهذا اختيار القاضي أيب بكر ونقله عن المهور. ،هه وأفعالِ قادِ ه واعتِ مِ كْ ياً يف حُ ضِ رْ مح  ،يلعدِ والتَّ 
 هو: و ناً سح يّلً حح صِ فْ ت ح واختار ابن حجر 

  دٍ حح ن أح فيه مِ  ل الرحُ بح قْ أن مل ي ُ ة هذا الشَّ مَّ ئِ ن أح مِ  دٌ حح أح ه قح ث َّ ًّل قد وح حًا جممح رْ ح جح رِّ ن جُ مح إن كان  -1
ة مَّ أئِ  فإنَّ  ،يا لِ جح  رٍ مْ أح  بِ ح عنها إالا زح حْ زح ة فّل ي ُ قح ة الث ِّ بح ت ْ ت له رُ تح بح ه قد ث ح راً؛ ألنَّ سَّ فح  مُ ن كان إالا ناً مح كائِ 
 اسِ النا  ظُ قح ي ْ م أح هُ وح  ،يغِ بح نْ ه كما ي ح دِ قْ ه ون ح يثِ دِ يف حح  ه مثَّ ينِ يف دِ  هبوا حالح ن اعتح  مح قون إالا ثِّ وح ال ي ُ  أنِ الشَّ 

 .يحٍ رِ صح  رٍ مْ أ بِ م إالا هِ دِ حح م أح كْ حُ  ضُ قح ن ْ ّل ي ُ فح 
 .فٍ ن عارِ ر مِ دح ر إن صح سَّ فح ل الرح فيه غري مُ بِ يل قُ عدِ ّل عن التَّ وإن خح  -2

 ؟ هت  روايَ ب   ج  تَ ح  ي الذي يُ او  روط الر  ما هي شُ 
 ط.بْ ة، والضَّ ران: العدالح مْ ه أح تِ روايح بِ  جا ي الذي حيتح اوِ ط يف الرا شرتح يُ 
 ة: دالح اًل: العح أوَّ 

 ة: دالح روط العح ن شُ ومِ  ةِ م املروءح وارِ ق وخح سْ ن الفِ ة مِ ّلمح ، والسَّ ينِ ة يف شؤون الدِّ امَّ ة التا قامح ة: هي االستِ العدالح 
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 وألنَّ  ،مه هو املسلِ تُ هادح ضى شح تح (، والذي تُ رْ 282)سورة البقرة اآلية: اإلسّلم: لقوله تعاىل:  -1
 ه.تُ واي ح ل رِ بح قْ فّل ت ُ  نٍ متح ؤْ ر غري مُ الكافِ 

 ه.تِ روايح ق بِ وثح ه وال يُ طُ بْ ل ضح مُ كْ ال يح  ِبَّ الصَّ  لوغ: ألنَّ البُ  -2
 ه.لِ قْ عح  ّللِ ة اجملنون الختِ ل: فّل تقبل روايح قْ العح  -3
 ة.ريح غِ على صح  را صِ ة وال يُ ريح بِ ل كح عح فْ ق حبيث ال ي ح سْ ن أسباب الفِ ه مِ وا لُ خُ  -4
ع فْ ورح  ،رذالِ بة األح حْ وصُ  ،يقرِ والبول يف الطَّ  ،وقكاألكل يف السُّ   ،ةش املروءح ب ما َيدح نِ أن يتح  -5

 ة.حاجح  ن غريِ ت مِ وْ الصَّ 
 ؟ ياوِ ة الرا دالح ت عح مب تثبُ 

 ين:أمرح ن مِ  دٍ واحِ ة بِ ت العدالح ثبُ تح 
ر ذلك يف كْ ذِ بِ  صِ خْ الشَّ  ةِ دالح ر على عح مْ يدون يف هذا األح يل واملفِ عدِ لماء الرح والتَّ عُ  صا نُ أن ي ح  -1

 م أو اإلشارة إليه.هِ بِ تُ كُ 
كما ثبت ذلك واشتهر عن   ،ةة واألمانح قح الث ِّ ه بِ حونح دح مْ يح م ف ح لْ ة بني أهل العِ العدالح ي بِ اوِ ر الرا هِ تح شْ أن يح  -2

يث، وشعبة، واإلمام افعي، واللَّ وسفيان بن عيينة، واإلمام مالك، واألوزاعي، والشا  وري،سفيان الثَّ 
أحد، وعبد اهلل بن املبارك، وأبو داود، وحيىي بن معني، وعلي بن املدين، فهؤالء وغريهم قد 

 ث عن حاهلم.حْ بح ة فّل حيتاجون لِ قح ة والث ِّ ة واألمانح اس باإلمامح هروا بني النا اشتح 
 ط:بْ الضَّ ثانياً: 

 ،همري الوح ل وال ساه وال شاك وال كثِ ظاً غري غافِ قِّ ي ح ت ح ث أن يكون مُ دِّ حح لمُ ي لِ غِ نبح واإلتقان، فيح  وهو الفظُ 
 ّلً.ثاً أم ناقِ سواء كان حمدِّ 

 ني:مح سْ ط إىل قِ بْ م الضَّ سِ نقح يو 
ظ وال فْ ء الِ يا فّل يكون سح  ،هه إىل حني أدائِ لِ ما ت حتحح قْ ن وح ه مِ عح ظ ما مسحِ ر: وهو أن حيفح دْ ط الصَّ بْ ضح  -1

 هم.الوح  ريح ّلً كثِ فَّ ط، وال ُمغح لح الغح  شح فاحِ 
ة الكتاب عح راجح فعليه مُ  ،يثحدِ د على كتابه يف التَّ مِ تح عْ ي ي ح اوِ وذلك إن كان الرا ط الكتاب: بْ ضح  -2

  فيه شيئاً.ريِّ غح ي ُ ن عليه، ف ح متحح ؤْ ن ال ي ُ ريه مح عِ ظه بعد ذلك فّل يُ فْ طه، مث حِ بِ ضْ وح 
 ؟ ياوِ ط الرا بْ ف ضح رح عْ ي ُ كيف 

 را ضُ طاً، وال تح هم كان ضابِ قح فإن واف ح  ،ة بينهانح ه على روايات األثبات واملقارح تِ وايح ض رِ رْ عح ي بِ اوِ ط الرا بْ ف ضح رح عْ ي ُ 
 به. جا اً ال حيتح ه شاذا يثُ دِ ، وصار حح ّلاً طه خمتح بْ ه هلم كان ضح تُ فح ت خمالح رح ث ُ ة، وإن كح رح ادِ ه النا تُ فح خمالح 
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 جريح:يل والت  عد  الت   ألفاظُ 
ّلل ف واختِ عْ ة، أو الضَّ دالح والعح واإلتقان  طِ بْ ن الضَّ ه مِ تِ بح ت ْ ورُ  دٍ واحِ  ة كلا كانح ن حيث مح اة مِ وا الرُّ  لفُ َيتح 

اليت  ةِ بح عوه يف املرت ح ضح به، ووح ناسِ مبا يُ  راوٍ  فوا كلَّ صح ووح  واةح يل الرُّ عدِ والتَّ  حِ رْ الح  لماءُ ف عُ نَّ ن هنا فقد صح ة، ومِ دالح العح 
 صار.ن االختِ مِ  يءٍ شح ري إىل ذلك بِ شِ ه، ونُ مُ ّلئِ تُ 

 يل:د  ع  ب الت   رات  اًل: مَ أو  
 ر.جح مة ابن حح ّلا ره العح كح ة، وهذا ذح بح حْ ة الصُّ دالح ب العح راتِ لى مح عْ أح  -1
وإليه  ،اسالنا ط بح ضْ ق وأح ثح وْ أح  :مثل ،لعح ف ْ  عنه بأح با عح يق كأن ي ُ وثِ ة يف التَّ غح على املبالح  لا دُ ف مبا يح صْ الوح  -2

 ت.بُّ ثح ى يف التَّ هح املنت ح 
 ة.جَّ ة حُ قح ت، وثِ بْ ة ث ح قح أو مبعناه كثِ  ،ةقح ة ثِ قح ثِ ه كح ظِ فْ لح ا بِ يق إما وثِ ظ التَّ فْ ر فيه لح رَّ ما كُ  -3
ج ه حيتح أنَّ  لماءُ ر العُ كح ت، وذح بْ ن أو ث ح قِ تْ ة أو مُ قح ثِ يد كح أكِ يق دون تكرار وتح وثِ ظ التَّ فْ لح  عنه بِ بِّ ما عُ  -4

 ه.تِ روايح م بِ دهُ حح د أح رح ب ولو انفح تح ه الرُّ ذِ حاب هح صْ يات أح مبروِ 
 يّلً.لِ ة قح عح ابِ ة الرا جح رح ر عن الدَّ صُ قْ به وهذا ي ح  دوق أو ال بأسح صح ف بِ صْ الوح  -5
 ه.قِ ن سابِ مِ  لا وهذا أقح  ،ظفْ ء الِ يِّ دوق سح أو صح  - ئأي َيطِ  -م هِ دوق يح صح ي بِ اوِ ف الرا صْ وح  -6
 إن شاء اهلل. دوقٌ صاحل الديث، صح م: ي بقوهلِ اوِ ف الرا صْ وح  -7

ن م مِ هِ غريِ م لِ هِ تِ قح واف ح ى مُ دح ر يف مح ظح نْ هم وي ُ يثُ دِ ب حح كتح يُ ط ف ح بْ الضَّ ة بِ رح عِ شْ ري مُ ة غح ريح خِ ة األح ّلثح ب الثَّ تح وهذه الرُّ 
 ها.مِ دِ ن عح ني مِ طِ ابِ الضا 

 يح:ر  ج  ب الت  رات  ثالثاً: مَ 
 اس.أكذب النا  :ع مثلضْ ب أو الوح ذِ يف الكح ة غح على املبالح  ص مبا يدلا خْ الشَّ  فُ صْ وح  -1
 ب.ذِ كْ اع، يح اب، وضَّ ذا كح   :فيقال ،ةن غري مبالغح ب مِ ذِ ف بالكح صْ الوح  -2
ا جاء يف راً ما طح خح  لا قح وهو أح  ،عضْ ب، أو الوح ذِ الكح م بِ هح ت َّ مثل: مُ  ،عضْ ب أو الوح ذِ ام بالكح د االهتِّ جمرَّ  -3

 ة.يح انِ ة الثا بح ت ْ الرُّ 
 ة.مبرَّ  اً، واهٍ دا يف جِ عِ م: ضح وهلِ قح ي بِ اوِ ف الرا صْ وح  -4
 يث.دِ ب الح رِ طح ضْ يث، مُ ر الدِ كح نْ هلم: مُ وْ قح ي بِ اوِ ف الرا صْ وح  -5
 حاً.رْ ب جح ل املراتِ هح سْ ي أح ف، وهِ عِّ ، ضُ قالٌ م: فيه مح وهلِ قح فوه بِ صح ن وح مح  -6
 ب:ه املراتِ كم هذِ حُ 
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به،  جا ب وال حيتح تح كْ ط ال يُ هم ساقِ ديثُ حح ة فح عح ابِ والرا ة ثح الِ ة األوىل والثانية والثا بح وصاف املرت ح د أح حح أح ف بِ صِ ن وُ مح 
ر فيه وليس ظح لنَّ ب لِ تح كْ ولكن يُ  ،ةهم ليس حبجَّ يثُ دِ سة فحح ادِ ف مبا جاء يف املرتبة اخلامسة والسا صِ ن وُ ومح 

 به. جاجِ لّلحتِ 
 يل:عد  ح والت  ر  ة في الجَ فَ ل  ؤَ ب المُ تُ ر الكُ أشهَ 

يث دِ لحح لِ  راوٍ  كلا   عن حالِ  ش العلماءُ جال، فقد فتَّ م الرِّ لْ م به عِ دِ ما خُ ن العلوم مثل م مِ لْ م عِ مل َيدح 
يث لدِ  راوٍ  كلا ح لِ وأصبح ني، حِ ني واجملرِّ لِ دِّ املعح  والح قْ أح  راوٍ  ونقلوا يف كلا  ،ةمانح ة وأح قَّ دِ ه بِ بُ ة اليت تناسِ جِ رح ضعوه يف الدَّ ووح 
ب لح ن غح مح باً لِ تُ ب عليه ذلك، وكُ لح يق أو غح وثِ التَّ ر بِ هح ن اشت ح مح  ما ضح ة تح كتباً خاصَّ ماء  لح ف العُ نَّ ه، بل صح  حالح نيِّ ب ح ة ت ُ جح رْ ت ح 

 هم.ندح بول عِ ة والقح قح الث ِّ  لماء وحملا لعُ عاً لِ جِ رْ ت هذه مح عاً، وصارح  مح نْي ف ح رح الطَّ  ما ضُ باً تح تُ فوا كُ نَّ ف، كما صح عْ عليه الضَّ 
 قات:ة يف الثِّ فح لَّ ب املؤح تُ ر الكُ هح شْ ن أح مِ  (أ)
 ه .354ان البسيت املتوّف سنة د بن أحد بن حبا قات: لإلمام الافظ أيب حات حممَّ كتاب الثِّ  -1
 ني.قات: خلليل بن شاهِ كتاب الثِّ  -2
 لي.جْ قات: لإلمام العِ كتاب الثِّ  -3
 ي املتوّفَّ فِ النح قطلوبغا ة: للشيخ زيد الدين قاسم بن تَّ ع يف الكتب السِّ ن مل يقح قات مَّ كتاب الثِّ  -4

 دات.ة جملَّ عح ري يف أرب ح وهو كتاب كبِ  ،ه  879سنة 
 عفاء:قات والضُّ ة يف الثِّ فح لَّ تب املؤح ر الكُ ن أشهح مِ  (ب)
 ه .256د بن إمساعيل البخاري املتوّف سنة غري: حملمَّ عفاء الصَّ عفاء الكبري، والضُّ كتاب الضُّ  -1
 ه .303سائي املتوّف سنة عفاء واملرتوكني: ألحد بن شعيب النَّ كتاب الضُّ  -2
 ه .354ان البسيت املتوّف سنة د بن حبا عفاء واملرتوكني: حملما ثني والضا كتاب اجملروحني من احملدِّ  -3
 ه  )مطبوع(.365اِن املتوّف سنة ي الرججال لعبد اهلل بن عدِ عفاء الرِّ ل يف ضُ الكامِ  -4
 ه  )مطبوع(.385ارقطن املتوّف سنة عفاء واملرتوكني لعلي بن عمر الدا كتاب الضُّ  -5
 ه .597ي املتوّف سنة رج بن الوزِ حن بن علي أيب الفح عفاء واملرتوكني لعبد الرَّ الضُّ كتاب  -6

 األسئ َلة:
 عرِّف الرح والتَّعِديل. -1
 ؟ ليلح ذلك بالدح ضِّ ؟ وح  ةمح ة احملرَّ يبح ن الغِ يل مِ عدِ هل الرح والتَّ  -2
 ؟ يلهمدِ عْ واة وت ح ح الرُّ رْ لماء جح العُ  أجازح مِلح  -3
 .همدح عْ ن ب ح ة ومح حابح ن الصَّ ني مِ لِ دا املعح  ر بعضِ كْ يل، مع ذِ عدِ يخ الرح والتَّ عن تارِ  ةً ذح بْ ر ن ُ اذكُ  -4
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 ؟ لدِّ ح واملعح ما هي شروط الاِر  -5
 هجْ وح  ر األسباب لكلا كْ يل مع ذِ فصِ ح ذلك بالتَّ ضِّ ؟ وح  يلعدِ والتَّ  ر أسباب الرحِ كْ ن ذِ مِ  دَّ بُ  هل ال -6

 ؟
 يل.فصِ روطها بالتَّ وشُ  ،يف العدالةر تعرِ اذكُ  -7
 ؟ ياوِ ة الرا دالح ت عح بُ ثْ ت ح  مبح  -8
 .هقسامِ ر أح كْ ط مع ذِ بْ ف الضَّ عرِّ  -9

 ؟ ة باملعىنوايح ما هي شروط الرِّ  -10
دوق يل فيه: )ال بأس به(، )وصح ن قِ بة مح رتح اس، ومح ط النا بح ضْ اس، وأح ق النا يل فيه: أوثح ن قِ ة مِ بح ت ح رْ ر مح اذكُ  -11

 إن شاء اهلل(.
(  قالفيه مح  )وهلم:قح ف بِ صِ أو وُ  ،( عضْ م بالوح هح ت َّ مُ  ( أو ) بذِ الكح بِ م هح مت َّ ب : ) ص خْ شح  فح صِ إذا وُ  -12

 ؟ ف بذلكصِ ن وُ مح  يث كلِّ ل يف حدِ مح (، فما العح  فعِّ ضُ  أو )
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 ه.ب  تُ كُ   م  هَ أَ يف ب  عر  والت   يث،د  يب الحَ ر  ع: غَ اب  م الس  س  الق  
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 :يثد  يب الحَ ر  ير غَ فس  تَ 
ب لح غْ ف أح رِ عْ هلا وال ي ح داوُ ر تح دُ نْ ة اليت ال ي ح بح عْ مات الصَّ لِ عض الكح بح يف بِ رِ الشَّ  يا وِ بح النَّ  يثِ دِ لحح ئ لِ ه القارِ واجِ يُ 

ملا يتعلق بفهمه   اهلل رسولِ  يثِ  حبدِ ِن تح عْ لمُ لِ  م  هِ مُ  رٌ مْ ه أح فاظِ لْ ط أح بْ وضح  يبِ رِ ة الغح فح عرِ مح  أنَّ  كَّ عناها، وال شح اس مح النا 
من معرفة الكثري من األحكام الدينية والدنيوية، ومن هنا فقد اهتم العلماء بتصنيف الكتب اليت هتتم بغريب 

 الديث، وقد سلك العلماء يف تفسري غريب الديث طريقتان:
 ولى: األُ 
ري سِ فْ ة لت ح يقح رِ ل طح ضح فْ أح  كَّ ه ال شح وهذِ  ،ح منهاضح وْ خرى أح أُ  ةٍ وايح رِ  يث بألفاظِ ة يف الدِ ريبح فاظ الغح لْ ري األح سِ فْ ت ح 

مبا  مٍ وْ ق ح  ب كلَّ كان َياطِ    سولح الرَّ  وألنَّ  ؛ةيَّ بِ رح العح  ةِ غح ة اللُّ عح سح راً لِ ظح ك نح ماء هذا املسلح لح ك العُ لح يب، وقد سح رِ الغح 
 عليهم. ضوان اهللِ ة رِ حابح د عن الصَّ رح يب مبا وح رِ ري الغح سِ فْ تعان ت ح سْ مون، وقد يُ هح فْ ي ح 

 ة:يَ ان  الث  
 ب.وهذا هو الغالِ  ،يثدِ يب الح رِ ري غح سِ فْ ها يف ت ح عاِجِ ة ومح غح ب اللُّ جوع إىل كتُ الرُّ 

 يث:د  يب الحَ ر  ب غَ كتُ   أهم  
ه ، وهو 224م البغدادي الافظ ت ّلا م بن سح يد القاسِ بح يث واآلثار: أليب عُ دِ يب الح رِ كتاب غح  -1

يل ضر بن شُ  النَّ يب إالا رِ يف يف الغح ألِ إىل التَّ  دٌ حح قه أح بِ سْ ة، ومل يح نح ني سح عِ ه يف أربح فح لَّ ة أح دح يم الفائِ ظِ عح 
 ِن.املازِ 

ه  وهو كتاب عظيم 388ايب البسيت ت د )بسكون امليم( اخلطا مان ححْ يْ لح يث: أليب سُ يب الدِ رِ غح  -2
 دة.الفائِ 

خمشري املتوّف حممود بن عمر بن حممد الزَّ  (16)يب الديث: أليب القاسم جار اهلل رِ ق يف غح الفائِ  -3
 به. عونح فِ تح نْ وي ح  اسُ ه النا لُ داوح تح ي ح  زاءٍ جْ ة أح ّلثح طبوع يف ثح وهو كتاب مح  ،ه 538سنة 

د بن أيب بكر بن أيب رآن والديث: لإلمام الافظ أيب موسى حممَّ  القُ يبح رِ يث يف غح اجملموع املغِ  -4
 بح تَّ ة فقد رح يقح رِ ن الطَّ سح ع حح فْ يم الن َّ ظِ وهذا الكتاب عح  ،ه 581هاِن املتوّف سنة فح عيسى املدِن األصْ 

 مالن والكح يف السح  ةح ته غايح دْ جح وح  ))م، قال عنه ابن األثري:روف املعجح ب حُ سح ضاً على حح يْ أح  يبح رِ الغح 
ع بِ تاب وطُ ق هذا الكِ قِّ (( وقد حُ  برح سان العح ه يف لِ تِ راعح على بح  لا دُ يح  )):هِب ظ الذَّ ((، وقال الافِ 

 دات.عة أم القرى يف ثّلثة جملَّ بامِ 

                                      

 ناً.مح فة زح رَّ ة املشح مبكَّ  ه جاورح ألنَّ  ؛( قيل له ذلك16
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د املعروف بابن األثري ين املبارك بن حممَّ عادات جمد الدِّ هاية يف غريب الديث: أليب السَّ كتاب النِّ  -5
 ه .606يباِن الزري املوصلي املتوّف سنة الشَّ 

يوطي: وهو م، قال السُّ املعجح  روفِ حُ مات فيه على لِ ت الكح بح ت ِّ وقد رُ  ،داتة جملَّ ع هذا الكتاب يف خسح ويقح 
 الً.داوُ رها تح ها اآلن وأكثح رِ هح شْ ها وأح عِ ْجح يب وأح رِ تب الغح ن كُ سح حْ أح 

راباً وإعْ  ةً غح ة لُ يبح رِ الغح ة مح لِ ة الكح فح رِ عْ ف مح نَّ ن هذا املصح د مِ صح ض واملقْ رح وكان الغح  ))ه:متِ دِّ قح يف مُ  وقال ابن األثري
 ((. ىنعْ ومح 

 سئ َلة:األ      
 يث.دِ يب الح رِ ة غح فح رِ عْ ة مح يَّ ر أهِّ اذكُ  -1
 ؟ يثدِ يب الح رِ م يف غح هِ يفِ ألِ يف تح  نيح فِ نِّ ج املصح هح ن ْ ما مح  -2
ين ابن ة جملد الدِّ هايح هاِن، وكتاب النِّ فْ والديث لألصح  رآنِ  القُ يبح رِ يث يف غح اجملموع املغِ  تابح ف كِ رِّ عح  -3

  .ريثِ األح 
 ؟ الديث واآلثاريب رِ تاب غح ف كِ لِّ ؤح ن مُ مح  -4
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 ه.ب  تُ كُ   م  هَ وأَ  يث  د  الحَ  ل  لَ م ع  ل  ن: ع  ام  م الث  س  الق  
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 ه:ب  تُ كُ   م  هَ وأَ  يث  د  الحَ  ل  لَ ع   مُ ل  ع  
 يث:د  ل الحَ لَ اًل: ع  أو  
 ة.لَّ ع عِ ل جحْ لح ل الديث، وعِ لح م عِ لْ عِ  ةً دح ها فائِ مِ ظح عْ ها وأح قِّ دح يث وأح دِ الح  لومِ عُ  لا جح ن أح مِ 

 ه.لَّ عح ن أح ة لغة: اسم مفعول مِ لَّ العِ 
ة ّلمح يث السَّ الدِ  رح ظاهِ  ة الديث مع أنَّ حَّ ة يف صِ حح ة قادِ ضح ة غامِ يَّ فِ خح  ة عن أسبابٍ بارح ّلحاً: عِ طِ واصْ 

قات، يث الثِّ حادِ ل يف أح لح ر العِ ثُ كْ ا تح ط وإمنَّ ساقِ  يث اجملروحدِ حح  ح؛ ألنَّ رْ ة الح هح ن جِ يث ال تكون مِ ل الدِ لح وعِ منها، 
 م.هْ م والفح لْ العِ ك بِ رح دْ وتُ 

 م:ل  ة هذا الع  ي  أهم  
ة يقح قِ ة دح فح رِ عْ ومح  اةِ وا ة بأحوال الرُّ ة تامَّ ن إحاطح به مِ  ما ه املهتح ضل هذا العلم وما حيتاجُ فح بِ  ه العلماءُ وقد نوَّ 

 ينح رِ شْ ب عِ تُ كْ ن أن أح مح  إيلَّ  با حح أح ي دِ نْ يث هو عِ دِ حح  ةح لَّ عِ  فح رِ عْ أح  ألنَّ  )ن بن مهدي:يد، قال عبد الرحَّ سانِ باألح 
 (. يدِ نْ يثاً ليست عِ دِ حح 

ي، ازِ ة الرا عح رْ ل، والبخاري، وأيب زُ بح نْ ين، وأحد بن حح ثال: علي بن املدِ مْ ن أح ن مِ أْ ة هذا الشَّ مَّ فيه أئِ  موقد تكلَّ 
 يسابوري.ارقطن، والاكم النَّ وأيب حات، والدا 

 يث:د  ة الحَ ل  ة ع  فَ ر  ع  مَ 
ف رح عْ م كما ت ُ م وإتقاّنِ هِ طِ بْ ه وضح اتِ وا رُ  ّلفِ ر يف اختِ ظُ نْ ه وت ح قح رُ طُ  عح ة الديث أن تمح لَّ ة عِ فح رِ عْ يل إىل مح بِ والسَّ 

 منها: ،ة أشياءدَّ د يف الديث عِ جِ ة إذا وُ لَّ العِ 
 ي.اوِ د الرا را فح ت ح  -1
 ه له.ة غريِ فح خمالح  -2
يث يف دِ حح  خولِ ف يف املرفوع، أو دُ قْ يف املوصول، أو وح  على ذلك، كإرسالٍ  لا دُ ة تح ينح رِ جود قح وُ  -3

 يث أو غري ذلك.دِ حح 
 ة:ل  ع الع  واض  مَ 

ة عند الكّلم لح ر أمثِ كْ ح ذلك مع ذِ ضِّ وح وقد تقع فيهما، ون ُ  ،د فقط، أو املنت فقطنح ة يف السَّ لَّ ع العِ قح قد ت ح 
 إن شاء اهلل. لا عح مُ  على الديث ال

 يث:د  ل الحَ لَ ة في ع  فَ ن   صَ المُ ب تُ الكُ  م  هَ ثانياً: أَ 
 ل ما يلي:لح يث يف العِ لماء الدِ ف عُ نَّ ما صح  ما هح ن أح مِ 
 ه .178لي بن املدين املتوّف سنة عح ل، لِ لح كتاب العِ  -1
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 جال لإلمام أحد بن حنبل.ة الرِّ فح رِ عْ ل ومح لح كتاب العِ  -2
 ه.قْ ب على أبواب الفِ تَّ رح يان وهو مُ ازِ العلل أليب حات وأيب زرعة الرا  -3
 ن.نح السُّ  تابِ ر كِ ق بآخِ ي وهو امللحح ذِ مِ ري لإلمام الرتِّ غِ ل الصَّ لح العِ  -4
روف ه على حُ جالح رِ  بح تَّ رح  وهو كتابٌ ه ، 365ِدي املتوّف سنة جال البن عح ل يف ضعفاء الرِّ الكامِ  -5

 .ةٍ لولح عْ يث مح حادِ ن أح م له مِ جح رْ وق ما رواه املت ح سُ يح  ة هلمجحح ناء الرتَّ ثْ وأح  ،ماملعجح 
 نا ت يف هذا الفح فح لِّ م الكتب اليت أُ ه  وهو أهح 385ارقطن املتوّف سنة ل لإلمام أيب السن الدا لح العِ  -6

 عاً.فْ ها ن ح ما عح وأح 
 ه .597 سنة ي املتوّفَّ ج بن الوزِ ظ أيب الفرح لحافِ ة لِ يح ناهِ ل املتح لح العِ  -7

 سئ َلة:األ      
 .هاتِ فح رِ عْ ة مح يَّ وكيفِ يث ها يف الدِ عح قِ وْ  مح وبنيِّ  ،ةلَّ ف العِ رِّ عح  -1
 ؟ يثدِ ل الح لح م عِ لْ ة عِ يَّ ما أهِّ  -2
 .جالل الرِّ لح موا يف عِ لَّ كح ّلم الذين تح عْ ن األح ة مِ ّلثح ر أمساء ثح اذكُ  -3
 .لا عح مُ  يث الف هبا الدِ يُعرح  مورٍ عة أُ بح رْ ر أح اذكُ  -4
 يث.دِ ل الح لح ت يف عِ فح ن ِّ صُ  بٍ ة كتُ عح ب ح رْ ر أح اذكُ  -5
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 :يثد  ف الحَ لَ ت َ خ  مُ 
 ه:يفُ عر  تَ اًل: أو  

وع وهذا النَّ  ،يحجِ يق بينهما أو الرتَّ وفِ راً وحيتاج إىل التَّ ين يف املعىن ظاهِ ضادَّ تح  مُ نْي يث ح دِ حح  ئُ د القارِ هو أن يِ 
 عامل. ها كلا تِ فح رِ عْ ب اليت حيتاج إىل مح املطالِ  لا ن أجح مِ 

صول ه واألُ قْ والفِ  يثِ بني الدِ  عونح صون الامِ صِّ خح ة املتح مَّ ئِ  األح إالا  هِ مارِ غِ  ضِ وْ وى على خح قْ ال ي ح م لْ وهذا العِ 
 يث.ف الدِ لِ يل خمتح وِ أْ أو تح  ل اآلثارِ كِ شْ يث أو مُ ف الدِ لِ ى مبختح مَّ سح يث يُ حادِ ن األح وع مِ ة، وهذا النَّ غح واللُّ 

 يث:حاد  ن هذه األَ ماء م  لَ ف العُ ق  و  ثانياً: مَ 
 ها:نْ مِ  قٌ رُ طُ  ضٍ عارُ وتح  ّلفٍ ن اختِ ها مِ نح ي ْ ع ما ب ح فْ ماء يف دح لح لعُ لِ  ةلح يث املشكِ وهذه األحادِ 

 صوص.يق المع بني النُّ رِ طح  -
 جيح.يق الرتَّ طرِ  -
 خ.سْ طريق النَّ  -
 ف.قُّ وح راب أو الت َّ الكم باالضطِ  -
 ة:ضَ عار  تَ صوص المُ ع بين الن  م  يق الجَ ر  طَ 

ب قارِ رياً يُ سِ فْ منهما ت ح  ري كلا سِ فْ ت ح ض بِ عارُ ع التَّ فْ ه دح يقِ رِ ن عن طح ميكِ  بٍ قارُ ه تح جْ  وح نْي فح لِ املختح وذلك إذا كان بني 
 ه.ضُ عارِ ر وال يُ اآلخح 

 ثال ذلك: مِ 
يث ه حدِ ضُ عارِ ، وهذا الديث يُ (17)((  ةرح ي ح وى وال طِ دْ ال عح  )):خاري عن أيب هريرة حديث رواه البُ 

 .(18)((  حا صِ مُ  على ال ضح رِ مْ مُ  وا الدُ ورِ ال تُ  )):واية أيب هريرة ن رِ ر عند البخاري مِ آخح 
ة يضح ل املرِ ب اإلبِ صاحِ  !! أيا  ضيث الثاِن عن إدخال املمرِ ى الدِ هح وى بينما ين ْ دْ ي العح فِ نْ ل ي ح فالديث األوَّ 

((  دسح ن األح مِ  را فِ كما تح   اجملذومِ ن مِ  رَّ وفِ  ))ة، ويف معىن هذا الديث:يحح حِ ل الصَّ ب اإلبِ : أي صاحِ حا على املصِ 
 وى.دْ العح ة بِ عاً لإلصابح نْ ن اجملذوم وذلك مح رار مِ الفِ ح بِ صح نْ ذا ي ح هح ف ح 

تعاىل  ة اهللِ رح دْ قُ  بِ ع إالا قح ى ال ت ح وح دْ العح ة بِ اإلصابح  ناً بأنَّ مِ ؤْ مُ  نيِ قِ اليح  يح وِ ن كان قح : مح ع العلماء بينهما بأنَّ وقد جح 
 (.102)البقرة اآلية:  َّيل ىل مل يك ُّ  ل:القائِ 

                                      

 ة.ال هامح  :، باببا ( رواه البخاري، كتاب الطِّ 17

 ى.وح دْ ال عح  :، باببا كتاب الطِّ   ،( رواه البخاري18



 54 

ن مِ  ه وخافح سُ فْ ت ن ح فح عُ ن ضح ، ومح ءٌ يْ ه شح را ضُ وهذا ال يح  ،(وىدْ قال له )ال عح ه كذلك فيُ ن كان إميانُ فمح 
ل معه كْ ه واألح تِ سح قاء مع اجملذوم وجمالح ا البح وأما  ،بابحْ على االستِ  رارِ ر بالفِ مْ ل األح أو حيمح  ،(را قال له )فِ ى فيُ وح دْ العح 
 .وازِ الح كون على يح ف ح 

 يح:رج  يق الت  ر  طَ 

 ة منها:ريح يح كثِ جِ جوه الرتَّ ووُ  ،نْي ت ح واي ح بني الرِّ  المعُ  رح وذلك إذا تعذَّ 
 منها: ،ةريح كثِ   ة اإلسناد وله أسبابٌ هح ن جِ يح مِ جِ الرتَّ  (أ)
 .ه أقلا اتُ ر على ما روا ه أكثح اتُ يح ما روا جِ ترح  -1
 ق.ثح وْ ة األح وايح يح رِ رجِ تح  -2
 ظ.فح حْ ة األح وايح يح رِ رجِ تح  -3
 ط.بْ ب إىل الضَّ رح ق ْ ه أح ري؛ ألنَّ بِ ة الكح وايح يح رِ رجِ تح  -4
 يهاً.قِ ن كان فح ة مح وايح يح رِ رجِ تح  -5
 ة.صَّ ف بالقِ رح عْ ه أح ة؛ ألنَّ عح ب الواقِ يح رواية صاحِ رجِ تح  -6
 . بِّ ه للنَّ تُ طح خمالح  ترح ث ُ ن كح ة مح وايح يح رِ رجِ تح  -7
 قة.دالة والثِّ يح رواية املشهور بالعح رجِ تح  -8
 اظ.وافق الفا ن يُ رواية مح يح رجِ تح  -9

 حيحني على غريها.ت يف الصَّ يث اليت جاءح مي األحادِ قدِ تح  -10
 ن:ِِ بار املتْ جيح باعتِ الرتَّ  (ب)
 يح املقيد بسبب على املطلق.رجِ تح  -1
 يح القيقة على اجملاز إن مل يغلب اجملاز.رجِ تح  -2
 على العام. يح اخلاصا رجِ تح  -3
 ة.يَّ وِ غح ة لُ يقح قِ ة على ما كان حح يَّ فِ أو املعرِ ة يَّ رعِ ل على القيقة الشَّ مِ يح املشتح رجِ تح  -4
 :ة املدلولِ هح ن جِ يح مِ جِ الرتَّ  (ج)
 م.لْ ة عِ يادح ت زِ مع املثبح  ي؛ ألنَّ ت على املنفِ بح يح املثْ جِ رْ ت ح  -1
 ياط.ب على االحتِ رح ق ْ ح األح جَّ رح ي ُ  -2
 .قا شح ر على الكم األح سح يْ األح  ح الكمُ جَّ رح ي ُ  -3
 خ:س  الن  ل ب  و  القَ 
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 ر مثال ذلك: خاً لآلخح ها ناسِ دُ فيكون أحح  ،يح بينهماجِ  أو الرتَّ نْي صَّ ر المع بني النَّ ذَّ عح ت ح وذلك عندما ي ح 
ه ضُ عارِ فهذا يُ  ،(( ينارم دِ س سائِ رح ف ح  يف كلا  ))ه قال:أنَّ   بارقطن عن جابر عن النَّ ن الدا نح ما جاء يف سُ 

 ةقح دح ه صح سِ رح ه وال ف ح دِ بْ م يف عح ليس على املسلِ  ))قال:  اهلل رسولح  أنَّ  حديث البخاري ومسلم عن أيب هريرة 
ل، وذلك إذا كانت وَّ األح  صِّ خ للنَّ وناسِ  مٌ كح حمُْ  ة اخليلِ قح دح ي صح فْ ((، قال العلماء: حديث البخاري ومسلم يف ن ح 

 ة.جارح التِّ  روضِ ت فيها زكاة عُ بح جح ة وح جارح لتِّ فإن كانت لِ  ،ةجارح ري التِّ غِ اخليل لِ 
 ف:ق  وَ راب أو الت   ط  م باالض  ك  الحُ 

م دِّ قح ف املت ح رِ عْ ن ح صوص لِ نا يف النُّ ثْ يح بينهما حبحح جِ ن الرتَّ ني ومل ميكِ ضح ر المع بني الديثني املتعارِ إذا تعذَّ 
ف قُّ وح ي الت َّ غِ بح نْ ي ح  ذٍ ئِ ينح ه حِ خ فإنَّ سْ ت النَّ بُ ثْ يل، وإذا مل ي ح لِ على ذلك دح  سوخًا ويدلا نْ ر فقد يكون أحدها مح خِّ أح واملتح 
 ما.راهبِ ما واضطِ هِ فِ عْ ضح ما أو الكم بِ بينهُ 

 يث:د  الحَ  ف  لَ ت َ خ  فات في مُ ن  صَ المُ  م  هَ ثاً: أَ ثال  
ة يَّ رعِ كام الشَّ حْ يد واملتون واألح سانِ األح بِ  نيح فِ ه العارِ اقِ ذا يث وحُ دِ ة الح مَّ ئِ ن أح مِ  ةٌ اعح جح  نا ف يف هذا الفح نَّ صح 

 فات فيه: املؤلَّ  ما هح ن أح ومِ  ،ةيَّ غوِ واللُّ 
بيع بن ة الرِّ ن روايح مِ  (ه 204تويف سنة )عي افِ د بن إدريس الشا ّلف الديث: لإلمام حممَّ اختِ  -1

ح املغيث: هو تْ ي يف ف ح خاوِ قال السَّ  ،ّلف الديثف يف اختِ لَّ ؤح ل مُ ي عنه، وهو أوَّ سليمان املرادِ 
 .ما تاب األُ ة كِ لح جُْ 

وهو  ،ه 276 بن مسلم املعروف بابن قتيبة تويف سنة د عبد اهلللف الديث: أليب حممَّ يل خمتح أوِ تح  -2
 ماء.لح راكات العُ دْ ن استِ م مِ لح سْ ه مل يح ة، لكنَّ نح سح ياء حح شْ أح ى بِ تح ه وأح بُ فيه صاحِ  دأجا تابٌ كِ 

 لا جح ن أح ه  قال الكتاِن: وهو مِ 321ي ت سنة حاوِ د الطَّ ل اآلثار: أليب جعفر أحد بن حممَّ كِ شْ مُ  -3
 يب.ذِ هْ يب والت َّ تِ عن الرتَّ  نٍ غْ ت ح سْ ري مُ صار غح لّلختِ  لٌ قابِ ه ه، ولكنَّ بِ تُ كُ 

 ه .406د بن السن بن فورك ت سنة يث: أليب بكر حممَّ كل الدِ شْ مُ  -4
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 األسئ َلة:
 ؟ يثلف الدِ ما املراد مبختح  -1
 ؟ ماء منهلح ف العُ قِ وْ ؟ وما مح  ة هذا العلميَّ وما أهِّ  -2
 ؟ يثحادِ  األح نْي ّلف ب ح جود اختِ أ إليه عند وُ جح لْ ن ح  يقٍ رِ ل طح ما أوَّ  -3
 ح ما تقول.ضِّ وح ثاالً ي ُ ر مِ ؟ اذكُ  صوصأ إىل المع بني النُّ جح لْ مىت ن ح  -4
 ة اإلسناد.هح ن جِ ة مِ ضح عارِ املتح  صوصِ يح بني النُّ جِ جوه الرتَّ ر وُ اذكُ  -5
 ب املنت.بح سح يح بِ جِ الرتَّ  جوهح ر وُ اذكُ  -6
 ؟ صوصخ بني النُّ سْ النَّ ل بِ وْ أ إىل القح جح لْ مىت ن ح  -7
 ل اآلثار.كِ شْ ف كتاب مُ نِّ يف مبصح عرِ يث مع التَّ دِ ف الح لح خمت ح  بِ تُ م عن كُ لَّ كح تح  -8
 ؟ ذح خِ ن أين أُ ؟ ومِ  يثلف الدِ ف يف خمتح نَّ صح ل كتاب مُ وَّ ف أح لِّ ؤح ن مُ مح  -9
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 هل  بار قائ  ت  يث باع  د  يم الحَ س  ق  ت َ 
ي، وعلى هذا عِ ابِ أو التا  ،حايبوقد يكون عن الصَّ ،  هأو عن رسولِ  ،تعاىل دور املنت عن اهللِ يكون صُ  قد

 بار إىل: هبذا االعتِ  الديثح  م العلماءُ األساس فقد قسَّ 
 ي.عِ ابِ د إىل التا حايب، واملقطوع املسنح ، واملوقوف على الصَّ  بِّ ي، والديث املرفوع إىل النَّ دسِ الديث القُ 
 ي:دس  يث القُ د  أواًل: الحَ 
 رة.هَّ ة أي املطح سح ر، واألرض املقدَّ هْ س وهو الطُّ دْ ة إىل القُ غة: نسبِ هو يف اللُّ 

 ه إىل اهلل تعاىل.وأضافح   اهلل ه رسولُ يث الذي قالح ّلحاً: هو الدِ واصطِ 
 .لا وجح  عزح  ة عن اهللِ كايح يل الِ ث به على سبِ حتدَّ   اهلل رسولح  ديثاً: ألنَّ ي حح ومسِّ 
ة بح سْ ر عن نِ دح ه صح ه إليه؛ ألنَّ تِ بح سْ تعاىل ونِ  ه باهللِ قِ لُّ عح ت ح يه لِ نزِ ر والتَّ هْ دس الذي هو الطُّ ة إىل القُ بح سْ اً: نِ يا دسِ وقُ 

 اِن.با ي والرَّ ى بالديث اإلهلِ ما سح ويُ  ،وجلا  عزَّ  با ه والرَّ إللح لِ 
 ))قال: قال اهلل تعاىل:  رسول اهلل أنَّ  مثاله: ما رواه اإلمام أحد والبخاري ومسلم عن أيب هريرة 

 ((. رشح بح  بِ لْ ر على ق ح طح وال خح  ،تعح مسحِ  نٌ ذُ وال أُ  ،رأت الني ما ال عنيٌ ي الصا بادِ عِ ت لِ دْ دح عْ أح 
 ي:و  بَ يث الن  د  ي والحَ دس  ق بين الحديث القُ ر  الفَ 

بأن  يا لِ حي جح وح ا بِ إما   بِّ ما إىل النَّ ي هبِ تعاىل، أُوحِ  اهللِ  ن عندِ ها مِ ّلناه كِ عْ ه ومح ظُ فْ لح ي: دس  يث القُ د  الحَ 
يق اإلهلام أو املنام، وقال بعض العلماء: املضاف رِ عن طح  يا فِ ي خح حْ وح أو بِ  ةً ظح قح ي ح   يل على رسول اهللبِْ ل جِ زِ نْ ي ح 

 تعاىل هو املعىن فقط. إىل اهللِ 
، يي فِ أو خح  يا لِ حي جح وح يكون من عند اهلل تعاىل بِ  ةً ناه فتارح عْ ا مح أما   بِّ ن عند النَّ ه مِ ظُ فْ ي: لح وِ بح والديث النَّ 

 . منه هادٍ يكون باجتِ  ةً وتارح 
 ي والقرآن الكريم:دس  يث القُ د  ق بين الحَ ر  الفَ 
  اهلل يل على رسولِ بِ به جِ  فقد نزلح  ،يا لِ حي جح وح ن عند اهلل تعاىل بِ ناه مِ عْ ه ومح ظُ فْ لح  القرآن الكرمي -1

ه عن زولُ ن نُ كُ ، ومل يح لِ حْ النَّ  يِّ وِ دح كح   ي  وِ ه دح زولِ نُ ع لِ مح سْ ة، أو كان يُ ئح ن اهليْ سح حح  لٍ جُ رح  ةِ يف صورح  ةً ظح يقح 
ّلف الديث وهو اإلهلام خبِ  ،هأو غريِ  رٍ كْ ن فِ مِ  بِ لْ يف القح  شيءٍ  أو إلقاءِ  ،ةيَّ نامِ يا مح ؤْ يق رُ رِ طح 
 ي.دسِ القُ 

 ي ليس كذلك.دسِ منه، والديث القُ  ةٍ ر سورح صح قْ أح ى بِ دَّ حح يتح  نا والِ  ز لإلنسِ جِ عْ مُ  القرآن الكرمي -2
 ي.دسِ يث القُ الدِ  ة القرآن الكرمي باملعىن خبّلفِ وايح مي رِ حترِ  -3
 ة.يَّ دسِ األحاديث القُ نات خبّلف سح ر حح شْ عح ف منه بِ رْ حح  ة القرآن الكرمي وكلا راءح قِ تعاىل بِ  نا اهللُ دح بَّ عح ت ح  -4
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 ي.دسِ يث القُ ّلة خبّلف الدِ ة القرآن الكرمي يف الصَّ راءح نا اهلل تعاىل بقِ دح تعبَّ  -5
 ة.يَّ دسِ يث القُ يل خبّلف األحادِ دِ بْ ري والتَّ غيِ ن التَّ القرآن الكرمي مِ  تعاىل حبفظِ  ل اهللُ تكفَّ  -6
ت آحادًا عن يح وِ ة فقد رُ يَّ األحاديث القدسِ ا أما  ،رواتُ التَّ  يقِ رِ ل إلينا عن طح قِ لفظ القرآن الكرمي نُ  -7

 . اهلل رسولِ 
ّلف ة خبِ يَّ يث القدسِ واألحادِ  ،بِ ه على النُ تُ ّلوح م تِ القرآن الكرمي وحترُ  سا ث مح م على احملدِ حيرُ  -8

 ذلك.
 وع:فُ ر  يث المَ د  ثانياً: الحَ 
 . با يع وهو النَّ فِ ب املقام الرَّ صاحِ ه إىل تِ بح سْ نِ لِ  ؛ي بذلكع، ومسِّ ضح وح  دا ضِ  عح فح ن رح مِ مفعوٍل  لغة: اسم

، سواء كان ةً فح ًّل أو تقريراً أو صِ عْ اًل أو فِ وْ ق ح   با ي إىل النَّ اوِ ه الرا دح نح سْ ّلحاً: هو الديث الذي أح واصطِ 
 اً أو دون ذلك.يا عِ اً أو تابِ يا حابِ ي صح اوِ الرا 

 دٍ حح ن أح ما مِ  ))قال:  بِّ عن النَّ  اًل: ما رواه البخاري عن عبد اهلل بن مسعود وْ مثال املرفوع ق ح  -1
 ((. ن اهللِ ح مِ إليه املدْ  با حح د أح حح ش، وما أح واحِ م الفح رَّ ذلك حح  لِ جْ ن أح ، مِ ن اهللِ  مِ ريح غْ أح 

ري مل غِ هلا صح  نٍ ت بابْ تح س بن حمصن أّنا أح يْ ق ح  أ عن أما ّلً: ما رواه مالك يف املوطَّ عْ مثال املرفوع فِ  -2
ومل  مباءٍ   اهلل عا رسولح دح ه فح بِ وْ على ث ح  بالح ه فح رِ جْ ه يف حِ سح لح جْ أح فح   رسول اهللعام إىل ل الطَّ كُ أْ يح 
 له.سِ غْ ي ح 

 كان أصحابُ   ))ره منه:كِ نْ ومل ي ُ   بِّ م النَّ لْ عِ ل كذا، وذلك بِ عح ف ح  :حايبير: قول الصَّ قرِ ومثال التَّ  -3
ل عح فْ ( وال ي ح  ة بن شعبةريح اهلل عن املغِ  (( )رواه الاكم أبو عبد راألظافِ ه بِ عون بابح رح قْ ي ح   رسول اهلل

 . اهللِ  ن رسولِ مِ   بإقرارٍ ة ذلك إالا حابح الصَّ 
 -ُخُلقاً  اسِ ن النا سح حْ أح   اهلل حايب أو غريه: كان رسولُ ي: أن يقول الصَّ فِ صْ ثال املرفوع الوح ومِ  -4

 .- اخلاء والّلم ما ضح بِ 
 يث الموقوف:د  ثالثاً: الحَ 

 :يف: أيضِ ه، ومعىن أُ عح ف ْ يد رح فِ ينة تُ رِ ريراً، ومل تكن هناك قح قْ ّلً أو ت ح عْ  أو فِ واْلً حايب قح يف إىل الصَّ ضِ هو ما أُ 
 ر عنه.دح ه صح يناً أنَّ بح حايب مُ إىل الصَّ  هداوي وأسنح رواه الرا 

ت مْ ه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: إذا صُ دِ ه: ما رواه الاكم يف علوم الديث بسنح مثالُ 
 ،ةٌ ينح كِ وسح  قارٌ ن عليك وح كُ وليح  ،مذى اخلادِ ع أح ودح  ،بذِ ن الكح ك مِ سانُ ولِ  ،مك عن احملارِ رُ صح ك وبح عُ م مسحْ صُ يح لْ ف ح 

 واء.ك سح رِ طْ م فِ وْ ك وي ح مِ وْ صح  مح و ل يح وال تعح 
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ه، فإذا غريِ له عن قُ ن ْ حايب ومل ي ح موقوف على الصَّ  هم أنَّ لِ ، عُ دٍ حح أح ه بِ صْ ومل خنصِّ  وقوفٌ مح  صا فإذا قلنا: هذا النَّ 
ن ابعني ومح ن التا أو على غريه مِ  ،يهرِ أن نقول: هذا موقوف على الزُّ   جازح معنيَّ  صٍ خْ شح صناه بِ صَّ خح 
 هم.دح عْ ب ح 

 م الديث املوقوف:كْ حُ 
 ي بعضح وِّ قح ت ُ  ات فإّنَّ تح بح ها إن ث ح ، لكنَّ ةٍ حابح صح  وأفعالُ  ه أقوالُ جاج به؛ ألنَّ م االحتِ األصل يف املوقوف عدح 

ا ن له حكم املرفوع، أما كُ ة، وهذا إذا مل يح نَّ ة كان هو العمل بالسُّ حابح الصَّ  حالح  ة؛ ألنَّ يفح عِ الضَّ  يثح األحادِ 
 .(19)ة كاملرفوع جَّ م املرفوع فهو حُ كْ ن الذي له حُ إذا كان مِ 
 طوع:ق  يث المَ د  رابعاً: الحَ 
 ع.طْ ن القح عول مِ فْ مح  لغة: اسمُ 

ما  لا كُ ه فح فِ قْ ه أو وح عِ فْ على رح  لُّ دُ ة تح ينح رِ ن قح ه مِ وِّ لُ ًّل مع خُ عْ اًل أو فِ وْ ي ق ح عِ ابِ يف إىل التا ضِ ّلحاً: ما أُ واصطِ 
 دح يِّ ق ُ  فإنَّ  ،قوفاً وْ ى مح مَّ سح ويُ  ،طوعاً قْ ي مح يراً مسِّ رِ قْ ًّل أو ت ح عْ اًل أو فِ وْ ق ح  ي فيه جمالٌ أْ لرَّ ا لِ ي ما عِ ابِ إىل التا  يفح ضِ أُ 
ابعني التا أحٌد من ه ب، فإن قالح يد بن املسيَّ عِ ي أو سح رِ هْ على الزُّ  وقوفٌ هذا مح قول نح ف ح  نيح عِ ابِ ن التا ه مِ لِ قائِ بح 

ه على فح ق ْ يد وح فِ ة تُ ينح رِ ت القح أو كانح  ،ماً كْ فوعًا حُ رْ كان مح    بِّ ه إىل النَّ عِ فْ على رح  لا دُ ة تح ينح رِ وكانت هناك قح 
 قوفاً.وْ مح  يح حايب مسِّ الصَّ 
 يه.فْ ن األحكام أو ن ح مِ  ءٍ يْ به يف إثبات شح  جا ال حيتح  يفٌ عِ يث املقطوع ضح ه: الدِ كمُ حُ 
م ال هُ ب ح ذاهِ ومح  نيح عِ ابِ التا  والح قْ أح  فإنَّ  ،ريبِ كح   حٌ سامُ يث فيه تح واع الدِ نْ خال املقطوع يف أح ي: إدْ شِ كح ْر ة: قال الزَّ دح فائِ 
 كان ال جمالح   وقوف، فإنه كاملبأنَّ  :عن ذلك ؟ وأجابح  عًا منهوْ ف تكون ن ح يْ كح يث فح هلا يف الدِ  لح خح دْ مح 

 .م املرفوعِ كْ فيه يكون يف حُ  هادِ تِ لّلجْ 
 .ه "تُ عح دْ ه بِ يْ لح وعح  لا صح ع:" دِ املبتح  فح لْ ّلة خح ي يف الصَّ ن البصرِ ويل: قول السح مثال املقطوع القح 

ل بِ ه ويُ قْ ني أهلِ ه وببينح  رح ت ْ السِّ  يخِ رْ كان مسروق ي ُ   "د املنُتشر:لي: قول إبراهيم بن حممَّ عْ ومثال املقطوع الفِ 
 .(20)م نياهُ م ودُ يهِ لِّ ه وَيُ ّلتِ على صح 

 األأسئ َلة:
 ؟ هلِ قائِ  بارِ يث باعتِ م الدِ سِ م ينقح سْ إىل كم قِ  -1
 ثاٍل له.ر مِ كْ مع ذِ  ّلحاً،ة واصطِ ي لغح دسِ القُ  يثح ف الدِ رِّ عح  -2

                                      

 (.133)ص حان لطَّ ( انظر: تيسري مصطلح الديث، ل19

 (.134)ص حان مود الطَّ حمل : تيسري مصطلح الديث،( انظر20
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 ؟ ؟ وهل له أمساء أخرى اً يا قدسِ يثاً دِ ي حح سِ دْ يث القُ دِ ي الح مل مِسِّ  -3
 ؟ يبوِ ي والديث النَّ دسِ يث القُ الفرق بني الدِ ما هو  -4
 ؟ دسي والقرآنالقُ يث ما الفرق بني الدِ  -5
 ؟ عّلً وتقريراً وما مثاله قوالً وفِ  ،ما الديث املرفوع -6
 ؟ يث املوقوف وما مثالهما الدِ  -7
 ح ذلك.ضِّ ؟ وح  حايبق املوقوف على غري الصَّ طلح هل يُ  -8
 ؟ رفوعاً أو موقوفاً ؟ وهل يكون مح  ما الديث املقطوع -9

 ؟ م الديث املقطوعكْ ما حُ  -10
 ؟ يثاً دِ يها حح مِّ سح ل هلا يف الديث فكيف نُ خح دْ ني ال مح عِ ابِ أقوال التا  -11
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 ناي  لَ ه إ  صول  ب وُ سَ حَ ب   يث  د  سام الحَ ق  ر: أَ شَ ي عَ م الحاد  س  الق  
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 ناي  لَ ه إ  صول  ب وُ سَ حَ يث ب  د  سام الحَ ق  أَ 
 ر وآحاد.واتِ تح لوه إلينا إىل مُ قح ه الذين ن ح اتِ وا رُ  بارِ باعتِ  يثح الدِ  م العلماءُ سَّ قح 

 ر:وات  تَ اًل: المُ أو  
 ع.تابُ ر مبعىن التَّ واتُ ن التَّ ق مِ تح شْ ل مُ ة: اسم فاعِ غح ر يف اللُّ واتِ املتح 

ب، فهذا ذِ على الكح م هُ ؤح واطُ تح  ةح العادح  حتيلُ  ةٌ اعح ه جح بقاتِ ن طح مِ  ةٍ قح ب ح طح  ّلح: ما رواه يف كلا ر يف االصطِ املتواتِ 
كذا ني وهح عِ ابِ باع التا تْ ن أح ة مِ اعح ني جح عِ ابِ ة التا قح ب ح ن طح يه عنهم مِ وِ رْ ة وي ح اعح ة جح حابح الصَّ  ةِ قح ب ح يه عن طح وِ رْ ر ي ح يث املتواتِ الدِ 

 ب.ذِ م على الكح هُ فاق ُ ر اتِّ وَّ صح تح ال ي ُ  ةٍ قح ب ح طح  ة يف كلا د، هذه الماعح نح إىل ّناية السَّ 
 يث:د  الحَ ر واتُ روط تَ شُ 
يق م وحتقِ داّنِ لْ ّلف ب ُ الختِ  ؛بذِ م على الكح هُ فاق ح ة اتِّ رياً حبيث حتيل العادح بِ داً كح دح عح  ةٍ قح ب ح طح  غ كلا لُ ب ْ أن ت ح  -1

 م.هتِ رح ث ْ م وكح هِ تِ دالح عح 
 نا.يْ أح نا، أو رح ثح دَّ نا، أو حح عْ ، كأن يقولوا مسحِ سا م الِ هِ خبارِ د أح نح ت ح سْ أن يكون مُ  -2
ابعني وتابعي حابة والتا ر الصَّ صْ ل عح مح شْ ة اليت تح وايح الرِّ  صورِ يكون يف عُ ري إمنا هذا العدد الكبِ  -3

 ة.قح طب ح  ري يف أيا دد الكثِ جود هذا العح هل وُ ن السَّ ت الكتب فمِ نح وِّ ا بعد أن دُ ابعني، أما التا 
 ؟ معنيَّ  دٌ واتر عدح ط للتَّ شرتح هل يُ 

ل رياً حبيث حيصُ ثِ د كح دح ي أن يكون العح غِ بح نْ ر إمنا ي ح واتُ يق التَّ قِ حْ تح  لِ نيَّ عح مُ  دٌ دح ط عح رتح شْ ه ال يُ أنَّ  العلماءِ  يرى جهورُ 
 خاص.شْ رة أح شح ة عح رح ث ْ الكح  لا قح أح  ماء أنَّ لح ، ويرى بعض العُ  اهللِ  سولِ عن رح  لوهُ ة ما نقح حَّ صِ ني بِ قِ معه اليح 

 ر:وات  تَ يث المُ د  م الحَ ك  حُ 
ل به مح م العح زِ لْ ت ح سْ عه والذي يح فْ إلنسان دح ن لِ الذي ال ميكِ  يِنا قِ اليح  يا رورِ الضَّ  مح لْ يد العِ فِ ر يُ واتِ يث املتح الدِ 

 ه.اتِ وا ث عن رُ حْ إىل البح  ه فّل حيتاج اإلنسانُ بولِ د يف قح دا رح م الت َّ دح م وعح يق الازِ صدِ والتَّ 
 ه: أقسامُ 

 :نْي مح سْ ر إىل قِ يث املتواتِ دِ م الح سِ قح ن ْ ي ح 
داً مِّ عح ت ح مُ  يَّ لح عح  بح ذح ن كح مح  ))ديث:حح وذلك كح  ،ناهعْ ه ومح ظِ فْ لح اتُِّفقح على ي: وهو الذي ظِ فْ ر اللَّ املتواتِ  -1

 يح ظاً ومعىن، ومسِّ فْ عليه لح  نيح قِ فِ تَّ اً مُ يا يد على سبعني صحابِ زِ فقد رواه ما يح  ،ار((ن النا ه مِ دح عح قْ أ مح وَّ ب ح تح يح لْ ف ح 
 وايات.يع الرِّ يف جحِ  ظ املذكورِ فْ اللَّ  نْيِ ع على عح قح وح  رح وات ُ التح  اً؛ ألنَّ يا ظِ فْ راً لح واتِ تح مُ 

عاء، ن يف الدُّ يْ دح اليح  عِ فْ ه، وذلك كحديث رح ظِ فْ على معناه دون لح  قح فِ املتواتر املعنوي: وهو الذي اتُّ  -2
ّلف عاء مع اختِ ه يف الدُّ يْ دح ه كان يرفع يح يث أنَّ دِ ة حح ب عن مائِ ما يقارِ   سولفقد روي عن الرَّ 
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ي ة ومسِّ فح لِ ن جمموع هذه الوقائع املختح ر مِ واتُ ل التَّ صح ت فيه، وقد حح يلح ة اليت قِ عح الواقِ ّلف واختِ  ظِ فْ اللَّ 
 اة.وا فاظ الرُّ لْ يع أح ن جحِ ك املفاد مِ ي املشرتح لِّ ع على املعىن الكُ قح واتر وح التَّ  اً؛ ألنَّ يا واتراً معنوِ تح مُ 

 ر:وات  تَ ديث المُ ر الحَ صاد  مَ 
 منها: بٌ ت كتُ فح لِّ أُ 

 ب على األبواب.تَّ رح وهو مُ  ،رة يف األخبار املتواترةد املتكاثِ وائِ الفح  -1
، 911يوطي املتوّف سنة ين السا وكّلها للحافظ جّلل الدِّ  ،ة يف األخبار املتواترةرح األزهار املتناثِ  -2

 صار لألول.والثاِن اختِ 
 ابق األزهار املتناثرة.ه السا يوطي وهو تلخيص لكتابِ ف األزهار، للسُّ طْ قح  -3
 عها.ي وهو أوسح اِن الفاسِ ر، أليب عبد اهلل بن جعفر الكتا ن الديث املتواتِ ر مِ املتناثِ  ظمْ نح  -4
 ه .1205املتوّف سنة  ييخ حممد مرتضى الزبيدرة، للشَّ ط الآللئ املتناثِ قْ لح  -5
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 ثانياً: اآلحاد:
 د.ع أحد مبعىن واحِ غة: جحْ هو يف اللُّ 

ة، د أو اثنان أو ثّلثح يه واحِ وِ رْ ر، كأن ي ح واتُ ق به التَّ قَّ حح تح ال ي ح  دٌ عدح   اهلل ّلحاً: هو ما رواه عن رسولِ واصطِ 
 ر.واتُ التَّ  دَّ حح  هِ بقاتِ ن طح مِ  ةٍ قح ب ح طح  ل يف كلا مِ كْ تح سْ ومل يح 

 ه:مُ ك  حُ 
 ل به.مح ب عند كثريين العح جِ و الل، ويُ دْ ر واالستِ ظح ف على النَّ قَّ وح الذي يت ح  يا رِ ظح م النَّ لْ ويفيد حديث اآلحاد العِ 

 ه:ق  رُ ب طُ سَ حَ ه ب  أقسامُ 
 :سامٍ قْ ة أح ه إىل ثّلثح قِ رُ ب طُ  اآلحاد حبسح بح م خح سِ قح ن ْ ي ح 

 هور.شْ مح  -1
 زيز.عح  -2
 ريب.غح  -3

 هور:ش  يث المَ د  الحَ 
 شار.يوع واالنتِ : الذُّ ة لغةً رح هْ الشُّ 

 ر.واتُ التَّ  دَّ غ حح لُ ب ْ ه حبيث مل ي ح قاتِ بح ن طح مِ  ةٍ قح ب ح طح  ر يف كلِّ ثح كْ ة أو أح ّلثح ّلح: ما رواه ثح ويف االصطِ 
فان على معىن ادِ رتح ظان مُ فْ ني فهما لح صوليِّ ن الفقهاء واألُ اعة مِ ني وجح ثِ دِّ يض عند احملح فِ واملشهور: هو املستح 

 :يضُ فْ ي ح  املاءُ  ن فاضح اس، مِ ه يف النا شارِ يضاً النتِ فِ تح سْ أخرى مُ  ةً رَّ ي مح ه، ومسِّ ضوحِ وُ هوراً لِ شْ مح  ةح رَّ ي مح د مسِّ واحِ 
 ) إىل:دا ن حيث القبول والرَّ م املشهور مِ سِ قح ن ْ وي ح  ،هورالظُّ ، أي: يوعشار والشُّ ن ذلك االنتِ م مِ زح لْ وي ح  ،رثُ إذا كح 

 ضوعاً.وْ ( وقد يكون مح  يفعِ ، وضح  نسح ، وحح  يححِ صح 
 ه:تِ رح هْ ع شُ واقِ ب مح ه حبسح أقسامُ 

 سام:قْ ر فيه إىل أح هح ت ح ط الذي اشْ سح ة إىل الوح بح سْ النِّ ور بِ م املشهُ سِ قح ن ْ ي ح 
 وانكْ ل وذح عْ عو على رح دْ هراً يح شح   بُّ النَّ  تح نح قال: ))ق ح  س ثني: مثل حديث أنح هور عند احملدِّ شْ مح  -1

 (( )رواه البخاري(.
 (( )رواه الرتمذي(. مهِ روطِ املسلمون على شُ  ))هور عند الفقهاء: مثل حديث:شْ مح  -2
وإذا  ،ه أجرانلح ف ح  أصابح د فح هح اجت ح  م مثم الاكِ كح إذا حح  ))ني: مثل حديث:صوليِّ هور عند األُ شْ مح  -3

 (( )رواه البخاري(. رجْ ه أح لح أ ف ح طح خْ أح  د مثَّ هح حكم فاجت ح 
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 لح صْ ي: ال أح راقِ (( قال العِ  هصِ عْ مل ي ح  ف اهللح يب لو مل َيح هح د صُ بْ م العح عْ نِ  )):مثل حاة،هور عند النُّ شْ مح  -4
 له.

 (( )رواه مسلم يف اإلميان(. انا مِ  سح يْ لح نا ف ح شَّ ن غح مح  ))ة: مثل حديث:هور عند العامَّ شْ مح  -5
 يز:ز  يث العَ د  الحَ 

 .دا تح واشْ  يح وِ قح  :أي - بالفتح - زا عح ي ح  زَّ أو عح  ،درونح  لا قح  :أي - بالكسر - زا عِ يح  زَّ ن عح لغة: مِ 
 ال نْي ن اثن ح قات إىل أكثر مِ بح الطَّ  ه يف بعضِ اتُ وا رُ  ة ولو زادح دح واحِ  ةٍ قح ب ح ولو يف طح  ّلحاً: هو ما رواه اثنانواصطِ 

 عن اثنني. ةٍ قح ب ح طح  ه يف أيا اتُ وا رُ  لا قِ م أال يح إمنا املهِ  را ضُ يح 
كم حىت دُ حح ن أح ؤمِ ال يُ  ))قال:  اهلل رسولح  أنَّ  ن حديث أنس مثاله: ما رواه البخاري ومسلم مِ 

ة وعبد قتادح  :فقد روى هذا الديث عن أنس (21)اس أجعني(( ه والنا دِ ه ووالِ دِ لح ن وح إليه مِ  با حح أح  أكونح 
وقد روى هذا  ،ةاعح جح  ث، رواه عن كلي د الوارِ يل بن علي وعبْ زيز إمساعِ عن عبد العح  ،بيْ هح العزيز بن صُ 

 اإلميان. يف كتابِ  يا البخارِ  الديثح 
 يب:ر  يث الغَ د  الحَ 

 ه.نِ طح يد عن وح عِ د أو البح رِ : املنفح ةً يب لغح رِ الغح 
 نْي ن اثن ح ر مِ قات أكثح بح الطَّ  ة، فلو رواه يف كلا دح واحِ  ةٍ قح د، ولو يف طب ح واحِ  ه راوٍ تِ وايح رِ د بِ رح ّلحاً: هو ما انفح طِ واصْ 
 يب.رِ ة فهو الغح دح واحِ  ةٍ قح ب ح د يف طح ورواه واحِ 
ثنا سفيان، قال: حدثنا قال: حدَّ  - عبد اهلل بن الزبري -ه: حديث البخاري قال: حدثنا الميدي ثالُ مِ 

يثي يقول: مسعت ه مسع علقمة بن وقاص اللَّ يمي أنَّ د بن إبراهيم التَّ حيىي بن سعيد األنصاري، قال: أخبِن حمم
ى وح سِ   بِّ فهذا الديث مل يروه عن النَّ  .(( اتيا إمنا األعمال بالن ِّ  ))على املنب يقول: عمر بن اخلطاب 

 حيىي بن د إالا ه عن حممَّ وِ رْ ومل ي ح  ،إبراهيمد بن  حممَّ ة إالا مح قح لْ ه عن عح وِ رْ ومل ي ح  ،ةمح قح لْ  عح ر إالا مح ه عن عُ وِ رْ ر، ومل ي ح مح عُ 
 ر.شح ي ومنه انتح صارِ نْ يد األح عِ سح 

 .ِبا سْ د نِ رْ ديث ف ح لحح قال لِ ويُ  ،دنح السَّ  لح صْ ة ال يف أح رابح يت غح ه مسِّ ن دونح مح ي فح عِ ابِ ع التا ة يف تابِ رابح ا إذا كانت الغح أما 
 األسئ َلة:

 .لوه إلينانقح  اته الذينوا رُ  بِ يث حبسح الدِ  ر أقسامح اذكُ  -1
 .عريفيح التح ر، مع توضِ ف الديث املتواتِ عرِّ  -2

                                      

 األلباِن رحه اهلل. الدِّين رد بن ناصِ يخ حممَّ صحيح الامع للشَّ  :( انظر21
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 ؟ بذِ م على الكح هِ فاقِ ر اتِّ صوُّ ب يف عدم تح بح ؟ وما السَّ  واترروط التَّ ما شُ  -3
 ؟ ؟ ومل نيَّ معح  رٍ صْ يف عح  دُ ط أن يكون هذا العدح شرتح هل يُ  -4
 ؟ ةرح ث ْ الكح  لا قح د أح دح ؟ وما عح  نيَّ عح د مُ دح يث عح دِ ر الح واتُ بوت تح ثُ ط لِ رح هل يشت ح  -5
 ؟ ملْ ن العِ يده مِ فِ ؟ وما الذي يُ  ريث املتواتِ ما حكم الدِ  -6
 .مٍ سْ قِ  يل لكلِّ مثِ ر مع التَّ يث املتواتِ دِ الح  اذكر أقسامح  -7
 ؟ رواتِ ة يف الديث املتح فح لَّ ب املؤح ما الكتُ  -8
 ه.سامِ قْ ر أح كْ يث اآلحاد مع ذِ دِ ف حح رِّ عح  -9

 .هتِ رح هْ ع شُ وْ ب ن ح ه حبسح سامح قْ ر أح واذكُ  ف الديث املشهور،عرِّ  -10
 ؟ ط ذلكرْ ؟ وما شح  ملْ يث املشهور العِ يد الدِ فِ هل يُ  -11
 يزاً.زِ نه عح وْ يح كح وضِ وتح  ،له ثالٍ ر مِ كْ مع ذِ  يزح ف الديث العزِ رِّ عح  -12
 ؟ درْ ه وبني الفح ق بينح رْ ؟ وما الفح  يبرِ ما الديث الغح  -13
 .ح ذلك مبثالضِّ ؟ وح  يباً رِ يث غح الدِ د حىت يكون را فح ع الت َّ قح د ي ح نح ن السَّ ع مِ قِ وْ مح  يف أيا  -14
 ؟ هثالُ ؟ وما مِ  ِب سْ د النِّ رْ ما املراد بالفح  -15
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 رها.ف  وَ م ت َ دَ ه وعَ ول  بُ ق َ  روط  ر شُ ف  وَ ب ت َ سَ حَ يث ب  د  سام الحَ ق  ر: أَ شَ اني عَ م الث  س  الق  
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 رها.ف  وَ م ت َ دَ ه وعَ بول  قَ  روط  ر شُ ف  وَ ب ت َ سَ حَ يث ب  د  أقسام الحَ 
 رها إىل: فُّ وح م ت ح دح ه وعح بولِ قح  روطِ ر شُ فُّ وح ب ت ح يث حبسح دِ م الح سِ قح ن ْ ي ح 

 بول.قْ مح  -1
 دود.رْ مح  -2
 بول:ق  يث المَ د  ل: الحَ ع األو  و  الن   
 ن. سَ الحَ  يثَ د  يح، والحَ ح  الص   يثَ د  ل: الحَ مَ ش  ويَ 

 يح:ح  يث الص  د  الحَ 

 ر املعاِن.يث وسائِ سام، جماز يف الدِ جْ األح ة يف يقح قِ يم حح قِ يم، والسَّ قِ السَّ  دا : ضِ ةً غح يح لُ حِ الصَّ 
 ذوذٍ ن غري شُ د مِ نح هى السَّ تح نْ ه إىل مُ لِ ثْ اً عن مِ طاً تاما بْ ضح  طِ ابِ الضا  لِ دْ العح  لِ قْ ن ح ه بِ دُ نح ل سح صح ّلحاً: هو ما اتَّ طِ واصْ 

 ة.حح قادِ  وال ِعلَّةِ 
 يق.لِ عْ ضال أو ت ح طاع أو إعْ فّل يكون فيه انقِ  هدُ نح ل سح صح ( أي املنت الذي اتَّ  دهنح ل سح صح ما اتَّ  )يف:عرِ شرح التَّ 

 ه.وونح رْ يث الذين ي ح دِ الح  جالُ د: رِ نح والسَّ 
 ل:مح شْ ه، وهذا يح رِ د إىل آخِ نح السَّ  لِ ن أوَّ ه مِ خِ يْ ن شح ه مِ اتِ وا ن رُ د مِ واحِ  عه كلا مح سْ د: بأن يح نح صال السَّ واتِّ 

 . بِّ إىل النَّ  يفح ضِ املرفوع: وهو ما أُ 
 حايب.يف إىل الصَّ ضِ ما أُ  واملوقوف: وهو

 ي. عِ ابِ يف إىل التا ضِ واملقطوع: وهو ما أُ 
 .ق(ل، واملعلَّ ع، واملعضح طِ د: )املنقح يْ وخرج هبذا القح 

ل(( أي عدل الرواية وهو: ) املسلم، العاقل، البالغ، السامل( من أسباب الفسوق وخوارم دْ ل العح قْ ن ح ))بِ 
 املروءة ولو أىن أو عبداً.

ه حبيث عح ما مسحِ  تح بِ ثْ أن ي ُ  :وهو ،رٍ دْ ط صح بْ ا ضح ه، وهو إما عح ما مسحِ ن لِ قِ ظ املتْ اً( هو الافِ طاً تامَّ بْ ط ضح )الضابِ 
 منه. ىدا ؤح ه إىل أن ي ُ حح حَّ ه وصح عح ه منذ مسحِ دح نْ ه عِ تُ يان ح صِ  :وهو تاب،ط كِ بْ ا ضح ه مىت شاء، وإما ضارِ حْ ن استِ ن مِ كَّ مح تح ي ح 

 داً.دح ر عح ثح كْ نه أو أح ق مِ ثح وْ ن هو أح ة مح وايح ف فيه رِ اذ الذي خالح الشا ( َيرج به الديث ذوذٍ شُ  ن غريِ )مِ 
 .اه منهتُ ّلمح ر سح اهِ الظا  مع أنَّ  يثِ دِ ة الح حَّ يف صِ  حٌ قادِ  ي  فِ خح  رٌ مْ ة أح لَّ ة( العِ حح ة قادِ لَّ )وال عِ 

 
 ن ذلك: ص مِ لِ خْ ونستح 

 حيح: وهي: يث الصَّ دِ روط الح شُ 
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 هاه.تح نْ إىل مُ ه لِ ن أوح د مِ نح صال السَّ اتِّ  -1
 اة.وا ة الرُّ دالح عح  -2
 ظ.فْ ء الِ يِّ م وال سح هْ ري اخلطأ أو الوح ثِ ل كح فَّ غح ه مُ اتِ وا ط فّل يكون يف رُ بْ متام الضَّ  -3
 ق منه.ثح وْ ن هو أح ف مح ن َيالِ ه مح اتِ وا : فّل يكون يف رُ ذوذِ ة من الشُّ ّلمح السَّ  -4
 يث.دِ الح  ةِ حَّ ح يف صِ دح قْ ي ح  ي  فِ خح  بٌ بح ة: فّل يكون فيه سح لَّ ن العِ ة مِ ّلمح السَّ  -5
 يح:حِ يث الصَّ دِ الح ل بِ مح العح 
يح يف األحكام حِ يث الصَّ دِ الح بِ  لِ مح جوب العح على وُ  صولِ ه واألُ قْ يث والفِ دِ ل الح هْ ن أح ماء مِ لح ع العُ ْجح أح 

 ر.ثح كْ أح ة فح ّلثح نان، أو ثح د، أو اثْ واه واحِ ة سواء رح جَّ ه حُ والّلل والرام، وأنَّ 
 حيح:يث الصَّ ر الدِ صادِ مح 
 أ: لإلمام مالك بن أنس.املوطَّ  -1
 ه .256حيح: لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري املتوّف سنة ع الصَّ الامِ  -2
 ه .261يسابوري املتوّف سنة اج النَّ م بن الجا م: لإلمام مسلِ صحيح مسلِ  -3
 ه .311املتوّف سنة د بن إسحاق بن خزمية صحيح ابن خزمية: لإلمام أيب عبد اهلل حممح  -4
 ه .354سيت املتوّف سنة إلمام أيب حات حممَّد بن حبان البان: لصحيح ابن حبا  -5

 ن:سَ يث الحَ د  الحَ 

 مال.ن مبعىن الح ن اُلسْ ة مِ هح ب َّ شح ة مُ فح : صِ ةً غح لُ  نُ ه: السح يفُ عرِ تح 
ن غري د مِ نح هى السَّ تح نْ ه إىل مُ لِ ثْ عن مِ  تامي طاً غري بْ ضح  طِ ابِ الضا  لِ دْ ل العح قْ ن ح ه بِ دُ نح سح  لح صح ّلحاً: هو ما اتَّ واصطِ 

 ط.بْ دا متام الضَّ ه عح روطِ يح يف شُ حِ الصَّ  يثِ ك مع الدِ رتحِ شْ ة، فهو يح حح ة قادِ لَّ وال عِ  ذوذٍ شُ 
 ني:مح سْ م إىل قِ سِ وهو ينقح  ،هطُ بْ ضح  يفٌ فِ خح  لٌ دْ ن: ما رواه عح ط، والسح بْ الضَّ  تامُّ  لٌ دْ ه عح لح حيح: ما نقح فالصَّ 

 ه:ذاتِ ن لِ السح  -1
ن مِ  ئٌ ه ناشِ ي بذلك؛ ألنَّ ه، ومسِّ ذاتِ ن لِ راد به السح ا يُ ن فإمنَّ يث السح فإذا قيل: الدِ  وهو املراد عند اإلطّلقِ 

ه هنا تِ حَّ ه وصِ ريِْ غح يح لِ حِ الصَّ  ةِ جح رح قى إىل دح تح رى ارْ خْ أُ  ةٍ وايح رِ يث بِ ى هذا الدِ وَّ قح ج عنه، فإذا ت ح خاِر  يءٍ ن شح ه ال مِ ذاتِ 
خرى اليت ة األُ وايح ه الرِّ ب هذِ بح سح ه، وبِ طِ بْ ضح  ةح فَّ ت خِ بح رى اليت جح خْ ة األُ وايح ن الرِّ يث وإمنا مِ دِ الح  ن ذاتِ ن مِ كُ تح  مل
 ه.ريِْ غح يح لِ حِ بته قيل له: الصَّ جح 

ه أنَّ   بِّ عن النَّ  عن أيب هريرة  ،د بن عمرو بن أيب سلمةده عن حممَّ ثاله: ما رواه البخاري بسنح مِ 
 بولِ القح  ت فيه شروطُ لح مح ((، فهذا الديث اكتح  ّلةٍ صح  واك عند كلا السِّ م بِ هتُ رْ يت ألمح مَّ على أُ  قَّ شُ لوال أن أح  ))قال:
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يث قد ريون، وهذا الدِ ه كثِ قح ث َّ وقد وح  ،هقانِ ه وإتْ ظِ فْ ه وحِ طِ بْ م يف ضح د بن عمرو اهتِ حممَّ  ط؛ ألنَّ بْ ناء الضَّ ثْ باستِ 
 ةح وايح  رِ ة األعرج عن أيب هريرة تبُ وايح ام، ورِ ط التا بْ الضَّ ف بِ صِ تَّ ج ي ح رح عْ عن أيب هريرة، واألح  جِ رح عاألح  يثِ د حبدِ ضح اعتح 
ة اليت عح ه املتاب ح ر هلذِ ظح النَّ ه ولكن بِ ن ذاتِ ه ال مِ تح حَّ صِ  أنَّ  :ه، أيا ريِْ غح يحًا لِ حِ يث صح ح الدِ بِ صْ د بن عمرو ويُ حممَّ 

 ام.ط التا بْ الضَّ واهتا بِ ف رُ صح اتَّ 
 ه:ريِْ غح ن لِ السح  -2

وء سُ ه لِ فُ عْ ن، وكان ضح يح، وال شروط السح حِ يث الصَّ ر فيه شروط الدِ فَّ وح ت ح يف الذي مل ت ح عِ هو الديث الضَّ 
ه أو بِ ذِ يه أو كح ق راوِ سْ فِ ه لِ فُ عْ ن ضح كُ ه جمهول، ومل يح س، أو ألنَّ لِّ دح ل أو يُ سِ رْ ه ي ُ ني، أو ألنَّ مِ دوق األح يه، الصَّ ظ راوِ فْ حِ 
 ه.ئِ طح خح  ةِ رح ث ْ كح 

يف أو عِ ي الضَّ اوِ هذا الرا  خِ يْ ر عن شح ه آخح جْ ن وح مِ  يح ة وُروِ قح ابِ ن األسباب السا مِ  بٍ بح سح يث بِ دِ ف الح فإذا ُضعِّ 
هذا  خِ يْ ر عن شح آخح  ت عن طريقٍ ة اليت جاءح يح انِ ة الثا وايح لرِّ ه لِ نح سْ حُ  لكنَّ  ،ناً سح يكون حح  هذا الديثح  فإنَّ  ؛هقح وْ ن ف ح مح 
 ه.ريِْ غح لِ  نُ سح قال له: حح ه، ويُ خِ يْ شح  يخِ يف أو شح عِ الضَّ  اويالرا 

اً على قا حح  إنَّ  رفوعاً:"حن عن الباء مح يم عن يزيد عن عبد الرَّ شح مذي عن هُ ه: ما رواه الرتِّ ن لغريِ مثال السح 
 .يب "د فاملاء له طِ مل يِ  ه، فإنَّ لِ هْ أح  يبِ ن طِ م مِ دكُ حح أح  سا مح ة وليح عح المُ  لوا يومح سِ تح غْ ني أن ي ح مِ املسلِ 

ن ى إىل السح قح حن فارت ح يمي عن يزيد عن عبد الرَّ مِ يف، لكن هذا الديث قد رواه أبو حيىي التَّ عِ م ضح يْ شح فهُ 
 ه.ريِْ غح لِ 

 ن: يث السح دِ ر الح صادِ مح 
 ن ما يلي:حيح والسح الصح  ما ب اليت تضح الكتُ  ن أهما مِ 
 ه .279مذي املتوّف سنة بن سورة الرتِّ مذي: لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى سنن الرتِّ  -1
 ه .273جستاِن املتوّف سنة سنن أيب داود: لإلمام أيب سليمان بن األشعث السِ  -2
 ه .303سائي املتوّف سنة يب النَّ عح حن بن شُ سائي: وهو )اجملتىب( لإلمام أيب عبد الرح سنن النَّ  -3
 ه .273املتوّف سنة زوين طفى: لإلمام ابن ماجه حممد بن يزيد القح سنن املصْ  -4
 ه .241ة املتوّف سنة نَّ ث أحد بن حنبل إمام أهل السُّ د: لإلمام احملدِّ املسنح  -5

 األسئ َلة:
 .املقبولِ  يثِ دِ الح  ر أقسامح اذكُ  -1
مع  ،يّلحِ طِ يف االصْ عرِ ح التَّ رح اشْ و  يث،دِ يف الح  ةِ حَّ ع الصِّ وْ ن ح  مع بيانِ  يحح حِ الصَّ  يثح ف الدِ عرِّ  -2

 ل هنا.دْ بالعح  املرادِ  بيانِ 
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 ؟ ةلَّ ؟ وما معىن العِ  ه؟ وما أقسامُ  طبْ ما معىن الضَّ  -3
 ؟ طبْ ط الضَّ رْ ي شح اوِ د الرا قِ فْ ؟ ومىت ي ح  يححِ الصَّ  يثِ الدِ  ما شروطُ  -4
 ؟ ر أخرىصادِ ؟ وهل هناك مح  حيحيث الصَّ ر الدِ صادِ ما مح  -5
 ؟ يءٍ حيح يف شح ك مع الصَّ رتحِ شْ ؟ وهل يح  يححِ ن والصَّ ما الفرق بني السح  -6
 ؟ نسح الح  واعِ نْ ن أح ل مِ خُ دْ يح  عٍ وْ ن ح  يا أح  تح حْ تح ف ح  ،نسح يث حح دِ هذا حح إذا قلنا:  -7
 ت؟رْ كح ا ذح ع ما وْ ن ح  لِّ كُ ة بِ يح سمِ ب التَّ ؟ وما سبح  نالسح  يثِ الدِ  ما أقسامُ  -8
 ؟ يثدِ ه الح  بِ ِب جح نْ يف الذي ي ح عِ الضَّ  ؟ وما نحوعُ  هريْ غح ن لِ ما السح  -9

 ؟ هبِ ذِ ي أو كح اوِ الرا  قِ سْ ب فح بح سح بِ  يفُ عِ  الضَّ ِب جح نْ هل ي ح  -10
 يح ذلك.وضِ مع تح  ،هِ ريِْ غح لِ  نِ ه إىل السح ى بِ قح رْ ي ح   مبثالٍ ِب جح يف املنْ عِ مثل للضَّ  -11
 ؟ نوالسح  يحح حِ ل الصَّ ناوح تح اليت ت ح  بِ تُ الكُ  ما ر أهح اذكُ  -12

  



 73 

 ود:دُ ر  يث المَ د  اني: الحَ وع الث  الن  
ه، والكّلم يْ عح وْ ن ح ن بِ سح ه والح يِ عح وْ ن ح يح بِ حِ ل على الصَّ مِ يث املقبول املشتح الدِ ل وهو وع األوَّ ّلم عن النَّ ق الكح سبح 

 يف.عِ يث الضَّ ماء بالدِ لح  عنه العُ بِّ عح والذي ي ُ  ،هنا عن الديث املردود
 يف:ع  يث الض  د  يف الحَ عر  تَ 

 .يا وِ القح  دا : ضِ هو لغةً 
 ق:بح وهي كما سح  ،يعهات جحِ دح قِ ، أو فُ بولِ القح  طُ رْ فيه شح  دح قِ ّلحاً: ما فُ طِ واصْ 

 ة.لَّ م العِ دح عح  -5ذوذ،  م الشُّ دح عح  -4ط،  بْ الضَّ  -3ة،  دالح العح  -2د،   نح صال السَّ اتِّ  -1
ف صِ ن وُ يث مح دِ د الح نح يث، وإن كان يف سح دِ الح  فِ عْ ى ذلك إىل ضح دَّ روط أح ن هذه الشُّ مِ  طٌ رْ شح  دح قِ فإن فُ 

 ق.بح يث على ما سح دِ ر قُِبل الح يق آخح رِ ن طح ه وجاء مِ تُ يَّ لِ هْ ف أح رح عْ مل ت ُ وراً تُ سْ أو كان مح  ظٍ فْ وء حِ سُ بِ 
 ة: رَ شَ ه عَ د  يث ورَ د  ف الحَ ع  ضَ  بابُ س  أَ 

 وهي:  ،ةدالح العح ق بِ لَّ عح ت ح نها ت ح ة مِ سح خحْ  -1
 ب.ذِ الكح  -1
 ب.ذِ الكح ة بِ مح هْ الت ُّ  -2
 ق.سْ هور الفِ ظُ  -3
 يح.  يل وال ترِ دِ عْ ي ت ح اوِ ف يف الرا رِ عْ ة: بأن ال ي ح الهالح  -4
 ة.هح ب ْ ع شُ وْ ن ح ة بل بِ دح ال مبعانح   بِّ ّلف املعروف عن النَّ دث على خِ حْ قاد ما أح ة: وهي اعتِ عح دْ البِ  -6
 وهي: ،طبْ الضَّ ق بِ لَّ عح ت ح ت ح  سةح خحْ  -2
 ش.ط الفاحِ لح الغح  -1
 قان(.عن اإلتْ  هولِ ة الذُّ رح ث ْ ة )وهي كح شح ة الفاحِ لح فْ الغح  -2
 هم.الوح  -3
 قات.ة الثِّ فح خمالح  -4
 ظ.فْ وء الِ سُ  -5
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 يف: ع  يث الض  د  الحَ ل ب  مَ روط العَ شُ 
يب غِ مال، والرتَّ عْ ضائل األح ه يف فح ل بِ مح كام ويوز العح حْ د واألح قائِ ه يف العح ل بِ مح عْ يف ال ي ُ عِ يث الضَّ والدِ 

 :روطٍ شُ وذلك بِ  ،بيب، واملناقِ هِ والرتَّ 
ن ب ومح ذِ الكح ني بِ مِ هح ني واملت َّ بِ ن الكاذِ ه مِ د بِ رح ن انفح يث مح دِ رج حح خْ يح ف، ف ح عْ يد الضَّ دِ أن ال يكون شح  -1

 ماء.لح عليه بني العُ  قٌ فح ت َّ مُ  طٌ رْ ه، وهذا شح طُ لح غح  شح حُ فح 
 سولِ ه إىل رح بُ سِ نْ ت، وقد ي ح ه وهو ثابِ دا رُ د ي ح قح ف ح  ياطح تِ د االحْ قِ   تح عْ بل ي ح  ؛هبوتح ه ثُ ل بِ د العامِ قِ    تح عْ أن ال ي ح  -2

 له.قُ ومل ي ح   اهللِ 
 ة.رح رَّ ة واملقح د اإلسّلم املعروفح واعِ يداً عن قح عِ ي، وال يكون بح ل شرعِ صْ أح  حتتح  يثُ رج الدِ أن يندح  -3

 عيف:يث الض  د  د فيها الحَ ب التي ورَ الكتُ  أهم  
ر األصول للحكيم عفاء للعقيلي، نوادِ عيفة، مثل: الضُّ ت باألحاديث الضح ب اليت انفردح الكتُ  -1

 يلمي.الفردوس للدا د مذي، مسنح الرتِّ 
يل، ل واملراسِ لح فة يف العِ عيف: مثل الكتب املؤلح ن الديث الضَّ فها العلماء يف أنواع مِ الكتب اليت ألَّ  -2

ُصح واملدرح 
 يل البن أيب حات.ل الديث واملراسِ لح ف، وغري ذلك مثل: عِ حَّ ج، وامل

ل ثْ ة مِ يفح عِ له وهي ضح  مِ ويات املرتجح رْ مح ن ج مِ ذكر فيها مناذِ ويح  ،جالعفاء الرِّ ت يف ضُ فح لِّ الكتب اليت أُ  -3
 ي.غدادِ يب البح يخ بغداد للخطِ تارِ و ي، دِ البن عح  جالِ ل يف ضعفاء الرِّ الكامِ 

 يف:ع  والض   ردود  يث المَ د  نواع الحَ أَ 
 د:نح السَّ  صالِ م اتِّ دح ب عح بح ري سح غح  بٍ بح سح لِ  فح عِّ ما ضُ  ل:وع األو  الن  
يث واع املردود )الدِ نْ أح  ها، وشحرا في هنا بذكر أهِّ رية نكتح أو املردود أنواعاً كثِ  عيفيث الضَّ دِ ر العلماء للحح كح ذح 

 املوضوع( كما قال العلماء.
ج، مث ها املوضوع، مث املرتوك، مث املدرح رُّ ية: شح صال مثانِ االتِّ  غريِ  بٍ بح سح لِ  فح عِ يوطي: ما ضُ فقد قال السُّ 

 ب.رِ ل، مث املضطح لا اذ، مث املعح ر، مث الشا املقلوب، مث املنكح 
 وضوع:يث المَ د  اًل: الحَ أو  

 إذا حطه: مسي بذلك الحنطاط رتبته حبيث ال ينجب. :يءح ع الشَّ ضح ن وح ة: مح غح وهو يف اللُّ 
 اءً داً وافرتِ مْ ه عح بح سح ه ونح ّلم غريِ ن كح ه أو مِ ّلمِ ن كح مِ  ابٌ ذا ه كح عح ن ح طح ه واصْ قح لح يث الذي اخت ح ّلحاً: هو الدِ واصطِ 

 . بِّ إىل النَّ 
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ب ه ليس حبديث، وذلك حبسح املوضوع يف أنواع الديث مع أنَّ  ر العلماءُ كح ؟ ذح  وضوعيثاً وهو مح دِ ي حح مسِّ  لِ مح 
 يح املرفوع.حِ الصَّ  سح كْ يعاً عح ضِ كون وح يح ف ح  ،ده عن الديثعِ بْ طه وت ُ قِ سْ ه اليت تُ قِ رُ ة طُ فح رِ عْ مح ه، ولِ عِ م واضِ عْ زح 

 ع:ضْ باب الوح سْ أح 
 ها:أهُّ   ها إىل رسول اهللتِ بح سْ ّلق األحاديث ونِ اعني إىل اختِ ضا ت الوح عح كثرية دح   ع أسبابٌ ضْ للوح 
د بن سعيد ة منهم )حممَّ قح نادِ ل ذلك الزَّ عح ه، وقد ف ح لِ هْ ساده على أح د إفْ صْ وقح  ينِ ة هلذا الدِّ داوح العح  -1

ني يِّ بِ  النَّ أنا خاتح  )أنس مرفوعاً:يد عن ؤ، وروى عن ُحح بُّ نح الت َّ ة( فقد كان يقول بِ قح دح نْ املصلوب يف الزَّ 
 ة.وَّ ب ُ النُّ  عاءِ ه يف ادِّ بِ هح ذْ ياً مع مح ناء متشِّ ثْ ع هذا االستِ ضح وح ( ف ح  اهلل  أن يشاءح ي إالا دِ عْ ب ح  ِبَّ ال نح 

ه دح جح وح ي ف ح ل على اخلليفة املهدِ خح ام، كما فعل غياث بن إبراهيم حني دح كا الة والُ ب إىل الوُ را قح الت َّ  -2
أو  في ل أو خُ صْ نح يف  بق إالا ال سح  ))ه قال:أنَّ   بِّ ه إىل النَّ المام، فساق يف الال إسنادح ب بِ عح لْ ي ح 

ه ألجلِ  بح ه كذح ك يف الال أنَّ رح دْ الذي أح  يا دِ هْ لمح لِ  ةً لح ة )أو جناح( جمامح مح لِ كح   زادح (( فح  ناحٍ أو جح  رٍ حافِ 
 ح المام.بْ ذح ر بِ مح أح فح 

 ة.يَّ ابِ يعة واخلطا وذلك كاخلوارج والشِّ  ،اعضا عو إليه الوح دْ يح ب هح ذْ مح ة لِ رح صْ ع الديث نُ ضْ وح  -3
 .ضون لعلي ج: هم املعارِ اخلواِر  -
 .علي  ون حولح فا ة: هم امللت ح يعح والشِّ  -
ل هْ ن أح مِ  ناسٍ يف أُ  اهللِ  كان يقول: حبلولِ   ي الذيدِ اب األسح اء، نسبة أليب اخلطا شديد الطا ة: بتح يَّ ابِ اخلطا  -

 .بِ عاقُ ت على التَّ يْ الب ح 
الً وُّ قح ّلً وت ح هْ يب جح هِ يب والرتَّ غِ ع األحاديث للرتَّ ضْ وح  :ن ذلكمِ و اهلل،  هِ جْ وح  غاءح ساباً وابتِ ع احتِ ضْ الوح  -4

 . على رسول اهلل
ب بِّ ب اليت حتح رائِ الغح بِ  تونح أْ يح ف ح  ،عد واجملامِ يف املساجِ  اسح النا  ظونح عِ رون يح كِّ اص املذح صا اعني القُ ضا ن الوح ومِ  -5

 م.هِ طائِ يف عح  ةً بح غْ لوا ذلك رح عح ا ف ح مبَّ رُ م ولح فيهِ  اسح النا 
 منه. دٍ صْ وليس عن قح  ،هياتِ ر حح ه يف آخِ لِ قْ ّلط عح ث: أو اختِ دِّ ة احملح لح فْ ومنها غح  -6

 املوضوع ؟ يثح ف الدِ عرِ كيف تح 
 منها: ،مورٍ وع بأُ يث املوضُ ف الدِ رح عْ ي ُ 

 رآن.ر القُ وح ل سُ ضائِ يف فح  يثح حادِ ع األح ضح ه وح أنَّ  رَّ ة بن نوح الذي أق ح مح صْ عن عِ جاءح ه كما عِ إقرار واضِ  -1
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" ، وقال ابن حجر: نْي يضح قِ ع بني النَّ ه يمح نِ وْ كح ناه لِ عْ ة مح ة، أو ركاكح صاحح ه عن الفح وِّ ه خللُ ة لفظِ ركاكح  -2
  "يحٍ صِ  فح رْي    غح ه بِ     فاظح لْ  أح ريَّ غح عىن ف ح مح  البِ  واهُ مال أن يكون رح   ، الحتِ عىنح مح  ال كَّةِ على ِر   يف الرِّكَّةِ دارُ مح  ال

 ا.ه .
 .يا عِ طْ رحية، أو اإلجاع القح الصَّ ة نَّ ه ملا جاء به القرآن الكرمي والسُّ تُ ضح ناقح مُ  -3
 ري.سِ ر اليح مْ يم على األح ظِ د العح عْ ري أو الوح سِ ل اليح عْ يد على الفِ دِ يد الشَّ عِ اإلفراط بالوح  -4
 لِ تْ د كقح  واحِ ه إالا لُ قُ ن ْ وال ي ح  ،عمْ ر الح ضح ه مبحح لِ قْ ي على ن ح واعِ ر الدَّ فَّ وح ت ح ت ح  يمٍ سِ جح  رٍ مْ اً عن أح بح أن يكون خح  -5

 ط.قح ف ح  دٌ  واحِ ه إالا  بِ ة وال َيِب فح رح ة على أهل عح فح رح عح  مِ وْ ر يف ي ح املطح  زولِ  أو نُ يب على املنبح طِ اخلح 
 ،عن أبيه ،ما رواه ابن الوزي عن طريق عبد الرحن بن يزيد بن أسلم :ن ذلكل: مِ قْ لعح ه لِ تُ فح خمالح  -6

 .نْي ت ح عح ت عند املقام ركْ لَّ عاً وصح بْ ت سح يْ الب ح ت بِ وح طافح ة نُ ينح فِ سح  أنَّ رفوعاً ه مح دِّ عن جح 
 ع يف الديث: ضْ م الوح كْ حُ 
 ريِ فِ كْ م بتح زح د الوين فجح يخ أبو حممَّ غ الشَّ لماء وبالح ن الكبائر وهذا بإجاع العُ مِ   ل على رسول اهللوُّ قح الت َّ 

 يث.دِ الح  عِ واضِ 
 ه:تِ وايح م رِ كْ حُ 

ث دَّ ن حح مح  )): هقولِ ه لِ عِ ضْ وح  يانِ بح روناً بِ قْ  مح يث املوضوع إالا دِ ة الح وايح مي رِ ماء على حترِ لح ع العُ كذلك أجح 
 (( )رواه مسلم(. بنيد الكاذِ حح ب فهو أح ذِ ه كح رى أنَّ يح  يثٍ دِ  حبح عنِّ 

 فات يف الديث املوضوع:نَّ املصح 
بات قُّ عح وعليه ت ح  ،ه 597حن بن الوزي تويف سنة الفرج عبد الرَّ كتاب )املوضوعات( أليب  -1

 يح.حِ ن والصَّ يف والسح عِ فقد أورد فيه الضَّ  ،دراكاتواستِ 
استدرك فيه ه ، 911يوطي تويف ين السُّ ة( لّلل الدِّ ة يف األحاديث املوضوعح )الآللئ املصنوعح  -2

 ة.وضوعح على أّنا مح  صَّ ة اليت نح نح سح حيحة والر بعض األحاديث الصَّ كح وذح  ،على ابن الوزي
 ة( أليب السن بن عراق.ة املوضوعح يعح نِ ة عن األخبار الشَّ ة املرفوعح يعح رِ يه الشَّ زِ نْ )ت ح  -3

 تروك:يث المَ د  ثانياً: الحَ 
 ط.اقِ ة: السا غح هو يف اللُّ 

 .طِ لح ة الغح رح ث ْ أو كح  قِ سْ أو الفِ  ةِ لح فْ ب أو الغح ذِ الكح م بِ هح ت َّ ه راٍو مُ د بِ رح ّلحاً: هو الذي انفح طِ واصْ 
 روطه:شُ 
 بق.اوي املوصوف مبا سح ة ذلك الرا هح ن جِ  مِ إالا  ى ذلك الديثُ روح أن ال يُ  -1
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 ة.واعد املعلومح لقح فاً لِ أن يكون خمالِ  -2
 ي.بوِ يث النَّ ب يف الدِ ذِ ر منه الكح ي ومل يظهح ه العادِ ب يف كّلمِ عروفاً بالكذِ اوي مح أن يكون الرا  -3

  "عن علي وعمار قاال: ،يلفح عن جابر بن أيب الطُّ  ،يعيشر العفي الكويف الشِّ مثاله: حديث عمرو بن 
 يقشرِ ام التَّ يا ر أح ر آخِ صْ العح  ّلةح ع صح طح قْ داة وي ح الغح  ّلةِ ن صح ة مِ فح رح عح  مح وْ  ي ح بِّ كح ر ويُ جْ ت يف الفح نُ قْ ي ح   بُّ كان النَّ 

 يث.دِ الح وك رتْ ه مح ارقطن وغريه عن عمرو بن شر: أنَّ قال الدا  ".
 ج:رَ د  يث المُ د  ثالثاً: الحَ 

 يفه: عرِ تح 
ه تُ لْ خح دْ أح : إذا ءِ يْ يف الشَّ  يءح ت الشَّ جْ رح دْ أح  :تقول ،لخح ى أو دح وح ج مبعىن طح ن أدرح غة: اسم مفعول مِ ج يف اللُّ املدرح 
 .فيه

 ت منه.ة ليسح يادح يث الذي فيه زِ ّلحاً: هو الدِ واصطِ 
 ج اإلسناد.رح دْ ، ومُ ج املنْتِ رح دْ ني: مُ مح سْ ج إىل قِ سم املدرح ه: ينقح أقسامُ 

 ن:ت  ج المَ رَ د  اًل: مُ أو  
 ة:ّلثح ه ثح سامُ قْ أح 

 ،يثدِ لحح ة لِ ئح طِ وْ يداً أو ت ح يث متهِ دِ ل الح ه، يف أوَّ ندح ن عِ ّلماً مِ م كح دِّ قح ل املنت: وهو أن ي ُ وَّ ج يف أح رح دْ مُ  -1
قال:  عن أيب هريرة  ،بن زيادة أيب قطن وشبابة عن حممد وايح ن رِ ما رواه اخلطيب مِ  :ن ذلكمِ 

ج رح دْ ضوء( مُ غوا الوُ بِ سْ له: )أح وْ قح (( ف ح  ارن النا قاب مِ عْ ألح ل لِ يْ وح  ضوءِ غوا الوُ بِ سْ أح  )): قال رسول اهلل
 عن أيب هريرة ني يحح حِ خرى يف الصَّ ة األُ وايح ه الرِّ تْ نح ي َّ كما ب ح   ّلم أيب هريرة ن كح يف الديث مِ 

 ((. ارِ ن النا مِ  قابِ ألعْ لِ  لٌ يْ يقول: ))وح   اهللِ  سولح ت رح عْ فإِن مسحِ  ضوءح غوا الوُ بِ سْ قال: أح 
ما جاء يف صحيح البخاري وغريه عن عائشة رضي اهلل عنها يف  :ن ذلكط املنت: مِ سح ج يف وح املدرح  -2

((  ددح العح وات يايل ذح راء اللَّ يف غار حِ  - دبُّ عح وهو الت َّ  -ث نَّ حح يتح   بُّ كان النَّ   ))ي قالت:حْ بدء الوح 
 يث.دِ اة الح د روا ي أحح رِ هْ ّلم الزُّ ن كح د مِ بُّ عح الت َّ ث( بِ نُّ حح ري )التَّ فسِ بدء الوحي، فتح  :بابيف البخاري 

 )): قال: قال رسول اهلل يث أيب هريرة دِ ن حح ه ما رواه البخاري مِ ثالُ ر املنت: مِ ج آخِ رح دْ مُ  -3
أن  تُ بْ بح ي ألحْ مِّ أُ  رُّ وبِ  جُّ والح  اهللِ  يلِ بِ يف سح  هادُ ه لوال الِ دِ يح ي بِ سِ فْ والذي ن ح  ،رانِ جْ أح  اململوكِ  دِ بْ عح لْ لِ 

ع نِ إذ ميتح  ؛ن كّلم أيب هريرة مِ  ةجح رح دْ ه... إخل( مُ دِ يح ي بِ سِ فْ لة )والذي ن ح مْ جُ (( فح  وأنا ملوكٌ  أموتح 
ن م تكُ لح ري ف ح غِ ت وهو صح ه ماتح مَّ أُ  ، وألنَّ اهللِ  قِ لْ ل خح ضح فْ ه أح أن يكون ملوكًا مع أنَّ   ىنَّ مح تح أن ي ح 

 ها.رَّ ب ح حىت ي ح  ةً وجودح مح 
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 ج اإلسناد:رَ د  ثانياً: مُ 
 سام منها:قْ وهو أح 

ع مح جْ عنه فيح  يء راوٍ جِ منها، فيح  دٍ واحِ  يه بكلا روِ فة ويح لِ بأسانيد خمتح  ع الديثح اوي مسحِ أن يكون الرا  -1
د نح السَّ  جالِ د يف رِ نح هذا السَّ  جالح ل رِ خِ دْ ه ويُ خح يْ شح ي وح اوِ  الرا نيِّ ب ح أن ي ُ  ن غريِ مِ  دٍ واحِ  على إسنادٍ  الكلَّ 
 ر.اآلخح 

ي وِ رْ ي ح ف ح  اةِ وا د الرُّ حح يأيت أح فح  ،رآخح  ر بإسنادٍ يث آخح دِ ، وعنده حح بإسنادٍ  يث عن راوٍ الدِ  أن يكونح  -2
 ه غريَّ نَّ أح  يانِ بح  ن غريِ ه مِ ضح عْ ه أو ب ح ر كلَّ اآلخح  يثح ل فيه الدِ خِ دْ ، ويُ ه اخلاصا  بإسنادِ نْي يث ح الدِ  دح حح أح 

 ر.آخح  ه إىل إسنادٍ إسنادح 
 راج:م اإلدْ كْ حُ 
 ح ذلك فيما يلي:ضِّ وح ون ُ  ،د منهصْ لقح عاً لِ بح ف حكم اإلدراج ت ح لِ َيتح 
 ره.ري يف أثناء الديث أم يف آخِ فسِ سواء جاء التَّ ز، فهو جائِ  ري غريبٍ د منه تفسِ صْ إن كان القح  -1
 عح فإن وقح  ،طأع عن خح قح أو ي ح  دٍ مْ ي عن عح اوِ ع الرا قح أن ي ح ا فإما  ؛يبري غرِ د منه تفسِ صْ إن مل يكن القح  -2

م لِ ف الكح رِّ حُيح ن مَّ و ة دالح العح  طُ فهو ساقِ  د اإلدراجح مَّ عح ن ت ح مح  "عاِن:مْ قال ابن السَّ ام، ر فهو حح  دٍ مْ عن عح 
يكون طؤه فح خح  زادح  ن إعليه إالا  مح وْ ّل لح طأ فح عن اخلح  عح قح وإن وح   "،نيح ابِ ذا الكح بِ  قٌ حح لْ وهو مُ  ،هعِ واضِ عن مح 

 .ةٍ قح ثِ  ريح غح 
 لوب:ق  يث المَ د  عاً: الحَ راب  
 ه.رح ي َّ ه أو غح هِ جْ ه عن وح فح رح إذا صح  :باً لْ ق ح  ،ءح يْ الشَّ  بح لح ن ق ح مِ  عولٍ فْ اسم مح  وبُ يفه: املقلُ عرِ تح 

 د ويكون يف املنت.نح كون يف السَّ ب يح لْ ر، والقح آخح بِ  ءٍ يْ شح  يلُ ّلحاً: تبدِ واصطِ 
 ة:ثّلثح  هٍ د: وهو على أوجُ نح ب يف السَّ لْ القح  -1
 ة بن كعب(.رَّ ة( فيقول: )مُ يه، مثل: )كعب بن مرا بِ أح  ي عن اسمِ اوِ الرا  ر اسمح خِّ ؤح أن ي ُ  (أ)
يباً رِ غح  ريح صِ يح ه لِ تِ قح ب ح ر يف طح آخح  ه راوٍ كانح ل مح عح جْ فيح  اة بإسنادٍ وا ن الرُّ مِ  يث مشهوراً عن راوٍ أن يكون الدِ  (ب)

ه أنَّ   بِّ عن النَّ  يل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة هح رواه سُ ن ذلك: ما غوباً فيه، مِ رْ مح 
د حح رو أح مْ اد بن عح ه ححا دح نح ب سح (( فقد قلح  ّلمالسَّ ءوهم بِ دح بْ ّل ت ح فح  يقٍ رِ م املشركني يف طح يتُ قِ إذا لح  ))قال:

ش مح عْ األح ل عح فجح  ،عن أيب هريرة ،عن أيب صاحل ،ي عن األعمشوِ املرتوكني يف الديث فقال: رُ 
 ل عن أيب صاحل عن أبيه.يْ هح ة سُ روايح بِ  ل، والديث معروفٌ يْ هح كان سُ مح 
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داد مع غْ ل أهل ب ح عح ث كما ف ح بار حمدِّ وذلك الختِ  ،رآخح  نْتٍ ل على مح عح جْ يُ ف ح  نْتٍ مح  دُ نح ذ سح خح ؤْ أن ي ُ  (ج)
توّنا لبوا مُ فقح  دوا إىل مائة حديثٍ مع أصحاب الديث هبا وعمح واجتح  ،م بغداددِ البخاري عندما قح 

ح هلم حَّ ه وصح دِ نح سح  لِ نْت مح  كلَّ   دَّ رح ف ح  ،حاناً لهر امتِ آخح  إلسنادٍ  هذا اإلسنادِ  علوا منتح ها، وجح يدح وأسانِ 
 .ةً دح واحِ  ةً طح قْ وما أخذوا عليه سح  ،ذلك

 :نْي هح جْ ب يف املنت: وذلك على وح لْ القح  -2
 ن ذلك ما رواه مسلم من حديث أيب هريرة ر أخرى، مِ خِّ ؤح ها وي ُ وضوعِ ة عن مح مح لِ م كح دِّ قح أن ي ُ  (أ)

ه ما الُ م ِش لح عْ فاها حىت ال ت ح فأخْ  ةٍ قح دح صح ق بِ دَّ صح تح  لٌ جُ ورح  ))ه وفيه:لِّ ظِ بِ  م اهللُ هُ لُّ ظِ بعة الذين يُ يف السَّ 
مسلم( (( )رواه  هالُ ق ِش فِ نْ ه ما ت ُ م ميينُ لح عْ  ال ت ح حىتَّ  (( وهذا قد جاء يف رواية أخرى )) هينُ ق ميِ فِ نْ ت ُ 

 مال.الشِّ ني ال بِ مِ اليح إمنا يكون بِ  اإلنفاقح  وهو أنَّ  ،ّلف األصلعلى خِ 
كم به تُ رْ مح وما أح  ،بوهنِ كم عنه فاجتح تُ يْ هح ما ن ح  ))حيحني:ر أخرى كما يف الصَّ خِّ ؤح وي ُ  ةً م جلح أن يقدِّ  (ب)

ن حديث أيب هريرة باِن مِ ري يف رواية الطَّ أخِ مي والتَّ قدِ (( فقد جاء التَّ  متُ عْ طح تح لوا منه ما اسْ عح فاف ْ 
:((  متُ عْ طح تح بوه ما اسْ نِ تح فاجْ  ءٍ يْ كم عن شح تُ يْ هح وإذا ن ح  ،أتوهفح  ءٍ يْ شح م بِ كُ تُ رْ مح إذا أح .)) 

 :ب  ل  القَ  بُ سبَ 
 ث.دِّ ن احملح ة مِ لح فْ طأ وغح ة خح يجح تِ أن يكون نح  -1
كما فعل أهل العراق مع اإلمام   ،همِ دح ن عح ه مِ ظِ فْ حِ  بار عامل وبيانِ د الختِ مْ أن يكون عن عح  -2

 البخاري رحه اهلل.
 ه.ه غريُ ظُ ظ ما ال حيفح ه حيفح د أنَّ قح ت ح عْ ي ُ ة لِ رابح باع الغح تِّ ا -3
 ه:مُ ك  حُ 
 دَّ رُ ط أن ي ح رتح شْ ث، لكن يُ بار احملدِّ د منه اختِ صْ  إذا كان القح إالا  ،عضْ إمثًا عن الوح  لا قِ رام، وال يح ب حح لْ القح 

 ه.لِ صْ ناً إىل أح تْ داً أو مح نح سح  يثح الدِ 
 ر:كَ ن  يث المُ د  ساً: الحَ خام  

 رار.اإلقْ  دا ن اإلنكار ضِ ة: اسم مفعول مِ غح يف اللُّ 
 شح حُ ة يف الديث إذا فح كارح ع النَّ قح وت ح  ،ةح قح فًا فيه الث ِّ خمالِ  يفٌ عِ ه ضح دِ نح سح ه أو بِ نِ تْ د مبح رح فح ّلحاً: هو ما ان ْ طِ واصْ 

 ه.قِ سْ فِ ه أو تِ لح فْ ة غح رح ث ْ ي أو كح اوِ ط الرا لح غح 
 ه:روطِ ن شُ ومِ 
 .طٍ ضابِ  يفاً غريح عِ يه ضح أن يكون راوِ  -1
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 قات.ة الثِّ وايح رِ فاً لِ أن يكون خمالِ  -2
ح اجِ يف، فالرا عِ ن هو ضح ه مح دِ نح ه أو سح نِ تْ فاً يف مح ح خمالِ اجِ ر )الديث املعروف( وهو ما رواه الرا ل املنكح قابِ ويُ 

 ر.قال له: املنكح ه يُ لُ قابِ ومُ  ،قال له: املعروفيُ 
عن  ،هريعن الزُّ  ،عن ابن جريج ،ن رواية هام بن حيىينن األربعة مِ ر: ما رواه أصحاب السُّ مثال املنكح 

ر، (( قال أبو داود بعد تريه: هذا حديث منكح  هخامتح  عح ضح وح  ّلءح ل اخلح خح إذا دح   بُّ كان النَّ   ))قال: أنس 
ن ذ خامتاً مِ اتَّح   بَّ النَّ  أنَّ هري عن أنٍس رضي اهلل عنه" ف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزُّ عرح وإمنا يُ 

 ام. هحا ه إالا وِ رْ ومل ي ح  ،امن هحا م فيه مِ هْ قال: والوح "  قاهلْ أح  ق مثَّ رِ وح 
 :اذ  ديث الش  ساً: الحَ ساد  
 د.رح فح إذا ان ْ  :ذوذاً شُ  ذا شُ يح  ذَّ ن شح د، مِ رِ غة: املنفح اذ يف اللُّ الشَّ 

يح يكون جِ ح منه، والرتَّ جح رْ ن هو أح ه مح دِ نح ه أو سح نِ تْ فًا يف مح خمالِ  ةُ قح الديث الذي رواه الث ِّ ّلحاً: هو واصطِ 
 ة.قح ة الث ِّ وايح رِ فاً لِ ق خمالِ ثح وْ يث احملفوظ، وهو ما رواه األح دِ اذ الح ل الشا قابِ ط، ويُ بْ ظ، والضَّ فْ ة الِ وَّ د، وق ُ دح ة العح رح ث ْ كح بِ 

 اذ: وشروط الشا 
 ي.اوِ د الرا را فح ت ح  -1
 د.دح ر عح ق وأكثح ظ وأوثح فح حْ ن هو أح ه مَّ ه غريح تُ فح خمالح  -2
 ويكون يف املنت.د، نح ذوذ يكون يف السَّ ذوذ: الشُّ ع الشُّ واضِ مح 
عن  ،عن عمرو بن دينار ،سائي عن طريق ابن عينيةمذي والنَّ ند: مثاله ما رواه الرتِّ ذوذ يف السَّ الشُّ  -1

اًل هو وْ  مح ثًا إالا وارِ  عْ دح ومل يح   اهلل سولِ رح  دِ هْ تويف على عح ًّل جُ رح  أنَّ  ))ن ابن عباس:ع ،ةجح سح وْ عح 
له ابن جريج وغريه صْ ه على وح فهذا الديث رواه ابن عينية موصوالً عن ابن عباس، وتابعح  .ه((قح ت ح عْ أح 

رواه عن عمرو بن فح  ،طبْ ة والضَّ دالح العح  ن أهلِ ه مِ اد بن زيد مع كونِ عنهم حا  قات، وشذَّ من الثِّ 
ل، احملفوظ سح رْ فهو مُ   با ورفعه إىل النَّ  ،حايب وهو ابن عباسط الصَّ قح وأسْ  ةجح سح وْ دينار عن عح 

 قات.ق عليه الثِّ فح فاً ما ات َّ د خمالِ يْ اد بن زح ه ححا تِ وايح رِ بِ  ذَّ ح، وشح اجِ ة املوصول وهو الرا نح ييح يث ابن عُ دِ حح 
عن  ،ن حديث عبد الواحد بن زيادذي مِ مِ ثاله: ما رواه أبو داود والرتِّ : مِ نْت ذوذ يف املْ الشُّ  -2

ع على جِ طح ضْ يح لْ ف ح  رح جْ م الفح دكُ حح أح  ىلَّ إذا صح  ))رفوعاً:مح  عن أيب هريرة  ،عن أيب صاحل ،األعمش
 بِّ النَّ  لِ عْ ن فِ ه مِ وْ وح إمنا رح  اسح النا  فإنَّ  ،ري يف هذاثِ د الكح دح د العح ف عبد الواحِ ي: خالح قِ (( قال البيهح  هميينِ 
  ِفظ.ش هبذا اللَّ مح عْ األح  حابح صْ قات أح ن بني الثِّ د مِ د عبد الواحِ رح ه، وانفح لِ وْ ن ق ح ال م 

 ه هو احملفوظ.لُ قابِ دود، وما يُ رْ يف ومح عِ يث ضح دِ اذ حح اذ: الشَّ يث الشا كم الدِ حُ 
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 :ل  عَ يث المُ د  عاً: الحَ ساب  
 ة.لَّ العِ ي، وهو مبعىن املصاب بِ باعِ الرُّ  لا عح ن أح مِ  لا عح مُ  ال

ه تِ ّلمح سح ر بِ عِ شْ يث مُ دِ الح  رح ظاهِ  ه مع أنَّ نِ تْ أو مح  هِ دِ نح يف سح  ةٍ حح قادِ  ةٍ لَّ فيه على عِ  ثُ لع الباحِ يث اطَّ دِ وهو: حح 
ره قوف يف حديث ظاهِ صال، وبالوُ ه االتِّ رُ ظاهِ  يثٍ دِ طاع يف حح ة تكون بانقِ حح ة القادِ يَّ فِ ة اخلح لَّ منها، والعِ 

 راب إىل غري ذلك.طِ فيه أو اضْ  يسٍ لِ دْ ّلع على تح ع، أو باالطِّ فْ الرَّ 
 ؟  يثدِ ّلل الح ك اعتِ رح دْ يُ  مِبح 

باً ماً ثاقِ هْ ف ح  ه اهللُ قح زح رح ن  مح وال يقوم به إالا  ،هاقِّ دح واع علوم الديث وأح نْ أح  ضِ مح غْ ن أح ل مح لَّ جر: املعح قال ابن حح 
ل هذا هْ ن أح يل مِ لِ  القح م فيه إالا لَّ كح تح وهلذا مل ي ح  ،يد واملتونِ األسانِ ة بِ يَّ وِ ة قح كح لح اة ومح وا ب الرُّ ة مبراتِ ة تامَّ فح رِ عْ عاً ومح واسِ 
 ن، ا.ه .أْ الشَّ 
 ،قانِ ظ واإلتْ فْ ن الِ م مِ هِ تِ كانح ومح  اةِ وا ر يف أحوال الرُّ ظح والنَّ  يثِ دِ الح  قِ رُ طُ ع مْ  بح ّلاً تح عْ يث مُ دِ ن الح وْ ف كح رح عْ وي ُ 

ف عن قَّ وح ت ح ض عنه وي ح رِ عْ أو ي ُ  ،ة الديثحَّ م صِ دح عح م بِ كُ حْ يح ه له ف ح ريِ ة غح فح أو خمالح  ،رمْ أح ي بِ اوِ د الرا رَّ فح فقد يرى ت ح 
 ذ به.خْ األح 

 ؟ ةلَّ ع العِ أين تقح 
 يث.دِ  الح نْت ع يف مح قح وقد ت ح  ،بوهو الغالِ  ،يثالدِ  ة تكون يف إسنادِ لَّ العِ 
 د:نح ة يف السَّ العلَّ  -1

 قارَّ فح ت ح يار ما مل ي ح اخلِ عان بِ يِّ الب ح  ))عن ابن عمر مرفوعاً:رو بن دينار سي عن عمنافِ ما رواه يعلى بن أميه الطا 
فرواه عن عمرو بن دينار،  ،ىلح عْ فيه ي ح  مح هِ وقد وح  ،عن عبد اهلل بن دينار يا وِ رْ ه مح د أنَّ نح ة هذا السَّ لَّ ((، وعِ 

يف منت الديث ولذلك ر هذا ثِّ ؤح يق فلم ي ُ وثِ التَّ فا بِ صِ ا كان عمرو بن دينار وعبد اهلل بن دينار قد وُ ما ولح 
 ه.تِ حَّ صِ م بِ كِ حُ 
 ة يف املنت:لَّ العِ  -2

 فح لْ ت خح يْ لَّ صح  )يقول: ساً اة أنح د الروا فقد مسع أحح  ،ّلةلة يف الصَّ ة البسمح ن نفي قراءح ما جاء مِ مثاهلا: 
د حح أح  نا ظح )بالمد هلل رب العاملني( فح  حونح تِ فْ ت ح سْ وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم فكانوا يح   اهللِ  سولِ رح 

كانوا ) فح ي قال:فْ حاً هبذا الن َّ رِّ صح ع يف اخلطأ مُ قح وح ه ف ح مِ هْ فح عاً لِ بح وروى الديث ت ح  ،ةلح مح سْ لبح راءهتم لِ م قِ دح س عح نح اة عن أح وا الرُّ 
 (. يمحِ الرَّ حن الرَّ  اهللِ  مِ سْ بِ  رونح كُ ذْ ال يح  ،نيمِ العالح  بِّ المد هلل رح بِ  حونح تِ فْ ت ح سْ يح 

م كانوا ة يف البخاري أّنَّ وايح د هبا مسلم يف صحيحه، ومعىن الرِّ رَّ فح ت ح  ليد بن مسلم اليتوذلك يف رواية الوح 
 رآن.القُ  رِ وح ن سُ ها مِ دح عْ ة ب ح نح ي ِّ عح ة املت ح راءح رآن قبل القِ القُ  ءون بأما دح بْ ي ح 
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 ب:ر  طَ ض  يث المُ د  ثامناً: الحَ 
 ه.ظامِ ساد نِ ر وفح مْ ّلل األح راب وهو: اختِ طِ ن االضْ ل مِ ة: اسم فاعِ غح يف اللُّ  - اءر الرا سْ كح بِ  - برِ املضطح 
 د وقد يكون يف املنت.نح راب قد يكون يف السَّ طِ ّلحاً: االضْ واصطِ 

 د:نح راب يف السَّ االضطِ  -1
 وأخواهتان هود تْ بح يَّ شح  ))ت قال:بْ أراك شِ   قال: يا رسول اهلل يق دِّ عن أيب بكر الصِّ  يح وِ مثاله: ما رُ 

 يق أيب إسحاق.رِ ن طح  مِ د إالا رِ ه مل يح فإنَّ  ،برِ طح ضْ يث مُ دِ ارقطن: هذا حح ((، قال الدا 
صوالً، ومنهم وْ ن رواه عنه مح سّلً، ومنهم مح رْ ن رواه عنه مُ م مح هُ ن ْ فمِ  ،هجُ وْ ة أح رح شْ ف فيه على حنو عح لِ وقد اختُ 

اته ة وجيع روا شح د عائِ نح سْ ن مُ ه مِ لح عح ن جح د، ومنهم مح عْ د سح نح سْ مُ ن له مِ عح ن جح نهم مح ومِ  ،د أيب بكرنسْ ن مُ له مِ عح ن جح مح 
 ر.ذِّ عح ت ح والمع مُ  ،ه على بعضٍ اتِ ض روا عْ ب ح يح بِ جِ ن الرتَّ وال ميكِ  ،قاتثِ 

 طراب يف املنت:ومثال االضْ  -2
ه ابن لَّ عح ولذلك أح  ،وروي بغريها ،ي عنه هباوِ فإنه رُ  ،ةلح مح سْ البح ّلة بِ ة يف الصَّ راءح فتاح القِ حديث أنس يف استِ 

ّلفاً  هذا الديث اختِ  ف يف ألفاظِ لِ وقال ابن عبد الب: اختُ  ،ارقطن والبيهقيوالدا  عيا افِ م عليه الشا وتكلَّ  ،عبد الب
ر عثمان، وأيب بكر وعمر، ومنهم من يذكُ   اهلل رسولِ  فح لْ ت خح يْ لَّ ن يقول: صح هم مح نْ باً، فمِ رِ طح ضْ عاً مُ دافِ تح كثرياً مُ 
 الرَّحن الرَّحيم( ومنهم ن ال يذكر )فكانوا ال يقرءون بسم اهللر على أيب بكر وعثمان، ومنهم مح صِ تح قْ ن ي ح مح ومنهم 

 با ة بالمد هلل رح راءح القِ  حونح تِ تح فْ فكانوا ي ح  )ن قال:حيم(، ومنهم مح حن الرَّ سم اهلل الرَّ رون ببِ فكانوا يهح  )محن قال:
م اهلل سْ كانوا يقرءون بِ فح  )ال:ن قومنهم مح  ،( العاملني با رح  هللِ  كانوا يقرءون بالمدِ فح  )ن قال:ومنهم مح  ،( نيمِ الح العح 
 .(22)( ا.ه   دحح ة أِلح جَّ ال تقوم معه حُ  رابٌ طِ وهذا اضْ  )(، قال: يمحِ حن الرَّ الرَّ 

 ب:ر  طَ ض  يث المُ د  م الحَ ك  حُ 
ل خُ دْ ي: قد يح شِ ركح قال الزَّ  ،يححِ الصَّ  عيف ومنهمًا بل منه الضَّ عيفًا دائِ ب ال يكون ضح طرِ الديث املضْ 

 ن. ا.ه .سح يح والح حِ الصَّ  مِ سْ راب يف قِ طِ ذوذ واالضْ ب والشُّ لْ القح 
يث دِ لحح م لِ كح حْ يُ ف ح  ،ةً قح ه وحنو ذلك، ويكون ثِ تِ بح سْ يه ونِ بِ د وأح واحِ  لٍ جُ رح  ّلف يف اسمِ ع االختِ قح وذلك بأن ي ح 

 باً.رِ طح ضْ ه مُ تِ يح مِ سْ ر مع تح كِ ّلف فيما ُذ االختِ  را ضُ ة وال يح حَّ الصِّ بِ 
 األسئ َلة:

 ط.بْ الضَّ ق بِ لَّ عح ت ح ة واليت ت ح دالح العح ق بِ لَّ عح ت ح ف اليت ت ح عْ الضَّ  ر أسبابح واذكُ  يف،عِ يث الضَّ ف الدِ عرِّ  -1

                                      

 (.1/256)اوي ( تدريب الرا 22
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 ؟ ل بهمح ؟ وما شروط العح  دقائِ يف يف األحكام والعح عِ يث الضَّ ل بالدِ مح عْ هل ي ُ  -2
 ؟ يفعِ يث الضَّ فيها الدِ د رح اليت وح  تبِ الكُ  ر أهمَّ اذكُ  -3
 ؟  صالم االتِّ دح عح  بِ بح سح يف بِ عِ ما أنواع الضَّ  -4
 ّلحاً.طِ واصْ  ةً غح ف املوضوع لُ عرِّ  -5
 ؟ ه ليس حبديثيث مع أنَّ دِ الح  ماء املوضوع يف أنواعِ لح ر العُ يذكُ  لِ مح  -6
 ه؟امسِ  رِ كْ مع ذِ  ع،وْ ن هذا الن َّ مِ  اعٍ ضا وح ثاالً لِ ر مِ اذكُ  ،ضاً لإلسّلمِ غْ وب ُ  ةً داوح عح  يثح دِ الح  ةٌ اعح جح  عح ضح وح  -7
 .ه هناتح به وّناي ح بح ع وسح ضْ وح ع القِ وْ د مح دِّ حح  ": ناحر أو جح أو حافِ  في أو خُ  لٍ صْ  يف نح ق إالا بْ ال سح "  -8
 ؟ يثدِ لحح م لِ هِ عِ ضْ وح  بُ بح ؟ وما سح  ةيَّ ابِ ج واخلطا ة واخلواِر يعح ما الفرق بني الشِّ  -9

 ؟ يثدِ لحح ع لِ ضْ رف الوح عْ كيف ن ح  -10
 ؟ ب ذلك؟ وما سبح  ةكاكح ن الرَّ ل عليه مِ املعوَّ ما هو  -11
 ؟ فات فيه؟ وما املصنَّ  واية الديث املوضوع؟ وما حكم رِ  ع يف الديثضْ ما حكم الوح  -12
 له. ثالٍ مِ  رٍ كْ ة مع ذِ يفح يث الضَّعِ حادِ ن األح ه مِ تح بح ت ح رْ ومح  ،ر شروطه؟ واذكُ  املرتوكح  ف الديثح عرِّ  -13
 .اإلدراج مح كْ ر حُ اذكُ  ؟ مثَّ  هحْ ضِّ ووح  عٍ وْ ن ح  ثاالً لكلا ر مِ اذكُ ؟  هسامُ قْ ؟ وما أح  جرح يث املدْ ما الدِ  -14
ل جُ يث )ورح د حبدِ هِ شْ تح سْ منه نح  عٍ وْ ن ح  يل على أيا مثِ مع التَّ  ،هسامح قْ ر أح واذكُ  ،ب يف الديثلْ ف القح رِّ عح  -15

  ة...إخل((؟قح دح صح بِ  قح دَّ صح تح 
 ؟ همُ كْ ؟ وما حُ  يثدِ يف الح  بِ لْ القح  ما أسبابُ  -16
 ؟ ركح ل املنْ قابِ ؟ وما الذي يُ  كارة يف الديثر: ومىت تقع النَّ يث املنكح دِ الح  ما -17
 .عٍ وْ ن ح  لكلا  ل لذلك مبثالٍ ثِّ مح ؟  هعُ ضِ وْ مح روطه و ما شُ و  ّلحاً،طِ واصْ  لغةً  اذا ف الشا رِّ عح  -18
ذوذ مع الشُّ  عواضِ ر مح ؟ اذكُ  اذل الشا قابِ ؟ وما الذي يُ  ةوايح ة يف الرِّ فح يح عند املخالح جِ مب يكون الرتَّ  -19

 يل.مثِ التَّ 
ها، ما عُ واقِ ة يف الديث، وما مح لَّ ة العِ فح رِ عْ يق مح رِ ة، وطح حح ة القادِ فح ر الصِّ كْ ل مع ذِ لَّ املعح  ف الديثح عرِّ  -20

 (؟ قارَّ فح ت ح ما مل ي ح  عان باخليارِ يِّ الب ح  ة يف حديث )لَّ ع العِ وْ ن ح 
 ه.ر أقسامح واذكُ  ،ّلحاً واصطِ  ب لغةً رِ ف الديث املضطح عرِّ  -21
 ّلضطراب يف هذا الديث.لِ  رٍ وح ع صُ بح رْ ر أح ؟ اذكُ  ةلح مح سْ راب يف حديث البح ما هو االضطِ  -22

 يف:ع  والض   ردود  يث المَ د  تابع أنواع الحَ 
 دنَ الس   صال  ات   م  دَ عَ  ب  بَ سَ ل   فَ ع  اني: ما ضُ وع الث  الن  
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ل، ل، املرسح ضح ع، املعْ طِ ق، املنقح لَّ ل: املعح مح شْ ويح  ،دنح السَّ  صالِ م اتِّ دح ب عح بح سح ه بِ فُ عْ ما كان ضح  يث املردودِ ن الدِ مِ 
 س.املدلا 

 ق:ل  عَ يث المُ د  اًل: الحَ أو  
ّله عْ ن أح مِ  دِ نح السَّ  وصولُ ق مح لَّ والديث املعح  .هه بِ طح بح رح  :ءِ يْ الشَّ بِ  يءح الشَّ  قح لَّ ن عح ة: اسم مفعول مِ غح يف اللُّ 

 ناه.دْ ن أح مِ  قطوعٌ مح 
ة دايح ن بِ واملراد مِ  ،دنح السَّ  ضِ عْ قاء ب ح وايل مع بح ر على التَّ ثح كْ أح فح  راوٍ  هِ إسنادِ  ةِ دايح ن بِ مِ  فح ذِ ّلح: ما حُ ويف االصطِ 

داً أو سواء كان احملذوف واحِ  سنادِ اإلِ  لِ وَّ ن أح مِ  فُ حايب، فإن كان الذْ ه الذي ليس فيه الصَّ فُ رح اإلسناد: هو طح 
 ة:يح ة اآلتِ لح ح ذلك باألمثِ ضِّ وح قاً، ون ُ لَّ عح يث مُ دِ الح  يح حايب مسِّ اة مع الصَّ وا يع الرُّ ولو جحِ  ،رأكثح 

  مة عن أيب هريرةي: عن أيب سلح هرِ ل البخاري: وقال الزُّ وْ د: ق ح ه واحِ لِ وَّ ن أح مِ  فح ذِ مثال ما حُ  -1
هري ي الذي بني البخاري والزُّ اوِ ط هنا الرا قح فقد سح  .ياء((لوا بني األنبِ فاضِ ال تُ  )): با عن النَّ 

 ة.رح ال يروي عنه مباشح  فالبخاري
حايب قول البخاري: وقالت عائشة رضي اهلل عنها: ))كان  الصَّ ه إالا دِ نح سح  كلا   فح ذِ ومثال ما حُ  -2

 ه((.حوالِ أح  على كلِّ  ر اهللح كُ ذْ يح   بُّ النَّ 
ة يغح صِ اً بِ يا وِ رْ مح  وكان الديثُ يح، حِ ع الصَّ ه جحْ فُ لِّ ؤح مُ  مح زح الت ح  ع يف كتابٍ قح ع إذا وح فْ م الرَّ كْ ق له حُ والديث املعلَّ        

 (. ركح ذْ ويُ  ،روىقال، ويُ يُ  ) الزم مثل:رْيِ غح بِ  يح وِ ّلف ما إذا رُ خبِ  ،ر(كح وذح  ،رمح وأح  م )كقال،زْ الح 
 ع:ط  قَ ن   يث المُ د  ثانياً: الحَ 

يف   دٍ ط على واحِ اقِ السا يد زِ حبيث ال يح  ،رد أو أكثح نح ط السَّ سح ن وح د مِ ه واحِ اتِ ن روا مِ  طح قح يث الذي سح دِ هو الح 
 .عٍ ضِ وْ مح  كلِّ 

 ع:طِ يث املنقح دِ مثال للحح 
: ))يا قال وهو على املنبح  اب بن اخلطا  عمرح  عن ابن شهاب أنَّ  ،عن يزيد ،ما رواه أبو داود عن يونس

 ف((.لُّ كح والتَّ  نُّ ا الظَّ نا ا هو مِ وإمنَّ  ،يهِ رِ كان يُ   اهللح  يباً؛ ألنَّ صِ مُ   اهلل سولِ ن رح ا كان مِ إمنَّ  يح أْ الرَّ  اس إنَّ ها النا أيُّ 
ع طِ قح ن ْ ة عنه، فهو مُ طح ن واسِ ه مِ عح كه، وإمنا مسحِ ِر دْ ه مل يُ ؛ ألنَّ ن عمر مِ  شهابٍ  ه ابنُ عْ مح سْ فهذا الديث مل يح 

 ع.ضِ وْ يف مح 
ن بن  مِ نْي لح جُ ري عن رح خِّ ما رواه أبو العّلء بن الشِّ  :ن ذلكمِ  ،مهح ب ْ ع: الديث الذي فيه راٍو مُ طِ ن املنقح ومِ 

ر مْ يف األح  باتح ك الثَّ لُ أح سْ أح  إِنِّ  هما اللَّ  ))ّلة:عاء يف الصَّ يف الدُّ   اهلل عن رسولِ  ،سوْ اد بن أح عن شدا  ،ةح لح ظح نْ حح 
 (( )رواه اإلمام أحد(. دشْ ة على الرُّ ميح زِ والعح 
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 ر.آخح  دٍ نح م يف سح هح املب ْ  فح رِ  إذا عُ الديث إالا  طاعح يد انقِ فِ ( هذا إهبام وهو يُ نْي لح جُ فقوله: )عن رح 
 ؟ طوعيث املقْ ع والدِ طِ س: ما الفرق بني الديث املنقح 

 ق.بح ه على ما سح دُ نح ل سح صِ تَّ هو الذي مل ي ح فع: طِ قح يث املن ْ ا الدِ أما 
 : قول ابنن ذلكم، مِ عاهلِ فْ م وأح ن أقواهلِ م مِ قوفاً عليهِ وْ مح  نيح عِ ابِ ا الديث املقطوع: فهو ما جاء عن التا أما 
 ((. مكُ ينح دِ  ذونح خُ أْ ن تح روا عمَّ ظُ فانْ  ينٌ م دِ لْ هذا العِ  إنَّ  ))سريين:

 ل:ضَ ع  يث المُ د  ثالثاً: الحَ 
 يه عنه.وِ رْ ن ي ح ه مح ع بِ فِ تح نْ م ي ح لح ياه ف ح عْ أح  :أي ،ه فّلنلح ضح عْ ن أح ة: اسم مفعول مِ غح يف اللُّ 
د، سواء أكان ذلك ع الواحِ وايل يف املوضِ نان على التَّ ه اثْ ن إسنادِ ط مِ قح ّلحاً: هو الديث الذي سح واصطِ 

 ه.تِ ه أو يف ّنايح طِ سح د أو يف وح نح السَّ  لح يف أوَّ 
 ل:يث املعضح دِ لحح مثال لِ 

ي يف لِ جْ ت رِ عْ ضح حني وح   اهلل ر ما أوصاِن به رسولُ قال: آخِ   لبح بن جح  عاذح مُ  ما ُروي عن مالك أنَّ 
يث بني مالك ومعاذ بن ط رواة الدِ قح فقد سح  (23)((  يا معاذ بن جبل اسِ لنا ك لِ قح لُ ن خُ سِ حْ أح  ))ز أن قال:رْ الغح 

 .لا قح وها اثنان على األح  ،جبل
 ل:رسَ يث المُ د  عاً: الحَ راب  
ده يِّ قح ه ومل ي ُ قح لح طْ ي أح عِ ابِ ي بذلك لكون التا ّلق، مسِّ ن اإلرسال وهو اإلطْ غة: اسم مفعول مِ ل يف اللُّ سح املرْ 

 ه عنه.لح سح رْ ن أح مح  ما سح يُ حايب الذي رواه ومل بالصَّ 
 الذي رواه عنه. حايبَّ منه الصَّ  طح قح سْ وأح   با إىل النَّ  يا عِ ابِ ه التا عح ف ح ّلحاً: ما رح واصطِ 

 . ه إىل رسول اهللدح نح سْ أح يث فح ظ الدِ فْ ه وهو لح نح ت ْ ع مح فح ه: أي رح عح ف ح ومعىن رح 
 ه.واملرفوع: قد يكون قوالً أو غريح 

 ري.بِ ري والكح غِ الصَّ  يَّ عِ ابِ ل التا مح شْ ه، وهو يح على إسّلمِ  را مح ماً واستح سلِ حايب مُ الصَّ  يح قِ ن لح ابعي: مح والتا 
 ل:مثال الديث املرسح 

فسعيد بن  ،(24) ةّنى عن املزابنح  اهلل  رسولح  أنَّ ب ل إىل سعيد بن املسيَّ صِ ه املتَّ دِ نح سح م بِ سلِ ما رواه مُ 
 د.نح ر يف هذا السَّ كح ذْ م يُ لح ط ف ح وهذا سقح  ،حايبي رواه عن صح عِ ب تابِ املسيَّ 

 حكمه:
                                      

 ج.رْ لسَّ كاب لِ ري كالرِّ عِ ل البح حْ ن رح كاب مِ ع الرِّ ضِ وْ ز: مح رْ والغح  (،2/209)يوطي أ بشرح السُّ ( رواه مالك يف املوطا 23

 .رِ دْ القح  لومٍ عْ مح  يءٍ شح ه بِ نُ زْ ه أو وح دُ دح ه أو عح لُ ي ْ م كح لح عْ ما ال ي ُ  عُ يْ ة: ب ح نح ( املزاب ح 24
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ِم وذلك لِ  ،هاءقح ن الفُ ري مِ ثِ ي وكح عِ افِ ب الشا هح ذْ ، وهو مح يفٌ عِ ضح  لح املرسح  وا على أنَّ رح ثني جح ر احملدِّ أكثح   ةِ فح رِ عْ مح عدح
ل أن مِ تح حْ يح حايب، وإذا كان كذلك ف ح ل أن يكون غري صح مِ تح حْ فيح  ، والالِ نْي فهو جمهول العح  ،منه طح قح سح  نْ مح  حالِ 

 يفاً.عِ ضح  يا عِ ابِ ، وقد يكون التا يا عِ ل أن يكون روى عن تابِ مِ تح حْ فيح  ةً قح وإن كان ثِ  ،يفاً عِ يكون ضح 
 ه: بولِ روط قح شُ 

 ه:جُ وْ د هذه األح حح أح ى بِ وَّ قح ل إذا ت ح لماء يقبلون املرسح ر العُ أكثح 
 نداً.سْ ر مُ يق آخح رِ ن طح مِ  يءح أن يِ  -1
 ّلً.سح رْ ر مُ آخح  ريقٍ ن طح مِ  يءح أن يِ  -2
 ه.لِ عْ أو فِ  حايبي صح  لِ وْ قح ى بِ وَّ قح ت ح أن ي ح  -3
 ضاه.تح مبقْ  لماءِ ر العُ ثح كْ ى أح وح ت ْ ع ف ح قح أن ت ح  -4

 ي: عِ ابِ ط يف التا رح ت ح شْ كما يُ 
 ني.عِ ابِ بار التا ن كِ أن يكون مِ  -1
 .ةٍ قح  عن ثِ ي إالا روِ ن ال يح أن يكون مَّ  -2
 م.هِ يثِ حادِ يف أح  اظح فا ق الُ وافِ ن يُ أن يكون مَّ  -3
 حايب:ل الصَّ سح رْ ة مُ يَّ جِّ حُ 

ر فيها كح ة اليت ذح عح د الواقِ هح شْ يح  مْ لح ف ح  ،يابهِ غِ لِ  ه منه إمااعْ مح سْ يثاً مل يح دِ حح   حايب عن رسول اهللي الصَّ وِ رْ قد ي ح 
 ي إالا حايب إذا روى ال يروِ الصَّ  به؛ ألنَّ  جا ه حيتح سّلً لكنَّ رْ ى مُ مَّ سح رياً، فهذا الديث يُ غِ ه كان صح أو ألنَّ  ،يثح الدِ 

  ذلك.نيِّ ب ح ي ي ُ عِ ه إذا روى عن تابِ م، وألنَّ هِ تِ دالح عح  مومِ عُ لِ  را ضُ ة ال تح حابح ة الصَّ هالح ر وجح آخح  عن صحايبا 
 س:ل  دَ المُ  يثُ د  ساً: الحَ خام  

 ي.عن املشرتحِ  ةِ عح لْ السِّ  بِ يْ عح  مانُ تْ : كِ دليس لغةً التَّ 
ن مِ  يهِ راوِ  فح ذح (، وهو الديث الذي حح 25ه )رِ ظاهِ لِ  نيٌ سِ وحتحْ  انِ  يف اإلنسبٍ يْ فاء عح ّلحاً: هو إخْ طِ واصْ 

بني  يفٌ عِ ه ضح دِ نح ن سح ف مِ ذح ه، أو الديث الذي حح قح وْ ن ف ح ه أو مح خِ يْ شح  يخِ وى عن شح ع منه ورح ه الذي مسحِ خح يْ ه شح دِ نح سح 
 ه.تِ فح صِ  رْيِ غح ه بِ خح يْ ي شح اوِ ف الرا صح أو وح  ،نْي ت ح قح ثِ 

ن مل يث مَّ دِ لحح لِ ه اعح م مسح هح وْ ه أح أو ألنَّ  ،فاهخْ أح ه فح ثح دَّ ن حح مح  ما سح مل يُ ي اوِ الرا  س لكونِ لا ثون املدح اه احملدِّ ومسا 
 ث به.حيدا 

                                      

 (.79)ص تيسري مصطلح الديث  :( انظر25
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 : سمان  ق   يسُ دل  والت  
 يوخ.يس الشُّ دلِ يس اإلسناد، وتح تدلِ 
 اًل: تدليس اإلسناد:أوَّ 

ي اوِ ر الرا كُ ذْ يح ه منه، ف ح عح ه مسحِ اً أنَّ وِه ه مُ عْ مح سْ ع منه ما مل يح ن مسحِ مَّ عح  يح وِ رْ ان: أن ي ح ار وابن القطا هو كما قال البزا 
ها منه، ومع هذا عْ مح سْ ات مل يح الذا يث بِ لكن هذه األحادِ  ،ع منه غريهامسحِ  ًّل عن شيخٍ قْ يث ن ح حادِ األح  بعضح 

 كذا أو عن فّلن.  كأن يقول: قال فّلنٌ   ،ها منهعح ه مسحِ م أنَّ وهِ يُ  ظٍ فْ لح ه بِ خِ يْ ث هبا عن شح دِّ حح يُ ف ح 
ماع ومل السَّ ح بِ رِّ صح ه يُ اباً؛ ألنَّ ذا ري كح صِ يح ه )مسعت( أو )حدثن( ف ح ماع كقولِ يف السَّ  يحٍ رِ ظ صح فْ لح بِ ا أن يأيت أما 

 ع.مح سْ يح 
 بَّ النَّ  أنَّ  )): ذر عن أيب ،عن أبيه ،يميعن إبراهيم التَّ  ،عن األعمش مثال ذلك: ما رواه أبو عوانة،

  قال:  ؟ن إبراهيمت هذا مِ عْ : قلت لألعمش مسحِ (( قال أبو عوانة اننا ان يا مح نا ي يا حح نادِ ار يُ قال: فّلن يف النا
ل ئِ ا سُ ما يس، ولح لِ دْ ه له عنه تح تُ واي ح رِ فح  ،ن إبراهيمع هذا مِ مح سْ ش هنا مل يح ن به حكيم بن جبري عنه، فاألعمح ثح دَّ ال، حح 
 حكيم. ، وهوه وبني إبراهيمة بينح طح ر الواسِ كح وذح  ،منه قال: ال تح عْ هل مسحِ 

 يوخ:يس الشُّ دلِ ثانياً: تح 
ب أو سح ة أو نح يح ن ْ مثل اسم أو كُ  ،هف بِ رح عْ ال ي ُ  فٍ صْ وح بِ  يثح منه الدِ  عح ه الذي مسحِ خِ يْ شح ي لِ اوِ ف الرا صْ وهو وح 

ه دِ نح يف سح  دوداً؛ ألنَّ رْ ري مح صِ يخ، والديث بذلك يح لشَّ ضييع لِ ة وتح يح مِ عْ خ، وهذا فيه ت ح يْ ف الشَّ رح عْ حنو ذلك، كي ال ي ُ 
 هول.جمح 

ثنا عبد اهلل بن أيب عبد اهلل عن أيب بكر بن داود قال: حدَّ  ،مثال ذلك: ما رواه أبو بكر بن جماهد املقرئ
 ه.تِ رح هْ ره بغري شُ كح فذح 

 يس:دلِ م التَّ كْ حُ       
إليه  نا ئِ مح طْ الذي يح ل مح كْ ه األح جْ غ على الوح لَّ ب ح وال ي ُ  ةح وايح د الرِّ سِ فْ ه ي ُ ؛ ألنَّ ه آمثِ بُ موم وصاحِ ذْ ه مح يس كلُّ دلِ التَّ 

 ئ.ع أو القارِ امِ السا 
 األسئ َلة:

 ه.حْ ضِّ ووح  ل له مبثالٍ ثِّ ومح  ،ّلحاً واصطِ  ل لغةً ف الديث املعضح عرِّ  -1
 ح ذلك.ضِّ ؟ وح  ّلً صِ تَّ د مُ نح هري عن عمر بن اخلطاب هل يكون السَّ د بن شهاب الزا إذا روى حممَّ  -2
 ؟ دنح ة فما نوع هذا السَّ حابح الصَّ  ن غريِ ( مِ نْي لح جُ اوي )عن رح إذا قال الرا  -3
 . ح الفرق بني الديث املنقطع واملقطوعوضِّ  -4
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 يل.مثِ يس مع التَّ دلِ ر التَّ وح ر صُ س واذكُ لا ف الديث املدح عرِّ  -5
 ؟ ق عليهلح طْ ماذا يُ  ن اسمر به مِ هح ت ح ما اشْ  ي بغريِ اوِ ف الرا صْ وح  -6
 ه.مح كْ ح حُ ضِّ ؟ ووح  ل له مبثالٍ ثِّ مح ؟  يفعرِ ح التَّ رْ وما شح  ،ّلحاً طِ واصْ  ل لغةً ديث املرسح ما الح  -7
 ؟ تهرح وْ ؟ وما صُ  حايبل الصَّ سح رْ م مُ كْ ؟ وما حُ  لبول املرسح روط قح ما شُ  -8
ه جْ ح وح ضِّ ووح  ،ق مبثالٍ لا عح لمُ ل لِ ثِّ ؟ مح  قلَّ ف يف املعح ة يكون الذْ هح جِ  ن أيا ومِ  ق،لَّ املعح  يثح ف الدِ عرِّ  -9

 ؟ ةوايح ي هذه الرِّ مِّ سح م تُ بِ فح  ((  قال رسول اهلل ))يق، وإذا قلت:علِ التَّ 
 وحضاح ُحْكم األحاديث املعحلَّقحة ِبِصيغحة الزِم مع بحياِن سحبحب التَّعِليق عند البخاري. -10
 ؟ هايض عند البخاري مع بيان أنواعِ رِ مْ ة التَّ يغح صِ ة بِ يَّ يث املروِ ؟ وما حكم األحادِ  يضمرِ غ التَّ يح ما صِ  -11
ة مح كْ فما حِ  ،هيحِ حِ يف صح  وذلك قليلٌ  ،ِب جح نْ ة اليت ال ت ح يفح عِ الضَّ  يثاألحادِ  بعضح  ر البخاريُّ ذكُ يح  -12

 ؟ ه هلاإيرادِ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 داءل واألَ م  حَ ر: الت  شَ ث عَ ال  م الث  س  الق  
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 داءل واألَ م  حَ الت  
ر الديث مصدح  فحبيث يعرِ  ،لما حح التَّ  جوهِ ن وُ مِ  هٍ جْ وح بِ  يثح ي الدِ اوِ ل الرا مَّ حح تح ة أن ي ح وايح الرِّ  روطِ ن شُ مِ 

 .وايتهه يف رِ دح وسنح 
 ،ةيَّ م هبذه اخلصوصِ مح ن األُ مِ  ةٌ مَّ ف أُ رَّ شح ها اإلسناد، فلم تُ فح رَّ ة وشح مَّ اهلل تعاىل هبا األُ  مور اليت خصَّ ن األُ ومِ 

ن مح  قالح لح  ولوال اإلسنادُ  ينِ ن الدِّ مِ  اإلسنادُ  ))نان إليه، قال ابن املبارك:ئْ ه واالطمِ بولِ ل قح وامِ ن عح يث مِ وإسناد الدِ 
 ((. ما يشاء شاءح 

 داء:ل واألَ م  حَ يف الت  ر  ع  ت َ 
 خ.يْ عن الشَّ  يثح دِ ب الح الِ الطا  ذُ خْ ل: أح ما حح التَّ 

 ه.بِ ّلا إىل طُ  يثٍ دِ ن حح ه مِ دح نْ ي ما عِ اوِ الرا  لُ قْ واألداء: هو ن ح 
قال عنها ويُ  ،بالِ يخ والطا ك فيها الشَّ ل، يشرتحِ مُّ حح ق التَّ رُ ى بطُ ة تسمَّ ات خمصوصح ل الديث كيفيا مُّ حح تح ولِ 

 يخ: طرق أداء.سبة للشَّ بالنِّ 
 ة وهي: يح مانِ رق الثَّ ه الطُّ  هبذِ ة إالا وايح مد الرِّ تح عْ ل، وال ت ُ الب: طرق حتمُّ سبة للطا وبالنِّ 

 يخ:ن الش  ماع م  اًل: الس  أو  
ظه، فْ ن كتابه أو من حِ ي مِ يخ ميلِ سواء أكان الشَّ  ،الذي ميليه يخِ الشَّ  ظِ فْ ن لح ب للحديث مِ الطالِ  وهو مساعُ 

ن مِ  ع الديثح ب يسمح الطالِ  ها؛ ألنَّ قا ريقة أعلى طرق األداء وأدح ث بدون إمّلء، وهذه الطَّ يخ حيدِّ أو كان الشَّ 
 داء.ط واألح بْ يث الضَّ ن حح وهو أقوى مِ  ،رةيخ مباشح الشَّ 

 غ األداء:يح صِ 
ه، و)مسعنا( إذا كان ن شيخه: )مسعت( إذا مسع وحدح الذي مسعه مِ يث الب عن روايته للحدِ ويقول الطا 

ثن( أو ، أو يقول: )حدَّ داءِ غ األح يح ل صِ وهي أفضح  ،ماعحية يف السَّ ة صرِ يخ، وهذه لفظح ه من الشَّ معه غريه عند مساعِ 
 (.ى عليَّ لح مْ ثنا( أو )أخبِن( أو )أخبنا( أو )أح )حدَّ 

 يخ:ة على الش  راءَ ثانياً: الق  
ظاً، ظاً أم مل يكن حافِ يخ حافِ سواء أكان الشَّ  ،هظِ فْ ن حِ ن كتاب أو مِ يخ مِ ب على الشَّ الِ وهي أن يقرأ الطا 

د يخ واحِ ل الشَّ صْ ك أح أو ميسِ  ،يثله الذي فيه األحادِ صْ ط أن يكون معه أح يخ، يشرتح ظ الشَّ فْ دم حِ ة عح ويف حالح 
 ماع يف املرتبة.وهو يلي السَّ  ،ضِ رْ العح ى بِ سمَّ ه يُ جْ ق فيهم، وهذا الوح ن يثِ مَّ 

 ه:جْ يغ األداء هبذا الوح صِ 
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ثنا أو )حدَّ  ،ه(بِ  رَّ ق ح أح ع فح مْسح وأنا أح  ئ على فّلنٍ رِ أو )قُ  ،اوي إذا مسع هبذا الوجه: )قرأت على فّلن(ويقول الرا 
 أو )أخبنا(. ،عليه( ةً راءح قِ 

 ة:ثالثاً: اإلجازَ 
 سام:قْ عليه، وهي أح  ةً راءح أو قِ  هِ ظِ فْ ن لح مِ  تاباً دون مساعٍ زءاً أو كِ عنه جُ  ب أن يرويح الِ لطا لِ  يخِ الشَّ  نُ وهي: إذْ 

  ي عنِّ ك أن تروِ تُ زْ أجح  )، فيقول مثًّل:نيَّ عح مُ  صٍ خْ شح لِ نًا يَّ عح كتابًا مُ   : أن ييزح إجازة معلوم ملعلومٍ  -1
 (. مذيكتاب الرتِّ 

 .ه عنِّ تِ وايح ب يف رِ غِ ن رح مح م لِ زت صحيح مسلِ  جملهول: كأن يقول: أجح إجازة معنيَّ  -2
ما  كلا   :سموعايت( أي مح ي عنِّ روِ ت لك أن تح زْ ك أو أجح تُ زْ جح أح  ): كأن يقول:نيَّ إجازة جمهول ملعح  -3

 شاَيي.ه عن مح تُ ي ْ وح ه ورح تُ عْ مسحِ 
 (. ينوجودِ لمح سلمني أو لِ لمُ ت لِ زْ جح أح  )ة: كأن يقول:اإلجازة العامَّ  -4
 غ األداء هبا:يح صِ 

ه تِ وايح ن يل يف رِ ة، أنبأِن فّلن فيما أذِ إجازح  ة، أخبِن فّلنٌ إجازح  ثن فّلنٌ يل فّلن، حدَّ ن ، أذِ أجازِن فّلنٌ 
 عنه.

 ة:لَ ناوَ رابعاً: المُ 
ن مرويايت عن الب: هذا مِ روياته بيده ويقول للطا ن مح تابًا أو شيئًا مِ ب كِ الِ لطا خ لِ يْ طاء الشَّ وهي: إعْ 

ة وايح ت الرِّ حَّ ي عنه هذا الكتاب أو هذا الزء صح ب أن يروِ الِ يخ للطا الشَّ  لة بإذنِ مشاَيي، فإن اقرتنت هذه املناوح 
 يخ.واية هبا عن الشَّ ّل توز الرِّ ف داً عن اإلذنِ هبا، وإن أعطاه ذلك جمرَّ 

 غ األداء هبا:يح صِ 
 لن فّلن، أنبأِن أو أنبأنا فّلن.ناوِ 

 ة:بَ كات َ ساً: المُ خام  
سواء أكان  ،ذلك عنه بح ه أن يكتُ ر غريح أو يأمُ  ،هيثِ دِ ن حح ئاً مِ يْ شح  هِ خبطِّ ب الِ لطا خ لِ يْ هي: أن يكتب الشَّ 

ة وايح ت الرِّ حَّ ة صح باإلجازح  ةً صحوبح ة مح بح س أو غائباً عنه، فإن كانت املكات ح راً يف اجمللِ ب الذي يكتب إليه حاضِ الِ الطا 
ب غ األداء هبا، أن يقول: كتح يح واية أيضاً، وصِ الرِّ حيح منها: جواز دة عن اإلجازة ففيها أقوال، الصَّ ا اجملرَّ وأما  ،هبا

 .ِن فّلنٌ ، أخبح إيلا فّلنٌ 
 

 الم:ساً: اإلع  ساد  
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ن غري أن روياته عن شيخه فّلن مِ ن مح مِ  - يهمِّ سح ويُ  –تاباً من الكتب كِ   أنَّ  بح الِ الطا  يخِ وهو: إعّلم الشَّ 
 واية هبا.الرِّ ب العلماء جواز ويرى أغلح  ،ه عنهتِ وايح ن له يف رِ ذح أْ يح 

 يغ األداء هبا:ن صِ ومِ 
 ن به، أخبِن فّلن إعّلماً.مح ثن فّلن فيما أعلح ن فّلن، حدَّ ن فّلن، آذنح أعلمح 

 ة:ي  سابعاً: الوص  
ه فيقول: وياتِ رْ ن مح ر مِ ثح أو أكْ  كتابٍ  بِ نيَّ عح مُ  صٍ خْ شح ه لِ تِ وْ مح  بح رْ ه أو ق ُ رِ فح ث عند سح ي احملدِّ وصِ هي: أن يُ 

 ّلن(.بن فُ  ّلنٍ فُ لِ ويايت رْ ن مح يح البخاري وهو مِ حِ صح بِ  تيْ صح وْ )أح 
 غ األداء هبا:يح صِ 

 ة.صايح ى به إيلا، أخبِن فّلن وِ ثن فّلن فيما أوصح فيه كذا، حدَّ  بكتابٍ  ى إيلا فّلنٌ أوصح 
 ة:جادَ ثامناً: الو  

 د.جح ر وح دح صْ ر الواو مح سْ كح غة: الوجادة بِ ة يف اللُّ جادح الوِ 
ن مح  طا خبح  بح تِ ه، أو كُ سوباً إليه بإسنادِ نْ مح  خٍ يْ شح  أو كتاباً خبطِّ  ن حديثٍ ءاً مِ زْ ب جُ الِ الطا  دح ّلحاً: أن يِ واصطِ 

ة جادح ّلح بوجوب العمل بالوِ راً عنه، وجزم ابن الصَّ أخِّ تح ه أو مُ كتابِ راً لِ عاصِ د ذلك مُ جح ن وح رواه عنه، سواء أكان مح 
اإلمام أحد  دنح سْ ع يف مُ قح وقد وح  ،املنقولل بِ مح العح  بابُ  دَّ سح واية النْ على الرِّ  ف العمل هباه لو توقَّ وألنَّ  ؛واية هباوالرِّ 

 وق الديث.سُ ( ويح  ثنا فّلندَّ أيب حح  ت خبطا دْ جح وح  )قول ابنه عبد اهلل:
 غ األداء هبا:يح صِ 
 كَّ فإن شح  ،هطا ه خح بأنَّ  قا ثِ ه، مث يسوق اإلسناد واملنت، هذا إن وح ، أو كتابه خبطِّ فّلنٍ  ت، أو قرأت خبطا جدْ وح 

 فّلن. طا ه خح أنَّ  نا ظُ يف ذلك قال: عن فّلن أو أح 
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 األسئ َلة:
 ؟ تهيَّ وأهِّ   فضل اإلسنادِ بنيِّ  -1
 ؟ ل واألداءحمُّ ما معىن التَّ  -2
يث حدِ ه على التَّ ن كتابِ يخ مِ الشَّ  لماء إمّلءح م العُ يقدِّ  ؟ وملِ  خيْ ظ الشَّ فْ ن لح ماع مِ ما هو املراد بالسَّ  -3

 ؟ هظِ فْ ن حِ مِ 
 ؟ ثناثن وحدَّ بني مسعت، مسعنا، وحدَّ  ر الفرقح اذكُ  -4
 ؟ هظِ فْ م حِ دح يخ يف حالة عح ة على الشَّ راءح القِ  ما شرطُ  -5
 ؟ داء هباغ األح يح ؟ وما صِ  سامهاقْ ؟ وما أح  ةما معىن اإلجازح  -6
 ؟  رويايتن مح ه هذا مِ ؟ مع قولِ  بالِ يخ الكتاب إىل الطا ى إعطاء الشَّ ما سح مب يُ  -7
 ؟ غ األداء هبايح ؟ وما صِ  وايةبة يف الرِّ املكاتح ما معىن  -8
 (؟ رويايت عن شيخي فّلنن مح هذا الكتاب مِ  )الب:لطا يخ لِ قول الشَّ  مب يسمىَّ  -9

؟  لوْ ي هذا القح مِّ سح ( كيف نُ  رويايتن مح فّلن وهو مِ ي لِ يح البخارِ حِ صح ت بِ يْ صح وْ أح  )يخ:إذا قال الشَّ  -10
 ؟ ضاهة مبقتح وايح وهل توز الرِّ 

 ؟ هبا داءِ غ األح يح جادة؟ وما صِ معىن الوِ ما  -11
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 يثحاد  يج األَ خر  ة عن تَ رَ س  يَ ة مُ رَ ك  ابع عشر: ف  سم الر  الق  
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 يث:حاد  يج األَ ر  خ  تَ 
 يج:خر  الت   يفُ عر  تَ 
 منها: عانٍ ة مح دَّ ثني على عِ خريج عن احملدِّ ق التَّ طلح يُ 

 ه.إسنادِ  جالِ ر رِ كْ ذِ بِ  اسِ لنا يث لِ إخراج الدِ  -1
 الديث. ةِ مَّ ئِ ب وأح ن أصحاب الكتُ واه مِ ن رح مح يث لِ و الدِ زْ عح  -2

 الحاً:ريج اصط  خ  والت  
 فاً. عْ وضح  ةً وَّ ه ق ُ تِ جح رح ة دح فح رِ عْ ومح  ةِ يَّ لِ صْ ه األح رِ صادِ إىل مح  يثِ الدِ  وُ زْ عح 

 يج(.خرِ التَّ  يرِ يف حترِ  تُ غْ وبالح  )ي:يوطِ ير عند قول السا دِ ض القح يْ قال املناوي يف ف ح 
يد فّل ن واملسانِ نح ع والسُّ وامِ ن الح يث مِ ة الدِ مَّ ن أئِ يث إىل خمرجها مِ حادِ األح  يبِ ذِ يف هتح  دتُ هْ )....مبعىن اجت ح 

 -ن أهله ن ليس مِ ه إىل مح وِ زْ عح ي بِ فِ ه وال أكتح خمرجِ  ه وحالِ يش عن حالِ فتِ  بعد التح منها إالا  يءٍ زو إىل شح عْ أح 
 .(26)(  رينسِّ ظماء املفح كعُ   - وإن جلَّ 

 يف: عر  ح الت  ر  شَ 
 .واهُ ن رح مح ه لِ تُ ه وإضاف ح يث: إسنادُ دِ و الح زْ عح 

ل وَّ عح ع يف تريج األحاديث واليت ال ي ُ واملرجِ  لُ صْ اليت هي األح  ةِ دح مح يث املعتح ة الدِ مَّ ب أئِ تُ ة: كُ ليَّ ر األصْ املصادِ 
 ه: ة املشار إليها بقولِ يَّ يث األصلِ ب الدِ جوع إليها، وهي كتُ  بالرُّ يث إالا يق األحادِ يف توثِ 

حيح ع الصَّ بة على األبواب مثل: الامِ ين مرتَّ وضوعات الدِّ مح  ت فيها كلا عح ب اليت جُِ ع: وهي الكتُ الوامِ 
 مذي.ع الرتِّ م وجامِ حيح ملسلِ للبخاري، والامع الصَّ 

نن أيب داود، وسنن بة على أبوب الفقه مثل: سرتَّ لة على أحاديث األحكام مُ مِ ب املشتح نن: الكتُ والسُّ 
 ارقطن، وسنن البيهقي.ارمي، وسنن الدا سائي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدا مذي، وسنن النَّ الرتِّ 

د يث على املوضوعات مثل: مسنح حادِ يب األح رتِ ه بدون تح دح صحايب على حِ  د كلا نح سْ يد: ما جع فيها مُ املسانِ 
 وس وغريها.دح رْ ومسند الفِ سي، يالِ اإلمام أحد بن حنبل، ومسند أيب داود الطَّ 

 ه:أقسامُ 
 :نْي مح سْ يج إىل قِ خرِ م التَّ سِ قح ن ْ ي ح 

                                      

 .(1/20)ري غِ دير شرح الامع الصَّ ( فيض القح 26
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حايب الذي رواه، مثاله: ر الكتاب والصَّ كْ ه مع ذِ رِ صدح يث إىل مح و الدِ زْ ايل: وهو عح يج إجْ ترِ  -1
( هذا الديث رواه البخاري، يف كتاب اإلميان عن  رفْ ه كُ تالُ وقِ  ،وقٌ سُ م فُ لِ املسْ  بابُ سِ  ):يثدِ حح 

 .رضي اهلل عنهعبد اهلل بن مسعود 
ر، دح صْ ن مح ر مِ د الديث يف أكثح رِ در الديث مثل البخاري، وقد يح صْ ة مح فح عرِ : وهو مح يا يلِ صِ فْ يج ت ح ترِ  -2

ة جحح ة عند الرتَّ قَّ ر دِ يج أكثح خرِ ة الباب، والزء، ويكون التَّ فح عرِ ومح ري عبِ ؤيا أو التَّ ة الكتاب كالرُّ فح عرِ ومح 
ة تَّ ن سِ ء مِ زْ ن جُ يا املؤمِ ؤْ رُ  )ث:وذلك كحدي ،فاً عْ وضح  ةً حَّ صِ  يثِ يث والكم على الدِ اة الدِ وا رُ لِ 

 (. ةوَّ ب ُ ن النُّ زءاً مِ ني جُ عِ وأربح 
 ه كما يلي:وتريُ 

عن  ،ثنا شعبةحدَّ  ،ردح نْ حدثنا غُ ار، شا د بن بح يحه قال: حدثنا حمما حِ خاري يف صح يث رواه البُ هذا الدِ 
 . الديث. بِّ عن النَّ   امت، عن عبادة بن الصا  عن أنس بن مالك ،قتادة

ة( صحيح البخاري بوَّ ة وأربعني جزءًا من النُّ تَّ ن سِ الة جزء مِ ؤيا الصا الرُّ  :باب )عبري:وهو يف كتاب التَّ 
ؤيا، شرح وأخرجه مسلم يف كتاب الرا  ،لفيةالسَّ ة املطبعح  (،6987)برقم  (،12/389( بشرحه فتح الباري

 ناِن عن أنس )املطبعة املصرية(.ت البُ ن طريق ثابِ مِ  (15/23)ووي النَّ 
والرتمذي يف كتاب  (،5018)برقم  (،2/723)ما جاء يف الرؤيا  :وأبو داود يف كتاب األدب، باب

كّلها   (2271، 2270)برقم  (،4/532)ة وَّ ب ُ ن النُّ جزءاً مِ ة وأربعني ن ستَّ ء مِ زْ ن جُ ؤيا املؤمِ رُ  أنَّ  :باب ،الرؤيا
 يق قتادة عن أنس عن عبادة )مطبعة اللب(.رِ ن طح مِ 

برقم  ،ى لهرح راها املسلم أو ت ُ الة يح ؤيا الصا الرُّ  :ؤيا، بابكتاب تعبري الرا (ج،  2/1282)وسنن ابن ماجه 
وأحد يف  ،)مطبعة اللب(  ة عن أنسن طريق إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلح، مِ (3894، 3893)

 )مطبعة بريوت(.  عن طريق شعبة عن قتادة عن أنس( 5/319) املسند
 يث:د الدِ سنح 
قه غري واحد، تويف هب: وثَّ ار بن عثمان أبو بكر العبدي موالهم، الافظ قال الذَّ د بن بشا حممَّ  -1

 ه .252سنة 
ديثاً تويف حح  الناسِ  ن أصحا ظ، كان مِ البصري الافِ د بن جعفر اهلذيل موالهم ر:  وهو حممَّ دح نْ غُ  -2

 ه .193سنة 
 ه .160ة تويف سنة جَّ ت حُ بْ ظ، ث ح ي الافِ كِ تح اج بن الورد العح شعبة بن الجا  -3
 ه .118ظ املفسر ثقة تويف سنة دوسي الافِ ة أبو اخلطاب السَّ ة بن دعامح تادح قح  -4
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 .أنس بن مالك صحايب جليل  -5
 .ت صحايب جليل امِ ة بن الصا عبادح  -6

)سورة الفتح   قال تعاىل:  ،دٍ حح ن أح مِ  اهلل هلم، فّل حيتاجون إىل تعديلٍ  بتعديلِ  حابة عدولٌ الصَّ  ونظراً ألنَّ 
 (.18اآلية: 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  وقال تعاىل:

 (.100وبة اآلية: التَّ ) َّ خن حن
 )صحيح البخاري(. .(( ِنرْ ق ح  رونِ القُ  خريُ  )): وقال

 الحكم على الحديث: 
رقاِن الزا  يوطي يف )األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة( كما نصَّ حيح، وذكره السُّ الديث هبذا اإلسناد صح 

 واتره.واملناوي على تح 
 يج:خر  ق الت  رُ طُ 
 وهي:  ،ةسح خحْ  قٍ رُ طُ بِ  ما تِ ه يح رِ صادِ ة مح فح رِ عْ يث ومح دِ ل إىل تريج حح صُّ وح الت َّ 
 .ن معانٍ ل عليه مِ ه وما يشمح وضوعِ فة مح عرِ الديث عن طريق مح تريج  -1
 لى له.عْ اوي األح ريق الرا تريج الديث عن طح  -2
 مة منه.لِ ل كح ب أوَّ تريج الديث حبسح  -3
 ت فيه.دح ة ورح لح ة أو جُْ مح لِ ماداً على كح تريج الديث اعتِ  -4
 هبا. ة ميتازُ فح ة أو صِ تريج الديث على أساس مِسح  -5

 فيما يلي: ح ذلكونوضِّ 
 يث:د  ضوع الحَ و  ب مَ سَ حَ خريج الحديث ب  اًل: تَ أو  

ة فح عرِ ديث ومح لحح ه لِ تِ راءح س عند قِ رِّ مح املتح  ثح الباحِ  نَّ ة؛ إذ إيَّ يثِ ة الدِ ريقة بالاسا ي بعضهم هذه الطَّ سمَّ وقد يُ 
 -وعه كذا، فيكون يف كتاب كذا وضُ مح  يثح هذا الدِ  يده أنَّ فِ ة اليت تُ يَّ ه الديثِ تِ يق حاسَّ يع عن طرِ طِ تح سْ يح ه موضوعِ 

 وم مثًّل، ويف باب كذا.أو الصَّ  - ّلةالصَّ 
رقها يف فة طُ فات ومعرِ ّلعهم على املصنَّ دامى الذين استفادوا بكثرة قراءهتم للحديث واطِّ ة القُ يقح رِ وهذه طح 

ه أن يقول ه الذي يدور حولح موضوعِ فة نها، فيستطيع القارئ للحديث بعد معرِ ع األحاديث يف أماكِ ضْ بويب ووح التَّ 
ق قَّ ة أن يتحح يقح رِ هذه الطح  ج على أساسِ ن َيرِّ مح لِ  بدَّ  على الباب أيضاً، وال هذا الديث يف كتاب كذا، وقد ينصا 

 ن اآليت: مِ 
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سائل يف  فقد تشتمل فقراته على مح  ،ةقَّ مل عليها بدِ ل اليت يشتح فة موضوع الديث واملسائِ معرِ  -1
 رها.صادِ ع هذه الكتب يف مح اجِ ريُ ف ح  ،والزكاة، أو الهاد ،ّلةكتاب الصَّ 

وم ع أحاديث الصَّ مح جْ فتح  ،ت األحاديث على أساس املوضوعاتفح ن َّ ة اليت صح ر الديثيَّ معرفة املصادِ  -2
 ه إىل أبواب، وأحاديث الهاد يف كتاب الهاد، وهكذا.مُ سِّ قح م وت ُ وْ مثّلً يف كتاب الصَّ 

 ه فيها.جودُ ع وُ قَّ وح ت ح ة يف الكتاب واألبواب اليت ي ُ تامَّ ة البحث عن الديث بدقَّ  -3
ها يف كتاب وباب غري بِ بح سح ع بِ ضِ ة وُ يقح قِ ة دح سألح ري إىل مح شِ ه يُ لَّ عح لح ر يف الديث ف ح ظح ده يعيد النَّ إن مل يِ  -4

 عه.قَّ وح ت ح الذي ي ح 
ن م مِ ضاع ما حيرُ الرَّ ن م مِ حيرُ  )):  مثال ذلك: حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل

 ((. ةالدح الوِ 
ن ة، ومِ الدح يق الوِ رِ م عن طح م به ما حيرُ حيرُ  هضاع وأنَّ م عن الرَّ نراه يتكلَّ  ةلح هْ ل وح فعند قراءة هذا الديث وألوَّ 

 فة علىه إىل املصادر املصنَّ جِ تَّ أو باعتبار موضوعه فنح  ،ةيَّ املمكن تريج هذا الديث على أساس الاسة الديثِ 
ن ضاع ما حيرم مِ الرِّ م بِ ه حيرُ وأنَّ يف الباب الذي يبحث موضوع الديث، و  ،ضاعحث عنه يف كتاب الرَّ بْ األبواب ون ح 

ضاع ناتان عن الوالدة والرَّ  كاح؛ ألنَّ عنا، ولرمبا ورد الديث يف كتاب النِّ جد الديث كما توقَّ ب، فنح سح النَّ 
وبالبحث  ،عضِ رْ ن رآها ت ُ ها مَّ ة وغريِ عح املرضِ  ةِ هادح ة تثبت بشح ضاعح الرَّ  نَّ هادات؛ ألكاح، وقد نده يف كتاب الشَّ النِّ 

 :باب ،كاحهادة على األنساب( ويف النِّ الشَّ  :هادات )بابالديث رواه البخاري يف كتاب الشَّ   أنَّ تبنيَّ 
ورواه  ،ة(الدح ن الوِ ة ما حيرم مِ ضاعح ن الرَّ حيرم مِ  :)باب ،ضاعم، ورواه مسلم يف كتاب الرا كُ نح عْ يت أرضح وأمهاتكم الّلا 

 ضاع(.ن الرِّ )ما حيرم مِ  ،كاحسائي يف كتاب النا النَّ 
 ريقة:ر هذه الطَّ صادِ مح  أهما 

 ن كتب الديث مثل: ف على األبواب واملوضوعات مِ نِّ ما صُ  ريقة كلا دنا يف هذه الطَّ ساعِ يُ 
 حيح: أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري.الامع الصَّ  -1
 صحيح اإلمام مسلم: أليب السني مسلم بن الجاج القشريي النيسابوري. -2
 مذي.سنن الرتمذي: أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتا  -3
 جستاِن. سنن أيب داود: سليمان بن األشعث بن إسحاق السا  -4
 سنن ابن ماجه: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوين. -5
 سائي.الرحن النَّ سنن النسائي: أحد بن شعيب أبو عبد  -6
 ارقطن.ارقطن: أبو السن علي بن عمر الدا سنن الدا  -7
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 وى ذلك.فة على األبواب كثرية سِ والكتب املصنَّ 
 يث: د  لحَ ي األعلى ل  او  ة الر  فَ ر  ع  ثانياً: عن طريق مَ 

ي راوِ ث إذا عرف الباحِ  ،ابعيحايب أو التا الصَّ  -اوي األعلى للحديث فة الرا عرِ خريج عن طريق مح التَّ 
مع  - وقوفاً عي إذا كان الديث مح ابِ ة التا فح عرِ حايب، أو مح رفوعاً وهو الصَّ إذا كان الديث مح   با الديث عن النَّ 

ت بح ت َّ يث بالبحث يف الكتب اليت رح ه الصول على األحادِ جه؛ أمكنح الذي يريد أن َيرِّ  صا ن النَّ يق مِ حقِ التَّ 
 وتعرف باملسانيد مث األطراف. ،على حسب املسانيد، وهي كتب املسانيد وكتب األطراف يثح األحادِ 

 يد:املسانِ  -1
صحايب  حابة حبيث تكون أحاديث كلا ع أحاديث الصَّ املسانيد: جع مسند، وهو الكتاب الذي يمح 

 ة عن غريها.لَّ قِ مستح 
يام بوار حديث يف الهاد وهكذا، الصِّ يبها على حسب املوضوعات، بل قد ند حديثاً يف وال يشرتط ترتِ 

وذلك مثل  ،حديث ر عن موضوع كلا ظح النَّ  د بغضِّ حايب يف موضع واحِ فقط بمع أحاديث الصَّ  ما د يهتح فاملسنح 
 يالسي، ومسند عبد بن حيد، وغريه.مسند اإلمام أحد، ومسند الميدي، ومسند الطَّ 

ه يف هذا الكتاب دِ نح حابية ونأيت مبسْ حايب أو الصَّ ف الصَّ رِ عْ د ن ح ْحح أح  دنح سْ ن مُ يثاً مِ دِ ج حح رِّ دنا أن خنح فإذا أرح 
 ث عنه.حح الذي نبْ  يثح دِ د الح حايب حىت نِ ونقرأ األحاديث اليت رواها الصَّ 

حي لِ صْ : ))أح  مة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهللسلح  يث رواه اإلمام أحد عن أما دِ ثال ذلك: حح مِ 
 ط((.ل إليها قح زِ نْ مل ي ح  ضِ رْ إىل األح  كٌ لح ل مح زِ نْ ه ي ح فإنَّ  ؛سح لنا اجمللِ 

مث  ،سادِ مة رضي اهلل عنها وهو الزء السا سلح  د أما سنح مُ  هرنا الزء الذي فييج هذا الديث أحضح عند ترِ 
الزء ث عنه يف الذي نبحح  دنا الديثح جح يثها حىت وح نا نقرأ يف أحادِ ذْ ها وأخح دِ سنح على مُ  نا هذا الزءح حْ فتح 

 ة.هولح سُ ة بِ فحح والصَّ 
ب تَّ ب األطراف اليت رح تُ وكُ  ،هتِ يَّ قِ على بح  الا الدا  ن الديثِ زء مِ وهو الُ  ،فرح األطراف: جع طح  -2

على  - غالباً  –ة حابح يب الصَّ رتِ حابة مع تح يد الصَّ سانِ الديث فيها على مح  أصحاهبا أطرافح 
ي املتوّف سنة زِّ كتب األطراف )حتفة األشراف مبعرفة األطراف( للمِ   جاء، وأهما حروف اهلِ 

ه ، )أطراف 852رة بأطراف العشرة( البن حجر العسقّلِن املتوّف سنة ه ، )وإحتاف املهح 742
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ة على اللح ر املواريث يف الدا خائِ ه ، )ذح 840رة( أليب العباس البوصريي املتوّف سنة شح املسانيد العح 
 .(27)ه  1143ابلسي املتوّف سنة لعبد الغن النا  ع الديث(واضِ مح 
 يث:د  الحَ  ن  ت  ن مَ م   ة  ظَ ف  ل لَ و  ب أَ سَ حَ يج ب  خر  ثالثاً: الت  

يث مث  الدِ نْت ن مح مِ  ةٍ ظح فْ ل لح أوَّ  فح ث أن يعرِ إذ يكفي الباحِ  يج؛خرِ التَّ  قِ رُ ل طُ هح سْ ن أح ة مِ يقح رِ وتعتب هذه الطَّ 
 اً.يا جائِ يباً هِ تِ رْ ت ح  يثح حادِ ت األح بح ت َّ اليت رح ب ث عن الديث يف الكتُ حح بْ ي ح 

 م ما بدئ باهلمزة مث ما بدئ بالباء...إخل.ة يف املنت، وتقدا مح لِ ل كح ب أوَّ يث على حسح يب األحادِ تِ فرتح 
يث بّل عناء، ه على الدِ لُّ دُ ث وتح الباحِ  ها تفيدُ فت يف هذا اجملال كتب قدمية وأخرى حديثة كلا نِّ وقد صُ 
يف اليت   حبثح فإن كانت هي جزء الديث اليت يبحث عنه وإالا  ،بة يف الرف املناسِ مح لِ ل كح ث أوَّ احِ فيكشف الب

 ده.صِ قْ ن الديث الذي ي ح ة اليت هي جزء مِ فظح ر على اللَّ ثُ ها حىت يعْ قبلها واليت بعدح 
 ما والفتح الكبري يف ضح يوطي، فيض القدير للمناوي، * الكتب املفيدة يف هذا اجملال: الامع الصغري للسُّ 

 بهاِن، ومنها: ري للنَّ غِ ة إىل الامع الصَّ يادح الزِّ 
 نة منها:ة على األلسِ رح هِ ة على األحاديث املشتح اللح دَّ لفة لِ أواًل: الكتب املصنَّ 

نة( لإلمام شس الدين أيب اخلري ن األحاديث املشتهرة على األلسِ د السنة يف بيان كثري مِ )املقاصِ  -1
 حديثاً.1356ه ، وتبلغ أحاديث هذا الكتاب 902خاوي املتوّف سنة د الرحن السَّ حممد بن عب

بن إمساعيل  فهاس(، ملؤلِّ ة النا نح ن الديث على ألسِ ر مِ هح ا اشت ح يل اإللباس عما زِ اء ومُ فح ف اخلح شْ )كح  -2
د يصًا لكتاب املقاصِ لخِ ه  وهذا الكتاب يعتب تح  1162د العجلوِن الراحي املتوّف سنة حممَّ 

 حديثاً. 3254ن األحاديث حىت بلغت جلة ما فيه داً مِ وقد أضاف إليه عدح  ،خاويلسَّ ة لِ نح السح 
يع دِ حن بن البح فه عبد الرَّ ن الديث( ملؤلِّ مِ  اسِ ة النا نح ور على ألسِ دُ يث فيما يح بِ ن اخلح ب مِ يِّ يز الطَّ )متيِ  -3

 ه .944يباِن املتوّف سنة الشَّ 
 رون منها:عها املعاصِ ضح س اليت وح هارِ ثانياً: الفح 

يث ب يف أحادِ هطاوي، رتَّ حيم بن عنب الطَّ يث البخاري( لعبد الرَّ ي إىل ترتيب أحادِ )هداية البارِ  -1
 صر لصحيح البخاري.حيح( وهو خمتح ريح ألحاديث الامع الصَّ يد الصَّ جرِ )التَّ 

 روف اهلجائية.ب فيه أحاديثه على حسب ال)فهرس صحيح مسلم( حملمد فؤاد عبد الباقي، رتَّ  -2
 يثه كسابقه.ب أحادِ )فهرس موطأ مالك( حملمد فؤاد عبد الباقي، رتَّ  -3

                                      

يد سانِ ة األح راسح يج ودِ خرِ التَّ  :يدنا يف ذلك كتابفِ منها، ويُ  مثالٍ  عريف بكتب األطراف وإعطاءِ مال ذلك بالتَّ كْ م استِ ( على املعلِّ 27
 ب.الِ يد الطا فِ تح سْ ة يح لح د األمثِ دُّ عح ت ح حان، وبِ كتور الطَّ للدُّ 
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 ة.ب فيه األحاديث القوليَّ د عبد الباقي، أيضاً رتَّ )فهرس سنن ابن ماجه( حملمَّ  -4
ل هَّ لقد سح و  ،ري( ملبارك بن مصبح املعازميغِ م الصَّ باِن يف املعجح يث الطَّ رتيب أحادِ ري يف تح سِ يْ )الت َّ  -5

 ري للطباِن. غِ هذا الفهرس البحث عن األحاديث يف املعجم الصَّ 
به على حروف اهلجاء عبد العزيز بن حممد له( البن عبد الب، رتَّ ضْ م وفح لْ يان العِ ع بح )فهرس جامِ  -6

 دحان.السَّ 
يل بِ ه على حروف املعجم نح بح ت َّ ي رح حاوِ كل اآلثار( لإلمام الطَّ شْ يث مُ )إيقاف األخبار على أحادِ  -7

 ن منصور البصارة، إليك بعض األحاديث وأماكنها يف هذه الفهارس:ب
 نح صْ غُ  دح جح وح  يقٍ رِ طح ي بِ ميشِ  لٌ جُ ما رح نح ي ْ ب ح  ):فإذا أردنا أن خنرج حديثاً من صحيح اإلمام البخاري أوله (أ)

 له(. رح فح غح له ف ح  ر اهللُ كح شح فح  ،هذح يق فأخح رِ على الطَّ  كٍ وْ شح 
حبثنا عنه يف حروف )الباء( فنجد الملة األوىل من الديث يف فهرس هداية الباري مع ذكر 

 .راوي الديث وهو أبو هريرة 
 )رواه أبو داود(. .( يَّ لح عح  نْ عِ  وال تُ نا عِ أح  با رح  )وكذلك بالبحث عن حديث: (ب)

، 510برقم   عباسن ي عن ابروِ ه مح دنا أنَّ ند )فهرس أحاديث وآثار وسنن أيب داود( أرشح 
 با رح  )ًّل:ه كامِ ولفظُ  ،ل إذا أسلم(جُ ما يقول الرَّ  :ّلة(، )بابوهو يف الزء األول )كتاب الصَّ 

ى غح ن ب ح رِن على مح صُ ، وانْ يَّ لح ر عح يل وال متكُ  رْ كُ ، وامْ ر عليَّ صُ نْ رِن وال ت ح ، وانصُ يَّ لح ن عح عِ  وال تُ أعنِّ 
 ،يباً نِ أو مُ  (28)تاً باً، لك مطواعاً، إليك خمبِ راً، لك راهِ لك ذاكِ راً، لن لك شاكِ هم اجعح اللَّ  ،يَّ لح عح 
ل لُ واسْ  ،ساِند لِ دِّ وسح  ،ِب لْ ق ح  دِ واهْ  ،يتجَّ ت حُ بِّ يت، وث ح وح عْ ب دح جِ وأح  ،يِت بح وْ ل حح سِ واغْ  ،يتبح وْ ل ت ح بَّ قح ت ح  با رح 

 (. ِب لْ ق ح  (29)ة يمح خِ سح 
ن( البن ماجه نح ده يف )مفتاح السُّ ها( نِ يِّ لح وح ن ها مِ سِ فْ ن ح أوىل بِ  (30) وبالبحث عن حديث )األميِّ  (ج)

وبالبحث عن  ،مف باأللف والّلا حتت املعرَّ  1870د فؤاد عبد الباقي برقم ه حممَّ مح قَّ ه ورح بَّ وح الذي ب ح 
ب( عن ابن يِّ ر والث َّ كْ مار البِ ئْ استِ  :)باب ،كاحل كتاب النِّ ده يف الزء األوَّ قم يف الكتاب نِ هذا الرَّ 

                                      

 واضع.والتَّ ( اإلخبات: اخلشوع 28

 د.قْ خيمة: الِ ( السَّ 29

 ب.يِّ الث َّ  :باً، واملراد هنايِّ راً كانت أو ث ح كْ هلا بِ  ن ال زوجح مح  : يف األصل( األميِّ 30
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 ها( قيل: يا رسولح فسِ يف نح  (31)ر مح أْ تح سْ ر تُ كْ ها والبِ يِّ لِ ن وح ها مِ سِ فْ ن ح ىل بِ وْ  أح ميِّ األح  )ه:ظُ فْ ولح   عباس
 .(1/601) كوهتا((ّنا يف سُ إذْ  )): م، قاللَّ كح تح ي أن ت ح حِ تح سْ ر تح كْ البِ  إنَّ  ،اهلل

 ة:رَ ث   كَ ل ب  مَ ع  ت َ س  يث ال تُ د  ن الحَ ة م  ظَ ف  ب لَ سَ حَ يج ب  خر  رابعاً: الت  
ث حح بْ ة وي ح كثرح ل بِ مح عْ ت ح سْ منه ال تُ  ةٍ مح لِ ذ كح خْ يق أح يه عن طرِ ه ترِ نُ مكِ اً بألفاظ الديث فيح ما لِ إذا كان الباحث مُ 

 (.بويا مات )املعجم املفهرس أللفاظ الديث النَّ لِ ن كح مْ فقد يدها ضِ  ،عنها
غة العربية بامعة ليدن، ونسنك، أستاذ اللُّ ن املستشرقني منهم الدكتور أرندجان ة مِ به جمموعح هذا املعجم رتَّ 

د فؤاد يخ حممَّ م، كما شارك يف إخراجه ونشره الشَّ 1939وقد قام بنشر هذا الكتاب مبدينة ليدن هبولندا سنة 
ب ة كتب، رتَّ عح سْ وقد فهرس ألفاظ الديث لتِ  ،داتويقع هذا املعجم يف سبعة جملَّ  - يرحه اهلل -عبد الباقي 

م، وهذه الكتب هي: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أيب عماهلا على حروف املعجح استِ   يقلا لماهتا اليتكح 
 ارمي.أ مالك، مسند أحد، سنن الدا سائي، سنن ابن ماجه، موطَّ مذي، سنن النا ، سنن الرتا داود

 وها هي رموزه للكتب اليت خرج منها:
)ن( للنسائي، )جه( البن ماجه، )دي( )خ( للبخاري، )م( ملسلم، )د( أليب داود، )ت( للرتمذي، 

 للدارمي، )حم( ألحد بن حنبل.
ه دح ة( أورح شح عه عائِ ومح  شِ بأوالت اليْ    اهللرسولُ  سح رَّ خريج من املعجم املفهرس: حديث ) عح مثال للتَّ 

 ه:صُّ وقال ما نح ( 4/175) ده )عرس(ب املعجم يف ماصاحِ 
 (.121ة: )هارح )د( الطَّ 

 (.196ة: ))ت( طهارح 
 (.264: ) /4)حم( 

 يح:توضِ 
 ل.حح رْ تاً مث ي ح  وحقْ يحح رتحِ سْ يح لِ  يلِ اللَّ  رح ر آخِ ل املسافِ زح س( إذا ن ح )عرَّ  :س قال يف املصباح املنريعرَّ 

 رقم الباب. 121هارة كتاب الطَّ   :ة( أيهارح ن )الطَّ نح )د( رمز أليب داود يف السُّ 
 رقم الباب. 196هارة )ت( للرتمذي يف سننه كتاب الطَّ 

 .264ص  4د، جزء )حم( أحد يف املسنح 

                                      

 كاح.منها اإلذن يف النِّ  ب الويلُّ لُ طْ ر: أي يح مح أْ تح سْ ر تُ كْ ( والبِ 31
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سائي، وابن ذي، والنَّ مِ ن البخاري، وأيب داود، والرتِّ مِ  لا كُ كره هذا الكتاب لِ ذْ م الذي يح قْ الرَّ  ظ: أنَّ ّلحح ويُ 
ه فإنَّ  دد اإلمام أحح ا يف مسنح يث، وأما م الدِ قْ ري إىل رح شِ ه يُ أ فإنا م واملوطا سلِ ا يف مُ ري إىل رقم الباب، أما شِ ماجه، يُ 

 ري.غِ قم صح رِ ة بح فحح والصَّ   برقٍم كبريم الزءِ قْ زاً رح ة ميِّ حح فم الزء والصَّ قْ ري إىل رح شِ يُ 
 تاز بها:م  ة يَ فَ ة على الحديث أو ص  بَ ة غال  مَ يج على أساس س  خر  ساً: الت  خام  
وع قد ويكون هذا النَّ يث، ن األحادِ ع مِ وْ دخل حتت ن ح ه أو يح زه عن غريِ ف مييِّ صْ وح بِ  ف الديثُ وصح يُ قد 

ل، فإذا أراد ل، أو املنسوخ، أو املوضوع، أو املرسح سْ دسي، أو املسلح ة به مثل: الديث القُ ت فيه كتب خاصَّ فح ن ِّ صُ 
ث حْ لبح وع لِ ة يف هذا النَّ فح ن َّ ه إىل الكتب املصح ن هذه األوصاف اتَّ ف مِ صْ لب عليه وح غْ ديث ي ح حح  يجح ث ترِ الباحِ 
 ال:ة اإلجْ هح يث على جِ ن الدِ ة مِ ة يف أنواع خاصَّ فح ن َّ ب املصح الكتُ ر بعض كُ ذْ ونح  ،عنه

 ي منها:سِ دُ يف الديث القُ  ت كتبٌ فح ن ِّ صُ  سي:د  اًل: في الحديث القُ أو  
تاب ل هذا الكِ مِ تح شْ ؤوف املناوي، ويح ظ عبد الرَّ لحافِ ة( لِ يَّ سِ دُ ة باألحاديث القُ يَّ نِ )اإلحتافات السا  -1

ن الديث ة مِ مح لِ ل كح ة أوَّ فح رِ عْ ل عند مح هْ ن السَّ جاء ومِ اهلِ  روفِ ت على حُ بح ت ِّ يثًا رح دِ حح  272على 
 تاب.ف عنه يف هذا الكِ شْ الكح 

ع ع والامِ وامِ ع الح ن جحْ يثه مِ دِن، وقد جعت أحادِ لمح ة( لِ يا دسِ ة يف األحاديث القُ يَّ ن)اإلحتافات السا  -2
ل الكتاب على مِ تح شْ ي، ويح ناوِ لمُ ق لِ ي، وكنوز القائِ يوطِ لسُّ ة لِ ّلثح املنثور، وهذه الثَّ  را ري والدا غِ الصَّ 

 يثاً.دِ حح  863
ن العلماء ة مبصر، تأليف لنة مِ يَّ ؤون اإلسّلمِ ة( طبعة اجمللس األعلى للشُّ يا يث القدسِ )األحادِ  -3

وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم،  ،بٍ ة كتُ عح ب ْ ن سح ت مِ عح يث جُِ حدِ  400وتبلغ أحاديثه 
ت أحاديث بح ت ِّ سائي، سنن ابن ماجه، وقد رُ مذي، سنن النَّ مالك، سنن أيب داود، سنن الرتِّ أ موطا 

 وجزاً.حاً مُ رْ ت شح حح رِ هذا الكتاب على أساس املوضوعات وشُ 
 سل:ثانياً: في الحديث المسلَ 

 جالِ ن رِ مِ  دٍ واحِ  ة، كلا دح واحِ  ةٍ أو حالح  ةٍ دح واحِ  ةٍ فح ه على صِ اتُ وا تابع رُ ّلً وهو الذي تح سح لْ سح إذا كان الديث مُ 
 كلا   رح ب ُ ل دُ قُ ك ف ح بُّ حِ عاذ إِن أُ يا مُ  ))قال له:  بَّ النَّ  اإلسناد يرويه هبا، كحديث أيب داود عن معاذ بن جبل أنَّ 

( فكان   لقُ ك ف ح بُّ حِ إِن أُ  )ه:ر قولِ كْ اته ذِ وا زم رُ ((، فقد التح  كتِ بادح ن عِ سْ ك وحُ رِ كْ ك وشُ رِ كْ  على ذِ نِّ عِ أح  هما اللَّ  :ّلةٍ صح 
ل سح لْ ة يف الديث املسح فح لَّ ن الكتب املؤح سّلً هبا، ومِ لْ سح ي له الديث، فصار مُ وِ رْ ن ي ح مح اته يقوهلا لِ ن روا د مِ واحِ  كلا 

 ما يلي:
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وهو أكب  - يرحه اهلل -د عبد الباقي األيويب ة حملمَّ لح سح لْ ة يف األحاديث املسح لح سح لْ ل املسح املناهِ  -1
 حديثاً. 212ل على مِ ويشتح  ،األحاديث املسلسلةة يف فح ن َّ الكتب املصح 

 حديثاً. 85ل على مِ تح شْ ويح  ،ييوطِ لسُّ ّلت الكبى لِ سح لْ املسح  -2
 خاوي.لة لإلمام السَّ األحاديث املسلسح  -3

 ل: رسَ ديث المُ ثالثاً: في الحَ 
ي )سواء كان عِ ابِ يقول التا ه: أن تُ ورح ي، وصُ عِ ابِ د التا عْ ن ب ح ه مح ر إسنادِ ن آخِ ط مِ قح ّلحاً: هو ما سح ل اصطِ املرسح 

ت  فح ، وألِّ (32)ثنيل عند احملدِّ : كذا أو فعل كذا.. وهذا صورة املرسح  صغرياً أو كبرياً( : قال رسول اهلل
 ة واملقطوعة منها:لح يف األحاديث املرسح  كتبٌ 

 ة.لح ن األحاديث املرسح مِ  دٍ دح ل على عح مِ تح شْ املراسيل أليب داود، وهو كتاب صغري الجم يح  -1
 املراسيل البن أيب حات. -2
يل ألحكام املراسيل للحافظ خليل كيكلدي العّلئي، وقد اشتمل على أنواع حصِ جامع التَّ  -3

 ني واألسانيد املنقطعة.سِ الديث املنقطع وأمساء املدلِّ 
 رابعاً: في الحديث الموضوع:

، يبحث عنه يف كتب إذا كان الديث الذي يراد الكشف عنه تبدو عليه مّلمح الوضع أو قيل فيه ذلك
 املوضوعات، ومنها:

يل أليب عبد اهلل السني بن إبراهيم )املوضوعات من األحاديث املرفوعات( وهو كتاب األباطِ  -1
 ه .543الوزقي املتوّف سنة 

ه ده العلماء بأنَّ حن بن علي الوزي، وهذا كتاب قد انتقح )املوضوعات الكبى( أليب الفرج عبد الرَّ  -2
 حيحة.ن، كما ذكرت فيه بعض األحاديث وهي صح عيف والسح الضَّ ل على مِ يشتح 

ب فيه ابن الوزي قَّ يوطي تعح ين السا ة يف األحاديث املوضوعة( للحافظ جّلل الدِّ )الآللئ املصنوعح  -3
ر، ومسند الفردوس ساكِ على ما ورد يف كتاب تاريخ ابن عح  ره، وزادح صح ل فيه واختح فيما تساهح 

 يخ األصبهاِن.د املقلب بأيب الشَّ بد اهلل بن حممَّ فات عمي، ومصنَّ يلح للدَّ 
 ة املوضوعات( أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي.رح كِ ذْ )تح  -4

                                      

 (.71( انظر تيسري مصطلح الديث، الطحان ص )32
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وكاِن املتوّف د بن علي الشَّ ة( للقاضي أيب عبد اهلل حممَّ يث املوضوعح ة يف األحادِ وعح د اجملمُ وائِ )الفح  -5
 ه .1255سنة 

 األسئ َلة:
 ها.حضِّ وح  ة معانٍ دَّ ثني على عِ خريج عند احملدِّ ق التَّ طلح يُ  -1
 ه.ّلحاً مع شرحِ خريج اصطِ يف التَّ عرِ ر تح اذكُ  -2
 ؟ يدنن واملسانِ ع والسُّ ؟ وما معىن الوامِ  ةر األصليَّ ما املراد باملصادِ  -3
 ؟ هثالُ ؟ وما مِ  اً يا يلِ رياً تفصِ تح  يثح ج الدِ كيف خنرِّ  -4
ن مح يج على أساس موضوع الديث، لِ خرِ أو التَّ ة يَّ يثِ ة الدِ ة الاسَّ يقح رِ يج طح خرِ رق التَّ ن طُ مِ  -5

 ؟ رهاصادِ مح  ؟ وما أهما  ة وما شروطهايقح رِ ر هذه الطَّ سَّ يح ت ح ت ح 
 ؟ وما نوعها؟ خريج تفيدنا هذه الكتبمن التَّ  نوعٍ  ؟ ويف أيا  ما املراد بكتب األطراف -6
 ؟ رةشح ؟ وما املراد بالعح  رة بأطراف العشرة(ن كتاب )إحتاف املهح مح لِ  -7
 ؟ ةنح يج املشهورة على األلسِ خرِ ب التَّ ن كتُ مِ  ثّلثةً  راذكُ  -8
 ؟  ن هذا العاملمح ة فح يَّ د العلماء صحيح مسلم على الروف اهلجائِ ب أحح تَّ رح  -9

 ؟ ةمح لِ ل كح يث على أساس أوَّ يج الدِ ة ترِ يقح رِ ما طح  -10
خريج تَّ رق الن طُ ة مِ طريقح  بوي( ويف أيا ف بكتاب )املعجم املفهرس أللفاظ الديث النَّ عرِّ  -11

 ؟ دنا هذا الكتابساعِ يُ 
فاد منه يف ستح ة يُ ؤون اإلسّلميَّ ة، الذي طبعه اجمللس األعلى للشا يَّ كتاب األحاديث القدسِ  -12

؟ وما الكتب اليت  د أحاديث الكتابدح ؟ وما عح  ةيقح رِ يج، ما هذه الطَّ خرِ إحدى طرق التَّ 
  ؟ يثت منها تلك األحادِ عح جُِ 

  منها.دٍ م عن واحِ لَّ كح وتح  ،لت يف الديث املرسح فح لِّ ب أُ تُ ة كُ ّلثح اذكر ثح  -13
  



 105 

 
 
 
 
 
 
 

 يثد  ب الحَ تُ كُ   م  يف بأهَ عر  س عشر: الت  م الخام  س  الق  
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 يثد  الحَ  ب  كتُ   م  بأهَ  يفُ ر  ع  الت   
سواء أكان ذلك قوالً  ،هطِ بْ يقه وضح يف فسارعوا إىل توثِ رِ الشَّ  يا بوِ فاً بالديث النَّ لح فاً وخح لح سح  ةِ مَّ األُ  علماءُ  مَّ اهتح 

اآلخر على  ل البعضُ مِ ويشتح  ،حيحلصَّ ص لِ صِّ بًا كثرية بعضها خُ فوا كتُ ة، وصنَّ فح يرًا أم صِ عًّل أم تقرِ أم فِ   له
 تلك الكتب ما يلي:  ن أهما ه، ومِ ن وغريِ يح والسح حِ الصَّ 

 ك:أ اإلمام مال  ط  وَ مُ 

ة األربعة وإمام دار مَّ د األئِ أحح  ،صبحيعامر األح ف: هو اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب املؤلِّ 
روة، ب، وعُ ابعني، مثل: سعيد بن املسيِّ يار التا ك خِ ه  وأدرح 93ة ة سنح يَّ بوِ ة النَّ ينح يف املدِ  رحِححه اهللُ تعاىل دح لِ ، وُ ةِ اهلجرح 
والديث، قال حيىي  نَّةإماماً يف السُّ ع منهم، وكان ع موىل ابن عمر، ومسِ هري، ونافِ م، والزُّ يداً، وساملاً، والقاسِ وحُ 

 ه .179ري املؤمنني يف الديث، تويف رحه اهلل سنة بن معني: مالك أمِ 
 أ:وطَّ لمُ ه لِ دوينِ ب تح سبح 
ة وفتاوى حابح الصَّ  أقوالِ ه بِ جح زح جاز ومح ل الِ هْ ن حديث أح مِ  يَّ وِ ى فيه القح خَّ وح املوطأ وت ح مالك  اإلمامُ  نح دوَّ 

 ل اإلمام مالك حني ذهب إىل الجِّ ي قابح اسِ ة العبا يفح أبا جعفر املنصور اخللِ  نَّ قال: إهم، ويُ دح عْ ب ح  نعني، ومح ابِ التا 
 منه أن يثبت ما عنده ما فقه وعلم يف الكتاب. وطلبح 

 اس، وشواذا ص عبد اهلل بن عبا خح د عبد اهلل بن عمر ورُ دائِ به شح م عليه، وجنِّ هُ لُ تاباً أحِ اس كِ لنا ع لِ وقال له: ضح 
 به. ذِ خْ على األح  اسح ل النا ه أىب أن حيمِ اس كتاب املوطأ، ولكنَّ لنا ع لِ ضح وح عبد اهلل بن مسعود، ف ح 

 ؟ اه باملوطأمل مسا 
اس حىت قيل: لنا أه لِ طَّ فه ووح نَّ قد صح  ؟ فقال: شيءٌ  أازي عن موطأ مالك مل مسي باملوطا ل أبو حات الرا سئِ 

أِن م واطح هُ كلُّ ة فح ينح املدِ  هاءِ قح ن ف ُ يهاً مِ قِ ني فح عِ بْ كتايب هذا على سح ت  ضْ رح ، وقال اإلمام مالك: عح (33)موطأ مالك 
 أ.ه املوطَّ تُ يْ مَّ سح عليه، فح 
 أ:يث املوطَّ ة أحادِ جح رح دح 
فلم  ،وقيل: عشرة ،وكان قد اشتمل على تسعة آالف حديث ،ةً أ يف أربعني سنح ف اإلمام مالك املوطَّ ألَّ 

يث، وقد أثىن العلماء على املوطأ خرياً فقال أبو بكر العريب دِ ة حح ت سبعمائِ لح صح  وح ه حىتَّ يثح حادِ ي أح قِّ ن ح ه وي ُ بْ ذِّ هح ل ي ُ يزح 
 باب، وكتاب البخاري هو األصل الثاِن يف هذا الباب.ل واللُّ أ هو األصل األوَّ مذي: املوطَّ يف شرح الرتِّ 

                                      

 ه.لح هَّ وسح  هأح يَّ هح  أ:( يف القاموس وطَّ 33
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ن كتاب مالك، وكان ذلك مِ  حا صح أح  بعد كتاب اهللِ  كتابٌ   ر األرضِ هح ي: ما على ظح عِ افِ وكذلك قال الشا 
 ع.طِ يح والسن واملنقح حِ أ قد اشتمل على الصَّ املوطَّ  والقيقة أنَّ  ،مجود البخاري ومسلِ ي قبل وُ عِ افِ القول من الشا 

 أ:شروح املوطَّ 
 ة شروح منها:أ عدَّ للموطَّ 

املتوّف  ،مريالنَّ  أ من املعاِن واألسانيد: لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد البمهيد ملا يف املوطَّ التَّ  -1
 شرين جزءاً.ه  ويقع يف عِ 463سنة 

يوطي، املتوّف سنة ك شرح موطأ اإلمام مالك: لإلمام جّلل الدين عبد الرحن السُّ ير الوالِ تنوِ  -2
 ه  ويقع يف جزأين.911

ويقع  ه 1014رقاِن املصري املالكي املتوّف سنة د بن عبد الباقي الزا مة حممَّ : للعّلا شرح الزارقاِن -3
 طة.سِّ رح يف ثّلثة أجزاء متوح هذا الشَّ 

 د بن حنبل:د اإلمام أحمَ سنَ مُ 

ه ،  164يباِن املروزي، ولد ببغداد سنة ة أبو عبد اهلل أحد بن حنبل بن هّلل الشَّ نَّ : إمام أهل السُّ فاملؤلِّ 
 العلماء أمري املؤمنني يف الديث.ه بح ل الديث حىت اعتح لح جال، وعِ ل الرِّ لح ة عِ فح بط، ومعرِ يف الفظ والضَّ  كان آيةً 

 ائمة أعان اهلل به أمة حممدظاً على العبادة الدا ي حمافِ ع اخلفِ رح لوح ماً لِ ّلزِ ناً مُ قِ تْ ان: كان فقيهاً مُ قال ابن حبا 
 َّى به، دح تح قْ ة وجعله إماماً ي ُ عح دْ ن البِ ه اهلل مِ مح صح عح ياط ف ح السِّ ه حىت ضرب بِ سح فْ ل ن ح ذح ة وبح ه ثبت على احملنح ، وذلك أن

 (. فٍ نْ صِ  ن كلا ني مِ لِ ع له علم األوَّ جح  اهللح  كأنَّ   )وقال إبراهيم الريب:
ان، وعلي بن وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وابن مهدي، ووكيع بن الراح، وحيىي بن سعيد القطا 

 ه .241وتويف رحه اهلل سنة  ،وابناه صاحل وعبد اهلل، وغريهم ،املدين
 سند:ه املكتابُ 

تسعمائة مسند وخسة  905حابة يبلغ سانيد الصَّ د من مح ل على عدح مِ شتح ل يح د اإلمام أحد بن حنبح نح سْ مُ 
ة، مث ة املشهود هلم بالنَّ ة العشرح وذكر بعد ذلك بقيَّ  ،ةيَّ بهم حسب األفضلِ سانيد، ابتدأها باخللفاء األربعة رتَّ مح 
 دان.لْ سب الب ُ م إىل اإلسّلم، وعلى حح هِ قِ بْ سح ب سح ة بعد ذلك على حح حابح سانيد الصَّ ب مح رتَّ 

ص صائِ ب )خح ين صاحِ ة قال الافظ أبو موسى املدِ نَّ ع كتاب يف السُّ ْجح  أح ِب تح عْ د اإلمام أحد ي ح سنح ومُ 
ة، رح وسوعات وافِ ة ومح ريح يث كثِ ن أحادِ مِ  يقِ يق ألصحاب الديث انتُ ثِ ع وح جِ رْ ري ومح كبِ   لٌ صْ د(: هذا الكتاب أح املسنح 

ه د فإنَّ نداً، وقال اإلمام أحد البنه عبد اهلل: احتفظ هبذا املسنح تح سْ أ ومُ جح لْ نازع مح وعند التَّ  ،داً مِ تح عْ له إماماً ومُ عح جح فح 
 ر ثّلثون ألفاً.ر، وبدون املكرَّ د أربعون ألفاً باملكرَّ اس إماماً، وتبلغ أحاديث املسنح سيكون للنا 
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 يثه:رجة أحادِ دح 
قاها ي وانتح حرِّ ى عن األحاديث غاية التَّ ه حترَّ م أنَّ غْ ة رح يفح عِ الضَّ  ن األحاديثِ د مِ أحح  اإلمامِ د سنح م مُ لح سْ مل يح 

 يف واملوضوع فيه ما يلي:عِ الضَّ  جودِ وُ  سبابِ ن أح مِ  ماء أنَّ لح ر العُ ن األحاديث، وقد ذكح مِ  كبريٍ   ن عددٍ مِ 
ا يف الفضائل فكان يروي  د، أما أحد كان إذا روى األحاديث يف الّلل والرام تشدَّ  اإلمامح  أنَّ  -1

 يفاً.عِ يحاً كان أم ضح حِ ه صح ن شيوخِ ه مِ عح ما مسِ  كلا 
يف منها بعد ذلك عِ ها وإبعاد الضَّ تِ يح نقِ يف تح  ةً بح غْ رياً من األحاديث رح راً كبِ دْ كان قد جع قح   اإلمامح  أنَّ  -2

 ذلك. قح ة قبل أن حيقِّ يَّ ه املنِ تْ ه واف ح لكنَّ 
ن ه بل رمبا كان مِ عح ضح ن وح ن األحاديث ليس مح ف مِ عْ الضَّ ف بِ صِ ما وُ  كما ذكر العلماء أنَّ  -3

 يذه.لمِ ي تِ يعِ طِ يادات اليت أضافها ابنه عبد اهلل أو أبو بكر القح الزِّ 
 ه.تِ يمح ن قِ ص مِ قِ نْ ة وال ي ُ يلح لِ د قح ف يف املسنح عْ الضَّ ف بِ وصح يث اليت تُ حادِ األح  ومع ذلك فإنَّ 

 يب املسند:رتِ تح 
يع األحاديث، لذلك كان البحث فيه واضِ ر إىل مح ظح روياهتم دون النَّ حابة ومح د على حسب الصَّ ب املسنح تِّ رُ 

ا يخ أحد بن عبد الرحن البنا ًّل هو الشَّ ض اهلل لرتتيب املسند رجًّل فاضِ اً، وقد قيَّ عن الديث صعبًا وشاقا 
 وهي:  ،ةعح ب ْ سح  سامٍ ه على أقْ بح اهلل، فرت َّ اعايت رحه السا 

 وحيد وأصول الدين.التَّ  -1
 الفقه. -2
 فسري.التَّ  -3
 غيب.الرتَّ  -4
 هيب.الرتَّ  -5
 ب.ري واملناقِ اريخ والسِّ التا  -6
 ة وأحوال اآلخرة.القيامح  -7

رحه اهلل يخ ل الشَّ هَّ سح فح  ،بوابٍ أح  ةح جمموعح  كتابٍ   كلا   مُّ ضُ من هذه األقسام على كتب، ويح  قسمٍ  مل كلا ويشتح 
 فجزاه اهلل خرياً. ،حاديث فيهة األح عح راجح مُ  اسِ لنا لِ 

 صحيح اإلمام البخاري:
العفي  - بفتح الدال وسكون الزاي -ل بن املغرية بن بردزبة ف: أبو عبد اهلل حممد بن إمساعياملؤلِّ 

ظ الديث وهو دون فْ إىل حِ ه ه ، ببلدة خبارى، اتَّ 194د يف شوال سنة لِ وُ  ،البخاري، أمري املؤمنني يف الديث
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ة ه وسعح بوغُ وظهر نُ ام ومصر والجاز والكوفة والبصرة، يوخ فرحل إىل الشا د على الشُّ وأخذ يرتدَّ  ،العشر سنوات
ف حديث غري صحيح، روى لْ يح، ومائيت أح حِ يث صح دِ ف حح لْ ن الديث مائة أح ظه مِ فْ غ حِ لح ه، ب ح تِ رح ة ذاكِ وَّ ظه وق ُ فْ حِ 

 لي، وعلي بن املدين.هْ د بن حيىي الذُّ بن إبراهيم وحمما  يا كِ يل، ومح بِ عن أيب عاصم النَّ 
 د بن يوسف الفربري.سائي، وأبو زرعة، وأبو حات، وحممَّ مذي، والنَّ وروى عنه مسلم، والرتِّ 

 البخاريد بن إمساعيل ن حممَّ مِ   اهلل رسولِ  يثِ م حبدِ لح عْ ماء أح مي السَّ دِ أح  ت حتتح يْ أح ما رح  ))قال ابن خزمية:
.)) 

ستاذ ك يا أُ يْ لح جْ ل رِ بِّ ق ح ن أُ عْ دح  ))ه وقال:يْ ن ح ي ْ ه بني عح لح ب َّ قح ه ما رأى ف ح لِ ضْ ج من فح م بن الجاا ورأى اإلمام مسلِ 
ه دِ قْ جال، وكان أميناً يف ن ح د الرِّ قْ ع اإلمام البخاري يف ن ح ((، برح  هلِ لح يف عِ  يثِ دِ يب الح بِ ثني وطح د احملدِّ يِّ األستاذين، وسح 

ة، بويَّ ة النَّ ه باملدينح فح يخ الكبري( الذي ألَّ ارِ ريفني، ومنها كتابه )التا ني الشَّ مح ف بعض كتبه يف الرح باراته، ألَّ يفاً يف عِ فِ عح 
طالبن أِن د يُ حح وليس أح  إِن ألرجو أن ألقى اهللح  )ة، وقال أيضاً:صَّ  وله عندي قِ اريخ إالا يف التا  اسمٍ  وقال: كلا 

 ه ، )ست وخسني ومائتني(.256رحه اهلل يف شوال سنة (، وتويف  هتُ بْ اغتح 
 كتابه:يف بِ عرِ التَّ 
 ه(.امِ ه وأيا نِ نح وسُ   اهلل رسولِ  مورِ ن أُ صر مِ د املختح حيح املسنح ع الصَّ الامِ  )حيح:ى البخاري كتابه الصَّ مسَّ 

تابًا خمتصراً م كِ تُ عْ ي املعروف بابن راهويه يقول: لو جحح لِ ه إسحاق بن إبراهيم النظح وكان قد مسع شيخح 
 حيح.ع الصَّ ع الامِ ت يف جحْ ذْ خح أح  فح ِب لْ يف ق ح  عح قال: فوقح   اهلل ة رسولِ نَّ يح سُ حِ صح لِ 

البخاري  ن شرطِ ن سبعني ألفاً، ومِ ر مِ أكثح ة، ومسعه منه ر سنح شح عح  تا ه سِ يحِ يفه وتنقِ ومكث البخاري يف تألِ 
 يثه.ته لدِ سرة مارح ثْ مته له، وكح ّلزح روى عنه، ومُ  مبحنه قاؤُ ت لِ بُ ثْ أن ي ح  :اوي الذي ينقل الديثيف الرا 

عنه،  يا وِ أي املرْ  - ن عنهعح ن ْ واملعح  - اويالرا  –ن عِ نْ ماع املعح  إذا ثبت اجتِ صال إالا االتِّ بِ  نِ عح ن ْ عح لمُ م لِ وال حيكُ 
 ة.رَّ ولو مح 

 صالِ ن باالتِّ عح ن ْ عح لمُ م لِ م الذي حيكُ مسلِ سبة لإلمام (، أي: بالنِّ  ه كتابهح بِ جَّ وهذا ما يُ رح  )قال ابن حجر:
 يا.قْ رة مع إمكان اللُّ د املعاصح رِّ مبجح 

)سبعة آالف وثّلمثائة وسبعة وتسعون حديثاً( وذلك بدون  7397ر وتبلغ أحاديث البخاري باملكرَّ 
 حديثاً. 4000املوقوفات واملتابعات، وتبلغ املتون املوصولة لغري املكرر 

 شروح البخاري: 
 ه:روحِ ن شُ ومِ الكتاب شرحاً واختصاراً وتعليقاً، م العلماء هبذا اهت
 ايب.ن، لإلمام اخلطا نح أعّلم السُّ  -1
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 ات، لإلمام الكرماِن.ريِّ الكواكب الن َّ  -2
 عمدة القاري، لإلمام بدر الدين العين. -3
 ِن.ّلا طح سْ اري، لإلمام القح إرشاد السا  -4
 العسقّلِن، وهو أحسن شروحه.فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر  -5

يقاً قِ ياً ودح حاً وافِ رْ ن أراد شح مح  وأنَّ  ،( يعن فتح الباري حتْ ة بعد الفح رح جْ ال هِ  )وكاِن مبيناً فضله:ولذلك قال الشَّ 
 للبخاري فعليه بفتح الباري.

 م:ل  س  صحيح اإلمام مُ 

مائتني  ةح داً، ولد سنح لِ وْ مح  (34)يسابوري النَّ باً سح ريي نح شح ف: أبو السني مسلم بن الجاج بن مسلم القُ املؤلِّ 
ه، كان رِ صْ عح  لماءِ عُ  زِ أبرح ى بح قح لدان، والت ح ن البُ مِ  ريٍ ّلهلا إىل كثِ ل خِ م، ارحتحح لْ العِ ة بِ لح ت هجرية، وعاش حياة حافِ وسِ 

رأيت أبا زرعة وأبا  ه على شيخه البخاري، قال أحد بن سلمة:لح ضَّ اس فح بعض النا  أنَّ  ةِ جح رح دح لِ  يثِ إماماً يف الدِ 
 ا.ِه رِ صْ شايخ عح يح على مح حِ ة الصَّ فح رِ عْ اج يف مح مان مسلم بن الجا دِّ قح حات ي ُ 

 صحيح مسلم: 
اد يف طريقة تصنيفه وجع أحاديثه؛ إذ ف وأفهذا الكتاب يلي صحيح البخاري يف املرتبة، ولقد أجاد املؤلِّ 

تأليفه خس عشرة سنة، ويشتمل الكتاب على أربعة آالف ن ثّلمثائة ألف حديث، واستغرق ه قد انتقاها مِ نَّ إ
 ر.مل على اثن عشر ألف باملكرَّ ر، ويشتح حديث بدون املكرَّ 

ل (، وفضَّ  مسلِ ن كتاب مُ مِ  أصحا  ماء كتابٌ مي السَّ ما حتت أدِ  )يسابوري يف بياِن فحْضِله:وقال أبو علي النَّ 
 منها: البخاري ألمورٍ  م على صحيحِ مسلِ  ة صحيحح بح املغارِ 

تِيب؛ إذ إ يث اليت حادِ األح  ما ضُ د وباب يح واحِ  كانٍ الديث يف مح  قح رُ ه يمع طُ نَّ ُحْسن السِّياق، وجحْودحة الرتَّ
 ة.فح لِ ه املختح ة وألفاظِ ددِّ سلم املتعح د، وذلك بأسانيد مُ موضوعها واحِ 

على  ع املتونح طِّ قح ه ي ُ فإنَّ ّلف البخاري ًّل خبِ هْ د سح ّلع على األحاديث ذات املوضوع الواحِ وكان االطِّ 
م يف العلوم سلِ ن مُ مِ  لا جح البخاري كان أح  ماء مع هذا أنَّ لح ر العُ كح وقد ذح  ،باط األحكامنْ ة الستِ فح لِ األبواب املختح 

بن د ه حممَّ ه شيخح ن أجلِ ر مِ ه حىت هجح ع آثارح بِ يد منه، ويتَّ فِ تح سْ ه كان يح لميذُ ماً تِ سلِ مُ  وأنَّ  ،ة الديثناعح صِ وأعرف بِ 
 اهللُ  مح حِ (، وقال الاكم: رح  وال جاء مٌ سلِ مُ  خاري ما راحح لوال البُ  )ارقطن:ة، وقال الدا ريح هِ ة شح صَّ لي يف قِ هْ حيىي الذُّ 

                                      

 سابور بلد خبراسان.يْ ة، ون ح يَّ ري: قبيلة عربِ شح ( قُ 34
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ذ خح فإمنا أح  همل بعدح ن عح مح  وكلا  ،اسلنا  لِ وبنيَّ  ،ن األحاديثصول، يعن أصول األحكام مِ األُ  فح ه ألَّ فإنَّ  البخاريا 
 الجاج.م بن سلِ ه كمن كتابِ مِ 

 شروح صحيح مسلم: 
 يباً واختصاراً.ماماً كبرياً بصحيح مسلم شرحاً وهتذِ العلماء اهتِ  اهتمَّ 

 ن شروحه: ومِ 
 ه .536د بن علي املازري املتوّف سنة د كتاب مسلم لإلمام أيب عبد اهلل حممَّ وائِ م بفح املعلِ  -1
 ه .544ملتوّف سنة إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصب ا -2
ي ووِ ين حيىي بن شرف  النَّ اج، لإلمام أيب زكريا حمي الدِّ املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن الجا  -3

زايا ومح  - املعلم وإكمال املعلم -ابقني رحني السا فه كثرياً عن الشَّ وهو شرح وسط نقل مؤلا  (35)
 ة.دَّ عِ 

 حيم يف جع كتابٍ ؤوف الرَّ الكرمي الرَّ  رت اهللح خح استح فقد  - رحه اهلل -ا صحيح مسلم وأما  )ووي:قال النَّ 
ف وْ ني وخح بِ اغِ ة الرا م وقلَّ مح ف اهلِ عْ ت، ولوال ضح ّلا الت املخِ ن املطوَّ صرات وال مِ ن املختح صراً، ال مِ ه خمتح يف شرحِ 

ة رح كث ْ دات لِ ن اجمللَّ على مائة مِ ت به ما يزيد غح لح ب ح ه ف ح تُ طْ سح بح الت لح وا طح لمُ ني لِ بِ الِ ة الطا لَّ قِ شار الكتاب لِ م انتِ دح عح 
ة مح ح املخلوقات( ا.ه ، مقدِّ صح فْ أح  ّلمُ ه كح فإنَّ  ،بذلك يرٌ دِ وهو جح  ،زاتات والبارِ يا ه اخلفِ دِ وائِ م عح ظح ه وعِ دِ ائِ وح ف ح 

 صار.ي باختِ ووِ شرح النَّ 
ه  ويقع يف خس جملدات نقل فيه  744واوي املتوّف سنة شرح أيب الفرج عيسى بن مسعود الزا  -4

 كثرياً من املعلم وإكماله واملفهم واملناهج.
 ه ، وقال فيه: )إنَّ 895نوسي السن املتوّف سنة السَّ د بن يوسف شرح اإلمام أيب عبد اهلل حممَّ  -5

إليه كثرياً  رح وأضما ر هذا الشَّ صِ مت على أن أختح يب فعزح م وأجعها شرح األُ ن شروح مسلِ ن أحسح مِ 
يد زِ يل أو مح طوِ ن تح روح وما فيها مِ صراً ويغن عن جيع الشُّ اهلل خمتح  حبمدِ  وجاءح  ع،فْ الن َّ  مَّ ه، فتح لح ا أغفح ما 

 ناب( أ.ه .إطْ 
 يوطي.م بن الجاج، للحافظ جّلل الدين السا يباج على صحيح مسلِ الدِّ  -6
 ن خمتصراته:ومِ 

                                      

 بح مائة، وُنسِ تا وسُ  نيح عِ بْ وسح  تا سِ  ةح ويف سنح وتُ  ،م سنة إحدى وثّلثني وستمائةولد هبا اإلمام يف احملرَّ ام، ة إىل )نوى( قرية بالشا ( نسبِ 35
 إليها.
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ل م ملا أشكح ه )املفهِ كتابِ ه يف  رحح ه  وقد شح 656 ةح  سنح ب املتوّفَّ طُ رْ يم القُ د بن إبراهِ صر اإلمام أحح خمتح  -1
 ووي وابن حجر.ن هذا الشرح كثرياً اإلمام النَّ ن تلخيص صحيح مسلم( وقد نقل مِ مِ 

ين عبد العظيم بن عبد العليم بن عبد القوي املنذري املتوّف سنة خمتصر اإلمام الافظ زكي الدِّ  -2
ه  إىل غري ذلك 738ه عثمان بن عبد امللك املصري املتوّف سنة ه ، وهذا املختصر شرحح 656

 صرات اليت يطول الكّلم يف ذكرها.روح الكثرية القدمية والديثة واملختح من الشُّ 
 سنن أبي داود:

ه تان سنة اثنني ومائتني من اهلجرة، وتوجَّ سْ جِ سِ جستاِن، ولد بِ ث السِّ عح ف: أبو داود سليمان األشْ املؤلِّ 
ن ثّلمثائة من فروى عن حنو مِ  ،ع منهميوخ يف كثري من البّلد ومسحِ الشُّ  ل إىل كبارِ ه فارحتح لطلب العلم منذ نشأتِ 

سائي، وأبو عوانه، كما  مذي، النَّ الرتِّ  يخ البخاري، ومسلم وروى عنه عدد كثري منهم:شيوخ الديث، منهم الشَّ 
 ظه.فْ ن حِ ي مِ ارقطن والاكم، وكان ميلِ كتب عنه شيخه ابن حنبل، وروى عنه أيضاً الدا 

ع عن ف، ودافح نَّ ع وصح قاناً، جحح عاً وإتْ رح كاً ووح سُ ماً ونُ لْ هاً وعِ قْ نيا فِ ة الدُّ مَّ د أئِ كان أبو داود أحح   )ان:حبا قال ابن 
 (، تويف رحه اهلل بالبصرة سنة خس وسبعني ومائتني هجرية. ننح السُّ 

 ن: نح ه السُّ كتابُ 
ن( نح ه )كتابه السُّ فاتِ نَّ صح مُ  لِّ جح ن أح خ واملنسوخ، ومِ اسِ ري، القراءات، النا فسِ د، التَّ فات أيب داود: املسنح نَّ صح ن مُ مِ 

وى ر شيئاً آخر سِ كُ ذْ ة ومل يح ن خاصَّ سح حح له لِ دح يه لألحاديث، فقد أفرح ة ترِ قَّ ة ودِ يَّ ه العلمِ تِ كانح على مح  يلٍ لِ وهو أكب دح 
 حكام.ها يف األل سنن أيب داود على أربعة آالف ومثامنائة حديث كلا مح شْ األحاديث، ويح 

 (. تهنْ ي َّ يد ب ح دِ شح  نٌ هح به، وما كان فيه وح قارِ هه، وما يُ بِ شْ حيح وما يُ ت يف كتايب الصَّ رْ كح ذح  )وقال:
 ج إىل شيءٍ ف مث كتاب أيب داود مل حيتح  املصحح م إالا لْ ن العِ ه مِ ن عندح كُ ّلً مل يح جُ رح  لو أنَّ  )وقال ابن العريب:

 (. لمن العِ ما مِ هُ عح مح 
 داود:ن شروح سنن أيب مِ 
 ه .388ن( أليب سليمان حد بن اخلطاب البسيت املتوّف سنة نح )معامل السُّ  -1
 هري حبمد أشهر العظيم آبادي.)عون املعبود على سنن أيب داود( للشيخ شرف الق الشَّ  -2
 ه .911يوطي املتوّف سنة عود إىل سنن أيب داود( للحافظ جّلل الدين السا )مرقاة الصا  -3
 حاً.رْ نها شح ي، وهو أحسح حممد املقدسي تلميذ املزِّ  )شرح ابن رسّلن( أحد بن -4
 بكي.اب السا يخ حممود بن اخلطا ب املورود، شرح سنن أيب داود( للشَّ ذْ ل العح )املنهح  -5

 ذي:رم  سنن الت  
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غ ه  وتفرَّ 209ة األعّلم، ولد سنة مذي، أحد األئمَّ د بن عيسى بن سورة أبو عيسى الرتِّ ف: حممَّ املؤلِّ 
ة الذين مَّ مذي أحد األئِ كان الرتِّ   )، قال أبو سعيد اإلدريسي:يثِ ل الدِ لح عِ فاً بِ عاً عارِ اً ورِ يا ن تقِ لطلب العلم، وكا

ب به املثل يف ضرح (، وكان يُ  نقِ تْ مُ  عاملٍ  لٍ جُ رح  ل تصنيفح لح يخ والعِ وارِ ف الامع والتَّ صنَّ  ،دى هبم يف الديثتح قْ ي ُ 
 ومائتني هجرية.مذ يف رجب سنة تسع وسبعني ظ، مات برتِ الفِ 

 ذي:مِ جامع الرتِّ 
ن حابة، واألمساء والكىن، ومِ ل، وأمساء الصَّ مائِ ل، الشَّ لح ة منها: العِ يَّ فات غاية يف األهِّ مذي مصنَّ لإلمام الرتِّ 

 ع الرتمذي.ن أو جامِ نح عاً كتابه السُّ فْ ها ن ح به وأعما كتُ   أهما 
لماء الجاز والعراق وخراسان ه على عُ تُ ضْ رح عح ف ح  - هذا: يعن الامع -فت هذا الكتاب نَّ صح  )قال عنه:

 (. ِبا ه نح ه هذا الكتاب فكأمنا يف بيتِ ن كان يف بيتِ ضوا به، ومح ورح 
ه، تِ حَّ وسفي: الامع على أربعة أقسام: قسم مقطوع بصِ حيم اليُ يثه: قال أبو نصر عبد الرَّ درجة أحادِ 

ت يف كتايب هذا جْ م قال عنه: ما أخرح سْ ه، وقِ تِ لَّ عن عِ  بانح وأح ه م أخرجح سْ سائي، وقِ م على شرط أيب داود والنَّ سْ وقِ 
 هاء.قح الفُ  ه بعضُ ل بِ مِ يثاً قد عح دِ  حح إالا 

 شروح الرتمذي: 
حيح  الصَّ عبارة دقيقة وبنيَّ ة بِ يَّ هِ قْ ل الفِ ح فيه املسائِ رحًا مفيدًا وضَّ ه الامع شح شرح اإلمام الرتمذي كتابح 

 ه سوى ذلك:ن شروحِ واملوقوف واملدرج، ومِ   الشاذا نيَّ قيم من األحاديث، كما بوالسَّ 
 مذي(.ي يف شرح الرتِّ ة األحوذِ ضح ه  مساه )عارِ 543شرح ابن العريب املالكي املتوّف سنة  -1
 ه .1303حن اهلندي املتوّف سنة ي، للمبار كفوري حممد بن عبد الرَّ حتفة األحوذِ  -2
 ه .806له العراقي املتوّف سنة ه وأكمح ما ومل يتِ  اس، ويقع يف حنو عشرة جملدات،د النا شرح ابن سيِّ  -3
 ه .911يوطي املتوّف سنة ين السا ي، للحافظ جّلل الدِّ ذِ مِ ي على جامع الرتِّ ذِ ت املغتح قو  -4

 ي:سائ  سنن الن  

ة سائي، نسبة إىل بلدح حن النَّ نان حبر بن دينار أبو عبد الرَّ يب بن علي بن سِ عح ف: أحد بن علي بن شُ املؤلِّ 
ام وخراسان يث إىل الجاز والشا ب الدِ يف طلح  ه  خس عشر ومائتني، رحلح 215ولد سنة  ،مشهورة خبرسان

 ومصر واستوطنها.
 يل.عدِ والتَّ  ة علوم الرحِ فح عرِ ومح  يثِ دِ الح  ظِ فْ ة يف حِ اإلسناد، واإلمامح  وا لُ ة وعُ فح باإلتقان واملعرِ  ه العلماءُ فح صح وح 

 ه.صرِ عح  ن أهلِ م مِ لْ ر هبذا العِ كح ذْ ن يُ مح  م على كلا دَّ قح حن مُ ارقطن: أبو عبد الرَّ قال الدا 
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مار ضْ ذي، وأيب داود، وهو جار يف مِ مِ ن مسلم، والرتِّ ه مِ جالِ ه ورِ لِ لح ق بالديث وعِ ذح حْ هب: هو أح وقال الذَّ 
 ه  رحه اهلل رحة واسعة.302البخاري تويف سنة 

 ىب:كتابه اجملتح 
ن  م، ومِ لْ العِ  ةِ زارح قوى وغح د له بالتَّ عديل، تشهح ل والرح والتَّ لح عديدة يف علوم الديث والعِ فات نَّ صح ي مُ سائِ للنَّ 

 (. صائصة، واخلح حابح ل الصَّ ضائِ ل، وفح لح العِ  )كتبه:
داها إىل هْ ن وأح نح السُّ  فح ن الكبى وكان قد صنَّ نح ن السُّ به مِ خح ه، وقد انتح بِ كتُ   لا جح ن أح نح ىب وهو السُّ وكتاب اجملتح 

ىب من غرى ومساه )اجملتح ن الصُّ نح ف كتاب السُّ ؟ فقال: فيها صحيح، فصنَّ  ما فيها صحيح لا كُ ة فقال له: أح ملح أمري الرا 
ن نح ة السُّ جح درح  نَّ ه حىت قال بعض العلماء: إيبِ ه وترتِ ة يف جعِ قَّ م الدِّ زح ة: والت ح به على األبواب الفقهيَّ نن(، ورتَّ السُّ 
 فاً.عْ ها ضح دح عْ ن ب ح نح السُّ  يحني؛ ألّنا أقلا حِ غرى بعد الصَّ الصُّ 

 .ةلَّ قِ ه يوجد فيها بِ عيف لكنَّ مل على الصحيح والسن والضَّ غرى تشتح ن الصُّ نح السُّ  أنَّ  والقا 
 سائي ما يلي: ن شروح سنن النَّ مِ 
 ه .911ين السيوطي تويف سنة ظ جّلل الدِّ ىب على اجملتىب: للحافِ ر الرُّ هْ زح  -1
 ه .1138مة أيب حممد بن عبد اهلادي النفي نزيل املدينة املنورة تويف سنة للعّلا ندي: شرح السِّ  -2
مذي، للعّلمة سراج الدين عمر بن علي بن حيحني وأيب داود والرتِّ سائي على الصَّ د النَّ شرح زوائِ  -3

 د.د واحِ ه  وقع يف جملَّ 804قن تويف سنة امللِّ 
 سنن ابن ماجه:

ه ، طاف بّلداً  209بعي القزوين الافظ ولد سنة د بن يزيد بن ماجه الرا ف: هو أبو عبد اهلل حمماملؤلِّ 
ة األعّلم يف علم الديث، تويف سنة ن األئمَّ ، وكان مِ فع كثريًا وصنَّ ظه، فجمح فْ وحِ  ماع الديثِ سح كثرية لِ 
 ه  ثّلث وسبعني ومائتني.273

 ن: نح كتابه السُّ 
ل على أربعة آالف مِ ن( يشتح نح ه )السُّ بِ اريخ، وأجل كتُ التا ف ابن ماجه تفسري القرآن الكرمي، وكتاب صنَّ 

 أ مالك.وطَّ ي، وقيل: مُ مِ ارِ ها سنن الدا سُ ة، وقيل: سادِ تَّ س الكتب السِّ  سادِ بح حديث، ويعتح 
م ابن حجر سنن ده على الكتب اخلمسة، وقدَّ وائِ زح  ةِ ادس، قال: لكثرح ه هو السا لح ماجه وجعح  م ابنح دَّ ن قح ومح 

 ر فيه.اذ واملنكح ة الشا فاء وندرح عح ه الضُّ جالِ ة رِ لَّ قِ لِ  مي،ارِ الدا 
 شروح سنن ابن ماجه: 

 ه ما يلي: روحِ ن شُ مِ 
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 ه .808مريي املتوّف سنة يخ كمال الدين حممد بن موسى الدا دات للشَّ ة: يف خسة جملَّ يباجح الدِّ  -1
 شرح موجز ومهم.يوطي، وهو جاجة على سنن ابن ماجه: للحافظ جّلل الدين السا صباح الزُّ مِ  -2
ن سراج الدين عمر بن علي تويف سنة قِ إليه الاجة على سنن ابن ماجه: للعّلمة ابن امللح  ما متسا  -3

 ة.مَّ د املهِ رح، وأتى بالفوائِ ف يف الشَّ ع فيها املؤلِّ دات، توسَّ ه ، ويقع يف مثانية جملَّ 804
 نن.منت السُّ  شه ، وهو مطبوع على هامِ 1138ندي: املدِن املتوّف سنة شرح السِّ  -4

 فائدة:
فيمتاز البخاري  ،ةته اخلاصَّ يزح مِ  كتابٍ   يب، ولكلِّ غلِ التَّ  هِ جْ ، وذلك على وح حاحِ ة بالصِّ تَّ السِّ  بُ ى الكتُ مَّ سح تُ 

 ه.يبِ بوِ ه البخاري يف تح قْ فِ  ه حىت يقيل: إنَّ بويبِ ة تح قَّ دِ بِ 
يعاب أحاديث األحكام أبو داود باستِ يب، وميتاز تِ د مع الرتَّ وميتاز مسلم بمع األحاديث يف باب واحِ 

 ه. قْ يب يف الفِ بوِ ة التَّ ة، وابن ماجه ميتاز بقوَّ يَّ يثِ ة الدِ ناعح مذي بفنون الصِّ رها، وميتاز الرتِّ صْ وحح 
 ك.ر هذه املسالِ ي أكثح سائِ ع النَّ قال العلماء: وقد جحح 

 ارقطني:ن الد  نَ سُ 

د هبا سنة لِ داد، وُ غْ ب ح ة بِ ة إىل دار القطن حملَّ بح سْ رقطن: نِ اظ الكبري علي بن عمر بن أحد الدا ألفه: الافِ 
 ه .306

ق يف وُّ فح ارقطن بالت َّ لدا دت لِ هِ تب اليت شح ن الكُ ل، وهو مِ لح ن، وكتاب األفراد، وكتاب العِ نح باً منها: السُّ تُ ف كُ ألَّ 
 ني.يحح حِ ة على الصَّ دح قح فيه األحاديث املنت ح ر كح ع( ذح با تح ن كتبه )اإللزامات والتَّ يل، ومِ عدجال والرح والتَّ علم الرِّ 

 ارقطن: ن للدا نح كتاب السُّ 
عيف، شرحه: شس يح والسن والضَّ حِ ل على الصَّ مِ ة، ويشتح يَّ على األبواب الفقهِ  فح لِّ أُ  ما هِ هو كتاب مُ 

 (.يق املغِن علِ الق العظيم اآلبادي وهو املسمى ب  )التَّ 
 نن الكبرى للبيهقي:الس  

ه  وتويف بنيسابور سنة 384عي شيخ خراسان ولد سنة افِ الافظ أحد بن السن البيهقي الشا فه: ألَّ 
 ه .458

 ه: فاتِ ؤلَّ ن مُ مِ 
 دات.ن واآلثار يف أربع جملَّ نح ة السُّ فح عرِ مح  -1
 بوة.دالئل النُّ  -2
 غرى.نن الصُّ السُّ  -3
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 ب اإلميان.عح شُ  -4
ن نح ن كتاب السُّ ة مِ لَّ ألدِ ع لِ ْجح ة أح نَّ تاب يف السُّ كِ   ما تَّ  )الصّلح:ن الكبى، قال ابن نح ه: السُّ فاتِ ؤلَّ مُ  لِّ ن أجح ومِ 

ي على فه البيهقِ دات، ألَّ ه ، يف عشرة جملَّ 547ين الرتكماِن املتوّف سنة عّلء الدِّ ه لِ رحِ ع مع شح بِ (، طُ  ىبْ الكُ 
ه يف كتابِ  يا ر البيهقِ ثَّ ة، وقد تأح مَّ ئِ ن األح يف كتابه مِ ها جح خرح ن أح مح زاها لِ ه وعح يدِ ع األحاديث بأسانِ ة، وجحح يَّ بواب الفقهِ األح 

 ه.نباطاتِ ه على األحاديث واستِ يقاتِ علِ ه يف بعض تح ه وآراءح افعي فنقل أقوالح باإلمام الشا 
ي قِ البيهح  أنَّ  ر بعض العلماءة، وذكح يَّ عليقات الفقهِ يف أحاديث األحكام مع التَّ  ع كتابٍ وكتاب البيهقي أجح 

 ضوعاً.وْ ه مح مُ لح عْ يثاً ي ح دِ فيها حح  جح ه أن ال َيِر فاتِ لَّ ؤح مُ  يف كلا  مح زح الت ح 
 سئ َلة:األ
 ؟ ؟ وما درجة أحاديثه ي بذلك؟ ومل مسِّ  أين املوطَّ ب تدوِ ما سبح  -1
؟ ومل مسي  ؟ وما عدد أحاديث الكتاب يد اليت يف مسند اإلمام أحد بن حنبلد املسانِ ما عدح  -2

 ؟ بهن الذي رتَّ ؟ ومح  هيبِ ة ترتِ يقح ؟ وما طرِ  عف فيهجود الضَّ وُ  بُ ؟ وما سبح  باملسند
  .هد أحاديثِ ينه، وعدح ب تدوِ ه، وسبح ف بكتاب صحيح البخاري مع ذكر امسِ عرِّ  -3
 .هيفِ فه يف تصنِ ريقة مؤلِّ وطح  ،يثهدد أحادِ وعح  ،مة صحيح مسلِ يزح ن مِ رك مِ ر ما حيضُ اذكُ  -4
 .هيفِ يف تصنِ ه جِ ه ومنهح ف بكتابِ م لإلمام أيب داود، وعرِّ ترجِ  -5
 .يل القول عن كتاب )الامع(ها وتفصِ مذي مع بيان أهِّ فات اإلمام الرتِّ ر بعض مؤلَّ اذكُ  -6
 ه.يفِ ألِ ه يف تح جِ هح ن ْ ه ومح روحِ شُ  ما ف بكتابه )اجملتىب( وأهح وعرِّ  ،سائيترجم لإلمام النَّ  -7
وهل  ة.تَّ ن الكتب السِّ ته مِ بح رت ح ن، ومح نح م عن كتابه السُّ رة لإلمام ابن ماجه، مث تكلَّ صح اذكر ترجة خمتح  -8

 ح ذلك.ضِّ ؟ وح  عه كتاب يف تلك املرتبةينازِ 
 صار.بها باختِ كتُ ة أُ ة مبيزح تَّ ن الكتب السِّ مِ  كتابٍ   ميتاز كلا  -9

 ؟ ننح ه السُّ ف عن كتابِ ؟ وماذا تعرِ  فاته؟ وما مؤلَّ  ارقطنن الدا مح  -10
 ه.تِ يَّ تاب وأهِّ جة الكِ رح مع بيان دح  ؟ ن الكبىنح ج اإلمام البيهقي يف كتابه السُّ هح ن ْ ح مح ضِّ وح  -11
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