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 إضافات جديدة خالل المحاضرات "اإلضافة باللون األحمر"

 89كيفية تحّمل الحديث وسماعه وصفة ضبطه ص
ك،سواء كاو بكمسو  نك و    ،]المعتبرر  بأي طريق من طرق التحمل[ هو أخذ الحديث وتلقيِّه من الشيوخ حّمل الحديث:* ت

 كأاكغيركذلكك بكطرقكءلتح ل.ك،أاكإج زةك    ك،أاكقرء ةكعلي  
 األهلية.ه البد متوفر شرط لتحمل الحديث وأدائ

 . لتح لكءلحديثكاأخذهكاتلقيهصالحيةكءل ر كاهيكأهلية التحمل: 
 .ألدء كءلحديثكا قلهكاراءيتهكءل ر كصالحيتههيكاكوأهلية األداء: 

 ولكل منهما شروط.                   
 .على الراجح كما في ضابط التمييز ردكءلجاءب"."ف  كءلخط بكاك التمييزشروط أهلية التحمل شرط واحد هو  -
 : نشروط أهلية األداء شرطا -

  .الضبط، و العدالة     
 أبكياابكءلرءايك سلً  كم لًغ كع قاًلكسليً  ك بكأسم بكءلفسق،كاسليً  ك بكخاءر كءل را ة.العدالة: *    

 * تثبت العدالة:   
كألقل.أ.كءل صكعلىكءلعدءلة:ك بكع ل كاءحدكعلىكءكككك
كب.كءالستف ضةكاءلش رةكبيبكأصح بكءلحديث،ك ثل:ك  لككببكأ سكاءلش فعيكاأح دكببكح بل...كككك
ج.كتاسعكءإل   كءببكعبدكءلبر:كفذاركأبكالكح  لكعل ك عرافكءلع  يةكمه،كف اكعدلك ح والكأ ورهكعلوىكءلعدءموةكحتوىككككك

كك.يتبيبكجرحه
ّلووه،كي فووابكع ووهكتحر،وودكءلغوو ليب،كات ا،وولكءلجوو هليب،ك:ك"يح وولكهووذءكءلعلوو ك ووكاءسووتدلكمحووديثكءل بوويكككككك بكاوولكخلوودكّعّدا،

كاء تح لكءل مطليب".كءلحديثكلهكعدةكطرقكضعيفهكاصححكءأللم  ي.
أبكياابكءلرءايك تيقًظ كغيرك غفل،كح فًظ كإبكحدَّثك بكحفظه،كض مًط كلكت مهك بكءلتبديلكاءلتغييركإبكحدَّثك* الضبط:   

ك كم  كيحيلكءل ع ىكإبكراىكءلحديثكم ل ع ى. بكات مه،كاأبكياابكع ل ًك
ك * يثبت الضبط:   
يت ك عرفةكذلكك بكخاللك اءفقةكءلثق تكءل تقيبكءلض مطيبكاعود ك خو لفت  ك خ لفوةكاثيورة،كفوفبكاءفق و كفويكراءيوت  كفويكككككك

ك خ لفتهكءليسيرةكل  . كءلغ لبكالاكفيكءل ع ىكف اكض مط،كاالكتضرُّ
ك

 011حديث صل المَُّحأقسام وطرق َت
 القسم األول: السماع من لفظ الشيخ

 اذكر أقسام السماع من لفظ الشيخ؟ *** س(
كس  نكلفظكءلشيخكبف ال كا بكحفظه.ك-1ككككك
كس  نكلفظكءلشيخكبف ال كا بكات مه.ك-2ككككك



 
 

    - 2 -                           
 

كس  نكلفظكءلشيخكبدابكإ ال كا بكحفظه.ك-3ككككك
كس  نكلفظكءلشيخكبدابكإ ال كا بكات مه.ك-4ككككك
 ؟"َأْنَبَأًنا" وَ أ أن يقول في روايته: "َأْخَبَرَنا"،هل يجوز للسامع من لفظ الشيخ  (* س**

لما في ذلك من اإليهام واإللبراس خاةرة  : "َأْخَبَرَنا"، أو "َأْنَبَأنَّا"ال يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في روايته     
 بعدما شاع استعمال:

ث  "ك-ككككك كبكلفظكءلشيخ.للس  نك كلفظك"َحدَّ
كللقرء ةكعلىكءلشيخ.كلفظك"َأْخَبَرَ  "ك-ككككك
كلإلج زة."َأْ َمَ ً  "كلفظكك-ككككك

 ؟"حدثنا، حدثني"أم  "سمعت"من أرفع  *** س(
كك:أرفع "سمعت"قيل:  -1

ك.حقيقةكفيكءلتدليس،ك  كل كيس عهكفيكءإلج زةكاءل ا تمة،كاالهكالكيا دكأحدكيقالكس عتك َّكألَكككككك
ة،كحيوثكإبكححودث  لكليسوتكبو صكفويكأبكق سل و كسو عكفوفبكمعوأكأهولكءلعلو كاو بكيسوتع ل  كفويكءإلجو زكك(حدثنا)كبخالفككككك

ك بكشيخه،كا   كيؤادكذلك:
الكحوودَّثكأهوولكءل دي ووة،ك َك.....كقوو لكءلسووياطي:كاتّووهكقوو ل:كحوودث  كأبوواكهر،وورة َّووأَكهووولك21حايكعووبكءلحسووبكءلمصووريك وو كرّكك-ككككك

ك عك  هكشيًس .هكل كيس َّكاءلحسبكب  ،كإالكأَك
فوويكصووحيحك سوول كفوويكحووديثكءلووذيكيقتلووهكءلوودج لكفيقووال:كأ ووتكءلوودج لكءلووذيكحوودث  كمووهكرسووالك كصوولىك كا وو كاردكك-كككك

كعليهكاسل ...كا علا كأبكذلككءلرجلك ت خر،كأيكفياابكءل رءد:كحدثكأ تهكاهاك    .
 أرفع: )حدثنا( :قيل -2

كففبكفي  كداللةكعلىكذلك.ك)حدثنا(ا،ءهكأيكخ طمهكمهك م شرة،كبخالفكرككداللةكعلىكأبكءلشيخك(سمعت)إذكليسكفيك     
كفيكج عل.ا بكعلىكءلع ا كحكءلشيخكثهإبكحدَّككأرفع: (حدثنا)أ. كالةحيح التفةيل: -3

كلاحدهل.ا بكحكعلىكءلخصاصءلشيخكثهكإبكحدَّككأرفع: (سمعت)ب. كككككككككككككككككككككك
 القسم الثاني: القراء  على الشيخ

ءايكعلىكشيخه،كأاكيقرأكغيركءلرءايكعلىكءلشيخكاءلرءايكيس ع،كسواء كا  وتكهوذهكءلقورء ةك وبكحفوظكأاكأبكيقرأكءلرَّكتعريفه:  -
ك بكات ب.ك

ك.عرض القراء أو  العرض ثين:دِّ حَ ى عند أكثر الم  مَّ سَ ت  و     ك
 ألبكءلق رئكيعرأكعلىكءلشيخك  كيقرؤهكا  كّيعرأكءلقرآبكعلىكءل قرئ.كك؟علل *** س(
 هل هناك فرق بين القراء  على الشيخ، والعرض؟ *** س(
اءحد،كحيثكإبكءلق رئكيعرأكعلىكءلشيخك  كيقرؤهكا  كّيعرأكءلقرآبككأكثركءل حدثيب:كأبكءلقرء ةكاءلعرأكم ع ىك-1ككككك

كعلىكءل قرئ.
ككع ا كاخصاص.فرقكبيبكءلقرء ةكاءلعرأ،كفبيبكأبكبيبكءلقرء ةكاءلعرأككءببكحجرك-2ككككك
كعم رةكع  كَيعرّفكمهكءلط لبكأصلكشيخهك عهكأاك عكغيرهكمحضرته،كف اكأخصك بكءلقرء ة.كك:ف لعرأككككك
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ك.الكقرء ةكعرأالكعرأكقرء ة،كاليسكم لقرء ة،كفغيره،كاالكيقعكءلعرأكإالكاءلقرء ةكأع ك بكءلعرأكاكككككك
 *** س( ما أنواع القراء  على الشيخ؟

ك. مهرءايكعلىكشيخهك بكاتأبكيقرأكءلك-1ككككك
كأبكيقرأكءلرءايكعلىكشيخهك بكحفظه.ك-2ككككك
كغيركءلرءايكعلىكءلشيخك بكات مهكاءلرءايكيس ع.كأبكيقرأك-3ككككك
كأبكيقرأكغيركءلرءايكعلىكءلشيخك بكحفظهكاءلرءايكيس ع.ك-4ككككك

 القسم الثالث: اإلجاز 
كل يذ.ءلتكالم جاز: -2ءلشيخ.كككككككككككككككككككككككالم جيز:  -1كأركانها: -

ك راي تكءلشيخكأاك س اع تهكأاكاتمه.كالم جاز به: -3ككككككككككك
ك ثل:كأجزتكلكك راي تيكأاك س اع تي.لفظ اإلجاز :  -4ككككككككككك
 ما الفرق بين مسموعات الشيخ ومروياته؟ *** س(
كاه.ليسكالكءل راي تك س اع ت:كف لرءايكقدكيرايك  كل كيس ع،كيرايهكإج زةكأاكاج دةكا حك-1ككككك
كليسكالكءل س اع تك راي ت:كف لرءايكقدكيس عكاالكيراي.ككككككك-2ككككك

َناَولة  القسم الرابع: الم 
  اع ب: أنواع المناولة: -
ككالمناولة المقرونة باإلجاز : -1
ن فرالن  م قاباًل بره للرى الطالرب، ويقرول: هرذا سرماعي، أو روايتري عر أو فرًعا ،شيخ  أةَل سماعه )كتابه(أن َيْدَفع ال -

 نِّّي، أو أجزت  لك روايَته عنِّّي.فاّروه ع
ك***كث كيمقيهك عهكت ليًا كأاكلي سخهكايق بلكمهكا،رده.

أبكيدفعكءلط لبكإلىكءلشيخكس  عهكحس  نكشيخهلكأصاًلكأاك ق ماًل،كك:أيًضا *** ومن ةور المناولة المقرونة باإلجاز  -
 ."ككراءيتهأاكأجزتكلك،حديثي،كأاكراءيتيكعبكفالبكف راهكع يكها"ايقالكله:كك،ث كي  الهكللط لبك،فيت  لهكءلشيخ

 . "عرض المناولة"، أو "العرض"*** وهذا يسميه بعض أئمة الحديث:      
ك.كأاك عكغيرهكمحضرتهك  كَيعرّفكمهكءلط لبكأصلكشيخهك عه*** والعرض: هو      

 القسم الخامس: الم َكاَتَبة
 ًطا؟هل للرواية بالمكاتبة شرو  س(*** 
ن لم تقم البينة عليه، وهذا عند أكثر العلماء.      ويكفي للرواية بالكتابة، معرفة المكتوب له خط الكاتب، وا 
 مع العلم أن البعض اشترط )البينة(، ألن الخط يشبه الخط، فال يجوز االعتماد على ذلك.     
 يره.لكن هذا القول ضعيف، ألن ذلك نادر، فخط اإلنسان ال يشتبه بغ     

 القسم السادس: اإلعالم
 كحكم الرواية بها: -

 *** س( ما حكم العمل بها؟     
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 يجب العمل بها )أي بما أخبره الشيخ أنه سمعه( لن ةح سنده، وهذا ما قاله ابن الةالح.     
 القسم السابع: الوةية

ككحكمها: -
كعد كءلراءيةكب  .كالراجح وما ةوبه السيوطي: -2كككك

كألبكءلاصيةكتفيدكت ليككءل سخةكا لبيع،كاهذءكأ ركغيركءإلخم ركم ض ا   .ك-ككككككككك
 ية.وا*** فلعله أوةى به ألمر آخر غير الر             

 القسم الثامن: الوَِّجاَد 
ك بكذلك:كسند أحمد في ستين موضًعا تقريًبا،ذكرت الوجاد  في م ***
هكق لك هِّ َوجَ ك:َق لَككببكأح دكببكح بلكَعْبدكّللاَّ َثَ  كءْلَالهيوّدكَيْع هويكءْبوَبك ْدت  فِّي كَِّتابِّ َأبِّي بَِّخطِّّ َيدِّ كَحودَّ ْ لهويُّ كءلرَّ كْبوّبكَجْعَفورا يُّ َثَ  كَ ْ ده َحدَّ

كَق لَك كَعمَّ سا كءْببه كَعبه كَعْبكَعَط  ا كّجَرْ،جا كءْببه هكك:ّ ْسله اكَعبه ككلءْسَ ْحكّيْسَ ْحكَلكَكحك:َق َلكَرّساّلكّللاَّ
من براب المقطروع.  انتقدت على الةحيح بأنهاثالثة أحاديث مروية بالوجاد ، و ةحيح اإلمام مسلم س( وقع في  ***

 .  فما هي؟، وكيف ترد على ذلك؟
َثَنا َأب رو َبْكررِّ ْبرن  َأبِّري َشرْيَبةَ قرال اإلمرام مسرلم:  في كتاب الفضائل ورويرت بسسرناد واحرد،األحاديث الثالثة        :َقرالَ  ،َحردَّ

َشاٍم َعْن َأبِّيهِّ َعْن َعائَِّشَة َقاَلْت  كَِّتابِّيَوَجْدت  فِّي   :َعْن َأبِّي أ َساَمَة َعْن هِّ
رول  هَِّّ ) - رول   لِّْن َكاَن َرس  رد  َيق  را َكراَن َيرْومِّي  :َقاَلرْت  ،اْسرتِّْبَطاًء لَِّيرْومِّ َعائَِّشرةَ  ؟،َأْيرَن َأَنرا َغرًدا ؟،َأْيرَن َأَنرا اْلَيرْومَ  :َلَيَتَفقَّ َفَلمَّ

 (، السحر أةل الةدر. َبْيَن َسْحرِّي َوَنْحرِّي َقَبَضه  هَّ  
ول  هَِّّ ) - َجنِّي َرس  يَن َوَبَنى بِّ  َتَزوَّ نِّ تِّّ سِّ ينَ لِّسِّ نِّ  (...ي َوَأَنا بِّْنت  تِّْسعِّ سِّ
ول  هَِّّ ) - َيةً  َقاَل لِّي َرس  ي َراضِّ ْنتِّ َعنِّّ ي أَلَْعَلم  لَِّذا ك  ْنتِّ َعَليَّ َغْضبَ  ،لِّنِّّ ْلرت   :َقاَلْت  ،ىَوا َِّذا ك  رْن َأْيرَن َتْعررِّذ  َذلِّركَ  :َفق   ،؟َومِّ
رولِّينَ  :َقالَ  نَّركِّ َتق  َيًة َفسِّ ي َراضِّ ْنتِّ َعنِّّ ْنرتِّ َغْضرَبى ق ْلرتِّ  ،اَل َوَربِّّ م َحمَّردٍ  :َأمَّا لَِّذا ك  يمَ  :َوا َِّذا ك  َأَجرْل  :ق ْلرت   :َقاَلرْت  ،اَل َوَربِّّ لِّْبرَراهِّ

وَل هَِّّ مَ  ر  لِّالَّ اْسَمكَ َوهَِّّ َيا َرس   (.ا َأْهج 
 :رد  الو  *     
لى أبي أسامة. أخرى  أن اإلمام مسلم روى األحاديث الثالثة بطرق  -1       موةولة للى هشام وا 
كيجد في كتاب شيخه ال في كتابه عن شيخه.الراوي أن الوجاد  المنقطعة أن  -2     

 101ص كتابة الحديث وصفة ضبطه
 001الحديث صآداب ُكّتاب ثانًيا: 

 ضبط الحديث وتحقيقه شكاًل ونقًطا: -1
ك***كم بكيبيبكءلفتحةك بكءلكسرةك بكءلض ة..كع زة،كاَعَ َزةكالشكل هو اإلعراب:   
ك***كم بكيبيبكءلت  ك بكءلم  ،كاءلجي ك بكءلح  ،كاءلسيبك بكءلشيب.والنَّقط هو اإلعجام:    

 ن استعجامه، وشكل ه يمنع من لشكاله".قال ابن الةالح: "لعجام المكتوب يمنع  م     
سبب  كلفظةكأخطو كأهولك صوركفويكإعج   و كاشوال  ،كك-فت ةكعث  بكك-قيلكأالكفت ةكاقعتكفيكءإلسال ك*** مثال:     

 ؛كفجرىك  كجرى.فاقتلوه،كفصحفاه كفاقبلوهاتبكللذيكأرسلهكأ يًرءكإلىك صر،كإذءكج  ا ككاهيك،كففبكعث  بك
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 ضبط األلفاظ الم ْشكِّلة: تكرير حب  تَ سْ ي   -2
 *** س( ما سبب استحباب تكرار الضبط في الحاشية.

 سيما عند ضيقها ودقة الخط. غيره وشكله ما فوقه أو تحته، ال ألن المضبوط في نفس األسطر ربما داخله نقط     
 كإلىكاعب.كضمط  كفيكءلح شيةك"ءلَكْعبي"كم لفتحكاساابكءل   لة"ءلَكْعبي"كفيكءل تب.كث ككمثال:*** 

كعلىكازبكرشقل شقكح                               :أو تدقيقه هقِّ شْ توضيح الخّط دون مَ  حب  تَ ي سْ  -3
ك اراه.ككحكمه: -كككك.ءلسرعةكفيكءلكت مةكالَمْشق: أ.

 "شر الكتابة المشق، وشر القراء  الهذرمة". *** قال عمر بن الخطاب 
 إلىكمعثرةكءلحرافكاعد كإق  ةكءألس  ب.كيؤديكسبب كراهة المشق: ألنَّه ***
فعولكفليبويبكذلوككءالصوطال كفويكأالكات موهكأاكفوفبك :لح كاترب الحرديث مرع نفسره علرى رمرز ال يعرفره النراسةطال ي -4

  .ال يوقع غيره في حير  فهم مرادهحتى  *** السبب:آخره.ككككككككككككككككك
 :ةال  والسالم على الرسول الكذا المحافظة على الثناء على هللا تعالى، و  -5
ك:كيهكءال تم هكإلىكأ اراعلكاالكيس  ك بكتكر،ركذلك،كالةال  والسالم على رسول هللا:  -
كأاكصلع ل.كلمعأكحصأ.كءجت  بكءختص ركذلككا  كيفعلكءكك
كيقتصركعلىكات مةكءلصالةكدابكءلسال كاءلعاس.ككب.كالكك
ك.ج.ك***كأبكياتبكا،تلفظكءلصالةكعليهككك

والحررديث ةررححه ابررن حبرران، وقررال: "لنهررم أهررل  }ةررال ً  علرريَّ  أكثررر همْ  القيامررةِّ  يررومَ  بِّرري النرراسِّ  أولررىلنَّ {: ال قرر*** 
 الحديث، لكثر  ما يتكرر ذكره في الرواية فيةلون عليه".

م الثراني م كتابة االسم األول فري نهايرة السرطر واالسردكاملة في سطر واحد، وعكتابة األسماء أو الكلمات الم ركبة  -6
 .في أول السطر

ك:كعبدك ،كعبدكءلرح ب،كرسالك كتكتبكفيكسطركاءحد. ثلكمثال األسماء المضافة للى هللا تعالى، -
 ثوول:ك"ق توولكءبووبكصووفية"كفوويكج لووةك"ق توولكءبووبكصووفيةكفوويكءل وو ر".كلوواكاتبووتكال ووةك"ق توول"كفوويكآخوورككأو الكلمررات المركبررة: -

كركالختلكءل ع ى.كءلسطر،كاال ةك"ءببكصفية"كفيكأالكءلسط
كتابته بأي أما لذا كان اللفظ غير موهم جاز هذه األلفاظ موهمة فال بد من كتابتها في سطر واحد.  أنلًذا السبب *** 
 مع أن كتابتها في سطر واحد أفضل." سبحان هللا العظيم"مثل: ك،طريقة

 : ( وشبهها للنبي ال يكتب ) -7
 .دابكإقرء   ك عكءل بيككءلصح مةككااذلككالكيذاركءلصالةكاءلسال كعلىك

 : وةلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وةحبه وسلم.-مثاًل  -*** فيجوز أن نقول
 001: اصطالحات ُكتَّاب الحديث صثالًثا

 : ضبط الحروذ المهملة:أواًل  -
 :من المعروذ أن -
 .ك،كص،كط،كنسكر،كد،ك ،ك ثل:كهي الحروذ غير المنقوطة: الحروذ المهملة:   
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ك.،كأ،كظ،كغشكز،كذ،خ،ك ثل:ككالمنقوطة،الحروذ  هي ة:عجمالحروذ المأما    
 :كانت ،ولكن قبل وضع النقط على الحروذ الذي قام به أبو األسود الدؤلي ***

 الحروذ المعجمة غير منقوطة. -
 ك.والمهملة غير منقوطة أيًضا -

 المهملة(: ق )بفتح الالم والحاء* رابعًا: تخريج الَّلحَ 
ك،وهرذا غيرر مقبرول الحاشرية. لت َمّد العطفة من موضع التخريج أو اللحق والسقط يمينًا أو يسارًا للى أو :وقيل -2ككككك
كألبكهذءكفيهكتسخي كللكت بكاتسا،دكلهكخ صةكع دكاثرةكءإللح ق ت.***ك

 : )التمريض(أو  : التضبيب* سابًعا
أو معنرى أو ضرعيف أو  ، ولكنره فاسرد لفًظرانقاًل ةّح روايًة و ككالمعلى  (راد )ةررمّد خط أوله كالةهو أن ي  المراد به:  -

كك***كفيشيركبذلككإلىكءلخللكءلح صل،كاأبكءلراءيةكث بتةكمه.كناقص
 علل؟ *** س(ويراعى أن ال يلتةق الخط )ةررررررررر( بالكلمة والجملة المراد تضبيبها  -

كصحيّح.ككلهكفيهكاجهّكحت  لكأبكي تيك بكيظ ركالككككك
 لماذا يشار للى التضبيب بحرذ ناقص )ةرررررررر(؟*** س( 

كليفرقكبي هكابيبكءلتصحيح.كك-1ككككك
ك قصكءلحرفكيدلكعلىكءلخللكءلح صلكاءالختالفكفيكءلكل ة.ك-2ككككك

 لماذا أطلق عليه تضبيب؟*** س( 
كككالكيتجهكلقرء ة.  كءلكال كفيقفلكبكءلت ر،أكااذلككهيكضمةكقفلكب  ،يّككءلتيك سمةكإلىكضمةكءل فت       

 :للغاء الكلمة أو الكلمات المكرر : * تاسًعا
 كككككككككككككككككككككككككلكتاب الحديث في للغاء التكرير أقوال:     
 *** لذا كانت الكلمتان في أثناء السطر:   -1     
 أ. الضرب على الكلمة الثانية.     
 اءب،كف لخط كأالىكم إلمط ل.تبتكعلىكءلصالىكاألبكءألّك***ك      
 اإلبقاء على أحسنها وأبينها ةور  وضرب األخرى. ب.     
 *** لذا كانت الكلمتان في أول السطر أو آخره:   -2     
  .ضربكعلىكءلث  يلن كان التكرير في أول السطر أ.      
ن كان في آخر السطر ب.         .ضربكعلىكءألالوا 
 وآخرها.وائل *** هذا فيه ةوٌن أل      

 * عاشًرا: اختةار بعض ألفاظ أداء الحديث: 
 ) ح ( لإلشار  للى التحويل واالنتقال من سند للى آخر.    

 وقيل: حاء من حائل ألنها تحول بين لسنادين فال تكون من الحديث.                
 وقيل: هي رمز للحديث.                
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 *** وكذلك من االختةارات:
كحكث يكلك،كحكدث يكلكلحدث ي.كك-ككككك
كحكق لكلكجرتكءلع دةكمحذف  كخطً ،كالكبكالبدك بكءل طقكب  كح لكءلقرء ة.كك-ككككك

 *** ةيغ "سمعت"، و "أنبأنا"، وةيغ األداء غير الةريحة، مثل: "عن"، و"قال" ال تختةر.
 008ص : أنواع المصنفات في الحديث النبويرابًعا

 :المةّنفة على طريقة األبوابالكتب  -1
ك  الحظة:كج  عكءلتر ذيكءل ش اركمس بكءلتر ذيكحقيقةكهاك بكءلس بكالكءلجاء ع.كك***

ك***كءل اطآتكاءل ص ف تكاءحد،كاءالختالفكفيكءالس كفقط.
 الكتب الم ةنَّفة على معرفة األطراذ: -4
لكعلىكمقيته،كامعض  كي قلكءإلس  دكاو  اًل،كامعضو  كي قولكءلكتبكءلتيكيذاركفي  كّ ص ،هفاه كطرفكءلحديثكءلدءتعريفها:  -

كجزً ءك  ه.
كتحفةكءألشرءفكم عرفةكءألطرءفكللح فظكءل زي.ك*** مثال على من ينقل اإلسناد كاماًل:  -
كذخ سركءل اءر،ثكللشيخكعبدكءلغ يكءل  بلسي.ك*** مثال على من ينقل جزًءا من اإلسناد: -

 لموطآت والمستدركات والمستخرجات والمسانيد والمعاجم واألجزاء هي كتب أةليةالجوامع والسنن والمةنفات وا
أما كتب معرفة العلل فري األحاديرث وكترب معرفرة األطرراذ، وكترب كترب أوائرل األحاديرث، والمجرامع، والزوائرد، والتخرريج 

 فهي كتب غير أةلية.
 021صفة رواية الحديث وآدابها ص

 021: صفة رواية الحديث صأوال
 رواية الضرير لما سمعه ولم يحفظه: * المسألة األولى: 

ك*** البةير األمي كالضرير
 028: آداب المحدث صثانًيا

  ث اجتناب األحاديث التي ال تحتملها عقول  طالبه مّما ال يفهمونه:على المحدَّ  -8
ث وا النَّاَس بَِّما َيْعرِّف ون، أت": كما قال علي بن أبي طالب        . "ب هللا ورسولهذحبون أن ي كَّ َحدِّ
ك:كح  كأ تك حدثكقاً  كحديًث كالكتبلغهكعقال  كإالكا بكلمعض  كفت ةل.اق لكءببك سعادكككككككك
  كالكحديثكصحيحكّتحودثكموهكاءلتيكي مغيك رءع ت  :ككج  لكءلديبكءلق س يكفيكات مهكحقاءعدكءلتحديثلاق لكءلعال ةك     
كءلع  ة.
ث أن يجتنب من رواية أنواًعا من األحاديث للعوام، منها:وعليه فيجب ع         لى الم حدِّ
كأحاديث الرخص والبشريات،  . أ كك ث ل:كراىكءلبخو ريكَعوْبكّ َعو ذا ،كَفَقو َل:ككَقو َل:كّاْ وّتكرهْدَفكءل َّبهوي،ه َ و را َيو ك{َعَلوىكحه

كءْلعهك هه،كَاَ  كَحقُّ َم ده هكَعَلىكعه كّللاَّ ه؟ّ َع ّذكَهْلكَتْدرهيك  كَحقَّ كَعَلىكّللاَّ هك{،كّقْلّت:كحّللاَّّكَاَرّساّلّهكأَْعَلّ ل،كَقو َل:ك}َم ده كّللاَّ كَحوقَّ َفوفهبَّ
َبكَ وْبكاَلك هكَأْبكاَلكّيَعوذ،ه كَعَلوىكّللاَّ َمو ده كءْلعه كَأْبكَيْعّبّداّهكَااَلكّيْشرهّااءكمهههكَشْيًس ،كَاَحوقَّ َم ده  ك،كَفّقْلوّت:كحَيو}ّيْشورهّككمهوههكَشوْيًس كَعَلىكءْلعه

ّركمهههكءل َّ َس؟ل،كَق َل:ك ه،كَأَفاَلكّأَمش،ه ْرّهْ كَفَيتَّكهّلاء!{َرّساَلكّللاَّ  .}اَلكّتَمش،ه
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حرديث الجررابين )الوعراءين ألبري هريرر (: أح ديوثك و كشوجركبويبكءلصوح مةك وبكخوالف،كاأحاديث الفتن، مثال:  . ب
هكحك:َعْبكَأبهيكّهَرْ،َرَةكَق لَككراىكءلبخ ريك كّللاَّ ْبكَرّساله و كءْآَخوّركَفَلوْاكَبَثْثتّوّهكك،َفَ  َّ كَأَحّدّهَ  كَفَبَثْثّتهّكك،اهَع َ ْيبهكككَحفهْظّتك ه َاَأ َّ

َعكَهَذءكءْلّبْلّعا ّك  ل.ّقطه
كق ل:ككّهَرْ،َرَةككراىكءلبخ ريكعبكأبيكحديث الذباب وغمسه في الطعام:  ث ل:أحاديث الغرائب،  . ت :كَقو َلكءل َّبهويُّ

ْسهّكإهَذءكَاَقَعكءلذَُّم ّبكفهكح ّاْ كَفْلَيْغ ه كَأَحده َف  ًكك،يكَشَرءبه كفهيكإهْحَدىكَجَ  َحْيههكَدءً كَاءأْلّْخَرىكشه  ل.ّث َّكلهَيْ زهْعّهكَففهبَّ
 ءل اه ةكللتشبيه.ك ث ل:كأح ديثكءلصف تكءلخبر،ةكأاكءلفعليةكهللكأحاديث الةفات،  . ث
كأحاديررث  ال يترتررب عليهررا حكررم.ولرريس لهررم بهررا حاجررة، و ،كاألحاديررث الترري يرردق معناهررا علررى جمهررور النرراس . ج

 المواريث.
 ءألح ديثكءلتيكفي  كءإلسرءسيلي ت.كك . ح

إذءكءحتو جكءلدءعيوةكءل سول كإلوىكشوي ك وبكهوذهكءألح ديوثكأليكسوببك وبكءألسوم ب،كفعليوهكأبكيضوع  كفويكك*ك الحظةك   ة:
ككإط ره كءلصحيح،كاأبكيبي   كا،اضح  ،كايعلقكعلي  ،كا، فيكءالشتم هكاءإلشا لكفي  .

 030الثًا: آداب طالب الحديث صث
كله من كتاب، أو جزء بكماله، وأال يختار منه: على الطالب أن يكتب، وأن يسمع كل ما يقع  -10

 فربما احتاج بعد ذلك للى رواية شيء منه لم يكن فيما اختاره.     
ك." حبكءال تخ بكي د ،كاص حبكءل َّْسخكالكي د ق لكيحيىكببك عيب:ك"صكلذءكككك
ذا": أيًضا بن معيناقال و      ."حدثت ففتش لذا كتبت فقمش وا 

 031اإلسناد العالي والنازل ص
 اإلسناد ميز  فاضلة خص بها األمة اإلسالمية دون غيرها من األمم األخرى: جعل هللا  -1

 يح"،كأاكءإلسوو  دكاوو بك اجوواًدءكع وودكءلعووربكقبوولكءإلسووال كالكووبك وو كت يووزتكمووهكأ ووةكءإلسووال ك"ءإلسوو  دكءل تصوولكءلصووح
ك"ءلمحثكعبكءإلس  د"...

 عند اليهود والنةارى:اإلسناد اإلسناد عن المسلمين و  ** س( قارن بين*
،كأ  كءإلس  دكع دكءل ص رىكاءلي وادكف واكمعيودكفبويبكءإلس  دكع دكءل سل يبكقر،بك بكءل بيكأ. من حيث القرب والبعد:    

ك.ءلرءايكابيبك اسىكعليهكءلسال كأكثرك بكثالثيبكعصًرء
ءإلسوو  دكع وودكءل سوول يبك تصوولكإلووىكءل بوويكصوولىك كعليووهكاسوول ،كأ وو كءإلسوو  دكع وودكءل صوو رىكب. مررن حيررث االتةررال:  كك

كاءلي ادكف رسلكا عضل.
ءإلس  دكع دكءل سل يبكأصلهك قلكءلثقةكعبكءلثقة،كي ضمطكمقاءعدكءلجر كاءلتعوديل،ك: همضبطو الروا  من حيث عدالة  ج.   

 كصلهكءلكذبكاءلج  لةكاالكي ضمطكمقاءعدكءلجر كاءلتعديل.أ  كع دكغيركءل سل يبكأ
 اإلسناد العالي

 * القسم الثاني: العلو النسبي: 
  الثاني: علو بالنسبة للى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من كتب الحديث المختلفة: -

 للى أربعة أقسام:هذا النوع من العلو النسبي وينقسم *** 
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ك.معددكأقلك   كلاكَرَايك بكطر،قهكفيبك بكغيركطر،قهاصالكإلىكشيخكأحدكءل ص ،هكءلكعلو الموافقة: -1
 مثال:   روى البخاري عن قتيبة عن مالك...  -

كراءةكثمانية،  كهذءكءلس دك بكطر،قكءلبخ ريكا بكبي   كابيبكقتيمةكا،هكلاكرّكككككك
ك.راءةكعةسب ،  كهذءكءلس دك بكطر،قكغيرهكا بكبي   كابيبكقتيمةا،هكالاكرّكككككك
 .بعينه وهنا نحةل على علو اإلسناد بالنسبة لرواية البخاري، مع موافقة البخاري في شيخهككككك

ك.معددكأقلك   كلاكَرايك بكطر،قهكءلاصالكإلىكشيخكشيخكأحدكءل ص فيبك بكغيركطر،قهكعلو البدل: -2
ك فسكءل ث لكءلس بقكالكبك صلكإلىك"  لك"كشيخكشيخكءلبخ ريككمثال: -

بدال شيخه. نا نحةل على علو اإلسناد بالنسبة لرواية البخاري، مع وهككككك  موافقة البخاري في شيخ شيخه، وا 
ك عكإس  دكأحدكءل ص فيب.لكحءل بيكءستاء كعددكرج لكءإلس  دك بكءلرءايكإلىكآخركءإلس  دك لو المساوا :ع -3
كك. ءايًكأحدكعشركرككيقعكفيهكبي هكابيبكءل بيككيراىكءل س سيكحديًث ك:مثال -

كفيقعكل  ك بكطر،قكأخرىكب فسكءلعددكف س ايكءل س سي.كككككككك
 وهنا اإلسناد عالي بالنسبة لنا، نازل بالنسبة للنسائي. ككككك

ك عكإس  دكتل يذكأحدكءل ص فيب.لكحءل بيكءستاء كعددكرج لكءإلس  دك بكءلرءايكإلىكآخركءإلس  دككعلو المةافحة: -4
ءلّ صوو ،هدكفتكووابكا  ووككلقيووتكءلبخوو ريكأاك سوولً  كاصوو فحتهكمووهككقووعكتلووككءل سوو اءةك ووعكتل يووذ،كالكووبكت فووسكءلسوو بقكمثررال: -

كككلكا ككقدكلقيتكشيخككءل س ايكللبخ ريكأاكل سل .
                     011ص ُمْخَتَلف الحديث وُمْحَكَمه                                              

 أهمية علم مختلف الحديث: -
ك:لَّفاءكفيهك ؤلف تكعدة،كا بكهؤال كءألس ةاأكوقد ع نِّي واهتم به األئمة عناية فائقة -
ك***كات بكءختالفكءلحديث.كفعيءلش ك-
ْيَ َاريكك- ك***كات بكت ا،لك ختلدكءلحديث.كءببكّقَتْيَمةكءلد،ه
ك***كات بكّ شالكءلحديث.كءلطح ايكك-
 أنواع مختلف الحديث: -
   مع بين األحاديث المتعارضة ظاهًرا:النوع األول: ما يمكن الج -

 .أبكإثم تكءلعداىكفيكءلّجَذء كا حاهك خصاصك بكع ا ك فيكءلعداىك القاضي أبو َبْكر الباقالني: -3      

فا ، ووهكيقووال:كالكّيعووديكشووي كشوويًس كإالك ووبكءلجووذء كا حوواه،ككإالك،كأي:}الكعووداىك{:كفياووابك ع ووىكقالووهكككككك
كككدي.في  كتقد، كتبيي يكلهكأ ،هكّيع

أبكءأل ركم لفرءرك بكءل جذا ك بكم بك رءعو ةكخو طره؛كأل وهكإذءك بعض العلماء كما ذكر السيوطي:ك-4     
اَلك:ك"ا،ؤ،ووودهكحوووديثكأخرجوووهكءبوووبك  جوووهكمسووو دهكعوووبكءل بووويككرأىكءلصوووحيحكتعظووو كّ صوووْيْبته،كاتوووزدءدكحسووورته.

يّ اءكءل ََّظَركإهَلىكءْلَ ْجّذا هيبَك  بكصحيح.".كق لكءأللم  ي:كحديثكحسّتده
النوع الثاني: هو ما ال يمكن الجمرع أو التوفيرق برين هرذه األحاديرث التري ظاهرهرا التعرارض برأي وجره  -
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 من وجوه الجمع.
 وهذا القسم يمكن حّل اإلشكال فيه بأحد أمرين هما:     
م لحوديثكمحيوثكّيْعَ ولكبمعرفة الناسخ والمنسوخ من هذه األحاديث المتعارضة في الظاهر:  األول: -     

كءل  سخ،كا،ترككءلحديثكءل  ساخ.
اياوابكذلوككإبكلو كّيعلو كءل  سوخك ووبككبرالترجيح برين هرذه األحاديرث التري ظاهرهرا التعرارض: الثراني: -     

كءل  ساخ.
 ..... ويتم هذا الترجيح بين األحاديث بأحد الوجوه التالية، أو بعدد منها: ●      
ع ولكءأل وة.ككعليوه و كاءفقوهكظو هركءلقورآبكأاكسو ةكأخورى،كأاك و ككتقودي كالترجيح بأمر خارجي، مثل: -7كككك

كلهك ظيرك تفقكعلىكحا هكأاكءتفقكعلىكإخرءجهكءلشيخ ب.ك  أاكءلخلف  كءلرءشديب.كأاك
  الحظة:كإبكل كياجدك رجحكألحدكءلحديثيبكتاقدكعلىكءلع لكمهكحتىكيظ ر.

 : ُمحكم الحديث: لثانيالقسم ا -
كح ديثكءلتيكالك ع رأكل  كم يكاجهك بكاجاهكءلتع رأ.هاكعم رةكعبكءألكتعريف: -
هكك:ءْبَبكّعَ ورَككصحيحهكمس دهكَق لَك  كراءهك سل كفيككمثال: - ْعّتكَرّسواَلكّللاَّ اَلكّتْقَبوّلكَصواَلة ك»ك:َيّقوالّككإه ،هويكَسو ه

ووْبكّغّلووالاك كَااَلكَصووَدَقة ك ه كّطّ ووارا كءل َّبهووا وو كراءهك سوول كفوويكصووحيحهكمسوو دهكعووبك،ك«مهَغْيووره ووَغ َركفهوويك»َقوو َل:ككي، اَلكشه
ْسوواَل هك يَبك»قوو ل:ككءل بوويككعووبا وو كراءهكءل سوو سيكفوويكسوو  هكمسوو دهك،ك«ءإْله كَعووَذءًم كَيووْاَ كءْلقهَي َ ووةهكءلَّووذه كءل َّوو سه كَأَشوودَّ إهبَّ

هك كّللاَّ كفوووويك سوووو دهكمسوووو دهكعووووبكأح وووودك،كا وووو كراءهك«ّيَشووووب،هّ اَبكبهَخْلووووقه ووووَعكءْلعَك»َقوووو َل:ككءل َّبهووووي،ه كإهَذءكّاضه َشوووو ّ كَاّأقهيَ ووووته
اَلّة،كَف ْبَدّ اءكمه ْلَعَش  هك ك«ءلصَّ

 018ص الصحابة 
كم ع ىكع شر،كاءلص حب:كءل ع شر.ج عكصح بي،كاءلصح بيك شتقك بكءلفعلكصحب،ك لغة:تعريف الةحابة  -
كاردتكتعر،ف تكعدةكللصح بي،كأرجح  :: تعريف الةحابة اةطالًحا -

ة كفيكءألَصح،هككمه،كا  تكعلىكءإلسال .ك  ؤ  ًككهاك بكلقيكءل بيكالةحابي:  ك***كالاكَتَخلََّلْتكرهدَّ
 . وضح ذلك؟حده وفةله دقيق في للةحابي هذا التعريف *** س(

 ( حًدا لتعريف الةحابي، ويدخل في هذا التعريف:دقيق في حده حيث جعل )اللقاء بالنبي 
ك بكَط لتك ج لستهكأاكَقّصرت.ك-1ككككك
ك،كا بكل كيراكع ه.رسالك بكراىكعبكءلك-2ككككك
ك بكغزءك عهكا بكل كيغّزك عه.ك-3ككككك
ك بكرآهكال كيج لسه،كا بكل كيرهكلع رأكا لع ى.ك-4ككككك
   أبكلفظكءلصح بيكيش لكءألحرءركاءل اءليكاءلذااركاءإل  ثكألبكءل رءدكمهكءلج س.ك-5ككككك
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           ودقيق في فةله حيث اشتمل على ثالث نقاط: 
ك.ءءل ذااركلكْبكح لكَاْا ههكا فرًكفصلكّيْخرهّجك بكحصلكلهكءلل،هق  كؤ ً  ل،كح ك-1ككككك
كّيْخرهّجك بكَلقهَيّهك ؤ ً  ،كلكبكمغيرهك بكءأل بي  .ك-2ككككك كث با كحمهل،كفصل 
ةكاعبيدك ك-3ككككك كمعدكأبكَلقهَيهك ؤ  ً ،كا  تكعلىكءلر،هدَّ كث لثكّيْخرهّجك بكءرتدَّ كش.كءببكجححا  تكعلىكءإلسال ل،كفصل 

كلوهكَسواء  كَلقهَيوّهككهاقال وحمةهكمو قا كءسو كءلصُّ ة لكأيكبويبكّلقهي،هوهكلوهك ؤ ً و كموهكابويبك اتوهكعلوىكءإلسوال ،كفوفبَّ حالاكَتَخلََّلْتكرهدَّ
  ث  ًي كأ كال".

 أفضل الةحابة:  -
ررحابة قرال شرريخ اإلسرالم ابررن تيميررة رحمره هللا فرري العقيررد  الواسرطية:   "مررن نظررر فري سررير  الةَّ

يرٍ ، وما َمنَّ هللا  بهِّ عليهم من الفضائل  َعلَِّم يقيًنا أنَّهم َخيرر  الَخْلرقِّ  ْلٍم َوَبةِّ وأحوالهم التي كانوا عليها "بِّعِّ
فو  من ق رونِّ هذه األمرة، التري هري خيرر  األمرم  ثَله م . وَأنَّهم هم ةفو   الةَّ بعد األنبياء ال َكاَن وال َيك ون مِّ

 َوَأكرمها على هللا".
ررحابة علررى مررن سررواهم ت عرررذ مررن خررالل أوجرره عرردَّ ، يمكررن لجمالهررا فرري وجهررين    وأفضررلية الةَّ

 أساسيين: 
 .الوجه األول: أنَّهم نالوا شرذ ةحبة النبي  - 
 الوجه الثاني: أنَّهم عدول كلهم، ال يسأل عن عدالة أحد منهم. - 

حبة لال أنَّهم تفاض حابة رغم اشتراكهم في الة  نَّ الةَّ لوا فيما بينهم، ولتفاضلهم أوجه عدَّ ، وا 
 يمكن لجمالها في وجهين أساسيين: 

 الوجه األول: التَّقّدم بالةفة أو بالزَّمان أو بالمكان. -
 الوجه الثاني: التَّقّدم بمناقب خاةة. -

 011ص رحمهم اللهالتابعون 
 طبقات التابعين:  -
ك:ثوو ل  .سررلموا ولررم َيررَروهوأ ومررن هررذه الطبقررة المخضرررمين الررذين أدركرروا الجاهليررة وزمررن النبرري  ...

 ع راكببك ي اب،كاءل ج شي.اأباك سل كءلخاال ي،كاكءألح دكببكقيس،ك
 019لطائف اإلسناد ص

 : رواية األقران والم َدبَّج: * ثانًيا
َبج اةطالًحا  احد من القرينين عن اآلخر.هي رواية كّل و ك:الم دَّ

كراءيةكع سشةكعبكأبيكهر،رة،كاراءيتهكهاكع   .كمثل:   
بج الحافظ الدارقطني لال أنه لم يقّيده بكونها قرينين، بل رواية كّل واحد مرن اثنرين أول من سمى هذه الرواية  رواية الم دَّ

ن كان أحدهما أكبر من الثاني.  عن اآلخر ت َسّمى رواية مدّبج وا 
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كاراءيت  كع ه.ك،كعبكأبيكَمْاركاع ركاسعدكببكعم دةكذارك  هكراءيةكءل بيككمثل:ك***
ككاراءيةكع ركببكءلخط بكعبكاعبكءألحم ر،كاراءيةكاعبكع ه.ككككككككك

 011أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وألقابهم ص
 071المتفق والمفترق من أسماء الرواة وألقابهم وأنسابهم صا: * سادًس

 هو اللفظ الذي اتفق خًطا ولفًظا، وافترقت م سمياته.  يفه:تعر  -
 هم.أشخاةفترق تو ،كفي الخط واللفظ أو ألقابهم أو أنسابهم تتفق أسماء الروا  *** أي أن

 070: المتشابه في األسماء واألنساب ص* سابًعا
 *** نوع مركب من النوعين السابقين: المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق.

  : أن تّتفق أسماء بعض الروا  أو أنسابهم في اللفظ وفي الخط، ولكنها تفترق في األشخاص.عريفهت -
 وأن تختلف أسماء آباء الروا  بأن تأتلف خًطا وتختلف لفًظا.           

 خًطا.فيقع االئتالذ واالختالذ في أسمائهم أو أنسابهم، واالتفاق واالفتراق في أسماء آبائهم لفًظا و  أو العكس 
ن كان مختلفا في بعض حروفه في ةور ***ك  .ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وا 

 *** وعليه المتشابه قسمان: 
 اتفاق وافتراق في أسماء الروا  أو أنسابهم، وائتالذ واختالذ في أسماء آبائهم. -1

 *** األمثلة:
 م(.موسى بن َعلي )بالفتح(، وموسى بن ع لي )بالض -
 أيوب بن بشر )م كبر(، وأيوب بن بشير )م ةغر(. -

 ومنها األمثلة المذكور  في الكتاب:
مري - م محّلرة ببغردادحمضو كءل وي ،كافوتحكءلخو  ،كاءلورء كءل فتاحوةكءل شوددةككمحمد بن عبد هللا الم َخرَّ ل،كاهواكنسربة للرى م َخررَّ

ك ش ار.ك
 األمثلة:  ذ في أسمائهم أو أنسابهم.اتفاق وافتراق في أسماء آبائهم، وائتالذ واختال -2
 سريج بن النعمان، وشريح بن النعمان... كالهما بالتةغير. -
 حنان األسدي، وحّيان األسدي.  -
 تدريب: اكتب أمام كل مثال من األمثلة التالية عنوان الموضوع المناسب له: ***
كفق والمفترق المت ع ركببكءلخط ب:كستةكأشخ صكءشترااءكفيكهذءكءالس ككك:كككك-
كالمتشابه  ح دكببكّعَقْيلكمض كءل ي ككككاككك ح دكببكَعقهيلكمفتحكءلعيبككك:كك-
كالمتشابهّشَر،حكببكءل ع  بكككككاكككّسَرْ،جكببكءل ع  بككك:كككك-
كالمتفق والمفترق.ستةكأشخ صكءشترااءكفيكءس كءلخليلكببكأح دكأال  كشيخكسيبايهكك:كك-
زهكك- كالمؤتلف والمختلف.يكك:ككءلثَّْاريككككاكككءلتَّاَّ
 المتشابه.أيابكببكَسيَّ ركككاكككأيابكببكَيَس رك:كك-
 المتشابه المقلوب. عبدك كببكج بر:كج بركببكعبدك كككاك-
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 المؤتلف والمختلف.  ح دكءلخزءزككككاأح دكءلخرءز:ك-

   


