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رر نظم نخبة   الِفَكر الجواهُر والدُّ

 المسمى مع شرحها 

رر نظم نخبة الِفَكر "  "الشرح المختصر على الجواهر والدُّ

 

 تأليف 

 محمد بن أحمد بن علي باجابر أد.  

 األستاذ بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية  

 بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

نبينا محمد   الخلق أجمعين،  المرسلين، وأفضل  العالمين، والصالة والسالم على سّيد  الحمد هلل رب 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الكرام أجمعين.  

نخبة الفكر يف مصطلح أهل  "يف علم مصطلح الحديث، نظمُت فيها متن مختصرة أما بعد. فهذه منظومة 

مع زيادات  هـ(،  852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين )   ، للحافظ أبي الفضل أحمد"األثر

 ابن حجر، ومن غيرها  من الكتب.  لحافظ ل  "نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر"شرحها  يسير من

بيتًا، فهي متوسطة يف حجمها، فال هي بالطويلة الممّلة، وال  وسبعين    اثنينوقد جاءت هذه المنظومة يف  

َرْر نظم نخبة الِفَكرْ "بالقصيرة المخّلة، وسميتها:   .  "الجواهر والدُّ

ثم شرعت يف وضع شرح لها لطيف مختصر يبّين معانيها، ويوّضح ما فيها، ويدّل على أنواع الحديث  

الشرح المختصر على الجواهر  " استغالق، وسميته:  التي تضمنتها، كي ال يبقى يف األبيات غموض وال

رْر نظم ُنخبِة الِفَكرْ   . "والدُّ

أسأل أن يكتب التوفيق والقبول لكاتبها وقارئها، وأن ينفع هبا طالب العلم ومحبيه، وأن يجعلها لنا   واهللَ 

 ذخرًا يوم نلقاه، إنه جواد كريم.

 كتبه  

 محمد بن أحمد بن علي باجابرأد 

 سم الشريعة والدراسات اإلسالمية  األستاذ بق

 بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
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رْر نظُم ُنخبِة الِفَكرْ   الجواهُر والدُّ
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ــــــــرِ  جـــــــــــابـِ ُن  اـب و  ـه ــدب  ـمحـم ــال   ق

ى   ـل ـع ــًا  ي ـــل ــطــفى مصــ مصــ اـل يل  ـب ـن  اـل

َررْ  ــدُّ الـ ــُل  ــ ـ مـ ــةب  ــومـ ــظـ ــنـ مـ ــذه  ــهـ  فـ

ــهاِب ابِن َحَجرْ  ــها من الشـ ــُتـــــ صـ  لخَّ

ــرةْ  يســــــــيـــ ــادًة  زيـــ ــا  هـــ ــُ  وزدتـــ

ــُ  ــَ تـ دِ   ّرُب قـ ــْ عـ ــُ بـ َد  ــْ عـ ــَ بـ ــَث  ــديـ ــحـ  الـ

مصــــــطـــلـــُح   أسمممممممما  ُ  ُه   عـــلـــومـــُ

ن   ــَ مـ فممم أوُل  ا   صممممممَ ممم  ــَ عـ ــَّ ــمـ جـ ــُ  مـ

نـــيـــُف  ــْ الـــتصــــ َده  بـــعـــْ تـــوالـــى   ثـــمَّ 

ا   ــَّ إمـ ــوُل  الـــوصــــ ــم   بمممالمممتممموا مممرِ ثـ

ــ ــحـ ــلـ لـ ــدًا  ــنـ مســــ ــوَن  ــكـ يـ  سل وأن 

ــاَن   كـ هْ   آحممما ا  أو  ــِ بـ ــُع  ــطـ قـ ــُ يـ  فـــال 

نـــظـــِرْ   عـــلـــمب  مـــنـــه  فـــاُد  ــُ يـ  وقـــْد 

غـــريـــُب   والمممفمممر ُ  ــقـــًا  ــلـ مـــطـ ا  ــّ  إمـ

ــُل    ُ صممممممَ ممم ممم مممُ  ــتصــــ يـ ــة   ــقـ ــ ـ  بـ

ــبـــِب   مِ   المممتمممفممماوِ  بســــ لـــَّ ــَ  الـــُمســــ

ــزْل   والممَ سمممممَ ُ  ن ــِه  ــظ ــف ــح ب ــذ    ال

ــي   ــقـ رتـ ــَ يـ ــْد  قـ ــنب   لمممهممم مممرِ  وحســــ

دْ   الضمممم  ُ  ثم   ــقـَ  قـْل هَو الـذ  َفــــــ

َيرتقي إلى   الضــــعيُف   ال سمممم ْ كــذا 

ــا   يــرتــقــي م بمِمرْ ضمممممَ ممفممُ     ال  جممَ  يمم ممْ

ُ  الصمممم  ُ    عنــَد من َجمعْ   والَ سممممَ

ــةب   ــولــ ــبــ ــقــ  المممم ممممقمممماِ    زيمممما  ُ مــ

األوثـــِق   وشممممممَ    ــدل  بضــــ  مـــقـــبـــولب 

ــــــــــرِ  ــِ ــاب ج ــَر  ــي خ اهلَل  ــي  رب ــُد  ــم  أح

ــا  ــفـ قـ ــْن  ومـ ِه  ــِ بـ ــْ وصـــــــحـ ــِه   وآلـ

ــرْ  ــــــ ــِث واألثـَ اـلحــدي ـعـلَم  ــا  ه  أودـعتـُ

ر  كـَ ـفِ اـل ــِة  ب ـــــــــخـْ نـُ ــاَر  م ـث ــا  ه تـُ ــمــن  ضــ

جــديــرةْ  رأيــتــهــا  شــــــرحــهــا   مــْن 

بــغــيــِر   الــحــفــَظ  ُر  ــل َيســـ ــُ دِ ت ــْ ــه ـــــــ  جــَ

ــطــــلــــُح  ُيصـــــ درايــــةب  ُه  ــولــــُ  أصـــــ

ــا  ع مـِ ــْد ســـــُ ق ه  ــَ ْن وقـبـل الـَحســـــَ  هـو 

آت    ــيـــــُف   َرهُ إثـــــْ وكـــــلُّ   ُيضــــــ

كــاثــرِ  مــ ــيــل   عــن  جــمــعب   يــرويــه 

ْد ِ  لــلــحــَ ــُت ال  ــمــع  كــقــولــهــْم ســـ

ــهْ  ب ــَ ت ــْ ــان ف ــبب  ــري غ ــورب  ــه ــُز مشـــ ــزي  ع

ــرِ تــ ــْ ــاعــ فــ ــنب  ــرائــ قــ ُه  ــَّ فــ ــَ حــ  إْن 

بمم ْ وغـــيـــُرُه   َنصــــــيـــُب   المم ِسمممممْ  لـــه 

ُل  ــَّ لـ ــَ عـ ــُ مـ وال  ــِه  راويـ شـــــــذَّ  ــا   مـ

دْ  ــَ مموا  ق لـمِ   قممد  ُمســـــْ ــَل  قـب عـفـيَّ  جـُ  اـل

ــابطــًا ولم َيَزْل   عن الصــــحيِح ، ضـــ

ــى   ــرهِ   الصممممم مم ممِ  إل ــي ــغ ب ِرْن  ــُ ق  إْن 

عــددْ  ْل  ــُ ق أو  الشـــــروِا واحــدًا   مــن 

وَ   لمممهممم مممر ِ  ال  ــِ بـ ــد   ــاضــــ ــعـ ــَ بـ  نْ هـ

رْ  بـَ مـعـتـَ اـل ِر  ِِ  وغــي واـل وضــــِع  ــاـل  ك

وَ  ــرارب  كــ ــَ وتــ ــُه  ــنــ مــ دب  ردُّ ــَ ــَ تــ  عْ قــ

ــِ  ــال ــخ ت ــــــــــــْم  ــال ــرواِة م ال ــَق  أوث  ْف 

ــعـفب   كـْن ضــ ـي ي  فممم مكمر  وإن  ـق ــَ  شــ
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ــا   هـم ــدُّ  والممم مروُ    الممم مفمو ُ ضـــ

الــــــرواةِ   و مممممابمممممع    مــــــوافــــــُق 

ي  وشممممماهممد   ــحــابـِ الصــ ِف يف  لـْ ـلخـُ  ـل

كممُ  ــةْ   والممُم مْ ــاَرضـــ ع مـُ ــاـلُم ـمن   الســـ

ــارضب  ــعـ تـ ــْن  ــكـ يـ ــَ   وإن  ــُح رصــــ  يـ

ُف   اضممممم ممرا   ثــم   الــتــوقــُّ ــُه  كــم  حــُ

ــرانِ  أم ــا  ــن ه ــِف  الضــــــع ــُب   وســــــب

قمْ  ــَده    ط  جملم   سممممَ قمْ بـع فم ْ سممممَ  ط  خمَ

لممِ ْ ثــم    ُل رسمممممَ فمممممُ   ق  لمم  مممُ ممَ   الممجممَ

   
مْ   مممُ ممَ ممْ ممِ ــِ ل ــَ ــْد ســـ وق رب 

ــِ ــاصـــ ع ــُ  م

الـــلـــقـــاءِ  َن  ــِ مـ دَّ  ــُ بـ ال  يـــَر  ــِ تـ ــْ  واخـ

نـــوعـــاِن  والـــطـــعـــْ  مـــحـــالـــةْ بـــِ ُن   ال 

كــــاذبب   رواُه   مممموضممممممو ُ فــــمــــا 

مل   ــَ ــُق ســ ــاســ ف اـل ــا روا   الممم مكمرا وم

ةُ  قـــادحـــةْ   والممم ممملممم  تـــكـــوُن   الـــتـــي 

غــــيــــرهــــا   ومممممدَر    ْن  مــــِ  زيــــادةب 

ِ  هــو   ــْ ق ــَ ــن ال ُر  ــُّ ي ــَ غ ــَ  الممتصممممم مم ممُ  ت

نـــعـــوا    ِ  را ِ والمممممُ   صِ بممالمم ممقممْ ومـــَ

مَّ   ممممم يممممُد  ــَ ثــ ــراو   بــ ــاد    إســــــــنــ

المم ممَ  ــدِ    مم ِ جممهممالممُة  ــواح ال ــراُد  ــف  ان

ذ    عـــلـــى   وداعـــيـــةْ   بمممدعمممة  وارُدْد 

ــا   ظ  فممْ حممِ   وسمممممو ُ  ــون الزم ــك ي ــد   ق

روا   ط  ومــا  حــفــظــهِ   مممخمملمم  ْن   مــِ

ــْي   ــب ــن ــل ل يضـــــاُي  ــا   المممممرفممو ُ وم

لصــــــاحـــب    يـــكـــْن   ممموقمموُ  وإْن 

مــــرفــــوعُ   ومسممممممم ممممد   ــلب   مــــتصـــــ

الــعــددُ   المم مما ِ و فــيــِه  لَّ  قــَ قــْد   مــا 

الضــــــعـــيـــُف   ممم ممكممر  وقـــيـــَل    هـــو 

واِت  ــَ ف ــال  ب ِب  ــحــْ ــنــال والصـــ ال  يف 

ــاِب   وا عممتممبممارُ  ــت ــك ال يف  ــحــُث  ــب  ال

ــهْ  إْن ضـــــعـيـفب عــاَرضـــ ِه ال  ــِ  بـمـ ـل

 فممالمتمرجم مُ    الم سممممُ    ثـمّ   فممالمجمممعُ 

أوَّ  ــْن  عـ ــَل  ــيـ ــِ وقـ ــا  لـ ُ  هـ تممملمممَ خمممْ  ممممُ

وعــانِ   "    مْ طمَ "و  "ط  قمْ سممممَ " ـن ــا   وهـم

َدلممم     نـــُه    ممممُ رسممممممَ مـــُ فممم ْ ل   وممممُ  خمممَ

كـــذا     ع   ممِ قممَ مممُ ممْ   ُل ضمممممَ مممُ ْ مـــنـــُه 

ُعلـِمْ  ُه  ــُ ل فَوصــــْ دلـيس   ــَ ت ِف  َوصــــْ  مِْن 

راءِ  ــِ م ــال  ب ــُل  الــوصـــ َت  ــُ ــب ــَ  ي  كــي 

يف    دالممةْ المم ممَ ويف    طِ الضمممممبممْ الــطــعــُن 

ــةب   مـ ــْ هـ ــُ ــوعُ   ممممتمممرو ممم ُ وتـ ــمـ  مســــ

وغــــَ لــــَ فــــْ وغــــَ  را لــــَ ةب  كــــَ ــــُ قــــْد    ب 

واضــــــحــةْ  تــكــوُن  ال  خــفــاء    ذاُت 

هبــا   والممقمملممُ   وتــأخــيــرب   تــقــديــمب 

ــذا   ف ــكــِل  الشــ ــاَن يف  ك  المتم مريمُ  أْو 

وعـــــارِي  لـــــعـــــالـــــم    وجـــــّوزوا 

مَّ   م  همممَ بمممْ ممممُ و ــَ ُيســــ ــْم  ــــــــــ لـ ــِه   راويـ

المم مما ِ  الــواحــدِ   جممهممالممُة   بــغــيــِر 

ــةْ  ــاعـي ســـ ْدع   ــِ ب نصــــِر  ـل كـْن  ـت إْن   أْو 

لمم  ممخ خممَ مممُ طممار ممخ  جـــازمـــا   أو   ال 

ــَ  ت ِد  ــْ ع ــَ ب ْن 
ــِ ــم ل ــْ ــخ ــَ    ي ت ــال  ف هْ   ــَ ــهِ أب ب   

ُه   ــَ ودونــ ــع   ــابــ  المممممممممقمممم ممممو ُ وتــ

كممممخ  والمرفمعُ  مـعـروُي   حمُ ــدهـْم   عـن

والـــمـــقـــطـــوعُ   واألثممرُ   الـــمـــوقـــوُي 

ــِ   ونمممماز    ُدوا دّ بضـــــ ــَّ ــيــ قــ ــْد  قــ  ِه 
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(52 ) 

(53 ) 

(54 ) 

(55 ) 

(56 ) 

(57 ) 

(58 ) 

(59 ) 

(60 ) 

(61 ) 

(62 ) 

(63 ) 

(64 ) 

(65 ) 

(66 ) 

(67 ) 

(68 ) 

(69 ) 

(70 ) 

(71 ) 

(72 ) 

(73 ) 

(74 ) 

ه   لشــــــيــخــِ ه  ةْ وصــــــولــُ قممَ  الممممموافممَ

ــْد   ــددِ   يسممممماو وق الــع ه يف  ــيــخــَ  شـــ

ِ  المممممممممُ و  رانِ األقممممْ روايـــــُة    دبمممم 

ــَ    ممابممر  عــن    أصممممما ممر   ت ــًا   ي جــِ َدوم

األكـــــابـــــرِ   ابمممممق  وسممممممممَ   روايـــــُة 

ذاَ    ــاِء  ــم ُل ـتواـفُق األســ مممَ همْ  المممممممممممُ

المم ممديممَ     ْ نسمممممِ تـــردِد   وممم  َ  ذا 

ــة    فـ ــِ صــــ يف  ُل تـــوافـــقب  ْلسممممممَ  ُمسممممممَ

الممتمم ممَ  جــازةْ   لِ مممُّ طممرا ممُق  ــُ ــــــــــــم  ال

     مممممُ مممماِو   
كمممما ممممِ  المُ إعممممْ   مممممُ

تممم   ممممُ ممممُ ق   ــهِ   ق  رِ تمممَ فمممْ فمممِ ــمـ ِجســــ  يف 

ــا  بـ ــَّ ركـ ــُ مـ ــا  ــمـ هـ ــْ نـ ــِ مـ ــوُن  ــكـ يـ ــا   ومـ

 "ىرَ المموَ   أوثممُق "  الممتمم ممديمملِ   مممرا ممُ  

ــا   "ممممممممقممممممممممة  ثِ "و ه ـي ـل ـت ــا  ــِده ع ـب ْن   مـِ

م   لَمطْ "ـث بمم   مَ يمكمْ   إن   "الصمممممدوُق 

المتمجمريمِ   لِممممممممم م ُ "  ممرا ممُ    "فم ممِ  

ــ رَ "  "    ممالمِ "فـــــــ طَـّ الم ممديممِ  مـُ  "ُح 

ا   " ا   "ْو  ا  " م   اُ  "ْو  ا  "وضمممم   " جم 

ـمن   ــوا األـحكــاَم  ــــــ بـِلـُ قَمو  وقـَ د     عممَ

عمملممى  مم ممديمملمم ِ  رَح  الممجممَ وا  مممُ  وقممد 

ــَ   ممم ممرفممُة األحمموا ِ  ــنســـ ال ــا  ــه ــن  ُب م

َب مْن   تْمِ  للكُ َ صممممْ  ُفُهْم   ــْ  ىوَ رَ حســ

هِ  ــِ ســــــالمـ ــْع  مـ  
ِ
اهلل صــــــالُة  ــم   ثـ

  

وافــــقــــهْ      َد وبمممَ  قــــْد  ُه  وقــــَ فــــَ  إْن 

   ُه  ودونـــَ 
لـــْ   ُمصمممممافممِ ــفـــَ ــــــــ ُدِد تـــَ  عـــْ

ــُ  يـ ــا  ــمـ ــالهـ ــَ   اروَ كـ حـ ــَ تـ ال  ــِ ِج بـ  رُّ

ــن     ممابممر  أ ــدْ   ر  صممممما ممع ــق ــَ   ف ــِ ت  ي ج

ــاغـــــرِ   ق  و حمممممِ  األصــــــ  روايـــــُة 

يُـ  ِه  ــِ ــاصـــ تصـــ ــاخـْ ــَ وب ــُل ا م مـجـم اـل  ُز 

ــ اْرُددِ ف اـلـجزِم  ــًا ويف  ـجزم ، ال  ــْه   اـقـبل

ووصــــــْ  ــال   ح يف  ــذا   ــَ ك ن واف   ــُ ــل  ق

ْرُ  و  سمممممممماعممُ مما  فممااجمماز ْ   المم ممَ

ة  َوصممممممممِ   تـــــمـــــامُ ا     ِوجمممممَ    ممممم 

تمَ  خمْ ْت مَ ممُ ــــــــــهِ   لِم   لِم   ممُ مـِ َرســـــْ  يف 

تَ فممالمم ابممِ ُ مممُ ُه    شمممممَ مــُ ا اســــــْ بــِ ُركــل  إْذ 

ــَمْن َدرا  "َ كراُرهما"مِْن بعـِدهـا    لــــــ

بمم    "  "وُق الصمممممُد "ثم    فيهــا   "ل َ  

طْ "مَع    "صممال   ""بشمم    "كذا   "الوسممَ

ر  "  " مم مم   ضمممممَ "ثــم    يــكــونُ   "مممُ ممكممَ

ــ ــــــ هممْ "ـف تم  الم ممديممِ  ذاهممِ "و  "ممُ   ُ" 

الم مما ِ " وا  "ر م   "و  "فمم  مم ُ   ــاـل  ق

يمُ  لمم  فم مممْ   ْ  والمجمرُح  ُروِ    ممد  ــْد    ق

ــهِ  ــلـ يـ ــِ ــقـ بـ ــاري   عـ ــن  مـ رًا  ــَّ فســــ ــُ  مـ

ــَ  الــلــق مَّ  ثــُ الــكــنــى واالســـــُم  ــذا   ُب ك

َب   أو ــَ ْن حــازَ و  فِمقمم ِ الم  حســـ وَ   مـَ  ا ـحَ

هِ  ــِ ــام ـخت ِب يف  ــحــْ ْي والصــ ـب ـن اـل  ـعـلى 
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 الشرُح المختصُر  

رْر نظم ُنخبِة الِفَكرْ "على   "الجواهر والدُّ

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

ــرِ  ــابِــــــ  قـال محمـدب هو ابُن جـــــــ

النبيل المصــــطفى   مصــــليــًا على 

َررْ  ــدُّ ال ــُل  ــ  م ــةب  ــوم ــظ ــن م ــذه  ــه  ف

صُتـها من الشهاِب ابِن َحَجرْ   لخَّ

ــا   هــ ــُ ــرةْ وزدتــ يســـــــيــ ــادًة   زيــ
 

ـــــــــرِ  جــابـِ َر  اهلَل خــي ي  رـب ــُد   أحـم

قـــفـــا ومـــْن  ِه  ــِ بـ ــْ ــحـ وصــــ  وآلـــِه 

ــرْ   أودعُتـها علَم الـحدـيِث واألَثــــــ

الِفَكر  ــِة  ــْخب ُنــــــ ثمــاَر   ضــــمنُتهــا 

جــديــرةْ  ــا  رأيــتــه ــا  شـــــرحــه  مــن 
 

 

نخبة الفكر يف  "، وهي مستقاة من كتاب  "علم مصطلح الحديث"موضوع هذه المنظومة هو  

األثر  أهل  حجر    "مصطلح  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبي  للحافظ 

 ( من  هـ(،  852العسقالين  غالبها  يسيرة  زيادات  نخبة  "شرحها  مع  توضيح  يف  النظر  نزهة 

 . للحافظ ابن حجر "الفكر

الحديث:   علوم  أو  الحديث  علم مصطلح  هبا  "وتعريف  يعري  بقواعد  السند   علم  أحوال 

   ."والمتن من حيث القبول والرد 

 وموضوع هذا العلم: سند الحديث ومتنه. 

 ومن فوائد هذا العلم:  

تمييز الحديث الصحيح المقبول من الضعيف والمردود، هذا يتحقق لمن توسع يف هذا   - 1

 العلم وتمكن منه. 

 فهم كالم العلماء ومصطلحاهتم المذكورة يف كتبهم.  - 2

هج العلماء يف خدمة السنة المطهرة والحديث الشريف مما يورث ال قة بالسنة  معرفة من  - 3

 المطهرة.  

 

(6) 

(7) 

ــُ  ــَ ت دِ   ُب رل ق ــْ ع ــُ ب َد  ــْ ع ــَ ب ــَث  ــدي ــح  ال

ــطــلــُح   أسمممممممما  ُ  مصـــ ُه  ــُ  عــلــوم
 

دِ  ــْ ـــــــــه جـَ ِر  ـي ـغ ـب َظ  حــف اـل ُر  َيســــل  تـُ

ــُح  ــلـ ــطـ ُيصــــ ــةب  درايـ ُه  ــُ ــولـ  أصــــ
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منها:  ت عديدة،  اصطالحية  أسماء  العلم  هذا  على  الحديث"طلق  و"علوم  مصطلح "، 

 . "علم الحديث دراية"، و"أصول الحديث "، و"الحديث

 .  "بقواعد يعري هبا أحوال السند والمتن من حيث القبول والردّ علم "تعريف هذا العلم:  و

 وموضوعه الراو  والمرو ، وفائدته معرفة ما يقبل من الحديث وما يرد. 

 

(8) 

(9) 

ن   مـــَ فمم أوُل  ا  صمممممَ مم  عـــَ جـــمـــَّ  مـــُ

ــيــُف  ــن ــتصـــ ال ــَدُه  ع ــَ ب ــى  ــوال ت ــمَّ   ث
 

ــا ِمع ســــُ ــْد  ق ه  ــَ وقبل ْن  الَحســــَ  هو 

ــيــــُف  ُيضـــــ َرُه  ــْ إثــ آت    وكــــلُّ 
 

 

كانت قواعد هذا العلم التي مدارها على الت بت  مرَّ التصنيف يف هذا العلم على مراحل فقد  

ب ليست خاصة  يف أخبار الرواة مب وثة يف صدور العلماء، ثم بدأ تدوين ك ير منها يف ثنايا كت

لصحيحه، وك ير    "مقدمة اإلمام مسلم"لإلمام الشافعي، و "الرسالة"كتاب هبذا العلم، م ل:  

الرجال"من   الحديث"و  ،"كتب  حيث"السؤاالت"و  ، "علل  علم    ،  يف  مسائل  تضمنت 

 المصطلح. 

هـ( وألف  360)  الحسن بن عبدالرحمن بن خاّلد الرامهرمز  أبو محمد  القاضي  إلى أن جاء  

أّوَل من صنّف يف هذا العلم تصنيفًا  ، فكان  "المحدث الفاصل بين الراو  والواعي"كتابه:  

 مستقالً. 

جاء   أن  إلى  فيه  التصنيف  تتابع  الصالح ثم  بن  ع مان  أبوعمرو  الدين  تقي  الفقيه  الحافظ 

  "حديثمعرفة أنواع علوم ال"هـ(، وألف كتابه  643عبدالرحمن الشهرزور  نزيل دمشق ) 

اختصارًا وشرحًا ونظمًا، حتى    سار النا  على منواله   ثم،  "ابن الصالح  ةمقّدم"ر بـوالمشهو

فاجتمع يف كتابه ما تفرق يف غيره، فلهذا عكف النا   "قال عنه الحافظ ابن حجر يف نخبته:  

ض   ر، ومعارِ   عليه ومقتِص ر، ومستدرِ م له ومختِص عليه وساروا بسيره، فال يحصى كم ناظِ 

 .  "رله  ومنتِص 

جاء أن  إلى  فيه  التصنيف  تتابع  حجر    ثم  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  أبوالفضل  الحافظ 

 ( األثر "هـ(، وألف كتابه  852العسقالين  أهل  الفكر يف مصطلح  ثم شرحه يف كتابه "نخبة   ،

 ، وصار عمدة لمن بعده."نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر"

 تصنيف يف هذا العلم حتى عصرنا الحاضر. ثمَّ تتابع ال
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(10) 

(11) 

ا   ــَّ إم ــوصــــــوُل  ال ــم   بممالممتمموا ممرِ ث

ــحــسل  ــل ل ــدًا  مســـــن ــكــوَن  ي  وأن 
 

ــاثــرِ  ك ــل   مــ ــي عــن  جــمــعب  ــه   يــروي

ْد ِ   "ســــمعـُت "كقولهْم    ال للحـَ

 
 

 . "آحاد"، و"متواتر"ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: 

ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ،  "وهو    فالقسم األول المتواتر:

 معقول. إلى ، بأن يسندوا إلى محسو  ال "منتهى إسنادهم الحّس يكون  عن م لهم، و 

كاثر"و  "بجمع"والمراد   معها   "بم يل  العادة  يف  يستحيل  التي  الك رة  بلغوا  أ   النّظم،  يف 

 الكذب أو الخطأ.االتفاق على 

حصر  ال   وليس  العادة عليهم الكذب أو الخطأ هو الضاب  يف حّد الك رة يف المتواتر  واستحالة  

 يف عدد معّين. 

  والخر المتواتر يفيد العلم اليقيني الضرور  الذ  تضطر النفو  إلى تصديقه وال تملك رّده

 . بال  نظر واستدالل، وهو مقبول كله 

 

ــاَن   (12) ك هْ   آحمما ا  أو  ــِ ب ــُع  ــط ق ــُ ي ــال   ف
 

ُز   ــهْ عـزـي ب تـَ ــانـْ ف ــبب   مشــــهـورب غـري

 
 

 . "ما لم يبلغ حّد التواتر، ولم يجمع شروطه"وهو   والقسم ال اين اآلحاد:

  . "الغريب"، و "العزيز "، و"المشهور"وينقسم خر اآلحاد إلى ثالثة أقسام هي: 

 . "التواتر ما رواه ثالثة فأك ر يف أقّل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حدَّ " :هو  فالمشهور 

 ، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر."ما رواه اثنان يف أقّل طبقة من طبقات السند" : هو والعزيز

   .، وتبعه على ذلك ابن الصالح والنوو  وابن ك ير "ما رواه اثنان أو ثالثة "ه: هو  دَ وعند ابن َمنْ

مالم    يف أقّل طبقة من طبقات السند ما رواه أك ر من ال الثة  "  : ى هذا القول فالمشهور هووعل

 . "يبلغ حّد التواتر 

 ."ما رواه راو  واحد يف أقل طبقة من طبقات السند" :هو الغريب

 

ــِرْ   (13) ــظ ن ــمب  ــل ع ــه  ــن م ــاُد  ف ــُ ي ــْد   وق
 

ــرِ تـ ــْ ــاعـ فـ ــنب  ــرائـ قـ ُه  ــَّ فـ ــَ حـ  إْن 
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خر اآلحاد  خر اآلحاد فيه المقبول وفيه المردود بحسب توفر شروا القبول فيه، واألصل يف  

، وهو إدرا  الطري الراجح، ويجب األخذ به والعمل بمقتضاه "الظنَّ "يفيد  إذا صّح سنده أنه  

 يف العقائد واألحكام وغيرها.  

اب الحافظ  به  وذهب  إذا احتفت  يرتقي ون حجر إلى أن خر اآلحاد  العلم  "يفيد  قرائن فإنه 

 . ، وهو الناتج عن النظر واالستدالل، وهو دون العلم اليقيني الضرور "النظر 

 القرائن ما يلي: هذه ومن 

مما لم يبلغ حدَّ التواتر، ولم ينتقده بعض  أو أحدهما  ما أخرجه الشيخان يف صحيحيهما    - 1

   . العلماء كتابيهما بالقبولالحفاظ، وذلك لجاللتهما يف هذا الشأن، وتلقي 

 الحديث المشهور بأسانيد صحيحة سالمة من الضعف والعلل.   - 2

الشافعي    - 3 يرويه  كالذ   غريبًا،  وليس  المتقنين  الحفاظ  باألئمة  المسلسل  الحديث 

ويشاركه فيه غيره عن ابن عمر رضي    ،ويشاركه فيه غيره عن نافع  ،ويشاركه فيه غيره عن مالك

 النبي صلى اهلل عليه وسلم.   اهلل عنهما، عن

 .الحفاظ  له طرق متعددة، وال الث بما رواه األئمة  فاألول: يختا بالصحيحين، وال اين بما 

 

ــُب   والممفممر ُ  (14) ــري غ ــًا  ــق ــل ــط م ا  ــّ  إم
 

بمم ْ وغــيــُرُه   ــُب   المم ِسمممممْ ــي َنصـــ ــه   ل

 
 

 . "غريب نسبي"، و"غريب مطلق"ينقسم الغريب إلى 

الغرابة والتفرد يف أصل سنده"  :هو   المطلق  الغريب   - 1 ما يطلقون عليه  "ما كانت  ، وأك ر 

   ."الفرد المطلق"أ   "الفرد "

)إنما األعمال بالنيات(، حيث تفرد بروايته  كحديث  وأصل السند ما كان مدار اإلسناد عليه،  

وقّ  بن  علقمة  عنه  به  وتفّرد  عنه،  اهلل  الخطاب رضي  بن  بن عمر  محمد  عنه  به  وتفّرد  اص، 

 الحديث ورواه عدد كبير.  اهيم التيمي ، وعنه تفّرد يحيى بن سعيد األنصار ، ثم انتشر إبر

ما كانت الغرابة يف أثناء السند، بأن يرويه أك ر من راو  يف أصل سنده،  "  :هو   النسبّي   غريبال  - 2

معّين ألمر  بالنسبة  ذلك  بعد  التفرد  يحصل  عليه  ،  "ثم  يطلقون  ما  أ  "الغريب"وأك ر   ،

 . "الغريب النسبي "

 ومن أم لة ذلك: 

، مع كونه مرويًا من وجوه  "تفّرد به من ال قات فالن"د ثقة برواية الحديث، فيقال:  تفرّ   - 1
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 أخرا عن غيره. 

م الً، مع كونه مرويًا    "د به فالن عن الزهر تفرّ "د راو  معّين عن راو  معّين، فيقال:  أو تفرّ   - 2

 . عن غير الزهر  من وجوه أخرا

تفرّ أ  - 3 فيقال:  و  بلد،  أهل  الحديث  "د  العراق  تفرّ هذا  أهل  أو  أهل مكة،  به  الشام  د  أو  أو 

 . ، ويكون له طرق ِعّدة تخرجه عن التفّرد المطلق"مصر

فيقال:  تفرّ أو    - 4 أخرا،  أو جهة  بلد  أهل  عن  بلد  أهل  أهل  تفرّ "د  عن  البصرة،  أهل  به  د 

 وما شابه ذلك. ، "عن المكيين تفّرد به الخراسانيون"أو ،  "المدينة 

 

يــتصــــــُل    ُ صمممممَ مم مم ممُ  (15)  بــ ــقــة  
 

ُل  لـــَّ عـــَ مـــُ وال  راويـــِه  ــذَّ  شــــ  مـــا 

 
 

 . "مردود"، و"مقبول"ينقسم الحديث باعتبار القبول والرّد إلى 

 الحديث المقبول أربعة أقسام هي:  و

 . "الحسن لغيره"، و"الصحيح لغيره"، و"الحسن لذاته"، و"الصحيح لذاته"

لذاته   األول:القسم   الصحيح  غير  "  :هو   الحديث  السند،  متصل  الضب ،  تام  نقله عدل،  ما 

 .  "عّلل، وال شاذمُ 

 . ورواته والمراد توفر الصفات يف جميع اإلسناد

 . "ملكة تحمل صاحبها على مالزمة التقوا والمروءة"والعدالة: هي  - 1

 .  "اجتناب األعمال السيئة من شر  أو فسق أو بدعة"والتقوا: هي  -

هي    - وجميل  "والمروءة:  األخالق  بمحاسن  التحّلي  على  مراعاهتا  تحمل  نفسانية  آداب 

 ، وترجع إلى العري، وتختلف باختالي البالد وعادات النا  فيها.  "العادات

 . "ضب  كتاب"و ،"ضب  صدر"ضبطان: والمراد به الحفظ، وهو والضب   - 2

 . "أن ي بت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء " : وضب  الصدر هو -

 .  "صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤد  منه" : وضب  الكتاب هو -

ذلك وتحّمل  من رجاله سمع    يكون كل  أن  ما سلم إسناده من سق  فيه، ب"  : والمتصل هو  - 3

 .  "من شيخه المروّ  

 .  "مخالفة ال قة أو الصدوق من هو أوثق منه" : وذ هووالشذ - 4
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كوـصل حديث مرـسل، أو   "ما فيه ـسبب خفي قادح مع ـسالمة الظاهر"  :والمعّلل هو  -5

 .رفع حديث موقوي على سبيل الوهم

 

ــِب   (16) ــب مِ   الممتممفمماوِ  بســـ لــَّ ــَ  الــُمســـ
 

دْ  ــَ موا  ق لمِ   قممد  ُمســــْ ــَل  قب  الُجعفيَّ 

 
 

الحديث الصحيح وكذا الحسن تتفاوت رتبه يف القوة بحسب تفاوت هذه األوصاي، ولذا 

 قدموا:  

 ما اتفق على إخراجه الشيخان.  - 1

 جه البخار  يف صحيحه. انفرد بإخراثم ما  - 2

 جه مسلم يف صحيحه. انفرد بإخراثم ما  - 3

 ثم ما كان على شرطهما معًا.  - 4

 . فق  البخار ثم ما كان على شرا  - 5

 . فق  ثم ما كان على شرا مسلم - 6

 وال شرا أحدهما. ليس على شرطهما صّح مما ثم ما  - 7

أمور أخرا تقتضــــي   ه ـب ا هو فوـق د ُيرّجح قســــم على ـم ة، وإال فـق ث الجمـل هـذا من حـي

ــر عن درجة التواتر، ــهور قاصـ ــلم م الً، وهو مشـ   الِجيح، كما لو كان الحديث عند مسـ

ــار ة صــ ه قريـن د العلم  لكن حفـت ّدم على الحـدـيث اـلذ  يخرجـه  النظر   هبـا يفـي ه يـق إـن ، ـف

  البخار  إذا كان فردًا مطلقًا.

وتظهر ـفاـئدة ـهذا الِتـيب عـند التـعارض بين األـحادـيث، فيـقدم األقوا على ـما هو دوـنه  

 يف القوة.

 

زْل   والمَ سممممَ ُ  (17) ـن حـفـظــِه  ـب ــذ    ال
 

ــابطًا ولم َيَزْل   عن الصـــحيِح، ضـ
 

 

ما نقله عدل، نزل ضبطه عن التمام، متصل  " :هو  الحديث الحسن لذاته  : القسم ال اين 

 .  "السند، غير معلل، وال شاذ

التمــام ولو يف راو  واحــد من رواة الســــنــد، مع وجود بقيــة  والمراد نزول الضــــب  عن 

 الشروا.



12 

 

ــي   (18) ــق رت ــَ ي ــْد  ق  لممهمم ممر ِ وحســــــنب 
 

صمممم م مِ  إلـى   بـغـيـرهِ   ال ِرْن  قـُ  إْن 
 

 

فإنه  إذا تعددت طرقه  لذاته  الحديث الحســــن  هو: أّن  و  القســــم ال الث: الصــــحيح لغيره

 ."الصحيح لغيره"ُيصّحح ويرتقي إلى 

 

 قْل هَو الذ  َفـــــــَقدْ   الضمم  ُ  ثم   (19)
 

 من الشروِا واحدًا أو ُقْل عددْ 

 

 . "ما فقد شرطًا أو أك ر من شروا الصحيح والحسن" : الحديث الضعيف هو

وهو من قسم المردود، وقد يتقوا بعضه بالمتابعات والشواهد كما سيأيت إن شاء اهلل  

 تعالى. 

 

 ال سمم ْ   ىكذا الضــعيُف َيرتقي إل (20)
 

وَ   لممهمم ممر ِ  ال  بــِ  نْ هــَ بــعــاضــــــد  
 

الحديث الضعيف الذ  ضعفه منجر إذا تعددت طرقه  هو: أّن  و   القسم الرابع: الحسن لغيره

فإنه   أيضًا  منجر  إلى  بضعيف  ويرتقي  لغيره"يتقوا  كحديث  "الحسن  ،  "الحفظ  ّيئس"، 

 ، ونحوهم."لالمرَس "، و"المدللس المعنِعن"، و"المستور"، و"المختلِ  الذ  لم يتميز"و

من ذلك، وال يقو  شيء    شديد الضعف والموضوع، حيث ال يتقواالحديث  هذا بخالي  

 . غيره

 ما يقو  من المتابعات والشواهد.  :ين، والمراد هنا عِ المُ  هو دوالعاِض 

 والوهن هو الضعف.  

 

ــا   (21) م ـيرـتـقي  بِمرْ ال  يم ْمجمَ  ضممممَ مفممُ    
 

اـلـمـعتـَبـَرْ  وـغـيِر  واـلِِ   ــاـلوضــــِع   ك
 

 

غير  هو  شديد    هضعف  نحوه مما و  "المِو "، و"الموضوع"، و"الشديد الضعف"الحديث  

 تقوا بتعدد الطرق. يال ومنجر، 

 

صم  ُ   (22) ُ  ال  عنَد َمْن َجمعْ  والَ سمَ
 

وقـــعْ  كـــرارب  وتـــَ مـــنـــُه  دب  ردُّ  تـــَ
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 ألحد سببين:   ذلك كما يقول الِمذ  ف "صحيححسن ب"إذا قيل يف حديث: 

رّدد الناقد يف الحكم على الراو ، هل اجتمعت  إذا كان للحديث إسناد واحد: فتطلق هذه العبارة لتَ   - 1

 .   "حسن أو صحيح"فيه شروا الصحة أو قصر عنها، فهو بمعنى 

باعتبار إسنادين، أحدهما حسن واآلخر صحيح، فهو بمعنى    نا هاإلطالق  إذا كان للحديث إسنادان: ف  - 2

 .  "حسن وصحيح"

 

 

ــةب   (23) ــولـ ــبـ ــقـ  الممم مممقممماِ    زيممما  ُ مـ
 

خــالِـ  ـت ـــــــــْم  ــاـل رواِة ْف  م اـل َق   أوـث
 

 زيادة المقبول وهو راو  الصحيح والحسن.   "زيادة ال قة"المراد بـ

 وحكمها أهنا مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. 

 وزيادة ال قة على أقسام هي:  

قع الِجيح بينها أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رّد الرواية األخرا، فهذه التي ي  -   1

 وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرّد المرجوح. 

مطلقًا، ألهنا يف حكم    -  2 تقبل  فهذه  يذكرها،  لم  من  رواية  وبين  بينها  تناي   يكون  ال  أن 

الحديث المستقل الذ  ينفرد به ال قة وال يرويه عن شيخه غيره، وهذا هو المشهور عن جمع 

 من العلماء من غير تفصيل. 

ل عن أئمة الحديث المتقدمين اعتبار الِجيح بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها،  والمنقو

وال يعري عن أحد منهم إطالق قبول الزيادة، ومن هؤالء: عبدالرحمن بن مهد ، ويحيى  

  وزرعة، وأب والقطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخار ، وأب

 دارقطني، وغيرهم.  حاتم، والنسائي، وال

 

(24) 

(25) 

األوثــِق   وشمممممَ    ــدل   مــقــبــولب بضـــ

همــا    والم روُ    الم فو ُ ضـــــدُّ
 

قي   فم كر  وإن يكْن ضــــعفب    شــــَ

ــَل   ــعــيــُف   ممم ممكممر  وقــي الضـــ  هــو 
 

 

 هذه األنواع ناشئة عن المخالفة، وهي ما يلي: 
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، لمزيد ضب ، أو ك رة عدد، أو  "حديث المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه "  :وهو   الشاذّ   - 1

 غير ذلك من وجوه الِجيح. 

 . "حديث األوثق مخالفًا لمن هو دونه" : وهو المحفوظ - 2

   ."ل قةاحديث الضعيف مخالفًا لرواية " :وهو  المنكر  - 3

، ويطلق "ظهر فسقه"، أو"غفلته  ةك ر"، أو"فحش غلطه"كما يطلق المنكر على رواية من  

 . على غير ذلك أيضًا

 ."حديث ال قة مخالفًا لرواية الضعيف" :وهو  المعروي  -  4

فالفرق بين الشاذ والمنكر: أن الشاذ والمنكر يجتمعان يف اشِاا المخالفة، ويفِقان يف أن  

 الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف.  

ته.  على التفرد أيضًا  "المنكر"و "الشاذ"ويطلق   ممن ال يقبل تفرده لعدم متانته وقوَّ

  

(26) 

(27) 

الـــــرواِة   و ممممابممممع    مـــــوافـــــُق 

 للُخْلِف يف الصــــحـابِي   وشمممماهمد  
 

فـَواِت  ـبال  ِب  اـلـنال والصــــحــْ  يف 

ــاِب   وا عمتمبممارُ  كـت اـل حــُث يف  ـب  اـل
 

 

موافقة الراو  غيره يف رواية حديث باللفظ والمعنى، أو بالمعنى فق ، مع  "  : هي  المتابعة  - 1

 . "اتحاد الصحابي

 وتنقسم المتابعات إلى:  

 . أ  يف شيخه، فتكون يف جميع السند  "أن تحصل الموافقة للراو  نفسه"متابعة تامة: وهي    -أ

فتكون يف    "وقه الراو  أو من ف شيخ  أن تحصل الموافقة لشيخ  "ومتابعة قاصرة: وهي    - ب

 . بعض السند ال يف جميعه 

موافقة الراو  غيره يف رواية حديث باللفظ والمعنى، أو بالمعنى فق ، مع  "  :هو   الشاهد:   - 2

 . "اختالي الصحابي

الشواهد "، ويف "أن العرة يف المتابعات اتحاد الصحابي"هذه طريقة الحافظ ابن حجر وهي 

 ، بغض النظر عن اللفظ. "اختالي الصحابي

، فإن "أن العرة باللفظ والمعنى بغّض النظر عن الصحابي"وما جرا عليه ابن الصالح هو  

 . "داختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فالشاهِ "، وإن  "عاتحد اللفظ فالمتابِ "
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هذا وقد يطلق اسم أحدهما على اآلخر، فتطلق المتابعة على الشاهد، كما يطلق الشاهد على 

 المتابعة، واألمر سهل. 

 لمتابعة والشاهد تفيدان تقوية الحديث بشروطها. وا

 . "أم ال أو شاهد أنه فرد، ليعلم هل له متابع   ظنّ تتبع طرق الحديث الذ  يُ " : هو  االعتبار - 3

فاالعتبار ليس قسيمًا للمتابعات والشواهد، بل هو هيئة التوصل إليهما من خالل البحث يف  

السنَّة   والفوائد  والجوامع  كدواوين  والمشيخات  والمعاجم  والمسانيد  والسنن  الصحاح 

 وغيرها. 

 

(28) 

(29) 

(30) 

 الســــالُم من ُمـعاَرضــــةْ   والُمْ كمُ 

ــُح  صــــــري ــارضب  ــع ت ــْن  ــك ي  وإن 

م   ُف   اضمممم مرا   ـث وقُـّ ـت اـل ــُه  ـكم  حـُ
 

ــهْ  ِه ال إْن ضــــعيفب عــاَرضـــ  بم لــِ

 فممالمتمرجم مُ    الم سممممُ  ـثّم    فممالمجمممعُ 

أوَّ  ــْن  ع ــَل  ــي ــِ وق ــا  ل ُ  ه تمملممَ خممْ  مممُ
 

 

 الحديث من حيث السالمة من المعاَرضة وعدم السالمة منها إلى ما يلي: وينقسم 

 )أ( ما سلم من المعاَرضة وهو:

 . ، وهو معمول به "الحديث المقبول السالم من المعاَرضة" : هوو المحكم 

 )ب( ما لم يسلم من المعاَرضة، وهو أنواع: 

 . "الحديث المقبول المعاَرض بم له وأمكن الجمع بينهما " : وهو مختلِف الحديث - 1

   .وهو معمول به أيضًا 

 بالفتح على التعارض بين حدي ين مع إمكان الجمع بينهما.  "مختَلف الحديث"ويطلق 

عند تعّذر الجمع بين الحدي ين المتعارضين مع معرفة   :وهو  ثم الناسخ والمنسوخ - 2

خر الناسخ، وقد يعري النسخ بتصريح النبي صلى اهلل  التاريخ، فاألول المنسوخ، والمتأ

 صحابي، أو باإلجماع.  عليه وسلم، أو بنّا 

 وهنا يعمل بالناسخ فق  دون المنسوخ. 

وال   وهو عند تعّذر الجمع بين النصوص المتعارضة ولم يعري التاريخ ثم الِجيح: - 3

 بالمتن أو اإلسناد.  جأ إلى الِجيح بوجه من وجوه الِجيح المتعلقة لْ ، فيُ النسخ

 وهنا يكون العمل بالراجح دون المرجوح. 
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وذلك عند تعذر جميع ما ســـبق، وحكمه    "المضـــطرب"ويســـمى    ثم االضـــطراب:  -4

 التوقف وعدم العمل بكال الحدي ين.

 

رانِ  (31) أـم ــا  ن ـه ِف  ـــع الضــ ــُب  ــب  وســ
 

 وهـما نوـعانِ " ط    "و  "سممممقط  "
 

 أمران:   ضعف يف الحديث وسبب ال 

 . "سق  َجلي "، أو "سق  خفي"يف السند: وهو إما    السقْ  - 1

 . "طعن يف العدالة"، أو "طعن يف الضب "ن يف الراو : وهو إما الطعْ  - 2

 

(32) 

(33) 

قمْ  ــَده    ط  جملم   سممممَ قمْ ـبع فم ْ سممممَ  ط  خمَ

لممِ ْ ثــم    ُل رسمممممَ فمممممُ   ق  لمم  مممُ ممَ   الممجممَ
 

َدلمم     ــُه    مممُ ن رْ مــُ فمم ْ سمممممَ ومممُ خممَ  ل  

ــذا     ع   ممِ قممَ مممُ ممْ  ك ــُه   ُل ضمممممَ مممُ ْ مــن
 

 

   ."ل الخفيرَس المُ "، و"سدلَّ المُ "يشمل:   )أ( والسق  الخفي

 وتعريفها فيما يلي: 

   ."لم يسمع منه، بصيغة محتملة للسماع أن يرو  عمن لقيه ما "وهو  س: دلَّ المُ  - 1

 ، ونحوها.  "روا"، و"ذكرَ "، و"قاَل "، و"عن"والصيغ المحتملة للسماع: كـ 

 ، ونحوها.   "أخرنا "، و"حدثنا "، و"سمعت "يف السماع: كـ:  ة وأما الصيغ الصريح

 . "أن يرو  عمن عاصره ولم يلقه، بصيغة محتملة للسماع"وهو  ل الخفي:المرَس  - 2

 . "لعَض المُ "، و"عطِ قَ نْالمُ "، و "لرَس المُ "، و"قعلَّ المُ "يشمل:     الجلي)ب( والسقْ 

 وتعريفها فيما يلي: 

 . "راو  فأك ر على التواليمن جهة المصنف ما حذي من مبدأ إسناده "وهو  :ق علَّ المُ  - 1

 ."ما سق  من آخر إسناده َمْن بعد التابعي"وهو   ل:رَس المُ  - 2

 . "ما سق  من إسناده واحد أو أك ر مع عدم التوالي"وهو  ع: طِ قَ نْالمُ  - 3

 ."ما سق  من إسناده اثنان فأك ر على التوالي"وهو  عَضل:المُ  -4

 

(34) 

(35) 

مْ   ممُ مَ ْم ِم    لـِ ســــَ ــْد  وق رب 
ــاصــــِ ع  مـُ

الـــلـــقـــاءِ  َن  مـــِ دَّ  بـــُ ال  يـــَر 
تـــِ  واخـــْ

 

ُلُه ُعلِمْ  ــْ ِف َتدليس  فَوصـ ــْ  مِْن َوصـ

بــال   ــُل  الــوصـــ َت  ــُ يــَ ــب راءِ كــي   مــِ
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محموـلة على الســـــماع  "ةنَـ عَ نْعَ ال"وتســــمى    "عن"رواـية الراو  عن شــــيـخة بصــــيـغة  و

 واالتصال بشرطين هما: 

 المعاصرة بين الراو  وشيخه. -1

 سالمة الراو  الُمعنِعن من التدليس.  -2

فإن لم يعاصـــر الراو  شـــيخه، أو عاصـــره وكان الراو  مدلســـًا لم تحمل العنعنة على 

 االتصال.

د من ثبوت  وا ه ال ـب ار بعض األئمـة ومنهم اإلمـامين علي بن المـديني والبخـار : أـن خـت

اللـقاء ولو مرة واـحدة بين الراو  وشــــيـخه اـلذ  يرو  عـنه كي ُتحـمل عنعـنة المـعاصــــر  

 على السماع واالتصال.

   

ــاِن   (36) ــوع ن ــُن  ــطــع ــِ وال ــةْ ب مــحــال  ال 
 

 الم ممدالممةْ ويف    الضممممبمطِ اـلـطـعُن يف  
 

 

 . "طعن يف الضب "، أو "طعن يف العدالة"أن يكون والطعن يف الراو  إما 

 هي:  و)أ( والطعن يف عدالة الراو  يشمل خمسة أشياء 

 .  "البدعة"، و"الجهالة"، و"الفسق"، و"التهمة به"، و"الكذب"      

 هي: و)ب( والطعن يف ضب  الراو  يشمل خمسة أشياء 

 . "سوء الحفظ"، و "المخالفة"، و"مهْ الوَ "، و"لةفْ ك رة الغَ "، و "ش الغل حْ فُ "      

 والمخالفة تشمل خمسة أشياء هي:  

و"َرجدْ المُ " و "المقلوب"،  مُ المَ "،  يف  األسانيدزيد  و"تِصل  و"برِ طَ ْض المُ "،  ف  حَّ َص المُ "، 

 . "يرَّ حَ والمُ 

قد رتَّبها الحافظ ابن حجر على األشّد فاألشّد يف موجب الرّد على سبيل التدللي من األعلى  و

 ما يلي:  إلى  األدنى ك

الراو " بذلك"ثم  ،  "كذب  الغل حْ فُ "ثم  ،  "هتمته  و"ش  الغَ "،  و"ة لَ فْ ك رة  ،  "الفسق"، 

 . "سوء الحفظ"، و "البدعة"، و"الجهالة"، و"فةالمخالَ "، و"مهْ الوَ "و

 . إن شاء اهلل تعالى  فيما يلي  ةً وستأيت أنواع الضعف مفصل
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(37)

(38) 

كـــاذبب   رواُه   مممموضممممممو ُ فـــمـــا 

مل    الم كرا وـما روا الـفاســــُق ســــَ
 

مــةب   هــْ  مســــــمــوعُ   مممتممرو مم ُ وتــُ

ــَ  ــْ وغـ ــَ فـ ــَ لـ وغـ ــَ ةب  را لـ ــُ ــَ ـ كـ ــْد  قـ   ب 
 

 

رسول اهلل صلى اهلل عليه    يف حديث   ثبَت عليه الكذب ما يف إسناده راو   "هو    الموضوع:  - 1

 . "وسلم

 .  "يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  هم بالكذب تَّ ما يف إسناده راو  مُ "هو    المِو :  - 2

 . "أن ينفرد برواية حديث مخالف للقواعد المعلومة، فيتهم بوضعه"هم بالكذب إما تَّ والمُ 

  "يظهر منه الكذب يف الحديث النبو عري الراو  بالكذب يف كالم النا ، وإن لم  أن يُ "وإما  

 . فيتهم لذلك

ظهر  "، أو  "تهفلَ غَ   ةك ر"، أو  "هطِ لَ ش غَ حُ فَ "الحديث الذ  يف إسناده راو   "هو    المنكر:  -3

 . "فسقه

ويطلق المنكر أيضًا على مخالفة الضعيف لل قة،  كما يطلق على تفرد من لم يحتمل تفرده 

 أيضًا.  

 رواية الراو ، وهو طعن يف الضب . وفحش الغل  هو ك رته يف 

 وك رة الغفلة هو ك رة التساهل وعدم اإلتقان يف الرواية، كقبول التلقين، وهو طعن يف الضب . 

 والفسق كارتكاب الكبائر مع عدم التوبة منها، وهو طعن يف العدالة.  

 

ةُ  (39) ــةْ   والمم مملمم  ــادح ق ــوُن  ــك ت ــي  ــت  ال
 

ــحــةْ  واضــ ـكوُن  ـت ال  ــاء    ذاُت خـف
 

 

   ".سبب خفّي قادح يف صحة الحديث، مع أّن ظاهر الحديث السالمة": والعّلة

خفيّ "هو    المعلَّل:   - 4 علَّة  على  فيه  اطُّلِع  الذ   الظاهر  الحديث  أن  مع  تقدح يف صحته،  ة 

 . "السالمة منها 

 وقد تنشأ العّلة بسبب الوهم من بعض ال قات، كوصل حديث مرسل، أو رفع حديث موقوي. 

   

ــا   دَر   وممممُ  (40) ــرهـ ــيـ غـ ْن  ــِ مـ ــادةب   زيـ
 

هبــا  والممقمملممُ   ــأخــيــرب  وت ــديــمب   تــق
 

 

 . "منه  ليست  زيادة متنه   أو سندهالحديث الذ  يف " : هوفالمدرج اإلدخال، هو واإلدارج 
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 . "مدَرج المتن"، و"مدَرج اإلسناد"قسمان:  دَرج المُ  - 5

 . "تعلق ما باإلسنادق إسناده، وكان اإلدراج فيه له  يلر سيا ما غُ "دَرج اإلسناد: هو مُ   -أ

  على  الكل  فيجمعأن يرو  جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو،  "ومن أم لته:  

 . "االختالي يبين  وال األسانيد، تلك  من  واحد إسناد

 . "أن يقع يف المتن كالم ليس منه، بال فصل"دَرج المتن: هو ومُ  - ب

من ، يف آخره وهو األك ر  و أو يف أثنائه،  أأن يقع يف المتن كالم ليس منه يف أوله،  "ومن أم لته:  

 . "غير فصل 

 ".أسماء الرواة أو يف متن الحديثيف  تأخيرو بتقديم  المخالفة "هو  المقلوب:  - 6

 م اله يف السند: كمّرة بن كعب، فيجعله كعب بن مّرة. 

 ، "ورجل تصدق بصدقه أخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه"وم اله يف المتن: حديث 

 . "حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله " فقال:انقلب على أحد الرواة،  قدف

 

هـو   (41)   ِ قـْ الـنـَ ُر  يـُّ غـَ صمممم م مُ  تـَ  المت
 

 الت ريُ  أْو ـكاَن يف الشـــــكِل ـفذا  
 

 

وقد   ، "ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نق  الحروي، مع بقاء صورة الخ "هو    التصحيف:   - 7

ف"ويسمى  يكون يف اإلسناد كما قد يكون يف المتن،   .  "المصحَّ

ار"وم اله:   . "مَ جَ تَ ، واْح رَ جَ تَ اْح "يف المتن كـ ، و"ُمزاِحم، وُمراِجم"، و "يسار، وبشَّ

الحروي، مع بقاء صورة  أ  حركة  شكل  ال إلى  ما كان التغيير فيه بالنسبة  "هو    التحريف:   - 8

ي"ويسمى ، "الخ   .  "المحرَّ

 . "َسليم وُسَليم". و"سالم وساّلم". و"َعقيل، وُعقيل"وم اله: 

 

نــعــوا   (42)  ِ  والمممممرا ِ   صِ بممالمم ممقممْ ومــَ
 

وعــــارِي  لــــعــــالــــم    وجــــّوزوا 
 

 

 هنا مسألتان هما: 

 . "بالنقا"، وإليها اإلشارة بقوله: "اختصار الحديث" - 1

 . "والمرادي"، وإليها اإلشارة بقوله: "الرواية بالمعنى" - 2
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ا كلالجمهور يف  و ــألتين   ـت بشــــرا أن يكون الراو  ـعالـمًا    ، إالجوازهـما على منع  المســ

 بمدلوالت األلفاظ، وما يحيل المعاين ويغّيرها.

 

مَّ   مممم يمممُد  (43) ثــــَ بــــراو    إســـــــنــــاد  
 

مَّ   م  هممَ بممْ مممُ و ُيســـــَ ــــــــــــْم  ل ــِه   راوي
 

   

بدون هذه أ     ،"زيادة راو  يف أثناء سند ظاهره االتصال"هو    المزيد يف متَّصل األسانيد:  - 9

   على سبيل الخطأ.الزيادة، وتكون الزيادة 

، وهو إسناد "هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام"م اله: كحديث يرويه  

بين عروة والزبير، وهو أيضًا متصل    "عبداهلل بن الزبير"متصل، فيخطئ بعض الرواة ويزيد  

 لكن هذه الزيادة جاءت على سبيل الخطأ وليست من اإلسناد.

 . "مجهول الحال "، و "مجهول العين"، و"مبهَ المُ "والمجاهيل ثالثة أقسام:  -

، كقولهم: عن رجل، أو  "أو متنه   الحديثسند  ح باسمه يف  صرَّ من لم يُ "هو    م:هَ بْ المُ و  -10

 شيخ ونحوه. 

 فاإلهبام كما يكون يف السند فقد يكون يف متن الحديث أيضًا.

 

الم م م ِ  (44) الــواحــدِ   جمهممالممُة   انــفــراُد 
 

المم مما ِ  الــواحــدِ   جممهممالممُة   بــغــيــِر 
 

 

العين:و  -11 ُص "هو    مجهول  راو   رل من  إال  عنه  يرِو  ولم  باسمه،  يُ ح  ولم  أو  وثَّ واحد،  ق 

 . "ف ضعَّ يُ 

 ."ف ضعَّ ق أو يُ وثَّ ح باسمه، وروا عنه اثنان فأك ر، ولم يُ رل من ُص "هو    مجهول الحال:و   -12

 

ذ    (45) عــلــى  ــةْ   بممدعممة  وارُدْد   وداعــي
 

لنَ ــْ أْو إْن تكْن  ْدع  ســـــاعيـةْ صــ  ِر بـِ
 

 

 .  "الدين ليس منهأمر يف ث ا حدإ"والبدعة هي  رواية المبتدع: -13

   : قر، أو بمفّس وحكم رواية المبتدع كما قال الحافظ ابن حجر: )ثم البدعة: إما بمكفّ 

 .  ها الجمهورُ قبل صاحبَ فاألول: ال يَ 
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على المختار(.      بدعته فيردُّ وال اين: ُيْقَبل من لم يكن داعية يف األصح، إال إن روا ما يقوّ 

 انتهى كالم الحافظ ابن حجر 

 

(46) 

(47) 

حمفم  الزِ   ظوسمممموُ   ـكون  ـي ــد  ــاق  م

روا   ــا  ط  وم ْن حــفــظــهِ   مممخمملمم   مــِ
 

لمم  ممخ خممَ مممُ طممار ممخ  ــاالال    أو   زم

ِد   ــْ ع بــَ ْن 
لــتــَ مــِ ــَ      يــخــْ ت ْه  فــال  ــَ ــهِ أب  ب
 

، وهو قد يكون مالزمًا للراو ، أو  "أخطالصواب على  العدم رجحان  "  :سوء الحفظ هو 

 يكون طارئًا على الراو  لسبب عارض، وها  تفصيلهما: 

 .  "المالزم للروا  يف جميع حاالته "وهو  الحفظ: سوء  -41

 على رأ  بعض أهل الحديث.  "الشاذ"، كما يسمى:  "ضعيفال"ويسمى:  

لكر "وهو    االختالا:   - 51 إما  الراو ،  الحفظ طارئًا على  كان سوء  لذهاب  سنه  ما  أو   ،

 ."لِ تَ خْ المُ "ويسمى   ،"بصره، أو الحِاق كتبه، أو غير ذلك

 على أحوال:   الُمْخَتلِ ة حكم روايو

ث به قبل االختالا.  - 1  فيقبل ما حدَّ

ث به بعد االختالا.  - 2  ويرّد ما حدَّ

 .بّين أمرهتوقف فيه وال يقبل حتى يتيث به قبل االختالا أو بعده، فوما لم يتميز كونه حدّ   - 3

 

لـلـنـبـْي   (48) ــاُي  يضـــ ــا   و ُ فمُ رْ المممَ وم
 

ُه   ــَ ودونـ ــع   ــابـ  و ُ  مممُ قمممْ المممممممَ وتـ
 

 

،  "المقطوع"، و"الموقوي "، و "المرفوع"حديث باعتبار منتهاه إلى ثالثة أقسام:  وينقسم ال

 وبياهنا فيما يلي: 

ما أضيف إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو  "هو    المرفوع:ف  - 1

 . "صفة

 . "من قول أو فعلكتابعّي التابعي ما أضيف إلى التابعي أو من دونه "هو   المقطوع:و - 2

 

ــاحــب    (49) لصـــ يــكــْن   مموقموُ  وإْن 
 

كممممخ  والمرفمعُ  ـمـعروُي   حمُ ــدـهْم   ـعن
 

 

 . "ما أضيف إلى الصحابي من قول، أو فعل، أو تقرير"هو  الموقوي: و - 3
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الرفع:  والمرفوع حكمًا: هو   له حكم  الذ   الذ  لم يأخذ "هو  والموقوي  قول الصحابي 

 .  "ال مجال لالجتهاد فيه، وال له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب   اإلسرائيليات، ما يرو  ن مع

 .  عليهم الصالة والسالم  لق، وأخبار األنبياءوذلك كاإلخبار عن األمور الماضية: من بدء الخ

 أو اإلخبار عن األمور اآلتية: كالمالحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة.  

 وكذا اإلخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.   

فيعطى كل ذلك حكم الرفع إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم لغلبة الظن أنه منقول عنه عليه  

 الصالة والسالم. 

 

ــرفـــوعُ   ومسمممممم مممد   (50) مـ ــلب   مـــتصــــ
 

 والــمــقــطــوعُ   الــمــوقــوُي   واألثممرُ 
 

 .  "ظاهره االتصال بسندالمرفوع إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم "هو  المسند:  - 4

 "المقطوع على التابعي فمن دونه "على و،  "الموقوي على الصحابي"يطلق على  األثر:  - 5

 . معًا  "والموقوي  المرفوع" على األثر ونقل النوو  عن أهل الحديث أهنم يطلقون  

 

ــددُ   الم مما ِ و (51) ع اـل ــِه  ي ـف لَّ  ــَ ق ــْد  ق ــا   م
 

ُدوادّ بضــــــل   ونممماز    ــَّ ــيـ قـ ــْد  قـ  ِه 
 

 

عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر َيِرُد به ذلك الحديث بعدد    الذ  قلَّ "هو    اإلسناد العالي:   - 1

 . "أك ر

د به ذلك الحديث بعدد  رِ الذ  ك ر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَ "هو    اإلسناد النازل:  - 2

 . "أقّل 

 

(52) 

(53) 

ه   لشـــــيـخــِ ه  ــُ ةْ وصـــــول قممَ  الممموافمَ

ه يف العـدِد   يسمممماو وقـْد    شــــيخـَ
 

ــهْ      َد بمممَ و ــقـ وافـ ــْد  قـ ُه  ــَ وقـ ــَ فـ  إْن 

ــَ     ُه  ودون
صمممممافممِ تَ   ُم لــْ ــفــَ ُددِ ـــــــ ــْ  ع

 
 

  بعدد أقّل   ذلك الشيخ،   الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق "وهي    الموافقة:   - 1

 . "مما لو روا من طريقه عنه

  ، بعدد أقّل ذلك الشيخ   الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريق"هو    البدل:  - 2

 . "مما لو روا من طريقه عنه
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 . "استواء عدد اإلسناد من الراو  إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين"هي  المساواة: - 3

اســتواء عدد اإلســناد من الراو  إلى آخره، مع إســناد تلميذ أحد "هي   المصــافحة:  -4

 ."المصنفين

 

(54) 

(55) 

ِ  المممممممممُ و  رانِ األقممممْ روايــــُة    دبمممم 

ي   ممابمر  ـعن    أصممممما مر   تـَجـِ ــًا   َدوم
 

ِج   اروَ يـــُ كـــالهـــمـــا   رُّ حـــَ تـــَ ال   بـــِ

ي  صممممما مر  عـن    أ ممابمر   جـِ تـَ ــْد  ق  ـف
 

 

 .  "واإلسنادالرواة المتقاربون يف السن "هم  : األقران

 .  "االشِا  يف األخذ عن المشايخ "هو والتقارب يف اإلسناد: 

 وهنا أنواع: 

 . "أن يرو  أحد القرينين عن اآلخر"هي   رواية األقران:  - 1

   . "عن اآلخر قرين   أن يرو  كلُّ "هو  ج: بَّ دَ المُ  - 2

صنيع  ولم يقّيده بعضهم باألقران،  فجعل رواية كلٍّ من الراويين عن اآلخر من المدبج، وهو  

 .  "جالمدبَّ "الدارقطني يف كتابه 

 . "عمن هو فوقه يف السن والطبقة  راو رواية ال "وهي  رواية األصاغر عن األكابر: - 3

رواية التابعين "، و "اآلباءرواية األبناء عن  "، ومنها:  وأك رها وروداً   وهي األصل يف الرواية 

 .  "رواية أتباع التابعين عن التابعين"، و"عن الصحابة

 . "عمن هو دونه يف السن والطبقة راو رواية ال "وهي  رواية األكابر عن األصاغر: - 4

رواية  "،  "رواية الـشيخ عن تلميذه"وهي خالي األصـل يف الرواية وأقّلها ورودًا، ومنها:    

 ."رواية الصحابة عن التابعين"، و"اآلباء عن األبناء

 

ــابــــرِ   ق  ابممممِ وسمممممممَ  (56) األكــ ــُة   روايــ

 

ــاغــــرِ   ق  و حمممِ  األصـــــ  روايــــُة 

 

   . "ما بين وفاتيهما  دَ باعَ أن يشِ  يف الرواية عن شيخ اثنان تَ "هو  السابق والالحق:  - 5

 وهي مبنية على رواية األكابر عن األصاغر، وصورهتا كالتالي:

،  الكبير  حدي ًا، ثم يموت الشيخالصغار    الرواة عن أحد    "السابق"أن يرو  شيخ كبير وهو  

،  "الالحق "صغير يف السن وهو  آخر  يف السن يسمع منه طالب  الصغير    الراو وبعد أن يكر  
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طويالً ثم يموت بعدها، فيبعد تاريخ ما بين وفاة السابق والالحق، فقد يظن   "الالحق"ويعيش  

 وجود سق  يف إسناد الالحق. 

 

 الممممممممُمْهمَمُل توافُق األســـــماِء ذاَ   (57)
 

يُ  ِه   ُل ُز الُمْجمـَ مـاوبـاْختصـــــاصـــــِ
 

 

أن يرو  الراو  عن شخصين متفقين يف االسم فق ، أو مع اسم األب أو مع  "هو    ل: مَ هْ المُ 

منهما  بما يخا كل واحد  يتميزا  النسبة، ولم  أو مع  الجد،    "عن سفيان"كقولهم:    ، "اسم 

 م الً، فيشِ  بين ال ور  وابن عيينة.  

ضّر اإلهمال  فًا  وإن كان أحدهما ضعي   ، اإلهمال  والحكم يف ذلك: أنه إذا كانا ثقتين لم يضرّ 

 لم يصّح الحديث.  و

ال اين،  يضّر اإلهمال  وكذا   برواية  برواية أحدهما، ومنقطعًا  الحديث متصالً  فيضّر  إذا كان 

 يصّح الحديث.  الاإلهمال و 

ح رل ، أما المهمل فقد ُص الراو   اسمفيه  ذكر  أن المبهم لم يُ   :"المبهم"و  "المهمل "والفرق بين  

 لكن التبس بغيره.  الراو  باسمفيه 

 

المم ممديممَ   (58)   ْ نسمممممِ تــردِد   وممم  َ  ذا 
 

ْه ، ال جزـمًا ويف الجزِم اْرُدِد   ـفاقبـل
 

 

 َمْرِويَّه:  ، وهو إذا روا عن شيخ حدي ًا فجحد الشيُخ "من حّدث ونسي"حكم 

 وللمسألة صورتان هما:

منهما    -أ واحد  يف  ذلك  يقدح  وال  الحديث،  ذلك  ُردَّ  الجزم،  سبيل  على  جحده  كان  إن 

 للتعارض بين قوليهما.  

الجمهور،    -ب عند  األصّح  يف  الحديث  ذلك  ُقبِل  االحتمال،  سبيل  على  كان جحده  وإن 

 . وهو الراو  عن الشيخ م للذاكر كْ مل الجحود على نسيان الشيخ، والحُ وُح 

 

ــة    (59) ف ــِ ــوافــقب يف صـــ ُل ت ْلسمممممَ  ُمسمممممَ
 

نَـ  ــف   حــال  ووصــ ــذا  يف  وا ك  ـقلـُ
 

 

يف  "هو    المسلسل:  أو  الراو   يف  إما  حالة  أو  على صفة  روايته  عند  إسناده  رجال  تتابع  ما 

 . "الرواية
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   : وينقسم ذلك إلى

صفةً   - أ يكون  والتحمل:    ما  أو  "بسمعت "كالمسلسل  للرواية  أو  "بحدثنا "،  ،  "بأخرنا "، 

 "أو
ِ
 . "فالن بأخرنا واهلل

صفةً   -ب يكون  ما  حالةً   وإلى  أو  بقوله:  لهم:    للرواة  أحبك"كالمسلسل  أو"إين    بفعله  ، 

 .  "العّد باليد"، أو "تشبيك اليدك"

 . "ييندنالم"، أو "الفقهاء"، أو "الحّفاظ"، أو "بالمحمدين"وكالمسلسل 

 السماع.ومن فوائده زيادة الضب ، وأفضله ما دل على اتصال 

 

(60) 

(61) 

المتم مممملِ  جــازةْ   طمرا مُق   الــــــــــمـُ

     مممممُ مممماِو   
كمممما ممممِ  المُ إعممممْ   مممممُ

 

 فممااجمماز ْ   الم َمْرُ  و  سممممممماعمُ مما

ة  َوصمممممممِ   تــــمــــامُ ا     ِوجممممَ    مممم 
 

 

 مانية، وهي:  طرق التحمل ث 

،  "الكتابة"، و "المناولة"، و"اإلجازة"، و"القراءة على الشيخ"، و"السماع من لفظ الشيخ"

 كالتالي:  بياهنا . و"جادةالوِ "، و"ةالوصيّ "، و"اإلعالم"و

 . "والطالب يسمع  أن يقرأ الشيُخ " و السماع من الشيخ: وه  - 1

 . "حدثني "و "حدثنا "ثم  "سمعت" عند الرواية هبا أن يقول:أرفع العبارات 

 . "، والشيخ يسمعأن يقرأ الطالُب "القراءة على الشيخ: وهي   - 2

 . ، ونحوها "ُقرئ عليه وأنا أسمع"، أو "قرأت على فالن": يف الرواية هبا  يقولو

 .  "أو كتابة  اإلذن بالرواية، لفظًا"اإلجازة: وهي  - 3

أخرين  "، أو "إجازةحدثني فالن "، أو "أجازنا فالن"أو   "أجازين "ويقول يف الرواية هبا: 

 ، ونحوها. "إجازة

 .  "روايتي عن فالن هإلى الطالب كتابه، ويقول له: هذ  أن يدفع الشيُخ "ناولة: وهي المُ  - 4

 وقد تقرن باإلجازة فتصح الرواية هبا، واختلفوا يف المجردة عن اإلجازة. 

  "ناولني فالن"، أو "اإلجازةناولني مع "، أو "ناولني وأجازين فالن"ويقول يف الرواية هبا: 

 فق  عند من يجيز المناولة المجردة من اإلجازة. 
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 . "أمرهبمسموعه لحاضر، أو غائب، بخطه أو   أن يكتب الشيُخ "بة: وهي تَ ا كمُ ال - 5

 وقد تقرن باإلجازة فتصح الرواية هبا، واختلفوا يف المجردة عن اإلجازة. 

هبا:   الرواية  يف  فالن  "ويقول  إلى  أو  "كتب  فالن"،  أو  "كاتبني  بالمكاتبة  "،  فالن  حدثني 

 ، ونحوها. "أخرين بالمكاتبة واإلجازة"، أو "واإلجازة

   . "أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فالن  الطالَب   أن يخر الشيُخ "  و اإلعالم: وه   - 6

 وقد تقرن باإلجازة فتصح الرواية هبا، واختلفوا يف المجردة عن اإلجازة.  

  ،"أخرين باإلعالم، أو ""حدثني فالن باإلعالم"أو  ،"أعلمني فالن  "رواية هبا: ويقول يف ال 

 ونحو ذلك. 

 . "عند موته، أو سفره لشخا بكتاب من مروياته أن يوصي الشيُخ "ة: وهي الوصيّ  - 7

 وقد تقرن باإلجازة فتصح الرواية هبا، واختلفوا يف المجردة عن اإلجازة.  

،  " حدثني بالوصية " ، أو "أوصى لي فالن"ويقول يف الرواية هبا عند من يصحح الرواية هبا:  

 ، ونحوها."أخرين بالوصية "أو 

 ذلك الطالب خ ّ يعري  و شيخ يرويها،    أحاديث بخ ّ   أن يجد الطالُب "وهي    الِوَجاَدة:  - 8

   . "الشيخ

 وهي من قبل المنقطع، وقد تقرن باإلجازة وذلك أقوا. 

الرواية هبا:   يف كتاب فالن بخطه حدثنا  "أو    ،" قرأت بخ  فالن" أو  ،  "وجدت"ويقول يف 

  ا. ، ونحوه"فالن

 

(62) 

(63) 

تمم   مممُ مممُ ق   ِجســــــمــهِ   ق  رِ تممَ فممْ فممِ  يف 

بــا ركــَّ مــُ هــمــا  نــْ
مــِ يــكــوُن   ومــا 

 

تملِم     ــــــــــهِ   مُمْت ملِم   مُمخمْ مـِ ــْ َرســ  يف 

ابممِ ُ  َتشمممممَ ا   فممالمممُ ــِ ب ُركـل إْذ  ُه  ــُ م  اســـــْ
 

 

 وهذه ثالثة أنواع: 

أن تتفق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم، فصاعدًا خطًّا ولفًظا،  "هو  ق:رِ تَ فْ ق والمُ فِ تَّ المُ  - 1

 . "أسماؤهم ونسبتهم  "، أو"أسماؤهم وكناهم"، وكذلك أن تتفق  "وتختلف أشخاصهم

 ستة أشخاص اشِكوا يف هذا االسم.  "الخليل بن أحمد"م اله: 
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 أربعة أشخاص.  "أحمد بن جعفر بن حمدان"و

أن تتفق األسماء أو األلقاب أو الكنى أو األنساب خطًّا،  "هو   ف:لِ تَ خْ ف والمُ لِ تَ ؤْ المُ  - 2

 . "وتختلف لفًظا 

م"و "َساَلم "م اله:  ر"و  "مِْسَور". و"ُعَقيل"و "َعِقيل". و"َسالَّ  .  "ُمَسوَّ

أن تتفق أسماء الرواة لفًظا وخطًّا، وتختلف أسماء اآلباء لفًظا ال خطًّا، أو  "هو  ه: ابِ َش المتَ  - 3

 ."بالعكس

ُسَريج بن  "و "ُشَريح بن النعمان". و"محمد بن َعقيل"، و"محمد بن ُعقيل"له: م ا 

 .  "النعمان

 . "محمد بن ُجبير"و  "محمد بن ُحنَين"وقد يحصل االتفاق إال يف حري أو حرفين، م ل:  -

األسود بن  "أو يحصل االتفاق يف االسم، واسم األب، لكن مع التقديم والتأخير م ل:  -

 .  "ن األسوديزيد ب"و "يزيد

 . "أيوب بن َيَسار "و  "أيوب بن َسيَّار"وقد يكون التقديم والتأخير يف بعض الحروي، م ل:    -

 

(64) 

(65) 

(66) 

الَوَرى"  الت ممديمملِ   مرا ممُ    "أوثُق 

 مِْن بعـِدهـا تليهـا  "ممممممممة  قَ ثممممممممِ "و

صممممُد "ثم    "وُق إن يكْ  بم  َ َلطْ ال
 

ــَمْن َدرا  "َ كراُرها"مِْن بعِدها   لــــــ

صممممُد "ثم   ا  "ل َ  بم    "  "وُق ال  فيـه

طْ ال"معَ  "صمال   ""بشم    "كذا   "وسمَ
 

 ألفاظ التعديل على مراتب هي:  

 . "تكأوثق النا ، وأثبت النا ، وإليه المنتهى يف الت ّب ": "أفعل"ما أتى بصيغة   - 1

 . "ك قة ثْبت، وثْبت حّجة، وثقة ثقة"تكرار الصفة:   - 2

 . "ومتقنك قة، وثْبت،  "إفراد ال قة:  - 3

 . "كصدوق، وال بأ  به، وليس به بأ  "ر عن ال قة قليالً:  ُص من قَ   - 4

وصدوق إن شاء اهلل، وأرجو أن ليس   إلى الصدق ما هو، كَمَحلُّه الصدق، و"ما دون ذلك  - 5

 .  "ووس ، وشيخ، وصالح الحديث، ومقاِرب الحديث شيخ وس ، به بأ ، و
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(67) 

(68) 

(69) 

المتمجمريمِ   لِممممممممم م ُ "  ممرا ممُ    "فم ممِ  

ــ  "ُح ال مديمِ  ُمطَّرَ "  " مال   "فــــــ

ا   " ا   "وْ ا  "    اُ  "ْو ا "وضمم   " ج 
 

م   ر  "  " م م   ضممممَ "ـث كـونُ   "ممُ مكمَ  ـي

ــ  "ُ  ال مديمِ  ذاهمِ "و  "ُمت همْ "فــــــ

الوا  "ر    "و  "فم  م ُ  ال ما ِ "  ـق
 

 

 ألفاظ الجرح على مراتب هي:  

مقال، وليس بذا ، وليس بالقو ، وليس  فيه َضْعف، وفيه لين، ويف حدي ه َضْعف، وفيه  "  - 1

،  "ي وُتنِْكر بالمتين، وليس بحّجة، وليس بعمدة، وليس بالمرضي، وغيره أوثق منه، وَتْعرِ 

 . "، أما من البخار  فهي ضعف شديد وسكتوا عنه، وفيه نظر من غير البخار  "

، وضّعفوه، وال ُيْحَتجُّ " - 2
 . "به  ضعيف، ومنكر الحديث، وواه 

ًا، وواه  بمرة، وتالف، وُمّطَرح الحديث، ومردود الحديث، وال يكتب  ضعيف جد" - 3

 .  "حدي ه

متهم بالكذب، ومِو  الحديث، وذاهب الحديث، ويسرق الحديث، وساق ، وهالك، وال  "  - 4

 . "وسكتوا عنه، وفيه نظر من البخار  "،  "ُيعتر به 

 . "حدي ًا  عَ ال، ووَض اع، ودّج كّذاب، ووّض " - 5

 ."النا ، إليه المنتهى يف الوضع، وركن الكذبأكذب " -6

 

(70) 

(71) 

ــوا األحكاَم من    َعد   َقو وَقبُِلـــــ

عملمى  م ممديملمم ِ  رَح  المجمَ وا  ممُ  وقممد 
 

ْ  والجرُح ف مْ  لم يُ    قـْد ُروِ    مد 

يــلــهِ  بــقــِ عــاري   مــن  رًا  فســــــَّ  مــُ
 

 

 وهنا مسائل: 

ل والجارح ما يلي:   )أ( يشِا يف الُمعدل

 عداًل ورعًا. أن يكون  - 1

   . عارفًا بأسباب الجرح والتعديل - 2

 يقظًا غير مغّفل لئال يغِ بظاهر حال الراو .   - 3

 )ب( واألصل يف التعديل قبوله مبهمًا من غير تفسير. 

 أما الجرح ففيه تفصيل:  
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على   ،ل جرحه مجمالً إذا صدر من إمام عاري بِ عن التعديل قُ   المجروح  فإن خال الراو   -

الحافظ ابن حجر، وعلله بأنه إذا خال الراو  عن التعديل فهو يف حّيز المجهول،  ما رّجحه  

 . وإعمال قول الجارح أولى من إهماله 

 وإن كان الراو  قد وّثقه أحد األئمة فال يقبل جرحه إال مفسرًا.   -

 

األحموا ِ  (72) ــَ   مم مرفممُة  اـلنســـ ــا   ُب ـمـنه
 

ــَ  اـلـلق مَّ  ثـُ ــُم  اـلـكـنى واالســ ــذا   ُب ك
 

 

 المهم معرفة أحوال الرواة وهي ك يرة ومتنوعة. من 

يف   ابن حجر  الحافظ  الفكر"قال  ومواليدهم،  "نخبة  الرواة،  طبقات  معرفة  المهم:  )ومن   :

 ووفياهتم، وبلداهنم، وأحوالهم تعديالً وتجريحًا وجهالًة. ... 

اختلف يف كنيته،  ، ومن اسمه كنيته، ومن  ينَ ، وأسماء المكنَّينَ ومن المهم معرفة كنى المسمَّ 

  ة أ  من وافق اسمه كني  ،ومن ك رت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، أو بالعكس

أبيه، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق  

اتف ومن  واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدًا،  اسمه  اتفق  أو  أبيه وجده،  واسم  اسم  اسمه  ق 

 شيخه والراو  عنه. 

دة، واأللقاب،  هبا إال واحد، والكنى المجرّ   سمَّ دة والمفردة التي لم يُ ومعرفة األسماء المجرّ 

 واألنساب. ... 

المَ  بالرّق ومعرفة  أسفل،  ومن  أعلى،  من  بالحِ والي  أو  باإل  ، فلْ ،  اإلخوة  أو  ومعرفة  سالم، 

 .  واألخوات(. انتهى كالم ابن حجر

 

َب مْن   ْتِ  للكُ   مْ هُ   فُ صمْ  َ  (73)  ى وَ رَ حـسْ
 

َب   ــَ  وَمْن ـحاَز َحَوا  الِفقم ِ أو حســ
 

 

 ومن المهم معرفة طرق التصنيف عند العلماء، التي من أهمها ما يلي:  

ذكر تحت  فة بحسب أسماء الرواة من الصحابة، بحيث يُ المصنّ الكتب  وهي    :"المسانيد")أ(  

 . ، مع ذكر أسانيد األحاديثالتي رواها ترجمة كل صحابي عددًا من األحاديث 
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الفقهية وغيرها ")ب(   الحديثالمصنّ الكتب  وهي    :"األبواب  ،  وفقهه  فة بحسب موضوع 

مذكورة بأسانيدها.  ذكر تحت كل كتاب أبواب تشتمل على األحاديث المناسبة لها،  بحيث يُ 

 وهي أنواع ك يرة منها:  

 وجامع الِمذ . كالجامع الصحيح للبخار ، ومسلم،  : "الجوامع"-

 . ، والدارميكسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه :"السنن"و -

 كموطأ اإلمام مالك.  : "آتالموط"و -

 كمصنّف عبدالرزاق، وابن أبي شيبة. :"المصنّفات"و -

 

هِ  (74) ســــــالمــِ مــْع  اهللِ  صــــــالُة   ثــم 
 

هِ  امـِ ِب يف خـت  على النبْي والصــــحـْ
 

 

ينتهي   المختصر على  "وهنا  الفكر الشرح  تقبل اهلل من كاتبها "الجواهر والدرر نظم نخبة   ،

 وقارئها، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 فهر  الموضوعا  

 رقم الصف ة  الموضو  

 المقّدمة 

 المنظومة

 ء هذا العلمأسما 

 فيه أول َمن صنَّف

 تواترِ مالطرق وصوله إلينا: 

 وأقسامه حاداآل

 الغريبأنواع 

 َصحيحالحديث ال

 تفاوت رتب الصحيح

 الحسنالحديث 

 الضعيف  الحديث

 الصحيح لغيره

 حسن لغيرهال

 الحسن الصحيح 

 ال ينْجر الضعيف الذ 

 زيادة ال قات

 والمنكر والمعروي ،الشاذ والمحفوظ

 د واالعتبارهالمتابعة والشا 

 ومختلف الحديث الُمْحكم 

 السق  يف اإلسناد 

 يف الراو الطعن 

 والمِو  والمنكر موضوعال

 المعلل

 والمقلوب مدَرجال

 والتحريف التصحيف

 اختصار الحديث والرواية بالمعنى

 د ينا سيف متصل األمزيد ال

 المبهم 

 ومجهول الحالالعين  مجهول
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 مراتب الجرح
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