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ونعوذ باهلل من رشور  نحمده ونستعينه ونستغفره، احلمد اهلل،

مضل لُه ومن ُيضلل فال  اهلل فال من هيده أنفسنا ومن سيئات أعاملنا،

وأشهد أن  رشيك لُه، ال اهلل وحده الإله إن ال أ وأشهد، لهُ  يهاد

 .حممدًا عبدُه ورسولهُ 

  :أما بعد

وأرشف العلوم بعد  وم،ن رشف العلم برشف املعلأومن املعلوم 

والتحقيق علم السنة  ن العظيم وأعالها وأحقها بالبحثآالقر

ن ومبينُة لُه ودالة عليه ومفصلة آهي موضحة للقر يالنبوية الت

 .ليهإملجملة وحالة ملشكله وهادية 

صطالح التضاح إال بتحقيق علم االوال يتضح هذا العلم غاية ا

 فال ىل سبيله،إد ـرشــيل املـدلـيلة والـلـنة عىل حتـيـذي هو اآللة املعـال
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 .ليه إال من طريقهإليه إال بتحقيقه وال سبيل إوصول 

لة العلوم الرشعية آكتساب او والعلوم الرشعية أفضل الطريق،

علوم احلديث و )كـة لنيل العلوم عىل الشكل الصحيح خري وسيل

ت فيها فهذه رسالة خمترصة وقد مجع ،(...ن وأصول الفقهآعلم القر

مجلة مفيدة تشتمل املهم يف علم مصطلح احلديث عىل شكل 

كثر من أعىل  يحتتو األسئلة واألجوبة لتكون أقرب لفهم القاريء،

ليها إسؤال وجواب يف املواضيع األساسية املهمة التى حيتاج  ةمائ

 .طالب العلم من التعريفات و التقسيامت التى تتعلق بشأن املوضوع

ىل إومل أتطرق ( التعديلح واجلر)هناية  هاتوبلغت يف كتاب

 .ليها يف هذا الزمانإاملواضيع األخرى لعدم أمهية حاجة الطالب 

 ستوعب زبدة البحث وأناوأردت أن أمجع ما كتب ملخصًا، و

 تدور عليها أغلبية الدروس يكزية املواضيع واألسئلة التأحيط بمر

 .واملحارضات واجللسات العلمية
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ن قدمُت خدمة علمية متواضعة يف هذا أد وأمتنى هبذا اجله

وإن كنت لقرص باعي وقلة  الشأن وأديت حقها عىل وجه صحيح،

إطالعي لست من هذا الشأن ولكني أحببُت أن أقتطف من ثامر ما 

فمن تشبه بقوم » وأقفو أثرهم تشبهًا هبم، نقل من كتبهمغرسوا وأ

 تعاىل أن عنهم مجيعًا وأسأل اهلل فرمحهم اهلل وريض ،«فهو منهم

 .جيعل أعملنا كلها صاحلة ولوجهه خالصة أنه سميع املجيب

 نيِعاِبالَتَو ِهِبْحوَص لى آلِهَعَو ٍدَمَحا ُمنَِديِّلى َسَع َملََّسى اهلل َولََّصَو

 

                                                  

 أمحد مال فائق سعيد                                                       
                                                                             01  /  /0101 هـ 

 العراق  -السليامنية                                                                             

 م 0111/  3/  06                                             
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 ىل كم قسم ينقسم اخلرب؟إ: 1س

 :ىل ثالثة أقسامإينقسم  :اْلَجَواُب

 .اخلرب املقبول .1

 .اخلرب املردود .2

 .اخلرب املشرتك بني املقبول واملردود .3

 

 لينا؟إوصوله  بإعتبار ىل كم قسم ينقسم اخلربإ: 2س

 :ىل قسمنيإينقسم  :اُبَوَجاْل

 .املتواتر .1

 .حادآلا .2

 

 .عرف اخلرب املتواتر اصطالحا  : 3س

 ؤهمـواطـادة تـعـالت الـر أحـثيـدد كـرواه ع اــوهو م :َجَواُبــاْل
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وجيب أن يوجد هذه الرشوط األربعة يف  ،وتوافقهم عىل الكذب

 :خرب املتواتر

 .العدد الكثري يرويه .1

 .ن توجد هذه الكثرة يف مجيع الطبقاتأ .2

 .ذبأن حتيل عليهم عادة تواطؤهم عىل الك .3

 رأينا، سمعنا، :كقوهلم احلس خربهم مستند يكون وان .4

 .ملسنا

 

 كم عدد الرواة املتواتر عند عند العلامء؟: 4س

حد يف عدد الرواة  أنه ال والصحيح من األقوال :اْلَجَواُب

املتواتر ألن العربة بام يقع و يطمئن يف نفس السامع من صدق 

وطي وأمحد حممد شاكر قاله احلافظ ابن حجر والسي هذا ما املخرب،

 .ليه األلباين وتلميذه عيل احلسنإبن تيمية وأشار او
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 هو حكم حديث املتواتر؟ ما: 5س

احلديث املتواتر يفيد العلم الرضوري اليقيني من غري  :اْلَجَواُب

حيصل  ابن حجر عىل من قال يفيد العلم النظري ألنه ال رد   و نظر،

 .ال ملن فيه أهلية النظرإ

 كم قسم ينقسم اخلرب املتواتر؟ ىلإ: 6س

 :ىل قسمنيإينقسم  :اْلَجَواُب

 .فظيلاملتواتر ال .1

تواتر ىل املإوإذا أطلق لفظ املتواتر ينرصف  املتواتر املعنوي، .2

وهذا يكون متواتر اللفظ واملعنى وهو قليل يف )اللفظي 

 (.احلديث

 .حادآلف خرب اعر  : 7س

 .ترمل جيمع رشوط املتوا وهو ما :اْلَجَواُب
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 هو حكم حديث اآلحاد؟ ما: 8س

ذا توافرت فيه رشوط القبول العلم إحاد آلن خرب اأ :اْلَجَواُب

اليقيني عند داود الظاهري والكرابييس وابن حزم وابن الصالح 

وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وجيب العلم والعمل به دون 

 .التفريق بني مسائل الدين

رجحه أنه يفيد العلم الظني،  وذهب املذاهب األربعة والنووي

ذا توافرت فيه رشوط إن الظن الراجح كاٍف لوجوب العمل به أو

مجاع أهل العلم إالصحة بإمجاع أهل العلم وأشار ابن تيمية رمحه اهلل 

 .عىل قبوله كاٍف لوجوب العمل به

 

 ىل عدد طرقه؟إىل كم قسم اآلحاد بالنسبة إ: 9س

 :امىل ثالثة أقسإينقسم  :اْلَجَواُب

 .املشهور .1
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 .العزيز .2

 .الغريب .3

 

 .أقسام اآلحاد تعريفا  اصطالحيا   فعر  : 11س

 :اْلَجَواُب

وهو  مل يبلغ حد التواتر، كثر ماأرواه ثالثة ف ما :املشهور .1

ن احلنفية إاملستفيض عىل رأي مجاعة من الفقهاء و

 واألصولني جيعلون املشهور قسام بني املتواتر واآلحاد،

فكل ) صطالحيإلصطالحي وغري االااملشهور يطلق عىل 

 (.متواتر مشهور وال عكس

ل رواته عىل اثنني والعربة بأقل عدد السند ن ال يقأ :العزيز .2

 .حيكم عليه

ينفرد بروايته راٍو واحد عمن جيمع حديثه  وهو ما :الغريب .3

 .من األئمة احلفاظ جلاللته و وثوقه كالزهري وقتادة
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 .ءعند كثري من العلام( الفرد) وُيسمى

 :ىل قسمنيإوينقسم الغريب 

كان الغرابة من  وهو ما :الغريب املطلق أو الفرد املطلق .1

 .أصل سنده أي طرفه الذي فيه الصحايب

وهو ما كانت الغرابة يف أثناء  :الغريب النسبي أو الفرد املقيد .2

 .سنده

 ،كثر ما بطلقونه عىل الفرد املطلقأفالفرد  :قال ابن حجر

 .ه عىل الفرد النسبيكثر يطلقونأوالغريب 

كام سنذكر يف  وتزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو شاهد،

 .املتابعات والشواهد

نواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب أهناك 

 .النسبي ألن الغرابة فيها ليست مطلقة
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 :وهذه األنواع

 .تفرد ثقة برواية احلديث .1

 .مام أو حافظإقيد ب تفرد راوي معني وهو ما .2

 .تفرد أهل البلد أو عن أهل البلد اآلخر .3

والغربة تكون يف املتن والسند معًا وتكون يف  :قال أمحد شاكر

تكون بزيادة يف املتن أو  وقد السند وحده وقد تكون بأصل احلديث

ولكن ابن  ،السند وال تكون الغرابة يف املتن وحده دون السند

والغريب  «...ام األعامل بالنياتإن» خري بحديثاألب الصالح أقر  

شتغال به أمحد ومالك بن أنس النكر اأعامته من غري الصحيح و

ومن طلب غريب احلديث : )يوسف بوأوغريهم ولذلك قال 

 (.كذب

 

 .د أقسام اخلرب املقبولعد  : 11س

 :ىل قسمني رئيسينيإينقسم اخلرب املقبول  :اْلَجَواُب
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 .الصحيح .1

 .احلسن .2

 .ىل لذاته ولغريهإوكل منهام ينقسم 

 

 .الصحيح وعدد رشوطه يف التعريف فعر  : 12س

 ف  علامء املتقدمني ومنهم اخلطايب أن احلديثر  ـع   :اْلَجَواُب

 :الصحيح

نُدهت  اما  .1 ُته صل  س  ْقل   .وُعِدل ت ن 

ف علامء املتأخرين ر   :إن احلديث الصحيح وع 

نُدهاما  .2 نتهاه من ىل مإالضابط عن مثله  بنقل العدل تصل  س 

 (.اخلفية أو القادحة)ة غري شذوذ وال ِعل  

يسمى  هذا هو الصحيح لذاته أي خيرج ما :قال ابن حجر

 .صحيحًا بأمٍر خارج عنه

 :ثالثة يف السند واثنان يف املتن ،ورشوطه مخسة
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 (رشوط السند)

 صلـرج باملتـوط خيـقـناده من سـسإسلم  ما :سندـال الـصـات .1

 (.سواملعضل و املنقطع واملدل   املعلق واملرسل) مخسة

 .أي تام الضبط الصدر والكتابة :ضبط الرواة .2

 وهو ما. (الدنيا ،الوسطى ،العليا) :والضبط ثالث درجات •

 ( ....الط و الغفلة تخالاحلفظ و االغلط و ءسو)سلم من

كثري و وفاحش الغلط، الواهم،: )و خيرج بالضابط مخسة

 (.يسء احلفظو ،كثري املخالفة للثقاتو ،الغفلة

أي كل رواته أن يكون مسلاًم بالغًا عاقاًل غري  :عدالة الرواة .3

 الكاذب،) :اسق وغري خمروم املروءة وخيرج بالعدل مخسةـف

 (.والفاسق بمكفر وغريه واملبتدع واملجهول املهتم به،

 (تنرشوط امل)

 .أي خمالفة الثقة ملن هو أو ثق منه :عدم الشذوذ .4
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سبب : والعلة) .حلديث معلوالً أي اليكون ا :عدم العلة .5

والِعلة تكون قادحة  (.غامض خفي ُيقدح يف صحة احلديث

واخلارج يف الشذوذ والعلة داخل فيام خرج . وغري قادحة

بالضبط فاخلارج باألول يدخل يف الوهم واخلارج بالثاين 

 (.يدخل يف املخالفة

 :حوقال احلاكم وأبو عيل اجلبائي من املعتزلة يف احلديث الصحي

ان كأنام هو الرشط السادس وليس سنادإأي له  (عزيزاً )أن يكون 

 .هذا بصحيح

واحلديث الصحيح يفيد العلم القطعي اليقيني بإمجاع أهل 

 .به من األصولني و الفقهاء يعتد   نْ احلديث وم  
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رجاله رجال )أو  (رجاله ثقات)هل كلمة : 13س

 تصحيح للحديث؟ (الصحيح

 :من التصحيح وال التحسني ألموروهذا ليس  :اْلَجَواُب

وهذا يعني أنه توفر فيه رشط العدالة والضبط فقط دون  .1

 .الرشوط األخرى

ثقة إال ريته من فيه جمهول العني أو العدالة وليس بكثأويف  .2

 .لنيهعند املتسا

 وقد يكون طعن فيه غريه من األئمة وخرج من ذلك  ما .3

 ادًا به الذكر صاحب الصحيحني متابعة أو تعليقًا استشه

 .حيتج به عند التفرد

كثر رجاله رجال أوهذا العنوان يفيد التغليب ال العموم أي  .4

رجاله رجال ) وهلذا فإن قوهلم .الصحيح وليس كلهم
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 (اسناده صحيح) يساوي كلمة ال (الثقات)أو  (الصحيح

 .ليه لتيرس ذلك عليهمإإنام يلجأون 

ة أو احلسن عىل حاحلكم بالص: وحتى قال ابن الصالح رمحه اهلل

ذ قد يكون شاذًا أو إيلزم منه احلكم بذلك عىل املتن  اإلسناد ال

 .معالً 

 

 .ف احلديث احلسنعر  : 14س

تصل سنده اهو ما  :فه قال ابن حجريتعر نْ والصحيح مِ  :اْلَجَواُب

ف ضبطه عن مثله  ىل منتهاه من غري شذوذ وال إبنقل العدل الذي خ 

 .علة

احلسن كل حديث خال عن العلل ويف  :لولو قي :بن مجاعةاقال 

 تقانالسنده املتصل مستور له به شاهد أو مشهور قارص عن درجة ا

 .لكان أمجع ملا يف حدوده و أخرص
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 ح بكثرة طرقة؟هل احلديث احلسن ُيصح  : 15س

حيكم له بالصحة عند تعدد الطرق ألن بمحموعه قوة  :اْلَجَواُب

احلسن عن راوي الصحيح  جُترب القدر الذي قرص به ضبط راوي

 .قاله ابن حجر والسيوطي وباقي األئمة هذا ما

 

هل الضعف يف احلديث يزول بمجيئه من وجوه : 16س

 آخر؟

ليس كل ضعف يزول بمجيئه من  :قال ابن الصالح :اْلَجَواُب

 :ومن ذلك، وجوه بل ذلك يتفاوت

سوء احلفظ من الراوي مع كونه من أهل  :سوء احلفظ .1

نة حيكم له بالصحة عند تعدد الطرق فهذا الصدق والديا

قال ابن  ،ىل درجة احلسن أو الصحةإيزول الضعف ويرقي 

ومن ذلك إذا كان ضعفه ، (وبكثرة طرقه يصحح) حجر
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من حيث اإلرسال زال بنحو ذلك كام يف املرسل الذي 

بروايته من وجه  فيه ضعف قليل يزول ُيرسله إمام حافظ،

 .خرآ

ىل إىل احلسن بل يزداد ضعفًا إُيرقى  نه الأف :فسق الراوي .2

 .ضعف

 .فأنه يزداد ضعفاً : اهتامه بالكذب .3

 .الصحيحىل احلسن وإُيرقي  ال :احلديث الشاذ .4

يرويه غريهم حيقق  بحيث ال: املجروحني يف عدالتهم .5

 .التهمة و يؤيد الضعف

 

 ىل كم قسم ينقسم املتابعة؟إ: 17س

 :ىل ثالثة أنواعإينقسم  :اْلَجَواُب

 .ىل درجة الصحيحإفهذا يرتقي به املتابع  :همثل .1

 .ىل درجة الصحيحإهذا يرتقي به املتابع  :فوقه .2
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 .ال يرتقي بل يزداد ضعفاً  :دونه .3

ن حصلت للراوي نفسه فهي تامة إ ...املتابعة: وقال ابن حجر

 .هي القارصة و يستفاد منها التويةن حصلت لشيخه فمن فوقه فإو

 

 احلسن مقبولة؟هل زيادة راوي الصحيح و: 18س

 :اْلَجَواُب

 مل تقع منافية ملن هو زيادة راوهيام مقبولة ما: قال ابن حجر .1

ديث ألهنا يف حكم ح أو ثق منه ممن مل يذكر تلك الزيادة،

 .املستقل الذي ينفرد به الثقة

ن تكون منافية بحيث يلزم من قبوهلا رُد الرواية أما إو .2

بني معارضها بينهام و وحرجفهذه التى يقع امل األخرى،

 ،(الشاذ: )واملرجوح يقال له .جوحرفيقبل الراجح وُيرد امل

وهذا يقال . والرتجيح ملزيد ضبط أو كثرة عدد أو غري ذلك
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و  (املحفوظ)فالراجح يقال له ، له املخالفة بأرجح منه

 .والشاذ روايه ثقة، (الشاذ)مقابله يقال له

فالراجح يقال له  ن وقعت املخالفة مع الضعف،إ .3

 .ضعيفة فاملنكر رواي، (املنكر)ومقابله يقال له،(املعروف)

 

 (حسن اإلسناد) أو (صحيح اإلسناد) هل قوهلم: 19س

 تصحيح أو حتسني للحديث؟

هذا )دون قوهلم  (هذا حديث صحيح اإلسناد) قوهلم :اْلَجَواُب

دون قوهلم ( اإلسنادهذا حديث حسن )قوهلم و ،(حديث صحيح

لثقة رجاله  اإلسناديصح أو حيسن ألنه قد  (هذا حديث حسن)

 .دون املتن لشذوذ أو علة

ل لنا بتوفر رشوط تكف  ( اإلسنادحديث صحيح : )ذا قالإو

 .ل بباقي الرشوطومل يتكف  ( اإلتصال و العدالة و الضبط)الثالثة
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والذي الشك فيه أن اإلمام منهم اليعدل عن : )وقال ابن حجر

 (.ما ألمرٍ  الإسناد إلىل قوله صحيح اإقوله صحيح 

 

حديث حسن )ما معنى قول الرتمذي و غريه : 21س

 ؟(صحيح

فيه أنه حذف منه حرف الرتدد  غاية ما: قال ابن حجر :اْلَجَواُب

ألن اجلزم أقوى من  ...(حسن أو صحيح)ألنه حقه أن يقول 

 :واملعنى ،الرتدد

 .خر حسنآلسناد صحيح و ااسنادان فهذا يعني اإن كان له  .1

اد واحد فاملعنى حسن عند قوم صحيح عند سناإن كان له  .2

 .خرينآلا
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ىل اخلالف بني العلامء يف احلكم عىل إح ولكن يشري أو يرتج   .3

قاله ابن  ح لديه احلكم وهذا ماهذا احلديث أو مل يرتج  

 .حجر

 

 .عرف الصحيح لغريه واحلسن لغريه: 21س

 :اْلَجَواُب

ه عن ضبط تصل سنده بنقل عدل قل  ا وهو ما :الصحيح لغريه

كثر أخر مساٍو أو راجٍح أو بآالدرجة العليا للضبط وتوبع بطريق 

وهو احلديث احلسن لذاته إذا  ،كان غري شاذ وال ُمعل  من طريق و

 .ُجرب بجابر

وهو الضعيف إذا تعددت طرقه ومل يكن سبب  :احلسن لغريه

هو رواية املستور  :قال ابن حجر ،ضعفه فسق الراوي أو كذبه

 .عتضد بمعتبمراس ويسء احلفظ إذا واملرسل واملدل  

 :ىل احلسن بأمرينإوإن الضعيف يرتقي 
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كثر برشط أن يكون املتابعة بمثله أن يروي من طريق آخر فأ .1

 .أو أقوى منه

 ن يكون سبب ضعف احلديث إما سوء احلفظ أو انقطاع أوأ .2

 .جهالة يف رجاله

ام وإذا كان الضعف سبب الفسق فال يؤثر فيه موافقة غريه بل رب

ىل درجة املستور أو اليسء احلفظ إكثرت الطرق حتى أوصلته 

رتقى ابحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب حمتمل 

رتقائه فهو منحط عن درجة اىل درجة احلسن ومع إبمجموع ذلك 

 .احلسن لذاته

 

  اآلحاد؟ربما هي القرائن املحتف بخ: 22س

 :القرائن أنواع أشهرها :اْلَجَواُب

لتهام وتقدمهام يف متييز الصحيح ه الشيخان جلالما أخرج .1

 .وتلقي األمة لكتابيهام بالقبول
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إذا كانت له طرق متباينة ساملة كلها من ضعف : املشهور .2

 .الرواة والعلل

 .يكون غريباً  اخلرب املسلسل باألئمة احلفاظ املتقنني حيث ال .3

وحكم احلديث املحتف بالقرائن هو أرجح من أي خرب مقبول  •

 .خبار اآلحاد ويف وقت التعارض يقدم عىل غريهمن أ

 

 هو حكم خرب الواحد عند أهل البدع؟ ما: 23س

اخلرب الواحد يفيد ظنًا ال قطعًا عىل رأي أهل البدع و عىل  :اْلَجَواُب

 :ذلك يرتتب عليه هذه األمور عندهم

 .جواز وجود املعارض املساوي من غري النسخ .1

 .ال يعارض املتواتر بحال .2

 .األقوى من املتعارضنيترجيح  .3

 .دًا فيهدق مطر  ليس الص   .4

 .خالفتهملجيب ختطئة  ال .5
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 .ف املحكم وخمتلف احلديثعر  : 24س

 :اْلَجَواُب

وأكثر  هو احلديث املقبول الذي سلِم من معارضة مثله، :املحكم

احلاكم وابن حجر نوع من أنواع  وعد   األحاديث من هذا النوع،

 .احلديث

احلديث املقبول املعارض بمثله مع إمكان هو  :خمتلف احلديث

 .اجلمع بينهام

 

ماذا جيب عىل من وجد حديثني متعارضني : 25س

 مقبولني؟

 :جيب أن يتتبع املراحل اآلتية :اْلَجَواُب

ويكون اجلمع بتخريج : )بينهاماجلمع والتوفيق إذا أمكن  .1

عىل معناه أو  ارض عىل معنى وجعل املعارض باٍق عامل
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أو  أو عىل حالة، أو عىل شخص، عىل معنى، بحمل كل منها

أو بطرق  أو بتقييد املطلق، م،أو بتخصيص العا عىل موضع،

أو من التحريم إىل  أحدمها باآلخر من الوجوب إىل الندب،

الكراهة، باختالف الوقائع و تغاير األحوال وتباين 

 .نالقرائ

 .تعني الناسخ واملنسوخ بينهام .2

تعني ي :ت التى ذكرها العلامءالرتجيح بينهام حسب ترجيحا .3

ومنها ما يرجع إىل  يرجع إىل السند، الرتجيح بأمور منها ما

يرجع إىل أمر  ومنها ما يرجع إىل املدلول، املتن، ومنها ما

 .خارج

واملراد به  ،وهو ليس بحكم و إنام هو عدم حكم: التوقف .4

اء إنام هو توقف املعترب بالنسبة إليه يف احلالة الراهنة، ألن خف

ذلك إنام هو عليه يف تلك احلالة مع احتامل أن يظهر لغريه ما 
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أو يظهر له يف غري تلك احلالة أما كون نصني  خفي عليه،

ل ج عطل عن العمل بءيء منهام ألرشعيني متعارضني

ق التعارض فممنوع قطعًا، ألن نصوص الشارع يصد  

 .بهبعضها بعضًا ال يكذ  

 

 ما هو أوجه الرتجيح؟: 26س

 رتجيح كثرية كام نقله أمحد حممد شاكر يف رشحهـأوجه ال :َواُباْلَج

 :ليك بعضهاإبن الصالح واعىل مقدمة 

 .كثرة الرواة .1

 .تقن وأحفظاكون أحد الراويني  .2

 .عىل عدالته كون متفقاً  .3

 .كونه بالغًا حالة التحميل .4

 .كونه سامعة حديثًا واآلخر عرضاً  .5

 .كونه مبارشًا ملا رواه .6
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 .كونه صاحب القصة .7

 .كونه أحسن سياقاً  .8

 .كونه أقرب مكان .9

 .كثر مالزمة لشيخهأكونه  .11

 

 ف الناسخ و بم يعرف الناسخ من املنسوخ؟عر  : 27س

 :اْلَجَواُب

عبارة عن رفع الشارع حكاًم من أحكامه سابقًا بحكم  :النسخ

 :ف النسخ بأمورٍ ويعر  ، من أحكامه الحقاً 

 .الترصيح .1

 .جيزم به الصحايب ما .2

 .بمعرفة التأريخ .3

بداللة اإلمجاع فهو الينسخ بذاته ولكن أمجعوا عىل أن هناك  .4

 .ليناإخر ناسخًا له مل يصل آنصًا 
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 .د أسباب اخلرب املردودعد  : 28س

 :ىل سببني رئيسنيإأسباب رد اخلرب املردود يرجع  :اْلَجَواُب

ىل ضعف إاملردود بسبب سقط يف اإلسناد يؤدي هذا  .1

 .عيفبأقسام احلديث الض ويسمى، احلديث

ىل الوضع يف إ هذا يؤدي املردود بسبب طعن يف الراوي، .2

 .احلديث فيشمل أقسام املوضوع

 

ف احلديث الضعيف واذكر حكم روايته عر  : 29س

 .والعمل به

ُكل حديث  احلديث الضعيف،: )قال ابن حجر رمحه اهلل :اْلَجَواُب

 ،(مل جتتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من اإلعرتاض وأخرص

مل جيمع صفة احلسن بفقد رشط من  هو ما: )هم قالواوبعض

 (.رشوطه
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 :حكم رواية الضعيف

: أهل احلديث وغريهم قال العلامء من: ) رمحه اهلل قال النووي

أو فعل أو  ،اهلل  لإذا كان احلديث ضعيفًا ال يقال فيه قال رسو

أمر أو هني أو حكم أو روى أو قال أو أذكر فال يقال يف يشء من 

وإنام يقال روي أو ُنقل أو ُحكي أو ُيذكر أو  .صيغة اجلزمذلك ب

فصيغ اجلزم  يغ التمريض،صحُيكى أو ُيروى وما أشبه ذلك من 

وهذا  ...موضوعة للصحيح أو احلسن وصيغ التمريض ملا سوامها

اق حذ   ابه مجاهري أصحاب العلوم مطلقًا ماعد األدب أخل  

 (.نيثاملحد

أن يروي احلديث الضعيف  هللرمحه ا وهنى الشيخ األلباين

ن يذكر مفصاًل أن هذا أبل ( ونحوه ُروي  أو ُذكِر  : )شارة كقولهالبا

ث من حد  »   يدخل حتت وعيد الرسولال  احلديث ضعيف لئِ 

 ابن ماجةرواه . «اذبنيـكـهو أحد الـذب فـحديث ويرى أنه كـعني ب
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 .(3370)، والرتمذي (38)

شاراهتم حفظًا او نيثت املحدصطالحااولغلبة جهل املسلمني ب

احلديث  الضعف من بيان: قال أمحد شاكر ،لألمانة العلمية

 .الضعيف واجب عىل كل حال

 :حكم العمل باحلديث الضعيف

اختلف العلامء فيه والذي عليه العلامء أنه يستحب العمل به يف 

فضائل األعامل والرتغيب والرتهيب مامل يكن موضوعًا وأما 

ل واحلرام والبيع والنكاح والطالق غري ذلك فال األحكام كاحلال

 :ولكن برشوط الثالثة أوضحها احلافظ ابن حجر وهي يعمل فيها،

 .ف غري شديدأن يكون الضع .1

 .أن يندرج احلديث حتت أصل عام .2

 .أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته .3

 عمل باحلديثـاعدة الـق: الــوق v باينـشيخ األلـال ولكن رد  
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بل هي مقيدة ، (65-17مقدمة الرتغيب ص ): ست عىل إطالقهاالضعيف لي

 :بالقيد

 .احلديثي .1

 .الفقهي .2

جيب عىل أهل العلم واملعرفة باحلديث أن  :القيد احلديثي .1

 :يميزوا للناس شيئني

 .األحاديث الضعيفة من الصحيحة -�أ

 :واحلق أقول ،األحاديث الشديد الضعف من غريها -�ب

عن غريهم من له عناية تامة ن القليل من علامء احلديث فضاًل أ

بتميز األحاديث الضعيفة جدًا من غريها وال أعلم من له ختصص 

يف هذا املجال وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز احلديث احلسن 

 .من الصحيح
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وهذا القيد : أن يكون مندرجًا حتت أسل عام :القيد الفقهي .2

غري كاٍف ألن غالب البدع تندرج حتت أصل عام و واضح 

ثبات رشعيتها فال بد من الن احلديث الضعيف ال ينهض أ

أن يكون احلديث : تقييد ذلك بام هو أدق منه كأن يقال

فيه بغريه مما يصلح أن  الضعيف قد ثبتت رشعية العمل بام

ويف هذه احلالة يكون الترشيع  .يكون دلياًل رشعياً 

يف ذلك العمل بام . فيه زيادة ترغيب بالضعيف وغاية ما

النفس فيه، كمقادير الثواب والعقاب وكراهة تطمع 

عامل لألات بخالف التقدير والتحديد األعامل واملستحب

 .كالصفة املعينة أو قراءة معينة

ن العمل إذا علم أنه مرشوع بدليل أ: )v قال ابن تيمية

نه كذب جاز أن يكون أرشعي وروي يف فضله حديث اليعلم 

إنه جيوز أن جيعل الءيء واجبًا  الثواب حقًا ومل يقل أحد من األئمة
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 ،(أو مستحبًا  بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف األمجاع

كذلك ما عليه العلامء من العمل باحلديث الضعيف يف : )وقال

ستحباب باحلديث الذي الثبات اافضائل األعامل ليس معناه 

ال بدليل إستحباب حكم رشعي فال يثبت الالحيتج به فإن ا

 (.08/65) و (0/050)الفتاوى  جمموع(.رشعي

: وقال  األلباين عتصام،اليف ا v وهذا ما أيده الشاطبي

القول باجلواز بالرشطني سابقني نظري غري  أرى أن ولذلك فإين)

عميل بالنسبة إىل مجاهري الناس ألن من أين هلم متييز الضعيف من 

ع األمر جيوز فريج جيوز العمل به منه فقهيًا مما ال الضعيف جدًا وما

يعمل باحلديث الضعيف  أنه ال: v املالكي العريب إىل قول ابن

بن سيد الناس عن اوحكاه ) v مطلقًا وهو ظاهر قول ابن حبان

حيى بن معني والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم وابن حزم 

 .وهذا ما أنصح به عامة الناس (.كذلك أيضاً 
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من رأي  ضعيف احلديث عندنا أحُب : )vأما قول إمام أمحد 

 (.الرجال

راد بالضعيف عنده قسم ليس امل): v قال ابن القيم 

ومل يكن يقسم احلديث إىل الصحيح أو قسم من أقسام احلسن، 

صحيح وحسن وضعيف، بل إىل صحيح وضعيف، وللضعيف 

 .(08/010)يف الفتاوى  v  وكذلك قاله بن تيمية(. عنده مراتب

 

 .سامهموأق اإلسنادذكر أنواع السقط يف أ: 31س

يشمل راٍو أو أكثر عمدًا أو غري عمد  اإلسنادالسقط يف  :اْلَجَواُب

 :ىل نوعنيإمن أول اسناده أو وسطه أو آخره ويتنوع 

ىل أربعة أقسام حسب مكان إوينقسم  :السقط الظاهر .1

 :السقط أو عدد السقوط

 .املعلق -�أ

 .املرسل -�ب
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 .املعضل -�ت

 .املنفطع -�ث

 :ىل قسمنيإوينقسامن  :السقط اخلفي .2

 .سل  املد -�أ

 .املرسل اخلفي -�ب

 

ف املعلق واذكر حكمه وحكم املعلقات يف عر  : 31س

 .الصحيحني

 :v قال أمحد شاكر :اْلَجَواُب

حذف أول اسناده سواء كان املحذوف من  هو ما :املعلق

 .سناد مجيعهإلكثر ويشمل حذف اأواحدًا أو  اإلسناد

بن عباس أو قال عطاء أو اأو قال  قال رسول اهلل  :مثل

 .ىل من فوقه من غري تدليسإثه ويضيف ف من حد  حذ
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حديث املعلق ضعيف مردود لفقدان رشطًا من رشوط  :وحكمه

 .القبول وهو اتصال السند

 :وحكم املعلقات يف الصحيحني

( قال فالن)غة اجلزم نحو يفتارة يأيت بص:  v قال أمحد شاكر

تزم فيه  قائله يف كتاب الىلإته بصحيح ألنه جزم بنسـويعطى حكم ال

ر و حُيكى و ُيقال:)نحو  تارة يأيت بصيغة التمريضو ،الصحة  ،(يذك 

ة ولكن وروده أحد الصحيحني حصلله با فإذا جاء هذا مل حيكم

 بل ذكره هكذا ،جيعل له أصاًل فال حيكم عليه بالوهن الشديد

 .لغرض من األغراض

سناد اتلتزم الصحة بغري  يرويه أصحاب الكتب التى ال وأما ما

 .ال حيكم له بالصحة سواء أجاء بصيغة اجلزم أم جاء بغريها ف
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 ه يف قسم املردود؟ف املرسل وما سبب عد  ر  ع: 32س

 :اْلَجَواُب

التابعي وهو أن  سناده من بعداسقط من آخر  هو ما :املرسل

 .صغريًا أو كبريًا قال رسول اهلل يقول التابعي سواء كان 

 إن كل منقطع مرسل عىل أي :نيواملرسل عند الفقهاء واألصولي

 طلقـثر ما يـكأإن املرسل : )صالحـال ابن الـوق ،اعهـقطـناوجه كان 

 (.األقرب وهذا هو   رواه التابعي عن رسول اهلل عىل ما

 

 :املردود يف وسبب وجوده

اجلهل بحال الراوي املحذوف ألنه حيتمل أن يكون صحابيًا 

حيتمل أن يكون ضعيفًا وحيتمل  وحيتمل أن يكون تابعيًا وعىل الثاين

 وحيتمل أن يكون ثقًة، وعىل الثاين حيتمل أن يكون محل عىل صحايب

ستقراء الحتامل وباالعىل الثاين فيعود اأن يكون محل عن تابعي و

 .كثر ما وجد من رواية التابعي عن التابعيأفإىل ستة أو سبعة وهو 
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 حكم مرسل الصحا ي والتابعي ومراتب بني  : 33س

 .رسالإلا

املرسل : )v وويقال الن حكم مرسل الصحايب :اْلَجَواُب

 املذهب الصحيح املشهور الذي قطع به مجهور أصحابناـصحايب فـال

 (.ومجاهري أهل العلم أنه حجة

وقد اتفق املحدثون عىل أن مرسل : )vقال ابن حجر 

ممن تأخر عرصه منهم فال يعتد  الصحايب يف حكم املوصول إال شذ  

 .(فتهبمخال

مجاع عىل قبول إلوقد حكى بعضهم ا: )vكثري  قال ابن

 (.مراسيل الصحابة

نه حجة ألن الصحابة كلهم إاملرسل ف: )v وقال أمحد شاكر

نه إعدول ويبعد جدًا أن يروي الصحايب عن تابعي وإن حصل ف

 (.يبينه ويظهره
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كثر ما رواه الصحابة عن التابعني أبل ): v وقال السيوطي

 ،(مرفوعة بل ارسائيليات أو حكايات أو موقوفاتليس أحاديث 

 (.وهذا هو احلق: )وقال أمحد شاكر

إن مراسيل كبار التابعني حجة إن جاءت : )v قال الشافعي

ما يؤكدها كام قال البيهقي أي إذا أنضم " من وجه آخر ولو مرسلةً 

عتضد بقول صحايب أو أكثر العلامء أو كان اأو  "افعيشعن ال

ىل إسمي إال ثقة فحينئٍذ يكون مرسله حجة وال ينهض يُ  املرسل ال

 (.رتبة املتصل

سناد عن الثقات إلإذا صح ا)وقد روى البخاري عن احلميدي

ن مل يسم إىل رجل من الصحابة فهم حجة كمراسيل الصحابة وإ

وقال عيل ، مام أمحد مثل ذلكالونقل األثرم عن ا ،(ذلك الرجل

 من الصحابة قبل وإن قال سمعت رجالً  :إن قال) احلسن األثري

 ريـعي غـتابـقيد بام إذا كان الـأو ن: )باينـال األلــوق. (بلـقـمل ي "عن"
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 (.معروفًا بالتدليس ُقبِل  

وأما مراسيل غري كبار التابعني فال أعلم : )v وقال الشافعي

بلها واملشهور التسوية بني التابعني : )وقال ابن الصالح، (أحدًا ق 

ولكن حكى ابن عبدالرب عن ( املقنع)ه ابن امللقن يفدوأي   ،(أمجعني

: وقال العراقي (.ل صغار التابعني مرسالً ارسإ دُ أنه ال ُيع  ) بعضهم

كثر روايتهم عن التابعني ومل يلقوا من الصحابة إال الواحد أو أألن )

 (.ثننيالا

ثم  ،أعالها ما أرسله صحايب ثبت سامعه: ل مراتبيوللمراس

قن من تثم امل ،ثم املخرضم ،ط ومل يثبت سامعهصحايب له رؤية فق

كبار التابعني ويليها من كان يتحرى يف شيوخه كالشعبي وجماهد 

قال  .ودوهنا مراسيل من كان يأخد عن كل أحد كاحلسن البرصي

 ،مرسالت سعيد بن املسيب أصح املرسالت: )أمحد بن حنبل

 ت أضعفس هبا وليس يف املرسالأبراهيم النخعي ال باومرسالت 
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 (.من مرسالت احلسن وعطاء ابن أيب رباح

 :قوالأوجممل أقوال العلامء عىل ثالثة 

عند مجهور املحدثني وأصحاب األصول و  :ضعيف مردود .1

 .ل العني واحلالوالفقهاء ألن املروي عنه حمذوف جمه

يب حنيفة ومالك وأمحد إذا كان أعند  :صحيح حيتج به .2

ل إال  يُ  ل ثقة الامُلرِس  ثقة وأن سكوت الراوي عنه عن  رس 

لته اال وقد جزم بعدإمع عدالة الساكت وما سكت عنه 

 .لتهاكوته عنه كأخباره بعدفس

وهذِه  .هذا عند الشافعي و بعض أهل العلم :قبوله برشوط .3

ل وواحد يف  احلديث الرشوط أربعة ثالثة يف الراوي امُلرس 

ل والرشوط الثالثة  :امُلرس 

 .التابعنيأن يكون امُلرسل من كبار  -�أ

 .وإذا ُسمي ثقةُ  -�ب
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 .فاظ املأمونون مل خيالفوهُ وإذا شاركه احل -�ج

 :لرس  ث املُ يوالرشط يف احلد

 .ن يكون احلديث مسندًا من وجه آخرأ -�أ

 .أن يكون احلديث مرساًل عن غري املرسل األول -�ب

 .أن يكون احلديث يوافق قول الصحايب -�ج

 .كثر العلامءأوأن يفي بمقتضاه اجتهاد  -�د

زاد األصوليون أن يوافقه القياس أو : )v وقال السيوطي

 (.نكار أو عمل أهل العرص بهانتشار من غري ا

 

مام الشرتط ااما مثال املرسل املقبول عىل ما : 34س

ومن أكثر من تروي منهم املراسيل من  الشافعي ومن معه؟

 أهل البلدان؟

 عنالك عن زيد أسلم ـافعي عن مشـما رواه ال الهـثـم :َجَواُبـاْل



 األسئلة واألجوبة يف مصطلح احلديث وعلومه 011

 

18 

 

 .«هنى عن بيع اللحم باحليوان»: يد بن املسيب أن رسول اهلل سع

أن جزورا  نحرت عىل عهد أ ي بكر ريض » : وعن ابن عباس

 :فقال أبو بكر .أعطوين هبذه العناق :اهلل عنه فجاء رجل بعناق فقال

وكان القاسم بن حممد وابن املسيب وعروة بن  ،«يصلح هذا ال

قال  ،ن حُيرمون بيع اللحم باحليوانالزبري وأبو بكر بن عبدالرمح

 وهبذا نأخذ وال نعلم أحدًا من الصحابة خالف أبا بكر الصديق 

 .رسل ابن عندنا حسناو

كثر ما تروى أ)قال احلاكم يف علوم احلديث : مراسيل البلدان

املراسيل من أهل املدينة عن ابن املسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن 

عن احلسن ومن أهل الكوفة عن رصة ومن أهل الب أيب رباح،

ومن أهل مرص عن سعيد بن أيب هالل  يعبراهيم بن يزيد النخا

 (.ومن أهل الشام عن مكحول

 



 األسئلة واألجوبة يف مصطلح احلديث وعلومه 011

 

19 

 

ل واذكر نقطة العموم واخلصوص بني ف املعض  عر  : 35س

 .قاملعضل واملعل  

 :اْلَجَواُب

وإن كان  كثر عىل التوايلأاثنان ف سقط من اسناده هو ما :لاملعض  

ثنان قبلهام برشط أن اايب وتابعي أو التابعي وتابعه أو السقوط صح

 .يكون سقوطهام من موضع واحد

وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثًا وقفه عليه وهو عند 

وهذه  :وقال أمحد شاكر) لذلك التابعي مرفوع متصل فهو معض  

أوىل بل هي داخلة فيه واطالق اسم " املرسل" الصورة باسم

 (.يها جائز كام هو الظاهرل علاملعض  

ل منقطعًا ويسمي مرسالً عند ويسمى املعض  : v قال النووي

ل لقب لنوع خاص من املعض  : وقال ابن الصالح ،الفقهاء وغريهم

 .الً ل منقطع وليس كل منقطع معض  املنقطع فكل معض  
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 :قل واملعل  الفرق بني املعض  

حذف إذا  :فيجمع املعضل مع املعلق يف صورة واحدة وهي .1

 .قل ومعل  فهو معض   متواليان من مبدأ اسناده راويان

 :ويفارقه يف صورتني .2

راويان متواليان فهو  اإلسنادإذا حذف من وسط  -�أ

 .قل وليس بمعل  معض  

فهو معلق وليس  .راٍو فقط اإلسنادإذا حذف من مبدأ  -�ب

 .لبمعض  

 

 .ف املنقطععر  : 36س

 :اْلَجَواُب

 .نقطاعهاوجه كان  ما مل يتصل اسناده عىل أي :املنقطع

واحد غري  فاملشهور ما سقط من رواته راوٍ  :v وقال العراقي

 .الصحايب
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 (.والصواب قبل الصحايب حمذوفاً : )وقال السيوطي

هو احلديث الذي مل يتصل اسناده : )وقال عيل احلسن األثري

بسبب سقوط راٍو أو أكثر يف موضع واحٍد أو أكثر برشط عدم 

 (.التوايل يف السقوط

 

 .د أقسام التدليسس وعد  دل  عرف املُ : 37س

 :اْلَجَواُب

 .وحتسني لظاهره اإلسنادخفاء عيب يف ا :التدليس

 :للتدليس قسامن رئيسيان مها

ن ن يروي عم  أ :قال ابن الصالح :تعريفه :اإلسنادتدليس  .1

نه قد أن عارصه ومل يلقه مومهًا أو عم   مل يسمعه منه، لقيه ما

مل يسمع منه  ن قد سمع منه ماعم   أو أن يروي سمعه منه،

 .من غري أن يذكر أنه سمعه منه

ىل إوهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمعه منه ويرتقي  :صورتهُ 
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تصال بل اليقتيض ا ليه بلفظ الإن فوقه فيسند ذلك شيخ شيخِه أو م

نه قد سمعه أمومهًا بذلك  (عن فالن أو أن فالناً ) بلفظ موهم كقوله

س قد عارص املروي عنه ون تدليسًا إذا كان املدل  ويك ممن راوه عنه،

أو لقيه ومل يسمع منه أو سمع منه ومل يسمع منه ذلك احلديث الذي 

 .سه عنهدل  

فأما إذا رصح بالسامع أو التِحديث ومل : )v قال أمحد شاكر

سًا بل كاذبًا يكن قد سمعه من شيخه ومل يقرأُه عليه مل يكن مدل  

 (.فاسقًا وفِرغ ِمن أمره

هو رواية الراوي عن شيخه ثم  :تعريفه :تدليس التسوية .2

 .خرآلحدمها اأاسقاط راٍو ضعيف بني ثقتني لقي 

وذلك الثقة يرويه  ثقة حديثًا عن شيخ الراوي ن يرويأ :صورته

أيت في عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان قد لقي أحدمها اآلخر،

مل فيسوي املدلس الذي سمع من الثقة فيسقط الضعيف بلفظ حمت
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 .ُكله ثقات اإلسناد

يفًا أو صغريًا حتسينًا ام مل يسقط غريه ضعورب  :  v قال النووي

 .للحديث

وفيه  ...أقسامه وهو رش  : )v قال السيوطي وابن حجر

خر فيحكم له آغرور شديد ألن ثقة األول قد رواه عن ثقة 

ملا فيه من  (بالتجويد) وسامه املتقدمون تدليس التسوية بالصحة،

وباجلملة هذا : )قال العالئي وأمحد شاكر ،(وتسويته اإلسنادجتويد 

وهو : )وقال العراقي ،(النوع أفحش أنواع التدليس مطقًا ورشهاً 

ة التدليس أخو بعفقال الشافعي و الش (.قادح فيمن تعمد ذلك

 .الكذب

وذكر العلامء بعض أنواع األخرى من أنواع التدليس ولكن يف 

 :وع من النوعني السابقني كاألنواع اآلتيةاحلقيقة يدخل حتت ن

 هو أن يروي الراوى عن شيخ حديثاً  :تدليس الشيوخ .1
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رف  يه أو ينسبه أو يصفه بام الفيسميه أو يكن   سمعه منه، ُيع 

ف، به كي ال أو يذكر الراوي شيخه بكنية أو لقب أو  ُيعر 

 .خر مشهور تشبيهًا لهآصفة تتفق مع شيخ 

ختالف املقاصد فتارة يكره اذلك ب خيتلف: قال ابن الصالح

كام إذا أصغر سنًا منه أو نازل الرواية وتارة حيرم كام إذا كان غري 

 .عرف أو أوهم أنه رجل آخر من الثقاتيُ  سه لئاِل  ثقة فدل  

وهو مل  (حدثنا فالن وفالن)كأن يقول :عطفتدليس ال .2

 .يسمع من الثاين املعطوف

 ثم يقول يسكتثم  حدثنا: كأن يقول :تدليس السكوت .3

 (.منهام وليس كذلك سمعاألعمش مومهًا أنه )

قى لوكذا إهيام ال... :قال السيوطي :تدليس البلدان .4

غريه ووهذه األقسام  ...وراء النهر والرحلة كحدثنا ما

 فالالئق ما فعله: )كام قال ابن حجر اإلسناديشمل تدليس 
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 (.ابن الصالح من تقسيمه قسمني فقط

 

 .تدليس حكم البني  : 38س

حكم التدليس أنه مذموم كله : )v قال أمحد شاكر :اْلَجَواُب

ن كان احلامل إ: )ل بعضهم تفصيالً آخر فقال، وفص  (عىل اإلطالق

له عىل التدليس تغطية الضعيف فهو جرح له ألن ذلك حرام وغش 

 (.فال وإال  

فهو أشد كراهة  :مكروه جدًا وتدليس التسوية اإلسنادفتدليس 

حه علامء والصحيح الذي رج  ) :v أمحد شاكروقال . منه

احلديث أن ما رواه املدلس بلفظ متحمل مل يرصح فيه بالسامع ال 

يقبل بل يكون منقطعًا وما رصح فيه بالسامع يقبل وهذا كله إذا كان 

 .(الراوي ثقة يف روايته

ة س مر  ومن عرفناه دل  : )اإلسناديف تدليس  v وقال الشافعي

روايته مطلقًا  فرد  : )كثريوقال ابن  ،(ته يف روايتهفقد أبان لنا عور
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مرة واحدة كام  الإس نه دل  أتصال ولو مل يعرف الوإن أتى بلفظ ا

 (.عليه الشافعي رمحه اهلل تعاىل نص  

 :ختصارالوبا

 :أحكام التدليس -�أ

 .كثر العلامءأفمكروه جدًا ذمه  :اإلسنادتدليس  (1

 .فهو أشد كراهة منه :تدليس التسوية (2

راهته أخف وختتلف احلال يف فك: الشيوخ تدليس (3

 .كراهته بحسب الغرض احلامل عليه

ن إو .س مطلقاً البعض رواية املدل   رد   :سحكم رواية املدل   -�ب

 . السامعبني  

مما رواه بلفظ ) أي (والصحيح التفصيل): v وقال النووي

نه كسمعُت وحدثنا وأخربنا وما بي   . فيه السامع فمرسلحمتمل مل يبني  

 (.به ويف الصحيحني وغريمها كثري ول حمتج  بقفم
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 .د األغراض احلاملة عىل التدليسعد  : 39س

 :اْلَجَواُب

 :األغراض احلاملة عىل تدليس الشيوخ أربعة -�أ

 .ضعف الشيخ أو كونه غري ثقة (1

 .تأخر وفاته بحيث شاركه يف السامع منه مجاعة دونه (2

 .صغر سنه (3

 .كثرة الراوية عنه (4

 :مخسة اإلسناد تدليس واألغراض احلاملة عىل -�ب

 .اإلسنادتوهيم علو  (1

 .فوات يشء من احلديث عن شيخ سمع منه الكثري (2

 .ضعف الشيخ (3

 .تأخر وفاته (4

 .صغر سنٍه بحيث يكون أصغر من الراوي (5
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 بم ُيعرف التدليس؟: 41س

 :يعرف بأحد األمرين :اْلَجَواُب

 .س نفسه إذا سئل عنهإخبار املدل   .1

 .عىل البحث والتتبع بناءً إمام من أئمة هذا الشأِن  نص   .2

 

 س؟ما هي األسباب يف ذم املدل  : 41س

 :س ثالثة وهيأسباب ذم املدل   :اْلَجَواُب

 .إهيامه السامع ممن مل يسمع منه .1

 .حتاملالىل اإعدوله عن الكشف  .2

 .اً يضس عنه مل يكن مرعلمه بأنه لو ذكر الذي دل   .3

 

 ف املرسل اخلفي وبم يعرف املرسل؟عر  : 42س

مل يسمعه  هو أن يروي عمن سمع منه ما :املرسل اخلفي :ُباْلَجَوا
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منه أو عمن لقيه ومل يسمع منه أو عمن عارصه ومل يلقه بلفظ حيتمل 

 :سال اخلفي بأموررإلو يعرف ا( قال)ـالسامع وغريه ك

ث عنه بعض األئمة عىل أن هذا الراوي مل يلق من حد   نص   .1

ن إرب الذي رواه وأو مل يسمع منه مطلقًا أو بعدم سامعِه اخل

 .كان سمع منه غريه

 .إخباره عن نفسه بأنه مل يسمع منه شيئاً  .2

آخر فيه زيادة شخص بني هذا  جهيث من وجميء احلد .3

فتارة تكون الزيادة راجحة  الراوي وبني من روي عنه،

نه أتقاهنم وتارة حيكم بابكثرة الراويني هلام أو ضبطهم و

حت فإذا رج   ...قديادة وهم فيها للرتجيح والنراوي الز

ح النقص وإذا رج   ،رسال اخلفيالالزيادة كان الناقص من ا

عىل  كان الزائد من املزيد املتصل أو ال توجد قرينة وال نص  

فيحمل هذا عىل أن الراوي ، اآلخرعىل ترجيح أحدمها 
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من شيخ فرواه مرة هكذا ومرة  من شيخه وسمعه سمعه

 .قاله أمحد شاكر هكذا هذا ما

 

 س واملرسل اخلفي؟ما الفرق بني املدل  : 43س

والفرق : )يف رشح النخبة v قال احلافظ ابن حجر :اْلَجَواُب

أن : س واملرسل اخلفي دقيق حصل حتريره بام ذكر هنا وهوبني املدل  

اه، فأما إن عارصه ومل ف لقاؤه إي  رِ بمن روى عمن عُ  خيتص التدليس

يف تعريف التدليس  يعرف أنه لقيه فهو املرسل اخلفي، ومن أدخل

املعارصة ولو بغري لقي لزمه دخول املرسل اخلفي يف تعريفه 

عتبار اللقي يف التدليس دون اعىل أن  والصواب التفرقة بينهام ويدل  

طباق أهل العلم باحلديث عىل أن إمنه، ب املعارصة وحدها البد

 رواية املخرضمني كأيب عثامن النهدي وقيس بن أيب حازم عن النبي

 من قبيل التدليس، ولو كان جمرد املعارصة  رسال الإلمن قبيل ا

  سني ألهنم عارصوا النبييكتفي به يف التدليس لكان هؤالء مدل  
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شرتاط اللقي يف اقطعًا ولكن مل يعرف هل لقوه أم ال، وممن قال ب

 الشافعي وأبوبكر البزار ويقتضيه كالم اخلطيب يف: التدليس

 (.الكفايه)

 

املؤنن واملعنعن وهل هو من املتصل أو ف عر  : 44س

 املنقطع؟

 :اْلَجَواُب

 .فالنًا قال (أن)هو قال الراوي حدثنا فالن  :املؤنن

ومطلقه حممول عىل  (عن)ـك (أن: )قال اجلمهور :وحكمه

وقال أمحد ومجاعة هو منقطع حتى يبني  .السامع برشوط املعنعن

 .تصالها

 هو من املتصل أو املنقطع؟ له

 :لعلامء فيه عىل القولنياختلف ا
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 بن عبدالرب  اصاله ولكن حكى نه منقطع حتى يتبني ات  أقيل  .1

تلتحق بأن  ال) عن أمحد بن حنبل ومجاعة بالفرق وقالوا

تصال يكون منقطعًا حتى يتبني السامع الوشبهها بعن يف ا

 (.بعينه

والصحيح الذي عليه العمل وقاله اجلامهري من أصحاب  .2

نه متصل برشوط اتفقوا عىل أول احلديث والفقه واألص

 .رشطني منها

 .ساً يكون املعنعن مدل   أن ال -�أ

بن ان لقاء بعضهم بعضًا وهو قول مسلم وكاد أن يمك   -�ب

 .مجاع أهل النقل عليهاعبدالرب وأبو عمر والداين عىل 

 :أما الرشوط املختلفة بينهم

 .وهو قول البخاري وشيخه واملحقيقني: اللقاء -�أ

 .بةحطول الص -�ب
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ومنهم من : )بالرواية عنه قال السيوطي يف التدريب معرفته .3

دعى امل يشرتط شيئًا إال عنه املعارصة وهو مذهب مسلم و

 (.مجاع فيهإلا

عتبار باحلروف واأللفاظ وإنام اوال : )v وقال ابن عبدالرب  

 قال احلافظ بن حجر ،(هو اللقاء واملجالسة والسامع واملشاهدة

v :د ويليه من رشط طول شد   نقطاع مطلقاً المن حكم با

 ال  إكتفى باملعارصة سهل والوسط الذي ليس بعده االصحبة ومن 

ومها رشطان اللقاء والرباءة  التعنت مذهب البخاري ومن وافقه،

 .من التدليس

 

 .د أسباب الطعن يف الراويعد  : 45س

 :ىل سببني رئيسني مهاإأسباب الطعن يف الراوي يرجع  :اْلَجَواُب

 .العدالة .1

 .ضبطال .2
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 :ىل مخسة أقسامإوكل منهام ينقسم 

 :العدالة -�أ

 .الكذب (0

 .التهمة بالكذب (0

 .الفسق (3

 .البدعة (1

 .اجلهالة (5

 :الضبط -�ب

 .فحش الغلط (1

 .سوء احلفظ (2

 .الغفلة (3

 .كثرة األوهام (4

 .خمالفة الثقات (5
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كذب الراوي أو هتمه أو فحش : )وترتيبها عىل األشد هكذا

هالته أو بدعته أو الغلط أو غفلته أو فسقه أو ومهه أو خمالفته أو ج

 (.سوء حفظه

ىل مخسة إأنواع احلديث املردود بسبب من هذه األسباب ينقسم 

 :عرش قسامً 

 .املوضوع -0

 .املرتوك -0

 .املنكر -3

 .املعروف -1

 .املعلل -5

 .املخالفة للثقات -6

 .املدرج -7

 .املقلوب -8
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 .املزيد يف متصل األسانيد -9

 .املضطرب -01

 .فاملصح   -00

 .الشاذ واملحفوظ -00

 .اجلهالة بالراوي -03

 .البدعة -01

 .سوء احلفظ -05

 

 ف املوضوع وعدد أسباب الوضع يف احلديث؟عر  : 46س

 :اْلَجَواُب

ىل رسول إوهو الكذب املختلق املصنوع املنسوب  :املوضوع

 :ىل أسباب ومن أمههاإالوضع يف احلديث يرجع   اهلل

قال أبو عارص النبيل  ىل اهلل وهم اجلهلة الصاحلني،إالتقرب  .1

الصالح يكذب يف يشء  رأيت ما: )وحييى سعيد القطان
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ورضب يتدينون بذلك : )وقال العراقي ،(كثر من احلديثأ

هم وهم أعظم ملرتغيب الناس يف أفعال اخلري بزع

حتى ، (األصناف رضرًا ألهنم حيتسبون بذلك ويرونه قربة

 (.نحن نكذب له ال عليه: )قالوا

 أثر اخلالفات السياسية يف الوضع كمقتل اخلليفة عثامن  .2

وظهور  ية ريض اهلل عنهام،ومام عيل ومعاالبني اواخلالف 

 . ...رق السياسية كاخلوارج والشيعةالف

 .نتصار ملذهب أو مدن أو جنس خاصالقصد ا .3

 .القصاصون .4

ىل إسالم والتزلف الكالطعن يف ا :الوضع ألغراض خاصة .5

بن تيمية ام وطلب الرزق وقصد الشهرة وغريه وذكر ااحلك

 (.حلديث الغريبحب الرياسة با: )يف الفتاوى
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 .سنادإلأذكر عالمات الوضع يف املتن وا: 47س

وضعوا أهل احلديث ضوابط يستطيع هبا الباحث أن  :اْلَجَواُب

 :ىل قسمنيإيعرف هبا احلديث املوضوع وقسموا العالمات 

 :ىل السندإعالمات ترجع  .1

اب ومل يعرف احلديث نفسه من إذا روى احلديث راٍو كذ   ۞

 .غريه

أنظروا عمن : )لواضع بالوضع كام قال أحدهمإقرار ا ۞

ناه حديثًا نحتسب اخلري يف تأخذون دينكم كنا إذا هوينا أمرًا صري  

 (.ضاللكما

 .لة اقرارهنزل منزن يتأ ۞

ُيعرف من معرفة أحوال الراوي الدوافع التى محلته عىل  ۞

 .الوضع
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 :ىل املتنإعالمات ترجع  .2

إن : )ع بن خيثم التابعين يكون ركيك اللفظ كام قال الربيأ ۞

ًا كضوء النهار يعرف لغريه وظلمة كظلمة الليل وءللحديث ض

 (.تنكر

 .ن يكون خمالفًا للعقل أو خمالفًا للحس املشاهدأ ۞

 .مجاع العلامءان يكون خمالفًا لداللة القرآن والسنة أو أ ۞

منح األجور العظيمة عىل عمل قليل ووعيد الشديد عىل  ۞

 .خمالفة يسرية

 .اختالفه من املنطلق السليم ۞

 .والوصية كان اخلرب يف أمور مهمة كالكسوف إذا ۞
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ف املرتوك واذكر رتبته وأسباب اهتام الراوي عر  : 48س

 .بالكذب

 :اْلَجَواُب

أو كثري )هو احلديث الذي يف اسناده راٍو متهم بالكذب  :املرتوك

 (.الغلط أو شديد الغفلة

إذا انفرد باحلديث وكان متهاًم فالراوي : v وقال أمحد شاكر

بالكذب سواء يف احلديث ويف غريه أو بالفسق أو كان ذا غفلة أو 

 (.املرتوك)كثري الوهم سمي ما انفرد به 

الضعيف املوضوع ويليه املرتوك ثم املنكر ثم  بنا أن رش   مر   :رتبته

املعلل ثم املدرج ثم املقلوب ثم املضطرب كذا رتبه احلافظ ابن 

 .حجر

 :أمرين هتام الراوي بالكذباأسباب 

ال من جهته ويكون خمالفًا إأن اليروي ذلك احلديث  .1
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 .للقواعد املعلومة

أن ُيعرف بالكذب يف كالمه العادي لكن مل يظهر منه  .2

 .الكذب يف احلديث النبوي

 

 .ف املنكر واذكر الفرق بينه وبني الشاذعر  : 49س

 :اْلَجَواُب

اسناده راٍو فُحش  غلطه أو كثرت هو احلديث الذي يف  :املنكر

وهو ما رواه الضعيف : v وقال ابن حجر غفلته أو ظهر فسقه،

 .خمالفًا ملا رواه الثقة

انفرد به الراوي الذي ليس بعدل وال  ما :v وقال أمحد شاكر

يقبل  ال ...أنه مل خيالفه غريه يف روايته مع ...ضابط فهو منكر مردود

 .تفرده

 :اذالفرق بينه وبني الش

 .رواه املقبول خمالفًا ملن هو أوىل منه أن الشاذ ما .1
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 .إن املنكر ما رواه الضعيف خمالفًا للثقة .2

رواه الضعيف هو  وما رواه الثقة، واملعروف مقابل املنكر أي ما

 .املنكر

نفرد بءيء فيه يف اإذا كان مل ينفرد بأصل احلديث وإنام : )وقال

( منكراً ) نفرد بهات كان ما املتن أو السند وخالفه غريه من الثقا

 ( (.معروفاً )خر آلوا

 

ين تقع العلة وبم يستعان عىل ادراك أل وف املعل  عر  : 51س

 العلة؟

 :اْلَجَواُب

لع فيه عىل علة تقدح يف صحته مع ط  اهو احلديث الذي  :لاملعل  

دراك  العلة من أغمض أنواع علوم ان أن الظاهر السالمة منها  وأ

ال ملن ُرزق فهاًم ثاقبًا وحفظًا واسعًا إ يقوم بذلك احلديث وأدقها وال
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سانيد واملتون وأهل ألومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية با

هذا الشأن قليل كعيل بن املديني وأمحد بن حنبل والبخاري 

 .ويعقوب بن شيبة وأيب حاتم وأيب زرعة والدار القطني

ليس فيها  إنام يعلل احلديث من أوجه: )v وقال احلاكم

 ،(غري مدخل واحلجة يف التعليل عندنا باحلفظ والفهم واملعرفة ال

 (.هلامامعرفة علل احلديث : )قال عبدالرمحن بن مهدي

 :وأن العلة عند علامء احلديث أن يتحقق فيها رشطان ومها

 .الغموض واخلفاء -�أ

 .القدح يف صحة احلديث -�ب

 قادحة فال و غريأن اختل واحد منهام كأن تكون العلة ظاهرة إف

 .تسمى عندئذ علة اصطالحاً 

 :ين تقع العلةأ

 .كثر كالتعليل بالوقف واالرسالألوهو ا اإلسنادتقع يف  .1
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 .قلألتقع يف املتن وهو ا .2

 

 ؟دراك العلة بأمور منهاابم ُيعرف : 51س

 :اْلَجَواُب

 .تفرد الراوي .1

 .خمالفة غريه له .2

 .قرائن أخرى .3

احلديث والنظر يف ىل معرفة املعلل هو مجع طرق إوالطريق 

 .تقاهنمااختالف رواته واملوزانة بني ضبطهم و

 تقدح يف املتن؟ اإلسنادة يف وهل العل  

 اإلسنادتكون العلل يف  كثر ماأو: )v وقال أمحد شاكر

واملتن معًا إذا ظهر منها ضعف احلديث وتقدُح يف  اإلسنادفتقدح يف 

 (.صحيح آخر سنادٍ اوحده إذا كان احلديث مرويًا ب اإلسناد
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 ما معنى املخالفة وكم قسم يدخل حتتها؟: 52س

ويدخل حتتها مخسة أنواع . خُمالفة الثقات :معنى املخالفة :اْلَجَواُب

 :من علوم احلديث

 (.أي يف السند واملتن) املدرج .1

 .املقلوب .2

 .املزيد يف متصل األسانيد .3

 .املضطرب .4

 .فاملصح   .5

 .ف املدرج وبني أقسامهعر  : 53س

 :اْلَجَواُب

ليس منه بال   سياق اسناده أو أدخل يف متنه ماما ُغري   :املدرج

 .فصل
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 .الدراج عىل احلقيقة إنام يكون يف املتناو :وقال أمحد شاكر

 :واملدرج قسامن

 .سنادهاما ُغري سياق  :اإلسنادمدرج  .1

 .ليس منه بال فصل ما ُأدخل يف متنه ما :مدرج املتن .2

 

 .د أقسام مدرج السند واملتنعد  : 54س

 :مدرج السند أربعة أقسام :اْلَجَواُب

أن يروي مجاعة احلديث بأسانيد خمتلفة فريويه عنهم فيجمع  .1

سناد واحد من تلك األسانيد وال يبني االكل عىل 

 .ختالفالا

طرفًا فإنه عنده باسناد  سناد إال  اأن يكون املتن عند راٍو ب .2

 .األول اإلسنادخر فريويه راوي عنه تامًا بآ

متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني ند الراوي يكون عأن  .3

ين أو يروي أحد اإلسناد رصًا عىلمق فريوهيام راٍو عنهُ 
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ليس  خر ماآلاحلديثني باسناده اخلاص لكن يزيد من املتن ا

 .يف األول

فيعرض له عارض فيقول كالمًا  اإلسنادأن يسوق الراوي  .4

بل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكالم هو من ق

 .ذلك اإلسناد متن

 :ومدرج املتن ثالثة أقسام

 .دراج يف آخر املتن وهو أكثرالا -1

 .مدرج يف أثناء املتن وهو قليل -2

 .مدرج يف أوله وهو نادر جداً  -3

  دواعي االدراج وحكم االدراج؟بني  : 55س

 :شهرهاأدواعي االدراج متعددة  :اْلَجَواُب

 .بيان حكم رشعي .1

 .ستنباط حكم رشعيا .2
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 .توضيح ُمشكِل أو بياُن جممل رشح لفظ غريب أو .3

أو أن يقصد بذلك التمويه أو اخلطأ أو : )احلسن وقال عيل

 (الغرابا

 :حكم اإلدراج

من معنى  أما االدراج لتفسري يشء: )v محد شاكرأقال 

 واألوىل أن ينص الراوي عىل بيانه، حاحلديث ففيه بعض التسام

دٍ  وأما ما م  ج عىل املُخطيء فال حر وقع من الراوى خطأ من غري ع 

وأما ما كان من  كثر خطؤه فيكون جرحًا يف ضبطه واتقانه،أن أ إال  

هل أتفاق اف أنواعه بالختانه حرام كله عىل إف الراوي من عمد

صول وغريهم ملا يتضمن من التلبيس احلديث والفقه واأل

 (.والتدليس

دراج فهو ساقط العدالة المن تعمد ا: )v قال السمعاين

 (.الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابنيف وممن حير  
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 دراج؟إلبم يدرك ا: 56س

 :دراج بأمورإليدرك ا :اْلَجَواُب

 .وروده منفصاًل يف روايٍة أخرى .1

 .عنيئمة املطل  ألالتنصيص عليه من بعض ا .2

 .اقرار الراوي نفسه .3

 .يقول ذلك  استحالة كونه .4

 

ف املقلوب وبني أقسامه واألسباب احلاملة عىل عر  : 57س

 .القلب

 :اْلَجَواُب

بدال لفظ بآخر يف سند احلديث أو متنه بتقديم أو ا :املقلوب

 :ىل ثالثة أقسامإينقسم املقلوب  ،تأخري ونحوه

 .مقلوب السند .1
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 .مقلوب املتن .2

 .مقلوب السند واملتن .3

 :وهذه األسباب هي، واألسباب احلاملة عىل القلب

 .عنهغراب لريغب الناس يف رواية حديثه واألخذ إلقصد ا -1

 .ث ومتام ضبطهقصد االمتحان والتأكد من حفظ املحد   -2

 .الغلط واخلطأ من غري قصد -3

 

 . أقسام مقلوب السند واملتن وحكمهبني  : 58س

 :القلب يف السند قسامن :اْلَجَواُب

ة بن كعب وكعب كمر  )قلب بالتقديم والتأخري يف األسامء  .1

 (.سم أيب اآلخراسم أحدمها ان اة فبن مر  

غراب كحديث مشهور عن إلل راٍو آخر بقصد اقلب بأبدا .2

 وهذا النوع من القلب ،(نافع)فيجعله الراوي عن (سامل)

 .يطلق عىل راويه أنه يرسق احلديث
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أن يقدم الراوي ويؤخر يف بعض متن  :والقلب يف املتن هو

 ،«حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شاملهُ ...»: كام يف احلديث .احلديث

 .«تنفق يمينهُ  م شامله ماتعل حتى ال»وإنام هو 

وهو أن جيعل الراوي متن هذا احلديث  :والقلب يف السند واملتن

 متحان وغريه،الذلك بقصد ا سناده ملتن آخراخر وجيعل آسناد اعىل 

ع لكثري كالعقييل وقد وق مام البخاري،الكام فعل أهل بغداد مع ا

 .اوالنسوي وغريمه

 :حكم القلب

 .جيوز إن كان القلب اإلغراب فال شك أنه ال -1

متحان فهو جائز برشط أن يبني الصحيح القصد ابن كان إو -2

 .نقضاء املجلساقبل 

ن كان عن خطأ وسهو فاعله معذور لكن إذا كُثر ذلك إو -3

 .منه فأنه خُيل بضبطه
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 د رشوط رد  ف املزيد يف متصل األسانيد وعد  عر  : 59س

 .الزيادة

 :اْلَجَواُب

 .زيادة راٍو يف أثناء سند ظاهرُه االتصال :اإلسنادمتصل زيد يف امل

 :رشطان الزيادة رشوط رد  

 .تقن ممن زادهاايكون من مل يزدها  نأ .1

فإن اختل  بالسامع يف موضع الزيادة، الترصيح ن يقعأ .2

منهام ترجحت الزيادة وُقبلت واعترب  واحدٍ الرشطان أو 

 عًا ولكن انقطاعه خفي  من تلك الزيادة منقط سناد اخلايلإلا

 (.املرسل اخلفي  ) وُيسمى

 :دعاء وقوع الزيادة باعرتاضني مهااويعرتض عىل 

 يف موضع (عن) اخلايل عن الزيادة بحرف اإلسنادإن كان  -1

 .الزيادة فينبغي أن جيعل منقطعاً 
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حتمل أنه سمعه من رجل عنه اإن كان مرصحًا فيه بالسامع  -2

حيكمون  ممكن ولكن ال أوالً ثم سمعه منه مبارشة وهذا

 .عىل الزيادة بأهنا وهم إال مع قرينه تدل عىل ذلك

 

 أقسامه ورشوط حتقق ف املضطرب وبني  عر  : 61س

 .االضطراب

 :اْلَجَواُب

 روي عىل أوجه خمتلفة متساوية يف القوة بحيث ال ما :املضطرب

ختالف ُمشعر بعدم ضبط اليمكن الرتجيح بينهام وال اجلمع وهذا ا

 .شرتاط كون الراوي ضابطاً امع  وي أو الرواة،الرا

 :ىل ثالثة أقسامإوينقسم املضطرب 

 .مضطرب السند ويكون أكثر .1

 .مضطرب املتن .2
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 .مضطرب السند واملتن .3

ذا إ إال   يسمى احلديث مضطرباً  ال :رشوط حتقق االضطراب

 :حتقق فيه رشطان ومها

 .يمكن اجلمع بينها اختالف روايات احلديث بحيث ال -1

يمكن ترجيح رواية  ي الروايات يف القوة بحيث التساو -2

 .خرىأعىل 

حدى الروايات عىل األخرى أو أمكن اجلمع اوأما إذا ترجحت 

يف حالة الرتجيح  الراجحة ضطراب تزول ونعمل بالروايةالبينها فا

 .مكان اجلمع بينهااأو نعمل بجميع الروايات يف حالة 

احلديث عىل أوجه  قد يقع االضطراب من راٍو واحد بأن يروي

خمتلفة وقد يقع االضطراب من مجاعة بأن يروي كل منه بخالف 

 .رواية اآلخرين
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 .د أقسامهف وعد  ف املصح  عر  : 61س

 :اْلَجَواُب

 ىل غري ما رواها الثقات لفظاً إتغري الكلمة يف احلديث  :فاملصح  

سطة أو  الرسم نقطًا بوا تغري اللفظ بواسطة السمعبأو معنى ويكون 

 .الفهم ةالبرص أو املعنى بواسط

 :ىل ثالث تقسيامتإف قسم العلامء املصح  

 :ىل قسمنيإباعتبار موقعه ينقسم  .1

 .اإلسناد يف فتصحي -�أ

 .تصحيف يف املتن -�ب

 :ىل قسمنيإباعتبار منشئه ينقسم  .2

 .وهو األكثر تصحيف برص -�أ

 .تصحيف السمع -�ب

 :ىل قسمنيإباعتبار لفظه أو معناه ينقسم  .3
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 .ظ وهو األكثرتصحيف يف اللف -�أ

 .تصحيف يف املعنى -�ب

 :ىل قسمني ومهاإ v ولكن قسم احلافظ ابن حجر

 .كان تغريه النقط مع بقاء صورة اخلط هو ما :فاملُصح   .1

 .التغري فيه شكل احلروف وبقاء صورة اخلط :فاملحر   .2

 

وما الفرق بني  هل يقدح التصحيف بالراوي؟: 62س

 ف؟ف واملصح  املحر  

ولكن  من الراوي نادرًا فانه ال يقدح يف ضبطه،ذا صدر إ :اْلَجَواُب

ذا كثر كذلك منه فانه يقدح يف ضبطُه ويدل عىل خفته وعدم أهليته إ

غالبًا  والسبب يف وقوع الراوي يف التصحيف الكثري، .يف هذا الشأن

حف يكون السبب هو أخذ احلديث من بطون الكتب والُص  ما

 .في  ولذلك قالوا ال يؤخذ احلديث من صح
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 :فف واملصح  لفرق بني املحر  ا

مماثل للمصحف ومرادف له يف مسمى التغيري حتى أن  :فاملحر  

ق ق بينهام يف التعريف وفر  مها نوعًا واحدًا ومل يفر  كثر أهل الفن عد  أ

ف بام وقع فخص املُصح   ،بن حجرابينهام بعض املحققني منهم 

 .التغري فيه بالنقط

 .بالشكلبام وقع التغري فيه  :فوامُلحر  

 

 ف الشاذ وأين يقع  الشذوذ؟عر  : 63س

 :اْلَجَواُب

 :وقال عيل احلسن .ما رواه املقبول خمالفًا ملن هو أوىل منه :الشاذ

 .كثر منه عدداً أأو 

نام إن مل تكن فيه خمالفة ملا رواه غريه وإو :v قال ابن الصالح

عدالً  كان نإرواه هو ومل يروه غريه فينظر يف هذا الراوي املنفرد ف

 راد به،فه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنحافظًا موثوقًا باتقانه وضبط
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نفراده خارجًا عن حيز اتقانه كان ان مل يكن ممن يوثق بحفظه وإو

ن كان املنفرد به غري بعيد من درجة احلافظ الضابط إف ...الصحيح

ىل قبيل احلديث إستحسانًا حديثه ذلك نحطه ااملقبول تفرده 

نفرد به وكان من قبيل ان كان بعيدًا من ذلك رددنا ما إو ...الضعيف

 .الشاذ املنكر

 .يقع الشاذ يف السند واملتن :موقع الشاذ

 لراوية الثقة،وهو ما رواه األوثق خمالفًا  :واملحفوظ مقابل الشاذ

 .واملحفوظ فهو حديث مقبول

 .من املعلوم أن الشاذ حديث مردود واملحفوظ مقبول :وحكمهُ 

 

 .د أسباهباف اجلهالة بالراوي وعد  عر   :64س

 :اْلَجَواُب

 .و حالهأهي عدم معرفة عني الراوي  :اجلهالة

 :أسباب اجلهالة بالراوي ثالثة وهي
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و صفة أو أو لقب أاسم أو كنية  من :كثرة النعوت للراوي .1

فيشتهر بءيء منها فيذكر بغري ما اشتهر به  و نسب،أحرفة 

اٍو آخر فيحصل اجلهل نه رأغراض فيظن أللغرض من ا

 .بحاله

ام مل يرو فال يكثر األخذ عنه بسبب قله روايته فرب   :قلة روايته .2

 .واحد عنه إال  

ألجل االختصار ونحوه ويسمى  :عدم الترصيح باسمه .3

 (.املبهم) الراوي غري املرصح باسمه

 

 .عرف املجهول وعدد أنواع املجهول: 65س

 :اْلَجَواُب

 .عينه أو صفتههو من مل ُتعرف  :املجهول

هو الذي مل يعرفه العلامء ومل : وقال املحدثون كاخلطيب وغريه

ال من جهة راٍو إيشتهر بطلب العلم يف نفسه وال يعرف حديثه 
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ن مل إكثر عنه وأثنني مشهورين أو ايرفع عنه رواية  قل ماأواحد و

 .يثبت له بذلك حكم العدالة

 :نواع املجهول ثالثة وهيأ

 راوٍ  الإمن ذكر اسمه ولكن مل يرو عنه  وهو :جمهول العني .1

 .ذا وثقإال إيقبل  ال واحد،

 .كثر العلامء إال إذا وثقأعىل الصحيح عند  الرد   :مهحك

 :ووثوقه بأحد أمرين

 .ن يوثقه غري من روى عنهأ -�أ

هل أن يكون من أن يوثقه من روى عنه برشط إو -�ب

 .اجلرح والتعديل

ري العلم بالزهد أو إن كان مشهورًا يف غ: قال ابن عبد الرب

 .النجدة قبل

وهو من روى عنه اثنان  يسمى املستور :جمهول احلال .2
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عرف بعدالة وال بضدها مع معرفة يومل يوثق فال  فصاعداً 

 .عينه برواية عدلني عنه

ثمتنا املستور من يكون عدالً اقال بعض  :v قال ابن الصالح

 .يف الظاهر وال تعرف عدالته باطناً 

ن رواية املستور ونحوه مما فيه أوالتحقيق  :v قال السيوطي

ىل استبانة إيطلق القول بردها وال بقبوهلا بل هي موقوفة  االحتامل ال

 .وا روايتهولكن اجلمهور رد   حاله كام جزم به امام احلرمني،

املستور من الصحابة والتابعني وأتباعهم : )v قال ابن حجر

يق وهو تفصيل حسن ال بتوثإيقبل  وغريهم ال  يقبل بشهادته

 (.حتامل العدالة وضدهاال

 .سمه يف احلديثاهو من مل يرصح ب :املبهم .3

 .سمهاعدم القبول حتى يرصح الراوى عنه ب :حكمه

ط قبول ن رشألمل يسم  وال يقبل حديث املبهم ما :قال ابن حجر
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تعرف عينه فكيف تعرف  م اسمه الهباخلرب عدالة راويه ومن أ

 .خربهيقبل  عدالته وكذا ال

إلنه  ولو  أهبم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخربين الثقة،

 .قد يكون ثقة عنده جمروحًا عند غريه وهذا عىل األصح يف املسألة

ولكنه إذا كان يف عرص التابعني والقرون : )قال ابن الصالح

املشهود هلم باخلري فإنه ُيستأنس بروايته وُيستضاء هبا يف مواطن وقد 

 (.محد من هذا القبيل كثريأمستد امام  وقع يف

 

 نواعها وحكم رواية املبتدع؟أذكر أو دعة  ف الب  عر  : 66س

 :اْلَجَواُب

 .من األهواء واألعامل ما ُأستحدث بعد النبي  :البدعة

 :البدعة نوعان

ف   :رةبدعة مكف   .1 ُر صاحبها كأن يعتقد مما يستلزم الكفر أي ُيك 

رشع معلوم من الدين بالرضورة وأنكر أمرًا متواترًا من ال
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 .عتقد عكسهاوكذا من 

ةبدعة مفس   .2 تقتيض بدعته  ُق صاحبها وهو من الأي ُيفس   :ق 

 .التفكري أصالً 

 :حكم رواية املبتدع

 .ترد روايته :رةإذا كان بدعته مكف   -1

 :تقبل برشطني ،قةإذا كانت بدعته مفس   -2

 .ىل بدعتهإيكون داعية  أن ال -�أ

 .تهج بدعيرو   وال يروى ما -�ب

حيتج به  ر فيه خالف قيل الومن مل يكف  : )v قال السيوطى

وقيل  ...روجيًا ألمره وألنه فاسق ببدعتهن الرواية عنه تألمطلقًا 

كان ذلك  ن يستحيل الكذب يف نرصة مذهبهحيتج به إن مل يكن مم

وهذا القول ، ىل بدعتهإن مل يكن داعية عوقيل حيتج به ، داعية أم ال

وقول الكثري أو األكثر من العلامء وقد ادعى ابن  هو األظهر العدل
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 .الداعية وقبول غريه بال تفصيل تفاق عىل رد  الحبان ا

ألن سباب  يقبل رواية الرافضة وساب السلف الإنه  :الصواب

 .املسلم قسوق فالصحابة والسلف من باب أوىل

 :البدعة عىل رضبني v وقال الذهبى

تكلم يف حق من حارب كمن  غلو أو بُغلوٍ  بال :كالتشيع -1

 عليًا فهذا كثري من التابعني وتابعيهم يف الدين والورع فلو

 .النبويةحديث هوالء لذهب مجلة من اآلثار  د   ر  

عىل  فيه واحلط   كالرفض الكامل والغلوِ  :كربىالثم بدعة  -2

 حيتج هبم وال ىل ذلك فهذا النوع الإأيب بكر وعمر والدعاء 

 .لتقية والنفاق دثارهمكرامة بل الكذب شعارهم وا

هذِه األقوال كلها نظرية والعربة يف : )v محد شاكرأوقال 

مانته والثقة بدينه وخلقه واملتنبع ألحوال أالرواية بصدق الراوي و

ا نان وإن رووئمطالالرواة يرى كثريًا من أهل البدع موضعًا للثقة وا
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( الكويف أبان بن تغلب)ظ الذهبي يف وقال احلاف ...ما يوافق رأهيم

جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته ونقل توثيقه عن  يشيع

روايته من  ن الذي ترد  أفاملعتمد : )وقال ابن حجر محد وغريه،أ

أنكر أمرًا متواترًا من الرشع معلومًا من الدين بالرضورة وكذا من 

ىل ذلك ضبطه ملا إنظم اهبذه الصفة و فأما من مل يكن عتقد عكسه،ا

 (.ورعه وتقواه فال مانع من قبوله يرويه مع

والذي قاله الذهبي مع ضم ما قاله : )v وقال أمحد شاكر

 (.ابن حجر هو التحقيق املنطبق عىل أصول الرواية واهلل أعلم

 

 نواعه وحكم روايته؟أف سوء احلفظ واذكر عر  : 67س

 :اْلَجَواُب

 .صابته عىل جانب خطئهاح جانب يرج   مل هو من :يسء احلفظ

 :ء احلفظ نوعانيس

إن كان الزمًا للراوى يف مجيع : )v قال ابن حجر .1
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 (.حاالته فهو الشاذ عىل رأي بعض أهل احلديث

أو كان سوء احلفظ طارئًا عىل الراوى إما لكربه أو لذهاب  .2

حرتاق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع البرصه أو 

 .ىل حفظه فساء فهذا هو املختلطإ

 :حكم روايته

 .وهو من نشأ عىل سوء احلفظ فروايته مردودة: ألولأما ا -1

 :أي املختلط فاحلكم فيه التفصيل: أما الثاين -2

 .ختالط ومتيز ذلك فمقبولالفام حدث به قبل ا -�أ

 .وما حدث به بعد االختالط فمردود -�ب

توقف  بعدهختالط أو الوما مل يتميز أنه حدث به قبل ا -�ج

 .فيه حتى يتميز

ء احلفظ بمعترب كأن يكون ومتى توبع يس: )v قال ابن حجر

و مثله ال دونه وكذا املختلط الذي مل يتميز واملستور واإلسناد أفوقه 
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 س إذا مل يعرف املحذوف منه صار حديثهم حسنًا الاملرسل واملدل  

لذاته فاإلعتبار من التابع واملتابع فإذا جاءت من املعتربين رواية 

كون روايته )املني حتالح أحد اجلانبني من اموافقة ألحدهم رج  

رتقى ان احلديث حمفوظ فأذلك عىل  ودل   ،(صوابًا أو غري صواب

ىل درجة القبول إىل درجة القبول ومع ارتقائه إمن درجة التوقف 

ام توقف بعضهم عن إطالق فهو منحط عن رتبة احلسن لذاته ورب  

 (.اسم احلسن عليه

أو إذا ثبت حسنه بالطرق أو الشواهد : )وقال عيل احلسن

 (.املتابعات فلامذا ال يسمى حسناً 

 

 د أقسام اخلرب املشرتك بني املقبول واملردود؟عد  : 68س

 :ىل قسمنيإينقسم  :اْلَجَواُب

 .ليهإىل من أسند إاخلرب بالنسبة  .1

 .نواع متفرقة مشرتكة بني املقبول واملردودأ .2
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 :ىل أربعة أقسامإوالقسم األول ينقسم 

 .احلديث القديس -�أ

 .املرفوع -�ب

 .وقوفامل -�ت

 (.املرسل) املقطوع -�ث

 

 ف احلديث القديس وما الفرق بينه وبني القرآن؟عر  : 69س

 :اْلَجَواُب

سناده إياه امع   لينا عن النبيإنقل  وهو ما :احلديث القديس

 .ىل ربه عزوجلإ

 :أشهرها ،ق بينه وبني القرآن كثريةالفر

واحلديث  إن القرآن لفظه ومعناه عن اهلل تعاىل جل جالله، .1

 .لقديس معناه من اهلل تعاىل ولفظه من النبي ا

 .يتعبد بتالوته واحلديث القديس ال ،والقرآن يتعبد بتالوته .2
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يشرتط  واحلديث القديس ال ،القرآن يشرتط يف ثبوته التواتر .3

 .يف ثبوته التواتر

يروي احلديث بأهيام  :احلديث القديس صيغتان ةصيغ رواي ۞

 :ومها، شاء

 . يرويه عن ربه عزوجلفيام قال رسول اهلل  -�أ

 . قال اهلل تعاىل فيام رواه عنه رسول اهلل -�ب

 

  أقسامه؟ف املرفوع وبني  عر  : 71س

 :اْلَجَواُب

 من قول أو فعل أو تقرير أو  ىل النبيإما أضيف  :املرفوع

وسواء كان  ،وهذا األخري مل يذكره ابن حجر وال أمحد شاكر فةص

 ،أو منقطعاً  اإلسناد كان و من دونه متصالً أايب حاملضيف هو الص

اًم من قوله أو ترصحيًا أو حك  ىل النبيإما انتهى ): قال ابن حجر
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 (.هيرفعله أو تقر

 :وهى، وأنواع املرفوع أربعة

 يسمعت النب)ايب حأن يقول الص: (ترصحياً )املرفوع القوىل  .1

 يقول كذا أو حدثنا أو قال....) 

ل وسرأيت ر) ايبحصن يقول الأ: (ترصحياً ) املرفوع الفعيل .2

 (.فعل كذا أو كان يفعل كذا  اهلل

فعلت ) ن يقول الصحايبأ: (اً ترصحي) املرفوع التقريري .3

وال يذكر كذا أو فعل فالن بحرضته   بحرضة رسول اهلل

 (.إنكاره لذلك

لقية خ    املرفوع الوصفي أن يذكر الصحايب صفة رسول .4

 .أو ُخلقية

 

 ما هو املرفوع حكام ؟: 71س

ويقتيض لفظه إما ترصحيًا أو حكاًم : )v قال ابن حجر :َواُباْلَج
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 (.أو من تقريره  إن املنقول بذلك اإلسناد من قوله

غ خمتلفة لكل نوع من أنواعه مع اشرتاط ن للمرفوع حكاًم صي  إف

 :بعض الرشوط فنذكر بعض جوانبه

أن يقول الصحايب باألخبار : ثال للمرفوع من القول حكامً امل .1

ر املاضية من بدء اخللق وأخبار األنبياء واملالحم عن األمو

حوال القيامة واألخبار عام حيصل بفعله ثواب خمصوص أو

مل  ا الصحايبمع اشرتاط أن يكون هذ .أو عقاب خمصوص

 جتهاد فيهالال جمال ل رسائيليات وماإليأخذ عن ا

جمال  ن يفعل الصحايب يف ما الأ :املرفوع من الفعل حكامً  .2

يف الكسوف يف كل ركعة   (عيل) يه كصالةجتهاد فالل

 .كثر من ركوعنيأ

هنم كانوا يفعلون يف أن خيرب الصحايب أمثال  :التقرير حكامً  .3

ألن ذلك الزمان زمان الوحي فال يقع  ،كذا زمان النبي 
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 وهو غري ممنوع ال  إمن الصحابة فعل يشء ويستمرون عليه 

 .الفعل

وقول  ،السنة كذا وكذا من) ومن الصيغ املحتملة قول الصحايب

ن له ىل مإالصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا ألنه ينرصف بظاهره 

 . األمُر والنهي وهو الرسول

 كنا نفعل كذا أو أن حيكم الصحايب) قوله :خرىاألغ ومن الصي  

 عامر أو لرسوله أو معصية كقول هللِ عىل فعل من األفعال بأنه طاعة 

 «القاسم باك فيه فقد عىص أم اليوم الذي يشمن صا...». 

 

 ف املوقوف؟عر  : 72س

 :اْلَجَواُب

 .ىل الصحايب من قول أو فعل أو تقريرإما أضيف  :املوقوف

ومطلقه خيتص بالصحايب وال : )v قال ابن الصالح
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 (.ال مقيداً إيستعمل فيمن دونه 

وإن مل يكن  .املوقوف الذي له حكم املرفوع فهو حجة كاملرفوع

هنا تقوي بعض األحاديث إرفوع ولكنها إن ثبتت فله حكم امل

 .ألن حال الصحابة كان العمل بالسنة الضعيفة،

 

وما هو املوقوف لفظا  أو  ،املوقوف ة  ل بأمثلث  م  : 73س

 املرفوع حكام ؟

 :أمثله املوقوف :اْلَجَواُب

 بن أيب طالب قال عيل   ،قول الراوي: ال املوقوف القويلثم .1

 .رواه البخاري .«...عرفونحدثوا الناس بام ي»

ابن عباس وهو  أم  » قال البخاري: مثال املوقوف الفعيل .2

 .رواه البخاري .«متيمم

فعلت كذا ) التابعنيكقول بعض  :مثال املوقوف التقريري .3
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 (.كر عليهينأمام أحد الصحابة ومل 

هناك صور من املوقوف يف  :أما املوقف لفظا  واملرفوع حكام  

 :ومن هذه الصور ،عنى احلديث املرفوعألفاظها وشكلها بم

خذ عن أهل الكتاب ألأن يقول الصحايب الذي مل يعرف با -�أ

جتهاد فيه وال له تعلق ببيان لغة أو رشح الجمال ل قوالً ال

غريب أو األخبار عن األمور املاضية كاملالحم والفتن 

 .ل القيامة وثواب وعقاب األفعالوأحوا

 ولون أو يفعلون كذا أو الأو خيرب الصحايب أهنم كانوا يق -�ب

فالصحيح أنه   ىل زمن النبيإبكذا إذا أضافُه  يرون بأساً 

 .ىل زمنه فهو موقوف عند اجلمهورإن مل يضيفه إو .مرفوع

ا بكذا أو هنينا عن كذا أو من السنة نأمر :أو يقول الصحايب -�ج

 .كذا مثل قول بعض الصحابة

امت أو يقول الراوي عند ذكر الصحايب بعض هذه الكل -�د
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نِميه، يرفعه،)األربع وهي  بلغُ  ي   (.أو رواية ،به ي 

 .أو يفرس الصحايب تفسريًا له تعلق بسبب نزول آية -هـ

صحابة لكن مقيدًا ويستعمل اسم املوقوف فيام جاء عن غري ال

 (.هذا حديث وقفه فالن عىل الزهري أو عىل عطاء)ال قي

 

ومن  ؟وكم طبقات الصحابة ؟ن هو الصحا يم  : 74س

ومن آخرهم  ؟ومن أفضلهم ؟كثر الصحابة حديثا  وفتوىأ

 موتا ؟

 :اْلَجَواُب

سالم إلمؤمنًا به ومات عىل ا  هو من لقي النبي :الصحا ي

 .ة يف األصحولو ختللت رد  

 

 :ا عرشة طبقةتإثن الصحابةطبقات 

 .أول من أسلم بمكة .1
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 .أصحاب الشعب .2

 .أهل هجرة احلبشة .3

 .أهل العقبة األوىل .4

 .الثانيةبة قأهل الع .5

 .ىل املدينةإأول من هاجر  .6

 .أهل البدر .7

 .من هاجر بعدها .8

 .أهل بيعة الرضوان .9

 .من هاجر بعد صلح احلديبية .11

 .مسلمة الفتح .11

 .وهي صبي  من رأى رسول اهلل .12

 كثرهم حديثًا من زاد عىل ألف حديثأ :أكثر الصحابة حديثا  

 (:سبعة)
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 .أبو هريرة رىض اهلل عنه .1

 . عنهامثم عبداهلل بن عمر رىض اهلل .2

 .ثم أنس بن مالك رىض اهلل عنه .3

 .شة أم املؤمنني رىض اهلل عنهاائثم ع .4

 .ثم عبداهلل بن عباس رىض اهلل عنهام .5

 .جابر بن عبداهلل رىض اهلل عنهامثم  .6

 .سعيد اخلدري رىض اهلل عنهأيب ثم  .7

 :أكثر الصحابة فتوى

عمر بن : كثر فتوى مطلقًا سبعة وهم أ: ) v ال ابن حزمق

ىل بن أيب طالب وعبداهلل بن مسعود وعبداهلل بن عمر خطاب وع

وعبداهلل بن عباس وزيد بن ثابت وعائشة أم املؤمنني رىض اهلل 

 (.عنهم

أمجع أهل : )v قال أبو منصور البغدادي :أفضل الصحابة
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فبقية  ،فعيل ،فعثامن ،فعمر ،أبوبكر: السنة أن أفضل الصحابة

فباقي أهل بيعة  ،دُح باقي أهل أُ ف ،فأهل بدر ،العرشة املبرشين باجلنة

 (.فباقي الصحابة رىض اهلل عنهم ،الرضوان باحلديبية

 :آخر الصحابة موتا  

مات سنة  ،أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي: آخرهم موتًا مطلقاً 

 .قالُه مسلم يف صحيحه .مائة من اهلجرة

 (93)مات بالبرصة سنة  ،أنس بن مالك :خرهم قبلهآو

 .للهجرة

 .ـه (90) سنة .سهل بن سعد األنصاري:هم موتا  باملدينةخرآو

 .ـه (87) سنة .عبداهلل بن أيب أويف :خرهم بالكوفةآو

 .ـه (88) عبداهلل بن سيد املازين سنة :خرهم بالشامآو

 .ـه (68) عبداهلل بن عباس سنة :خرهم بالطائفآو

الكوفة خرج منها ) :067ص 0ـجوقال ابن تيمية يف الفتاوى 
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عتزال والنسك إلوا القدر والبرصة خرج منها ،رجاءإلع واالتشي

 (.واخلراسان اجلهمية ،الفاسد والشام كان هبا النصب والقدر

أحاديث أهل ) :071ص 01ـجيف الفتاوى  v وقال ابن تيمية

ثم أحاديث أهل البرصة وأحاديث أهل  ،املدينة أصح األحاديث

ذب يف أهل بلد وأما أهل الكوفة فلم يكن الك ،الشام دون ذلك

 (.أكثر منه فيهم

 

 صطالحا ؟اف املقطوع عر  : 75س

 :اْلَجَواُب

 .ن دونه من قول أو فعلىل التابعي أو مإأضيف ما  :املقطوع

وأرادوا به  (املقطوع)ولكن أطلق الشافعي والطرباين لفظ 

ستقرار استعمل ذلك قبل اولكن يعتذر للشافعي أنه  ،(املنقطع)

وع من صفات املتن واملنقطع من صفات ألن املقط .صطالحالا

 .اإلسناد
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عية ولو صحت نسبته حيتج به من األحكام الرش ال :وحكمه

ستعمله العلامء للتوضيحات وتفصيالت األحكام اولكن  لقائله،

وبيان األشياء املجملة وإذا كانت هناك قرينة تدل عىل رفعه كقول 

 .ع املرسلعند ذكر التابعي فيعترب له حكم املرفو (يرفعهُ )

 

 د أنواع مشرتكة أخرى بني املقبول واملردود؟عد  : 76س

 :ىلإينقسم  :اْلَجَواُب

 .املسند .1

 .املتصل .2

 .زيادات الثقات .3

 .املتابع واملشاهد .4
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 ف املسند؟عر  : 77س

 :اْلَجَواُب

ما رفعه  وخيرج به هو احلديث املرفوع املتصل سندًا، :املسند

 فإنه معضل أو معلق وخيرج مادونه  نْ نه مرسل أو م  إالتابعي ف

 .نقطاعالاهرُه اظ

 يستعمل فيام جاء عن النبي كثر ماأو: )v وقال اخلطيب

وقال ابن حجر (.دون غريه v( :ستقراء الوالذي يظهر يل با

أئمة احلديث وترصفهم أن املسند عندهم ما أضافه من من كالم 

 تصالالاوقولُه ظاهره ، (تصالالا هليه بسنٍد ظاهرإ  سمع النبي

 .حتاملالفيه ا نقطاع ويدخال ماالخيرج ما ظاهرُه ا
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 ف املتصل؟عر  : 78س

 :اْلَجَواُب

وأما أقوال  فًا،وتصل سنده مرفوعًا كان أو موقاما  :املتصل

ليهم فال يسمها متصلة يف حالة إتصلت األسانيد اذا إ التابعني

 .مع التقيد فجائز طالق أماالا

 (.ؤتصلامل)الشافعي  يمواملتصل يسمى املوصول وس

 

رسال والوصل إلما هو حكم التعارض بني ا: 79س

 والوقف والرفع؟

يح بل الصواب الذي عليه حوالص: )v قال النووي :اْلَجَواُب

الفقهاء واألصوليون وحمققوا املحديثني أنه إذا روي احلديث 

فوعًا وموقوفًا أو موصوالً ومرساًل حكم بالرفع والوصل ألهنا رم

كثر أو أقل يف احلفظ أالثقة وسواء كان الرافع والواصل  زيادة
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 (.هذا القول هو الصحيح عندنا)وقال اخلطيب  ،(والعدد

رسال والرفع الأي تعارض الوصل مع ا اإلسنادحكم زيادة يف 

 :مع الوقف عىل أربعة أقوال هي

احلكم ملن وصلُه أو رفعه أي قبول الزيادة وهو قول مجهور  .1

 .نيالفقهاء واألصولي

كثر أاحلكم ملن أرسلُه أو وقفُه أي رد الزيادة وهو قول  .2

 .أصحاب احلديث

 .احلكم لألكثر قول بعض أهل احلديث .3

 .احلكم لألحفظ وهو قول بعض أهل احلديث .4

 

 ما املراد بزيادات الثقات؟: 81س

 :اْلَجَواُب

نراه زائدًا من  واملراد بزيادة الثقة ما هو العدل الضبط، :قةالث  

خرون آلعام رواه الثقات ا يف رواية بعض الثقات حلديث مااأللفاظ 
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 .لذلك احلديث

برفع  اإلسنادويف  ،وتقع الزيادة يف املتن بزيادة كلمة أو مجلة

يف  (يوم عرفة) مثال يف املتن كزيادة ،موقوف أو وصل مرسل

سالم اليوم عرفة ويوم النحرو أيام الترشيق عندنا أهل ا» حديث

 الإال نكاح »حديث  و مثال يف السند، «كل ورُشبأوهي أيام 

سحاق مسندًا متصاًل و رواه سفيان افقد رواه عن أيب ، «بويل

 .سحاق مرسالً االثوري عن أيب 

 

 ما هو حكم الزيادة يف املتن؟: 81س

 :ختلف العلامء يف حكمها عىل أقوالاوقد  :اْلَجَواُب

 .فمنهم من قبلها مطلقاً  .1

 .ها مطلقاً ومنهم من رد   .2

الزيادة من راوي احلديث الذي رواه أوالً  من رد   ومنهم .3

 .بغري زيادة وقبلها من غريه
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 :ىل ثالثة أقسامإم ابن الصالح الزيادة وقد قس  

زيادة ليس فيها منافاة ملا رواه الثقات أو األوثق فهذه  -1

من  ثقة ألهنا كحديث تفرد به برواية مجلته حكمها القبول،

 .الثقات

وتنحرص يف أمرين الثقات أو األوثق زيادة منافية ملا رواه  -2

 (.الشاذ) ويقال هلا فهذه حكمها الرد  

زيادة فيها نوُع منافاة ملا رواه الثقات أو األوثق وتنحرص يف  -3

 :أمرين

 .تقييد املطلق :أوال  

 .مختصيص العا :ثانيا  

 .والصحيح قبول هذا األخري :v وقال النووي

أن الزيادة  :حفالقول الصحيح الراج: )v وقال أمحد شاكر

مقبولة سواء وقعت ممن رواه ناقصًا كأن يروي الثقة احلديث مرة 
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 وسواء تعلق هبا حكم رشعي أم ال، ومرة زائدًا من غريه، ناقصًا،

أوجبت نقض أحكام  وسواءً  وسواء غريت احلكم الثابت أم ال،

ذهب اجلمهور من موهذا هو  ثبتت بخرب ليست هي فيه أم ال،

ملحقق من األدلة نعم قد يتيبن املناظر ا. ..نيالفقهاء واملحديث

 أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ والقرائن القوية

 (.اعدعليه القو ىتبن فهذا له حكمه وهو النادر الذي ال ،فيها

روى غريه  إذا روى العدل زيادة عىل ما: )v وقال ابن حزم

مثله أو دونه أو فوقه فاألخذ  نفرد هبا أو شاركه فيها غريهافسواء 

 ذلك فأنه يتناقض أقبح بتلك الزيادة فرض ومن خالفنا يف

 (....تناقض

( أي الصحيح واحلسن)زيادة راوهيام: وقال ابن حجر رمحه اهلل

 (.ثق ممن مل يذكر تلك الزيادةمنافية لرواية من هو أومل تقع  مقبولة ما
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 عتبار واملتابع والشاهد؟العرف ا: 82س

 :َجَواُباْل

ليعرف هل  نفرد بروايته راٍو،اهو تتبع طرق حديث  :عتبارالا

 .شاركه يف روايته غريه أو ال

هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد  :املتابع

هذا هو الصحيح  .حتاد يف الصحايباللفظًا ومعنى أو معنى فقط مع ا

يث الفرد باللفظ إن حتصل املشاركة لرواة احلد :ولكن بعضهم قال

 .ختلفاالصحايب أو  حتد  اسواء 

هو احلديث الذي يشارك فيه رواته رواة احلديث الفرد  :الشاهد

وهذا هو  .ختالف يف الصحايباللفظًا ومعنى أو معنى فقط مع ا

أن حتصل املشاركة لرواة  :خر وهوآالصحيح ولكن له تعريف 

 .تلفخاد الصحايب أو حتااحلديث الفرد باملعنى سواء 

وقد تطلق املتابعة عىل الشاهد وبالعكس : )v قال ابن حجر
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 (.واألمر فيه سهل

 

 د أنواع املتابعة؟عد  : 83س

 :املتابعة نوعان :اْلَجَواُب

وهي أن حتصل املشاركة للراوي من أول  :متابعة تامة .1

 .سنادإلا

وهي أن حتصل املشاركة للراوي يف أثناء  :متابعة قارصة .2

 .السند

واملتابعة مراتب ألهنا إن حصلت : )ر رمحه اهللقال ابن حج

ن فوقه فهي ن حصلت لشيخه فمإللراوي نفسه فهي التامة و

 (.القارصة ويستفاد منها التقوية

 

 ؟هل اإلعتبار قسيم للمتابعات والشواهد: 84س

عتبار ليس نوعًا بعينه إلإن ا: )قال أمحد شاكر رمحه اهلل :اْلَجَواُب
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طرق  رْب لنوعني املتابعات والشواهد وس  لوإنام هو هيئة للتوصل 

أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع . (احلديث ملعرفتها فقط

 .والشاهد

عتبار قسياًم للمتابع والشاهد الفليس ا: )v وقال السيوطي

 (.ليهامإبل هيئة التوصل 

ل املتابعات جبار يف املتابعات والشواهد أو ألعتاللو قال ا

 .ناً هد لكان حسواوالش

 

د: 85س  ؟قبول الراويرشوط  عد 

 :رشوط قبول الراوي :اْلَجَواُب

 .العدالة .1

 .الضبط .2
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 ؟بم تثبُت العدالة: 86س

 :تثبت العدالة :اْلَجَواُب

 .لني عليهاصيص املعد  نبت .1

ستفاضة بني أهل العلم كاألئمة األربعة الأو بالشهرة وا .2

 ىلإاج بعد ذلك توزاعي وغريهم وال حياأل ووالسفيانني

 .لمعد  

 

 ؟هو مذهب اإلمام ابن عبدالرب  يف ثبوت العدالة ما: 87س

كل حامل علم مع )ـتثبت العدالة عند ابن عبدالرب ب :اْلَجَواُب

معروف العناية به حممول أمرُه عىل العدالة حتى يتبني جرحه حيتُج 

وهذا غري  «...حيمل هذا العلم من كل خلف عدولهُ » بحديث

 .مرييض عند العلامء
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 امء يف رشوط العدل؟لماذا قال الع: 88س

أمجع اجلامهري من أئمة احلديث والفقه أن يكون مسلاًم  :اْلَجَواُب

وخوارم املروءة ومتيقظًا  بالغًا عاقاًل سلياًم من أسباب الفسق

 .حافظاً 

سالم والبلوغ لكن يشرتط الوقيل ال يشرتط للتحمل احلديث ا

 
ِ
 .ذلك لألداء

 كانوا إذا أتو الرجل ليأخذوا عنه: عيوروى البيهقي عن النخ

 .ىل حاله ثم يأخذون عنهإىل صالته وإىل سمته وإنظروا 

 

 كيف يعرف ضبط الراوي: 89س

 :اْلَجَواُب

 .يعرف ضبط الراوي بموافقه الثقات املتقنني يف الرواية .1

 .ختل ضبطه ومل حيتج بهان كثرت إوال ترض خمالفته النادرة ف .2
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ضابطًا لكتابه وعاملًا بام حييل املعنى أن يكون متيقضًا حافظًا  .3

أن الوهم تارة يكون يف : وذكر احلافظ املزي   ،إن روى به

 .احلفظ وتارة يكون يف القول وتارة يكون يف الكتابة

 

 بيان؟ كيف يقبل اجلرح والتعديل من غري: 91س

ألن  يقبل التعديل من غري بيان عىل الصحيح املشهور، :اْلَجَواُب

ال مفرسًا ألن الناس إوال يقبل اجلرح  صعب حرصها،ي أسبابه كثرية

 .خيتلفون يف أسباب اجلرح وال يصعب ذكره

 

 يف اجلرح؟  v ما هو قول ابن حجر: 91س

إذا  :ابن حجر تفصياًل حسناً  ختارا :v قال السيوطي :اْلَجَواُب

مفرسًا  إال   حد األئمة مل يقبل اجلرح فيهأكان اجلرح جممالً قد وثقه 

ر جيل فإن أئمة هذا د ثبت له رتبة الثقة فال يزحزح إال بأمنه قأل

 .الناس فال ينقض حكم أحدهم إال بأمر صحيح ظالشأن هم أيق
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ثنان من علامء هذه الشأن قط عىل توثيق ا جيتمع مل: قال الذهبي

 .ضعيف

إذا صدر من عارف ألنه إذا مل  ل ُقبل من غريه مفرسًا،ن مل يعد  إو

 .إمهاله من  جهول وإعامل قول اجلرح فيه أوىليعدل فهو يف حيز امل

 

 هل يثبت اجلرح والتعديل بواحد؟: 92س

ألن العدد مل يشرتط يف قبول  الصحيح يثبتان بواحد، :اْلَجَواُب

اخلرب فلم يشرتط يف جرح راويه وتعديله وألن التزكية بمرتلة احلكم 

 .بد من إثنني كام يف الشهادة وقيل ال

يقبل اجلرح إال من عدل  ينبغي أن الو: )v وقال ابن حجر

تقبل تزكية من أخذ  متيقظ فال يقبل جرُح من أفرط فيه كام ال

يرتك حديث الرجل  بمجرد الظاهر وكان مذهب النسائي أن ال

 .حتى جيتمع عىل تركه

 تكلم يف هذا الفن من التساهل يف اجلرح والتعديل،وليحذر امل
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ح ن جر  إو حكاًم ليس بثابت،ل بغري تثبت كان كاملثبت فإنه إن عد  

بغري حترز أقدم عىل الطعن يف مسلم بريء من ذلك ويبقى عليه عاره 

 (.وكان كالم املتقدمني سامل من هذا غالباً  أبدًا،

ثم القائُل بذلك بعلم ): 033ص 8ـجقال ابن تيمية يف الفتاوى 

البد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلو يف األرض أو 

 (.رلة الذي يقاتل محية ورياءنكان بمالفساد 

 

 جتمع اجلرح والتعديل يف راٍو أهيام يقدم؟اإذا : 93س

 ل ألنه زيادة علم،يقدُم اجلرح املفرس ولو زاد عدد املعد   :اْلَجَواُب

ن كان اجلرح غري إل وجهله املعد   وألن اجلارح أطلع عىل أمر خفي  

ري عارف عدالته وإن صدر من غ  يقدح فيمن ثبتتمفرس مل

أو  األصُل يف املسلم عدُل، باألسباب مل يعترب به أيضًا وربام قد يكون

 .األخبار مبني عىل حسن الظن بالراوى

فإن خال اجلروح عن التعديل قبل : )v وقال ابن حجر
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اجلرح فيه جممالً غري مبني السبب إذا صدر من عارف عىل املختار 

 (.ألنه يف حيز املجهول

 

 واية العدل عن شخص؟هو حكم ر ما: 94س

هذا  ال تعترب تعديالً جلواز رواية العدل عن غري عدل، :اْلَجَواُب

يروى إال من  وقيل إن كان العدل ال عند األكثرين وهو الصحيح،

 .عدل كانت روايته تعديالً وإال فال

 

إذا عمل العامل وأفتى عىل حديث هل حيكم : 95س

 بصحته؟

مكان أن يكون إلتعديل رواته حيكم بصحته وال ب ال :اْلَجَواُب

 خر وال خمالفته له قدحًا يف تعديله وروايته،آًا أو لدليل طإحتيا

وقال به ابن تيمية  ،مكان أن يكون ذلك ملانع من معارض أو غريهإل

 .يف الفتاوى
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 ما هو حكم رواية جمهول العدالة ظاهرا  وباطنا ؟: 96س

 تقبل عند اجلامهري، ال :هو معرف العني برواية عدلني عنه :اْلَجَواُب

يروي عن غري عدل ُقبل  وقيل إن كان ممن روى عنه فيهم من ال

 . فالوإال  

 

سم الهل معروف العني والعدالة مع جهل ا: 97س

 والنسب يقبل روايته؟

وال يقبل حديث املبهم : )يف النخبة v قال ابن حجر :اْلَجَواُب

 سمه الام هبِ من أُ ألن رشُط قبول اخلرب عدالة رواته و سم  مامل يُ 

 بلفظ م  هبِ أُ يقبل خربه ولو  وكذا ال تعرف عينه فكيف عدالته،

أخربين الثقة ألنه قد يكون ثقة عنده  :التعديل كأن يقول الراوي

جمروحًا عند غريه وهذا عىل األصح يف املسألة ويستدل عىل معرفة 

 خر مسمى فيها وصنفوا فيهاآسم املبهم بوروده من طريق ا
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 (.تاملبهام)

 

إذا قال حدثني فالن أو فالن عىل الشك ومها : 98س

 عدالن هل حيتج به؟

نهام وحتقق سامعه حيتج به ألنه عي  : ) v قال السيوطي :اْلَجَواُب

 :أو قال ،وإن جهل عدالة أحدمها من أحدمها أو كالمها مقبول،

حتامل أن يكون املخرب إلفالن أو غريه ومل يسمه مل حيتج به 

 (.املجهول

 

 هل تقبل التائب من الفسق؟: 99س

يقبل التائب من الفسق والكذب يف غري احلديث النبوي  :اْلَجَواُب

ديث أبدًا لعظيم مفسدته فإنه وال يقبل من احل .وإن حسنت طريقته

ىل يوم القيامة بخالف الكذب عىل غريه إ رشعًا مستمرًا رييص

 وقال الصرييف ،والشهادة فإن مفسدهتا قارصة ليست عامة
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تقدم من  والسمعاين من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما

 .عىل ذلك السيوطي يف التدريب بخالف النووي حديثه وأرص  

 

إذا روى ثقة عن ثقة حديثا  ثم نفاه املسمع هل : 111س

 يقبل؟

ألن اجلاحد هو  .ه إذا كان جازمًا يف نفيه أو كذب عليهيرد   :اْلَجَواُب

ن إف رواياته  وال يثبت به جرحه، وال يقدح هذا يف باقي األصل،

 .ال أعرفه أو ال أذكره أو نحوه مل يقدح فيه :قال

 

 كم مراتب التعديل والتجريح وما هي؟: 111س

  :اْلَجَواُب

 :أرتبها عىل األقوى فاألقوى ،للتعديل ست مراتب -�أ

ل  )دل عىل املبالغة يف التوثيق أو كان عىل وزن  ما (1 وهي ( أفع 

ه املنتهى يف التثبت أو فالن أثبت ليإفالن  :فعها مثلرأ
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 .الناس

 كثقة ثقة، :ثم ما تأكد بصفة أو صفتني من صفات التوثيق (2

 .ثبت ثقة أو

  عنه بصفة دالة عىل التوثيق من غري توكيد، كثقة،ثم ما عرب   (3

 .ةأو حج  

شعار بالضبط كصدوق أو اعىل التعديل من دون  دل   ثم ما (4

 .حمله الصدق

فالن شيخ : توثيق أو التجريح مثلثم ليس فيه داللة عىل ال (5

 .أو روى عنه الناس

صالح احلديث مثل فالن  :ثم ما أشعر بالقرب من التجريح (6

 .أو يكتب حديثهُ 

 :حكم هذه املراتب

ن كان بعضهم إاملراتب الثالث األوىل فيحتج بأهلها و .1
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 .أقوى من بعض

ولكن يكتب  أما املراتبة الرابعة واخلامسة فال حيتج بأهلهام، .2

 .ثهم وخيتربحدي

يكتب حديثهم  أما أهل املرتبة السادسة فال حيتج بأهلها، .3

 .ختبارإلعتبار دون اإلل

وللرتجيح ست مراتب أذكرها عىل  :لفاظهاأمراتب اجلرح و -�ب

 .ترتيب األسوء فاألسوء

 :ذلك كأكذب الناس وما أشبه: جاء بصيغة املبالغة ما (1

 .كركن الكذب

 يكذب كثريًا، ،الدج   اع،وض   ،ككذاب :صيغة املبالغة (2

 .يصنع

هم بالكذب أو الوضع أو تمثل فالن م: فيه اهتام بالكذب ما (3

غري الثقة  يرسق احلديث أو ساقط أو مرتوك أو ليس بثقة،
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 .فيه نظر وال مأمون وسكتوا عنُه،

أو واه  ضعيف جدًا، يكتب حديثه، مثل ال :مردود احلديث (4

 .بمرٍة ليس بشىء مطروح أرم به

حيتج به أو  حتجاج به وشبهه فالن الإلما رُصيح بعدم ا (5

 .ضعيف أو له مناكري أو مضطرب احلديث

ُ  :عىل التلني دل   ما (6  وهي أسهلها يف اجلرح مثل فالن لني 

ليس بقوي أو تعرف وتنكر أو ليس  احلديث أو فيه مقال،

 .أو تكلموا فيه بعمدة أو مطعون فيه أو يسء احلفظ،

 :حكم هذه املراتب

حيتج بحديثهم طبعًا ويكتب  نه الإليني فأهل املرتبتني األو .1

 .عتبار فقطإلحديثهم ل

أهل املراتب األربع األخرية فال حيتج بحديثهم وال يكتب وال  .2

 .يعترب به
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 هو املهمل؟ ما: 112س

سم األب أو اسم أو الثنني متفقي ااهو أن يروي عن  :اْلَجَواُب

 .ثقتني مل يفيدن كان إاجلد أو النسبة ومل يتميز بام خيص كل منهام ف

غري )وقع يف البخاري ومن روايته عن أمحد  ما :لتهومن أمث

 .بن وهب فإنه إما أمحد بن صالح أو أمحد بن عيسىاعن  (منسوب

ذلك كسليامن بن داود اخلوالين  وإن كان أحدمها ضعيفًا رض   ۞

 .وسليامن بن داود الياممي

 .متفق عىل تركه: والثاين ،ثقة: األول

ومتى مل يتبني ذلك أو  صاص املروي عنه بأحدمها،وُيعرف باخت

ىل القرائن والظن إشكاله شديد فريجع فيه إف كان خمتصًا هبام معًا،

 .الغالب
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 ما هو املتفق واملفرتق؟: 113س

باء أو الكنى واأللقاب أو آلهو أن تتفق األسامء ا :اْلَجَواُب

 .األنساب خطًا ونطقًا وختتلف األشخاص

 :ثنان واحدًا ومها ثامنية أنواعإليظن ا أن ال :وفائدته

كثر من أ: بائهم كاخلليل بن أمحدآأن تتفق أسامؤهم وأسامء  .1

 .ستة

كأمحد بن : بائهم وأجدادهمآن تتفق أسامؤهم وأسامء أ .2

 .جعفر بن محدان أربعة متعارصون يف طبقة واحدة

 .كأيب عمران اجلونى رجالن: أن تتفق الكنية والنسبة معاً  .3

سم األب والنسبة كمحمد بن عبداهلل اسم وإلأن يتفق ا .4

 .ثنان يف الطبقةااألنصاري 

 .بائهم كأيب بكر بن عياشآسامء أأن تتفق كناهم و .5

كصالح بن أيب صالح أربعة  :بائهمآأن تتفق أسامؤهم وكنى  .6
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 .التابعنيمن 

ن إعبداهلل إذا أطلق ف: أن تتفق أسامؤهم غري منسوبة نحو .7

ملدينة فإبن عمر أو بالكوفة فإبن بن الزبري أو باإكان بمكة ف

مسعود أو بالبرصة فإبن عباس أو بخراسان فإبن املبارك أو 

 .بالشام فإبن عمر وبن العاص

ون عن ابن ركأيب محزة ستة كلهم ي: لكنية فقطأن يتفقا يف ا .8

تاسعًا كاحلنفي  ُعد  ذا يصلح أن يعباس أو يف النسبة فقط وه

أو يفرتقان فيام تقع  ن،خروآمجاعة منهم أبوبكر وأبو عيل و

ىل مذهب كأيب حنيفة ومنهم إفمنهم مُن ينسب  ليه،إالنسبة 

 .ىل قبيلة بنى حنيفةإمن ينسب 

 

 ما هو املؤتلف واملختلف؟: 114س

اب أو باء أو الكنى أو األلقآلهو أن تتفق األسامء وأسامء ا :اْلَجَواُب

 .األنساب خطًا وختتلف نطقاً 
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 :والتصحيف وهو نوعان األمن من التحريف :فائدته

ليه لكثرته وإنام ُيعرف إضابط لُه يرجُع  وهو األكثر ما ال .1

 .بالنقل واحلفظ

 .سيد بالضم وهو ابن حضرياب وأُ كأسيد بالفتح هو أبو عت  

بانان وجِ ي  ان وج  ان وِحب  ان وحب  ان وحب  كحي   نان وح   .نان وح 

 :ما ينضبط لقلته وهو قسامن .2

، مكسال   فالن قال ليس هلم فالن إال  يراد فيه التعميم بأن ي ما -�أ

ر) أو، وسال م يسو  و  ) و (م   (.ارالبز  ) و (ازالبز  ) أو (رُمس 

كقوهلم ليس  :ما يراد فيه التخصيص وهو تارة بكتب خمصوصة -�ب

ال حممد بن خازم أبو معاوية ومن إيف الصحيحني واملوطأ خاِزم 

 .عداه مما يف الكتب الثالثة فحاِزم

م :ئلوتارة يف القبا ر   .كِحزام يف قريش ويف األنصار ح 

وغري ذلك يف ، وأبو النرص البغدادي ي  ببو نرص الضأ: ويف الكنى
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 .األساب واأللقاب

 

 ما الفرق بني الرواية والشهادة؟: 115س

 :الفرق بني الرواية والشهادة :اْلَجَواُب

ىل احلكم خيالف إترفع فيه  الرواية هي األخبار عن عام ال .1

 .الشهادة

 .ال يشرتط يف الرواية بخالف الشهادة :العدد .2

  مهابة الكذب عىل رسول اهلل نيو الغالب من املسلم .3

 .بخالف شهادة الزور

ادة يف بعض هالشترشط الذكورية فيها مطلقًا بخالف  ال .4

 .املواضع

 .تشرتط احلرية فيها بخالف الشهادة مطلقاً  ال .5

 .تقبل شهادة املبتدع وال تقبل رواية الداعية .6

 .قبل شهادة التائب من الكذب دون روايتهِ ت .7
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السابق بخالف  حديثه مجيع من كذب يف حديث واحد رد   .8

ينقض ما شهد به قبل  من تبني شهادته للزور يف مرة ال

 .ذلك

 .تقبل الشهادة األصل وفرع ورقيق بخالف الرواية ال .9

 ىل غريإيثبت اجلرح والتعديل يف الرواية بواحد دون الشهادة و

 .الم املازري يف ذلكذلك من ك

 

 َوَصَلى اهلُل َوَسلََّم َعلى َنِبيَنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّْم

 ُب ِإَلْيْكوُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدْك اَل ِإَلَه ِإاَل َأْنَت اْسَتْغِفُرَك َوَأٌت

 

•••          ••• 
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P                                                                                                                                  ُاَلْصَفْحَة 
 

 5......... .................................................................  مقدمة

 9  ...........................................  ىل كم قسم ينقسم اخلرب؟إ: 1س

 9  ......................  ىل كم قسم ينقسم اخلرب بإعتبار وصوله إلينا؟إ: 2س

 9  .......................................  عرف اخلرب املتواتر اصطالحا  : 3س

 11  ...........................  كم عدد الرواة املتواتر عند عند العلامء؟: 4س

 11 .......................................  ما هو حكم حديث املتواتر؟: 5س

 11  ..................................  ىل كم قسم ينقسم اخلرب املتواتر؟إ: 6س

ف خرب اآلحاد: 7س  11  .................................................  عر 

 12  .......................................  ما هو حكم حديث اآلحاد؟: 8س

 12  ........................  ىل كم قسم اآلحاد بالنسبة إىل عدد طرقه؟إ: 9س

ف أقسام اآلحاد تعريفا  اصطالحيا  : 11س  13  ...........................  عر 
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د أقسام اخلرب املقبول: 11س  15  .........................................  عد 

ف الصحيح وعدد رشوطه يف التعريف: 12س  16  .......................  عر 

 أو( جاله ثقاتر)هل كلمة : 13س

 19  ....................  تصحيح للحديث؟( رجاله رجال الصحيح)

ف احلديث احلسن: 14س  21  ............................................  عر 

ح بكثرة طرقة؟هل احل: 15س  21  ........................  ديث احلسن ُيصح 

 21  ...........  هل الضعف يف احلديث يزول بمجيئه من وجوه آخر؟: 16س

 22  ......................................  ىل كم قسم ينقسم املتابعة؟إ: 17س

 23  ......................  هل زيادة راوي الصحيح واحلسن مقبولة؟: 18س

 أو( اإلسنادصحيح )هل قوهلم : 19س

 24  ...................  تصحيح أو حتسني للحديث؟( حسن اإلسناد)

 ما معنى قول الرتمذي و غريه: 21س

 25  .....................................  ؟(حديث حسن صحيح)

 26  ............................  .عرف الصحيح لغريه واحلسن لغريه: 21س

 27  ............................  ما هي القرائن املحتف بخرب اآلحاد؟: 22س

 28  ........................  ما هو حكم خرب الواحد عند أهل البدع؟: 23س
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ف املحكم وخمتلف احلديث: 24س  29  ..................................  عر 

 29  ...........................................  ما هو أوجه الرتجيح؟: 25س

 31  ...........................................  ما هو أوجه الرتجيح؟: 26س

ف الناسخ و بم يعرف الناسخ من املنسوخ؟: 27س  32  ..................  عر 

د أسباب اخلرب املردود: 28س  33  ........................................  عد 

ف احلديث الضعيف واذكر حكم روايته والعمل به: 29س  33  ..........  عر 

 39  .........................  أذكر أنواع السقط يف اإلسناد وأقسامهم: 31س

ف املعلق واذكر حكمه: 31س  عر 

 41  ..................................  وحكم املعلقات يف الصحيحني

ه يف قسم املردود؟ :32س ف املرسل وما سبب عد   42  ....................  عر 

 43  ............  بني  حكم مرسل الصحا ي والتابعي ومراتب اإلرسال: 33س

 االمام الشافعي ومن معه؟ ثال املرسل املقبول عىل ما اشرتطما م: 34س

 47  .............  ومن أكثر من تروي منهم املراسيل من أهل البلدان؟

ل واذكر نقطة العموم: 35س ف املعض   عر 

 49  .................................  واخلصوص بني املعضل واملعل ق

 51  ....................................................  عرف املنقطع: 36س
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د أقسام التدليس: 37س  51  ..............................  عرف املُدل س وعد 

 55  ...............................................  بني  حكم التدليس: 38س

د األغراض احلاملة عىل التدليس: 39س  57  .............................  عد 

 58  .............................................  بم ُيعرف التدليس؟: 41س

 58  ..................................  ذم املدل س؟ ما هي األسباب يف: 41س

ف املرسل اخلفي وبم يعرف املرسل؟: 42س  58  .........................  عر 

 61  ............................  ما الفرق بني املدل س واملرسل اخلفي؟: 43س

ف املؤنن واملعنعن وهل هو من املتصل أو املنقطع؟: 44س  61  ...........  عر 

د أسباب الطعن يف الراوي: 45س  63  ....................................  عد 

ف املوضوع وعدد أسباب الوضع يف احلديث؟: 46س  65  ...............  عر 

 66  ..........................  أذكر عالمات الوضع يف املتن واإلسناد: 47س

ف املرتوك واذكر ر: 48س  تبتهعر 

 71  ...................................  وأسباب اهتام الراوي بالكذب

ف املنكر واذكر الفرق بينه وبني الشاذ: 49س  71  ........................  عر 

ف املعل ل وأين تقع العلة: 51س  عر 

 72  ....................................  وبم يستعان عىل ادراك العلة؟
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 74  ...............................  بم ُيعرف ادراك العلة بأمور منها؟: 51س

 75  ........................  ما معنى املخالفة وكم قسم يدخل حتتها؟: 52س

ف املدرج وبني أقسامه: 53س  75  .......................................  عر 

د أقسام مدرج السند وامل: 54س  76  ...................................  تنعد 

 77  .............................  بني  دواعي االدراج وحكم االدراج؟: 55س

 79  ...............................................  بم يدرك اإلدراج؟: 56س

ف املقلوب وبني أقسامه: 57س  عر 

 79  ....................................  واألسباب احلاملة عىل القلب

 81  ..........................  بني  أقسام مقلوب السند واملتن وحكمه: 58س

ف املزيد يف متصل األسانيد: 59س  عر 

د رشوط رد  الزيادة  82  ..........................................  وعد 

ف املضطرب وبني  : 61س   أقسامهعر 

 83  .......................................  ورشوط حتقق االضطراب

د أقسامه: 61س ف وعد  ف املصح   85  ....................................  عر 

 هل يقدح التصحيف بالراوي؟: 62س

ف؟ ف واملصح   86  ..............................  وما الفرق بني املحر 
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ف الشاذ وأين يقع  الشذوذ؟: 63س  87  .................................  عر 

د أسباهبا: 64س ف اجلهالة بالراوي وعد   88  .............................  عر 

 89  .............................  عرف املجهول وعدد أنواع املجهول: 65س

ف الب دعة  وأذكر أ: 66س  92  ...............  نواعها وحكم رواية املبتدع؟عر 

ف سوء احلفظ واذكر أنواعه وحكم روايته؟: 67س  95  ..................  عر 

د أقسام اخلرب املشرتك بني املقبول واملردود؟: 68س  97  ...................  عد 

ف احلديث القديس وما الفرق بينه وبني القرآن؟: 69س  98  ..............  عر 

ف املرفوع وبني  أقسامه؟: 71س  99  .....................................  عر 

 111  ...........................................  ما هو املرفوع حكام ؟: 71س

ف املوقوف؟: 72س  112  ...............................................  عر 

ث ل بأمث: 73س  لة  املوقوف،م 

 113  ........................  وما هو املوقوف لفظا  أو املرفوع حكام ؟

ن هو الصحا ي؟ وكم طبقات الصحابة؟: 74س  م 

 ومن أكثر الصحابة حديثا  وفتوى؟ ومن أفضلهم؟

 115  .............................................  ومن آخرهم موتا ؟

ف املقطوع اصطالحا ؟: 75س  119  .....................................  عر 
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د أنواع مشرتكة أخرى بني املقبول واملردود؟: 76س  111  ................  عد 

ف املسند؟: 77س  111  ..................................................  عر 

ف املتصل؟: 78س  112  .................................................  عر 

 ما هو حكم التعارض بني: 79س

 112  ...........................  اإلرسال والوصل والوقف والرفع؟

 113  ......................................  ما املراد بزيادات الثقات؟: 81س

 114  ...................................  ما هو حكم الزيادة يف املتن؟: 81س

 117  ..............................  عرف االعتبار واملتابع والشاهد؟: 82س

د أنواع املتابعة؟: 83س  118  ............................................  عد 

 118  ......................  هل اإلعتبار قسيم للمتابعات والشواهد؟: 84س

د رشوط قبول الراوي؟: 85س  119  .....................................  عد 

 121  ..............................................  بم تثبُت العدالة؟: 86س

 121  .............  ما هو مذهب اإلمام ابن عبدالرب  يف ثبوت العدالة؟: 87س

 121  ..............................  ماذا قال العلامء يف رشوط العدل؟: 88س

 121  .....................................  كيف يعرف ضبط الراوي: 89س

 122  ......................  كيف يقبل اجلرح والتعديل من غري بيان؟: 91س
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 122  ..........................  يف اجلرح؟  vما هو قول ابن حجر : 91س

 123  .............................  ثبت اجلرح والتعديل بواحد؟هل ي: 92س

 124  ..................  إذا اجتمع اجلرح والتعديل يف راٍو أهيام يقدم؟: 93س

 125  .........................  ما هو حكم رواية العدل عن شخص؟: 94س

 125  ...........  إذا عمل العامل وأفتى عىل حديث هل حيكم بصحته؟: 95س

 126  ...............  ما هو حكم رواية جمهول العدالة ظاهرا  وباطنا ؟: 96س

 هل معروف العني والعدالة: 97س

 126  .........................  مع جهل االسم والنسب يقبل روايته؟

 إذا قال حدثني فالن أو فالن عىل الشك: 98س

 127  ......................................  ومها عدالن هل حيتج به؟

 127  ...................................  هل تقبل التائب من الفسق؟: 99س

 إذا روى ثقة عن ثقة حديثا  : 111س

 128  ......................................  ثم نفاه املسمع هل يقبل؟

 128  ......................  والتجريح وما هي؟ كم مراتب التعديل: 111س

 132  ...............................................  ما هو املهمل؟: 112س

 133  .......................................  ما هو املتفق واملفرتق؟: 113س
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 134  ...................................  ما هو املؤتلف واملختلف؟: 114س

 136  ..............................  ما الفرق بني الرواية والشهادة؟: 115س

 139  .....................................................................  فهرس


