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الُم فمعم َمـ أرؽمؾُف اهلُل رمحة  احلؿُد  الُة وايمسَّ هلل ربِّ ايمعاظمكم، وايمصَّ

 يمؾعاظمكم.

ا زمعد: همفذه مذىمرة مقصمزة دم فمؾقم احلديث  يمغغم اظمُتخصصكم دم أمَّ

، وهل وهمؼ اظمـفج اظمؼرر دم ىمؾقة ايمدفمقة وأصقل وفمؾقمفهَمْرع احلديث 

َـّة.  ايمديـ، ومسؿ ايمؽتاب وايمسُّ

 .(1) .يمؾامدة.. آضماؿمة، مع احلرص فمعم زماإلجيازوسمتصػ 

 

أؽملل اهلل سمعالم أن جيعؾ ما كؽتب طمايمًصا يمقصمفف ايمؽريؿ، إكف هق 

ؿقع ايمعؾقؿ.  ايمسَّ

 هـ8/5/1435مؽة اظمؽرمة: 

         

 ىمتبف 

 

 زمـ فمبدايمؼادر مقهمؼ زمـ فمبداهللأ.د. 

 صمامعة أم ايمؼرى -مؽة اظمؽرمة

ـَّة –ىمؾقة ايمدفمقة وأصقل ايمديـ    ومسؿ ايمؽتاب وايمسُّ

                                                           

ان، كظًرا ألكهه 1) ( معظم مادة هذا الوجقز من كتاب صقخـا األشتاذ الدكتور حمؿود بن أمحد الطَّحَّ

عؾقهه حًحها، واختقهاًرا، فجهزاه ا   خمترص مػقد مرتب، رتَّب ُكزهة الـَّظر لؾحافظ ابهن َحَجهر، وزاد

 عن ضؾبة العؾم خر اجلزاء. ومن كتاب: ُكزهة الـَّظر لشقخ اإلشالم احلافظ ابن حجر.
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 أكقاع احلديث اظمؼبقل: أرزمعة أكقاع

 احلديث الصحقح. -1

 احلديث احلسن. -2

 الصحقح لغره. -3

 احلسن لغره. -4

 ايمصحقح:: أوًٓ 

 سمعريػف:-1

األجسام، جماز يف لغة: الصحقح: ضد السؼقم. وهو حؼقؼة يف -أ

 احلديث، وشائر ادعاين.

اصطالحا: ما اتصل شـده بـؼل العدل الضابط، عن مثؾه إىل -ب

 مـتفاه، من غر صذوذ، وٓ عؾة.

 ذح ايمتعريػ:-2

اصتؿل التعريف السابق عذ أمور جيب توافرها حتى يؽون احلديث 

 ا، وهذه األمور هي:صحقحً 

رواته قد أخذه مباحة عؿن اتصال السـد: ومعـاه أن كل راٍو من -أ

 فوقه، من أول السـد إىل مـتفاه.

 فخرج بذلك اُدْرَشل، وادُـَْؼطِع بلي كوع من أكواع آكؼطاع.

عدالة الرواة: أي أن كل راٍو من رواته اتصف بؽوكه مسؾام، بالغا، -ب

 عاقال، غر فاشق، وغر حمروم ادروءة.

ا ضبط : إمَّ كل راٍو من رواته كان تام الضبطِ  ضبط الرواة: أي أنَّ  -ج

 .كتاٍب  ا ضبطُ صدر، وإمَّ 

عدم الشذوذ: أي أٓ يؽون احلديث صاذا. والشذوذ: هو خمالػة  -د

 الثؼة دن هو أوثق مـه.
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 سمعريػ ايمشاذ:

اظمـػرد ))همايمشاذ، معـاه:  ((اكػرد))زمؿعـك  ((ؾمذ))يمغة: اؽمؿ همافمؾ، مـ -أ

 .((فمـ اجلؿفقر

 .(1) مـفُ لَم ـ هق أوْ ا ظمَِ ايمػً خُم  قُل بُ ؼْ اظمَ  رواهُ اصطالضما: ما -ب

ذوذ يؼع دم اإلؽمـاد-ت ـِ وايمشُّ  :، واظمَْت

ـَِد: -ث اذ يف السَّ  مثال الشَّ

ـِ  ـْ فُمَؿَر زْم ، فَم ـِ فَمعِمٍّ  زْم
ـِ ضُمَسكْمِ ـْ فَمعِمِّ زْم ـِ ؾِمَفاٍب، فَم ـِ ازْم ـْ َمايمٍِؽ، فَم فَم

ـِ َزْيٍد َأنَّ َرؽُمقَل  ـْ ُأؽَماَمَة زْم اَن، فَم ـِ فَمػَّ   -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ- اهللفُمْثاَمَن زْم

 .(2) ((ٓ َيِرُث اظمسؾُؿ ايمؽاهمَِر، وٓ ايمؽاهمُِر اظمسؾِؿَ ))وَماَل 

ـِ فُمثامَن   ((الصحقِح )). وذىمَر مسؾٌؿ صاضمُب -زمضؿِّ ايمعكِم  -ومقيمف: فُمَؿَر زم

، وماَل همقِف: فَمْؿُرو  : أنَّ ُكلَّ َمْن رواُه ِمْن أصحاِب ((التؿققزِ ))يف كتاِب  هريِّ ايمزُّ

                                                           
 (.35-34( تقسر مصطؾح احلديث لشقخـا الدكتور حمؿود الطحان: )ص: 1)

(، 3661. َوَقهْد أخرجهه عهن مالهك أبهو مصهعب الزههري ) ((ِرَواَية الؾقثهي))( : 1475(ادوّضل )2)

 .155/ 22( ، وادزي يف هتذيب الؽامل 216وعبد ا  بن مسؾؿة الؼعـبي ِعـَْد اجلوهري )

 (176ت الػحل )ص:  -معرفة أكواع عؾوم احلديث 

 وقد رواه عن الزهري غر مالك مجاعة مـفم: 

 .218( 541شػقان بن عققـة عـد احلؿقدي ) -1

 ( .4282حديث ) 387/ 5، والبخاري 261/ 5وحمؿد بن أيب حػصة عـد أمحد  -2

ابهن جهري  -4(. 6379، والـسائي يف الؽهزى )269و  268/ 5ومعؿر بن راصد عـد أمحد  -3

 (.6764حديث ) 194/ 8، والبخاري 268/ 5عـد أمحد 

 (.6386( ، والـسائي يف الؽزى )2736ويوكس عـد ابن ماجه ) -5

 (.6382( ، والـسائي يف الؽزى )2167م عـد السمذي )وهشق -6

 ( .412صالح بن كقسان عـد الطزاين ) -7

والصواب من حديث مالك: عؿرو بن عهثامن. ))( : 6377وقال اإلمام الـسائي يف الؽزى عؼب )

ٓبهن  ((معرفهة عؾهوم احلهديث)). ويـظهر: ((وٓ كعؾم أن أحدًا من أصحاب الزهري تابعه عذ ذلهك

 لصالح، )حتؼقق د. ماهر ياشني الػحل(.ا
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ـُ فمثامَن ا . وذىمَر أنَّ مايمًِؽا ىماَن ُيشغُم زمقِدِه إلم داِر -يعـل: زمػتِح ايمعكِم  -زم

ـِ فمُ  ُْؿ خيايمِػقَكُف. وفَمْؿٌرو وفُمَؿُر مجقعًا: َويَمُد فُمَؿَر زم ُف فَمؾَِؿ أَّنَّ ثامَن، ىملكَّ

ـْ فَمْؿٍرو  ، وضَمَؽَؿ -زمػتِح ايمعكِم  -فُمثامن، نمغَم أنَّ هذا احلديَث إكَّام هق فَم

  .(1)مسؾٌؿ ونمغُمُه فمعم مايمٍؽ زمايمقهِؿ همقِف، واهللُ أفمؾؿُ 

: -ج ـِ اذ دم اظمَْت  مثال ايمشَّ

ـِ  ـِ ِزَياٍد، فَم ـْ ضَمِديِث فَمْبِد ايْمَقاضِمِد زْم ِمِذيُّ ِم ْ َما َرَواُه َأزُمق َداُوَد، َوايمؼمِّ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َمْرهُمقفًما:  ـْ َأِِب َصايمٍِح، فَم فَْمَؿِش، فَم ْٕ إَِذا َصعمَّ َأضَمُدىُمْؿ ))ا

ـْ َيِؿقـِفِ   . ((َرىْمَعَتِل ايْمَػْجِر هَمْؾَقْضَطِجْع فَم

اَم وَماَل ايْمَبْقفَ  : طَمايَمَػ فَمْبُد ايْمَقاضِمِد ايْمَعَدَد ايْمَؽثغَِم دِم َهَذا، هَمنِنَّ ايمـَّاَس إِكَّ ِؼلُّ

ـْ همِْعِؾ ايمـَّبِلِّ  َؿ  اهللَصعمَّ  -َرَوْوُه ِم ـْ وَمْقيمِِف: َواْكَػَرَد فَمْبُد  -فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ َٓ ِم

َذ  فَْمَؿِش ِِبَ ْٕ  شمَِؼاِت َأْصَحاِب ا
ـْ زَمكْمِ ْػظِ ايْمَقاضِمِد ِم  .(2)ا ايمؾَّ

ؽمبب نمامض  : أي أٓ يؽون احلديث معؾوٓ، والعؾة:فمدم ايمعؾة-د

 طمػل، يؼدح دم صحة احلديث، مع أن ايمظاهر ايمسالمة مـف.

ُة دم اإلؽمـاد، واظمتـ.-ذ  وسمؼع ايمِعؾَّ

                                                           

(. اظمميمـػ: يمتؼـل ايمـديـ 81معرهمة أكقاع فمؾقم احلديث، وُيعرف زمؿؼدمة ازمـ ايمصـالح: )ص:  (1)

 هـ(643أِب فَمؿرو، فمثامن زمـ فمبد ايمرمحـ، اظمعروف زمازمـ ايمصالح )اظمتقذم: 

زمـغموت، ؽمــة ايمـممـ:  –ؽمـقريا، دار ايمػؽـر اظمعـاس  -اظمحؼؼ: كقر ايمديـ فمؼم، ايمـاذ: دار ايمػؽر

 (.81م(: )ص: 1986 -هـ 1446)

ـُ إزِْمـَراِهقَؿ  ـُ َأزمِـك ؾَمـْقَبَة، َوإؽِْمـَحاُق زْمـ ـُ ََيَْقك، َوَأزُمق زَمْؽِر زْمـ شَمـَا ََيَْقك زْم ْػـُظ  -ومال اإلماُم مسؾؿ: ضَمدَّ َوايمؾَّ

ـُ فمُ  -يمَِقْحَقك  شَمـَا ازْم َكا، َووَماَل أطَمَراِن: ضَمدَّ ـْ وَماَل ََيَْقك: َأطْمػَمَ ، فَم ـِ ضُمَسكْمٍ ـْ فَمعِمِّ زْم ، فَم ْهِرىِّ ـِ ايمزُّ َقْقـََة، فَم

ـِ َزْيٍد َأنَّ ايمـَّبِكَّ  ـْ ُأؽَماَمَة زْم ـِ فُمْثاَمَن، فَم َٓ َيـِرُث اظمُْْسـؾُِؿ ايْمَؽـاهمَِر ))وَمـاَل  -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ-فَمْؿِرو زْم

 .((َوَٓ َيِرُث ايْمَؽاهمُِر اظمُْْسؾِؿَ 

 هـ(911ايمديـ فمبد ايمرمحـ زمـ أِب زمؽر، )اظمتقذم: سمدريب ايمراوي: جلالل  (2)

 .1/271حتؼقؼ: كظر حمؿد ايمػارياِب، ايمـاذ: دار ؿمقبة:  
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ذوذ، ٓ يؼع إَّٓ مـ -ر اذ، همننَّ ايمشُّ مثال احلديث اظمُعّؾ: احلديث ايمشَّ

 وهق أمر ٓ يؽشػف إَّٓ اظمُتؿرس ايمـَّاومد. أو اظمؼبقل، رواية ايمثؼة،

 ذوؿمف:-3

يتبكم مـ ذح ايمتعريػ أن ذوط ايمصحقح ايمتل جيب سمقاهمرها ضمتك 

 ، ضبطُ واةِ ايمرُّ  ، فمدايمةُ دِ ـَ ايمسَّ  اسمصاُل ))يؽقن احلديث صحقحا مخسة، وهل: 

 .((وذُذ ايمشُّ  ة، فمدمُ ؾَّ ايمعِ  واة، فمدمُ ايمرُّ 

اخلؿسة همال يسؿك احلديث همنذا اطمتؾ ذط واضمد مـ هذه ايممموط 

 .(1)ضمقـئذ صحقًحا

 ضمؽؿ احلديث ايمصحقح:

أمجع ايمعؾامء مـ اهؾ احلديث ومـ يعتد زمف مـ ايمػؼفاء -3

وإصقيمقكم فمعم أن احلديث ايمصحقح ضمجة جيب ايمعؿؾ زمف، ؽمقاء ىمان 

روايف واضمًدا مل يروه نمغمه، أو رواه معف راو آطمر، أو اؾمتفر زمرواية شمالشمة 

 هملىمثر ومل يتقاسمر.

 :ل احلديث ايمصحقحامث-4

ـْ فَمْبِد  ـْ َكاهمٍِع، فَم ـْ َمايمٍِؽ، فَم ـِ فُمَؿرَ  اهللفَم  اهللَأنَّ َرؽُمقَل  ريض اهلُل فمـفام زْم

اَم ُوسمَِر َأْهَؾُف ))وَماَل:  -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ- ايمَِّذى سَمُػقسُمُف َصاَلُة ايمَْعٌْمِ ىَمَلكَّ

 .(2) ((َوَمايَمفُ 

العدل الضابط، عن مثؾه، من غر صذوذ هذا حديٌث صحقح ألكَُّه برواية 

 وٓ ِعؾَّة.

حقح-5  : أول َمـ َصـََّػ دم ايمصَّ

                                                           
(، تقسر مصطؾح احلديث لشقخـا الدكتور حمؿود الطحان: 37( اكظر الـخبة مع ححفا، )ص1)

 (.137)ص: 

 (. ومعـى: وتر : ُشؾَِب، وُأِخَذ، وُكِؼَص.264( موضل مالك، برقم: )2)
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اإلماُم أبو عبِدا  حمؿد بن إشامعقل بن إبراهقم بن ادغرة -أ

اجلامع اظمسـد ايمصحقح اظمختٌم ))واؽمؿ ىمتازمف:  هه(،256البخارّي )ت

 .((مـ أمقر رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وؽمــف وأيامف

أبو احلسني مسؾم بن احلجاج بن مسؾم الؼشري وتاله تؾؿقذه: -ب

اظمسـد ايمصحقح اظمختٌم، زمـؼؾ ))هه(، واشم كتابه: 261الـقسابوري )ت

 .((ايمَعْدل فمـ ايمَعْدِل، إلم رؽمقِل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

أبو بؽر حمؿد بن إشحاى بن خزيؿة بن ادغرة بن وتاله تؾؿقذه: -ج

ك هه(311السؾؿي الـقسابوري )ادتوىف: صالح بن بؽر  ، دم ىمتازمف اظمسؿَّ

 )صحقح ازمـ طُمزيؿة(.

أزمق ضَماسمِؿ حمؿد زمـ ضمبان زمـ أمحد زمـ ضمبان زمـ معاذ  وسماله سمؾؿقذه:-د

اِرمّل، ايمُبْستِلُّ )اظمتقذم: ا  هـ(.354زمـ َمْعبَد، ايمتَّؿقؿل، ايمدَّ

حقُح فمعَم ايمتَّؼاؽمقِؿ ))واؽمؿ ىمتازمف:  وإكقاِع، مـ نمغِم وصمقِد اظمُْسـَُد ايمصَّ

 .(1) ((وَمْطٍع دم ؽَمـَِدها وٓ شُمُبقِت صَمْرٍح دم كاومؾقفا

حقح: -7  َمراسمب احلديث ايمصَّ

ومسقؿ احلديث ايمصحقح إلم ؽمبع مراسمب زمايمـسبة يمؾؽتب اظمروي همقفا 

 ذيمؽ احلديث، وهذه اظمراسمب هل:

 .((وهق أفمعم اظمراسمب))ما اسمػؼ فمؾقف ايمبخاري ومسؾؿ -1

                                                           

( ضبع بتحؼقق األشتاذ حمؿد عيل ُشوكؿر، وخالص آي دمهر، إصهدارات وزارة األوقهاو دولهة 1)

زمؼمسمقـب: إمـغم فمـالء ايمـديـ فمـقم زمــ زمؾبـان ايمػـارد م. وضبع أيًضا : 2612-هه1433، 1قطر، ط

 هـ( 739)اظمتقذم: 

 زمـــ زَمؾبــان ، زمؼمسمقــب: إمــغم فمــالء ايمــديـ فمــقم((اإلضمســان دم سمؼريــب صــحقح ازمـــ ضمبــان))زمعـــقان: 

هـ(، ضمؼؼف وطمرج أضماديثف وفمؾؼ فمؾقف: ؾمعقب إركموط، ايمـاذ: ممؽمسة  739ايمػارد )اظمتقذم: 

 م(. 1988 -هـ  1448ايمرؽمايمة، زمغموت، )ايمطبعة: إولم، 



8 
 

 زمف ايمبخاري.شمؿ ما اكػرد -2

 شمؿ ما اكػرد زمف مسؾؿ.-3

 شمؿ ما ىمان فمعم ذؿمفام ومل خيرصماه.-4

صْمف.-5  شمؿ ما ىمان فمعم ذط ايمبخاري، ومل خُيَرِّ

صْمف. -6  شمؿ ما ىمان فمعم ذط مسؾؿ، ومل خُيَرِّ

شمؿ ما صح فمـد نمغممها مـ إئؿة، ىمازمـ طمزيؿة، وازمـ ضمبان مما مل -7

 يؽـ فمعم ذؿمفام، أو فمعم ذط واضمد مـفام.

 ايمشقخكم:ذط 

مل يػصح ايمشقخان فمـ ذٍط ذؿماه أو فمقـاه زيادًة فمعم ايمممط اظمتػؼ 

فمؾقفا دم ايمصحقح، يمؽـ ايمباضمثكم مـ ايمعؾامء ـمفر هلؿ مـ ايمتتبع 

وآؽمتؼراء ٕؽمايمقبفام ما ـمـف ىمؾ مـفؿ أكف ذؿمفام، أو ذط واضمد 

 مـفام.

ن وأضمسـ ما ومقؾ دم ذيمؽ: أن اظمراد زمممط ايمشقخكم أو أضمدمها: أ-

ا مـ ؿمريؼ رصمال ايمؽتازمكم، أو أضمدمها، مع مرافماة يؽقن احلديث مروي  

 .(1)ايمؽقػقة ايمتل ايمتزمفا ايمشقخان دم ايمرواية فمـفؿ

أي أطمرصمف ايمبخاري وُمسؾِؿ فمـ  :((ُمتَّػٌؼ فمؾقف))معـك ومقهلؿ: -

 َصحاِبٍّ واضِمٍد، وَمْعـًك واضمٍد، وإن اطمتؾػت أيمػاـمف.

، اسمػؼ ايمبخاري وُمسؾِؿ فمعم ((إفمامُل زمايمـِّقَّاتإكَّام ))ومثايمف ضمديث -

ـِ اخلطَّاِب، زمليمػاٍظ متعددٍة،  إطمراصمف مـ ضمديِث أمغم اظمممـكَم فُمؿَر زم

 .(2)ويمؽـ معـاه واضمد

                                                           
 (.55-54( تقسر مصطؾح احلديث لشقخـا الدكتور حمؿود الطحان: )ص: 1)

 شقخان.( يـظر: الؾملم وادرجان فقام اتػق عؾقه ال2)
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هذا ضمديث نمغم ))، أو ((هذا ضمديث صحقح)): ما ظمراد زمؼقهلؿ-

 : ((صحقح

أن ايممموط اخلؿسة ايمسازمؼة  ((هذا ضمديث صحقح))اظمراد زمؼقهلؿ:  -أ

 ومد حتؼؼت همقف. 

ٓ أكف مؼطقع زمصحتف دم كػس إمر، جلقاز اخلطل وايمـسقان فمعم 

 ايمثؼة. 

أكف مل سمتحؼؼ همقف  ((هذا ضمديث نمغم صحقح)) زمؼقهلؿ: ما ظمراد -ب

دم كػس  ىمِذٌب  أكف ٓايمسازمؼة ىمؾفا أو زمعضفا،  ذوط ايمصحة اخلؿسة

 اخلطل.: جلقاز إصازمة مـ هق ىمثغم إمر
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ـُ شماكًقا:   احلديُث احَلَس

 

 سمعريػف:.1

 زمؿعـك اجلامل. ((ـِ ْس احلُ ))يمغًة: هق صػة مشبفة، مـ -أ

احلسـ اصطالضًما: هق ما سمصَؾ إؽْمـادُه زمـؼؾ ايمَعْدل ايمذي طَمػَّ -ب

 .(1)ا وٓ ُمعؾالً ضبطُف ومؾقاًل، وٓ يؽقُن ؾماذ  

وط ذح ايمتَّعريػ: وط  إنَّ ايمممُّ ، هل كػُس ايمممُّ ـِ دم احلديث  احَلَس

حقح، نمغم أنَّ ضبط ايمرواة  طَمػَّ إن ايمتل جيب سمقاهمرها دم  احلديث ايمصَّ

واة ومؾقالً   .(2)، همننَّ احلديث ؽمقؽقُن ضَمَسـًادم أضمد ايمرُّ

 يمذاسمِف. اأي ضَمَسـً 

بط ىمثغًما، ٕنَّ َمـ طمػَّ ضبطُف ىمثغًما، ؽمقؽقن  وجيب أن ٓ خيػ ايمضَّ

 ضعقًػا.ضمديثُف 

 ضمؽؿ احلديث احلسـ: .2

ـِ مشارٌك يمؾصحقح دم آضمتجاج زمف، وإِْن ىمان ُدوَكفُ  َس  .(3)احْلَ

                                                           

: ((كزهة ايمـظـر دم سمقضـقح كخبـة ايمػؽـر دم مصـطؾح أهـؾ إشمـر))( هذا هو احلَسن لذاته، يـظر: 1)

 (.78)ص: 

 هـ(852ِٕب ايمػضؾ أمحد زمـ فمقم زمـ حمؿد زمـ أمحد زمـ ضمجر ايمعسؼالين )اظمتقذم : 

زمايمريـا  فمـام اظمحؼؼ: أ.د. فمبد اهلل زمـ ضقػ اهلل ايمرضمققم، ايمطبعـة إولم، ايمــاذ: مطبعـة ؽمـػغم 

 هـ(.1422)

 (.78( ُكزهة الـَّظر: )ص: 2)

 (.78( ُكزهة الـَّظر: )ص: 3)
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شَمـَا َيِزيُد (1) ((اظمُسـَد))مثايمف: ومال اإلماُم أمحد دم .3 زُ (2): ضَمدَّ شَمـَا َِبْ ، ضَمدَّ
(3) 

ـْ َأزمِقفِ ا ـِ ُمَعاِوَيَة، فَم ـُ ضَمؽِقِؿ زْم ؟ (4)زْم ـْ َأزَمرُّ ِه وَماَل: وُمْؾُت: َيا َرؽُمقَل اهللِ َم ـْ صَمدِّ ، فَم

َؽ ))وَماَل:  ؟ وَماَل: ((ُأمَّ ـْ َؽ )). وُمْؾُت: شُمؿَّ َم . وَماَل: وُمْؾُت: َيا َرؽُمقَل اهللِ، شُمؿَّ ((شُمؿَّ ُأمَّ

؟ وَماَل:  ـْ َؽ ))َم ؟ وَماَل: ((ُأمَّ ـْ َ  )). وَماَل: وُمْؾُت: شُمؿَّ َم ْٕ وْمَرَب شُمؿَّ َأزَماَك، شُمؿَّ ا

وَْمَرَب  ْٕ  .((هَما

، ٕنَّ همقف )َِبْز زمـ ضمؽقؿ، ووايمده، ضمؽقؿ زمـ  ـٌ هذا احلديث ضَمَس

 ُمعاوية(، ومها صدوومان.

دوق أومؾَّ ُرسمبة ِمـ ايمثَِّؼِة.  وايمصَّ

 مراسمبف:-4

ىمام أن يمؾصحقح مراسمب يتػاوت ِبا زمعض ايمصحقح فمـ زمعض، ىمذيمؽ 

 همؼال:همنن يمؾحسـ مراسمب. وومد صمعؾفا ايمذهبل مرسمبتكم، 

دم سمصحقح ضمديث رواسمف وحتسقـف،  ؾَػ هملفمعم مراسمبف ما اطمتُ -أ

 .ز زمـ ضمؽقؿ، فمـ أزمقف، فمـ صمدهىمحديث َِب 

وفمؿرو زمـ ؾمعقب، فمـ أزمقف، فمـ صمده، وازمـ إؽمحاق، فمـ ايمتقؿل، -ب

 وأمثال ذيمؽ مما ومقؾ: إكف صحقح، وهق مـ أدكك مراسمب ايمصحقح.

                                                           

( ، وأبهو 3« )األدب ادػهرد»(، وأخرجهه أخرجهه البخهاري يف 26628( مسـد أمحهد، بهرقم: )1)

 (، من ضرى عن هبز بن حؽقم، به.1897( ، والسمذي )5139داود )

ـَؾؿل( هو )2) ، فمازمـٌد، مــ  يزيد زمـ هارون زمــ زاذان ايمسُّ ـٌ مـقٓهؿ، أزمـق طمايمـد ايمقاؽمـطل، شمؼـٌة، ُمـْتِؼ

 (.7789(، التؼريب، برقم: )ايمتاؽمعة، مات ؽمـة ؽمت ومائتكم وومد ومارب ايمتسعكم ع

ُز زمـ ضمؽقؿ زمـ معاوية ايمُؼشغمّي، أزمق فمبد اظمؾؽ، صدوق مـ ايمسادؽمة، مات ومبؾ ايمستكم ( هو )3) َِبْ

 (.772(، التؼريب، برقم: )4طمت 

ـز، صـدوق مــ ايمثايمثـة. طمـت ضمؽق( هو )4) (، التؼريهب، 4ؿ زمـ معاوية زمـ ضَمْقَدة ايمُؼَشغْمّي، وايمـد َِبْ

 (.1478برقم: )
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وسمضعقػف: شمؿ زمعد ذيمؽ ما اطمتؾػ دم حتسكم ضمديِث رواسمِف -ج

اة، ؿمَ رْ اج زمـ أَ جَّ ، وضَم رةَ ؿُ ىمحديث احلارث زمـ فمبد اهلل، وفماصؿ زمـ َض 

 .(1)وكحقهؿ

حقح يمغغمه: شمايمًثا:   ايمصَّ

 سمعريػف: .1

، زمؾػظف أو يمذاسمف إذا روي مـ ؿمريؼ آطمر مثؾف أو أومقى مـف ـُ َس هق احلَ 

إلم ايمصحقح، ويسؿك  ـِ َس زمؿعـاه، همنكف يتؼقى ويرسمؼل مـ درصمة احلَ 

 .(2)ايمصحقح يمغغمه. 

 مرسمبتف: .2

 هق أفمعم مرسمبة مـ احلسـ يمذاسمف، ودون ايمصحقح يمذاسمف.

  مثايمف:-4

ـِ  ـْ فُماَمَرَة زْم شَمـَا صَمِريٌر، فَم ـُ ؽَمِعقٍد، ضَمدَّ شَمـَا وُمَتْقبَُة زْم ما أطمرصمف ايمبخاري: ضَمدَّ

َمةَ   ؾُمػْمُ
ـِ ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َريِضَ ايْمَؼْعَؼاِع زْم ـْ َأِِب ُزْرفَمَة، فَم فَمـُْف وَماَل صَماَء  اهلل، فَم

َؿ هَمَؼاَل: َيا َرؽُمقَل  اهللَصعمَّ  اهللَرصُمٌؾ إلَِم َرؽُمقِل  ـْ َأضَمؼُّ  اهللفَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ َم

ـِ َصَحازَمتِل؟ وَماَل:  َؽ ))ايمـَّاِس زمُِحْس ؟ وَماَل: ((ُأمُّ ـْ َؽ شُمؿَّ ))، وَماَل: شُمؿَّ َم ، ((ُأمُّ

؟ وَماَل:  ـْ َؽ ))وَماَل: شُمؿَّ َم ؟ وَماَل: ((شُمؿَّ ُأمُّ ـْ  .(3) ((شُمؿَّ َأزُمقكَ ))، وَماَل: شُمؿَّ َم

ِه(، ومد ؾَمَفَد ، اإلؽمـادهمفذا  يمرواية )َِبْز زمـ ضَمؽقؿ، فمـ أزمقف، فمـ صَمدِّ

حقِح يمغغمه ـِ يمذاسمِف إلم ايمصَّ ، ٕنَّ همارسَمَؼت رواية ِبز زمـ ضَمؽقؿ مـ احَلَس

                                                           

 (.66(، تقسر مصطؾح احلديث: )ص: 33( ادوقظة لؾذهبي: )ص: 1)

 (.63(، تقسر مصطؾح احلديث: )ص: 78( يـظر: كزهة الـظر: )ص: 2)

شَمـَا ( قههال: )6592، بههرقم: )((الصههحقح))، وأخرجههه ُمسههؾم يف (5971( البخههاري، بههرقم: )3) ضَمــدَّ

ـْ فُمـاَم  شَمـَا صَمِريـٌر، فَمـ ـُ ضَمـْرٍب، وَمـآَ: ضَمـدَّ ، َوُزَهـغْمُ زْمـ ـِ ؿَمِريٍػ ايمثََّؼِػلُّ ـِ مَجِقِؾ زْم ـُ ؽَمِعقِد زْم ـِ وُمَتْقَبُة زْم َرَة زْمـ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، وَماَل: صَماَء َرصُمٌؾ ، ايْمَؼْعَؼاعِ  ـْ َأِِب ُزْرفَمَة، فَم َؿ، هَمَؼـاَل: فَم إلَِم َرؽُمقِل اهللِ َصعمَّ اهلل فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

ـِ َصَحازَمتِل ؟ ـْ َأضَمؼُّ ايمـَّاِس زمُِحْس  .، احلديث((َم
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َة أسمت مـ ؾمفادِة إؽمـاد ايمبخاري وُمسؾؿ ِمـ رواية أِب ُهريَرَة ريض  حَّ ايمصِّ

 اهلل سمعالم فمـف.

 :هِ غمِ يمغَ  ـُ َس احلَ رازمًعا: 

 سمعريػف:-1

أو  يسؼ ايمراوهمِ  فِ عػِ ، ومل يؽـ ؽمبب َض فُ ددت ؿمرومُ عَ إذا سمَ  عقُػ هق ايمضَّ 

 زمف.ذِ ىمَ 

يمغغمه يستػاد مـ هذا ايمتعريػ أن ايمضعقػ يرسمؼل إلم درصمة احلسـ 

 زملمريـ، مها:

أن يروى مـ ؿمريؼ آطمر هملىمثر، فمعم أن يؽقن ايمطريؼ أطمر مثؾف أو -أ

 أومقى مـف.

أن يؽقن ؽمبب ضعػ احلديث إما ؽمقء ضمػظ راويف، وإما اكؼطافما -ب

 دم ؽمـده، أو صمفايمة دم رصمايمف.

ؽمبب سمسؿقتف زماحَلَسـ يمغغمِه: ؽمبب سمسؿقتف زمذيمؽ ٕنَّ احلسـ مل  -

 وإكام أسمك مـ اكضامم نمغمه يمف. يلت مـ ذات ايمسـد إول،

 مرسمبتف: احلسـ يمغغمه أدكك مرسمبة مـ احلسـ يمذاسمف.-2

م احلسـ يمذاسمف.  همؾق سمعار  احلسـ يمذاسمف مع احلسـ يمغغمه وُمدِّ

 ضُمْؽؿف: هق مـ اظمؼبقل ايمذي َيتج زمف.-3

 ((ضمديث ضمسـ صحقح))معـك ومقل ايمؼممذي ونمغمه: -4

فمـ درصمة ايمصحقح، إن ـماهر هذه ايمعبارة مشؽؾ: ٕن احلسـ يتؼاس 

همؽقػ جيؿع زمقـفام مع سمػاوت مرسمبتفام؟ ويمؼد أصماب ايمعؾامء فمـ مؼصقد 

ايمؼممذي مـ هذه ايمعبارة زملصمقزمة متعددة، أضمسـفا ما ومايمف احلاهمظ ازمـ ضمجر، 

 وارسمضاه ايمسققؿمل. ومؾخصف ما يقم:
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أكف ضمسـ زمافمتبار إؽمـاد، ))إن ىمان يمؾحديث إؽمـادان هملىمثر، هماظمعـك: -أ

 .((إؽمـاد آطمرصحقح زمافمتبار 

أكف ضمسـ فمـد ومقم مـ "وإن ىمان يمف إؽمـاد واضمد، هماظمعـك -ب

 ."اظمحدشمكم، صحقح فمـد ومقم آطمريـ

همؽلن ايمؼائؾ يشغم إلم اخلالف زمكم ايمعؾامء دم احلؽؿ فمعم هذا 

 احلديث، أو مل يؼمصمح يمديف احلؽؿ زملضمدمها.

صحقُح اإلؽمـاد  همنن ىماَن احلديُث نمريب اإلؽمـاد، همفَذا يعـل أكَّفُ -ح

ـُ    . واهلل سمعالم أفمؾؿ.اظمعـَك ضَمَس
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 اظمطؾب ايمثاين: اخلػم اظمردود

 وهمقف شمالشمة مؼاصد:

 اظمؼصد إول: ايمضعقػ. -

 اظمؼصد ايمثاين: اظمردود زمسبب ؽمؼط مـ اإلؽمـاد. -

 اظمؼصد ايمثايمث: اظمردود زمسبب ؿمعـ دم ايمراوي. -

 

عقػ  احلديث ايمضَّ

 سمعريػف: ايمضعقػ:-1

ضمز ومعـقي، واظمراد زمف هـا ايمضعػ يمغة: ضد ايمؼقي، وايمضعػ -1

 اظمعـقي.

 اصطالضما: هق ما مل جيؿع صػة احلسـ، زمػؼد ذط مـ ذوؿمف.-2

 ومال ايمبقؼقين دم مـظقمتف:

...همفق ايمضعقػ وهق أومسام ىُمُثرْ  ـِ وَمٌُمْ  وىمؾ ما فمـ رسمبة احُلْس

 سمػاوسمف:-3

ويتػاوت ضعػف زمحسب ؾمدة ضعػ رواسمف وطمػتف، ىمام يتػاوت 

ايمضعقػ، ومـف ايمضعقػ صمًدا، ومـف ايمقاهل، ومـف اظمـؽر، ايمصحقح. همؿـف 

 وذ أكقافمف اظمقضقع.

 ضمؽؿ روايتف:-4

جيقز فمـد أهؾ احلديث ونمغمهؿ رواية إضماديث ايمضعقػة، وايمتساهؾ 

زمخالف إضماديث اظمقضقفمة همنكف ٓ -دم أؽماكقدها مـ نمغم زمقان ضعػفا 

 زمممؿمكم، مها: -جيقز روايتفا إٓ مع زمقان وضعفا

 سمتعؾؼ زمايمعؼائد، ىمصػات اهلل سمعالم.أٓ -1

 أٓ يؽقن دم زمقان إضمؽام ايمممفمقة مما يتعؾؼ زماحلالل واحلرام.-2
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يعـل جتقز روايتفا دم مثؾ اظمقافمظ وايمؼمنمقب وايمؼمهقب وايمؼصص 

وما أؾمبف ذيمؽ، وممـ روي فمـف ايمتساهؾ دم روايتفا ؽمػقان ايمثقري، وفمبد 

 ايمرمحـ زمـ مفدي، وأمحد زمـ ضمـبؾ.

يمتـبف إلم أكؽ إذا رويتفا مـ نمغم إؽمـاد همال سمؼؾ همقفا: ومال رؽمقل ويـبغل ا

اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ىمذا، وإكام سمؼقل: روي فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل 

فمؾقف وؽمؾؿ ىمذا، أو زمؾغـا فمـف ىمذا، وما أؾمبف ذيمؽ: يمئال جتزم زمـسبة ذيمؽ 

 احلديث يمؾرؽمقل وأكت سمعرف ضعػف.

 ضمؽؿ ايمعؿؾ زمف:-5

ايمعؿؾ زماحلديث ايمضعقػ، ايمذي فمؾقف مجفقر اطمتؾػ ايمعؾامء دم 

ايمعؾامء أكف يستحب ايمعؿؾ زمف دم همضائؾ إفمامل، يمؽـ زممموط شمالشمة، 

 أوضحفا احلاهمظ ازمـ ضمجر وهل:

ْعُػ نمغم ؾمديٍد.-أ  أن يؽقَن ايمضَّ

 أن يـدرَج احلديُث حتت أصؾ َمْعُؿقل زمف.-ب

 أٓ يعتؼد فمـد ايمعؿؾ زمف شمبقسمف، زمؾ يعتؼد آضمتقاط.-ج
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 ايمثاين: اظمردود زمسبب ؽمؼط مـ اإلؽمـاداظمؼصد 

 اظمراد زمايمسؼط مـ اإلؽمـاد:-1

اظمراد زمايمسؼط مـ اإلؽمـاد اكؼطاع ؽمؾسؾة اإلؽمـاد زمسؼقط راٍو أو أىمثر، 

فمؿدا مـ زمعض ايمرواة، أو فمـ نمغم فمؿد، مـ أول ايمسـد أو مـ آطمره أو مـ 

 أشمـائف، ؽمؼقؿًما ـماهرا أو طمػقا.

 أكقاع ايمسؼط:-2

 اد زمحسب ـمفقره وطمػائف إلم كقفمكم، مها:يتـقع ايمسؼط مـ اإلؽمـ

ؽمؼط ـماهر: وهذا ايمـقع مـ ايمسؼط يشؼمك دم معرهمتف إئؿة  -أ

ونمغمهؿ مـ اظمشتغؾكم زمعؾقم احلديث، ويعرف هذا ايمسؼط مـ فمدم 

ايمتالومل زمكم ايمراوي وؾمقخف: إما ٕكف مل يدرك فمٌمه، أو أدرك فمٌمه، 

 .((وصمادةويمقست يمف مـف إصمازة وٓ ))يمؽـف مل جيتؿع زمف 

وومد اصطؾح فمؾامء احلديث فمعم سمسؿقة ايمسؼط ايمظاهر زملرزمعة أؽمامء، 

 زمحسب مؽان ايمسؼط، أو فمدد ايمرواة ايمذيـ أؽمؼطقا. وهذه إؽمامء هل:

 اظمعؾؼ.-1

 اظمرؽمؾ.-2

 اظمعضؾ.-3

 اظمـؼطع.-4

اق اظمطؾعقن فمعم  -د ؽمؼط طمػل: وهذا ٓ يدرىمف إٓ إئؿة احُلذَّ

 سمسؿقتان، ومها:ؿمرق احلديث وفمؾؾ إؽماكقد. ويمف 

 س.يمَّ َد اظمُ -1

 .لِّ ػِ اخلَ  ُؾ ؽَم رْ اظمُ -2
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 أكقاع ايمسؼط ايمظاهر:-أ

 ؼ:ؾَّ عَ اظمُ -1

 سمعريػف:-1

ايمًمء زمايمًمء، أي أكاؿمف ورزمطف زمف،  ((َؼ ؾَّ فمَ ))يمغة: هق اؽمؿ مػعقل مـ -أ

وصمعؾف معؾؼا. وؽمؿل هذا ايمسـد معؾؼا زمسبب اسمصايمف مـ اجلفة ايمعؾقا 

 همؼط، واكؼطافمف مـ اجلفة ايمدكقا، همصار ىمايمًمء اظمعؾؼ زمايمسؼػ وكحقه.

 اصطالضما: ما ضمذف مـ مبدأ إؽمـاده راٍو هملىمثر فمعم ايمتقال.-ب

 ذح ايمتعريػ:-2

ذي مـ صمفتـا، وهق ؾمقخ اظمميمػ. ومبدأ ايمسـد هق ؿمرهمف إدكك ايم

: ٕكـا كبدأ ومراءة ((مبدأ ايمسـد))أيضا. وؽمؿل  ((أول ايمسـد))ويسؿك 

 احلديث زمف.

 مـ ُصَقِرِه:-3

أن َيذف مجقع اإلؽمـاد، شمؿ يؼال مثال: ومال رؽمقل اهلل صعم اهلل -أ

 فمؾقف وؽمؾؿ: ىمذا.

ومـفا: أن َيذف ىمؾ اإلؽمـاد إٓ ايمصحاِب، أو إٓ ايمصحاِب -ب

 .وايمتازمعل

 مثايمف:-3

وومال أزمق ))دم مؼدمة زماب ما يذىمر دم ايمػخذ:  ما أطمرصمف ايمبخاريُّ 

 .((مقؽمك: نمطك ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ رىمبتقف ضمكم دطمؾ فمثامن

همفذا ضمديث معؾؼ: ٕن ايمبخاري ضمذف مجقع إؽمـاده إٓ ايمصحاِب، 

 وهق أزمق مقؽمك إؾمعري.

 ضمؽؿف:-4
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يمؼبقل، وهق احلديث اظمعؾؼ مردود: ٕكف همؼد ذؿما مـ ذوط ا

اسمصال ايمسـد، وذيمؽ زمحذف راٍو أو أىمثر مـ إؽمـاده، مع فمدم فمؾؿـا زمحال 

 ذيمؽ ايمراوي اظمحذوف.

 ؼات دم ايمصحقحكم:ؾَّ عَ ضمؽؿ اظمُ -5

هق يمؾحديث اظمعؾؼ مطؾؼا،  -وهق أن اظمعؾؼ مردود-هذا احلؽؿ 

همفذا يمف  -ىمايمصحقحكم-يمؽـ إن وصمد اظمعؾؼ دم ىمتاب ايمتزمت صحتف 

، وٓ زملس زمايمتذىمغم زمف هـا، 2زمـا دم زمحث ايمصحقحضمؽؿ طماص، ومد مر 

 وهق أن:

همفق ضمؽؿ  ((لؽضُم ))، و((رىمَ ذَ ))، و((ومال))ما ذىمر زمصقغة اجلزم: ىمـ  -أ

 زمصحتف فمـ اظمضاف إيمقف.

: همؾقس ((ضُمؽِلَ ))، و((رَ ىمِ ذُ ))، و((ومقؾ))وما ذىمر زمصقغة ايمتؿريض: ىمـ -1

ايمصحقح واحلسـ وايمضعقػ،  همقف ضمؽؿ زمصحتف فمـ اظمضاف إيمقف. زمؾ همقف

يمؽـ يمقس همقف ضمديث واٍه: يمقصمقده دم ايمؽتاب اظمسؿك زمايمصحقح. وؿمريؼ 

معرهمة ايمصحقح مـ نمغمه هق ايمبحث فمـ إؽمـاد هذا احلديث، واحلؽؿ 

 .يؾقؼ زمففمؾقف زمام 

 :ُؾ ؽَم رْ اظمُ -2

 سمعريػف:-1

ؽِمؾ رْ اظمُ  نَّ ل، همؽ((َؼ ؾَ ؿمْ أَ ))زمؿعـك  ((أرؽمؾ))يمغًة: هق اؽمؿ مػعقل مـ -أ

 .معروٍف  ؼقده زمراوٍ اإلؽمـاد ومل يُ أؿمؾؼ 

ـْ زمعدِ  -ب  .لِّ عِ ازمِ ايمتَّ  اصطالضًما: هق ما ؽمؼط مـ آطمر إؽمـاده َم

 ذح ايمتعريػ:-2
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ايمتازمعل،  َد ايمراوي ايمذي زمعْ  ـ إؽمـادهِ أي هق احلديث ايمذي ؽمؼط مِ 

ايمذي همقف  ، وآطمر اإلؽمـاد هق ؿمرهمفُ هق ايمصحاِبُّ  ايمتازمعلِّ  َد عْ وايمذي زمَ 

 حاِب.ايمصَّ 

 ف:صقرسمُ -3

ومال رؽمقُل اهلل  -اا أو ىمبغمً ؽمقاء ىمان صغغمً - ايمتازمعلّ  وصقرسمف: أن يؼقَل 

صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: ىمذا، أو همعؾ ىمذا، أو هُمِعؾ زمحرضسمف ىمذا، وهذه 

 صقرة اظمرؽمؾ فمـد اظمحدشمكم.

 ف:ؿُ ؽْ ضُم -4

ردود: يمػؼده ذؿما مـ ذوط اظمؼبقل، مَ  ،ؾ دم إصؾ ضعقٌػ ؽَم رْ اظمُ 

زمحال ايمراوي اظمحذوف: ٓضمتامل أن يؽقن وهق اسمصال ايمسـد، ويمؾجفؾ 

 اظمحذوف نمغم صحاِب، ودم هذه احلال َيتؿؾ أن يؽقن ضعقػا.

 :اِبِّ َح ايمصَّ  ؽَمُؾ رْ مُ -5

هق ما أطمػم زمف ايمصحاِب فمـ ومقل ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أو همعؾف، 

ومل يسؿعف أو يشاهده: إما يمصغر ؽمـف، أو سملطمر إؽمالمف، أو نمقازمف، ومـ 

 أضماديث يمصغار ايمصحازمة: ىمازمـ فمباس، وازمـ ايمززمغم، ونمغممها.هذا ايمـقع 

 رؽَمؾ ايمصحاِب:ؽؿ مُ ضُم -6

ايمؼقل ايمصحقح اظمشفقر ايمذي ومطع زمف اجلؿفقر أكف صحقح حمتجٌّ زمف: 

ٕن رواية ايمصحازمة فمـ ايمتازمعكم كادرة، وإذا رووا فمـفؿ زمقـقها، همنذا مل 

ـ صحاِب آطمر، يبقـقا، وومايمقا: ومال رؽمقل اهلل، همإصؾ أَّنؿ ؽمؿعقها م

 وضمذف ايمصحاِب ٓ يرض، ىمام سمؼدم.

وومقؾ: إن مرؽَمؾ ايمصحاِب ىمؿرؽَمؾ نمغمه دم احلؽؿ، وهذا ايمؼقل 

 ضعقػ مردود.

 :ُؾ َض عْ اظمُ -3
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 سمعريػف:-1

 زمؿعـك أفمقاه. ((ؾفُ َض فمْ أَ ))ـ مِ  عقلٍ ػْ مَ  يمغًة: اؽمؿُ -أ

 .اصطالضًما: ما ؽمؼط مـ إؽمـاده اشمـان هملىمثر فمعم ايمتقال-ب

 :ؽؿفُ ضُم -2

 ؾِ ؽَم رْ ، وهق أؽمقأ ضمآ مـ اظمُ ضعقٌػ  ضمديٌث  ُؾ َض عْ اظمُ 

واظمـؼطع، وذيمؽ يمؽثرة اظمحذوهمكم مـ اإلؽمـاد، وهذا احلؽؿ فمعم 

 اظمعضؾ زمنمجاع ايمعؾامء.

 اصمتامفمف مع زمعض صقر اظمعؾؼ:-3

 إن زمكم اظمعضؾ وزمكم اظمعؾؼ فمؿقما وطمصقصا مـ وصمف:

همقجتؿع اظمعضؾ مع اظمعؾؼ دم صقرة واضمدة، وهل: إذا ضمذف مـ -أ

 إؽمـاده راويان متقايمقان. همفق معضؾ ومعؾؼ دم آن واضمد. مبدأ

 ويػارومف دم صقرسمكم:-ب

إذا ضمذف مـ وؽمط اإلؽمـاد راويان متقايمقان، همفق معضؾ، ويمقس -1

 زمؿعؾؼ.

 إذا ضمذف مـ مبدأ اإلؽمـاد راٍو همؼط، همفق معؾؼ، ويمقس زمؿعضؾ.-2

 ع:طِ ؼَ ـْ اظمُ -4

 سمعريػف:-1

 ضد آسمصال. "آكؼطاع"يمغة: هق اؽمؿ همافمؾ مـ  -أ

 اصطالضما: ما مل يتصؾ إؽمـاده، فمعم أي وصمف ىمان اكؼطافمف.-ب

 ذح ايمتعريػ:-2

يعـل أن ىمؾ إؽمـاد اكؼطع مـ أي مؽان ىمان: ؽمقاء ىمان آكؼطاع مـ أول 

اظمرؽمؾ  -فمعم هذا-اإلؽمـاد، أو مـ آطمره، أو مـ وؽمطف، همقدطمؾ همقف 

واظمعؾؼ واظمعضؾ، يمؽـ فمؾامء اظمصطؾح اظمتلطمريـ طمصقا اظمـؼطع 
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طبؼ فمؾقف صقرة اظمرؽمؾ، أو اظمعؾؼ، أو اظمعضؾ، وىمذيمؽ ىمان زمام مل سمـ

وأىمثر ما يستعؿؾ ))اؽمتعامل اظمتؼدمكم، دم ايمغايمب. ويمذيمؽ ومال ايمـقوي: 

 .((فمـ ازمـ فمؿر دم رواية مـ دون ايمتازمعل فمـ ايمصحاِب، ىماميمٍؽ 

 اظمـؼطع فمـد اظمتلطمريـ مـ أهؾ احلديث:-3

اظمرؽمؾ، أو اظمعؾؼ، أو هق ما مل يتصؾ إؽمـاده، مما ٓ يشؿؾف اؽمؿ 

ايمسـد، ما فمدا صقًرا  اظمعضؾ. همؽلن اظمـؼطع اؽمؿ فمام يمؽؾ اكؼطاع دم

شمالشًما مـ صقر آكؼطاع، وهل: ضمذف أو اإلؽمـاد، أو ضمذف آطمره، أو 

 ضمذف اشمـكم متقايمقكم مـ أي مؽان ىمان.

شمؿ إكف ومد يؽقن آكؼطاع دم مؽان واضمد مـ اإلؽمـاد، وومد يؽقن دم 

 اضمد، ىملن يؽقن آكؼطاع دم مؽاككم أو شمالشمة مثال.أىمثر مـ مؽان و

 ضمؽؿف:-4

اظمـؼطع ضعقػ زمنمجاع ايمعؾامء يمػؼده ذؿما مـ ذوط ايمؼبقل، وهق 

 اسمصال ايمسـد، ويمؾجفؾ زمحال ايمراوي اظمحذوف.

 

 أكقاع ايمسؼط اخلػل:-ب

 

 يمَّس:َد اظمُ -1

 سمعريػ ايمتديمقس:-1

ايمؾغة: وايمتديمقس دم  "ايمتديمقس"يمغًة: اظمديمس: اؽمؿ مػعقل، مـ -أ

 "ايمديمس"ىمتامن فمقب ايمسؾعة فمـ اظمشؼمي، وأصؾ ايمتديمقس مشتؼ مـ 

وهق ايمظؾؿة، أو اطمتالط ايمظالم، همؽلن اظمديمس يمتغطقتف فمعم ايمقاومػ فمعم 

 احلديث أـمؾؿ أمره، همصار احلديث مديمسا.

 اصطالضما: إطمػاء فمقب دم اإلؽمـاد، وحتسكم يمظاهره.-ب
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 ذح ايمتعريػ:-2

ايمذي دم اإلؽمـاد، وهق آكؼطاع دم ايمسـد،  ايمعقَب يمِّس َد اظمُ  ؼُمَ ْس أي أن يَ 

، ويروي فمـ ؾمقخ ؾمقخف وَيتال دم إطمػاء هذا فُ يمِّس ؾمقَخ َد اظمُ  ؼطُ ْس قُ همَ 

اإلؽمؼاط، وَيسـ ـماهر اإلؽمـاد زملن يقهؿ ايمذي يراه زملكف متصؾ، ٓ ؽمؼط 

 همقف.

 أومسام ايمتديمقس:-3

 يمؾتديمقس ومسامن رئقسقان مها: سمديمقس اإلؽمـاد، وسمديمقس ايمشققخ.

 سمديمقس اإلؽمـاد:-1

فمؾامء احلديث هذا ايمـقع مـ ايمتديمقس زمتعريػات خمتؾػة،  َف رَّ يمؼد فمَ 

وهق سمعريػ اإلمامكم أِب زمؽر  -دم كظري-وؽملطمتار أصحفا وأدومفا 

 ؿرو ايمبزار، وأِب احلسـ زمـ ايمؼطان. وهذا ايمتعريػ هق:أمحد زمـ فمَ 

سمعريػف: أن يروي ايمراوي فمؿـ ومد ؽمؿع مـف ما مل يسؿع مـف، -أ

  أن يذىمر أكف ؽمؿعف مـف.مـ نمغم

ذح ايمتعريػ: ومعـك هذا ايمتعريػ أن سمديمقس اإلؽمـاد: أن يروي -ب

ايمراوي فمـ ؾمقخ ومد ؽمؿع مـف زمعض إضماديث، يمؽـ هذا احلديث ايمذي 

ديمسف مل يسؿعف مـف، وإكام ؽمؿعف مـ ؾمقخ آطمر فمـف، همقسؼط ذيمؽ ايمشقخ، 

 ((فمـ))أو  ((الوم))ويرويف فمـ ايمشقخ إول زمؾػظ حمتؿؾ يمؾسامع ونمغمه، ىمـ 

يمققهؿ نمغمه أكف ؽمؿعف مـف. يمؽـ ٓ يٌمح زملكف ؽمؿع مـف هذا احلديث، همال 

ضمتك ٓ يصغم ىمذازما زمذيمؽ، شمؿ ومد يؽقن  ((ضمدشمـل))أو  ((ؽمؿعت))يؼقل: 

 ايمذي أؽمؼطف واضمًدا أو أىمثر.

: ومال أزمق احلسـ زمـ ايمؼطان ايمػرق زمقـف وزمكم اإلرؽمال اخلػل-ج

وايمػرق زمقـف وزمكم اإلرؽمال هق: أن اإلرؽمال ))زمعد ذىمره يمؾتعريػ ايمسازمؼ: 

 .((روايتف فمؿـ مل يسؿع مـف
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ًٓ رْ واظمُ  يمِّسِ َد ـ اظمُ  مِ ال  وإيضاح ذيمؽ: أن ىمُ  ا يروي فمـ  طمػق  ؽِمؾ إرؽما

ا مل يسؿعف مـف، زمؾػظ َيتؿؾ ايمسامع ونمغمه، يمؽـ اظمديمس ومد ؾمقخ ؾمقئً 

اظمرؽمؾ ؽمؿع مـ ذيمؽ ايمشقخ أضماديث نمغم ايمتل ديمسفا، فمعم ضمكم أن 

إرؽمآ طمػقا مل يسؿع مـ ذيمؽ ايمشقخ أزمًدا، ٓ إضماديث ايمتل أرؽمؾفا وٓ 

 نمغمها، يمؽـف فماسه أو يمؼقف.

 سمديمقس ايمتسقية:-2

 هذا ايمـقع مـ ايمتديمقس هق دم احلؼقؼة كقع مـ أكقاع سمديمقس اإلؽمـاد.

سمعريػف: هق رواية ايمراوي فمـ ؾمقخف، شمؿ إؽمؼاط راٍو ضعقػ زمكم شمؼتكم -أ

طمر. وصقرة ذيمؽ: أن يروي ايمراوي ضمديثا فمـ ؾمقخ شمؼة، يمؼل أضمدمها أ

وذيمؽ ايمثؼة يرويف فمـ ضعقػ، فمـ شمؼة، ويؽقن ايمثؼتان ومد يمؼل أضمدمها 

 أطمر، همقليت اظمديمس ايمذي ؽمؿع احلديث مـ ايمثؼة

إول، همقسؼط ايمضعقػ ايمذي دم ايمسـد، وجيعؾ اإلؽمـاد فمـ ؾمقخف 

 ؽمـاد ىمؾف شمؼات.ايمثؼة، فمـ ايمثؼة ايمثاين، زمؾػظ حمتؿؾ، همقسقي اإل

وهذا ايمـقع مـ ايمتديمقس ذ أكقاع ايمتديمقس: ٕن ايمثؼة إول ومد ٓ يؽقن 

معروهما زمايمتديمقس، وجيده ايمقاومػ فمعم ايمسـد ىمذيمؽ زمعد ايمتسقية ومد رواه 

 فمـ شمؼة آطمر، همقحؽؿ يمف زمايمصحة. وهمقف نمرر ؾمديد.

 سمديمقس ايمشققخ:-3

سمعريػف: هق أن يروي ايمراوي فمـ ؾمقخ ضمديثا ؽمؿعف مـف، همقسؿقف، أو  -أ

 يؽـقف، أو يـسبف، أو يصػف زمام ٓ يعرف زمف ىمل ٓ يعرف.

 ذح ايمتعريػ:-4

أي أن يروي ايمراوي اظمديمس فمـ ؾمقخ ضمديثا ؽمؿعف مـف، يعـل ٓ يقصمد 

إؽمؼاط وٓ ضمذف دم سمديمقس ايمشققخ، يمؽـ يقصمد متقيف وسمغطقة ٓؽمؿ 

 ىمـقتف، أو كسبتف، أو صػتف. ايمشقخ، أو
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 ضمؽؿ ايمتديمقس:-5

ا. ذمف أىمثر ايمعؾامء، وىمان ؾمعبة مـ -أ أما سمديمقس اإلؽمـاد: همؿؽروٌه صمد 

ا يمف، همؼال همقف أومقآ، مـفا:   .((ايمتديمقس أطمق ايمؽذب))أؾمدهؿ ذم 

إكف "وأما سمديمقس ايمتسقية: همفق أؾمد ىمراهة مـف، ضمتك ومال ايمعراومل:  -ب

 ."ومادح همقؿـ سمعؿد همعؾف

وأما سمديمقس ايمشققخ: همؽراهتف أطمػ مـ سمديمقس اإلؽمـاد: ٕن -ج

ايمتديمقس مل يسؼط أضمدا، وإكام ايمؽراهة زمسبب سمضققع اظمروي فمـف، 

وسمقفمغم ؿمريؼ معرهمتف فمعم ايمسامع، وختتؾػ احلال دم ىمراهتف زمحسب 

 ايمغر  احلامؾ فمؾقف.

 ((ايمشاذ))

 :(1)سمعريػ ايمشاذ-1

اظمـػرد ))همايمشاذ، معـاه:  ((اكػرد))زمؿعـك  ((ؾمذ))يمغة: اؽمؿ همافمؾ، مـ -أ

 .((فمـ اجلؿفقر

 .اصطالضما: ما رواه اظمؼبقل خمايمػا ظمـ هق أولم مـف-ب

 

 ((ؾَُّؾ عَ اظمُ ))

ك اظمَُعؾَّؾ. ((هؿايمقَ ))إذا ىمان ؽمبب ايمطعـ دم ايمراوي هق   همحديثُف ُيَسؿَّ

 :(2)سمعريػف-1

وهق ايمؼقاس ايمٌمدم  ((ّؾ عَ مُ ))زمؽذا همفق  ((أفمؾف))يمغة: اؽمؿ مػعقل، مـ -أ

مـ أهؾ احلديث  ((اظمعؾؾ))اظمشفقر، وهق ايمؾغة ايمػصقحة، يمؽـ ايمتعبغم زمـ

                                                           
حقح.1) اذ مع األمثؾة يف أثـاء التعريف باحلديث الصَّ م حح وبقان احلديث الشَّ  ( تؼدَّ

م حح وبقان احلديث اُدعّل يف أثـاء التعريف 2) حقح.( تؼدَّ  باحلديث الصَّ
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صماء فمعم نمغم اظمشفقر دم ايمؾغة، ومـ اظمحدشمكم مـ فمػم فمـف 

 ، وهق ضعقػ مرذول فمـد أهؾ ايمعرزمقة وايمؾغة.((اظمعؾقل))زمـ

اصطالضما: هق احلديث ايمذي اؿمُّؾِع همقف فمعم فمؾة سمؼدح دم صحتف، -ب

 أن ايمظاهر ايمسالمة مـفا.مع 

 سمعريػ ايمعؾة:-2

 هل ؽمبب نمامض طمػل ومادح دم صحة احلديث.

همقمطمذ مـ سمعريػ ايمعؾة هذا أن ايمعؾة فمـد فمؾامء احلديث ٓ زمد أن 

 يتحؼؼ همقفا ذؿمان، ومها:

 ايمغؿق  واخلػاء.-أ

 ايمؼدح دم صحة احلديث.-ب

همال  -ىملن سمؽقن ايمعؾة ـماهرة، أو نمغم ومادضمة-همنن اطمتؾ واضمد مـفام 

 ا.سمسؿك فمـدئذ فمؾة اصطالضًم 

اذ هق كقع مـ أكقاع ايمعؾؾ، اخلػقَِّة،  م أنَّ احلديث ايمشَّ ا سمؼع وومد سمَؼدَّ وأَّنَّ

 دم اإلؽمـاد واظمتـ.
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 ((اظمضطرب))

 سمعريػف:-1

وهق اطمتالل إمر وهمساد  ((آضطراب))يمغة: هق اؽمؿ همافمؾ، مـ -أ

كظامف، وأصؾف مـ اضطراب اظمقج، إذا ىمثرت ضمرىمتف، ورضب زمعضف 

 زمعضا.

 اصطالضما: ما روي فمعم أوصمف خمتؾػة متساوية دم ايمؼقة.-ب

 ذح ايمتعريػ:-2

أي هق احلديث ايمذي يروى فمعم أؾمؽال متعارضة متداهمعة، زمحقث ٓ 

متساوية دم ايمؼقة يؿؽـ ايمتقهمقؼ زمقـفا أزمدا، وسمؽقن مجقع سمؾؽ ايمروايات 

مـ مجقع ايمقصمقه، زمحقث ٓ يؿؽـ سمرصمقح إضمداها فمعم إطمرى زمقصمف مـ 

 وصمقه ايمؼمصمقح.

 ذوط حتؼؼ آضطراب:-3

وذضمف أكف ٓ يسؿك احلديث  ربطَ ْض اظمُ يتبكم مـ ايمـظر دم سمعريػ 

 ا إٓ إذا حتؼؼ همقف ذؿمان، ومها:طرزمً ْض مُ 

 زمقـفا.اطمتالف روايات احلديث، زمحقث ٓ يؿؽـ اجلؿع -أ

تساوي ايمروايات دم ايمؼقة، زمحقث ٓ يؿؽـ سمرصمقح رواية فمعم زم-ب

 أطمرى.

أما إذا سمرصمحت إضمدى ايمروايات فمعم إطمرى، أو أمؽـ اجلؿع زمقـفا 

زمشؽؾ مؼبقل، همنن صػة آضطراب سمزول فمـ احلديث، وكعؿؾ زمايمرواية 

ايمراصمحة دم ضمايمة ايمؼمصمقح، أو كعؿؾ زمجؿقع ايمروايات دم ضمايمة إمؽان 

 زمقـفا.اجلؿع 
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 ((اظمؼؾقب))

 سمعريػف:-1

 وهق: حتقيؾ ايمًمء فمـ وصمفف. "ايمؼؾب"يمغة: هق اؽمؿ مػعقل، مـ -أ

اصطالضما: إزمدال يمػظ زمآطمر، دم ؽمـد احلديث، أو متـف، زمتؼديؿ، أو -ب

 سملطمغم، وكحقه.

 أومسامف:-1

 يـؼسؿ اظمؼؾقب إلم ومسؿكم رئقسقكم، مها:

 ، ومؼؾقب اظمتـ.دِ ـَّ ايمسَّ  ُب قُ ؾُ ؼْ مَ 

 ويمف صقرسمان:وهق ما وومع اإلزمدال دم ؽمـده.  :دِ ـَ قب ايمسَّ ؾُ ؼْ مَ -أ

أن يؼدم ايمراوي ويمطمر دم اؽمؿ أضمد ايمرواة، واؽمؿ أزمقف: ىمحديث -1

ة))مروي فمـ  ة زمـ ىَمْعب))همغمويف ايمراوي فمـ  ((ىَمْعب زمـ ُمرَّ  .((ُمرَّ

أن يبدل ايمراوي ؾمخصا زمآطمر، زمؼصد اإلنمراب: ىمحديث مشفقر -2

 .((كاهمع))همقجعؾف ايمراوي فمـ  ((ؽمامل))فمـ 

 وهق ما وومع اإلزمدال دم متـف، ويمف صقرسمان أيضا: :ـِ تْ قب اظمَ ؾُ ؼْ مَ  -ب

 أن يؼدم ايمراوي ويمطمر دم زمعض متـ احلديث.-1

ومثايمف: ضمديث أِب هريرة فمـد مسؾؿ، دم ايمسبعة ايمذيـ يظؾفؿ اهلل دم 

ـِ ايمـَّبلِّ  ؽَمْبَعٌة ))وَماَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ـمؾف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمؾف. همػقف: فمـ َأزمِك ُهَرْيَرَة فَم

ُفُؿ  ُف، اإِلَماُم ايْمَعاِدُل، َوؾَمابٌّ َكَشَل زمِِعَباَدِة اهلل ُيظِؾُّ ِف َيْقَم َٓ ـمِؾَّ إَِّٓ ـمِؾُّ ، اهللدم ـمِؾِّ

ا دم  ازمَّ وَما  اهللَوَرصُمٌؾ وَمْؾُبُف ُمَعؾٌَّؼ دم اظمََْساصِمِد، َوَرصُماَلِن حَتَ اصْمَتَؿَعا فَمَؾْقِف َوسَمَػرَّ

اٍل هَمَؼاَل: إينِّ َأطَماُف  . َوَرصُمٌؾ اهللفَمَؾْقِف، َوَرصُمٌؾ َدفَمْتُف اْمَرَأٌة َذاُت َمـِْصٍب َومَجَ

َق زمَِصَدوَمٍة هَمَلطْمَػاَها ضَمتَّك َٓ سَمْعَؾَؿ َيِؿقـُُف َما   اهللَوَرصُمٌؾ َذىَمَر سُمـِْػُؼ ؾِماَميُمُف سَمَصدَّ

 .((اَضْت فَمْقـَاهُ طَمايمًِقا هَمػَ 
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أن جيعؾ ايمراوي متـ هذا احلديث فمعم إؽمـاد آطمر، وجيعؾ إؽمـاده -2

 ظمتـ آطمر، وذيمؽ زمؼصد آمتحان ونمغمه.

مثايمف: ما همعؾ أهؾ زمغداد مع اإلمام ايمبخاري: إذ ومؾبقا يمف مائة ضمديث، 

وؽمليمقه فمـفا امتحاكا حلػظف، همردها فمعم ما ىماكت فمؾقف ومبؾ ايمؼؾب، ومل 

 مـفا. خيطئ دم واضمد

 ضمؽؿ ايمؼؾب:

 خيتؾػ ضمؽؿ ايمؼؾب زمحسب ايمسبب احلامؾ فمؾقف:

ٕن همقف  همنن ىمان ايمؼؾب زمؼصد اإلنمراب، همال ؾمؽ دم أكف ٓ جيقز،-أ

 سمغقغما يمؾحديث، وهذا مـ فمؿؾ ايمقضافمكم.

ث -ب وإن ىمان زمؼصد آمتحان، همفق صمائز: يمؾتثبت مـ ضمػظ اظمحدِّ

 اظمجؾس.وأهؾقتف، وهذا زمممط أن يبكم ايمصحقح ومبؾ اكػضا  

وإن ىمان فمـ طمطل وؽمفق، همال ؾمؽ دم أن همافمؾف معذور دم طمطئف، -ج

 يمؽـ إذا ىمثر ذيمؽ مـف همنكف خيؾ زمضبطف، وجيعؾف ضعقػا.

 وضمؽؿ احلديث اظمؼؾقب: 

 مـ أكقاع ايمضعقػ اظمردود، وذيمؽ ٕكف خمايمػ يمرواية ايمثؼات.
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 ((َؽرـْ اظمُْ ))

سؼ  ة، أو ايمػِ ؾَ ػْ ثرة ايمغَ ش ايمغؾط، أو ىمَ ْح إذا ىمان ؽمبب ايمطعـ دم ايمراوي همُ 

 ر.ؽَ ـْ يسؿك اظمُ  همحديثفُ 

 سمعريػف:-1

 ضد اإلومرار. "اإلكؽار"يمغة: هق اؽمؿ مػعقل مـ -أ

اصطالضما: فمرف فمؾامء احلديث اظمـؽر زمتعريػات متعددة، -ب

 أؾمفرها: سمعريػان، ومها:

هق احلديث ايمذي دم إؽمـاده راٍو همحش نمؾطف، أو ىمثرت نمػؾتف، أو -1

 ـمفر همسؼف.

 ذىمره احلاهمظ ازمـ ضمجر، وكسبف يمغغمه.وهذا ايمتعريػ 

 هق ما رواه ايمضعقػ خمايمػا ظما رواه ايمثؼة.-2

وافمتؿده، وهمقف زيادة  وهذا ايمتعريػ هق ايمذي ذىمره احلاهمظ ازمـ ضمجر،

 فمعم ايمتعريػ إول، وهل: ومقد خمايمػة ايمضعقػ ظما رواه ايمثؼة.

 زمقـف وزمكم ايمشاذ: ُق رْ ايمػَ 

 رواه مـ هق أولم مـف. أن ايمشاذ ما رواه اظمؼبقل خمايمػا ظما-أ

 أن اظمـؽر ما رواه ايمضعقػ خمايمػا ظما رواه ايمثؼة.-ب

همقعؾؿ مـ هذا أَّنام يشؼمىمان دم اؾمؼماط اظمخايمػة، ويػؼمومان دم أن 

 ايمشاذ راويف مؼبقل، واظمـؽر راويف ضعقػ.

 .((وومد نَمَػَؾ مـ ؽمقى زمقـفام))ومال ازمـ ضمجر: 
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 :((اظمقضقع))

إذا ىمان ؽمبب ايمطعـ دم ايمراوي هق ايمؽذب فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل 

 .((اظمقضقع))فمؾقف وؽمؾؿ، همحديثف يسؿك 

 سمعريػف:-1

َل زمذيمؽ ((ضَمطَّفُ ))أي  ((َوَضَع ايمًمء))يمغة: هق اؽمؿ مػعقل، مـ -أ : ؽُمؿِّ

 ٓكحطاط رسمبتف.

اصطالضما: هق ايمؽذب، اظمختؾؼ، اظمصـقع، اظمـسقب إلم -ب

 فمؾقف وؽمؾؿ.رؽمقل اهلل صعم اهلل 

 رسمبتف:-2

هق ذ إضماديث ايمضعقػة، وأومبحفا، وزمعض ايمعؾامء يعده ومسام 

 مستؼال، ويمقس كقفما مـ أكقاع إضماديث ايمضعقػة.

 ضمؽؿ روايتف:-3

أمجع ايمعؾامء فمعم أكف ٓ حتؾ روايتف ٕضمد فمؾؿ ضمايمف دم أي معـك ىمان 

َث فَمـِّك زمَِحِديٍث ))إٓ مع زمقان وضعف، حلديث مسؾؿ:  ـْ ضَمدَّ ُف  َم ُيَرى َأكَّ

 . ((ىَمِذٌب هَمُفَق َأضَمُد ايْمَؽاِذزمكِمَ 

 ؿمرق ايمقضافمكم دم صقانمة احلديث:-4

 يمؾقضافمكم دم صقانمة احلديث ؿمريؼان:

 ا ويرويف.إما أن يـشئ ايمقضاع ايمؽالم مـ فمـده، شمؿ يضع يمف إؽمـادً -أ

 ا.ا أن يلطمذ ىمالما يمبعض احلؽامء، أو نمغمهؿ، ويضع يمف إؽمـادً وإمَّ -ب

 اظمقضقع؟ىمقػ يعرف احلديث -5

 يعرف احلديث اظمقضقع مـ دون ايمـظر دم إؽمـاده زملمقر: مـفا:

قح زمـ أِب مريؿ زملكف كُ  ةَ ؿَ ْص إومرار ايمقاضع زمايمقضع: ىمنومرار أِب فمِ -أ

 وضع ضمديث همضائؾ ؽمقر ايمؼرآن ؽمقرة ؽمقرة، فمـ ازمـ فمباس.
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أو ما يتـزل مـزيمة إومراره: ىملن َيدث فمـ ؾمقخ، همقسلل فمـ مقيمده -ب

سمؽقن وهماة ذيمؽ ايمشقخ ومبؾ مقيمده هق، وٓ يعرف ذيمؽ هق، همقذىمر سمارخيا 

 احلديث إٓ فمـده.

أو ومريـة دم ايمراوي: مثؾ أن يؽقن ايمراوي راهمضقا، واحلديث دم -ج

 همضائؾ أهؾ ايمبقت.

أو ومريـة دم اظمروي: مثؾ ىمقن احلديث رىمقؽ ايمؾػظ، أو خمايمػا -د

 يمؾحس، أو خمايمػا يمٌميح ايمؼرءان.

 دوافمل ايمقضع، وأصـاف ايمقضافمكم:-6

 يمقضع احلديث دواٍع ىمثغمة سمدفمق ايمقضاع يمقضعف، همؿـ أزمرزها ما يقم:

اهلل سمعالم: وذيمؽ زمقضع أضماديث سمرنمب ايمـاس دم  إلمايمتؼرب -1

ومقم  ايمقضافمكماخلغمات، وأضماديث ختقهمفؿ مـ همعؾ اظمـؽرات، وهمٓء 

يـتسبقن إلم ايمزهد وايمصالح، وهؿ ذ ايمقضافمكم: ٕن ايمـاس ومبؾت 

 مقضقفماهتؿ شمؼة ِبؿ.

ومـ همٓء: مقرسة زمـ فمبد رزمف، همؼد روى ازمـ ضمبان دم ايمضعػاء فمـ 

ومؾت ظمقرسة زمـ فمبد رزمف: مـ أيـ صمئت ِبذه إضماديث: ))ازمـ مفدي ومال: 

 .((مـ ومرأ ىمذا همؾف ىمذا؟ ومال: وضعتفا أرنمب ايمـاس

آكتصار يمؾؿذهب: ٓ ؽمقام مذاهب ايمػرق ايمسقاؽمقة، وذيمؽ زمعد -2

اؽمقة، ىماخلقارج، وايمشقعة، همؼد وضعت ـمفقر ايمػتـة، وـمفقر ايمػرق ايمسق

طمغم ايمبمم، مـ  قمٌّ فمَ ))ىمؾ همرومة مـ إضماديث ما يميد مذهبفا، ىمحديث: 

 .((رػَ ؾمؽ همقف ىمَ 

ومقم مـ ايمزكادومة مل  ايمقضافمكمايمطعـ دم اإلؽمالم: وهمٓء -3

يستطقعقا أن يؽقدوا يمإلؽمالم صمفارا، همعؿدوا إلم هذا ايمطريؼ اخلبقث، 

سمشقيف اإلؽمالم وايمطعـ همقف، ومـ  زمؼصد همقضعقا مجؾة مـ إضماديث
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همٓء: حمؿد زمـ ؽمعقد ايمشامل، اظمصؾقب دم ايمزكدومة، همؼد روى فمـ 

أكا طماسمؿ ايمـبقكم ٓ كبل زمعدي، إٓ أن يشاء ))محقد، فمـ أكس، مرهمقفما: 

 ، ويمؼد زمكم صمفازمذة احلديث أمر هذه إضماديث، وهلل احلؿد واظمـة.((اهلل

ايمتزيمػ إلم احلؽام: أي سمؼرب زمعض ضعػاء اإليامن إلم زمعض -4

احلؽام زمقضع أضماديث سمـاؽمب ما فمؾقف احلؽام مـ آكحراف، مثؾ ومصة 

نمقاث زمـ إزمراهقؿ ايمـخعل ايمؽقدم مع أمغم اظمممـكم اظمفدي، ضمكم دطمؾ 

فمؾقف وهق يؾعب زماحلامم، همساق زمسـده فمعم ايمتقِّ إلم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف 

، أو ضماهمٍر، أو صمـاح))ال: وؽمؾؿ أكف وم همزاد  ((ٓ ؽمبؼ إٓ دم كصٍؾ، أو طمػٍّ

ٕصمؾ اظمفدي، همعرف اظمفدي ذيمؽ، هملمر زمذزمح  ((احـَ أو صَم ))ىمؾؿة 

احلامم، وومال: أكا محؾتف فمعم ذيمؽ. وؿمرد هذا ايمقضاع اظمتزيمػ، وفمامؾف 

 زمعؽس ومصده.

ايمتؽسب وؿمؾب ايمرزق: ىمبعض ايمؼصاص ايمذيـ يتؽسبقن -5

س، همققردون زمعض ايمؼصص اظمسؾقة وايمعجقبة، ضمتك زمايمتحدث إلم ايمـا

 يستؿع إيمقفؿ ايمـاس ويعطقهؿ، ىملِب ؽمعقد اظمدائـل.

ومصد ايمشفرة: وذيمؽ زمنيراد إضماديث ايمغريبة ايمتل ٓ سمقصمد فمـد أضمد -6

 .يمقستغرب همغمنمب دم ؽَمامفمفِ  مـ ؾمققخ احلديث، همقؼؾبقن ؽمـد احلديث

 مذاهب ايمؽرامقة دم وضع احلديث:-7

زفمؿت همرومة مـ اظمبتدفمة، ؽمؿقا زمايمؽرامقة، صمقاز وضع إضماديث دم 

زماب ايمؼمنمقب وايمؼمهقب همؼط، واؽمتديمقا فمعم ذيمؽ زمام روي دم زمعض 

: ((يمقضؾ ايمـاس))مـ زيادة مجؾة:  ((اًد ؿِّ عَ تَ مُ  قَمَّ فمَ  َب َذ ـ ىمَ مَ ))ؿمرق ضمديث: 

 ويمؽـ هذه ايمزيادة مل سمثبت فمـد ضمػاظ احلديث.
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وهذا آؽمتدٓل دم نماية  ((ؽذب يمف، ٓ فمؾقفكحـ ك))وومال زمعضفؿ: 

ايمسخػ: همنن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ٓ َيتاج ذفمف إلم ىمذازمكم 

 يمغموصمقه.

وهذا ايمزفمؿ طمالف إمجاع اظمسؾؿكم، ضمتك زمايمغ ايمشقخ أزمق حمؿد 

 اجلقيـل، همجزم زمتؽػغم واضع احلديث.

 

(131مذىمرة فمؾقم احلديث )  

 إفمداد

  فمبدايمؼادر صمامعة أم ايمؼرىأ.د. مقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ 
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 صػة مـ سمؼبؾ روايتف وما يتعؾؼ زمذيمؽ مـ اجلرح وايمتعديؾ

 مؼدمة متفقدية:

زمام أن ضمديث رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يصؾـا فمـ ؿمريؼ ايمرواة، 

همفؿ ايمرىمقزة إولم دم معرهمة صحة احلديث، أو فمدم صحتف، يمذيمؽ اهتؿ 

روايتفؿ ذوؿما دومقؼة حمؽؿة فمؾامء احلديث زمايمرواة، وذؿمقا يمؼبقل 

 سمدل فمعم زُمْعِد كظرهؿ وؽمداد سمػؽغمهؿ، وصمقدة ؿمريؼتفؿ.

وهذه ايممموط ايمتل اؾمؼمؿمقها دم ايمراوي، وايممموط إطمرى ايمتل 

اؾمؼمؿمقها يمؼبقل احلديث وإطمبار، مل سمتقصؾ إيمقفا أي مؾة مـ اظمؾؾ، 

مل ضمتك دم هذا ايمعٌم ايمذي يصػف أصحازمف زماظمـفجقة وايمدومة: همنَّنؿ 

يشؼمؿمقا دم كؼؾة إطمبار ايممموط ايمتل اؾمؼمؿمفا فمؾامء اظمصطؾح دم 

ايمراوي، زمؾ وٓ أومؾ مـفا، همبعض إطمبار ايمتل سمتـاومؾفا وىمآت إكباء 

ايمرؽمؿقة ٓ يقشمؼ ِبا، وٓ يرىمـ إلم صدومفا، وذيمؽ زمسبب رواهتا 

 اظمجفقيمكم:

 وما آهمة إطمبار إٓ رواهتا

 طمبار زمعد مدة، زمعد ومؾقؾ.وىمثغما ما يظفر فمدم صحة سمؾؽ إ

 ذوط ومبقل ايمراوي:-1

أمجع اجلامهغم مـ أئؿة احلديث وايمػؼف فمعم أكف يشؼمط دم ايمراوي 

 ذؿمان أؽماؽمقان، مها:

ايمعدايمة: ويعـقن ِبا: أن يؽقن ايمراوي: مسؾام، زمايمغا، فماومال، ؽمؾقام  -أ

 قارم اظمروءة.مـ أؽمباب ايمػسؼ، ؽمؾقام مـ طَم 

يؽقن ايمراوي: نمغم خمايمػ ايمثؼات، وٓ ايمضبط: ويعـقن زمف: أن  -ب

 ؽمقئ احلػظ، وٓ هماضمش ايمغؾط، وٓ مغػال، وٓ ىمثغم إوهام.

 :زمؿ سمثبت ايمعدايمة-2
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 سمثبت ايمعدايمة زملضمد أمريـ:

يمكم فمؾقفا، أي أن يـص فمؾامء ايمتعديؾ أو واضمد  -أ إما زمتـصقص معدِّ

 مـفؿ فمؾقفا.

وإما زمآؽمتػاضة وايمشفرة، همؿـ اؾمتفرت فمدايمتف زمكم أهؾ ايمعؾؿ،  -ب

ل يـص فمؾقفا،  وؾماع ايمثـاء فمؾقف ىمػاه ذيمؽ، وٓ َيتاج زمعد ذيمؽ إلم معدِّ

، افملِّ زَ قاككم، وإوْ ػْ وذيمؽ مثؾ إئؿة اظمشفقريـ، ىمإئؿة إرزمعة، وايمسُّ 

 ونمغمهؿ.

 ىمقػ يعرف ضبط ايمراوي؟:-3

ايمثؼات اظمتؼـكم دم ايمرواية: همنن واهمؼفؿ  يعرف ضبط ايمراوي زمؿقاهمؼتف

دم روايتفؿ نمايمبا همفق ضازمط، وٓ سمرض خمايمػتف ايمـادرة هلؿ، همنن ىمثرت 

 خمايمػتف هلؿ اطمتؾ ضبطف، ومل َُيَْتجَّ زمف.

 هؾ يؼبؾ اجلرح وايمتعديؾ مـ نمغم زمقان ؽمببف؟:-4

ـْ نمغم ذىمر ؽمببف فمعم ايمصحقح اظمشفقر: ٕن -أ أما ايمتعديؾ همقؼبؾ ِم

أؽمبازمف ىمثغمة يصعب ضمٌمها: إذ َيتاج اظمعدل أن يؼقل مثال: مل يػعؾ 

 وهؽذا ...ىمذا، مل يرسمؽب ىمذا، أو يؼقل: هق يػعؾ ىمذا، ويػعؾ ىمذا، 

ا اجلرح همال يؼبؾ إٓ مػرسا: ٕكف ٓ يصعب ذىمره، وٕن ايمـاس أمَّ -ب

 أؽمباب اجلرح، همؼد جيرح أضمدهؿ زمام يمقس زمجارح. ومال ازمـ خيتؾػقن دم

وهذا ـماهر مؼرر دم ايمػؼف وأصقيمف، وذىمر اخلطقب احلاهمظ أكف ))ايمصالح: 

مذهب إئؿة مـ ضمػاظ احلديث وكؼاده، مثؾ ايمبخاري ومسؾؿ ونمغممها، 

ويمذيمؽ اضمتج ايمبخاري زمجامفمة ؽمبؼ مـ نمغمه اجلرح هلؿ، ىمعؽرمة، 

تج مسؾؿ زمسقيد زمـ ؽمعقد، ومجافمة اؾمتفر ايمطعـ وفمؿرو زمـ مرزوق، واضم

همعؾ أزمق داود. وذيمؽ دالٌّ فمعم أَّنؿ ذهبقا إلم أن اجلرح ٓ  همقفؿ، وهؽذا

 .((يثبت إٓ إذا همرس ؽمببف
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 هؾ يثبت اجلرح وايمتعديؾ زمؼقِل واضمٍد؟:-5

 ايمصحقح أكف يثبت اجلرح وايمتعديؾ زمؼقِل واضمٍد. -أ

 معتؿد.وومقؾ: ٓ زمد مـ اشمـكم، وهذا ايمؼقل نمغم  -ب

 اصمتامع اجلرح وايمتعديؾ دم راٍو واضمد:-6

 إذا اصمتؿع دم راٍو واضمد اجلرح وايمتعديؾ.

ا. -أ ً  هماظمعتؿد أكف يؼدم اجلرح إذا ىمان مػرسَّ

وومقؾ: إن زاد فمدد اظمعديمكم فمعم فمدد اجلارضمكم ومدم ايمتعديؾ،  -ب

 وهق ومقل ضعقػ نمغم معتؿد.

 ضمؽؿ رواية ايمعدل فمـ ؾمخص:-7

سمعد سمعديال يمف فمـد إىمثريـ، وهق رواية ايمعدل فمـ ؾمخص ٓ -أ

 ايمصحقح، وومقؾ: هق سمعديؾ.

وفمؿؾ ايمعامل وهمتقاه فمعم وهمؼ ضمديث يمقس ضمؽام زمصحتف، ويمقست -ب

 خمايمػتف يمف ومدضما دم صحتف، وٓ دم رواسمف.

وومقؾ: زمؾ هق ضمؽؿ زمصحتف، وصححف أمدي ونمغمه مـ إصقيمقكم، 

 ودم اظمسليمة ىمالم ؿمقيؾ.

 

 (131مذىمرة فمؾقم احلديث )

 إفمداد

 أ.د. مقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ فمبدايمؼادر صمامعة أم ايمؼرى
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 مراسمب اجلرح وايمتعديؾ

ىُمال  مـ  ((اجلرح وايمتعديؾ))ازمـ أِب ضماسمؿ دم مؼدمة ىمتازمف  ؿَ سَّ يمؼد ومَ 

مراسمب اجلرح وايمتعديؾ إلم أرزمع مراسمب، وزمكم ضمؽؿ ىمؾ مرسمبة مـفا، شمؿ 

زاد ايمعؾامء فمعم ىمؾ مـ مراسمب اجلرح وايمتعديؾ مرسمبتكم، همصارت ىمؾ مـ 

 مراسمب اجلرح وايمتعديؾ ؽمت ا، وإيمقؽ هذه اظمراسمب مع أيمػاـمفا:

 مراسمب ايمتعديؾ وزمعض أيمػاـمفا:-1

أو ىمان فمعم وزن أهمعؾ. وهل ما دل فمعم اظمبايمغة دم ايمتقشمقؼ، -أ

 أرهمعفا، مثؾ: همالن إيمقف اظمـتفك دم ايمتثبت، أو همالن أشمبت ايمـاس.

شمؿ ما سملىمد زمصػة أو صػتكم مـ صػات ايمتقشمقؼ: ىمثؼة شمؼة، أو شمؼة -ب

 شمبت.

َ فمـف زمصػة دايمة فمعم ايمتقشمقؼ مـ نمغم سمقىمقد، ىمثؼة، أو  -ج شمؿ ما فُمػمِّ

 ضمجة.

شمؿ ما دل فمعم ايمتعديؾ مـ دون إؾمعار زمايمضبط: ىمصدوق. أو حمؾف  -د

إذا وماهلا ازمـ  "ٓ زملس زمف"ايمصدق، أو ٓ زملس زمف، فمـد نمغم ازمـ معكم: همنن 

 معكم دم ايمراوي، همفق فمـده شمؼة.

شمؿ ما يمقس همقف دٓيمة فمعم ايمتقشمقؼ أو ايمتجريح، مثؾ: همالن ؾمقخ، أو -ذ

 .روى فمـف ايمـاس

زمايمؼرب مـ ايمتجريح: مثؾ: همالن صايمح احلديث، أو  رَ عِ ؾْم شمؿ ما أُ  -ر

 يؽتب ضمديثف.

 ضمؽؿ هذه اظمراسمب:-2

ا اظمراسمب ايمثالث إولم همقحتج زملهؾفا، وإن ىمان زمعضفؿ أومقى أمَّ -أ

 مـ زمعض.
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وأما اظمرسمبة ايمرازمعة واخلامسة، همال َيتج زملهؾفام، ويمؽـ يؽتب  -ب

 رسمبة ايمرازمعة.ضمديثفؿ وخيتػم، وإن ىمان أهؾ اظمرسمبة اخلامسة دون أهؾ اظم

ا أهؾ اظمرسمبة ايمسادؽمة همال َيتج زملهؾفا، ويمؽـ يؽتب ضمديثفؿ وأمَّ -ج

 يمالفمتبار همؼط، دون آطمتبار: وذيمؽ يمظفقر أمرهؿ دم فمدم ايمضبط.

 مراسمب اجلرح وأيمػاـمفا:-3

مثؾ: همالن يمكم  "وهل أؽمفؾفا دم اجلرح"ما دل فمعم ايمتؾقكم: -أ

 احلديث، أو همقف مؼال.

زمف وؾمبفف: مثؾ، همالن ٓ َيتج زمف، أو  شمؿ ما سح زمعدم آضمتجاج-ب

 ضعقػ، أو يمف مـاىمغم.

شمؿ ما سح زمعدم ىمتازمة ضمديثف وكحقه: مثؾ: همالن ٓ يؽتب ضمديثف،  -ج

ٍة.  أو ٓ حتؾ ايمراوية فمـف، أو ضعقػ صمدا، أو واٍه زمَِؿرَّ

شمؿ ما همقف اهتام زمايمؽذب وكحقه: مثؾ: همالن متفؿ زمايمؽذب، أو متفؿ  -د

 و ؽماومط، أو مؼموك، أو يمقس زمثؼة.زمايمقضع، أو يرسق احلديث، أ

شمؿ ما دل فمعم وصػف زمايمؽذب وكحقه: مثؾ: ىمذاب، أو دصمال، أو  -هـ

اع، أو يؽذب، أو يضع.  وضَّ

مثؾ: همالن أىمذب  ((وهل أؽمقؤها))و شمؿ ما دل فمعم اظمبايمغة دم ايمؽذب 

 ايمـاس، أو إيمقف اظمـتفك دم ايمؽذب، أو هق رىمـ ايمؽذب.

 ضمؽؿ هذه اظمراسمب:-4

اظمرسمبتكم إُويَمَقكْمِ همنكف ٓ َيتج زمحديثفؿ ؿمبعا، يمؽـ يؽتب أما أهؾ -أ

ضمديثفؿ يمالفمتبار همؼط، وإن ىمان أهؾ اظمرسمبة ايمثاكقة دون أهؾ اظمرسمبة 

 إولم.

وأما أهؾ اظمراسمب إرزمع إطمغمة، همال َيتج زمحديثفؿ، وٓ  -ب

 يؽتب، وٓ يعتػم زمف.
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 آفمتبار واظمتازمع وايمشاهد:

 سمعريػ ىمؾ مـفا:

 آفمتبار:-أ

ومعـك آفمتبار: ايمـظر دم إمقر: يمقعرف ِبا  ((افمتػم))يمغة: مصدر -1

 رء آطمر مـ صمـسفا.

اصطالضما: هق سمتبع ؿمرق ضمديث اكػرد زمروايتف راٍو واضمد: يمقعرف -2

 هؾ ؾمارىمف دم روايتف نمغمه أم ٓ.

 اظمتازمع: ويسؿك ايمتازمع:-ب

 زمؿعـك واهمؼ. ((سمازمع))يمغة: هق اؽمؿ همافمؾ مـ -1

احلديث ايمذي يشارك همقف رواسمف رواة احلديث ايمػرد اصطالضما: هق -2

 ومعـك، أو معـك همؼط، مع آحتاد دم ايمصحاِب. ظايمػ

 ايمشاهد: -ج

يشفد أن يمؾحديث  : وؽمؿل زمذيمؽ ٕكف((ايمشفادة))يمغة: اؽمؿ همافمؾ مـ -1

 ايمػرد أصال، ويؼقيف، ىمام يؼقي ايمشاهد ومقل اظمدفمل، ويدفمؿف.

رواسمف رواة احلديث ايمػرد اصطالضما: هق احلديث ايمذي يشارك همقف -2

 يمػظا ومعـك، أو معـك همؼط، مع آطمتالف دم ايمصحاِب.

 اظمتازمعة:-د

 سمعريػفا: -أ

هماظمتازمعة إذن:  "واهمؼ"زمؿعـك  "سمازمع"يمغة: اظمتازمعة يمغة: مصدر  -1

 اظمقاهمؼة.

 اصطالضما: أن يشارك ايمراوي نمغمه دم رواية احلديث. -2

 أكقافمفا: واظمتازمعة كقفمان. -ب

 سمامة: وهل أن حتصؾ اظمشارىمة يمؾراوي مـ أول اإلؽمـاد.متازمعة -1
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 متازمعة وماسة: وهل أن حتصؾ اظمشارىمة يمؾراوي دم أشمـاء اإلؽمـاد.-2

 أمثؾة:-3

ؽملذىمر مثآ واضمد مثؾ زمف احلاهمظ ازمـ ضمجر، همقف اظمتازمعة ايمتامة، 

 واظمتازمعة ايمؼاسة، وايمشاهد، وهق:

فمـ ازمـ  اهلل زمـ ديـار،، فمـ مايمؽ، فمـ فمبد ((إم))ما رواه ايمشاهمعل دم 

ايمشفر سمسع وفمممون، همال "فمؿر، أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومال: 

سمصقمقا ضمتك سمروا اهلالل، وٓ سمػطروا ضمتك سمروه، همنن نُمؿَّ فمؾقؽؿ هملىمؿؾقا 

 ."ايمعدة شمالشمكم

همفذا احلديث ِبذا ايمؾػظ، ـمـ ومقم أن ايمشاهمعل سمػرد زمف فمـ مايمؽ، 

مايمؽ رووه فمـف ِبذا اإلؽمـاد، وزمؾػظ:  همعدوه دم نمرائبف: ٕن أصحاب

يمؽـ زمعد آفمتبار وصمدكا يمؾشاهمعل: متازمعة  ((همنن نُمؿَّ فمؾقؽؿ هماومدروا يمف))

 سمامة، ومتازمعة وماسة، وؾماهًدا.

، -أ أما اظمتازمعة ايمتامة: همام رواه ايمبخاريُّ فمـ فمبد اهلل زمـ َمْسَؾؿَة ايمَؼْعـَبلِّ

 .((فمؾقؽؿ هملىمؿؾقا ايمعدة شمالشمكم همنن نُمؿَّ ))فمـ مايمؽ، زماإلؽمـاد كػسف، وهمقف: 

وأما اظمتازمعة ايمؼاسة: همام رواه ازمـ طمزيؿة مـ ؿمريؼ فماصؿ زمـ -ب

ؾقا ))حمؿد، فمـ أزمقف حمؿد زمـ زيد، فمـ صمده فمبداهلل زمـ فمؿر، زمؾػظ:  همؽؿِّ

 .((شمالشمكم

وأما ايمشاهد: همام رواه ايمـسائل مـ رواية حمؿد زمـ ضمـكم، فمـ ازمـ -ج

همنن نُمؿَّ فمؾقؽؿ هملىمؿؾقا ))فمباس، فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومال، وهمقف: 

َة شمالشمكم  .((ايمِعدَّ
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 زيادات ايمثؼات:

 اظمراد زمزيادات ايمثؼات:-1

ايمزيادات: مجع زيادة، وايمثؼات: مجع شمؼة، وايمثؼة: هق ايمعدل ايمضازمط. 

واظمراد زمزيادة ايمثؼة: ما كراه زائدا مـ إيمػاظ دم رواية زمعض ايمثؼات 

 حلديث ما، فمام رواه ايمثؼات أطمرون يمذيمؽ احلديث.

 مؽان وومقفمفا:

 سمؼع ايمزيادة دم اظمتـ، ىمام سمؼع دم ايمسـد.

 أما دم اظمتـ: همتؽقن زمزيادة ىمؾؿة أو مجؾة.-أ

 وأما دم اإلؽمـاد: همتؽقن زمرهمع مقومقف، أو وصؾ مرؽمؾ.-ب

 ضمؽؿ ايمزيادة دم اظمتـ:

 أما ايمزيادة دم اظمتـ همؼد اطمتؾػ ايمعؾامء دم ضمؽؿفا فمعم أومقال:

 ا.ؼً ؾَ طْ همؿـفؿ مـ ومبؾفا مُ -أ

َها مُ -ب  طؾؼا.ومـفؿ مـ َردَّ

ومـفؿ مـ ردَّ ايمزيادة مـ راوي احلديث ايمذي رواه أوٓ زمغغم زيادة،  -ج

 .وومبؾفا مـ نمغمه

وردها إلم شمالشمة أومسام، وومد ومسؿ ازمـ ايمصالح ايمزيادة زمحسب ومبقهلا 

 وهق سمؼسقؿ ضمسـ، واهمؼف فمؾقف ايمـقوي ونمغمه، وهذا ايمتؼسقؿ هق:

زيادة يمقس ومبؾفا مـاهماة ظما رواه ايمثؼات أو إوشمؼ، همفذه ضمؽؿفا  -أ

 ايمؼبقل: َّٕنا ىمحديث سمػرد زمرواية مجؾتف شمؼة مـ ايمثؼات.
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ىمام  زيادة مـاهمقة ظما رواه ايمثؼات أو إوشمؼ، همفذه ضمؽؿفا ايمرد، -ب

 ؽمبؼ دم ايمشاذ.

زيادة همقفا كقع مـاهماة ظما رواه ايمثؼات أو إوشمؼ، وسمـحٌم هذه  -صمـ

 اظمـاهماة دم أمريـ:

 سمؼققد اظمطؾؼ. -1

 ايمعام.ختصقص  -2

وهذا ايمتؼسقؿ ؽمؽت فمـ ضمؽؿف ازمـ ايمصالح، وومال فمـف ايمـقوي: 

 .((وايمصحقح ومبقل هذا إطمغم))
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(( جرَ ْد اظمُ  )) 

 سمعريػف:-1

ايمًمء دم ايمًمء: إذا أدطمؾتف همقف،  "أدرصمت"مـ  يمغة: اؽمؿ مػعقل-أ

 وضؿـتف إياه.

َ ؽمقاق إؽمـاده، أو ُأدطِمَؾ دم متـف ما يمقس مـف زمال -ب اصطالضما: ما نُمغمِّ

 همصؾ.

 أومسامف:-2

 اظمدَرج ومسامن: ُمدَرج اإلؽمـاد، ومدَرج اظمتـ.

 مدَرج اإلؽمـاد:-أ

 سمعريػف: هق ما نُمغمِّ ؽمقاق إؽمـاده.-1

اإلؽمـاد، همقعر  يمف فمار ، همقؼقل مـ صقره: أن يسقق ايمراوي -2

ىمالما مـ ومبؾ كػسف، همقظـ زمعض مـ ؽمؿعف أن ذيمؽ ايمؽالم هق متـ ذيمؽ 

 اإلؽمـاد، همغمويف فمـف ىمذيمؽ همقتغغم ؽمقاق اإلؽمـاد.

 ُمدَرج اظمتـ:-ب

 سمعريػف: ما أدطمؾ دم متـف ما يمقس مـف زمال همصؾ.-1

 ضمؽؿ اإلدراج:-2

وايمػؼفاء، ونمغمهؿ، اإلدراج ضمرام زمنمجاع ايمعؾامء، مـ اظمحدشمكم، 

ويستثـك مـ ذيمؽ ما ىمان يمتػسغم نمريب: همنكف نمغم ممـقع، ويمذيمؽ همعؾف 

 ايمزهري ونمغمه مـ إئؿة.
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 سمؼسقؿ اخلػم اظمؼبقل إلم معؿقل زمف، ونمغم معؿقل زمف

يـؼسؿ اخلػم اظمؼبقل إلم ومسؿكم: معؿقل زمف، ونمغم معؿقل زمف، ويـبثؼ 

اظمحؽؿ وخمتؾػ ))فمـ ذيمؽ كقفمان مـ أكقاع فمؾقم احلديث، ومها: 

 .((ايمـاؽمخ واظمـسقخ))، و((احلديث

 اظمحَؽؿ، وخمتؾِػ احلديث:-1

 سمعريػ اظمحؽؿ:-1

 زمؿعـك أسمؼـ. "أضمؽؿ"يمغة: هق اؽمؿ مػعقل، مـ -أ

اظمؼبقل ايمذي ؽمؾؿ مـ معارضة مثؾف. اصطالضما: هق احلديث -ب

وأىمثر إضماديث مـ هذا ايمـقع، وأما إضماديث اظمتعارضة اظمختؾػة همفل 

 ومؾقؾة صمدا زمايمـسبة ظمجؿقع إضماديث.

 سمعريػ خمتؾِػ احلديث:

ضد آسمػاق. واظمراد  "آطمتالف"يمغة: هق اؽمؿ همافمؾ، مـ -ت

زمعضا دم وخيايمػ زمعضفا  زمؿختؾػ احلديث: إضماديث ايمتل سمصؾـا،

 اظمعـك، أي يتضادان دم اظمعـك.

اصطالضما: هق احلديث اظمؼبقل اظمعار  زمؿثؾف، مع إمؽان -ث

 اجلؿع زمقـفام.

أي هق احلديث ايمصحقح، أو احلسـ ايمذي جيلء ضمديث آطمر مثؾف دم 

اظمرسمبة وايمؼقة، ويـاومضف دم اظمعـك ـماهرا، ويؿؽـ ٕورم ايمعؾؿ وايمػفؿ 

 زمشؽؾ مؼبقل. ايمثاومب أن جيؿعقا زمكم مديمقيمقفام

 ماذا جيب فمعم مـ وصمد ضمديثكم متعارضكم مؼبقيمكم؟

 فمؾقف أن يتبع اظمراضمؾ أسمقة:

 إذا أمؽـ اجلؿع زمقـفام: سمعكم اجلؿع، ووصمب ايمعؿؾ ِبام.-أ

 إذا مل يؿؽـ اجلؿع زمقصمف مـ ايمقصمقه:-ب
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 همنن فمؾؿ أضمدمها كاؽمخا: ومدمـاه، وفمؿؾـا زمف، وسمرىمـا اظمـسقخ.-1

مها فمعم أطمر زمقصمف مـ وصمقه وإن مل يعؾؿ ذيمؽ: رصمحـا أضمد-2

 ايمؼمصمقح ايمتل سمبؾغ مخسكم وصمفا أو أىمثر، شمؿ فمؿؾـا زمايمراصمح.

سمقومػـا فمـ ايمعؿؾ  -وهق كادر-وإن مل يؼمصمح أضمدمها فمعم أطمر -3

 ِبام ضمتك يظفر يمـا مرصمح.

 كاؽمخ احلديث ومـسقطمف:

 خ:ْس سمعريػ ايمـَّ 

 أزايمتف.يمغة: يمف معـقان: اإلزايمة. ومـف: كسخت ايمشؿس ايمظؾ. أي -1

وايمـؼؾ، ومـف: كسخت ايمؽتاب، إذا كؼؾت ما همقف. همؽلن ايمـاؽمخ ومد أزال 

 اظمـسقخ، أو كؼؾف إلم ضمؽؿ آطمر.

 اصطالضما: رهمع ايمشارع ضمؽام مـف متؼدما زمحؽؿ مـف متلطمر-2

 زمؿ يعرف ايمـاؽمخ مـ اظمـسقخ؟

 يعرف كاؽمخ احلديث مـ مـسقطمف زملضمد هذه إمقر:

زمتٌميح رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: ىمحديث زُمَريدَة دم صحقح -أ

ََضاضِملِّ ))مسؾؿ:  ْٕ قِم ا ـْ حُلُ ـْ ِزَياَرِة ايْمُؼُبقِر هَمُزوُروَها، َوََّنَْقُتُؽْؿ فَم ََّنَْقُتُؽْؿ فَم

 .((هَمْقَق شَماَلٍث، هَمَلْمِسُؽقا َما زَمَدا يَمُؽؿْ 

ىمان آطمر ))زمؼقل صحاِب: ىمؼقل صمازمر زمـ فمبد اهلل ريض اهلل فمـف: -ب

 . ((إمريـ مـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ سمرك ايمقضقء مما مست ايمـار

أهمطر احلاصمؿ ))زمؿعرهمة ايمتاريخ: ىمحديث ؾمداد زمـ أوس مرهمقفما:  -ج

أن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ )): كسخ زمحديث ازمـ فمباس ((واظمحجقم

: همؼد صماء دم زمعض ؿمرق ((رم، واضمتجؿ وهق صائؿاضمتجؿ وهق حم

ضمديث ؾمداد أن ذيمؽ ىمان زمـ ايمػتح، وأن ازمـ فمباس صحبف دم ضمجة 

 ايمقداع.
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مـ ذب اخلؿر هماصمؾدوه، همنن فماد دم ))دٓيمة اإلمجاع: ىمحديث: -د

 .((ايمرازمعة هماومتؾقه

 .((دل اإلمجاع فمعم كسخف))ومال ايمـقوي: 

 يدل فمعم كاؽمخ.واإلمجاع ٓ َيـَسخ، وٓ ُيـسخ، ويمؽـ 
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 ىمقػقة ؽمامع احلديث وحتؿؾف، وصػة ضبطف

 متفقد:

زمقان ما يـبغل وما يشؼمط همقؿـ يريد  ((زمؽقػقة ؽمامع احلديث))اظمراد 

ٍؾ: يمقمديف همقام زمعد يمغغمه، ؽمامع احلديث م ـ ايمشققخ ؽمامَع روايٍة وحتؿُّ

 وذيمؽ مثؾ اؾمؼماط ؽمـ معقـة وصمقزما، أو اؽمتحبازما.

زمصػة ))زمقان ؿمرق أطمذه وسمؾؼقف فمـ ايمشققخ. واظمراد  ((زمتحؿؾف))واظمراد 

زمقان ىمقػ يضبط ايمطايمب ما سمؾؼاه مـ احلديث ضبطا يمهؾف ٕن  ((ضبطف

 يرويف يمغغمه فمعم ؾمؽؾ ُيطَؿَلنُّ إيمقف.

وومد افمتـك فمؾامء اظمصطؾح ِبذا ايمـقع مـ فمؾقم احلديث، ووضعقا يمف 

زمكم ؿمرق حتؿؾ ايمؼقافمد وايمضقازمط وايممموط زمشؽؾ دومقؼ رائع، ومقزوا 

احلديث، وصمعؾقها فمعم مراسمب، زمعضفا أومقى مـ زمعض، وذيمؽ سملىمقدا 

مـفؿ يمؾعـاية زمحديث رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ، وضمسـ اكتؼايمف مـ 

ؾمخص إلم ؾمخص: ىمل يطؿئـ اظمسؾؿ إلم ضمسـ ؿمريؼة وصقل 

 احلديث ايمـبقي إيمقف، ويقومـ أن هذه ايمطريؼة دم مـتفك ايمسالمة وايمدومة.

 ط يمتحؿؾ احلديث اإلؽمالم وايمبؾقغ؟هؾ يشؼم

يشؼمط ٓ  ٓ يشؼمط يمتحؿؾ احلديث اإلؽمالم وايمبؾقغ فمعم ايمصحقح،

  .اء ذيمؽ يمألد
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 ؿمرق ايمتحؿؾ، وصقغ إداء

ؿمرق حتؿؾ احلديث شمامكقة، وهل: ايمسامع مـ يمػظ ايمشقخ، ايمؼراءة 

 فمعم ايمشقخ، اإلصمازة، اظمـاويمة، ايمؽتازمة، اإلفمالم، وايمقصقة، وايمقصمادة.

 ايمسامع مـ يمػِظ ايمشقخ:-1

صقرسمف: أن يؼرأ ايمشقخ، ويسؿع ايمطايمب: ؽمقاء ومرأ ايمشقخ مـ ضمػظف، -أ

 أو ىمتازمف، وؽمقاء ؽمؿع ايمطايمب، وىمتب ما ؽمؿعف، أو ؽمؿع همؼط ومل يؽتب.

 رسمبتف: ايمسامع أفمعم أومسام ؿمرق ايمتحؿؾ فمـد اجلامهغم. -ب

 أيمػاظ إداء:-ج

ومبؾ أن يشقع ختصقص زمعض إيمػاظ يمؽؾ ومسؿ مـ ؿمرق ايمتحؿؾ، -1

ؽَمِؿْعُت، أو ))ىمان جيقز يمؾسامع مـ يمػظ ايمشقخ أن يؼقل دم إداء: 

 .((ضمدشمـل، أو أطمػمين، أو أكبلين، أو ومال رم، أو َذىَمر رم

وزمعد أن ؾماع ختصقص زمعض إيمػاظ يمؽؾ ومسؿ مـ ؿمرق ايمتحؿؾ،  -2

 ايمتارم:صارت أيمػاظ إداء فمعم ايمـحق 

 يمؾسامع مـ يمػظ ايمشقخ: ؽمؿعت، أو ضمدشمـل.-

 يمؾؼراءة فمعم ايمشقخ: أطمػمين.-

 يمإلصمازة: أكبلين.-

 يمسامع اظمذاىمرة: ومال رم، أو َذىَمر رم.- 

 ايمؼراءة فمعم ايمشقخ:-3

 .((اًض رْ فمَ ))ويسؿقفا أىمثر اظمحدشمكم 

صقرهتا: أن يؼرأ ايمطايمب، وايمشقخ يسؿع: ؽمقاء ومرأ ايمطايمب، أو ومرأ -أ

يسؿع، وؽمقاء ىماكت ايمؼراءة مـ ضمػظ، أو مـ ىمتاب، وؽمقاء نمغمه وهق 

 ىمان ايمشقخ يتبع يمؾؼارئ مـ ضمػظف، أو أمسؽ ىمتازمف هق، أو شمؼٌة نمغُمُه.

 أيمػاظ إداء:-ب



51 
 

 ."ىمتب إرم همالن"ايمتٌميح زمؾػظ ايمؽتازمة: ىمؼقيمف: -1

ضمدشمـل همالن ))أو اإلسمقان زمليمػاظ ايمسامع وايمؼراءة مؼقدة: ىمؼقيمف: -2

 .((الن ىمتازمة، أو أطمػمين هم((ىمتازمة

 اإلصمازة:-3

 سمعريػفا: اإلذن زمايمرواية، يمػظا أو ىمتازمة.-أ

أصمزت يمؽ أن سمروي فمـل ))صقرهتا: أن يؼقل ايمشقخ ٕضمد ؿمالزمف: -ب

 .((صحقح ايمبخاري

 اظمـاويمة:-4

 أكقافمفا: اظمـاويمة كقفمان:

مؼروكة زماإلصمازة: وهل أفمعم أكقاع اإلصمازة مطؾؼا، ومـ صقرها: أن -1

ىمتازمف، ويؼقل يمف: هذا روايتل فمـ همالن، هماْرِوِه يدهمع ايمشقخ إلم ايمطايمب 

 فمـل، شمؿ يبؼقف معف متؾقؽا، أو إفمارة: يمقـسخف.

جمردة فمـ اإلصمازة: وصقرهتا: أن يدهمع ايمشقخ إلم ايمطايمب ىمتازمف -2

 مؼتٌما فمعم ومقيمف: هذا ؽمامفمل.

 ايمؽتازمة:-5

صقرهتا: أن يؽتب ايمشقخ َمْسؿقفمُف حلارض، أو نمائب، زمخطف، أو -أ

 أمره.

 إداء:أيمػاظ 

 ."ىمتب إرم همالن"ايمتٌميح زمؾػظ ايمؽتازمة: ىمؼقيمف: -1

ضمدشمـل همالن ))أو اإلسمقان زمليمػاظ ايمسامع وايمؼراءة مؼقدة: ىمؼقيمف: -2

 .((أطمػمين همالن ىمتازمة))، أو ((ىمتازمة
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 اإلفمالم:-6

صقرسمف: أن خيػم ايمشقخ ايمطايمب أن هذا احلديث أو هذا ايمؽتاب 

 ؽمامفمف.

 أيمػاظ إداء:

 .((أفمؾؿـل ؾمقخل زمؽذا))يؼقل دم إداء: 

 ايمقصقة:-7

صقرهتا: أن يقيص ايمشقخ فمـد مقسمف، أو ؽمػره يمشخص زمؽتاب مـ ىمتبف 

 ايمتل يروهيا.

 أيمػاظ إداء:

 .((ضمدشمـل همالن وصقة))، أو ((أوىص إرمَّ همالن زمؽذا))يؼقل: 

 ايمِقصَماَدُة:-8

، وهذا اظمصدر مقيمد نمغم مسؿقع مـ ((دصَم وَ ))زمؽرس ايمقاو، مصدر 

 ايمعرب.

أن جيد ايمطايمب أضماديث زمخط ؾمقخ يروهيا، يعرف ايمطايمب صقرهتا: 

 طمطف، ويمقس يمف ؽمامع مـف، وٓ إصمازة.

وصمدت زمخط همالن، أو ومرأت زمخط ))أيمػاظ إداء ِبا: يؼقل ايمقاصمد: 

 شمؿ يسقق اإلؽمـاد واظمتـ. ((همالن ىمذا

(131مذىمرة فمؾقم احلديث )  

 إفمداد

 أ.د. مقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ فمبدايمؼادر صمامعة أم ايمؼرى


