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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

إمام المتقين و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعلمين  
 ه وصحبه وسلم أجمعين .ـوعلى آل محمد  اسيدن

قرن سبحانه وتعالى ه ـنحتى أ   ا في أتباع كتابه وأتباع سنة نبيه محمد ــرنمـتعالى أ اهللإن  
 [.231]آل عمران:﴿ و أ ِطيُعوا اللَّه  و الرَُّسول  ل ع لَُّكْم تـُْرح ُمون  ﴾ال تعالى:ق طاعته بطاعة رسوله 

ا ِصر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوهُ  : ﴿وأمرنا باتباع طريقه المستقيم بقوله تعالى و َل  تـ تَِّبُعوا السُُّبل   و أ نَّ ه ذ 
ِبيِلهِ   .َل بالعمل بسنتة إكون تَل الطاعة واَلتباع و  [213]األنعام:﴾ ...فـ تـ ف رَّق  ِبُكْم ع ْن س 

فـ ع ل ْيُكْم ِبُسنَِّتي و ُسنَِّة اْلُخل ف اِء  ...))  :قال: قال رسول اهلل   عن العرباض بن سارية 
ث اِت اأْلُُموِر، ف ِإنَّ ُكلَّ ِبْدع ة   ِإيَّاُكْم و ُمْحد  ا بِالنـَّو اِجِذ، و  ه  ل ٌة... الرَّاِشِدين ، ع ضُّوا ع ل يـْ  رواه أبو داود(( ض ال 

أ َل  ِإنِّي : ))والسنة هي الوحي الثاني لقوله ،  وقال: حسن صحيح(  1040( ، والترمذي )7064داود )
، و ِمثْـل ُه م ع هُ     .صحيح حديث( 7067) رواه أبوداود ...(( ُأوتِيُت اْلِكت اب 

ُلو ع ل ْيِهْم ﴿ ل ق ْد م نَّ اللَُّه ع ل ى اْلُمْؤِمنِ قال تعالى:   ين  ِإْذ بـ ع ث  ِفيِهْم ر ُسوًَل ِمْن أ نـُْفِسِهْم يـ تـْ
ل  ُمِبين  ﴾ انُوا ِمْن قـ ْبُل ل ِفي ض ال  ِإْن ك    [207]آل عمران:آي اتِِه و يـُز كِّيِهْم و يـُع لُِّمُهُم اْلِكت اب  و اْلِحْكم ة  و 

: " فذكر اهلل الكتاب وهو القرآن، الشافعي رحمه اهلل اإلمام قالكما   السنة :هيهنا والحكمة: 
 ".  الحكمة: سنة رسول اهلل وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول:

: "﴿ ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اللَّه  و أ ِطيُعوا الرَُّسول  في قوله تعالى قال ابن كثير رحمه اهللو 
ف ِإْن تـ ن از ْعُتْم ِفي ش ْيء  فـ ُردُّوُه ِإل ى اللَِّه و الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنون  بِاللَِّه و اْليـ ْوِم و ُأوِلي اأْل ْمِر ِمْنُكْم 

ُن ت ْأِوياًل ﴾ ٌر و أ ْحس  يـْ  إليه في حياته والى سنته بعد مماته. . [15]النساء:اْْلِخِر ذ ِلك  خ 
 قال، ه ـوسنة نبيأكتابه   فيعلى ما جاء سواء  اً يـنه وأ اً ر ـمأقدم ن يُ أمن اهلل تعالى وحذر  

ِي اللَِّه و ر ُسوِلِه و اتَـُّقوا اللَّه  ِإنَّ اللَّه  س ِميٌع ع   تعالى: ُموا بـ ْين  ي د  ا الَِّذين  آم ُنوا َل  تـُق دِّ ِليٌم ﴾ ﴿ ي ا أ يُـّه 
 .[2]المجادلة:
فقال جل في ، د اهلل من عن  به الرسول ما جاءعد من يخالف و  و  رب العزة  حذرو  

اٌب أ لِيٌم ﴾ عاله: ن ٌة أ ْو ُيِصيبـ ُهْم ع ذ  اِلُفون  ع ْن أ ْمرِِه أ ْن ُتِصيبـ ُهْم ِفتـْ ِر الَِّذين  ُيخ    .[03]النور:﴿ فـ ْلي ْحذ 
اُكْم ع ْنُه ف انـْتـ هُ  بقوله تعالى: باتباعه مر فوجب األ  وا ﴿ و م ا آت اُكُم الرَُّسوُل ف ُخُذوُه و م ا نـ ه 

 .[4]الحشر:و اتَـُّقوا اللَّه  ِإنَّ اللَّه  ش ِديُد اْلِعق اِب ﴾ 
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 ﴿ لِتُبـ يِّن  ِللنَّاِس م ا نـُزِّل  ِإل ْيِهْم ﴾ :تعالى هلو قي المبينة لكتابه بهالنبوية  السنة لما كانتو  
 و ْحٌي يُوح ى ﴿و م ا يـ ْنِطُق ع ِن اْله و ى ِإْن ُهو  ِإَلَّ فهي الوحي الثاني قال تعالى: ،[77]النحل:

 .[7ــ  3]النجم: ﴾
قوله تعالى: ﴿فـ ل ْوَل بوتعالى  رخص اهلل سبحانه والعمل بها همية تعلم السنة وتعليمهاوأل 

يِن و لِيُـْنِذُروا قـ ْوم ُهْم ِإذ ا ر ج ُعوا ِإل ْيِهمْ  ُهْم ط ائِف ٌة لِي تـ ف قَُّهوا ِفي الدِّ ْم ي ْحذ ُرون   ل ع لَّهُ نـ ف ر  ِمْن ُكلِّ ِفْرق ة  ِمنـْ
 . [211] التوبة : ﴾

هذه اْلية أصل في وجوب طلب العلم ؛ ألن المعنى : وما كان المؤمنون " :قال القرطبي 
﴾ بعد ما علموا أن النفير َل يسع  لينفروا كافة والنبي  مقيم َل ينفر فيتركوه وحده. ﴿فـ ل ْوَل نـ ف ر 

ُهْم ط ائِف ةٌ  ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا ؛  ﴾ وتبقى بقيتها مع النبي جميعهم ﴿ِمْن ُكلِّ ِفْرق ة  ِمنـْ
وفى هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة  ،افرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموهـفإذا رجع الن

قوله تعالى: ﴿ف اْسأ لوا أ ْهل  الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َل  ، وأنه على الكفاية دون األعيان. ويدل عليه أيضاً 
 .. فدخل في هذا من َل يعلم الكتاب والسنن[73]النحل : ل ُمون ﴾ تـ عْ 

من تفسيرها وبيانها لكتاب اهلل تعالى و ولما حازته السنة النبوية لهذه المكانة واألهمية  
يحفظها ويعلمها وينشرها من لدن  عباده وأيضًا لما جاء فيها من أحكام هيء اهلل تعالى من

 ومن عليها  األرضيومنا هذا بل إلى أن يرث اهلل الصحابة وهم خير القرون إلى 
وأما السنة ، فإن اهلل تعالى وفق لها حفاظا عارفين ، وجهابذة " :قال اإلمام المزي  

عالمين ، وصيارفة ناقدين ، ينفون عنها تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، 
،  على حفظهاً  على أنحاء كثيرة وضروب عديدة ، حرصاً فتنوعوا في تصنيفها ، وتفننوا في تدوينها 

  ."من إضاعتها وخوفاً 
تكلم عن علم الحديث أو علم مصطلح أأحببت في هذه الكراسة المختصرة أن  

الدراية( عن كل ما يتعلق علم الرواية( ،و)علم الحديث الذي ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما )
 د وأنواعه وغيرها مما يتعلق بهذا العلم بالراوي والمروي من حيث القبول والر 

انتحال المبطلين، " والحفاظ عليها من ضياعهافي حفظ السنة النبوية من  الذي كان سبباً  
 ". وتحريف الغالين، وافتراء المفترين، وزور المزورين

ن أ أرادتب هذا العلم كلها مطبوعة وميسورة لمن كُ ف   واإليجازختصار على سبيل اَل 
 .هي سهلة المناليتوسع و 

 تجعل فيه ألحد من خلقك نصيبا. اللهم أجعل عملي لك خالصاً وَل
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 احملاضرة األوىل
 ه:ـأهمية علـم احلديث وفضل

 
حكام مبنية عليهما علم احلديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل إذ األ ن  إ 

﴿ و م ا يـ ْنِطُق ع ِن اْله و ى ِإْن ُهو  قال: حيث  حممد ومستنبطة منهما واهلل سبحانه وتعاىل شرف نبينا 
 "وغير ذلك من سننه وسائر سيره ، وجملة أقواله وأفعاله وإقراره". .ِإَلَّ و ْحٌي يُوح ى ﴾

:  علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف َل يكون قال ابن الصالح 
 .، النبي محمد ينر الخلق وأكرم األولين واْلخر ـوهو بيان طريق خي

 نْ ـ  . م : علم شريف يناسب مكارم األخالق، ومحاسن الشيم، وهو من علوم اْلخرةهوو  
 . ال فضاًل جزيالً ــاً، ومن رزقه نـرم خيراً عظيمـه حـحرم

: إن اهلل تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من قال ابن رجب رحمه اهلل تعالىو  
 واية.الحملة: أهل الدراية، وأهل الر 

))سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم  :ولاق عمر بن الخطاب  وعن 
 .بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهلل عز وجل((

من أصحاب  إذا رأيت رجالً "قال يونس بن عبد األعلى : سمعت الشافعي يقول: و  
 . "من أصحاب النبي  الحديث فكأني رأيت رجالً 

 ا".ـحفص بن غياث : " خير أهل الدني الحافظما قال وأصحاب الحديث ك 
 ."أفضل من طلب الحديث لمن أراد اهلل به ما أعلم شيئاً "قال ابن المبارك وغيره: و 

 :اس صالة على رسول اهلل ـأكثـر الن موه
))إن أولي الناس بي يوم القيامة  : قال رسول اهلل :قال عبد اهلل بن مسعود  عن 

  ه.حسنو الترمذي رواه (( أكثرهم على صالة
 في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول اهلل " :قال ابن حبان في صحيحه 

 .منهم في القيامة يكون أصحاب الحديث إذ ليس من هذه األمة قوم أكثر صالة عليه 
ن هذه منقبة شريفة يختص بها رواة اْلثار ونقلتها ألنه َل يعرف لعصابة م :قال أبو نعيمو  

 ."أكثر ما يعرف لهذه العصابة  العلماء من الصالة على رسول اهلل
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أكثـر العلوم التي يحتاجها أهل العلوم الشرعية  ـــ أي علم الحديث ـــ وهو بعد ذلك 
 في فنونها: ، أي دخوَلً  اً ـمن اكثر العلوم تولج قال الحافظ ابن حجر: علم الحديث ،األخرى 

 التفسير، والحديث، والفقه. ية وهي:ا الشرعـوالمراد بالعلوم هن
  .أما الحديث فظاهر . وإنما صار أكثر، َلحتياج كل من العلوم الثالثة إليه 

ر في ذلك ـ"ويحتاج الناظ فإن أولى ما فسر به كالم اهلل تعالى ما ثبت عن نبيه  :وأما التفسير
 ". إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت

إلى اَلستدَلل بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، وَل فالحتياج الفقيه  :وأما الفقه 
 يتبين ذلك إَل بعلم الحديث.

: س ِمْعُت ر ُسول  اللَِّه ع ْن ز ْيِد ْبِن ث اِبت    ِديثًا، ))يـ ُقوُل:  ، ق ال  ن ضَّر  اللَُّه اْمر ًأ س ِمع  ِمنَّا ح 
اِمِل ِفْقه  إِ  اِمِل ِفْقه  ل ْيس  بِف ِقيه  ف ح ِفظ ُه ح تَّى يـُبـ لِّغ ُه، فـ ُربَّ ح  حديث  1((ل ى م ْن ُهو  أ فْـق ُه ِمْنُه، و ُربَّ ح 

 .( وغيره3006صحيح: رواه أبو داود )
 : "ليس من أهل الحديث أحد إَل وفي وجهه نضرة لهذا الحديث".عينيةقال سفيان بن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لى بالبهجة والسرور ألنه سعى في نضارة العلم وتجديد السُّنَّة، فجازاه في النضرة: الحسن والرونق، والمعنى خّصه اهلل تعا - 2
 (2/7إرشاد الساري) ."دعائه له بما يناسب حاله في المعاملة
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 احملاضرة الثانية
 نشأة علم احلديث

 
لق كله بحال الراوي أي)الدراية( والمروي وهو )الرواية( فكان إن علم الحديث علم يتع

فأول علم نشأ منها علم ،   علم قديم قدم بدء الوحي على النبي ال هذا نشوءفيه َل شك مما 
ة خديجة أم المؤمنين رضي اهلل عنها لحديث بدء الوحي ـالرواية، وأول رواية من هذا العلم رواي

  في غار حراء . م بأوائل سورة )أقرأ( إلى النبي وقصة مجيء جبريل عليه السال
ا الَِّذين  آم ُنوا ِإْن ﴿قوله تعالى: أمر اهلل سبحانه وتعالى التثبت في نقل األخبار   ي ا أ يُـّه 

يـَُّنوا ر ًأ : " ن ضَّر  اللَُّه امْ ، وجاء في السنة النبوية قوله  [0]سورة الحجرات:  ﴾ج اء ُكْم ف اِسٌق بِن ب أ  فـ ت بـ 
ِمع ُه، فـ ُربَّ ُمبـ لَّغ  أ ْوع ى ل ُه ِمْن س اِمع   ْيًئا فـ بـ لَّغ ُه ك م ا س   .((س ِمع  ِمنَّا ش 

ففي هذه اْلية الكريمة، وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ األخبار، وكيفية  
يه وكتاب ربه فهم األمناء على وحي ضبطها، باَلنتباه لها، ووعيها، والتدقيق في نقلها لآلخرين

بـ لُِّغوا )) : ألمره َلً اامتث في ذلك غاية العناية في تبليغ سنته   ى الصحابةنفاعت، وسنته 
(، ثم تالهم التابعين لهم باحسان حتى وقعت الفتنة وظهر 7302(( رواه البخاري)ع نِّي و ل ْو آي ةً 

سيرين، قال: " لم يكونوا بن  محمد عنفالبدع والوضع فبدء السؤال والتنقيب عن حال الرواة 
 ..:.الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكميسألون عن اإلسناد، فلما وقعت 

ليه مالم إن ينسب أومن   على حديث رسول اهلل فتوسع هذا العلم وكثر السؤال حفاظاً  
ته فيما يتعلق بشروط من تقبل راوي وباقي مسائله الجرح والتعديلفي علماء الفتناثرة أقوال  يقله 

ا كتبه ـفي ثناي اا مصنفاتهم ومصنفات غيرهم  فكان أول من ذكرهـيافي ثنورد المروي  أو قبول
عن و  تكلم عن من تقبل روايتهالشافعي في كتابه الرسالة هـ( 167محمد بن إدريس ) اإلمام

 الحديث الصحيح وعن المراسيل ومن قبل روايته وغيرها من مسائل الحديث .
ابنه عبداهلل  سئلههـ( في مسائله التي 172م أحمد بن محمد بن حنبل )وتبعه تلميذه اإلما 
هـ( في جامعه الصحيح 110البخاري ) واإلماموغيره ،،داود صاحب السنن  بوأومسائل ، وصالح 

 فيه كثير من أمهات مصطلح الحديث.
ه عن بعض مصطلحات هـ( تكلم في مقدمة صحيح102الحجاج )بن مسلم  واإلمام 

كتابه العلل في و  سننه هـ( تكلم في145الترمذي محمد بن عيسى بن سورة ) اإلمامو الحديث ، 
 آخر كتابه السنن عن الحديث الحسن والمرسل والضعيف وغيرها .
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عن من  هـ(ـ314الرازي ت ) إدريسبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن أ اإلمامكذا و  
، يرها في كتابه الجرح والتعديل به وطبقاتهم ومراتب توثيقهم وغ َل يحتجيحتج بحديثه ومن 

ة َلبد من جمع ما ُكتب في علم ـلى مرحلإحتى وصل هذا الفن والحفاظ  األئمةوغيرهم من 
الحديث متناثرًا وجعله في كتاب أو كتب مستقلة منفردة به تعرف باسمه ويعرف بها كغيره من 

 العلوم كما فعل األمام الشافعي فصنف الرسالة في علم أصول الفقه.
  

 علوم الحديث .أول من صنف في 
 الحسن بن عبد الرحمن محمد هيأ اهلل سبحانه وتعالى أحد أئمة هذا الشأن )أبي  

( أن يجمع ما تفرق في كتب من سبق فعمد إلى جمعه في مصنف ليعرف فيما بعد الرامهرمزي
المحدث ) :مباسم )علم الحديث أو علوم الحديث( فصنف كتابـًا في هذا الشأن ـأطلق عليه أس

أنواع علوم الحديث لكونه من أول من اخترع ( لكنه لم يستوع كل الفاصل بين الراوي والواعي
 .ما أحسنه من كتابقال الذهبي :  .ذلك ووضعه

الحاكم فصنف كتابـًا حافاًل في علوم الحديث بل هو أول من أطلق  اإلمامثم جاء بعده  
)معرفة علوم الحديث( فله السبق في  :لذي سماه)علوم الحديث( من خالل كتابه ا :عليه أسم

( نوعاً، وتبعه كل من 01ـــ فجعله )ــــ أي أنواع ـوكذا أول من جعله أجناس ، تسميته بهذا اَلسم 
 .   فيه مشهورة وهو الذي هذبه و أظهر محاسنه تأليفهو جاء بعده، 

أبو بكر  ثم جاء بعدهم الخطيبثم تتابعت المصنفات قال الحافظ ابن حجر :  
الجامع  سماه )) البغدادي ، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه )) الكفاية (( ، وفي آدابها كتاباً 

، فكان    مفرداً  وقل فن من فنون الحديث إَل وقد صنف فيه كتاباً ، ْلداب الشيخ والسامع (( 
يب عيال على  كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخط

 ."كتبه
الفقيه أبي عمرو  الحافظ اإلماموصنفت مصنفات بهذا العلم بعد الخطيب حتى جاء  

فجمع ولخص كتب كل من سبقه  هـ(073)عثمان بن عبد الرحمن الكردي المشهور بابن الصالح
وخصوصًا كتب الخطيب البغدادي وزاد على كتاب الحاكم )معرفة علوم الحديث( أكثر من ثالثة 

 شر نوعاً فجعله خمس وستون نوعاً. ع
 اْلم ْشُهور ُمْخت صره الّصالح ف جمع بن الّدين ت ِقيّ  الشَّْيخ ج اء   أ ن قال السيوطي : ِإل ى 

ْيئا وأماله  ولخصها أ نـْو اعه ونقح فنونه فهذب األشرفية الح ِديث د ار تدريس ولي لما ش ْيء بعد ش 
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 اْلمعول ِكت ابه على ف ص ار   مقاصدها وشتات قاتهامتفر  ف جمع اْلخ ِطيب بمؤلفات واعتنى 
ِإل ْيهِ   ومطول. ُمْخت صر كل يرجع و 

ناصر سنة سيد األنام المترجم  اإلسالمإلى أن جاء الحافظ شيخ قال ابن الحنبلي :  
يبها المقدم في معرفة صحيح وسقيم الخبر قاضي القضاة شهاب ببفيلسوف علل األخبار وط

 . العسقالني األصل  المصري الشافعيالدين أحمد بن حجر 
مما جمعه في كتابه الحافظ ابن الصالح  مع فرائد  اَلصطالحفلخص المهم من هذا  

كر في نخبة  الفِ )ضمت إليه وفوائد زيدت عليه في أوراق قليلة هي في نفسها جليلة سماها 
ل فـأصبح كتابه أختصر فيها كتاب ابن الصالح وزاد عليه وتعقبه بمسائ (مصطلح أهل األثر

العمدة وكالمه الحجة والفصل في موطن الخالف وما يرجحه ويحرره هو المعمول عليه وقوله 
 باسم( في شرح في مصطلح أهل األثر الفصل في موطن النزاع  وشرح كتابه هذا )نخبة الِفك ر

 )نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر( .
 ... محدث الفقيه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :العلماء لكتابيه قال العالمة ال اهتماموعن  

، ثم شرحها بالكتاب (نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر)رسالته المختصرة الجامعة التي سماها: و 
، فاتجهت أنظار العلماء إليه، (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)ـ باسم: ــ أيضًا ـالذي اشتهر 

ره وتنسيقه، وتمحيصه وتحقيقه، واحتوائه لزيادة جملة وعوَّلوا في علم المصطلح عليه؛ َلختصا
هامة من أنواع علم الحديث خلت عنها مقدمة الحافظ ابن الصالح؛ فمن ثم صارت "نخبة 
الفكر"، وشرحها محل الدرس والنظر من علماء األثر، فكثر شراحها، ومختصروها، وكاتبوا 

مقدمة ابن الصالح؛ فال يحصى كم ناظم لها حواشيها، وناظموها، كثرة بالغة كادت تبلغ ما بلغته 
 .  منتصر ومختصر، ومستدرك عليها ومقتصر، ومعارض لها

هذه نبذة مختصرة لنشأة علم أو علوم الحديث اهلل أسال أن ينفعنا بها ويرزقنا علمًا نافعاً  
 في القول والعمل. واإلخالص
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 لثةاحملاضرة الثا

 علوم احلديث(مصطلح احلديث أو )علم أشهر كتب 
 

 أشهر المصنفات في علم المصطلح:
 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: -2

لكنه لم  (هـ306) تصنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي 
 .يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالباً 

 معرفة علوم الحديث: -1
ـ، لكنه لم يهذب األبحاث، (ه761) النيسابوريأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم  صنفه

 ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب.
 المستخرج على معرفة علوم الحديث: -3

، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في  (هـ736 ت)صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني، 
ديث" من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها كتابه "معرفة علوم الح

 .عليه أيضاً 
 الكفاية في علم الرواية: -7

، وهو كتاب (هـ703) تصنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المشهور، 
 العلم. حافل بتحرير مسائل هذا الفن، وبيان قواعد الرواية، ويعد من أ ج لِّ مصادر هذا

 وآداب السامع: الراويالجامع ألخالق  -1
صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية، كما هو واضح من تسميته. 

 وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته.
أبو  . فكان كما قال الحافظمفرداً  وق لَّ فنٌّ من فنون علوم الحديث إَل وصنف الخطيب فيه كتاباً 

 بكر بن نقطة: "كل من أنصف ع ِلم  أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه".
صنفه القاضي عياض بن موسى  اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: -0

ـ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على (ه177) تاليحصبي، 
 وما يتفرع عنهما، لكنه جيد في بابه، حسن التنسيق والترتيب. ما يتعلق بكيفية التحمل واألداء،
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 ما َل يسع المحدث جهله: -4
  .جزء صغير .(ه186 ت)صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي، 

 علوم الحديث: -8
، (هـ073 ت)، المشهور بابن الصالح، الشهر زوريصنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 

"مقدمة ابن الصالح" وهو من أجود الكتب في المصطلح. جمع  ـبين الناس بـ وكتابه هذا مشهور
 فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان

كتابا حافال بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب؛ ألنه أماله شيئا فشيئا، وهو مع هذا 
 .عمدة من جاء بعده من العلماء

 تيسير لمعرفة سنن البشير النذير:التقريب وال -5
، وكتابه هذا اختصار لكتاب "علوم (ه040 ت)صنفه محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 

 .الحديث" َلبن الصالح، وهو كتاب جيد، لكنه مغلق العبارة أحياناً 
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: -26

ـ، وهو شرح لكتاب تقريب (ه522 ت)صنفه جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 
 النواوي، كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير.

 نظم الدرر في علم األثر: -22
، ومشهورة باسم "ألفية العراقي" (هـ860 ت)صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، 
ليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح نظم فيها "علوم الحديث" َلبن الصالح، وزاد ع

 متعددة، منها شرحان للمؤلف نفسه.
 فتح المغيث في شرح ألفية الحديث: -21

، وهو شرح على ألفية العراقي. وهو من (هـ561ت )صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي، 
 أوفى شروح األلفية وأجودها.

 نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر: -23
، وهو جزء صغير مختصر جدًّا، لكنه من أنفع (هـ811) تحافظ ابن حجر العسقالني، صنفه ال

المختصرات وأجودها ترتيبا، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد 
 شرحه مؤلفه بشرح سماه "نزهة النظر" كما شرحه غيره.
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 المنظومة البيقونية: -27
ـ، وهي من المنظومات المختصرة؛ إذ َل تتجاوز أربعة (ه2686)بيقوني، صنفها عمر بن محمد ال

 وثالثين بيتا، وتعد من المختصرات النافعة المشهورة، وعليها شروح متعددة.
 قواعد التحديث: -21

وهناك مصنفات ، وهو كتاب محرر مفيد (هـ2331 ت)صنفه محمد جمال الدين القاسمي، 
ت على ذكر المشهور منها. فجزى اهلل الجميع عنا وعن أخرى كثيرة، يطول ذكرها، اقتصر 

 المسلمين خير الجزاء.
 للشيخ علي بن عبد الحميد الحسيني شرح أصول الدراية -20
 (هـ500غنية المقصد في معرفة اصطالحات المحدثين للشهيد زين الدين ) -24
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 رابعةاحملاضرة ال
 واحلديث  النبوي سيحلديث القدا

 
 الحديث القدسي:

 عز وجل بقوله: قال اهلل عز وجل ونحوه أو بقول اهلل تعالى .إلى اهلل  النبي  هفاضما أكل  وه
ـــ هر ، وسمي قدسيًا لنسبته إلى الذات المقدسة ، إلى اهلل تعالى ، ويسمى أيضًا بوالقدس: هو الط

 . لتلك النسبة (الحديث الرباني)و (الحديث اإللهي)
فيما يرويه عن ربه عن اهلل تبارك وتعالى أنه قال: )) يا عبادي  عن النبي   أبي ذر  ع ْن  :مثاله

 .(11)مسلم رقمرواه (( كم محرما ، فال تظالموا ... إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بين

 .إلى اهلل تعالى : هو مالم يضفه النبي الحديث النبوي
أنه كان أذا قام إلى الصالة قال: ))وجهت وجهي للذي  عن رسول اهلل  علي عن مثاله: 

ماتي هلل فطر السموات واألرض حنيفًا ، وما أنـا من المشركين ، إن صالتي ونسكي ومحياي وم
 (.442رب العالمين ...(( رواه مسلم)

 الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم:
فرق العلماء بين الحديث القدسي على أقوال : بأنه ما كان لفظه ومعناه من اهلل تعالى ، وبين 

 القرآن الكريم بأمور:
 منها: أن القرآن الكريم معجز ، ومتحدى به بخالف الحديث القدسي.

 القدسي. الحديث َل تصح الصالة بدونه بخالفبتالوته ا: أنه متعبد ومنه
 لفظه بالتواتر بخالف الحديث القدسي ، فإنه روي بطريق اْلحاد ومنها: أنه نقل إلينا

مسه للمحدث ، وتالوته للجنب ، بخالف الحديث القدسي فإنه َل يحرم مسه ومنها أنه يحرم 
 للمحدث وَل روايته للجنب.
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 :مهمة يفارتع
 
 .)علم أصول الحديث( الحديث معل

هو علم بأصول وقواعد، يعرف بها أحوال السند والمتن، ومن  :صول الحديثأعلم  
 حيث القبول والرد.

 .معرفة حال الراوي والمروي التي يتوصل بها إلى معرفة القواعد: وعرفه ابن حجر 
 . دراية(م )عل و، (روايةعلم علم: ) قسمين: إلىوينقسم علم الحديث 

 ،وروايتها ،وأفعاله أقوال النبي  نقل و علم  يشتمل علىه :علم الحديث روايةاألول: 
 علم يتعلق بالمتن. وهو  .وتحرير ألفاظها ،وضبطها
 ،وأحكامها ،وأنواعها ،هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها :علم الحديث دراية الثاني:

 وهو يتعلق في السند. ".وما يتعلق بها ،اياتوأصناف الرو  ،وشروطهم ،وحال الرواة
 

 واألثر: ،والخبر ، تعريف الحديث 
  تدور هذه األلفاظ الثالثة على ألسنة المحدثين ، والمشتغلين بهذا الفن ، والمتصلين به .

 :نعرفها من حيث اللغة
 .مع على أحاديثج.وي لغًة: الجديد الحديث:

 لغة: النبأ، وجمعه أخبار. الخبر:
 لغة: بقية الشيء.  ر:األث
 
 الثالثة . تعريف الحديث والخبر واألثرو 

ْلقية أو ُخُلقية من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة ما أضيف إلى النبي  هو :اصطالحاً   ."خ 
 ومنهم من يفرق بينهما.،بمعنى واحد  المحدثين عند جمهوركذا 
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 اإلخبار عن طريق المتن ، أو هو:وهو الطريق الموصلة إلى المتن(: اإلسنادالسند )
 .من الكالم السندهو غاية ما ينتهي إليه و  المتن:

،  قال مسلم: مثال: ُر ْبُن ح ْرب  يـْ ثـ ن ا ي ْحي ى ْبُن ي ْحي ى، و أ بُو ب ْكِر ْبُن أ ِبي ش ْيب ة ، و زُه  ثـ ن ا  ق الواح دَّ ح دَّ
، ع   ِبيِب ْبِن أ ِبي ث اِبت  : و ِكيٌع، ع ْن ُسْفي ان ، ع ْن ح  ، ع ْن أ ِبي اْله يَّاِج اأْل س ِديِّ، ق ال  ق ال   ْن أ ِبي و اِئل 

أ ْن َل  ت د ع  تِْمث اًَل ِإَلَّ ))؟  : أ َل  أ بـْع ُثك  ع ل ى م ا بـ ع ث ِني ع ل ْيِه ر ُسوُل اهلِل  ِلي ع ِليُّ ْبُن أ ِبي ط اِلب  
ًرا ُمْشرِفًا ِإَلَّ س وَّيـْت هُ   (( رواه مسلم.ط م ْست ُه و َل  قـ بـْ

 .قال رسول اهللإلى : قوله حدثنا يحيى ... السند  هو ف
ًرا ُمْشرًِفا ِإَلَّ س وَّيـْت هُ )):  والمتن قوله  ْست ُه و َل  قـ بـْ  ((.أ ْن َل  ت د ع  تِْمث اًَل ِإَلَّ ط م 
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 امسةاحملاضرة اخل
 كثرة طرقه وقلتها.من حيث  قسام احلديثأ

  
 . إما )متواتر( أو )آحاد( :قسمين إلىكثرة طرقه وقلتها    من حيث يثدحالينقسم  
  على الكذب. تواطؤهمجمع عن جمع يحيل العقل  ما رواههو   :تواترمأوَلً : ال

ُه من  النار)): مثاله: قوله   متفق عليه. ((م ن ك ذ ب  عليَّ ُمتعمًِّدا فـ ْلي ت بـ وَّْأ م ْقع د 
  :حاداْل: ثانياً 

  (مشهور، وعزيز، وغريب)  :إلىاْلحاد  خبر ينقسم
  هو ما رواه ثالثة في كل طبقة من طبقاته. المشهور:
 ...(( متفق عليه.  ِإنَّ اللَّه  َل  يـ ْقِبُض الِعْلم  انِْتز اًعا يـ ْنت زُِعُه ِمن  الِعب اِد،:)) مثاله قوله 

 . المستفيضوسماه جماعة من الفقهاء:  
 يقل رواته عن اثنين في كل طبقة من طبقاته. هو ما َل :العزيز 

 ((.  َل يـُْؤِمُن أ ح دُُكْم ح ّتى أ ُكون  أ ح بَّ ِإل ْيِه ِمْن واِلِدِه و و ل ِدِه و النَّاِس أ ْجم عين  : ))مثاله: قوله 
 ورواه عن قتادة: شعبة وسعيد،  .ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب

 .د العزيز: إسماعيل بن علية وعبدالوارثورواه عن عب
 هو ما تفرد به راو  واحد ولو في طبقة من طبقاته.: )الفرد( الغريب 

ِإنَّم ا : ))  مثاله قوله  اُل بِالنـِّيَِّة، و   (( متفق عليه. ... ْمِرئ  م ا نـ و ىلكل أِإنَّم ا األ ْعم 
  .(سبيالغريب الن)و،  (غريب المطلقلا) : إلىوالغريب ينقسم 

تفرد أهل بلد أو أهل جهة:  بلد مثل  إلىأو  ألن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين.
 وغيرها. كقولهم: "تفرد به أهل مكة، أو أهل الشام".

 :حكم خبر اْلحاد 
 أوَلً : يفيد العلم مطلقًا.

 يفيد العلم. ثانياً: َل
 .يفيد العلم النظري بالقرائن على المختارثالثاً: 
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 السادسةاضرة احمل
 ينقسم احلديث من حيث 

 )مقبول ، مردود(قبوله ورده إىل 
 

صحيح، وحسن، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى:  -علمك اهلل وإياي  -اعلم  
 وضعيف.

 والرد ينقسم إلى )مقبول( ،و)مردود( .، والحديث من حيث القبول 
،  لذاته الحسنو ح لغيره ، الصحيو ،  لذاته )الصحيح أربعة أنواعوهو  المقبول:األول 

 .والحسن لغيره(
 أوًَل: الحديث الصحيح:

هو ما اتصل سنده برواية عدل  تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ، وَل : )لذاته( تعريف الصحيح
 يكون شاذاً وَل معلاًل.

 هو ما اتصل سنده برواية عدل  غير تام الضبط عن مثله إلى منتهاه،": تعريف الصحيح لغيره 
 ."َل يكون شاذاً وَل معلالً ، وروي من طريق أو طرق أخرى مثله أو أدنى منهو 

 شروط أو صفات الحديث الصحيح خمسة هي: 
: ومعناه أن كل راو  من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه، من أول السند إلى اتصال السند -2

 منتهاه.
له ملكة تحمله على  وسق، وغير ، غير فا، عاقالً ، بالغاً مسلماً  يكون: أي عدالة الرواة -1

، والمراد بالتقوى: اجتناب األعمال السيئة من شرك أو  فسق أو بدعة، مالزمة التقوى والمروءة
 م المروءة.ار و ن خمسالماً 

 : الضَّبُط ضبطان -3
 : وهو أن يُثبُت ما سمعه بحيث يتمكَُّن من استحضاره متى شاء. ضبط صدراألول: 
 .أن يُؤدي   إلىصيانته لديه منُذ س مع  فيه وصحَّحه  : هوضبط كتاب :والثاني

 : أي أَل يكون الحديث شاذا. والشذوذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.عدم الشذوذ -7
 بعلة قادحة. : أي أَل يكون الحديث معلوَلعدم العلة -1
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 يكون الحديث صحيحاً. فاذا فقد أحد هذه الشروط َل
 والضبط.، العدالة ع بين من جمهو كل : ثقةا ـقولنو 

 
 أول من صنف في الحديث الصحيح :

محمد بن  اإلمامهو  المجرد وجمعه في كتاب الحديث الصحيح صنف فيأي أول من  
  .هـ(110) ، أبو عبد اهلل البخاريبن المغيرةإسماعيل بن إبراهيم 

 ورِ ـمختص ُر من أُ المُ  سن ُد الصحيحُ الجامُع المُ اَلحاديث الصحيحة بكتاب سماه )من  جمع الكثير
 ."صحيح البخاري"أشتهر باسم : ، و  (وُسن نِـِه وأياِمــه ل اهلل رسوُ 

 هـ(102الحسين القشيري النيسابوري ) أبوثم تاله تلميذه اإلمام مسلم بن الحجاج 
((  يح المختصر من السُّن ن بنقِل العدل عن العدل عن رسول اهلل حفصنف كتابه )المسن ُد الص

 . "صحيح مسلم"تهر باسم أش،و 
على  وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز.وهما )صحيح البخاري وصحيح مسلم( 

 جماع األمة.إباألطالق 
 
الحديث الصحيح إلى سبع مراتب بالنسبة للكتب المروي فيها ذلك الحديث، يقسم و 

 وهذه المراتب هي:
 )متفق عليه( تب".ما اتفق عليه البخاري ومسلم "وهو أعلى المرا -2
 ثم ما انفرد به البخاري. -1
 ثم ما انفرد به مسلم. -3
 ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. -7
 ثم ما كان على شرط البخاري، ولم ُيخ رِّْجه. -1
 ثم ما كان على شرط مسلم، ولم ُيخ رِّْجه. -0
 .ثم ما صح عند غيرهما من األئمة  -4
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 الحديث الحسن.ثانياً: 
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله " الحديث الحسن)لذاته(:عريف ت

 إلى منتهاه، من غير شذوذ وَل علة".
هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو  الحسن لغيره: تعريف و 

 ".كذبه
 شروط الحديث الحسن ثالثة وهي:

 سنده من يتهم بالكذب. أن َل يكون في -2
 وأن يكون اإلسناد شاذاً. -1
 وأن يروى من وجه آخر بمثله أو أقوى منه. -3
 

 ثـالثــاً: الحديث الضعيف.
 هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن.": الحديث الضعيفتعريف 

في زمرة الفقهاء  بعثه اهلل يوم القيامة من أمر دينها من حفظ على أمتي أربعين حديثاً مثاله: ))
 ((.والعلماء

 ."اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه :النووي قال
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 بعةاحملاضرة السا
 أنواع علوم احلديثتعاريف لبقية 

 
 . ما كان ظاهر سنده اَلتصال إلى رسول اهلل  المسند:
 باشرة.منتهاه، أي كل راوي سمعه من شيخه م إلىما اتصل سنده  المتصل:
أو صفة سواء كان متصاًل أو غير  فعل  أو تقرير   ومن قول  أ ما أضيف إلى النبي  المرفوع:

 متصل.
 الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك. إلىهو ما أضيف  الموقوف:
 هو ما أضيف إلى التابعي من أقوال أو أفعال. المقطوع:
 لذي عليه جمهور المحدثين. وهذا ا ،هو ما قال فيه التابعي قال النبي  المرسل:
 على التوالي. َلواحد أو اكثر  إسنادهما سقط من  المنقطع:
 أو أكثر على التوالي. اناثن إسنادهسقط من  ما المعضل:
 ما سقط من أول إسناده واحد أو أكثر ، أو جميع سنده.المعلق: 

ه بعضهم على وجه هو: ما اختلف فيه رواته ، بأن يرويه بعضهم على وجه ، ويروي المضطرب:
 آخر مخالف له.

 شروط حصول اَلضطراب:
 أحدهما: استواء الروايات المختلفة في القوة.

 الثاني: عدم إمكان الجمع بينهما.
 : الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع أن الظاهر سالمته منها.المعلل: هو

مة بالنهار ، وسمي بذلك ألن فيه التدليس مأخوذ من الدلس ، وهو اختالط الظل : التدليس
 إخفاًء للعيب ، ومنه إخفاء عيب السلعة ، والعيب الذي في اإلسناد .

 .أنه سمعه منه وهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهماً  التدليس:
 : التدليس أنواع

 ، والثاني: تدليس الشيوخ. تدليس اإلسنادأحدها: 
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 بم يعرف التدليس:؟
 ر المدلس نفسه إذا سئل ، أي يعترف الراوي بنفسه أنه دلس هذا الحديث.أوًَل: إخبا

 الثاني: نص إمام من أئمة هذا العلم على ذلك.
 هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو الناس.  : الشاذ

 هو ما خالف فيه الضعيف الثقات. المنكر:
يجب تكذيبه  لى ِصحته، وإما أنالخبر إما أن يجب تصديقه وهو ما نصَّ األئمة ع:  الموضوع

ه، أو يتوقف فيه َلحتمال الصدق والكذب كسائر األخبار، وَل قوهو ما نصوا على وضعه واختال
 حل رواية الموضوع للعالم بحاله في أي معنى كان إَل مقرونا ببيان الوضع.ت

وله صلى اهلل واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إَل مقرونا ببيانه؛ لق: قال الحافظ ابن حجر
اِذبِين  ))وسلم:  عليه وآله ُد اْلك    ((.م ْن ح دَّث  ع نِّي ِبح ِديث  يـُر ى أ نَُّه ك ِذٌب، فـ ُهو  أ ح 

 :الحديث الموضوع يُعر فُ 
 بإقرار واضعه. - 2
 أي ألفاظ متنه. أو يعرف بركاكة األلفاظ. - 1
 ضع احتساباً.وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد فو  والواضعون أصناف، - 3
 ووضعت الزنادقة أيضاً جماًل. - 7

 ثم قامت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد للَّه.
ية والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب؛ ومنه موقد ذهبت الكرا - 1

عن ابن عباس في ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة 
فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة،  فضائل القرآن سورة سورة

 ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه األحاديث حسبة.
 

 أشهر مصنفات الكتب الموضوعة:
 ( مجلدات.3( )154لإلمام ابن الجوزي)الموضوعات  -2
 (.016للصاغاني ) الموضوعات -1
 هـ(522المصنوعة في األحاديث الموضوعة للسيوطي) الآللئ -3
 هـ(.2116الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة للشوكاني) -7
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 ثامنةاحملاضرة ال
 تقبل روايته: من تقبل روايته ومن ال

 
هو سلسلة من الرواة للحديث فلمعرفة حال هؤَلء الرواة من  اإلسنادو أن السند أقلنا  
 تقبل أي غير مقبول وجب بيان شروطهم. يته أو َلتقبل روا

 
 المسألة األولى: شروط قبول الراوي:

 يشترط في قبول رواية الراوي شرطان: 
 األول: العدالة.
 الثاني: الضبط.

 تقبل الرواية . فإن فقد أحدهما َل
 :الراوي شروط عدالةسؤال: ماهي 

، ، عاقالً ، بالغاً مسلماً  ) يكون الراويويعنون بها: أن يشترط في عدالة الراوي خمسة شروط 
 .(ب الفسق، سليما من خوارم المروءةمن أسبا سليماً 

  :الضبطشروط سؤال ماهي 
 أن يكون متيقظاً غير مغفل. 
 لكتابه إن حدث منه. أن يكون حافظاً إن حدث من حفظه ، وضابطاً  

 .أن يكون عالماً بما يحيل المعنى إن حدث بالمعنى ، أي بما يغيره
 

 المسألة الثانية: معرفة عدالة الراوي وضبطه:
 بماذا تعرف عدالة الراوي ؟.

، فمن اشتهرت عدالته بين العلماء ، وشاع الثناء عليه بالثقة واألمانة ، كمالك ، الشهرة   .2
والبخاري ، ، بن معين  ويحيى ومحمد الباقر، ، عينيةوشعبة ، و سفيان الثوري ، وسفيان بن 

 وغيرهم.
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ة ، أو ـالن ثقـام جبل ، أو فـالن  إمـأي تعديلهم للراوي بقولهم : ف األئمة له: تعديل  .1
 صدوق وغيرها من ألفاظ التعديل .

 من أئمة الجرح والتعديل. نماميإالراوي  . أي أن يوثقتنصيص عدلين عليهما  .3
 ، عند كثير من أهل العلم ، وصححه ابن كثير. أو تنصيص عدل واحد   .7

 
 ط الراوي ؟.سؤال بم يعرف ضب

يعرف ضبط الراوي ، بموافقة روايته رواية الثقات الضابطين غالبًا ، وَل تضر مخالفته النادرة ،فإن  
 . كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ، ولم يحتج به

 سؤال: هل يقبل تعديل المرأة والعبد العارفين بما يجب أن يكون العدل ،وما به يحصل الجـرح .
نبل وأبي بكر ححديث متعمدًا، فنقل ابن الصالح عن أحمد بن كذب في ال  منمسئلة ": 

الحميدي شيخ البخاري: أنه َل تقبل روايته أبداً، وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر 
 واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه

 .ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي ومنه من يحتم قتله قال ابن كثير: 
 

 أفاظ التعديل:
المرتبة األولى: وهي أرفع مراتب التعديل: ما دل على المبالغة كقولهم: أوثق الناس ، أثبت الناس، 

 أو إليه المنتهى في التثبيت ونحو ذلك.
 المرتبة الثانية: قولهم: َل يسأل عن مثله ونحوه.

 مأمون ثبت حجة المرتبة الثالثة: تكرار الصفة: كقولهم : ثقة ثقة ، أو ثبت ثبت ، ثقة
 : ما كان بصفة واحدة دالة على التوثيق، كثقة ، أو ثبت أو صدوق.المرتبة الرابعة

 المرتبة الخامسة: قولهم: ليس به بأس، أو َل بأس به ، أو صدوق.
المرتبة السادسة: محله الصدق ، أو رووا عنه ، أوروا الناس عنه ، أو إلى الصدق ما هو ، أو 

 شيخ وسط...وغير ذلك.
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 ألفاظ التجريح :
المرتبة األولى: وهي أسوأها ، ما دل على المبالغة في الذم ، كـأذب الناس ، أو إليه المنتهى في 

 الكذب ، أو هو ركن الكذب ، ونحو ذلك.
 المرتبة الثانية: كدجال ، أو كذاب ، أو وضاع 

، أو ذاهب الحديث، أو المرتبة الثالثة: قولهم : متهم بالكذب أو بالوضع ، أو ساقط ، أو هالك 
 متروك ، أو تركوه.

المرتبة الرابعة:  قولهم رُدَّ حديثه ، أو ردوا حديثه ، أو مردود الحديث ، أو ضعيف جدًا ، أو واه  
 بمرة ..

المرتبة الخامسة: قولهم: فالن ضعيف، أو منكر الحديث، أو له مناكير، أو مضطرب الحديث ، 
 .أواه  ، أو ضعفوه، أو َل يحتج به

: قولهم: فيه مقال ، أو أدنى مقال ، أو فيه ضعف ، أو في حديثه ضعف ، أو المرتبة السادسة
 ليس بالقوي، أو ليس بحجة.
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 تاسعةاحملاضرة ال
 2، وصيغ األداء لـطرق التحم

 
السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، ) طرق تحمل الحديث ثمانية، وهي:  
 .(المناولة، الكتابة، اإلعالم، والوصية، والوجادة اإلجازة،

 :اختصار، مع بيان ألفاظ األداء لكل منها، باختصار أيضاً ـب ا ً ـكل منه  نكلم عنتوس
 السماع من لفِظ الشيخ: أوًَل:

أن يقرأ الشيخ، ويسمع الطالب؛ سواء قرأ الشيخ من حفظه، أو كتابه، وسواء سمع  :تعريفه
 ه، أو سمع فقط ولم يكتب.الطالب، وكتب ما سمع

 ر.و أعلى أقسام طرق التحمل عند الجمه وهي
يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في األداء: "سمعت، أو  عندما تريد أن تروي عن شيخ 
 وأرفعها : سمعُت ، ثم حدثنا، ثم أخبرنا.حدثني، أو أخبرني، أو أنبأني، 

ا كان وحده ، أو سمعنا أو حدثنا إذا كان إذ سمعت، أو حدثني تقول عندما تسمع من الشيخ :
 مع جماعة

 القراءة على الشيخ: ياً:نثا
 ".ويسميها أكثر المحدثين "عرضاً 

أن يقرأ الطالب، والشيخ يسمع؛ سواء قرأ الطالب، أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء   صورتها:
  .كانت القراءة من حفظ، أو من كتاب

  : أخبرني.للقراءة على الشيخعند الرواية تقال 
وهناك أقوال  الشائع الذي عليه كثير من المحدثين: إطالق لفظ "أخبرنا" فقط، دون غيرها.و 

 أخرى.
 
 

                                                           

المراد بـ "طرق التحمل" هيئات أخذ الحديث، وتلقيه عن الشيوخ، والمراد بـ "صيغ األداء" العبارات التي يستعملها المحدث  2
 يث وإعطائه للطالب، مثل: "سمعت" أو "حدثني" أو "أخبرني".عنه رواية الحد
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 اإلجازة: ثالثاً:
 تعريفها: اإلذن بالرواية، لفظا أو كتابة.

 أن يقول الشيخ ألحد طالبه: "أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري". :تعريفها
 رة، سأذكر منها خمسة أنواع، وهي:لإلجازة أنواع كثي أنواعها:

 جزتك صحيح أـأن يجيز الشيخ معينا لمعين: ك -2
أو مروياتي .  مسموعاتي أو أجزتك لكم جميع أجزتكأي تقول بغير معين:  أن يجيز معينا   -1

 وهي جائزة عند الجمهور.
مى كأن يقول أجزت المسلمين ، أو أهل زماني وتس يجيز غير معين بوصف العموم  أن -3
 ( أختلف في جوازها.اإلجازة العامة )

أن يجيز بمجهول، أو لمجهول: كأجزتك كتاب السنن، وهو يروي عددا من السنن، أو  -7
  أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا اَلسم.

يكون  اإلجازة للمعدوم: فإما أن تكون تبعا لموجود، كأجزت لفالن ولمن يولد له، وإما أن -1
 لمعدوم استقالَل، كأجزت لمن يولد لفالن.

 
 : المناولة رابعاً:

 المناولة لغة: العطية.
 هي نوعان مقرونة باإلجازة ومجردة عنها. أي عن اإلجازة. اصطالحاً:

 أنواعها: المناولة نوعان:
طالب مقرونة باإلجازة: وهي أعلى أنواع اإلجازة مطلقا، ومن صورها: أن يدفع الشيخ إلى ال -2

 كتابه، ويقول له: هذا روايتي عن فالن، فاْرِوِه عني، ثم يبقيه معه تمليكا، أو إعارة؛ لينسخه.
مجردة عن اإلجازة: وصورتها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله: هذا  -1

 سماعي.
 تقول حدثنا مناولة وإجازة. وهو قول الجمهور .وصيغة األداء المناولة 
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 الكتابة: ساً:خام
 أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر، أو غائب، بخطه، أو أمره. :تعريفها

 أنواعها: وهي نوعان:
 مقرونة باإلجازة: كأجزتك ما كتبت لك أو إليك، ونحو ذلك. -2
 مجردة عن اإلجازة: كأن يكتب له بعض األحاديث، ويرسلها له، وَل يجيزه بروايتها. -1

مكاتبة عند الرواية بها: كتب إلي فالن قال: حدثنا فالن ...وهناك الصحيح أن يقول الراوي بال
 أقوَلً آخر.

 
 اإلعالم: سادسـاً:
من فالن ،  : أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه اإلعالمتعريفه 

 مقتصراً على ذلك دون أن يأذن له في روايته عنه.
 في الرواية باإلعالم . أختلف العلماء

 جوز كثير منهم الرواية به .
 

 :الوصية سابعـاً:
 : أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.تعريفها

 عدم الجواز. حالراجحكم الرواية: 
 

 الِوج اد ُة: ثامنـاً:
: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه، وليس له سماع منه، تعريفها

  إجازة.وَل
 : لمن يريد أن يؤدي ما وجده أن يقول: وجدت بخط فالن حدثنا فالن ...الخ. أدائهاصيغ 
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 عاشرةالاحملاضرة 
 الرواية باملعىن:

 
اتفق العلماء على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى ، لمن لم يكن عالمًا باأللفاظ  

 ومقاصدها ، وَل بما يحيل المعنى.
 :-ماً بذلك، بصيراً باأللفاظ ومدلوَلتها، وبالمترادف من األلفاظ ونحو ذلك وأما إذا كان عال

 على أقوال: اختلفوا
يروي على اللفظ الذي ، وإن كان عالمًا بذلك ، وعليه أن عدم الجواز الرواية بالمعنى  األول:

 سمعه من غير تغير ، وبه قال بعض العلماء.
عالمًا بذلك، بصيرًا باأللفاظ  الراوي إذا كانالمعنى : جوازها الرواية بالثاني: قول الجمهور 

 ومدلوَلتها، وبالمترادف من األلفاظ ونحو ذلك
الناس سلفًا وخلفًا وعليه العمل، كما هو المشاهد في األحاديث فقد جوز ذلك جمهور  

 .الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة، وتجيء بألفاظ متعددة، من وجوه مختلفة متباينة
 ماذا يقول الراوي إذا روى بالمعنى:

عندما يرويه بالمعنى يقول: أو كما قال ، أو عقب روايته للحديث ينبغي للراوي أن يقول 
 يفعلون ذلك. نحوهما ، أو شبهه ، ...وقد كان الصحابة 

قال: أو نحوه ، أو شبهه ، ، وكذا جاء  أنه كان إذا حدث عن رسول اهلل  عن أبي الدرداء 
 .نس عن أ

 
 :اختصار الحديثسؤال: هل يجوز 

 فيحذف بعضه، إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور؟ على قولين: 
 قول الجمهور:الجواز وهو القول األول: 

 فالذي عليه صنيع أبي عبد اهلل البخاري: اختصار األحاديث في كثير من األماكن.
 مذهب جمهور الناس قديماً وحديثًا.وتفريقه أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا ال
 القول الثاني: المنع وهو قول اإلمام مسلم وغيره.
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 ادية عشرةاحلاحملاضرة 
 آداب احملدث والطالب

 
:
ً
 :آداب احملدث  أوال
 

 :تصحيح النية وإْخالصهاأوًَل: 
ينبغي للمحدث أن يخلص النية في التحديث ، لما في إخالصها من أهمية في تصحيح األعمال 

 متفق عليه. (( ما نوى أمرئوإنما لكل  األعمال بالنيات إنما: )) وقبولها، فقد صح عنه 
 ثانياً: تطهير القلب من األغراض الدنيوية:

: ق ال  ر ُسوُل اللَِّه ع ْن أ ِبي ُهر يـْر ة   م ْن تـ ع لَّم  ِعْلًما ِممَّا يـُْبتـ غ ى بِِه و ْجُه اللَِّه ع زَّ و ج لَّ َل  )):  ، ق ال 
نـْي    .يـ ْعِني رِيح ه ا ((ا، ل ْم ي ِجْد ع ْرف  اْلج نَِّة يـ ْوم  اْلِقي ام ةِ يـ تـ ع لَُّمُه ِإَلَّ لُِيِصيب  ِبِه ع ر ًضا ِمن  الدُّ

 البعد عن المفاخرة والمباهاة:ثالثاً: 
يكون قصده في طلب َل وأن والعجب بالنفس وغير ذلك المفاخرة والمباهاة به، أن يبتعد عن 

خلة على العلماء أكثرها من الحديث نيل الرئاسة واتخاذ األتباع وعقد المجالس، فإن اْلفة الدا
 .هذا الوجه

 أَل يحدث بحضرة من هو أولى منه، لسنه أو علمه.رابعاً : 
يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه 

 و سماعه متصالً أ كأنه يكون اعلى سنداً  فالدين النصيحة
 جتمع مع الشعبي لم يتكلم إبراهيم بشيء. أإذا فقد كان إبراهيم النخعي 

يحيى بن معين يقول: إذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر، فينبغي للحيتي أن  نقل عنو  
 تحلق. 
 : عدم التحديث إَل عند الحاجة:خامساً 

إليه ، وإذا خشي التخليط أو الهرم ، وكذا إذا  احتيجويستحب للمحدث أن َل يحدث إَل إذا 
مي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه ، فله حينئذ أن يحدث بما يرى ضرورة التحديث ع

 به.
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 اً: إرشاد إلى من هو أرجح منه علماً:سادس
 ، و سماعه متصالً أ كأنه يكون اعلى سنداً  ينبغي للمحدث أن يرشد إلى من هو أرجح منه علماً،

 نه غير صحيح النية فإنه يرجى صحتهاوَل يمتنع من تحديث أحد لكو  معمر،فالدين النصيحة 
. وينبغي عليه قال: "  إن الرجل ليطلب العلم لغير اهلل فيأبى عليه العلم حتى يكون هلل عز وجل "

ويبذل في سبيل ذلك  ((بلغوا عني ليبلغ الشاهد الغائب، لما في الصحيحين ))أن ينشر الحديث 
  تعالى وجزيل ثوابه.ما يستطيع من وقت وجهد ، مبتغياً في ذلك وجه اهلل

 اً: استحباب التطهير والتطيب عند التحديث:بعـسا
ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا 

 .ويقبل على الحاضرين كلهم،  أي انتهره وزجرهبوقار فإن رفع أحد صوته زبره 
وَل أحدث إَل  أن أعظم حديث رسول اهلل  أحب :"وقد كان مالك يفعل ذلك فقيل له فقال

 ".ن يحدث في الطريق أو وهو قائمأوكان يكره  ،على طهارة متمكناً 
 :يفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد اهلل تعالى والصالة على النبي اً: ثامن

ودعاء  والصالة على النبي  ، مجلسه ويختمه بتحميد اهلل تعالى يستحب للمحدث أن يفتتح و 
 وَل يسرد الحديث سرداً ، من القرآن العظيم  الحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئاً يليق ب

إذا اجتمعوا تذاكروا العلم  كان أصحاب رسول اهلل   :"قال  عن أبي سعيد.يمنع فهم بعضه 
 ".وقرؤا سورة

 تاسعاً: عقد مجلساً إلمالء الحديث:
ى مراتب الرواية ، كما ينبغي له أن يتخذ ينبغي للمحدث أن يعقد مجلسًا إلمالء الحديث ألنه أعل

على  صوته، يبلغه، ولم الحاضرين في مجلسه ما يرويه إذا كثر عدديبلغ عنه ، أي:  يقظاً  مستملياً 
 المحدثين ،كمالك وشعبة ووكيع وغيرهم .عادة الحفاظ 

 عاشرًا: صون المحدث نفسه من أخذ األجرة على التحديث:
 ن أخذ األجرة على التحديث .ينبغي للمحدث أن يصون نفسه ع

َل تأخذوا للعلم والقرآن "يا أهل العلم والقرآن، ":  عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب
 "ثمنا، فيسبقكم الدناة إلى الجنة

: " أهدوا لألوزاعي هدية أصحاب الحديث، فلما اجتمعوا قالمحمد بن عيسى بن الطباع، عن 
بلت هديتكم ولم أحدثكم، وإن شئتم حدثتكم ورددت أنتم بالخيار إن شئتم ق"قال لهم: 

 ".هديتكم
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 : الثاني 
 آداب طالب احلديث:

 
 الطلب:أوًَل: إخالص النية في 

الدنيا  أغراضيجب عليه تصحيح النية واإلخالص هلل تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى 
ما أعلم عمال  :"لثوري وقال سفيان ا ".من طلب الحديث لغير اهلل مكر به :قال حماد بن سلمة

 ".هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد اهلل
 

 ثانياً: البدء بالسماع من أرجح شيوخ بلده:
شيوخ أهل بلده إسنادًا وعلمًا ودينًا وشهرة ومن األولى  بالسماع من أرجح ءديب نوينبغي له أيضًا أ

العوالي اء بلده من عند علمفاألولى من حيث العلم أو الشهرة ، وإذا انتهى من أخذ ما 
عن من عادة الحفاظ في هذا المجال،  العوالي والمهماتألخذ من  فليرحل إلى غيرهوالمهمات 

الرجل في طلب العلو؟ " فقال: " بلى، واهلل  أحمد بن حنبل رضي اهلل عنه أنه قيل له: " أيرحل
حتى يخرجا إلى  ، فال يقنعهما، لقد كان علقمة، واألسود يبلغهما الحديث عن عمر شديداً 
 واهلل أعلم. ،فيسمعانه منه " عمر 

أنه قال: " إن اهلل تعالى يدفع البالء عن هذه األمة برحلة أصحاب  وعن إبراهيم بن أدهم 
 الحديث ".

 
 ثالثاً: توقيره لشيوخه ومن يسمع منهم العلم:

نه ، وتقديراً يجدر بطالب الحديث أت يوقر من يأخذ منهم الحديث إجالًَل للعلم الذي يحملو 
يثقل عليه ، وَل يطيل حتى َل يضجره فقد روي عن شعبة  لما يبذلونه من جهد في خدمته ، كما َل

 أنه قال : كل من سمعت له حديثاً فأنا له عبد". 
عن الشعبي قال: " صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ 

هكذا يفعل بالعلماء "فقال ابن عباس:  عنه يا ابن عم رسول اهلل بركابه، فقال له زيد: خل 
 ".والكبراء
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 :الرضية األخالق الجميلة واْلداب تخلقويرابعاً: 
يجب أوَل على كل طالب علم قبل الشروع فيه التخلق بأخالق أهله والتزام زيهم والتأدب بأدب 

 .عليهحملته ولزوم السكينة والوقار والبكور لطلبه والمواظبة 
من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين فيجب أن يكون خير  :قال أبو عاصم النبيل

 ".الناس
 

 خامساً: العمل بما يسمعه من األحاديث :
ما يسمع من األحاديث الواردة بالصالة والتسبيح وغيرهما من بعمل ينبغي لطالب الحديث أن ي

 األعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث
أنه قال: " يا أصحاب الحديث،  ، وروينا عنه أيضاً بد الصالح بشر بن الحارث الحافي عن الع

 أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث "
 .وروينا عن وكيع، قال: " إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به "

 
 سادساً: عدم كتمانه السماع من شيخ:

تم ما يسمعه من شيخ ، لينفرد به عن غيره من الطلبة ، ألن ذلك يعد يكره لطالب الحديث أن يك
من يقع منه ذلك ، إذ أن من من اللؤم الذي قد يقع به جهلة الطلبة ، وهو من أسباب عدم انتفاع 

 أهم فوائد طلب الحديث نشره وإلفادة منه.
أنه قال: " من بركة ومن أول فائدة طلب الحديث اإلفادة، روينا ... عن مالك رضي اهلل عنه  

 الحديث إفادة بعضهم بعضا " ... .
وروينا ... عن إسحاق بن إبراهيم راهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: " انسخ من  
كتابهم ما قد قرأت، فقال: إنهم َل يمكنونني، قال: إذا واهلل َل يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا 

  أنجحوا " ... اهلل ما أفلحوا، وَل السماع، فو
 

 سابعاً: البعد عن الحياء والتكبر في الطلب:
على طالب الحديث أن يبتعد عن الحياء والتكبر في طلب الحديث ، وأن َل يمنعه من أخذه كون 

 حامله دونه سناً أو نسباً أو غير ذلك. 
 ".عن مجاهد أنه قال: " َل يتعلم مستح وَل مستكبر
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ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن  وكيع بن الجراح أنه قال: " َل
 هو مثله، وعمن هو دونه "

 
 ثامناً: الصبر على جفاء الشيخ:

 صبر على جفاء شيخه ينبغي لطالب الحديث وطالب العلم عموماً أن يو 
: إن قوما يأتونك من أقطار األرض تغضب عليهم، عينيةقال: قال الشافعي: قيل لسفيان بن 

 ".هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي"أن يذهبوا ويتركوك قال: يوشك 
 

 تاسعاً: اَلعتناء بالمهم وعدم اَلستكثار من الشيوخ لمجرد الشهرة:
وَل يضيع وقته في اَلستكثار من الشيوخ لمجرد اسم يستحب لطالب الحديث أن يعتني بالمهم 

ت ما عند غيرهم من الشيوخ ، فقد كان النبهون من طلبة فيضيع وقته في ذلك وتفوته مهماالكثرة 
 الحديث يسألون أوَلً عن المهم من األحاديث.

فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها، وتقدم قال الخطيب: 
 .سماعه لها

 
 عاشرًا: الكتابة لكل ما سمع أو يقع له من كتاب:

كتب كل ما سمع من مشايخه ، وكل ما يقع له من كتاب أو جزء ويستحب لطالب الحديث أن ي
بكماله ، وَل يقتصر في الكتابة على ما انتخب من أحاديث أو كتب ، إذ قد يحتاج يوماً إلى رواية 

 شيء لم يكن فيما انتخبه فيندم.
 ".ما انتخبت على عالم قط إَل ندمت"بن المبارك: قال عبد اهلل 

 ".َلنتخاب يندم وصاحب النسخ َل يندمصاحب ا" :وقال ابن معين
 

 ادمين.ـا من النــواهلل أسال أن َل يجعلن
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 ية عشرةناثالاحملاضرة 
 والتابعني،  الصحابة 

 
 تعريف الصحابي:

الصحبة"، ومنه "الصحابي" و"الصاحب" ويجمع على أصحاب، : مصدر، بمعنى "الصحابة لغة
 وصحب، وكثر استعمال "الصحابة" بمعنى "األصحاب".

 ،2مسلًما، ومات على اإلسالم، ولو تخللت ذلك رِدٌَّة على األصح من ل ِقي  النبيَّ  :اصطالحاً 
 .وهو رأي الجمهور

 : أولهم إسالماً 
 .ق من الرجال األحرار: أبو بكر الصدي - 2
 .من الصبيان: علي بن أبي طالب  - 1
 من النساء: خديجة أم المؤمنين رضي اهلل عنها. - 3
 .من الموالي: زيد بن حارثة  - 7
 .من العبيد: بالل بن رباح  - 1
 

 عدالة الصحابة:
اُء ع ل ى اْلُكفَّ قال تعالى: قال تعالى:  نـ ُهْم، ت راُهْم ُمح مٌَّد ر ُسوُل اللَِّه و الَِّذين  م ع ُه أ ِشدَّ اِر رُح ماُء بـ يـْ

ُهْم رُكَّعًا ُسجَّدًا يـ ْبتـ ُغون  ف ْضاًل ِمن  اللَِّه و ِرْضواناً، ِسيماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أ ث ِر السُُّجوِد، ذِلك  م ثـ لُ 
ْنِجيِل ك ز رْع  أ ْخر ج  ش ْطأ ُه، ف آز ر ُه ف اسْ  تـ ْغل ظ  ف اْست وى ع لى ُسوِقِه يـُْعِجُب ِفي التـَّْوراِة، و م ثـ ُلُهْم ِفي اإْلِ

ُهْم م ْغِفر ًة و أ جْ  ]  رًا ع ِظيماً الزُّرَّاع  لِي ِغيظ  ِبِهُم اْلُكفَّار ، و ع د  اللَُّه الَِّذين  آم ُنوا و ع ِمُلوا الصَّاِلحاِت ِمنـْ
 [ . 15الفتح:

فاعلم أنه زنديق،  ول اللَّه من أصحاب رس قال أبو زرعة الّرازّي: إذا رأيت الّرجل ينتقص أحداً 
وذلك أّن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤَلء 

 الّزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والّسّنة فالجرح بهم أولى
. 
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 وفي السنة النبوية:
 ثل  صحابي ، فلو أنَّ أحدكم أنفق مِ َل تسبوا أ)):  النبي، قال: قال  أبي سعيد الخدريعن 

 متفق عليه. ((صيفهوَل ن   هم، ذهباً ما بلغ أحدِ  حد  أُ 
خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين  : ))  قال النبي :قال عمران بن حصين عن 

 يلونهم (( متفق عليه.
ا، قال اللَّه قال أبو محّمد بن حزم: الصحابة كّلهم من أهل الجنة قطعكلهم من أهل الجنة: 

ًة ِمن  الَِّذين  أ نـْف ُقو  ا ِمْن بـ ْعُد تعالى: َل ي ْست ِوي ِمْنُكْم م ْن أ نـْف ق  ِمْن قـ ْبِل اْلف ْتِح و قات ل  ُأولِئك  أ ْعظ ُم د ر ج 
ِمنَّا اْلُحْسنى  وقال تعالى: ِإنَّ الَِّذين  س بـ ق ْت ل ُهمْ  ، [26]الحديد: و قاتـ ُلوا و ُكالًّ و ع د  اللَُّه اْلُحْسنى 

ع ُدون   فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه َل يدخل أحد منهم  ، [262]األنبياء: ُأولِئك  ع ْنها ُمبـْ
 النار، ألنهم المخاطبون باْلية السابقة.

 
 عدد الصحابة:

وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاً، وكان معه بتبوك سبعون ألفًا، وقبض 
 .ليه الصالة والسالم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابةع
 

 تعريف التابعي:
 . اعل من "تبعه" بمعنى مشى خلفهلغة: التابعون: جمع تابعي، أو تابع، والتابع: اسم ف

  ، ومات على اإلسالم، وقيل: هو من صحب الصحابي.مسلماً  : هو من لقي صحابياً اصطالحاً 
 

 أهم مصنفات كتب الصحابة
عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن  ، ألبي اَلستيعاب في معرفة األصحابأوًَل: 

 . هـ(703)  ت عاصم النمري القرطبي
ن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الحسن علي ب ، ألبي أسد الغابة في معرفة الصحابةثانياً: 

 . هـ(036)تثير الكريم بن عبد الواحد، المعروف بابن األ
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ، ألبي اإلصابة في تمييز الصحابةثالثاً: 

 .هـ(811)تالعسقالني 
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 عشرة لثةالثااحملاضرة 
 

 
 أشهر كتب الحديث النبوي:

 .وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل   .2
 هـ(.110) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد اهلل لالم    

مسلم بن  لإلمام المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل   .1
 .هـ(102الحجاج القشيري )

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  يأب للحافظ  سنن أبي داود  .3
  .هـ(141عمرو األزدي السِِّجْستاني )

ة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو محمد بن عيسى بن س ْور  للحافظ سنن الترمذي  .7
  .هـ(145عيسى )

ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه  للحافظ سنن ابن ماجه  .1
 .هـ(143يزيد )

 .هـ(363) عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يأب للحافظسنن النسائي   .0
 هـ(. 172الشيباني )  مسند اإلمام أحمد بن حنبل   .4
 .هـ(245مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) لإلمام  لموطأا  .8
 عبداهلل بن عبدالرحمن بن الفضل بن ب هرام الدارمي، التميمي، أبو للحافظ  سنن الدارمي  .5

 محمد
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن  يبأل صحيح ابن خزيمة   .26

 .هـ(322بكر السلمي النيسابوري )
، للحافظ  صحيح ابن حبان .22 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد 

 .هـ(317التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )
  .هـ( 761عبد اهلل الحاكم النيسابوري ) يأبللحافظ  المستدرك على الصحيحين .21
 .(هـ310ليني )في األصول والفروع لمحمد بن يعقوب الكالكافي  .23
 .(هـ382يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين ) َلمن  .27
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 أشهر كتب التراجم والرجال
 

أحمد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن محمد ابن  ، ألبي الكامل في ضعفاء الرجال  .2
 .هـ(301بن القطان الجرجاني ) مبارك

عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  ألبيشمس الدين ، ل ميزان اَلعتدال في نقد الرجال  .1
 . هـ(478بن ق اْيماز الذهبي )

الحجاج،  ألبييوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،  ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  .3
  .هـ(471مزي )جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي ال

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  ، ألبي تهذيب التهذيب  .7
 . هـ(811)

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  ، ألبي تقريب التهذيب  .1
 . هـ(811)

 (هـ716بن أحمد النجاشي)النجاشي َلبي عباس أحمد بن علي رجال   .0
 (هـ706للشيخ محمد بن الحسن الطوسي )الفهرست  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                


