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 مقدمة
َْ اغبَْ إنَّ  ِِْه هللاُ  ْم ُْه ونستعيُنو ، ونستغفرُه ، ونعوُذ ابهلِل من شروِر أنفِسنا ، ومن سيئاِت أعمالِنا ، َمن يَ ْه هلِل كَبَْم
ُْه فال  ا عب ًْ ُْ أنَّ ؿُبَمَّ ه ال شريَك لو ، وأشه َْ ُْ أن ال إلو إال هللاُ وح ُمِضلَّ لو ، وَمن ُيْضِلْل فال ىاِدَي لو ، وأشه

 ورسولُو .
ُهمَ ) َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ رَِجااًلَكِثَتًا َوِنَساًء  اََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِح

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َ الَِّذي َتَساءَلُوَن بِِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللَّ  .]1النساء : [(َوات َُّقوا اَّللَّ

َ َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل سَبُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ )  . ]102آل عمران :  [(ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

ا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذُ ) ًْ ِْي نُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسولَُو ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوقُوُلوا قَ ْواًل َس
ْْ فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما  .] 71،  70اْلحزاب :  [(فَ َق

 ،،، ُْ اػبادمة اليت زبْم صبيع العلوم الشرعية كالتفسَت أىم علوم اآللة فإن علم مصطلح اغبْيث من  أمَّا بع
؛وغَتىا من العلوم الشرعية، ولتعلم ىذا العلم فوائْ جليلة وعظيمة لطالب العلم والفقو والتوحيْ والسَتة النبوية

مْارك وأفق طالب العلم، إذ يفك لو كثَتًا  الشرعي؛ فهذا العلم دبثابة مفتاح للعلوم الشرعية ، ويسهم يف توسيع
الصحاح واؼبسانيْ والسنن من اؼبصطلحات اليت سبر بو يف ثناَي كتب العقائْ والتفاسَت والفقو وأصولو و 

يف يف شزح املنظومة البيقووية فصل اخلطاب وشروحها ، ىذا وقْ شرعُت يف كتابة ىذا اؼبختصر اؼبوسوم ب  )

 على طالب العلم اؼببتْئُت ،وتقريًبا ؽبذا العلم الشريف . (؛ تيسَتًا  وجواب سؤالٍ
 نورد منت اؼبنظومة مث نردف ابلسؤال واعبواب:-

 قال الناظم رمحه هللا تعاىل:
ُقوِيَّ َمَتُ    املَْنُظُوَمة البَ ي ْ

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 بْ                              َدأُ ِ ْ َْم                              ِد ُمَص                               ِّيا  َعَ                                َ أ -1

 ْرِس                           احُمَمَّ                           د  َ                            ْ ِ نَ                           ِ ّ  أُ   

   
 َوِذي ِم                      ِ َأْق                       اِ  اْ َ                      ِديِ  ِع                      دَّ     -2

 وَُك                          ل  َواِ                           د  أَتَ                            َوَ                           دَّ   

   
 َأوَُُّل                 ا َالصَّ                 ِ يُ   َوْ                  َو َم                 ا اتََّص                 لْ     -3

 ِإْس                                ناُدُ  َوَ ْ َيِ                                  َّ َأْو يُ َع                                لْ   

   
ِْ ِمْ                      هِ     -4  يَ ْرِويِ                   ِه َع                   ْدل  َ                     اِب   َع                   

 نَ ْق                                  هُمْعَتَم                                 د    َ                                  ْبِطِه وَ   
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ُِ  اْلَمْع                  ُروُ   ُْرقَ                  ا  َوَ                   َدتْ     -5  َوَا ََْ                   

 رَِجالُ                        ُه    كالصَّ                        ِ يِ  اْش                        تَ َ َرتْ   

   
ِِ َقُص               رْ     -6 ِْ رُتْ َب               ِة  اْ ُْ                 وَُك              ل  م               ا َع              

 فَ ْ              َو َالوَّ             ِعيُ   َوْ              َو َأْق              ا   ُك              رْ   

   
 َوَم                         ا ُأِ                          يَ  ِل نَّ                         ِ  َاْلَمْرفُ                         وُ     -7

 لَِت                       اِب   ُ                        َو َاْلَمْقطُ                       وُ  َوَم                       ا   

   
8-    ِْ  َوَاْلُمْ                      َنُد  اْلُمتَِّص                     ُل اِ ْس                     ناُد ِم                     

 رَاِويِ                    ِه َ                      َّ اْلُمْص                    َطَ   َوَ ْ يَ                    ِ ْ   

   
 َوَم                          ا ِبَ                           ْمِ  ُك                          لِّ رَاو  يَ تَِّص                          لْ     -9

 ِإْس                     ناُدُ  ِلْ ُمْص                     َطَ   َ  َاْلُمتَِّص                     ْل   

   
   َوْص                أَتَ              َ َُمَ ْ َ              ل   قُ             ْل َم             ا َعَ                -10

 ِم ْ                       ُل َأَم                       ا َوهللِا أَنْ َب                       اِي اْلَ                         َ   

   
 َك                             َ اَ  قَ                             ْد َ دَّ َِنِي                             ه قَاِ َم                             ا   -11

َ ِ َ تَ َب َّ                              ما    َأْو بَ ْع                              َد َأْ  َ                               دَّ

   
 ََعزِي                        ز   َم                        ْرِو  ا ْ نَ                         ْ ِ َأْو َ ا                         ة  -12

 ََمْ                ُ ور   َم               ْرِو  فَ                ْوَ  َم               ا َ ا                ة  

   
13-      ِ َع ِْ َس                         ِعيد  َأْو َك                         َر َُمَع                         ن ْ  َكَع                         

َ م   م                     ا ِفِي                     ه راو  َ ْ ُيَ                      م    َوَُم                     ب ْ

   
 وَُك                       ل  َم                       ا قَ  َّ                       ْ  رِجالُ                       ه َع                       ا  -14

ُ  َذاَ  ال                      ِ ي قَ                      ْد ن                      َز     َوِ                       د 

   
15-   ِْ  َوَم                       ا َأَ                        ْ َتُه إىَل ا ْص                        اِب ِم                       

   ِْ  قَ               ْول  َوِفْع              ل  فَ ْ               َو ََمْوقُ              و    زُِك              

   
 ْن                       ُه الصَّ                       َ اِ ّ َس                       َق َوَُمْرَس                       ل   مِ   -16

 َوقُ                 ْل ََ رِي                     َم                 ا َرَو  رَاو  فَ َق                    

   
 وَُك                              ُل م                              ا   يَ تَِّص                              ْل ِ َ                              الِ   -17

َقِط                             ُ   ا ْوَص                             الِ     ِإْس                             ناُد  َُمن ْ

   
 َو َاملُْعَو                      ُل  ال َّ                      اِقُ  ِمْن                      ُه اْ ن                      ا ِ   -18

 َوم                      ا أَتَ                        َ ُمَدل                       ا    نَ ْوع                      ا ِ   

   
 ِل  َّ                                                يِ  َوَأ ْ  ا وَُّل ا ْس                                               قاُ    -19

ِْ َوَأ ْ    ِْ فَ ْوقَ                      ُه ِبَع                       ُق                      َل َعمَّ                        يَ ن ْ

   
ِْ َيِص                        ْ   -20  َوال َّ                       اِي   ُيْ                        ِقطُُه َلِ                        

َع                        ِر ْ     َأْوص                        افُُه                          ا بِ                        ه   يَ ن ْ

   
 َوم                       ا مُلَ                       اِلُ   َِق                       ة  ِفِي                       ه املَ                       ا  -21

 َ  َال َّ            اذ   َوَاملَْق ُ             وُب  ِقْ             َماِ  تَ             ا  

   
 َم                             ا بِ                             راو  ِق                              مُ  إب                             داُل رَاو    -22

 َوقَ ْ                          ُ  ِإْس                         ناد  ملَ                         ْت  ِق                          مُ   

   
 َوَالَ                              ْرُد  م                             ا قَ يَّدتَ                             ه بِِ َق                             ة  -23

 َأْو ََجْ                        َأْو َقْص                     ر  َعَ                        ِرواي                     ة  

   
 َوَم                            ا ِبِع َّ                            ة  ُ ُم                            و   َأْو َ                              ا  -24

 َُمَع َّ                        ل   ِعْن                        َدُ م قَ                        ْد ُعِرف                        ا  

   
 َوُذو  اْ                                   ِتاِ  َس                                  ند  َأْو َم                                  تِ   -25

   ِِّ  ََمْو                     َطرب   ِعْن                     َد ُأَ ْي                     ِل الَ                      

   
 َوَاْلُم                   ْدرََجاُت    ا َ                   ِديِ  م                   ا أَتَ                    ْ   -26

ِْ بَ ْع              ِ  أَْل               اِ  ال              ّرواِة اتََّص                ْ     ِم              

   
ِ  َع                    ِ َأِ                     هِ   -27  َوَم                    ا َرَو  ُك                    ل  قَ                    رِي

 ََم                    َدبَّا   فَاْعرِْف                    ُه َ قَّ                    ا  َوانْ َتِ                     هِ   
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 طَّ                           ا  َُمتَِّ                              ُمتَِّ                               َلْ ظَ                           ا  َو َ   -28

ُ  ِفيَم                   ا ذََك                   ْرَ  َاْلُمْ                    َ ِ      ّوِ                    د 

   
 َُمْؤتَِ                               ُمتَِّ                           ُ  اخلَ                           ِّ َفق                             -29

ُ  َخُمَْتِ                       فَ                  اْ َ  الَ َ                        َوِ                   د 

   
 َوَاْلُمْنَ                         ُر  اْلَ                         ْرُد بِ                        ه رَاو  َ                         َدا  -30

 تَ ْعِدي ُ                                 ه   َ ِْم                                 ُل التَّ                                  ر دا  

   
ُروُك                    ه   -31  َم                    ا َواِ                     د  بِ                    ه انْ َ                     َرد ََمت ْ

 َوَأَْجَُع                       وا ِلَو                       ْعِ ه فَ ْ                        َو ك                       َرد  

   
 َواْلَ                                 ِ ُب اْلُمْ تَ َ                                 ُ  اْلَمْص                                نو ُ   -32

 َعَ                      النَّ                   ِ  فَ                   َ ِلَ  َاْلَمْوُ                    وُ    

   
 َوقَ                         ْد أَتَ                         ْ  َك                         اْ َْوَ ِر اْلَمْ نُ                         و ِ   -33

ُق                               وي   ُت                                ا: َمْنُظوَم                               ة اْلبَ ي ْ  ََسَّي ْ

   
 ال َّا ِ                            َ   َِْربَ                               َأت                             ْ فَ                             ْوَ    -34

 َأْقَ                                 اُم ا  َّ ِ َ                                ْ   ُ ِتَم                                 ْ   

   
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

  1ال ؤال رقمَ
 ما أنوا  ال ت  أو املتو  اليت ا تم  هب ا الع م؟ م  التم يل ُلا؟ 
 ال ت  واملتو  اليت ا تم  هب ا الع م نوعا :-ج
ْيث؛البن كثَت،والباعث اغبثيث ْلضبْ شاكر، وتْريب الراوي اغبمثل اختصار علوم  متو  من ورة: -)أ(

 للسيوطي،نزىة النظر شرح لببة الِفَكر؛البن حجر العسقالين .
ألفية العراقي،أو ألفية السيوطي أو منظومة اللؤلؤ اؼبكنون للحافظ اغبكمي، مثل  متو  منظومة: -)ب( 

 ومنظومة البيقوين البن دمحم البيقوين .
  2ال ؤال رقمَ

 اكت  ترَجة  خمتصرة  ملؤل  منظومة البيقوي؟ 
ؤلفها؛فقيل اظبو اْلول:)طو( وقيل اظبو اْلول:)عمر(مث اتفقوا يف صحة اْلول ؼبسم اليف االعلماء اختلف  -ج

بقية اظبو فهو) ابن دمحم بن فُ تُ ْوٍح الْمشقي الشافعي البيقوين(؛ اشتهر ابلبيقوين واشتهرت منظومتو ابلبيقونية،ومل 
 ه.   1080رر وقت وفاتو بْقة ، لكنو كان حيِّا قبل وب

  3ال ؤال رقمَ
 ما أق ا  ع م ا دي ؟ 
 اعلم أن علم اغبْيث ينقسم إىل قسمُت: أق ا  ع م ا دي : -ج
 علم اغبْيث دراية. -علم اغبْيث رواية.               ب  -أ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5 
 

وموضوعو: البحث يف ذات النيب ملسو هيلع هللا ىلص وما ينقل  ، من أقوالو وأفعالو وأحوالويبحث عما ينقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ع م ا دي  رواية: -أ 
 ،من أمثلة كتب علم اغبْيث رواية: كتاب رَيض الصاغبُت للنووي رضبو هللا تعاىل .عنو ىل ىو قول أو فعل أو تقرير أو صفة

ومن أمثلتو ما مر بنا يف جواب السؤال  اؼبروي من حيث القبول أو الردعلم يبحث فيو عن أحوال الراوي و  ع م ا دي  دراية: –ب 
 .اْلول 

  4ال ؤال رقمَ
 ما مباديء ع م مصط   ا دي  الع رة؟ 
 :دمحم بِ ع ي الصَّبَّا  ونظم ا بقولهالع رة؛ واليت َجع ا  مباديء ع م مصط   ا دي --ج

ِإنَّ َمَباِدي ُكلِّ َفنٍّ َعَشَرهْ             الثََّمرَهْ   مُثَّ   ُّْ َواْلَمْوُضوعُ اغبَ     
اُد ُحْكُم الشَّارِعْ َوااِل    َواْلَواِضعْ   َوَفْضُلوُ   َوِنْسَبةٌ  َْ      ْسُم ااِلْسِتْم

 َمَسائٌِل َواْلبَ ْعُض اِبْلبَ ْعِض اْكتَ َفى َوَمْن َدَرى اعْبَِميَع َحاَز الشََّرفَ 
  1َ(السنْ واؼبنتعلم أبصول وقواعْ يعرف هبا أحوال ) تعري ه:-1
 الراوي )السنْ( ، واؼبروي )اؼبنت( من حيث القبول والرد . مو وعه:-2
 سبييز الصحيح من السقيم من اْلحاديث الواردة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ومثرته:-3
 ىو من علوم الوسائل) علوم اآللة(،و ىي علوم خادمة لعلوم اؼبقاصْ . ن بته:-4
 اغبْيث دراية، علم مصطلح اغبْيث، علم أصول اغبْيث، علم قواعْ اغبْيث() علم  مِ أَسا ه:-5
 ؛ ومن أئمة اغبْيث، ودواوين السنة،ورواتو من علم اعبرح والتعْيل .ِمن تتبُّع أحوال ُرواة اغبْيث استمداد :-6
ؼبنزلة؛ قال الشافعي رضبو هللا:       ىو من أجل علوم الْين، بعْ العلم بكتاب هللا تعاىل، فهو علم عظيم القْر، شريف ا فو ه:-7

ِّْيِن   ُكلُّ العلوِم ِسَوى القرآِن مشغلٌة إال اغبْيَث وإال الفقَو يف ال
 العلُم ما كان فيو قال حْثنا  وما سوى ذاك  وسواُس الشياطُتِ 

 فما فوُل   ا الع م؟ 
 ن ربو عز وجل.وىو أشرف اػبلق واؼببلِّغ ع ملسو هيلع هللا ىلصتعلق ىذا العلم ابلنيب -
ْع واحملْاثت . ملسو هيلع هللا ىلصانتشار العلم حبْيث النيب -  يقلل من الب
 صبيع العلوم الشرعية ربتاج ؽبذا العلم كالتفسَت، والفقو والعقيْة وغَتىا .-
 اْلحكام الشرعية اليت نتعبْ هبا هلل مبنية على ىذا العلم؛ ثبوت دليلو أو عْمو، صحتو أو ضعفو.-
 من فروض الكفاَيت، وقْ يتعُت على البعض فبن تتوافر فيو اْلىلية، ومل يسْ أحٌْ مسْه . ع مه:  م ت-8
 ح ابن حجر رضبو هللا أنَّ اختلف يف أول من وضعو استقالال، ىل ىو الشافعي أم أضبْ أم علي اؼبْيٍت أم الًتمذيُّ؟ .. رجَّ  وا عه:-9
ي.ه، يف كتابو احملْث الفاصل بُت الراوي والواع360ت: عبْالرضبن الرَّاَمُهْرُمزِي من صنَّف فيو: القاضي أبو دمحم اغبسن بن لَ أوَّ    

                                                           

نه:َع م بقوان  يعر  هبا أ وال ال ند واملت  راج  عرفه ابِ  جر نق ه عنه ال يو ي  نه:َالقواعد املعرفة  ال الراوي واملروي ،وعرفه عزالديِ بِ َجاعة    1
   41/ 1َتدري  الراويَ
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ال    يت يتناوؽب    ا ك    ونواع اغب    ْيث وتعريفاأل    ا، ومعرف    ة عل    ل اْلحادي    ث س    واًء ال    يت يف الس    نْ أواؼب    نت، وم    ا وب    ت  قض    اَيه م     ا  ه: -10
 بو من اْلحاديث ومن ال .

  5ال ؤال رقمَ
 ؟تيةعرِّْ  املصط  ات اآل 
 ؟] ال ند ، املت،امل ِند، امل َند،احملدِّث، ا افظ،ا جة، ا اكم، امل ّرِج[
  وله معنيا :أو ال ند ا سناد  -ج
 عزو اغبْيث إىل قائلو مسنْا. -1
 سلسلة الرجال اؼبوصلة للمنت، وىو هبذا اؼبعٌت مراد للسنْ. -2
 .ما صلب وارتفع من اْلرض املت ل ة: -
 .(ما ينتهي إليو السنْ من كالم(أو)ملسو هيلع هللا ىلص)نص ما قال النيب   اصطا ا:املت -
 ىو من يروي اغبْيث بسنْه سواء أكان عنْه علم بو أم ليس لو إال ؾبرد الرواية. د َ ب  ر النو   :امل نِ  -
                                             لغة اسم مفعول من أسنْ الشئ إليو دبعٌت عزاه ونسبو لو. د َ ب ت  النو   :امل نَ  -
           :اصطا ا: له  اث معا امل َند -
 كل كتاب صبع فيو مروَيت كل صحايب على حْة مثل مسنْ أضبْ بن حنبل.  -1
 اغبْيث اؼبرفوع اؼبتصل سنْا من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. -2
 اؼبعٌت مصْرا ميميا. أن يراد بو ) السنْ ( أي سلسلة السنْ فيكون هبذا -3
ىو من يشتغل بعلم اغبْيث رواية ودراية ويطلع على كثَت من الرواَيت وأحوال رواألا وما علمو َبوم امليم وك ر الدال : ث:احملدِّ  -

 أكثر فبا غاب عنو.
 فيو قوالن: ا افظ: -
 مرادف احملْث عنْ كثَت من احملْثُت. -1
 كون ما يعرفو يف كل طبقة أكثر فبا هبهلو.قيل ىو درجة أرفع من احملْث حبيث ي -2
 .ىو من أحاط بثالشبائة ألف حْيثا جة: -
 ىو من أحاط علما جبميع اْلحاديث حىت ال يفوتو منها إال اليسَت على رأى بعض أىل العلم. ا اكم: -
 . واإلمام مسلم )بضم اؼبيم وكسر الراء(: ذكر رواتو، فاؼبخرج ىو ذاكر رواة اغبْيث ك البخاري: امل ّرِج -
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  6ال ؤال رقمَ
 -مبين ا ما أييت: ؟اشرح البي  ا ول  

 ؟   الرسل ملسو هيلع هللا ىلص مص يًّا ع    ، م  بيا  دليل كونهمعىن َ ا مد هلل ، 
 قال البيقوينُّ رضبو هللا:-ج

 ْرِساحُمَمَّد  َ ْ ِ َنِ ّ  أُ             أْبَدأُ ِ ْ َْمِد ُمَص ِّيا  َعَ  َ 
 ال رح:

 ؛ إذ افتتح ابغبمْهلل كما يف صْر فاربة الكتاب .بْأ الناظم ابغبمْهلل : اقتْاًء ابلكتاب العزيز-
     ؛ إذا كان يفتتح خطبو ومواعظو ابغبمْهللا .وكذا اقتْاًءا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص-
 .ومعٌت اغبمْ هلل: )ذكر ؿباسن احملمود ؿببًة وتعظيًما وإجالاًل (-
ٍْ يف اؼبإل - ٍْ(:على الراجح من قويل أىل العلم؛ أي : اللهم اثِن على ؿبم ٍْ: وىو قول )اللهم صلِّ على ؿبم ومعٌت مصليِّا على ؿبم

 اْلعلى؛ وىو قول أيب العالية رضبو هللا رواه البخاري يف صحيحو.
ال خ            الف ) : -رضب            و هللا  -قال القاض            ي عي            اض ،البش            رال خ            الف يف أن            و ملسو هيلع هللا ىلص أفض            ل (:َخَْتِ نَ            يبٍّ أُْرِس            الوقول            و)-

أن          و أك          رم البش          ر، وس          يْ ول          ْ آدم ، وأفض          ل الن          اس منزل          ة عن          ْ هللا ، وأعالى          م درج          ة ، وأق          رهبم زلف          ى ، واعل          م أن 
 (.1/165):"الشفا")انتهى من  ( اْلحاديث الواردة يف ذلك كثَتة جْاً 

  ( ع    ن أيب ُىَريْ     َرَة ، قَ    اَل : قَ    اَل َرُس    وُل هللِا َص    لَّى هللاُ َعَلْي    ِو َوَس     لََّم:2278)قمب     ر مس    لم  م    ا رواه وفب    ا اس    تْل ب    و العلم    اء عل    ى ذل    ك؛
ِْ آَدَم ي َ       ْوَم اْلِقَياَم       ِة ، َوأَوَُّل َم       ْن يَ ْنَش       قُّ َعْن       ُو اْلَقب ْ       ُر ، َوأَوَُّل َش       اِفٍع َوأَوَُّل مُ  ُْ َولَ        ( 3615)ب       رقم الًتم       ذي(، وم       ا رواه َش       فَّعٍ ) َأََن َس       يِّ

ِْ آَدَم ي َ      ْومَ وح ُْ َولَ      ُ َعَلْي     ِو َوَس      لََّم:) َأََن َس     يِّ ٍْ ، قَ     اَل : قَ     اَل َرُس      وُل اَّللَِّ َص     لَّى اَّللَّ ِْي س     نو ، َع     ْن َأيب َس      ِعي  الِقَياَم     ِة َواَل َفْخ     َر ، َوبِيَ      
ِْ َواَل َفْخ       رَ ، َوَم      ا ِم       ْن نَ      يبٍّ يَ ْوَمئِ       ٍذ آَدُم َفَم      ْن ِس       َواُه ِإالَّ رَبْ       َت لِ       َواِئي ، َوَأََن أَوَُّل َم      ْن تَ ْنَش       قُّ َعْن      ُو اَْلْرُض َواَل َفْخ       َر ( لِ      َواُء اغبَْم      

ُ َعَلْي       ِو َوَس       لََّم  523) ب       رقمرواه مس       لم ،وما رواه ص       حيح الًتم       ذي وص       ححو اْللب       اين يف (َع       ْن َأيب ُىَريْ        َرَة َأنَّ َرُس       وَل اَّللَِّ َص       لَّى اَّللَّ
ِبِس     تٍّ : أُْعِطي     ُت َجَواِم     َع اْلَكلِ     ِم ، َوُنِص     ْرُت اِبلرُّْع     ِب ، َوُأِحلَّ     ْت يلَ اْلَغنَ     ائُِم ، َوُجِعلَ     ْت يلَ اَْلْرُض  قَ     اَل : ) ُفضِّ     ْلُت َعلَ     ى اْْلَنِْبيَ     اءِ 

ا ، َوأُرْ  ًْ  ...( اغبْيث.ِسْلُت ِإىَل اػْبَْلِق َكافَّةً َطُهورًا َوَمْسِج
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 و   تق يم ا دي   عتبار وصوله إلينا؟ي طط ا: ارسم خم (7ال ؤال رقمَ
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 :  8ال ؤال رقمَ
 : تصار    اشرح البي  ال اي

 قال البيقوي رمحه هللا تعاىل:
 ؟  ْ  دَّ  َ وكل وا  د أت  وَ       ْ دَّ عِ وذي مِ أق ا  ا دي  

 -شرح البي  كما ي ي: -ج
                                       اسم إشارة، واؼبشار إليو ما ترتب يف ذىن اؼبؤلف. ذي:

 ىنا علم الْراية. أق ا  ا دي :
 .ليس بكثَتأي عْد  : ْ دَّ عِ 

 . أي كل قسم أتى وتعريفو  :دَّ وكل وا د أت  و َ 
 :  9ال ؤال رقمَ

ا  لنظم؟ عر  ا دي  الص ي ؟ م  شرح شرو ه   تصار؟ م  ت  د 
  بنقل العْل الضابط من غَت شذوذ وال علة.من أولو إىل منتهاه ما اتصل سنْه  تعري  ا دي  الص ي : -ج

 طبسة شروط: وعلى ذلك فيشًتط للحْيث الصحيح
 . أن يكون ساؼبا من الشذوذ -4    .ضبطاتم ال -3     .عْالة الرواة -2    .اتصال السنْ -1
 .أن يكون ساؼبا من العلة القادحة -5

 :الشاىْ من اؼبنظومة
 أوُلا الص ي  و و ما اتصل                         إسناد  و  ي   أو يع ل

 هِ ونق ِ  هِ    بطِ  معتمد                      عِ م  ه         اب    يرويه عدل  
ومل يشذ أو يعل: يعٍت ال يكون اغبْيث ،يعٍت ما روي إبسناد متصل حبيث أيخذ كل راو عمن فوقو مباشرة و و ما اتصل: الص ي :

الصد    أو الثقة الثقات  كون ىبالف :إما   العددشاذا وال معلال، واغبْيث الشاذ ىو الذي يرويو الثقة ـبالفا ؼبن ىو أرجح منو، 
ْح فيو سبنع قبولو.كون ىبالف اْلوثق منو :أو العدالة  ، واغبْيث اؼبعلل ىو الذي فيو علة تق
 وصف يوجب خروج البْن عن االعتْال الطبيعي . :ال  ةوالع ة   

 وصف يوجب خروج اغبْيث عن القبول، والبْ أن تكون العلة قادحة. والع ة   ا دي :
لنفي واآلخر يرويو ىي اليت تكون يف صميم موضوع اغبْيث، ومنها أن يروي اغبْيث اثنان، أحْنبا يرويو بصفة ا قاد ة:والع ة ال

  بصفة اإلثبات.
فلو كان  ،العْل يف اْلصل االستقامة، وعنْ أىل العلم: ىو وصف يف الشخص يقتضي االستقامة يف الْين واؼبروءة :يرويه عدل  

حم فإننا ال نسميو عْال ولو كان من أصْق الناس يف نقل اغبْيث، لقولو تعاىل ) َي أيها الذين آمنوا إن رجال مصرا على قطيعة ر 
)وأشهْوا ذوي عْل منكم ( أما اؼبروءة فقال أىل العلم يف تعريفها: ىي أن يفعل ما هبملو :جاءكم فاسق بنبو فتبينوا (، وقولو تعاىل
ْع ما يْنسو ويشينو، وىذا يرج  .ع إىل عادات الناس واجملتمع، وىذا ىبتلف من بلْ آلخرويزينو وي
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، وضْ الضبط الغفلة أي يكون عنْ الراوي غفلة عنْ (1)(وأداءأي حفظًا،)(ربمال)ىو الذي وبفظ ما روى أي اتّم الضبط  : اب   
 التحمل أو كثرة نسيان عنْ اْلداء، فكثَت النسيان ىو خفيف قليل الضبط.

ن الراوي متصفا ابلعْالة والضبط يرويو عمن اتصف ابلعْالة والضبط، فلو روى فاسق عن عْل ال يكون أي البْ أن يكو  عِ م  ه:
 حْيثا صحيحا والعكس ابلعكس.

 
 
 
 

                                                           

وىي أعلى أنواع طرق التحمل عنْ اعبماىَت وأرفعها اإلمالء وذلك أبن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب ال ما  مِ ل ظ ال ي : -1 صيغ و ر  الت مل:(1) 
 ....ن يقول الطالب: حْثٍت أو ظبعت أو أخربين أو أنبوين أو قال يلسواء قرأ الشيخ من حفظو أو من كتابو، وألفاظ اْلداء أ

والرواية هبا صحيحة بال خالف إال ما حكي عن بعض اؼبتشْدين، وصورألا أن يقرأ الطالب اْلحاديث اليت ىي من  القراءة ع   ال ي  َالعر  : -2
 .بهق وىو الصحيح، وألفاظ اْلداء: قرأت على فالن أو قرئ عليو وأَن أظبع فوقر مروَيت الشيخ والشيخ يسمع، وىي أدىن من السماع، وىو قول أىل اؼبشر 

 وىي اإلذن ابلرواية لفظا أو كتابة، وصورألا أن يقول الشيخ ْلحْ طالبو مثال ) أجزت لك أن تروي عٍت صحيح البخاري (، وال تصح اإلجازةا جازة: -3
 يل فالن أو بعبارات ظباع مقيْة مثل حْثنا فالن إبجازة أو أخربَن إبجازة أو أنبوَن إبجازةؼبعْوم أو ؾبهول أو مبهم، وألفاظ اْلداء: أجاز 

 :املناولة: و ي نوعا - 4
 .وىي أعلى أنواع اإلجازة مطلقا ومن صورىا أن يْفع الشيخ إىل الطالب كتابو لَتوي منو أو لينسخو على سبيل اإلعارةأ    مقرونة   جازة: 

وصورألا أن يْفع الشيخ للطالب كتابو قائال: ىذا ظباعي فهذه اإلجازة ال هبوز الرواية هبا على الصحيح، وألفاظ اْلداء: َنولٍت أو جازة: ب   جمردة عِ ا 
 .أجاز يل أو حْثنا مناولة أو أخربَن مناولة وإجازة

 :نوعانوىي أن يكتب الشيخ مروَيتو أو بعضها غباضر أو غائب خبطو وأبمره، وىي مل اتبة: ا- 5
 .مثل أجزتك ما كتبت لك أو إليكأ    مقرونة   جازة: 

كون يقتصر على الكتابة فقط ويرسلها لو وال هبيزه بروايتها، وهبوز الوجهان،   وألفاظ اْلداء: التصريح بلفظ الكتابة مثل: كتب ب   جمردة عِ ا جازة: 
 .إىل فالن أو حْثٍت مكاتبة

ىذا اغبْيث أو اعبزء أو الكتاب ظبعو وإن مل هبز لو، وذىب الكثَت إىل جواز الرواية ابإلعالم وإن مل هبزىا، وألفاظ اْلداء: أن ىبرب الطالب أن ا عا : - 6
 .أعلمٍت شيخي بكذا أو أعلمٍت وأجاز يل

، ويصح الرواية هبا إذا كان للطالب وىي أن يوصي الشيخ عنْ موتو أو سفره أو غيابو لشخص بكتاب من كتبو اليت يرويها، وىو َندر الوقوعالوصية: - 7
 .إجازة من الشيخ وىو قول اعبمهور

ن وىي أن هبْ الطالب أحاديث خبط شيخ يعرفو فَتويها وليس لو منو ظباع وال مناولة وال إجازة، والرواية هبا من ابب اؼبنقطع، وىي ليست ملوجادة: ا - 8
 .: وجْت خبط فالن أو قرأت خبط فالن مث يسوق اغبْيث سنْا ومتناأنواع الرواية حقيقة، وألفاظ اْلداء: أن يقول الواجْ

 .واػبالصة أن طرق التحمل شبانية ىي: السماع والقراءة واإلجازة واؼبكاتبة واإلعالم والوصية والوجادة
 -:أ وال الت قي  ا ة-
 .أن يصرح ابلسماع وىو أعالىا- 1
 .أن يثبت لقيو بو دون السماع منو- 2
  .عاصرا لو ولكن مل يثبت أنو لقيوأن يكون م- 3
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 :  10ال ؤال رقمَ
 ؟ مرات  ا  ادي  مِ  ي  قوة ص ت ااذكر 

 ا  ادي  مِ  ي  قوة ص ت ا:مرات  -ج
 ديث.ما اتفق عليو البخاري ومسلم وىى أصح اْلحا -1
 .ما انفرد بو مسلم -3                      .ما انفرد بو البخاري -2
 ، ومل ىبرجو.ما كان على شرط البخاري -5     ، ومل ىبرجاه.ما كان على شرطهما -4
                                          ، ومل ىبرجو .ما كان على شرط مسلم -6
 .حو غَتنبا كابن حبان وإبن خزيبة واغباكم (ما كان على شرط غَتنبا ) ما صح -7

 :  11ال ؤال رقمَ
وأي ما أص  ؟وما جممو  ما انتقد ع ي ما؟ ومب أجاب ع ي ا  ؟ما  و شر  م  مما  و شر  الب اري؟ و 

 وِ َ ألََّ  ا اكُم م تدرَكُه؟  ا  َّا ؟
 .ىو اللقي أي اللقاء بُت الراوي ومن روى عنو شر  الب اري:-ج
 . وىو اؼبعاصرة أي أن يكون الراوي ومن روى عنو يف عصرواحْ م  م: شر  -
 وقْ قال قائل: :ص ي  الب اري أص  مِ ص ي  م  م مِ  ي  الص ة -

ِّْ  وقالوا أي ذينِ  يَّ لْ    يف البخاري ومسلم              تشاجر قومٌ   ؟ مُ تق
 مسلمُ  الصناعةِ  نِ سْ كما فاق يف حُ                  صحةً  البخاريُّ  لقْ فاقَ  فقلتُ 
اْلمة  وقْ تلقت؛حْيثا يف البخاري( 81)حْيثا يف مسلم،  (131،)حْيثا (212) يف الصحيحُت:وجممو  ما انتقد ع ي ما -ج

 . معصومة من اػبطويف اعبملة واْلمة ،ابلقبول الصحيحُت
 وأجاب ا  ا  ع     ا  مريِ:

 بعْه فبن انتقْه، والبخاري أعلم ابلرجال الذين حْث عنهم.أن البخاري إمام حافظ فيكون مقْما على من  ا ول:
أن أىل العلم تصْروا ؼبن انتقْ أحاديث البخاري ومسلم وردوا عليهم حْيثا حْيثا، وليس من شرط عْالة وضبط الراوي أال  ال اي:

 ىبطئ أبْا ْلن ىذا غَت موجود.
 ي أراد وضع اْلحاديث الصحيحة اليت مل يوردىا البخاري ومسلم.ؼبا يف الصحيحُت أ وستْراكالأل  ا اكم كتابه امل تدر :-
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 :  12ال ؤال رقمَ
ا  لدليل مِ املنظومة؟ ؟عر  ا دي  ا  ِ  م ت  د 

 .بط من غَت شذوذ وال علةخفيف الضبنقل العْل من أولو إىل منتهاه ما اتصل سنْه  ا دي  ا  ِ:-ج
 وط:وعلى ذلك فيشًتط للحْيث الصحيح طبسة شر 

   . أن يكون ساؼبا من الشذوذ -4ضبط خفيف ال -3عْالة الرواة      -2اتصال السنْ     -1
 . أن يكون ساؼبا من العلة القادحة -5

 وا  ِ املعرو   رقا و دت      رجاله   كالص ي  اشت رت نظومة:الشاىْ من اؼب
ا عن أىل اغبجاز وىذا عن أىل راوي يروي عن أىل البصرة وىذيعٍت اؼبعروفة طرقو حبيث يكون معلوما أن ىذا ال املعرو   رقا:

أن رجالو أخف من رجال الصحيح يف الضبط، فيختلف اغبسن عن الصحيح يف خفة الضبط  و دت رجاله   كالص ي :، مصر
 ولكن ابقي شروط اغبْيث الصحيح البْ أن تكون فيو كاإلتصال.

 :  13ال ؤال رقمَ
وو    ل أصاب الناظم   تق يم ا دي   ا  لدليل مِ املنظومة؟م ت  د   ؟عر  ا دي  الوعي 

 إىل ص ي  و  ِ و عي ؟ م  بيا  ال ب ؟
                                     (؛ وىو أقساٌم كثَتة.إحْاىا ىو ما خال الصحيح واغبسن إذ مل تتوفر فيو شروط الصحة أوَ :ا دي  الوعي  -ج

 ك ر  اا عِ رتبة ا  ِ قصر    ف و الوعي  و و أق اموكل م الشاىْ من اؼبنظومة:
 الواقع أن أقسام اغبْيث طبسة وىي: ، ْلنثالثة أقسام الناظم يف تقسيمو للحْيث على وقْ أخطو

 .الصحيح لغَته -2                          .الصحيح لذاتو ) وىو أعالىا ( -1
 .الضعيف  -5            .سن لغَته اغب -4               .اغبسن لذاتو -3

 :  14ال ؤال رقمَ
 عر  ا دي  َالص ي  ل   ، وا  ِ ل    ، و ل  تا   دي  الوعي ؟

 ىو اغبسن إذا تعْدت طرقو وكثرت. الص ي  ل   :-ج
 ىو الضعيف إذا تعْدت طرقو على وجو هبرب بعضها بعضا. ا  ِ ل   : -

 ا  ادي  اليت ترو    ال  ي  وال  ي ، ل ِ  ربعة شرو   ي:واست ىن بع  الع ماء   تا  لوعي  ؛ 
 .أن يكون يف الًتغيب والًتىيب ) فضائل اْلعمال (   -أ 
 .أن ال يكون شْيْ الضعف ) مثل اؼبوضوع واؼبنكر (  -ب
 أن يكون اغبْيث لو أصل صحيح اثبت يف الكتاب أوالسنة كوحاديث الًتغيب يف قراءة القرآن.  -ج
قالو، وال يذكر إال مبينا ضعفو، ولكن وهلل اغبمْ واؼبنة ىناك يف القرآن والسنة الصحيحة ما  ملسو هيلع هللا ىلصأن ال يعتقْ من يرويو أن النيب   -د 

 يغٍت عن رواية اغبْيث الضعيف.
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 :  15ال ؤال رقمَ
ي  ملرفو عر  ا دي  املرفو ؟ وا دي  املقطو ؟م ت  د ا  لنظم؟  م  بيا  أق ا  كلّ  ؟  ؟وملاذا َسُِّ

 ؟ م  بيا    م ا  تجاج هبما؟والتم يل له
 باختالف منتهى السنْ.اغبْيثان تلفىب، و نوعُت ىنا اؼبرفوع واؼبقطوع الناظمذكر  -ج
 .( ما انتهى سنْه إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكل ما أضيف إليو)  :فاملرفو -
 (.لصحايب أي التابعي واتبع التابعيما انتهى سنْه إىل من بعْ ا)  واملقطو :-

 وما أ ي  ل ن  املرفو        وما لتاب    و املقطو : الشاىْ من اؼبنظومة
، وظبي بذلك الرتفاع ِخْلِقيَّة أو ُخُلقيَّة من قول أو فعل أو تقرير أو صفةما أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص كل ىو   ا دي  املرفو :ت صيل و -

 السنْ غايتو النيب وليس كل مرفوع صحيحا، وما أضيف إىل هللا تعاىل يسمى حْيثا قْسيا أو حْيثا إؽبيا أو رابنيا. مرتبتو، ْلن
 نسبة إىل صاحب اؼبقام الرفيع وىو: النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ب ل : ا دي   ملرفو وَسُِّي -
 :ا دي  املرفو  أنوا  -
 طبٍس .... (اغبْيث .عليو ) بٍت اإلسالم على  اؼبتفق دي  ابِ عمر مهنع هللا يضرمِ قول  م ال   ملسو هيلع هللا ىلصما أ ي  ل ن  ) املرفو  القويل: -
مستقبل الشام  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحُت) رأيت النيب ابِ عمر مهنع هللا يضر مِ فعل  م ال  دي  ملسو هيلع هللا ىلص ما أ ي  ل ن  َفو  ال ع ي: ر امل -
 ستْبر الكعبة  (.م
: إنَّو جاء حرٌب من اليهوِد إىل رسوِل هللِا فقال ملسو هيلع هللا ىلصما روا  ابِ م عود هنع هللا يضرمِ تقرير  م ال ملسو هيلع هللا ىلص ما أ ي  ل ن  )املرفو  التقريري: -

، واعبباَل والشَّجَر على أصبٍع ، واؼباَء والث ََّرى على أصبٍع ،  إذا كان يوُم القيامِة جعل هللُا السَّماواِت على أصبٍع ، واْلْرضُت على أصبعٍ 
ضِحك حىتَّ بْت نواجُذه ،  ملسو هيلع هللا ىلصواػبالئَق كلَّها على أصبٍع ، مثَّ يهزُّىنَّ مثَّ يقوُل : أَن اؼبلُك أَن اؼبلُك ، قال : فلقْ رأيُت رسوَل هللِا 

ٌت بَِيمِ {ملسو هيلع هللا ىلص: رسوُل هللاِ تعجًُّبا لو ، وتصْيًقا لو ، مثَّ قال  يًعا قَ ْبَضُتُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِوَيَّ رِِه َواْْلَْرُض صبَِ ْْ ُروا اَّللََّ َحقَّ َق َْ يِنِو َوَما َق
 .(2786(، ومسلم )7451أخرجو البخاري )} ُسْبَحانَُو َوتَ َعاىَل َعمَّا يُْشرُِكونَ 

أخرجو البخاري  ( كاَن النَّيبُّ َصلَّى هللُا عليو وسلََّم أْحَسَن النَّاِس ُخُلًقاوص  ا ُ ُ ِقيًّا:  دي  أنس بِ مال  هنع هللا يضر َم ال املرفو  -
 .(2150(، ومسلم )6203)
 (ْلًقا، ليَس ابلطَِّويِل الَبائِِن، واَل ابلَقِصَتِ أْحَسَن النَّاِس وْجًها وَأْحَسَنُو خَ َم ال املرفو  وص  ا ِ ْ ِقيًّا:  دي  الرباء بِ عازب هنع هللا يضر -

 .(2337(، ومسلم )3549أخرجو البخاري )
 حجة يف العقائْ واْلحكام . :املرفو  مِ  َّ   مه: ما صَ -
 (.أو فعل من قولعي ىو ما أضيف إىل التاب) وما لتاب   و املقطو :-
 لك (.ىو )من لقي الصحايب مؤمنا ومات على  تعري  التابعي- 

                                      قول اغبسن البصري رضبو هللا:) موت العامل ثلمة يف اإلسالم ال يسْىا شيٌء ما اختلف الليل والنهار(. م اله:
 لالستئناس وليس لالستناد. ؛ وإمبا غايتو أن يكون ابالتفاق ال وبت  بو يف شيٍء ْلنو كالم أحْ اؼبسلمُت وىذا   مه:-
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 :  16ال ؤال رقمَ
 ملتصل ا سناد؟ م ت  د ا  لنظم؟ م  بيا  أنواعه؟عر  ا دي  ا

 . ملسو هيلع هللا ىلصاؼبسنْ: ىو اؼبتصل اإلسناد من راويو حىت النيب  -ج
 نظومة:الشاىْ من اؼب

 ِ ْ وامل ند املتصل ا سناد مِ                راويه    املصط   و  يَ  
 إسناد  ل مصط   فاملتصل         ل            وما ب م  كل راو يتص

، ولكن قْ يكون ملسو هيلع هللا ىلصمن الراوي إيل النيب ،يعٍت مل ينقطع سنْه، وليس كل حْيث مسنْ صحيحا، ْلنو قْ يتصل السنْ  و  ي :-
ي أضيف إىل الصحايب فإنو يف الرواة ضعفاء وؾبهولون وكبوىم، فليس كل صحيح مسنْا، وليس كل مسنْ صحيحا كاغبْيث الذ

ىو اؼبرفوع الذي أخذ كل راو عمن فوقو ظباعا، والصحيح واْلرجح أن  لناظمفاؼبتصل على كالم ا،موقوف وصحيح لكنو ليس دبسنْ
وعلى ىذا فيشمل اؼبوقوف واؼبقطوع واؼبرفوع بسمع أو غَته، ، عمن فوقو اؼبسنْ اؼبتصل اإلسناد: ىو ما اتصل إسناده أبخذ كل راوٍ 

 سواء كانت الصيغة ىي السماع أو غَت السماع، ولذا فقْ استْرك بعضهم على الناظم قائال:
 وما بسمع كل راو يتصل                إسناده للمنتهى فاؼبتصل

 . واؼبنتهى سواء للنيب أوصحايب أو اتبعي واؼبتصل يقال لو اؼبوصول ويقال اؼبؤتصل
م    ا اتص    ل إس    ناده إىل الص    حايب  موق    و  متص    ل:(،)ملسو هيلع هللا ىلصتص    ل إس    ناده إىل الن    يب  م    ا ا مرف    و  متص    ل:) :ملتص    ل  ا     ةأن    وا  ا-

  .(ما اتصل إسناده إىل التابعي رضبو هللا مقطو  متصل:هنع هللا يضر (،)
 :  17ال ؤال رقمَ

ا  ل     نظم و      ل        و ص      ي ؟ وم     ا فا دت     ه؟ واذك     ر أم       ة    ل      ه؟ ع     ر  ا      دي  امل   ل؟م ت       د 
  ه؟واذكر بع  صي

، يع    ٍت أن ال    رواة اتفق    وا عل    ى وص    ف مع    ُت، (ى    و ال    ذي تلق    اه ك    ل راو عم    ن فوق    و بص    يغة معين    ة أو ح    ال معين    ة) امل       ل:-ج
 الشاىْ من اؼبنظومة:؛ إما وصف اْلداء أو وصف حال الراوي

 م   ل قل ما ع   وص  أيت        م ل أما وهللا أنبان ي ال  
 أو بعد أ   د   تب ما              ك ا  قد  د نيه قا ما    
كون يكون قاعْا، متكئا، مبتسما على صحتو أو ضعفو أو رفعو أو وقفو إمبا يْل على الكيفية اليت جاء هبا  :و  يدل كونه م   ا-

 .أو يكرر كلمة ما، واغبْيث اؼبسلسل من مباحث السنْ واؼبنت صبيعا، ْلن التسلسل قْ يكون فيهما أو أحْنبا دون اآلخر
..( فكل . لسل قويل  ) إين أحبك يف هللاىو التنبيو على أن الراوي قْ ضبط الرواية، مثل حْيث معاذ وىو مس :ا دة امل   لف- 

 من يروي ىذا اغبْيث يقول نفس اؼبقولة، وليس كل مسلسل صحيحا.
 فالن إىل اهاية السنْ، أو ظبعت فالَن قال اتفقوا على صيغة واحْة يف اْلداء مثل أنبوين فالن قال أنبوين م ل أما وهللا أنباي ال  :

 .حال معينة ( –ظبعت فالَن، أو حْثنا، فإن ىذا اغبْيث يسمى مسلسال ) صيغة اْلداء 
 ابحملمْين ، اؼبسلسل ابغبنابلة، اؼبسلسل بصورة الصف ، اؼبسلسل بيوم عاشوراء، اؼبسلسل ابلكٌت . اؼبسلسل مِ أم  ته:
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 حْثٍت فالن قائما قال حْثٍت فالن قائما..... أو مضطجع على فراشو. الراوي:امل   ل أ  يقول  صيغومِ   
 :  18ال ؤال رقمَ

عر  ا دي  العزيز؛وما وجه ت ميته؟؛واذكر م ا  ع يه؟،وا دي  امل  ور؟ واذكر ما انتقد ع   الناظم 
ذكر أفول كتاب م     التعري ؟و ل ي    كوهنما ص ي  ؟واذكر أنوا  امل  ور    ا صطا ي؟

 أُل    امل  ور    ا صطا ي؟

يع      رف نوع      و بك      ون اغب      ْ اْلدىن )رواه راوَين(  ف      وكثر يف ك      ل طبق      ة م      ن طبق      ات الس      نْ(م      ا رواه اثن      ان )عزي      ز:ا       دي  ال -ج
ثن     ان (؛ إذ الص    حيح م     ا ورواه اأو ثالث     ةعزيز م     روي اثن    ُت وق    ْ أخط     و الن     اظم يف قول    و) م     ن طبق    ات الس     نْ؛ طبق     ة واح    ْة ول    و يف

ْلن      و ق      وي برواي      ة الث      اين؛ كلم      ا كث      ر  ووج      ه ت       ميته  لعزي      ز:ف      وكثر؛ وأم      ا جع      ل اغب      ْ اْلدىن ثالث      ة فه      ْا تعري      ف اؼبش      هور؛ 
اؼبخ    ربون ازداد اػب    رب واغب     ْيث قوًة؛فإن    و ل    و أخ     ربك ثق    ٌة خب     رٍب مث ج    اء ثق    ٌة آخ     ر ف    وخربك ب     نفس اػب    رب؛ لع    زز اػب     رب وأك    ْه، فم     ن 

ْكم حىت أكون أحب إليو من والْه كحْيث ) ال يىنا ظبي عزيزا؛    . وولْه والناس أصبعُت ( متفق عليوؤمن أح
؛ فق      ْ أم      ا الش      هادة ال تقب      ل إال ابثن      ُت واغب      ْيث العزي      ز ال يش      ًتط أن يك      ون ص      حيحا، واػب      رب يكف      ي في      و ش      هادة الواح      ْ،

 يكون اغبْيث العزيز مقبوال أو مردوًدا .
  ا ة            م  ور مروي فو  ما  ا ة عزيز مروي ا ن  أو نظومة: الشاىْ من اؼب -

 . م  ور مروي فو  ما  ا ةوقولو: 
 :(فو  ما  ا ةقولو) بعضهم على الناظم واستدر  (ما رواه ثالثة فوكثر ومل يبلغ حْ التواترىو): امل  ور والصحيح أن اغبْيث:

 ... . فو  ما  ا ة َ ما روا  وليس  ... ما روا   ا ةَ :فامل  ور
وكلمة مشهور ىو ما اشتهر بُت الناس أو ما اصطلح على تسميتو مشهورا، واغبْيث اؼبشهور عنْ بعض العلماء وبت  بو وإن مل يكن 

إن مل ىبالف لو إسناد، وأخذىم بو يْل على أن لو أصال، ومن ذلك حْيث ) ال يقاد الوالْ بولْه ( فهو حسن لغَته، وىذا هبوز 
 اغبْيث اؼبشهور االصطالحي .، ىذا ظاىر النص فهو مقبول

فمعناه: )اؼبشهور على اْللسنة(؛ فمنو ما ىو صحيح ومنو ما ىو ضعيف، ومنو ما ال أصل لو،               وأما امل  ور    ا صطا ي؛-
 و و أنوا  :

 ويْه( درجتو: صحيح. اؼبسلم من سلم اؼبسلمون من لسانومثالو:) م  ور عند ع ماء ا دي : -

 درجتو: حْيث مرسل. ) أبغض اغبالل عنْ هللا الطالق (:مثالو ال ق اء:م  ور عند  -

 حْيث صحيح.درجتو:) اؼبسلمون على شروطهم ( مثالو: م  ور عند ا صولي : -

 حْيث ال أصل لو.درجتو:) وصى النيب عليو الصالة والسالم على سابع جار (  مثالو:م  ور عند العوا : -
) اؼبقاصْ اغبسنة يف بيان كثَت من اْلحاديث اؼبشتهرة على اْللسنة( للحافظ  :  ا النو أفول كتاب صنِّ     -

 .السخاوي
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 :  19ال ؤال رقمَ
عر  ا دي  املعنعِ م  ذكر صي ة أدا ه؟ وا دي  املؤنِ م  ذكر صي ة أدا ه؟ وم    م  تصاُلما؟ 

  مات؟وعر  ا دي  املب م؟م  ذكر أق ا  املب م؟ اذكر بع  املصن ات   املب
...  أن يقول: عن َنفع عن ابن عمر ومثال ذلك؛، ( سعيد عِ كر )(كما قال يف النظم  نْ ما أدى بصيغة عَ ) ا دي  املعنعِ: -ج

قال ( وليست كالصيغ  -أو حْثٍت فالن عن فالن عن فالن، والعنعنة من الصيغ احملتملة اليت ربتمل السماع وغَته، مثل ) أن 
، وسيويت تعريف مْلًسا بشرطُت:اْلول؛أال يكون اؼبعنعنىو االتصال  :و  م املعنعِ واملؤنِوظبعت وكبوىا، الصروبة كحْثنا وأخربَن 

 .ابلسماع فبن يروي عنو يف موضع آخر؛ والثاين:إمكان لقاء الرواة بعضهم بعًضا مع تصريح اؼبعنعن التْليس
 قال العراقي يف ألفيتو:

 ُدْلَسِة راويو والُّلقا  ُعِلم  وصحَّحوا وصَل معنعٍن َسِلَم      ِمنْ 
 وبعُضهم َحَكي بذا إصباعا        و)مسلم( مل يشًتط اجتماعا

.: اؼببهم لغًة: ىو اسٌم مفعول من اإلهبام ضْ اإليضاحومب م ما فيه راو   ي م  
(مل يتضح اظبو يف اؼبنت أو اإلسناد، من الرواةَمْن  : )املب م اصطا  ا  
 وىو قسمان:

ثل أن يقول حْثٍت رجل، أو يقول حْثٍت فالن عن فالن، فإن الراوي )الذي يف سنْه راو مل يذكر اظبو ومل يعرِّف(؛م ند:مب م ال-)أ(
حْيث رافع بن خْي  عن عمو يف النهي عن ؛مثالو  وكذلك إذا قال حْثٍت الثقة أو حْثٍت من أثق بو أو أثق بعلمو ؛ىنا مبهم

. مع أن الرواية عنو، لكن عرف من رواية أخرى أن اظبو ظهَت بن رافع هنع هللا يضر اؼبخابرة، فهنا أهبم عم رافع بن خْي   

دخل أعرايب يوم اعبمعة والنيب ملسو هيلع هللا ىلص  ):حْيث أنس هنع هللا يضرمثالو  )الذي يف متنو راو مل يذكر اظبو ومل يعرِّف(؛مب م املت:-َب 
ىنا مبهم لكنو ال يْخل يف التعريف الذي معنا، ْلن اْلعرايب ىنا مل يرو، ولكن الراوي  فاْلعرايب؛اغبْيث ) متفق عليو ( (ىبطب.....

مثال مبهم اؼبنت ومثال آخر:  ىو أنس ربْث عن اْلعرايب وعن فعلو وقولو، ومن جهة أخرى ْلن الصحابة مهنع هللا يضر كلهم عْول ثقات : 
.   فهنا أهبم الرجل، لكنو عرف براوية أخرى وىو: اْلقرع بن حابس( ل عامحْيث ابن عباس أن رجاًل قال: َي رسول هللا، اغب  ك )

مل يسم، وحكم اغبْيث اؼببهم أنو ال يقبل حىت يعلم من ىو ىذا اؼببهم الذي  معناه إذا كان يف السنْ راوٍ :  ي م   َ ما فيه راو  فقولو 
فإن إهبامو ال يضر ْلاهم عْول ثقات، أما اغبْيث اؼبهمل ىو أن  روى اغبْيث وذلك عبهالتنا حبال ىذا اؼببهم، إال اؼببهم من الصحابة

 . يروى الراوي عن شخصُت متفقُت يف االسم ومل ينسبهما كون يقول عن سفيان ومل وبْد
:مِ املصن ات   املب مات-  
.الغوامض واؼببهمات؛ لعبْالغٍت بن سعيْ اْلزدي-  
.بغْاديْلظباء اؼببهمة يف اْلنباء احملكمة؛ للخطيب الا-  
 نظومة:الشاىْ من اؼب -
    ِ  ومب م ما فيه راو   ي م     كعِ سعيد عِ كر        معنع
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17 
 

 :  20ال ؤال رقمَ 
ا  لنظم؟ما ال ر  ب  ا سناد العايل وا سناد النازل؟ و ل ي ز  مِ ع و ال ند  وأي ما أفول؟ م ت  د 

 أم  ة لإلسناد العايل؟ أ  ي و  أص  مِ النازل؟ وما أق ا  الع و   ال ند؟ اذكر
 ، وضْه اإلسناد النازل) ما كثر رجال سنْه (.(ما قلَّت رجالو اإلسناد العايل أبنو ) :عرف الناظم -ج
     ذا  ال ي قد نز   ُ و دُ     رجاله عا        ْ وكل ما ق َّ  نظومة: الشاىْ من اؼب -
ْت الوسائط وضعف احتمال اػبطو، قال أضبْ: اإلسناد العايل سنة عن اإلسناد العايل؛ْلنو إذا قل عْد الرجال، قلَّ  وأفو  ما:-

 .اإلسناد من الْين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء قال ابن اؼببارك:السلف مهنع هللا يضر ،
 .ال يلزم ذلك ْلن العربة بصحة السنْ وثقة الرجال ا جابة:يلزم من علو السنْ أن يكون أصح من النازل؟  :ول ِ  ل

 :الع و   ا سناد أق ا  -
                                   .وىو ما عرفو اؼبؤلف يف قولو ) ما قلت رجالو ( فكلما قل رجال اإلسناد فهو عال ع و العدد: -1

 وكلما كثر رجال السنْ فهو َنزل، ْلنو كلما قلت الوسائط قل اػبطو، 
 بت وأقوى يف اغبفظ والعْالة، وينقسم العلو إىل قسمُت:وذلك أبن يكون رجال السنْ أثع و الص ة:  -2

 . ) ب (  علو نسيب                                      . ) أ (  علو مطلق
  () وىو من أجل أقسام العلو (: ىو القرب من النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبسناد صحيح نظيف ) أي قلة عْد الرجال إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص:فالع و املط  

 فهو أقسام كثَتة: أما الع و الن  :
 .القرب من إمام من أئمة اغبْيث ذي صفة علية ) كاغبفظ والضبط والتصنيف ( -1
 القرب ابلنسبة لرواية أحْ الكتب الستة أو غَتىا من الكتب اؼبعتمْة اؼبشهورة. -2
 العلو بتقْم وفاة الراوي. -3
 خ.العلو بتقْم السماع من الشي 4

 .وقْ يكون اإلسناد النازل أفضل من العايل يف حالة وجود فائْة كون يكون رجال السنْ النازل أوثق أو أحفظ أو أفقو
حْيث ثالثي، ويف  300رواة ثالث؛ ففي مسنْ اإلمام أضبْ  أي بُت راويها وبُت الرسول ال ا يات:مِ أم  ة ا سناد العايل: -

وأما صحيح نن ابن ماجو طبسة أحاديث ثالثية،سنن الًتمذي حْيث واحْ ثالثي، ويف سحْث ثالثي، ويف  22صحيح البخاري 
 مسلم و سنن أبوداود وسنن النسائي فليس فيها أحاديث ثالثية .  
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 :  21ال ؤال رقمَ
ا  لنظم؟ وما أنواعه؟ وم  ي و  املما  وقو  له   م الرف  م  ذكر أم  ة؟ ا دي  املوقو ؟ م ت  د 

 ي و  قول الص ا   جة؟وم  
 من قول أو فعل( أو )ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل(. ما انتهى سنْه إىل الصحايب) :ا دي  املوقو -ج

 (.مؤمنا بو ومات على ذلك ولو غبظة من رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص) الصحابة مهنع هللا يضر، والصحايب ىو  ا ص اب:
     ِْ كِ قول وفعل ف و موقو  ُز      ِْ أ  ته إىل ا ص اب مِ  وما :الشاىْ من اؼبنظومة

 أي ما أضفتو أيها الراوي إىل اْلصحاب يسمى موقوفا، زكن أي علم. واملعىن:
 . يستثٌت من ذلك ما ثبت لو حكم الرفع من قول الصحايب أو فعلو، فإنو يكون مرفوعا حكما مِ قول وفعل:

 (.رحجة ما مل ىبالفو صحايب آخ)   مه:-
 -نوعا : املوقو -
ِّْ )قال علي هنع هللا يضر:  ) ما أضيف للصحايب من قول(؛مثالو: املوقو  القويل:- ثوا الناس دبا يعرفون، أتريْون أن يكذب هللا ح

 . يف اؼبْينة وأكلناه ( متفق عليو فرساملسو هيلع هللا ىلص قول أظباء بنت أيب بكر ) كبرَن يف عهْ النيب (؛وكذا مثل ورسولو
 (.وأمَّ ابن عباس وىو متيممٌ ) قول البخاري:  مثالو: ؛ ما أضيف للصحايب من فعلاملوقو  ال ع ي: َ-
واؼبرفوع حكما ىو الذي ليس فيو ؾباال لالجتهاد والرأي، وإمبا   ؛ما  ب  له   م الرف ، فإنه ي م  املرفو    مامِ املوقو :َ-

حكام الشرعية كقول عمار بن واْلوما هبري فيو، يوم القيامة ْ، أو اْلخبار الغيبية كالعقائيؤخذ ىذا عن الشرع، كإخبار الصحايب عن 
و  ا فكل ىذا ال يقولو الصحايب من قبيل الرأي، وكبو ذلك ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ،) من صام اليوم الذي يشك فيو فقْ عصى أاب القاسم هنع هللا يضرَيسر 

  مقيد بقيديِ:
 أن ال يكون الصحايب كتابيا قْ أسلم كعبْ هللا بن سالم. ا ول:
 .هنع هللا يضر  أن ال يكون فبن عرفوا ابْلخذ عن أىل الكتاب كعبْ هللا بن عمرو بن العاص ال اي:

 .فوي أثر عن صحايب يسمى موقوفا، فق    ما   ي ب  له   م الرف  فإنه ي م  موقوفاَ:ومِ املوقو -
 - رو :قول الص ا   جة ب-
 مهنع هللا يضر أن يكون من أىل الفقو والعلم كويب بكر وعمر ومعاذ بن جبل وإبن مسعود -1
  .أن ال ىبالف قول صحايب آخر -3                  .أن ال ىبالف نصا -2
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 :  22ال ؤال رقمَ
قوال الع ماء؟ وعر  ا دي  املرسل؟ م  ذكر م ال؟وما   م ا  تجاج به ب ِّ اخلا  والرا ا مِ أما 

ما ال ي استدر  ع   الناظم   تعري   ا دي  ال ري ؟ م ت  دا مِ النظم ع   املرسل وال ري ؟
 املرسل؟

 اؼبطلق، واصطالحا على معنيُت: :املرسل ل ة -ج
لى أي مكان أتصيل علم اغبْيث كان يطلق مرسل عاستقرار سقط منو راو يف أي مكان كان من سلسلة السنْ، فقبل ما  ا ول:

 . يسقط منو الراوي
أي أن التابعي ينسبو إىل ( ما سقط منو الصحايب )وىو: وىو الذي استقر عليو االصطالح؛الذي يغلب يف االصطالح ىو  ال اي:

نَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) اهى عن ما أخرجو مسلم يف كتاب البيوع عن سعيْ بن اؼبسيَّب رضبو هللا أ م اله:،النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وال يذكر فيو الصحايب
 اؼبزابنة(، فسعيْ بن اؼبسيَّب )اتبعي( ومل يسمع من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛فهذا يسمى حْيث مرسل .

 النوم، فكان ال يرى رؤَي إال الرؤَي الصادقة يف ملسو هيلع هللا ىلص)كان أول ما بْئ بو رسول هللا قالت:عائشة اهنع هللا يضرما رواه البخاري؛أن  م ال آ ر:
 أو من الصحايب؛ فتكون قْ ظبعتها من النَّيِبّ ملسو هيلع هللا ىلصفهذا مرسل؛ ْلن عائشة مل تْرك ىذه القصة،  جاءت مثَل فَ َلِق الصبح.. اغبْيث(

 «اإلصابة»ْلاها ولْت بعْ البعثة أبربع سنُت أو طبس، كما يف 
لف العلماء يف حكم اغبْيث اؼبرسل من حيث صحتو أو ضعفو؛ ْلن انقطاعو ىبتلف عن اخت   م ا  تجاج ا دي  املرسل:-

؛أبوحنيفة ومالك وأضبْ يف اؼبشهور عنو؛أن رأي ا  مة ال ا ةأي انقطاع آخر يف السنْ؛ ْلن الساقط منو غالبا يكون صحابيا؛ لذا 
إال عن ثقة؛ وذىب صبهور احملْثُت، وكثَت من أصحاب اغبْيث اؼبرسل صحيح وبت  بو؛بشرط أن يكون اؼبرسل ثقًة، وال يرسل 

 اْلصول إىل أن اغبْيث اؼبرسل ضعيف ومردود والسبب ىو اعبهل حبال الراوي الحتمال أن يكون غَت صحايب.
ْلن سقوط  وبت  بو بشرط أن يكون اؼبرسل ثقًة، وال يرسل إال عن ثقة؛ مثل: أن يكون الساقط من السنْ الصحايب والراج :

)وىو الذي  ىذا قول اعبمهور، وىو أاها حجة، قال اغبافظ ابن حجر ؛ومراسيل الصحابة مقبولة حايب ال يضر وجهالتو ال تضرالص
 ، وأما إن كان الساقط غَت الصحايب؛ فضعيٌف ال وبت  بو .  عليو عمل أئمة اغبْيث( إن ُعِلَم أنو ال يروي إال عن صحايب

 . مشتق من الغربةيف اللغة الغريب -
) الراوي حىت ولو كان الصحايب فهو غريب، والغرابة إما أن تكون يف أصل السنْ  (ما رواه راو واحْ فقط)  : صطاحال ري    ا

 . أو يف أثناء السنْ اْلعلى أي: الصحايب (
نيات....( وال ىو ما كان يف طبقة أو أكثر راو واحْ فقط، مثل حْيث عمر بن اػبطاب ) إمبا اْلعمال ابل وا دي  ال ري :

 ، فقْ يكون حسًنا، وقْ يكون صحيًحا .يشًتط أن يكون اغبْيث الغريب ضعيفا
 وقل  ري  ما رو  راو فق    ومرسل منه الص ا  سق         الشاىْ من اؼبنظومة:

   .  ْ قَ ف َ  و  راو  ا ر مَ     يْ رِ  َ  لْ قُ وَ                 ْ قَ سَ  اتب    مِ فو ِ  مرسل       :قوله واستدر  بعو م ع   الناظم-
 . ْلنو من اؼبمكن أن يكون الساقط صحايب أو اتبعي
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 :  23ال ؤال رقمَ
عرِّ  ا دي  املتواتر م  شرح خمتصر له؟ وما شرو  ا دي  املتواتر؟ م  بيا  أنواعه؟ م  ذكر   م 

 ؟أش ر املصن ات   ا  ادي  املتواترة ا  تجاج به؟ وذكر
  .والسماع (أربيل العادة تواطؤىم على الكذب ويكون مستنْه اغبس ) أي الرؤية  عن صبعٍ  عٌ ما رواه صب)  املتواتر: -ج 

ابستحالة أن يكون  أنَّ اغبْيث )أو اػبرب( الذي يْرويو يف كلِّ طبقة من طبقات سنْه ُرواٌة كثَتون وَبكم العقُل عادةً ومعىن ذل : 
ِْ اتَّفقوا على اختالق ىذا اغبْي -:أربعة، وىي وعلى ىذا، فشروط اغبْيث اؼبتواتر(؛ث )اػبربأولئك الرُّواة ق ) 

.ن يَ ْرِويو عٌْد كثَتأ -1  
.ن توجْ ىذه الكثرة يف صبيع طبقات السنْأ -2  

ن رُبيل العادُة تواطَُؤىم على الكذبأ -3 .  
ا. ن يكون مستنْ خربىم اغبس؛ كقوؽبم: ظبعنا، أو رأينا، أو ؼبسنأ-4  

:أنوا  املتواتر  

-:لعلماء اغبْيث اؼبتواتر إىل قسمُتوقْ قسم ا  

حْيث )من كذب علي متعمْاً فليتبوأ مقعْه من النار( وىو يف مثالو: ومعناه( وىو ما تواتر فيو اغبْيث بلفظوَ  ظي:التواتر امل-1
. الصحيحُت وغَتنبا  

صباعة يستحيل تواطؤىم على الكذب  وذلك أبن ينقل (؛وىو ما تواتر فيو معٌت اغبْيث وإن اختلفت ألفاظوَ: عنوياملتواتر امل-2
وقائع ـبتلفة يف قضاَي متعْدة ، ولكنها تشًتك يف أمر معُت ، فيتواتر ذلك القْر اؼبشًتك ، كوحاديث رفع اليْين يف الْعاء ، فقْ 

ل قضية منها مل تتواتر ، والقْر كبو مائة حْيث فيو رفع اليْين يف الْعاء ، لكنها يف قضاَي ـبتلفة ، فك -ملسو هيلع هللا ىلص  -روي عن النيب 
. اؼبشًتك فيها ىو الرفع عنْ الْعاء ، فهو تواتر ابعتبار اؼبعٌت   

 ومن أمثلة اؼبتواتر عموماً أحاديث اغبوض ، والشفاعة ، والرؤية ، واؼبسح على اػبفُت ، ورفع اليْين يف الصالة ، وغَتىا كثَت
 بىن هلل بيتا وا ت  ْ ومِ                 مِ ك بْ   دي ُ  دما تواترَ 

 و  ي بع ُ     ِ  وم  ُ                    ا و ُ  وش اعة   ورؤية   
: يُفيْ العلم الضَّروري اليقيٍت الذي يضطر اإلنساُن إىل التصْيق بو َتصْيًقا جازًما، كمن يشاىْ اْلمر بنفسو، فال يًتدَّد يف و  مه-

؛وىو حجة يف العقائْ اتر كلو مقبواًل، وال حاجة إىل البحث عن أحوال ُرواتوتْصْيقو، فكذلك اػبرب اؼبتواتر؛ لذلك كان اؼبتو 
 واْلحكام.

كتاب " اْلزىار اؼبتناثرة يف اْلخبار اؼبتواترة " للسيوطي رضبو هللا ، وقْ أورد فيو كل  :ومِ أش ر املصن ات   ا  ادي  املتواترة-
أظباه " قطف اْلزىار " اقتصر فيو على عزو كل طريق ؼبن أخرجها من حْيث أبسانيْ من خرجو وطرقو ، مث ػبصو يف جزء لطيف 
  .اين رضبو هللاتَّ اْلئمة ، وكتاب " نظم اؼبتناثر يف اغبْيث اؼبتواتر " للشيخ الكِ 
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 :  24ال ؤال رقمَ
ا  لنظم؟ م  بيا  أق ا  ا نقطا ؟ وما   م ا  تجاج هب   ا ق ا ؟    عرِّ  املنقط ؟م ت  د 

.(ىو الذي مل يتصل إسناده على أي حالقطع: )ناؼب -ج  
 . وكل ما   يتصل  ال                         إسناد  منقط  ا وصال  : نظومةالشاىْ من اؼب

) أ (  يروي عن ) ب (  و) ب ( يروي عن)ج(  :فإنو يسمى منقطعا مثل  :  يتصل إسناد ،  كل حْيث أو كل إسناد وكل ما:
 ن ) ج ( فهو انقطاع ، ْلنو ليس ىنا اتصال للسنْ.فإذا روى ) أ ( ع

 ا نقطا  أربعة:  وأق ا 
مثل مروَيت البخاري، واؼبعلق: ىو ما حذف من أول إسناده  َ املع    االنقطاع من أول السنْ أي من بْاية اؼبصنف ويسمى   -1

 . قالراو أو أكثر وحكم معلقات البخاري الصحة إذا كانت بصيغة اعبزم كون يقول: 
  . َ املرسل  االنقطاع من آخر السنْ أي من آخر اغبْيث ويسمى   -2
  . َ املنقط  االنقطاع من أثناء السنْ بواحْ فقط حيت لو يف كل طبقة ويسمى   -3
 .َ املعول  االنقطاع من أثناء السنْ ابثنُت فوكثر على التوايل ويسمى   -4

 ا وال يُعمل هبا .الوبت  هب   م     ا نوا :-

 
 :  25ال ؤال رقمَ

 م ت  دا مِ النظم؟ وم  ذكر م ال له؟ وبيا  سب  إعواله؟وبيا    مه؟  عر  ا دي  املعول؟
  ىو ما سقط من إسناده اثنان فوكثر على التوايل ُمْعَول:-ج

م اله: ما رواه اغباكم يف "معرفة علوم اغبْيث" بسنْه إىل الَقْعَنيب عن مالك أنَّو بلغو أن أاب ىريرة - هنع هللا يضر - قال: قال رسوُل هللا - ملسو هيلع هللا ىلص 
: ))للمملوك طعاُمو وكسوتو ابؼبعروف، وال يكلف من العمل إال ما يطيق((، قال اغباكم: "ىذا معضل عن مالك أعضلو ىكذا يف -

ونبا: دمحم بن َعْجالن عن أبيو عن  -هنع هللا يضر  -مالك وأيب ىريرة  ؛ ْلنَّو سقط منو اثنان متواليان بُتوسب  ا عوال؛  "اؼبوطو""؛ انتهى
ْقِطع ُن ْ

 أيب ىريرة - هنع هللا يضر - و  مه: ضعيف، وىو أسوأ حاالً من اؼب
واملعول ال اق  منه ا نا       وما أت  مدل ا نوعا   والشاىْ من النظم:  
 :  26ال ؤال رقمَ

وبيا    مه؟ ؟م ت  دا  لنظم؟ ومب يعر  التدليس؟عر  ا دي  املدلس؟ م  بيا  أنواعه  
(.اؼبْلس موخوذ من التْليس، وأصلو من الْلسة أي الظلمة: )  ال  ة-ج  
(. ىو إخفاء َعْيٍب يف اإلسناد ورَبسُت لظاىره)ا دي  املَدلَّس اصطا  ا: -   
 . اإلسناد وتْليس الشيوخوذكر الناظم نوعُت فقط من التْليس نبا تْليس   لن بة  نوا  التدليس:-

ملسو هيلع هللا ىلصما قال النبي   نص   :المتن  

قمعل    

مرسل

 سل

منقطع

 ع
 معضل
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وىو أن يروي الراوي عمَّن قْ ظبع منو ما مل يسمع منو، من غَت أْن يذكر أنَّو ظبعو منو، فيسقط ذلك الشيخ، تدليس ا سناد: - 1َ
َرُه أنو ظبعو منو، لكن ال يصرح أبنو ظبع منو ىذا ا غبْيث، فال يقول: ويرويو عنو بلفظ ؿبتمل للسَّماع وغَته، ك : قال أو عن؛ ليوىم َغي ْ

ا أو أكثر ًْ الشيخ الذي أسقطو غَت مقبول الرواية أو ضعيف  ْلن؛ظبعت أو حْثٍت حىت ال يصَت كذااًب، مث قْ يكون الذي أسقطو واح
 اغبفظ، لكن أسوأىا أن يكون الشيخ غَت عْل فيسقطو ليصبح اغبْيث مقبوال.

قال: قال الزُّْىرِي: كذا فقيل لو: أظبعت منو ىذا؟ قال: حْثٍت بو عبْالرزاق، قول علي بن َحْشرم: كنا عنْ ُسْفيان بن ُعيينة فم اله: 
عنو .عن َمْعَمر   

يو، أو يكنيو، أو ينسبو، أو يصفو دبا ال يُعرف بو؛ كي  تدليس ال يوخ:- 2َ - وىو أن يروَي الراوي عْن شيخ حْيثًا ظبعو منو، فُيسمِّ
أبوصاف ال يعرف هبا كون يلقبو بلقب غَت لقبو أو بصفة عامة، كون يقول حْثٍت هو أن ال يسقط الشيخ ولكن يصفو ف ، ال يعرف

.من جلس للتحْيث أو من يتكلم...والْافع الذي دفع الراوي لذلك حيت ال يوسم اغبْيث ابلضعف أو ْلسباب أخرى  
ِجْستاين، فقال: حْثنا عبْهللاوم اله:   بن أيب عبْهللا و...، "حْثنا دمحم بن سنْ" قول أيب بكر بن ؾباىْ عن أيب بكر بن أيب داود السِّ

. نسبة إىل جْ لو  
 وىذان النوعان ذكرنبا الناظم بقولو:

ما أت  مدل ا نوعا ..........................                        
 ا ول ا سق ا  ل  ي  وأ                      ينقل عمِ فوقه بعِ وأ 

 أوصافه  ا به   ينع ر                   وال اي   ي قطه ل ِ يص   
 وىناك أنواع أخرى للتْليس مل يذكرىا الناظم منها: 

ىو رواية الرَّاوي عن شيخو، مُثَّ إسقاط راٍو ضعيف بُت ثقتُت لقي أحْنبا اآلخر، فيويت الذي ظبع اغبْيث من :تدليس الت وية- 3َ 
اْلول وقبل الثقة الثاين، مع ِعْلمو أن كالِّ من الثقة اْلول لقي اآلخر، فيجعل الثقة اْلول، ويسقط الضعيف الذي ىو بعْ الثقة 

وأشهر َمن فعل ذلك بَِقيَّة بن الوليْ؛ لذلك قال أبو ِمْسِهر: "أحاديث بَِقيَّة ليسْت نقيَّة، فكن منها على  ؛اغبْيث عن شيخو اْلول
؛ وىذا من أقبح أنواع التْليس.تقية  

 يقول الراوي حْثنا فالن وفالن وىو مل يسمع من الثاين.كون   تدليس العط : -4
 كون يقول الراوي حْثنا أو ظبعت مث يسكت برىة مث يقول ىشام بن عروة.تدليس ال  وت:  -5
 وىو أن وبذف الصيغة ويقتصر على قولو مثال الزىري عن أنس. تدليس القط : -6
 .لتعبَت ابلتحْيث عن اإلجازة مونبا ابلسماعوىو ما يقع من بعض احملْثُت من ا: تدليس صيغ ا داء-7
  -:  د أمريِ ويعر  التدليس-
.  إخبار اؼبْلس نفسو إذا سئل مثاًل، كما جرى البن ُعيَ ْينة -أ  

. نص إماٍم ِمْن أئمة ىذا الشون بناًء على معرفتو ذلك من البحث والتتبُّع -ب  
. تْليس التْسوية، يليو اإلسناد، مث الشيوخ قبًحا أشْال وبت  بو ْلنو من الضعيف س:  م ا دي  املدلَّ -  
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 :  27ال ؤال رقمَ
ا  لنظم؟ م  بيا  ال ر  ب  ال اذ واملن ر؟ واذكر أق ا  املق وب؟؟ل اذ  عر  ا دي  ا  م ت  د 

  .(لة وضبطاالذي ىبالف فيو الراوي الثقات أو من ىو أوثق منو أو من ىو أرجح منو عْدا عْا)ىو:اذ  ال َّ  فا دي ُ  -ج
 ............................وما ملال   قة فيه املا  :   نظومةالشاىْ من اؼب       

كم (رواه أبو داود والًتمذي اغبفاظ العْول، ومقابل الشاذ احملفوظ مثل حْيث ) ال تصوموا يوم السبت إال فيما افًتض علي واملا: 
أصمت أمس ؟ قالت: ال. قال أتصومُت غْا ؟ سائو ؼبا صامت يوم السبت: قال إلحْى نصحيح، وحْيث )أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو

  .قالت: ال. قال فوفطري ( رواه البخاري
فاغبْيث اْلول شاذ ْلنو خالف ما يف البخاري، والصحيح أنو ال ىبالفو، لكن فقهيا ضبل النهي على إفراد يوم السبت بصيام، وإذا 

وإذا ضربت أمثلة قبْ أن الشذوذ ال يشًتط أن يكون يف حْيث واحْ بل قْ يكون يف واحْ أو إثنُت أو أمكن اعبمع فال شذوذ، 
 أكثر.

  :ال ر  ب  ال اّذ واملن ر-  
 (.ما خالف الثقات أو من ىو أوثق منو ىو:َاذ  ال َّ -
 (.ىو ما خالف فيو الضعيف الثقات وىو أسوأ من الشاذ ):واملن ر-
                         -ب:وأما أق ا  املق و - 

 واملق وب ق ما  تا   ....................                       ...... :نظومةالشاىْ من اؼب
 إبدال راو ما براو ق  م                          وق   إسناد ملت ق  م   مث ذكر النوعُت فقال:  
 املق وب ينق م إىل ق م :ف

وىو ما يسمى بقلب اإلسناد، مثال: إذا قال حْثٍت يوسف عن يعقوب، فينقلب اإلسناد  دال راو ما براو  الق م ا ول: َ إب
ويقول حْثٍت يعقوب عن يوسف، وىذا أكثر ما يقع خطو أو نسياَن، ْلنو ال توجْ فائْة من تعمْ ذلك، ومن أشهر الكتب اليت 

دي، واؼبقلوب من قسم الضعيف ْلنو يْل على عْم ضبط الراوي، وقْ ألفت يف اؼبقلوب كتاب ) رفع االرتياب ( للخطيب البغْا
 يتطرق  الوىن إيل منت اغبْيث.

  ويعٍت أن يقلب إسناد اؼبنت ؼبنت آخر مثل أن يروي رجل حْيثا من طريق ) أ ( عن ) ب( عن الق م ال اي: َ وق   إسناد ملت  
ن ) ز ( عن ) ح (، فجعل اإلسناد الثاين للحْيث اْلول وجعل اإلسناد ) ج( عن ) د ( وحْيثا آخر من طريق ) ى  ( عن ) و ( ع

اْلول للحْيث الثاين مثلما فعل مع البخاري رضبو هللا عنْما اختربه أىل العراق، والغالب منو يقع لالختبار، وقْ يقع غشا حبيث 
فاء، فيويت إبسناد صحيح ويركبو عليو فهو نوع يكون ىذا الرجل يريْ أن يروج ىذا اغبْيث لكن يكون إسناده ساقطا يعٍت كلهم ضع

 .من التْليس بل كذب وسرقة وىذا من فعل الوضاعُت 
ْلن اغبكم  قْ يتغَت بتغَت اؼبنت،  ،وىناك قسم آخر وىو قلب اؼبتون، وىذا الذي يعتٍت بو الفقهاء وأما قلب اإلسناد فيعتٍت بو احملْثون

 .) متفق عليو ( ..( اغبْيثهللا يف ظلو يوم ال ظل إال ظلو.أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ) سبعة يظلهم  هنع هللا يضروقلب اؼبنت وارد مثل حْيث أيب ىريرة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





24 
 

وفيو )... رجل تصْق بصْقة فوخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفقو يبينو...( فقلبو بعض الرواة فقال: )... حىت ال تعلم يبينو ما تنفق 
 متنا. مشالو.... ( فهذا مقلوب

 
 :  28ال ؤال رقمَ

 م  بيا  أق امه؟ م ت  دا  لنظم؟ عر  ا دي  ال رد؟
ٍْ فقط (،-ج  سبق أْن بي َّنَّا أنَّ الغريب ىو الفرد لغة واصطالًحا، وأاهما ينقسمان إىلقْ و اغبْيث الفرد ىو)ما رواه راٍو واح

وىو اغبْيث الذي يُروى من طريق راٍو واحْ فقطرد مط  : ف-1 .  
كوْن يُقيَّْ التفرد  وىو اغبْيث الذي َحَصَل التفرُُّد فيِو ابلنسبِة ِإىل جهة ُمَعيَّنة، وإْن َكان اغبْيث يف نفسو مشهورًارد ن  ٌّ: ف-2 .

. بثقة؛ فيقال: "مل يروه عن فالن ثقة إال فالن ". 
.أو أىل مصرَ أو يُقيَّْ ب "صبع"؛ أي: أىل بلْ؛ فيقال: "تفرد بو أىل اؼبْينة، أو أىل البصرة،   

-  ا ت صيل أنواعه:-  
أي ما انفرد بو ثقة ومل يروه غَته كحْيث عمر السابق، فقْ حصل اإلفراد فيو يف ثالث طبقات من رواتو ومع ذلك ما قيد ب قة:  -1

 فهو صحيح.
اية ىذا اغبْيث عن الشاميُت أو ومراده ابعبمع أىل البلْ أو أىل القرية أو القبيلة وما أشبو ذلك، مثل فالن تفرد برو ما قيد جبم : -2

ِْ  ، مثالو:اغبجازيُت... وىذا يسمى فرد نسيب ِْيِث الضَّحَّاِك ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأيب النَّْضِر، َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن َعْب َوَما َرَواُه أَْيًضا ِمْن َح
ِْ َصلَّى النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص)قَاَلْت: ،ڤالرَّضْبَِن، َعْن َعاِئَشَة  ِْيَنِة. الَ ( قَ  َعَلى ُسَهْيِل ْبِن بَ ْيَضاَء َوَأِخيِو يِف اْلَمْسِج  اغْبَاِكُم: تَ َفرََّد بِِو أَْىُل اْلَم

مثل أن يقال مل يرو ىذا اغبْيث هبذا اؼبعٌت إال فالن، فنجْ أن القصر يف الرواية فقط، وإال فاغبْيث من طرق  ما قيد برواية: -3
 أخرى مشهور.

 .أو َج  أو قصر ع   رواية       وال رد ما قيدت ه ب قة   : نظومةْ من اؼبالشاى
 :  29ال ؤال رقمَ

 عر  ا دي  املعّل؟ م  بيا   قيقة الع ة؟ وذكر أنوا  الع ل   ال ند واملت؟
 قْ قْم البلْ كون يقال إن فالَن  ؛وم ال ذل :ىو الذي يكون ظاىره الصحة لكن فيو علة خفية قادحة: َا دي  املعلّ -ج

  . الفالين بعْ موت شيخو الذي روى عنو وتكون العلة يف السنْ واؼبنت
 .( اؼبعلل أو اؼبعلول، وأقرهبا من حيث اللغة والصواب ) معلّ ويقال ل  دي  املعّل: 

ْح يف صحة اإلسناد وال يطلع عليو إال اعبهابذة من علماء اغبْيث كعلي بن اؼبْيٍت والع ة:-  وأضبْ بن حنبل ىي وصف خفي يق
 . والبخاري وأبو حامت وأبو زرعة والْارقطٍت

 وما بع ة  مو  أو   ا        مع ل عند م قد عرفا  :الشاىْ من اؼبنظومة
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 الع ة   املت وال ند ستة أنوا :-
ْح يف اؼبنت. -1 ْح يف السنْ وتق  علة يف السنْ تق
ْح ال يف السنْ وال يف اؼبنت -2  .علة يف السنْ ال تق
ْح يف السنْ دون اؼبنت. -3  علة يف السنْ تق
ْح يف السنْ. -4 ْح يف اؼبنت وتق  علة يف اؼبنت تق
ْح ال يف اؼبنت وال يف السنْ.5  علة يف اؼبنت ال تق
ْح يف اؼبنت دون السنْ. -5  علة يف اؼبنت تق

 :  30ال ؤال رقمَ
أنوا    ا طراب ا دي ؟وما ال رو  اليت حن م مِ  اُلا ع م  ال ا د؟  وطرب؟عر  ا دي  امل

 املوطرب م  التم يل له؟
 . الضطراب لغة: االختالفا -ج
اغبْيث الذي يُروى من ِقَبِل راٍو واحْ أو أكثر على أوجو ـبتلفة متساوية، وال مرجح بينها، وال  ):اصطا  ا ا دي  املوطرب-

فاالختالف يف السنْ مثل أن ؛يبكن فيو اعبمع وال الًتجيح ال الذي اختلف الرواة يف سنْه أو متنو على وجو ( ؛ دبعٌت:يبكن اعبمع
 . يرويو بعضهم متصال وبعضهم يرويو منقطعا

-: ا ُة شرو إذا اجتمع  فيه موطر   وي و  ا دي  -   

ة رواة :ل ر  ا ولا- َّْ االختالف يف رواية اغبْيث؛ سواء كان ىذا االختالف من راٍو واحْ اختلف على نفسو، أو من ع  

أن تكون صبيع وجوه االختالف متساوية يف القوة؛ حبيث ال يبكن الًتجيح بينها ل ر  ال اي:ا-  

أن ال يبكن اعبمع والتوفيق بُت ىذه الرواَيت؛ فلو أمكن اعبمع بينها بطريق من طرق اعبمع اؼبعتربة، زال  ل ر  ال ال :ا-
. االضطراب  

أنوا  ا  طراب وأم  ت ا:-  
-د:ا  طراب   ال ن  

ِْ ْبِن أَْرَقَم هنع هللا يضر، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ - ُُْكُم اػبَْاَلَء فَ ْليَ ُقْل: أَُعوُذ اِبَّللَِّ ِمَن اػْبُُبِث ) ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ حْيث َزْي ِإنَّ َىِذِه اغبُُْشوَش ؿُبَْتَضرٌَة، فَِإَذا أََتى َأَح
( 296َ ، وابِ ماجه6أ رجه أبو داود َ ()َواػْبََباِئثِ   

ُْ ْبُن َأيب َعُروبََة، عَ )قال اإلمام الًتمذي رضبو هللا:  ْستُ َواِئيُّ، َوَسِعي َّْ ِْ ْبِن أَْرَقَم يِف ِإْسَناِدِه اْضِطرَاٌب؛ َرَوى ِىَشاٌم ال ِْيُث َزْي ْن قَ َتاَدَة، َوَح
ِْ ْبِن أَرْ  ، َعْن زَْي َباينِّ : َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْوٍف الشَّي ْ ٌْ ِْ ْبِن أَْرَقَم، َوَرَواُه ُشْعَبُة، َوَمْعَمٌر، َعْن فَ َقاَل َسِعي َقَم، َوقَاَل ِىَشاٌم: َعْن قَ َتاَدَة، َعْن َزْي

ِْ ْبِن أَْرَقَم، َوقَاَل َمْعَمٌر: َعِن النَّْضِر ْبِن أَنَ  (1/410مذي()جامع الًت ٍس، َعْن أَبِيوِ قَ َتاَدَة، َعِن النَّْضِر ْبِن أََنٍس، فَ َقاَل ُشْعَبُة: َعْن َزْي  
-:ا  طراب   املت  

ِْ ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِو، َعنْ  ِْ ْبِن َسْع ٍْ، َعْن ِإظْبَاِعيَل ْبِن ؿُبَمَّ ُْ ْبُن َأيب ضُبَْي ٍْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:حْيث يرويو ؿُبَمَّ           َسْع
، َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَدَم َسَخطُوُ ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم رَِضا)  ُ َلُو، َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَدَم تَ رُْكُو اْسِتَخاَرَة اَّللَِّ ُ َلوُ ُه دبَا َقَضى اَّللَّ فقْ   دبَا َقَضى اَّللَّ
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َثالثٌَة، َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم اضطرب دمحم بن أيب ضبيْ يف منت ىذا اغبْيث؛ فقْ رواه مرة ىكذا، ومرة بلفظ: "ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم 
ْقَوِة اْبِن آَدَم: اْلَمْرأَُة السُّوُء، َواْلَمْسَكُن السُّوُء، َثالثٌَة؛ ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم: اْلَمْرأَُة الصَّاغِبَُة، َواْلَمْسَكُن الصَّاِلُح، َواْلَمرَْكُب الصَّاِلُح، َوِمْن شِ 

.ذا اضطراب منو يف منت ىذا اغبْيثفه؛  َواْلَمرَْكُب السُّوءُ   

فإن أمكن اعبمع فال اضطراب وإن  ،مثل أن يرويو بعضهم على أنو مرفوع وبعضهم يرويو على أنو موقوف :وا  تا    املت - 
، والصحيح أنو ح  ، ىل ح  متمتعا مفردا أو قارَنملسو هيلع هللا ىلصأمكن الًتجيح أخذَن ابلراجح وال اضطراب حينئذ، مثل حْيث ح  النيب 

 هنع هللا يضر.قارَن، وىناك شرط اثلث وىو أن ال يكون االضطراب يف أصل اؼبعٌت مثل حْيث صبل جابر بن عبْ هللا 
 واؼبراد ابلفن عنْ العلماء ىو الصنف، وأىيل: تصغَت أىل وصغرت للحفاظ على سبام البيت.

   موطرب عند أ يل ال  ِ       ا تا  سند أو مت    وذو َ نظومةالشاىْ من اؼب
 :  31ال ؤال رقمَ

م   م  بيا  كي  يُعر  ا دراج؟؟هم  بيا  أق ام م ت  دا  لنظم؟؟م  تو ي ه عر  ا دي  املدرج
؟ م  ذكر أش ر مصن ات املدرجات؟واعي ا دراجدذكر   
.معٌت اإلدراج يف اللغة: اإلدخال -ج  

ا أو متًنا، دون فصل بينهماأن يُْخل الراوي يف ا ) :  ا صطاحا دراج - ًْ (. لرواية ما ليس منها؛ سواء سن  
تو ي  ل تعري  ا صطا ي:  -  

ولكنو من كالم أحْ الرواة، وأييت ملسو هيلع هللا ىلص أحْ الرواة يف اغبْيث بْون بيان، فاؼبْرج ليس من كالم النيب  ىو ما أدخلو وا دي  املدرج:
يف اغبْيث أو غَت ذلك، ويسمى إدراجا يف اؼبنت، وىناك إدراج يف اإلسناد، وقْ يكون اإلدراج يف  الراوي بو أحياَن إما لتفسَت كلمة

 أول اغبْيث أحياَن وأحياَن يف أوسطو وأحياَن يف آخره.
     واملدرجات   ا دي  ما أت         مِ بع  أل ا  الرواة اتص                                     نظومة: الشاىْ من اؼب

-:ينق م ا دراج إىل ق م   

َ ِسياُق إسنادتعريفو:):دأ  مدرج ا سنا ه(ىو ما ُغَتِّ  

من صوره: أن يسوق الراوي اإلسناد، فيعرض لو عارض، فيقول كالًما من ِقبل نفسو، فيظن بعض من ظبعو أن ذلك الكالم ىو منت 
ك.ذلك اإلسناد، فَتويو عنو كذل  

(.ل يف متنو ما ليس منو بال فصلٍ تعريفو: ما أدخ:)تب  مدرج امل  

:-  أق امه  ا ة و ي 
و.أ( أن يكون اإلدراج يف أول اغبْيث، وىو قليل، لكنو أكثر من وقوعو يف وسط  

ل.ب( أن يكون اإلدراج يف وسط اغبْيث، وىو أقل من اْلو   

ب.ج ( أن يكون اإلدراج يف آخر اغبْيث، وىو الغال  

-:ا دراج  مور؛ من ا عر ُ يُ -  
.إقرار الراوي نفسو أنو أدرج ىذا الكالم -ى.     وده منفصاًل يف رواية أخر ر و -  
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. استحالة كونو ملسو هيلع هللا ىلص يقول ذلك -.   لتنصي ص عليو من بع ض اْلئمة اؼبطلعُتا-  
-ي:واعي ا دراج متعددة أش ر ا ما ي د-  
. شرح لفظ غريب يف اغبْيث -.   غبْيثاستنباط حكم شرعي من اغبْيث قبل أن يتم ا -ي .  يان حكم شرعب-  
ْرج يف النقل"؛ للخطيب البغْادي: مِ أش ر مصن ات املدرج-

ُ
. الَفْصُل للوصل اؼب  

 :  32ال ؤال رقمَ
ا  لنظم؟ م  ذكر أم  ة له   الص ابة والتابع  وأتبا  التابع ؟باعر  ا دي  املد  ؟م ت  د 

 (. رينو، مث يروي ذلك القرين عنوىو أن يروي قرين عن ق) :اْلُمَدبَّاُ  -ج
 هوما رو  كل قريِ عِ أ  ه      مدبا فاعرفه  قا وانت ِ  :نظومةالشاىْ من اؼب

 تباىى بذلك. :هْ انت ِ 
ِة:ِم َالُُه ِ  الصََّ ابَ   

ُهَما َعِن اآْلَخرِ  ٍْ ِمن ْ  َعاِئَشُة َوأَبُو ُىرَيْ رََة، َرَوى ُكلُّ َواِح
:َوِ  التَّاِبِع َ   

ِْ اْلَعزِيِز، َورَِوايَُة ُعَمَر َعِن الزُّْىرِيِّ رَِوايَ  ُة الزُّْىرِيِّ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْب  
:َوِ  أَتْ َباِ  التَّاِبِع َ   

، َورَِوايَُة اْْلَْوزَاِعيِّ َعْن َماِلكٍ   رَِوايَُة َماِلٍك َعِن اْْلَْوزَاِعيِّ
ِ :َوِ  أَتْ َباِ  اْ َتْ َبا   
َْ ْبِن حَ  ، َورَِوايَُة َعِليٍّ َعْن َأضبَْ رَِوايَُة َأضْبَ ِْيٍِتِّ َبٍل َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَم َْ .ن ْ  
 :  33ال ؤال رقمَ

ا  لنظم؟ وذكر أم  ة؟ملت   وامل   ؟ عر  ا وعر  امل ت   واملؤت   م  التم يل؟عر  م ت  د 
 ؟م  بيا  فا دته لطال  ع م ا دي  املت ابه م  التم يل له؟

ج-املت   وامل   : قال الناظم: مت   ل ظا و طا مت      و د فيما ذكر  امل                                            
ويساعْ على سبييزِىم االطالُع على أظباء آابئهم  (ىو اتفاق أظباء بعض الرواة وأظباء آابئهم، وافًتاق أشخاصهم، وأوثقيَّتهم)تعري :

ا، ومعرفُة زمنهم ًْ ألم،وشيوخهم وتال فصاع ىذان قسمان من أقسام اغبْيث نبا اؼبتفق واؼبفًتق، ونبا يف اغبقيقة قسم مذألم ومروَيَّ
واحْ، وىذا القسم يتعلق ابلرواة وىو ما إذا وجَْن اظبُت متفقُت لفظا وخطا لكنهما مفًتقان ذاات ،مِ أم  ته: اػبليل بن أضبْ ستة 

االشتباه، فمثال كلمة ) عباس ( اسم لرجل مقبول الرواية وىو تاج إليو لئال يقع وىذا العلم وبأشخاص أوؽبم شيخ سيبويو عامل اللغة، 
فمثالً قْ يتكرر  ،اسم لرجل آخر غَت مقبول الرواية، فهذا يسمى اؼبتفق اؼبفًتق، فال كبكم بصحة حْيث حىت يتبُت االتفاق واإلفًتاق

ضعيف، فإذا مل يكن الباحث ُمِلمِّا بشيوخ الرواة وتالمذألم وبلْااهم اسُم َمعَمر بن راشْ بُت رواة اغبْيث؛ فمنهم الثقة، ومنهم ال
ُح اغبْيث رغم أن َمن رواه غَُت الثقة .ونَسِبهم، فقْ يصحِّ  
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-أما املؤت   وامل ت  : الشاىْ من اؼبنظومة:  مؤت   مت   اخل   فق     و د  خمت   فا   ال                         
     ،سالم (  -) سالم ،بشار (  -شريح ( ) يسار   -ْللقاب أو اْلنساب خطا وزبتلف لفظا مثل ) سري  أن تتفق اْلظباء أو ا  
حزام ( وفائْتو عْم الوقوع يف التصحيف وكبو ذلك.  -) حرام    

.ا، وظبي ـبتلفا الختالفو نطقاي مؤتلفا الئتالفو خطً وظبِّ   
، واختالفهم ِّْثُت كانوا ال يضعون  فهو ائتالف أظباء بعض الرواة يف اػبطِّ ِّْمُت من احمل يف التنقيط والشَّكل والنُّطق، خاصة أن اؼبتق

النُّقط على الكلمات يف اغبْيث، وال يشكلواها؛ لذلك كان أحْ الرواة يروي عن أيب صبرة وأيب ضبزة، فيكتب فوق أيب ضبزة: ُحوٌر 
.ِعٌُت؛ ليضبط أن اظبو حبرف اغباء . 

ثل ) دمحم م "اؼبلتبس" (أي:اتفقت أظباء الرواة، واختلفت أظباء اآلابءي مل يذكره الناظم يف منظومتو: واؼبراد بو )وىو الذ وأما املت ابه:-
 ،اتفقت أظباء الرواة، واختلفت أظباء اآلابء = دمحم بن جبَت (  -( ) دمحم بن حبَت  : بفتح العُتقيلدمحم بن عَ  -بضم العُت :قيل بن عُ 

 اختلفت أظباء الرواة، واتفقت أظباء اآلابء.= ن" و"سري  بن النعمان""شريح بن النعماوكذلك 

وت مِ فا دة معرفة املت   وامل ت   وامل    واملت ابه: يف ضبط أظباء الرواة، وعْم االلتباس يف النطق هبا، وعْم الوقوف يف 
ل طالب اغبْيث يف منهجية تْقيق أظباء الرواة؛ كيال،التصحيف والوىم ح ما لكونو يؤصِّ  زبتلط عليو فيضعَِّف ما ىو صحيح، ويصحِّ

ف .ىو ضعي  
 :  34ال ؤال رقمَ

ا  لنظم؟ ا دي  املن ر عر  م  تو ي ه؟م ت  د   

(.اغبْيث الذي يتفرَّد بو الراوي الذي ِحْفظُو ال هبعلو أىاًل ْلن يتفرد دبثل ىذه الرواية)اؼبنكر أبنو ىو:  اغبْيث -ج  

  ر ال رد به راو   دا          تعدي ه    م ل الت  ردااملن  :نظومةالشاىْ من اؼب

من جهة عْالتو  -ما انفرد بروايتو راو ال يرتقي ـبالفا للثقة أو الثقات أو  منفرًدا بو عيفما رواه الض تو ي  تعري  ا دي  املن ر:
 .ثرة غلطكمن جرح بفسق أو فرط غفلة أو ك  فال يتحمل مثلو التفرد،إىل مرتبة القبول –وضبطو 

ن:فعلى ىذا القول فإنو ُيشًتط يف اغبْيث كي ُيسمى منكرًا أن يتوافر فيو شرطا  
ة.: اؼبخالفال ر  ا ول  
ف.أن تكون ىذه اؼبخالفة من ضعيال ر  ال اي:   
 :  35ال ؤال رقمَ

ا  لنظم؟ ؟م  تو ي ه م  التم يل براو   عي  ا دي  امل و  عر  م ت  د   

(اغبْيث الذي تفرَّد بو راٍو قْ أصبعوا على ضعفو، أو يكون ىذا الراوي متهًما ابلكذب ىو)ا دي  امل و :-ج  

           ما رواه راو ضعيف أصبع العلماء على ضعفو ، فخرج منو ما رواه غَت الضعيف وما رواه الضعيف الذي اختلفوا ىف تضعيفو،
ومتهم  ،متهم ابلكذب (، واؼبًتوك ينزل حْيثو إىل درجة تقًتب من الوضع ) قال ابن حجر العسقالين يف النخبة: اؼبًتوك ما رواه راو 

عمرو بن مشر.م اله: ؛ليس مقطوع بكذبو لكن ذبنبو العلماء، أو جاء حبْيث ـبالف للقواعْ الكلية، أو يكون راو كثر خطؤه   
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 م وكه ما وا د به ان رد         وأَجعوا لوع ه ف و كرد: نظومةالشاىْ من اؼب

 :  36ؤال رقمَال 
ا  لنظم؟ومب يعر  املو و ؟أسباب و   ا دي ؟  م رواية ا دي   ا دي  املو و ؟ عر  م ت  د 

 املو و ؟ م  ذكر أش ر مصن اته؟
(.اؼبكذوب على النيب ملسو هيلع هللا ىلص اؼبخلق اؼبصنوع اغبْيثاغبْيث اؼبوضوع ىو ) -ج  

 . و     ع   الن  ف ل  املو  و وال  ب امل ت   املصن   :نظومةالشاىْ من اؼب
 يعر  ا دي  املو و  ب   :

مثل إقرار أيب عصمة نوح بن أيب مرًن، واؼبلقب ب    " نوح اعبامع "وضع على ابن عباس أحاديث يف فضائل إقرار الوا    لو  :-
 سور القرآن ، وكإقرار ميسرة بن عبْ ربو الفارسي؛حيث وضع يف فضل علي سبعُت حْيثا.

ِّْ : ينزل منزلة إقرار  ما- شيخ حبْيث ال يعرف إال عنْه، مث يسئل عن مولْه فيذكر اترىبا معينا ، مث يتبُت من مقارنة ث عن كون وب
 التاريخ أن الراوي ولْ بعْ وفاة شيخو، أو أن الشيخ تويف والراوي طفل ال يْرك الرواية.

 ث يف فضائل أىل البيت.مثل أن يكون الراوي رافضيا واغبْيوجود قرينة   الراوي:-
مثل كون اغبْيث ـبالف للعقل، حبيث ال يقبل التوويل،أو ـبالفا للحس واؼبشاىْة أو منافيا لصريح وجود قرينة   املروي: -

مثل ما يرويو عبْ الرضبن بن زيْ بن أسلم عن أبيو عن جْه مرفوعا ) أن سفينة نوح طافت القرآن،أو ركيك اللفظ رديء العبارة،
 سبعا وصلت عنْ اؼبقام ركعتُت (. ابلبيت

 أسباب الو  :
-:ذلك يف ألفيتو، فقال -رضبو هللا-وقْ ػبص اغبافظ السيوطي  : 

ديًنا، وبعض نصر رأي قصْا والواضعون بعضهم ليفسْا ...   
... لألمراء ما يوافق اؽبوى   كذا تكسًبا، وبعض قْ روى  

ْعوا... ؿبتسبُت اْلجر فيما ي   وشرىم صوفية قْ وضعوا  
... حىت أاباها اْلوىل ىُم ىمُ     فقبلت منهم ركوًَن ؽبم   

 كالواضعُت يف فضائل السور ... فمن رواىا يف كتابو فذر.
 -وت صيل ذل  كما ي ي:

ورأس ىذا النوع ىم الزَندقة، واؼبلحْون؛ ليلبسوا على اؼبسلمُت دينهم، قال ضباد بن زيْ: وضعت  :إف اد ِديِ ا سا  -1
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربعة عشر ألف حْيث، لكن هللا تعاىل منَّ على أمة اإلسالم ابلنقاد، واحملققُت، الذين لبلوا  الزَندقة على

 السنة، فوخرجوا منها ما كان من ىذا الباب، وأشباىو، وصنفوا يف ذلك الكتب، واؼبؤلفات.
ْع، قال عبْ هللا بن :نصرة الرأي وامل    -2 ْع رجع عن بْعتو، فجعل  كوىل اْلىواء والب زيْ اؼبقرئ: إن رجاًل من أىل الب

ِّْين عمن أتخذونو، فإَن كنا إذا رأينا رأًَي، جعلنا لو حْيثًا.  يقول: انظروا ىذا ال
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وىذا منتشر يف القصاص، واؼبْاحُت؛ حيث يروون اْلحاديث الكاذبة؛ لنيل  :وا قتيات برواية املو وعات الت    -3
 لتو كثَتة مبثوثة يف كتب مصطلح اغبْيث.اؼبال، واغبطام، وأمث

ا لطريقهم، كما فعل التقرب إىل ا  ا   ا يواف  أ واء م: -4 ًْ وذلك أبن يرووا ؽبم من اؼبعاين ما وببون؛ تسويًغا ْلفعاؽبم، وأتيي
 قال: ال سبق إال يف غياث بن إبراىيم مع أمَت اؼبؤمنُت اؼبهْي، ؼبا رآه يلعب ابغبمام، فذكر لو حْيثًا بسنْه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

نصل، أو خف، أو حافر، أو جناٍح. فوضاف: أو جناح. وليس ذلك من كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وإمبا فعل ذلك ؾباملة لألمَت، 
 وطلًبا للنوال.

عنْ ذكره أن يذكر بصيغة ىو الرد وعْم القبول، والتحْث بو حرام إال من ربْث بو ليبُت أنو موضوع، وال بْ  :و  م الو  -
 حكي . -روي   -التمريض كون يقال:  قيل 

، وكتاب (اؼبوضوعات البن اعبوزي )مصنفاٌت خاصٌَّة أُفردت اغبْيث اؼبوضوع هبْف بيان كذبو: ككتابىناك مِ أش ر مصن اته:-
رفوعة عن اْلحاديث الشنيعة اؼبوضوعة البن عراق تنزيو الشَّريعة اؼب)، وِكتاب (الآللئ اؼبصنوعة يف اْلحاديث اؼبوضوعة لإلمام السيوطيّ )

 (.الِكناين
 :  37ال ؤال رقمَ

ا  ملنظومة؟  ما اسم     املنظومة؟ وكم عدد أبياهتا؟ م ت  د 
 عْد أبياألا : أربٌع وثالثون بيًتا . منظومة البيقوين ،: اظبها  -ج

 نظومة:الشاىْ من اؼب
 َسيت ا: منظومة البيقوي            وقد أت  كا و ر امل نو              -33
 أبياهتا       تم                                                 ف و  ال ا    ربعة أت                       -34
 

نافمه وفسي والشيط ن أخطأتُإفمه اهلل و أصبثُ نْفئ، هإعدادوأعان اهلل على ، إيزاده زىذا ما جيسَّ  

 .وما جوفيقي إال باهلل عليو جوكلثُ إال اخلري ما اسحطعثُ فما أردتُ،زتُقصَّ وعذراً إنْ،أطلثُ إنْوعفواً 

 إعداد 

 الفقريُ إىل عفو ربو اجلَوَاد 

 حممود عبد العزيز محَّاد
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