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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

، وبعثة سيدنا ػتمد العاظتٌن على نعمة الدين العظيم اضتمد هلل رب       
بل  خامت اظترسلٌن، وصلّ 

ُ
وأصحابو  ،غٌنى اهلل على سيدنا ػتمد وعلى آلو اظت

 اظتهتدين، ومن سار على دْرِِبم إذل يوم الدين أّما بعد:
يُعلمنا دين اهلل  فِمْن توفيق اهلل تعاذل وفضلو أن أرسل إلينا سيدنا ػتمد 

تعاذل وشرعو، ويُذل ل لنا الِصعاب لفهم كالم اهلل سبحانو، فكانْت ُسنتُو لنا 
بلِّغوا عنّي ولو :) حي إليو من ربو فقال نوراً وتبياناً، وأَمر أُمتو بتبليغ ما أُو 

وحفظوا  فقام جهاِبذة اضتديِث بسعٍي حثيث، فَصانوا حديث نبيهم  آية(
السنَة، وقعَُّدوا القواعَد ورشتوا اظتناىَج، فشَكَر اهلل سْعَيهم وأناعتم اهلل تعاذل 

ة  . من ِبر ِه ورزتتِو وسَلَك اهلل بَِنا مساِلَكُهم النًن 
 ـ رزتو اهلل ـ يف قولو: ىبة اهلل الحسن الشيرازيصدق وقد    

 عليك بأصحاِب الحديِث فإنهم  ** على منهٍج ما زاؿ بالدين مْعَلما
 وأظلما ** إذا ما َدجى الليل الَبهيمُ   وأىلوِ  إال في الحديثِ  وما النورُ   
 نتمىا نن اعتزى**وأغوى البرايا َمْن إلى البدعِ فأعلى البرايا َمْن إلى السُ  

  .اآلثار َمْن كاف ُمسلما ترؾُ اآلثػار ُضلِّل سْعيػَو   ** وىل يَ  وَمْن يترؾُ 
سّمى     

ُ
دبنت البيقونية يف مصطلح  فهذا شرٌح ؼتتصٌر على النظم اظتبارك اظت

رزتو اهلل تعاذل رزتة نازلة مستمرة ـ ، الذي عّم نفعو إلخالص مؤلفو اضتديث
، وقد شرحُت أيضًا الزوائد عليو اظتسّماه: ـ اً بور ، وجزاه اهلل تعاذل أجرًا وحُ 

( لشيخ شيوخنا السيد العالمة القاضي الزوائد البهّية على نظم البيقونية)
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 ػتسن بن جعفر أبو ُُني باعلوي ـ رزتو اهلل تعاذل ـ.
شرح  وقد شرح الّنظم علماء كثًنون فِمْن أحسن الشروح عليو:         

سنة  ـ اظتتوىف رزتو اهلل تعاذلـ  اضِتمري اضتنفيالشيخ أزتد بن ػتمد اضتسيين 
الشيخ ػتمد ( ، و ى )تلقيح الفكر يف شرح منظومة األثرىـ( اظتسمّ ٜٛٓٔ)

ىـ( مع ٕٕٔٔ) ـ رزتو اهلل تعاذل ـ اظتتوىف بن عبد الباقي الزرقاين اظتالكي 
)  سنةاظتتوىف الشيخ عطية اهلل بن عطية األجهوري الشافعيحاشية 
ـ  بنّشابة رح الشيخ ػتمود بن ػتمد بن عبد الدائم الشهًنش ، وىـ(ٜٓٔٔ

 ى ) البهجة الوضية شرح منتىـ( اظتسمّ ٖٛٓٔسنة )رزتو اهلل تعاذل ـ اظتتوىف 

ـ رزتو اهلل تعاذل ـ  شرح الشيخ عثمان بن اظتكي التوزي الزبيدي ، والبيقونية(
 (، والبيقونية ومةشتاه ) القالئد العنربية على اظتنظىـ(ٖٖٓٔبعد سنة ) اظتتوىف

سنة ـ رزتو اهلل تعاذل ـ اظتتوىف  النبهاين اظتالكي شرح الشيخ ػتمد بن خليفة
شرح الشيخ ، و بشرح اظتنظومة البيقونية( اه ) النخبة النبهانيةىـ( شتّ ٜٖٙٔ)

ىـ( اظتسمى :) ٜٜٖٔسنة ) ـ رزتو اهلل تعاذل ـ اظتتوىف حسن بن ػتمد اظتشاط
شرح الشيخ عبد اهلل سراج اظتنظومة البيقونية(، و  ة يف شرحالتقريرات السنيّ 

اظتسمى )شرح اظتنظومة البيقونية يف مصطلح ـ رزتو اهلل تعاذل ـ  الدين
 (، وغًنىا من الشروح اظتخطوطة واظتعاصرة.اضتديث

ا يَلزم من بيانو وقد سلكُت يف الشرح مسلك االختصار، وشرح م
تبًا الشرح على مسائل ، مع ذكر أبيات تتّمات، ُمر وبعض التحقيقات

، ألّن الشرح دل أذكر اظتصادرُمْستقاة من النظم، ودل أُخر ج األحاديث و 
وكتب اضتديث واظتصطلح ُمتوف رة للُمتوّسعٌن ، وأضتقُت يف األخًن  ،للمبتدئٌن

نظم منت البيقونية وزوائدىا للسيد العالمة القاضي ػتسن بن جعفر أبو ُُني 
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أسأل اهلل تعاذل   ى متن البيقونية وزوائدىا البهّية(الوجيز عل)وشتيُت الشرح
كما نفع بأصلو أن ينفع ِبذا الشرح اظتختصر، إنو شتيع الدعاء وعلى اهلل 

 تعاذل التكالن. 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ًْ ٍد َخٌِر نب اً على ** ُمحمَّ  أُرســـــاِل أبدأُ بالحمِد ُمَصلٌِّ
 المسائل المستفادة:

لناظم منظومتو بعد البسملة باضتمد هلل تعاذل اظتستحق بدأ ا )األولى( 
للحمد اقتداًء بالكتاب العزيز اظتبدوء بالبسملة واضتمد يف أول سورة يف 

:)كل أمر  القرآن الكرمي وىي الفاحتة، وعماًل حبديث سيدنا رسول اهلل 
 ذي بال ال يبدأ فيو باضتمد هلل فهو أقطع(، وُيستحب للمؤلف نثرًا أو نظماً 

 ذكر ذتانية أُمور نظمها بعضهم يف قولو: 
 قْل للمصنِِّف فانتبْو     ***       واذكْر ثماٍف في الكتاب

 بسمْل وحمِدْؿ والصالة ***      مع السالـ المستطاب      
 واسم الكتاب وجامع  ***        وبراعة فْصِل الخطاب.

هلل تعاذل ، ألن بعد زتد ا أتى اظتؤلف بالصالة على النيب  )الثانية(
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا ))امتثااًل لقولو تعاذل:و فيها اطتًن والربكة والقبول، 

 .َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما((
 وقد أجاد من قال:

 َأدـِ الصالَة على النبّي ُمحمداً  ***    فقبولها حتماً بدوف َترددا  
 ***    إال الصالة على النبّي محمدا  أعمالُنا بين القبوؿ وردِّىا 

كما يف البيتٌن   لكن ىل جيزم بالقطع بقبول الصالة على النيب 
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القبول واستدلوا  )أولها(فثمَّ خالف، ولعّل يف اظتسألة ثالثة آراء  السابقٌن؟
بقول ُسليمان الداراين: كل عمل فمنو اظتقبول واظتردود إال الصالة على النيب 

 أهنا كسائر األعمال  )ثانيها(حديث مرفوعاً يف ذلك  دل يأتِ . و  فمقبولة
التفصيل: فمقبولة من جهة حصوعتا للنيب  )ثالثها(الصاضتة يدخلها الرياء. 

 ومن جهة الثواب عليها للمصلي فكبقية األعمال الصاضتة حيبطها ،
اتفق رد، وقد ال يَ  الرياء، وعلى ُكلٍّ عطاء اهلل تعاذل ال حُيد وألجل حبيبو 
فقد شتع رسول  ، العلماء على أن من أسباب قبول الدعاء الصالة عليو

  رجاًل يدعو يف صالتو دل ديّجد اهلل تعاذل ، ودل يصل على النيب  اهلل 
فقال لو أو لغًنه: ) إذا صّلى أحدكم فليبدأ  ،فقال: )َعِجَل ىذا( مث دعاه

دبا  مث يدعو بعدُ  يب على الن مث يصلي ،ثناء عليوبتمجيد ربو سبحانو وال
شاء( رواه الرتمذي وقال: حسن صحيح، ويف حديث آخر:) كل دعاء 

ى على ػتمد وعلى آل ػتمد( رواه الطرباين وقال اعتيثمي: ػتجوب حىت ُيصلّ 
 رجالو ثقات.

دون التسليم وقد أُمرنا  اقتصر الناظم على الصالة على النيب  )الثالثة(
وقد  يق النظم، قة، ولعلو اقتصر على الصالة لضِبما معًا كما يف اآلية الساب
ـ ٔوىي: ثالثة  بشروط سالمدون ال على النيب  كره العلماء إفراد الصالة
 داخل ـ أن يكون يف غًنٕ ، أما الوارد فال كراىة.أن يكون يف غًن وارد

ـ أن يكون يف حقنا ٖ. ، إذ األوذل االقتصار على السالم فقطاضتجرة الشريفة
 .فال كراىة ، أما منو ال يف حقو

ة ** وُكلُّ واحٍد أتى ه وِذي ِمَن أقَساِم الحدٌث عدَّ  وحــــَدَّ

إذل ثالثة أقسام، قال  قوتو وضعفوينقسم اضتديث من حيث  )األولى(
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 السيوطي يف ألفيتو: 
 إلى َصحيٍح وَضِعيٍف وَحَسنْ  سَُّموا َىِذي السُّنْن   *** واألْكثَػُروف قَ 

أقسام اضتديث أنواعو اظتندرجة حتت األقسام الثالثة وقد ذكر وأراد الناظم    
 ُني يف الزوائد أحد عشر نوعاً. نوعاً، وزاد عليها العالمة أبو ٕٖيف النظم 

وقد ذكر شيخ شيوخنا العالمة القاضي ػتسن جعفر أبوُُني ـ رزتو اهلل ـ     
نا ونظم أشتائها يف عشرة أبيات فقط، وقد شرحها شيخ، نوعاً  (ٖٚ)

ـ رزتو اهلل ـ وقد حققتو  العالمة القاضي حسٌن ػتمد بن الشيخ أيب بكر
 . قال العالمة أبوُني :  يسر اهلل نشره
َرى    عَلى أَجلِّ الُمَرَسِليَن َقْدرا       هلِل َحْمِدْي َمْع َصالٍة تَػتػْ
 وَىاَؾ أْنواَع الَحِديِث َسْردا    لْفُظ حكى ِلَمْن يُريُد َعّدا     
َعٌن ُمؤنَّنُ أنْ    واُعُو الصَِّحْيُح ثُمَّ الَحَسُن    َضعيُفُو ُمَعػنػْ
 َمْرفُػْوُعُو المْوُقوُؼ والَمْقطُوُع    َمتَِّصٌل وُمْسَنٌد َموُضوعُ   
َهٌم فْرٌدوِجيزْ       وُذو َتواتٍُر وَمشُهوٌر َعزِيْز    كَذا الَغرِيُب ُمبػْ

 ُمدلٌَّس ُمَسْلَسلُ  وُمْرسٌل ُمْنقِطٌع وُمْعَضُل        ُمعلَّقٌ 
ُه الَمْعُروؼُ   ونَاِزٌؿ والَعاِلي الَمأُلوُؼ        وُمْنَكٌر وِضدُّ
 والشَّاذُّ والَمْحُفوُظ والُمَدبَُّج     ُمعلٌَّل ُمْضَطِرٌب وُمْدرَجُ 

 ُمؤتَِلٌف ُمْخَتِلٌف َكَذاؾَ      ِفػٌق ُمْفَتِرٌؽ أتَػاَؾ     ُمّتّّ 
ُروُكُو المَ ُمْشتَ   َتمَّ ِبَهذا َنْظِمي الَمْطُلوُب.     ْقُلوُب  ِبٌو َمتػْ

ذكر الناظم رتلة من أنواع اضتديث مع ذكر حّد كل نوع، واضتد:  )الثانية( 
 وجيب أن يكون جامعاً مانعاً. ،ىو التعريف

: ما الحديث اصطالحاً واصتديد من األشياء،  )الثالثة( الحديث لغة:
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 ْلقية أو ُخُلقية. تقريراً أو صفة خ لو أو فعاًل أوقواًل  أضيف إذل النيب 
ويرى رتاعة من أىل اضتديث أن بٌن اطترب واضتديث عموم وخصوص 
مطلق، فكل حديث خرب من غًن عكس، فاطترب يشمل اضتديث النبوي 

 وغًنه. 
وعلم الحديث علم اضتديث ينقسم إذل قسمٌن: دراية ورواية،  )الرابعة(

ث فيو عن كيفية اتصال األحاديث )وىو علم اظتصطلح( ىو علم يبح رواية
حيث كيفية السند اتصاالً ، ومن من حيث أحوال روايتو ضبطًا وعدالة

: ىو العلم الذي يبحث عن اظتعىن وعلم الحديث درايةوانقطاعًا وحنوىا. 
 اظتفهوم من ألفاظ اضتديث، وىذا على القول الراجح يف الفرق بينهما.

صطلح بتعريف أرتل: بأنو علم سمى اظتويُعّرف علم اضتديث رواية ويُ 
 بقوانٌن يُعرف ِبا أحوال السند واظتنت من حيث القبول والرد.

 وقد أجاد ابن الرومي ظتاّ قال يف علم اضتديث :
 ولقد سِئمْت مآربي  **  وكاف أطيُبها الحديث

 إال الحديث فإنّػو    **  مثل اسمو أبدًا حديث .
لُها )الصحٌُح( وهَو ما اتََّصل  ٌُعـَلّ  ** ْإسناُدهُ وْلمأوَّ  ٌَُشّذ أو 

ْروٌِه َعْدلٌ َضابٌِط َعْن ِمْثلِه ** ُِمْعَتَمدٌ   فً َضْبِطِه وَنْقلــــِهِ  ٌَ
ينقسم إذل قسمٌن صحيح لذاتو، و  اضتديث الصحيح لغة: السليم، )األولى(

ـ الصحيح لذاتو : ىو اضتديث الذي اتصل سنده بنقل ٔ. وصحيح لغًنه
 عاًل .             ، وال يكون شاذاً وال مُ عن مثلو إذل منتهاهدل تام الضبط الع
ـ الصحيح لغًنه: ىو اضتديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خفَّ ٕ 

وروي من وجو آخر  ضبطو عن مثلو إذل منتهاه، وال يكون شاذًا وال ُمعاًل،
 مثلو أو أقوى منو بلفظو أو معناه.
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. واظتنت: ما  اضتديث اظتوصلة إذل اظتنت : ىو سلسلة رجالالسند )الثانية(
 :ـ رزتو اهلل ـ السيوطي انتهى إليو السند من الكالم، قال اضتافظ

 والسَّنُد اإلْخباُر عن طريِق    ***    َمْتٍن كاإلسناِد َلَدى الَفرِيقِ 
نُد    ***    ِمن الكالـِ والحِديُث قيَّدوا. والمتنْ   ما انَتهى إليو السَّ

 يف ألفية السند: ـ رزتو اهلل ـ م مرتضى الزبيديوقال اإلما
ْرِد يُقوـُ المعَنى  وُقْل ألَْلفاِظ الَحِديِث الَمْتنا  *** بها َلدى السَّ

 ادُ ػوالرَّفُع ِللقاِئِل فاإلسنػَاُد  *** وىػكذا َعرَّفػُو النػُّقّ 
َنُد اإلخباُر عن طريِق *** مْتِن، وذا فْرٌؽ على الّتْحقيقِ   .والسَّ

 ىو َمْن لو مَلَكٌة حَتِْمُلو على مالزمة التقوى واظتروءة. العدؿ: الثة()الث
 نظم اضتافظ ابن حجر ـ رزتو اهلل ـ شروط العدل فقال:     

 العدؿ من شرطو المروءة واإلسػ *ػالـ والعقل والبلوغ َمَعا
 ػهد فحرية تضف تَػبَػعا. * ى يشػتفجانب الفسَق راويًا وم

 وقال الشيخ شعيب: 
 عدُؿ َمن يْجتنُب الكبائرا   *    ويَتقي في الغالب الصغائراوال
، ويرجع إذل معرفتها ق بأخالق أىلك وزمالئكىي التخلّ  وءة:والمرُ 

 . قال بعضهم:إذل الُعرف، وىو خيتلف باختالف البلدان واألشخاص
 مررُت على المروءة وىي تْبكي  ***   فقلُت عالـَ تَنتِحُب الفتاة  

 أبكي وأىلي     ***  جميعاً ُدوف خلِق اهلل ماُتوا قالْت كيف ال
ن يروي اضتديث كما شتعو، والضبط ؤىل الراوي أِلَ كة تُ : ملَ الضبط )الرابعة(
: وىو أن يُثبت ما شتعو حبيث يتمّكن من استحضاره ضبط صدر نوعان:

:  وىو ِصيانُتو لديو مند شتع فيو وصححو إذل أن وضبط كتابمىت شاء. 
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 . يُؤدَي منو
حبيث يكون كل من رجالو  ،: ما َسِلم إسناده من سقوط راٍو فيووالمتصل

 شتع ذلك اظتروي من شيخو.
 أو أكثر عدداً. : ما خيالف فيو الراوي الثقة من ىو أرجح منووالشاذ
 اد.: ما بو وصف خفي يقدح يف صحة اضتديث يظهر لألئمة النقّ  والُمعلّ 

قـال: كـان  :حـديث ابـن عمـر مثال اضتـديث الصـحيح لذاتـو  )الخامسة(
يـأمر اظتـؤذن إذا كانـت ليلــة بـاردة ذات ريـح، يقـول:) أال صــلوا  رسـول اهلل 
قــال: قــال رســول  ومثــال الصــحيح لغــًنه حــديث أيب ىريــرة ، يف الرحــال( 

ويف   :) لــوال أن أشــق علــى أمــب ألمــر م بالســواك عنــد كــل صــالة(. اهلل 
ورين بالصــدق ، لكــن دل يكــن مــن مــن اظتشــهوىــو  اضتــديث ػتمــد بــن علقمــة

 فحديثو حسن. أىل اإلتقان
 الفقهية بقسميو واجب يف األصول حكم العمل بالصحيح )السادسة(

 وال يسع اظتسلم ترك العمل ِبما، وىذا باتفاق العلماء. ،والفروع
 اْشَتَهَرتْ  ال كالّصحيحِ  ِرَجالُهُ **َو)الَحَسُن( الَمْعُروُف ُطْرقاً وَغَدتْ 

 وينقسم اضتديث اضتسن إذل قسمٌن: حسن لذاتو، وحسن لغًنه. )األولى(
: ىـو مـا اتصـل سـنده بنقـل العـدل الـذي خـّف ضـبطو عـن الحسػن لذاتػوـ ٔ
 معال.و إذل منتهاه،وال يكون شاذاً وال مثل
ــ ٕ : ىــو مــا يف إســناده مســتور دل تتحقــق أىليتــو، غــًن أنــو دل الحسػػن لغيػػرهـ

وال يُنســب إذل تهمـاً بالكـذب، يـو، وال مُ يكـن مغفـاًل وال كثـًن اطتطـأ فيمــا يرو 
   شاىد.ع أو دبتابق آخر، وتقوى مفس  

يوافق تعريف الناظم للحسن تعريف اإلمام اطتطايب فقال: )اضتسن  )الثانية(
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 أنو اعرت  عليو بأن التعريف ليس فيو رف ؼترجو واشتهر رجالو..( إاّل ما عُ 
ال  ) :د الناظم قولودتييز اضتسن من الصحيح وال من الضعيف، لذا زا

( أي: أصبحت رجالو مشهورة اشتهارًا دون اشتهار لصحيح اشتهرتكا
رف ؼترجو عن رجال الصحيح، ويبقى أيضًا التعريف منتقد فإن الضعيف عُ 

الضعفاء واشتهر رجالو بذلك، فلذا قال ابن رتاعة: يَرُِد على ىذا اضتد: 
 ضعيف ُعرف ؼترجو واشتهر رجالو بالضعف. 

رك الشيخ عبد الستار أبو غدة على الناظم عدم دتييزه اضتسن من وقد استد
 الصحيح فقال: 

 والحسن الخفيف ضبطاً إذا غدت *** رجالو ال كالصحيح اشتهرت.
مثال اضتديث اضتسن لذاتو : حديث عبد اهلل بن عمرو أن النيب  )الثالثة(
  ،وأن يتحّلق :)هنى أن تناشد األشعار يف اظتسجد، وعن البيع والشراء فيو

الناس يوم اصتمعة قبل الصالة (، ومثال اضتسن لغًنه: حديث ابن عمر 
الظهر يف السفر ركعتٌن وبعدىا  رضي اهلل عنهما قال:صليت مع النيب 

 ليلى عن ابن أيب هركعتٌن( . قال الرتمذي : ىذا حديث حسن، وقد روا
والسفر: يف اضتضر  : صليت مع النيب عطية ونافع عن ابن عمر... قال

معو يف السفر  وبعدىا ركعتٌن، وصليتُ  معو يف اضتضر الظهر أربعاً  فصليتُ 
طأة، قال اج بن أرْ واضتديث يف إسناده اضتجّ ،الظهر ركعتٌن وبعدىا ركعتٌن..(

ة بن سعد وفيو عطيّ اضتافظ ابن حجر:)صدوق كثًن اطتطأ والتدليس(،
وكان شيعيًا مدلساً  ،قال عنو ابن حجر أيضاً: )صدوق خيطئ كثًناً  ،العويف

ودل يُتهم واحد منهما بالكذب فلم ينزال عن االعتبار، فلّما  ،من الثالثة(
 اعتضد ما روياه من وجو آخر حّسن الرتمذي حديثهما.
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حكـم اضتـديث اضتسـن لذاتـو كالصـحيح يف االحتجـاج بـو وإن كـان  )الرابعة(
ن لغــًنه حجــة  دونــو يف القــوة، وعتــذا أدرجتــو طائفــة يف نــوع الصــحيح، واضتســ

م عمل بو يف األحكام الشرعية، لكن لو عارضو حسـن لذاتـو قُـكالصحيح يُ  د 
 اضتسن لذاتو.

 َقْصر ** َفْهَو )الضعٌُف( وهَو أْقَساماً ُكُثرْ  وُكلُّ ما َعْن ُرتبِة الُحْسنِ 
: ىـو مـا فقـد بعـض شـروط القبـول، أو مـا فقـد الحديث الضػعيف )األولى(

 صفة أو صفات القبول.
اضتديث الضعيف لو أقسام كثًنة أوصلها بعضهم إذل ثالذتائة  انية()الث
وديكن أن تندرج أقسام اضتديث الضعيف حسب أسباب دى وذتانٌن، وإح

، منها اثنٌن -رزتو اهلل  -ضعف اضتديث إذل ثالثة أقسام، ذكر ابن حجر 
 وىي:  وزدُت الثالث

 الضعف بسبب السقط يف السند. .ٔ

 لة الراوي أو ضبطو.الضعف بسبب الطعن يف عدا .ٕ

 الضعف بسبب الشذوذ أو العلة. .ٖ

فالسقط قد يكون يف أول اإلسناد أو آخره أو أثنائو، وقد يكون 
اً  ق واظترسل واظتنقطع واظتعضل، وقد يكون السقط خفيّ ظاىرًا كما ىو يف اظتعلّ 

 كما ىو اضتال يف اظتدلس واظترسل اطتفي.
ها تتعلق بالعدالة : ستسة من الراوي لو عشرة أسباب يوالطعن ف

 وستسة تتعلق بالضبط .
: الكذب، واال ام بالكذب، فهي أقساـ الطعن في العدالةأما  

 والفسق، والبدعة، واصتهالة.
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: فحش الغلط، والغفلة، والوىم، فهي أقساـ الطعن في الضبطوأما 
 واظتخالفة للثقات، وسوء اضتفظ .

مانع من صـحة  ، فإن الشذوذوأما الضعف بسبب الشذوذ أو العلة
اضتديث ولو كان راويو ثقـة. وأمـا العلـة فـال يصـح اضتـديث حـىت يكـون خاليـاً 

 .ة كاإلدراج واإلقالب واالضطراباد اظتهرَ ركها النقّ دْ من العلل والب يُ 
:) إن  قال: قال النيب  : وعن أنس مثاؿ الحديث الضعيف )الثالثة(

كتب اهلل لو بقراء ا   ومن قرأ يس~،وقلب القرآن يس~ ،قلباً  لكل شيءٍ 
قراءة القرآن عشر مرات(، قال العجلوين يف كشف اطتفاء: )رواه الدارمي 

ألن فيو ىارون بن ػتمد ال :قال الرتمذي: غريب، قيل .والرتمذي عن أنس
وىو يعمل بو يف الفضائل ( ،وحديث ،وأجيب بأن غايتو أنو ضعيف ،عرفيُ 

فريضة وعّلم الناس اطتًن كان :)من أّدى ال قال: قال رسول اهلل  أنس 
 (.فضلو على اجملاىد العابد كفضلي على أدناكم رجالً 

 جامع بيان يف قال ابن عبد الرب ـ رزتو اهلل ـ بعد روايتو اضتديث السابق
اد بن عبد اهلل بن عبد )ىذا اضتديث ضعيف، ألن أبا معمر عبّ : ٗٛ/ٔالعلم

م بجماعتهم يتساىلوف وأىل العل ،وىو مرتوك اضتديث ،الصمد انفرد بو
 .  (في الفضائل فيروونها عن كٍل وإنما يتشددوف في أحاديث األحكاـ

 يعمل بالضعيف يف األحكام: الحكم العمل بالحديث الضعيف )الرابعة( 
ومن باب أوذل يف العقائد، نعم يعمل بو احتياطًا يف األحكام عند عدم 

الحديث بل وغًنه:)وجود اضتديث الصحيح، وقد قال اإلمام أزتد بن حن
(،ومراده بالضعيف أي: اصطالحًا وىو الضعيف أحبُّ إلينا من الرأي

وليس اضتسن كما زعم ابن تيمية وَمْن سار على  ،اظتعروف عند احملدثٌن
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ـ ٔمنهجو، وجيوز العمل بالضعيف يف فضائل األعمال وحنوىا بشروط وىي: 
ـ أن ٖل عام ـ أن يندرج الضعيف حتت أصٕأن يكون الضعف غًن شديد 

ال يعتقد عند العمل بو ثبوتو، وقد أجاز أئمة اضتديث وغًنىم العمل 
باضتديث الضعيف يف الفضائل والرتغيب والرتىيب وحنوىا بالشروط 

وىو القول الراجح دلياًل وتعلياًل، إْذ ال يرتتب على العمل بو  ،اظتتقدمة
ضعيف وإُنا مفسدة من حتليل أو حترمي، وليس مقطوعًا بكذب اضتديث ال

 ىو غترد احتمال وقد تقّوى ضعفو باندراجو ضمن نصوص الشريعة العامة.
عاً يف )اضتـــديث الضـــعيف وأثـــره يف األحكـــام( دراســـة وّســـمُ  كتابـــاً   وقـــد كتبـــتُ 
طبــع  كتاب العبــادات واظتعـامالت(كتـاب نيــل األوطـار للشـوكاين)تطبيقيـة يف  

 .بدار البصائر دبصر، فمن أراد التوسع فلًنجع إليو
عفاء اظتصـادر اظتخصصـة للُضـ يوجـد اضتـديث الضـعيف غالبـاً يف: )الخامسة(
 ،والضـــعفاء الكبـــًن للبخـــاري ،لكامـــل يف الضـــعفاء البـــن عـــديكا مـــن الـــرواة

الضــعفاء البـــن حبـــان، وكتـــب اطتطيـــب وأيب نعـــيم واصتوزقـــاين وابـــن عســـاكر و 
 قطين.والعلل للدار  ،ب اظتراسيل أليب داؤوداكتو  ،وابن النجار والديلمي

 (الَمْرفوُع( ** وما لَتابٍِع ُهـَو )المْقطــُوعُ ) وما أُضٌَف للنبً

:ىو اضتديث )المرفوع(وىو اظتراد بقول الناظم  الحديث المرفوع )األولى(
قواًل أو فعاًل أو  بعدمها للنيب  نْ الذي أضافو الصحايب أو التابعي أو مَ 

 تقريراً أو صفًة أو ُحكماً.
قول  ومثاؿ الفعلكذا.   قول الراوي: قال النيبُّ  وؿمثاؿ الق )الثانية(

أن يقول الصحايبُّ أُِكَل الّضبُّ  ومثاؿ التقريركذا.   الصحايب فعل النيب 
 قال:) كان النيب  عن الرباء  ومثاؿ الصفة .على مائِدِة النيب 
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 كمومثاؿ الحُ شيئًا أحسن منو(.  ة زتراء ما رأيتُ لّ و يف حُ مربُوعاً، وقد رأيتُ 
 ة كذا. نّ ينا عن كذا أو يقول من السُ قول الصحايب أُِمرنا بكذا أو هنُ 

علق، يدخل في المرفوع )الثالثة(
ُ
عَضل واظت

ُ
نقطع واظت

ُ
: اظتتصل واظترَسل واظت

 اظتوقوف واظتقطوع. :وخرج عنو
 حكم اظترفوع قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً. )الرابعة(

ونو من و ما ُأضيف إذل التابعي أو من دُ ى الحديث المقطوع: )الخامسة(
 قول أو فعل.
مثال اظتقطوع من القول:قول سعيد بن اظتسيب: ال تصغروا لفظة  )السادسة(

حف وال لفظة اظتسجد، ما كان هلل تعاذل فهو عظيم حسن جليل. اظتصْ 
على صالتو  لُ بِ قْ بينو وبٌن أىلو، ويُـ  رتَ ومثال الفعل: كان مسروق يُرخي السِ 

 نياىم.يهم ودُ وخُيل  
تج بو يف األحكام الشرعية، ألنو  ال حيُ  حكم الحديث المقطوع )السابعة(

جدت قرينة الرفع فيكون  إذا وُ إاّل  كالم أحد اظتسلمٌن، وال يلزم األخذ بو
 مرفوعاً أو قرينة الوقف فيكون موقوفاً.  

عن  األحاديث اظتقطوعات قال اطتطيب يف جامعو: إنو يلزم كتابة )الثامنة(
عن مذاىبهم، قال  شذّ والنظر فيها ليتخًّن من أقواعتم، وال يُ التابعٌن، 

السخاوي : السّيما وىي أحد ما يعتضد بو اظترسل، وردبا يتضح ِبا اظتعىن 
 احملتمل من اظترفوع.

ف ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، غالباً يف مصنّ  يوجد اضتديث اظتقطوع(تاسعة)ال
، ويوجد فيها أيضاً وابن اظتنذر ابن أيب حامتسًن ابن جرير الطربي و اوتف

 اضتديث اظتوقوف.
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بـِنْ  )َو)الُمْسَندُ  ٌَ ِصلُ اإلسناِد ِمْن ** َراوٌِه حتَّى الُمْصطفى وْلم   الُمتَّ

. فكل  : ىو ما اتصل سنده مرفوعاً إذل النيب الحديث المسند )األولى(
فوع منقطعاً أو معضالً ُمسند مرفوع وليس كل مرفوع ُمسنداً، إذ قد يكون اظتر 

أو معلقاً خبالف اظتسند، فال بد فيو من شرطٌن: الرفع واالتصال.ومعىن قول 
 الناظم:)ودل ينب( أي: ودل ينقطع.

حدثنا َىاُروُن بن َسِعيٍد  قال ابن ماجو يف سننو :: مثاؿ المسند )الثانية(
بد الرزتن بن زَْيِد بن َأْسَلَم اأْلَْيِليُّ أبو َجْعَفٍر ثنا عبد اللَِّو بن َوْىٍب أخربين ع

َر  :)قال  أَنَّ َرُسوَل اللَّوِ  عن َسْهِل بن َسْعدٍ  عن أيب َحازِمٍ  ِإنَّ ىذا اطْتَيـْ
َفطُوََب ِلَعْبٍد َجَعَلُو اهلل ِمْفَتاًحا لِْلَخًْنِ ِمْغاَلقًا  ،َخزَاِئُن َولِِتْلَك اطْتَزَاِئِن َمَفاتِيحُ 

فكل راٍو شتع من  (َجَعَلُو اهلل ِمْفَتاًحا َللشَّر  ِمْغاَلًقا لِْلَخًْنِ  َوَوْيٌل ِلَعْبدٍ  ،لِلشَّر  
 .مرفوع شيخو اضتديث، فاضتديث مسند

 قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً. حكم المسند )الثالثة(
تَِّصل ** إْسَناُدهُ للُمْصَطفى وَما ٌَ  (َفـ)الُمتَّصــِلْ  بَِسْمِع ُكلِّ َراٍو 

يث اظتتصل ويقال لو اضتديث اظتوصول واظتؤتصل وىو: الذي اضتد )األولى(
ن فوقو حىت ينتهي إذل منتهاه، اّتصل إسناده بسبب شتاع كل رّاٍو من رواتو ؽتّ 

 إذا قـُّيد كقوعتم: متصل طلق على اظترفوع واظتوقوف دون التابعي إال ويُ 
 اإلسناد إذل الزىري.

( أن اظتوقوف ال للمصطفىإسناده يفهم من ظاىر قول الناظم ) )الثانية(
يكون متصاًل وىذا غًن صحيح، ولذا استدرك الشيخ عبد الستار أبو غدة 

 عليو فقال:
 وما بسمِع ُكلِّ راٍو يّتصل *** إسناُده للُمْنتهى فالمّتصل.

بن اَعِن  َماِلك :ظتالك يف اظتوطأ ما جاء مثاؿ المتصل المرفوع ة(لث)الثا
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 أّن رسول اهلل   عن عبد اهلل بن ُعَمرَ ِشَهاٍب عن َسادلِِ بن عبد اهلل
 ما رواه ومثاؿ المتصل الموقوؼ عاً،يى اظتغرب والعشاء باظتزدلفة رتصلّ 

َة َعْشَر لََياٍل يـَْقُصُر الصَّاَلَة  بن ُعَمرَ اأَنَّ عن نافع  يف اظتوطأ مالك أََقاَم دبَكَّ
 .َصالَتِوِ ِإالَّ أَْن ُيَصل يَـَها مع اإِلَماِم فَـُيَصل يَها بِ 

 حكم اظتتصل: الصحُة أو اضُتسُن أو الضعُف . (رابعة)ال
 أَما وهللا أْنبأنًِ الفــَتى ُمَسْلَسلٌ( قُلْ َما َعلَى َوْصٍف أَتى ** ِمْثلُ )

َثنٌِِه قائِ ـكَذاَك قَ  َثنِ ـبَ  أوْ    **   ماً ــْد َحدَّ ـــــَماـْعَد أْن َحدَّ  ً َتَبسَّ

أتى بو ُرواتو حديث ىو  التتابع،واصطالحاً::لغة الحديث المسلسل)األولى(
 حالة واحدة.على وصٍف واحد أي:تتابع رجال اإلسناد على صفٍة أو 

وينقسم اضتديث اظتسلسل من حيث وصف الّرواة إذل ثالثة أقسام:  )الثانية(
ظتعاذ  مثل: قولو  )القولّية فقط(قوليو فقط وفعلّيو فقط وقولية وفعلية معاً 

:اللهم َأِعنِّي على ِذْكِرَؾ  :ني أحبك فقل دبر كل صالة) يا معاذ إ
 :قول كل من الرواة ظتن يرويوبفإنو مسلسل ( ، َوُشْكِرَؾ َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ 

كحديث أيب ىريرة شّبك بيدّي   )والفعلية فقط( .فقل إذل آخره ،وأنا أحبك
اضتديث فقد  ) خلق اهلُل األرَض يـو السبت (وقال: أبو القاسم 

)والقولية والفعلية  .سلسل بتشبيك كل واحد من رواتو بيِد من رواه عنوت
 كحديث أنس  معًا(

  ًال يجد العبد حالوة اإليماف حتى يؤمن مرفوعا (:
على ضتيِتِو مع  وقبض رسول اهلل  :قال بالقدر خيره وشره وُحلِوه وُمرِّه(

 .بالقدر( :)آمنتُ قولو 
م اضتديث اظتتصل صحة وضعفاً، حك الحديث المسلسل ُحكمو )الثالثة(

فيو صفات القبول، قال اضتافظ الذىيب يف اظتوقظة: )وعاّمة  تويقبل إذا توفر 
اظتسلسالت واىية، وأكثرىا باطلة لكذب روا ا، وأقواىا اظتسلسل بقراءة 
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سلسل بالدمشقٌن، واظتسلسل باظتصريٌن، واظتسلسل 
ُ
سورة الصف، واظت

 باحملّمدين إذل ابن شهاب(.
الت الكـربى ، سَ لْ فات يف األحاديث اظتسلسلة: اظتسَ من أشهر اظتؤل (الرابعة)

ي ة، حملمـــد عبـــد البـــاقلَ َســـسلْ ة يف األحاديـــث اظتلَ َســـلْ للســـيوطي، واظتناىـــل السّ 
 يويب.األ

 َثالثْه ** )َمْشهوٌر( َمْرِويُّ َفْوَق ما َثالَثهْ  زٌٌز( َمرِويُّ اثَنٌِن أوْ عَ )
تعريف الذي ال يرويو أقل من اثنٌن، ىذا  : ىولحديث العزيزا )األولى(

صل العزيز عن اظتشهور بل اضتافظ ابن حجر لكن ابن الصالح دل يفْ 
ه اثنان أو ثالثة. وِبذا فو: بأنو ما رواجعلهما مشرتكٌن فيما رواه الثالثة، فعرّ 

 أخذ الناظم.
رجح اظتتأخرون من احملدثٌن رأي اضتافظ ابن حجر، فلذا قال  ) الثانية(

 يف نظم النخبة: ـ رزتو اهلل ـ العالمة عبد الرزتن بن عبيد اهلل السقاف
 قد ظهر. إف جاء من فوؽ طريقين اْشتهر*** أو منهما فهو عزيزٌ 

 يف نظم النخبة أيضاً: ـ ـ رزتو اهلل وقاؿ الشَُّمنِّي
 ومالو من الرواة أكثر *** من راويين فهو المشَتهر.

 واستدرك الشيخ عبد الستار أبوغدة على الناظم فقال:   
 عزيُز مروي اثنين يا بّحاثة *** مشهوُر مروي عن الثالثة.   

 أن رسول اهلل  حديث الصحيحٌن عن أنس  مثاؿ العزيز: )الثالثة(
ن أحدكم حتى أكوف أحّب إليو من نفسو ومالو وولده ) ال يؤمقال:

( رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن عبد والناس أجمعين
 العزيز إشتاعيل بن ُعَلّيو وعبد الوارث ورواه عن ُكلٍّ رتاعة.
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 الصحة أو اضُتسن أو الضعف. حكم العزيز )الرابعة(
رق ػتصورة بأكثر من اثنٌن ودل : وىو مالو طالحديث المشهور )الخامسة(

قوا بٌن اظتشهور وشتّاه رتاعة من الفقهاء اظتستفيض فلم يفرّ  ،يبلغ َحدَّ الّتواتر
 واظتستفيض.
َهم ذلك أّن )السادسة ( عّرف الناظم اظتشهور: دبا رواه رتع فوق ثالثة. وأفـْ

ظتعّول ، وىو خالف اظتعّول عليو، والذي عليو ا ما رواُه الثالثُة ليس مشهوراً 
 أن اظتشهور: ما رواه ثالثة فأكثر كما تقدم.

وىو  ومثالووىو صحيح،  :)إنما األعماؿ بالنيات(حديث مثالو  ()السابعة
وىو ضعيف ومثالو ،  )طلب العلم فريضة على كل مسلم(:حسن

 )االُذناف من الرأس(.
 الصحة أو اضتسن أو الضعف. حكم المشهور )الثامنة(

للمشهور وىو ليس على اصطالح أىل اضتديث،  ىناك اصطالح (التاسعة)
وىو ما يشتهر على األلسنة من غًن اعتبار شرط، فقد يكون لو أصل وقد 
يكون ال أصل عتن، وجيري على ألسن الفقهاء واحملدثٌن واألصوليٌن، والنحاة 

كتب كثًنه ت يف ىذه األحاديث اظتشتهرة  لفأُ قد و ، واألدباء واألطباء والعامة
اظتقاصد اضتسنة يف األحاديث اظتشتهرة كمها من أمهها: اهنا وحُ واعتنت ببي

زيل اإللباس عّما اشتهر من كشف اطتفاء ومُ و  ،على األلسنة للسخاوي
 .وىو من أوسعها ،األحاديث على ألسنة الناس للعجلوين

ٌَِجْب  ** َجمٌ ُمَحالٌ َجْمُعُهْم َعلَى الَكِذبْ   َوُمَتواتٌِر َرَوى َكَما 
 اطترب إذل ثالثة أقسام:  نسََّم احملدثون واألصوليو ق )األولى(

  وىو اظتتواتر.عٌّن : أن يكون للخرب طرق غًن ػتصورة بعدد مُ القسم األوؿ
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ى يف ، وىو مـا يسـمّ : أن يكون للخرب طرق ػتصورة بعدد معٌّن القسم الثاني
االصـطالح باآلحـاد، فـإن كـان العـدد اظتعـٌن فـوق االثنـٌن فهـو اظتشــهور، وإن  

  لو طريقان فقط فهو العزيز.العدد اظتعٌّن  كان
: أن يكون اطترب تنحصر روايتو بطريق واحد وىـو الغريـب وقـد القسم الثالث

ـــب أو الفـــرد  ـــز، والغري ـــى تســـمية: اظتشـــهور، والعزي اصـــطلح أىـــل اضتـــديث عل
 باآلحاد.
ــابع المتػػواتر )الثانيػػة( ــواتر اصــطالحاً ىــو: مــا رواه عــدد كثــًن و  ،لغــة: التت اظتت

لت العادة تواطؤىم أو توافقهم على الكذب عـن مـثلهم مـن االبتـداء إذل أحا
 االنتهاء وكان مستند انتهائهم اضِتس وأفاد العلم.

 ٔػرتع ىذا التعريف أربعة شروط ليكون اضتديث متواترًا وىي:  )الثالثة(
تعدد الطرق ويعرب عنو بأن يرويو عدد كثًن، وال يدخل العدد حتت الضبط 

أن تكون الطرق أو الرواة حبيث حتيل العادة تواطؤىم على  ػٕعلى الصحيح 
رواية مثل ىذا العدد الكثًن عن مثلهم من االبتداء إذل االنتهاء،  ػٖالكذب 

س  ُمستندًا انتهاؤه إذل اضتِ ربأن يكون ذلك اطت ػٗوىذا معىن يف كل طبقاتو 
 من مشاىدة أو شتاع فإن ما ال يكون كذلك جيوز دخول الغلط فيو.

 لفظي ومعنوي.  :إذل قسمٌن مها ( ينقسم اطترب اظتتواتر)الرابعة
 ومعناه. مثل حديث :) من كذب عليَّ  ىو ما تواتر لفظو المتواتر اللفظي:

 معتمداً فليتبوأ مقعده من النار ( رواه بضعة وسبعون صحابياً . 
: أحاديث رفع ىو ما تواتر معناه دون لفظة، مثل والمتواتر المعنوي:

 ين يف الدعاء .اليد
اطترب اظتتواتر يفيد العلم القطعي باتفاق، فيجب تصديقو واألخذ  )الخامسة(
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 بو يف األحكام وأصول الدين.
: األزىــــار اظتتنــــاثرة يف مػػػػن المؤلفػػػػات فػػػػي الحػػػػديث المتػػػػواتر (سادسػػػػة)ال

 مرتـــب علـــى األبـــواب. وقطـــف األزىـــار وىـــو ،األخبـــار اظتتـــواترة : للســـيوطي 
م اظتتنـاثر مـن اضتـديث ونظـ ،وىو تلخيص للكتاب السـابق للسيوطي أيضاً . 

 حملمد بن جعفر الكتاين .اظتتواتر : 
ـــرة  بينمـــا قـــرر ابـــن الصـــالح أن اظتتـــواتر نـــادر (السػػػابعة) أثبـــت ابـــن حجـــر كث

ق بعــض أىــل العلــم بــٌن قــول اضتــافظٌن ابــن الصــالح وابــن وقــد وفّــ ،هوجــود
اللفظي، وما قصـده ابـن حجـر ه ابن الصالح ىو اظتتواتر دَ حجر، بأن ما قصَ 
 .وىذا ىو الواقع ،ىو اظتتواتر اظتعنوي

ٌَُسـمْ  َمَعْنَعٌن( َكَعن)   َسعٌٍد َعْن َكَرْم ** )َوُمبَهٌم( َما فٌِه َراٍو ْلم 
: ىو اضتديث الذي روي بلفظ عن من غًن عنعنْ الحديث المُ  )األولى(
 ن عن فالن.حدثنا فال :حديث واإلخبار والسماع كقول الراويبيان للتّ 
قول الرّاوي حدثنا فالن أّن المؤّنن وىو دل يذكر الناظم اضتديث )الثانية(

أنو اظتروي بأّن اظتشّددة، وىو مثل عن يف اللقاء واجملالسة  :فالنًا قال، أي
 والسماع مع السالمة من التدليس.

نو عِ سالمة معنْ )األوؿ(  االتصال بشرطٌن: عنعنْ حكم الحديث المُ  )الثالثة(
ثبوت مالقاتِِو لَِمن روى عنو بعن عند  )والشرط الثاني(عن التدليس. 

واكتفى مسلم عن الشرط الثاين بثبوت كوهنما يف عصٍر واحد،  ،البخاري
 :يف ألفيتو اضتافظ العراقي ـ رزتو اهلل ـقال  .ومثلو اضتديث اظتؤّنن
 .ملِ عُ  ءواللقاسة راويو م *** من دلْ لِ عنعن سَ ل مُ وصححوا وصْ 

: ىو اضتديث الذي فيو رَاٍو دَل يُذكر اشتو بل أِبَِم ( الحديث الُمْبهملرابعة)ا
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ولم وقول الناظم ) وأُخفي سواء كان رجاًل أو امرأة يف اظتنت أو اإلسناد.
 ( أي: دل يذكر اشتو.سميُ 

  أّن امرأًة سألت النيب حديث: عائشة )الخامسة( )مثالو في المتن(
 .كما يف بعض الروايات َأشْتَاُء بِْنُت َشَكلٍ  :وىي ،عن غسلها يف اضتيض
 ما إذا قيل حدثين سفيان عن رجل. )ومثالو في اإلسناد(

َهم )السادسة( الضعف أي: إذا كان يف السند ودل نعلمو، لعدم  حكم الُمبػْ
 وُروِدِه يف طريٍق آخر، أما يف اظتنت فال يضر، وفائدة معرفتو زوال اصتهالة.

َهماف يف ( صــنّ السػػابعة) ُــبـْ
مــنهم: عبــد الغــين بــن عــدد مــن العلمــاء  وبيانــو ظت

ــــب البغــــداديســــعيد اظتصــــري،  ــــاب اظتســــتفاد مــــن ، واطتطي ومــــن أشــــهرىا كت
 بهمات اظتنت واإلسناد، لورل الدين أزتد العراقي.مُ 

هُ َذاَك الِذي َقْد )َنــــَزال وُكلُّ   (َما َقلَّت ِرَجالُُه )َعال( ** وِضدُّ
: وىو اضتديث الذي قّلت رجالو من جهة العدد يالحديث العال )األولى(

بالنسبة إذل سند آخر  ي عاليًا لقربو من النيب بالنسبة إذل سند آخر، وشتُّ 
 يَرِد بو ذلك اضتديث بعينو بعدد كثًن.

ـ القرب من رسول ٔوللحديث العارل ستسة أقسام وىي باختصار:  )الثانية(
بعده  رَ أئمة اضتديث وإن كثُـ  ـ القرب من إمام منٕبإسناد صحيح  اهلل 

ـ ٗـ العلو بالنسبة إذل رواية أحد الكتب الستة أو غًنىا من اظتعتمدة ٖالعدد 
 ـ الُعّلو بتقدم السماع.٘العلو بتقدم وفاة الراوي 

ة مضى عليها السلف، نّ اظ أن طلب األسانيد العالية سُ نّص اضتفّ  )الثالثة(
 .ـ رزتهم اهلل ـ اكم وابن الصالحن ذكر ذلك اإلمام أزتد بن حنبل واضتؽتّ و 

: ىو الذي كثر عدد رجالو بالنسبة إذل سند آخر الحديث النازؿ )الرابعة(
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 يرُِد بو ذلك اضتديث بعدد أقل.
وىي ضد أقسام العارل وىي  وللحديث النازؿ أقساـ )الخامسة(
ـ كثرة ٕوىو نزول مسافة مطلق  ـ كثرة الوسائط إذل النيب ٔباختصار: 

ـ نزول ٖط إذل إمام من أئمة اضتديث وىو نزول مسافة نسبب. الوسائ
ر ـ تأخّ ٗ طريق الكتب الستة عن اإلسناد من طريقها. ًناإلسناد من غ

 ـ تأخر السماع ومها نزول صفة.٘الوفاة. 
أما  ،استحب العلماء طلب األسانيد العالية لكن عن الثقات )السادسة(

 :ـ رزتو اهلل ـ فيلْ السِ  اظتعىن قال ذاعتو  ،افرح ِبعن الضعفاء اظترتوكٌن فال يُ 
 قادالنّ  معلْ  أرباب عند**  رجاؿ ربقُ  الحديث سنحَ  ليس

 اإلسناد صحةُ  واإلتقاف ** الحفظ يولأُ  بين الحديث لوعُ  بل
 .رادالمُ  أقصى فذاؾ نموفاغتَ  **   حديثٍ  في عاتمجا ما وإذا       

َُفضَّلِ  واضتافظ أب لاوق
 :رزتو اهلل ـ ـ اضَتَسِن بُن اظت

 اتضعفينَ سْ والمُ  اؿِ هّ الجُ  عن يالعال من خيرٌ *اينَ دلِ األعْ  قاتالثِ  عن بالنزوؿِ  الروايةَ  فإ
 الصحة أو اضتسن أو الضعف. حكم الحديث العالي والنازؿ )السابعة(

( أفرد بعض العلماء أجزاء حديثية أطلقوا عليها: الُثالثيات، وذكروا الثامنة)
ثالثة أشخاص فقط،  ف والرسول فيها بٌن اظتصنّ فيها األحاديث الب 

فمنها: ُثالثيات البخاري البن حجر العسقالين، وُثالثيات أزتد بن حنبل 
 للسَّفَّاريين. 

 ُزكـِنْ  (وَما أَضْفَتُه إلى األْصَحاِب ِمْن ** َقْوٍل وفْعٍل فْهَو )َمْوقُوفٌ 
قول أو  ما ُأضيف إذل الصحايب من : ىوالحديث الموقوؼ )األولى(

( أي: زُِكنْ فعل. ىذا إذا دل توجد قرينة على أن فيهما حكم الرفع، ومعىن )
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 ُعلم.
دل يزد الناظم يف تعريف اظتوقوف )أو تقرير( وسكت عن تقريرىم  )الثانية(

كابن الصالح يف اظتقدمة ويف تقريرىم وسكو م عّما يفعل حبضر م 
لصحايب عما يعمل تفصيل، قال اضتافظ ابن حجر يف النكت: إن سكت ا

أو يقال حبضر م فال ينكرونو واضتكم فيو أنو إذا نقل يف مثل ذلك حضور 
، وإن  ـ من باب اإلرتاع السكويتـ أي:  رتاعنقاًل لإلفيكون أىل اإلرتاع 

فإن خال عن سبب مانع من السكوت واإلنكار  نقاًل لإلرتاع كنيدل 
 فحكمو حكم اظتوقوف.

 حىت الفقو كل تفقو ال إنك:  ل أبو الدرداء قا )مثاؿ القوؿ( (الثالثة)
وتر يُ  عن نافع قال: كان ابن عمر )ومثاؿ الفعل( ،وىاً وجُ  للقرآن ترى

 على راحلتو.
الصحة أو اضتسن أو الضعف حبسب  حكم الحديث الموقوؼ )الرابعة(

توفر شروط قبول اضتديث أو عدمها، فإن صح فهل حيتج بو؟ للفقهاء 
الشافعية أن قول الصحايب ليس حجة، ىذا إذا دل  خالف واظتشهور عند

يكن فيو قرينة على رفعو، وحيتج باظتوقوف أكثر الفقهاء، وال خيفى أن أئمة 
 .يف الغالب أقواعتم ناء دل خيرجوا يف آرائهم عالفقه
َحابًُّ َسَقْط ** وقُلْ )َغرٌٌب( ما)  َرَوى َراٍو َفقـَطْ  َوُمْرسلٌ( ِمنُه الصَّ

سواء كان  : ىو ما رفعو التابعي إذل النيب ديث المرسلالح )األولى(
التابعي كبًنًا أو صغًناً. ىذا التعريف الذي رجحو أكثر احملدثٌن وىو 

مرسل: بأنو ما سقط من إسناده الصحايب للالصحيح، وتعريف الناظم 
وغًن دقيق، قال السيوطي: دل يصّوب قول من قال اظترسل: ما سقط  نتقدٌ مُ 
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رد. وقد استدرك الشيخ أن الساقط صحايب دل يُ  فَ رِ إذ لو عُ  منو الصحايب
 عبد الستار أبوغدة على الناظم ذلك فقال:

 )مرسل( من فوؽ تابع سقط *** وقل غريب ما روى راٍو فقط
لى واظترسل عند الفقهاء واألصوليٌن وغًنىم ىو: ما انقطع سنده ع )الثانية(

 ديث من رواية الثقات.ما دام اضت أي وجو حصل االنقطاع يف السند
 يف منظومتو يف اظتصطلح: الفيروز آباديقال اإلمام 

 ومرسٌل ما قاؿ فيو الّتابع  *** قاؿ رسوؿ اهلل ىذا الشائع
 بع *** والفقهاُء عمّموا فافهْم وعِ وبعضهم خصَّ ِكبار التُّ 

نهى  :) أّف رسوؿ اهلل : عن سعيد ابن اظتسّيبمثاؿ المرسل )الثالثة(
 .(بالحيواف للحمعن بيع ا
من أنواع اظتراسيل اظترسل اطتفي وىو: اضتديث الذي صدر من راٍو  )الرابعة(

دل س فقد شتع من 
ُ
معاصر دل يلق من حّدث عنو لكن بينو واسطة، وأما اظت

 إذا دل يدركو فهذا اإلرسال اظتطلق.أحاديث غًن الب دلَّسها عليو. و شيخو 
حيتج بو رتهور احملدثٌن وسبب أنو ضعيف ال  حكم المرسل )الخامسة(

رده كما قال اضتافظ ابن حجر ىو اصتهل حبال احملذوف، ألنو حُيتمل أن 
يكون صحابيِّا، وحيتمل أن يكون تابعيِّا ، وعلى الثاين: حُيتمل أن يكون 
ضعيًفا ، وحيتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاين: حُيتمل أن يكون زتل عن 

ابعي آخر ، وعلى الثاين: فيعود صحايب، وحيتمل أن يكون زتل عن ت
االحتمال السابق، ويتعدد إما بالتجويز العقلي؛ فإذل ما الهناية لو، وإما 
باالستقراء إذل ستة أو سبعة : وىو أكثر ما ُوِجَد من رواية بعض التابعٌن 
عن بعض ، وأما الفقهاء فأكثرىم حيتج بو، ومنهم: اإلمام أبو حنيفة واإلمام 
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روط أربعة ثالثة في الراوي بشد، واإلمام الشافعي مالك واإلمام أزت
 رِسل(، وواحد في المروي )الحديث المرَسل( وىي:)المُ 

ـ إذا شّتى من أرسل عنو شّتى ٕأن يكون اظترسل من كبار التابعٌن  ـٔ
ـ أن يتقّوى اضتديث اظترسل ٗاظ اظتأمونون دل خيالفوه فّ ـ إذا شاركو اضتٖثقة 

ـ أو أن يروى من ٕـ أن يروى مسندًا من وجو آخر ٔبأحد اظتقويات اآلتية:
ـ أو يفب دبقتضاه أكثر أىل ٗأن يوافق قول صحايب  ـ أوٖوجو آخر مرساًل 

 وقد العلم. 
ُ
 رسل فقال:نظم بعضهم ُمقويات اظت

 وحيُث ُمرسل الكباِر ُمْنتِصر *** ِبَما َوعى فبالُقبوِؿ ُمْشَتهر
 األكثروف مّمن ُعلما كقوِؿ َصاحٍب، وفعلو، وَما *** يقوؿُ 

 اإلسناُد، واإلرساُؿ،والقياُس *** واالنػتشاُر عمٌل أساس.
اضتنبلي وْجو التوفيق بٌن قول الفقهاء  ابن رجبذكر اضتافظ  )السادسة(

بتصحيح اظترسل، وقول اظتتأخرين من أىل اضتديث بتضعيفو، فقال:واعلم أنو 
الباب: فإن اضتفاظ إُنا  ال تنايف بٌن كالم اضتفاظ وكالم الفقهاء يف ىذا

يريدون صحة اضتديث اظتعٌن إذا كان مرساًل، وىو ليس بصحيح على 
. وأما الفقهاء  هم، النقطاعو وعدم اتصال إسناده إذل النيب تطريق

عضد ذلك اظترسل فمرادىم صحة ذلك اظتعىن الذي دل عليو اضتديث. فإذا أَ 
ا دل عليو، فاحتج بو مع ما قرائن تدل على أن لو أصاًل َقِوَي الظن بصحة م

بو من القرائن. وىذا ىو التحقيق يف االحتجاج باظترسل عند األئمة:   احتفَّ 
كالشافعي وأزتد، وغًنمها، مع أن يف كالم الشافعي ما يقتضي صحة 

: مرسالت ابن اظتسيب صحاح، ووقع بن حنبل أزتد قالاظترسل حينئٍذ. 
 مثلو يف كالم ابن اظتديين وغًنه.
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وأحكامو وأمثلتو: اظتراسيل  أشهر اظتؤلفات يف اضتديث اظترسلمن  (عةالساب)
 ئي.  حصيل ألحكام اظتراسيل للعاّل أليب داود والبن أيب حامت، وجامع التّ 

: ىـــو اضتـــديث الـــذي يتفـــرد بروايتـــو شـــخص واحـــد يف أي الغريػػػب (الثامنػػػة)
الوحيــد  موضــع وقــع التفــرد بــو مــن الســند. وشتــي غريبــاً، ألنــو حينئــٍذ كالغريــب

 الذي ال أىل عنده، أو لبعده عن مرتبة الشهرة فضاًل عن التواتر.
 ينقسم الغريب بالنسبة ظتوضع التفرد إذل قسمٌن:  (تاسعة)ال
وىـو مـا كانـت الغرابـة يف أصـل السـند، وىـو طرفـو الـذي  الفرد المطلق: .ٔ

ـــو الصـــحايب، فـــإذا تفـــرد الـــراوي عـــن الصـــحايب بروايـــة اضتـــديث، فإنـــو  في
ــو احملــدثون الغريــب ســنداً ومتنــاً. يســمى غري ــاً غرابــة مطلقــة، ويطلــق علي ب

ــو تفــرّ  وعــن ىبتــو(، عــن بيــع الــوالء مثالــو حــديث:)هنى رســول اهلل  د ب
 .دينار عن ابن عمر نعبد اهلل ب

وىـو أن تكـون الغرابـة يف أثنـاء السـند، كـأن يرويـو الـراوي  الفرد النسػبي: .ٕ
يتـــو شـــخص معـــٌن، وىـــذا عـــن الصـــحايب أكثـــر مـــن واحـــد، مث يتفـــرد بروا

يطلق عليو اسم الغريب سنداً ال متناً ، مثالـو حـديث مالـك عـن الزىـري 
.فردخل مكة وعلى رأسو اظتغْ  أن النيب  عن أنس 

 

ابن حجر: الغريب والفرد مرتادفان لغًة واصطالحاً،  ظقال اضتاف (عاشرة)ال
و؟ ِقّلتِ ما من حيث كثرة االستعمال و إال أن أىل االصطالح غايروا بينه

فالفرد أكثر ما يُطلقونو على الفرد اظتطلق، والغريب أكثر ما يطلقونو على 
الفرد النسيب، وىذا من حيث إطالق االسم عليهما، وأما ِمن حيث 
استعماعتم الفعل اظتشتق فال يفرقون، فيقولون يف اظتطلق والنسيب تفرد بو 

 فالن، وأغرب بو فالن.
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د يكون الغريب صحيحاً وحسناً وضعيفاً ق  حكم الغريب: الحادية عشر()
علـى حســب صــفات قبــول اضتــديث وتوفرىــا أو فقــدىا، إال أن الغالــب علــى 

 الغريب أن يكون ضعيفاً.
قال اضتافظ السيوطي يف األلفية موضحاً حكم الغريـب وكـذا اظتشـهور 

 والعزيز:
 ***     بصحٍة  وضْعٍف    يتَِّسمْ   ػقسػم    لمػا   ػػػوكٌل   يػن

َم الفْرُد إلى غريِب. الغاِلُب الضَّعُف على الغريب  ***  و     وُقسِّ
ئب مالك أي: الب دل يذكرىا من اظتؤلفات يف الغريب: غرا ية عشر(ثان)ال

ويف الفرد: كتاب السنن  للدار قطين، وغرائب شعبة، البن مْنده. طأه،يف مو 
واألفراد،  أليب داود السجستاين،، نة منها أىل بلدةالب تفرد بكل سُ 

 للدارقطين.
ُدقُّ لَْفُظُه فً اْلَفْهمِ  ٌَ ِث َسمِّ    **   َوَما  ٌْ ِب لِْلَحِد ٌْ  َفبِاْلَغِر

األول يكون يف أن اضتديث  الفرؽ بين الحديث الغريب وغريب )األولى(
 السند وقد يكون يف السند واظتنت، والثاين ال يكون إال يف اظتنت فقط.

يد، واصطالحاً: ىو ما وقع يف منت اضتديث من والغريب يف اللغة ، ىو البع 
 لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماعتا.

بأىل اضتديث ، لكن اطتو  فيو  وىو فن مهم جداً ، يـَْقبُح جهلو )الثانية(
 صعب ، فليتَحرَّ خائضو ، وليتق اهلل أن يـُْقِدَم على تفسًن كالم نبيو 

 ت .فيو أشد التثبّ  توندبجرد الظنون ، وكان السلف يتثبّ 
َصلِّ يف صالة اظتريض: )  مثل حديث ِعْمرَاَن بن ُحَصٌْن  ) الثالثة (

، وقد َفسَّر قائمًا، فاف لم تستطع فقاعدًا، فإف لم تستطع فعلى َجْنٍب (
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) على َجْنِبو األدين :ولفظو قوَلُو )على َجْنٍب( رواية أخرى عن َعلّي 
 مستقبل الِقْبلة بوجهة (.

: غريب اضتديث، أليب عبيد القاسم بن  أشهر المصنفات فيو ) الرابعة (
َسالَّم، والنهاية يف غريب اضتديث واألثر، البن األثًن ، وىو من  أجود كتب 

 الغريب ، والدر النَِّثًن للسيوطي ، وىو تلخيص للنهاية.
ٌَتَِّصلْ بَِحاٍل ** إْسَناُدهُ   ـــــَالِ ُمْنَقِطُع( األْوص( وكلُّ َما ْلم 

ما سقط من رواتِِو رَاٍو واِحٍد قبل الصحايب  : ىوالحديث المنقطع )األولى(
يف اظتوضع الواحد ِمن أي موضع كان، وإن تعددت اظتواضع حبيث ال يزيد 

لكن  عند اظتتأخرين الساقط يف ُكلٍّ منها على واحد. ىذا التعريف الراجح
ناده على أّي وجو كان الناظم عّرف اظتنقطع بأنو : الذي دل يتصل إس

انقطاعو، سواء أول اإلسناد أو وسطو أو آخره، فيدخل يف اظتنقطع: اظترسل 
 من اظتتقدمٌن، واظتعضل واظتعلق، وِبذا قال بو رتاعة من احملدثٌن وغًنىم

( رتع وصل، وىو األوصاؿ) :اظتشهور عند احملدثٌن األول. ومعىن ولكنّ 
 صل.أصل اظتفْ 
الف اظتقطوع فإنو من صفات اظتنت، خب صفات اإلسناداظتنقطع من  )الثانية(

اً أو صحيحاً أو حسنيكون إال ضعيفاً، وأما اظتقطوع فقد يكون  واظتنقطع ال
 د يكون اظتقطوع منقطعاً، فبينهما عموم وخصوص.ضعيفاً، إاّل أنو ق

ق عن اسحإعبد الرزاق عن الثوري عن أيب  ما رواه مثاؿ المنقطع )الثالثة(
 ،مرفوعًا :) إْن وليتموىا أبا بكر فقوي أمٌن(ذيفة ع عن حُ يْ ثيُ زيد بن 

سقط من بٌن  (شريك) :فقد سقط من ىذا اإلسناد رجل من وسطو وىو
ق مباشرة اسحإالثوري وأيب اسحق، إذ أن الثوري دل يسمع اضتديث من أيب 
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 ق. اسحإوإُنا شتعو من شريك، وشريك شتعو من أيب 
 ضعيف، للجهل حبال الراوي الساقط.أنو  حكم المنقطع )الرابعة(

ضلة وكذا اظترسلة يف: كتاب ع( توجد األحاديث اظتنقطعة واظتالخامسة)
 السنن لسعيد بن منصور، وكتب ابن أيب الدنيا وغًنىا.

اقُِط ِمْنُه اْثَنانِ )  وَما أتى )ُمَدلَّساً( َنوعــــَانِ  ** والُمْعَضلُ( السَّ
ٌِخ وأنْ  ل اإلْسقاُط للشَّ مْن َفْوَقُه بعــــَْن وأنْ   **   األوَّ ْنقُلَ مَّ ٌَ 

ٌُْسقُِطهُ  اِن ال  ْنعــــَِرفْ  والثَّ ٌَ ِصْف ** أْوَصاَفُه بما بِه ال  ٌَ  لكْن 

اضتديث الساقط من سنده اثنان فأكثر  : ىوالحديث المعضل )األولى(
 مع التوارل.
ف مــن جيتمــع اظتعضــل مــع اظتعلــق يف صــورة واحــدة وىــي : إذا ُحــذ )الثانيػػة(

مبدأ إسناده راويـان متواليـان . فهـو معضـل ومعلـق يف آن واحـد . ويفارقـو يف 
ــان ، فهــو معضــل ٔصــورتٌن :  ــان متوالي ــ إذا ُحــذف مــن وســط اإلســناد راوي ـ

ــ إذا حـذف مـن مبـدأ اإلسـناد راو فقـط ، فهـو معلـق ولـيس ٕوليس دبعلـق . 
 دبعضل .
أن احملـدث الـذي حـدَّث بـو : فكـ ـ رزتو اهلل ـ قال اضتافظ السخاوي )الثالثة(

أعضلو ، حيث ضيق اجملال على من يؤديو إليو، وحال بينو وبٌن معرفـة رواتـو 
د عليـــو اضتـــال، ويكـــون ذاك اضتـــديث معضـــاًل لـــو؛  بالتعـــديل أو اصتـــرح، وشـــدَّ

 إلعضال الراوي لو ، ىذا حتقيقو لغة ، وبيان استعارتو.
ـ رزتو اهلل تعاذل ـ يف اظتوطأ ما رواه اإلمام مالك  )الرابعة( )مثاؿ المعّضل(

) للمملوؾ طعامو قال: أّن رسول اهلل  أنو قال: بلغين عن أيب ىريرة 
فإن مالكًا وصلو وكسوتو بالمعروؼ وال يكلَُّف من العمل إال ما يطيق(، 

خارج اظتوطأ عن ػتمد بن عجالن عن أبيو عن أيب ىريرة فَعَرْفنا بذلك 
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 سقوط اثنٌن منو.
مـــن  : ىــو حـــديث ضــعيف ، وىــو أســـوأ حــاالً م المعضػػػلحكػػ )الخامسػػة(

 ، لكثرة احملذوفٌن من اإلسناد . اظترسل واظتنقطع
بفــتح الــالم اظتشــّددة، والتــدليس لغــًة: كــتم العيــب يف  ) السادسػػة( )ُمدلَّسػػًا(

لِس بالتحريك وىو: اختالط الظـالم بـالنور،  اظتبيع وحنوه، وىو مأخوذ من الدَّ
 كهما يف اطتفاء. شتي اضتديث بذلك الشرتا 

: ىــو اضتـــديث الــذي َأْوَىــَم فيـــو الــراوي غـــًن  الحػػديث المػػػدلس )السػػابعة(
 اضتقيقة.
تدليس اإلسناد  )القسم األوؿ(قسمٌن  أنواع التدليسأشهر  )الثامنة(

اسَم شيخو ويرتقي إذل شيخ شيخو أو َمن فوقو ؽتّن  وىو: أن ُيسقط الراوي
بلفٍظ ال يقتضي اتصااًل، لئال يكون   ىو معاصر لذلك الراوي فُيسِنُد  ذلك

كذبًا كقولو: عن فالن، ومثلو أّن فالناً، ومثلهما قال: فالن. فإن دل يعاصر 
وإُنا  ى تدليساً على اظتشهوراظتدّلس أي: فاعل التدليس اظتروي عنو فال يسمّ 

، وأما إذا روى عّمن عاصره ودل يُعرف لو شتاٌع منو فهو اظترَسل يسّمى منقطعاً 
 . فياطت

بسنده إذل على بن َحْشَرم قال : قال لنا ابن عيينة  مثالو :ما أخرجو اضتاكم
شتعو من  ن: عن الزىري ـ فقبل لو: شتعتو من الزىري ؟ فقال : ال ، وال ؽتّ 

ففي ىذا اظتثال أسقط  عبدالرزاق عن َمْعَمر عن الزىري. ، حدثين عنالزىري
  الزىري .ٌنابُن ُعيينة اثنٌن بينو وب

ـــدليس الشـــيوخ وىـــو: أن يســـّمي  قسػػػم الثػػػاني مػػػن قسػػػمي التػػػدليس()ال ت
نيـة أو شيخو الذي شتـع منـو بغـًن اشتـو اظتعـروف أو يصـفو دبـا دل يشـتهر مـن كُ 
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صّعب على غـًنه الطريـق. مثالـو : يُ إذل بلد أو قبيلة، ألجل أن  ةلقب أو ِنسب
عبــداهلل ، اء :حــدثنا عبــداهلل بــن أيب رّ قــول أيب بكــر بــن غتاىــد أحــد أئمــة الُقــ

 أبا بكر بن أيب داود السجستاين . :يريد بو
:الناظم قال ولو : ـ رزتو اهلل ـ حسن المشاطقال العالمة )التاسعة(   

عرؼيُ  ال بو بما أوصافو*   يصف لكن يسقطو لم والثاني   
 .لغة عرفيُ  ال عرفنْ يَـ  ال :فإنّ  ،صواباً  لكان

و العلمــــاء وم، ذّمــــ: بكــــل أحوالــــو مكــــروه مــــذم حكػػػػم التػػػػدليس )العاشػػػػرة(
س فهــل تقبــل فالصــحيح إن صــرح بالســماع قُبلــت واحملــدثون. أمــا روايــة اظتــدل  

صـرح بالسـماع ل حديثو . وإن دل يُ بِ روايتو ، أي إن قال " شتعت" أو حنوىا قُ 
وقيل: تُـرد روايـة حديثو. إن قال " عن " وحنوىا دل يقبل  :دل تقبل روايتو، أي

سماع، ألن التدليس نفسو جرح ،  قال اإلمام عبـد  الس مطلقاً وإن بٌّن اظتدل  
دل س : 

ُ
 اهلل بن اظتبارك يذم اظت

 دلََّس للّناِس أحاديثُو  *** واهلل ال يَػْقبُل تْدليسًا.
اقُِط  َنْد ** راٍو َفَقْط أْو زائٌد ِمَن اْلَعَددْ ف)ُمَعلَُّق( السَّ  ً َبْدِء السَّ

ه راو فأكثر على ما ُحذف من مبدأ إسناد:المعلق  )األولى (
 .التوارل

قول البخاري: وقال مالك  مثاؿ ما حذؼ من أولو واحد() )الثانية(
ــــرة  ــــيب  عــــن الزىــــري عــــن أيب ســــلمة عــــن أيب ىري :)ال  عــــن الن

)ومثػاؿ فإن البخـاري بينـو وبـٌن مالـك واحـد.  تفاضلوا بين األنبياء (
قالـــــت عائشـــــة  :قـــــول البخـــــاري مػػػػػا حػػػػػذؼ منػػػػػو غيػػػػػر الصػػػػػحابي(

 وىو عند مسلم. ،يذكر اهلل على كل أحوالو( النبي :)كاف 
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 صــحيح البخــاري فيــو تفصــيل:  إن أتــى يف ) الثالثػػة ( حكػػم المعلػػق
بصيغة اصتزم فلو حكم الصحيح كقولو: قال، وروى، فـدّل ذلـك علـى 
أنـــو ثبـــت إســـناده عنـــده وإُنـــا حذفـــو لغـــرٍ  مـــن األغـــرا ، وإن كـــان 

كــــون صــــحيحاً أو حســـــناً أو بصــــيغِة دتــــريٍض كــــًُنوى ويُــــذَكر، فقــــد ي
ضعيفاً. وأّما يف غًن صـحيح البخـاري فمـردود، للجهـل حبـال السـاقط 

 .ما دل يُعَرف من وجٍو آخر
ٌَخالِفُ  ( و)الَمْقلوُب( قِْسَماِن َتال وَما  اذُّ  ثِقٌة فٌِه الَمال ** فـ)الشَّ

 ــــْمُ قِســ نٍ ـوَقْلُب إْسَناٍد لمت  ُم ** ـإْبَدالُ راٍو ما بَِراٍو قِسْ   
( ُهَو الَمْلفُْوظُ      اذُّ هُ )الشَّ  َوَما َرَواهُ األْرَجُح )اْلَمْحفُوُظ( ** َوِضدُّ

أومـن ىـو  ما رواه الثقة ؼتالفـاً ظتـا رواه الثقـات : ىوالحديث الشاذ )األولى(
بزيادٍة أو نقٍص، ويقابـل الشـاذ احملفـوظ، فالشـاذ اظتشـرتط انتفـاؤه يف  أوثق منو

يكون شاذاً. ومعىن قـول النـاظم  . وإذا أمكن اصتمع الحد اضتديث الصحيح
أي: اصتماعة الثقات، وإُنا يُقال للجماعة مال، ألهنم ديلئون القلوب  ال(المَ )

 ىيبة واجملالس أِبة.
ما رواه أبو داود وغًنه من حديث عبد  )مثاؿ الشذوذ في المتن( )الثانية(

:) إذا صّلى مرفوعاً  الواحد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب ىريرة 
فإن احملفوظ روايتو من فعل النيب  أحدكم الفجَر فليضطجع على يمينو( ،

  .ي السند(ف)ومثاؿ الشذوذ ال من قول وانفرد عبد الواحد ِبذا اللفظ 
توفي على عهد  أف رجالً ):جوسَ ما رواه زتّاد بن زيد عن عمرو عن عوْ 

فإن احملفوظ فيو ما رواه  ،(ولم يدع وارثًا إاّل مولًى ىو أعتقو النبي 
الرتمذي والنسائي وابن ماجو من طريق ابن عيينو عن عمرو عن عوسجة 

 . عن مواله ابن عباس
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ويقابل الشاذَّ : احملفوُظ وىو:  ما رواه األوثق ؼتالفاً لرواية الثقة.وقد  )الثالثة(
 صرح بو صاحب الزوائد. 

حكمـو القبـول، الشـتمالو الضـعف خبـالف احملفـوظ ف حكم الشاذ) الرابعة (
 على ِصفة مقتضية للرتجيح ككثرة عدد أو قّوِة حفٍظ أو ضبٍط.

ــو شــيئاً الحػػديث المقلػػوب )الخامسػػة( : ىــو اضتــديث الــذي أبــدل فيــو راوي
 بآخر يف السند أو اظتنت، سهواً أو عمداً.

ـــوب الســـند،  ينقسػػػم المقلػػػوب )السادسػػػة( إذل قســـمٌن رئيســـيٌن مهـــا: مقل
 ومقلوب اظتنت. 

 قع اإلبدال يف سنده ، ولو صورتان.وىو ما و  ػ مقلوب السند :ٔ
م الـراوي ويــؤخر يف اسـم أحــد الـرواة واســم أبيـو ، كحــديث  -ٔ أن يـَُقـدَّ

  .فًنويو الراوي عن  ُمرَّة بن كعب ) كعب بن ُمرَّة (مروي عن 
أن يـُْبِدل الراوي شخصاً بآخر بقصد اإلغراب : كحديث مشـهور  -ٕ

  .علو الراوي عن  نافع فيج ) سادل (عن 
( وىـذا مثالـو : زَتَّاُد بن َعْمٍرو النَِّصـييبُّ وؽّتن كان يفعل ذلك من الرواة )

ن أيب صـــــاحل عــــن أيب ىريـــــرة عــــن األعمـــــش عــــ النَِّصـــــييبُّ حــــديث رواه زتــــاد 
فهـذا حـديث  ،) إذا لقيتم اظتشركٌن يف طريق فـال تبـدءوىم بالسـالم (مرفوعاً:

جعلو عن األعمش ، وإُنا ىو معروف عن سهيل بن مقلوب ، قلبو زتاد ، ف
 أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة . ىكذا أخرجو مسلم يف صحيحو. 
  .وىذا النوع من القلب ىو الذي يُْطَلق على راويو أنو يسرق اضتديث

 : وىو ما وقع اإلبدال يف متنو، ولو صورتان أيضاً: ػ  مقلوب المتنٕ
م الراوي ويؤخ -ٔ  ر يف بعض منت اضتديث أن يـَُقدَّ
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ومثالــو : حــديث أيب ىريــرة عنــد مســلم يف الســبعة الــذين يظلهــم اهلل يف 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم  :)وفيوظلو يوم ال ظل إال ظلو، 

) حـىت ال انقلـب علـى بعـض الـرواة وإُنـا ىـو :فهـذا ؽتـا  ( مشالـوما تنفـق  ديينو
 تعلم مشالو ما تنفق ديينو (. 

جَيعل الراوي منت ىذا اضتديث على إسناد آخر، وجيعل إسـناده أن  -ٕ
ظتــنت آخــر، وذلــك بقصــد االمتحــان وغــًنه. مثالــو : مــا فعــل أىــل بغــداد مــع 
اإلمــام البخــاري ، إذ قلبــوا لــو مائــة حــديث ، وســألوه عنهــا امتحانــاً ضتفظــو ، 

 فَردَّىا على ما كانت عليو قبل القلب ، ودل خيطئ يف واحد منها.
أنو ال جيوز إال لقصد االختبار يف اضتفظ مث يرجع  حكم القلب بعة()السا

اظتقلوب إذل ما كان عليو، كما وقع لإلمام البخاري ظتّا قلب أىل بغداد 
أسانيد مائة حديث فرد كل منت إذل إسناده، وإذا فعل ذلك بقصد الغرابة 

 على الناس فهو حرام.
َث      ٌْ ِخ َحَصلْ َو)االْعتِباُر( َبْحُثَك اْلَحِد ٌْ اِوْي َولِْلشَّ  َهلْ ** َشاَرَكُه الرَّ

ُكْن فً اللَّْفِظ َسمِّ )َتابَِعا( ** أْو ِشْبِهِه َ)َشاِهداً( جا َنافعا ٌَ  َفإْن 
اصطالحاً: ىو تتبع طرق حديث انفرد بروايتو راٍو  االْعِتَبار ()األولى 

التوصل إليهما، ليعرف ىل شاركو يف روايتو غًنُه أو ال. فاالعتبار ىو ىيئة 
ىو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاىد، وليس االعتبار قسيم  :أي

 للتابع والشاىد.
اصطالحًا وىي: أن يوافق راوي اضتديث على  المتابعات تعريف) الثانية( 

ما رواه راٍو آخر من طريق الصحايب نفسو، فإن وافقو يف الرواية عن شيخو 
افقو يف الرواية عن شيخ شيخو وما فوقو شتيت يت متابعة تامة، وإن و شتُّ 

 متابعة قاصرة.
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رتع شاىد، والشاىد: ىو اضتديث الذي يوافق حديثاً  )الثالثة( الشواىد
 آخر يف اللفظ واظتعىن أو يف اظتعىن فقط من رواية صحايب آخر. 

من خالل تعريف التابع والشاىد )الرابعة( الفرؽ بين التابع والشاىد:
اختالف صحايبُّ اضتديث، ففي التابع  :فرقًا بينهما وىو يتضح أن ىناك

وخصَّ قوم  حد الصحايب ويف الشاىد خيتل، وىذا ما عليو اصتمهور.يتّ 
اظتتابعة دبا حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحايب أم ال، والشاىد 

ي متابع، دبا حصل باظتعىن كذلك، فإن جاء اضتديث من وجو آخر بلفظو شتُّ 
دبعناه شتي شاىد سواء احتد الصحايب أم اختلف، وِبذا قال  ءجاوإن 

طلق اظتتابعة على الشاىد وبالعكس، واألمر وقد تُ  الناظم صاحب الزوائد.
 سهل، ألن اظتقصود ىو تقوية اضتديث الفرد، وىي حاصلة بكل منهما.

لشاىد باظتتابعة التامة واظتتابعة القاصرة وا افظ ابن حجرَمثََّل اضت )الخامسة(
 حبديث وىو: 

اهلل بن دينار عن ابن عمر أن  ما رواه الشافعي يف األم  عن مالك عن عبد
) الشهر تسع وعشرون ، فال تصوموا حىت تروا اعتالل ، قال : رسول اهلل 

وال تفطروا حىت تروه فان ُغمَّ عليكم فأكملوا الِعدَّة ثالثٌن (، فهذا اضتديث 
ن فإ ،د بو عن مالك ، فعُّدوه يف غرائبوي تفرّ ِبذا اللفظ ظن قوم أن الشافع

أصحاب مالك رووه عنو ِبذا اإلسناد ، وبلفظ : ) فان ُغم   عليكم فاقدروا 
 :وشاىداً  للشافعي متابعة تامة،ومتابعة قاصرةلو(، لكن بعد االعتبار وجدنا 

يب عن فما رواه البخاري عن عبداهلل بن َمْسَلَمة الَقْعنَ   أما المتابعة التامة:
عليكم فأكملوا العدة ثالثٌن ( ،  ن ُغمَّ إ) ف:مالك باإلسناد نفسو ، وفيو

: فما رواه ابن خزدية من طريق عاصم بن ػتمد عن  وأما المتابعة القاصرة
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لوا ثالثٌن (، ) فكمّ :بلفظ  أبيو ػتمد بن زيد عن جده عبداهلل ابن عمر
 حنٌن عن ابن عباس فما رواه النسائي من رواية ػتمد بن  وأما الشاىد:

 عليكم العدة ثالثٌن (. مّ ن غُ إقال، وفيو: )ف عن النيب 

ْدَتُه بثَِقِة ** أْو ْجمٍع أوْ  ٌَّ  َقِصر على رواٌــــةِ  َو)الَفَرُد( ما َق
 د.د بو راويو بأي وجو من وجوه التفرّ :ىو ما تفرّ الحديث الفرد )األولى(
اظتطلق بأن ينفرد بو رَاٍو  الفرد: أولهماينقسم الفرد إذل قسمٌن:  )الثانية(
: الفرد اظتطلق وثانيهما .م يف اضتديث الشاذوىذا تقدّ  عن كل أحد، واحد

ِسيب بكسر اظتوحدة أي: اظتقّيد بالنسبة إذل جهة خاصة، ويسّمى اظتفرد الن  
اظتقّيد بالثقة  القسم األوؿ(:):اظتنسوب إذل جهة خاصة وىذا ثالثة أقسام

كاف يقرأ في األضحى والفطر ب ) ؽ~(   :) أنو مثالو: حديث
مرة بن سعيد  اظتازين عن عبيد اهلل بن من رواية ضَ  رواه مسلم و)اقتربت ((

، ودل يروه أحد من الثقات إاّل ضمرة  عبد اهلل عن أيب واقد الليثي عنو 
وقد ّضعفو اصتمهور.  ،وإُنا قّيد بالثقة لرواية عبد اهلل بن عتيعة لو ،بن سعيد
حديث  )مثالو(ما قّيد ببلد معٌّن كمكة والبصرة والكوفة  الثاني( )القسم

أيب داود عن أيب الوليد الطيالسي عن مهّام عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب 
،  سر(أف نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيّ  :) أمرنا رسوؿ اهلل سعيد قال

 .سواىمتفّرد بذكر األمر فيو أىُل البصرة من أّول اإلسناد إذل آخره عن 
ما روي عن  )مثالو(ما قّيد باقتصاٍر على راٍو واحد معٌّن  )القسم الثالث(

بكر بن وائل من طريق ابن ُعيينة عن وائل اظتذكور عن ابنو بكر عن الزىري 
رواه البخاري ومسلم ة بسويق وتمر(أوَلَم على صفيّ  :)أنو عن أنس 
ل غًن ابن عيينة، ويدخل دل يروه عن بكر غًن وائل ودل يروه عن وائوالرتمذي،
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وحنو  ،فيو قوعتم: تفّرد بو فالن عن فالن، وىو مروي من وجوه عن غًنه
 ذلك من كل ما ال يرويو إال ثقة عن معٌّن.

، ينفرد الفرد يف الصحيح أو بين الفرد والشاذ عمـو وخصوص )الثالثة(
 اضتسن ، وجيتمع الفرد والشاذ فيما إذا كان ىناك ؼتالفة أو بعد ضبط.

إذ تـدخل فيـو أقســام ال تـدخل يف الغريــب  الفػرد أعػػم مػن الغريػػب )الرابعػة(
 . مثل: أفراد البلدان، وأفراد القبائل

 والفرد مرتادفان لغًة واصطالحاً الغريب بأن  ابن حجر م كالموقد تقدّ      
 الغريب. عند اضتديث
 لكان أوذل، ألن احملدثٌن )بلد(( جمعلو قال الناظم بدل ) )الخامسة(

يقولون: تفرد بو أىل بلد كذا ويريدون اصتمع منها. وقول الناظم ) أو قصر 
 على رواية( أي كقولو: دل يروه عن فالن إال فالن.

أو ضعيفًا حسب  حكم الفرد قد يكون صحيحًا أو حسناً  )السادسة(
 اضتديث .قبول شروط 

 ُعـــــِرَفا ِعْنَدُهُم َقدْ  )وَما بِعلٍَّة ُغُموٍض أْو َخَفا ** )ُمَعلَّلٌ 

دح يف صحتو مع ىو اضتديث الذي اُطُِّلَع فيو على علة تقْ  المعلل: )األولى(
( تفسـًن للغمــو ، وعطــف أو خفػػاأن الظـاىر الســالمة منهـا. قــول النــاظم )

 اطتفا على الغمو  تفسًن.
حديث يعلى  مثاؿ وقوع العّلة في اإلسناد أي سلسلة الرجاؿ )الثانية(

 عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمرِفِسيُّ ُعبَـْيٍد الطََّنابن 
ط يعلى يف قولو قال النووي: غلِ  (اضتديث ...)البيعاف بالخيار: عن النيب 
حديث مسلم من طريق  )ومثاؿ وقوع العّلة في المتن(بن دينار.عمرو 
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) أنو حّدثو أنو قال: األوزاعي عن قتادة أنو كتب إليو خيربه عن أنس 
فكانوا يستفتحوف  ،وأبي بكر وعمر وعثماف خلف النبي صليُت 

ال يذكروف بسم اهلل الرحمن الرحيم في أوؿ  ،بالحمد هلل رب العالمين
 قراءة وال في آخرىا(. 
ىذه الزيادة الب فيها عدم البسملة بأّن  ـ رزتو اهلل ـ فقد أعلَّ الشافعيُّ 

فتاح باضتمد هلل رب واتفقوا على االست، سبعة أو ذتانية خالفوا يف ذلك
 ،فكأّن بعض رواتِِو َفِهَم من االستفتاح باضتمد هلل نفي البسملة ،العاظتٌن

 فصرّح دبا فهمو فصار النفي حينئٍذ مرفوعاً.
ـــو ىـــو رتـــع طـــرق اضتـــديث، والنظـــر يف اخـــتالف  )الثالثػػػة( الطريـــق إذل معرفت

 ظتعلولة. رواتو، واظتوازنة بٌن ضبطهم وإتقاهنم، مث اضتكم على الرواية ا
ِل الَفـــنِّ ) ** وُذو اْختِالِف سَنٍد أو َمْتنٍ  ٌْ  ُمْضطرٌب( ِعْنَد أه

واحد أو أكثر  ل راوٍ بَ روى من قِ : بأنو اضتديث الذي يُ المضطرب( )األولى
ح بينها وال ديكن اصتمع. قال العالمة عبد رجّ على أوجو ؼتتلفة متساوية ال مُ 

  طلعة األنوار: يفـ رزتو اهلل ـ  الشنقيطياهلل العلوي 
 جٍُّح ُعِرؼْ فَصاِعداً ُدوَف تَػرَ    ما ِفيِو رَاٍو َيْخَتِلْف        ُمْضَطِربٌ 

 وُىو ُمؤِذٌف بَضْعِف ما اضطُِرْب         ِفيو ِمن إْسناْد وَمْتٍن فاْجَتِنْب.   

 ،وأخواتها( :) شيبتني ىودحديث )الثانية( )مثاؿ االضطراب في السند(
قيل: عن الرباء، ، و ةعلى أيب إسحاق فقيل: عنو وعن ِعكرمفإنو اختلف فيو 

 )ومثاؿ االضطراب في المتن(وقيل غًن ذلك. وقيل: عن األحوص 
)إّف في عن الزكاة فقال:  قالت: سئل النيب  حديث فاطمة بنت قيس

ريك عن أيب زتزة من رواية شُ  ىكذا رواه الرتمذي ،سوى الزكاة( الماؿ حقاً 
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)ليس في الماؿ مة، ورواه ابن ماجو ِمن ىذا الوجو:عن الشعيب عن فاط
لتوفيق بٌن الروايتٌن ، ومع ىذا فقد حاول بعض العلماء احق سوى الزكاة(

وأن اظتراد باضتق اظتثبت يف الرواية األوذل ىو اظتستحب، وأن اضتق اظتنفي يف 
وذل الرواية الثانية ىو الوجوب، ويتأيد ىذا اصتمع بورود زيادة يف الرواية األ

ڤ     ٹ  ٹٿ  ٿ    چ وفيها: مث تال قول اهلل تعاذل: ٹ  ٹ  

 اآلية.  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
: أمثلة االضطراب يف اظتنت أقل أن يوجد  السخاويقال اضتافظ  )الثالثة(

 مثال سادل لو.
 ،االضطراُب يف اضتديث موِجب لضعفو  لعدم ضبط رواتو أو راويو )الرابعة(
فيحكم للحديث بالصحة، وال  ل وأبيو وكان ثَِقةكان يف اسم رجنعم إذا  

يضر االختالف فيما ذكر مع تسميتو مضطرباً ويف الصحيحٌن أحاديث من 
ذلك، وعتذا قال أىل اضتديث: قد يدخل القلب والشذوذ واالضطراب يف 

 .قسم الصحيح واضتسن
قرِتب يف بيان اظتضطرب،  ( من اظتؤلفات يف اضتديث اظتضطرب:الخامسة)

ُ
اظت

 للحافظ ابن حجر.
ٌر فً أْلَفاِظ    **    َمْتٍن أِو اْسَناٍد لََدى اْلُحفَّاظِ  ٌْ  وإْن َبَدا َتْغٌِ
َفا( ه )اْلُمَحرَّ َفا(  **  َوإن بَشْكِل سمِّ  َفإْن بَنقِط سّمه )اْلُمَصحَّ

أو التصحيف على اظتصحف واحملرف معاً  يُطلق الُمَصحَّف ) األولى(
 يفذلك فالتصحيف يُعّرف بأنو: حتويل الكلمة  فيجب التنّبو لذلك. وعلى

 اضتديث من اعتيئة اظتتعارفة إذل غًنىا.
تبع الناظم يف الزوائد اضتافظ ابن حجر فقّسم التصحيف إذل   )الثانية(

َُصحَّف:  وىو ما كان التغيًن فيو بالنسبة إذل نـَْقط اضتروف 
قسمٌن ومها: اظت
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(  الَعوَّاـ ابن ُمَراِجمبة عن  )مع بقاء صورة اطَتط. ومثالو : حديث شع
َُحرَّف: وىو ما  و .  ( الَعوَّاـ بن ُمزاحمصحفُو ابن َمِعٌن فقال : عن ) 

اظت
كان التغيًن فيو بالنسبة إذل َشْكل اضتروف مع بقاء صورة اطتط.ومثالو 

فو كثًن من صحّ اضتَِلِق قبل الصالة يف اصتمعة( عن حديث:)هني النيب 
لق(، حىت قال اإلمام اطتطايب :قال رل بعض مشاخينا: دل )اضتَْ هو احملدثٌن ورو 

 أحلق رأسي قبل الصالة حنواً من أربعٌن سنة بعدما شتعت ىذا اضتديث!!
من الراوي نادراً، فانو ال يقدح يف ضبطو، ألنو  التصحيف إذا صدر )الثالثة(

دح ر ذلك منو فإنو يقا إذا كثُ ال يسلم من اطتطأ والتصحيف القليل أحد. أمّ 
 . اإلتقاننو ليس من أىل ىذا أيف ضبطو، ويدل على ضعفو و 

حّذر األئمة من أخذ اضتديث عن الكتب والصُُّحف ، وعدم تلقيو  )الرابعة(
( أي: ال يٍ الوا :) ال يؤخذ اضتديث من َصَحفعن الشيوخ واظتدرسٌن وق

 ن أخذه من الصحف ، وقد أجاد من قال:يؤخذ عمّ 
 افهة ** يكن عن الزيِغ والتحريِف في حرـِ من يأخذ العلم عن شيٍخ ُمش

 ومن يكن آخذًا للعلِم عن ُصحٍف** فعلمُو عند أىل العلِم كالعػدـِ 
للدارقطين وىو  ،: التصحيفأشهر المصنفات في المَصحَّف )الخامسة(

وتصحيفات احملدثٌن، أليب  ، للخطايب ،من أحسنها. وإصالح خطأ احملدثٌن
 أزتد العسكري.

َصلَتْ  اُت( فً الحدٌِث ماَو)الُمْدَرج َواِة اتَّ  أَتْت ** ِمْن َبْعِض ألفاِظ الرُّ
:كالٌم  في المتن المدرجالمدرج قسماف في المتن واإلسناد:  ()األولى

ويكون يف أول اضتديث ويف أثنائو  ،يُذكر من الرواة مع اضتديث يُوِىُم أنّو منو
، ولو صور سنادهىو ما ُغًّن سياق إ :والمدرج في االسناد ويف آخره.
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   ذكرىا ابن حجر.
أسبغوا )حديث أيب ىريرة: )مثاؿ المدرج في أوؿ الحديث(  )الثانية(
(. فأسبغوا الوضوَء من قول أيب ىريرة ويٌل لألعقاب من النار الوضوء

( أي: وسطو )مثاؿ المدرج في أثناء الحديثوالباقي من اضتديث. 
:) من مس يقول  حديث ُبسره بنت صفوان قالت: شتعُت رسول اهلل

فقولو: أو أُنثييو أو رفغيو ُمدرٌج من كالم  فليتوضأ(. أو أُنثييو أو رُفغيوذكره 
)مثاؿ المدرج في آخر فغ: بضم الراء وفتحها أصل الفخذين. عروة والرُ 
  يف تعليم النيب  وىو الغالب واألكثر حديث ابن مسعود الحديث(

فقد قضيَت صالتك إف  ،شهد:) إذا قلَت ىذا التالتشهد يف الصالة
، فأدرج الراوي يف آخر شئَت أف تقـو فقم وإف شئَت أف تقعد فاقعد(

في  مثاؿ المدرج)اضتديث قولو: فإذا قلَت ىذا التشهد إذل آخره .
)فإذا كانت لك مائتا درىم وحال عليها اضتول :حديث علي  (اإلسناد

صم بن َضُمرَة ففيها ستسة دراىم..(، رواه جرير بن حازم من طريق عا
د حجرير أ رواه موقوفاً، فأدرج واضتارث األعور مرفوعاً. مع أن عاصماً 
 .وأدرجها مع رواية اضتارث اإلسنادين يف اآلخر وجعلو مرفوعاً عنهما

بإرتـــاع العلمـــاء مـــن احملـــدثٌن والفقهـــاء وغـــًنىم ،  اإلدراج حػػػراـ( ) الثالثػػػة
 ؽتنــوع ، ولــذلك فعلــو نــو غــًنإويســتثين مــن ذلــك مــا كــان لتفســًن غريــب ، ف

 )كػاف النبػي :حـديث الزىـري عـن عائشـةو الزىري وغًنه من األئمـة . 
: )وىـو ،فزيـادة)وىػو التعبػد الليػالي ذوات العػدد( (يتحّنث فػي غػار حػراء

 .الزىري أدرجو مدرج يف اضتديث ألجل التفسًن) التعبد...اخل
ٌج( َفاْعرِ  وَما َروى كلُّ   ْفُه َحّقًا واْنَتخــِهْ َقِرٌٍن عْن أخْه ** )ُمَدبَّ
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 : أن يروي القرينان كل واحد منهما عن اآلخر.  الحديث المدبج )األولى(
مأخوذ من  :جومعىن القرينان: اظتتقاربون يف السن واإلسناد. ومعىن اظتدبّ 
  ديباجب الوجو أي: جانَِبيِو ومها اطتّداِن لتساويهما وتقابلهما.

 ه يف رواية األقران، فإنو نوع حسن.( أي: اقصدوانْـَتخــِوْ وقولو: )
رواية القرين عن القرين قسمان: )األول( اظتدبج وىو: أن يروَي كل  (الثانية)

منهما عن اآلخر. )والثاين( غًن اظتدبج وىو:أن يروَي أحد القرينٌن عن 
اآلخر، وال يروي اآلخر عنو، وفائدة معرفة ىذا النوع األمن من ظن الزيادة 

  يقع يف اطتطأ.يف السند حىت ال
 قال يف طلعة األنوار يف حد اظتدبج:  (الثة)الث

ُقُل القريُن  ***  عن آَخٍر َوَعكُسُو ُمبػينُ       ُمَدبّػٌج ما يَػنػْ
 ***  ونادرًا يُلَغى بآِخٍر فَػَقدْ  َمْن َقْد تَػَقارَبا بسنٍّ وَسَنْد 

 أمثلة اظتدبج كثًنة فمنو: (الرابعة)
ــ يف الصــحابة: يف روايــة ٔ عائشــة عــن أيب ىريــرة، وروايــة أيب ىريــرة عــن ـ
 عائشة 
ـــ يف التــابعٌن: روايــة الزىــري عــن عمــر بــن عبــد العزيــز وروايــة عمــر بــن ٕ

 عبد العزيز عن الزىري. 
 حكم اظتدبج أنو قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً.  (الخامسة) 

هُ فٌما َذَكرْ  فْق( ** وِضدُّ فٌِق لَْفظاً وخطاً )ُمتَّ  (الُمْفتـــِرقْ ( َناُمتَّ

وأشتاء أن تتفق أشتاء الرواة :  تعريف الحديث المتفق والمفترؽ األولى()
، ومن ذلك أن تتفق آبائهم فصاعدا خطا ولفظاً، وختتلف أشخاصهم

( المتفق والمفترؽ )و ،ناىم ، أو أشتاؤىم ونسبتهم ، وحنو ذلكأشتاؤىم وكُ 
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 ىو نوع واحد ال نوعان.
 أن تتفق أشتاؤىم وأشتاء آبائهم خاصة : ة من أمثل ) الثانية(

أن تتفـــق أو وذلـــك كاطتليـــل بـــن أزتـــد، فهـــم ســـتة ، ومـــنهم شـــيخ ســـيبويو . 
 وىـم أربعـة، ،اؤىم وأشتاء آبائهم وأجدادىم :كأزتد بن جعفر بن زتـدانأشت
أبـو  الَقِطْيعِـيُّ اهلل، ويف عصر واحد، أحـدىم:  ن ُيَسمَّى عبدن عمّ و كلهم يرو و 

ــة والنســبة :كــأيب مــا اتأو بكــر.  ــرَاَن اصَتــْوينُّ فــق يف الكني اظتلــك  اثنــان عبــد ِعْم
كحمـاد ، نـاىم  كُ   أوشتاؤىم أن تتفق أأو التابعي وموسى بن سهل البصًني. 

  .ومها اثنان: زتاد بن زيد وزتاد بن سلمة
 اً شخص طو: األْمن ِمْن اللبس، فردبا ُظنَّ األشخاصضبْ  فائدةُ  )الثالثة(
ف ما ىو ضعّ كون أحد اظتشرتكٌْن ثقة واآلخر ضعيًفا، فيُ ، وردبا ياً واحد

 صحيح، أو يصحح ما ىو ضعيف.
هُ )  فُِق الخطِّ َفَقْط ** وِضدُّ  ُمخَتلٌِف( َفاْخَش الَغلَــطْ ) ُمْؤَتلٌِف( ُمتَّ

ىو نوٌع واِحٌد ال نوعان، وحّده: ىو ما اتفَق  )األولى( )مؤتلف مختلف(
 (فاخش قول الناظم)ف الّنقط أو الشكل.َخطًّا ال لفظًا سواء كان الختال

 .هممُ  فإنو فيو الوقوع أي الغلط احذرأي : 
 الثاني )ومثاؿَحّبان وَجّيان  (الّنقط يف الختالفا )الثانية( )مثاؿ األوؿ

 .َعتَّابُ ن ابن ُخضًن وأِسيٌد مكرّباً اب أَُسيد ُمَصّغراً  (الشكل يف الختالفا
حرتاز عن الوقوع يف التّصحيف الذي: ىو من فوائد ىذا النوع اال )الثالثة(

: ومعرفتو من مهّمات ىذا الفن الحافظ ابن حجروقال  ،اطتطأ يف اضتروف
حىت قال علي بن اظتديين: أشد التصحيف ما يقع يف األشتاء، ووّجَهوُ 

 ل عليو وال بعده.بأنو شيء ال يدخلو القياس وال قبلو شيء يدُ  :بعضهم
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النوع اظتّسمى دبختلف اضتديث وىو: أن يكون بٌن ىذا النوع غًن  )الرابعة(
مع  )ال عدوى وال طيَػَرَة(كحديث:  اضتديثٌن تناٍف ظاىرًا فيجمع بينهما

 .(ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوـِ ِفَراَرَؾ ِمَن اأَلَسدِ :) حديث
ا ونُْقطا)ُمْشَتبٌه( ما اَتففَ  ِه ال ابآباءُ  َِق األْسَماُء ** خطَّ ٌْ  ف

وع مركب من النوعٌن قبلو، وتعريف اظتشتبو ىو: أن تتفق ىذا الن )األولى( 
أشتاء الرواة لفظًا وخطاً، وختتلف أشتاء اآلباء لفظًا ال خطاً، كمحمد بن 
َُخر ِمي: بضم اظتيم وفتح اطتاء والرّاء اظتشّددة اظتكسورة، ِنسبة إذل 

عبد اهلل اظت
خَرِمي: بفتح اظتي .ة ببغدادػتلّ 

َ
م وسكون اطتاء ِنسبة إذل وػتمد بن عبد اهلل اظت

ؼترمة بن نوفل أو بالعكس كأن ختتلف أشتاء الرواة نطقاً، وتتفق أشتاء اآلباء 
 .ُعَمُر بُن ُزرَارَةَ و ،  ُزرَارَةَ خطاً ونطقاً كَعْمرو بن 

: تلخيص اظتتشابو يف الرَّسم ، وزتاية ما أشهر المصنفات فيو ) الثانية(
 للخطيب البغدادي .  ، َأشكل منو عن بوادر التصحيف والوىم

َدا ** ِه َراٍو َغَداـَكُر( الَفرُد بـوالُمنْ  )  َفــــرُّ حِملُ التَّ ٌْ  َتْعِدٌلُُه ال 
ُخ اإلَماُم اْبُن َحَجرْ  ٌْ  َوضدُّ ُمْنَكٍر ُهو )اْلَمْعُرْوُف( َقْر ** حقََّقُه الشَّ

 عــرف علمـــاء اضتـــديث اظتنكـــر بتعريفـــات متعـــددة أشـــهرىا تعريفـــان )األولػػػى(
 ومها: 

ىو اضتديث الذي يف إسـناده راو َفُحـَش غلطُـو أو كثـرت غفلتـو أو ظهـر  -ٔ
فسقو . وىذا التعريف ذكره اضتافظ ابن حجر ونسبو لغًنه .ومشي على ىـذا 

 الناظم. التعريف
ىـو مـا رواه الضـعيف ؼتالفـاً ظتـا رواه الثقة.وىـذا التعريـف ىـو الـذي ذكـره  -ٕ

زيادة على التعريف األول وىـي قيـد ؼتالفـة اضتافظ ابن حجر واعتمده ، وفيو 
 يعنػي( )التفردا ، وصار أي غدا الضعيف ظتا رواه الثقة . ومعىن قول الناظم
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صــاحب  ومعــىن قــول .تفػػرده يقبػػل مػػن مبلػػغ والضػػبط ةالعدالػػ مػػن يبلػػغ ال
 ( أي: ثبت.قَـرْ ) الزوائد

ىشام بـن حديث أيب زَُكًْن عن  )مثالو المنكر وفق تعريف الناظم( )الثانية(
فػػإّف ابػػن آدـ كلػػوا الػػَبلح بػػالتمر،   )مرفوعــاً: عـروة عــن أبيــو عــن عائشــة 

ن آدـ حتػػػى أكػػػل الجديػػػَد عػػػاش ابػػػ :وقػػػاؿ ،إذا أكلَػػػُو غضػػػب الشػػػيطاف
دل يبلغ ، فإّن أبا زَُكًن واطتََلق بفتحتٌن: القدمي. فهذا اضتديث منكر ،بالَخَلق(

مــا  ابــن حجــر( ظاضتــاف تعريػػف )مثالػػو المنكػػر وفػػق مرتبــَة مــن يُغتفــر تفــرُُّده.
ق عـن اسـحإعـن أيب  ُحبَـي ـِب بـن َحِبيـٍب الزَّيَـّاتُ رواه ابـن أيب حـامت مـن طريـق 

زَاِر بِن ُحرَْيثٍ  مـن أَقَـاَم الصَّـالَة  قـال :) عـن النـيب  عن ابـن عبـاس  الَعيـْ
وىـو عنـد  (نَّـةَ وأتى الزََّكاَة َوَحجَّ اْلبَـْيَت َوَصاَم َرَمَضـاَن َوقَــَرى الضَّـْيَف دخـل اصتَْ 

ألن غـًنه مـن الثقـات  ،. قال أبو حامت : ىـو منكـرالطرباين يف معجمو الكبًن
 ق موقوفاً ، وىو اظتعروف. اسحإرواه عن أيب 

وىـــــو: مـــــا رواه الثقـــــة ؼتالفـــــاً ظتـــــا رواه  يقابػػػػػل المنكػػػػػر المعػػػػػروؼ )الثالثػػػػػة(
 زاده ناظم الزوائد. الضعيف.كما

فــة ويفرتقــان يف أن اظتنَكــر يف مســّمى اظتخال اظتنكــر والشــاذ يشــرتكان )الرابعػػة(
 .والشاذ رواية ثقة أو صدوق راويو ضعيف أو مستور

اظتنكر من أنواع الضعيف جداً، ألنـو إمـا راويـو ضـعيف موصـوف  )الخامسة(
، وإمـا راويـو ضـعيف ؼتـالف يف روايتـو أو كثرة الغفلة أو الفسـقبفحش الغلط 

أمـا اظتعــروف فهـو مــن  ضـعف شــديد. تلـك لروايـة الثقــة ، وكـال القســمٌن فيـو
 أقسام اظتقبول الذي حيتج بو كما ال خيفى.

 بِه انَفرْد ** وأَجمُعوا لَضْعفِه َفُهَو كـــََردّ  َمُتروُكُه( َما َواِحدٌ )
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تهم مُ  ىو: اضتديث الذي يف إسناده راوٍ  الحديث المتروؾ )األولى(
 ( أي: مردود.) كردبالكذب.ومعىن قول الناظم 

 أسباب اتهاـ الراوي بالكذب أحد أمرين وىما:  ة()الثاني
 .ـ أن ال يُروي ذلك اضتديث إال من جهتو ، ويكون ؼتالفاً للقواعد اظتعلومةٔ
ـــ أن يـُْعـــَرف بالكــذب يف كالمـــو العــادي ، لكـــن دل يظهــر منـــو الكـــذب يف ٕ

 اضتديث النبوي . 
النسـائي قـال  ،حديث عمـرو بـن مشـر عـن اضتـارث بـن علـي )مثالو( )الثالثة(

ديث اصتـارود بــن ومثالـو أيضــاً حـ والـدارقطين يف عمـرو: أنـو مــرتوك اضتـديث .
عن ِبـز عـن أبيـو عـن جـده أنـو قـال: )إذا قـال ال مرأتـو أنـت يزيد النيسابوري 

عــن  قـال النسـائي والـدار قطـين ،طـالق إذل سـنة إن شـاء اهلل فـال حنـث عليـو(
 .: مرتوكاصتارود 
اظتوضـوع، ويليـو اظتـرتوك، مث اظتنكـر مث اظتعلـل، مث شـر أنـواع اضتـديث:  )الرابعة(

 اظتدرج، مث اظتقلوب، مث اظتضطرب.
ًِّ فَذلِكَ  والكِذبُ  ب  )المْوضـــُوعُ ) الُمْخَتلَُق المصُنوُع ** علَى النَّ

: ىو الكذب اظتٌْختَـَلق اظتصنوع اظتنسوب إذل رسول اهلل الموضوع  األولى()
  .نوع: ألفاظ مرتادفة، معناىا واحد.واظتْختَـَلق، واظتوضوع، واظتص 

مثالو ما رواه ابن اصتوزي مرفوعاً:) أّن سفينة نوح طافت بالبيت  )الثانية(
 وصّلت عند اظتقام ركعتٌن(. ،سبعاً 

  :فقال  اهلل رسول على الوضاعٌن الكذابٌن أشتاء بعضهم نظم )الثالثة(

شخرا ثم القيس أشج وبعد *** ويغنم ويسر طورنسْ  أحاديث      

 فراش شبو القيسي ىدية أبي ***    توبة وأخبار دينار ونسخة
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معىن   يف أيّ  َعِلَم حاَلو أرتع العلماء على أنو ال حتل روايتو ألحدٍ  )الرابعة(
دََّث عني بحديث يُػَرى َمْن حَ ) ضتديث مسلم:  مع بيان وضعو،ن إاّل كا

 فهو أحد الكاذبين (. أنو َكِذب
ُتَها: َمْنُظوَمةَ وَقْد أَتْت كالَجْوهَ       ٌْ قُــــونً ِر المْكُنوِن ** َسمَّ ٌْ  الَب

ٌَن بأْرَبٍع أَتْت ** أْقساُمَها ثمَّ   بخٌٍر ُختِمــــــَتْ  َفْوَق الثَّالث
ـاُتَها ُثمَّ بَِخٌـٍْر ُختَِمتْ        ٌَ ٌة َوأْرَبُعْوَن َكمـْلَْت   **    أْب  َفِستَّ

، تور يف َصَدِفِو لنفاستها وعز اس(  أي: اظتكالجوىر المكنوفقول الناظم ) 
ــو:)  قريــب مــن  ،( نســبة لبيقــون، وىــي قريــة يف أقلــيم إْذرِبيجــانالبيقػػونيوقول
بــن ػتمــد بــن فتــوح البيقــوين الدمشــقي الشــافعي  طــو أوعمــر  وىــو: ،األكــراد

 نهجمـ، وىـذا ررتتـو إال النـزر اليسـًنتعرف عن وال يُ  ،ىـ(ٓٛٓٔ)اظتتوىف: حنو 
  .، مبالغة يف اإلخالص هلل تعاذلمنفسهألخفاء إ ىل العلمأبعض 

وقـــد زاد علـــى مـــنت البيقونيـــة صـــاحب الزوائـــد شـــيخ شـــيوخنا العالمـــة ػتســـن 
جعفـر أبـوُني بـاعلوي اثـين عشـر بيتــاً فأصـبح عـدد اظتنظومـة سـتة وأربعـٌن بيتــاً 

 ذل أعلم.واهلل تعا
واضتمد هلل رب العاظتٌن مت الشرح اظتختصر ، أسأل اهلل تعاذل رل القبول 

 واإلخالص، وصلى اهلل على سيدنا ػتمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
 كتبػو

 زين محمد حسين العيدروس
 حضرموت ـ اظتكال

 ىـٕٖٗٔ/صفر اطتًن/ٕٔ
 مٕٔٔٓ/ٔ/ٚٔ
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 هللا الرحمن الرحٌم بسم

 دها البهٌة للقاضً محسن أبونمًائالمنظومة البٌقونٌة وزو

1.  ًْ ٍد َخٌِر نب  أُرســـــاِل أبدأُ بالحمِد ُمَصلٌِّاً على ** ُمحمَّ
 

ة ** وُكلُّ واحٍد أتى .2 ه وِذي ِمَن أقَساِم الحدٌث عدَّ  وحــــَدَّ
 

لُها )الصحٌُح( وهَو ما اتََّصل ** ْإسناُدهُ وْلم .3 ٌُعـَلّ  أوَّ  ٌَُشّذ أو 
 

ْروٌِه عَ  .4   فً َضْبِطِه وَنْقلــــِهِ  ْدلٌ َضابٌِط َعْن ِمْثلِه ** ُِمْعَتَمدٌ ٌَ
 

 ِرَجالُُه ال كالّصحٌِح اْشَتَهَرتْ  ** َو)الَحَسُن( الَمْعُروُف ُطْرقاً وَغَدتْ  .5
 

 َقْصر ** َفْهَو )الضعٌُف( وهَو أْقَساماً ُكُثرْ  وُكلُّ ما َعْن ُرتبِة الُحْسنِ  6
 

 (مْرفوُع( ** وما لَتابٍِع ُهـَو )المْقطــُوعُ الَ ) وما أُضٌَف للنبً .7
 

بـِنْ  (َو)الُمْسَندُ  .8 ٌَ ِصلُ اإلسناِد ِمْن ** َراوٌِه حتَّى الُمْصطفى وْلم   الُمتَّ
 

تَِّصل ** إْسَناُدهُ للُمْصَطفى وَما .9 ٌَ  (َفـ)الُمتَّصــِلْ  بَِسْمِع ُكلِّ َراٍو 
 

 أَما وهللا أْنبأنًِ الفــَتى َتى ** ِمْثلُ ُمَسْلَسلٌ( قُلْ َما َعلَى َوْصٍف أ) .10
 

َثنٌِِه قائِماً ** أوْ  .11 ـــــَما كَذاَك َقْد َحدَّ َثِنً َتَبسَّ  َبْعَد أْن َحدَّ
 

 َثالثْه ** )َمْشهوٌر( َمْرِويُّ َفْوَق ما َثالَثهْ  َعزٌٌز( َمرِويُّ اثَنٌِن أوْ ) 12

ِجْب  ** َجٌم  .13 ٌَ  ** ُمَحالٌ َجْمُعُهْم َعلَى الَكِذبْ َوُمَتواتٌِر َرَوى َكَما 
 

ٌَُسـمْ  َمَعْنَعٌن( َكَعن)  .14  َسعٌٍد َعْن َكَرْم ** )َوُمبَهٌم( َما فٌِه َراٍو ْلم 
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ٌُْعَتَمْد  .15 ِن َوَرْد   **   َكأنَّ َعْمَرا قالَ ذا فْل  **ِمْثلُ ُمَعْنَعِن ُمؤنَّ
 

 )هُ َذاَك الِذي َقْد )َنــــَزالَما َقلَّت ِرَجالُُه )َعال( ** وِضدُّ  وُكلُّ  .16
 

 ُزكـِنْ  )وَما أَضْفَتُه إلى األْصَحاِب ِمْن ** َقْوٍل وفْعٍل فْهَو )َمْوقُوفٌ .17
َحابًُّ َسَقْط **)وَ 18  َرَوى َراٍو َفقـَطْ  وقُلْ )َغرٌٌب( ما ُمْرسلٌ( ِمنُه الصَّ

ُدقُّ لَْفُظُه فً اْلَفْهمِ  .19 ٌَ ِث َسمِّ َفبِاْلَغِرٌْ    **   َوَما  ٌْ  **ِب لِْلَحِد
 

ِصلْ بَِحاٍل ** إْسَناُدهُ   .20 تَّ ٌَ  ُمْنَقِطُع( األْوصـــــَالِ  (وكلُّ َما ْلم 
 

اقُِط ِمْنُه اْثَنانِ (و .21  وَما أتى )ُمَدلَّساً( َنوعــــَانِ  ** الُمْعَضلُ( السَّ
 

ٌِخ وأنْ  .22 ل اإلْسقاُط للشَّ مْن َفْوَقُه  ** األوَّ ْنقُلَ مَّ  بعــــَْن وأنْ ٌَ
 

ٌُْسِقُطهُ  .23 اِن ال  ْنعــــَِرفْ  والثَّ ٌَ ِصْف ** أْوَصاَفُه بما بِه ال  ٌَ  لكْن 

َنْد ** راٍو َفَقْط أْو زائٌد ِمَن اْلَعَددْ  .24 اقُِط فً َبْدِء السَّ  **)ُمَعلَُّق( السَّ
 

ٌَخالِفُ  .25 ( و)الَمْقلوُب( قِسْ  وَما  اذُّ  َماِن َتالثِقٌة فٌِه الَمال ** فـ)الشَّ
 

 قِســــــْمُ  وَقْلُب إْسَناٍد لمتنٍ    **    إْبَدالُ راٍو ما بَِراٍو قِْسمُ  .26

( ُهَو الَمْلفُْوُظ ** .27 اذُّ هُ )الشَّ  َوَما َرَواهُ األْرَجُح )اْلَمْحفُوُظ( ** َوِضدُّ

اِوْي َولِ  .28 َث َهلْ ** َشاَرَكُه الرَّ ٌْ ِخ َحَصلْ  َو)االْعتِباُر( َبْحُثَك اْلَحِد ٌْ  ْلشَّ

ُكْن فً اللَّْفِظ َسمِّ )َتابَِعا( ** أْو ِشْبِهِه    .29 ٌَ  َشاِهداً( جا َنافعا )َفإْن 
  

ْدَتُه بثَِقِة ** أْو ْجمٍع أوْ  .30 ٌَّ  َقِصر على رواٌــــةِ  َو)الَفَرُد( ما َق
 

 ـــــِرَفاِعْنَدُهُم َقْد عُ  )وَما بِعلٍَّة ُغُموٍض أْو َخَفا ** )ُمَعلَّلٌ  .31
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ِل الَفـــنِّ ) ** وُذو اْخِتالِف سَنٍد أو َمْتنٍ   .32 ٌْ  ُمْضطرٌب( ِعْنَد أه

ٌر فً أْلَفاِظ    **    َمْتٍن أِو اْسَناٍد لََدى اْلُحفَّاِظ  .33 ٌْ  **وإْن َبَدا َتْغٌِ

َفا( .34 ه )اْلُمَحرَّ َفا(  **  َوإن بَشْكِل سمِّ   **َفإْن بَنقِط سّمه )اْلُمَصحَّ
 

َصلَتْ *أَتتْ  َو)الُمْدَرجاُت( فً الحدٌِث ما.35  َواِة اتَّ  ِمْن َبْعِض ألفاِظ الرُّ
 

ٌج( َفاْعِرْفُه َحّقًا واْنَتخــِهْ  وَما َروى كلُّ   .36  َقِرٌٍن عْن أخْه ** )ُمَدبَّ
 

هُ فٌما َذَكْرَنا .37 فْق( ** وِضدُّ فٌِق لَْفظاً وخطاً )ُمتَّ  (الُمْفتـــِرقْ ) ُمتَّ
 

هُ )  .38 فُِق الخطِّ َفَقْط ** وِضدُّ  ُمخَتلٌِف( َفاْخَش الَغلَــطْ ) ُمْؤَتلٌِف( ُمتَّ

ِه ال ابآباءُ  .39 ٌْ ا وُنْقطا فِ    **)ُمْشَتبٌه( ما اَتفَفَق األْسَماُء ** خطَّ
 

َدا ** والُمْنَكُر( الَفرُد بِه َراٍو َغَدا)  .40 َفــــرُّ حِملُ التَّ ٌْ  َتْعِدٌلُُه ال 

ُخ اإلَماُم اْبُن َحَجرْ  َوضدُّ  .41 ٌْ   ُمْنَكٍر ُهو )اْلَمْعُرْوُف( َقْر ** حقََّقُه الشَّ
 بِه انَفرْد ** وأَجمُعوا لَضْعفِه َفُهَو كـــََردّ  َمُتروُكُه( َما َواِحدٌ )   .42

 
ًِّ فَذلَِك )المْوضـــُوعُ  والكِذبُ  .43  ب  )الُمْخَتلَُق المصُنوُع ** علَى النَّ

ُتَها: َمْنُظوَمةَ وَقْد أ  .44 ٌْ قُــــونً َتْت كالَجْوَهِر المْكُنوِن ** َسمَّ ٌْ  الَب
 

ٌَن بأْرَبٍع أَتْت ** أْقساُمَها ثمَّ .45   بخٌٍر ُختِمــــــَت َفْوَق الثَّالث

ٍر ُختَِمْت **         .46 ٌْ اُتَها ُثمَّ بَِخ ٌَ ٌة َوأْرَبُعْوَن َكْملَْت   **    أْب  َفِستَّ
 

******************* 
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في سطور : حققالم  

 حسين العيدروس .االسم : زين بن محمد بن 
 ـ( .ٜٛٚٔمحل وتاريخ الميالد :الريضة ػ تريم ػ حضرموت ػ اليمن ػ عاـ ) 

 المؤىل العلمي : 
( ليسانس في الشريعة والقانوف من كلية الشريعة والقانوف ػ جامعة األحقػاؼ ٔ)

 ـ( ٕٔٓٓبحضرموت سنة )
( ماجسػتير فػي الدراسػات اإلسػالمية تفسػير وحػديث،  تخصػص ػ حػديث ػ ٕ)

ـ( بجامعػػػة ٕٚٓٓبدرجػػػة ) جيػػػد جػػػدًا(، وبتقػػػدير )ممتػػػاز( فػػػي الرسػػػالة، سػػػنة )
 حضرموت.

( دكتػػػوراه فػػػي الُسػػػّنة وعلومهػػػا مػػػن جامعػػػة أـ درمػػػاف اإلسػػػالمية بالسػػػوداف ٖ)
 ـ بدرجة امتياز.ٖٕٔٓعاـ
( درس على العلماء والمشايخ في المسػاجد واألربطػة والمعاىػد الدينيػة فػي ٗ)

الػػػدورات الشػػػرعية ، ولديػػػو عػػػدد مػػػن اإلجػػػازات حضػػػرموت، وأخػػػذ عػػػدداً مػػػن 
 العلمية مػن عػدد مػنهم، فمػن شػيوخو: العػم العالمػة أبػو بكػر بػن علػي العيػدروس

بن محفوظ الحداد مفتي حضرموت رحمو اهلل  ، والعالمة عبد اهللرحمو اهلل تعالى
تعالى ، والعالمة علي بن محمد مديحج  ، والشػيخ سػعيد بػن عمػر بػاوزير رحمػو 

تعالى ،والعالمة القاضي المعّمر حسين بن محمد بن مصػطفى بػن الشػيخ بػو اهلل 
بافضػل مفتػي تػريم رحمػو  نعبػد الػرحم ، والعالمػة فضػل بػنرحمو اهلل تعالى  بكر

والعالمػػة علػػي المشػػهور بػػن والعالمػػة سػػالم بػػن عبػػد اهلل الشػػاطري ،  اهلل تعػػالى،
ة محمػػد بػػن عبػػد والعالمػػ، محمػػد بػػن حفػػيظ وشػػقيقو العالمػػة عمػػر بػػن حفػػيظ 

اهلل)بػػػن بصػػػري( السػػػقاؼ، والعالمػػػة الػػػدكتور حسػػػن محمػػػد األىػػػدؿ، والعالمػػػة 
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محمد علي باعوضاف ، والشيخ محمػد علػي الخطيػب، والعالمػة الػدكتور محمػد 
 .حسب اهلل محمد علي وغيرىم

ـ بػػوزارة التربيػػة والتعلػػيم ، ثػػم ٕٕٓٓ( َعِمػػل فػػي مجػػاؿ التػػدريس منػػذ سػػنة ٘)
معػػة حضػػرموت، كمػػا دّرس فػػي جامعػػة األحقػػاؼ وجامعػػة العلػػـو ُعػػِين ُمدرسػػاً بجا

 ، وكلية اإلماـ الشافعي. والتكنولوجيا
 ( خطيب جامع الروضة بالمكال ػ حضرموت.ٙ)
 ( يقيم عدداً من الدروس العلمية العامة والخاصة في المساجد وفي منزلو.ٚ)
                                                    ( لو بحوث ومقاالت منها على سبيل الذكر:                  ٛ)

الحػديث الضػعيف وأثػػره فػي األحكػػاـ ػ دراسػة تطبيقيػػة ػ فػػي كتػاب )نيػػل  
األوطػػار( لامػػاـ الشػػوكاني فػػػي كتػػاب ػ العبػػادات والمعػػػامالت ػ وىػػو رسػػػالة 
الماجسػػػتير، بدرجػػػة )ممتػػػاز( بإشػػػراؼ األسػػػتاذ الػػػدكتور العالمػػػة  حسػػػن محمػػػد 

 ـ(            ٕٓٔٓىدؿ. )طبع بدار البصائر مصر عاـ مقبولي األ
أغلػػب المسػػائل  يإتحػػاؼ األنػػاـ  بأحكػػاـ الصػػياـ )دراسػػة فقهيػػة مقارنػػة فػػ 

ػػػ ٕػػػ تػػأمالت فػػي آيػػات الصػػياـ ٔوذكػػر مسػػائل معاصػػرة، وضػػمنو ثػػالث رسػػائل:
وقػػد طبػػع   ػػػ الػػدعاء فػػي رمضػػاف(،ٖالػػدرر الحسػػاف فػػي ذكػػر فوائػػد خػػتم القػػرآف

 ىػ بدار الفقيو. ٕٛٗٔلى عاـ الطبعة األو 

بيػع المعاطػػاة بػين مػػن أجػازه ومػػن أبػاه ) دراسػػة فقهيػة مقارنػػة( وىػو بحػػث  
التخػػػرج مػػػن كليػػػة الشػػػريعة والقػػػانوف بجامعػػػة األحقػػػاؼ بدرجػػػة ممتػػػاز بإشػػػراؼ 

 )تحت الطبع( .العالمة محمد بن علي الخطيب 
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 الخالصػػػة فػػػي أحكػػػاـ الحػػػج والعمػػػرة )يتضػػػمن مسػػػائل واقعيػػػة بأسػػػلوب 
  )طبع بدار العيدروس( ميسر(

بين )يتضمن آراء المػذاىب فيهػا وأدلػتهم اإتحاؼ السائلين عن صالة األو  
 ومناقشتها( )تحت الطبع(.

 الخالصة في فقو المعامالت )دراسة فقهية مقارنة بأسلوب سػهل مّيسػر(. 
 بمكتبة تريم الحديثة()طبع 

مّيسػر( طبػع مػع مػا الخالصة في فقو الزكاة )دراسة فقهية مقارنة بأسػلوب  
 قبلو.

 الخالصة في فقو األذاف واإلقامة. )تحت الطبع( 
 القوؿ السديد في الكالـ عن بعض أحكاـ العيد. )تحت الطبع(  

 وقفات مع أشراط الساعة . 

 )دراسة فقهية مقارنة ( مطعاـ أىل الكتاب للمسلمين ومنا كحته 

 وس النور الجلي في بعض أخبار العم أبو بكر بن علي العيدر  

 الحديث الضعيف )وفيو حكمو واالحتجاج بو وغير ذلك ..(. 

مػػن الفوائػػد )وفيػػو أكثػػر مػػن مائػػة  الفرائػػد لمػػا فػػي خطبػػة وداع النبػػي  
فائػػػػػدة فقهيػػػػػة وحديثيػػػػػة وغيرىػػػػػا مسػػػػػتنبطة مػػػػػن خطبػػػػػة الػػػػػوداع (. وقػػػػػد طبػػػػػع 

 ىػ بدار العيدروس.ٜٕٗٔعاـ

 )تحت الطبع( البرىاف في حكم التداوي بالقرآف . 
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 . ةالعالمة  سليماف الجمل في تفسيره من خالؿ سورة الممتحن منهجية 

 (ذاىو ىو ) الوجيز في شرح البقونية وزوائدىا البهّية.  

 طبع() المدخل إلى علم مقاصد الشريعة 

تحقيػػػق كتػػػاب )فػػػتح المغيػػػث بشػػػرح منظومػػػة أنػػػواع الحػػػديث( للعالمػػػة  
 تحت الطبع() القاضي المعمِّر حسين محمد بن الشيخ أبي بكر.

تحقيػق رسػالة ) رسػالة بديعػة فػي التصػّوؼ( لامػاـ عبػد اهلل بػن أبػي بكػػر  
 طبع()  .العيدروس

بػأف  إعالـ الخاص والعاـ، و  مالحظات على الركن الرابعثالث رسائل :  
 )طبع( قبل اإلقامة.   الصالة على النبيو  ،إزعاج الناس بالميكروفوف حراـ

حكم الصالة في  لعلمية المتنوعة منها : مقاؿ عنمجموعة من المقاالت ا
 ،في العبادات   الجماعة ، وآخر عن  التلفظ بالنية  صالة المقبرة ، وآخر عن

، وحكم الحناء للرجاؿ ، وحكم بناء الدّكة، والزواج المحبة واالتباعو 
. وختاف اإلناث، وإلى عشاؽ الرياضة، وإلى مدراء وسائل النقل، وغيرىا المبكر،

وباهلل التوفيق.، الحمد هلل رب العالمين و   
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