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أوأيالكتاب شرهيا بإعادة يسمح لا ه أ١ ٣٨© محفؤحلة الهلع حقوق 
منيمهتتكن نظام أي ق وفسخه أوحففله ١لآشكال من شم باي منه جنء 

الناشر•من خطي إذن خما الحصول دون الكتاب، اسيجاع 

نحا
الشرأثناء الوطنية فهد الملك مكتبة فهرّة 

عيدعميرعبدالله المحربؤتم،، 
الجردوعي~ط؟•—عمير عيد الله عجي / الحديث• مصعللح تقريب 

اوديةالمورة،7مس
(٢٠١العلمي لليحث اوص-اتر مركز ومتشورات إصداران )ميلة - سم ا٢ x١٧ص، أم 

٩٧٨-  ٦٠٣-  ٠٢-  ٢٨١٨- ٨ ردمك: 

الململة— ب أ—العنوان ~سبمهللح ا~الحديث 
Mr Aص ديوي^؟ 

رءمالإيداع:^ب/
٩٧٨-  ٦٠٣-  ٠٢-  ٢٨١٨- ٨ ردمك: 

^؛تثس٠سkن٠wح



؟ا



^^ي===طظقمح

يْءَ
َب ممر1فدة بدة ن ٦

\}؛وص\و}:

انمالمية!والبحوث الإسلامية الدارسات ق متخصص مركز هو 
والترجمان،والتأليف يمحي، عن ويالتعليم الباحثين، بتكوين يعص 

الباحثينمن مجموعة بواسهلة ...، وإخراجا تحقيما التراث؛ ويكتب 

محعالعلمية، الجودة معايير أعلى ومحق الإسلامي، العالم ي المثميرين 
ونشرالحديثة، التواصل سل عثر الدائم والواصل التعامل إتاحة 

مناسبة.بأسحار المخرجات 

ال>وبم

الإسلاميةالدراسات إخراج مجال ي الشاملة والجودة الريادة تحقيق 
المخرحاتونشر المجال، هدا ق ؛الباحثين والعناية العلمية، والبحوث 

مناسبة.بأسعار المعمورة أرجاء جميع ق إليها الوصول وتسهل 
اورس1و0:

عليها،والقانمن الحلمة والبحوث الإسلامية بالدراسات انماية 

مناسبة.بأسعار المعمورة أرجاء جمح ق إليها الوصول وتسهيل ونشرها 



^^ققثث

-بما.تليق بعناية وخدمتها الإٌّلامي، التراث كتب تحقيق ١" 
توطةوفق الأمة حاجة تمس الش البحثية المجالات ق التألق ٢" 

إدارةصمن العمل سير على والإشراف ؛احثين بترشح المركز، 
عالية.ومتابعة دقة ذات مرنة 

الإملامية.للكتب الدولية بالعايير المعتمدة العلمية الرحمة ٣" 

متامبة.بأمعار المركز نشرإصدارات ا~ 

العلميةأعمالهم إحراج ق الرامين للمؤلفين المجال إتاحة ه~ 
بحقوقها.احتفاكلهم مع وتوزيعها، 

الخدمةتزال لا الي المجالات ق الموسومة، النهوض ٦" 
صعيفة.فيها الومرعية 

انمرخزالأساسية:ص0أت 

لأسا.تآليئا العلمي البحث ١- 

الراحعةاسةواسءمسمث.٢- 

الفتي.الشيق وساححة الفتي، اشق ٣- 
الحية.اللغات من كبير لعدد العلمية الترجمة معايير وفق الرحمة ا~ 

والنثر.الط1ءة حدمات ِْ 
ّءع.م ٠ ّبمّ -م • ٠ س ٠ _• ■_ 



ومحع
أشط،فرور من إش ونعوذ ونستغفره، وئتمبه نحمده طه، الحمد إن 

وأشهدله، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا اطه يهده من أعمالنا، وميتامت، 
صلىورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له، شريلث، لا وحده اطه، إلا إله لا أن 
يعد!أما كثيرا، سليما وملم وصحيه، آله وعلى عليه، اطه 

ؤإفرادهالعالمين، رمحث، توحيد هو المكثمين من مهللوبر أعفلم فإن 
اسة،كاقال

عته،المبلغ س رسوله بواسهلة إلا وتعالئ مبحائه عبادته إلئ مييل ولا 
أكملاطه عن فبلغ يعلم؛ يكن لم ما وعلمه والحكمة؛ الكتاب، عليه اطه فأنزل 

التنزيل!محكم ق وتعالى مسحانه اطه قال حص اليان، أحن وبين اللاخ، 

محنهالتذ! محك عائثة عن مروق، حديث، من الصحيحيزر^ وق 
يقول!واطه كدبج؛ فقد عليه اطه أنزل مما شيئا كتم . محمدا أن حدثلث، 

الالاريأت،الآة)٦٥(.سورة )١( 

الآة)ّآ(.المائدة، سورة )؟( 

4^١^^' باب الممير، كتاب ذ - له واللفظ - اليخاري أخرجه )٣( 
وهلؤ;لتتسأ>ئه، ع اه تول ُعتى باب الإبمان، كتاب ل للم وُ

(.^٠٩٧٧١الإسراء)\إ ليلة النق.رثه رأئ 
مورةاوائدة،الآية)7\(.)ا( 



يلزمالأسلأمئ، التشريع مصادر من مصدر . محمد نيا وئنة 
يجدالمتأمل والناظر طريقتها، ولزوم بليها، والاهتداء معرفتها، المك1فين 

ذلكمعرفة يمكن ولا ذك، دون هو وما عنه.، ثابت صحح هو ما فيها 
اتجلأءإلئ بعالمها تصل ام والأصول القواعد ^١^]< إلا ويزكه 

غيره-من الثابت له فتميز مكتوما؛ واستظهار أحوالها، 

صحح،أساس عش وتعالئ بارك ربه عيادة من المرء يتمكن ويدك 
محويم•ومنهج 

وأصوله،العلم هدا قواعد عن العلماء تكلم ذك إلئ الحاجة ولمسيس 
مستمئافيه التأليف زال وما مبكر، وقت مند فيه وألفوا وفنونه، أنواعه وبيتوا 

يومناهذا•إلى 

والأصول،القواعد من كثيزا أودعته الكتب، هده من الكتاب وهدا 
وتربيهتأليفه ق سرت الشريف، الحلم حذا المتعلقة والفنون والأنولع 

يدرسوالدي الحديث^، ررمصهللح مقرر؛ منهج وفق تعالى بايثه مستعينا 
القرانوكلثة الثربمة، كثة و الخيرة، بالمدينة الأسلاثة بالجاسة حالثا 

للقاصد،ومنهلا للطالب، عوئا ليكون الدين؛ وأصول الدعوة وكلية الكريم، 
الحديث(.مصطلح )تقريب وأسميته! 

الدينالأخوة س كثين الى أن الكتاب هدا تاءليف أساب من وكان 
طباعته،عليه وقف ممن وعيرهم الإسلامية، الجامعة ق تدريسهم وليت 

^رسماسةالأءفاصلJوحودأن فومحفتو،ذكرئا،س 



هتمحة
أشرتالتي الكقات ق المقرر المنهج مقرئات وفق العلم، هذا ق كتاب 
عاليه،الطلاب إحالة يمكن مسممل كتاب المةؤر المنهج ق يوجد لا إذ إليها، 

المطالوب٠الترتيب على المقرر، المنهج بمفردات يفي 

المولئسائلا ذلك، علئ محعزمت لإحراجه، حان محي الوقت أو فرأيت 
والقبول.التع له يكتج، وأن والسديد، التوفيق وتعالى بارك 

يجعلكى المخممس للقسم الأولى طباعته بعد الكتاب حذا تقدمت ومحي 
جالساتهآحر ي قرر فيه وال٤فلر دراسته وبعد المقرر، هذا ق للطلاب مرجعا 

الكبمحاكة صش إدراجه عد الموافقة سم/سم، العام هذا المعقدة 
الصالحات.تتم ينحمته الذي لئه فالحمد المقرر، هذا ق حا الموصى والمرا-جع 

ِمّ.ص • سمص طص ٠ ٠ ٠ سمص -ص 





مثاله.تعريفه، ؟~مرفوع• 

مثاله.تعريفه، ،ت ٣—موةوف

مثاله.تعريفه، ا—مقطؤع! 

يكدا،أمرنا \]2ئح\تي\ قول من المرفؤع تحت يدخل بما الاعتناء مع 
الصحاتي.تفسير من ونحوذلك كذا، الثنة ومن كذا، عن ويهينا 

والصعق!الصحة، حيث من لحديث ا٠ 

ذلكربط مثاله، محرزاته، التحرق، ثمح تعريقه، الصحيح؛ الحديث ١" 
أوصحفه(.الحدث، صحة منها يلزم لا أوصحفه، الإسناد، )صحة يقاعدة! 

الم٠مد.الصحح جمع محن ~أول 
الصحح.الحديث -مراتب 

همسمن.وهوعلئ الحمسن٠ الحديت ٢" 

مثاله.تعريفه، لذاته: أ-انمن 

مثاله.تحريفه، لعيره! الحسن ب— 

عندلغيره الحسن درحة إلئ ؤيرتقي يتقوئ، الدي بالشيف المراد ديد حت~ 
الصحف.من يتقوئ لا ما وبيان الطرق، تعدد 

بالحسن.لاحتجاج ا— 

الحسن.الحديث طال م— 

صحيح(.حسن )حديث الترمذي: قول من لمراد ا— 





ماله.حكمه، تعريفه، الثسويه• لمس ٢٠٠٧" 

•اشموية ووإ،هلس الشموية، بمن لفرق ا~ 
ماله*منه، العرصن حكمه، تحريفه، المسوح. ندلمس ٣" 

٠طثقة كل حكم وبمان المدلممئ، لماثت حم~ 

المخالفة!حيث من الصعيف نولع أ٠ 
والمتن*الخنيء، ق له الئؤجّهل ح تعريفه، الناي! ا~ 

صعقه،يحتمل لا الدي الصعيف به تفرد ما على إطلاقه تحريفه، المنكر! ب— 

اشمحل•مع 
والمنكر.الئاد ين وارنة م~ 
الؤوا٠ر١،.صعق حيث من الصعيف نولع أ٠ 
تالقادحة بالعلل التعليل حيث من الصعيف نولع أ٠ 

أ-اوعل:مض.

العلل.معرفة -الطريقإلئ 

ولكمنالإضادواوتن،عافيل.
الحديث.علل و اJثكدين قئة ب ب- 
ذلك.ق المؤلفات هث أ- 

ردأو روايته، مل من معرفة موصؤع: ق - تعالى اقه ثاء إن - مفصلا ذلك صلن التكلأم ساق )١( 
•)ص/ص 







اكمومنهج 

وقواعدعلمية، أمحص علمي الكتاب هدا إعداد ق السير علئ حرصت 
التالية:التماط ي أهئها مهج؛ة،أحر 

اس1ةانمادز اسثة الكتاب مادة امحماء ي الأصل حطئ ولا: 
ث.ي الأصيلة 

اوطالبيشأ م المائل؛ وكثيرمحن الأئثة مال بشل اعتشت ءاتا: 
القولتلك وتكون كلامهم، مقاصد ويدرك عبارامم، ويتقهم كتبهم، علئ 

فيهاللطالم_، حمعت، قد أكون الطريقة وببمده المسائل، تللث، بيان ي كالدلأتمل 
فيها.والتأصيل المألة، تقريس، بين 

حاءU كل بمن.كر أكثر فلم اّئل، وكثيرمن الاحتصار اعيئ ره 
التوقععلئ المهج ق يتص لم ما المخصص، يه يعتتي إثما أمل فهدا فيها؛ 
حيثن..لتزهه فأ فيها؛ 

وفائدة،لخامحبة المفردات ق ما علئ المهمة السائل يعفص زيلت، راث: 
بالكثيرة.وليت، 

الحديث،كان فإن ياحتصار، فيه الواردة الأحادسث، يتخرج قمت، أثا: اطْا
ؤإنمنهما. خرجه لن أو إليهما، يالعرو اكتفستا أحدهما أو لصحيحين اق 

بيانإلئ الحاجة دهمت، ؤإن خرجه، من أشبر بذكر اكتفيت، غيرهما ق كان 
للاحتصار.مراعاة الألباني؛ العلامة حكم فيه نهالت، حكمه، 

منالمنوية اف الأهل. الكتاب هذ.ا يحئق أن علئ مٌصت محالمحا: 
وهى•المقرر، درامة 





^^تققثث

اسمآداب أولا: 
الأخلاق،بمحاسن بمحل أن اممب ق الشرؤع همل العلم لْلالب يشغي 

الأخلاقمساوئ من عته، الترفع عليه خض عئا يترئع وأن الصفات، وجميل 
ومححها•

عنأموره عامة ق بميز أن الحديث، لهلاو-إ )خغى ^،؛ ١^٠١٥الخهيج، قال 
شه،على الثنن وتوظم، أمكنه، ما . اطه رسول آثار باستعمال العوام، ؤلراثق 

؟ه)ا(()؟(ٍثثنآ.كتثى أش تثؤل ق ئخ كدَكان ؤ يقول؛ تعالى افه فإف 
الميزانهو افه رسول )إل يقول؛ كان أيه عيينة بن سفيان عن وأسند 

فهووافقها فما وهديه، وصيرته، حلقه، على الأشياء؛ تعرض فعليه الأكبر، 
(رّأآ.الياحلل فهو خالفها وما المص، 

مكارميناسب شريف، علم الحديث علم أف )اعلم الهلمي؛ وقال 
منوهو الشيم، ومشاين الأخلاق، مساوئ ؤيناق الئيم، ومحاّن الأخلاق، 

اووي،(>ه.يلوم س لا الآ>ة، ئوم 
■ص٠ يم -ص ٠ ٠ ص-يص ٠ -مح--م- 

الآة)ا؟كالأحزاب، سورة )١( 
(.٢١٥Aالجامع))٢( 
(•١٢٠الممدراثاض)ا/)٣( 

(.١٣٩الخلاصة)ص/)ا( 





،JaKaإمحُعمبمدنها دث->ثووا ئييد دثاءلنن ما ذربيك عنتا أناخ لٍئ َكا0 
أحر.آيات ق ؟ورا،، مدحويا 

والدارتعالى، افه وجه به يرد لم عملا عمل من أل على ذلك فدل 
عاليه.يثيبه ولا تعالئ، الله يقبله لا عليه، مردود باطل، فعمله الآحر٥ 

منكير فيها وحاء تعالن، الثه كتاب عليه دل ما نحو علئ الثنة دك كما 
أتيئ4الخهلاب بن عمر حدث وأصحها أشهرها ومن المعي، ^ا ق الأحاديث، 

امرئلكل وإثما بالثيام؟،، الأعمال ررإثما يقول• الله رسول محممتر قالإ 
نائنئ...«ققءفسم.

الحديث،هذا صحة علئ انملمأء امق )وقد رحب؛ ابن الحافظ قال 

له؛الخلة مقام وأقامه الصحح، كتابه البخاري صدر وبه بالقبول، وتلمه 
الدنيا،ق له ثمرة لا باطل، فهو اه وجه به يراد لا عمل كل أف إلى منه إشارة 

الأ؛واب،صنمئ، ررلو مهدي؛ بن الرحمن همد قال ولهدا الآحرة؛ ي ولا 
و-وباب«(لىؤبالية الأمحمال و عمر حديث، لجعلت، 

كلمجن ؤيقيها يصححها وأف حنن، كل ل يه بمعاهد أل الطال-، فعد 
ينمهل قول أحن وما حهل؛ره، ومواردها كشره، التمس حفلوظ فإل يحتل؛ 

(.١٨)الأة الإسراء، محمورة )١( 

إلئالوحي بدء لكن كيف الوحي، بدء ل أولاها صعمحه، من مواصع عدة ق الخاري أحرجه )٢( 
وألبالنية(؛، الأعمال، ررإئما هؤ'' قوله باب الإمارة، كتائب، ق لم وم)ا/ا"حا(، ؤ. افه رسول 
ْاْرحص،*أم الأعمال من الغزووعيره فيه يدحل، 

ي-ه(.)ص/ والمحكم العلوم جامع )٣( 



لهاليس لأله الإخلاص؛ من أس شيء اقس على رليس المعي؛ هدا ق افه عبد 
الإ"ثئلآصر،،الدنا ق ميء راعر الرارى" الحسمن ين يومفط وقال يصيٌب^• فيه 

لونم(را،.عن همه يشت وكأنه محلي، اواءعن 1سقاءل أجتهدو وكم 
وماومزينه، العلم كللب فضل دائما ستحضر أن — أيصا ~ عليه أو كما 

بطلب. لمئه وتحالئ تارك اش أمر ذلك؛ ومن وصحايته، لأهله اطه أعد 
٠ثا رئف رب سحايه؛ محوله ق العلم من الريادة 

محال،؛ JUظك صفيان أبي بن معاؤية حديث من الصحيحيزره وق 
الدين؛،.ق يممهة حيزا له اش يرد رامن اش^؛ رسول 

قال:الشق. عن تمحك، هريرة أبي حديث من لمرْ، مصحح وؤ، 
الحئؤ«.إئ طرما به له افه شهل علما، فته يلتمر طرما شلأك رامي 

مس.مس.ميرجرم.ءم.مم

أل(.والحكم)ص/ العلوم جامع من قبله والذي القل ْلا را، 
مورةطه،الآة)الأ(.)٢( 

ّورةاوجالأ،الآةمد)٣( 

حيراله اطه يرد من باب العلم، كتاب ق أولاها صحيحه، من موامحع عدة ق البخاري أخرجه )ا( 
(.١٩٧١٨المالة)A عن النهي باب الزكاة، كتاب j لثإ ومالدين)\/«حم(، j يفئهه 

تلاوةعلن الأجتماع كل باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الدكر كتاب ق مسلم أحرجه )٠( 
ححس(.الدم)ا/ وعلن القرآن، 



وتحصمهالطم، طب ل الوقت اغتنام )٢( 
منفعتهفيه وما والصلاح، بالخير، شغله إن حياته، هو الإسان وقت 

وحسر.ثقي وصيعه محوته ؤإن وأفلح، نعد 
الترمدير١امتن ففي القيامة، يوم هى اش يدي بين عته مؤول وهو 

ررلأهزوواش رمول قال قال! رمحك الأسلمؤ، برزة أبي حديث من وغيره 
همز،فم علمه وعن أمحاْ، فما عقره عن بمأل حش القيامة يوم همد هدما 
أئلأْ(،.فم جنمه وعن أسع، وفم امحتة أين من ماله وعن 

حياتهمائة وهو الحقيقة، ق عمره هو الإنسان )فوقت، القيم؛ابن قال 
وهويمؤالأليم، العياب، ق الصنلث، المعيشة ومادة القيم، اشيم ق الأبدية 

ذلكوغير وعمره، حياته محهو ويايله لااه ومحته من كان فما الثحاب، من أم٠٠رع 
لوقته قطع فإذا البهائم، عيش عاش فيه عاش ؤإن حياته، من محسوبا ليس 

فموتوالبطالة، النوم به قهلعه ما حير وكان الثامحللة، والأمان والسهو الغفلة 
صلاتهمن له ليس ~ الصلاة ق وهو "" العبد كان ؤإذا حياته. من له حير هذا 
وش(رمباش، فيه كان ما إلا عمره من له فليس منها، عمل ما إلا 

يخدعيغر ولا التحصيل، إلئ عمره وأوقا٠ت، ثيابه، يبادر أن المرء فعلى 
عوضولا لها، يدل لا عمره من تمضي ساعة كل فإل والتأمل؛ التسويف 

تمامعن المانعة والعوائق الشاغلة، العلائق محن عليه يقدر ما يمطع وأن عتها، 
كقواطعميق.فإما اش،، 

وصححهصحيح(. حس حديث وقال؛)هدا خ٧١ا٢(، ٦١٢القيامة)ا/ ق باب القيامة، صفة كتاب )١( 
(.٥٧٢الترمذي)؟/ سنن صحيح ق الألياق الئخ 

(.٢٢٢الداءوالدواء)ص/)٢( 



^طتظهمحنحة
لأفالوطن؛ عن والبعد الأهل، عن اقرب الثلف اصتحب ولذلك 

جعلوما الدقاس، وغموض الحقائق، درك عن نمرت تورعت إذا الفكرة 

حصبعضه، يعهليك لا الحلم يقال؛ وكذلك جوفه، ق قلبين من لرجل الله 
سفممكسم.

عنروي ينمى، كاد ولا له، أبتإ فإثه الصغر؛ ق كان ما الطلب وأفضل 
وعنالحجر(. ق كالشش الصغر ق الحديث )طلج، قال؛ البصري الحسن 

ورحأو قرطاس ي فكمأنفلرإليه ثاب وأنا حفثلت )ما قال: عكة 
أنقيل )تفئهوا قال: محك الخطاب بن عس عن اشج الأر ول 

ثنودوا(سم.

ضم."م ٠ ِبمّ -ص ٠ ٠ ِبمِ ،م ٠ ..صِِجِ 

)ص/و\دض الئاْع تذكرة )١( 
(.m-mوفصاله)\إالعالم بيان جامع )٢( 
بابالعلم، كتاب ق البخاري علمه الأثر وهدا )تسودوا(. يالتثديد أيصا وروي بالتخفيف، )٣( 

أنوبعد ~ت نفسه بمي ~ اش عجي أبو ه؛)محال يقولوأعقبه والحكمة)ا/٥٢(، العالم ل الاغتباط 
له؛مفهوم لا أثه ليبين هدا بقوله البخاري عقبه )ؤإثما (؛ ٢٠٠)ا/الفتع ق الحافظ محال يسودوا(. 

ميتاكون محي أيها عمر أراد ؤإئما التفمه، من مانعة الئيادة أن ذلك من أحد يفهم أن حشية 
المتعلمين(.مجلس يجلس أن والاحتشام الك؛ر يمنحه محي الرئيس لأف للمغ؛ 



^^ئثث
الناس:وعامة وأءرانه مشايخه ح الفاصاة الإملامثة النحريالأحلاق )٣( 

بهيتزودون، معارفه ومن ينهلون، فمنه طلابه، على كثير فضل للئخ 
كير•وفضل عفليم، حؤ عليهم له فلكن عقولهم، وتممح ئلو:أم، تستنير 

مايلي:شيخه تجاه به يتحلى أن الطالج، على وممايتيم 
دلهأن وليعلم الإحلال، بعين ؤيتثلره الشح، حرمة ق محاغ أن أولا• 

يه.نفعه إلئ أقرب ذلك لأل رفعة؛ له وتواصعه فخر، له وحصوعه عر، لشيخه 

فقال:للعلماء، تواصعه علئ عوتب الشافعئ الإمام إل ؤيقال: 
ولنمحنماضاكيلأسالهمصسمكرمنها أهين 

أنأمرنا يديلث،؛ بين إلا أقعد )لا الأحمر: لخلم، أحمد الإمام وقال 
منه(.نتعلم لمن نتواصع 

ومكون،يتواصع، الادثب، حلسة السب^ يدي ؛ين يجلس ان يائيا• 
لمراده.متفهنا لقوله، عاقلا عليه، إكليته شلا إليه، ٧^١ إليه، ؤيصض 

منها.وعند عليه، القراءة افتتاح عند يدعوللئيح أن ثاث؛ 
المئامم,االوقت وليتحثن سأل، إدا الئسخ سؤال يحسن أل رائعا. 

منوليحذر للاحابة. متهئ غير أو مشغولا، كان إذا صواله وليتجب لدللثإ، 
ؤإصجاره.إملاله 

إذا)كتح، شعبة! قال فصله، له ينسى ولا حمه، للشخ يحرف أن حامتات 
سممك)مجا أيصات وقال يحنى(• ما عبدا له كنت الحديث، الرجل من سمعت 

منه(.سمعت مما أكثر إليه واحتلفت إلا ثسا، أحد من 





قثممث
ورهقايهأقرانه مع الطالب أدب 

مجالسق يصحيونه الذين ورفقاءه أقرانه يومحر أن الطالب على يشغي 
أحنيعاملهم وأن والدرس، العلم 

منوالإمحادة العالم، تحصيل ق يتهم فيما التعاون جميعا عليهم أل كما 
عرفوهمن قدموا إطاء، اشة بعض حفظ ق كان ررإذا أيه ذلك: ومن الشخ، 
عليهمذلك يعيد م اواوي، عن لهم يحفظ حص وجودته، الحففل بسرعة 

الكتابة.سرعة عرف من ض ل أيصا ذلك ومثل عنه«رئ. حقثله بموا محئ 
التعلمالمقصود إذ يتهم، فيما واشحناء والصغيتة الحسد ترك وعليهم 

قؤإحلاصه ينه ق مشكوك العلم طالب ظروف ق ررالحامد إذ التعالي؛ لا 
كلمة،وله الناس، عند جاه له صار الثاق لكون حد إثما لأثه الحلم؛ طلم-، 

حما،الأجرة يريد لوكان أما الدنيا. يريد لكونه فحده حوله، الناس والتمر 
وأحيواحوله الناس التمر الذي الزجل هذا عن لآل حما، العلم محيريد 
أنأما منه؛ لتستفيد أنمر تجيء أيصا؛ مثله ككون عله عن تسأل بقوله• 

أثهشكر لا فهذا فيه، ليس ما العيوب من قيه وتذكر سمعته، وتشوه تحسده 
ذميمة«رّأ،.وحصلة وعدوان، بعي، 

حالفاصلة بالأحلاق التحلي على أهله الحتيمر الدين حث، فقد وبالعموم 
الدنياق الدرجامتؤ أعلى عليها ورب الجميلة، بالعاداتر والئزين أحد، كل 

(.٣٥٧الجا،ع)ا/)١( 
)ص/والمتكلم القامع تن.كرة )٢( 
كتابالعاملأينين)ص/ها(.)٣( 



^^ص==طظقمح
قهالعاص صروين ين اه عيد حديث عن الشمحينُا، ض والآ"مْ، 

محاركمررإن ت يقول كان ؤإيه ولامممحشا، فاحشا اش رسول يكن لم قال؛ 
أمحا((.أكاظم 
قالقال؛ أمحك أمامه أبي حديث من وغيره داودر؟، أبي سن وق 

كان؛ Jpالؤزاة رك بمن الجنة رمسرى ي بجت ريم ررأنا ه؛ اش رسول 
فيوت uرخا، كان وأذ امحدب بمن;زك الثة وثط في وت تحثا، 

َس-ص • ِع م ٠ ■،ممهجوِعّ ٠ م-ِم ٠ س 

البخلمن يكره وما والثخاء، الخلق حن باب الأدب، كتاب ق البخاري أحرجه )١( 
 /A(٦٩١٣ ،) (.٢٣٢١^٨١٠)ا/ حيائه. كثرة باب الضاكل، كتاب و وسلم

أمحيمنن صحيح ي الأيانآ الئخ وحثنه ؛(• )ه/٠٥^٠٠٨٢الخلق حس ل باب الأدب، كتاب )٢( 
(.١٧٩)م/ داود 

(.١٩٣/ ١٣)الماري فح أمفلها، والمراد؛ ~، معجمه صاد بعدها والموحدة، اواء يفتح - )٣( 



^^ثققثث
اسماسل )ا( 

ماومتى منه، المرجوة والفائدة ولمرته، مقصوده، هو يالخلم الممل 
عليهوبالا وصار عليه، الختريب والئواب الفضل صاحبه عن تخلف تخلف؛ 
كانوافقد —؛ افه أحزاهم — اليهود صفة وهده ونارا• عليه وعارا وشنارا، 

عليهم،اش;؟؛ئجلق فغضب به، أمروا بما يعملوا لم ولكنهم وهدئ، علم أصحاب 
ذاآني ؤ العزيز• الكتاب فاتحة ي فقال:آأقلق حالهم، مشابية من ستعيد أن وأمرنا 

آءآلمآفيآ ^^ئvثممضآدئوب دن؛قبمهأ 
الإبمانأشل )>يقة الأية: هده محي تفسرا؟، و كشر ابن الحافظ قال 
والثصارئالعمل، فقدوا واليهود يه، والعمل بالحي، الحلم على مشتملة 

علممن لأءة للنصارئ؛ والصلأل لليهود، الغضب كان ولهذا الملم؛ فقدوا 
يحلم(.لم من بخلاف الخضب، امتحى وترك 

أحصنلكن عليه، مغضوب صال والئصارئ اليهود من روكل قال• 
الصلأل(.النصارئ أوصاف وأحص الخضس(، اليهود أوصاف 

قآكما ؤ هة'' قول ي يفعل ولا يقول من وتعالى سبحانه ذم كما 
الما ةؤؤ\ أن آش محي ٠ئئا ٥؛ سارن لا ما يمشى ^٢ ءامنؤإ 

الفاحة.صورة )١( 

(.٢٨المقلم)\اشترالقرآن )٢( 
)؟"رم(.الصف، مورة )٣( 



كانواقرئا كتابه اض.ق ذم قد الرّن: همد ابن عمر أبو الحافظ قال 
يشتوبيذتا به اطه ووبخهم ذما، بيا يعملون ولا الذ بأعمال الناس يأمرون 

ؤثنسوفالر آلثاس ؤؤأداُِ،ون فقال؛ القيامة، يوم إلى الدهر لول حمق 
نآتمكزثأهصألأمحن4ءم

بمظالذي متل رإد ص: . الجؤ، اه مد ;ن جدب ص رئ دم 
لغيره(.ؤيضيء ه، نفيحرق كالمصباح ه، نفؤينى الثاس 

الحديث)صاحب قال: أحمد الإمام عن ق الخهلب وأمني 
الحديث،(.ستعمل من عندنا 

سمعت،قال: ثتيئ4 زيد ين أسامة حديث، من را، البخاري صحيح وق 
هتئدلؤالنار، في ظش الماصة، يوم باوض رربماء يقول؛ ء اش رسول 

عثته،النار أفر هتحتط ، ^■^١٠الجمار يدور كما هيدور الغار، في أءتاثةرْ، 
عنودتهادا بالمموف،، دأمئد١ محت، أليس ،؟ iUL^ما محلان، أي محمولون؛ 
لآبجامحاصاموس.اكتم؟ 

ارتحل®.ؤإلأ أجابه، فإن بالعمل، يهتف ررالعلم الثوري: سفيان وقال 
يهءرآ"،.بالعمل الحديث، حفقل علئ نتعين رركتا قال: الشمتير عن ؤيروئ 

ومحله)\االعلم يان جامع )١( 
ص(.الأة القرة، سورة )٢( 

(.٢١٩)\ا)٣( 

(.٣٢٦١كتامب،بدءالخلق،ياب،صفةالثار،وأئهامخلوقة)ا/١٢^^)أ( 
(.٠٦م! \ب\دي فتح برمة. أمعاوْ تخرج أي: )٠( 
^٧(.٧٠٧وفضله)ا/العلم بيان جامع ابنصدالرق الحافثل الأثرين ذكرهذين )٦( 



بميث

وذكرمراتب، ت وأما العلم، حصول أمياب القيمر١، ابن وبين 
العملفإ0 حدوده. ومراعاة يه، العمل وهي يمرنه؛ روهي قال؛ متها، السائمة 

(.نسيه به الممل أهمل فإذا فيه، والقلر ومراعاته، وتددره، تدكره، يوجب به 

(.٠١٧١١الثعادة)؟I دار مفتاح )١( 



^ٍٍٍٍظقك؛بم

الحديثمصطلح كن «شدْئ ثانيا: 
العالممالئ معرقة من بد هلا مستقلا عالما الحديث مصطلح اعتار 

الشرؤعقل العلم ذلك لتصور يعرفها؛ أن علم قاصد لكل يبغي ايي العشرة، 
بقوله:تأممظما الصثان ص بن محمد حمعها المبادئ وهده فيه، 
السمرْثم والموصؤع، ،، الحدر شره عم علل كادئ مبإة 
\وئ\وأحكم تمداد، الاسم، والأمع والواضضله، وفبه، ون
الئرفاحاز الجميع درئ ومن اكتمن البعض بوالعض ائل، م

شرق،رموهو: عشر، الحادي المبدأ بعضهم وزاد 
الحديث،:مصطاح علم مبادئ فهدم وعليه، 

الراويحال معرفة إلى ببما يتوصل الش القواعد معرفة حده: )١( 

المثي.سنداحديث ي ؛الحث، الحديث، مصهللح علم يهتم موضوعه: )٢( 
ومثا-الئواة،والسو؛اتج-.

المقبولوالمردود.محرفة )٣(ثمرته: 

السرعية.العلوم فنون من فى هو نيته: )ا( 

لأحقيةةالمبين اشريف هوت الحد )١( 
وكتاب؛؟(، الصالس)صن/ رحب علي للسخ عشرأأ الأحد العلوم مبادئ وتحقيق كتاب؛ انفلرت )؟( 

(.٣٧أبوزيد)صن/ همداش بن يكر للشيخ »التأصيل(< 
(.٢٢٥امحت)١;ي حجر ابن الحافظ فال لما اشريفات، أولئ وهدا )٣( 



س،الئي ثق حفظ على الحث من ورد ما العلم هذا فضائل من ةه|الهت )٠( 
الحديثق ما ذلك.' ومجن صيانتها، ومسل حفثلها، هوآلة إذ عنها؛ والدب 

ومحفلها،مقام شى ١^٤١ اشُ ررم قال: أنه هه. التواتر 
مندعاء وهدا الحديثرأن. منه...،( هوأمحه من فمه!إى حامل هرب وبلعها؛ 

الحسنوالثوسلهاوقيل؛ اشة، وص؛ المحرم، من يالمحاره، الستىسله 
وجهه:افه ونصر يمحر، وضر، اللون، حن )المحرة: فارس: ابن قال 

حثن4ونئرْ(سم.
والهجة(سم.اشة وهي: بالمحارة، له الدعاء )ذاْ: الخئيتى: وقال 

وجههوق إلا الحل.يثا عالم يْللب أحد من )ما عيينة؛ بن مفيان قال 
الحديث(أْ،بلهندا يضره؛ 

أبوهو! يه خاصا كتابا العلم هدا ق وضع عليه وقفنا من أول واضعه؛ )٦( 
قتها'مام، آ الرامهرهمرىر حلاد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد 

والواعي®.الراوي يين الفاصل ررالمحدث ب؛ الموموم كتابه 

المحنعيد السيخ لفضيلة ودراية، رواية ةمال.ني*،أاا ءثصرافآ'ائرءاشخ ت حديث، درامة انثلر؛ )١( 
تعالىاش حفثله ~ العيال حمد ابن 

(.٢١٢/0المب،)ان ن)٢( 

(.٠٦٠اللغة)A •قاييس )٣( 
0/؟w(.اثن معالم 0( 
انماة)ا/٢٦(.انظر: )٥( 

اخرمحاوق الميم، وصم الأحرئ، ١لراء ومكون الهاء، وصم الألف، بينهما والميم، الراء بفتح ~~ )٦( 
سلمانإف محيل؛ حوزسان. بلاد من الأهواز كور إحدئ وص رامهرمز، إلى نب ~، الراي 

غربق مدينة اليوم وص (• )ّا/٠٣الأنساب ق الثمعاي ذللث، ذكر منها، كان الفارسي 
خوزمتان.محامحظة شرق إيران، جمهورية 



^^ًةظةمحك
وعالمالحديث، علوم منها؛ مسثيات، بعدة العلم هدا سش اسمه؛ )٧( 

مصهللحوعلم دراية، الحديث وعلم الحديث، أصول وعلم الحديث، 
وتحوذلك.والمصهللح، الحدث، 

مناهجهمومن المحدين، كلام من العلم هدا قواعد تسمد استمداده؛ )٨( 
لأعمالهم.أواسقراء عنهم، نصا ذللث، كان سواء تحوها، الي وطرقهم 

تعلمهايكون التي الصناعة، أو الألة علوم من العلم هدا تعلمه؛ حكم )٩( 
عنالإثم ثل يعضهم، يه قام إن ادكفايات، فروض من الأمة عش 

بجهم.
أيوالحاففل بجمعها اشتهر كثيرة، أنولع من العلم هدا يتآلف مسائله؛ )٠١( 

حثالحدوث،اا، دررعلوم الموسوم كتابه ق دت،مااا"ه الصلاح ابن عمرو 
ذلك؛ق المكن أحر )ولمس وقال؛ نوعا، ومسن حمسة إلئ أوصلها 

الحديث،رواة أحوال تحصئ لا إذ يحصى، لا ما إلى للتتويع قابل فإل 
وصفاما()ا،.الحديث، متون ولاأحوال وصفامم، 

بحصالفكر؛ا، دررنخبة الموسوم كتابه ق حجر ابن الحاففل عليه وزاد 
نوعا.وثمانين أربعة عنده الأنولع مجمؤع فصار الأنولع، 

تئنابسة يتعلق الحديث، ومصهلاح متحلقه، بشرف يئرمح، الئيء سرقه؛ )١١( 
ومحاففللها، حائم — منها يتألم، الش القواعد بتللثإ " ■فهو .ؤ، محمد 
عنها.ومداج عليها، 

(.١١)ص/ الحدث علوم )١( 



يئثث
منوروايته افه. رصول بحديث )العلم الكناق؛ جماعة ابن قال 

علومأدلة ثاق لأل لمحصالها؛ بالاعتناء وأحقها وأفضلها، العلوم، أشرف 
حماظهقدر يزل لم ولاJلالث، والأحكام؛ الأصول علوم ومائة الإسلام، 

وأحكام،أصول، العالم ولهذا جسيما. الأمة علمام عند وحهلرهم عظيتا، 
وتحقيقمعرفتها، إلى هياليه يحتاج وأوصاغ، وأقام، واصهللاحات، 

تنحطيفوته ما وبقدر درجته، تملو منها تحصل ما وبقدر حقيمتها، معنى 
رت؛ته(را،.غايته عن 

سم.ِم.سيهس.سس.ءسم

انمهلاودي)ص/ْا(•)١( 



^^طظقك

الحديثمصطلح أهمتيعلم 
منياالنثي. حديث هو الحديث مصطلح علم مرصؤع أف معنا تقدم 

فيماالواسطة هم الذين رواته، أحوال معرفة على ثثوته ل متومحف والمتن ومتئا، 
بذلك.إلا ذلك إلى سيل ولا عليه، الوقوف ي المي. وبين بيننا 

ومعرفةوتعديلأ، تجريحا الرواة هزلاع أحوال ي يحث المصهللح وعلم 
ماحالة كل إعطاء هع لا؟ أم الصواب علئ رووها هل لخرويامم، صبملهم مدئ 

المتن.أوق الثني ق ذلك أكان مواء حا، يختص مسئئ من يناسبها 

الأحكامفشوت كبيرة؛ ومنزلة عثليمة، أهمية الدين ق للإسناد كاف ولدا 
عليه.مجتومحف الخرؤية والأخار الشرعئة، 

هذاحول سيرة مقدمة الكريم القارئ يدي بين ّأعرض التالية الأمهلر وق 
منومكانته أهئيته من شيء وبيان تعريفه، حيث، من عنه، نتكلم الذي الإسناد 
الدين•

تعريفه!

انضمامعلئ يدل واحد، أصل والدال والنون والئين شند، مجن لغة؛ الثني 
امتادا،وامتدت ّنودا، أنني الشيء إلئ ثنيت بمال: الشيء، إلى الشيء 

منعلاث اقبل ما والثني. معتمد. اى• ّند، وفلان إسنادا. عيرى واسندت 

بمدفيسث:أنبمإدس)ادالجل، 

(.٠٧٢شاسىاش)ا/ )١( 



ئثث
المتزرا،.طريق الإحارعن واصطلاحا؛ 

قمواء عليه، ومعثمد إليه، منضم الحديث( فمتن ظاهرة، بينهما والمناميه 
عليه.الحكم حال ق أو روايته، حال 

الدين!من ومكانته أهئثته، 
الأخار،نقلة عن القوال صرورة ح الإملامه ثريحا حشت 

لماويمين والصواب، المص معرفة إلئ نتوصل م أحوالهم؛ ومعرفة 
والافتراء.، ٣٧١

قباتا مقدمة ق — تعالئ افه رحمه ~ لم مالإمام عقد وقد 
اطهومحقلث، - )واعلم فيه؛ قال الكدابين، وترك المحات، عن الرواية وجوب 

اوواياتصحيح بين اشييز عرف أحد كل عن الواجب أن ~ تعار 
عرفما إلا منها يروي لا أن الثهمين، من لها الناقلين وثقات ومقيمها، 

التهم،أهل عن منها كان ما منها يمحي وأن ناقليه، ق والستارة مخارجه، صحة 
المدع•أهل من والمعاندين 

حلافه قول حالفه، ما دون اللازم هو هدا من قلما الذي أف على والدليل 

ؤويوو\'دوىتوبيءوقوله: ءث،ثائتا-همثبتتي 
المن(،طريق حكاية )هو: (: ٥٣)ص/ النظر نزهة ل الحافظ وقال )ص/٥٦(. الروي المنهل )١( 

٠بمعنى  ١١٠٥وكلأ 

.(A/U (٢)

)٦(.محورةالحجرات،)٣( 

الآة0(.محورةالطلأق،)1( 



هوقوله• 

وأومقبول، غير ماقط الفاسق محر أن الأي هذه من ذكرنا بما فدل 
مردودة(.العدل غير شهادة 

دلالةكنمحو الأخار، من المكر رواية نفي عالئ الثنة )ودك هال: 
ررمنالله.؛ رمول عن المشهور الأثر وهو الفاسق، محر نقى على القرآن 
الكادييزر؟،؛؛(.يهوأحد ايه'كدمحب،، يزئ حدئث، غص حدث 

الحاففليقول ^4، الكرام الصحابة فعل أيصا ذلك على دل، وقد 
ال>ماهل((ر'آ،إررتدكرة كتابه من أتيمحؤ الصديق بكر أبي ترحمة ق الدهثى 
أنتلتمس إليه حاءمت، الجدة إة حيث، الأحبار؛ قبول ق احتاؤل من أول )وكان 

ذكراممه رسول أف عكتخ وما سيئا، اممه كتاب ق للث، أجد ما فقال: تورث، 
٠اطه رسول حفرت، أمحكفقال: الخيرة فقام الثاص، ماءل ئأ شيئا، لك، 

بمثلأمحك ملمة بن محمد فشهد أحد؟ معلث، هل له: فقال القدس. يعهليها 
ره(.يكر أبو لها فأنقذه ذلك، 

للخحدثينسن الدك، )وهو ظكر'أ،: الخطاب ين عمر ترحمة ق وقال 
ارتاب.إذا الواحد محر ل يتوهف كان وربما النقل، ل الست 

منعمر على ملم أمحك موسى أبا أف قال؛ تمحك الخيري سعيد أبى فعن 
لمفقال: إثره، ي عمر فأرمل فرجع، له، يزذن فلم مات، ثلاث الباب وراء 

الآة0(.الطلاق، سورة )١( 
ا؟(.لم)ا/ معلى الثوري شؤح انظر٠ أيمحا. بالستية وروي الجمع، ميغة )٢( 
 )(.٩٨))٣

 )0(١١٨.)



يثب
يجب،ظإ ثلاثا أحدكم تئ؛ ارإدا .يقول! افه رسول سمعت قال؛ رجمت،؟ 
موءسأبو فجاء وكذا. كذا بك لأهعلى أو يئة، ذلك علئ لتأتش قال؛ ^^؛^٠ 

أحدسمع هل وقال• فآحثرنا، شأنك؟ ما فقلنا؛ جلوس، ونحن لونه، متقعا 
فآمحره.عمر أتئ حى منهم، رجلا معه فأرسلوا سمعه، كلتا نعم، فقلنا؛ منكم؟ 

موسئ؛لأبي محال عمر أ0 ؤلرمحه بعض ي )حاء حجرت ابن الحافظ محال 
عنالحديث علئ الناس تمأ لا أن أردت ولكص أئهمك؛ لم إر أما 

اه.(مرسول 

يحدث،فجعل عثاس، ابن إلئ العدوى شر جاء محال؛ مجاهد وروئ 
يأذنلا عباس ابن فجعل اش رسول محال .، اش رمحول قال ويقول؛ 
لحديثي؛تسع أراك لا مالي عباس، ابن يا فقال؛ إليه• ينثلر ولا لحديثه، 
إذا_0 كنا إثا عباس؛ ابن فقال ا تسع؟ ولا س، اش رسول عن أحدثك 

يآذائنا،إليه وأصعينا أبصارنا، ابتدرته .ؤ، اممه رسول محال يقول؛ رجال سمعنا 
نمفر٣،.U إلا الناس ص نأحد لم والدلولر٢،، الئمب الناس ركب فلئا 

كثيرةآثار عنهم رؤيتر فقد يعدهم، ومي التابعون سار النهج هدا وعلى 
أدلة.ص تقدم ما نحو على تدل 

(.٦٩٣٢الفتح)م/)١( 
)\/سالئحاح انثلر: الإبل. ذ تمال الش الأوصاف س وما والثهل، انمم الأم أي: )٢< 

الحديث،يتحئلون عئن يسنون لا الناس هرلأم أف أمحك: ومراده (. ١٣٠)ص/والقاموس 
صرب•كل ين يأخذون 

(.١٣)ا/ مسلم صحيح مقدمة )٣، 



ومنها.'الأيار، تلك يعص ص1محهرا، مقدمة ق لم جمروئ وقد 
عثنفانظروا دين، العلم هذا )إن قال: سيرين بن محمد عن رواه ما 

دسكم(.تآحدون 
قالوا:س ونمت فلئا الإمتاد، عن يالون يكونوا )لم أيصا: وقال 

أهلؤيتثلر.إلى حديثهم، هيوحد السنة أهل إلى منفلر رجالكم• لنا سموا 
حييتهم^•يوحد فلا اليبع 

لقالالإضاد ولولا الدين، من )الإمتاد قال: المارك بن اش مد وعن 
ثاء(.U شاء من 

الثوريمخيان عن المجروحيزرئ كتابه مقدمة ي ١^۶، حثان ابن وأحرج 
يقاتل(؟شيء مأي سلاح معه كن لم إذا المزمن، سلاح )الإستاد قال• 

حدتناقيه ليس حديث )كل محال؛ الحجاج بن ثمة إلى ويإسنادْ 
حظمر٣،(٠له ليس العير معه بالفلاة، الرجل فهومثل وأجمرنا 

أي'.—، وغيرها الأيار هده بعض ق جاء كما " "الدين من الإساد كون ومعص 
عنتزحد لا والئ1ة والقق، الكتاب إلى الدين مرجع كان لما لأل أصوله؛ مجن أل 

الصادقلاحتالط ذلك ولولا روايتهم، وايصال القلة، حال ق الئئلر تعين أحد، كل 
الأمانيدره،و الطلر وحب يتهما، الفرق وجب ولئا 1لاءلل، والحق بالكاذب،، 

تحالئأعلم.واه 

 )١(n-u/U.)

)>/U؟(.)٢( 

ص(.القاموس)ص/ يه. لتقتاد المر؛ أنف ي يومحع ما هو؛ الخهلام )٢( 
أئكلتنسصب)؛/ص.)ا( 



تقثث
الخويثمصطلح عالم تدؤين مراحل 

الئاق؛الهجري القرن ق إلا الحديث مصطلح علم ق التدؤين ينثر لم 
كتبصمن الحديث علوم أنولع بعض ق الكتابات بعض وجدت حنث 

حيثوررالأمء؛ الة؛؛، ررالرمكتابيه؛ ق تا.؟ه— الئاقعي الإمام كصنيع 
والمرفؤع،والشاي، كالمرمل، الأنويغ، تلك بعض عن فيهما تكلم 

ونحوذللث،.ترد، ومن روايته، مل من وصفة والمقضع، 

وأكثرمستقل، مؤلما صمن الأنولع القرن هدا علماء من أحد يفرد ولم 
علىواعتمادهم إليه، الحاجة لقلة بينهم؛ مشافهة يتتاقلونه كانوا إثما ذلكا 

الحففلأكثر.

العلومازدهار عصر يعد الدي الثالث،" الهجري القرن مطلع ومع 
بشكلالحديث، تدؤين حركة نشْلتا ~ حاصة الثنة وعلوم عامة، الإملامية 

حنبل،ين أحمد الإمام ك؛ الكبار العلماء من عدد فيه برز حينا واصح؛ 
داود،وأي لم، وموالخاري، المديتي، بن وعمح، معين، بن لنحتي 

الحديث،علوم تأسيس أيديهم على كان ممن وغيرهم، ائي والثوالترمذي، 
حاصة.والتعديل الجرح وعلم عامة، 

يلجامحة، تكن لم أقها إلا الملم، هذا ل مزلفات أيديهم على ففلهرت 
قمتتوعة كتايامحت، ؤإما العلم، هذا أيوايب، من مقرئ بابا ق تصنيما إما كانتا 
الكتس،.بعض صمن الحديث، فنون يعص 

للأماماوجال ومعرفة والعلل ممد، لأبن الئقات الكتم،؛ هدم ومن 
اوجال،علئ الكلام ي معين ين يحيئ وتوايج المديتي، لأبن والعلل أحمد، 



^^==ط؛سمح
لأييوالمراسل صحيحه، مقدمة ق أيصا أودعه وما مسلم، للأمام واشين 

وغيرذلك.للترمذي، والعلل داود، 

هدهمعرفة إلئ الناس حاجة العلماء رأئ اواع، الهجري القرن وق 
قالقواعد تلك بجمع فيدءوا مختلفة، كثيرة مصممات ق المتناثرة، القواعد 

وهوكتاب:العلم حدا خاص مصص فثلهرأول مستقلة، مصممات 
محمدأيى للقاصى والواعىاا، الراوي محن الفاصل ررالمحدث 

/ت>ماهر الثامهرمزي خلاي بن الرحمن عبد بن المصس 

٠٠ ٠ م-سِ -صذ>• 

الحديحاعلوم ق صمما كتاب أول )وهو (؛ ١٨٦نس)ا/ المؤ المجمع ق حجر ابن الحاففل قال )١( 
جمعما أجمع هذا لكن فنونه، من أشياء ل مفردة مصقات قبله يوحد كان ؤإن الهئ؛، الب غل 
زمانه(.و لك ذق 



^^ثثقثث

مصطلحعب ؤ انلوئمات أسهر 
المنظوم،ومتها المنثور، همتها جدا، الحدمث، علوم ق الممبمتيف كثر 

حينمن المؤلفاتا تلكم أشهر وسأذكر المطول. ومنها المختصر، ومنها 
النحوالتالي:علئ بالتصنيم،، إقرائه 

اطثِبجناوادىدمض•
الرامهرمريحلاد بن الرحمن همد بن الحسن محمد أبي للقاصي 

يس.توعس_ا.لم لكثه دت،ها"؟هس. 
الحديأث،.علوم معرفة )٢( 

لملكئه ات،ههاه— اليابوري الحاكم الله عبد بن محمد افه همد لأبي 
تهئب،ولمثرو.

)ّا(الكمايةونماوواية.

منوهو اليغاJادي الخهلسس، ثابت( ين عالؤ، بن أحمد يكر لأبي 
فيهاله الأنوئ، من كثيزا الخطيب فيه ذكر العلم، هوا ي اJؤلفة الكتب أنفع 

وعزيزة.مهمة وفوائد أصيلة، علمية تحقيقات( 

الثاْع.وأدامح-، الراوي لأخلاق الجامع )ا( 
فتوفمن فن وقز تسمته. من يفلهر كما خاص فن وهوق أيئا. للخطب 

أبوالحافظ قال كما فكان ^١، كتاثا فيه الخف، محق، وقد إلا الحديث، 
كتبه(.على عيال الخطمت، يعد المحدثن أة علم أمم، من مهلة؛)كل ين يكر 



الحدث.علوم أنولع معرفة ويقال؛ الحديث، علوم )٥( 
المعروفدمشق، نزيل الشهرزوري الرحمن همد بن عثمان عمرو لأبي 

فيههدب الصلاح. ابن بمئدمة مشهور الكتاب وهدا دت،ّاا\"ه. الصلاح بابن 
شتاتفجمع المممئقة، الخهليب بصانيف واعتى العلم، هدا فنون موكه 

قتفرق ما كتابه ق فاجتمع فوائدها، نحس، غيرها من إليها وصم مقاصدها، 
نوعا.ومتون حمسة فيه الأنولع عد وبغ عيره، 

لهناظم كم يحصى فلا سيره، وساروا عليه، الناس عكف فلهيا 
ومتتصر.له ومعارض ومقتصر، عليه ومستدرك ومحتصر، 

بعدشيءرا،.شيئاأملاه لأل المتناسب؛ الوضع على تريبه يكن لم لكن 
الثدير.البشير ّتن لمعرفة والتيسير الثقريهب )٦( 

علومكتاب فيه اختصر تا"لأا"ه. النووي شرف بن حى الدين لمجمي 
الصلاح.لأبن الحديث 
الأثر.أهل مصطلح ق الفكر يخبة )٧( 

متنوهو ت؟هحه. العسملاق حجر بن علي بن أحمد الفصل لأيي 
الحديثعلوم أنولع ترتيب ق طريقة مؤلفه فيه ابتكر حدا، ومفيد مختصر، 

كماكثيرة أنواعا فيه وزاد إليها، يسيق لم وتقسيمها 
الفكر.تحية توضيح ق النظر نرهة )٨( 

الئابق.كتابه فيه شمح أيصا، حجر ابن للحاففل 

(.tv)ص/ النظر نزهة ق الحافظ عن نقك عليها الكلام ْع كتب، من تقدم ما كل )١( 
العالم.هذا منها يتألف اش السائل ي )٢( 



كتابوهو ^ ٩٠٢^،الثحاوي الرحمن عبد بن محمد الدين لشمس 
المسثاه:ت\"صه، العراةتي للحاظ الحديث ألفية فيه شرح مطول، 

^^((١٠رالئحمة 
النوادي.تقريب همح الراوي تدييب ر*ن 

تاااْه•بكرالثيوطي أثي بن همدالرحمن الفضل أبي الدين لجلال 
النووي.للأمام والتيسير(( ®التقريب كتاب فته شرح 

سس.سس.سءه(رجوم.سس.مم



يلي!ما درامة ثاكا! 

الطرقتعذل حيث من الخديث 
وآحاد.متواتر، قسمين؛ إلى الهرق تحدد حيث من الحديث، يشم 

انمتواترأؤ(؛: 

تعريفه؛

ممأو التتابم، بمعص؛ وهو الئواتر، من مشتى فاعل، اسم لغة؛ المتواتر 
ما0سم.

تواطزهمالعادة تحيل بحيث مثلهم، عن كثير عدد رواه ما واصطلاحا؛ 
محسوسرئ.شيء وأسندوهإلئ الكدب، على وتوافقهم 

المحكمق تورها من لأبد التي السروط نمين اشريم، هذا ق وباشلر 
يلي؛كما وهي بالتواتر، الحديث، على 

أقوالمن الصحح على معين بعدد لهدا حصر ولا الكثير؛ الخيل )١( 
قولكل أصحاب وتمثاك معية، بأعداد بعضهم حدده حيث الخلم، أهل 

الدعوئ.ق مافتمها باطالة؛ الأقوال هده وكل الخدد. ذلك ذكر فيه حاء بدليل 
فإذاحبرهم، مبمدق اليقين حصول فالمقصود ذلك؛ لتعيين معي ولا 

الخددرى.وم ذللث،، كفى حصل 
(.٦٣١والقاموس)ص/(، ٢٠٧الرب)ه/ل-ان انظر: )١( 
(.٢٧٥)؟/ والتدكرة افصرة وشرح (، ٣٢)ص/ الكفاية وانفلرت (• ٥٠٦)ص/ الأفنر نرهة )٢( 
والدررواليواقيت )ص/ّ؟ه-هه(، النقار ونزهة /٠٥(، na)الإسلام شخ محتاوئ مجمؤع انفلر؛ )٣( 

(.١٠١٧—!٦١ )ص/ للقارئ الفكر نخبة شيح وشؤح ^ا~.؟ا(، )ا/ 



^^قثث
منالإستاد، طبقات جمع ق حاصلة الكثرة هذه تكون أن )٢( 

أجلمن وذك ه، بنممستقل وعصر طبقة كل تصر لأن وذلك منتهاه! إلئ 
انملم،لأوذكرانمددإفادة 

يكونأن الخدة ق معها يستحيل الطمات جمح ق الكثرة هذه وبحصول 
الضررن.هذا ق الكذب، عن أوتوافقوا تواطؤا قد الثواْ أولئالث، 

كلوأل بصدقهم، الخم تحقق عش تدل قرائن هناك أن ذلائ،ت ومعنى 
الرواة،وأماكن بلدان كتتئع محرم، إلا الكذب لم.فلإذ المخثرين من واحد 

موصوفمهم كأي وأل به، يلتق ولم الآحر، يعرف لا متهم واحد كل وأن 
؛الءئدق،ونحوذلالث،رئ.

امرحصرهم منتهى يكون ان بمعنى الحنل• حصرهم متند يكول ان )٣( 
الراوي!يقول كأن ، ^٣، ٤٠٣٠٠١١أو المشاهد، الأمر هو• والمصل محسوس، 

لأف، كذارا، يقول اش. رسول سمعت، أو كذا، يفعل اش. رمحول رأيت 
.ةيهرْ، اّهل يحول يحتمل كذلك، يكون لا ما 

أقامه!

ئمينر٦آ!إلا المتواتر م ينق
(.٣٩٦الغيث)م/ وقع (، ٢٧٠و\شي■)A اقصر، وشرح اثلر)ص/ْْ(، نزهة انظر: )١( 
(.١٧١للقائي)ص/ الفكر نخة ثرح ثرح انظر؛ )٢( 
)ص/٠٠(.التظر نزهة )٣( 

 )i( :(.١٦٩للقارئ)ص/ الفكر ئخة شرح شرح انظر
(.٣٩٦الغيث،)م قع )٥( 
اأا(اوالدرر)A واليواقيت (، ١٨٠اواوي)A وتدريب (، ١٦٨٨المناوئ)مجموع انظر: )٦( 



^=طهةئمحة
متواتر١- 

معنوي.ومتواتر ٢— 

للقمبالنسبة قاليل وهو بلففله. تواتر ما وهو الئفظتيت المتواتر )١( 
القاف.

الثارالمى مفنيه همئسوأ متسدا علي كدب ررمذ س؛ قوله أمثلته! ومن 
JU  رواهق الحفاظ بعض )ذكر الحديث! هدا عن الئلاح ابن الحافظ
يالحئة،لهم المشهود العشرة منهم الصحابة، من نقنا وسون اثنان عنه 

حديتيعرف ولا همره، انمسرة روايته علئ احتنمع الدنا ق ولى 
الحديثهدا إلا اطه. رمول عن الصحابة من نفتا مئن من أكثر عن يروئ 

الدد(ره٠هدا س أكو الحدث أهل بعض حم )وبلغ لكل! P الواحد(. 
الأكثر.وهو لقفله• دون معناه، تواتر وهوما المعنوي! التواتر )٢( 

القدرذلك يتواتر أمر، ق تشترك محتلفة، وهماغ جماعة ينقل بحيث 
ألوآخر حماد، أعهلئ أل مثلا الظدتي حاتم عن رحل نقل إذا كما المشترك؛ 

بينالمشترك القدر محيتواتر حزا؛ وهلم ديتاوا، أعش أل وآخر محرئا، أعش 
القصايا.هذه جمح من مشترك وجوده لأل وهوالإعطاء؛ أخبارهم، 
مئةنحو عنه. ورد فقد الدعاء؛ و اليدين رفع أحاديث أمثلته! ومن 

تتواتر،لم منها محصية وكل مختلفة، همصايا ق الدعاء ق يديه رغ فيها حديث 
.الحموعر٢، باعتبار تواتر ~ الدعاء عند وهوالرغ ~ هميها المشترك والقدر 

(.١٧٧اواوي)؟/ وتدرب (، ٣٩٨اسث)r/ فتح وانظر: (. ٢٦٩الحديث)ص/ علوم )١( 
(.١٢٥سث)م/ااا(،واوواكوالأرر)ا/)٢( 



يقث
الحوض،وأحادث وأحاديث الشفاص، أحادث وكدك 

وغيرذلك)ا(.أصابعه.، بجن الماءمن نح وأحاديث 
عندتواتره قوم، عند الحر تواتر من يلزم لا أل المناوئ ين وقد هذا، 

دونقوم عند الح؛ر متواتر نبيا؛ يكون قد الهواتر اة روائم فقال، عيرهم، 
•دعض(لى دون بعض عند الخثر يصح كما قوم، 

حكمه؛

الإنسانبمطؤ الذي وهو اليقيني، العلم يقيد المتواتر الحر أة المعثثد 
أصندتمن كلام من هي الألفاظ هذه وأ0 دفعه، يمكنه لا بحث إليه، 

العالينرب وهورسول لليهأ٣،، 
هداالنؤع!ي أشهر)دؤق\ت 

٠٠٩١١^،اشوطتي محمد بن يكر أيي بن اوحمن عيد الدين لجلأو للحافظ 
وهي!النؤع، هذا ق مزلفات ثلاثة 

المتواترة:الأحيار ي التكاثرة الفوائد )١( 

فصاعدا،عثرة الصحابة من رواه ما قيه وجمع الأبواب، على وربجه 
يسقلم حافاد فجاءكتانا وألفاظه؛ وحرقه، ؛أسانيده، حديث كل فيه ْستومحا 

مثإوه)ا(.إلئ 

(.0١٦ر\إ الفتاوئ مجمؤع )١( 
(.١٢٥—والدرر)؟/اليواقيت )٢( 

(.١٣٦^^^واسوالأرر)ا/
٨(.)ص/ المتتارللهتان نظم ومقدمة ٩^١١(، )؟/ الراوي تدريب )ا( 



^====طصق
الخواترة:الأحبار ل المتئاثرة الأزهار )٢( 

ذكرعلى فيه واقتصر ترتيبه، طريقة على السابق، الكتاب مقاصد فيه جرد 
منحرجه من إلى بالعزو مقرويا الصحابة، من رواه من وعدة الحديثإ، 

المشهورينر١لالأئمة 
الثابق.الكتاب فه ولخص الأزuر: قطف )٣( 

انمواترة:الأحاديث، ق اكاثرة اللألئ )ا( 

الحضطولون بن ص بن محمد بن محمد اش عبد أبى الدين لشمس 
الدمشض

المواترة:الأحاديث، ق الخاثرة اللألئ شل )٥( 

تالمصري الزبيدي الحض مرتضى الفيض أبي للشيخ 
المتواتر:الحدث من الخاثر نقلم )٦( 

قكتاب وهوأومع ُت،هأّااه. جعفرالكتاق محمدين عبداش لأبي، 
أولفظا، متواتر هو مما أحاديث،، وعشرة ثلاشمائة مؤلمه صمته الباب، هدا 

ِمّم- .،٠ ■-ص • ٠ دس "ص ٠ ِص 

ءء المتنار].، ajومقدمة الراوي، تدريب ادظر؛ )١( 
)ص/ااْا-هم(.اوصالة انظر: )٢( 



^^^؛حييي

اصثانط: 

تعريفه:

واحدأصل والدال والحاء والواو وحد، وبابه أحد، جمع لغة• الاحاد 
فيهميكن لم إذا ميلته، واحد وهو الوحدة، ذلك! ومن الانفراد، على يدل 

المممردره.والواحد: مثاله، 
رئ.التواتر( صفة عن ضر بقوله؛)هوما الخطيب ئق واصطلاحا: 

المتواتر()٣،.شروط يجمع لم )ما حجر: ابن الحاففل تعريف، وينحوه 
أنواعه:

:أنو١٤ثلاثة إلئ طرقه تعدد إلى بالنسية يتتؤع الواحد حبر 
غريب•أ~ 

ب"عزيز•

ج-ْشهور.

 )١( A(٦٢٣،قاسساشة.)
الكفاية)ص/٢٣(.)٢( 

(.UYUالطلي)>_/«نزهة )٣( 



الغريب— أ
ممريفه!

الوطزرن.عن اشد وهي ~، يالصم ~ العزبة من مشبهة صفة لغة؛ الغريب 
واحدرئ.شخص بروايته تفند ما واصعللاحا: 

نسبمرمغرابة أوتكون مطلقة، غرابة تكون أن إثا الغرابة وهدم 

فيهالغرابة لكنت، ما وهو ~ت المهللمق الفرد ؤيقال! — المهللق الغريب ١— 
اثد.صل أو 

تعددتولو ؤيرمع، إليه الإستاد يدور الدي الموضع الشد؛ وأصل 
التابعين،أحد عته يه يتفرد بأن الصحا؛يرا،، فيه الذي وهوهلرفه إليه، الهزق 

الصحاتي؛ق مملم لم ؤإمما حماعأ. عنه رواه بأن لا، أو اللأي استمز سواء 
رْ،.عدوو والصحابة والرد، القبول من عليه يترقب ما المقصود لأن 

ابنعن دينار، ين الله ع؛د حديث من الشيخانر٦، رواه ما أمثلتته؛ ومجن 
ينافه عيد يه نغزي حيث، . وهسه® الولاء بيع عذ افي. رريهى قال؛ قك عمر 

(.١٠٣واكامس)ص/ (، ٣١٦اللتة)A مقامحس )١( 
(.٧٨التملر)ص/ ونزهة •w(، الحديث)ص/ علوم انظر: )٢( 
(.٠٣والأزاد)\إ الغرائب أ>اف ي ث انظري )٣( 
(.٧٨نزهةالنظر)ءس/ )ا( 

!٩١(.)\/ والدرر واليواقيت ا.؛(، )ص/ قطلويغا ابن حاثهية انظرن )٥( 

إثماباب العتق، كتاب ق لم وم^احْمه؟(، )٣/ ومته الولاء بح باب العتق، كتاب ق البخاري )٦( 
هاااحا-'0ا(لأأعتق)٢; الولاءلن 



^^^ثققتث
ودينار بن اه همد عد عيال كلهم )اةس لم: مقال عمر• ابن عن دينار، 

ا«الحديث هذا 

مثاره.والإساد المن و واقعة المم هذا ي فالماة 
أثتائه.ق الغرابة كانت وهوما الممد ويقال! — الئثؤغ الغريب ٢— 

مشهورا؛ه نفق الحديث كان ؤإن معين، شخصي إلئ بالشبة أي؛ 
بروايتهيتفرد ثم واحد، من أكو المحان عن روئ فإذا ئا. نقش ولذلك 

النستير؟،.الفرد هو فهذا واحد، شخص منهم واحد عن 
الم،أف محك، أنس حديح، من الشيخازأج رواه ما أمثلته؛ ومن 

ابنعن مالك، به ج حيث المغورا،. زل زش الفتح ئام كه ن^ 
الزهرئ.ثهاب،

راومنبه فينفرد الصحابة، من حماعة برواية معرومحا الخن كان إذا وكذا 

•غريب غير مسه أف مع غريب، جهته من فهو آخر، صحابي حديثا 
يأوررالكافث رفعه؛ أبيه عن موسى، أبي بن بردة أبي حدين، أمثلته: ومن 

(.٣٩٢فحاوغث)م/ )\( 
(.٣٩٢المتيث)r/ وضح (، M-UAالنحر)ص/ نزهة )٢( 
بغيرومكة الحرم لحول باب الصيد، كتاب ق أولاها صحيحه، من مواصع عدة ق اليخاري )٣( 

إحرامبغير مكة لحول جواز باب الحج، كتاب ي ومسلم )ّآ/باحا'اما(، إحرام 
(.١٣٥٢٨٩)؟/ 

الحديد.درؤع من الرأس على يلبس ما وهو؛ ~، الماء وقح الممجمة، ومكون الميم، بكسر ~ )ا( 
انذلر:فحابري)/٢٧(.



^^ٍ====هقمح
معرومحاكونه مع تههؤ، مومى أبي حديث من غريب فإثه \يئر9االإج شبمه قي 
،٠٠^٥^ حديث من 

الغريبعلئ )الفرد( لفظ إمحللاق الحديث علماء اصطلاح ي كثر وقد 
بهتفئد الذي الحديث به؛ ؤيريدون فرد، حديث هدا فيقولون• المه٧ق، 

الئادىفياءلاث>-

الغريبعلئ )الغريب( لمقل إكللاق أيصا اصطلامم ق كثر كما 
مترادفانوالفرد الغريب لأف فقلل؛ عليه )الفرد( لقثل إطلاق أما الئمى، 

كثرةحيث من بينهما غايروا الاصطلاح أهل أف إلا واصهللاحا، لغة 
ومحلته.الاستعمال 

الفعلاستعماض حيث من وأما عليهما، الاسم إطلاق حيث من هذا 
بهاغرب أو فلأن، به تقرئ والنسئ! المطلق ق يقولون يفرمحون، محلا الممستى 

ذلأنرا<.

مسصاشب:تياسمجىتالصويسم،
أعالم.واه 

أمعاءسعة ق يأكل والكافر واحد، معي ق بأكل المؤمن باب الأثرية، كتاب ق لم مأحرجه )١( 
 rj(٢٩١٦٣٢.)

(.٣٩٢اسث)م/فتح )٢( 
نزهةالأظر)ص/سم(ّانفلر: )٣( 
 )i(ّ)كحاس،)م/احم
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