
احلديث: كتاب  ونية يف مصطلح  لبيق ملنظومة ا ا لسنية شرح  لتقريرات ا   ا
ملشاط: املؤلف  ا  حسن حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
محدا ملن نضر وجوه أهل احلديث وجعل مكانتهم عالية يف القدمي واحلديث وأصلي وأسلم على سيدنا حممد مرفوع 

  املقام وعلى آله وأصحابه الذين عز هبم االسالم 
أما بعد فهذه التقريرات السنية يف شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث دعت احلاجة إىل مجعها لناشئة العصر 
ال سيما ابناء مدرستنا الصولتية لتكون هلم عونا يف فهم ما أشكل ومنهجا واضحا ملا فوقها من املطول راجيا من اهللا 

اخلالص املوصل للمأمول وما وجدت أيها الناظر يف ذلك من صواب  تعاىل أن يقرن ذلك بالقبول وجيعله من العمل
  فمن اهللا جمزل العطاء أو من خطأ فمن قصوري وأنا احلري باخلطأ 

  وباهللا اعتمادي وإليه استنادى قال الناظم رمحه اهللا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ز وعمال بقوله صلى اهللا عليه و سلم كل امر ذي بال ابدأ منظومىت بدءا إضافيا باحلمد هللا تعاىل اقتداء بالكتاب العزي

ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أقطع رواه أبو داود وغريه وحسنه ابن الصالح مصليا أي أصلي حال كوين مصليا فهي 
حال مؤكدة حذف عاملها أي ومسلما على سيدنا حممد خري نيب أرسال بألف االطالق أي أرسل لعموم اخللق وبعد 

بالبسملة واحلمد والصالة فأقول وذي أي املسائل اآليت ذكرها حال كوهنا من أقسام احلديث عدة قدرها ابتدائي 
اثنان وثالثون منها ما خيتص باملنت كاملرفوع ومنها ما خيتص بالسند كالعايل والنازل ومنها ما يرجع هلما كالصحيح 

  وحسن وضعف  واحلسن وهو علم بقواعد يعرف هبا أحوال السند واملنت من صحة
  وموضوعه الراوي واملروي من حيث القبول والرد 

  وفائدته معرفة ما يقبل وما يرد 
وأراد باالقسام ما يشمل األنواع ألن أقسام احلديث حمصورة يف الثالثة ووجه احلصر أن احلديث إما أن يشتمل من 

  ليهما فالضعيف أوصاف القبول على أعالها فالصحيح أو على أدناها فاحلسن أو مل يشتمل ع
  وكل واحد من هذه األقسام أتى أي يأيت يف النظم وحده بالدال املشددة املفتوحة أي مع حده وتعريفه 

  احلديث الصحيح

أوهلا أي االقسام الصحيح لذاته اجملمع على صحته عندهم وهو أي حد الصحيح املذكور ما أي منت اتصل اسناده 
كل من رجاله عن شيخه من أول السند اىل آخره فخرج املرسل واملنقطع  أي اسناد ذلك املنت بأن يكون قد رواه

  واملعضل واملعلق الصادر ممن مل يشترط الصحه 
واعلم ان االسناد هو االخبار عن طريق املنت كالسند وقبل السند نفس الطريق وال يقال لكل واحد من رواه 

صف مبا اليتصف مبا ال يتصف بة الواحد من االتصال احلديث على انفراده سند بل لسلسلة الرواه ألن السند يت
واالنقطاع وحنومها فاحفظ واحلال انه ام يشذ أو يعل بالبناءللمجهول فبهما أي مل يدخله شذوذ وال عله قادحه يف 

صحه احلديث والشذوذ خمالفه الثقه ملن هو أوثق منه وال فرق بني العله الظاهره كالفسق وسوء احلفظ واخلفيه 



ف يف احلديث املرفوع يرويه عدل يف الروايه وهو املسلم املكلف السامل من الفسق وصغائر اخلسه فخرج كالوق
الفاسق واجملهول عينا كحدثنا رجل أوحاال كحدثنا زيد وال نعرف صفته ودخل رواية املرأة ورواية الرقيق ضابط 

ضبط كتاب وهو صيانته عنده من يوم ضبط صدر وهو أن يثبت ما مسعه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء أو 
مسع ما فيه وصححه اىل أن يؤدي منه عن مثله يتعلق بريوي أي يرويه عدل ضابط عن عدل مثله من أول السند اىل 

منتهاه وهو النيب صلى اهللا عليه و سلم أو الصحايب أو التابعي فدخل يف الصحيح املرفوع واملوقوف واملقطوع 
بط يف ضبطه من صدره ملا ميليه ونقله من كتابه ملا يرويه فعلم أن الصحيح لذاته ما مجع معتمد بفتح امليم صفة لضا

  شروطا 

  مخسة اتصال السند والسالمة من الشذوذ والسالمة من العلة القادحة وأن يكون كل من رواته عدل رواية وضابطا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال  مثاله ما رواه البخاري من طريق االعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  أن اشق على أميت المرهتم بالسواك مع كل صالة 
  وحكمه أنه صاحل لالحتجاج به واالستشهاد باالتفاق يف األصول والفروع كما أنه جيب العمل به بالشروط 

  احلديث احلسن

  واحلسن أي تعريفه احلديث املعروف طرقا بضم فسكون أي 

املخرجون له وهذا كناية عن اتصال السند وذلك كأن يكون احلديث من رواية راو اشتهر برواية  املعروف رواته
أهل بلده كقتادة يف البصريني فإن حديثهم اذا جاء عن قتادة وحنوه ممن هو مبنزلته كان خمرجه أي رواته معروفني 

  لشهرة سلسلة قتادة عند احملدثني 
  لس قبل أن يتبني تدليسه فإنه ال يدري حينئذ من سقط فال يكون متصال فخرج املرسل واملنقطع واملعضل واملد

وغدت أي صارت رجاله أي خمرجوه غري مشتهرة بالعدالة والضبط الكا شتهار رجال الصحيح اشتهرت بل 
  اشتهارا أقل من ذلك 

رجة رواة وعلم من هذا أن احلسن يشارك الصحيح يف اتصال سنده وعدالة رواته وضبطهم وان مل يصلوا د
  الصحيح 

  وبقي من شرط الصحيح السالمة من الشذوذ ومن العلة 
فاحلد اجلامع للحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط قل ضبطه قلة ال تلحقه حبال من يعد تفرده منكرا وسلم 

  من الشذوذ ومن العلة 
  فبقوله اتصل سنده دخل الصحيح وبنقل عدل ضابط قل ضبطه خرج 

  خرج الضعيف  الصحيح ومبا بقي
وما ذكر هو احلسن لذاته مثاله لوال أن أشق على أميت بالنظر لرواية حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة فإن 
  حممدا مشهور بالصدق لكنه ليس يف غاية احلفظ حىت ضعفه بعضهم لسوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته 

أهليته غري أنه مل يكن مغفال وال كثري اخلطأ فيما يرويه وال متهما  وأما احلسن لغريه فهو ما يف اسناده مستور مل تتحق



بالكذب وال ينسب إىل مفسق آخر وتقوى مبتابع أو شاهد واملتابع ما روي باللفظ والشاهد ما روي باملعىن نقصا 
  مثاله ما رواه الترمذي عن هشيم عن يزيد عن عبد 

  أن يغتسلوا يوم اجلمعة احلديث  الرمحن عن الرباء مرفوعا إنه حقا على املسلمني
  فهشيم ضعيف لتدليسه لكن ملا تابعه أبو حيي التيمي كان حسنا 
  وحكم احلسن أنه حيتج به كالصحيح وإن كان ال يلحق به رتبة 

  احلديث الضعيف

وكل ما عن رتبة احلسن والصحة باألوىل أي وكل حديث قصر واحنط عن رتبتهما فهو احلديث الضعيف ويقال له 
  ملردود ألنه الحيتج به يف االحكام الشرعية وهو أقساما أي بالنظر إىل أقسامه كثر أوصلها ا

  بعضهم إىل ثلثمائة وإحدى ومثانني ال طائل حتتها وتتفاوت درجاته يف 

الضعف حبسب بعده عن شروط الصحة مثاله حديث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اجلوربني 
أيب قيس األودي فائدة املراد باحلكم على احلديث بالصحة وحنوها إمنا هو فيما ظهر الئمة احلديث ألنه يروى عن 

عمال بظاهر االسناد ال القطع بالصحة يف نفس األمر جلواز اخلطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غريه 
  وذلك يف غري املتواتر أما املتواتر فإنه مقطوع بصحته 

  وعاحلديث املرف

وما أضيف أي احلديث الذي أضافه صحايب أو تابعي أو من بعدمها للنيب صلى اهللا عليه و سلم قوال كان أو فعال 
ومن الفعل التقرير اتصل سنده أم ال هو املرفوع فدخل املتصل واملرسل واملنقطع واملعضل واملعلق وخرج املوقوف 

  ى اهللا عليه و سلم واملقطوع ومسي بذلك الرتفاع رتبته بإضافته للنيب صل

  احلديث املقطوع

وما أي املنت الذي أضيف لتابع وكذا من دونه قوال أو فعال حيث خال عن قرينة الرفع والوقف هو املقطوع وهو 
ليس حبجة إذ ذاك أما إن كان فيه قرينة تدل على الرفع فمرفوع حكما أو قرينة تدل على الوقف فموقوف كقول 

  نة كذا الراوي عن التابعي من الس

  احلديث املسند

  واحلديث املسند يعرف عند احلاكم بأنه املتصل االسناد من 



راوية حىت إي إىل أن ينتهي إىل املصطفى صلى اهللا عليه و سلم فال يستعمل إال يف املرفوع واملتصل وذلك كاسناد 
ل ان االسناد مل ينقطع مجلة مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقوله ومل ينب أي واحلا

  مؤكدة ملا قبلها 

  وحكمه الصحة أو احلسن واحلسن أو الضعف 
  فائدة االتصال بنقل ثقة عن ثقة إىل أن يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم مما اختصت به هذه االمة احملمدية 

  احلديث املتصل

ن فوقه يتصل اسناده للمصطفى صلى اهللا عليه وما أي واحلديث الذي بسمع أي بسبب مساع كل راد من رواته مم
  و سلم أو لصاحبه موقوفا عليه ف ذلك هو املتصل ويقال له أيضا املوصول واملؤتصل 

فدخل املرفوع كما لك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واملوقوف كما لك عن نافع عن ابن 
  عمر 

  املعلق واملعضل ومعنعن االسناد قبل تبني مساعه وخرج بقيد االتصال املرسل واملنقطع و
  وبقيد السماع خرج اتصال السند بغري السماع كاتصاله باإلجازة كأن يقول أجازين فالن قال أجازين فالن 

  وعلم املسند أخص من املتصل فكل مسند متصل وال عكس وحكمه كسابقه 

  احلديث املسلسل

الحا قسمان األول حديث اتفقت رجاله على وصف الرواة كما أشار مسلسل من التسلسل وهو لغة التتابع واصط
  اليه بقوله قل يف رمسه 

باعتبار الرواة ما على وصف واحد اتى به رواته سواء كان الوصف قوليا مثل أما واهللا أنبأين بقلب اهلمزة الثانية 
  ذلك  ألفا واما بتخفيف امليم مبنزلة أال االستفتاحية الفىت مث يقول االخر مثل

مثاله قوله صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ رضي اهللا عنه إين أحبك فقل يف دبر كل صالة اللهم اعين على ذكرك 
  وشكرك وحسن عبادتك فإنه مسلسل بقول كل من رواته إين أحبك اخل 

  السبت  أو فعليا كحديث أيب هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلق اهللا األرض يوم
  فإنه مسلسل بتشبيك كل منهم بيد من رواه عنه 

كذاك من الفعلي اذا قال قد حدثنيه قائما مث يفعل اآلخر مثل ذلك أو قال بعد أن حدثين احلديث تبسما فإن كال 
من القيام والتبسم وصف فعلي وقد جيتمع الوصف القويل والفعلي معا كحديث أنس رضي اهللا عنه مرفوعا ال جيد 

د حالوة االميان حىت يؤمن بالقدر خريه وشره حلوه ومره قال وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على العب
  حليته وقال آمنت بالقدر 

  فإنه مسلسل بقبض كل منهم على حليته مع قوله آمنت بالقدر 
اية أو مكاهنا أو حنو والقسم الثاين ما اتفقت رجاله على وصف للتحمل كسمعت فالنا أو على امر متعلق بزمن الرو



  ذلك 
  فائدة من فضيلة املسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة 

  واعلم أنه أفضل مسلسل ما دل على اتصال السماع وعدم التدليس 
وقلما يسلم املسلسل من ضعف حيصل يف وصفه ال يف أصل احلديث فإن االقسام الثالثة جتري فيه قال احلافظ اصح 

  لدنيا املسلسل بقراءة سورة الصف مسلسل يروى يف ا

  احلديث العزيز

  عزيز بال تنوين للضرورة من عز يعز بفتح عني املضارع مبعىن 

قوي مسي بذلك لكونه تقوى مبجيئه من طريق أخرى أو بكسر العني مبعىن قل لقلة وجوده وقد عرفه بقوله هو 
دة من طبقاته فخرج باالثنني الغريب ألنه مروي مروي حبذف الياء لفظا للوزن اثنني او ثالثة ولو من طبقة واح

  واحد وبالثالثة املشهور 

  احلديث املشهور

  مشهور باسقاط التنوين مروي فوق ما ما زائدة ثالثة أي هو احلديث 

الذي رواه ما زاد على الثالثة فمفهومه أن ما رواه الثالثة ليس مشهورا وقد صرح بتسميته عزيزا وهو خالف 
لذي ذكره احلافظ يف النخبة من أن العزيز ما رواه اثنان فقط واملشهور ما رواه ثالثة فأكثر والغريب ما املعول عليه ا
  رواه واحد 

مثال العزيز حديث الشيخني عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يؤمن أحدكم 
  رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة  حىت أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أمجعني

شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز امساعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل مجاعة ومثال املشهور حديث إن 
ال فسئلوا اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جها

  فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 
  وحكمهما الصحة أو احلسن أو الضعف 

  احلديث املعنعن

معنعن بفتح العينني هو احلديث الذي روي بلفظ عن من غري بيان للتحديث أو األخبار أو السماع واكتفى الناظم 
  عن تعريفه باملثال فقال كعن سعيد وعن كرم 

بشرطني سالمة معنعنة من التدليس وثبوت مالقاته ملن روى بعن عند البخاري يف وحكمه عند اجلمهور االتصال 
  جامعة واكتفى مسلم أي يف 



صحيحه عن الشرط الثاين بثبوت كوهنما يف عصر واحد ومثله احلديث املؤنن وهو ما روي بلفظ أن كحدثنا فالن 
  أن فالنا قال كذا 

  احلديث املبهم

أي حديث فيه راو مل يسم أي مل يذكر بامسه بل أهبم وأخفى سواء كان رجال أو ومبهم من احلديث أي حده هو ما 
امرأة يف املنت واالسناد مثاله يف املنت حديث عائشة أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن غسلها من 

والفرصة  احمليض قال خذي فرصة من مسك فتطهري هبا احلديث واسم هذه املرأة أمساء بنت شكل على صحيح
  بكسر الفاء قطعة من صوف وحنوه ومثاله 

يف االسناد ما اذا قيل حدثين سفيان عن رجل وحكمه الضعف إذا كان يف السند ومل يعلم لعدم وروده يف طريق 
  أخرى أما يف املنت فال يضر وفائدته معرفته زوال اجلهالة 

  احلديث العايل واحلديث النازل

  أي يسمى عندهم بالعايل  وكل ما أي حديث قلت رجاله عال

  وقسموه مخسة أقسام 
  األول القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسند صحيح ويسمى العلو املطلق 

والثاين القرب من إمام من أئمة احلديث ذي صفة عالية كاحلفظ والضبط وحنومها من الصفات املقتضية للترجيح 
  مثل االمام مالك والشافعي 

  إىل كتاب من كتب احلديث املعتربة الثالث القرب 
  الرابع ما كان علوا بقدم موت الراوي عن شيخ على موت راو آخر عن ذلك الشيخ وإن كانا متساويني يف العدد 

  اخلامس تقدم السماع من الشيخ فمن تقدم مساعه من شيخ كان اعلى ممن مسع من ذلك الشيخ نفسه بعده 
الذي قد نزال بألف االطالق أي هو املسمى عندهم بالنازل لبعده عن النيب  وهذه أي ضد ما قلت رجاله ذاك السند

  صلى اهللا عليه و سلم وقسموه مخسة أقسام أيضا فإن كل قسم من العلو يقابل قسما من أقسام الصحيح 
  فائدة قال االمام أمحد طلب السند العايل سنة عمن سلف 

على ما يقع للبخاري ما بينه وبني الصحابة فيه اثنان وملسلم ما بينه وقال غريه قرب االسناد قربة إىل اهللا تعاىل وأ
  وبني الصحابة فيه ثالثة 

  احلديث املوقوف

وما أي واحلديث الذي أضفته اىل جنس األصحاب فالالم للجنس مبطلة ملعىن اجلمعية أي واحلديث املضاف إىل 
احلديث من قول أي للصحايب كقال ابن عمر كذا صحايب سواء اتصل اسناده اليه أم اليه أم انقطع وسواء كان 

  وفعل كأوتر ابن عمر على الدابة يف السفر فهو موقوف زكن أي علم عندهم 



لكن إن خال عن قرينة تدل على الرفع أما إذا وجدت بأن مل يكن لالجتهاد فيه مدخل فهو يف حكم املرفوع كما يف 
يقطران يف أربعة برد فمثل هذا ال يكون من جهة االجتهاد نعم رواية البخاري كان ابن عمر وابن عباس ويقصران و

  ما يضاف إىل تابعي يستعمل موقوفا مقيدا فيقال موقوف على سعيد بن املسيب مثال 

  احلديث املرسل

ومرسل بصيغة اسم املفعول لغة مأخوذ من االرسال وهو االطالق فكأن الراوي املرسل أطلق االسناد ومل يقيده 
  ة جبميع الروا

واصطالحا هو احلديث الذي منه أي من اسناده الصحايب سقط بأن رفعه التابعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وأسقط الصحايب وهذا خالف الصحيح عندهم اذ 

لو علم أن الساقط هو الصحايب ملا ساغ ألحد أن خيتلف يف حجيته مع أن اجلمهور على ضعفه وعدم حجيته 
املرسل هو ما رفعه التابعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم سواء كان التابعي كبريا وهو من فالصحيح أن يقال ان 
  كان أكثر روايته عن 

  الصحابة كسعيد بن املسيب أو صغريا كمحمد بن شهاب الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري قال يف طلعة األنوار 
  ) ل كبريهم لكن ذاك املستطي... ما رفع التابع مرسل وقيل ( 

  احلديث الغريب

  وقل غريب هو لغة املنفرد عن وطنه مسي احلديث بذلك االنفراد 

راوية عن غريه واصطالحا هو ما أي احلديث الذي رواه راو واحد فقط أي تفرد يف املنت أو االسناد بأمر ال يذكره 
فإنه تفرد به عبد اهللا بن دينار  غريه من الرواة مثاله ما جاء مرفوعا الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب

  عن ابن عمر 

وكحديث امنا األعمال بالنيات رواه عبد اجمليد عن زيد بن أسلم قال اخلليلي أخطأ عبد اجمليد وهو غري حمفوظ من 
حديث زيد بوجه وحكمه أن فيه الصحيح واحلسن والضعيف وهو الغالب قال االمام أمحد رمحه اهللا تعاىل ال تكتبوا 

  ب فإهنا مناكري وغالبها عن الضعفاء الغرائ

  احلديث املنقطع

وكل ما أي حديث مل يتصل حبال من األحوال اسناده بأن سقط منه راو واحد أو أكثر كان الساقط صحابيا أو 
  غريه يف أوله أوال منقطع األوصال أي ما ذكر هو املنقطع واألوصال مجع وصل أصله املفصل متم به البيت 

فظ ابن عبد الرب واملشهور أنه ما سقط من رواته واحد قبل الصحايب يف املوضع الواحد من أي وهذا احلد للحا
  موضع كان واألول أقرب للمعىن 



  اللغوي ألن االنقطاع ضد االتصال وهو أعم لصدقه على املعلق واملرسل واملعضل لكن الثاين أكثر استعماال 
  وع فإنه من صفات املنت وأعلم أن املنقطع من صفات اإلسناد خبالف املقط

  وحكم املنقطع الضعف عند غري االمام مالك مالك رمحه اهللا تعاىل 

  احلديث املعضل

واملعضل بصيغة اسم املفعول لغة مأخوذ من قوله أعضلة فالن اذا أعياه أمره مسي احلديث بذلك ألن احملدث الذي 
  حدث به كأنه أعضله وأعياه 

احلديث الساقط منه أي من سنده اثنان فصاعدا من أي موضع كأن سقط  فلم ينتفع به من يرويه واصطالحا
الصحايب والتابعي أو التابعي وتابعه أو اثنان قبلهما لكن بشرط توايل الساقطني أما اذا سقط واحد بني رجلني مث 

  سقط من موضع آخر من االسناد واحد آخر فهو منقطع يف موضعني 
رمحه اهللا تعاىل يف املوطأ أنه قال بلغين أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى مثال املعضل ما رواه االمام مالك 

  اهللا عليه و سلم قال للملوك طعامه وكسوته احلديث 
  فإن مالكا وصله خارج املوطأ عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنني 

  وحكمه انه من أقسام الضعيف 

  احلديث املدلس

وما أي واحلديث الذي أتى حال كونه مدلسا بفتح الالم املشددة نوعان وهو لغة مأخوذ من الدلس بالتحريك وهو 
  اختالط الظالم بالنور مسي 

احلديث بذلك الشتراكهما يف اخلفاء النوع األول تدليس االسناد وهو أن يسقط الراوي اسم شيخه ويرتقى إىل 
ه ممن هو معاصر لذلك الراوي فيسند ذلك إليه بلفظ ال يقتضي اتصاال لئال يكون كذبا شيخ شيخه أو من فوق

  كقوله عن فالن وإىل هذا أشار بقوله األول االسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه 

صغريا أو ضعيفا ولو عند غريه فقط وأن ينقل عمن أي عن شيخ شيخه فمن فوقه ومن عرف للمدلس وهو فاعل 
ب لفظ موهم للسماع وال يقتضيه مثل عن فالن وأن بالتسكني هنا للوقف وأصلها التشديد مثل أن التدليس لقاؤه 

  فالنا ومثلهما قال فالن وإن مل يعاصر املدلس املروي عنه فال يسمى 

  تدليسا على املشهور وعلى مقابله فالتدليس أن حيدث الرجل عمن مل يسمع منه بلفظ غري صريح يف السماع 
  الرب وعلى هذا فما سلم من التدليس ال مالك وال غريه  قال ابن عبد

وحكمه عدم قبول املدلس فيه ولكن إذا صرح املدلس املعروف بالتدليس مبا يقتضي االتصال كأن يقول مسعت أو 
حدثنا أو أخربنا وكان ثقة قبل مرويه والنوع الثاين من نوعي التدليس تدليس الشيوخ وهو أن يسمى شيخه الذي 

ه بغري امسه املعروف أو بصفة مبا مل يشتهر به من كنية أو لقب أو نسبة إىل بلد أو قبيلة ألجل أن تصعب على مسع من
غريه الطريق وإىل هذا أشار بقوله والثان حبذف الياء للضرورة هو أنه ال يسقطه أي ال يسقطه شيخه الذي حدثه 



ا أي بالشيء الذي به أي بذلك الشيء ال باحلديث بل يذكره ولكن يصف أوصافه أي يذكر أوصاف الشيخ مب
  ينعرف وال يشتهر به الشيخ 

  مثاله قول أيب بكر بن جماهد حدثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا 

  يريد به عبد اهللا بن أيب السجستاين ولو قال الناظم 
  ) أوصافه مبا به ال يعرف ... والثاين مل يسقطه لكن يصف ( 

  يعرف لغة  لكان صوابا فإنه ال ينعرف ال
وحكم تدليس الشيوخ خيتلف حبسب الغرض احلامل عليه فإن كان لضعف الشيخ املروي عنه فيدلسه حىت ال تظهر 

  روايته عن الضعفاء فاحلرمة لتضمنه الغش واخليانة وال يقبل خربه 
ية جمهول إال إذا وإن كان لصغر سنه عن املدلس حىت شاركه يف األخذ عنه من هو دونه فالكراهة وال يقبل ألنه روا

  عرف من روى عنه 

  احلديث الشاذ

وما خيالف راو ثقة أى عدل ضابط فيه أي يف احلديث أي يف منته أو يف سنده بزيادة أو نقصان املال أي اجلماعة 
الثقاب فيما رووه أو من هو أحفظ أو أضبط مع عدم إمكان اجلمع بأن كان يلزم من قبوله رد غريه فالشاذ أي فهو 

  عندهم بالشاذ املشترط انتفاؤه يف حد الصحيح أما إذا أمكن اجلمع فال  املسمى

يكون شاذا ويقبل حديث الثقة حينئذ مثال الشذوذ يف املنت ما رواه أبو داود وغريه من حديث عبد الواحد بن زياد 
طجع عن ميينه عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر فليض

  فإن احملفوظ روايته من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال من قوله وانفرد عبد الواحد هبذا اللفظ 
ومثاله يف السند ما رواه محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجه ان رجال تويف على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم ومل يدع وارثا إال موىل هو اعتقه 

احملفوظ فيه ما رواه الترميذي والنسائي وإبن ماجه من طريق ابن عيينه عن عمرو عن عوسجه عن مواله ابن فإن 
  عباس 

ويقابل الشاذ احملفوظ وحكم األول الضعف خبالف احملفوظ فالقبول الشتماله على صفة مقتضيه للترجيح ككثرة 
  عدد أو قوة حفظ أوضبط 

  احلديث املقلوب

  قلب وهو تبديل شيء بآخر على الوجه اآليت واملقلوب مشتق من ال

وهو قسمان تال أي تبع الشاذ يف النظم األول أن يكون احلديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر يف طبقته 
  كاحلديث املشهور بسامل فأبدل بنافع 



خر مكانه ليصري وبالعكس وإليه أشار بقوله ابدال راو اشتهر به احلديث ما أي أي راو كان من السند براو آ
مرغوبا فيه لغرابته قسم أول مثاله حديث رواه عمرو بن خالد احلراين عن محاء النصييب ومحاد وضاع كما يف امليزان 

  احلديث ) إذا لقيتم املشركني يف طريق فال تبدءوهم بالسالم ( عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا 
معروف بسهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه هكذا  قلبه محاد فجعله عن األعمش وإمنا هو

  رواه مسلم يف صحيحه 
والثاين تبديل اسناد منت بإسناد منت آخر وتبديل اسناد هذا املنت باإلسناد األول كما قال وقلب اسناد ملنت فيجعل 

إمنا يفعل ذلك لقصد الكشف عن حال احملدث ملنت آخر مروي بسند آخر قسم وجيعل هذا املنت السناد آخر ثان و
مثاله ما وقع ألهل بغداد مع إمام الفن البخاري ملا قدم عليهم مجعوا له مائة حديث وجعلوا منت هذا االسناد إلسناد 

  آخر واسناد هذا 

وأذعنوا له املنت ملنت آخر وألقوا ذلك عليه فرد كل منت إىل إسناده وكل اسناد إىل متنه فأقر له الناس باحلفظ 
  بالفضل 

وحكمه أنه ال جيوز إال لقصد االختبار يف احلفظ مث يرجع املقلوب إىل ما كان عليه وإذا فعل لقصد اإلغراب فال 
  جيوز قطعا 

  احلديث الفرد

والفرد لغة الوتر واصطالحا قسمان األول الفرد املطلق وهو حديث انفرد به بسنده راو وحكمه الصحة إن بلغ 
  التام ومل خيالف غريه االرجح منه واحلسن إن قاربه ومل خيالف غريه األرجح منه أيضا  الراوي الضبط

والشذوذ إن خالف غريه األرجح مع كونه ثقة والنكر إن خالف غريه الراجح مع كونه ضعيفا والترك إن مل خيالف 
  مع اهتامه بالكذب وحنوه فاحلفظ تظفر 
فيه بالنسبه جلهة خمصوصة وهو املشار إليه بقوله ما أي احلديث الذي قيدته والثاين الفرد املقيد وهو ما كان التفرد 

  بثقة تفرد به عن غريه من الثقاب 

كقولك يف احلديث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف األضحى والفطر ب ق واقتربت الساعة مل يروه ثقة 
  إال ضمريه 

ة له وقد ضعفه اجلمهور أو قيدته جبمع أي مجاعة من بلد معني كقوهلم تفرد وإمتا قيدت بالثقة لرواية عبد اهللا بن هليع
به أهل مكة ورواته فيهم متعددون أو قيدته بقصر أي اقتصار على رواية راو معني كقولك تفرد به فالن عن فالن 

ان النيب وهو مروي من وجوه عن غريه كحديث ابن عيينه عن وائل عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس 
صلى اهللا عليه و سلم أومل على صفية بسويق ومتر مل يروه عن بكر غري وائل ومل يروه عن وائل غري ابن عيينه وهو 

  حديث صحيح 
تنبيه ليس يف أقسام الفرد املقيد ضعف من حيث كونه فردا لكن إذا قيد بالنسبة لثقة قرب من حكم الفرد املطلق 

  اال إذا كان يعترب حديثه ألن رواية غري الثقة كال رواية 



  احلديث املعلل

  وما أي واحلديث الذي تلبس بعلة ذات غموض وخفاء يف سنده أو 

يف منته مع أن الظاهر السالمة منها ف أو يف قوله أو خفا مبعىن الواو ألنه تفسري للغموض فذلك احلديث معلل 
  عندهم قد عرفا ويقال له املعلول أيضا 

ر خفي قادح يظهر للنقاد بعد البحث عن طرق احلديث وهذا األمر اخلفي يسمى علة وحاصله أنه حديث فيه أم
  كاالرسال اخلفي واالرسال الظاهر للحديث املوصول فإنه اليعرف عند مساع احلديث املوصول اإل بالبحث 

كثر عددا مع وتدرك العلة بعد مجع الطرق والفحص عنها بتفرد الراوي أو مبخالفة غريه ممن هو أحفظ وأضبط أو أ
قرائن تضم إىل ذلك يهتدي الناقد بذلك إىل اطالعه على تصويب إرسال يف املوصول أو تصويب وقف يف املرفوع 
أو إدراج حديث يف حديث وحنو ذلك حبيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم أو يتردد فيتوقف والعلة القادحة تكون 

يف املنت كحديث نفي قراءة البسملة املروي عن أنس يف االسناد فتقدح يف صحة املنت كالوقف للمرفوع وتكون 
فإنه ملا مسع قتادة قول أنس صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 

  باحلمد هللا رب العاملني 
ة ببسم اهللا ظن نفي البسملة بذلك احلديث فنقله مصرحا مبا ظنه فقال عقب ذلك فلم يكونوا يستفتحون القراء

  الرمحن الرحيم فصار النفي حينئذ مرفوعا 

  احلديث املضطرب

وذو أي وحديث صاحب اختالف سند أي اختالف يف سند كما هو الغالب ويكون باختالف يف وصل وإرسال أو 
إثبات راو أو حذفه وحنو ذلك أو يف منت أو فيهما سواء كان من راو واحد بأن رواه ذلك الواحد مرة على وجه 
خمالف لآلخر ال ميكن اجلمع معها وإال تعني اجلمع ومع عدم الترجيح حبفظ أو كثرة عدد أو غريها من املرجحات 

  وأال تعني الراجح وخرب 

  ذو قوله مضطرب عند أهيل الفن أي فاحلديث املوصوف مبا ذكر مشهور عندهم بأنه مضطرب بكسر الراء 
  فإنه اختلف فيه على مثاله يف االسناد حديث شيبتين هود وأخواهتا 

  أيب اسحاق فقيل عنه عن عكرمة وقيل عنه عن الرباء وقيل عنه عن األحوص وقيل غري ذلك 
ومثاله يف املنت حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الزكاة فقال إن يف املال حقا 

  سوىل الزكاة 
  ة عن الشعيب عن فاطمة هكذا رواه الترمذي من رواية شريك عن أيب محز

ورواه ابن ماجة من هذا الوجه ليس يف املال حق سوى الزكاة وهذا املثال كاف يف االيضاح فال يعترض بإمكان 
  اجلمع حبمل األول على املندوب والثاين على الواجب ألنه ليس من دأب احملصلني 



ن يف اسم رجل وأبيه وكان ثقة فهو غري وحكمه الضعف إلشعاره بعدم ضبط راويه أو راوته فاجتنبه مث إذا كا
  ضعيف 

  املدرج يف احلديث

  واملدرجات مجع مدرج جعلوه من أقسام احلديث نظرا ملا أدرج فيه 
  وهو لغة االدخال وصطالحا قسمان مدرج يف السند ومدرج يف املنت 

  األول أقسام مذكورة يف املطوالت 
من بعض الفاظ الرواة يف العبارة تقدمي وتأخري واألصل ما أتت من والثاين وهو املدرج يف احلديث ما اي الفاظ أتت 

الفاظ بعض الرواة سواء كان البعض صحابيا أو غريه كان الكالم لنفسه أو لغريه لكن بشرط أن يوصله باحلديث 
 من غريه بيان أن ما أدرجه ليس من احلديث وهذا معىن قوله اتصلت أي األلفاظ بآخر احلديث وهو الغالب أو

كانت يف أثنائه أو يف أوله فلم يفصل بني احلديث وبني هذا الكالم بذكر قائله حىت يقع اللبس بذلك فيتوهم من مل 
  يعرف احلقيقة أن اجلميع مرفوع 

  مثاله حديث الزهري عن عائشة كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتحنث يف حراء وهو التعبد الليايل ذوات العدد 
  درج يف احلديث فقوله وهو التعبد م

  واعلم أن سبب االدراج تفسري لفظ غريب كما مثل أو استنباط حكم فهمه بعض الرواة 
ويعرف االدراج بوروده مفصوال بطريق آخر أو بتصريح الراوي بذلك وحنوه وحكمه املنع لتضمنه نسبة القول 

  لغري قائله نعم ما أدرج لتفسري غريب 

  ا فعله الزهري يف حديث عائشة وغريه من األئمة يسامح فيه كما قال شيخ االسالم ولذ

  احلديث املدبج

ما أي واحلديث الذي روا كل قرين عن أخه أي قرينه املساوي له يف السند أي األخذ عن الشيوخ يف السن أيضا 
  كما هو الكثري وخرب ما 

هما عن اآلخر أو من قوله مدبج سواء كان ذلك من الصحابة كرواية كل من عائشة وأيب هريرة رضي اهللا عن
  التابعني كرواية كل من الزهري وعمر بن 

  عبد العزيز عن اآلخر أو من غريمها كرواية كل من مالك والليث عن اآلخر 
  أما يف اللغة فهو مأخوذ من ديباجي الوجه أي جانبيه مسي بذلك لتساوي القرنني وتقابلهما 

لقرينني بالروايةعن األخروهو املسمى برواية األقرن كرواية وخرج بالكلية يف قوله كل قرين ما إذا انفرد أحد ا
  زائدة بن قدامة عن زهري بن معاوية فإنه اليعلم لزهري رواية عنه 

  فاملدبج أخص من رواية األقران اذ كل مدبج رواية أقران وال عكس 
  ة الزهري عم مالك وخرج بالقرين ما إذا روى عمن دونه سنا أو رتبة ويسمى رواية أكابر عن أصاغر كرواي



فاعرفه أي أعلمه علما حقا وانتخه أي افتخر مبعرفة فإنه مهم إلفادته األمن من ظن الزيادة يف السند فإذا روى 
  الليث عن مالك مثال ومها قرينان عن الزهري فال يظن أن قوله عن مالك زائد وأن األصل روى الليث عن الزهري 

  ضعيفا  وحكمه أنه قد يكون صحيحا أو حسنا أو

  احلديث املتفق واملتفرق

متفق هو خرب مقدم عن قوله متفق آخر الشطر يعين انه احلديث الذي اتفقت يف سنده أمساء الرواة لفظا وخطا أي 
  يف اللفظ واخلط متفق 

عندهم وأما يف األشخاص واملسميات فبينهما افتراق واختالف وهذا معىن قوله وضده أي ومثل املتفق فيما أي يف 
تفاق الذي ذكرناه يف اللفظ واخلط دون املسمى والشخص هو املفترق أي املسمى بذلك الفتراق األمساء بافتراق اال

  املسميات 
واملراد أن القسم الذي يسمى باملتفق واملفترق هو ما اتفق يف اخلط واللفظ دون املسمى فهو من قبيل املشترك 

حيث األشخاص واالعتبار باتفاق اخلط باحلروف بقطع اللفظي فهو متفق من حيث اللفظ واخلط مفترق من 
  النظرعن النقط والشكل 

  وله أقسام مبسوطة يف املبسوطات 
  ومثاله محاد التدري أهو ابن زيد أو ابن سلمة كذلك عبداهللا اذا أطلق 

عود وبالبصرة فابن قال سلمة بن سليمان اذا قيل عبداهللا مبكة فهو ابن الزبري وباملدينة فابن عمر وبالكوفة فابن مس
  عباس وخبراسان فابن املبارك 

  ومن فوائده االحتراز عن أن يظن الشخصان شخص واحدا وعن أن يظن الثقة ضعيفا والضعيف ثقة 

  احلديث املؤتلف واملختلف

  مؤتلف مأخوذ من االئتالف وهو االتفاق ويعرف بأنه متفق أي 

اخلط فقط دون اللفظ فإنه فيه خمتلف وقوله وضده أي مثل حديث أتفق يف سنده اسم الراوي وحنوه مع غريه يف 
املؤتلف وهو املختلف يف اللفظ خمتلف أي مسمى بذلك ومراده أن احلديث الذي يكون كذلك يسمى باملؤتلف 

  واملختلف فهو قسم واحد وحتته قسمان 
  األول ما ال ضابط له لكثرته كأسيد مصغرا وأسيد مكربا 

  يف أحد الطرفني حنو عماره كله بضم العني اال أيب بن عمارة الصحايب فبكسرها والثاين ما ينضبط لقلته 
  وكقوهلم كل ما وقع يف الصحيحني واملوطأ فهو حازم باحلاء املهمله والزاي ال خارم 

وفائدته االحتراز عن الوقوع يف التصحيف الذي هو اخلطأ يف احلروف بالنقط فإذا علمت ذلك فاخش واحذر 
  وقوع فيه فإنه مهم ال يدخله قياس وليس قبله أو بعده ما يرفع االلتباس الغلط أي ال



تنبيه هذا غري النوع املسمى مبختلف احلديث وهو أن يكون احلديثني تناف ظاهرا فيجمع بينهما كحديث ال عدوى 
  وال طريه مع حديث فر من اجملذوم فرارك من األسد 

  احلديث املنكر

ديث الفرد أي الذي انفرد به أي بروايته راو موصوف بكونه غدا أي صار تعديله أي واحلديث املنكر أي تعريفه احل
  توثيق الغري إياه 

  توثيقا ال حيمل أي الحيتمل التفردا يعين اليبلغ من العداله والضبط مبلغ من يقبل تفرده بل هو قاصر عن ذلك 
أبيه عن عائشه مرفوعا كلوا البلح بالتمر فإن  مثاله حديث أيب زكري عند النسائي وابن ماجه عن هشام بن عروة عن

  ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حىت أكل اجلديد باخللق 
  فأن أبا زكري مل يبلغ مرتبة من يغتفر تفرده 

  ويقابل املنكر املعروف وهو ما خيالف فيه الراجح من هو ضعيف 
اذ يشتركان يف مسمى املخالفة ويفترقان يف أن املنكر رواية ضعيف أو واعلم أن الذي ينبغي اعتماده أن املنكر والش

  مستور والشاذ رواية ثقة أو صدوق 

  احلديث املتروك

متروكه أي تعريف احلديث املتروك ما أي حديث واحد به انفرد أي انفرد واحد برواية احلديث عن غريه فلم يروه 
فه أي على ضعف راويه ال هتامه بالكذب أو لكونه عرف بالكذب اال هو واحلال اهنم قد امجعوا أي احملدثون لضع

يف غري احلديث فال يؤمن أن يكذب يف احلديث أو لتهمته بالفسق أو لغفلته أو لكثرة الوهم فهو أي املتروك أي 
  حكمه كرد 

   أي مثل املردود أي املوضوع يف كونه من أنواع الضعيف وإن كان أخف منه كما تشعر به كاف التشبيه
  مثاله حديث عمرو بن مشر عن جابر عن احلارث األعور عن علي رضي اهللا عنه 

  قال النسائي والدارقطين وغريمها يف عمرو إنه متروك احلديث كما يف امليزان 

  احلديث املوضوع

والكذب أي واحلديث املكذوب به على النيب صلى اهللا عليه و سلم املختلق أي املفترى عليه عمدا فهو صفة 
  سسة وقوله املصنوع على النيب صلى اهللا عليه و سلم مؤ

مبعىن ما قبله للتأكيد وقوله فذلك أي املكذوب عليه صلى اهللا عليه و سلم املوضوع مجلة من مبتدأ وخرب وقعت 
خربا عن قوله الكذب وقيد الكذب على النيب صلى اهللا عليه و سلم نظرا للغالب وإال فكذلك الكذب على غريه 

  والتابعي  كالصحايب
  وعد املوضوع من أقسام احلديث بالتظر لزعم قائله 



  ويعرف الوضع بأمور منها اقرار قائله وركة ألفاظه إذ ألفاظ النبوة هلا رونق ونور وبالغة 
  وسبب الوضع إما عدم الدين كالزنادقة فقد قيل إهنم وضعوا أربعة 

  عشر ألف حديث 
ساء أو غلبة اجلهل احتسابا لألجر على زعمه كما روي أنه قيل أليب أو انتصار ملذهب أو اتباع هلوى بعض الرؤ

عصمة امللقب باجلامع أي لكل شيء إال الصدق من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة 
  سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا 

  اسحاق فوضعتها حسبه  فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن
وحكمه أنه حترم روايته والعمل به مطلقا إال إذا روي مقرونا بالنيان كأن يقول عند روايته هذا باطل مثال ليحتفظ 

من شره فيجوز وقد أتت أي املنظومة كائنة كاجلوهر املكنون أي املستور يف صدفه لنفاستها وعزهتا مسيتها أي 
ف على ترمجته وقيل امسه عمر بن حممد بن فتوح الدمشقي الشافعي املتويف سنة مثانني األجوزة منظومة البيقوين مل أق

  وألف 
وقوله فوق عقد الثالثني خرب مقدم لقوله أبياهتا بأربع أتت ابياهتا أي املنظومة مث بعد متام املقصود خبري ختمت فيه من 

  لى انتهاء احملسنات حسن اخلتام الذي هو اإلتيان يف آخر الكتاب مبا يدل ع
فسأل اهللا تعاىل حسن الرعاية وصحيح االستقامة واهلداية وأن يدرجنا وناظمها حتت لواء من كلمة خلقا وخلقا 

  صلى اهللا عليه و سلم 
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