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ص ِّنؾ ،ومقدمة فً تعرٌؾ علم الحدٌث رواٌة ودراٌة
 ) 1مقدمة ال ُم َ









ص ِّن ؾ.
مقدمة ال ُم َ
مقدمة فً تعرٌؾ علم الحدٌث رواٌة ودراٌة.
فوائد المستخرجات.
تعرٌؾ السند.
تعرٌؾ المتن.
ذكر أنواع علوم الحدٌث.
مقصود علم المصطلح ،وفائدته.
نسبة علم المصطلح إلى العلوم ،واستمداده ،وواضعه.

 ) 2بداٌة من «انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد» إلى « مثال المتواتر لف ًظا ومثاله معنى»







إلى كم ٌنقسم الخبر؟
ما هو المتواتر؟ وما حكمه؟ وكم قسم هو؟
ما مثال المتواتر لف ًظا ومعنى؟ وما مثال المتواتر معنى فقط؟
المصنفات فً المتواتر.
ضوابط المحدثٌن للمتواتر.
أقسام المتواتر.

 ) 3بداٌة من «ما هو اآلحاد؟ وإلى كم قسم ٌنقسم باعتبار طرقه؟» إلى «ما هو العزٌز؟ وما
مثاله؟»





ما هو اآلحاد؟ وإلى كم قسم ٌنقسم باعتبار طرقه؟
ما هو المشهور؟ وإلى كم قسم ٌنقسم؟ وما أمثلته؟
المصنفات فً األحادٌث المشهورة.
ما هو العزٌز؟ وما مثاله؟
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ً
مشهورا؟
عزٌزا
هل ٌكون الحدٌث
ً
الحدٌث الفرد (الؽرٌب).

 ) 4الحدٌث الفرد (الؽرٌب)





ما هو الفرد؟ وإلى كم قسم ٌنقسم باعتبار ما ٌقع فٌه التفرد؟ وإلى كم قسم ٌنقسم باعتبار المتفرد؟
أقسام الؽرٌب.
أنواع الؽرٌب النسبً.
أشهر المصنفات فً الؽرٌب.

 ) 5االعتبار والمتابع والشاهد ،والحدٌث الصحٌح

















بماذا تزول الؽرابة عن الحدٌث الذي ٌظن أنه ؼرٌب؟
تعرٌؾ المتابعة ،وشرطها.
ما مثال المتابعة التامة؟ وما مثال المتابعة القاصرة؟
ما مثال الشاهد لف ًظا؟ وما مثاله معنى؟
بماذا ٌتوصل إلى ذلك وما كٌفٌته؟
تعرٌؾ االعتبار.
عالم ٌتوقؾ العمل باآلحاد وإلى كم قسم ٌنقسم بعد ذلك؟
أقسام المقبول.
االعتبار ً
واصطالحا.
لؽة
ً
الشاهد ً
واصطالحا.
لؽة
ً
المتابعة ً
واصطالحا.
لؽة
ً
أنواع المتابعة.
ً
واصطالحا.
لؽة
الصحٌح
تعرٌؾ
ً
شروط الصحٌح.
مثال الحدٌث الصحٌح.
أصح األسانٌد.

 ) 6الحدٌث الصحٌح











أقسام األحادٌث من حٌث القوة والضعؾ.
ؾ فً الصحٌح.
ص َّن َ
أول من َ
المستخرجات.
مراتب الصحٌح.
معنى قول العلماء  :متفق علٌه.
كم درجات المقبول وما هً؟
ما تعرٌؾ الصحٌح لذاته ،وما تعرٌؾ شروطه ،وما ٌخرج بكل منها؟
هل تتفاوت رتب الصحٌح؟
اذكر لً ً
مثاال ٌتبٌن به تفاضل األمهات الست فً قوة الشرط.
ما معنى قول الترمذي وؼٌره رحمهم هللا تعالى  :أصح شًء فً الباب كذا ،وهل ٌلزم منه صحة
الحدٌث؟
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 ) 7تتمة ما ٌتعلق بالحدٌث الصحٌح








أقسام الحدٌث.
شروط صحة الحدٌث.
هل األصل فً الحدٌث عدم العلة حتى تثبت العلة؟
معنى قولهم  :أصح شًء فً الباب كذا.
أول من صنؾ فً الصحٌح.
هل استوعب الشٌخان الصحٌح فً كتابٌهما؟
أقسام الصحٌح.

 ) 8الحدٌث الحسن















تعرٌؾ الحسن ً
واصطالحا.
لؽة
ً
الفرق بٌن الحسن لذاته والصحٌح لذاته.
شروط الحسن لذاته.
حكم الحدٌث الحسن.
مراتب الحسن.
الصحٌح لؽٌره.
ما هو الحسن لذاته ،وفٌ َم ٌشارك الصحٌح لذاته ،وما مظانه؟
ما هو الصحٌح لؽٌره ،وما مثاله؟
ما هو الحسن لؽٌره ،وما مثاله؟
ما حكم الحدٌث الذي ٌطلق علٌه الوصفان الحسن والصحة؟
ما مثال ما أطلق علٌه الوصفان للتردد؟ وما مثال ما أطلقا علٌه باعتبار إسنادٌن فصاع ًدا؟
ما حكم زٌادة راوي الحسن والصحٌح ،وفٌ َم تقع الزٌادة؟
أول من استعمل الحسن.
الفرق بٌن قولهم ( :حدٌث حسن) و(فالن حسن الحدٌث).

 ) 9زٌادات الثقات ،والمحكم ومختلؾ الحدٌث


















ما هً زٌادة الثقة؟
من أسباب زٌادات الثقات.
حكم الزٌادة فً المتن.
األمثلة على الزٌادة فً المتن.
حكم الزٌادة فً اإلسناد.
أقوال العلماء فً قبول الزٌادة أو ردها.
ما حكم زٌادة راوي الحسن والصحٌح ،وفٌ َم تقع الزٌادة؟
ما مثال الزٌادة المقبولة فً المتن؟ وما مثال المردودة؟
ما مثال الزٌادة المقبولة فً السند؟ وما مثال المردودة؟
كم شروط المقبول المعلومة مما تقدم ،وما المشترك منها وما المختص؟
إلى كم قسم ٌنقسم المقبول بدرجاته األربع؟
المحكم فً اللؽة وفً االصطالح.
تعرٌؾ مختلؾ الحدٌث ً
واصطالحا.
لؽة
ً
مثال المختلؾ.
ما الذي ٌجب علٌنا إذا وجدنا حدٌثٌن متعارضٌن مقبولٌن؟
ما حكم المعارض بمثله؟
ما حقٌقة الجمع ،وبماذا ٌكون ،وما أمثلته؟

3

 ) 10مختلؾ الحدٌث









ما هو مختلؾ الحدٌث؟
الفرق بٌن مختلؾ الحدٌث ومشكله.
مختلؾ الحدٌث والتعارض.
خالصة تعرٌؾ التعارض فً االصطالح.
أقسام التعارض.
خالصة منهج المحدثٌن فً دفع التعارض بٌن األحادٌث.
الجمع ً
واصطالحا.
لؽة
ً
لمحة عن الوجهة الطبٌعة للعدوى.

 ) 11الناسخ والمنسوخ ،ومباحث المردود

























ناسخ الحدٌث ومنسوخه.
النسخ ً
واصطالحا.
لؽة
ً
كٌؾ ٌُعرؾ ناسخ الحدٌث من منسوخه؟
مثال الناسخ والمنسوخ.
وب َم ٌُعرؾ النسخ وإالم ٌكون؟ وما أمثلة ذلك؟
المنسوخ؟
هو
وما
الناسخ؟
ما هو النسخ؟ وما هو
ِ
هل تكون رواٌة الصحابً المتأخر اإلسالم ناسخة لرواٌة الصحابً المتقدم اإلسالم؟
ً
ناسخا للنص؟ وما مثال ذلك؟
هل ٌكون اإلجماع
متى ٌتعٌن الترجٌح؟ وب َم ٌتعٌن؟
ما هً األمور المرجحة التً ترجع إلى السند مع اإلشارة إلى بعض أمثلتها؟
ما هً األمور المرجحة الراجعة إلى المتن مع ذكر أمثلة لها؟
ما هً األمور المرجحة التً ترجع إلى المدلول مع التمثٌل؟
ما هً األمور المرجحة الراجعة إلى أمر خارج مع التمثٌل؟
ما معنى التوقؾ وما المراد به؟
شرائط النسخ.
الفروق بٌن النسخ والتخصٌص.
حكم معرفة الناسخ من المنسوخ.
ضوابط النسخ فً الحدٌث.
من المصنفات فً الناسخ والمنسوخ.
مباحث المردود :
ما هو المردود وما ضابط أسباب الرد؟
كم أقسام السقط فً اإلسناد وما هً؟
ما هو المعلق ،وما سبب ذكره فً باب المردود ،وما حكمه؟
ماهو المرسل ،وما سبب عده فً قسم المردود ،وما حكمه؟
ما مثال المرسل المقبول على ما اشترطه اإلمام الشافعً ومن معه؟

ضل ،والمنقطع ،وال ُمدلس
 ) 12ال ُمرسل ،وال ُم ْع َ











من أكثر من ُتروى عنهم المراسٌل من أهل البلدان؟
ما حكم مرسل الصحابً؟
هل للمرسل مراتب بعضها أعلى من بعض مع بٌان ذلك؟
ض ل ،ولم ذكر فً المردود ،وما حكمه؟
ما هو ال ُم ْع َ
ما هو المنقطع ،ولم ذكر فً المردود ،وما حكمه؟
ما هو التدلٌس؟ وكم أقسامه؟ ولم ذكر فً المردود؟ وما حكمه؟ وما حكم من ُعرؾ به؟
ما الفرق بٌن المدلس والمرسل الخفً؟
التدلٌس ً
واصطالحا.
لؽة
ً
ِّ
السبب الداعً إلى ذم ال ُم َدل س.
كٌؾ نعرؾ التدلٌس؟
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حكم رواٌة ال ُم َدلِّ س.

 ) 13الضعٌؾ وأقسامه ،ومباحث فً المرسل


















الضعٌؾ ً
واصطالحا.
لؽة
ً
مراتب الضعٌؾ.
أوهى األسانٌد.
حكم رواٌة الحدٌث الضعٌؾ.
حكم العمل بالحدٌث الضعٌؾ.
السقط فً اإلسناد.
ال ُم علق ً
واصطالحا.
لؽة
ً
حكم الحدٌث ال ُم علق.
األسباب الحاملة على التعلٌق.
ال ُم رسل ً
واصطالحا.
لؽة
ً
األسباب الحاملة على اإلرسال.
حكم الحدٌث ال ُم رسل.
مجمل أقوال العلماء فً المرسل.
حكم مرسل الصحابً.
الفرق بٌن الحدٌث المرسل وحدٌث ظاهره اإلرسال.
حكم االحتجاج بالمرسل.
مراتب المراسٌل.

 ) 14المعضل ،والمنقطع ،والمدلس ،والموضوع










الحدٌث ال ُم عضل.
الحدٌث المنقطع.
ال ُمدلس ً
واصطالحا.
لؽة
ً
الفرق بٌن التدلٌس واإلرسال الخفً.
حكم التدلٌس.
حكم رواٌة المدلس.
المرسل الخفً ً
واصطالحا.
لؽة
ً
كم األسباب الموجبة للطعن؟ وإلى كم قسم تنقسم؟ وكٌؾ ترتٌبها على األشد فاألشد؟
ما حكم حدٌث من عرؾ بالكذب على النبً صلى هللا علٌه وسلم؟ وما هً القرائن التً ٌعرؾ بها
الوضع؟ ومن أٌن ٌؤخذ المتن الموضوع؟ وما الحامل للواضع على ذلك؟ وما حكم الوضع ورواٌة
الموضوع؟

 ) 15الموضوع ،والمنكر












أنواع السقط فً اإلسناد.
أسباب الطعن فً الراوي.
الموضوع ً
واصطالحا.
لؽة
ً
كٌؾ ٌُعرؾ الحدٌث الموضوع؟
دواعً الوضع عند من ٌضع الحدٌث.
المصنفات فً الموضوعات.
علً متعم ًدا فلٌتبوأ مقعده من النار.
شرح حدٌث  :من كذب َّ
ما معنى االتهام بالكذب؟ وما ٌقال للحدٌث المطعون فً أحد رواته بذلك وما مثاله؟
ما معنى فحش الؽلط والؽفلة والفسق؟ وما ٌقال لحدٌث وجد فٌه شًء من ذلك؟
المتروك ً
واصطالحا.
لؽة
ً
أسباب اتهام الراوي بالكذب.
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عالمة المنكر فً رواٌة المحدث.
المنكر ً
واصطالحا.
لؽة
ً

 ) 16المعلل ،والمدرج ،والمقلوب




















ما معنى الوهم؟ وما حكمه؟ وب َم ٌطلع علٌه؟ وما ٌقال لذلك المروي؟
مثال العلة القادحة فً السند.
مثال علة السند التً ال تقدح فً صحة المتن.
مثال علة المتن القادحة.
المعلل ً
واصطالحا.
لؽة
ً
ما هً ال ِعلَّ ة؟
شروط العلة.
أمور ٌُستعان بها على إدراك العلة.
ما هو الطرٌق إلى معرفة المعلل؟
هل العلة فً اإلسناد تقدح فً المتن؟
هل األصل فً الحدٌث عدم العلة حتى تث ُبت؟
ما معنى المخالفة؟ وكم قسم ٌدخل تحتها؟
ما هو مدرج السند؟ وكم قسم هو؟ وما أمثلته؟
ما هو مدرج المتن؟ وكم قسم هو؟ وما أمثلته؟ وبم ٌدرك؟
المدرج ً
واصطالحا.
لؽة
ً
دواعً اإلدراج.
كٌؾ ندرك اإلدراج؟
ما هو المقلوب؟ وكم قس ًما هو؟ وما أمثلته؟
المقلوب ً
واصطالحا.
لؽة
ً

ص َّحؾ ،وال ُم َح َّرؾ
 ) 17المزٌد فً متصل األسانٌد ،والمضطرب ،وال ُم َ









ما هو المزٌد فً متصل األسانٌد؟
المزٌد فً متصل األسانٌد والمرسل الخفً.
شروط رد الزٌادة.
ما هو المضطرب؟ وكم قسم هو ،وما حكمه مع التمثٌل؟
ص َّح ؾ؟ وما حكمه ،وكم قسم هو؟
ما هو ال ُم َ
ص َّح ؾ؟
ما هو ال ُم َح َّرؾ؟ وما الفرق بٌنه وبٌن ال ُم َ
هل ٌجوز تعمد تؽٌٌر صورة المتن بالنقص أو رواٌة معناه باللفظ المرادؾ؟ وما حجة من قال بذلك؟
وإالم ٌرجع إذا خفً المعنى؟
من آثار التصحٌؾ السٌئة.

 ) 18الشاذ ،والجهالة ،والمبهم ،ورواٌة المبتدع ،ورواٌة سًء الحفظ ،والحدٌث القدسً،
والمرفوع ،والموقوؾ ،والمقطوع










الشاذ ً
واصطالحا.
لؽة
ً
مثال الشذوذ فً السند.
مثال الشذوذ فً المتن.
حكم الشاذ.
ً
واصطالحا.
الجهالة لؽة
ً
أسباب الجهالة بالراوي.
أنواع المجهول.
المبهم وحكم رواٌته.
ما معنى الجهالة ،وما أسبابها ،وكم قسم المجهول؟
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ما هً البدعة؟ وما حكم رواٌة المبتدع؟
ما المراد بسوء الحفظ؟ وما حكم رواٌة سًء الحفظ؟ ثم اذكر بعض المختلطٌن.
هل ٌوجد فً المردود أوهى األسانٌد كما فً المقبول أصح األسانٌد؟
الحدٌث القدسً ً
واصطالحا.
لؽة
ً
الفرق بٌن الحدٌث القدسً والقرآن المجٌد.
مثال األحادٌث القدسٌة.
المرفوع ً
واصطالحا.
لؽة
ً
أنواع المرفوع ،وأمثلته.
الموقوؾ ً
واصطالحا.
لؽة
ً
هل ٌُحتج بالموقوؾ؟
المقطوع ً
واصطالحا.
لؽة
ً
ما هو المنقطع؟
ال ُم سند ً
واصطالحا.
لؽة
ً

 ) 19أقسام الخبر باعتبار اإلسناد من حٌث االنتهاء























مباحث اإلسناد.
إلى كم قسم ٌنقسم الخبر باعتبار اإلسناد من حٌث االنتهاء؟
ما هو المرفوع؟
ما هو الموقوؾ؟
من هو الصحابً وبماذا ٌُعرؾ؟
عن كم ُتوفً صلى هللا علٌه وسلم من الصحابة؟
كم طبقات الصحابة؟
من أكثر الصحابة حدٌ ًثا؟
من أكثر الصحابة فتوى؟
من أفضل الصحابة؟
ً
من آخر الصحابة موتا؟
ما هو ال ُم ْس َند؟
ما هو المقطوع؟
من هو التابعً؟
من كان من المفتٌن بالمٌدنة من التابعٌن؟
من كان من المفتٌن بمكة؟
من كان من المفتٌن بالبصرة؟
من كان من المفتٌن بالكوفة من التابعٌن؟
من كان من المفتٌن بالشام من التابعٌن؟
من كان من المفتٌن بمصر من التابعٌن؟
من كان من المفتٌن بالٌمن؟
من كان من المفتٌن بمدٌنة السالم؟

 ) 20طبقات الصحابة والتابعٌن










ما هً ضوابط معرفة الصحابً؟
طبقات الصحابة.
ما هً فائدة معرفة الصحابة؟
من النصوص الدالة على عدالة الصحابة رضً هللا عنهم.
المصنفات فً أحوال وفضائل الصحابة رضً هللا عنهم.
ألفاظ الرواٌة عند الصحابة رضً هللا عنهم.
ضوابط المحدثٌن فً حدٌث الصحابً الذي لم ٌصرح فٌه بالسماع.
معرفة التابعٌن.
طبقات التابعٌن.
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المخضرمون من التابعٌن.
من أكابر التابعٌن.

 ) 21اإلسناد العالً والنازل ،والمسلسل






إلى كم قسم ٌنقسم السند باعتبار عدد رجاله فً القلة والكثرة ومدة ما بٌن الناقل وبٌن النبً صلى
هللا علٌه وسلم من القرب والبعد؟
كم أقسام العلو وما هً؟
كم أقسام النزول؟
اذكر أنوا ًع ا من لطائؾ السند باعتبار نسبة الراوي إلى المروي عنه.
ما هو المسلسل وكم نوع هو وما مرجع أنواعه؟

 ) 22طرق التحمل وصٌػ األداء ،واأللقاب وال ُكنى ،والمهمل ،والمتفق والمفترق















ما المراد بالتحمل؟
هل ٌُشترط لتحمل الحدٌث اإلسالم والبلوغ؟
متى ٌُستحب االبتداء بسماع الحدٌث؟
هل لصحة سماع الصؽٌر سن معٌنة؟
طرق التحمل وصٌػ األداء.
كم مراتب صٌػ األداء ،وبمن تختص كل مرتبة؟
إلى ما ٌحتاج المحدث فً معرفة الرواة؟
كم أنواع األسماء على انفرادها؟
كم أنواع األسماء مع ال ُكنى؟
بم تقع األلقاب وما أسبابها؟
إلى من تقع األنساب وما أنواعها؟
كم أنواع األعالم المفردة وما أمثلتها؟
ما هو المهمل ،وبم ٌُعرؾ ،وما فائدته؟
ما هو المتفق والمفترق ،وما فائدته؟

 ) 23المؤتلؾ والمختلؾ ،والمتشابه ،وطبقات الرواة ،وعلم الجرح والتعدٌل







ما هو المؤتلؾ والمختلؾ ،وما فائدته ،وكم قسم هو؟
ما هو المتشابه؟
نوع ا ٌتركب من المتشابه ومما قبله؟
كم ً
ما معنى الطبقة؟ وما فائدة معرفتها؟
ً
إجماال؟
كم طبقات الرواة
ما هو علم الجرح والتعدٌل؟

 ) 24بداٌة من «كم مراتب التعدٌل والتجرٌح؟» إلى «الخاتمة فً فوائد تتعلق بما تقدم»










كم مراتب التعدٌل والتجرٌح؟ وما هً؟ وما فائدة معرفة ذلك؟
ما حكم الجرح؟ ولمن ٌجوز؟ وممن ٌقبل؟
الفرق بٌن الراوي والشاهد.
فٌم ٌشترك الخبر والشهادة وفٌم ٌفترقان؟
المهمل ً
واصطالحا.
لؽة
ً
الفرق بٌن المهمل والمبهم.
أشهر المصنفات فً المهمل.
المبهم ً
واصطالحا.
لؽة
ً
كٌؾ ٌُعرؾ المبهم؟
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أقسام المبهم.
ُ
كم أنواع المبهمات؟ وبم تعرؾ؟ وما فائدة معرفتها؟
كم أقسام الوالء؟
ما اآلداب التً ٌشترك فٌها الشٌخ والطالب ،والتً ٌنفرد فٌها كل واحد منهما؟
ممن ٌصلح التحمل؟ ولمن ٌجوز األداء؟
كٌؾ صفة كتابة الحدٌث وعرضه وإسماعه والرحلة فٌه وتصنٌفه؟
الخاتمة فً فوائد تتعلق بما تقدم.

 ) 25تتمة الخاتمة فً فوائد تتعلق بما تقدم


تتمة الخاتمة فً فوائد تتعلق بما تقدم.
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