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الصندوق الوقفي
للقرآن الكريم وعلومه

يقـــوم الصنـــدوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه التابـــع لألمانة العامـــة لألوقاف بدعم
املشـــاريع املختصة بالقرآن الكـــرمي وعلومه.

حيـــث يتشـــرف الصندوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه بإقامة أكبر املشـــاريع القرآنية
فـــي دولـــة الكويت ،وهو مســـابقة الكويت الكبـــرى حلفظ القرآن الكـــرمي وجتويده ،التي
يرعاهـــا صاحـــب الســـمو أميـــر البـــاد املفدى الشـــيخ صبـــاح األحمد اجلابـــر الصباح
حفظه اهلل.
كمـــا يقـــوم الصنـــدوق بالتعاون مع املؤسســـات احلكوميـــة واألهلية ذات النفـــع العام في
دعـــم األنشـــطة القرآنيـــة ،ومن أهمها مشـــروع مركز األنـــوار ،ومن أهداف هـــذا املركز
التـــي اســـتدعت انتبـــاه الصنـــدوق الوقفي للقـــرآن الكرمي إلـــى دعمه من أمـــوال الوقف
حســـب شـــروط الواقـــف ،هـــو توجيه أبنائنـــا نحـــو طريـــق األدب الرباني ونشـــر اخللق
القرآنـــي ،فيكون القرآن الشـــغل الشـــاغل ألبنائنا.
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مركز األنوار
لتخريج حفظة للقرآن  ...عالمين به  ..عاملين

إن هـــذا املركـــز يحمـــل أمانـــة حتفيـــظ كتـــاب اهلل وتفهيمه ألجيـــال أمتنا وصـــوالً لفهم
الســـلف ملقاصده ومراميـــه بعيداً عن العقـــول املنحرفة واألفكار الهدامـــة ،فهذه األمانة
نوصلهـــا إلـــى طلبة يحملـــون هذا النـــور العظيم من جيل إلـــى جيل بعده ،لنـــردف أمتنا
ومجتمعنـــا بكوكبـــة ترفـــع الهمـــة بالعلم وجتلـــي الغمة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي
وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.
إننـــا فـــي هذا املركـــز ندعو احملســـنني الكرام لدعمه لنقـــوم بتوظيـــف تبرعاتهم خلدمة
ديننا وكتـــاب ربنا.
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جمعية الراسخون
في العلم الخيرية

جمعيـــة خيريـــة تطوعيـــة ذات نفـــع عام ،تهدف إلى نشـــر ثقافـــة الفهم املعتـــدل للقرآن
الكـــرمي والســـنة املطهـــرة بني الشـــباب والفتيات بأســـلوب ممتـــع مبتكر بشـــتى األدوات
اإلعالميـــة املعاصرة وغيرهـــا ،ممزوج باالعتدال والرفق واحلكمـــة والوطنية ،ليكون في
كل أســـرة شـــاب فاهـــم ألحـــكام القرآن والســـنةُ ،مـــارس لها فـــي حياته ،فيكـــون عونا
لوالديـــه فـــي تثقيـــف إخوتـــه ،وســـندا للوطن في نشـــر تعاليم ديننـــا بني أبنـــاء املجتمع،
مســـاهما فـــي نهضة الوطن واســـتقراره وأمنـــه وأمانه ،فكـــرا وعمال.
وريـــع هـــذه الكتـــب مخصـــص لوقفيـــة األنـــوار التابعـــة جلمعية الراســـخون فـــي العلم
اخليريـــة  -حســـاب رقـــم :
 271010016869بيت التمويل الكويتي
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مشروع سالسل إصدارات البرنامج العلمي
لمركز األنوار لتخريج حفظة للقرآن عالمين به عاملين
(الغراس ،الترقي ،الرسوخ)

التعريف باملشروع:

إن مركـــز (األنـــوار لتخريـــج حفظـــة للقـــرآن عاملني بـــه عاملـــن) يحمل أمانـــة حتفيظ
كتـــاب اهلل وتفهيمـــه ألجيـــال أمتنا وصوالً لفهم الســـلف ملقاصـــده ومراميـــه ،بعيداً عن
العقـــول املنحرفـــة واألفكار الهدامـــة ،فهذه األمانة نوصلها إلى طلبـــة يحملون هذا النور
العظيـــم مـــن جيـــل إلى جيل بعـــده ،لنردف أمتنـــا ومجتمعنـــا بكوكبة ترفع الهمـــة بالعلم
وجتلـــي الغمـــة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.
وللمســـاهمة فـــي حتقيـــق هـــذا الهدف العظيـــم كان هذا املشـــروع؛ والتي تقـــوم خطته
علـــى إجناز ثـــاث مراحل؛ شـــعارها :التعليـــم ،والتثقيـــف ،والتدريب:

املرحل ــة األول ــى :مرحل ــة التكوي ــن العلم ــي :تُعنَـــى هـــذه املرحلـــة بدراســـة مباحث العلم
الشـــرعي وقضايـــاه إلـــى مرحلة التصور اجل ِّيد واالســـتحضار املســـعِ ف والفهـــم العميق
لكتاب اهلل وســـنة رســـوله [.
املرحل ــة الثاني ــة :مرحل ــة التثقي ــف الفك ــري :وتُ ْعنَى مبنهج َّية البحـــث العلمي ،وحتصيل
ثقافـــة العصـــر الالزم لتحقيـــق التفاعل اإليجابـــي والتوجيه املؤثر.
املرحل ــة الثالث ــة :مرحل ــة التدري ــب امله ــاري :وتُعنَـــى باكتســـاب املهـــارات الالزمـــة التـــي
تضمـــن لصاحبهـــا حســـن التعامـــل وقـــوة التأثيـــر ،ومهـــارات إقنـــاع املتلقي.
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املرحلة األولى :مرحلة التكوين العلمي:
يهـــدف البرنامـــج العلمـــي ملركز (األنـــوار) إلى تكويـــن العالِـــم املتبصر بالقـــرآن الكرمي
عصـــرهِ ،املاهر فـــي الدعوة
والســـنة املطهـــرة ،الواعـــي بواقـــع أ ُ َّمته ،املســـتوعب لثقافة
ِ
إلـــى اهلل تعالـــى باحلكمـــة واملوعظـــة احلســـنة ،وحتقيـــق هذه الغايـــة يقتضـــي اعتماد
منهـــج علمـــي ُم ْح َكم؛ يضمـــن للمتخرجني في هـــذا البرنامـــج :صحة التكويـــن العلمي،
وإتقـــان منهجيـــة البحث فـــي العلوم اإلســـامية؛ لهـــذا اعتمـــد البرنامـــج العلمي ملركز
(األنـــوار) منهجـــا محكمـــا للتكويـــن العلمـــي ،يقوم هـــذا البرنامـــج على مراعـــاة التدرج
فـــي التحصيـــل ،والتنوع فـــي املعارف؛ واجلمع بني علـــوم اآللة وعلوم الغايـــة ،مع العناية
بغايـــة كل علـــم ،والقضايـــا املعِ ينـــة على حتقيـــق غايته؛ مـــن خالل ثـــاث مراحل؛ هي:
( )1مرحلة (الغراس).
( )2مرحلة (الترقي).
( )3مرحلة (الرسوخ).
منهجية التأليف في سلسلة (الغراس):
تهدف سلســـلة (الغراس) إلى التأســـيس العلمي لطالب العلم؛ باكتساب التصور اإلجمالي
للعلـــوم اإلســـامية املؤهلـــة للفهـــم الصحيح للقـــرآن الكرمي والســـنة املطهـــرة ،واإلحاطة
فـــن؛ إحاط ًة إجمال َّي ًة؛ بحيث يحســـن الطالب في هذه املرحلة تصور مســـائل
مبســـائل كل ٍّ
فـــن ،وخيـــر (غـــراس) لتحقيق هـــذه الغاية :أن يعتنـــي الطالب باملتـــون العلمية األولية
كل ٍّ
فن ،فيدرســـها دراســـة مختصرة تُعنَـــى بفك عبارة املنت ،وحســـن تص ُّور
املعت َمـــدة فـــي ك ِّل ٍّ
املســـائل ،مـــع العناية مبناســـبات املوضوعـــات والعِ قْد اجلامع بينها ،ومناســـبة كل موضوع
للعلـــم الواقع فيه ،ومناســـبته لســـياقه من املوضوعات الســـابقة والالحقة.
ومراعـــاة لهـــذه املنهجيـــة املعتمـــدة فـــي طلب العلـــم قامت سلســـلة( :الغـــراس) بخدمة
فـــن؛ اخلدمـــ َة العلم َّي َة الالئقـــ َة بها ،مع االســـتفادة من
املتـــون العلميـــة املعت َمـــدة في كل ٍّ
التَّقنيـــات احلديثـــة في عرض املـــادة العلمية ،فجمعت هذه السلســـلة خدمـــات متنوعة
ً
صحيحا؛ يســـاعد على
ضبطا
للمتـــون الصـــادرة فيهـــا :بداية مـــن العناية بضبط املـــن
ً
قراءتـــه قـــراءة ســـليمة مـــن اللحـــن ،ثـــم القـــراءة الصوتيـــة للمـــن بصوت عـــذب وأداء
صحيـــح؛ يســـاعد على حفظ املتون ،ثم شـــرحها شـــرحا واضحا ،مع العنايـــة باجلداول
فـــن ،ثم قياس اســـتحضار
والتشـــجيرات التـــي تعـــن علـــى التصـــور الكلـــي لقضايا كل ّ
الطـــاب ملادة الدراســـة مـــن خالل األســـئلة النظريـــة والتطبيقية.
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املتون املعتمدة في سلسلة (الغراس):
يقـــوم البرنامـــج العلمـــي (الغـــراس) فـــي مرحلة التأســـيس العلمـــي علـــى مجموعة من
املتـــون املســـتوعبة لعلوم اآللـــة التي ال يفهـــم القرآن والســـنة إ َّال بها ،مـــع القيام بخدمة
منظـــوم َ
فـــنُ ،ر ِ
ٍ
وع َي في اختيار هـــذه املتون أن تكون مناســـب ًة
وآخـــ َر
مـــن
ٍ
منثور فـــي ك ِّل ٍّ
ٍ
لهـــذه املرحلـــة ،وافيـــ ًة بتحقيق الغايـــة منها ،على أن يصـــدر لكل منت ثالثـــة إصدارات:
اإلص ــدار األول :يشـــتمل على املنت مضبوطا ضبطا صحيحـــا ،مع قراءته قراءة صحيحة
بصـــوت عذب ،مع وضع األســـئلة املعينة على قياس اســـتحضار الطالـــب ملادة املنت ،مبا
يناسب هذه املرحلة.
اإلص ــدار الثان ــي :وهـــو سلســـلة «بدايـــات العلمـــاء» التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛
يعتنـــي باألمثلـــة مـــن القرآن والســـنة ِّ
وتصوير مســـائلِهِ  ،مع
وفك ما غمض مـــن عباراتِهِ ،
ِ
االســـتعانة باألشـــكال التوضيحية ،واجلـــداول اجلامعة ملعاقد األبواب واملســـائل.
اإلص ــدار الثال ــث :توفيـــر خدمة الشـــرح املرئي من خـــال املوقع اإللكتروني للمشـــروع،
ملن أراد مـــن الطالب االســـتزادة واملراجعة.
ويحـــاذي هـــذا املنهـــج التوصيـــة بحفظ أصغـــر املتون فـــي جميـــع الفنون املؤهلـــة لفهم
الكتـــاب والســـنة ،وكذلك التوصيـــة بإفراد ٍ
منت واحد للدراســـة حتى يُت َّمـــه الطالب ،فال
يجمـــع بـــن متنـــن في ٍآن واحـــد ،وكذلك مراعـــاة ترتيب العلـــوم واملتون حســـب املذكور
فـــي هـــذا التصور ،رعايـــة ألولويات طلـــب العلم.
واملتون املعتمدة في مرحلة (الغراس) هي:
أوال :في العقيدة:
1 .1غ ــراس املعتق ـ ِـد :م ــن أص ــول الس ــنة ،إلمـــام أهل الســـنة واجلماعة أحمـــد بن حنبل
الشـــيباني ،مع نظمه :متام املنة نظم أصول الس ــنة ،ألبي املســـاكني عبد املجيد بن
محمد املراكشي.
ثانيا :في الفقه املالكي:
2 .2غ ــراس الفقي ــه املالك ــي ( :)1م ــن العش ــماوية في فق ــه الس ــادة املالكي ــة :لعبد الباري
بـــن أحمد العشـــماوي مع نظم ال ـ ُّـدرة الثمينة ف ــي فقه عالم املدينة :للشـــيخ عثمان
بن ســـند الوائلي الفيلكاوي.
3 .3غ ــراس الفقي ــه املالك ــي ( :)2املرش ــد املع ــن عل ــى الض ــروري م ــن عل ــوم الدي ــن ،البـــن
عاشـــر ،بش ــرح مختص ــر ال ــدر الثم ــن ،حملمد الفاســـي «ميـــاره» قســـم العبادات.
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ثالثا :في الفقه الشافعي:
4 .4غراس الفقيه الش ــافعي :منت الياقوت النفيس ،للشـــيح أحمد بن عمر الشـــاطري،
مع نظم منت صفوة الزبد في الفقه الش ــافعي :البن رســـان الشـــافعي.
رابعا :في الفقه احلنبلي:
5 .5غ ــراس الفقي ــه احلنبل ــي :دلي ــل الطالب ،للشـــيح مرعي بن يوســـف الكرمي ،بش ــرح
من ــار الس ــبيل للشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمد بن ســـالم الضويان ونظمه للشـــيخ عبد
الرحمن الســـعدي.
خامسا :في علم النحو:
6 .6غ ــراس النح ــوي :م ــن اآلجرومية ف ــي مبادئ علم العربية :البـــن آجروم الصنهاجي
بشـــرح التحف ــة الس ــنية ،حمليي الدين عب ــد احلميد مع نظم اآلجرومي ــة :لعبيد ربه
محمـــد بن آبه القالوي الشـــنقيطي.
سادسا :في علم الصرف:
7 .7غ ــراس الصرف ــي ( :)1م ــن البناء ف ــي الصرف ،للمولى مال عبداهلل الدتفزي ،بش ــرح
األس ــاس خلال ــد ب ــن خلي ــل الزاه ــدي مع ني ــل املنى ف ــي نظم قواع ــد البن ــا ،لعبداهلل
بن حســـن الكوهجي.
8 .8غ ــراس الصرف ــي ( :)2م ــن تصري ــف الع ــزي ،لعزالدين أبي املعالـــي عبد الوهاب بن
إبراهيم الزجناني ،بش ــرح س ــعد الدين مس ــعود بن عم ــر التفتازاني.
سابعا :في البالغة:
9 .9غ ــراس البلي ــغ :م ــن مائة املعان ــي والبيان في علوم البالغة :البن الشـــحنة احلنفي،
بش ــرح بداية البليغ للدكتور رش ــوان أبو زيد.
ثامنا :علم اللغة:
1010غ ــراس اللغ ــوي :قصي ــدة بان ــت س ــعاد لكعـــب بـــن زهيـــر رضـــي اهلل عنه بش ــرح كنه
امل ــراد لإلمام الســـيوطي ،ومعلقة عنترة بن ش ــداد ،ومعلقة امرئ القيس بش ــرح فتح
الكبي ــر املتع ــال حملمد طه الدرة ،وقصيدة المية العرب للش ــنفرى بش ــرح نهاية األرب
واحر قلب ــاه للمتنبي بش ــرح عبد الرحم ــن البرقوقي.
لعط ــاء اهلل ب ــن أحم ــد ،وقصي ــدة َّ
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تاسعا :في علم أصول احلديث:
1111غ ــراس احمل ـ ِّـدث :م ــن نخب ــة الفك ــر ف ــي اصط ــاح أه ــل األث ــر :للحافـــظ ابـــن حجر
العســـقالني ،بش ــرح نزه ــة النظ ــر للمصنـــف مع الرتب ــة نظ ــم النخب ــة :لكمال الدين
ا ُّ
لش ُمن ِِّّي .
عاشرا :في علم أصول الفقه:
1212غ ــراس األصول ــي :م ــن الورق ــات ف ــي أص ــول الفق ــه :إلمـــام احلرمـــن أبـــي املعالـــي
اجلوينـــي ،بش ــرح احملل ــي واحلطاب مع تس ــهيل الطرقات في نظم الورقات :لشـــرف
الديـــن العمريطي.
حادي عشر :في علوم القرآن:
املفس ــر :عل ــم التفس ــير م ــن كت ــاب النقاي ــة :للحافظ جالل الدين الســـيوطي
1313غ ــراس ِّ
مـــع منظوم ــة الزمزم ــي ف ــي التفس ــير وعلوم الق ــرآن :لعبد العزيـــز الزمزمي.
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راس ا ْلمُ حَ ِّد ِث
ِغ ُ

الكتـــاب والســـنة همـــا مصـــدر العقائـــد واألحـــكام والســـلوك باإلجمـــاع ،وأول مراحـــل
صحتِـــهِ  ،فأمـــا القـــرآن ،فقد نُقِ ـــ َل بالتواتُـــر بنقل
التعامـــل مـــع النقـــل هـــي التثبـــت من َّ
الكا َّفـــة عـــن الكا َّفـــة؛ فلـــم نحتج إلى ســـبر مروياتـــه والبحث في أحـــوال ناقليهـــا ،وأما
الســـنة النبويـــة املطهرة ،فقد نُقِ ـــ َل بعضها متواتـــرا ،ونقل أكثرها عن اآلحـــاد؛ فاحتجنا
إلـــى ضبـــط قوانـــن التثبت ،وحتريـــر قواعـــد النقل الصحيـــح ،والعلم الـــذي يبحث في
قوانـــن التثبـــت من األخبار وحتقيـــق الروايات هو( :علم أصول احلديث) ،وقد يســـمى:
(عل ــم مصطل ــح احلديث).
يقـــوم علـــم أصـــول احلديـــث على بحـــث قوانني متييـــز صحيـــح األخبار مـــن مردودها؛
ببحـــث طرائـــق نقـــل اخلبر (اإلســـناد) ،وببحث صحة معنـــى اخلبر (املـــن)؛ بالنظر في
معنـــاه ،ومـــا قد يعتريـــه من أســـباب التضعيف.
وقـــد بـــدأت العنايـــة بقواعـــد التثبـــت في إشـــارات فـــي الكتاب والســـنة ،تبعتهـــا عناية
العلمـــاء واألئمـــة بداية مـــن عصر الصحابـــة ،ثم تتابـــع تكوين علم أصـــول احلديث في
مصنفـــات احملدثـــن ،حتى اســـتوى على ســـوقه علـــى يد اخلطيـــب البغـــدادي ،واكتمل
بنيانـــه وتخلصت قواعده مـــن غيرها وخلصت في مقدمة علـــوم احلديث البن الصالح،
ثـــم تتابعت املتـــون العلميـــة اخلادمة لهذا الفـــن وتنوعت بحســـب أغراضها.
ومـــن أهـــم املتـــون العلمية احملكمـــة واملختصرة لعلـــوم احلديث مـــن( :نخب ــة الفكر في
اصط ــاح أه ــل األث ــر)َ ،
ني في هذا الفـــن؛ احلافظ ابن
ـــزام احملدِّثني وخامتـــة احمل ِّققِ َ
حل ِ
حجـــر العســـقالني ،املتوفى ســـنة 852( :هـ)؛ وللحافظ ابن حجر مكانـــة كبيرة في علوم
احلديـــث وأصـــول الرواية؛ مبصنفاته املتميـــزة ،وحتريراته الفائقـــة ،وتقريراته الفريدة؛
حتـــى ُع َّد خامتـــة احملدثني الكبار وإمـــام فن الروايـــة في زمانه.
جمـــع مـــن( :نخبة الفك ــر في اصط ــاح أهل األث ــر) قواعد أصول احلديـــث مع اختصار
العبـــارة وحتقيق األقـــوال ،وحترير اخلالف ،مبـــا ال مزيد عليه.
يناســـب منت( :نخبة الفكر) مســـتوى الطالب املبتدئ في دراســـة علوم احلديث ،لسهولة
أســـلوبه ،واختصار عبارته ،مع مت ُّي ِز ِه بتحرير املســـائل وحتقيق الدالئل.
وتيســـيرا علـــى حفظ مـــن النخبة في علـــوم احلديث جمعنا معـــه منت الرتبة ف ــي نظم
النخبة ،لإلمام كمال الدين محمد بن محمد بن حســـن ُّ
الشـــ ُمن ِِّّي الق َُس ِ
ـــنطين ِِّي ،املتوفى
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ســـنة 821( :هــــ) ،وهـــو من تالميذ احلافظ ابـــن حجر صاحب األصـــل املنظوم ،ويتميز
هـــذا النظم بســـهولة ألفاظـــه ،وجمال نظمه ،ووضـــوح أفكاره ،كما يتميـــز أيضا باطالع
احلافـــظ ابـــن حجـــر عليه وإقراره إياه ،وتلـــك مزية نادرة ال تتكرر كثيـــرا في نظم املتون
العلمية.
وقد حاولنـــا فـــي سلســـلة (الغراس) خدمـــة هـــذا املـــن ونظ َمـــ ُه اخلدمـــ َة الالئقـــ َة به،
واملعينَـــ َة علـــى حتقيـــق الغـــرض مـــن دراســـته؛ فأفردنا لـــه ثالثة إصـــدارات:
اإلص ــدار األول :يُ ْعنَى بضبـــط املـــن ضبطا صحيحـــا ،ويقدم لطالـــب العلم االختبارات
والتماريـــن الالزمة لقياس مســـتوى فهم املادة وحســـن فهم وتطبيـــق القواعد احلديثية،
وتنميـــة َملَكـــة التحقيق والتوثيق عنـــد طالب العلم.
اإلص ــدار الثان ــي :وهـــو سلســـلة «بدايـــات العلمـــاء» التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛
يعتنـــي باألمثلـــة من القرآن والســـنةِّ ،
وتصوير مســـائلِهِ  ،مع
وفك ما غمـــض من عباراتِهِ ،
ِ
االســـتعانة باألشـــكال التوضيحية ،واجلداول اجلامعة ملعاقد األبواب واملســـائل ،والتنبيه
على القواعد اجلامعة لقوانني التثبت مــــــن األخبار وحتقيــــــق املرويــــــات.
اإلص ــدار الثال ــث :ويقـــدم اخلدمـــات الصوتيـــة املعينـــة علـــى دراســـة املنت؛ مـــن قراءته
قراءة متقنـــة وبصـــوت عـــذب يعني على حفـــظ املنت ،وشـــرحه والتدريب عليـــه ،وميكن
لدارِ ِس هـــذا املـــن االســـتفادة من اخلدمات الصوتية املقدمة عليـــه من (مركز األنوار)
مـــن خـــال الشـــرح املرئـــي علـــى قناة مركـــز األنـــوار علـــى موقـــع اليوتيوب علـــى هذا
الرابط:
goo.gl/VQ4ykd
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الدرس األول
أقســـام الخـــبر

ويشتمل هذا الدرس على:
	-تقسيم اخلبر من حيث كثرة الطرق وقلتها إلى متواتر وآحاد.
	-تقسيم اآلحاد إلى مشهور وعزيز وغريب.
	-بيان إفادة املتواتر بشروطه العلم اليقيني.
	-بيان أن العزيز ليس شرطا للصحيح.
	-بيان انقسام اآلحاد إلى مقبول ومردود.
	-بيان إفادة بعض األحاد العلم النظري بالقرائن.
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ِس ِم َّ ِ
يم
ب ْ
الل ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ

أقسام الخبر

حلافِ ُ
َقا َل ا ِإل َما ُم ا َ
ظ :أَ ْح َم ُد بْ ُن َعل ِِّي ،ابْ ُن َح َج ٍر ال َع ْس َق َلن ُِّي  -يَ ْر َح ُم ُه اهللُ تَ َعالَى:-
ا َ
حل ْمـــ ُد ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَى َســـ ِّيدِ نَا ُم َح َّم ٍد ا َّلذِ ي أَ ْر َســـل َ ُه
ل ا َّلـــذِ ي لَ ْم يَـــ َز ْل َع ِالَا َقدِ يـــ َرا * َو َ
ص ْح ِبهِ َ ،و َســـلَّ َم ت َْســـلِي ًما َكثِي َرا.
ِإلَـــى الن ِ
َّاس بَ ِشـــي ًرا َونَذِ يـــ َراَ ،و َعلَى آلِ ُم َح َّم ٍد َو َ

َأ َّما َب ْع ُ
ـــد:

اص ِط َل ِح أَ ْهلِ ا َ
َّصان َ
حلدِ ِ
يث َق ْد َكثُ َر ْتَ ،وبُ ِس َط ْت َواخْ ت ُِص َر ْتَ ،ف َس َألَنِي
َف ِإ َّن الت َ
ِيف فِ ي ْ
ص لَـ ُه ُم املُهِ َّم مِ ْن َذل َ
ض ا ِإلخْ َوانِ أَ ْن أُلَ ِّ
ِكَ ،ف َأ َجبْتُ ُه ِإلَى ُس َؤالِهِ ؛ َر َجا َء ِالنْدِ َر ِاج فِ ي ِتل ْ َك
بَ ْع ُ
ـخ َ
امل َ َسال ِِك.

َف َأ ُق ُ
ول:

ا َ
َـــن ،أَ ْو بِهِ َما،
ص ٍ
با َف ْو َق ِالثْن ْ ِ
خلبَـــ ُر ِإ َّمـــا أَ ْن يَ ُكـــو َن لَـــ ُه ُط ُر ٌق ب َِل َع َد ٍد ُم َع َّ ٍ
ـــر ِ َ
ـــن ،أَ ْو َم َع َح ْ
أَ ْو ِب َو ِ
اح ٍد:

َفاألَ َّو ُل :املُتَ َوا ِت ُر :املُفِ ي ُد لِلعِ ل ْ ِم ال َيقِ ين ِِّي ب ُ
ِش ُر ِ
وطهِ .

يض َعلَى َرأْ ٍي.
َوال َّثانِي :امل َ ْش ُهو ُرَ ،و ُه َو امل ُ ْستَفِ ُ

يحِ ،خ َل ًفا ِل َ ْن ز ََع َمهُ.
س َش ْر ًطا ل َّ
َوال َّثالِثُ  : :ال َع ِزيزَُ ،ولَيْ َ
ِلص ِح ِ
يب.
َوال َّرا ِب ُع :ال َغ ِر ُ

آحا ٌد.
َو ُكلُّ َها ِ -س َوى األَ َّولِ َ -
َوفِ ي َهـــا امل َ ْقبُـــو ُل َواملَـــ ْر ُدو ُد؛ ِلتَ َو ُّق ِ
ـــف ِال ْســـ ِت ْد َللِ ِب َهـــا َعلَى البَ ْح ِث َعـــ ْن أَ ْحـــ َوالِ ُر َوا ِت َها ُدو َن
األَ َّولِ .
َو َق ْد يَ َق ُع فِ ي َها َما يُفِ ي ُد العِ ل ْ َم الن ََّظ ِر َّي بِال َق َرا ِئنِ َعلَى املُخْ تَارِ .
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ال ُّر ْت َبة ِفي َن ْظ ِم ال ُّن ْخ َبة

ل ِإلمَ ِام مُ حَ َّم ِد ْب ِن مُ حَ َّم ِد ْب ِن حُ َس ْينٍ ُّ
الشمُ ن ِِّّي

1

ا َ
حلـــــ ْمـــــ ُد َّ ِ
ِـــيـــم الـــــقَـــــادِ رِ
لل الـــ َعـــل ِ

2

يُ ـ ـ َبـ ـ ِّ
اب
ـشـ ـــ ـ ـ ُر امل ُـ ـ ِـط ـ ــيـ ـ ـ َع بِـــــالـــــ َّثـــــ َو ِ

ــــــــام ا َ
حل ِ
ـــر
ـــاش ِ
ُمــــ ْر ِســــلِ َســـ ِّيـــدِ األَنَ ِ
َويُـــــــنْـــــــذِ ُر الــــ َع ِ
ـــاب
ــــي ِبـــالـــعِ ـــ َق ِ
ــــاص َ

3

صـــــلَّـــــى َوســـــــلَّـــــــم َعـــــلَـــــيـــــهِ َّ
اللُ
َ
َ
ْ
َ

َم ـ ــا نَـ ـ َ
ـت ِبــــــذِ ْك ِ
ـط ـ ـ َقـ ـ ْ
ــــــر ِه األَفْــــــــــ َواهُ

4

ـاعــلَــ ْم أَ َّن نُــخْ ــبَــ َة الــفِ ـ َك ـ ْر
َوبَـــ ْعـــ ُد َف ـ ْ

صــ ِّن ـ َ
ـف فِ ــي ِعــل ْ ـ ِـم األَثَــــ ْر
أَ َجـــــ ُّل َم ــا ُ

ـت أَنْــــــــ َوا َع َهـ ـ ـ َذا الــعِ ـلْـ ِـم
َقــــ ْد َجــ َمــ َع ـ ْ
َّ ُ
صـ َّنـ َفــا
ـج ـ ِـزي َمـ ـ ْن لَ ـ َهــا َقـ ـ ْد َ
َفــــالل يَ ـ ْ

ـــــــــت َق ِ
ـــــصـــــ َّيـــــ ُه ِلـ ــل ـ ـ َف ـ ـ ْهـ ـ ِـم
َو َقـــــــــ َّربَ ْ
أَ ْع ـ ـ َ
ـص ـ ِّن ـ َفــا
ـظـ ـ ـ َم َمــــا َجــــــزَى ِبـــــهِ ُمـ َ

7

َفـ ــاخْ ـ ـتَ ـ ـ ْر ُت نَ ْ
ـــظـــ َم ُد ِّر َهـــــــا املَـ ـنْـ ـثُ ــورِ

ـشـ ُ
فِ ــي ِس ـلْـ ِـك َه ـ ـ َذا الـ ـ َّر َج ـ ِـز املَـ ْ
ـطــورِ

8

جل َ
ـــت َعـــــائِـــــ ًذا ِبــــــذِ ي ا َ
ــــــالِ
َفـــقُـــل ْ ُ

مِ ــــ ْن َخ َ
ـــطـــأٍ فِ ـ ــي ال ــفِ ـ ـ ْع ــلِ َوامل َ ـ ـ َقـ ــالِ

9

ا َ
خلـــــ َبـــــ ُر ا َّلـــــــــذِ ي يَـــــ ُكـــــو ُن يُـ ـنْـ ـ َم ــى

مِ ـ ـ ـ ْن ُطــــــ ُر ٍق َو َقــــــ ْد أَ َفـــــــا َد الــعِ ـل ْ ـ َمــا

10

َذ َ
ـــــر ْ
ف
اك ا َّلـــــــذِ ي ِبـ ــامل ُـ ـتَـ ــوا ِتـ ـ ِـر ُع ِ

َو َشـــ ْر ُطـــ ُه ِعــنْــ َد أُولِــــي الــعِ ـلْـ ِـم أُل ْ
ِـــف

11

أَ ْن يَ ـبْ ـل ُـ َغ ا َ
جلــ ْمــ ُع ا َّلــــذِ ي َقـ ـ ْد نَـ َقـل َـ ْه

َحـ ـ ـ ًّدا يُـ ِـحــي ـ ُل الـ ـ ُعـ ـ ْر ُ
ف أَن يَـ ْف ـتَــعِ ـل َـ ُه

12

ـســتَــ ِنــ ًدا فِ ـــي ال ـ َّن ـ ْقــلِ
َوأَ ْن يُـ ـ ـ َرى ُم ـ ْ

ـس َل ِإلَــــى ال ـ َّـد ِل ــي ــلِ ال ـ َع ـ ْق ـ ِلــي
ِلــلـ ِـحـ ِّ

13

َفــــــ ِإ ْن يَـــ ُكـــ ْن ثَــــ َّم ِط ـ ـبَـ ــا ٌق يُ ـ ْ
ـشـ ـتَـ ـ َر ْط

اسـ ـ ِتـ ـ َواءُ الـ َّ
ـن َوالــ َو َس ْ
ــط
ـط ـ َر َفـ ْ ِ
فِ ي َها ْ

َ
ضـــ ُرو َرهْ

صـــو َرةْ
َو َمـــا لَـــ ُه مِ ـــ ْن ِع َّ
ـــدةٍ َم ْح ُ

5
6

14

[ َت ْق ِسيمُ َ
الخ َب ِر إِ َلى المُ َتوَا ِت ِر وَاآلحَ ا ِد]

الع ْلمَ ]
[إِ َفا َد ُة المُ َتوَا ِت ِر ِ

َوالعِ لْـــ ُم

َح ِ
اصـــ ٌل

ِبـــهِ

19
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تقويم تحصيل الطالب

ـراس ْ ُ َ
ال ــدِّ ِث أح ــد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكوي ــت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة:

كثيرة

قليلة

نادرة

1

املصنفات في علوم احلديث:

بعض القواعد

املهم من القواعد

2

منت النخبة يحتوي من علوم
احلديث على:

كل القواعد

ال تنحصر في عدد
معني

3

احلديث املتواتر له طرق:

معينة العدد

ال ميكن عدها

4

احلديث املتواتر يفيد العلم

الضروري

النظري

الظني

5

خبر اآلحاد يفيد

العلم الضروري

العلم النظري

الظن

6

احملدثون عيال على كتب:

اخلطيب

احلاكم

ابن الصالح

7

“جزء ما ال يسع احملدث جهله”:

للرامهرمزي

للقاضي عياض

ألبي حفص املياجني

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة:

8

إفادة اخلبر املتواتر العلم لسامعه
عند احلافظ ابن حجر:

شرط

ثمرة

ركن

9

يشترط في العدد الكثير إحالة
العادة:

تواجدهم

تواطؤهم

تواطؤهم وتوافقهم

10

العدد الكثير يفيد العلم الضروري
بنفسه:

إذا توفرت بقية
الشروط

ولو لم تتوفر بقية
الشروط

إذا اقترنت به قرائن
خارجية

11

عكف الناس في علوم احلديث
على كتاب:

ابن الصالح

احلاكم

اخلطيب البغدادي.

12

ترتيب النخبة:

على وفق ترتيب ابن
الصالح

على وفق ترتيب
اخلطيب

ترتيب مبتكر

13

العالقة بني احلديث واخلبر
بحسب التعريف الثاني:

الترادف

التباين

العموم واخلصوص
املطلق
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ـراس ْ ُ َ
ال ــدِّ ِث أح ــد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكوي ــت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

14

الفارق بني املتواتر واآلحاد املشهور

القطعية والظنية

صفات النقلة

العدد

السؤال الثالث :ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (  ) xأمام العبارة الخطأ مما يلي:
الســــؤال
(X)B
) (A

15

إذا روى اخلبر مائة كان خبرا متواترا.

A

B

16

إذا روى اخلبر عشرة ميكن تواطؤهم أو توافقهم على الكذب كان اخلبر مشهورا.

A

B

17

عدد التواتر هو العدد الذي يفيد العلم وال يختلف في كل واقعة.

A

B

18

استواء الكثرة املطلوبة للمتواتر من ابتدائه إلى انتهائه تعني أن العدد واحد في كل
طبقة.

A

B

19

إذا روى عدد التواتر ما ثبت بقضية العقل الصرف أفاد خبرهم العلم.

A

B

20

إذا اتفق جماعة على رأي فقهي كان خبرا متواترا وأفاد القطع بصحته.

A

B

21

ال تقبل رواية الواحد عن الواحد للتفرد.

A

B

21

24
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نموذج اإلجابات
.1

B

.2

A

B

.3

A

B

.4
.5

B
A

.6
.7
.8
.9

C

B
B

A

C

B
B

A

C

C

B

.10

B

C

.11

B

C

.12

A

.13

A

.14
.15

B
C
B

A

.16

B

.17

A

.18

A

.19

A

.20

A

.21

A

C

ـراس ْ ُ َ
ال ــدِّ ِث أح ــد
>من ــوذج م ــن كت ــاب ِغ ـ ُ
إص ــدارات سلس ــلة الغراس م ــن إصدارات
املرك ــز العلم ــي ملرك ــز األن ــوار  -الكوي ــت.
>ميكن ــك أقتن ــاء كام ــل الكت ــاب م ــن دور
النش ــر املعتم ــدة لدين ــا.

26

إصدارات البدايات
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إصدارات الغراس
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