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إفراد يف الضبط

3

قرب من التجريح
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تعديل بغري ضبط
ضم ادلربنعات اآلتية ادلتعلنقة ب(أوصاف الرواة ومعرفتهم وآداهبم)
السوال الثالث  :ن
القسم

التعريف

ادلدبنج
رواية األبناء عن اآلباء

ىي أن يوجد يف سند احلديث ابن يروي عن أبيو أو ج نده

الالحق
السابق و ن
ن

األول
السن واإلسناد ويروي أحدمها عن اآلخر ومل يرو الثاين عن ن
ىي رواية ادلتقاربّي يف ن

رواية األقران

ادلؤتلف وادلختلف
ادلسلسل

كل واحد منهما عن اآلخر
أن يروي القرينّي ن

ىو معرفة من اشرتك يف الرواية عنو اثنان وتق ندم موت أحدمها على اآلخر وتباعد ما بّي وفاتيهما

ىو أن تتنفق األمساء أو الكىن أو األلقاب أو األنساب خطنا وختتلف لفظا
ىو تتابع رجال اإلسناد على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى
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ضم ادلربنعات اآلتية ادلتعلنقة ب(السقط من اإلسناد)
السوال الخامس  )1( :ن
القسم

التعريف

مدلنس

ىو اخلرب احملذوف يف ابتدائو راو فأكثر على التوايل

معلنق

ىو إخفاء العيب يف اإلسناد مع حتسينو ظاىرا

مرسل

التابعي عن رسول اهلل صلنى اهلل عليو وسلنم
ىو اخلرب الذي روى فيو
ن

خفي
مرسل ن
تدليس اإلسناد

عمن لقيو ولكن مل يسمع منو أو عاصره رواية ما مل يسمع منو بلفظ حيتمل السماع
ىو رواية اخلرب ن

منقطع

ىو اخلرب احملذوف راو واحد أو أكثر بغري التوايل من أثناء السند

ىو رواية الراوي عن شيخو الذي مسع منو ما مل يسمع منو بغري تصريح مسع ىذه الرواية منو
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ضم ادلربنعات اآلتية ادلتعلنقة ب(أنواع كتب احلديث)
السوال السابع  )1( :ن
القسم

التعريف

مستدركات

ىي كتب األحاديث ادلشتملة على األحاديث اليت استدركها على كتاب آخر ممنا فاتت كتاب آخر على شرط
مصنف كتاب آخر

مشكل احلديث

ىي كتب األحاديث اجلامعة لألحاديث ادلوضوعة عند مصنف الكتاب

موضوعات

ىي كتب األحاديث ادلشتملة على األحاديث ادلسلسلة

مسلسالت

ىي كتب األحاديث ادلشتملة على تطبيق بّي األحاديث ادلتعارضة

شروح احلديث

ادلشرحة لألحاديث النبوينة
ىي الكتب ن

أمايل

ىي كتب األحاديث أو شروحها ميليو الشيخ ويكتبو الطالب وجيمعو مع الرتتيب
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السوال السابع  :امأل الفراغات يف اجلدول التايل ادلتعلنق ب(طبقات الرواة) مثن نبّي تعريف (الطبقة) وتعريف (ادلتق ندمّي)
طبقات الرواة
4

...............................................................................

5
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تعريف (الطبقة).............................................................. :

طبقة عاصروا اخلامسة ومل يثبت اللقاء مع الصحابة

7

تعريف (ادلتق ندمّي)............................................................ :
...............................................................................
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ضم ادلربنعات اآلتية ادلتعلنقة ب(احلديث باعتبار منتهى السند)
السوال الثامن  :ن
القسم

الصيغة

احلديث ادلوقوف

النيب صلنى اهلل عليو وسلنم تصرحيا أو حكما
ىو احلديث ادلنتهي إىل ن

احلكمي القويل
احلديث ادلرفوع
ن

الصحاب الذي مل يأخذ عن االسرائيلينات ...
ىو اخلرب منسوب إىل قول
ن

القدسي
احلديث
ن

وجل
النيب صلنى اهلل عليو وسلنم إىل اهلل ن
عز ن
ىو احلديث ادلرفوع ن
القويل ادلسند من ن

الفعلي
احلديث ادلقطوع
ن

النيب صلنى اهلل عليو وسلنم تصرحيا حبضرتو
ىو اخلرب منسوب إىل تقرير ن

احلديث ادلرفوع

يري
احلديث ادلرفوع
التصرحيي التقر ن
ن

الصحاب تصرحيا من قول أو فعل أو تقرير
ىو احلديث ادلنتهي إىل
ن

التابعي أو من دونو تصرحيا
ىو اخلرب منسوب إىل فعل
ن
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وبّي صيغها
اجملردة عن اإلجازة) ن
السوال التاسع  :نبّي تعريف (القراءة على الشيخ) و(ادلناولة ادلقرونة باإلجازة) و(اإلعالم ن
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الصيغة.......................................................... :
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السوال العاشر )1( :امأل الفراغات يف انسياب الرسم البياين التايل

مدرج السند
وبّي ادلثال لو
( )2بّي تعريف (مدرج السند) ن

تعريف (مدرج السند)........................................................................................................ :

ادلثال................................................................................... :
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ضم ادلربنعات اآلتية ادلتعلنقة ب(الطعن يف الراوي)
( )3ن
القسم

المثال

مضطرب

غري كلمة يف السند أو ادلنت إىل غري ما رواه الثقات لفظا كان أو معىن
ىو اخلرب الذي ن

مصحف
ن

القوة
ىو اخلرب الذي روي على أوجو خمتلفة متساوية يف ن
ىو اخلرب الذي يف إسناده راو متنهم بالكذب يف احلديث

جمهول العّي

السن
ىو اخلرب الذي ذكر يف سنده راو طرأ عليو صفة سوء احلفظ من كرب ن

خمتلط

ىو اخلرب الذي ذكر فيو الراوي ادلعلوم تعارفو ولكن انفرد بالنقل عنو راو واحد

مقلوب

ىو اخلرب الذي أبدل لفظ بآخر ...

ادلرتوك
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السوال الحادي عشر )1( :نبّي تعريف (السند العايل) وتعريف (السند السافل) وادلثال ل(السند العايل)

تعريف (السند العايل)........................................................................................................ :

تعريف (السند السافل)....................................................................................................... :
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