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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ملخص مادة مدخل علوم حديث

 

 :تعريفات أولية دبصطلحات أىل احلديثأواًل: 

لقارئ كتبهم أف يعرؼ معناىا حىت ال يقع ألىل اغبديث مصطلحات خاصة البد 
   اآلٌب : بتعريف –إبذف هللا –ُب التباس الفهم ، وسوؼ نقـو

 :تعريف احلديـث-ٔ

ضد القدمي ،وىو اعبديد ،كأف أىل اللغة ظبوا اغبديث النبوي هبذا  -يف اللغة :
 ٓؼبقابلتو ابلقرآف ألف القرآف قدمي 

 مو قوؿ أو وعل أو  قرير أو صفة ىي ما أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص -اصطالحاً :
 . ِخلقية أو ُخلقية

 : تعريف اخلرب -ٕ

 ىو النبأ. -ُب اللغة:

  وكذا ما أضيف إىل الصحابة والتابعُت. أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما وى -واصطالحاً:

 وعند وقهاء خراساف وإهنم يسموف اؼبرووع خرباً .

كل ما أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مو قوؿ أو وعل أو  قرير،   :واحلديث ادلرفوع ىو 
 .صح السند أو مل يصح، ا صل أو انقطع
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 : تعريف األثر -ٖ

 .ىو ما بقي مو رسم الشيء  -يف اللغة :

  وكذا ما أضيف إىل الصحابة والتابعُت. أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما وى -اصطالحاً:

 وعند وقهاء خراساف وإهنم يسموف اؼبوقوؼ أثراً .

أي -قوؿ الصحايب ووعلو، ىذا إذا أطلقت كلمة اؼبوقوؼ  واحلديث ادلوقوف ىو :
وأما إذا قيدت بقوؽبم على والف   -قيل موقوؼ وقط ومل يزد عليو قوؽبم على والف

وحنو ذلك  سعيد بو اؼبسيب أو موقوؼ على الشاوعي موقوؼ على -مثالً -كقوؽبم 
  .وهو كالـ مو ذكر

 :تعريف اإلسناد -ٗ

حدثنا والف عو والف  -، كأف يقوؿ : سلسلة الرجاؿ اؼبوصلة للمنت إىل قائلوىو 
 .)السند(ويسمى كذلك  عو والف عو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 : تعريف ادلنت -5

نْتُ  -يف اللغة :
َ
 .: ما ار فع مو اأَلرض واستَو  واؼب

 .ىو نص اغبديث ، أو ألفاظ اغبديث -واصطالحاً :

 :تعريف الراوي -ٙ

ىو كل مو يروي اغبديث بسنده سواء كاف عنده علم دبا يروي أو ليس لو ُب ذلك 
 ٓإال ؾبرد الرواية والنقل 
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 :تعريف احملدث-7

والقر  وحصل أصواًل ووروعاً ىو كل مو كتب وقرأ وظبع ووعى ورحل إىل اؼبدائو 
 ٓمو كتب اؼبسانيد والعلل والتواريخ 

 . ىو مو ربمل اغبديث رواية واعتٌت بو دراية -وقيل :

 :تعريف احلافظ -8

" متناً وإسناداً ، وأحاط  ٓٓٓٓٓٔىو مو أحاط علمو دبائة ألف حديث " 
 أبحواؿ روا و جرحاً و عدياًل واترخياً ولو بتعدد الطرؽ واألسانيد

 : تعريف احلجة -9

" متناً وإسناداً ، وأحاط  ٖٓٓٓٓٓىو مو أحاط علمو بثالشبائة ألف حديث " 
 ٓأبحواؿ روا و جرحاً و عدياًل واترخياً ولو بتعدد الطرؽ واألسانيد 

  :تعريف احلاكم -01

" متناً وإسناداً ، وأحاط  ٓٓٓٓٓٛىو مو أحاط علمو بثمامنائة ألف حديث " 
 ٓاً و عدياًل واترخياً ولو بتعدد الطرؽ واألسانيد أبحواؿ روا و جرح

  :تعريف أمري ادلؤمنني يف احلديث -00

ىو مو أحاط علمو بكل األحاديث اؼبروية متناً وإسناداً وجرحاً و عديالً وحنو ذلك 
 ٓ، ووصل حفظو إىل درجة مل يبلغها غَته مو أصحاب اؼبرا ب السابقة 

 . بو حنبل ، والبخاري ، والدارقطٍت وغَتىممالك بو أنس ، وأضبد  -كاألئمة :
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 :تعريف السنة -02

ىي الطريقة، سواء كانت ؿبمودة أو سيئة، ويشهد ؽبذا اؼبعٌت  السنة يف اللغة:
مو سو سنة حسنة، ولو أجرىا، وأجر مو : ) حديث جرير بو عبد هللا البجلي

ووزر مو عمل هبا إىل عمل هبا إىل يـو القيامة، ومو سو سنة سيئة، وعليو وزرىا، 
 ( .يـو القيامة()أخرجو مسلم

  السنة يف االصطالح:

 :خيتلف علماء الشريعة ُب معٌت السنة اختالواً لفظياً ال جوىريً 

  علماء أصول الفقو:السنة عند  -أ

، وأوعالو و قريره، وردبا -ملسو هيلع هللا ىلص-ويطلق علماء األصوؿ لفظ السنة على أقواؿ الرسوؿ
ُب صبع -رضي هللا عنهما -ىا على أعماؿ الصحابة، كعمل أيب بكر وعثمافأطلقو 

ُب  دويو الدواويو، وحنو ذلك، وىو مذىب صباعة مو -هنع هللا يضر-القراّ ف، وعمل عمر
 .أىل اغبديث

  علماء الفقو:السنة عند  -ب

. وقد يطلق الفقهاء السنة على الطريقة اؼبسلوكة ُب الديو ُب غَت وجوب أو لزـو 
 .ومو عباراهتم اؼبعرووة ُب  عريف السنة: إف السنة ما يثاب واعلو وال يعاقب اتركو

 علماء احلديث :السنة عند  -ج

ويطلق صبهور علماء اغبديث السنة على ما يقابل البدعة، ويقاؿ: والف على  
، كما يقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-السنة. إذا كاف عملو و  صروا و الدينية ووق ما جاء بو رسوؿ هللا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-. إذا كاف ـبالفاً ؽبديو و سنتو: والف على البدعة



6 
 

 :تعريف احلديث القدسي -03

قاؿ صاحب القاموس ايط" الُقْدُس، ابلضم وبضمتُت: الطُّْهُر، اسٌم،  لغة: -أ
َقدَُّس، وجرْبيُل، كُروِح الُقُدسِ 

ُ
 .وَمْصَدٌر، وجبٌل عظيٌم بَنْجٍد، والبيُت اؼب

َباَرُؾ: وكلُّ وَػعُّوٍؿ َمْفتوٌح 
ُ
والُقدُّوُس: مو أظباِء هللِا  عاىل، ويفتُح، أي: الطاِىُر، أو اؼب

 وٍس وُسبُّوحٍ غََت ُقدُّ 

 .ىو ما أضاوو النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ربو عز وجل مو غَت القرآف -:اصطالحاً 

  : أمساؤه -ج

 -: للحديث القدسي عدة أظباء ، وىي

 ٓنسبة إىل القدس دبعٌت الطهارة والتنزيو  -اغبديث القدسي : -ٔ

 ٓنسبة إىل هللا هلالج لج  -اغبديث اإلؽبي : -ٕ

  ٓنسبة إىل الرب سبحانو و عاىل  -الرابين :اغبديث  -ٖ

  : الصيغ اليت يروى هبا احلديث القدسي -د

  : للحديث القدسي عدة صيغ يرو  ويعرؼ هبا ، ومنها

 ٓأف يقوؿ الراوي : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويما يرويو عو ربو ، وىي عبارة السلف  -ٔ

 ٓقاؿ هللا  عاىل،أو إف هللا  عاىل يقوؿ  - :أف يقوؿ الراوي : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ

 ٓأف أيٌب حكاية عو هللا  عاىل ُب سياؽ اغبديث النبوي  -ٖ

أف أيٌب حكاية عو هللا  عاىل أنو سبحانو  كلم مع أحد أنبيائو أو خلقو بكذا  -ٗ
 ٓوكذا 
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  :الفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي -ىـ

عدداً مو الفروؽ بُت القرآف الكرمي واغبديث القدسي ، نذكر منها ما ذكر العلماء 
 -: يلي

القرآف الكرمي لفظو ومعناه مو هللا عز وجل ، أما اغبديث القدسي ومعناه مو  -ٔ
 .عند هللا عز وجل ، وأما لفظو ومو عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

بو جربيل عليو السالـ على  القرآف الكرمي ال يكوف إال بوحي جلي ، وينزؿ -ٕ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقظة ، وليس ىنػاؾ شيء مو القرآف الكرمي يوحى إليو ابؼبناـ أو 

 . ابإلؽباـ

القراف الكرمي معجز لإلنس واعبو ،مصداقاً لقولو  عاىل " ُقل لَِّئِو اْجَتَمَعِت  -ٖ
ػَذا اْلُقْرآِف اَل أَيُْ وَف دبِْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض اإِلنُس َواعبِْوُّ َعَلى َأف أَيْ ُواْ دبِْثِل ىَ 

 . { َٛٛظِهَتًا }اإلسراء ،

القراف الكرمي منقوؿ كلو إلينا ابلتوا ر اؼبفيد للقطع اليقيٍت ُب نسبتو إىل هللا  عايل  -ٗ
  ٓ،أما األحاديث القدسية ومنقولة بطريق اآلحاد ُب األغلب األعم 

 

 :فرق بني احلديث القدسي واحلديث النبويال -و

 ذكر العلماء ؾبموعة مو الفروؽ بُت اغبديث القدسي واغبديث النبوي ، 

 -: نذكر منها

الفرؽ بُت اغبديث القدسي واغبديث النبوي : ىو أهنما يشًتكاف ُب أف معٌت   -ٔ
كل منهما مو عند هللا  عاىل ، واللفظ مو عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ويفًتقاف : ُب أف 
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اغبديث القدسي ينسب إىل هللا  عاىل ، واغبديث النبوي ينسب إىل النيب صلى هللا 
 . عليو وسلم

 

القدسي معٌت مو عند هللا ولفظاً مو عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، أما اغبديث  اغبديثأف  -ٕ
النبوي وهو معٌت ولفظاً مو عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، لكنو كالـ ؿباط برعاية الوحي اإلؽبي 

 ٓو سديده و صويبو للنيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 من الكتب اليت ألفت يف األحاديث القدسية:

 اؼ السنية ابألحاديث القدسية ، لعبدالرؤوؼ اؼبناوي .األرب
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 : التعريف بعلم الحديث رواية ودراية : ثانيا  

 

 :علم احلديث رواية

 :التعريف بعلم احلديث رواية-أ

مأخوذة مو " رو  " وىو أيٌب دبعٌت التحمل واألداء ، ويقاؿ  -الرواية يف اللغة :
 ٓ: رو  اغبديث رواية و رواه دبعٌت ضبلو ونقلو 

ىو علم يشتمل على نقل ما أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مو قوؿ أو وعل أو  -:اصطالحاً 
يتها ،  قرير أو صفة ، وكذلك ما أضيف إىل الصحابة والتابعُت على الراجح ، وروا

  وضبطها ، وربرير ألفاظها.

 .العصمة عو اػبطأ ُب نقل أقواؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأوعالو و قريرا و وصفات أمهيتو:

موضوع ىذا العلم ىو: ذات النيب ملسو هيلع هللا ىلص مو حيث أقوالو وأوعالو و قريرا و  : موضوعو
 .وصفا و ملسو هيلع هللا ىلص

، ألنو  ُعرؼ بو كيفية إ باع النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذي أمران هللا ىو مو أشرؼ  :  فضلو العلـو
 :[. وقولو  عاىلٛ٘ٔاألعراؼ:]  }فِبُعوُه َلَعلَُّكْم  َػْهَتُدو َوا َّ  {  : عاىل إب باعو ُب قولو

ُ َويَػْغِفْر  { ُتْم ربُِبُّوَف اَّللََّ َوا َِّبُعوين ُُيِْبْبُكْم اَّللَّ ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ ُقْل ِإْف ُكنػْ    }َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ
 ] ٖٔآؿ عمراف:  ]

 . الفوز بسعادة الداريو غايتو:
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 مراحل تدوينو:

 :والصحابة والتابعني ملسو هيلع هللا ىلصتدوين السنة يف عصر النيب

مل يكو العرب قبل اإلسالـ يعتمدوف على الكتابة ُب حفظ أشعارىم وخطبهم 
اعتمدوا على الذاكرة، ومنت ملكة اغبفظ  وقصص أيمهم ومآثرىم وأنساهبم، بل

عندىم واشتهروا بقوة ذاكرهتم وسرعة حفظهم. ولكو ىذا ال يعٌت عدـ وجود مو 
يعرؼ الكتابة بينهم، ذلك ألف ؾبتمع مكة التجاري ُيتاج إىل معروة ابلكتابة 

 .واغبساب

 عليو وكاف بعض اؼبسلمُت يتعلموف القراءة والكتابة ُب مسجد رسوؿ هللا صلى هللا
وسلم حيث  طوع بعض اؼبعلمُت بتعليمهم، مثل: عبد هللا بو سعيد بو العاص، 

وسعد بو الربيع اػبزرجي، وبشَت بو ثعلبة، وأابف بو سعيد بو العاص. وكثر عدد 
الكا بُت حىت بلغ عدد ُكّتاب الوحي زىاء أربعُت كا باً انىيك عو ُكّتاب الصدقات 

   والرسائل والعهود.

   بة احلديث يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: أواًل: كتا

  ،قد وجد عدد مو الُكّتاب ُب حياة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاموا بتدويو وكتابة القرآف الكرمي
ومل يقوموا جبمع حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكتابتو بشموؿ واستقصاء، بل اعتمدوا على 

ومل أيمرىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، ولعلو أراد ااوظة على ملكة  اغبفظ والذاكرة ُب أغلبو،
 اغبفظ عندىم، خاصة وأف اغبديث ذبوز روايتو ابؼبعٌت خالؼ القرآف الكرمي،

   األحاديث الواردة يف النهي عن الكتابة فهي:  -أ

ٔ-  ( أخرجو ) ال  كتبوا عٍت، ومو كتب غَت القرآف وليمحو، وحدثوا عٍت وال حرج
   مسلم مو حديث أيب سعيد اػبدري. هنع هللا يضر.
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ستأذان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف أيذف لنا ُب الكتاب وأىب( )ا : قاؿ أبو سعيد اػبدري هنع هللا يضر -ٕ
  رواه الًتمذي، وصححو األلباين.

   وأما أحاديث السماح ابلكتابة فهي:  -ب

العاص هنع هللا يضر قاؿ: "كنت أكتب كل شي أظبعو مو حديث عبد هللا بو عمرو بو  -ٔ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أريد حفظو ونهتٍت قريش، وقالوا  كتب كل شيء ظبعتو مو رسوؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشر يتكلم ُب الغضب والرضا؟ وأمسكت عو الكتاب، 

 وأومأ إبصبعو إىل ويو وقاؿ: )اكتب وو الذي نفسي وذكرت ذلك لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
   بيده ما خرج منو إال حق (" أخرجو الدارمي ُب سننو وأبو داود، وصححو األلباين.

حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: "إف رجاًل أنصاريً شكا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص قلة حفظو  -ٕ
(" أخرجو الًتمذي وقاؿ: ىذا حديث إسناده ليس بذلك  وقاؿ: )استعو بيمينك

   القائم.

   رأي العلماء يف تعارض ىذه األحاديث:  -ج

ىػ ( وقاؿ: "وجهو وهللا أعلم أف يكوف إمنا كره ٖٛٛوأما أبو سليماف اػبطايب )ت/
أف يكتب شيء مع القرآف ُب صحيفة واحدة أو جيمع بينهما ُب موضع واحد 

    نزيهاً لو أف يسو  بينو وبُت كالـ غَته ". عظيماً للقرآف و 

 -:اثنياً: تدوين السنة يف عصر الصحابة رضوان هللا عليهم

ٍب جاء عهد اػبلفاء الراشديو ، ولم يدونوا اغبديث ُب الصحف كراىة أف يتخذىا 
يضاىوف هبا صحف القرآف، وأحجموا عو كتابة السنة و دوينها  الناس مصاحف

 . مدة خالوتهم



12 
 

 

أف السنة دونت ووزعت على األمصار و ناوؽبا الناس ابغبفظ والدراسة لزاضبت  ولو
 .القرآف

وقد  تابع اػبلفاء على سنة عمر هنع هللا يضر ، ولم يعرؼ عنهم أهنم دونوا السنو أو أمروا 
 . الناس بذلك

وىكذا انقضى عصر الصحابة ومل يَُدوَّف مو السنة إال القليل ، حىت جاء اػبليفة 
شد عمر بو عبد العزيز وأمر جبمع اغبديث لدواع اقتضت ذلك ، بعد حفظ الرا

 . األمة لكتاب رهبا

 وىذه الدواع ) األسباب ( ىي :

 ظهور الوضع بسبب اػبالوات السياسية أو اؼبذىبية - 1

خشية ذىاب العلم دبوت العلماء اغباملُت غبديث رسوؿ هللا صلي هللا عليو - 2
  . ث النبوةوبذلك يضيع مَتا  ، وسلم

  

  -: اثلثاً: تدوين السنة يف عهد التابعني

وقد   ، كاف للتابعُت دور ابرز ُب  دويو السنة ال يقل أمهية عو دور الصحابة مهنع هللا يضر
وضبلوا عنهم الكثَت مو حديث   ،  لقي التابعوف الرواية علي أيدي الصحابة األجالء

  ، وميت  باح  ، عنهم ميت  كره كتابة اغبديثووهموا   ، رسوؿ هللا صلي هللا عليو وسلم
ومو الطبيعي أف  تفق آراء التابعُت وآراء الصحابة حوؿ   ، وقد أتسوا ابلصحابة مهنع هللا يضر

ولذلك وقد ظهرت بعض  لك األحاديث اؼبدونة والصحف   ،  دويو وكتابة اغبديث
  . اعبامعة للحديث الشريف اليت اعتٍت بكتابتها أكابر التابعُت
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 الصحيفة الصحيحة ذلمام بن منبو الصنعاينومو أشهر ما كتب ُب القرف األوؿ 
وقد وصلتنا ىذه   ،  لك الصحيفة اليت رواىا عو أيب ىريرة هنع هللا يضر  ( ىػ ٖٔٔ ت/ ) 

وؽبذه   ، الصحيفة كاملة كما رواىا و ضم صحيفة مهاـ مائة وشبانية وثالثُت حديثا
ألهنا حجة قاطعة علي أف اغبديث النبوي قد دوف ُب عصر الصحيفة أمهية اترخيية 

وؽبذه الصحيفة أمهية اترخيية   ، و ضم صحيفة مهاـ مائة وشبانية وثالثُت حديثا مبكر
 . ألهنا حجة قاطعة علي أف اغبديث النبوي قد دوف ُب عصر مبكر

 

 

 :التعريف بعلم احلديث درايـة -ب

 . ومعناىا: اؼبعروة اؼبدركة بضرب مو اغبيلةمأخوذة مو الفعل"در "  -يف اللغة:

 . علم بقوانُت يعرؼ هبا أحواؿ السند واؼبنت:أبنو عروو ابو صباعة -يف االصطالح:

 -:شرح حدود التعريف

لقواعد الكلية.كقوؽبم:اغبديث إذا  وورت ويو شروط العلم اباؼبراد بو ىنا  -علم: -0
 .القبوؿ ُيتج بو ويعمل بو

قيد أوؿ خرج بو ما ليس بقانوف ، واؼبراد ابلقوانُت ىنا : التعريفات  -بقوانني: -2
والقواعد اليت  ضبط اعبزئيات ، وذلك كقوؿ ادثُت: كل حديث استوَب شروط 

وىكذا. وأما العلم جبزئيات كحديث معُت  ٓٓالقبوؿ وهو صحيح أو حسو 
 .واغبكم عليو وهو يدخل ُب علم الرواية

قيد اثف خرج بو العلـو اليت ال  تعلق ابلسند واؼبنت   -لسند:يعرف هبا أحوال ا -3 
 ٓكقواعد النحو والصرؼ وقواعد األصوؿ وغَت ذلك 
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، والروع  معروة الصحة واغبسو والضعف، والعلو والنػزوؿ -وأحوال السند تشمل:
، وكيفية التحمل واألداء أي الصفة اليت ُيصل هبا التلقي عو الغَت  والوقف والقطع

 .سماع مو لفظ الشيخ والقراءة عليوث إهنا طريق لو كالمو حي

ىي الصفة اليت ُيصل هبا التبليغ مو حيث إهنا طريقة لو وىي  -وكيفية األداء: 
  .اتبعة لكيفية التحمل

صفات الرواة مو حيث اعبرح والتعديل ،  -وتشمل أحوال السند كذلك:
 .و راصبهم، وطبقات الرجاؿ

أي مو صحة وحسو وضعف ، والرواية ابؼبعٌت ، وأصناؼ  -وأحوال ادلنت:
 اؼبرويت كاؼبسانيد واؼبعاجم

 .ىو السند واؼبنت مو حيث التوصل إىل معروة اؼبقبوؿ واؼبردود  :موضوعو

 . معروة ما يقبل وما يرد مو األحاديث  :فائدتو

 حفظ اغبديث النبوي مو اػبلط والدَّس واالوًتاء  :غايتو
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  دراية: بعض أنواع علوم احلديثالتعريف باثلثًا:              

 علم رجال احلديث :  -0

 اغبديث رجاؿ علم  عريف : أوالً 

 خالتاري جهة مو األسانيد رواة بسلسلة اؼبتعلقة والقواعد اؼبسائل وعةؾبم معروة : ىو
 . والتعديل واعبرح

أوطاهنم ورحالهتم ومواليدىم إذ بو  عرؼ طبقات الرواة ومرا بهم كما  عرؼ بو 
 . وووياهتم وغَت ذلك فبا مييزىم ويعُت أشخاصهم ويتوقف عليو كشف حاؽبم

 :العلم ىذا شبرة : اثنياً 

 :التالية النقاط ُب العلم ىذا دراسة وشبرة وائدة  لخيص َيكو

 و وسلم؛ عليو هللا صلى هللا برسوؿ سندىا ا صاؿ ُب األمة ىذه خصيصة لنا يربز أنو 1.

 ـ .اإلسال أمة َتغ األمم مو ألمة يتيسر مل األمر ىذا

 .اغبديث مو والضعيف الصحيح بُت يزميَ  أنو 2.

 وسلسلة ، والنازؿ العايل كمعروة ابلرواة اؼبتعلقة اغبديث علم أنواع على يوقفنا أنو 3.

 . األكابر عو األصاغر ورواية ، األقراف ورواية ، واؼبدنيُت األقارب

 : العلم ىذا  علم حكم :اثلثا

 .الشريعة علوف ُب يشتغل مو كل على عُت وورض اؼبسلمُت، عموف على كفاية ورض
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 علم علل احلديث: -2

 . وىو علم يبحث عو األسباب اػبفية الغامضة اليت  قدح ُب صحة اغبديث عريفو:

 : توأمهي

العلـو إذا كاف كل علم يشرؼ دبد  نفعو ، وإفَّ علم علل اغبديث يعد مو أشرؼ 
؛ ألنَّو مو أكثرىا نفعاً ، وهو نوع مو َأَجلِّ أنواع علم اغبديث ، ووو مو أىم ونونو 

 ، قاؿ اػبطيب : )) معروة العلل َأَجلُّ أنواع علم اغبديث ((

  : موضوعو

، كاألحاديث الضعيفو ، وكذا أحاديث  علتها ظاىرة جليةاليت  كوف األحاديث 
  قدح ُب صحة اغبديث . الثقات اليت  كوف هبا علة خفية

  : شبر و

وسبييز ما قد يدخل على رواهتا مو  ،علم علل اغبديث الرئيسة حفظ السنة شبرة 
 .اػبطأ والوىم وكشف ما يعًتيهم ، وبياف الدخيل ويها 

 مو ألف ويو:

، وابو اؼبديٍت ، وأضبد بو حنبل ، ومسلم ، وقد ألف ُب ىذا العلم اإلماـ البخاري 
 .وغَتىم،وابو أيب حاًب ، والدارقطٍت ، والًتمذي 

 

 



17 
 

 

 علم غريب احلديث:  -3

 : عريفو
 . معناىا خفي ظ اليتاأللفا ىنا بو واؼبراد ، أقاربو عو البعيد ىو ، اللغة ُب الغريب  :لغة

 لقلة الفهم مو بعيدة غامضة لفظة مو اغبديث منت ُب عوق ما ىو  :اصطالحاً 

 .استعماؽبا
علم يبحث عو بياف معاين الكلمات اليت ربتاج إيل مزيد  : ىووعلم غريب اغبديث 

 وضيح أو  فسَت ُب حديث رسوؿ هللا صلي هللا عليو وسلم، السيما بعد أف  طرؽ 
الفساد إيل اللساف العريب ونشأ جيل  شوب العجمة لسانو واستغلق عليو وهم كثَت 

  .مو ألفاظ اغبديث

 :وصعوبتو أمهيتو  -

 وليتَحرّ  ، صعب ويو اػبوض لكو ، اغبديث أبىل جهلوُ  يَقُبحُ  ، جداً  مهم وو وىو

 ، الظنوف دبجرد وسلم عليو هللا صلي نبيو ـكال َت فس على ـيُقدُّ  أف هللا وليتق ، خائضو
 . التثبت دشأ ويو يتثبتوف السلف وكاف

 : هَت  فس أجود -

 هللا رضي ُحَصُْت  بو عُّْمرَافَ  حديث مثل ، أخر  رواية ُب راً سمف جاء ما هَت  فس وأجود
 " َجْنب وعلى طع ست مل وإف وقاعداً، ع ستط مل واف قائماً، َصلِّ  " اؼبريض صالة ُب عنو

بُّو على " ولفظو ، عنو هللا رضي َعليّ  حديثُ  " َجْنب َعَلى " قوَلوُ  سرو وقد  واألميَ  َجنػْ
 " بوجهة القُّْبلة مستقبل

 : ويو اؼبصنفات هرشأ 4-

 . وللخطايب ، وللحريب ، ـَسال بو القاسم عبيد أليب اغبديث، غريب )أ

 . الغريب كتب أجود وىو ، َتاألث البو واألثر، اغبديث غريب ُب النهاية )ب
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 علم خمتلف احلديث: - 4

 :اغبديث تَػلُّفـب  عريف 

 أي : اغبديث تلفـبٌ  ومعٌت ، اال فاؽ ضد " االختالؼ " مو واعل اسم ىو :لغة

 . اؼبعٌت ُب يتضاداف أي ، اؼبعٍت ُب بعضاً  بعضها وخيالف  صلنا يتال األحاديث

 . بينهما عاعبم إمكاف عم دبثلو َعاَرضاؼب اؼبقبوؿ اغبديث ىو : اصطالحاً 
 والقوة اؼبر بة ُب مثلو آخر حديث جييء الذي اغبسو أو الصحيح اغبديث ىو أي

 .مقبوؿ بشكل مدلوليهما بُت يجمعواو ويناقضو
علم يبحث عو األحاديث اليت ظاىرىا التناقض  ىو:وعلم خمتلف احلديث 

  .واالختالؼ مو حيث إمكاف اعبمع بينها

 :تَػلُّفاؼبخ مثاؿ 3-

 مع  مسلم أخرجو الذي " .... طُّيَػَرة وال َعْدَور ال " حديث )أ

 . البخاري رواه الذي " األَسدُّ  مو وػُّرَاَرؾَ  ـْذو ور مو اجمل " حديث )ب

 يثبتها ينوالثا ،  عدو ال ينفي األوؿ ألف ، التعارض ظاىرمها صحيحاف حديثاف وهذاف

 اختاره ما ىنا أذكر ، متعددة وجوه على معنامها بُت وووقوا بينهما العلماء عصب وقد ،

 : يلي ماومفاده  ، حجر ابو اغباوظ
 : عاعبم كيفية 4-

 قولو بدليل ، اثبتة َتوغ منفية  العدو  أف : يقاؿ أف اغبديثُت ىذيو بُت عاعبم وكيفية

 األجرب َتالبع أبف عارضو ؼبو وقولو " يئاً ش يءش يْعدُّي ال " : وسلم عليو هللا صلى

 " ؟ األوؿ  أعد ومو " : وتجرب ويخالطها الصحيحة اإلبل بُت يكوف

  . األوؿ ُب ابتدأه كما ينالثا ُب اؼبرض ذلك ابتدأ  عاىل هللا أف يعٍت
 الذي للشخص يتفق لئال أي ، ئعالذرا سدِّ  ابب ومو ـاجملذو  مو ابلفرار األمر وأما

 ال ابتداء  عاىل هللا بتقدير اؼبرض ذلك مو لو يءش حصوؿ ـاجملذو  ذلك خيالط
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 عويق ،  العدو  صحة ويعتقد ، لو الطتوـبٌ  بسبب كاف ذلك أف ويظو ، اؼبنفية  ابلعدو 
 ُب الوقوع يسبب الذي االعتقاد ىذا ُب للوقوع دوعاً  ـاجملذو  بتجنب رَ موأ اإلٍب، ُب

 .اإلٍب
 ؟ مقبولُت متعارضُت حديثُت وجد مو على جيب ماذا 5-

 :اآل ية اؼبراحل عيتب أف عليو

 . هبما العمل ووجب ، معاعب  َػَعُتَ  :بينهما معاعب أمكو إذا

 .الوجوه مو بوجو عاعبم كوميَ  مل إذا

 . اؼبنسوخ و ركنا ، بو وعملنا قدمناه : انسخاً  أحدمها علُّمَ  واف

 طبسُت  بلغ يتال الًتجيح وجوه مو بوجو اآلخر على أحدمها رجحنا : ذلك يْعَلم مل واف

 . ابلراجح عملنا ٍب ، أكثر أو وجهاً 

 لنا يظهر حىت هبما العمل عو  وقفنا  اندر وىو  :اآلخر على أحدمها يًتجح مل واف

 .مرجح

 : لو يكمل ومو أمهيتو 6-

 لو يكمل مناوإ العلماء عصبي معروتو إىل يضطر إذ ، اغبديث ـعلو  أىم مو الفو ىذا

 ايناؼبع على الغواصوف واألصوليوف ، والفقو اغبديث بُت اعبامعوف األئمة ويو هروميَ 

 . النادر إال منو عليهم يْشكُّل ال الذيو ىم وىؤالء ، الدقيقة

 .اختيارىم وحسو وهمهم ودقة موىبتهم ظهرت وويو العلماء، غلش قد األدلة و عارض

 . العلماء موائد على اؼبتطفلُت بعض مو َمارَهغِ  خاض مو ـأقدا ويو تْ َزلّ  كما

 : ويو اؼبصنفات هرشأ 7-

 . ويو وصنف  كلم مو أوؿ وىو ، الشاوعي لإلماـ : اغبديث اختالؼ )أ

 . مسلم بو عبدهللا . قتيبة البو : اغبديث تلفـبٌ  أتويل )ب
 . سالمة بو أضبد جعفر أيب . للطحاوي : اآلاثر مشكل )ج
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  علم الناسخ وادلنسوخ: -5

 : خالنس  عريف -ٔ

 .زالتوأ أي  لالظ سمالش َنَسَخت ومنو ، ةاإلزال : معنياف لو :لغة  
 أزاؿ قد خالناس ف وكأ ويو، ما تلنق إذا الكتاَب، نسختُ  ومنو النقل،اؼبعٌت الثاين: و  

 .آخر حكم إىل نقلو أو اؼبنسوخ

 .متأخر منو حبكم متقدماً  منو حكما الشارعُع َرو :اً اصطالح  

 :ويو بػَّرِزيواؼب هرشوأ وصعوبتو أمهيتو -ٕ

 الفقهاء أَْعيا"  : الزىري قاؿ وقد صعب مهم وو منسوخو مو اغبديث خانس معروة

 " منسوخو مو اغبديث خانس يعرووا أف وأعجزىم

 . األوىل والسابقة الطوىل اليد ويو لو كانت وقد . الشاوعي ـاإلما ىو ويو اؼبربزيو هرشوأ

 :قاؿ ، ال : قاؿ ؟ الشاوعي بَ كت كتبتَ   مصر مو ـقد وقد  َوارَةَ  البو أضبد ـاإلما قاؿ

 جالسنا حىت منسوخو مو اغبديث خانس وال ، سرُّ فاؼب مو َملَ اجملْ  علمنا ما ،وَػّرِْطتَ 

 . الشاوعي

 ؟ اؼبنسوخ مو خالناسعرؼ ي مب 3-

 : األمور ىذه أبحد منسوخو مو اغبديث سخ ان يعرؼ

 كنتُ  " مسلم صحيح ُب رَْيَدةَ ب كحديث : وسلم عليو هللا صلي هللا رسوؿ بتصريح-ٔ

 . " اآلخرة  ذكِّر وإهنا وزوروىا القبور زيرة عو هنيتكم
 مو األمريو رَ آخ كاف " : عنو هللا رضي عبدهللا بو جابر كقوؿ : صحايب بقوؿ-ٕ

 . السنو أصحاب أخرجو " النار مست فبا الوضوء ؾ َػرْ  وسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ
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 حبديث " خُنس " ـواجو  اغباجم أوطر " سأو  بو دادش كحديث : خالتاري دبعروة-ٖ

 بعض ُب جاء وقد " صائم ـؿُبرُّ  وىو احتجم وسلم عليو هللا صلى النيب أفس عبا ابو

 . الوداع حجة ُب صحبو سعبا ابو وأف الفتح زمو كاف ذلك أف دادش حديث طرؽ

 " واقتلوه الرابعة ُب عاد واف واجلدوه اػبمر ربش مو" كحديث : اإلصباع بداللة-ٗ

 نسخو على اإلصباع َدؿ ": النووي قاؿ

 . خانس على يدؿ ولكو .نسخيُ  وال . يَنَسخ ال واإلصباع

 : ويو اؼبصنفات هرش أ 4-
 . اغبازمي موسى ابو دمحم بكر أليب اآلاثر مو واؼبنسوخ الناس ُب االعتبار ) أ

 .اضبد إلماـ ل واؼبنسوخ خالناس  )ب

 . اعبوزي البو اؼبنسوخة األحاديث ذبريدج ( 
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 : : تقسيم الحديثرابعا  

  

 : أقسام احلديث من حيث وصولو إلينا

 : قسمني مها ينقسم اخلرب إبعتبار وصولو إلينا إىل

 متوا ر وآحاد 

 :ادلتــــــواتـــــرأواًل: احلـــــــديث 

  -تعريفو:

 . ىو اسم واعل مو  وا ر ، والتوا ر ىو التتابع -ُب اللغة :

ما رواه صبع كثَت عو مثلهم ُب كل طبقة مو طبقات السند  -وُب االصطػالح:
حبيث ُييل العقل  واطؤىم على الكذب عادة أو صدوره منهم ا فاقا ، ويكوف 

 .اؼبروي فبا يدرؾ ابغبس

 : أربعة وىي حلديث ادلتواتر اشروط 

 . أف يرويو عدد كثَت – ٔ

 . أف يكوف عدد روا و حبيث ربيل العادة  واطؤىم على الكذب – ٕ

أف  كوف كثرة الرواة ُب صبيع طبقات السند ، وَتويو عدد كثَت عو عدد كثَت  – ٖ
 . حىت ينتهي إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ويقولوا ظبعنا أو رأينا ، ألف ما ال يكوف  أف يكوف مستند خربىم اغبس ،  – ٗ
 .كذلك ُيتمل أف يدخل ويو الغلط وال يكوف متوا راً 
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 : وأما أقسامو 

 . وىو ما  وا ر لفظو ومعناه :التوا ر اللفظي  –ٔ

ًدا  مثالو : "   " َمْقَعَدُه ِمْو النَّارِ    وَػْليَػتَػبَػوَّأْ    َمْو َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمِّ

( ٕٔٙٙ( ، والًتمذي )ٖٔ٘ٙ( ، وأبو داود )ٖ( ، ومسلم )ٚٓٔ) رواه البخاري
 ( .ٜ٘ٔ/ٕ( ، وأضبد )ٖٚ،  ٖٓ، وابو ماجو )

وىذا اغبديث رواه أكثر مو اثنُت وسبعُت صحابيا ، وعنهم صبع غفَت ال ميكو 
 . حصرىم

 . وىو ما  وا ر معناه دوف لفظو :التوا ر اؼبعنوي  – ٕ

الدعاء ، وقد ورد عو النيب ملسو هيلع هللا ىلص حنو مئة حديث ،  مثالو : أحاديث روع اليديو عند 
كل منها ويو أنو ملسو هيلع هللا ىلص روع يديو ُب الدعاء ، وقد صبعها السيوطي ُب جزء ظباه : " 

 . " وض الوعاء ُب أحاديث روع اليديو ُب الدعاء

للعلم القطعي وأما حكمو : واػبرب اؼبتوا ر جيب  صديقو ضرورة ، ألنو مفيد 
الضروري ؛ وإف مل يدؿ عليو دليل آخر ، وال حاجة إىل البحث عو أحواؿ روا و ، 

 . وىذا أمر ال يسًتيب ويو عاقل
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  :ديث احآحاداحل-اثنياً 
 -تعريفو:

صبع " أحد " وىي كلمة  دور معانيها حوؿ التفرد والوحدة  -اآلحاد ُب اللغة :
 .والتميز

، أو ىو ما مل ذبتمع ررواه عدد ال يبلغ ُب الكثرة حد التوا وُب االصطالح: ىو ما 
 . ويو شروط التوا ر

 -:إىل ثالثة أقسام وىيحديث احآحاد ينقسم و 

 احلديث ادلشهور:  -األول:

لغة : ىو اسم مفعوؿ مو ) شهرت األمر ( إذا أعلنتو و أظهر و ؛ وظبى بذلك 
 . لظهوره

 :  وينقسم احلديث ادلشهور إىل قسمني
ما رواه ثالثة وأكثر ػ َب كل طبقة ػ ما مل يبلغ حد  ادلشهور االصطالحي : -0

 . التوا ر

أخرجو الشيخاف و  ( .... إف ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو )  : حديث مثالو :و 
 . الًتمذ  وأضبد

ويقصد بو ما اشتهر على األلسنة مو غَت شروط  : ادلشهور غري االصطالحى -2 
 :  عترب ويشمل

 . أ ػ ما لو إسناد واحد

 . ب ػ ما لو أكثر مو إسناد

 . ج ػ وما ال يوجد لو إسناد أصال
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 : لو أنواع كثَتة أمهها : ـ أنواع ادلشهور غري االصطالحى

أف رسوؿ هللا صلى هللا   : (أ ػ مشهور بُت أىل اغبديث خاصة ومثالو حديث انس
 . الشيخافأخرجو  ) عليو وسلم قنت شهرا على رعل وذكواف

اؼبسلم مو سلم اؼبسلموف مو  ( ب ػ مشهور بُت أىل اغبديث والعلماء والعواـ ومثالو
 . متفق عليو ) لسانو ويده

صححو  ) أبغض اغبالؿ عند هللا الطالؽ ) ج ػ مشهور بُت الفقهاء ومثالو حديث
 .اغباكم 

وما  روع عو امىت اػبطأ والنسياف ) د ػ مشهور بُت األصوليوف ومثالو حديث
 . صححو ابو حباف واغباكم ( استكرىوا عليو

ىػ ػ مشهور بُت النحاة ومثالو حديث ) نعم العبد صهيب لو مل خبف هللا مل يعصو ( 
 . ال أصل لو

أخرجو الًتمذ   ) العجلة مو الشيطاف ) و ػ مشهور بُت العامة ومثالو حديث
 . وحسنو

 : حكم ادلشهور ـ
االصطالحى ال يوصف بكونو صحيحا أو غَت صحيح اؼبشهور االصطالحى وغَت 

؛ بل منو الصحيح ومنو اغبسو والضعيف بل واؼبوضوع ؛ لكو اف صح اؼبشهور 
 . االصطالحى وتكوف لو ميزة  رجحو على العزيز والغريب

 

 احلديث العزيز:  -الثاين:

  عز يَعز -مأخذ ىذا االصطالح ُب اللغة مو قوؽبم: -لغة :

ىو الذي ال يرويو  -قاؿ اغباوظ ابو حجر ُب" نزىة النظر" : -وُب االصطالح:
أقل مو اثنُت عو أقل مو اثنُت ، أي مل يروه أقل مو اثنُت ُب صبيع الطبقات ، وال 
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أبس أبف يزيد روا و عو اثنُت ُب بعض الطبقات ألف اغبكم على اإلسناد يتم أبقل 
 ٓطبقة ويو 

حدكم حىت أكوف أحب إليو مو والده وولده والناس حديث " ال يؤمو أ لو :مثا
  . رواه الشيخاف  أصبعُت"

يتبع حاؿ السند واؼبنت ، وإذا ربققت ويهما شروط الصحة كاف صحيحاً ،  :وحكم
 .وقد يكوف حسناً أو ضعيفاً 

 : ) الفرد( احلديث الغريب -الثالث:

  .ىو اؼبنفرد أو البعيد عو أقاربو  -لغة:

 .ما  فرد بروايتو شخص واحد ُب أي موضع وقع التفردىو  -واصطالحاً:

 "حديث " إمنا األعماؿ ابلنيات -:لومثا

ُيكم على كل مو : الغريب والفرد حسب  واور شروط القبوؿ ويهما،  :وحكم
ومىت  وورت شروط الصحة حكمنا ابلصحة، ومىت  وورت شروط اغبسو حكمنا 

 .ابغبسو، وإال حكمنا ابلضعف
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 :اآلحاد خبر: حجية ا  خامس

 

  :األدلة على حجية خرب احآحاد 

ا فق صبهور اؼبسلمُت مو الصحابة والتابعُت ومو بعدىم مو العلماء واألئمة على 
عقيدة وشريعة  -وجوب العمل خبرب اآلحاد ُب شىت مناحي الديو اإلسالمي

ربققت ، وأنو حجة شرعية ملزمة، ُيتج بو ويلـز العمل بو مىت -وأخالؽ وعبادات
 ، واستدلوا على ذلك أبدلة منها: ويو شروط القبوؿ

 من القرآن:أدلة 

ُهْم طَآئَِفػٌة ولػو  عػاىلق -ٔ ػنػْ " َوَمػا َكػاَف اْلُمْؤِمنُػوَف لَِينِفػُرواْ َكآوَّػًة وَػلَػْوالَ نَػَفػَر ِمػو ُكػلِّ ِوْرقَػٍة مِّ

 ٓ{  ٕٕٔ،}التوبة"ُعواْ ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َُيَْذُروفَ لِّيَػتَػَفقَُّهوْا ُب الدِّيِو َولِيُنِذُروْا قَػْوَمُهْم ِإَذا َرجَ 

ووجػػػو االسػػػتدالؿ مػػػو اآليػػػة : أف هللا  عػػػاىل أوجػػػب علػػػى الطائفػػػة أف  نفػػػر للتفقػػػو ُب 

الػػػديو ٍب  رجػػػػع لتعلػػػيم اآلخػػػػريو مػػػػو قومهػػػا وإنػػػػذارىم ، وأوجػػػػب علػػػى الفرقػػػػة الباقيػػػػة 

الطائفػة يسػتخدـ ُب اللغػة للواحػد القبوؿ والعمل إذ ال غاية لإلنذار إال القبوؿ ولفظ 

 ٓوأكثر 

ا يسػػػتدؿ بػػػو علػػػى أف الواحػػػد يقػػػاؿ لػػػػو طائفػػػة قولػػػو  عػػػاىل: "وإف طائفتػػػاف مػػػو واف فبػػػ

اؼبػػػؤمنُت اقتتلػػػوا"  يعػػػٍت نفسػػػُت. دليلػػػو قولػػػو  عػػػاىل: "وأصػػػلحوا بػػػُت أخػػػويكم"  وجػػػاء 

 . بلفظ التثنية
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اءُكْم وَاِسػػػٌق بِنَػبَػػػٍأ وَػتَػبَػيػَّنُػػػوا َأف ُ ِصػػػيُبوا قَػْوًمػػػا قػػاؿ  عػػػاىل " َي أَيػَُّهػػػا الَّػػػِذيَو آَمنُػػػوا ِإف َجػػػ -2

 ٓ{ٙجِبََهاَلٍة وَػُتْصِبُحوا َعَلى َما وَػَعْلُتْم اَنِدِمَُت }اغبجرات ، آية 

ف اآليػػػة أمػػرت ابلتثبػػػت مػػػو خػػػرب ؿ: أنػػػو  عػػػاىل قػػاؿ :)وتبينػػػوا(  أي وػػػإووجػػو االسػػػتدال

 .وؿ خػػػرب الواحػػػد الثقػػػة بػػػدوف  ثبػػػت الواحػػػد الفاسػػػق ، ومفهػػػـو اؼبخالفػػػة يقتضػػػي قبػػػ

 من السنة:أدلة 

ررررع د ً رررر    مػػػا ثبػػػت عػػػػو عبػػػد هللا بػػػػو مسػػػعود هنع هللا يضر أف النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػاؿ( 1) ظبػػػػع : "نضَّ

مقػػاليت وحفظهػػا ووعاىػػا وأداىػػا، وػػُربَّ حامػػِل وقػػٍو غػػَِت وقيػػو وُربَّ حامػػل وقػػو إىل مػػو 

 يو السالـ صباعو وإمنا ربدث بصيغة وردية." ولم يذكر ىنا عل ىو أوقو منو

 -ومو األحاديث العملية الدالة على حجية خرب اآلحاد ما يلي :

( إرسػاؿ الرسػػل للملػوؾ وحكػػاـ األقػػاليم لتبليػغ رسػػالة اإلسػػالـ ، وقػد ثبػػت دبػػا  ال ٔ)

 .اػبطَتةيقبل الشك أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاف يرسل اآلحاد مو الصحابة ؽبذه اؼبهمة 
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 : شبهات منكري االحتجاج خبرب احآحاد والرد عليها

قاؿ أبو نصر التميمي عو أيب علي اعببائي  خرب الواحد ، وقد ادلعتزلة أنكر
 . اؼبعتزيل: أنو ال يقبل خرب اآلحاد إال إذا رواه أربعة

ادعاؤىم أن خرب احآحاد ال يفيد إال الظن ، والظن ال يغين  -الشبهة األوىل :
 :احلق شيئاً  من

وأردت بتعريف الظو بياف ىل كل " الظو " ال  -الوجو األوؿ :  عريف الظو :
 .  يغٍت مو اغبق شيئاً 

 والظو أيٌب بعدة معاين :

  الشك ،  قوؿ بئر ظنوف أي ال يدر  أويها ماء أـ ال ؟ -ٔ

 . التهمة ،  قوؿ : أظو بو الناس  عٍت عرضو لتهمتهم -ٕ

بتها أو اغبسباف ،  قوؿ : ظننت الشمس طالعة أي حسالعلم بغَت يقُت أو  -ٖ
 .علمتها علماً غَت يقيٍت 

 قوؿ: ظو والف الشئ دبعٌت  يقنو ، ومنو قولو  عاىل:"الَِّذيَو َيظُنُّوَف  -اليقُت : -ٗ
 ..." أَنػَُّهم مُّالَُقو َرهبِِّْم َوأَنػَُّهمْ 

  ىل حديث اآلحاد يفيد الظو أـ العلم ؟ -الوجو الثاين :

 -: لعلماء ويما يفيده خرب اآلحاد ثالثة مذاىب ، وىيل

أف خرب اآلحاد يفيد العلم بنفسو ولو مو غَت قرينة، وىذا مذىب  -اؼبذىب األوؿ:
 . اإلماـ أضبد

أف خرب اآلحاد يفيد الظو ، وىذا مذىب اإلماـ النووي ، وابو -اؼبذىب الثاين :
 . عقيل وابو اعبوزي
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حاد يفيد العلم إذا احتفت بو القرائو ، وىذا مذىب أف خرب اآل -اؼبذىب الثالث :
 . صباعة مو األصوليُت واؼبتكلمُت وادثُت

 -: واػبرب اتف ابلقرائو أنواع

منها : ما أخرجو الشيخاف ُب صحيحهما فبا مل يبلغ حد اؼبتوا ر وإنو احتف بو  -ٔ
 . قرائو

ضعف الرواة والعلل ، وفبو ومنها اؼبشهور إذا كانت لو طرؽ متباينة ساؼبة مو  -ٕ
 .  صرح إبواد و العلم

ومنها اؼبسلسل ابألئمة اغبفاظ اؼبتقنُت حيث ال يكوف غريباً كاغبديث الذي  -ٖ
 .يرويو أضبد بو حنبل

أن حديث احآحاد ال يؤخذ بو يف العقائد، ألن العقائد حتتاج  -الشبهة الثانية:
 .يف إثباهتا إىل ادلتواتر وادلشهور

"وىذا التفريق ابطل إبصباع األمة ،  -ابو القيم عو ىذه الشبهة بقولو:وقد أجاب 
وإهنا مل  زؿ ربتج هبذه األحاديث ُب اػبربيت العلميات)يعٍت العقيدة (، كما ربتج 

 . هبا ُب الطلبيات العمليات

  لوا بوأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة الكرام ردوا خرب احآحاد ومل يعم -الشبهة الثالثة :

ودللوا على دعواىم ىذه بعدد مو الوقائع اليت  وقف ويها الصحابة ُب خرب اآلحاد 
 .، وظنوا أهنم على شئ 
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 -: حكـــــم منـــــكر احآحــــــاد

أف جاحد خرب اآلحاد هبو  يفسق وخيطأ، وأما جاحده دبسوغ شرعي وإنو  قاـ 
خرب رجح صدقو ، وىذا غَت عليو اغبجة وإف استجاب وإال خطأ ألنو أنكر صدؽ 

 . مقبوؿ
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 :: منزلة السنة من الدينسا  ساد

 

 :منزلة السُّنَّة من الدِّين

الُقرآف الكرمي ىو األصل األوَّؿ للدِّيو، والسُّنَّة ىي األصل الثاين، ومنزلة السُّنَّة مو 
ح ُمشَكَلو، و ُقيِّد ُمطَلقو،  ل ؾُبَمَلو، و ُوضِّ الُقرآف أهنا ُمبيِّنٌة وشارحٌة لو؛  ُفصِّ

ص عامَّو، و بسط ما ويو مو إجياز؛   ػأٌب وكما أتٌب السنة مبينة للقرآف وإهنا وزُبصِّ
 أبحكاـ مستقلة كالتايل :

 :أمثلة من بَيان السُّنَّة للُقرآن

].. ولكنَّو مل يُبُتِّ ٖٗ: ﴿َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوآ ُوا الزََّكاَة﴾ ]البقرة: - عاىل  -قاؿ هللا 
عدَد الصلوات وال كيفيَّتها وال أوقاهتا وال ورائضها مو واجباهتا مو سننها، وجاءت 

 .ديَّة وبيَّنت كلَّ ذلكالسُّنَّة ام

وكذلك مل يُبُتِّ مىت ذبُب الزكاة وأنصبتها؟ وِمقدار ما خيرُج ويها وُب أيِّ شيٍء ذبُب، 
 .وجاءت السنة وبيَّنت كلَّ ذلك

 عاىل:﴿َوالسَّارُِؽ َوالسَّارَِقُة َواْقَطُعوا أَْيِديَػُهَما َجزَاًء دبَا َكَسَبا َنَكااًل -وكذلك قاؿ هللا
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ ]اؼبائدة:ِمَو اَّللَِّ   ]ٖٛ َواَّللَّ

ومل يُبُتِّ ما ىي السرقة وما النِّصاب الذي ُُيَدُّ ويو السارؽ، وما اؼبراد ابأليدي، ومو 
 .أيِّ موضٍع يكوُف القطع، وبيَّنت السُّنَّة كلَّ ذلك
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  استقالل السُّنَّة ابلتشريع:أمثلة من 

تها أو وقد  ستقلُّ السُّنَّة ابلتشريع  أحيااًن؛ وذلك كتحرمي اعبْمع بُت اؼبرأة وعمَّ
إغباقًا  -عدا ما نصَّ عليو ُب الُقرآف  -خالتها، وربرمي سائر الَقراابت مو الرضاعة 

باع وـِبَلب مو الطَت،  ؽبوَّ ابرَّمات مو النَّسب، وربرمي كلِّ ذي انٍب مو السِّ
... إىل غَت ذلك مو األحكاـ اليت وربليل ميتة البحر، والقضاء ابليمُت مع الشاىد

 .زادهتا السُّنَّة عو الكتاب

وإف السنة مصدر رئيس مو مصادر التشريع، وىي  بيُت ألحكاـ القرآف، قاؿ 
َ لِلنَّاِس َما نُػّزَِؿ ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف(   عاىل: )َوأَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك الّذِْكَر لِتُػبَػُتِّ

  .[ ٗٗ]النحل:
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  :: الصحابةسابعا  

 -:تعريف الصحابة  -

 -لغة:

َصِحَبو  -مصدر دبعٌت الصحبة ، قاؿ ابو منظور: –بفتح الصاد  –الصحابة 
َيْصَحُبو ُصْحبة ابلضم وَصحابة ابلفتح وصاحبو عاشره والصَّْحب صبع الصاحب 

 .مثل راكب وركب واأَلْصحاب صباعة الصَّْحب

   -اصطالحاً:

سواء طالت   مؤمنا بو ومات على اإلسالـ وكل مو لقيو  النيبىو مو لقي 
ؾبالستو لو أو قصرت، وسواء مو رو  عنو األحاديث أو مل يرو، ومو غزا معو أو مل 
يغز، ومو رآه رؤية ومل جيالسو ومو مل يره لعارض كاألعمى. أما مو لقيو كاوَرا وأسلم 

 .وال يعد صحابياَ   بعد مو و

 -: و عرؼ الصحبة بواحد مو األمور اآل ية -الصحبة :طريق معرفة 

 ومعناه أف يتوا ر ُب الناس أف والانً لو صحبة -ابلتوا ر : -ٔ 

كأف يشيع وشتهر ُب الناس أف   -ابالشتهار واالستفاضة القاصر عو التوا ر: -ٕ
 والانً مو الصحابة

عنو أف والان لو قوؿ صاحيب آخر معلـو الصحبة إما ابلتصريح هبا كأف جييء  -ٖ
  صحبة مثال أو حنوه كقولو كنت أان ووالف عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو دخلنا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓوكذا  عرؼ بقوؿ آحاد ثقات التابعُت على الراجح  -ٗ
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  عدالة الصحابة :

 .أف روايتهم مقبولة مو غَت حبث وال سؤاؿ -واؼبقصود ابلعدالة ىنا :

 . وىم مهنع هللا يضر اب فاؽ أىل السنة عدوؿ كلهم مطلقا -اؿ السخاوي :وق

  -: يف السنة النبوية -مهنع هللا يضر  -عدالة الصحابة ومما يدل على 

عو عومي بو ساعدة هنع هللا يضر ، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : ) إف هللا  بارؾ و عاىل -1
وجعل يل منهم وزراء ، وأنصاراً ، وأصهاراً ، ومو  اختارين، واختار يل أصحاابً ،

سبهم وعليو لعنة هللا واؼبالئكة والناس أصبعُت ، ال يقبل منو يـو القيامة صرؼ وال 
 . عدؿ (

) ال  سبوا أصحايب ولو أف أحدكم أنفق مثل أحد ذىباً  -قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : -2
 . ) وو الذي نفسي بيده ( -لفظ : ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو (  وُب

 -:مراتب الصحابة

إال أهنم مرا ب ودرجات  –وإف كانوا صبيعاً يشًتكوف ُب شرؼ الصحبة  –الصحابة 
 .ومنازؿ بعضها أوضل مو بعض

وأوضلهم على اإلطالؽ أبو بكر ٍب عمر رضي هللا عنهما إبصباع أىل السنة  -ٔ
  وفبو حكى اإلصباع

ىذا قوؿ صبهور أىل السنة وإليو ذىب مالك والشاوعي وأضبد ٍب عثماف ٍب علي  -ٕ
 وسفياف الثوري وكاوة

ٍب سباـ العشرة اؼبشهود ؽبم ابعبنة سعد بو أيب وقاص وسعيد بو زيد بو عمرو  -ٖ
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ابو نفيل وطلحة بو عبيد هللا والزبَت بو العواـ وعبد الرضبو بو عوؼ وأبو عبيدة 
 ٓبو اعبراح 

 . ٍب أىل بدر   -ٗ

 :كثرون من رواية احلديث من الصحابةادل

اؼبكثر مو الصحابة ىو الذي ذباوزت أحاديثو عو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألف حديث ، 
 -: وىؤالء سبعة مو الصحابة الكراـ ، وىم

 ٓ( حديثاً ٖٗٚ٘أبو ىريرة ، وقد روي لو ) -ٔ

 ٓ( حديثاً ٖٕٓٙعبد هللا بو عمر بو اػبطاب ، روي لو ) -ٕ

 ٓ( حديثاً  ٕٕٙٛأنس بو مالك ، روي لو )  -ٖ

 ٓ( حديثاً ٕٕٓٔأـ اؼبؤمنُت عائشة بنت أيب بكر الصديق ، وؽبا )  -ٗ

 ٓ( حديثاً  ٓٙٙٔعبد هللا بو عباس بو عبد اؼبطلب ، ولو )  -٘

 ٓ( حديثاً  ٓٗ٘ٔجابر بو عبد هللا األنصاري ، ولو )  -ٙ

 ٓ ( حديثاً  ٓٚٔٔأبو سعيد اػبدري ، ولو )  -ٚ

 أىم الكتب اليت ألفت فيهم:

 .اإلصابة ُب سبييز الصحابة ، البو حجر العسقالين 

 وىو كتاب ُب  راجم الصحابة.

 .وضائل الصحابة ، لإلماـ أضبد بو حنبل 

 وىو ُب وضل الصحابة كما ىو واضح مو عنوانو .
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 :: التابعونثامنا                                   

 : وبيان فضلهمالتعريف ابلتابعني 

 -التابعوف ُب اللغة :

 ٓواحدىا اتبعي ، واتبع ، والتابع : اسم واعل مو  بعو إذا مشي خلفو  

  -وُب االصطالح:

 ىو مو صحب صحابيا -قاؿ اػبطيب :

  

 -:فضل التابعني

قاؿ  -خَت أميت قرين، ٍب الذيو يلوهنم، ٍب الذيو يلوهنم  : ) قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٍب إف بعدكم قوما يشهدوف وال  -عمراف وال أدري أذكر بعد قرنو قرنُت أو ثالاث 

 .( يستشهدوف وخيونوف وال يؤسبنوف وينذروف وال يوووف ويظهر ويهم السمو

 

 -أفضل التابعني :
   -اختلف العلماء ُب ربديد أوضل التابعُت على عدة أوجو ، وىي :

 ٓالتابعُت سعيد بو اؼبسيب ( ورد عو أضبد بو حنبل أنو قاؿ أوضل ٔ)

( وعنػػو أنػػو قػػاؿ ال أعلػػم ُب التػػابعُت مثػػل أيب عثمػػاف النهػػدي وقػػيس بػػو أيب حػػاـز ٕ)
وعنػػو أيضػػا أنػػو قػػاؿ أوضػػل التػػابعُت قػػيس وأبػػو عثمػػاف وعلقمػػة ومسػػروؽ ىػػؤالء كػػانوا 

 ٓواضلُت ومو علية التابعُت 
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وف سػعيد بػو اؼبسػيب ( وقيل أىل كل بلد يفضلوف ما عنػدىم ، وأىػل اؼبدينػة يقولػٖ)
 ٓوأىل الكووة يقولوف أويس القرين وأىل البصرة يقولوف اغبسو البصري 

 

  -: أفضل التابعيات

وسيدات التابعيات حفصة بنت سَتيو وعمرة بنت عبد الرضبو و ليهما أـ الدرداء 
 . الصغر 

 ادلخضرمون:

اإلسالـ سواء وهو الذي عاش نصف عمره ُب اعباىلية ونصفو ُب  : مو حيث اللغة
 .أدرؾ الصحابة أـ ال

 .حكيم بو حزاـ ـبضـرومثاؿ للمخضـر على اؼبعٌت اللغوي :  

:  ُب مصطلح ادثُت أما اؼبخضـر   

ىم الذيو أدركوا اعباىلية وحياة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأسلموا و اؼبخضرموف مو التابعُت : 
 وال صحبة ؽبم .

كأنو ُخْضرِـ : أي ُقطع عو نظرائو الذيو أدركوا   -بفتح الراء  -واحدىم ـبضَرـ  
 الصحبة وغَتىا .

 منهم :وذكرىم ) مسلم ( وبلغ هبم عشريو نفسا  

أبو رجاء العطاردي ، وأبو وائل األسدي ، وسويد بو َغَفَلة ، وعثماف النهدي ،  
 . وغَتىم مو التابعُت
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 .وآداب طالب الحديث: آداب المحدث عاشرا  

 

 :آداب احملدث

  :أواًل: اإلخالص و صحيح النية

  :اثنياً: أف جيلس للتحديث عند التأىيل واالحتياج إليو

  :اثلثا: أف ال ميتنع مو ربديث أحد لكونو غَت صحيح النية ويو

  :خامساً: أف يكوف حريصاً على نشره العلم مبتغياً جزيل أجره

  :جمللس التحديث واإلمالء سادساً: أف يتجمل ويتزيو

  :سابعاً: أف يُقبل على طالبو صبيعاً، وال خيص بعضهم دبزيد عناية دوف بعض

اثمناً: أف ال يسرد اغبديث سرداً مينع السامع مو إدراؾ بعضو، وليفتتح ؾبلسو 
 وليختمو بذكر ودعاء

  :اتسعاً: أف يقعد ؾبلساً لإلمالء

  :إذا َكثُر اعبمععاشراً: أف يتخذ مستملياً يبلغ عنو 
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 :آداب طالب العلم

  :أواًل: أف خيلص النية  سبحانو و عاىل

  :اثنياً: أف يوقر شيخو وأف يتحر  رضاه

 .اثلثاً: أف يستشَت الشيخ ويما يشتغل بو، وُب كيفية اشتغالو، وُب سائر أموره

 رابعاً: أف يرشد غَته ؼبا ظبعو وأف ال يدع االستفادة غبياء أو كرب

  :خامساً: أف يعتٍت بتقييد ما ظبعو ويضبطو وأف يذاكر دبحفوظو لَتسخ ُب ذىنو

 :سادساً: أف يبدأ ابألىم مو كتب اغبديث رواية ودراية

ويبدأ ابألربعُت النووية، ٍب عمدة األحكاـ، ٍب بلوغ اؼبراد، وارر البو عبد  -أ
 .اؽبادي، واؼبنتقى للمجد بو  يمية

تب السنو، ٍب صحيح ابو خزمية، وصحيح ابو حباف، ٍب ٍب الصحيحُت، ٍب ك -ب
 .السنو الكرب  للبيهقي، ٍب مسند اإلماـ أضبد، وسائر اؼبسانيد

 .ٍب اؼبوطأ، وسائر الكتب اعبوامع -ج

 .كتب العلل، مثل: العلل لإلماـ أضبد والدار قطٍت وابو أيب حاًب-د

رح والتعديل، واتريخ ابو أيب ٍب كتب األظباء مثل: التاريخ الكبَت للبخاري، واعب -ىػ
 خيثمة

  :: أف يتعّرؼ درجة اغبديث ووقهو ومعانيو ولغتو وإعرابو وأظباء رجالو ؿبققاً سابعاً 

  :اثمناً: أف يعتٍت بكتب غريب اغبديث وكتب شروح اغبديث

  :اتسعاً: أف يعمل دبا ظبع مو أحاديث العبادات ووضائل األعماؿ

  :يث معروة سّو التحمل واألداءعاشراً: فبا ينبغي لطالب اغبد

 :اغبادي عشر: معروة صفة  صنيف كتب اغبديث: وذلك إما
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على اؼبسانيد أبف جيمع مسند كل صحايب على ِحَدة، وإف شاء ر ّبو على  -ٔ
  .سوابقهم، وإف شاء ر ّبو على حروؼ اؼبعجم وىو أسهل  ناوالً 

 كل ابب ما ورد فبا يدؿ  صنيفو على األبواب الفقهية أو غَتىا، أبف جيمع ُب -ٕ
على حكمو إثبااتً أو نفياً، واألوىل أف يقتصر على ما صح أو حسو وإف صبع 

 .اعبميع وليبُت علة الضعيف

 صنيفو على العلل، ويذكر اؼبنت وطرقو وبياف اختالؼ نقلتو واألحسو أف ير ّبها  -ٖ
 .على األبواب ليسهل  ناوؽبا

ؼ اغبديث الداؿ على بقيتو وجيمع أسانيده، أو جيمعو على األطراؼ، ويذكر طر  -ٗ
 .إما مستوعباً وإما مقيداً بكتب ـبصوصة

 

 

 

 

 

 ...انتهى ادلقرر حبمد هلل وتوفيقو                                               

 


