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 . التعرٌف بعلوم الحدٌث واهمٌة دراسته

 التعرٌف بعلوم الحدٌث -ٔ

 في واصطالحاتيم وضوابطيم  النبي عن األخبار نقل عمماء قواعد مجموع ىو :الحديث عمم
 ىذه في العمماء ومباحث ، وناقمييا المنقوالت تمك عمى الفرعية وأحكاميم ، ونقده النقل ذلك

 .(ٔ)األبواب

 : قسمين إلى نقسموي

 قول من وسمم عميو هللا صمى هللا رسول إلى أضيف ما بو يعرف عمم وىو ، رواية الحديث عمم
 عمى والتابعين الصحابة إلى ذلك من أضيف ما ونقل ، صفة أو تقرير أو،  فعل أو

 . (ٕ)والمتن السند أحوال بيا يعرف نينابقو  عمم وىو :دراية الحديث عمم الثاني

 علوم الحدٌثاهمٌة دراسة  -ٕ

 رب شريعة في المعتمد عمييا و المسممين، عند الثاني األصل ىي النبوية السنة
 بتبميغ أمره و والمرسمين، األنبياء خاتم  محمًدا الحبيب جعل تعالى و تبارك هللاأن  إذ العالمين،

ُسولُ  آتَاُكمُ  َوَما}: تعالى فقال المباركة، بالسنة توضيحو و دينو  فَاْنتَُهوا َعْنهُ  نََهاُكمْ  َوَما فَُخذُوهُ  الرَّ

َ  َواتَّقُوا َ  إِنَّ  ّللاَّ ُ  َمنَّ  لَقَدْ }:شأنو جل وقال [ٚ: الحشر] {اْلِعقَابِ  َشِدٌدُ  ّللاَّ  بَعَثَ  إِذْ  اْلُمْؤِمنٌِنَ  َعلَى ّللاَّ

ٌِْهمْ  ٌَتْلُو أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َرُسولً  فٌِِهمْ  ٌِهمْ  آٌَاتِهِ  َعلَ  لَِفً قَْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َوٌُعَلُِّمُهمُ  َوٌَُزّكِ

 العمم أىل من أرضى من سمعت: الشافعي اإلمام قال .(ٖ)[ٗٙٔ: عمران آل] {ُمبٌِن   َضََلل  
 .  هللا رسول سنة الحكمة: يقول بالقرآن

 صحيحيا يعرف ال والسنة السنة، عمم العزيز الكتاب عمم بعد العموم أىم منوال شك ان 
 عمى يخفى ال بحيث األىمية؛ من ىوو  المصطمح، وعمم الحديث، عموم بواسطة إال ضعيفيا من
  المتعممين . أحد

 
                                                           

 (ٜٙ/  ٗ( )المحدثين مصطمحات معجم) المحدثين لسان ((ٔ
 (٘: ص) الرواية عمم في الكفاية ((ٕ
 (ٔ: ص) عنو هللا رضي ىريرة أبي في الطاعن عمى الرد  ((ٖ
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 الكرٌم الحدٌث والسنة وعَلقة السنة بالقران
 تعرٌف السنة لغة واصطَلحا  -ٔ

 السيرة: السنة: "منظور ابن قال. والطريقة السيرة ىي: السنة لغة المغة في السنة تعريف -أ -ٔ
 .قبيحة أو كانت حسنة

  االصطالح في السنة تعريف -ب -ٔ

 َخْمقية صفة أو تقرير، أو فعل أو قول من  النبي عن أثر ما كل" بأنيا: الحديث عمماء عرفيا
 ."النبوي  لمحديث مرادفة بيذا والسنة بعدىا، أم، البعثة قبل ذلك أكان سواء سيرة، أو ُخُمقية أو

 لغة واصطَلحا تعرٌف الحدٌث  -ٕ

 يطمق كما القديم، ضد الجديد عمى المغة في يطمق الحديثتعريف الحديث في المغة:  – أ  -ٕ
 . "والخبر الجديد: والحديث: "المحيط القاموس في قال. والقصص الخبر عمى

 قوالً   النبي إلى أضيف ماكل  : بانوالحديث عمماء اصطالحا، عرفوتعريف الحديث  -ب-ٕ
ية أو ُخُمقية صفةً  أو تقريراً  أو فعالً  أو ِِ  . "خِمِق

 فقدوعمى ىذا تكون السنة بمعنى لمحديث، ومرادفة لو ؛ اال ان من اىل العمم من فرق بينيما، 
 ويحبون  الحديث، ىذا يطمبون  قوم من أفضل قوماً  ِل  أعمم ال: "قال حيث األعمش عن ذلك ورد

 من فمنيم وجوه؛ عمى الناس: "ميدي بن عبدالرحمن قول المعنى ىذا في منو وأوضح ،"السنة
 في بإمام وليس الحديث في إمام ىو من ومنيم الحديث، في بإمام وليس السنة، في إمام ىو

 . "السنة

 السنة وأن نظري، عممي أمر الحديث" أن إلى ينظرون  كانوا أنيم ىو التفريق أساس كان وربما
 سبب ىذا وكان والدنيا، الدين أمور كل في لمسموك األعمى المثل تعتبر كانت إنيا إذ عممي؛ أمر

، اال ان الذي استقر عميو العمل بعد بيا واالقتداء بحفظيا واالعتناء عنيا البحث في االجتياد
  . (ٔ) المعنى في والحديث السنة بين المساواة ىو ذلك

                                                           
 (ٗ/  ٛٔ) النبوية السنة ندوة بحوث مجموعة ((ٔ
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 عَلقة السنة بالقران الكرٌم -ٖ

 :أوجو ثالثة عمى تكون  الكريم القرآن مع السنة عالقةان 

 القرآن في جاء لما ومؤكدة مقررة تكون  وحينئذ لمقران، وجو كل من لو موافقة السنة تكون  أن: أوالً 
  الكريم .

اَلةَ  َوَأِقيُموا} :تعالى قولو مع (ٔ)"خمس عمى اإلسالم بني: " الرسول قول لامث َكاةَ  َوآُتوا الصَّ { الزَّ
َيامُ  َعَمْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا اي} :تعالى وقولو، [ٓٔٔ: البقرة]  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَمى ُكِتبَ  َكَما الصِّ

 ِإَلْيوِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَمى َوِلَِّ } :تعالى وقولو، [ٖٛٔ: البقرة{ ]َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ  َقْبِمُكمْ 
 . [ٜٚ: عمران آل{ ]َسِبياًل 

 مطمقو وتقيد مبيمو وتوضح مجممو تفصل كأن الكريم؛ لمقرآن مبينة السنة تكون  أن: ثانياً 
 .  عامَّو وتخصص

اَلةَ  َوَأِقيُموا}: تعالى قولو المجمل تفصيل أمثمة فمن َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  . [ٓٔٔ: البقرة{ ]الزَّ

 وعدد وكيفيتيا وقتيا يبين ولم مجممة، القرآن في الصالة بإقامة وتعالى سبحانو هللا أمر فقد 
 .(ٕ)"أصمي رأيتموني كما صموا: "وقال عمميًا، ذلك كل  الرسول فبيَّن وشروطيا، ركعاتيا

 َوُىمْ  اأْلَْمنُ  َلُيمُ  ُأوَلِئكَ  ِبُظْممٍ  ِإيَماَنُيمْ  َيْمِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذينَ }: تعالى قولو المبيم توضيح أمثمة ومن
 .  [ٕٛ: األنعام{ ]ُمْيَتُدونَ 

 يمبسوا ولم آمنوا الذين} نزلت لما قال عنو هللا رضي هللا عبد عنوقد اشكل ذلك عمى الصحابة ف
 إنما ذلك ليس قال نفسو يظمم ال أينا هللا رسول يا :فقالوا المسممين عمى ذلك شق{ بظمم إيمانيم

                                                           
 عنيما . هللا رضي عمر ابن عن (ٔٔ/  ٔ)البخاري:  صحيح ((ٔ

 . الحويرث بن مالك سميمان أبي عن (ٜ/  ٛ) البخاري: صحيح ((ٕ
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 لظمم الشرك إن باهلل تشرك ال بني يا} يعظو وىو البنو لقمان قال ما تسمعوا ألم الشرك ىو
 .الشرك خصوص بأنو الظمم وضح حيث (ٔ){عظيم

 

اِرقُ } : تعالى قولو: المطمق تقييد أمثمة ومن اِرَقةُ  َوالسَّ  . [ٖٛ: المائدة{ ]َأْيِدَيُيَما َفاْقَطُعوا َوالسَّ

 أصحابو فعل أو  بفعمو السنة فقيدت الذراع، وعمى الساعد وعمى الكف عمى تطمق اليد إذ
قراره  وبينت لحديث كتب في معروف ىو كما المفصل عند من السارق  يد يقطعون  كانوا فإنيم وا 
 ،ٖٗ:  النساء( ]  وأيديكم بوجوىكم فامسحوا: )  التيمم آية في المذكورة اليد القولية السنة
 والشيخان أحمد أخرجو] " والكفين لموجو ضربة التيمم: "  بقولو أيضا الكف بأنيا[ ٙ:المائدة
 . (ٕ)[ عنيما هللا رضي ياسر بن عمار حديث من وغيرىم

 عمى الدالة كاألحاديث. عمييا ينص فمم القرآن عنيا سكت جديدة بأحكام السنة تأتي أن: ثالثاً 
 . المحرمة الرضعات تحديد

 نسخن ثم يحرمن معمومات رضعات عشر القرآن من أنزل فيما كان قالت أنيا عائشة عنف 
 . (ٖ)(القرآن من يقرأ فيما وىن سمم و عميو هللا صمى هللا رسول فتوفي معمومات بخمس

 هللا رسول نيى) :قال عنو هللا رضي جابرا عنف خالتيا أو وعمتيا المرأة بين الجمع تحريممنيا: و 
 قال، ويمين بشاىد والحكم ،(ٗ)(خالتيا أو عمتيا عمى المرأة تنكح أن وسمم عميو هللا صمى

 األحكام من ذلك وغير ،(٘)(يمينو أو شاىداك) :وسمم عميو هللا صمى النبي قال قيس بن األشعث
 .(ٙ)القرآن عنيا سكت التي

 

                                                           
 . (ٖٙٔ/  ٗ) : البخاري  صحيح ((ٔ
 . (٘: ص) :اإلسالم في السنة منزلة ((ٕ
  . (٘ٚٓٔ/  ٕ) :مسمم صحيح ((ٖ

 . (ٕٔ/  ٚ) :  البخاري  ، صحيح ((ٗ
 . (ٜ/ ٜ) : البخاري  صحيح ((٘

 . (ٕ/  ٛٗ) :النبوية السنة ندوة بحوث مجموعة ((ٙ
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 الحدٌث والخبر والثر / الحدٌث القدسً والقران الكرٌم والحدٌث النبوي

 الحدٌث تعرٌف -ٔ

 سبق تعريفو تعريف الحديث

  :تعرٌف الخبر -ٕ

 . أخبار وجمعو.  النبأ: تعريف الخبر لغة: الَخبر -أ  -ٕ

 :وىي أقوال ثالثة فيو: اصطالحاً  -ب -ٕ

 .اصطالحاً  واحد معناىما إن أي: لمحديث مرادف ىو -ٔ

 . غيره عن جاء ما والخبر. وسمم عميو هللا صمى النبي عن جاء ما فالحديث: لو مغاير -ٕ

 عن أو عنو جاء ما والخبر وسمم عميو هللا صمى النبي عن جاء ما الحديث إن أي:منو أعم -ٖ
 .غيره

 الثر -ٖ

 .الشيء بقية: لغة تعريف االثر -أ -ٖ

 :ىما قوالن فيو: اصطالحاً  تعريف االثر -ب -ٖ

 .اصطالحاً  واحد معناىما أن أي: لمحديث ٌمرادف ىو( ٔ

 .(ٔ)أفعال أو أقوال من والتابعين الصحابة إلى ٌأضيف ما وىو: لو ٌمغاير( ٕ

 القُْدسً الحدٌث - ٗ

  القاموس في كما الطُّْير، أي"  الُقْدس"  إلى نسبة الُقْدِسيُّ : لغةالحديث القدسي  تعريف -أ   - ٗ
 . وتعالى سبحانو هللا وىو.  القدسية الذات إلى المنسوب الحديث أي. 

 وسمم عميو هللا صمي النبي عن إلينا ُنِقلَ  ما ىو:  اصطالحاً  تعريف الحديث القدسي -ب   - ٗ
 . وجل عز ربو إلى إياه إسناده مع

                                                           
 . (ٜ: ص) :الحديث مصطمح تيسير ((ٔ
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 : القرآن الكرٌم وبٌن بٌن الحدٌث القدسً الفرق

 :يمي ما أشيرىا كثيرة فروق  ىناك

 النبي عند من ولفظو هللا، من معناه القدسي والحديث تعالى، هللا عن ومعناه لفظو القرآن أن -ٔ
 . 

 .بتالوتو يتعبد ال القدسي والحديث بتالوتو، ُيَتَعبَّد القرآن -ٕ

 .(ٔ)التواتر ثبوتو في يشترط ال القدسي والحديث التواتر، ثبوتو في يشترط القرآن -ٖ

 

 .  بالكتابة وتقٌٌده الحدٌث تدوٌن

 أشخاص عدة منيم كان فقد.  عنيم هللا رضي الصحابة عصر الى الحديث تدوين عيد يرجع
  الحديث كتابة عن نيوا إذ صدورىم في ذلك يعون  كانوا معظميم لكن  كتبوا مما ويحدثون  يكتبون 

 . بالقرآن اختالطو خشية االسالم بدء في

 وضع أن الى الرواية بطريق ونشره الحديث بشأن اىتماميم في الكرام الصحابة التابعين كبار إتبع
 .  المائة رأس عمى الحديث بكتابة فأمر العزيز عبد بن عمر العادل االمام يد في الخالفة زمام

 حزم بن بكر أبي الى العزيز عبد بن عمر وكتب:  العمم كتاب في صحيحو في البخاري  قال
 ذىابو  ،العمم دروس خفت فاني فاكتبو وسمم عميو هللا صمى هللا رسول حديث من كان ما انظر

 ال من يعمم حتى وليجمسوا العمم وليفشو وسمم عميو هللا صمى النبي حديث إال تقبل وال العمماء
 االسالمية المدن أميات في عمالو الى كتب وكذلك.  سرا يكون  حتى ييمك ال العمم فان يعمم
 .  الحديث بجمع

 بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسمم بن دمحم العزيز عبد بن عمر بأمر الحديث دون  من أولفكان 
 صغار من جماعة عن أخذ ، والشام الحجاز لأى وعالم االعالم االئمة أحد الزىري  شياب

 .  التابعين وكبار الصحابة

                                                           
 . (ٚٙ: ص) الحديث مصطمح تيسير ((ٔ
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 .  الزىري  طبقة تمي التي الطبقة في التدوين فشا ثم

 أو صبيح بن والربيع ، بالمدينة مالك أو اسحاق وابن ، بمكة جريح ابن جمعو من أول فكان
 القرن  أىل من ىؤالء وكل، الثوري  وسفيان ، بالبصرة سممة بن حماد أو عروبة أبي بن سعيد
 .  التابعين وفتاوى ، الصحابة بأقوال مختمطة ليم الحديث مجموعات وكانت الثاني

 الحديث في التأليف يزل ولم الثالث القرن  أول في والتأليف بالجمع يفردونو الحديث رواة أخذ ثم
 أن فأراد العميا المنزلة فيو لو وحصل الحديث عمم في وبرع البخاري  االمام ظير أن الى متواليا
 ما فيو وأورد البخاري  بصحيح المشيور كتابو فألف حدة عمى كتاب في ويجعمو الصحيح يجرد
 .  صحتو لو تبين

 كتابو فألف منو والمستفيدين عنو االخذين من وكان الحجاج بن مسمم ذلك في أثره واقتفى
 . (ٔ)بالصحيحين الكتابان ىذان فمقب مسمم بصحيح المشيور

 

 : العدالة / الضبط / القدرة على رواٌة الحدٌث بالمعنى .شروط راوي الحدٌث

 :الراوي  قبول شروط

العدالة  :ىما أساسيان شرطان الراوي  في يشترط أنو والفقو الحديث أئمة من الجماىير أجمع
 والضبط .

  العدالة -ٔ

 رضا أي عدل، فيو وعدولة، عدالة عدل يقال بالضم، َعُدل مصدرتعريف العدالة لغة:  -أ -ٔ
 الشيادة . في ومقنع

 ـ عاقالً  ـ بالغاً  ـ مسمماً :  الراوي  يكون  أن بيا ويعنون : في االصطالح العدالةتعريف  -ب -ٔ
 . (ٕ)المروءة خوارم من سميماً  ـ الفسق أسباب من سميماً 

                                                           
 . (ٗٔ: ص) النيسابوري: لعبدهللا الحديث عموم معرفة ((ٔ
 . (ٖٚ: ص) :البخاري  اإلمام منيج ((ٕ
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 شرح التعريف:

 غيرىما أو نصراني أو ييودي من الكافر رواية تقبل البمعنى   :المقصود بكون الراوي مسمما* 
 . إجماعاً 

، ومعنى العقل التمييز بين عمييا المجمع العدالة شروط من وىو عاقال:المقصود بكون الراوي * 
 االشياء، فخرج بذلك الطفل دون سن التمييز، والمجنون الفاقد لعقمو .

 السماع حالة:  الراوي  حاالت من بحالتين يتعمق الشرط ىذا بالغا:المقصود بكون الراوي * 
 .والرواية األداء حالة ثم والتحمل،

 من ومنيم لمتحمل، معيناً  سناً  اشترط من فمنيم ذلك، في قديماً  والمحدثون  العمماء تنازع ولقد
 .الصغير سماع صحح

 عمى اإلصرار أو الكبيرة ارتكاب ىو الفسق سالما من اسباب الفسق:المقصود بكون الراوي * 
 . الصغيرة

 إلى يرجع جميا كثيرة، بتعاريف المروءة عرفت سالما من خوارم المروءة:المقصود بكون الراوي * 
 عما ورفعيا األدناس، عن النفس صون  المروءة: " بعضيم فقال. الناس بين الجارية العادات
 ". زمانو في أمثالو بسيرة المرء سيرة: " وقيل"  الناس عند يشين

 الضبط  -ٕ

 شديد قوى : ضابط ورجل بالحزم، الحفع: لغة -أ -ٕ

 :معنين عمى يطمق اإلصالح وفي -ب -ٕ

 من متمكنا سمعو لما حافظا مغفل غير يقظا الراوي  يكون  أن وىو :الصدر ضبط: األول
 .بالمعنى حدث ان المعاني يحيل بما عممو مع شاء متى استحضاره

  . (ٔ)منو يؤدي أن إلى سمعو أن منذ لديو صيانتو ومعناه: الكتاب ضبط: والثاني

 
                                                           

 . (ٕٛ: ص) :الحديثية المصطمحات معجم ((ٔ
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 القدرة على رواٌة الحدٌث بالمعنى -ٖ

 بألفاظ، او ىو ان يؤدي الراوي الحديث ألفاظو بعض تغيير مع بمعناه الحديث رواية ىي: أي
 مع اتحاد المعنى .مختمفة 

 .جوزىا من ومنيم منعيا من فمنيم بالمعني، الحديث رواية في السمف اختمف

 . الرازي  بكر وأبو سيرين ابن منيم ، واألصول والفقو الحديث أصحاب من طائفة فمنعيا

 لكن األربعة األئمة منيم واألصول، الفقو وأصحاب المحدثين من والخمف السمف جميور وأجازىا
 .المعني بأداء الراوي  قطع إذا

 شروط رواية الحديث بالمعنى

  :وىي شروطا ليا اشترط بالمعنى الراوية أجاز َمن إن ثم

 . ومقاصدىا باأللفاظ عالماً  الراوي  يكون  أن -ٔ

 . معانييا ُيحيل بما خبيراً  يكون  أن -ٕ

 ، بالمعني منيا شيء رواية يجوز فال المصنَّفة الكتب أما ، المصنَّفات غير في كمو ىذا -ٖ
ن،  فييا التي األلفاظ وتغيير  غابت إذا لمضرورة كان بالمعنى الرواية جواز ألن بمعناىا كان وا 

 ما لرواية ضرورة ىناك فميس الكتب في األحاديث تثبيت بعد أما ، الكممات من كممة الراوي  عن
 . بالمعني فييا

 أو"  أو"  نحوه أو"  أو"  قال كما أو"  الحديث روايتو بعد يقول أن بالمعنى لمراوي  ينبغي -ٗ
 ". شبيو
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 صحٌح مسلم . –اهم مدونات الحدٌث: صحٌح البخاري 

 البخاري:صحٌح  -ٔ

 لو أصحابنا بعض لنا فقال راىويو بن إسحاق عند كنت قال البخاري: :كتابال تأليفسبب 
 . قمبي في ذلك فوقع سمم و عميو هللا صمى النبي لسنن مختصرا كتابا جمعتم

 وسننو وسمم عميو هللا صمى هللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع): اسم الكتاب
 . (البخاري  صحيح) بـ والمشيور ،( وأيَّامو

 فقد وآداب،فمعنى تسميتو بالجامع: أي انو جمع فيو جميع ابواب الدين من عقيدة وعبادات  -
 حتى وغيرىا والطيارة العمم كتب سرد ثم اإليمان كتاب ثم الوحي بدء بكتاب إيَّاه ُمفتتحا رتبو

 باب كل وتحت أبواب، إلى ُمَجزَّءٌ  منيا كتاب كل كتابا ٜٚ تمك ومجموع التوحيد بكتاب انتيى
 (.األحاديث من عدد

 اتصل الذي ىووالمسند ، ومعنى تسميتو بالمسند: أي انو روى احاديث الكتاب جميعيا مسندة -
 . وسمم عميو هللا صمى هللا رسول وىو منتياه إلى راويو من إسناده

ما كان صحيحا من أي انو اشترط اال يدخل في كتابو اال ومعنى تسميتو بالصحيح:  -
 من وتركت صح ما اال الجامع كتابي في أدخمت ماديث المسندة فقد روي عنو انو قال: االحا

 . الطول محال الصحاح

 بأقوى  الحديث رواية عمى المؤلف فيو يقتصر الذي التخريج ىو :المختصرومعنى تسميتو ب -
 مؤلفو عند العبارة في وأدقيا ألفاظيا وأدل -السند حيث من - وأشيرىا بأعالىا أو المؤلف أسانيد
 .-المتن حيث من - واألحكام المعاني عمى

 تنقيحو، في هللا رحمو وتعب حديث، ألف ستمائة من جمع كتابو :رحمو هللا تعالى البخاري و 
 يستخير ركعتين، وصمى اغتسل إال حديثاً  فيو يضع ال كان حتى صحتو، في والتحري  وتيذيبو،

 بالسند وسّمم؛ عميو هللا صّمى هللا رسول عن صح ما إال مسنداً  فيو يضع ولم وضعو، في هللا
 .والضبط العدالة رجالو في توفر الذي المتصل
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 بن وعمي معين بن ويحيى أحمد اإلمام عمى عرضو ثم عامِّا، عشر ستة في تأليفو وأكمل
 .بالصحة لو وشيدوا فاستحسنوه، وغيرىم، المديني

 وأفضميا اإلسالم، كتب أجل ىو: الذىبي الحافع قال عصر، كل في بالَقبول العمماء تمقاه وقد
 .تعالى هللا كتاب بعد

 المكرر وبحذف آالف، وسبعة وثالثمائة وتسعون  سبعة( ٜٖٚٚ) بالمكرر أحاديثو وعدد
 .هللا رحمو حجر ابن الحافع ذلك حرر كما حديث، وألفا وستمائة اثنان( ٕٕٓٙ)

 :مسلم صحٌح - ٕ

 رسول عن عنده صح ما فيو جمع هللا، رحمو الحجاج بن مسمم أّلفو الذي المشيور الكتاب ىو
 والورع، واإلتقان، االحتياط، في بالغة طرقاً  فيو سمك: النووي  قال وسّمم، عميو هللا صّمى هللا

 .اىـ. األعصار في أفراد إال إلييا ييتدي ال والمعرفة،

 عمى مرتباً  وألفاظو الحديث طرق  ويذكر واحد، مكان في المتناسبة األحاديث يجمع وكان
 .ذلك لغير أو الكتاب، حجم زيادة من خوفاً : إما التراجم يذكر ال لكنو األبواب،

 .هللا رحمو النووي  تراجم أحسنيا ومن شراحو، من جماعة تراجمو وضع وقد

 المكرر وبحذف حديث، آالف وسبعة ومائتان وسبعون  خمسة( ٕ٘ٚٚ) بالمكرر أحاديثو وعدد
 .حديث آالف أربعة( ٓٓٓٗ) نحو

 بعد الثانية المرتبة في - الصحة حيث من - أنو عمى جميعيم أو العمماء جميور اتفق وقد
 البخاري  صحيح
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 من علوم الحدٌث : علم السناد / علم الجرح والتعدٌل .

 علم السناد  -ٔ

 لغة واصطالحاً  االسنادتعريف 

 االعتماد: والثاني"  الشيء الى الشيء انضمام معنيان: االول: ىو االسناد لغة لو -أ  -ٔ
 ٓ بذلك والتقوي 

 : اصطالحا -ب  -ٔ

 والمحدثون  ، قائمو الى الحديث رفع:  واالسناد...  المتن طريق عن االخبار ىو:  السند
 . واحد لشيء واالسناد السند يستعممون 

 موضوعو: -جـ  -ٔ

 صفات حيث من يترك أو بو ليعمل ؛ ضعفو أو الحديث صحة عن فيو ُيبحث اإلسناد عمم إذ
 . األداء وصيغ الرجال

 اىمية عمم االسناد: -د  -ٔ

 ، صحيح بنقل إال تثبت ال والعممية الشرعية االحكام الن وذلك ، الدين من االسناد ان" : أوال
 ٓ بيا االحتجاج سقط منو عريت فاذا

 ٓ باالسناد مستقيمو من ومعوجو سقيمو من الحديث صحيح يعرف انما" : ثانيا

 ٓ الوحيين حفع من وذلك ، اسانيدىا االمة ىذه عمى حفع هللا ان" : ثالثا

 ٓ عيدتيا من براءة بسندىا الرواية نقل ان" : رابعا

 . والجماعة السنة اىل بو اختص مما ىو باالسانيد المرويات نقل ان" : خامسا
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 :والتعدٌل الجرح تعرٌف -ٕ

 يرى  كما وىو العمم ىذا مكونات عمى أوال نتعرف ان لنا بد ال والتعديل الجرح نعرف أن قبل... 
 تعريفا ذلك بعد نستخمص لكي( التعديل) ويسمى والثاني( الجرح) ويسمى األول: شقين من مكون 
 (.والتعديل الجرح) لعمم مانعا جامعا

 قولو ومنو وكسب عمل اذا اجترح قوليم االول:  معنيين عمى يطمق: لغة فالجرحاوال:  -أ -ٕ
يَِّئاتِ  اْجَتَرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  َأمْ } تعالى  عمل النو اجتراحا ذلك سمي وانما  [ٕٔ: الجاثية{ ]السَّ

 ومنو قولو ورد فيو طعن إذا الشاىد وجرح، بيا يكتسب التي أعضاؤه اإلنسان وجوارح بالجوارح
 كثرت األحاديث أن أراد …صحاحيا وقل واستجرحت األحاديث ىذه كثرت) التابعين بعض قول
 . (روايتو ورد رواتيا بعض جرح إلى العمم أىل أحوجت حتى

 المغة فقياء بعض وقال، ( الجرح)  واالسم الجيم بضم جرحا بحديدة جرحو قوليم:  والثاني
 المعاني في بالمسان يكون  بالفتح والجرح ونحوه، بالحديد األبدان في يكون  بالضم والجرح)

 . (ونحوىا واألعراض

 أو تضعيفيا أو روايتو تميين يقتضي بما الراوي  وصف فيو: اصطالحا الجرح أماثانيا:  -أ -ٕ
 الخمر شربا الشاىدين أن شيد إذا كما لمشرع حقا يوجب ولم الشاىد بو يفسق ما ىو أو. ردىا
ن شيادتيما يسقط ذلك فإن .العيد يتقادم ولم  .عمييما حدا يوجب لم وا 

 :التعديل تعريف -ب -ٕ

 انو النفوس في قام وما اجور ضد العدل آبادي الفيروز قال االستقامة: لغة العدالة اوال: -ب -ٕ
 . والمعدلة والعدولة كالعدالة مستقيم

 عمى بالشخص والقناعة الرضا ىي التي العدالة، إلى الرجل نسبة ىو :واصطالحاثانيا:  -ب-ٕ
 .(ٔ)وتزكيتو لمشيادة، صالح أنو

 

                                                           

 . (ٚ٘: ص) :البخاري  اإلمام منيج ((ٔ
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 :والتعديل الجرح تعريفاوال:  -جـ -ٕ

 مراتب وعن مخصوصة بألفاظ وتعديميم الرواة جرح عن فيو يبحث عمم والتعديل الجرح عممىو: 
 . األلفاظ تمك

 :ودواعيو أىميتو -جـ -ٕ

 ىو والتعديل الجرح عمم كان ولما. متعمقو شرف من مستمد شيء كل شرف أن شك ال... 
 األصل والتعديل الجرح عمم عد ،- وسمم عميو هللا صمى - الرسول سنة إلى الكبيرة المرقاة
 .النبوية السنة عموم كل عميو تبنى الذي الحقيقي

 تأتي النبوية السنة عموم كانت أسراره عن الكاشفة والمشكاة وبيانو القرآن صنو السنة كانت ولما
 - الرسول سنة عن يذاد بو الذي والتعديل الجرح عمم فييا بما المسممين، عند العظيم القرآن بعد

 .- وسمم عميو هللا صمى

 جاز ألىميتة وأنو. والتعديل الجرح عمم أىمية عن تعالى هللا رحميم األجالء عمماؤنا تكمم وقد... 
 ليم يجز لم إذ ليذا يعرضوا لم ممن غيرىم بخالف ومعدلين مجرحين الناس في يتكمموا أن ليم
 .(ٔ)الرجال في يتكمموا أن

 

 اقسام الحدٌث  : الحدٌث الصحٌح  / الحدٌث الحسن / الحدٌث الضعٌف .

 الحدٌث الصحٌح   -ٔ

 وسائر الحديث في مجاز األجسام في حقيقة وىو السقيم، ضد الصحيح: لغة- تعريفو -أ
 .المعاني

 وال شذوذ غير من منتياه إلى مثمو عن الضابط الَعْدل بنقل سنده اتصل ماىو  :اصطالحاً  -
 .ِعمَّة

 : التعريف شرح
                                                           

 . (ٜٔ/  ٙ) والضوابط ـاالسس وتعديميم الرواة جرح  ((ٔ
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 :ىي األمور وىذه صحيحًا، الحديث يكون  حتى توفرىا يجب أمور عمى السابق التعريف اشتمل

 .منتياه إلى السند أول من فوقو عمن مباشرة أخذه قد رواتو من راو كل أن ومعناه: السند اتصال

 مخروم وغير فاسق غير عاقالً  بالغاً  مسمماً  بكونو اتصف رواتو من راو كل أن أي: الرواة عدالة
 .المروءة

 . كتاب ضبط أو صدر ضبط أما ، الضبط تام كان رواتو من راو كل أن أي:  الرواة ضبط

 .منو أوثق ىو لمن الثقة مخالفة ىو والشذوذ شاذًا، الحديث يكون  ال أن أي: الشذوذ عدم

 الحديث، صحة في يقدح خفي غامض سبب والعمة معموال، الحديث يكون  ال أن أي: العمة عدم
 .منو السالمة الظاىر أن مع

 :شروطو -جـ

 خمسة صحيحاً  الحديث يكون  حتى توفرىا يجب التي الصحيح شروط أن التعريف شرح من يتبين
 { الشذوذ عدم ـ العمة عدم ـ الرواة ضبط ـ الرواة عدالة ـ السند اتصال: } وىي

 . صحيحاً  حينئذ الحديث يسمي فال الخمسة الشروط ىذه من واحد شرط اختل فإذا

 : حكمو -د

 من حجة فيو ، والفقياء األصوليين من بو ٌيْعَتدَّ  ومن الحديث أىل بإجماع بو العمل:  وجوب
 . بو العمل تركٌ  المسمم َيَسعٌ  ال ، الشرع حجج

 

 الحدٌث الحسن  -ٕ

 .الَجمال بمعنى"  الٌحْسن"  من مشبية صفة ىو: لغة -أ :تعريفو -ٔ

 غير من منتياه إلى مثمو عن ضبطو َخفَّ  الذي العدل بنقل سنده اتصل ما ىو: اصطالحاً  -ب
 ". عمة وال شذوذ
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 جميع بو احتج لذلك القوة في دونو كان وان ، بو االحتجاج في كالصحيح ىو : حكمو -ٕ
 المتشددين من شذ من إال واألصوليين المحدثين معظم بو االحتجاج وعمى ، بو وعمموا ، الفقياء

 بأنو قوليم مع ، خزيمة وابن حبان وابن كالحاكم الصحيح نوع في المتساىمين بعض أدرجو وقد" 
  أوال الٌمَبيَّنِ  الصحيح دون 

 

 الحدٌث الضعٌف . -ٖ

 .المعنوي  الضعف ىنا بو والمراد ومعنوي، حسي والضعف القوى، ضد: لغة -أ :تعريفو -ٔ

 .شروطو من شرط بفقد الحسن، صفة يجمع لم ما ىو: اصطالحاً  -ب

 ٌكٌثر أقسام وىو الضعيف فيو... . َقٌصر الٌحْسنِ  رتبة عن ما وكلّّ  : منظومتو في البيقوني قال

 : بو العمل حكم - ٕ

 بو العمل يستحب أنو العمماء جميور عميو والذي الضعيف، بالحديث العمل في العمماء اختمف
 :وىي حجر ابن الحافع أوضحيا ثالثة، بشروط لكن األعمال فضائل في

 . شديد غير الضعف يكون  أن

 .بو معمول أصل تحت الحديث يندرج أن

 .االحتياط يعتقد بل ثبوتو، بو العمل عند يعتقد ال أن

 

 الوضع فً الحدٌث : مفهومه / أسبابه / ضوابط معرفته .

 مفهومه 

 النحطاط بذلك ُسمي"  َحطَّوُ "  أي"  الشيء َوَضعَ "  من مفعول اسم ىو: لغة -أ :تعريفو -ٔ
 .رتبتو

 .وسمم عميو هللا صمي هللا رسول إلى المنسوب المصنوع الٌمْخَتَمق الكذب ىو: اصطالحاً  -ب
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 : رتبتو -ٕ

 أنواع من نوعاً  وليس مستقال قسماً  يعتبره العمماء وبعض.  وأقبحيا الضعيفة األحاديث شر ىو
 .الضعيفة األحاديث

 : روايتو حكم -ٖ

 وضعو، بيان مع إال كان معنى أي في حاَلوٌ  َعِممَ  ألحد روايتو تحل ال أنو عمى العمماء أجمع
 . " الكاذبين أحد فيو َكِذبُ  أنو ُيَرى  بحديث عني َحدَّثَ  َمنْ : " مسمم لحديث

 

  أسباب الوضع فً الحدٌث -ٕ 

 من تخوفيم وأحاديث ، الخيرات في الناس ترغب أحاديث بوضع:  تعالى هللا إلى التقرب -ٔ
 ألن الوضاعين شر وىم ، والصالح الزىد إلى ينتسبون  قوم الوضاعون  وىؤالء ، المنكرات فعل

 في حبان ابن روي  فقد ، ربو عبد بن َمْيَسَرةٌ  ىؤالء ومن ، بيم ثقة موضوعاتيم َقِبَمْت  الناس
 قرأ من األحاديث، بيذه جئت أين من:  ربو عبد بن لميسرة قمت:  قال ميدي ابن عن الضعفاء

ب وضعُتيا:  قال ؟ كذا فمو كذا  ."  الناَس  ُأَرغِّ

 الفرق  وظيور الفتنة ظيور بعد السياسية الفرق  مذاىب سيما ال:  لممذىب االنتصار -ٕ
"  كحديث ، مذىبيا يؤيد ما األحاديث من فرقة كل وضعت فقد ، والشيعة كالخوارج السياسية

 . " كفر فيو شكَّ  من ، البشر خير عمىُّ 

 فعمدوا ، جياراً  لإلسالم َيكيدوا أن يستطيعوا لم الزنادقة من قوم وىؤالء:  اإلسالم في الطعن -ٖ
 ومن ، فيو والطعن اإلسالم تشويو بقصد األحاديث من جممة فوضعوا ، الخبيث الطريق ىذا إلى

 أنا"  مرفوعاً  أنس عن ُحَمْيد عن َرَوى  فقد ، الزندقة في المصموب الشامي سعيد بن دمحم ىؤالء
 وهلل األحاديث ىذه أمر الحديث جيابذة بين ولقد"  هللا يشاء أن إال بعدي نبي ال النبيين خاتم
 . والمنة الحمد

 أحاديث بوضع الحكام بعض إلى اإليمان ضعفاء بعض تقرب أي:  الحكام إلى التََّزلّّف -ٗ
 أمير مع الكوفي النََّخعي إبراىيم بن غياث قصة مثل ، االنحراف من الحكام عميو ما تناسب
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 النبي إلىِِ  التوّ  عمى بسنده فساق ، بالَحَمام يمعب وىو عميو دخل حين ، الميدي المؤمنين
"  كممة فزاد"  َجَناح أو حافر أو ُخفٍ  أو َنْصل في إال َسَبق ال: "  قال أنو وسمم عميو هللا صمي

 ذلك عمى حممتو أنا:  وقال الَحَمام، بذبح فأمر ، ذلك الميدي فعرف ، الميدي ألجل"  َجَناح أو
. 

اص كبعض:  الرزق  وطمب التكسب -٘  فيوردون  ، الناس إلى بالتحدث يتكسبون  الذين الُقصَّ
 . المدائني سعيد كأبي ، ويعطوىم الناس إلييم يستمع حتى والعجيبة المسمية القصص بعض

 الحديث، شيوخ من أحد عند توجد ال التي الغريبة األحاديث بإيراد وذلك:  الشيرة قصد -ٙ
 " النَِّصيبي وحماد دحية أبي كابن ، منيم سماعو في فيرغب ، لُيسَتغربَ  الحديث سند فيقبمون 

 والترىيب الترغيب باب في األحاديث وضع جواز بالكرامية ٌسمّّوا المبتدعة من فرقة عمت -ٚ
 زيادة من"  متعمداً  عمى كذب من"  حديث طرق  بعض في ٌروي  بما ذلك عمى واستدلوا ، فقط
 . الحديث حفاظ عند تثبت لم الزيادة ىذه ولكن"  الناس ليضل"  جممة

 صمي النبي فان ، السخف غاية في استدالل وىذا"  عميو ال لو نكذب نحن"  بعضيم وقال -ٛ
 . ليروجوه كذابين إلى شرعو يحتاج ال وسمم عميو هللا

 

 . الحدٌث الموضوع معرفةضوابط  -ٖ

 : منيا بأمور يعرف

 سور فضائل حديث وضع بأنو مريم أبي بن نوحِ  ِعْصَمة أبي كإقرار:  بالوضع الواضع إقرار -ٔ
 . عباس ابن عن سورة سورة القرآن

ثَ  كَأنْ :  إقراره منزلة َيَتَنزَّلُ  ما أو -ٕ  تكون  تاريخا فيذكرَ  ، مولده عن َفُيْسألَ  ، شيخ عن ُيَحدِّ
 . عنده إال الحديث ذلك ُيْعَرف وال ، ىو مولده قبلَ  الشيخ ذلك وفاةُ 

 .مبتدعا فيروي حديثا في نصرة مذىبو الراوي  يكون  أن مثل:الراوي  في قرينة أو -ٖ

 .القرآن صريح أو لمحس مخالفاً  أو المفع، ركيك الحديث كون  مثل: الَمْرِوي  في قرينة أو -ٗ
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