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 مدخل للسنة النبوية الشريفة: 1محاضرة ال

 :لغة واصطالحا" السنة" تعريف

استقام فالن على سنن : يقال" سنن"، وجمعها (سن)أصلها من مادة : السنة في اللغة-1

 .أي على وجهك( كسنن)و( سننك)على  أمضي: ، ويقالواحد

وسن هللا سنة : اه ونهيه، وسنها هللا للناس، بينهأحكامه وأمر : سنة هللا:وجاء في لسان العرب

 .أي بين طريقا قويما

 "سنة هللا في الذين خلو من قبل:" قال تعالى

 :فالسنة لها عدة معان في اللغة، ومن أشهرها مايلي

في أحاديث الرسول ( السنة) فظوبهذا المعنى فقد ورد ل: الطريقة المستقيمة المحمودة-1

نوا بهم س:" ها قول النبي صلى هللا عليه وسلم، هذا في مجوس هجرهللا عليه وسلم، ومن صل

 .وهم على طريقتهمخذ: ، أي"أهل الكتاب سنة

 يراد بها السنة الحسنة طلقتإذا ا" سواء كانت حسنة أو قبيحة، ولكن كلمة السنة :رةيالس-2

في الحديث النبوي فقول رسول هللا صلى هللا عليه " السنة"وبهذا المعنى فقد استعمل لفظ 

ومن سن في ...بعده من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها :" وسلم

 ..." اإلسالم سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده



من : باب الحدث على الصدقة والمراد من الحديث مسلم في كتاب الزكاة أخرجه اإلمام

 .عملها ليقتدي به فيها

 :استعمال كلمة السنة في العرف اإلسالمي العام

لقد استعمل العلماء كلمة السنة منذ عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم استعمال 

طريقة رسول فقد قصروا الطريقة فيها والسيرة على : أخص من االستعمال اللغوي عند العرب

هللا صلى هللا عليه وسلم، وسيرته في الدين، باعتباره صلى هللا عليه وسلم جاء بدين يبلغه 

طريقة اإلسالم، والهدي النبوي، والطريقة : عنى المراد للسنة هووجل فالم عن هللا عز

 .ج النبوي الحنيفي الدين، والمنهالمشروعة المتبعة ف

ما عمل به النبي صلى هللا عليه وسلم  وفقعلى  عملإذا " فالن على سنة: "ولهمومنه ق

 .وأصحابه رضي هللا عنهم

ل به النبي صلى هللا عليه وسلم إذا عمل على خالف ما عم" فالن على بدعة:" وكذلك قولهم

 .الصالح السلفأو أحدث في الدين ما لم يكن عليه  –رضي هللا عنهم -صحابه وأ

عين حسب شر تسنة ومدلولها في اصطالح المنى اليختلف مع: السنة في االصطالح-2

 .اختالف أبحاثهم وأغراضهم

ي ح المحدثين على ما أضيف إلى النبتطلق السنة في اصطال: السنة عند المحدثين-

مثل أدائه عليه الصالة )أو فعل  ("إنما األعمال بالنيات")صلى هللا عليه وسلم، من قول مثل 



ئر الحج وغير ذلك من أفعال وكيفية وضوئه، وأدائه لشعا"والسالم الصالة بهيأتها المعروفة 

إنكار قول،  النبي صلى هللا عليه وسلم عن هو عبارة عن سكوت)، أو تقرير ( بليةليست ج

في حضرته أو غيبته أو في عصره  -رضي هللا عنه-أو فعل صدر عن أحد من أصحابه، 

بعدم إنكاره أو صفة خلقية منسوبة إلى وعلم به صلى هللا عليه وسلم وقرره إما بموافقته وإما 

كان -صلى هللا عليه وسلم–األخالق وكقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إن النبي 

 "وال مشاح عياب وال جانب ليس بفظ وال غليظ، وال صخابشر، سهل الخلق، لين الدائم الب  

صلى هللا إن النبي -رضي هللا عنه–أو خلقية أي ما يتعلق بالجسد كقول هند بن أبي هالة 

لبياض، أسود شعر اللحية، حسن ، شديد اكان ربعة، وهو إلى الطول أقرب...عليه وسلم 

 ...." ا بين المنكبين ر، أهدب أشفار العينين، بعيد مالثغ

لصالة والسالم، أم بعدها عليه ا( كتحنثه في غار حراء) سواء أكان ذلك قبل بعثة....أو سيرة

صلى هللا كما أنها تشتمل أيضا على سكنات النبي  ،أم ال رعياذلك حكما ش بتوسواء أث

 ."وحركاته في اليقظة والمنام...عليه وسلم

إلى جانب المعنى السابق الذي يدل عليه لفظ السنة، فقد يطلق المحدثون لفظ السنة، 

 ":والسالمبداللة قوله عليه الصالة صلى هللا عليه وسلم  على ما عمل به أصحاب رسول هللا

وفي هذا "تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، 

إضافتها -هللا عنهم رضي-الراشدينالسنة إلى الخلفاء ...صلى هللا عليه وسلم أضاف النبي

 .إلى نفسه



صلى هللا عليه وعليه فإن استعمال لفظ السنة خاص بما كان عليه العمل المأثور عن النبي 

 ."الصدر األول آخر عصر الصحابة في-عنهمرضي هللا –وعن أصحابه وسلم 

عل أو تقرير أو من قول أو فصلى هللا عليه وسلم  أما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي

 .أضيف إلى الصحابي أو التابعي ، أو وصف خلقي أو خلقي

 اإلمام عبد الرحمان بن مهديويدل على هذا التفريق بين الحديث والسنة ما روي عن 

السنة وليس األوزاعي إمام في : ة فقالمالك واألوزاعي وابن عيين سئل عن رأيه في اإلمام وقد

 ".إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، ومالك إمام فيهما بإمام في الحديث، وسفيان 

وتقريراته التي تثبت األحكام أقواله صلى هللا عليه وسلم، وأفعاله : السنة عند األصوليين-

 .وتقررها

سنة عند بوعلى هذا التعريف، فالحديث الذي ال يثبت حكما من األحكام الخمسة ليس 

قول من لتفت إلى األصوليين، فالسنة حسب تعريف األصوليين ليست إال تشريعية، فال ي

 .ليينيعية وهو يقصد بها سنة األصو ادعى أن السنة تنقسم إلى تشريعية وغير تشر 

لكننا نالحظ نتيجة الممارسة والتتبع أن لفظ السنة أكثر ما يستعمل عند علماء : يقول عتر

من قول أو فعل أو -ف إلى النبي صلى هللا عليه وسلمما أضي:" ل الفقه ويعرفونها بأنهاأصو 

وذلك ( الوصف)وال يذكرون فيها -صلى هللا عليه وسلم–تقرير فيجعلونها خاصة بالنبي 



، والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير منه صلى هللا بحثون فيها كمصدر للتشريعألنهم ي

 ".عليه وسلم

 .رض والواجبمن غير الف صلى هللا عليه وسلم ما ثبت عن النبي: السنة عند الفقهاء-

ولكن يالم على تركه كصالة " يثاب فاعله، وال يعاقب تاركهما :" تطلق السنة عندهم على

 .الركعتين بعد صالة المغرب سنة

 "عة كقولهم طالق السنة كذا وطالق البدعة كذاا يستعملها الفقهاء في مقابل البدوأحيان

في مقابل الخوارج " أهل السنة والجماعة:" والسنة في اصطالح المتكلمين مقابل البدعة كقوله

 .والفسادة والقدرية وغيرها من فرق الضالل عتزلة والشيعة والمرجئوالم

 :أهم علوم السنة

حسن الفهم للسنة النبوية وإدراك معانيها، ومعرفة مقاصدها البد من معرفة جيدة بعلومها، ل

 :يلي التي نعرف بأهمها فيما

الذي يبحث في أصول وقواعد يتوصل بها إلى معرفة الصحيح : علم مصطلح الحديث-1

عرفة معنى الراوية وشروطها والحسن والضعيف وأنواع كل منه، وما يتصل بذلك من م

 .وأقسامها

وقد ألف في هذا العلم على مر العصور واألزمان الكثير من الكتب المفيدة ومن 

ت ) للحافظ ابن الصالح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري " علوم الحديث :" أهمها وأجلها



بن الصالح عد هذا الكتاب من أهم كتب علم مصطلح الحديث وأشهرها ذكر فيه اوي(هـ346

: قال عنه الحافظ ابن حجر( 16-19-11)نوعا من أنواع علوم الحديث أنظر جدول ( 36)

مزي ، ومعرفة علوم مهر للر مثل كتاب المحدث الفاصل " اجتمع في كتابه ما تفرق في غيره"

 .للقاضي عياضاإللماع حاكم والكفاية للخطيب و الحديث لل

التابعين وأتباعهم والثقات الرواة من الصحابة و الذي يعين على معرفة : علم الرجال-2

دان، والمبهمين والمهملين كذلك يعين هذا العلم على اء والمختلطين والمدلسين و الوحوالضعف

معرفة الرواة من السابق والالحق واإلخوة واألخوات، كما يبحث هذا العلم أيضا في تواريخ 

يبحث في المتفق  بهم وأنسابهم وكناهم، وكذلكهم ووفياتهم و أسمائهم وألقايدالرواة من موال

في معاني  التفقه"ذا العلم قال ابن المديني من أسمائهم، وفي أهمية ه والمفترق والمتشابه

الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، ومعظم مباحث هذا العلم تذكر عموما 

ك نهض بعض العلماء لكن باختصار شديد لذل"علم مصطلح الحديث "ضمن مباحث وكتب 

المعاصرين ألفراد تلك المباحث في كتب مستقلة، ووسعوا في تعريفها مع األمثلة والشواهد، 

 .وهاهي بعض من تلك الكتب المفيدة

ماهر منصور عبد الرزاق يشتمل هذا الكتاب على أهم /د: ال الروايةالهداية في تمييز رج

 .اللفظ ووضوح المعنى مباحث هذا العلم، ويتميز بسهولة العبارة ودقة

ال نشأته وتطوره من القرن األول إلى نهاية القرن التاسع للدكتور دمحم مطر وعلم الرج

 .الزهراني وهو كتاب جيد نافع، لكنه يخلو من بعض المباحث المهمة في هذا العلم، وغيرهما



قهم بتعابير ويتعلق ببيان مرتبة الرواة من حيث تضعيفهم أو توثي: والتعديل علم الجرح-3

للراوي الذي جمع بين صفتي " ثقة: "فنية، وألفاظ مخصوصة متعارف عليها عند العلماء مثل

للراوي الذي تعمد الكذب في حديث رسول هللا صلى هللا عليه " كذاب"و" الضبط"و " العدالة"

كبيرة في ، ونحوها من األلفاظ الكثيرة التي فيها دقة الصياغة وتحديد الداللة ولها أهمية وسلم

 .نقد إسناد الحديث

، تعريفات هذا العلم، لكن دون االستيعاب "علم مصطلح الحديث"وتتضمن بعض الكتب في 

 :بجميعها أو أهم مباحثها لذلك أفردت كتب بالتأليف في تعريفه مثل

وهو أول كتاب ألف (: هـ1614ت )والتعديل لعبد الحي اللكنوي  الرفع والتكميل في الجرح-

علم، ويعد من أهم المراجع الجامعة فيه، لكنه لم يستوعب جميع مسائله، مع ذلك في هذا ال

 .ر وجودها في كتاب آخر غيرهثير من الفوائد الحديثية التي يندفهو حافل بك

 ثيحتوي هذا الكتاب على بحو :دمحم ضياء الرحمان األعظمي/د: والتعديل دراسات في الجرح

لف من أمهات كتب علوم الحديث والرجال، ورتبتها مفيدة في هذا العلم، استخلصها المؤ 

 .ترتيبا جديدا، وغيرهما

الذي يشرح األلفاظ الغامضة الواردة في متن الحديث، وقد صنفت  :علم غريب الحديث-4

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الجزري : في ذلك كتب كثيرة ومن أشهرها

 (.ه313)



ا متعارض، فيزيل هالذي يبحث في األحاديث التي ظاهر  :لحديث ومشكلهل علم مختلف-5

ا، كما يبحث هذا العلم في األحاديث التي يشكل فهمها أو تصورها، تعارضها، أو يوفق بينه

تأويل "فيدفع هذا العلم إشكالها ويوضح حقيقتها، ومن أحسن الكتب التي ألفت في هذا العلم، 

 (هـ691ت) اوي للطح" اآلثارمشكل "و( هـ973)تيبة مختلف الحديث البن ق

هللا  دأسامة بن عب/د" الفقهاءحديث بين المحدثين واأًلصوليين و مختلف ال" وعند المعاصرين

 .نافذ حسين حماد/والمحدثين د مختلف الحديث بين الفقهاء"و.الخياط

منسوخ في األحاديث النبوية، الذي يبحث في الناسخ وال: علم ناسخ الحديث ومنسوخه-6

، ومن مل بالناسخ ونترك العمل بالمنسوخهو منسوخ منها لنع اهو ناسخ منها ومام فيبين

 (.هـ684ت )، للحازمي ر في الناسخ والمنسوخ، من اآلثارالمؤلفات االعتبا

الذي يبحث فيما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه، : علم أسباب ورود الحديث-7

البيان "القرآن ومن أوسع وأنفع الكتب في ذلك ومنزلته من السنة كمنزلة أسباب النزول من 

ومن ( ه1191ت )البن حمزة الدمشقي " الشريف والتعريف في أسباب ورود الحديث

أسعد حليمي األسعد، وأسباب ورود "/علم أسباب ورود الحديث :"الدراسات المعاصرة

 .دمحم عصري زين العابدين/ د" الحديث، ضوابط ومعالم 

ح عملهم ن أن يلم بها الدارسون للسنة ليصسنة النبوية التي يستحسهذه بعض أهم علوم ال

 .واالحتجاج بها



 التعريف بعلم الحديث: 2المحاضرة 

 :لغة واصطالحا "الحديث"و" العلم"تعريف كلمتي 

دراك الكليات عن دليل، لق إل، والفرق بينه وبين المعرفة أن العلم يطهو اإلدراك :العلم لغة

 ."الجزئياتوالمعرفة إلدراك 

:" خبر فقد جاء في القاموسحقيقة في الأيضا ضد القديم، ويستعمل في اللغة  :الحديث لغة

 "والخبر الجديد: الحديث

من قول أو فعل أو صلى هللا عليه وسلم الحديث هو ما أضيف إلى النبي  :وفي االصطالح

 ".لقيلقي أو خ  تقرير أو وصف خ  

يف الحديث الموقوف، وهو ما أضيف، أي وعلى هذا التعريف ال يدخل في التعر 

اني والطيبي ومن ي ما أضيف للتابعي وهو مذهب الكرمنسب إلى الصحابي وال المقطوع أ

 وافقهما

 .ر أيضاي الداللة بين الحديث والخبلكن الجمهور ذهبوا إلى أنهما من الحديث، وسووا ف

فال فرق إذن عند الجمهور بين  "الفن مرادف للحديث الخبر عند العلماء: قال ابن حجر

 .الحديث والخبر



صلى هللا عليه  ما أضيف إلى النبي : "التعريف المختار للحديث هو: قال نور الدين عتر

من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو أضيف إلى الصحابي أو  وسلم

 .التابعي وهو ما نلحظه في استعماالت األئمة في كتبهم

 إدراك الحديث: لغويا أو في اللغة كمركب" م الحديثعل"معنى  

 .عرف بأقسامه: في االصطالح" علم الحديث" معنى

 يطلقونهلكنه أي علم الحديث استعمل عند العلماء كاصطالح : قال نور الدين عتر

 أحدهما، علم الحديث رواية أو علم رواية الحديث: ينبإطالق

 .دراية الحديثعلم الحديث دراية أو علم : والثاني

، هو الفن الذي يبحث في كل ما يتعلق بعلوم رواية بادي أنهآ عرفه دمحم أبو الليث الخير

رواية الحديث وما يتعلق بها، وجمعه وتدوينه في : ديث ودرايته، من قواعد وأصول مثلالح

الكتب وأنواعها، وبيان مناهج المحدثين لتصحيح الحديث وتضعيفه، ومناهجهم في جرح 

واة وتعديلهم، وغريب الحديث، وناسخ الحديث ومنسوخه، ومختلف الحديث ومشكله، الر 

وأسباب ورود الحديث، والبعد الزماني والمكاني في الحديث، وغير ذلك من العلوم التي لها 

 .، أو بعلم درايته"عالقة بعلم رواية الحديث

 :وجه تسميته بالجمع دون اإلفراد



ين يسمون ثألن المحد( علم الحديث)دون اإلفراد ( لحديثعلوم ا)سمي هذا العلم بالجمع 

 .(علوما)المسائل الحديثية المتعلقة بالسند أو المتن أو الرجال 

مصطلح الحديث، وأصول الحديث، وعلم الحديث : ومن أسمائه األخرى : أسماء أخرى له

نه استعمل منذ اصطالح تأخر نسبيا، يبدو أ" علوم الحديث"رواية ودراية، وتسمية هذا العلم 

المستدرك على "القرن الرابع الهجري، فأول من استعمله اإلمام أبو عبد هللا الحاكم صاحب 

ول من قسم علوم الحديث إلى وأ" ثمعرفة علوم الحدي"في كتابه ( هـ416ت " )الصحيحين

ت )علم الرواية وعلم الدراية هو ابن األكفاني دمحم بن إبراهيم بن ساعد األنصاري : قسمين

 .(هـ742

 :حد علم الحديث

 المنع: الحد لغة

ما يميز الشيء عما عداه حتى ال يحدث اختالط قال ابن جماعة عز  :اصطالحاوالحد 

 "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن" حد علم الحديث : الدين

" معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي :" له أن يقال أولى التعاريف: وقال ابن حجر

 ..."القواعد : فقلت" معرفة"وإن شئت حذفت لفظ 

: فحد علم الحديث عند ابن جماعة عناصره ثالثة: والتعريفان متطابقان تمام االنطباق

 .القوانين، السند، المتن



ي والقوانين جمع قانون وهو القواعد، الراوي، المرو : والحد عن ابن حجر عناصره ثالثة

 .القاعدة

 .وبهذا ترى تطابق الحد عن ابن جماعة وابن حجر

علم الحديث رواية وعلم : ينقسم هذا العلم عند أهل االختصاص إلى قسمين رئيسيين: أقسامه

 .الحديث دراية

 "إرشاد القاصد إلى أسن المطالب" قال ابن األكفاني في كتاب 

علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأفعاله : "ةعلم الحديث الخاص بالرواي

 "وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها

لكن اعترض على التعريف بأنه غير جامع، أي أنه ال يشمل كل :" قال نور الدين عتر

مذهب القائلين بأن الحديث يشمل  ريراته، وصفاته، كما أنه لم يراعالمعرف، ألنه لم يذكر تق

 .ا أضيف للصحابي أو التابعيم

لى أقوال النبي صلى هللا عهو علم يشتمل :" فالمختار أن نقول في تعريف علم الحديث رواية

التعريف ونزيد في "أفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها و  عليه وسلم

 .الذي عليه األكثرإن أريد مراعاة المذهب المشار إليه : (أو الصحابي أو التابعي)

هو علم بقواعد يعرف بما حال الراوي :" أما دمحم أبو الليث فاختار لتعريف علم الحديث رواية

 .فكما سبق فهذا حد علم الحديث عموما وليس قسما من اقسامه" والمروي 



 :شرح تعريف ابن األكفاني

 أي تبليغها(: نقل)قوله 

من غير انقطاع بأن صلى هللا عليه وسلم بي أي إسنادها إلى الن(: بالسماع المتصل)قوله

 .شيخه الذي سمع منه وأخذ( تلميذ) يذكر كل راو

 أي حفظها وإتقانها(: ضبطها)وقوله 

 أي كتابتها وتقويمها(: تحرير ألفاظها)وقوله 

 :علم الحديث الخاص بالدراية-2

كامها، وحال الرواة أنواعها وأحرف منه حقيقة الرواية، وشروطها و علم يع: "قال ابن األكفاني

 "وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها

( علوم الحديث)أو ( أصول الحديث)يطلق عليه العلماء اسم : علم الحديث الخاص بالدراية

علم الحديث يراد  كما وقع في ألفته العراقي( لحديثعلم ا)، أو باإلفراد (مصطلح الحديث)أو 

 .ةبه عند االطالق هو علم الحديث دراي

وعليه سنعود إلى ما سبق تعريف حد علم الحديث عند ابن جماعة وابن حجر فيكون 

م الحديث علم بقوانين يعرف عل"تعريف علم الحديث الخاص بالدراية عند ابن جماعة، هو 

 ."وال السند والمتنبها أح



د المعرفة بحال الراوي والمروي معرفة القواع"أولى التعاريف له أن يقال :" وعند ابن حجر قال

 " 

 :شرح تعريف ابن األكفاني

يفصل اإلمام السيوطي في التدريب ما قاله ابن األكفاني في تعريف علم الحديث دراية بأنه 

 .علم يعرف منه

فحقيقة الرواية، نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من :" قال السيوطي: حقيقة الرواية-1

 "ار وغير ذلكعزي إليه بتحديث وإخب

وي بنوع من أنواع التحمل ر يها لما ياو وشروطها، تحمل ر :" طيقال السيو : وشروط الرواية-9

 .من سماع، أو عرض أو إجازة أو نحوها

 تصال واالنقطاع ونحوهما، اال: وأنواعها: "قال: وأنواع الرواية-6

 "القبول والرد: وأحكامها:" قال: وأحكام الرواية-4

 ".العدالة والجرح وشروطهم في التحمل وفي األداء: ال الرواة وح:" قال: ال الرواة وح-6

زاء م واألجالمصنفات من المسانيد والمعاج: اتصناف المرويوأ:" قال: وأصناف المرويات-3

 .وغيرها، أحاديث وآثار وغيرها

 "وهو معرفة اصطالح أهلها: وما يتعلق بها



 :وايةالعالقة بين علم الحديث دراية وعلم الحديث ر 

 :يل السيوطي يتبينمن تعريف ابن األكفاني وتفص

 .أن هناك منهجا يتبع في كيفية رواية ونقل علم الحديث رواية-1

 .هذا المنهاج يسمى علم الحديث دراية-9

، يراد به علم الحديث برواية أو دراية عند اإلطالق غير مقيد" علم الحديث"المراد بـ : خالصة

يث أو علم أصول الحديث أو علم أصول رواية الحديث فهي دراية أو علم مصطلح الحد

 "وال السند والمتنعلم بقوانين يعرف بها أح: "ن قول ابن جماعةم مترادفة كما هو ظاهر

 "وموضوعه السند والمتن: "ةجماعقال ابن 

 المتن: الثاني، و السند: األول: على أساسيننستنتج أن موضوع علم الحديث يقوم 

فالن سن أي : عتمد عليه من حائط أو غيره فيقالهو ما يستند إليه أو ي: السند لغة تعريف

 .معتمد

 هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن: اصطالحا

أو هو ..سلة الرجال الموصلة إليه أي بسل" اإلخبار عن طريق المتن:" وبهذا يكون السند هو

 ".عبارة عن الرواة الذين رووا المتن



المحدثين في تصحيح الحديث  أن الرواة حيث أنهم عمدة:" لمعنى اللغوي هيلمناسبة بين اوا

ه لذلك سمي مجموعهم سندا، أو حتى المحدثين يستندون في الحكم على الحديث وتضعيف

 ."إلى الرواة وأحوالهم لذلك سمي مجموعهم سندا

 تن كل شيء ما ظهر منه م :تعريف المتن لغة

 .هو ما انتهى إليه غاية السند من الكالم: ماعةقال ابن ج: تعريف المتن اصطالحا

 .سندهب( المتن)أن المسند أظهر الحديث : والمناسبة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي هي

 ما ارتفع وصلب: المتن ما ارتفع من األرض واستوى، وقيل: وفي اللغة أيضا

 فالمسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله

 .إذا هو السند والمتن من حيث القبول والرد موضوع علم الحديث: خالصة

من التحريف والتبديل كونه  صلى هللا عليه وسلم وغايته هي صيانة حديث رسول هللا

 .المصدر الثاني للتشريع في اإلسالم

 .مرحلة الثانية ، الأنظر الجدول المرحلة األولى: لمصنفات في علوم الحديثأشهر ا

أي معرفة " وغايته معرفة الصحيح من غيره:" قال ابن جماعة:" دراسة علم الحديث غاية

 .المقبول والمردود

 (الثمرة)الحد، الموضوع، الفائدة : المبادئ الثالثة لعلم الحديث وهي وهذه هي



 التعريف بأهم األلفاظ التي تدور على ألسنة أهل هذا العلم: 3المحاضرة 

 :توطئة

مصطلحات أساسية يجب على كل طالب لذلك العلم قبل الغوص  لكل علم من العلوم

، ومن تلك المصطلحات األساسية األولية قة والوقوف على قواعده أن يعرفهافي مسائله الدقي

، السند العالي، السند النازل، نة، الحديث، الخبر، األثر، السندالس: لعلم الحديث نجد

د، المحدث، ند، المسن، الشاهد، المتن، المسبعتا، الماالعتبار، الطريق، الوجه اإلسناد،

 .، تابع التابعيأمير المؤمنين في الحديث الصحابي، التابعيالحافظ، الحجة، الحاكم، 

 هاسبق الكالم عن: السنة-1

، قليله نى الخبرضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضا بمع وهو الجديد: الحديث لغة-2

 .، وجمعه أحاديثوكثيره

أو فعل أو : من قولصلى هللا عليه وسلم  ما أضيف إلى رسول هللا"وهو : اصطالحا الحديث

 ."ة أو بعدهاثتقرير، أو صفة خلقية، أو صفة خلقية، سواء ما كان قبل البع

مضافا إليه فيخرج بذلك صلى هللا عليه وسلم  النبي وهو كل ما تلفظ به: الحديث القولي

 ى وبالغ رسول هللاالقرآن الكريم ألنه كالم هللا تعال



ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث : المصطلح التطبيقي للحديث القولي مثل 

إنما األعمال :" صلى هللا عليه وسلم  رضي هللا عنه، قال قال رسول هللاعمر بن الخطاب 

 .الحديث ..."بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى 

وتطبيقه العملي لوحي هللا -هللا عليه وسلمصلى –وهو عبارة عن سلوكه : الحديث الفعلي

 .تعالى المنزل عليه

رضي هللا –مثل ما أخرجه البخاري من حديث عائشة : االصطالح التطبيقي للحديث فعال

 .اة ل الغدقب أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ال يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين" عنها 

أو من قول وهو ما صدر عن بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم : التقريري  الحديث

 .بسكوت منه وعدم إنكار وإما بموافقة وإظهار استحسان–فعل وأقره صلى هللا عليه وسلم 

مثل ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال قال : ي المصطلح التطبيقي للحديث التقرير 

ال يصلين أحد العصر إال في بني "ا لما رجع من األحزاب النبي صلى هللا عليه وسلم لن

يها، وقال ال نصلي حتى نأت: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم"قريظة 

نا ذلك، فذكر ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فلم يعنف واحدا بعضهم بل نصلي، لم يرد م

 "منهم

القصة أن بعض الصحابة حملوا  ما وقع فيل وحاص:" قال الحافظ ابن حجر في الفتح

 .النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت



والبعض اآلخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث واالستعجال واإلسراع 

 ".إلى بني قريظة

فالفريق األول الذي فهم من النهي أنه على حقيقته لم يصلوا العصر إال في بني قريظة، 

 .هناك حتى خرج وقتها وأخروها إلى

ها يقة وأن المقصود منه اإلسراع صالوالفريق الثاني الذي فهم من النهي أنه ليس على حق

 .في وقتها

ولم يعرف النبي صلى هللا عليه وسلم واحدا منهم ولم ينكر عليه، كان ذلك منه إقرارا بصواب 

 .ا، وصار ذلك سنة تقريرية عنهمصنيعه

 يتصل بخلقه وخلقه وهو كل ما: الحديث الوصفي

 :المصطلح التطبيقي للحديث الوصفي

يذكر أحد الصحابة صلى هللا عليه وسلم صفاته الخلقية كقول انس  :الصفات الخلقية: أوال

ليس : ربعة من القومصلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا" -رضي هللا عنه–بن مالك 

وال آدم، ليس بجعد قطط، وال سبط  بالطويل، وال بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق،

 ، رواه البخاري "رجل

مشرب  ضأبي)هر اللون هو األبيض المستنير وهي أحسن األوالن أز : قوله: قال النووي 

 (بالحمرة



شعره ليس شديد التدوير بأن : الشديد البياض، آدم، الشديد السمرة، جعد قطط: أبيض أمهق

خبر : لال، بل كان بينهما أي كان جعدا، رجشديد االسترس: ر وال يسترسل، سبطال يتكس

 .لبمبتدأ محذوف تقديره هو رج

خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس، كان ما أ :الصفات الخلقية: ثانيا

أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

 .جبريل

 نبأه:ألخبار وخبره بكذا وأخبرهالنبأ، وجمعه ا: الخبر لغة-3

 :فيه ثالثة أقوالنبأه :الخبر اصطالحا

 بين الحديث والخبر  ا واحد أي ال فرق عند الجمهورممرادف الحديث أي معناه: الخبر

، فالحديث ماجاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم والخبر ماجاء عن مغاير للحديث: الخبر

 .(محدث"، ولمن يشتغل بالحديث "أخباري "يخ ل لمن يشتغل بالتار قيغيره، ومن هنا 

أي أن الحديث خاص بما جاء عن رسول هللا والخبر ما جاء عن : هو أعم من الحديث

كل حديث خبر : الرسول صلى هللا عليه وسلم وعن غيره فبينهما عموم وخصوص مطلق أي

 ."وليس كل خبر حديثا

والتدليل " أن كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا:" الحافظ ابن حجر القول الثالث ورجح

 " وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل:" قوله



بالخبر بدال من " النزهة"وفي شرحها " النخبة"أي أنه سيعبر في : "هنا"فالمقصود بكلمة 

 .الحديث واألثر

 واألثر الخبروجمعه آثار، : هو البقية من الشيء: األثر لغة-4

 فيه أيضا ثالثة أقوال، وقيل فيه قوالن: واصطالحا

وبيان مشكل " شرح معاني اآلثار"اوي كتابيه سمي الطحهو مرادف للحديث وعليه 

جاء في مقدمة صحيح اإلمام مسلم تسمية األحاديث باآلثار، والمقصود  وكذلك" اآلثار

الفكر في مصطلح  نخبة"كتابه اصطالحا وسمي ابن حجر بمرادف أي أن معناهما واحد 

 "أهل األثر

فاألثر هو أقوال غير النبي صلى هللا عليه وسلم من الصحابة : هو مغاير للحديث

والتابعين وأفعالهم وتقريراتهم وصفاتهم، والحديث هو أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته، 

 .يراتوخصه فقهاء خراسان بما روي عن الصحابة من أقوال وأفعال وتقر 

فالحديث خاص بالنبي صلى هللا عليه وسلم، واألثر يشمل ما جاء : األثر أعم من الحديث

أي )ك كل حديث أثر وليس العكس عن النبي وعن غيره من الصحابة والتابعين، وعلى ذل

 .(كل أثر حديثا ليس 

أما نور الدين . للموقوف والمقطوعأن األثر : كما قال ابن حجر: والمختار الشائع

تطلق عند المحدثين بمعنى واحد الحديث، الخبر واألثر : هذه العبارات الثالثة: "تر فقالع



قوال أو فعال أو تقريرا أو صفة خلقية أو  صلى هللا عليه وسلم ما أضيف إلى النبي:" هو

غير أن من المعاصرين من أجاز إطالق األثر . إلى الصحابي أو التابعي خلقية أو أضيف

عن  وهو األثر المشهور:" التقييد مستدال بما جاء في مقدمة اإلمام مسلمط على الحديث بشر 

 .، ولكن قيده بالنبي صلى هللا عليه وسلموفي األثر: يقل فلم رسول هللا 

ند أي فالن س: تمد عليه من حائط أو غيره، ويقالهو ما يسند إليه أو يع: السند لغة-4

 معتمد

هو اإلخبار عن طريق المتن واألولى أنه الطريق الموصل إلى المتن وهو عبارة  :اصطالحا

 .عن الرواة الذين رووا المتن

المحدثين في  أن الرواة حيث إنهم عمدة: والمناسبة بين المعنى اللغوي واالصطالحي هي

ه لذلك سمي مجموعهم سندا، أو حيث إن المحدثين يستندون في تصحيح الحديث وتضعيف

 .كم على الحديث إلى الرواة وأحوالهم لذلك سمي مجموعهم سنداالح

 السند تقدم: السند العالي-5

 ضد السفل اسم فاعل من العلو العلو :أما العالي

 هو السند الذي قل عدد رجاله بالنسبة على سند آخر يرد به الحديث نفسه: اصطالحا

 (السافل) السند النازل-6

 ول وهو ضد العلواسم فاعل من السفل والنز : لغة



 .هو السند الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به الحديث نفسه: اصطالحا

 إضافة الشيء إلى الشيء :اإلسناد لغة-7

 له معنيان: اإلسناد اصطالحا

يقول ابن  لة إلى المتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند، وبهسلسلة الرجال الموصهو 

 ".المحدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد: "جماعة

سناد نسبة فعلى المعنى األول يطلق اإل ،عزو(: رفع)رادف كلمة يقائله  لحديث إلىهو رفع ا

سناد على نسبة الحديث إلى راويه د ويراد به الرواة وعلى المعنى الثاني يطلق اإلنعلى الس

 .هريرة، أسنده إلى ابن عمر وهكذا فيقال أسند الحديث إلى أبي

 .متن كل شيء، ماظهر منه: المتن لغة-8

 ما اشتد وقوي : معانيه أيضا ومن

 المتن من األرض ما صلب وارتفع: ومن معانيه أيضا

 كأن المسند أظهر الحديث بسنده: فعلى المعنى األول

 وبدونه ضعيفذكر السند ألن ما ينتمي إليه السند قوي ب: يفعلى المعنى الثان

 أنه صلب بالسند وإال فهو مفتت: وعلى المعنى الثالث

 وقد تقدم " اإلسناد"اسم فاعل من  ولغة ه: المسند-9



هو لقب يطلق على من يروي األحاديث بسنده سواء أكان عنده علم بمعانيها أم : اصطالحا

 .ليس له إال مجرد الرواية وهو أدنى درجة في ألقاب المحدثين

 اسم مفعول من اإلسناد وقد تقدم معناه : لغة المسند-11

 يستعمل في ثالث معان: اصطالحا

المسند هو الكتاب الذي جمعت فيه األحاديث على أسماء الصحابة كل على حدة، : األول

 .يرها كثيري ومسند اإلمام أحمد وغيدي، والمسند للطيالسمثل المسند للحم

 .صلى هللا عليه وسلمالمسند هو الحديث المتصل المرفوع إلى النبي  :الثاني

وعلى هذا المعنى سمي اإلمام البخاري ومسلم " جاء الحديث مسندا : "كقول المحدثين

أي أن أحاديثهما مسندة، أي لها أسانيد، ومرتبة على األبواب " صحيحهما الجامع، المسند

 .أبي عوانةسند كس األولى وغيرها كثير مثل مالفقهية ع

ث يطلق المسند على تأليف في أسانيد األحاديث، بمعنى ذكر األسانيد ألحادي: الثالث

ي ألن ، والمسند الفردوس للديلم"للقضاعي الشهابذكرت بدونها، مثل كتاب مسند ( متون )

تقل ال، ثم ذكر لها أسانيد في كتاب مسالكتابين ألفا فجمعت فيهما األحاديث بدون أسانيدها أو 

 .وسميا بالمسند

 "وري من طريق الث" ومنه قول المحدثين: الطريق

 .باألرجل، أي يضرب وهو في اللغة، السبيل الذي يطرق : والطريق مفرد والجمع طرق 



 ( معجم)أسانيد متعددة لحديث واحد : والطرق في االصطالح

 العضو المعروف: الجارحة أي: لغة الوجه

 بمعنى السند، واستعماله عند الترمذي كثير :اصطالحا

 .من هذا السند: ، أي"ال نعرفه إال من هذا الوجه حديث غريب: منه قوله

 .هو النظر في األمر ليعرف به أمر آخر يتعلق به: االعتبار لغة

رد ث وأسانيدها، ليعرفوا من هذا السبر هل تفالنظر في طرق الحدي: اصطالحااالعتبار  

أتى يال ؟ فاالعتبار أن  الحديث أو شاركه غيره، وهل ذلك الراوي معروف أو الراوي بذلك

المحدث إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة سبر طرق الحديث ليعرف 

؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد ال هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أو

وهكذا إلى آخر السند وتلك المتابعة وإذا لم توجد هذه . شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه

 .المتابعة ينظر هل ورد حديث آخر بمعناه فإذا ورد حديث آخر معناه فهو الشاهد

 .فاالعتبار هو وسيلة لمعرفة المتابعة والشاهد

سيرين عن أبي هريرة عن أن يروي حماد مثال حديثا ال يتابع عليه عن أيوب عن ابن : مثاله

وجد فغير ، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن لم يصلى هللا عليه وسلمالنبي 

أبي هريرة عن النبي، فأي ذلك وجد  ، فإن لم يوجد فصحابي غيرابن سيرين عن أبي هريرة

 .أن له أصال يرجع إليه، وإال فال علم



 .معناها الموافقة من تابع أي واقف، فالمتابعة :المتابعة

هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، فإذا كانت هذه المشاركة قد  :أما اصطالحا

أثناء السند ا حصلت له المشاركة في أول اإلسناد فهي متابعة تامة، وإذحصلت للراوي من 

 .ةتسمى المتابعة القاصر 

أو بمعناه، فحديث كل  بي متن حديث رواه صحابي آخر بلفظههو أن يروي صحا: الشاهد

 .صحابي شاهد لحديث صحابي آخر ويجمع على الشواهد، وإن لم يكن فهو الفرد

ل طبقة أكثر مروياتها، يث هو حافظ الحديث الذي يعرف في كفي مصطلح الحد: الحافظ

ويحصل له مع هذا معرفة تامة بطبقات الشيوخ وما يتعلق بهم ليتسنى له مزيد من اإلتقان 

بقة بعد طبقة بحيث يكون ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه ط إن توسع فيوالمعرفة، ف

 .ما يعرفه عن كل طبقة أكثر مما يجهله

 ا بجميع األحاديث حتى ال يفوته منها إال القليل هو من أحاط علم :الحاكم

 .هو المحدث الذي أحاط بثالثمائة ألف حديث: الحجة

أتم وأعلم درجة في ألقاب المحدثين التي لم يظفر بها إال األئمة االثبات من : أمير المؤمنين

بن حمد أهل الرسوخ في الحديث الذين يرجع إليهم في شأنه وممن حاز هذا اللقب لإلمام أ

 .ي وغيرهمحنبل واإلمام البخاري والدارقطن



فيه صفات  أرفع من المسند وهو لقب يطلق على من اشتغل بالحديث وآحرز: المحدث

 .هاو ذكر 

واطلع  دراية وجمع رواة من اشتغل بالحديث رواية و " بأنه ( 764ت )فعرفه ابن سيد الناس 

، واشتهر فيه حتى عرف فيه خطة، وتميز في ذلك ثير من الرواة والروايات في عصرهعلى ك

 .ضبطه

سواء أكانت " الصاحب"وهي المرافقة، وكذلك " الصحبة" مشتق من الصحابي لغة 

 .المصاحبة كثيرة أم قليلة

ح ما وقفت عليه من ذلك، أن الصحابي من لقي النبي صلى أصو : قال ابن حجر :اصطالحا

ومات على اإلسالم فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو  هللا عليه وسلم مؤمنا به،

ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤيته ولم يجالسه  ت، ومن روى عنه أو لم يرو،قصر 

 .ومن لم يره لعارض كالعمي، وهذا هو رأي الجمهور

قبض عن مائة ألف وأربعة -صلى هللا عليه وسلم–إن رسول هللا :" أما عددهم فقال أبو زرعة

عشر ألفا، وقد انقرض عصرهم بوفاة آخرهم أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي عام مائة 

 .على األرجح

 -رضي هللا عنهم–تبعا للسبق في اإلسالم والهجرة وحضور المشاهد جعلوهم : أما طبقاتهم

 :اثنتا عشرة طبقة وهي



 لمن آمن بمكة كالعشرة المبشرين بالجنة، وخديجة وبالل باإلسالم السابقون  :األولى

 أصحاب دار الندوة الذين أسلموا بعد إسالم عمر :الثانية

من هاجر إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، وكانوا أحد عشر رجل وأربع : الثالثة 

 نسوة

 من األنصار 19أهل العقبة األولى وفيهم :الرابعة

أهل العقبة الثانية الذين أسلموا بعد عام العقبة األولى، وكانوا سبعين من : الخامسة 

 األنصار ومعهم امرأتان

ا إلى المدينة والنبي صلى هللا عليه وسلم في قباء قبل أن المهاجرون الذين وصلو :السادسة

 ر كانت عدتهم بضعة وثالث مائة رجلأهل بد: يدخل المدينة السابعة

 .من هاجر بين بدر والحديبية:الثامنة

 ت الشجرة بالحديبية بيعة الرضوان،الذين بايعوا تح: التاسعة 

 المهاجرون قبل فتح مكة وبعد الحديبية:العاشرة

 .الذين أسلموا في فتح مكة وهم يزيدون على األلف: حادية عشرةال 

 .الصبيان الذين رأو النبي يوم الفتح وحجة الوداع: الثانية عشرة

 (التابعون )بمعنى مشى خلفه وجمعه " تبعه"اسم فاعل من : التابعي لغة



: لوقيلة إسالمه، ومات على اإلسالم، من لقي واحدا من الصحابة فأكثر في حا :اصطالحا

 .هو من صحب الصحابي

 .صحابيا كان من التابعين (لقي)الحصر، ألن كل من رأى يفوق : عددهم

، جعلهم الحاكم خمس عشرة طبقة، وقد اتفق أئمة اإلسالم، على أن آخر والتابعون طبقات

 .عصر التابعين هو حدود سنة خمسين ومائة من الهجرة وحديثه يسمى المقطوع

ي واحدا من التابعين فأكثر في حالة إسالمه، جمعه أتباع التابعين، وهو من لق :تابع التابعي

 .ومات عليه وحديثه أي تابع التابعي يسمى المقطوع

 ."ومن دون التابعي فيه مثله:" قال ابن حجر

 من أتباع التابعين فمن بعدهم ( ومن دون التابعي)

 في التسمية: أي: (فيه)

 .لى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعامثل ما ينتهي إ: أي: (مثله)



 حجية السنة النبوية: المحاضرة الرابعة

 :تمهيد

أجمع علماء األمة اإلسالمية على القول باالحتجاج بالسنة، إنها كالقرآن الكريم في 

وتحريم الحرام، وأكدوا وجوب األخذ بالسنة واالحتجاج بها كوجوب األخذ  الحالل تحليل

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا :" مل به تماما لقوله تعالىبالقرآن واالحتجاج والع

صلى هللا عليه –، دلت اآلية على استقالل الرسول 62النساء " الرسول وأولي األمر منكم

" هللا"دون عطفه على  صلى هللا عليه وسلم مع الرسول" أطيعوا"لمة تكرار ك بالتشريع-وسلم

" الرسول "على " أولوا األمر"في اآلية، ولما كانت طاعة أولي األمر غير مستقلة عطف، 

 "كما ذكر المفسرون 

 .أدلة حجية السنة من القرآن الكريم واألحاديث النبوية والعقل

 من القرآن الكريم: أوال

يم فيه آيات كثيرة تدل على حجية السنة النبوية وأنها المصدر الثاني إن القرآن الكر 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا ":لفي التشريع اإلسالمي، ومن هذه اآليات قول هللا عزوج

 62سورة النساء "وأطيعوا الرسول



 69آل عمران " فإن هللا ال يحب الكافرين اقل أطيعوا هللا والرسول فإن تولو :" وقوله تعالى

، وغير ذلك من اآليات 169آل عمران " وأطيعوا هللا والرسول لعلكم ترحمون :" وقوله عزوجل

 -صلى هللا عليه وسلم– هأمر هللا عزوجل فيها عباده بطاعته مقرنا معه بطاعة رسول

 .فطاعة هللا بالرجوع إلى كتابه، وطاعة الرسول بالرجوع إلى سنته

 أدلة حجية السنة من األحاديث النبوية: ثانيا

 :هناك أحاديث كثيرة تصرح بحجية السنة، منها

صلى هللا عليه –قال رسول هللا : قال-رضي هللا عنه–عدي كرب مارواه المقدام بن م-1

عليكم بهذا : أال إني أوتيت القرآن ومثله معه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول:" وسلم

 .فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموهالقرآن 

وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا، أال ال يحل لكم الحمار األهلي وال كل ذي ناب من 

وه، وله م أن يقر ، ومن نزل بقوم فعليهالسباع، وال لقطة معاهد إال أن يستغني عنها صاحبها

 ".قراه  أن يعقبهم بمثل

واستقاللها بتشريع بعض  صريح في إثبات حجية السنة-رضي هللا عنه-مقدامحديث الف 

صلى هللا –األحكام السيما فيما يتعلق بتنظيم اآلداب العامة وأبواب الحالل والحرام، لقوله 

 -عليه وسلم



السنة، ومثيلتها له في أنه : القرآن وبالمثل: المراد بالكتاب إني أوتيت الكتاب ومثله معه، إن"

، "وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا" يجب العمل بها كما أنه يجب العمل به، ولقوله أيضا

 :وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على عدة أمور، استقلت السنة ببيانها وهي

ل ذي تحريم لحم الحمار األهلي أي اإلنسي، أما الحمار الوحشي فهو حالل وتحريم لحم ك-

وتحريم لحم كل ذي مخلب من الغير "....الذئبالسباع أي سباع الوحوش كاألسد و  ناب من

 ..."والنسر يصطاد به كالصقر

، ين عهد بأمان وفي تجارة أو رسالةوتحريم لقطة المعاهد، وهو الكافر الذي بينه وبين المسلم

 .ميومثله الذ

اب الهامة التي كانت ال يستغني عنها ولزوم قرى الضيف أي إطعامه وإكرامه، وهذا من اآلد

 .في حياة أهل البادية قديما

مستقلة الثبوت بالسنة الكثير من األحكام -رحمه هللا–وألهمية هذا الموضوع ذكر ابن القيم 

 ."عنها رآن إن لم تكن أكثر منها، لم تنقصأحكام السنة التي ليست في الق:" وقال

به من أهل العلم على أن السنة  اعلم أنه قد اتفق من يعتد: السنة وقال الشوكاني في أبحاث

 ."المطهرة مستقلة بتشريع األحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحالل وتحريم الحرام



كما اشتمل الحديث الشريف على ذكر معجزة باهرة للنبي صلى هللا عليه وسلم وهي 

ن من إنكار بعض المتحللين من الدي: اإلخبار عما وقع من قبل أيامنا وفي أيامنا هذه

 .ة المطهرة واالعتماد عليهاالعمل بالسن: والخارجين عنه

أنه ال يجوز اإلعراض عن حديثه، : هذا الحديث في-وسلمصلى هللا عليه –وقد بين النبي 

وما أتاكم من الرسول فخذوه وما :" ألن المعرض عنه معرض عن القرآن، قال هللا تعالى

 ."نتهوانهاكم عنه فا

وبين أيضا أن ما حرمه صلى هللا عليه وسلم مما لم يذكر في القرآن كما حرمه هللا في 

إشارة : القرآن، وفي اقتصاره صلى هللا عليه وسلم على ذكر التحريم من غير ذكر التحليل

 .إلى أن األصل في األشياء اإلباحة إال ما خصه الدليل

إني :أنه قال-صلى هللا عليه وسلم–عن النبي -عنهرضي هللا –مارواه عبد هللا بن عباس -9

 ."كتاب هللا وسنه نبيه:قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا

تركت فيكم :" ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال-رضي هللا عنه–مارواه أبو هريرة -6

 .كتاب هللا وسنتي: شيئين، لن تضلوا بعدهما

نضر هللا :" هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى-رضي هللا عنه–مارواه ابن مسعود -4

 "مع منا شيئا، فبلغه كما سمع، فرب مبلغ، أوعى من سامعس امرأ

 كل هذه األحاديث وغيرها تدل على حجية السنة النبوية داللة قوية حيث ال مجال إلنكارها



 .دليل حجية السنة النبوية من العقل: ثالثا

، وإلى حجة، يرجع إليه في حياته-صلى هللا عليه وسلم–إن العقل يقول بأن الرسول 

بمثابة -صلى هللا عليه وسلم–ما دون من سننه في الكتب بعد وفاته، وذلك ألن الرسول 

الملكي يقبل دون أدنى المندوب  بيان ه، فكما أن  إلينا، كمندوب الملك إلى رعيتمندوب هللا

أيضا، وما سنة نبينا عليه الصالة والسالم، إال بيان لمراد  وب اإللهي شك كذلك يقبل المند

 .هللا تعالى

  



 شبهات حول السنة النبوية: المحاضرة الخامسة

 :تمهيد

ت هذه المكانة العظيمة تبوأو تعتبر السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي، 

الكريم واألحاديث النبوية الدالة على حجيتها وال ينكرها إال  من خالل األدلة الكثيرة من القرآن

 .جاحد

وممن اعترف بأهمية السنة النبوية في دين اإلسالم عدد من المستشرقين الكبار ممن اهتموا 

 .بالدراسات اإلسالمية منهم

 المصدر الثاني للقانون " القوانين اإلسالمية" فروي ديمومبين حيث قال في كتابهموريس جود

أو الحديث، يبدو أنه حتى يومنا هذا معين ال ينضب من المادة ( السنة)اإلسالمي وهو 

المسجلة لدراسة القانون، إنها تؤدي بالقارئ إلى جميع تفاصيل حياة دمحم، وتدخله إلى المعرفة 

 ".والفائدة في غاية اإلمتاع الوثيقة بحياة العرب في القرن السابع الميالدي، إنها وثائق

إن المثال الذي يجب : فيقول" اإلسالم في القرون الوسطى"وستاف جرونبوم في كتابه أما غ

، ومن حيث إن القرآن ال يورد التعليمات التفصيلية الالزمة لتطبيق  االقتداء به هو النبي

ه وعن أتباعه في أول التي صدرت عن والتصرفاتنصوصه كانت سنة النبي ، وهي األقوال 

 ."هذا الفراغ وتحوي البيان التفصيلي الالزمي تمأل عهد اإلسالم، هي الت



يعتبر دمحم المثال الذي يجب أن يحذو "، "ملعقيدة وع: اإلسالم" ريتون في كتابهق/وقال د

أرادوا أن يعرفوا جميع تفاصيل حياته حتى يتسنى  حذوه المؤمن، فالذين اعتنقوا اإلسالم بجد

 .لهم اتباعه

ل التفصيالت الكافية لتنظيمها في الدولة اإلسالمية الناشئة، فكان والقوانين في القرآن ال تتناو 

أ تدوين الحديث وجمعه من الطبيعي النظر إلى أعمال دمحم وأقواله لسد الحاجة، ومن هنا نش

 ."وتبويبه

زود الحديث النبوي :" فقال" تاريخ العرب"في كتابه  فيليب حتي /أما المؤرخ الشهير د

 ".للحياة، يشمل جميع واجبات اإلنسان األمة اإلسالمية بسنة نبوية ترسم مثاال

ين مجمل ماجاء يتدل داللة قاطعة على أهمية السنة النبوية في تبهذه األقوال وغيرها 

بها السنة النبوية فهي تشمل في القرآن الكريم وتفصيله، إضافة إلى أحكام تشريعية جاءت 

 .جميع مناحي الحياة البشرية

إال أن المستشرقين لم يكونوا كلهم يدرسون السنة النبوية بغاية واحدة وهي معرفة 

عالقاتها بالقرآن الكريم، وأهميتها بالنسبة له، فمن هؤالء المستشرقين من كان غرضهم من 

ظهور االستشراق  كان المستشرقون في بداياتف)الطعن و التشكيك في السنة النبوية  البداية

اهتموا بالسنة اهتماما كبيرا، ألنهم كانوا يعرفون أنها تتبوأ منزلة رفيعة ومكانة سامية في 

اإلسالم، إذ هي عند المسلمين المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، وهي تفسيره 



لتشكيك ليتسنى لهم بعد ذلك التالعب وبيانه، لذا ظهر اتجاههم نحوها بالطعن والتشويه وا

 ."بالقرآن الكريم، وتأويله بما يحلو لهم وحسبما توسوس لهم نفوسهم

هاجموا على حملتها من هجوم شرس على السنة ودواوينها، و بحملة شعواء و  فقاموا

فثوا السموم الصحابة والتابعين والمحدثين، فشككوا في صحتها، وفي عدالة الحاملين لها، ون

ير من المستشرقين حيث ثودهم التعصب الديني فهو المحرك الرئيسي للكوالدسائس الكثيرة، يق

، الذي هو من أفضل دواعي األسف أن كان األب ال منس ومن:" يقول إميل در منغم

الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه  المستشرقين المعاصرين، من أشدهم تعصبا، وأن شوه كتبه

 ."لإلسالم ونبي اإلسالم

 :الشبهات حول السنة النبوية والجواب عنها

 .اشتمال القرآن الكريم على كل شيء ما يغني الناس عن الرجوع إلى السنة: بهة األولىالش

من السنة التاسعة  19و 7في العددين -رحمه هللا–للسيد رشيد رضا " المنار"نشرت مجلة 

 وأول شبهه" حدهو اإلسالم هو القرآن : مقالين لتوفيق صدقي يعلن فيها هذا الرأي تحت عنوان

ونزلنا عليك :"، وقوله عزوجل68األنعام " من شيءطنا في الكتاب ما فر "أن قول هللا تعالى 

وى كل شيء من أمور الدين، ، يدل على أن الكتاب قد ح82النحل " الكتاب تبيانا لكل شيء

وكل حكم من أحكامه وأنه بينه وفصله بحيث ال يحتاج إلى شيء آخر كالسنة، وإال كان 

 .الكتاب مفرطا فيه، ولما كان تبيانا لكل شيء، فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال



، وهو فلو جاز الرجوع إلى السنة لكان معنى ذلك أننا نشك في اشتمال القرآن على كل شيء

 .خالف ما أخبرت به اآليتان الجواب على الشبهة األولى

إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد األحكام العامة، ونص على بعضها 

بصراحة وترك بيان بعضها اآلخر لرسوله صلى هللا عليه وسلم، مادام هللا قد أرسل رسوله 

ان بيانه لألحكام بيانا للقرآن، ومن هنا وأوجب عليهم اتباعه، ك ليبين للناس أحكام دينهم،

كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس أحكاما 

من كتاب هللا تعالى إما نصا وإما داللة، فال منافاة بين حجية السنة، وبين أن القرآن جاء 

 .تبيانا لكل شيء

والبيان اسم جامع لمعاني :" اإلمام الشافعي لفظة التبيان في اآلية الكريمة فقال وفسر

دهم به لما أبان هللا لخلقه في كتابه مما تعبمجتمعة األصول متشعبة الفروع، فجماع ما 

 .من حكمه جل ثناؤه من وجوه مضى

وما وحجا، فرائضه في أن عليهم صالة وزكاة وص ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل: منهاف-1

 ...وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

عدد الصالة والزكاة : مثل نبيهما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان : ومنها-9

 .ووقتها وغير ذلك



فرض  مما ليس هلل فيه نص حكم، وقد-صلى هللا عليه وسلم–ما سن رسول هللا : ومنها-6

واالنتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول - عليه وسلمصلى هللا– في كتابه طاعة رسوله هللا

 .هللا، فبفرض هللا قبل

ما فرض هللا على خلقه االجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في االجتهاد كما ابتلى : ومنها-4

 ."طاعتهم، في غيره مما فرض عليهم

لكثير  البيانومعنى كونه تبيانا لكل شيء أن فيه : فقال في تفسير اآلية وأما اإلمام الشوكاني

صلى هللا عليه – هالة فيما بقي منها على السنة، وأمرهم باتباع رسولمن األحكام، واإلح

فيما يأتي به من األحكام، وطاعته كما في اآليات القرآنية الدالة على ذلك، وقد صح  -وسلم

 ."إني أوتيت القرآن ومثله معه:" أنه قالعنه صلى هللا عليه وسلم 

، فإننا ال نسلم "تاب من شيءنا في الكما فرط:" هتهية الثانية التي استدل بها على شبوأما اآل

اء هو أم الكتاب ، وإنما المراد به عند أكثر العلملهم بأن المراد بالكتاب في اآلية هو القرآن

 ."أي اللوح المحفوظ

، يدل على 2الحجر " له لحافظون   لذكر وإناإنا نحن نزلنا ا:"  تعالىقول هللا: الشبهة الثانية

 .أن هللا تكفل بحفظ القرآن دون السنة، ولو كان دليال وحجة كالقرآن لتكفل بحفظها

 :الثانية الشبهةالجواب على 



وال خالف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من : "قال ابن حزم

لى له بيقين، وكل ما تكفل هللا ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ هللا تعا عند هللا فهو

ألبدا تحريفا ال يأتي البيان  شيء حفظه فمضمون أن ال يضيع منه، وأال يحرف منهب

هذه :" الذكر في اآلية القرآن وحده فقالأن المراد ب ، ثم ورد ابن حزم على من رغم"نهببطال

والذكر اسم واقع على كل ما ..ان وتخصيص للذكر بال دليلدعوى كاذبة مجردة عن البره

، وأيضا  يبين بها القرآن وحي من قرآن أو سنة -صلى هللا عليه وسلم–أنزل هللا على نبيه 

ح أنه عليه فص 44للناس ما نزل إليهم، النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين :" فإن هللا تعالى يقول

ج وغير ذلك وفي القرآن مجمل كثير كالصالة والزكاة والح السالم مأمور ببيان القرآن للناس،

، فإذا -صلى هللا عليه وسلم–تعالى فيه بلفظه، لكن ببيان النبي  زمنا هللامما ال نعلم ما أل

لذلك المجمل غير محفوظ وال مضمون سالمته مما ليس منه، فقد ( عليه السالم)كان بيانه 

الشرائع المفترضة علينا فيه، فإذا لم ندر صحيح بطل االنتفاع بنص القرآن، فبطلت أكثر 

 ".مراد هللا تعالى منها

إن هللا عزوجل كما حفظ كتابه حفظ سنته، بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها 

 .ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في ذلك أعمارهم وبذلوا من الجهود

 .درة والمتنوعة ال ينكر ذلك إال جاحالحديثية الكثيتشهد على ذلك مصنفاتهم 

بكتابتها، ولعمل -صلى هللا عليه وسلم–لو كانت السنة حجة ألمر النبي  :الشبهة الثالثة

والتابعون من بعد على جمعها وتدوينها، لما في ذلك من صيانتها من العبث  الصحابة



مين مقطوعا بصحتها، فإن ا للمسلوفي صيانتها من ذلك وصوله والتبديل والخطأ والنسيان،

اإلسراء "وال تقف ما ليس لك به علم :" ظني الثبوت ال يصلح االحتجاج به، وقد قال تعالى

63. 

كما هو الشأن  ابكتابته ، وال يحصل القطع بثبوتها ال148األنعام "إن تتبعون إال الظن :" قال

عن كتابتها وأمر بمحو ما  نهى-صلى هللا عليه وسلم–، ولكن الثابت أن النبي في القرآن

بل أثر عن بعضهم النهي عن التحديث أو ...كتب منها، وكذلك فعل الصحابة والتابعون 

ها الخطأ والنسيان ودخل التقليل منه، ولم تدون السنة إال في عصور متأخرة بعد أن طرأ علي

 .أخذ األحكامتماد عليها في عبها وعدم االفيها التحريف والتغيير وذلك مما يوجب الشك 

لم يأمر بكتابة السنة وإنما بهة أن النبي لشيزعم أصحاب هذه ا: الجواب على الشبهة الثالثة

، إذ لو كانت السنة حجة ألمر عليه الصالة والسالم  نهى عنها وهذا يدل على عدم حجيتها

 .بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن صيانة وحفظا له

 :والجواب عنها كمايلي

قال رسول هللا صلى هللا عليه : قال –رضي هللا عنه –ري بي أبو سعيد الخذروى الصحا

 ."عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه اال تكتبو :" وسلم



على الرغم من هذا النهي فقد كتب أولئك الصحابة األحاديث، فال يظن أنهم خالفوا ذلك 

وضعوه في محله، بعد أن أدركوا روح  الحديث، بل إنهم تعاملوا معه تعامال سليما حيث

 :النهي وعلته في ضوء مالبساته وهي كاآلتي

في حفظ القرآن من أي خلط ولبس، إذ لم تكن آنذاك أدوات -صلى هللا عليه وسلم–رغبته -1

يث وهي كثيرة ي لكتابة القرآن، ولكتابة األحادالكتابة من الورق والحبر متوافرة، بقدر ما يكف

ربما يلجئهم جميعا أو بكتابة األحاديث أيضا إذنا عاما لجميع الصحابة جدا، فلو أذن ل

 .القرآن والحديث في ورقة واحدة، فيحصل الخلط بينهما بعضهم إلى كتابة

 عن القرآن بغيره-عموما–شغل الصحابة -صلى هللا عليه وسلم–وعدم إرادته -9

المسطور فالذين كتبوا وحرصه على حفظ الحديث في الصدور، دون االتكال على -6

دم االنشغال عنه بالحديث، عفسهم الخلط بينهما و األحاديث عرفوا هذه العلة، وأمنوا على أن

كال على المسطور، فكتبوا ما سمعوا منه، في حين امتنع الكثيرون منهم عن وعدم اإلت

أن الكتابة كل أولئك على حساب اجتهادهم وفهمهم مدلول حديث النهي، حيث إنهم رأوا 

 عامل الفريقين من الصحابة مع حديثالنهي مرتبط بعلة وجودا وعدما وهذا ما ظهر من ت

 .النهي

عن كتابة الحديث في أول األمر ال يصلح البتة دليل -صلى هللا عليه وسلم–إن نهي النبي 

 .على أن السنة ليست حجة يحتج بها في إثبات األحكام الشرعية



 .لى أن القرآن وحده يحتج به ويرجع إليه دون السنةداللة أحاديث ع: الشبهة الرابعة

 :ة بهذين الحديثينيستدل المانعون لحجية السن

افق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يو : أولهما

 .نيالقرآن فليس ع

، وإن لم للقرآنا جيدا كان ذلك غير موافق فإذا كان ما روى من السنة قد أثبت حكما شرعي

 .يثبت حكما جديدا كانت لمحض التأكيد والحجة هو القرآن فقط

ني أقول ما قله فصدقوا به، فإإذا حدثتم عني حديثا تعرفونه وال تنكرونه قلته أو لم أ: والثاني

ال تصدقوا به فإني ال أقول يعرف وال ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه قلته أولم أقله، ف

 ."ال يعرفو  ما ينكر

د على المعروف عن-ب إلى النبي صلى هللا عليه وسلمأفاد هذا الحديث وجوب عرض ما ينس

 .ال تكون السنة حجة المسلمين من حكم الكتاب الكريم

 :الجواب على الشبهة الرابعة

رواه خالد بن أبي كريمة : فقد قال فيه البيهقي "...إن الحديث سيفشو:" أما الحديث األول

وخالد مجهول وأبو جعفر ليس -صلى هللا عليه وسلم–فر عن رسول هللا عن أبي جع

 .بصحابي فالحديث منقطع



ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير وال كبير، وإنما هي :" قال اإلمام الشافعي

 ."رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن ال نقبل مثل هذه الرواية في شيء

الحسين بن :" هللا أحد رواة هذا الحديث من بعض الطرق وقال ابن حزم في الحسين بن عبد 

 ."عبد هللا ساقط متهم بالزندقة

ح، رض الحديث على القرآن باطل ال يصوالحديث الذي روى في ع:" وقال البيهقي أيضا

 ".وهو ينعكس على نفسه بالبطالن فليس في القرآن داللة على عرض الحديث على القرآن

ما أتاكم : عوا حديثالزنادقة والخوارج وض: ن بن مهديعبد الرحمقال :" وقال ابن عبد البر

 .فهو حديث موضوع..." عني فأعرضوه على كتاب هللا

وقصارى القول أن أهل العلم مجمعون على أن السنة الصحيحة ال تخالف كتاب هللا، فما "

 ."جاء في بعض األحاديث من أحكام تخالفه فهي مردودة باتفاق

: يه ابن حزمفرواياته ضعيفة، قال ف.." .إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه: "نيوأما الحديث الثا

: قولهبغ مجهول، وفيه أيضا ما نقطع بكذبه وعدم صحته، وهو هذا حديث مرسل واألص"

ح بالكذب عليه هللا صلى هللا عليه وسلم، أن يسمبه قلته أو لم أقله، فحاشا لرسول  قوافصد"

:" ثم قال ابن حزم" ن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارم: وهو الذي تواتر عنه قوله

، وهذا هو نسبة الكذب إلى رسول هللا كذاب مشهور-أحد رواة الحديث–وعبيد هللا بن سعيد 



قلته، فكيف يقول ما لم يقل؟  فأنا لم أقله،:" أنه حكى عنه أنه قال-صلى هللا عليه وسلم–

 ."أحمقاب زنديق كافر جيز هذا إال كذستيهل 

إن إنكار حجية السنة واالدعاء بان اإلسالم هو القرآن وحده ال يقول به : وقصارى القول"

تمام المعرفة، وهو يصادم الواقع، فإن أحكام الشريعة  مسلم يعرف دين هللا وأحكام شريعته

أكثرها بالسنة، وما في القرآن من أحكام إنما هي مجملة وقواعد كلية في الغالب،  إنما ثبت

الصالة ومقادير الزكاة  أن الصلوات خمسة، وأين نجد ركعات وإال فأين نجد في القرآن

 .وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعامالت والعبادات

وإنما تأثروا بالمستشرقين هذه الشبه األربعة التي ذكرها د توفيق صدقي لم تأت من العدم 

 .حجية السنة النبويةالتشكيك في وأفكارهم الهدامة طعنا في الدين و 

  



 تقسيم الحديث باعتبار طرقه: المحاضرة السادسة

 :تمهيد

حاد فقال دمحم أبو راتهم في حديثهم عن المتواتر واآلاختلفت صيغ المعاصرين وعبا

المتواتر وخبر الواحد، وكل : وهما ،ث على اإلطالق إلى قسمين رئيسيينينقسم الحدي:" الليث

 ."منهما ينقسم إلى أقسام خاصة خبر الواحد

المتواتر، : اعفي تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم وفيه هذه األنو : وقال نور الدين عمر

 ."..، العزيزالمشهور، المستفيض

 ."الخبر باعتبار وصوله إلينا:" وقال علي بن إبراهيم حشيش

 ..."وينقسم الحديث من حيث رواة كل طبقة إلى متواتر" :وقال مصطفى حميداتو

 المتواتر: أوال

 .ابعتوهو الت" التواتر"هو اسم فاعل من : لغة

تواترت اإلبل والقطا وكل : بينهما فجوات وفترات، ومنه قولهمهو تتابع األشياء و : وقيل

أي تتابع  ؛تواتر الخبر: ا جاء بعضهما في إثر بعض، ولم يجئ مصطفى، وقولهمإذ: شيء

 ."ناقلوه على اإلخبارية، وبين كل مخبرين منهم هنيهة

 [والخبر بالنظر إلى عدد طرقه ]:قال ابن حجر: اصطالحا



 ..."الخبر إما أن يكون له طرق بال عدد معين أو "

 .المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه: فاألول

السند، بحيث يستحيل عادة اتفاقهم واه عدد كبير في كل طبقة من طبقات ما ر :" عرف بأنه

على اختالف ذلك الحديث، ويكون مستند انتهائهم إلى الحديث السماع، أو المشاهدة، أو 

لتتابع عدد كثير من الناس " المتواتر"غيرهما من الحواس الخمس وإنما سمي هذه الخبر 

 .على روايته ونقله

ن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى جمع كثير يؤم هو الذي رواه : ف أيضا المتواتر بـوعر 

 ."انتهاء السند، وكان مستندهم الحس

 :ترقال نور الدين ع

لعدد الذي يحصل به إحالة من غير تقييد بعدد إنما المقصود اأي ( جمع كثير: )فقولهم

 .العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب، وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة

واختار : "إذا بلغوا سبعين كان متواترا لقوله تعالى: ء إلى تعيين العدد فقيلال بعض العلماوم

اثنتي عشر، وقيل : أربعين، وقيل: ، وقيل7األعراف اآلية " موسى قومه سبعين رجال لميقاتنا

 .بأقل من ذلك حتى قيل باألربعة اعتبارا بالشهادة على الزنا



لكن المختار أن ليس في شيء من ذلك مقنع، إنما العبرة بحصل العلم اليقيني بصدق 

و ا أن يكون له طرق بال عدد معين، أإمالخبر : "ى ذلك بقولهالخبر، وقد سبق ابن حجر إل

 "فاألول المتواتر...

 ، خرج به ماكان أحاديا في بعض الطبقات، ثم رواه "عن مثلهم إلى انتهاء السند: "وقولهم

فإنه أحادي " إنما األعمال بالنيات": "ثعدد التواتر بعد ذلك، فإنه ال يكون متواترا مثل حدي

 .سناد، فال يكون متواترافي مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط اإل

أخرج القضايا االعتقادية التي تستند إلى العقل، مثل " وكان مستندهم الحسي:" وقولهم 

خرج القضايا العقلية الصرفة مثل كون الواحد نصف اإلثنين، فإن العبرة فيها وحدانية هللا، وأ

 .للعقل ال لألخبار

–رواه عن النبي " من النار عدهقمن كذب علي متعمدا فليتبوأ م"يث حد: من أمثلة المتواتر

 .ظ بضع وسبعون صحابيابهذا اللف-صلى هللا عليه وسلم

التواتر ما  اه سبعة وعشرون وال يشترط في رواة رو " نزل القرآن على سبعة أحرف:" وحديث

 .تشترط في رجال صحابيا

الصحيح أو الحسن من العدالة والضبط ومن هنا قرر علماء الحديث أن هذا النوع ال يدخل 

 ".في مصطلح الحديث



الحديث أو حسنه أو  يبحث فيه عما يوصل إلى صحة( أي مصطلح الحديث)ألن هذا العلم 

ال يحتاج فيه إلى البحث، ألن العهدة فيه على كثرة تحصل العلم اليقيني، ضعفه، والمتواتر 

 .وهو أمر ضروري فطري، يحصل لكل سامع دون حاجة إلى البحث والنظر

وال يذكر " حسن صحيح"ويقول فيه " من كذب علي"ولذلك فإننا نجد الترمذي يخرج حديث 

 .أنه متواتر

 :وهيله أربعة شروط : شروط الحديث المتواتر

اختلف العلماء في تحديد هذه الكثرة بعدد معين : أن يرويه عدد كثير بحصر عدد معين-1

 .على عدة أقوال منها

 .ألن أقل عدد الشاهدين في حد الزنا، أربعة فإذا أزيد عليه واحد كأن أقوى : خمسة أقله-

فيحصل  هل غزوة بدر الكبرى إذ حصل به الفتحنظرا ألن لعدد أ : ثالثمائة وبصفة عشر-

 .بخبره العلم

هور المحدثين والفقهاء وطوائف من المتكلمين هو أن المتواتر ال والقول المختار عند جم-

ن قوة البشر قاصرة عن ضبط عدد يحصل به التواتر، وإنما ينحصر في عدد ضعيف؛ أل

 .مداره على حصول اليقين الذي ال يمكن إنكاره، أيا كان العدد فوق الثالثة

ولو فإذا نقص عدد الرواة عن حد التواتر : لك الكثرة في جميع طبقات السندأن تكون ت-9

ت عن الخبر صفة التواتر كأن يرويه الواحد أو العدد القليل في طبقة من طبقات السند، أنتج



بعد ذلك، فال يكون التواتر متحققا في ذلك الجزء من  قلوهالطبقة األولى مثال ثم يكثر نافي 

 .ل هذا الحديث متواترا، وإنما هو خبر أحادالسنة فال يكون مث

وتوافقهم على اختالف ذلك الحديث وذلك الختالف بلدانهم  أن يستحيل عادة تواطؤهم-6

، فروض الحج والعمرة صلى هللا عليه وسلم فالذين مثال نقلوا عن رسول هللا وقبائلهم مثال،

في حجة الوداع كانوا مئة ألف أو يزيدون، وهم منتشرون في الجزيرة العربية، وهؤالء ال يمكن 

ألحد منهم االتفاق مع الجميع على تزوير خبر، ويستحيل اجتماعهم على الكذب 

 .واالختالف

لقيهم أن يكون مستند انتهائهم إلى الحديث إحدى الحواس الخمس أي تكون ذريعة ت-4

..( .عنا رسول هللا يقول كأن يقولوا سم)السماع : لخمس، وهيالحديث إحدى الحواس ا

 أو شعره فوجدناها ألين من الحرير، أو كفه لمسناواللمس ...( رأيناه يفعل كذا)دة والمشاه

ماء الجعرانة بعد  -مثال–رائحة جسمه فوجدناها أطيب من المسك، أو ذقنا  -مثال–شممنا 

كان ذريعة تلقيهم ذلك الخبر العقل،  وأما إذا: فوجدناه حلوا، بعد أن كان مالحا نقله فيها،

كالقول بوجود الصانع، أو الواحد نصف االثنين، فال يسمى الخبر حينئذ متواترا، ألن العلم 

 .ن يحصل بسبب الخبر وإنما بالعقللله 

سام ومنهم من قال من الباحثين المعاصرين من جعله في خمسة أق :أقسام الحديث المتواتر

 :آخرين في قسمينبثالثة أقسام و 



المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي وتواتر عام وخاص : فمن قال بأنه خمسة أقسام قسمة إلى

 .وتواتر طبقة وتواتر استقراء أدلة المسألة

 .اللفظي والمتواتر المعنوي المتواتر : ومن قال أنه ثالثة أقسام قسمه إلى

 المتواتر اللفظي والمتواتر المعني: ومن قال أنه قسمان قسمه إلى

 .وهو الذي تواترت روايته على لفظ واحد يرويه كل الرواة : التواتر اللفظي: أوال

 "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار:" حديث قوله صلى هللا عليه وسلم: مثاله

 -رضي هللا عنهم–فقد تواتر بهذا اللفظ بطرق كثيرة جدا عن عشرات من الصحابة 

 .رواه اثنان وستون من الصحابة: قال ابن الصالح

( 177)ا الحديث، فاجتمع له فيها وصنف اإلمام الطبراني رسالة مفردة في جمع طرق هذ

 .وهم العشرة المبشرون بالجنة: صحابيا( 31)ا عمن طريق

وكلهم رواه بلفظ من كذب علي متعمدا ...وعبد هللا بن مسعود–حمان بن عوف غير عبد الر 

 ".فليتبوأ مقعده من النار، ماعدا بضعة منهم رووه بألفاظ قريبة منه

 ."طي فأورد في كتابه األزهار المتناثرة في األخبار المتواترةوأما السيو 

فهؤالء اثنان وسبعون :" كل صحابي ثم قال في نهاية تحركه هذا الحديث وأخرج طريق

 "صحابيا



 .وألجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر: قال ابن حجر

ما تواتر معناه دون لفظة،أو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة مع : المتواتر المعنوي : ثانيا

 .اشتراكهم في المعنى

ن حد ضمن وقائع مختلفة يقصر كل منها عر مشترك يتفق المخبرون على نقله أو هو قد

 .القدر المشترك بينها هو المتواتر المعنوي ولكن بمجموعها يتحقق التواتر، و  المتواتر،

 سراء والمعراج، وأحاديث سؤالحاديث اإلأمثل : ظ مختلفةأن يروي من طرق متعددة بألفا-1

 .فين وغيرهاح على الجالميت في القبر، وأحاديث الرجال وأحاديث المس

تنقل إلينا وقائع مختلفة، كل واقعة على حدة ال تصل إلى حد التواتر، ولكن بين هذه  أن-9

 .الوقائع أمرا مشترك، فيكون هذا األمر المشترك بين جميع تلك الوقائع متوترا تواترا معنويا

أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو : مثال على ذلك

 .رفع يديه في الدعاء-صلى هللا عليه وسلم–كل حديث منها فيه أنه : مئة حديث

الكسوف، في صالة مثل رفع يده للدعاء : لكنها في قضايا ووقائع مختلفة، لم تتوافر أية منها

وعند طلب سائل منه الدعاء له، أو  وفي صالة االستسقاء، وعقب صالة الفرض أحيانا،

صلى –ائع، ولكنها كلها اشتركت في أمر واحد وهو أنه على قوم، وغيرها من القضايا والوق

رفع يديه في الدعاء، فبذلك تواتر رفع يديه في الدعاء باعتبار مجموع الطرق -هللا عليه وسلم



وقد جمع السيوطي معظم تلك القضايا في تسعة وخمسين حديثا ما بين صحيح وحسن 

 ".وهو مطبوعيدين في الدعاء في أحاديث رفع الوضعيف في جزء واحد سماه، فض الوعاء 

وهو ما نقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيال عن جيل، ال : المتواتر العملي-3

يختلف فيه مؤمن وال كافر منصف غير معاند للمشاهدة، مثل الصلوات الخمس، وصيام 

عملها -وسلمصلى هللا عليه –شهر رمضان، والحج فهذه كلها تواترت تواترا عمليا عن النبي 

، وعمل معه الصحابة، ثم نقل ذلك المسلمون جيال عن جيل حتى يومنا هذا، وال يختلف هو

 .في عمومه المسلمون شرقا وغربا، وإن اختلفوا في بعض الفروع والجزئيات

 :سؤال عن مصادر الحديث المتواتر

الحديث ال  كره أهل الفقه وأصوله وأهلالمتواتر الذي يذ:" الح في مقدمتهقال ابن الص

 ."يذكرونه باسمه الخاص

ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله وال يذكره المحدثون، وهو : "وأقره عليه النووي فقال

 .قليال ال يكاد يوجد في رواياتهم

ما ادعاه ابن الصالح من عزه المتواتر الممنوع، وكذا ما ادعاه : "رد ابن حجر ذلك بقوله

 ."غيره من العدم

ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر : " كثرة وجود المتواتر بطريقة واضحة فقالوأثبت 

موجودا وجود كثرة في األحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بين أهل العلم المقطوع 



بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تخيل 

د العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب العادة تواطؤهم على الكذب، أفا

 .المشهور كثيرة

ويمكن أن نوقف بأن ما قاله ابن الصالح أراد به المتواتر اللفظي، وظاهر أنه قليل الوجود، "

 .اتر الذي يشمل المعنوي، وهو كثيروما قاله الحافظ ابن حجر أراد به المتو 

 .، فهو كما قال فيه الحافظ، ناشئ من قلة االطالعوأما القول بعدم وجود المتواتر

من كذب علي " حديث : خالصته أن يوجد عدد ال بأس به من األحاديث المتواترة، منها

، وحديث الشفاعة، وحديث رؤية هللا في اآلخرة، وحديث "متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

المسح على الخفية، وحديث رفع اليدين عند افتتاح الصالح وغير ذلك من األحاديث، ولكن 

 .فهي قليلة جدا األحايثبالمقارنة مع أحاديث 

 .من مصادره: مصادر الحديث المتواتر

، رتبه على األبواب الفقهية ونقل (هـ211)اترة للسيوطي الفوائد المتكاثرة في األخبار المتو -1

فيه األحاديث المتواترة بأسانيدها من المصادر األصلية مع ذكر من أخرجها من أئمة 

 .رواه عشرة من الصحابة فصاعدا الحديث في مصنفاتهم مستوعبا كل حديث

األزهار المتناثرة في األخبار المتواترة للسيوطي جرد فيه كتابه السابق، جمع فيه مئة -9

 .وثالثة عشر حديثا متواترا وهو مطبوع كما طبع الكتاب نفسه باسم قطف األزهار المتناثرة



ت )ضى المصدي أبي الفيض نظم اآللي المتناثرة في األحاديث المتواترة للزبيدي دمحم مرت-6

 .وهو مطبوع( هـ1916

جمع ( هـ 1646ت )نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني، الشريف دمحم بن جعفر -4

أحاديث، مما هو متواتر لفظا أو معنى إال أن البعض منها لم تتوافر فيها شروط  611فيه 

 .المتواتر وهو مطبوع

 .المتواتر العام والمتواتر الخاص 

إن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما ال يكون : "ال ابن القيمق

 ."معلوما لغيرهم

  



 الحديث اآلحاد: المحاضرة السابعة

لقد جمع أحد، كأسباب وأعداد عدد، واألحد بمعنى : تعريف الحديث اآلحاد لغة اآلحاد

 .الواحد

 .الواحدما ينقله الشخص : وخبر الواحد في اللغة

الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر وهي تشمل : عرفه الخير آبادي بأنه

 .الغريب والعزيز والمشهور

 .كل خبر لم ينته عدد رواته إلى حد التواتر: المحدثيناصطالح وفي 

 ."ما لم يجمع شروط التواتر: في االصطالح...وخبر الواحد: "قال ابن حجر

فيما ينفرد بنقله راو واحد، كما يبدو  صطالح أهل الحديث ليس منحصرافي افخبر الواحد 

من ظاهر اللفظ في داللته اللغوية، بل يشمل كل خبر لم يبلغ ناقلوه حد التواتر، بصرف 

فيه المشهور والعزيز والغريب، لهذا قال ابن حجر بعد أن ذكر  النظر عن العدد فيدخل

–أوكلها : المشهور والعزيز والغريبوهي المتواتر و ظر إلى عدد طرقه، أقسام الحديث بالن

أحاد أي وكل هذه األقسام األربعة المذكورة ماعدا أولها وهو المتواتر تندرج -سوى األول

 .تحت قسم اآلحاد

 %21معظم األحاديث النبوية مروية بطريق اآلحاد، وهي تمثل نسبة : وجود أحاديث اآلحاد

 .حديث تقريبا 611من األحاديث، أو تزيد عنها في حين األحاديث المتواترة ال يتجاوز 



  



 المشهور: أوال

أي معروف بين الناس ودائر على ألسنتهم وأيضا " الشهرة"هو اسم مفصول من  :تعريفه لغة

 .هو الظهور والذيوع واالنتشار

 كل طبقة وإن كانوا أكثر من ثالثة هو ما ال يكون رواته أقل من ثالثة في: تعريفه اصطالحا

 .ال تبلغ تلك الكثرة حد التواترفي بعض الطبقات أو كلها بشرط أن 

 .لشهرته بكونه رواه ثالثة على األقل، والثالثة جماعة" مشهورا"وسمي 

، يخرج به ما رواه األقل من الثالثة وهو هو ما ال يكون رواته أقل من ثالث: وقول التعريف

 .والغريبالعزيز 

ثالثة عن  أن المشهور ليس من شرطه أن يرويه:" يفيد( وإن كانوا أكثر: )وقول التعريف

ثالثة عن ثالثة من أول السند إلى مسماه أو أن ال يتجاوز عدد طرقه الثالثة في بعض 

طبقاته، بل بعد في حين المشهور كل حديث رواه جمع عن جمع دون حد التواتر أيا كان 

 :الطبقات، وإنما يشترط فيه حسب اصطالحهم أمران العدد في جميع

فإن نزل عن الثالثة ولو في طبقة عد عزيزا أو : ينزل العدد عن الثالثة في أي طبقةأال -1

 .غريبا

 .أال يبلغ عدد الرواة حد التواتر في جميع طبقاته، وإال سمي متواترا-9



كون مقبوال، وعليه فالحديث ال يلزم من كون الحديث مشهورا أن ي: حكم الحديث المشهور

 .المشهور اصطالحا، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف

 (التعريف اللغوي )وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على ألسنة الناس 

 :فيشمل الصور اآلتية

 .ماله إسناد واحد، مثل حديث إنما األعمال بالنيات، شهرة نسبية-1

 (سيأتي ذكره)نوت ماله إسنادات فأكثر مثل حديث الق-9

ال أصل له كما قال ابن " نحركم يوم صوتكم: "سناد أصال مثل حديثماال يوجد له إ-6

 .حجر والعسفاني

 :مثال الحديث المشهور

رواه " شهرا بعد الركوع يدعو إلى ركل وذكوان-ه وسلمصلى هللا علي–قنت رسول هللا "حديث 

أنس بن مالك، وابن عباس، وخفاف بن إيماء : ثالثة، وهم-صلى هللا عليه وسلم–عن النبي 

ورواه عن أنس قتادة أي ومجلز وإسحاق بن عبد هللا وعاصم -رضي هللا عنهم–الغفاري 

سعيد بن أبي عروبة وشعبه ويزيد بن زريع وغيرهم، وعن : األصول وغيرهم، ورواه عن قتادة

مجلر، سليمان التيمي وغيره، ورواه عن سليمان جماعة، شعبة جماعة وكذلك رواه عن أبي 

 .غيرهما، ورواه جماعة عن مالكإسحاق بن عبد هللا، مالك وهمام و رواه عن وكذلك 

 .ولم يقل نقلته في كل طبقة عن عدد الشهرة



 العزيز: ثانيا

بالفتح، القليل، أو القوي يقال عز الشيء يعز بالكسرة أي قل ونذر، وعز يعز : تعريفه لغة

 .إذا اشتد وقوي 

 ."ماله طرق محصورة باثنين ولو في طبقة من طبقات سنده: تعريفه اصطالحا

فوصف طرقه باالنحصار احتراز عن المتواتر الذي ال تنحصر طرقه في عدد معين، 

ر، وعماله طريق وتقييد عدد الطرق باالثنين احتراز عماله أكثر من طريقين وهو المشهو 

، وعبارة ولو في طبقة من طبقات سنده، تفيد أن العزيز ليس من شرطه واحدة وهو الغريب

 .أن تستمر التثنية في جميع طبقات سنده

فوصف طرقه باالنحصار احتراز عن المتواتر الذي ال تنحصر طرقه في عدد معين، 

وتقييد عدد الطرق باالثنين احتراز كماله أكثر من طريقين وهو المشهور، وكما له طريق 

 .وهو الغريب واحدة

وعبارة ولو في طبقة من طبقات سنده، تفيد أن العزيز ليس من شرطه أن تستمر 

التثنية في جميع طبقات سنده، بأن ينقله اثنان فقط عن اثنين فقط من ابتدائه إلى انتهائه 

 :وإنما يشترط فيه أمران

عن اثنين ولو في أن ال يقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، فإن نزل العدد -1

 .طبقة من طبقاته سمي غريبا



الطبقات ولم يبلغ  التثنية ولو في طبقة واحدة، فإن زاد العدد عن االثنين في جميع تحقق-9

حد التواتر فهو المشهور، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثالثة فأكثر ولو بلغ مبلغ 

 .ه عزيزاالتواتر ما تحققت التثنية في بعضها، فال يخرجه عن كون

 .وهذا التعريف هو الذي اعتمده المتأخرون من المحدثين واستقر عليه االصطالح

 .يكون صحيحا، أو حسنا أو ضعيفا، أو موضوعا: حكمه

 -رضي هللا عنه–ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك : مثال الحديث العزيز

 . -رضي هللا عنه–والبخاري فقط من حديث أبي هريرة 

 "الناس أجمعينأكون أحب إليه من والده وولده و  ال يؤمن أحدكم حتى: قال

عن  أبو هريرة وأنس بن مالك، ورواه -صلى هللا عليه وسلم–فهذا الحديث رواه عن النبي "

شعبة بن الحجاج وسعيد بن : قتادة بن دعامة وعبد العزيز من صهيب ورواه عن قتادة: أنس

ز إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، ورواه عن كل أبي عروبة، ورواه عن عبد العزي

 .جماعة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الغريب: ثالثا

 .عن األهل والوطن صفة مشبهة من الغربة، وهي البعد: تعريف الغريب لغة

ته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به في السند، يهو ما انفرد بروا: تعريفه اصطالحا

لتفرد ( الغريب)ـوالتفرد قد يقع في بعض طبقات السند، وقد يكون في جميعها، وإنما سمي ب

 .في سنده

يخرج ما اشترك في روايته اثنان فأكثر ويشمل ( ته راو واحديد به برواانفر ما: )التعريفشرح 

 (.المتواتر، المشهور والعزيز )األنواع الثالثة السابقة

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 أبو هريرة أنس

 عبد العزيز قتادة

 شعبة
سعيد بن 

 غروبة

 جماعة جماعة

إسماعيل 

 بن غلبة
عبد 

 الوارث

 جماعة جماعة



أن ينفرد به ( غريبا)تفيد أن الخبر ليس من شرط تسميته عندهم ( في أي موضع: )قوله

واحد فقط من ابتداء السند إلى انتهائه، راوية في جميع الطبقات، بأن يرويه واحد فقط عن 

 .بل لو وقع التفرد به في طبقة واحدة سمي غريبا، ولو بلغ مبلغ التواتر في باقي الطبقات

 .الغريب المطلق والغريب النسبي: للغريب قسمان: أقسام الغريب

ماكان التفرد في أصل سنده، : الفرد المطلق، وهو: ويقال له أيضا: الغريب المطلق-1

هللا صلى –وأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي، بأن يرويه صحابي واحد عن النبي 

 .-عليه وسلم

إال راو  وإنما سمي هذا الحديث الغريب المطلق، ألن الحديث الذي ال يوجد له من الصحابة

ريبا واحد ال يوجد له في الدنيا راو آخر غيره في طبقته على االطالق، فمن ثم هو يبقى غ

تفرد من الصحابة عمر بن الخطاب، ... إنما األعمال بالنيات:" فردا إلى األبد، مثاله حديث

 .بروايته عن النبي صحة وسباقا -رضي هللا عنه -

الفرد النسبي، وهو ما حكم بتفرده بالنسبة لجهة خاصة، : ويقال له أيضا: الغريب النسبي-2

 :وقد نوعه الحافظ ابن حجر إلى أربعة أنواع

 .ما قيد برواية شخص عن شخص كقولهم، تفرد بهذا الحديث فالن عن فالن :وع األولالن

تفرد بهذا الحديث أهل مكة، أو أهل المدينة أو أهل : ما قيد ببلد معين فقولهم: النوع الثاني

 .الشام



 ما قيد برواية أهل البلد عن شخص: النوع الثالث

هو عكس الذي قبله وهو : قال ابن حجر ما قيد برواية شخص عن أهل بلد، :النوع الرابع

 .قليل جدا، وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به

 ما قيد برواية أهل بلد عن بلد أخرى : النوع الخامس

الحديث الغريب يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وهو الغالب، وقد : حكم الغريب بنوعيه

 يكون موضوعا

-إن شاء هللا–بعدما تكلمنا عن أقسام أخبار االتحاد باعتبار عدد الرواة سنحدث  :خالصة

المقبول والمردود : عن أقسام أخبار االتحاد باعتبار القوة والضعيف وتنقسم إلى قسمين وهما

 :مثال الحديث الغريب

ة بن حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا دمحم بن فضيل حدثنا عمار : روى البخاري في صحيحه قال

كلمتان "-صلى هللا عليه وسلم–قال رسول : القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال

خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمان، سبحان هللا وبحمده، سبحان 

هذا حديث حسن : "هللا العظيم، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، وقد رواه الترمذي وقال

 "صحيح غريب

ويقصد " حابهتفرد دمحم بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وص...وجه الغرابة فيه: قال ابن حجر

وتفرد -صلى هللا عليه وسلم–فإن أبا هريرة تفرد به عن المصطفى "، أبا هريرة( صحابية)ب



به عنه أبو زرعة، وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه دمحم بن فضيل، وعنه 

نه كثيرون منهم أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، فرواه ع" انتشر

 .وأحمد ابن إشكاب ودمحم بن عبد هللا بن نمير، وزهير بن حرب وآخرون 

 

 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 

 أبو هريرة

 أبو زرعة

 عمارة

 دمحم بن فضيل

أحمد 

بن 

 حنبل

ابن أبي 

 شيبة

زهير 

بن 

 حرب

ابن  قتيبة

 نمير
 آخرون


