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 1جامعة باتنة -كلية  العلوم اإلسالمية 

 الحديث علوممطبوعة مادة 

 1المجموعة - علوم إسالمية األولىلطلبة السنة 

 الدكتورة آسيا علوي :إعداد

 

 مفاهيمالو مصطلحاتالتحديد 

 :ثالحدي علوم عريفت

 عللواق مطابقجازم اعتقاد  :العلم

 :الحديث تعريف

 .الخبر وهو المراد وضد القديم، أ - أ

 َخْلقية،قية أو ل  ما أضيف إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خ   :اصطالحا -ب

 .،ناسخا أو  منسوخابعدهاسواء قبل البعثة أم 

 :تعريف السنة

كل ما أثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قبل أو بعد  فهيلحديث لالسنة مرادفة  :عند المحدثين-1

 .البعثة، تشريعا كان أم ال

 ما أضيف للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير :عند األصوليين-2

ما  بعبارة أخرىما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من غير افتراض وال وجوب،  :عند الفقهاء-3

 .يثاب فاعله وال يعاقب تاركه

 :تعريف الخبر

 هو النبأ:لغة-أ

 .الخبر يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع:اصطالحا-ب
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 .الخبر مرادف للحديثالمحدثون فقالوا  اختلف-

ما جاء عن غير رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، من الصحابي أو من  فالخبر ،مختلفانهما  وقيل -

 .دونه

،و منهم من قال بينهما عموم و خصوص فكل حديث خبر و ليس كل خبر حديثو -

 .و الحديث ما جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص الخبر ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص و عن غيره

 :تعريف األثر

 .هو ما بقي من رسم الشيء:لغة-أ

 :اصطالحا-ب

 .و السنة هو مرادف للحديث: اختلف المحدثون فقالوا -

ضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال فاألثر هو ما أ هو مخالف له، :و قال آخرون-

 .و هذا ما استقر و اشتهر في  العصر الحاضرأو أفعال

و الحديث يشمل  أي األثر يشمل الموقوف على الصحابة و المقطوع على التابعين

  .المرفوع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .فقهاء خراسان الموقوف و نسب ذلك إلى  مقتصر على و قيل أن األثر-

 :تعريف السند أو اإلسناد

حدثنا فالن عن فالن عن فالن عن رسول هللا :كأن يقول ،الطريق الموصلة إلى المتن

واحدا عن اآلخر حتى وصلوا إلى الرسول صل هللا  الذين نقلوه الحديث ةاوسلسلة ر فهو ملسو هيلع هللا ىلص

عليه وسلم إذا كان الحدث مرفوعا أو  إلى الصحابي إذا كان موقوفا أو إلى  التابعي  إذا كان 

 .مقطوعا  

  :المتن تعريف

 .و ارتفع األرض ما صلبمنن متن الشيء اشتد و قوي فهو متين و المتن من :لغة

 .السند من الكالمينتهي إليه غاية ما :اصطالحا

 .الحديث وألفاظهنص  هوأو 

 :تعريف علم أو علوم الحديث

 .هو علم ي عرف به حال الّسند والمتن من حيث القبول والرد
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 :تعريف علم الحديث رواية

 .روى الحديث  بمعنى حمله  و نقله من:الرواية لغة

تقريراته وصفاته  أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله و نقل هو علم يشتمل على) :اصطالحا

 (، وكذا ما ينقل عن الصحابة والتابعينوروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها

 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصحديث  آداب نقل أصول و قواعد وفي  علم يبحثأو هو 

 :ايةدرتعريف علم الحديث 

 .المعرفة المدركة بضرب من  الحيلةمن درى بمعنى :الدراية لغة

من صحة وحسن )علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن  هو:)اصطالحا

 .(قبوال و ردا(...وضعف

أو هو علم يعرف منه حقيقة الروية شروطها و أنواعها وأحكامها وحال الرواة و 

 .شروطهم  وأصناف  المرويات و  ما يتعلق  بها

 وصوله إلينا (طرقه) أقسام الخبر باعتبار -1

 .تواتــر وآحــادم: ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين

 المتواتر تعريف -1 

  :في اللغة -أ

  .التواتر التتابع وقيل هو تتابع األشياء وبينها فجوات وفترات

 :في تعريف المتواترالحديث علماء  عبارات عددتت في االصطالح-ب

 :والتعريف المناسب هو

عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب في العادة ما رواه جمع  هو:المتواتر

 .الحسّ من أول السند إلى منتهاه ممن وكان مستند خبرهم 

 : معنى  ما استشكل من التعريف

أي امتناع اتفاقهم على الكذب ِلَكثَْرة َعددهْم  :على الكذب التواطؤاستحالة 

 .أمكنتهموتباين 
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الحواس، وليس أمرا عقليا، فكون  بإحدىأي يدرك  :مستند خبرهم الحسّ 

. الواحد نصف االثنين يقول به كّل الخلق، وليس هو من المتواتر ألنه أمر عقلي

ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة ملسو هيلع هللا ىلص أمر مشاهد بالحّس، وقد نقله جمع كبير 

مثلهم إلى الطبقة الذين شاهدوا المعجزة، يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جمع 

 .فهو إذن خبر متواتر كذلك،وهم كثير 

 :العلم الذي يفيده المتواتر

أي العلم اليقيني القطعي الذي يضطر اإلنسان إليه : يفيد العلم الضروري

 . هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع وهذا هو المعتمد: بحيث ال يمكن دفعه واليقين

  الذي يفيد التواترالعدد  -2

 :قوليناختلف العلماء فيم يثبت به التواتر إلى 

آخرون قال   ، والزناكشهود  أربعةك عددا معينا منهم من اشترط :األول

، ألن ما دونها آحاد، وقيل اثني عشر ،خمسة كما في المالعنة، وقيل عشرة

 ، وأربعين، واثنينوعشرين

 .وسبعين، وقيل عدد أهل بدر

ضابط التواتر هو  ألنم يحصر التواتر بعدد محدد هم من لمن: الثاني

 .االجماعة التي يحصل العلم بخبره

 .ال معنى لتعيين العدد على الصحيح:ابن حجر قال

وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقوال : اآلمدي قال

 .المخبرين، ال أن العلم مضبوط بعدد مخصوص

 :أقسام الخبر المتواتر -3

 . هو ما تواتر لفظه ومعناه :المتواتر اللفظي -أ
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رواه ما يزيد " من كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " حديث  :مثاله

  .اعن سبعين صحابي

هو ما اختلف الرواة في لفظه، غير أنهم اتفقوا  على  :المتواتر المعنوي -ب 

معنى كلي يجمع بين جملة األحاديث، أو بمعنى آخر ينقل الرواة ممن يبلغوا في 

  .مجموعهم عدد التواتر وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر معين

فقد ورد عن المصطفى  ،(الدعاءرفع اليدين في ) منها أخبارأحاديث :مثاله

لكن في قضايا مختلفة، فكل قضية منها  الدعاء،حديث فيها رفع يديه في نحو مائة 

 .المجموعمتواتر باعتبار  -وهو الرفع عند الدعاء  -والقدر المشترك  تتواتر،لم 

 المصنفات في الحديث المتواتر -4  

األزهار المتناثرة في األخبار المتواترة لإلمام جالل الدين السيوطي،  -1

 .األبوابوهو مرتب على 

 .وهو تلخيص للكتاب السابق . قطف األزهار للسيوطي أيضاً  -2

 .نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد بن جعفر الكتاني  -3

لقط الآللئ المتناثرة في األحاديث المتواترة، ألبي الفيض دمحم مرتضى  -4

 .الزبيدي 

 اآلحاد -2

 :حديث اآلحاد تعريف -1

 . بمعنى واحد، والواحد هو الفردجمع أحد  :لغة -أ

 . التواتر طشرو يجمعما لم  هو :اصطالحا-ب

 .الغريب المشهور و العزيز و:وهو ثالثة أقسام

  :اختلف العلماء فيما يفيده خبر الواحد على أقوال :ما يفيده خبر اآلحاد -2
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أن خبر الواحد ال يفيد العلم وإنما يفيد الظن مطلقاً، ونسبه النووي إلى  -أ

 .المحققين واألكثرين

 داود الظاهري وأن خبر الواحد إذا صّح يوجب العلم، ذهب إلى ذلك  -ب

 . مالك، وجزم به الشافعي وأحمد، روي عن 

يغني  و مما يحتج لهؤالء وجوب العمل به والعمل مالزم للعلم؛ ألن الظن ال

 ً  .من الحق شيئا

 :أنه يوجب العلم ويقطع به إذا احتفت به قرينة، مثل -ج

 .راكون الحديث مشهو - 1

  .كون الحديث مسلسالً باألئمة الحفاظ المتقنين - 2

لتلقي األمة ،أن يكون الحديث مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما  - 3

 .لكتابيهما بالقبول

 .فالأن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم وإال  أرجح هذه األقوال و

وهو اختيار عدد من المحققين في هذا  الحديث،وهذا مذهب عامة أهل 

 .العصر

 :بالنسبة إلى عدد طرقه  حديث اآلحاد أقسام – 3

 :إلى ثالثة أقسام قسمني

 ورـــالَمشه: أوال

 :تعريفه - 1

 .انتشارهو ذيوعه  و األَمر، وضوح: لغة-أ

ً -ب  له  أو ما.التواتر حد، ولم يبلغ ةيرويه ثالثة فأكثر في كل طبق ماهو  :اصطالحا

 .من  اثنين في كل طبقة محصورة بأكثرطرق 

 :همثال – 2
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 العلم يقبض ال هللا إن: " - وسلم عليه هللا صلىقال : عن عبد هللا بن عمر قال -

 اتخذ عالم يبق لم إذا حتى العلماء، بموت العلم ي قبض ولكن الرجال، قلوب من ينتزعه انتزاعا

 ."وأضلوا فضلوا علم بغير فأفتوا جهاالً  رؤوسا الناس

 :(االصطالحي غير)على ألسنة الناس  المشهور - 3

فاألول  هناك فرق بين الحديث المشهور عند المحدثين و المشهور عل ألسنة الناس،

أما الثاني فقد  ،ال  يقل رواته عن ثالثة و لم يصل درجة التواتر    (المشهور االصطالحي)

 :يشمل

 فما اشتهر على ،أصال إسناد له يوجد ال وما، إسناد من أكثر له وما، واحد إسناد له ما

 .األلسنة أعم مما اشتهر عند المحدثين

موضوع وما هو  ، وهو ما ال أصل له،ال يوجد له إسناد أصال ومثال المشهور الذي

 "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل: "مثل :مكذوب من األحاديث

 .أخرجه الترمذي وحسنه ".العجلة من الشيطان"حديث : العامةبين ومثال المشهور 

قد يكون  و بل اضعيف ا أوحسن و قد يكون اصحيحقد يكون :المشهور حكم -4

  .اوضوعم

 : ةالمشهور األحاديث في المصنفات -5

 .، العالمة بدر الدين الزركشي المنثورة في األحاديث المشهورةالآللئ  -1

بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، اإلمام  في الحسنة المقاصد  -2

 .السخاوي 

عبد الرحمن  الحديث من الناس ألسنة على يدور فيما الخبيث من الطيب تمييز -3

 . ، وهو اختصار لكتاب السخاويالشيبانيالزبيدي 

 . للعجلوني الناس السنة على الحديث من اشتهر فيما اإللباس ومزيل الخفاء كشف -4

 زيزــــ  الع: ثانيا

 :تعريفه - 1

من عّز يعَّز بفتح العين، إذا قوي و اشتد، و قيل من عز يِعّز بالكسر إذا صار :لغة-أ 

 .قليال نادرا
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قوي بمجيئه من  ، أيعزّ  ما لقلة وجوده، وإما لكونهإ: العزيز بهذه التسمية وسمي

 .طريق أخرى

ً  -ب ، قاله قوي بمجيئه من طريق أخرى هو أن ال يرويه أقل من اثنين عن :اصطالحا

ابن منده و ابن الصالح فلم يفرقوا بينه :، قالههو رواية اثنين أو ثالثة:ابن حجر  و قال غيره

 ..و بين المشهور

 :مثاله -2

 صلي رسول أن هريرة أبي حديث من والبخاري ، أنس حديث من الشيخان رواه ما

 والناس وولده والده من إليه أحبَّ  أكون حتى أحدكم يؤمن ال: "  قال وسلم عليه هللا

و رواه عن  سعيدو شعبةورواه عن قتادة  عبد العزيزو  قتادةفقد رواه عن أنس  ."أجمعين

 .ال يقل عددها عن اثنين،و رواه عن كل واحد، جماعة عبد العزيز إسماعيل و عبد الوارث 

 .الضعيف  ، منه الصحيح والحسن و: حكمه – 3

أصال، لكن رد عليهم أنه إن  ثنين ال توجدقال بعضهم رواية اثنين عن ا:وجود العزيز-4

رواية اثنين فقط فيسلم،و أما صورة العزيز فموجودة بأن ال يرويه أقل من اثنين عن أقل  أراد

 .من اثنين

 ريبــالغ: ثالـثا

 :تعريفه - 1

  أهله و أقاربهعن البعيد المنفرد  :لغة -أ 

ً  -ب أي موضع وقع التفرد به من  هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في :اصطالحا

 د ذكره ابن حجرالسن

 : الغريب والفرد العالقة بين -2

الغريب والفرد مترادفان لغة واصطالحا، إال أن أهل االصطالح : "ابن حجرقال 

بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، غايروا 

والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطالق االسم عليهما، وأما من 

حيث استعمالهم الفعل المشتق فال يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فالن، أو 

 ."أغرب به فالن
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 :هــأقسام -3

 وغريب"  ٌمْطلق غريب"  هما قسمين إلى فيه التفرد لموضع بالنسبة الغريب يقسم

 " نسبى

 .المطلق الفرد أو :المطلق الغريب -أ

ه يقوهو طر -ولو تعددت الطرق إليه -،سنده أصل فيبه  وقع  التفرد ما هو :تعريفه -

 إال صحابي واحد، أو لم يروه عن الصحابي إال بأن ال يرويه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي من جهة

 .تابعي واحد، وخصه ابن حجر بما انفرد به التابعي عن الصحابي

د برواية متنه واحد و يوصف أنه الغريب   .متناً وإسناداً، وهو ما تفرَّ

 : مثاله-

 هللا رضي الخطاب بن عمر به تفرد( رواه الشيخان" ) بالنيات األعمال إنما"  حديث 

 . عنه

 ، وتفرد به عن التيمي،دمحم بن إبراهيم التيمي تفرد به عنه و علقمةوتفرد به عن عمر 

 .ثم اشتهر عنه ورواه عنه كثيرون يحيى بن سعيد 

 .النسبي الفرد أو :النسبي الغريب -ب

 بأن يرويه عن التابعي أو من دونه واحد سنده أثناء في الغرابة كانت ما هو :تعريفه -

 .الرواة أولئك عن واحد راو بروايته ينفرد ثم سنده أصل في راو من أكثر يرويه أن أي

لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في  ،ويسمى بالنسبي

 .راونفسه مشهورا بأن يكون مرويا من أوجه أخر لم ينفرد فيها 

،الحديث تفرد " اإليماناإليمان بضع وستون شعبة و الحياء شعبة من " حديث:مثاله-

سبي  حصل ن دينار عن أبي صالح فهو فرد نه عبد هللا ببه أبو صالح عن أبي هريرة وفرد ب

النسبة ألبي  صالح عن بق صالح، هو فرد مطل  أبيعبد هللا ببن دينار عن لالنسبة بفيه  التفرد 

 .يرةهري بأ

 .«لبادال يبيع حاضر »: عن ابن عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قالما رواه بسنده  -

 حكم الحديث الغريب – 3

 .صحيحوأكثره غير  كغرائب الصحيحين وغيرهما، وهي كثيرة،منه ما هو صحيح، 
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ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب ، فإنها مناكير ، وعامتها عن  ": أحمد بن حنبل  قال 

 .  "الضعفاء 

 . شر العلم الغريب ، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس : عن مالك قال 

  : فيه المصنفات  -4

 . للدارقطني مالك غرائب -

 .غرائب شعبة بن الحجاج  ألبي عبد هللا  ابن منده-

 .وهو كتاب جليل الفوائد غزير الفرائد أيضا للدارقطني األفْراد -

 :ورده أقسام الحديث باعتبار قبوله -2

الصحيح و :والمقبول مراتب فمنه يقسم المحدثون إلى حديث مقبول وحديث مردود 

، و الحسن كذلك حسن  لذاته الحسن، ثم  الصحيح عند المتأخرين صحيح لذاته وصحيح لغيره

 .و حسن لغيره

 ولـالمقب الخبر -1

 الصَّحيح 

 :تعريفه - 1

كالصالة سائر المعاني في  مجاز في األجسام حقيقةالسقيم وهو  ضدالصحيح  :لغة-أ

  .و العقود و األحاديث

بنقل العدل الضابط عن العدل  الحديث المسند الذي يتصل إسناده :اصطالحا  -ب

 (.ذكره ابن الصالح)الضابط إلى منتهاه، وال يكون شاذا، وال معلال

 :وهي خمسة :شروطه -2

  السند اتصال :الشرط األول

 السند أول من قد سمع من فوقه وأخذ عنه مباشرة قد رواته من راو كل أن :ومعناه

، فخرج بذلك المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع وسائر من سقط من إسناده راو منتهاه إلى

 .أو أكثر 

 الرواة عدالة :الشرط الثاني

 .ة تحمل على مالزمة التقوى والمروءةكَ لَ مَ  :لعدالةا
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هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من كفر أو فسق أو بدعة وذلك  :والتقوى

 .على صغيرة رّ صبأن ال يفعل كبيرة وال ي

هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها اإلنسان على التحلي بمحاسن األخالق  :والمروءة

لبيئات وهما يختلفان باختالف األزمان وا, المرجع فيها إلى العادة والعرف و, وجميل العادات

، فقد يكون الشيء مخال بالمروءة في عصر أو بيئة وال يكون مخال في عصر أو بيئة أخرى

 .الخ .. كأكل في الطريق ،

من  عدل الرواية وهو المسلم البالغ العاقل السالم :والمراد من العدل عند المحدثين

 .أسباب الفسق وخوارم المروءة 

  الرواة ضبط :الشرط الثالث

 .يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند األداءأن  :ومعناه

 :وهو قسمان

 .ضبط صدر -1

 .ضبط كتاب -2

هو أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء من : فاألول

 .حين سماعه إلى حين أدائه وروايته

هو محافظته على كتابه، وصيانته عن أن يتطرف إليه تغيير ما من حين  :والثاني

سماعه فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي منه ويروي، وال يعيره إال لمن يثق فيه ويتأكد من أنه ال 

 يغير فيه

الضبط التام منه فال تقبل رواية سيئ الحفظ وال المغفل الذي يكثر : والمراد بالضبط 

 .غلطه

  الشذوذ عدم :الشرط الرابع

فردا كان أو  منه أوثق هو لمن الثقة مخالفة هو الشذوذ وشاذاً، الحديث يكون ال أن أي

 .جماعة من الرواة

  العلة عدم :الشرط الخامس

 .منه السالمة الظاهر أن مع الحديث، صحة في يقدح خفي غامض سبب العلة
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ً  حينئذ الحديث يسمي فال الخمسة الشروط هذه من واحد شرط اختل فإذا  .صحيحا

 ينقسم إلى قسمين :أقسامه – 4

  :صحيح لذاته –أ 

 متصل السند غير معلل وال شاذ تام الضبطا نقله عدل م هو

  :صحيح لغيره –ب 

ً لغيره  يوسم. أقوى منه و آخر ِمثْلٌهٌ أهو الحسن لذاته إذا ٌروَي من طريق  صحيحا

 .وإنما جاءت من انضمام غيره له السند،ألن الصحة لم تأت من ذات 

 : حكمه -4

 .والفقهاء األصوليين من به يٌْعتَدَّ  ومن الحديث أهل بإجماع به العمل بحّجةٌ يج

  دالٌمجر الصحيح في نَّفص من أول -5

في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح  كتابا صنفن أول م

 .الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد

  الصحيحة األحاديث بقية مظان وجود – 6

كسنن أبي : ثم أن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة: يقول اإلمام النووي

والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرها داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، 

 منصوصاً على صحته وال يكفي وجوده فيها إال في كتاب من شرط االقتصار على الصحيح

 .كصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم 

 :الصحيح مراتب -7

 :وهي مراتب سبعله 

 (. المراتب أعلى وهو)  ومسلم البخاري عليه اتفق ما -

 .البخاري به انفرد ما ثم -

 .مسلم به انفرد ما ثم -

 . يخرجاه ولم شرطهما على كان ما ثم -

 . يخرجه ولم البخاري شرط على كان ما ثم -

 .يخرجه ولم مسلم شرط على كان ما ثم -
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 على يكن لم مما حبان وابن خزيمة كابن األئمة من غيرهما عند صح ما ثم -

 .اشرطهم

 :مالحظة

وال التزما , هما كل األحاديث الصحيحةيومسلم في صحيحلم يستوعب البخاري 

 .إخراج كل الصحاح، وإنما أخرجا من الصحيح ما هو على شرطهما

 س نالح الحديث

 :تعريفه 1

 .الَجمال بمعنى  نسالح   من:لغة

 من منتهاه إلى مثله عن ضبطه َخفَّ  الذي العدل بنقل سنده اتصل ما هو): اصطالحا  

 .(علة وال شذوذ غير

 : حكمه - 2

 .وهو مذهب جماهير العلماء القوة في دونه كان نوإ به، االحتجاج في كالصحيح هو

 ينقسم إلى قسمين :أقسامه - 3

  :الحسن لذاته –أ 

أي ما اتصل سنده بنقل العدل الذي : هو نفسه تعريف الحديث الحسن الذي سبق ذكره

 .معلالخّف ضبطه وال يكون شاذا وال 

وط دون احتياجه لطرق أخرى صفة الحسن مما توفر له من شر الكتسابهوسمي لذاته 

 تقويه 

  :الحسن لغيره  –ب 

 .ددت طرقه يرتقي إلى الحسن لغيرههو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا تع

 ."صحيح حسن حديث"  وغيره الترمذي قول معنى - 4

 :  حجر ابن قال

 سنادإ باعتبار صحيح ، سنادإ باعتبار حسن"  نىفالمع فأكثر انإسناد للحديث كان إن

 "  آخر

 ." آخرين قوم عند صحيح قوم، عند حسن"  ىفالمعن واحد سنادإ له كان وان
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 من مظان الحديث الحسن - 5

 . الترمذي وهو أصل في معرفة الحسن، وهو الذي أكثر من ذكره في جامعه سنن .أ

 .سنن أبي داود .ب

 .مسند اإلمام أحمد  .ج

 .النسائيسنن   .د

 .سنن ابن ماجه .ه

  .سنن الدارقطني .و

 .و غيرهاي سالطيالبقية المسانيد مثل مسند أبي داود  .ي

 الخبر المــردود-2

 . وهو الضعيف و الضعيف جدا و الموضوع

 الحديث الضعيف

 : تعريفه - 1

ابن  رهذك"لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح وال صفات الحديث الحسن  ما"هو 

 .الصالح

 عدم كشرط العدالة أو الضبط أو اتصال السند أو)أو ما فقد شرطا من شروط الصحة

 .(العلة عدم الشذوذ أو

 :مراتب الضعيف وأقسامه -2

 .الضعيف تتنوع مراتبه بحسب فقده لشرط من شروط الصحيح أو أكثر 

 .ما يعود إلى سقط في اإلسناد في أي موضع كان هذا السقط: فمنها

ما يعود سبب ضعفه إلى طعن في الراوي، خّف هذا الطعن كأن كان مجهول  :ومنها

 .العدالة أو له أوهام أو صاحب غفلة، وبين أشد أنواع الطعن كأن يكون متهما بالكذب

 في العمل بالحديث الضعيفالعلماء مذاهب  -3

 .جواز العمل به مطلقا: المذهب األول

 .الضعيف مطلقاال يجوز العمل بالحديث : نيالمذهب الثا
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و لكن  جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال والرقائق: لثالمذهب الثا

 .شروطبذلك 

 . وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم 

 يختلف نوعه باختالف  سبب ضعفه: الحديث المردود  أسباب رد-4

بسبب طعن في  -2من اإلسناد،  طبسبب سق -1 :سببان ردّ الحديث وضعفهأسباب 

 الراوي

 اإلسناد من س ْقط بسبب المردود-1

 :المرســـل-أوال

 :فهتعري

  .لهمن أرسل الشيء، إذا أطلقه وأهم:لغـة -أ

 كأّن المرِسل أطلق اإلسناد ولم يقيّده براو معروف

 :اصطالحا-ب

الصحابي، أو هو ما سقط من إسناده ذكر :،منهم من قالفي تعريفه اختلف المحدثون

  ما رواه التابعي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

قال رسول : وصورته أَن يقول التابعيُّ سواء كان كبيرا أو صغيرا: "ابن حجر قال 

  هتعريفو ".كذا، أو ف ِعَل بحضرتِه كذا، أو نحو  ذلك أو فعَلَ كذا،  وآلِه وسلَّمهللا صلَّى هللا عليه 

 .للمرسل أكثر شموال

 :مثاله

 عن ،عبد  الملك بن جريج حدَّثنا ، سفيان حدَّثنا:  قال ، المراسيل في داود أبو رواه ما

 .(( ال يأخذ منها أكثر مما  أعطاها: )في  المختلعة  قال وسلم عليه هللا صلى أن النبي   عطاء

 إلى أرسله وقد ،لم يدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص تابعيعطاء بن أبي  رباح   فإنَّ  مرسل، حديث فهذا

 . سمعه عمن يذكر ولم وسلم، عليه هللا صلى النبي

 مذاهب العلماء في قبول المرسل أو رده: الفرع الثاني

 : رجع إلى ثالثة أقوالتاختلف أهل العلم في االحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة، 

 القبول مطلقا: القول األول
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 الرد مطلقا : القول الثاني

ة، وهالحديث المرسل  ثينضعيف، ال تقوم به حجَّ  .ذا ما ذهب إليه جمهور المحدِّ

ــةوالمرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم باألخبار ليس :"مسلمقال   ."حجَّ

تهم هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه، إذ قد يكون الساقط  :وحجَّ

ً صحابيا وقد يكون   .قد يكون ثقة، وقد يكون غير ثقة: وعلى االحتمال الثاني .تابعيا

 في وواحد رِسل،الم   الراوي في ثالثة أربعة،يقبل بشروط  التفصيل: القول الثالث

 .المرَسل الحديث

 المرسلالحديث  المصنفات في ض عب -

 .المراسيل ألبي داود السجستاني صاحب السنن  -

 .للحافظ العالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل  -

 المعضـــل: انيثا

 :تعريفه – 1

األطباء،  ىىأي شديد أعي: ، ويقال داء عضالأعياه بمعني"  أعضله"  من: لغة -

و  سمي المعضل بذلك ألن المحدث كأنما أعضله و أعياه فلم .اشتد واستغلق: وأعضل األمر

 .ينتفع به من يرويه عنه

 .يلفأكثر بشرط التوا اثنانوهو ما سقط من إسناده  :اصطالحا   -

 .من السند في أول اإلسناد أو وسطه أو منتهاهكان الساقطان  سواء

  .منقطع في موضعيين فهو أما إذا كان االنقطاع ليس على التوالي

 :هالثم -2

 رسول قال:  قال هريرة أبا أن بلغه أنه مالك عن بيالقْعن إلى بسنده الحاكم رواه ما  -

ه   للَمْملوك":  وسلم عليه هللا صلى هللا  ما إال العمل من ي َكلَّف وال ، بالمعروف وكسوت ه   طعام 

 .الموطأ في هكذا أعضله ، مالك عن لعضم هذا:الحاكم قال "يٌطيق

 أنه عرفنا وقد هريرة وأبي مالك بين متواليان اثنان منه سقط ألنه معضل الحديث فهذا

 بن دمحم عن مالك عن"... هكذا الموطأ خارج الحديث رواية من متواليان اثنان منه سقط

 ."هريرة أبي عن أبيه عن َعْجالن
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 :حكمه -3

 والمنقطع، المرسل من حاال أسوأ وهو ، ال يحتج به اضعيف احديث المعضليعتبر 

 .اإلسناد من المحذوفين لكثرة

  :مالحظة هامة

 :إن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه

إذا حذف من مبدأ إسناده : فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة، وهي -أ

 .فهو معضل ومعلق في آن واحد. راويان متواليان

 :ويفارقه في صورتين -ب

 .إذا حذف من وسط اإلسناد راويان متواليان، فهو معضل، وليس بمعلق -1

 .بمعضلإذا حذف من مبدأ اإلسناد راٍو فقط، فهو معلق، وليس  -2

 :مظان ِّ المعضل -5

 :من مظاّنِ المعضل والمنقطع والمرسل

 .كتاب السنن، لسعيد بن منصور -أ

 .مؤلفات ابن أبي الدنيا -ب

 المنقطــــع: ثالثا

 :تعريفه -1

 .قطع الشيء أبانه و فصله و منقطع كل شيء حيث ينتهي إليه طرفه :لغة -أ

 .االتصال في اإلسنادو سمي المنقطع بذلك لحدوث االنفصال و عدم 

 : اصطالحا   -ب

، سواء كان االنقطاع في أول المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كاناألصل أن 

  .اإلسناد أو في آخره أو األثناء

بن عبد البر وغيرهما من االصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب هذا التعريف هو 

 .كما قال النووي المحدثين

 أو المرسل صورة عليه تنطبق لم بما المنقطع خصوا المتأخرين المصطلح علماء لكن

 .   الغالب في المتقدمين استعمال كان وكذلك ، المعضل أو المعلق
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 عن التابعي دون نم رواية في يستعمل ما وأكثر: "النووي قال ولذلك

 . "رعم ابن عن الصحابي،كمالك

  : فالتعريف المختار الذي استقرت عليه صورة المنقطع عند محققي المحدثين

ما سقط من رواته قبل الصحابي راو فقط من أي موضع، أو أكثر من راو شرط عدم 

 .التوالي، أي ولو تعددت مواضع السقط بالشرط المذكور

 :من أمثلته -2

 ما سقط منه راو واحد -

 إن:  مرفوعا ذيفةح عن زيد عن اسحق أبي عن الثوري عن قعبد الرزا رواه ما" 

 ."  أمين فقوي بكر أبا وليتموها

 وأبي الثوري بين من سقط"  شريك"  وهو وسطه من رجل اإلسناد هذا من سقط فقد

 شريك، من سمعه وإنما مباشرة اسحق أبي من الحديث يسمع لم الثوري أن إذ اسحق،

 .اسحق أبي من سمعه وشريك

 ينغير متوالي ما سقط منه راويان -

حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن : قال اإلمام الترمذي

 :أرطاة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، قالت

خافين أن يحيف هللا  أكنت: " فقدت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة، فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال

إن هللا عز : " يا رسول هللا، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: قلت" عليك ورسوله؟ 

 ".وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم كلب 

حديث عائشة ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت : " قال الترمذي

يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، : الحديث، وقاليضعف هذا _ يعني البخاري _ دمحماً 

 ".والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير 

 .وهذا المثال قليل نادر الورود

 : حكمه -3

المنقطع ضعيف باتفاق العلماء، لالنقطاع من جهة، وللجهل بحال المحذوف من جهة 

 .أخرى 
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 طرق معرفة السقط أو االنقطاع

االنقطاع بين الراوي والمروي عنه؛ إما بعدم المعاصرة، أو بعدم االجتماع به يعرف 

المبين لمواليد " تاريخ الرجال"، ولم تكن له منه إجازة، وذلك يعرف من جهة علم يواللق

 الرواة ووفياتهم 

 المعلــق -رابعا

 تعريفه -1

 السند هذا سمي ومعلقا  وجعله به وربطه ناطه أي بالشيء الشيء"  قعلّ "  من :لغة

 . الدنيا الجهة من وانقطاعه ، فقط العليا بالجهة اتصاله بسبب معلقا

  . ما حذف من مبتدأ إسناده راوي فأكثر على التوالي، ولو حذف السند كله : اصطالحا

 : مثاله – 2

 :ما حذف السند كله عدا الصحابي  -

 ىغط:  ىموس أبو وقال: "  الفَِخذ في ي ْذَكر ما باب مقدمة في البخاري أخرجه ما

 إال إسناده جميع البخاري حذف ، "عثمان دخل حين ركبتيه وسلم عليه هللا صلى النبي

 .فهو حديث معلق األشعري موسي أبو وهو الصحابي

ذف ما ومثال -   :إسناده بعض ح 

 أن ، عمر ابن عن ، نافع عن ، جويرية بن صخر حدثنا:  عفان وقال: البخاري لاق

 من أكبر أحدهما ، رجالن فجاءني ، بسواك أتسوك أراني: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 ."  الحديث... اآلخر

 إنما ، البخاري يدركه لم الصفار مسلم ابن وهو ، عفان وبينه بينه فيما البخاري علقه

 .بالواسطة عنه يروي

 :حكمه -3

وللجهل بحال الساقط، فقد هو من قبيل الضعيف المردود لوجود سقط في اإلسناد، 

 .يكون مجروحا ال تقبل روايته

وهذا الحكم ينطبق على عموم التعليق، أما المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم فلها 

 .حكم خاص بحكم أن البخاري ومسلم التزما الصحة فيما روياه
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 طعن في الراوي بسبب المردود :الثاني

، الراوي في عدالته ودينه وإتقانه للروايةأي الضعيف الذي كان سبب ضعفه، جرح 

 :تندرج ضمن هذا النوع من الرد والتي منها

 .المتروك –وهو شر األنواع وأسوؤها : الموضوع -

 الحديث الموضوع

 :تعريفه -األول

الوضع في اللغة له معان متعددة كاإلسقاط والترك واالفتراء و  :لغة( أ

  .الدَّين أسقطه عنه، قصة موضوعة أي مختلقةاالختالق،وضع الشيء حطه،وضع عنه 

 صلي هللا رسول إلى المنسوب المصنوع المختلق لحديث المكذوبا هو :اصطالحا  ( ب

 .وسلم عليه هللا

 : روايته حكم -الثاني

مقرونا  إال كان معنى أي في حالَهٌ  َعِلمَ  ألحد روايته تحل ال أنه على العلماء أجمع

 هللا رسول قال: قال أنه جندب بن سمرة حديث من صحيحه مسلم في ما رواهل ،ببيان وضعه

وهو شر ." نبيْ الكاذِ  أحد فهو َكِذب   أنه ي َرى بحديث  عني َحدَّثَ  َمنْ : " وسلم عليه هللا صلى

 .األحاديث الضعيفة

 ؟أي كيف يتعرف على الحديث الموضوع:عالمات الوضع عند النق اد-الثالث

  .بأن يقر الواضع بأنه وضع حديثا أو أحاديث بعينها :ضعهوب الراوي إقرار -1

ل منزلة إقراره -2 كأن يحدَّث بحديث عن شيخ ثم ي سأل عن مولده فيذكر  :ما يتنزَّ

  .تاريخاً يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، وال يوجد ذلك الحديث إال عنده

  .أن تحّف بالراوي قرائن تدّل على كذبه  -3

 .المعنى اللفظ أوالركاكة في  -4

ومما يدخل ضمن الركاكة في المعنى، اشتمال الحديث على المجازفات في ترتيب 

 .الجزاء والعقاب

  .داللة القرآن القطعية أو السنة المتواترة، أو اإلجماع القطعيلالحديث  ةمناقض -5

 .أن يكون مناقضا لألصول الشرعية وما كان معلوما من الدين بالضرورة  -6
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كأن يكون مخالفا للعقل، وال يقبل  :الحديث مخالفا للقضايا المقررةأن يكون  -7

 .التأويل، أو اشتمل على أمر يدفعه الحّس والمشاهدة، أو الواقع التاريخي

 . ثم ال يرويه إال واحد كون المروي خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله، -8

 : أسباب الوضع ودوافعه -الرابع

 في الخير وترهيبهم من الشر تقربا إلى هللا ترغيب الناس -1

 (كفر أبى فقد من البشر، خير علىُّ ) حديث مثل:  فرق والمذاهبلل االنتصار -2

وعمد إلى ذلك قوم من الزنادقة للكيد لهذا الدين والتالعب :  اإلسالم في الطعن -3

 .فيه في قلوب العوام، إلضعاف شوكته وسلطانه بأحكامه، والتشكيك

  .اتباع هوى الحكام للتقرب منهم -4

كأحاديث مدح وممن عرف بذلك القّصاصون و غيرهم، :المالالشهرة وكسب  -5

 .األرز والعدس وغيرها

 :أقسام الحديث  باعتبار قائله-3

أي من ينسب إليه حديث قدسي و حديث مرفوع و حديث  بار قائلهيقسم الحديث باعت

 .موقوف و حديث مقطوع

 :القدسيالحديث -1

 .و هو بمعنى الطهارة و التنزيه.القدس الطهر: لغة-أ  

 .من غير القرآن ما أضافه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى ربه:اصطالحا-ب

 .و الحديث الرباني اإللهي الحديث:و له أسماء عدة منها

 :الصيغ التي يروى بها -ج

 . فيما يرويه عن ربه، وهي عبارة السلفملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا : أن يقول الراوي-1

 .إن هللا تعالى يقول ، أوتعالى قال هللا: ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا : أن يقول الراوي -2

 .أن يأتي حكاية عن هللا تعالى في سياق الحديث النبوي-3 

 .أنه سبحانه  تكلم مع  أحد أنبيائه  أو خلقه بكذا وكذا أن يأتي حكاية عن هللا تعالى -4 
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 :الفرق بينه وبين القرآن-د

القرآن الكريم لفظه و معناه من هللا تعالى،أما الحديث ث  القدسي فمعناه من عند -1

 .هللا و لفظه من عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .س كذلكيالقرآن معجز  و الحديث القدسي ل-2

 .متعبد بتالوته في صلى به خالفا للحديث القدسي القرآن-3

نسبته إلى هللا تعالى، خالفا  قيني فيالقرآن كله منقول بالتواتر، المفيد للقطع الي-4

و  الصحيح و الحسن و الضعيف ي األغلب و منهف بطريق اآلحاد ث القدسي منقولللحدي

 .غيره

 :مثاله-ه

 .و غيرها..."  عند ظن عبدي أنا "و..."يا عبادي إني حرمت الظلم"حديث 

 أشهر المصنفات فيه-و

 . باألحاديث القدسية لعبد الرءوف المناوي تحافات السنيةاإل -

 :الفرق بين الحديث القدسي و الحديث النبوي-ز

لكن الحديث  ،وكالهما يشتركان أن اللفظ من عند الرسول ملسو هيلع هللا ىلصهللا،وحي من كالهما 

إليه سبحانه و ينسب و معناه من هللا القدسي  ، أمامن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصو معناه النبوي لفظه 

  .،والنبوي ينسب إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلصتعالى

 :الحديث المرفوع-2

 :تعريفه

 .ملسو هيلع هللا ىلص، لنسبته لصاحب المقام الرفيع النبي رفع ضد وضع:لغة-أ

النبي صلى هللا عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير  إلى ما ن سبما أ ضيف أو :اصطالحا -ب

 .أو صفة

 :أنواعه -ج

 .المرفوع القولي ، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري، المرفوع الوصفي
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 :همثال-د

حدثنا :حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال:أخرج البخاري في صحيحه قال

هللا بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى  أبي قال حدثنا أبو بردة ببن عبد

من سلم المسلمون من :" قالوا يا رسول هللا أي اإلسالم أفضل؟قال: األشعري قال

 "لسانه ويده

 :الحديث الموقوف-3

 .وقف بالحديث عند الصحابي كأن الراويمن الوقف :لغة-أ

 .ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل:اصطالحا-ب 

سمعت عبد هللا بن  :نه قالأعن عبد هللا بن دينار :اإلمام مالك في الموطأأخرج :مثاله-ج

فهذا حديث  "هو المال الذي  ال ت ؤدّى منه  الزكاة:"عمر و هو ي سأل عن الكنز ما هو؟؟ فقال 

 . موقوف على ابن عمر ألنه  مضاف إليه

 :الحديث المقطوع-4

 .ضد وصلمن قطع :لغة-أ

 .التابعي من قول أو فعلمما أضيف إلى  :اصطالحا-ب

ن سعيد بن المسيب كان د أعن يحيى بن سعي:م مالك في الموطأما أخرجه اإلما:مثاله-ج

سعيد بن المسيب من التابعين ،فهذا الحديث ".إن الرجل لي رفع بدعاء ولده من بعده:" يقول

 .مقطوع ألنه منسوب إليه

، وهو ما اشتهر التابعين األثربعضهم يطلق على الموقوف على الصحابة و المقطوع على -

 .هذا العصرفي علماء الحديث  من صرينالمعاعند 
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 :مظان الموقوف  و المقطوع-د

 مصنف ابن أبي شيبة-

 اقعبد الرزمصنف -

 السنن الكبرى للبيهقي-

 سنن سعيد بن منصور-

 غيرهاتفسير ابن جرير الطبري و-


