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 / الصبضاحٕ ّاملشضائٕ .ادحيٓ  اليبْٖ / املرحل٘ الثضاىٔ٘ / اللْرس االّل :  احملاضرة االوىل

 .ّحجٔتَضا ّاىْاعَضا اٍنٔ٘ الشي٘ اليبْٓ٘ 

ـة ذم افؾُّغة بافطريؼ ادسؾقك    ًء ـان حّسقًا أو معـقياً ُتعرف افسُّ ًء ـاكت محقدة أو  ، شقا ، وُتطؾؼ ظذ افطريؼة: شقا

ّـَ ذم اإلْشََلِم ُشـًَّة َحَسـًَة، َؾُعِؿَؾ -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-[ ومجُعفا ُشــ، ومـُفا ؿقل افـبّل حمؿد ١ذمقؿة،] : )َمـ َش

َٓ َيـُْؼُص ِمـ ُأُجقِرِهْؿ رٌء(هبَا َبْعَدُه،  تَِب فف ِمْثُؾ َأْجِر َمـ َظِؿَؾ هبَا، َو وأّما تعرُيػفا ذم آصطَلح افّؼظل ؾؼد ،  ـُ

 جاَء ذم تعريػفا ظّدة معاٍن بحسب كظر افُعؾامء هلا، وؾقام يليت بقاهنا 

ـة ذم تعريػ ادُحّدثغ ؾُّ ما ُأضقػ إػ افـّبّل حمؿد افسُّ ـُ مـ ؿقٍل، أو ؾعٍؾ، أو صػٍة:  -اهلل ظؾقف وشؾؿ صذ-: هل 

فف افّؼيػة  ء ـاكت هذه افّصػة َخؾؼقّة أو ُخُؾؼقة، وـذفؽ ما يتعّؾؼ بافّرشافة مـ أحقا  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-شقا

 ؿبؾ افبعثة.

ـة ذم تعريػ إُصقفقّغ  ّؾ ما َصَدر ظـ افـّبّل حمؿد افسُّ ـُ إؾعال مـ ؽر مـ إؿقال و -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-: 

 افُؼرآن افؽريؿ.

ـة ظـد افُػؼفاء ّؾ ما ُيتؼّرب بف إػ اهلل افسُّ ـُ مـ ؽر افػرائض، وهل ُجزٌء مـ  -تعاػ-: هل ـؾ كاؾؾة أو مـدوب، و

ـة ُتطؾُؼ أجضًا ظذ ما ُيؼابؾ افبدظة، ؾقدُخؾ هبذا ـؾ افؼيعة مـ ؿرآن ـريؿ، ،  إحؽام اخلؿسة ظـدهؿ وافسُّ

ـة: فتؿققزهؿ ظـ أهؾ افبدع،-صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-ظـ افـبل وحديث ثابت    ، واجتفاد صحقح، ؾقُؼال: أهُؾ افسُّ

ّٔ٘ الشّي٘ اليبْٓ٘  : حج

ـة افـبقية أحد ُأصقل افّؼيعة افتل تُدّل ظذ إحؽام افؼظقة، إّن ثبقت حجقّتفا واشتؼَلهلا بتؼيع      ُتعُد افسُّ

ّٓ مـ ٓ حّظ فف ذم ديـ اإلشَلم"، وأّما ما يّدظقف افبعض مـ إخذ  إحؽام رضورة ديـقة، وٓ خيافػ ذم ذفؽ إ

ـة افـبقية: ؾفق خُمافٌػ حا ـان ظؾقف افـبّل حمؿد  -ظؾقف افصَلُة وافسَلم-بافُؼرآن افؽريؿ ؾؼط مـ ؽر احلاجة إػ افسُّ

ـة افـبقية ؾؼط دون افـّظر إػ افُؼرآن افؽر يؿ، وإصُؾ ذم ذفؽ أهّنام ُمؽّؿَلن فبعضفام وـذفؽ ٓ جيقز افعؿؾ بافسُّ

، وؿد اّتػؼ ُظؾامء إُّمة ظذ ُثبقت ُحّجقّة افُسـة افـبقية، ـام واظتزوها مصدر مـ مصادر إحؽام افؼظقة،  افبعض

 :ومـ هذه إدفة ما يليت، وؿد ثبت ذفؽ بإدفة 

 األدلة من الُقرآن الكريم: ومنها ما يأتي:
َ َصِديُد اْفِعَؼاِب -تعاػ-ؿقل اهلل  َ إِنَّ اَّللَّ ْؿ َظـُْف َؾاْكَتُفقا َواتَُّؼقا اَّللَّ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَما هَنَا ُؿ افرَّ ـُ  (.: )َوَما آَتا

ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؾِْتـٌَة َأْو ُيِصقَبُفْؿ َظَذاٌب َأخِقؿٌ -تعاػ-ؿقل اهلل  ـَ خُيَافُِػقَن َظ ِذي  .(: )َؾْؾقَْحَذِر افَّ



َْمِر ِمـُْؽْؿ َؾِنْن َتـَاَزْظتُْؿ ذِم -تعاػ-ؿقل اهلل  ْٕ ُشقَل َوُأوِِل ا َ َوَأضِقُعقا افرَّ ـَ آَمـُقا َأضِقُعقا اَّللَّ ِذي َا افَّ وُه : )َيا َأُّيُّ  َؾُردُّ
ٍ
ء  َرْ

ِخِر( ْٔ  َواْفقَْقِم ا
ِ
ـْتُْؿ ُتْمِمـُقَن بِاَّللَّ ـُ ُشقِل إِْن   َوافرَّ

ِ
د إػ اهلل ؾاف،  إَِػ اَّللَّ هق افّرد إػ ـتابف افؽريؿ، وافّرُد إػ  -تعاػ-رَّ

 هق افرجقع إػ ُشـّتف ادطّفرة. -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-افرشقل حمؿد 

ـة األدلة من إجماع الصحابة : حقُث إهّنؿ مل ُيػّرؿقا بغ إحؽام افثابتِة ذم افُؼرآن افؽريؿ أو إحؽام افثابتِة بافسُّ

دس مـ ادراث بعد شامظف أّن افـبّل حمؿد  -ريض اهلل ظـف-أظطك أبق بؽر افصديؼ افـبقية، ؾؼد  ظؾقف -اجلّدة افسُّ

ـة افـبقية ثابٌت  -افصَلة وافسَلم دس، مع أن مراثفا مل يرد ذم افُؼرآن افؽريؿ، ؾنّن احلُؽؿ افثابت ذم افسُّ أظطاها افسُّ

ـة مـ خَلل أيات افؽريؿة افقاردة  ذم افُؼرآن افؽريؿ مـ كاحقة أّن افؼرآن افؽريؿ هق افذي أرصدكا إػ اّتباع افسُّ

 ؾقف.

جماع اأُلّمة ـة افـبقية ـاحلُؽؿ افّثابت ذم افُؼرآن افؽريؿ مـ األدلة من المعقول وا  : إّن اظتبار احلُؽؿ افّثابت بافسُّ

ـة واشتؼَلهلا بافتّؼيعادعؾقم ظـد مجقع ادُجتفديـ مـ شؾػ إُّمة، ؾؼد اكعؼد إمجاع إُّمة ظذ حُ   .ّجقّة افسُّ

 : أهنًُ الّسيُ الّيبىيُ ووظًفتها

ظؾقف افصَلة  افـبل ـان ؾؼد فف، افقاؿعل وافتطبقؼ افؽريؿ، فؾؼرآن افعؾؿل افتػسر هل افـبقية افسـة إن  -١

 بف، ويؼتدون أمره ؾقؿتثؾقن  ظـفؿ اهلل ريض افصحابة ؾراه تعاػ، اهلل مـ ظؾقف يـزل ما ظذ حقاتف يؼقؿ  وافسَلم 

كبفا مجقع ذم   وافسَلم افصَلة ظؾقف افرشقل ؾحقاة. هلؿ بقـف رء بقان إػ احتاجقا  ما وإذا  ذم جاء حا تطبقؼ جقا

 .افؽريؿ افؼرآن

 مبفؿف، تػسر ؾفل تعاػ، اهلل أراد ما ظذ واشتقعابف افؽريؿ افؼرآن ؾفؿ ؾقفا يتؿ افتل هل افـبقية افسـة إن  -2

 تؽؿقؾ، إػ حيتاج ما وتؽّؿؾ ؽامضف، وتؼح أحؽامف، وتقّضح ظامف، وختّصص مطؾؼف، وتؼقّد جمؿؾف، وتػّصؾ

 أوؿاهتا، بقـت وافسـة افؽريؿ افؼرآن ذم جمؿؾة إٓ ترد مل – مثًَل  – ؾافصَلة بقان، إػ حتتاج ٓ واضحة أمقر وهذه

 .إفخ... وواجباهتا وأرـاهنا، وكػؾفا، وؾرائضفا، رـعاهتا، وظدد وأظدادها،

كقة افـصقص تضاؾرت افتل تعاػ اهلل ضاظة مـ وتطبقؼفا وؾفؿفا ادؼؾة افـبقية افسـة دراشة إن  -3  ظذ افؼرآ

 ضاظة مـ   وافسَلم افصَلة ظؾقف افرشقل وضاظة ،   وافسَلم افصَلة ظؾقف اهلل فرشقل ضاظة افسـة ؾدراشة ببقاهنا،

ـْ : ﴿ شبحاكف ؿال تعاػ، اهلل ُشقَل  ُيطِعِ  َم َ  َأَضاعَ  َؾَؼدْ  افرَّ  [.88: افـساء﴾ ] اَّللَّ

 افسـة إن إذ ببقاهنا، افـبقية افسـة ؾجاءت افؽريؿ، افؼرآن ذم ظؾقفا ُيـص مل أحؽاًما هـاك أن افسـة أمهقة ومـ  -4

 فؽثر بقاكف مثؾ حدث وما وؿع ما حؽؿ   وافسَلم افصَلة ظؾقف افرشقل ؾقبغ مـفؿ، حيدث وما افـاس وؿائع حتؽل

 .وؽرها افـؽاح، أحؽام وبعض افسباع، مـ كاب ذي ـؾ وأـؾ إهؾقة، احلؿر حلقم ـلحؽام إحؽام، مـ



افعَلؿة افؼقّية بغ افسـة افـبقية وبغ افُؼرآن افؽريؿ: حقُث إّن افّسـة افـبقّية ُمبقّـٌة حا ذم افؼرآن، ومـ هـا يتبـ 

-فِؼقل اهلل  أحؽامفوُمػرسٌة فف، ؾُتبّغُ ُمشِؽؾف، وُتػرّسُ جُمؿؾف، وُتؼقّد ُمطؾؼف، وخُتّصُص ُظؿقمف، وُتبّغُ وتؼُح 

ُرونَ : )َوَأنَْزْفـَا إَِفقَْؽ افذ  -تعاػ َل إَِفقِْفْؿ َوَفَعؾَُّفْؿ َيتََػؽَّ َ فِؾـَّاِس َما ُكز  َر فُِتبَغ  افسـة افـبقية هل ادرجع افثايّن: اذن ؾ (.ـْ

ًء افغقبقّة، أو إحؽام افعؿؾقّة، أو   . افسبقّيةؾفل ادرجع افثاين ذم افّؼيعة اإلشَلمقّة ذم مجقع مـاحل احلقاة: شقا

 : تيًّٓ الشي٘ اليبْٓ٘

 بدايات تدوين الّسنةـــــ 
افصحابة افِؽرام ظـ ـتابة وتدويـ افُسـة افـبقية:  -ظؾقف افصَلُة وافسَلم -ـان إمر ذم افبداية هق هنل افـبّل حمؿد 

ُثقا  ِن َؾْؾقَْؿُحُف، وَحد  تََب َظـ ل ؽَر افُؼْرآ ـَ َظـ ل، وٓ وذفؽ فؽقَل ختتؾط مع افُؼرآن، ؾؼال: )ٓ َتْؽُتبُقا َظـ ل، وَمـ 

ـة، إٓ بعض افصحابة: فؽـّفؿ ـاكقا يؽتبقهنا  ،  َحَرَج( ؾامتثؾ افصحابة افؽرام هلذا إمر ومل يؽتبقا صقئًا مـ افسُّ

َر َوإِكَّا َفُف -شبحاكف-بحػظ افُؼرآن وافُسـة، فِؼقفف  -تعاػ-وؿد تؽّػؾ اهلل ،  ؾردّي بشؽٍؾ  ـْ ْفـَا افذ  ـُ َكزَّ : )إِكَّا َكْح

ـر يشؿُؾ افُؼرآن وافُسـة، وـان حػظ افّسـة ذم بداية إمر بحػظفا ذم ُصدور افصحابة افؽرام، وحَلَاؾُِظقَن(، أن افذ 

ظـ ـتابة افُسـة: ـان ؾؼط ذم بداية إمر، وفؽـُّف  -ظؾقف افصَلُة وافسَلم-وـتابة بعضفؿ هلا، وما ورد ذم هنل افـبّل 

 . ذفؽتف بعد َشَؿح فبعض افصحابة افِؽرام بؽتاب

 : التدوين الّرسمي لتدوين الّسنةــــ 
ذم شـة تسعٍة وتسعغ فؾفجرة ذم خَلؾة ُظؿر بـ ظبد افعزيز أمر بجؿع افُسـّة وتدويـفا بشؽٍؾ رشؿّل،       

 ؾاشتجاب فف حُمؿد بـ ُمسؾؿ بـ صفاب افُزهرّي، وهق ظامل احِلجاز وافشام، ُثّؿ اكتؼ افتدويـ ؾقام بعد، وممـ مجع

ـُ ُجريج ذم مؽة، وابـ إشحاق ذم ادديـة، وإوزاظّل ذم افشام، وؽرهؿ، وََتقّز افتدويـ ذم هذه ادرحؾة  احلديث: اب

ذم ـقن احلديث ـان ممزوجا ؽافبًا بلؿقال افصحابة وؾتاوى افتابعغ ـام ذم مقضل اإلمام مافؽ، ُثّؿ طفر بعُض افُعؾامء 

 .ة ؾؼط جمّردة ظـ ؽرهابعد ظك افتابعغ افذيـ ـتبقا افُسـ

 : العصر الذهبي في تدوين الّسنةــــ 
افعك افذهبّل ذم تدويـ افُسـة هق افؼرن افثافث اهلجرّي، وؿد برز ؾقف افؽثر مـ افُعؾامء افذيـ أؾـقا حقاهتؿ ذم     

شبقؾ افُسـة وضؾبفا: ـاإلمام افُبخارّي، وُمسؾؿ، وافسمذّي، وافـسائّل، وؽرهؿ، وؿام اجلؿع ظـدهؿ ظذ ُأشٍس 

ُقا -تعاػ-تباظًا فِؼقفِف رئقسقة: ـافّتثبِت مـفا، ومـ دّؿتفا وضبطفا، ا ْؿ َؾاِشٌؼ بِـََبٍن َؾَتبَقّـَ ـُ ـَ آَمـُقا إِن َجاَء ِذي َا افَّ : )َيا َأُّيُّ

ٕخبار َأن ُتِصقبُقا َؿْقًما بَِجَفاَفٍة َؾتُْصبُِحقا َظَذ َما َؾَعْؾتُْؿ َكاِدِمَغ(،وؽر ذفؽ مـ إدفة افتل حتثُّ ظذ افتثبت مـ ا



ُة افِؽرام أؿّؾقا مـ افرواية: فشّدة تدؿقؼفؿ وتثّبتفؿ مـ افروايات، حقُث إن اإلـثار مظـٌّة وافروايات، ؾلؽؾب افصحاب

 .حِلُصقل اخلطل، واخلطل ذم افُسـّة يمدي إػ افـار

ا ؾقف مـ تدويـ     
ِ
وـان افؼرن افثافث اهلجرّي أهؿ افُؼرون ذم تاريخ افُسـة، وُشّؿل بافعك افذهبّل فؾُسـة: ح

هتامم بعؾؿ افرجال، وافِعؾؾ، وؾؼف احلديث، وؽر ذفؽ مما يتعّؾؼ بسـد احلديث، ومـ افُعؾامء افذيـ احلديث، وآ

أّخػقا ذم هذا افعؾؿ: أشد بـ مقشك إُمقّي، وأمحد بـ مـقع افبغقّي، وأمحد بـ حـبؾ، وإشحاق بـ راهقيف، 

كبفاوؽرهؿ، وـان افؼرن افرابع اهلجرّي امتدادًا حا ؿبؾف مـ حقث افتث  .بّت وآهتامم بافُسـّة مـ مجقع جقا

 : أنواع السنة النبويةـــ 
م ظذ ؽرها مـ افُسـّة افؼقفقّة : وهل أؿقى افدٓٓت بغ باؿل إنقاع مـ حقُث احلُّجة وافدٓفة ظذ إحؽام، ؾتُؼدَّ

، ـؼقفف: )إنَّ أحبَّؽؿ إِلَّ وأؿرَبؽؿ مـل جمؾًسا يقَم افؼقامِة: -ظؾقف افصَلُة وافسَلم-إنقاع، وهل أؿقال افـبّل حمؿد 

ؿقَن ادتػقِفؼقَن(.]حماشـُؽؿ أخَلًؿا، وإنَّ أبغَضؽؿ إِلَّ وأبع  [32َدـؿ مـل جمؾًسا مساِوُئؽؿ أخَلًؿا افثرثاروَن ادتشد 

: ـاضطجاظف ظذ يؿقـف بعد -ظؾقف افصَلُة وافسَلم-: وهل ما ُكؼؾ فـا مـ أؾعال افـبّل افُسـّة افػعؾقّة أو افعؿؾقّة

فا: أ ن إصؾ ذم افػعؾ آشتحباب وفقس افُقجقب: صَلتف فُِسـّة افػجر، وتتعّؾؼ افُسـّة افػعؾقّة بعّدة ُأمقر، وأمهُّ

ظذ افصحابة افِؽرام ذم افققم افرابع فصَلة افساويح: خماؾَة  -ظؾقف افصَلُة وافسَلم-ومـ ذفؽ ظدم ُخروج افـبّل 

ظؾقف افصَلُة -إن بعض أؾعال افـبّل  أن ُتػرض ظؾقفؿ، ودمدر اإلصارة إػ ظّدة أمقر ذم هذا افباب، وهل:

مف فققمغ أو ثَلثة مـ ؽر صًة بف: وذفؽ ـزواجف بلـثر مـ أربع كساء، ووصافف ذم افصقام: ـصقخا -وافسَلم

إن أؾعافُف بقاكًا فألحؽام، وتلُخذ ُحؽؿ افقء ادُبّغ فف، ؾنن ـاكت تبّغ افقاجب ؾفل واجبة، وإن ـاكت تبّغ ،  إؾطار

 ـاشؽ، ومـفا ما هق ُمستحب، ومـفا ما هق واجب.ادستحب ؾفل مستحبة، ؾؼد أمر افصحابة بلن يلُخذوا ظـف اد

إن بعض أؾعافف ـاكت بػطرتف أو بطبقعتف: ؾفذا افـقع فقس بسـٍّة ُمتّبعة: ـإـؾ بافقد، وآـتحال، وفؽـّفا ُتصبُح 

 ظبادة ظـد ؿرهنا بافـقة.

ؾعؾ  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-ـبل : وإذا تعارضت مع افػعؾ: ؾنن افػعؾ ُيؼّدُم ظؾقفا، وهل أن يرى افافُسـة افتؼريرّية

صحايبٍّ يتعّؾؼ بف حؽؿ ذظل، ؾقُِؼّره ظؾقف، أو يرى ؿقًٓ فف حؽٌؿ يتعّؾؼ بحؽٍؿ ذظل، ؾقُؼّره ظذ ذفؽ، أو يسؽت 

ظـدما ؿام ُجـبًا ذم فقؾٍة  -ريض اهلل ظـف-ظـف، وٓ ُيـؽره، أو يقاؾؼ ظؾقف ويظفر اشتحساكف: ـػعؾ ظؿرو بـ افعاص 

ظؾقف -ؿ مع ُوجقد احاء مـ باب افرضورة، وظدم ؿتؾ كػسف، ُثّؿ صّذ بافـاس، وحا وصؾ إػ افـبّل باردة، ؾتقؿّ 

ؾ افصحابة افؽرام افّضّب أمامف، ومل ُيـؽر  -افصَلُة وافسَلم ـَ ٌر مـف، وؿد أ وُؿّصت ظؾقف افؼصة، تبّسؿ فف: وهذا إؿرا

 .ظؾقفؿ ذفؽ
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 . احمليثنيعيي  لحضا مفَْو املصط

تف وأؾعافف   وافسَلم افصَلة ظؾقف افـبل أؿقال احلديث ـَّة يعرف ما وهذا واخلُُؾِؼقّة، اخلَْؾِؼقّة وأوصاؾف وتؼريرا  بافسُّ

 . أجضا

 ــــ  فوائد تعمُِّم الحديث:
ئد احلديث فدراشة     :مـفا ـثرة ؾقا

فف ذم   وافسَلم افصَلة ظؾقف اهلل برشقل آؿتداء -١  .وأؾعافف أؿقا

 .افسـة مـ بلدفتفا افؼظقة إحؽام اشتخراج ظذ افؼدرة -2

 .افسؾقؿ افعريب بافؽَلم افـطؼ ظذ افؼدرة -3

 .   وافسَلم افصَلة ظؾقف حمؿد كبقـا ُأْوتِقَفا افتل افؽؾؿ جقامع ظذ آضَلع -4

 .مسؾام ومات بف وآمـ   وافسَلم افصَلة ظؾقف افـبلَّ  َفِؼَل  مـ  :افّصحايِبّ 

 .مسؾامً  ومات مسؾامً  ظـف اهلل ريض افصحايبَ  َفِؼَل  مـ : افتَّابِعـــلُّ 

 ــــ من ُهْم األئمة ُحفَّاُظ الحديث :
جقها افسـة مجعقا  افذيـ هؿ  :مـفؿ ـثر وهؿ. مـفا فقس ما ظـفا وأبعدوا افؽتب، ذم ودوكقها وخرَّ

 (.ـه ١79-93" ) ادَُقضَّل"  ـتاب صاحب أنس، بـ مافؽ اإلمام -١

 (.ـه 24١ -١64" ) ادُْسـَد"  ـتاب صاحب حـبؾ، بـ أمحد اإلمام -2

حقح اجلَامعِ "  ـتاب صاحب افبخاري، إشامظقؾ بـ حمؿد اإلمام -3  (.ـه 256-١94" ) افصَّ

 (.ـه 26١-284" ) افصحقح ادسـد"  ـتاب صاحب افـَّقسابقري، افُؼشريُّ  احلجاج بـ ُمْسؾِؿ اإِلمام -4

جستاينُّ  إصعث بـ شؾقامن داود أبق -5  (.ـه 275-282. )افس 

 (.ـه 273-289) افِسِمِذي ظقسك بـ حمؿد ظقسك أبق -6

 (.ـه 383-2١5. )افـَّسائل صعقب بـ أمحد -7

 (.273-287). افؼزويـل ماجة بـ يزيد بـ حمؿد -8

 .افســ أصحاب(: ماجة وابـ وافـسائل افسمذي و داود أبق) إربعة همٓء ويسؿك

 .ومسؾؿ افبخاري رواه ما(: ظؾقف ادتػؼ) إحاديث هق أصحُّ  ما( 6)

 .ماجة وابـ وافـسائل افسمذي و داود وأبق ومسؾؿ وافبخاري أمحد(: افسبعة) بـ ؾادراد



ت   إّمفات أهؾ) ب ادعروؾقن وهؿ. أمحدَ  ماظدا همٓء(: افستة) بـ وادراد  (.افس 

 .ومسؾام افبخاريَّ  ماظدا همٓء(: اخلؿسة) بـ وادراد

 .افســ أصحاب(: إربعة) بـ وادراد

 .وافـسائل افسمذي و داود أبق(: افثَلثة) بـ وادراد

 ـــــ عمم الحديث :
 .وافرد افؼبقل حقث مـ وادتـ افسـد أحقال هبا يعرف وؿقاظد بلصقل ظؾؿ هق

 : ؿسؿغ إػ احلديث ظؾؿ يـؼسؿ

 رواية احلديث ظؾؿ( ١

 دراية احلديث ظؾؿ( 2

 : رواية احلديث ظؾؿ

 .وحتريرها وضبطفا وروايتفا وأؾعافف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أؿقال بـؼؾ خيتص افذي افعؾؿ وهق

 : دراية احلديث ظؾؿ

 وما ادرويات وأصـاف وذوضفؿ افرواة وحال وأحؽامفا وأنقاظفا وذوضفا افرواية حؼقؼة مـف يعرف ظؾؿ هق

 هبا يتعؾؼ

 : لغ٘ تعرٓفُ: ادحيٓ 

 ما: ) شبحاكف وؿقفف، مقشك خز أي( مقشك حديث أتاك هؾ: ) تعاػ ؿقفف جاء ادعـك هذا وظذ، واجلديد اخلز

 افؽريؿ افؼرآن ذم آيات وردت وؿد، جديد أي() يؾعبقن وهؿ اشتؿعقه إٓ حُمَْدث رهبؿ مـ ذـر مـ يلتقفؿ

 (اشتعؿؾ

ًدا( احلديث) فػظ ؾقفا  هبذا يممـقا  مل إن آثارهؿ ظذ كػسؽ باخع ؾؾعؾؽ: ) تعاػ ـؼقفف كػسف افؽريؿ افؼرآن بف مرا

 (أشًػا احلديث

 حؼقؼة ُخؾؼل أو َخؾؼل وصػ أو تؼرير أو ؾعؾ أو ؿقل مـ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل إػ أضقػ ما :  ّاصطالًحضا

 .وادـام افقؼظة ذم وافسؽـات احلرـات حتك أوحؽام

 .افطرف – ادتـ – افسـد: ادحيٓ  ملْىضا 

 : افسـد

 ظؾقف ويعتؿد إفقف يسـد ما ـؾ هق ــــ في المغة:



 رواة ” وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افرشقل وهق إول مصدره ظـ ادتـ كؼؾقا  افذيـ افرجال شؾسؾة:  في االصطالح

 ”احلديث

 : املنت

 ومتغ وؿقياً  صؾباً :  اللغة يف

 . احلديث رجال يقصؾف افذي وهق احلديث كص هق:  االصطالح يف

 : احلديح مراتب علماء

 .افقسر إٓ مـفا يػقتف ٓ حتك إحاديث بلؽؾب ظؾام أحاط مـ هق: املؤمنني أمري

 .ودراية رواية احلديث بعؾؿ يشتغؾ مـ وهق، جيفؾف مما أـثر ضبؼة ـؾ مـ يعرف مـ هق: احلافظ

 .رواهتا وأحقال افروايات مـ ـثر ظذ ويطؾع ودراية رواية احلديث بعؾؿ يشتغؾ مـ هق: احملدِّخ

 افرواية جمرد أم ظؾؿ ظـده أـان شقاء بسـده احلديث يروي مـ هق: املسند

 .ووظاها وادتقن، باإلشـاد حديث أخػ ثَلثامئة حػظ مـ هق: احلجة

 .وتارخيا وتعديَل وجرحا وإشـادا متـا ادروية إحاديث جلؿقع أحاط مـ هق: احلاكم

 .مسؾؿ واإلمام ــافبخاري احلديث رواة ذاـر هق ؾادخرج رواتف، ذـر(: افراء وـرس ادقؿ بضؿ) املخرج

 : افراوي ذوط

 ، روايتف ردت بعضفا ؾؼد او افراوي ؾؼدها ؾؾق ، افرواية فؼبقل مـفا ٓبد ذوط واإلشَلم وافعدافة وافضبط افعؼؾ

 . ومتلخريـ ؿدامك مـ احلديث كؼاد أؿقال تمول إربعة افؼوط هذه وإػ.  حديثف وترك

مؼقدًا  –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  –: وهق ما أضقػ إػ افصحايب أو افتابعل ؾؼط، وؿد يراد بف ما أضقػ إػ افـبل األثر 

 ؾقؼال: وذم إثر ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 وإػ ؽره: وؿقؾ هق مرادف فؾحديث. -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -: وهق ما أضقػ إػ افـبل اخلرب 

 : هق شؾسؾة افرواة فؾحديث ادقصؾة فؾؿتـ.السند 

 اد احلديث فؼائؾف، أو ظزوه إفقف.: هق إشـاإلسناد 

 مام أمحد افشقباين، وؽره.، افؽتاب ادجؿقع ؾقف مرويات ـؾ صحايب ظذ حدة، ـؿسـد اإل ادُْسـَد: بػتح افـقن 

 ادسـِد: بؽرس افـقن، يطؾؼ ظذ مـ يروي احلديث بنشـاده 

 : هق افؽتاب افذي جيؿع ؾقف افراوي أشامء صققخف مرتبغ ظذ أحرف اهلجاء.املعجم 

 سامع.: هق افؽتاب افذي جيؿع ؾقف افراوي مروياتف وصققخف، وؿقؾ: وجيؿع معفا ادشارـغ فف ذم افرواية وافالجبت 



 : هق مرادف فتعريػ افثبت، ويستعؿؾف أهؾ ادغرب.الفهرس 

 : هق افؽتاب افذي جيؿع ؾقف افراوي أشامء صققخف ومروياتف ظـفؿ.املشيخة

 : ظـد أهؾ احلديث وإثر، هق افضبط، وافعدافة.الشرط املعترب 

: هق ما تتابع رجال إشـاده ظذ صػة أو حافة فؾرواة تارة وفؾرواية تارة، وصػات افروات أؿقال وأؾعال املسلسل 

وأنقاع ـثرة ؽرها ـؿسؾسؾ افتشبقؽ بافقد وافعد ؾقفا، وـاتػاق أشامء افرواة أو صػاهتؿ أو كسبتفؿ ـلحاديث 

 .سؾسؾ بسؿعت، أو بلخزكا، أو أخزكا ؾَلنرويـاها ـؾ رجال دمشؼققن، وـؿسؾسؾ افػؼفاء، وصػاة افرواية ـاد

: هل افؽتب ادختكة افتل جيؿع ؾقفا افراوي أوائؾ افؽتب وادرويات، وأضراؾفا أحقاًكا، فسفقفة ؿراءهتا األوائل 

 وآشتجازة هبا، شامًظا ٕوهلا، وإجازة بباؿقفا.

يًثا مما يرويف ظـ صققخف، وهل متـقظة ؾؿـفا : هل افؽتب ادختكة افتل جيؿع ؾقفا افراوي، أربعغ حدألربعيناتا 

ما يؽقن بحسب افبؾدان، ومـفا بحسب أحرف ادعجؿ، ومـفا بحسب ادقضقظات، واحلديث ذم مجع إربعقـات 

 .ا مـ ادػاهقؿ افتل شقف كؼػ ظذ مػاهقؿفا ذم مقضعفا ٓ يصح، ـام حؽاه افـقوي وؽره

 افتل مجع ؾقفا .: أي مصـػات احلديث او ـتبف  مضان احلديح
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 . مفَْمُ ّفرقُ عً ادحيٓ  اليبْٖ ّالكراٌ اللرٓه ادحيٓ  الكيسٕ

وافؼدد كسبة إػ اهلل ظز وجؾ ،  - ظؾقف افصَلة وافسَلم  –احلديث افؼدد هق احلديث افذي يسـده افـبل     

، وفعؾ مـ مـاشبة وصػ هذا افـقع مـ إحاديث هبذا فؾؼدس ، وهل حتؿؾ معـك افتؽريؿ وافتعظقؿ وافتـزيف 

افقصػ ، أن إحاديث افؼدشقة تدور معاكقفا ذم افغافب ظذ تؼديس اهلل وَتجقده وتـزُّيف ظام ٓ يؾقؼ بف مـ 

 فألحؽام افتؽؾقػقة . افـؼائص ، وؿؾقًَل ما تتعرض

ؾقام يرويف  -  وافسَلم افصَلة ظؾقف -ويرد احلديث افؼدد بصقغ ظديدة ـلن يؼقل افراوي مثًَل : ؿال رشقل اهلل 

: ؾقام يرويف ظـ ربف ظز وجؾ  -  وافسَلم افصَلة ظؾقف -، ـحديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف ظـ رشقل اهلل  ظـ ربف

ؿال اهلل :  -  وافسَلم افصَلة ظؾقف -أو أن يؼقل افراوي : ؿال رشقل اهلل ،  ...(.)يد اهلل مألى ٓ يغقضفا كػؼة

يؼقل اهلل :   وافسَلم افصَلة ظؾقف، ـحديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿال : ؿال افـبل  تعاػ ، أو يؼقل اهلل تعاػ

رتف ذم كػز ، وإن ذـرين ذم مإل ذـرتف ذم : )أنا ظـد طـ ظبدي يب ، وأنا معف إذا ذـرين ، ؾنن ذـرين ذم كػسف ذـتعاػ 

ومما دمدر اإلصارة إفقف أن وصػ احلديث بؽقكف ؿدشقًا ٓ يعـل بافرضورة ثبقتف ، ؾؼد يؽقن ، ...( مإل خر مـف

، إذ إن مقضقع افصحة وافضعػ اددار ؾقف ظذ افسـد وؿقاظد احلديث صحقحًا وؿد يؽقن ضعقػًا أو مقضقظًا 

ا هذا افقصػ ؾقتعؾؼ بـسبة افؽَلم إػ اهلل تبارك وتعاػ .افؼبقل وافرد افتل   يذـرها ادحدثقن ذم هذا افباب ، أمَّ

 : ٍل ادحيٓ  الكيسٕ كالو اهلل بلفظُ أّ مبعيضاِــــ 

اختؾػ أهؾ افعؾؿ ذم احلديث افؼدد هؾ هق مـ ـَلم اهلل تعاػ بؾػظف ومعـاه ، أم أن معاكقف مـ ظـد اهلل    

ؾذهب بعضفؿ إػ افؼقل إول وهق أن أخػاطف ومعاكقف مـ اهلل  -  وافسَلم افصَلة ظؾقف -وأخػاطف مـ افرشقل 

أي مـ ؽر ضريؼ  -مـ ضرق افقحل ؽر اجلع بطريؼة  -ظؾقف افصَلة وافسَلم  -تعاػ ، أوحك هبا إػ رشقفف 

، إما بنهلام أو ؿذف ذم افروع أو حال ادـام ، إٓ أنف مل ُيِرد بف افتحدي واإلظجاز ، وفقست فف  -جزيؾ ظؾقف افسَلم 

خصائص افؼرآن ، وذهب افبعض إػ افؼقل افثاين وهق أن احلديث افؼدد ـَلم اهلل بؿعـاه ؾؼط ، وأما افؾػظ 

 وهذا افؼقل هق افصحقح افراجح . ، -  وافسَلم افصَلة ظؾقف -ل ؾؾؾرشق

 : الكرآٌ ّادحيٓ  الكيسٕ بنيالفرق ــــــ 

 :ين القرآن الكريم والحديث القدسي، ومن أهم هذه الفروقهناك عدة فروق ب    
بؾػظف ومعـاه وحتدى بف افعرب  -  وافسَلم افصَلة ظؾقف -أن افؼرآن افؽريؿ ـَلم اهلل أوحك بف إػ رشقل اهلل  -١

 أن يلتقا بؿثؾف ، وأما احلديث افؼدد ؾؾؿ يؼع بف افتحدي واإلظجاز . -بؾ اإلكس واجلـ  -



تر ، ؾفق ؿطعل افثبقت ، وأما إحاديث افؼدشقة ؾؿعظؿفا أخبار آحاد ، ؾفل  -2 افؼرآن افؽريؿ مجقعف مـؼقل بافتقا

 حلسـ وافضعقػ .طـقة افثبقت ، وفذفؽ ؾنن ؾقفا افصحقح وا

 افصَلة ظؾقف -افؼرآن افؽريؿ ـَلم اهلل بؾػظف ومعـاه ، واحلديث افؼدد معـاه مـ ظـد اهلل وفػظف مـ افرشقل  -3

 ، ظذ افصحقح مـ أؿقال أهؾ افعؾؿ . - وافسَلم

حرف حسـة ، افؼرآن افؽريؿ متعبد بتَلوتف ، وهق افذي تتعغ افؼراءة بف ذم افصَلة ، ومـ ؿرأه ـان فف بؽؾ  -4

واحلسـة بعؼ أمثاهلا ، وأما احلديث افؼدد ؾغر متعبد بتَلوتف ، وٓ جيزئ ذم افصَلة ، وٓ يصدق ظؾقف افثقاب 

 افقارد ذم ؿراءة افؼرآن .

ّٓ  افؼرآن آيات ُتـسب ٓ -5 : بؼقل ُيروى ـلن إكشاًء، -تعاػ- اهلل إػ ؾقُضاف افؼدد احلديث أّما ،-تعاػ- هلل إ

 كسبة -تعاػ- اهلل إػ كسبتف وتؽقن -وافسَلم افصَلة ظؾقف- افرشقل إػ ُيضاف أنّف ـام تعاػ، اهلل يؼقل أو ؿال

، ٓ إخبارٍ 
ٍ
 .-وجّؾ  ظزّ - ربف ظـ يرويف ؾقام -وشّؾؿ ظؾقف اهلل صّذ - افرشقل ؿال: بؼقل اإلخبار صقغة وتؽقن إكشاء

 إحاديث بخَلف ؿراءتف، اجلـابة أصابتف دـ جيقز ٓ ـام افؽريؿ، افؼرآن مّس  ما حدٌث  أصابف دـ جيقز ٓ -6

 .وافؼراءة ادّس  ؾقفا جيقز افتل افؼدشقة

 .افؼدشقة إحاديث بخَلف ؿطعًا، ثبت إّكف إذ بافؽػر: افؽريؿ افؼرآن مـ صقئاً  جحد مـ ظذ حُيؽؿ -7

 : اليبْٖ ّادحيٓ  الكيسٕ ادحيٓ  بني الفرق مضاــــــ 

 افـبقي احلديث ذم وفؽـ تعاػ، اهلل إػ يـسبف افُؼدد احلديث وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل يروي ظـدما  -١

 . تعاػ اهلل إػ يـسبف أن دون وافسَلم افصَلة ظؾقف افـبل يرويف

 بؽَلم افُؼدشقة إحاديث مقاضقع تتصػ حقث ادقضقع، حقث مـ افـبقي ظـ افُؼدد احلديث خيتؾػ  -2

 تتطرق افـبقية إحاديث أما افتؽؾقػقة، إحؽام مـ وافؼؾقؾ وافرجاء، واخلقف خمؾقؿاتف، مع وجؾ ظز اهلل

 .  افؼظقة بإحؽام تتعؾؼ وأجضاً  ُذـرت افتل ادقاضقع إػ

 ظدد مع مؼاركة ؿؾقٌؾ  افُؼدشقة إحاديث ظدد ؾننّ  افعدد : حقث مـ افؼدشقة ظـ افـبقية إحاديث ختتؾػ  -3

 .جداً  افؽثر افـبقية إحاديث

 افصَلة ظؾقف افرشقل مـ وفػظفا تعاػ، اهلل مـ معـاها ٕنّ  افؼقفقة: افسـة مـ افُؼدشقة إحاديث تعتز -4

 وما وشؾؿ، ظؾقف اهلل صذ افرشقل ؿقل هل افـبقية وإحاديث افصَلة، ذم بؾػظف ُيتعبد ٓ فذفؽ وافسَلم،

  .وتؼريرواؿقال  أؾعال مـ ظـف ورد

 



 : الكيسٔ٘ ّاملصيفضا  فَٔضاعيد األحضادٓ  ـــــــ 

ذـر افعَلمة ابـ حجر اهلقتؿل أن جمؿقع إحاديث افؼدشقة ادروية يتجاوز احائة ، وذـر أنف ؿد مجعفا بعضفؿ ذم    

أـثر مـ ذفؽ ؾفق جياوز افثامكامئة ، بؾ ؿد يؼارب  -بغض افـظر ظـ صحتفا  -وافصحقح أن ظددها جزء ـبر ، 

         ، وؿد أؾرد افعؾامء هذا افـقع مـ إحاديث بافتصـقػ ومـفؿ افشقخ ادـاوي رمحف اهلل ذم ـتابف ادسؿك  إفػ

) اإلحتاؾات افسـقة ذم إحاديث افؼدشقة ( ، وفؾعَلمة اددين أجضًا ـتاب ) اإلحتاؾات افسـقة ذم إحاديث افؼدشقة 

، وهـاك ـتب معاسة أؾردت ذم هذا افـقع مـ إحاديث ، ومـفا  ( ، وـتاب ) إحاديث افؼدشقة ( ٓبـ بؾبان

اديث ـتاب ) اجلامع ذم إحاديث افؼدشقة ( فعبد افسَلم بـ حمؿد ظؾقش ، وـتاب ) افصحقح ادسـد مـ إح

 .افؼدشقة ( دصطػك افعدوي 

ب افعبُد إِلَّ ِصًزا   تعاػ: )ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: يؼقل اهلل.  مثضال علٙ ادحيٓ  الُكيسٕــــــ  إذا تؼرَّ

بُت مـف باًظا ، وإذا أتاين َمشقًا أتَقتُف َهرَوَفةً  ب إِلَّ ِذراًظا تؼرَّ بُت إفقف ِذراًظا ، وإذا تؼرَّ  (.تؼرَّ

، هَؾؽُت . ؿال :  أَن افـَبَل صَذ اهلُل ظؾقف وشَؾؿ جاء إفقف رجٌؾ ؾؼال: ):  مثضال علٙ ادحيٓ  اليبْٖــــــ 
ِ
يا رشقَل اهلل

 صذَّ اهلُل ظؾقف وشؾَّؿ : هؾ دمُِد رؿبًة.
ِ
 (......... افخ ما َفَؽ . ؿال : وَؿعُت ظذ امرأيت وأنا صائٌؿ، ؾؼال رشقُل اهلل

 : ثالث٘ أقشضاو تعاىلكالو اهلل ـــــــ 

وتعاػ، وهق أذف ما أضقػ إػ اهلل تعاػ ، ؾافؼرآن افؽريؿ هق ـَلم اهلل شبحاكف  افؼسؿ إول: افؼرآن افؽريؿ

 وأذف ما ُكسب إفقف شبحاكف مـ ـَلم: فتؿقُّزه باإلظجاز، وَتقّزه بؿجؿقظٍة مـ ادقزات يليت بقاكف ذم مقضعفا.

ؿبؾ أن َتتّد إفقفا ظـد بعثفؿ إػ أؿقامفؿ، افؼسؿ افثاين: افؽتب ادؼّدشة افتل أنزهلا اهلل شبحاكف وتعاػ ظذ أنبقائف 

 بافتحريػ وافتبديؾ. يديآ

 افتل ُكؼؾت فؾؿسؾؿغ آحادًا مع إشـادها إػ افرشقل ظؾقف افصَلة وافسَلم. ،  افؼسؿ افثافث: إحاديث افؼدشقة

 

 

 

 

 

 

 



 / الصبضاحٕ ّاملشضائٕادحيٓ  اليبْٖ / املرحل٘ الثضاىٔ٘ / اللْرس االّل :  الرابعة احملاضرة 

 .ادحيٓ  بضاعتبضار كثرٗ طرقُ ّقلتَضا املتْاتر ّاالحضاد 

بافـظر إفقفا، ورؽؿ تلخر طفقر تؾؽ افتؼاشقؿ وإنقاع أو  تتـقع آظتبارات افتل يؿؽـ تؼسقؿ احلديث افـبقي     

بإحرى مسؿقاهتا وأخؼاهبا، إٓ أن معرؾتفا صارت رضورية فؽؾ مشتغٍؾ باحلديث افـبقي افؼيػ أو حمبٍّ فف، 

 ادحدثقن اظتـكحقث  وحسبـا أن كؼػ هذه ادرة مع أنقاع احلديث باظتبار ظدد رواتف او ـثرة ضرؿف او ؿؾتفا :

 وما ، افطرق هذه ؾتتبعقا  ، ادردود مـ وادؼبقل ، افضعقػ مـ افصحقح فتؿققز وذفؽ ، ورواهتا إحاديث بطرق

 ؾقق هق وما ، ضعػ رواتف ذم وما ، شؼط ؾقف وما ، بافرواة متصؾ هق وما ، ضريؼ مـ أـثر فف وما ، واحد ضريؼ فف

 ظدد وؿؾة إفقـا كؼؾفا باظتبار وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أخبار ؾؼسؿقا  ، اصطَلحقاً  اشامً  كقع فؽؾ ووضعقا  ، ذفؽ

تر  إ  .آحاد وأخبار متقاترة أخبار: ؿسؿغ إػ ـثرهتؿ أو رواهتا  . وآحادذ هق هبذا آظتبار يـؼسؿ إػ: متقا

 : أّال: ادحيٓ  املتْاتر

تر تؼقل ، أخر بعد افقاحد جملء وهق ، افتتابع:  لغة فالتواترـــــ     . كزوفف تتابع أي ادطر تقا

 : هق ما رواُه مجٌع حُتقُؾ افعادُة تقاضمهؿ ظذ افؽذِب ظـ مثؾفؿ مـ أوِل افسـِد إػ آخِرهِ  يف االصطالح املتواترــــــ   

أو: هق ما رواه مجع حتقؾ افعادة تقاضمهؿ ظذ افؽذب أو صدوره مـفؿ اتػاؿا مـ ؽر ؿصد ويستؿر ذفؽ مـ أوفف 

 أن يتبغ افتعريػ هذا خَلل ومـ ، وفف ؿسامن كحقمهاإػ آخره، ويؽقن مرجعف إػ احلس مـ مشاهد أو مسؿقع أو 

تر  : بؼوط إٓ احلديث ذم يتحؼؼ ٓ افتقا

 تؼدير ذم إؿقال اختؾػت وؿد ، احلديث هذا ذم افؽذب ظذ يتػؼقا  أن ظادة يستحقؾ بحقث ـثر ظدد يرويف أن -١

 .معغ ظدد حتديد ظدم افصحقح وفؽـ ، افتقاتر بف حيصؾ افذي افعدد

 .افسـد ضبؼات مجقع ذم افؽثرة هذه تقجد أن -2

 ـؼقهلؿ ، دس أو شامع أو مشاهدة مـ اخلؿس باحلقاس يدرك ما وهق ، احلس ظذ خزهؿ ذم يعتؿدوا أن -3

 مستـدهؿ ـان أو ، وختؿغ طـ ظـ إخبارهؿ ـان إذا ظام بذفؽ ادحدثقن واحسز ، ذفؽ وكحق رأجـا أو شؿعـا

تر حد ظؾقف يصدق وٓ ، بف أخزوا ما بصحة افعؾؿ يػقد ٓ ذفؽ ؾنن ، افعؼؾ  .افتقا

تر احلديثــــــ ان 4  ، ؾقف تردد ٓ جازًما تصديًؼا تصديؼف إػ اإلكسان ُيضطر افذي ، افرضوري افعؾؿ يػقد ادتقا

 : . رجافف ظـ بحث ؽر مـ بف افعؿؾ جيب وفذفؽ

تر افر ؿسؿغ مها   :  تر ، يـؼسؿ ادتقا  اكقاع احلديث ادتقا



تر فػظف ومعـاه: األّل: متْاتر لفظٕ ـَ افـَّاِر( ، مثؾ حديث: وهق ما تقا )َمـ ـذَب ظعَّ متعّؿدًا ؾؾقتبّقأ مؼعَدُه م

تر باتػاق مجقع أئؿة احلديث، وفذفؽ ؾفق ذم أظذ  متػؼ ظؾقف، ؾؼد رواه أـثر مـ شبعغ صحابقًّا، وهذا احلديث متقا

تر   . أخػاطفادرجات افصحة، وهـاك أحاديث أخرى خمتؾػ ذم تقا

تر :  الثضاىٕ: متْاتر معيْٖ ، مثؾ أحاديث رؾع افقديـ ذم افدظاء، ؾؼد ورد كحق معـاُه دوَن فػظفوهق ما تقا

مائة حديث ذم ؿضايا خمتؾػة، واجلامع بقـفا: "رؾع افقديـ ظـد افدظاء"، وهذا احلديث متقاتر باتػاق مجقع أئؿة 

ترها معـقيا، مثؾ أحاديث احلقض وافشػاظة وادسح ظذ  احلديث، وهـاك أحاديث أخرى خمتؾػ ذم تقا

 ػغ،وؽر ذفؽ.اخل

 : ثضاىٔضا: ادحيٓ  اآلحضاد

تر، ً، أو: ما مل يبؾغ حد افتقا ترا تر،  وأما أحاد: ؾفق ما مل يؽـ متقا وخز أحاد: هق ما مل دمتؿع ؾقف ذوط ادتقا

ؾقشؿؾ ما رواه واحد ذم ضبؼة أو ذم مجقع افطبؼات، وما رواه اثـان ذم ضبؼة أو ذم مجقع افطبؼات، وما رواه ثَلثة 

تر،   وفف ثَلثة أؿسام:ؾصاظدا ما مل يصؾ إػ ظدد افتقا

تر، أي ما رواه ثَلثة ؾصاظدا ومل يصؾ إػ حد وهق ما رواه ثَلثة ؾلـثر ذم ـؾ ضبؼة ومل: األّل: املصَْر  يبؾغ افتقا

تر، وهذا هق ادراد بافشفرة ظـد ادحدثغ وشؿل بذفؽ فقضقحف وطفقره، وشامه مجاظة مـ افػؼفاء: ، افتقا

 "ادستػقض" ٓكتشاره.

فقر بغ وادشفقر يؽقن صحقحا وحسـا وضعقػا ظذ حسب أحقال وصػات رواتف، وادشفقر مـف ما هق مش    

أهؾ احلديث خاصة، ومـف ما هق مشفقر بغ افػؼفاء وإصقفقغ، ومـف ما هق مشفقر بغ ادحدثغ وؽرهؿ مـ 

افعؾامء وافعامة، وؿد يطؾؼ ادشفقر فغًة ظذ ما اصتفر ظذ إفسـة، ؾقشؿؾ ادشفقر ذم آصطَلح وما فقس فف إٓ 

 ذ ما ٓ يقجد فف إشـاد أصَل، وهق ما ٓ أصؾ فف.إشـادان وما فقس فف إٓ إشـاد واحد: بؾ يطؾؼ ظ

ادشفقر ظذ اصطَلح أهؾ احلديث وهق صحقح حديث: )إن اهلل ٓ يؼبض افعؾؿ اكتزاظا يـتزظف مـ  :  مثال

 افعباد..( رواه افشقخان، 

: قؾ وؿادشفقر وهق حسـ حديث: )ضؾب افعؾؿ ؾريضة ظذ ـؾ مسؾؿ( رواه أمحد وافطزاين وؽرمها، :  ومثال

 ،  "إن فف ضرؿا يرتؼل هبا إػ رتبة احلسـ

 ادشفقر وهق ضعقػ حديث: )إذكان مـ افرأس( ـام ؿال اإلمام احلاـؿ. :  ومثال

: "أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿـت صفًرا  ادشفقر بغ أهؾ احلديث خاصة حديث أنس بـ مافؽ : ومثال

 يدظق ظذ رظؾ وذـقان وظصقة" .



 ادشفقر ظـد افػؼفاء وهق صحقح حديث: )أبغض احلَلل إػ اهلل افطَلق( رواه احلاـؿ وصححف، :  ومثال

ادشفقر وهق حسـ حديث: )مـ شئؾ ظـ ظؾؿ ؾؽتؿف أخجؿ بؾجام مـ كار يقم افؼقامة( رواه افسمذي :   ومثال

 وحسـف، 

 .وهق ضعقػ رواه أمحد واحلاـؿادشفقر وهق ضعقػ حديث: )ٓ صَلة جلار ادسجد إٓ ذم ادسجد( :  ومثال

ادشفقر ظـد إصقفقغ حديث: )رؾع ظـ أمتل اخلطل وافـسقان وما اشتؽرهقا ظؾقف( صححف ابـ حبان  : ومثال

 واحلاـؿ بؾػظ: )إن اهلل وضع... (.

د ادشفقر ظـد أهؾ احلديث وافعؾامء حديث: )ادسؾؿ مـ شؾؿ ادسؾؿقن مـ فساكف ويده( متػؼ ظؾقف، ؾؼ : ومثال

 رواه ذم ـؾ ضبؼة مـ افصحابة وافتابعغ ومـ بعدهؿ أـثر مـ ثَلثة.

، وؿد يزيد ذم هق ما رواه اثـان ذم ـؾ ضبؼة، أي ما ٓ يرويف أؿؾ مـ اثـغ ظـ أؿؾ مـ اثـغ وهؽذا:  الثضاىٕ: العزٓز

 بعض ضبؼاتف .

افعزيز ما رواه افبخاري مـ حديث أيب هريرة، وافشقخان مـ حديث أنس أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  : ومثال

(، ؾؼد رواه مـ افصحابة أنس وأبق )ٓ يممـ أحدـؿ حتك أـقن أحب إفقف مـ وافده ووفده وافـاس أمجعغؿال: 

قب، ورواه ظـ ؿتادة اثـان: صعبة وشعقد، هريرة ريض اهلل ظـفام، ورواه ظـ أنس اثـان: ؿتادة، وظبد افعزيز بـ صف

 ورواه ظـ ظبد افعزيز اثـان: إشامظقؾ بـ ظؾقة وظبد افقارث، ورواه ظـ ـؾ مـفام مجاظة.

 .هق ما رواه راٍو واحد ؾؼط، أي افذي تػرد بروايتف راو واحد ذم ـؾ افطبؼات أو بعضفا: الثضال : الغرٓب

ؾفق حديث ؾرد ؽريب ذم أوفف، )إكام إظامل بافذات ...( : ومثال افغريب حديث ظؿر ريض اهلل ظـف مرؾقظا

وهق ضرؾف افذي ؾقف -افغريب إما أن يؼع افتػرد بف ذم أصؾ افسـد ان احلديث ثؿ ،  مستػقض ذم آخره، وهق صحقح

 . واحد، أو ٓ يؽقن ـذفؽ، بلن يؽقن افتػرد ذم أثـائف، ـلن يرويف ظـ افصحابة أـثر مـ -افصحابة

 

 

 

 

 

 



 / الصباحٌ واملسائٌاحلديث اليبىٍ / املزحلُ الثاىًُ / اللىرس االول : احملاضزَ اخلامسُ  

  ادحيٓ  بضاعتبضار مضا ٓيتَٕ الُٔ الشيي ، املرفْع ، ّاملْقْف ، ّاملكطْع .

 تتعدد آظتبارات افتل يؿؽـ تؼسقؿ احلديث افـبقي بافـظر إفقفا، ورؽؿ تلخر طفقر تؾؽ افتؼاشقؿ وإنقاع أو

بإحرى: مسؿقاهتا وأخؼاهبا، إٓ أن معرؾتفا صارت رضورية فؽؾ مشتغؾ باحلديث افـبقي افؼيػ أو حمبٍّ فف، 

وحسبـا أن كؼػ هذه ادرة مع أنقاع احلديث باظتبار مـتفك افسـد )جفة ادـؼقل ظـف(: إذ هق هبذا آظتبار يـؼسؿ إػ 

 ما يتعؾؼ بؽؾ كقع مـفا. ثَلثة أنقاع: مرؾقع ومقؿقف ومؼطقع، وإفقؽؿ تػصقؾ

 اّال : ادحيٓ  املرفْع .

ء ـان  ــــــــ احلديث ادرؾقع: هق ما أضقػ إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ ؿقل أو ؾعؾ أو تؼرير أو صػة، وشقا

، وُشؿل مرؾقظًا ٓرتػاع مرتبتف: ٕن افسـد ادضقػ هق افصحايب أو مـ دوكف، متصًَل ـان اإلشـاد أو مـؼطعاً 

ايتف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشّؾؿ، ؾنن هذا أرؾع ما يؽقن مرتبة، ويعتاض ظـ افؾػظ افكيح باإلضاؾة إػ افـبل ؽ

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بافؼقل مثًَل: "ظـ أيب هريرة مرؾقظًا" ويساق فػظ احلديث، دون ذـر: "ؿال رشقل اهلل صذ 

عامفف ـثرا مـ أجؾ ما يػقت بف مـ ذـر افـبل صذ اهلل اهلل ظؾقف وشؾؿ"، ويؼع هذا اختصارًا، فؽـ ٓ يـبغل اشت

 ظؾقف وشؾؿ وافصَلة وافتسؾقؿ ظؾقف.

ومـ أمثؾة احلديث ادرؾقع ؿقل افصحايب أو ؽره: "ؿال رشقل اهلل ـذا.." ؾفذا كقٌع، ومـ أمثؾتف أجضا: "ؾعؾ 

افث مثؾ: "ـان صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ـذا، أو ُؾِعؾ بحرضتف ـذا" ؾفذا كقٌع ثاٍن، وافث

 أحسـ افـاس..".

افـقع إول: حديث ظبد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفام أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: )ادسؾؿ أخق  ؾؿـ

ادسؾؿ ٓ يظؾؿف وٓ يسؾؿف... احلديث( متػؼ ظؾقف، ومـ افـقع افثاين: ؿقل أم ظطقة ريض اهلل ظـفا: "ُأمركا أن 

أن يعتزفـ مصذ ادسؾؿغ" متػؼ ظؾقف، وؿقل أنس ريض ُكخرج ذم افعقديـ افعقاتؼ وذوات اخلدور، وُأِمَر احلقض 

اهلل ظـف: "ُأمر بَلل أن يشػع إذان ويقتر اإلؿامة" متػؼ ظؾقف، وؿقل جابر ريض اهلل ظـف: "ــا كلـؾ حلقم اخلقؾ 

س ظذ ظفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ" رواه افـسائل وابـ ماجف، ومـ افـقع افثافث: حديث ظبد اهلل بـ ظبا

ريض اهلل ظـفام ؿال: "ـان رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أجقد افـاس.. " رواه افبخاري ، وؿد اظتز ادحؼؼقن 

أي فف  -مرؾقع سيح، بقـام افـقع افثاين وافثافث مرؾقع حؽاًم  -مما ذـركاه  -مـ ظؾامء احلديث أن افـقع إول 

 . -حؽؿ افرؾع 

 



 ثضاىٔضا : ادحيٓ  املْقْف .

: اشؿ مػعقل مـ وؿػتف، ـلن افراوي وؿػ باحلديث ظـد افصحايب، ومل يتابع رسد باؿل شؾسؾة  ف فغةادقؿق

 اإلشـاد، 

ما يروى ظـ افصحابة ريض اهلل ظـفؿ مـ أؿقاهلؿ، أو أؾعاهلؿ وكحقها، ؾققؿػ ظؾقفؿ وٓ  “:  وذم آصطَلح هق

ادقؿقف ما أضقػ إػ افصحايب مـ ؿقل أو ؾعؾ،  يتجاوز بف إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ، اذا ؾاحلديث

شقاء ـان إشـاده إفقف متصَل، أو ؽر متصؾ: ـلن يؼقل افراوي: ؿال أبق بؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف أو ظؿر ريض 

، فؽـ مؼقدا. ـلن كؼقل مثَل: هذا حديث وؿػف وؿد يستعؿؾ اشؿ ادقؿقف ؾقام جاء ظـ ؽر افصحابة،  …اهلل ظـف

 زهري، أو ظذ ظطاء، وكحق ذفؽ، ؾَلن ظذ اف

إن أناشا “أمثؾة ادقؿقف، ومـفا: ـ ما رواه ظبد اهلل بـ ظتبة، ؿال: شؿعت ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف، يؼقل:  –

ـاكقا يمخذون بافقحل ذم ظفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وإن افقحل ؿد اكؼطع، وإكام كلخذـؿ أن بام طفر 

ؾؿـ أطفر فـا خرا، أمـاه، وؿربـاه، وفقس إفقـا مـ رسيرتف رء اهلل حياشبف ذم رسيرتف، ومـ أطفر فـا مـ أظامفؽؿ، 

،  ما رواه أبق افطػقؾ ظـ ظع بـ أيب ضافب ظؾقف افسَلم ، ”فـا شقءا مل كلمـف، ومل كصدؿف، وإن ؿال: إن رسيرتف حسـة

ثقا افـاس بام يعرؾقن، أتريدون أن يؽذب اهلل“أنف ؿال:    ورشقفف ، حد 

ادقؿقف ؿد يؽقن صحقحا، أو حسـا، أو ضعقػا، فؽـ حتك فق ثبت صحتف ؾفؾ حؽؿ آحتاج بادقؿقف :    –

 جيب افعؿؾ بف؟

أن إصؾ ذم ادقؿقف ظدم وجقب افعؿؾ بف: ٕنف أؿقال وأؾعال فصحابة، فؽـفا إن ثبتت ؾنهنا تؼقي بعض  

ظـفؿ ـان هق افعؿؾ بافسـة افـبقية، وهذا إذا مل يؽـ فف حؽؿ  إحاديث افضعقػة: ٕن حال افصحابة ريض اهلل

 ادرؾقع، أما إذا ـان مـ افذي فف حؽؿ ادرؾقع ؾفق حجة جيب افعؿؾ بف ـادرؾقع.

ومـ مظان ادقؿقف: مصـػ ابـ أيب صقبة وظبد افرزاق وما ورد ذم هذا افصدد ذم تػاشر ـ مظان ادقؿقف:  

دـذر، وشــ بـ مـصقر وؽرهؿ ، وؿد مجع أبق حػص بـ بدر ادقصع ـتاب شاّمه افطزي وابـ أيب حاتؿ وابـ ا

معرؾة افقؿقف ظذ ادقؿقف، أورد ؾقف ما أورده أصحاب ادقضقظات ذم ممفػاهتؿ وهق صحقح ظـ ؽر افـبل 

غ ادقضقع صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، إما ظـ صحايب أو تابعل أو مـ بعدهؿ، وؿال: إن إيراده ذم ادقضقظات ؽؾط ؾب

 وادقؿقف ؾرق

 ثضالثضا : ادحيٓ  املكطْع .

 :  اشؿ مػعقل مـ ؿطع، وهق ضد ادقصقل . ــــ ادؼطقع ذم افؾغة



ً أو صػة خؾؼقة أو صػة خؾؼقة ،  ـــــ أّما اصطَلحًا ؾفق  هق ما أضقػ إػ افتابعل أو مـ هق دوكف ؿقًٓ أو ؾعًَل أو تؼريرا

وادؼطقع خيتؾػ ظـ ادـؼطع: وافسبب ذم ذفؽ أّن ادؼطقع مـ صػات ادتـ، أّما ادـؼطع ؾفق مـ صػات افسـد، 

ديث ادؼطقع حجًة، حتك إن ـان شـده ؾػل احلديث ادؼطقع ؿد يؽقن افسـد متصٌؾ إػ افتابعل، وٓ يعّد احل

 صحقٌح: ّٕن ؿقل افتابعل ٓ يعد حجًة ؾقُمخذ وُيسك ممّا روى 

ــــــ وشؿل مؼطقظا ٕنف اكؼطع ومل يصؾ فؾصحايب ؾقؼػ، ومل يصؾ إػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾرتػع ؾقصر 

 ظؾقف وشؾؿ ومات ظذ اإليامن. وافتابعل: هق مـ فؼل افصحايب مممـًا بافـبل صذ اهلل ،  مرؾقظا

 ــــــ اكقاع احلديث ادؼطقع :

ؿال: "ـػك  -وهق تابعل-: ما أخرجف افدارمل ذم شــف ظـ مرسوق بـ إجدع ـــــ مثال احلديث ادؼطقع افؼقِل

هلل بـ بادرء ظؾامً أن خيشك اهلل، وـػك بادرء جفًَل أن يعجب بعؾؿف"، وأجضا ما رواه شعقد بـ مـصقر ظـ ظبد ا

ادبارك ظـ هشام بـ حسان أن احلسـ افبكي شئؾ ظـ افصَلة خؾػ صاحب افبدظة، ؾؼال احلسـ: "صؾ خؾػف 

 وظؾقف بدظتف"، ؾفذا مـ ؿقل اإلمام احلسـ افبكي رمحف اهلل وهق تابعل.

ـ حمؿد "أنف ـان : ما رواه اإلمام مافؽ ظـ حيقك بـ شعقد إنصاري ظـ افؼاشؿ بـــــ مثال احلديث ادؼطقع افػعع

 يؼرأ خؾػ اإلمام ذم ما ٓ جيفر ؾقف"، ؾفذا ـان مـ ؾعؾ افؼاشؿ بـ حمؿد وهق تابعل.

 افػرق بغ ادؼطقع وادـؼطع :  ــــــ 

حصؾت افتػرؿة ذم آصطَلح بغ ادؼطقع وادـؼطع، ؾادـؼطع مـ مباحث اإلشـاد، وادؼطقع مـ مباحث ادتـ": 

فؾتابعل، وؿد يؽقن صحقحًا أو حسـا أو ضعقػا، وأما ادـؼطع ؾفق احلديث افضعقػ بسبب إذ ادؼطقع ما كسب 

 ظّؾة ذم افسـد وهل آكؼطاع، وكحـ بصدد احلديث ظـ ادؼطقع ٓ ادـؼطع.

ادؼطقع مثؾ ادرؾقع وادقؿقف، يـظر ذم إشـاده ؾنن ـان متصًَل واشتجؿع ذوط افصحة ؾفق صحقح إػ  وحؽؿ

 ؿائؾف، وإٓ ؾفق ضعقػ أو حسـ، حسب رجال إشـاده أو ما يعسيف مـ ظؾة.

ّٓ إذا تقاؾرت ؾقف ظّدة ذوٍط، وهل: :   ـــ ذوط افعؿؾ باحلديث ادؼطقع  ٓ حُيتج باحلديث ادؼطقع إ

 أن يؽقن راوي احلديث ظاملٌ مـ افعؾامء ادعتزيـ، مع ظدم خمافػتف فـٍص ؿرآيٍن أو حديٍث صحقٍح . -١

وأن يؽقن شـد احلديث صحقٌح: ؾؼد ـان افصحابة إذا حّدثفؿ صخٌص بحديٍث ضؾبقا معرؾة راويف: حتك   -2

 ـذبًا . -صّذ اهلل ظؾقف وشّؾؿ-ٓ ُيـسب فؾـبل 

ً صحقحًا، ؾنن تقاؾرت افؼوط افسابؼة ؾقسؿك  ـام يشسط ذم احلديث ادؼطقع  -3 ّٓ خُيافػ حديثًا آخرا أ

 إمجاظًا شؽقتقًا ُوحيتّج بف، وشبب تسؿقتف بافسؽقيّت ّٕن شؽقت افعؾامء ظـف مـ باب اإلؿرار بف.



 / الصبضاحٕ ّاملشضائٕادحيٓ  اليبْٖ / املرحل٘ الثضاىٔ٘ / اللْرس االّل :   احملاضرة السادسة

  ، مفَْمُ ّشرّطُ ّاقشضامُ ّحجٔتُ . ادحيٓ  الصحٔح

 : افصحقح ضد افسؼقؿ، وهق حؼقؼة ذم إجسام جماز ذم احلديث وشائر ادعاين.لغُ احلديث الصحًحــــــ 

 ما اتصؾ شـده بـؼؾ افَعْدل افضابط ظـ مثؾف إػ مـتفاه مـ ؽر صذوذ وٓ ِظؾَّة. : اصطالحًاــــ احلديث الصحًح 

 شزح التعزيف : 

 وهذه إمقر هل: اصتؿؾ افتعريػ افسابؼ ظذ أمقر جيب تقؾرها حتك يؽقن احلديث صحقحًا،

هبذا ، و : ومعـاه أن ـؾ راو مـ رواتف ؿد أخذه مباذة ظؿـ ؾقؿف مـ أول افسـد إػ مـتفاهاتصال افسـد -١

ـد، وهبذا افؼط افؼط أن يتؾّؼك ـؾ راٍو فؾحديث ظّؿـ ؾقؿف مـ افرواة دون أن يسؼط أحد افرواة مـ افس

 . افسـديؽقن ضامن خروج مجقع أنقاع احلديث افتل تشتؿؾ ظذ اكؼطاٍع ذم 

 : أي أن ـؾ راو مـ رواتف اتصػ بؽقكف مسؾامً بافغًا ظاؿًَل ؽر ؾاشؼ وؽر خمروم ادروءة.ظدافة افرواة -2

حتّؼؼ افضبط ذم و ، : أي أن ـؾ راو مـ رواتف ـان تام افضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط ـتابضبط افرواة  -3

ًء  ـؾ راٍو مـ افرواة : ويؼصد هبذا افؼط يؼظة افراوي، وتـبفف ذم احلػظ وافـؼؾ إػ حغ أداء احلديث، شقا

أـان حػظف ذم ذاـرتف، أو ذم ـتابف، ومـ َتام افضبط َتام افػفؿ فؾؿروي، حتك إذا كؼؾف فغره مل خيّؾ ذم 

   معـاه.

 ،وافشذوذ هق خمافػة افثؼة دـ هق أوثؼ مـف. صاذاً  : أي أن ٓ يؽقن احلديثظدم افشذوذ -4

: أي أن ٓ يؽقن احلديث معؾقٓ، وافعؾة شبب ؽامض خػل يؼدح ذم صحة احلديث، مع أن ظدم افعؾة -5

ّٓ أّن كّؼاد احلديث يستطقعقن َتققز ،  افظاهر افسَلمة مـف ؾقؽقن افظاهر مـ احلديث افسَلمة وافصّحة، إ

 .ث احلديافعّؾة اخلػقة إذا ُوجدت ذم 

 :احلديث الصحًح  شزوطــ 

مخسة وهل: مؼبقٓ يتبغ مـ ذح افتعريػ أن ذوط افصحقح افتل جيب تقؾرها حتك يؽقن احلديث صحقحًا     

ؾنذا اختؾ ذط واحد مـ هذه افؼوط ، { اتصال افسـد ـ ظدافة افرواة ـ ضبط افرواة ـ ظدم افعؾة ـ ظدم افشذوذ } 

 اخلؿسة ؾَل يسؿل احلديث حقـئذ صحقحًا . 

 ُيؼسؿ احلديث افصحقح إػ ؿسؿغ، وبقاهُنام ؾقام يليت: :  أقساو احلديث الصحًح ــ

: وهق احلديث افذي تقّؾرت ؾقف مجقع ُذوط احلديث افصحقح افقاردة ذم افتّعريػ،   الصحًح لذاته: افؼسؿ إول

وط   مـ اتصال افسـد وافعدافة وافضبط وظدم افشذوذ وافعؾة .وشقليت بقاُن افؼُّ



: وهق احلديث افذي يقجد ؾقف ُؿصقٌر ذم بعض افُؼوط افقاجبة ذم احلديث  الصحًح لغريهافؼسؿ افثاين: 

ـّ هذا افُؼصقر جُيز بتعّدد ُضرؿف، وؿقؾ: افصحقح: ـافضب ِد ُضرؿف، ؾؿثَلً  هق احلديث احلسـط مثًَل، وفؽ ظـد تعدُّ

وهق  فغرهإذا جاء حديٌث فف أـثر مـ إشـاد، وـؾ إشـاٍد مـف ؾقف راٍو خػقػ افّضبط، ؾقُسّؿك ظـدها حديثًا صحقحًا 

 .كػسف احلسـ فذاتف 

 : حجًُّ احلديث الصحًححله و ــ

ً أو رواه      ترا ًء ـان ُمتقا اتػؼ افُػؼفاء وادُحدثغ وإُصقفقغ ظذ ُحجقّة احلديث افصحقح ووجقب افعؿؾ بف، شقا

ل اإلكسان ذم صموكف ظذ ما يصؾف مـ أخبار مـ إكساٍن  راٍو واحد، وهذا مـ إُمقر افبدُّيقّة افػطرّية، حقُث ُيعق 

ب افعؿؾ باحلديث افصحقح إن ـان آحادًا ذم احلَلل واحلرام، واحٍد مقثقق بصدؿف، واتػؼ افُعؾامء ظذ ُوجق

وتعّددت آراؤهؿ ذم افعؿؾ بف ذم افعؼائد، وإصؾ افعؿؾ بف: ٕنّف حديٌث صحقٌح ُيػقد افعؾؿ افؼطعّل ؾققجب 

ُشقُل َؾُخُذوُه َوَما هَنَ -تعاػ-آظتؼاد ، ومما يُدّل ظذ ُوجقب افعؿؾ بف ؿقفف  ُؿ افرَّ ـُ ْؿ َظـُْف َؾاْكتَُفقا(: )َوَما آَتا ـُ ـام ، ا

، ووجقب اّتباع -ظؾقف افصَلُة وافسَلم-افتل تقجب ضاظة افـبّل حمؿد افؽثرة أيات وإحاديث ب اشتدّل افعؾامء 

افعؿؾ بف بنمجاع أهؾ احلديث ومـ ٌيْعتَدَّ بف مـ إصقفقغ وافػؼفاء ،  بوج، هلذا  ُشـتف، وافعؿؾ هبا، وإخذ هبا

 ؾفق حجة مـ حجج افؼع ، ٓ َيَسٌع ادسؾؿ ترٌك افعؿؾ بف .

حدثـا ظبدافؾف بـ يقشػ ؿال أخزكا مافؽ ظـ ابـ صفاب ظـ  )):  ما أخرجف افبخاري ذم صحقحف ؿال  :مثالهـــ 

ؾفذا (( ،  ل شؿعت رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿرأ ذم ادغرب بافطقرحمؿد بـ جبر بـ مطعؿ ظـ أبقف ؿا

 .  فاحلديث صحقح ٕن

[ مافؽ وابـ صفاب وابـ جبر 2شـده متصؾ : إذ أن ـؾ راو مـ رواتف شؿعف مـ صقخف . وأما ظـعـة ] -١

 ؾؿحؿقفة ظذ آتصال ٕهنؿ ؽر ٌمَدف ِسْغَ . 

ظبدافؾف بـ يقشػ : ثؼة متؼـ ،   أوصاؾفؿ ظـد ظؾامء اجلرح وافتعديؾوٕن رواتف ظدول ضابطقن : وهذا  -2

حمؿد بـ جبر : ،   ابـ صفاب افزهري : ؾؼقف حاؾظ ٌمتَّػؼ ظذ جَلفتف وإتؼاكف،  مافؽ بـ أنس: إمام حاؾظ

 ٌجبَر بـ ٌمْطِعؿ : صحايب ،  ثؼة

 .  مـ آحاديث مل يعارضف ما هق أؿقى مـف ايوٕنف ؽر صاذ :  -3

 نف فقس ؾقف ظؾة مـ افعؾؾ .  وٕ -4

 

 



 : اول مً صيف يف احلديث الصحًح  ــ

ول مصـػ ذم افصحقح ادجرد صحقح افبخاري . ثؿ صحقح مسؾؿ . ومها أصح افؽتب بعد افؼرآن ، وؿد ا    

ئد وذفؽ ٕن أحاديث افبخاري أصد،  أمجعت إمة ظذ تؾؼل ـتابقفام بافَؼبقل  وافبخاري أصحفام، وأـثرمها ؾقا

، وان معـك  اتصآ وأوثؼ رجآ، وٕن ؾقف مـ آشتـباضات افػؼفقة وافـؽت احلؽقؿة ما فقس ذم صحقح مسؾؿ

ـقن صحقح افبخاري أصح مـ صحقح مسؾؿ إكام هق باظتبار ادجؿقع وإٓ ؾؼد يقجد بعض إحاديث ذم افؼقل 

افصحقح ـؾ احلديث فبخاري ومسؾؿ مل يستقظب ا،ومـ ادعؾقم ،  مسؾؿ أؿقى مـ بعض إحاديث ذم افبخاري

ذم صحقحقفام ، وٓ افتزماه ، ؾؼد ؿال افبخاري : " ما أدخؾت ذم ـتايب اجلامع إٓ ما صح وترـت مـ افصحاح 

وافصحقح "  وؿال مسؾؿ " فقس ـؾ رء ظـدي صحقح وضعتف هد ، إكام وضعت ما أمجعقا ظؾقف ، " حلال افطقل

، ؾؼد كؼؾ ظـ افبخاري أنف ؿال " وما ترـت مـ افصحاح أـثر " وؿال افصحقحة  مـ آحاديث أنف ؾاهتام رء ـثر

 ." أحػظ مائة أخػ حديث صحقح ومائتل أخػ حديث ؽر صحقح

 ؟ الصحًحني كه ِعدّ َ األحاديث يف  ـــ

وبحذف  ،( حديث  7275)  : مجؾة ما ؾقف شبعة آٓف ومائتان ومخسة وشبعقن حديثًا بادؽررةافبخاري -١

 . ( حديث  4888)  ادؽررة أربعة آٓف

(  4888)  وبحذف ادؽررة كحق أربعة آٓف( حديث ،  ١2888) : مجؾة ما ؾقف اثـا ظؼ أخػًا بادؽررة  مسؾؿ -2

 . حديث 

  : البخارٍ ومسله ــــ اهه املصيفات يف الصحًح بعد

ـصحقح ،  كجدها ذم افؽتب ادعتؿدة ادشفقرة اهؿ ادصـػات افتل ضؿت احلديث افصحقح بعد افصحقحغ ، 

 وافبقفؼل وؽرها . ، ابـ خزيؿة وصحقح ابـ حبان ومستدرك احلاـؿ وافســ إربعة وشــ افدارؿطـل 
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  ّاقشضامُ ّحجٔتُ .ادحيٓ  ادحشً ، مفَْمُ ّشرّطُ 

ا وتشتفقف، افـَّػس إفقف ََتقؾ ما إػ راِجع وهق افؼبقح، هق ضدُّ : اللغُ يف ـــ احلس ً ا، أو َهًقى، أو ظؼًَل، إمَّ  ِحسًّ

 آخر . إػ صخص مـ آشتحسان معاير ختتؾػ وؿد

،ص مـ ؽر ، ضبطف افذي خػ افعدٍل  بـَؼؾ إشـاُده ، اتَّصؾ هق ما :  اصطالحا احلس ً ـــ احلديث  وٓ ظؾة . ذوذٍّ

َّٓ  حسـاً  حديثاً  احلديث يؽقن :  ٓ  احلسً احلديث ـــ شزوط  بقاهنا : أيت افؼوط ؾقف حتّؼؼت إن إ

 افراوي) صقخف مـ احلديث شؿع ؿد( احلديث شـد) افرواة شؾسؾة مـ راوٍ  ـّؾ  يؽقن أن : أي افسـد اتصال -١

 . (ؿبؾف افذي

 مـ خافقاً  ظاؿَلً  بافغاً  مسؾامً  وظؿؾف، ديـف ذم صاحلاً  مستؼقامً  احلسـ احلديث راوي يؽقن أن : أيافعدافة  -2

  وافػسؼ ، وخافقا مـ خقارم ادروءة .  اشباب افـػاق

 احلديث رواية مـ أؿّؾ  بصقرةٍ  وإتؼانٍ  بضبطٍ  افـبقي احلديث افراوي يروي أن : أي  افرواية ضبط خػة -3

 .افصحقح احلديث رواية مرتبة مـ أؿّؾ  احلسـ احلديث رواية أنّ  أي افصحقح،

ّٓ  افشذوذ ظدم -4  افثؼات افرواة مـ ؽره ؾقف خيافُػ  وفؽـَّف ثؼةٌ  يرويف افشاذ ؾاحلديث صاذًا: احلديث يؽقنَ  : أ

 .معاً  آثـغ ذم أو ادعـك ذم أو افؾػظ ذم افشذوذ هذا يؽقنُ  ؾؼد مـف، وإوثؼ

يؼدح ذم صحة  ؽامٌض  شبٌب : بافعّؾة وادؼصقد افعؾؾ: مـ خافقاً  شؾقاًم  احلديث يؽقن : أن افعؾة ظدم -5

 احلديث مع ان افظاهر افسَلمة مـفا .

 :الصحًح واحلديث احلسً احلديث بني ــ الفزق

حقح احلديث بغ افػرق إنَّ  ا، يسر واحلسـ افصَّ حقح ؾراوي افراوي: ضبط دَرجة ذم هق افػرق وهذا جدًّ  افصَّ

بط، ََتام ؾقف اصسط  افصحقح، رجال ُرتبة إػ احلػظ ذم يِصؾ ؾؾؿ ؿؾقًَل، ضبُطف خػَّ  احلَسـ راوي أنَّ  حغ ذم افضَّ

ا حقح، ذوط بؼقَّة أمَّ  ـام احلَسـ ذم ؾتشسط افِعؾَّة، وظدم افشذوذ، وظدم افرواة، وظدافة افسـد، ات صال: وهل افصَّ

 .َتاًما افصحقح ذم تشسط

 فغره : وحسـ فذاتف، حَسـ: ؿِسؿغ إػ احلسـاحلديث  يـؼِسؿ : احلسً ـــ أقساو احلديث 

 ًٓ  مثؾف آَخر ضريؼ ِمـ ُروي إذا فذاتف واحلَسـ فغره ، احلَسـ مـ افصحقح فغره وهق أؿقى :  وهق فذاتف احلَسـ: أو

حقح َمرتبة إػ َيرتؼل مـف، َأؿقى أو فغره ، أي يسؿك باحلديث افصحقح فغره ويرؾع ظـف اشؿ احلسـ فذاتف  افصَّ

 وذوضف هل ذوط احلديث افصحقح ظدا افضبط ؾان راويف خػقػ افضبط .



تل، ظذ أُصؼَّ  أن فقٓ)): ؿال اهلل رشقل أنَّ  هريرة، أيب حديث: ــــ مثافف قاك ٕمرهتؿ أمَّ  بافـَّظر :((صَلة ـؾ   ظـد بافس 

دق، مشفقر حمؿًدا ؾننَّ  شؾؿة: أيب ظـ ظؾؼؿة، بـ ظؿرو بـ حمؿد فرواية  ؾُقث ؼ اإلتؼان، أهؾ مـ يؽـ مل فؽـَّف بافص 

ػف وجَلفتِف، فصدؿف  أوجف مـ ُروي ـقكف إػ اكضؿَّ  ؾؾامَّ  حَسـ، اجِلفة هذه مـ ؾحديُثف ِحػظِف، ِجفة مـ بعُضفؿ وضعَّ

 احِلػظ شقء ِجفة ظـف افضعػ ادتليت مـ ما زال صحقح، بنشـادٍ  آخر ضريٍؼ  مـ ومسؾؿ افبخاريُّ  رواه ؾؼد أخر:

 .صحقًحا فغره  احلديث ؾصار افقسر، افـَّؼص واكجز بـ ظؿرو ،دحؿد 

عقُػ  احلديث وهق:  فغره احلسـ: ثاكقًا دت إذا يسًرا  ضعًػا افضَّ  أو افراوي ؾِسؼ ضعػف شبَب يؽـ ومل ُضُرؿف، تعدَّ

ؼ مل َمستقرٌ  إشـاده ذم افذي ـاحلديث ـذبف: ًَل، يؽـ مل أنَّف ؽر أهؾقَّتُف، تتحؼَّ  متَّفامً  وٓ َيرويف، ؾقام اخلطل ـثر وٓ مغػَّ

ى آخر، مػسٍؼ  إػ ُيـَسب وٓ بافؽذب،  فتدفقسف: ضعقًػا ـان َمـ وـذا صاِهٍد، أو بؿتابِعٍ  حاُفف هذا َمـ حديُث  ويتؼقَّ

ى ؾحديثف ل .صاِهد أو بؿتابِع يتؼقَّ ـد ِمـ يلِت  مل احلديث ُحسـ ٕنَّ  فغره: باحلَسـ وشؿ   ِمـ أتك وإكَّام ذاتِف: افسَّ

 فذاتف  احلسـ مـ ُرتبةً  أدكك ؾفق إفقف أي اكضامم كػس احلديث وفؽـ بلشاكقد اخرى افقف ، ؽره اكضامم

ا)): مرؾقًظا  افزاء ظـ ظبدافرمحـ، ظـ يزيد، ظـ ُهشقؿ، ظـ افسمذي، رواه ما: ـــ مثافف  أن ادسؾؿغ ظذ حؼًّ

 تابعف ؽره اصبح احلديث حسـا اؽره . حَّا فؽـ فتدفقسف، ضعقػ ؾُفشقؿٌ  احلديَث، :((اجلؿعة يقمَ  َيغتسؾقا 

 : احلسً او حله احلديث ـــ حجًُ 

 أؿّؾ  ـانَ  وإنْ  افصحقح باحلديث ـافعؿؾ احلسـ باحلديث افعؿؾ افصحقح ، وجيب ـاحلديث احلسـ باحلديث حُيتّج 

 وإن بافصحقح حيتج ـام بف حيتج احلسـ احلديث أن ظذ آتػاق مـ افعؾامء كؼؾقا  واحد افؼقة ، وظؾقف ؾغر ذم مـف

 ادرتبة ، أي مـ جفة خػة افضبط فؾراوي . ذم دوكف ـان

 احلسً : احلديث ـــ مصيفات

ّٓ  افصحقح: ـتب ذم احلاُل  هق ، ـام ظؾقف ومشتؿؾةً  احلسـ باحلديث تتعؾؼ حُمددةً  ـتباً  افعؾامء خيصص مل  هـاك أنّ  إ

 وشــ افسمذي، بُســ ادعروف افسمذي اإلمام جامع: أصفرها وفعؾَّ  احلسـة ، إحاديث وجقدُ  ؾقفا ـثرُ  ؿد ـتب

 افدارؿطـل . وشــ داود، أيب
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  ادحيٓ  الضعٔف ، مفَْمُ ّشرّطُ ّاقشضامُ ّحجٔتُ .

افضعقػ ذم افؾغة مـ اجلذر افؾغقي ضعػ : ومعـاه اهلزل وهق خَلف افؼّقة ، وؿد يؽقن :   ـــ الضعًف يف اللغُ

 افضعػ حّسقًا ماديًّا ، أو معـقيًّا وهق ادراد بف هـا .

ـثرت تعاريػ احلديث افضعقػ وتـقظت وـؾفا متؼاربة بادعـك مع آختَلف  ـــ احلديث الضعًف اصطالحا :

 : افؾػظ، ومـ هذه افتعاريػ ما يليتذم 

 .ـؾ حديث مل دمتؿع ؾقف صػات احلديث افصحقح، وٓ صػات احلديث احلسـ ــ 

 ــ هق ما كؼص ظـ درجة احلسـ .

 ـــ هق ما مل تتقؾر ؾقف صػات افؼبقل .

حلديث : احلديث افضعقػ مـ حقث افؼوط هق ؾاؿد فؼوط افصحقح او احلسـ ذم ا ـــ شزوط احلديث الضعًف 

 ؾقؽقن ؾاؿد جلؿقع افؼوط او بعضفا ، ؾؼوضف هل :

 ظدم اتصال افسـد . -١

 اختَلل افعدافة فؾرواة . -2

 ظدم ضبط افرواة . -3

 وجقد افعؾة ذم احلديث . -4

 صذوذ احلديث . -5

 : ــ اقساو  األحاديث الضعًفُ

احلديث افضعقػ أنقاظف واؿسام ـثرة بسبب تعدد أشباب افضعػ، ؾؼد يؽقن ضعقػا بسبب اكؼطاع افسـد، أو 

 بضعػ افرواة، أو فعّؾة ؿادحة، أو بسبب خمافػتف ذم ادعـك حا هق أصّح مـف إما ظددا أو تقثقؼا ، فذفؽ 

ظـ ذفؽ اكقاع مـ آحاديث افضعقػة ،  يؿؽـ ان  يرجع شبب افضعػ ذم  احلديث  إػ ظدم اتصال افسـد  ، ؾقـتج

ـادرشؾ وادؼطقع وادقؿقف وادعضؾ ، وادضطرب  وافشاذ ، وادؼؾقب ، وادـؽر ، وؽرها مـ اكقاع افضعقػ  ، 

وايضا ؿد يرجع افضعػ اػ ؾؼدان ذط اخر مثؾ افعدافة ، وـذفؽ افضبط  ، او وجقد شبب اخر مثؾ افعؾة افتل 

ع ان طاهر احلديث افسَلمة مـفا ، ٓ يؿؽـ افقؿقف ظؾقفا  آ مـ ؿبؾ افعؾامء اجلفابذة  مـ ؽافبا ما تؽقن خػقة م

كؼاد احلديث ، او ؿد يؽقن افسبب خمافػة افراوي فغره مـ افرواة ؾقؽقن ذفؽ شببا فقجقد افشذوذ ذم احلديث ، او 

 ؿد يرجع افضعػ اػ وجقد اشباب وظقامؾ أخرى . 



 : الضعًفــــ حجًُ احلديث 

جقاز رواية احلديث فؾعؾامء ذم رواية احلديث افضعقػ وافعؿؾ بف آراء، ؾقام يليت ذـرها : ما ظؾقف مجاهر افعؾامء هق 

 ، وفؽـفؿ اصسضقا فذفؽ ذوضًا ظّدة ، وهل: افضعقػ وافعؿؾ بف

 : شزوط العنل باحلديث الضعًف ــ     

 ؽذابغ وادجروحغ جرحًا ـبراً.أن ٓ يؽقن ضعػف صديدًا، وٓ يؽقن مرويا ظـ اف -١

 أن يؽقن هذا احلديث مقاؾؼا حلديث صحقح ذم ادعـك،  -2

 أن ٓ يؽقن خمافػا ٕصٍؾ صحقح ، ومعارضًا حا هق أؿقى مـف. -3

 أن ٓ يعتؼد راوي احلديث أن هذا احلديث صحقح. -4

 افعؼقدة واحلَلل أن يؽقن احلديث ذم ادقاظظ ، وؾضائؾ إظامل ، وافؼصص،  وأداب ، وٓ يؽقن ذم -5

 واحلرام.

 :  ــ شزوط روايُ احلديث الضعًف 

 ان ٓ يؽقن مقضقظًا ومرويًا ظـ ـذاب . -١

، وذم احلَلل واحلرام، أو ـان ذم -تعاػ-أن ٓ يؽقن صديد افضعػ ، حتك وفق ـان ذم صػات اهلل  -2

 ادقاظظ، أو افؼصص .

 اذا مل يقجد ؽره، وهذا رأي اإلمام أمحد وأبق داود. -3

 .ٓ جيقز افعؿؾ باحلديث افضعقػ مطؾؼا ، ٓ ذم افػضائؾ وٓ ذم ؽرها، وهذا افرأي ـــــ 

  ـــ مصيفات يف احلديث الضعًف .

صـّػ افعؾامء ظدًدا مـ ادصـّػات ذم إحاديث افضعقػة وبقاهنا، ومـ هذه ادصـّػات ، مصـّػاٌت ذم إحاديث 

ٍع معقّـٍة افضعقػة ظاّمًة: ومثاهلا ـتاب افضعػاء ٓ بـ حّبان، وـتاب مقزان آظتدال فؾذهبّل ، مصـّػاٌت خاّصٌة بلنقا

 مـ إحاديث افضعقػة: مثؾ ـتاب ادراشقؾ ٕيب داود، وـتاب افعؾؾ فؾدارؿطـل.

  


