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 :  المقدمةـ 

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من  

يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إلهه إال هللا ودهده ال شهريه لهه، وأشههد أند محمهدا 

 وأمينه على وديه،  وخاتم رسله. عبده ورسوله،

اللهم صلد على محمد وآله، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، 

 كما باركت على إبراهيم، وعلى  آل إبراهيم في العالمين، إنه دميد مجيد.

 :   أمـا بعد

 وشر األمور محدثاتها، وكل بدعة ضاللة. فإند أصدق الحديث كتاب هللا، وخير الهدي هدي محمد  

 (.202قال هللا تعالى  :  } يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا دق تقاته وال تموتن إالد وأنتم مسلمون { )آل عمران، 

وقال  :  }يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصهل  لمهم أعمهالمم ويغفهر لمهم ذنهوبمم ومهن ي ه  هللا 

 (.02ـ00ورسوله فقد فاز فوزا عظيما{ )األدزاب : 

 وبعد  : 

السهنة األولهى نظها  ل   د بمليهة أصهول الهدين وال هريعة طلبهة الموجههة إلهى فهذه مجموعة من المحاضهرات، 

 جامعة األمير عبد القادر للعلو  اإلسالمية ـ أدامها هللا وعمرها بالعلم الناف  ـ.والحضارة اإلسالمية 

ة لونظرا لحاج ر الدراسهي هذه الدروس التهي تة ال لبة الملحد جمه  شهتات مهادة مصه ل  الحهديث، دسهر المقهرد

، ممها ، دتى تمون لهم عونا على فهم هذه المادة، ال سهيما وأند أللهر مباداهها جديهدة علهيهمل   د للسنة األولى

مههدارك ال لبههة فههي هههذه جعلنههي أدههاول جاهههدا تبسههي  المههادة العلميههة ، وصههيالتها بمهها يتماشههى ويتسههاوق مهه  

 المردلة الجامعية ، دتى تمون االستفادة منها أعم وأشمل .

 :   وفي الختام

فإني أضرع إلى هللا تعالى بالدعاء أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه المريم، وأن ينف  به طلبة الجذع  

ر، إندهه بها يهو  العهرا األكخاصة والمتع  ين للعلم عامة، وأن يجعله في ميزان دسناتننظا  ل   د الم ترك 

 ستعانة، وعليه التمالن، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.سمي  مجير الدعاء، وبه اال

 
  



 3 

 التعريف بعلم الحديث

ف العلماء  هذا العلم  بتعاريف  متعددة هذه أهمها :   ـ عرد

وأفعاله، وروايتها،  علم ي تمل على أقوال النبي » ـ تعريف ابن األكفاني : "علم الحديث الخاص بالرواية : 

 وضب ها، وتحديد ألفاظها".

وعلم الحديث الخاص بالدراية : "علم يعرف منه دقيقة الرواية، وشروطها، وأنواعها، وأدمامها، ودال 

 يتعلق بها ".   الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما 

 ثانيا : التعريف بأهم األلفاظ التي تدور على ألسنة أهل هذا العلم :

 :  تعريف الحديثـ 2

 :   لغةأـ  

هو الجديد من األشياء، وهو ضد القديم، وجمعه أداديث، وهو شاذ على لير القياس، وقالوا في جمعه ددثان، 

 جعلوه جمعا للحديث". وقال الفراء : "نرى أند وادد األداديث أددوثة، ثم

ا  ي : "ليس األمر كما زعم الفراء، ألند األددوثة بمعنى األعجوبة، يقال، قد صار فالن أددوثة، فأمد قال ابن برد

 .1، فال يمون واددها إال ددياا، وال يمون أددوثة"أداديث النبي 

 :  اصطالحا ب ـ 

مغازيه، وبعض أخباره، أو ما أضيف للنبي ـ وأفعاله وتقريراته، وصفاته، وسيره، و هو أقوال الرسول 

صلى هللا عليه وسلم ـ من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة َخلقية أو ُخلقية، والحديث على هذا التعريف مرادف 

 .2للسنة

ولمن هناك من العلماء من رأى التفريق بين السنة والحديث، وأول من فعل ذله :  عبد الردمن بن مهدي 

 ديث قال : 

ان الاوري إما  في الحديث، وليس بإما  في السنة، واألوزاعي إما  في السنة، وليس بإما  في الحديث، "سفي

 .3وماله إما  فيهما جميعا"

يفهم من كالمه أند هناك تغايرا بين مص لحي الحديث والسنة، وقد فسر العلم بالسنة بالقدرة على استنباط 

 لعلل، والصحة والضعف.األدما ، والعلم بالحديث بمعرفة ال رق وا

فالتة : "فاإلمامان األوزاعي والاوري ي تركان  في معرفة السنة والحديث، لمن المتتب  ألدوالهما  قال عمر

يرى أن األوزاعي أرسخ قدما في استنباط األدما ، وتخريج الفروع، وتقعيد القواعد من األداديث، وأند 

نيده، وعلله، وصحته أو ضعفه، فلهذا وصف األوازعي الاوري أعلى كعبا في معرفة طرق الحديث، وأسا

ين ي تغالن بالحديث ولما كان اإلما   نبأنه أعلم بالسنة، ووصف الاوري بأنه أعلم بالحديث، في دين أن االث

 .4ماله ـ ردمه هللا تعالى ـ قد جم  بين االستنباط ومعرفة الحديث رواية ودراية، وصفه بأنه إما  فيهما

 :  الخبرتعريف ـ  2

، وقيل الخبر 5يء:  وادد اإلخبار، وخبر األمر علمه، والخبر بضم الخاء وسمون الباء هو العلم بال أ ـ لغة 

 .6هو النبأ

                                                           
 .2/282ابن منظور : لسان العرب. مادة :"ددث".  - 1
 . 23أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث،  - 2
 . 2/3ـ الزرقاني  : شرح الموطأ.  3
.وانظر كتاب أستاذنا الجوابي : جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي ال هريف.  2/23ـ عمر فالتة : الوض  في الحديث، 4

88    . 
 .288«. ي : مختار الصحاح، مادة  : "خبر ـ الراز 5
 .   2/083ـ ابن من ور : لسان العرب، مادة : "خبر"، 6
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 : أن الخبر في اللغة هو العلم والنبأ. الخالصة

 :  ب ـ اصطالحا

ث ما جاء عن النبي ـ عرفه ابن دجر بقوله :  الخبر عند علماء  هذا الفن مرادف للحديث، وقيل :  الحدي 

صلى هللا عليه وسلم ـ والخبر ما جاء عن ليره، ومن ثم قيل لمن ي تغل بالتواريخ، وما شاكلها : 

" ولمن ي تغل بالسنة النبوية : "المحدث"، وقيل بينهما عمو  وخصوص م لق، فمل دديث خبر  "اإلخباري

 .1من لير عمس

 : تعريف األثرـ 3

، وأثر الدار بقيتها، وجمعه آثار كسبر 2وضربة السيف يء، ما بقي من رسم ال :  األثر بفتحتين أ ـ لغة 

 . 4، وسنن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ آثاره، ودديث مأثور أي :  ينقله خلف عن سلف3وأسباب

 : ب ـ اصطالحا

لمحدثون، األثر مرادف للحديث، وقد بين النووي في شرده لمسلم بأنه المذهر المختار، الذي قاله ا  

وليرهم، واص ل  عليه السلف، وجماهير الخلف، وهو أن األثر ي لق على المروي م لقا سواء أكان عن 

رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أو عن صحابي، ودمى ابن دجر إطالق األثر على المق وع أيضا فقال 

 . 5ويقال للموقوف والمق وع األثر" " :

األثر على الموقوف خاصة، قال أبو القاسم الفوراني :  منهم : فيما بلغنا  وذهر علماء خراسان إلى إطالق

عنه، الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ واألثر مايروى عن الصحابة ـ رضي 

 .6هللا عنهم ـ

 :  تعريف السنةـ  4

 :  هي السيرة وال ريقة دسنة كانت أو قبيحة، ومن ذله قول خالد بن عتبة الهذلي :  أ ـ لغة

 فال تجز عن سيرة أنت سرتها      فأول راا سنة من يسيرها.

"وما من   الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم   ، وكذا 7" "وإن يعودوا فقد مضت سنة األولين : وفي القرآن المريم

، وكذا "سنة من قد أرسلنا قبله من رسلنا، وال تجد لسنتنا 8أن تأتيهم سنة األولين"الهدى ويستغفروا ربهم إال 

 .9تحويال"

وفي الحديث :  "من أدي سنة من سنتي، فعمل بها الناس، كان له مال أجر من عمل بها ال ينقص من 

 .10أجورهم شيئا"

 .11عليها بالنواجذ ": " فعليمم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا  وكذا قوله 

 : "من سن سنة دسنة ُعمل بها بعده، كان له مال أجر من عمل بها، من لير أن ينقص من أجره  وقوله 

 
                                                           

 . 21-28ـ ابن دجر : نزهة النظر.  1
 .2ـ الرازي مختار الصحاح، مادة : " أثر ".  2
 .  2/2ـ الفيومي  :  المصباح المنير، مادة  :   " أثر "، 3
 . 2: " أثر "، ـ الرازي : مختار الصحاح، مادة 4
 . 20ـ ابن دجر : نزهة الن ر.  5
 . 48، وعلو  الحديث. 20ـ ابن الصالح : المقدمة.  6
 . 38ـ األنفال :  7
 . 22ـ المهف :  8
 . 00ـ االسراء :  9

 . 2/08ـ ابن ماجة : السنن، القدمة، باب : "من أدي سنة قد أميتت "، 10
 . 2/20ـ الدارمي : السنن، المقدمة، باب : " اتباع السنة " 11
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 . 1شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه مال وزر من عمل بها من لير أن ينقص من أوزارهم شيء"

 ل ال اعر نصير : كما يقال لمل من ابتدأ أمرا عمل به قو  بعده، هو الذي سنده، قا

ل عاشق    من الناس إذ أدببت من بينهم وددي  2كأني سننت الحر أود

 :  ب ـ تعريفها اصطالحا

يختلف تعريف السنة في االص الح بحسر الموضوع الذي تتناوله، ولذا تباين تعريفها من علم آلخر، كما  

 سأوضحه على النحو اآلتي : 

 :  ـ تعريفها عند علماء األصول 1

 :  تعريف اآلمدي أ ـ

من األدلة ال رعية، مما ليس بمتلو، وال هو معجز، وال داخل في  " ت لق على ما صدر من الرسول 

المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان ههنا، ويدخل في ذله أقوال النبي  ـ عليه السال  ـ وأفعاله، 

 .3وتقاريره"

 :  ب ـ تعريف البيضاوي

 .4من األفعال أو األقوال التي ليست لإلعجاز" " ت لق على ما صدر من النبي 

 :  ـ تعريفها عند علماء الحديث 2

وأفعاله، وتقريراته، وصفاته  ذهر جمهور علماء الحديث إلى أند السنة ت لق، ويراد بها أقوال النبي 

ة، مال جوده، وكرمه، وأمانته، وتعبده في لار الَخلقية والُخلقية، وسيره، ومغازيه، وبعض أخباره، قبل البعا

 .5"  دراء

 :  ـ تعريفها عند علماء الفقه 3

ذهر المالمية وال افعية والحنابلة إلى أنها ت لق على ما يقابل الفرا من العبادات، وذهر الحنفية إلى 

 . 6إطالقها على ما يقابل الفرا والواجر معا

 :   ادـ تعريفها عند علماء الوعظ واإلرش 4

 .7ي لقون السنة على ما يقابل البدعة

 :    ـ تعريفها في االستعمال اإلسالمي العام 5

السنة بمعنى ال ريعة وما ت مله من أدما  قال ابن دز  : " السنة هي ال ريعة نفسها، وأقسامها  في ال ريعة، 

وجل "  فرا أو ندب أو إبادة أو كراهة أو تحريم كل ذله قد سنه الرسول ـ صلى هللا  .8عن هللا عزد

 وهذا ما يدل عليه دديث أنس الذي أخرجه ال يخان عنه، وفيه : " جاء ثالثة ره  إلى بيوت أزواج النبي 

؟  يسألون عن عبادة النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فلما أخبروا كأنهم تقالدوها، فقالوا :  وأين نحن من النبي 

، وما تأخر، قال أددهم : " أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا " وقال آخر : " وأنا فقد لفر هللا له ما تقدد  من ذنبه

                                                           
، وابن ماجة : السنن ـ المقدمة ـ باب: "من سن سنة 2/80ـ النسائي : السنن، كتاب : الزكاة، باب : "التحريض على الصدقة "، 1

 .2/240، والدارمي : السنن، المقدمة، باب : "من سن سنة دسنة أو سيئة". 2/04دسنة أو سيئة ". 
 .   2/222ـ ابن منظور : لسان العرب، مادة : " سنن " 2
 .2/220ـ اإلدما .  3
 .  2-3/4ـ منهاج الوصول.  4
 .20ـ أبو زهو : الحديث والمحدثون.  5
 . 3/2ـ األسنوي : نهاية السول.  6
 . 20ـ أبو زهو : الحديث والمحدثون.  7
 .  2/43ـ ابن دز  : اإلدما .  8
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فقال : " أنتم  أصو  الدهر ال أف ر " وقال آخر : " أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا " فجاء رسول هللا 

وأرقد، وأتزوج  الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما وهللا، إني ألخ اكم هلل وأتقاكم له لمني أصو  وأف ر، وأصلي

 .1النساء، فمن رلر عن سنتي، فليس مني"

استعمل لفظ السنة هنا للداللة على جملة أدما  ال ريعة، فمان المعرا عنها خارجا عن اإلسال   فالرسول 

إن كان اعراضه نتيجة لجحوده، وال يلز  من اإلعراا الخروج عن الملة إذا كان ما قا  به ضربا من 

 .2ه فيه لقيا  شبهته في ذله الوقتالتأويل يعذر صادب

 ـ تعريف السند :  5

:  هو ما على وارتف  من سف  الجبل، و يقال سند إلى ال يء، واستند، وتساند، ركن إليه، واعتمد  أ ـ لغة 

 من إليه استندت ما بفتحتين والسند ،4قائله إلى رفعه الحديث في واإلسناد معتمد، أي  : سند فالن  : ،ويقال3عليه

 .5وليره دائ 

 أورده. الحديث قبول في إليه ويركن عليه يعتمد بالحديث االدتجاج في الرالر لمون بذله السند وسمي

                                                           
 . 2/2020. ومسلم، كتاب : النماح، باب :" استجاب النماح " 0/2اب النماح، باب :" الترلير في النماح "ـ البخاري، كت 1
 .  82ـ أستاذنا الجوابي : جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي ال ريف، 2
 . 2/222ـ ابن منظور : لسان العرب، مادة : "سند ".  3
 . 328ـ الرازي : مختار الصحاح، مادة :"سند ".  4
 . 2/312ـ الفيومي : المصباح المنير، مادة : "سند ".  5
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 : اصطالحا ـ ب

 .1رجاله" وهم المتن، إلى الموصلة ال ريق هو " 

  : المتن تعريف ـ 6

 مال متان والجم  وارتف ، صلر ما األرا من والمتن متين، فهو وقوي، اشتد التاء، بضم ال يء متن  : لغة ـ أ 

 .2وسها  سهم

. و به موقفه ويصلر يتقوى، المحتج ألن بذله المتن وسمي ّد  ي تدد

  : اصطالحا ـ ب

 وألفاظه.  الحديث نص هو أخرى وبعبارة ،3" المال  من السند إليه ينتهي ما هو "

 : السنة على الحفاظ في اإلسناد أهمية : ثالثا 
 يعتنوا لم العرب نجد اإلسال  قبل للرواية بالنظر إذ العلو ، أشرف نقل في عظيمة وأهمية جليلة، ممانة للرواية

 ولذا لذله يدعو ما القداسة من لها تمن لم مروياتهم لمون ذله ومردد  وتمحيصها، األخبار بتصحي  وال بها،

 المختلفة. واألداديث باألساطير، امتزجت

 القواعد، لها وقعدوا فيها، العلماء ت ددد فقد أخص، ب مل النبوي الحديث وفي عا ، ب مل اإلسال  في الرواية أما

 وددياا، قديما، النقد، إليه وصل ما وأدمم أدق من تعد فائقة بعناية األصول لها  وأصلوا ال روط، لها  وصالوا

 دقة من المحدثين لدى يتهلق ما العناية من تلق ولم الحديث، رواية بلغته ما شأو األخرى العلو  في الرواية تبلغ ولم

  ذله ومردد  المحدثون، به تمسه كما طويال، باإلسناد األخرى العلو  رواة يتمسه ولم المرويات، وتمحيص النقد،

 هذين في ال أن هو كما جالل،واإل بالقداسة تتمت  لم والسنة، القرآن سوى فيما العلو ، سائر كون إلى يعود

 .4ال ريفين  األصلين

 شهدنا "وما يقول: إذ شهادة ذله ويعتبر ونقلها، األخبار، تلقي في بالتابت المسلمين يأمر المريم رآننجدالق ولذا

 .7" يعلمون وهم بالحق شهد "إالمن : أيضا ويقول ،6" علم به له ليس ما تقف وال ويقول:" ،5" علمنا بما إال

 السنة تاريخ في وبالنظر ،8" فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إن آمنو الذين يأيها " : قوله في الفاسق خبر رفض كما

 بعضهم كان إذ الصدق، من جو في يعي ون كانوا والتابعين ـ عليهم تعالى هللا رضوان ـ الصحابة نجد النبوية،

 والوض  المذب وبدأ واألدزاب، الفرق، وظهرت الفتنة، وقعت أن إلى أخرى، يسنده وال تارة، الحديث يسند

 .9الظاهرة هذه لمقاومة والتابعون الصحابة رىفانب  هللا رسول على

 ابن قال  ذله: ومن فيه، وت ددهم الرواية، عند باإلسناد م البتهم على  تدل كايرة أقوال  عنهم وردت وقد

 شاء من لقال اإلسناد لوال الدين، من عندي اإلسناد " : آخر موطن في وقال ،10القوائم" وبينهم بيننا " : المبارك

 .11" شاء ما

                                                           
 . 4ـ القمودي : المنهج الحديث.  1
 . 2/002ـ الفيومي : المصباح المنير، مادة : " متن ".  2
 . 4ـ القمودي : المنهج الحديث، 3
 . 208-202ـ أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث، 4
 . 82ـ يوسف :  5
 . 38ـ اإلسراء :  6
 . 88ـ الزخرف :  7
 . 8ـ الحجرات :  8
 . 200ـ أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث.  9

 . 2/22ـ مسلم : مقدمة الجام  الصحي .  10
 . 2/22ـ مسلم  : مقدمة الجام  الصحي .  11
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 الحديث، يوما الزهري ددث أنه " : عيينة ابن وقال ،1" اإلسناد ذهاب إال العلم ذهاب ما " : األوزاعي وقال

 المؤمن، سالح اإلسناد الاوري" سفيان وقال ،2" سلم بال الس   أترقى " : الزهري فقال إسناد، بال هاته  : فقلت

 الفتنة وقعت فلما اإلسناد، عن يسألون يمونوا "لم : سيرين ابن وقال ،3يقاتل" شيء بأي سالح معه يمن لم إذا

 وقال ،4ددياهم" يؤخذ فال البدع، أهل إلى وينظر ددياهم، فيؤخذ السنة، أهل إلى فينظر رجالمم، لنا سموا : قالوا

 .5" العلم نصف الرجال معرفة " : المديني ابن

 راو كل وسؤال السند، لرجال تتبعهم ال ريف، النبوي لحديثا على المحافظة في وتدقيقهم درصهم، شدة ومن

 من " : منه الحديث سماعه بعد خيام بن للربي  ال عبي قاله ما ذله ومن ، هللا رسول به يبلغوا دتى أخذ، عمن

 الحديث؟، بهذا ددثه من : فقلت ميمون، بن عمرو فلقيت األودي، ميمون بن عمرو قال الحديث؟، بهذا ددثه

 صادر األنصاري أيوب أبو : قال ددثه؟، من : فقلت ليلى، أبي ابن فلقيت ليلى، أبي بن الردمن عبد : فقال

 .6 هللا رسول

 تركوا أساءها وإن عنه، أخذوا العبادة أدسن فإن عبادته، وكيفية ال خص، أدوال في النظر إلى ذله تجاوز بل

  : ذله ومن ددياه

 لغيرها هو  : وقلنا إليه، جلسنا أدسنها فإن صلى، إذا فننظر عنه، ذخلنأ الرجل نأتي كنا " : العالية أبي قول

 .7هذا" نحو لفظه  : معمر أبو قال أسوأ، لغيرها هو " : وقلنا عنه، قمنا أساءها وإن أدسن،

 ايةرو عليها بناء تقبل التي الصفات ووض  تقنين، إلى ذله تجاوزوا بل باإلسناد، الم البة في بالت دد يمتفوا ولم

  : ذله ومن ترد، أو الراوي،

 عنه فخذ مليا صادبه كان إن  : قال وكذا، بمذا، ددثني فالنا إند  : ل اووس قلت  : قال موسى بن سليمان عن ـ

9الاقات" إال هللا رسول عن يحدث ال " : إبراهيم بن سعد قال مسعر وعن .8"
 النقل عن ددياه أثناء دز  ابن وعن 

 عليه هللا صلى ـ النبي يبلغ دتى كذله، الاقة عن الاقة نقله " ال ريف: النبوي الحديث في السيما المسليمن، عند

 والزمان، والعدالة، والعين، الحال، معروف وكلهم ونسبه، أخبره، الذي باسم منهم وادد كل يخبر ـ وسلم

 .10والممان..."

 من يؤخذ وال سفيه، من ذخاليؤ ذله، سوى ممن ويؤخذ أربعة، عن العلم اليؤخذ " : قال أنس بن ماله وعن ـ

 أداديث على يتهم ال كان وإن الناس، أداديث في يمذب كذاب من وال هواه، إلى الناس يدعو هوى صادر

 .11" به يحدث ما اليعرف إذاكان وعبادة، وصالح فضل له شيخ من وال  هللا رسول

 " : األوزاعي قول ذله ومن الصحيحة، عن ابه االدتراز قصد السقيمة، الروايات ومعرفة تعلدم على داوا كما

12ذ"خيؤ ما تتعلم كما ذ،خاليؤ ما تعلدم
 . 

                                                           
 . 2/28ـ ابن رجر : شرح علل الترمذي.  1
 . 42ـ الخ ير البغدادي : شرف أصحاب الحديث.  2
 . 2/21ـ ابن دبان : المجرودين.  3
 .2/22ـ مسلم : مقدمة الجام  الصحي .  4
 . 2/23ـ الخ ير البغدادي : الجام  ألخالق الراوي وآداب السام .  5
 . 222لنبوي ال ريف،، والجوابي : جهود المحدثين في نقد متن الحديث ا2/22ـ ابن عبد البر : التمهيد، 6
 . 2/223ـ الدارمي : السنن باب : " في الحديث عن الاقات " 7
 . 2/223ـ الدارمي : مقدمة السنن باب : " في الحديث عن الاقات ".  8
 . 2/223ـ الدارمي : مقدمة السنن، باب : " في الحديث عن الاقات ".  9

 . 83-2/28ـ ابن دز  : الفصل في الملل واألهواء والنحل.  10
 . 28-22ـ ابن : عبد البر االنتقاء.  11
 . 2/08ـ ابن عبد البر : جام  بيان العلم وفضله.  12
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 ديث األصمعي رواه ما  : ذله وماال الناس، عامة لت مل االختصاص، أهل باإلسناد الم البة تجاوزت وقد

 هللا، نحمد بخير  : سفيان فقال هللا؟، يردمه ال يخ أصب  كيف  : فقال أعرابي وأتاه عيينة، ابن دضرت " : يقول

 ت وف ال أنها لير الحاج يفعل ما تفعل فقال بالبيت؟ ت وف أن قبل داضت الحاج من امرأة في تقول ما : قال

 يفعل ما تفعل أن  النبي فأمرها بالبيت، ت وف أن قبل داضت عائ ة نعم : قال قدوة؟ من هل : فقال بالبيت،

 بذله، عائ ة عن أبيه عن القاسم بن الردمن عبد ددثني نعم : قال ؟عنها بالغ من هل : قال ال واف، لير الحاج

 .1بالرشاد" له وهللا البالغ وأدسنت القدوة، استسمنت لقد : األعرابي : قال

 األمم. من ليرها دون لها خصيصة وجعله األمة، هذه به هللا شرف قد اإلسناد أن إليه اإلشارة تجدر ومما

 : المظفر بن حاتم بن محمد قال

 هي وإنما إسناد، وددياهم قديمهم كلها األمم من ألدد وليس باإلسناد، وفضلها وشرفها، األمة، هذه أكر  هللا إند  "

 .2أخبارهم..." بمتبهم خل وا وقد بأيديهم، صحف

 : الجياني علي أبو وقال

 .3" واالعراب ابواألنس اإلسناد، " : قبلها من يع ها لم أشياء، باالثة األمة هذه تعالى هللا خصد  " 

 ثمراته بعض إبراز نحاول األمة، هذه خصائص من كونه وتبيان وأهميته، اإلسناد عن دديانا خاتمة وفي

   : يأتي فيما نوجزها والتي وأهدافه،

 أوالضعف. الحسن، أو الصحة، ديث من الحديث درجة على الوقوف ـ أ

 والتحريف. الدس من ودفظها السنة صيانة ـ ب

 للرسول الحديث نسبة صحة دول أثاروها التي شبههم وددض وأشياعهم، المست رقين، دعاوى ىعل الرد ـ ج


4. 

 .5شواهد عن له البحث أو المنق  ، لوصل أخرى طرق عن والبحث انق اعه، أو الحديث، اتصال معرفة ـ د

 

 حجية السنة

 : حجية السنة النبوية الشريفة عموما

للت ري  بعد القرآن المريم، وقد دلد على ذله القرآن المريم، والسنة النبوية تعتبر السنة هي المصدر الااني 

 ال ريفة.

: هناك آيات كايرة وردت في القرآن المريم للداللة  أوال :  من القرآن الكريم للداللة على حجية السنة منها

 على دجية السنة منها :

حببمم هللا ويغفر لمم ذنوبمم وهللا لفور رديم قل أطيعوا ـ قوله تعالى : " قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني ي 2

 .6هللا والرسول فإن تولوا فإند هللا ال يحر المافرين "

 .7ـ وقوله تعالى : " وأطيعوا هللا والرسول لعلمم تردمون " 2

 .  8ـ " ومن يعص هللا ورسوله ويتعدد ددوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين " 3

                                                           
 .404الخ ير البغدادي : المفاية.  - 1
 . 20، والقمودي : تحقيق األمنية. 33ـ محمد عجاج الخ ير : الوجيز في علو  الحديث.  2
 . 201ـ أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث.  3
 . 208ـ المصدر نفسه.  4
 . 223ـ الجوابي : جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي ال ريف.  5
 . 32-32ـ آل عمران :  6
 . 232ـ آل عمران :  7
 . 24النساء :  - 8
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ا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منمم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا ـ" ياأيه 4

 .1وإلى الرسول "

ـ " فال وربده اليؤمنون دتى يحمدموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم درجا مما قضيت ويسلموا  2

 .2تسليما "

 .3ـ " من ي   الرسول فقد أطاع هللا " 8

دلت هذه اآليات في مجموعها على ضرورة طاعة رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وذله باتباع أوامره  لقد

 واجتناب ما نهى عنه.

هذا إضافة إلى ما فسدر به بعض العلماء الحممة في كاير من اآليات بأنها السنة النبوية ال ريفة كما هو ال أن 

 في : 

. وقوله تعالى : " لقد مند هللا على المؤمنين 4بيوتمم من آيات هللا والحممة "ـ قوله تعالى:" واذكرن ما يتلى في 

وكذا قوله تعالى:" هو  5إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم المتاب والحممة "

 .6الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلدمهم المتاب والحممة "

                                                           
 . 21ـ النساء :  1
 . 82ـ النساء :  2
 .80ـ النساء :  3
 . 34ـ األدزاب :  4
 . 284ـ آل عمران  :  5
 .  0:  ـ الجمعة  6
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 : قال اإلمام الشافعي

 . "1" سمعت ممن أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول :  الحممة سنة رسول هللا  

:  إن األداديث النبوية ال ريفة الدالة إلى دجية السنة والحاثة على اتباعها  ثانيا :  من السنة النبوية الشريفة

 كايرة جدا منها : 

صالة  الفجر، ثم وعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها  نا رسول هللا ـ عن عرباا بن سارية قال :  صلى ب 2

العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل يارسول هللا كأنها موعظة موددع فأوصنا، فقال :  أوصيمم بتقوى  

 هللا، والسم  وال اعة، وإن كان عبدا دب يا، فإنه من يعش منمم بعدي، فسيرى اختالفا كايرا، فعليمم بسنتي،

 . 2" وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة

قال : " يوشه الرجل متمئا على أريمة يحددث بحديث  ـ عن المقدا  بن معديمرب المنديد أن رسول هللا  2

من ددياي، فيقول بيننا وبينمم كتاب هللا عزوجل، فما وجدنا فيه من دالل استحللناه، وما وجدنا فيه من درا  

 .3مال ما درد  هللا" درد مناه، أال وإند ما درد  رسول هللا 

قال : " ال ألفيند أددكم متمئا على أريمته، يأتيه األمر   ـ عن عبيد هللا بن أبي راف  عن أبيه أند رسول هللا 3

 . 4مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول :  الأدري، ما وجدنا في كتاب هللا اتبعناه"

قال : " ال تمنعوا إماء هللا أن يصلين في المسجد "فقال ابن له :  إنا  ـ عن ابن عمر أند رسول هللا  4

 .5، وتقول :  إنا لنمنعهنضبا شديدا، وقال :  أددثه عن رسول هللا لمنعهن، فقال :  فغضر ل

ـ قال :" من أطاعني، فقد أطاع هللا ومن عصاني فقد ـ عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ أن رسول هللا  2

 .6عصى هللا، ومن أطاع أمري، فقد أطاعني "

 ثالثا :  تعّذر العمل بالقرآن وحده :
 يأتي : والدليل على ذله كما 

لقد شمل القرآن المريم على نصوص مجملة وأخرى م ملة، وال بد للعمل بها من شرح يبيدنها ويوضحها، 

 وهذه أمالة لذله : 

 فهذه اآلية يفهم منها وجوب كل من الصالة والزكاة. 7ـ قوله تعالى:" وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة " 2

 وقتها، وال عدد ركعاتها، وعلى من تجر، ومتى تجر ونفس ولمن لم توض  ماهية الصالة، وال كيفيتها، وال

 ال يء بالنسبة للزكاة، فلم توض  ماهيتها، وال عمن تجر؟ وفي أي مال تجر؟، وما مقدار نصابها؟ 

 .8وما شرط وجوبها...الخ

 فجاءت السنة النبوية ال ريفة فبينت وأجابت عن كل هذه التساؤالت.

 .9ا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئه لهم األمن، وهم مهتدون "ـ قوله تعالى : " الذين آمنو 2

فاآلية لم توض  ما المراد بالظلم الذي جعل هللا انتفاءه شرطا لألمن واالهتداء؟ أجمي  أنواعه كما فهمه 

 .1؟ الصحابة؟ أ  نوع منه؟ فما هو هذا النوع

                                                           
 .  01-08ـ الرسالة :  1
 .2/20ـ الدارمي : السنن، المقدمة، باب : "  اتباع السنة " 2
 . 2/8ـ ابن ماجة : السنن : المقدمة، باب : " تعظيم دديث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ والتغلي  على من عارضه".  3
 .2/0ـ ابن ماجة : المقدمة. باب: " تعظيم دديث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ والتغلي  على من عارضه". 4
 . 1-2/0ـ ابن ماجة : مقدمة السنن.  5
 . 1/222ـ البخاري، كتاب األدما ، باب، قول هللا تعالى : " أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منمم " 6
 .28، والنور : 220و 34ـ البقرة :  7
 . 323ـ عبد الغني عبد الخالق : دجية السنة.  8
 . 82ـ األنعا  :  9
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اآلية هو ال رك، إذ لما نزلت هذه اآلية: شقد ذله فجاءت السنة النبوية ال ريفة، فبينت أن المقصود بالظلم في 

: "ليس ما تظنون، إنما هو ما قال لقمان : "يا بني ال  على الصحابة، وقالوا :  أيدنا لم يظلم نفسه؟، فقال

 ، فدلت  السنة على أند المراد من الظلم خصوص ال رك.2ت رك باهلل إند ال رك لظلم عظيم "

 ة وتمسكهم بها :رابعا : عمل الصحابة بالسن
 والدليل على ذله وقائ  كايرة منها : 

ـ وقف عمر بن الخ اب على الركن أما  الحجر األسود، ثم قال : " إني ألعلم أنه دجر، ولولم أر دبيبي ـ  2

 .34صلى هللا عليه وسلم ـ قبله، أو استلمه، ما استلمته، وال قبلته،" لقد كان لمم في رسول هللا أسوة دسنة "

قال سعيد بن المسير رأيت عامان قاعدا في المقاعد، فدعا ب عا  مما مسته النار فأكله، ثم قا  إلى الصالة ـ  2

 ـ وأكلت طعا  رسول هللا، وصليت صالة رسول هللا ـفصلى، ثم قال عامان :  قعدت مقعد رسول هللا ـ

قال :  كنت أرى باطن القدمين أدق ـ عن عبد خير بن يزيد الخيواني الهمداني عن علي ـ رضي هللا عنه ـ  3

 .5يمس  ظاهرهما " بالمس  من ظاهرهما، دتى رأيت رسول هللا 

 .6ـ قا  فقمنا، وقعد فقعدنا "ـ وقال علي ـ رضي هللا عنه ـ في القيا  للجنازة : " قد رأينا رسول هللا 4

الواصلة؟ قال :  نعم، فقالت :  أشيء ـ جاءت امرأة إلى عبد هللا بن مسعود فقالت : أنبئت أنه تنهى عن  2

ـ؟ فقال :  أجده في كتاب هللا، وعن رسول هللا فقالت : وهللا لقد تجده في كتاب هللا، أ  سمعته عن رسول هللا ـ

تصفحت ما بين دفتي المصحف، فما وجدت فيه الذي تقول، قال : فهل وجدت فيه : "وما آتاكم الرسول فخذوه 

ـ ونهى عن النامصة، والواشرة،  ، قالت :  نعم، قال : فإني سمعت رسول هللا ـ7"؟ومانهاكم عنه فانتهوا 

 . 8والواصلة، والواشمة إال من داء "

 رابعا  : من اإلجماع :
لم يمن له أن يدعها ـ ردمه هللا ـ "أجم  النداس على أنه من استبانت له سنة رسول هللا قال اإلمام الشافعي

 .9لقول أدد من الناس"

 :  قال ابن تيميةو

ـ في شيء من سنته وليعلم أنه ليس أدد من األئمة المقبولين عند األمة قبوال عاما، يتعمد مخالفة رسول هللا ـ

دقيق، وال جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أدد من النداس يؤخذ من 

 .10قوله ويترك إال رسول هللا..."

 

                                                                                                                                                                                           
 . 322ـ عبد الغني عبد الخالق : دجية السنة.  1
 .23ـ لقمان : 2
 .22ـ األدزاب : 3
 .2/223و 2/210ـ أدمد : المسند بإسناد صحي .  4
 . 2/203ـ أدمد : المسند باسناد صحي .  5
 . 2/22المسند بإسناد صحي .  ـ أدمد : 6
 .0ـ الح ر :  7
، والمقصود بـ: النامصة : هي  التي تنتف ال عر من وجهها ترقيقا لحواجبها، والواشرة  :   المرأة  التي  8/22ـ أدمد المسند.  8

 بآخر زورا وتغريرا. تحدد أسنانها، وترقق أطرافها، وتفعله المرأة المبيرة ت بها بال ابات، والواصلة : التي تصل شعرها 
 .2/382ابن القيم : أعال  الموقعين.  - 9

 .23-22رف  المال  على األئمة األعال .  - 10
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 حجيـــة خبــــر اآلحــــاد

 اختلفت اآلراء في العمل بخبر الوادد في فروع ال ريعة اإلسالمية إلى المذهبين اآلتيين  : 

 المذهب األول  :
محتجين في ذله بأدلة كايرة، نحاول إيجازها على  1ذهر جمهور العلماء قديما إلى وجوب العمل بخبر الوادد

 النحو اآلتي  : 

 رآن الكريم  :أوال :  من الق
أ ـ قوله تعالى  :  "إند الذين يمتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينداه للنداس في المتاب أولئه 

 .2يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون"

 :  وجه االستدالل

إظهاره  "إن هللا تعالى توعد على كتمان ما أنزله من البينات والهدى، وعليه فإنه على من سمعه من النبي   

 ولم يفرق في اإلظهار بين ما بلغه الوادد، وما بلغته الجماعة.

ليهم لعلهم ـ قوله تعالى :  "فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الددين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إ ب

 .3يحذرون"

 :   وجه االستدالل

من المعلو  أن الفرقة ثالثة، وال ائفة إما وادد أو إثنان، واإلنذار هو الخبر الذي يمون فيه تخويف داصل 

  بقول وادد أو اثنين، فلو لم يمن خبر الوادد دجة لما وجر الحذر على السام  المستفاد من قوله تعالى : 

الترجي من هللا تعالى محال، فيحمل على ال لر الالز ، وهو من هللا تعالى أمر  فإند «  لعلهم يحذرون »

 .4فيقتضي وجوب الحذر بإنذار ال ائفة

ـ قوله تعالى :  "ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيندوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على  ج

 .5مافعلتم نادمين"

                                                           
 .2/244، واألدما  2/230نهاية السول  - 1
 .221البقرة  :   - 2
 .222التوبة :  - 3
 .481وهبة الزديلي  :  أصول الفقه اإلسالمي  - 4
 .8الحجرات :  - 5
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 :  وجه االستدالل

يقصد به الخبر وهو نمرة في سياق ال رط، فيعم كل خبر فيمون داخال فيه الخبر الذي يتعلق إن النبأ  

قبل ليره ألهميته، وقد أوجر هللا تعالى فيه التابت لوجود الفسق، فإذا انتفى هذا السبر بأن كان  بالرسول 

 .1المخبر ثقة عدال قبل الخبر

 :   ثانيا  :  من السنة النبوية الشريفة

 وقائ  وأدلة كايرة من السنة تدل على ضرورة العمل بخبر الوادد منها  : هناك 

:  فيما أخرجه الترمذي ورواه عنه ابن مسعود :  "نضر هللا عبدا سم  مقالتي، فحفظها ووعاها،  ـ قوله2

م  :  وأدداها، فربد دامل فقه لير فقيه، وربد دامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثالث ال يغل عليهن قلر مسل

 .2« إخالص العمل هلل، والنصيحة للمسلمين، ولزو  جماعتهم، فإن دعوتهم تحي  من ورائهم

إلى استماع مقالته وكذا بالنضرة للقائم بذله فيقول :  "نضر هللا عبدا" وفي  :  دعا الرسول  وجه االستدالل

ال يأمر أن يؤدي عنه إال الذي تقو  به  رواية "امرءا" وكل وادد من الملمتين بمعنى الوادد، والرسول 

 .3الحجة، فدلد ذله على وجوب العمل بخبر الوادد

 ـ قبول خبر الوادد في وقائ  متعددة منها  : ـ قد ص  عن النبي 2

ـ فقال : أبصرت الهالل ـ قبوله ل هادة األعرابي في الهالل : عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي  أ

قال : نعم، قال : "قم يا بالل فأذن في الناس أن ’" فقال : "أت هد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللاالليلة، 

 .4يصوموا لدا"

ـ أنه بعث األفراد وهم آداد إلى أصقاع المعمورة لتبليغ الدعوة ـ كما اشتهر ب ريق التواتر عن النبي ب 

لها، ومن ذله أنه بعث أبا بمر الصديق واليا على الحج في وتعليم الناس وأخذ الصدقات، وإبرا  العهود ود

ـ ما لهم وما عليهم. وولى عمر على  السنة التاسعة ليقيم للناس مناسمهم، وليخبرهم عن رسول هللا

الصدقات، وبعث علي في السنة التاسعة للناس في الموسم، فقرأ عليهم آيات من سورة براءة، وبعث معاذا 

بي بمتابه لهرقل الرو ، وعبد هللا بن دذافة السهمي بمتابه إلى كسرى، كما بعث عامان إلى لليمن، وددية المل

أهل ممة فبلغه أنهم قتلوه فباي  ألجله بيعة الرضوان، وولى على الصدقات : قيس بن عاصم، وماله بن 

 .5نويرة، والزبرقان بن بدر، وزيد بن دارثة، وعمرو بن العاص، وأسامة بن زيد وليرهم

إنه مما يدل على قبول العمل بخبر الوادد تله الوقائ  6الثا : من عمل الصحابة : ـ رضوان هللا عليهم ـ :ث

 المختلفة والخارجة عن العد والحصر، والمأثورة عن الصحابة والمتفقة على العمل بخبر الوادد، والتي منها : 

كنت بين  »في الجنين، وهو قوله :  بخبر دمل بن ماله سيدنا عمر بن الخ اب رضي هللا عنهـ وعمله 

ـ جارتين لي ـ يعني ضرتين ـ فضربت إدداهما األخرى بمس  ، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الل

 بغرة، فقال عمر : لو لو نسم  بهذا لقضينا فيه بغير هذا، وفي رواية عنه أنه قال : كدنا نقضي فيه برأينا.

                                                           
 .224أدمد عمر هاشم :  قواعد أصول الحديث  - 1
 . وقال عقبه : دسن صحي .4/242السنن :  - 2
 .224أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث  - 3
، وابهن ماجهة : كتهاب : الصهو ، بهاب 2/302أبو داود : كتاب الصو ، باب :"في شهادة الوادد علهى رؤيهة ههالل رمضهان".  - 4

، والبيهقي : السنن المبرى، كتاب : الصهيا ، بهاب: "ال ههادة علهى رؤيهة ههالل 2/221لى رؤية الهالل". :"ما جاء في ال هادة ع

 .222-4/222رمضان". 
 .48-42سهير رشاد : خبر الوادد في السنة.  - 5
اآلخهر  فقهد تعهرا ههو 14-13، وانظر ابهن قدامهة : روضهة النهاظر. 228-2/222راج  هذه الوقائ  في اآلمدي : اإلدما .  - 6

 لماير من هذه الوقائ .
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ـ المرأة من دية زوجها دتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول هللا  ـ وعنه أيضا أنه كان ال يرى توريث

 كتر إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرج  إليه.

أنه كان يرى في األصاب  نصف الدية، ويفاضل بينها، فيجعل في الخنصر ستة، وفي البنصر  اـ وعنه أيض

ا  خمسة ع رة، ثم رج  إلى خبر عمرو بن دز  أن تسعة وفي الوس ى والسبابة ع رة ع رة، وفي اإلبه

 في كل أصب  ع رة.

ـ وعمل عامان وعلي ـ رضي هللا عنهما ـ بخبر فريعة بنت ماله في اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزل 

ـ : "امماي ـ بعد وفاة زوجي أستأذنه في موض  العدة، فقال  زوجها، وهو أنها قالت : جئت إلى النبي

 ضي عدته".دتى تنق

ـ ومن ذله عمل علي ـ رضي هللا عنه ـ بخبر الوادد وذله في قوله :"كنت إذا سمعت من رسول هللا ددياا 

 نفعني هللا بما شاء منه، وإذا ددثني ليره دلفته، فإذا دلف صدقته".

 النسيئة.ـ وعمل ابن عباس بخبر سعيد الخدري في الربا في النقد بعد أن كان ال يحمم بالربا في لير 

 ـ وعمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من األنصار أن الحائض تنفر بال وداع.

ـ ومن ذله ما روي عن أنس بن ماله أنه قال : كنت أسقي أبا طلحة، وأبا عبيدة، وأبي بن كعر شرابا من 

رار فاكسرها، فضيخ التمر، إذ أتانا آت، فقال : إن الخمر قد درمت، فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الج

 قال : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله، دتى تمسرت.
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 .1ـ ومن ذله عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الوادد.

 رابعا : من اإلجماع :
يجري على ذله كل  " فإن جمي  أهل اإلسال  كانوا على قبول خبر الوادد الاقة عن النبي  قال ابن حزم :

أهل السنة، والخوارج وال يعة، والقدرية، دتى ددث متملموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ فرقة في عملها ك

 .2فخالفوا اإلجماع في ذله"

 خامسا : من المعقول : هناك أدلة كثيرة عقلية منها :
اط ، أ ـ أنه لو اقتصر العمل على األدلة الق عية من كتاب وسنة متواترة، لتع لت األدما  وذله لندرة القو

 .3وقلة مدارات اليقين

ب ـ أن الخبر يحتمل الصدق والمذب، ووجود العدالة الم ترطة في الراوي يرج  جانر الصدق على جانر 

 .4المذب، ومن المقرر أنه يجر العمل بما ترج  صدقه

ر ال بير جـ ـ إن الناس متفقون على وجوب العمل بخبر الوادد في الفتوى وال هادة، واألمور الدنيوية، كإخبا

 بمضرة شيء، فيقاس قبوله عليها في األشياء األخرى.

 نظرة أئمة المذاهب األربعة للعمل بخبر الواحد :

 اختلفت شروطهم وتقييداتهم للعمل به على النحو اآلتي : 

 ـ رأي أبي حنيفة :
 اشترط أبو دنيفة في قبول خبر الوادد شروطا منها : 

 أكانت سنة فعلية أ  قولية عمال بأقوى الدليلين. ـ أال يخالف السنة الم هورة سواء 2

 ـ أال يخالف المتوارث بين الصحابة والتابعين، في أي بلد نزلوه دون اختصاص بمصر دون مصر. 2

ـ أال يخالف عمومات المتاب أو ظواهره، فإن المتاب ق عي الابوت، وظواهره وعموماته ق عية الداللة،  3

إذا لم يخالف الخبر عاما أو ظاهرا في المتاب، بل كان بيانا لمجمل فيه فإنه  والق عي يقد  على الظني، أما

 يأخذ به ديث ال داللة فيه بدون بيان.

ـ أن يمون راوي الحديث فقيها إذا خالف الحديث قياسا جليا، ألنه إذا لم يمن فقيها يجوز أن يمون قد رواه  4

 على المعنى فأخ أ.

لبلوى ومنه الحدود والمفارات التي تدرأ بال بهات، ألن العادة قاضية أن يسمعه ـ أن ال يمون فيما تعم به ا 2

 الماير دون الوادد أو االثنين، فال بد والحالة هذه من أن ي تهر أو تتلقاه األمة بالقبول.

 ـ أال يسبق طعن أدد السلف فيه. 8

ولوغ الملر سبعا إدداهن  ـ أال يعمل الراوي بخالف خبره، كحديث أبي هريرة في لسل اإلناء من 0

بالتراب، فإنه مخالف لفتوى أبي هريرة إذ اكتفى بالغسل ثالثا كما روى الدارق ني، فترك أبو دنيفة العمل به 

 لمخالفة راويه له.

ـ أال يمون الراوي منفردا بزيادة في المتن أو السند عن الاقات، فإن زاد شيئا من ذله كان العمل على ما  8

 .5دتياطا في دين هللا، وال تقبل زيادتهرواه الاقات ا

 ـ رأي اإلمام مالك :

                                                           
 .2/228اآلمدي : اإلدما .  - 1
 .4/202ابن دز  : اإلدما .  - 2
 .38-32سهير رشاد : خبر الوادد في السنة.  - 3
 .2/481وهبة الزديلي : أصول الفقه اإلسالمي.  - 4
 .282-282، ومحمد محمد أبو زهو : الحديث والمحدثون. 224-223الموثري : تأنير الخ ير.  - 5
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اشترط اإلما  ماله لقبول العمل بخبر الوادد أن ال يعمل على خالفه الجمهور والجم الغفير من أهل  

ورواية جماعة عن جماعة أولى بالقبول من رواية  المدينة، إذ أن عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول هللا 

 .1فرد عن فرد

 ـ رأي اإلمام الشافعي :
 اشترط ال افعي لقبول خبر اآلداد شروطا دقيقة في الراوي وهي : 

 ـ أن يمون ثقة في دينه معروفا بالصدق في ددياه. 2

ـ أن يمون عاقال لما يحدث فاهما له، بحيث يست ي  أداء الحديث بحروفه كما سم  أو بألفاظ مساوية له، ال  2

 يحدث به على المعنى.

ث به من كتابه. ـ 3 ّد  أن يمون ضاب ا لما يرويه بأن يمون دافظا له إن ددد

ـ أن يمون الخبر لير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث إن شاركهم في موضوعه، وت ترط هذه ال روط  4

 أو إلى من دونه من التابعين. األربعة في كل طبقة من طبقات الرواة دتى ينتهي الحديث موصوال إلى النبي

                                                           
 .282أبو زهو : الحديث والمحدثون.  - 1
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إن شرط العمل بخبر الوادد عند ال افعية هو صحة السند واتصاله، ولذا لم يعمل ال افعي  في الجملة :و

 كما سنبينه عند تناولنا للحديث المرسل ـ إن شاء هللا تعالى ـ  1بالمرسل إال ب روط

 ـ رأي أحمد بن حنبل :
 .2لم ي ترط أدمد بن دنبل في العمل بخبر الوادد إال صحة السند 

 يه نقول : من خالل ما سبق يتبين أن الحنابلة أكار الفقهاء عمال به ثم المالمية، ويليهم ال افعية ثم الحنفية.وعل

 المذهب الثاني :
 4، والجبائي وجماعة من المتملمين3أنمر العمل بخبر الوادد كل من القاشاني، والرافضة، وابن داود 

 وادتجوا على ما ذهر إليه بأدلة منها :

 من القرآن الكريم : أوال :
وقوله  6وقوله تعالى :" وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون" 5« وال تقف ما ليس له به علم »ـ قوله تعالى : 

 .7تعالى : "إن يتبعون إال الظن"

ذكر هللا تعالى دله في معرا الذ ، والعمل بخبر الوادد علم بغير علم وبالظن، فمان  وجه االستدالل :

 .8ممتنعا

 ثانيا : من السنة النبوية الشريفة :
من اثنتين، وهو قوله :"أقصرت  أنه توقف في خبر ذي اليدين، دين سلم النبي ـ ما روي عن النبي

 الصالة أ  نسيت" دتى أخبر أبو بمر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فأتم وسجد للسهو.

                                                           
 .403-2/402وهبة الزديلي : اصول الفقه اإلسالمي.  - 1
 .2/403المرج  نفسه.  - 2
 .2/230نهاية السول.  - 3
 .2/244اآلمدي : اإلدما .  - 4
 .38سراء : اإل - 5
 .281البقرة :  - 6
 .28النجم :  - 7
 . 2/220ـ اآلمدي : اإلدما .  8
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 ثالثا : من المعقول :

 هناك أدلة عقلية كايرة منها : 

 صول، وهو ممتن .أنه لو جاز التعبد بخبر الوادد، إذا ظن صدقه في الفروع، لجاز ذله في الرسالة واأل ـ 2

ـ أن األصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل الم اق، وهو مق وع به، فال تجوز مخالفته بخبر  2

 الوادد م  كونه مظنونا.

بخبر الوادد ألنه ما من خبر إال ويجوز أن يمون معه خبر  ـ إن العمل بخبر الوادد يفضي إلى ترك العمل 3

 آخر مقابل له.

 .1ـ إن قبول خبر الوادد تقليد لذله الوادد، فال يجوز للمجتهد ذله، كما ال يجوز تقليده لمجتهد آخر 4

 رابعا : الرد لبعض أخبار اآلحاد من طرف الصحابة :
لخبر المغيرة بن شعبة في توريث الجدة للسدس دتى شهد ـ ومن ذله رد أبي بمر الصديق ـ رضي اله عنه ـ 

 معه محمد بن مسلمة.

ـ رد عمر لخبر أبي موسى األشعري الذي رواه ال يخان في االستئذان ثالثا وهو : "إذا استأذن أددكم ثالثا 

 فلم يؤذن له فليرج " دتى شهد له أبو سعيد الخدري.

 يه :"إن الميت يعذب ببماء أهله عليه" ألن هللا تعالى ـ وكإنمار عائ ة ـ لحديث ابن عمر المتفق عل

 .2،3يقول : "وال تزر وازرة وزر أخرى"

 والخالصة:

 ن ما ذهر إليه الجمهور هو عين الحق في هذه المسألة : وذله لما يأتي :أ

وعمل فيها بالوادد كإرسال آداد الصحابة للتعليم أولتبليغ  ـ الوقائ  المايرة التي وقعت في عهد الرسول  2

 كتبه للرؤساء والملوك.

 ـ الوقائ  المايرة التي وقعت في عهد الصحابة وعملوا فيها بخبر الوادد كما رأينا في ثنايا هذه المسألة. 2

دون ليره ممن  في خبر ذي اليدين لتوهمه لل ه وذله لبعد انفراده بمعرفة ذلهـ إن توقف الرسول  3

دضر الصالة من ذله الجم  الماير، وم  ظهور أمارة الوهم في خبر الوادد يجر التوقف فيه وديث وافقه 

ي الباقون على ذله ارتف  دمم األمارة الدالة على وهم ذي اليدين، وعمل بموجر خبره، كيف وأن عمل النب

  4إلى دد التواتر وهو موض  النزاعبخبر أبي بمر وعمر م  خبر ذي اليدين عمل بخبر لم ينته. 

ـ ونفس ال يء بالنسبة لتوقف أبي بمر الصديق في خبر المغيرة بن شعبة فإن شهادة محمد بن مسلمة معه  4

ال تخرجه عن آداده وكذا بالنسبة لتوقف عمر في قبول خبر أبي موسى األشعري دتى شهد معه أبو سعيد 

مار السيدة عائ ة لحديث ابن عمر فلما رأت من معارضته للقرآن الخدري ال يخرجه عن كونه آدادا. أما إن

 المريم. ـ وهللا أعلم ـ

 

                                                           
 . 2/220اآلمدي : اإلدما .  - 1
 .28فاطر :  - 2
 .2/228اآلمدي : اإلدما .  - 3
 . 2/228اآلمدي : اإلدما .   - 4
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 منزلة السنة من القرآن الكريم
 إن ممانة السنة النبوية ال ريفة م  القرآن المريم، وذله من ديث داللتها على ما فيه على ثالثة أقسا  :

 ـ القسم األول :
أن تدل على دمم  دلد عليه المتاب من جمي  الوجوه، فتمون موافقة له من ديث اإلجمال والبيان، واالختصار 

" م  قوله تعالى :  بني اإلسال  على خمس... : " وال رح، وواردة معه مورد التأكيد وذله مال : قوله 

، وقوله : "وهلل على الناس 2تر عليمم الصيا "، وقوله :"يا أيها الذين آمنوا ك1" وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة "

 .3دج البيت من است اع إليه سبيال"

: "ال يحل مال امرئ مسلم إال ب ير من نفسه". فإنه يوافق قوله تعالى : "وال تأكلوا أموالمم ومال قوله 

 .4ون"بينمم بالباطل وتدلوا بها إلى الحما  لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلم

: "اتقوا هللا في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة هللا، واستحللتم فروجهن بملمة  ومال قوله 

 هللا".

 .5فإنه يوافق قوله تعالى : "وعاشروهن بالمعروف"

 القسم الثاني :
عامه، وذله أن تبين ما في القرآن المريم، كأن تفصل مجمله أو توض  م مله، أو تقيد م لقه، أو تخصص 

 كاألداديث التي فصلت مجمل الصالة، والزكاة.

وكاألداديث التي بينت أن المراد من الخي  األبيض، والخي  األسود في قوله تعالى : "دتى يتبين لمم الخي  

 . بياا النهار وسواد الليل.6األبيض من الخي  األسود "

 عد  إخراج الزكاة. 7هر والفضة ..."وأن المراد بالمنز في قوله تعالى : "والذين يمنزون الذ

 مقيدة باليمين. 8وأن اليد في قوله تعالى : "فاق عوا أيديهما ..."

                                                           
 .42البقرة :  - 1
 .283البقرة :  - 2
 .10آل عمران :  - 3
 .288البقرة :  - 4
 .21النساء :  - 5
 .280البقرة :  - 6
 .34التوبة :  - 7
 .81المائدة :  - 8
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. خصوص ال رك، وأللر السنة من 1وأن المراد بالظلم في قوله تعالى :"الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم"

 .2هذا النوع، ولهذه الغلبة، وصفت بأنها مبينة للمتاب

 لثالث :القسم ا
أن تضيف دمما سمت عنه القرآن، ولم ينص عليه، وال عما يخالفه، واألمالة على ذله كايرة جدا :  

كاألداديث التي دلت على التحريم بالرضاع مالما يحرمه النسر، وكتحريم الجم  بين المرأة وعمتها، والمرأة 

للسدس، والحمم ب اهد ويمين، ووجوب وخالتها، وكت ري  ال فعة، والرهن في الحضر، وبيان ميراث الجدة 

 رجم الزاني المحصن، ووجوب المفارة على منتهه درمة رمضان.

 شبهات حول السنة والجواب عنها

لقد برزت فرق تنمر السنة إما جملة، وإما تفصيال، وإما بردد وإنمار ما ورد في السنة زائدا عما في القرآن 

شبه واهية، ال تقن   من كان له أدنى دظ من العلم/ وسوف نورد في  المريم، وقد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على

هذه العجالة أهم هذه ال به مذيلين كل شبهة بما يناسبها من الردد الذي يفص  عن ب النها، وذله على النحو 

 اآلتي :

 الشبهة األولى :

 .4لمتاب تبيانا لمل شيء "، ويقول :"ونزلنا عليه ا3إن هللا تعالى يقول :"ما فرطنا في المتاب من شيء"

إن اآليتين قد بينتا بأن المتاب قد دوى علم كل شيء، وأنه قد بينه بيانا ال يحتاج فيه  وجه استداللهم منها :

 معه إلى السنة أو ليرها، وإال لمان المتاب مفرطا فيه، ولما كان تبيانا لمل شيء.

 الرد على هذه الشبهة :

 ن من :والجواب عن هذه الشبهة سوف يكو
ـ أن المتاب الوارد في اآلية األولى ليس المراد به القرآن المريم، وإنما المراد به اللوح المحفوظ، فإنه الذي  2

دوى كل شيء، واشتمل على جمي  أدوال المخلوقات كبيرها، وصغيرها، جليلها ودقيقها، ماضيها 

 .5وداضرها ومستقبلها على التفصيل التا 

ه تعالى :"ونزلنا عليه المتاب تبيانا لمل شيء" هو أن القرآن المريم بيان ألمور الدين ـ أن المراد من قول 2

إما ب ريق النص، وإما ب ريق اإلدالة على السنة، وإال لتناقضت هذه اآلية م  قوله تعالى :"وأنزلنا إليه 

 .6الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"

:"ما فرطنا في المتاب من شيء"، وقد أمر القرآن بامتاال ما وهذا المعنى بعينه هو المراد من قوله تعالى 

 .7،8من أمر ونهي، قال تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" جاءنا عن الرسول 

ـ هذا إضافة إلى أن البيان الوارد في اآلية الااينة هو اسم جام  لمعاني مجتمعة األصول مت عبة الفروع،  3

 ما أبان هللا لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من دممه جلد ثناؤه من وجوه: فجماع 

                                                           
 .82االنعا  :  - 1
 .410عبد الغني عبد الخالق : دجية السنة : - 2
 .38األنعا  :  - 3
 .81النحل :  - 4
 .384عبد الغني بعد الخالق : دجية السنة.  - 5
 .44النحل :  - 6
 .0الح ر :  - 7
 .208-202شعبان محمد إسماعيل : مصادر الت ري  اإلسالمي.  - 8
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أ ـ فمنها ما أبانه لخلقه نصا مال جمل فرائضه في أن عليهم صالة وزكاة، وصوما ودجا، وأنه درد  الفوادش 

هم كيف فرا ما ظهر منها وما ب ن، ونصد الزنا والخمر، وأكل الميتة، والد ، ولحم الخنزير، وبين ل

 الوضوء م  لير ذله مما تبين نصا.

مال عدد الصالة والزكاة، ووقتها ولير  ب ـ ومنها ما أدمم فرضه بمتابه، وبين كيف هو على لسان نبيه 

 ذله من فرائضه التي أنزل من كتابه.

 عة رسوله مما ليس هلل فيه نص دمم، وقد فرا هللا تعالى في كتابه طا جـ ـ ومنها ما سند رسول هللا 

 واالنتهاء إلى دممه، فمن قبل عن رسول هللا، فبفرا هللا قبل.

د ـ ومنها ما فرا هللا على خلقه االجتهاد  في  طلبه،  وابتلى  طاعتهم  في  االجتهاد، كما  ابتلى طاعتهم في 

 .1ليره، مما فرا عليهم

 قال الشافعي معقبا عما سبق :
"فمل من قبل عن هللا فرائضه في كتابه، قبل عن رسول هللا سننه، بفرا هللا طاعة رسوله على خلقه، وأن  

ينتهوا إلى دممه، ومن قبل عن رسول هللا، فعن هللا قبل، لما افترا هللا من طاعته، فيجم  القبول لما في 

 .2فرقت فروع األسباب التي قبلت بها عنهما"كتاب هللا ولسنة رسول هللا القبول لمل وادد منهما عن هللا، وإن ت

هو عين كتاب هللا تعالى، ودليل ذله: ما أخرجه البخاري : عن أبي هريرة،  ـ أن كل ما يحمم به النبي  4

فقا  رجل فقال : أن دك هللا إال ما قضيت بيننا بمتاب هللا، فقا  خصمه،  وزيد بن ثابت قاال : كنا عند النبي 

، فزنى 3وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بمتاب هللا، وأذن لي، قال :"قل" قال : إن ابني كان عسيفا على هذا

جلد مائة  بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخاد ، ثم سألت رجاال من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني

: والذي نفسي بيده ألقضين بينمما بمتاب هللا جلد ذكره،  وتغرير عا ، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي 

المائة شاة والخاد  ردد، وعلى ابنه جلد مائة، وتغرير عا ، والد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت 

 .4فارجمها" فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها..."

فهو عين  "وليس للرجم والتغرير ذكر في نص المتاب، وهذا يدل على أن ما دمم به النبي  : قال الواحدي

 .5كتاب هللا"

 الشبهة الثانية :

فيها الضعيف والموضوع، مما يدعو هذا إلى رف  الاقة باألداديث جميعا  إن األداديث المنسوبة للنبي 

 يحتج. ديث ال يممننا التمييز بين ما يحتج به منها وما ال

 الرد على هذه الشبهة :

إن وهاء  هذه ال بهة يدن، وذله لمون علماء الحديث بينوا منزلة األداديث من ديث القبول والرد دتى أفردوا 

لذله فنا خاصا يسمى "مص ل  الحديث" وألفوا فيه المتر والرسائل، وكذله فعلوا في تاريخ الرواة، وأفردوا 

 .6عديل"لذله فنا أسموه "فن الجرح والت

 الشبهة الثالثة :
تتناقض م  الدليل العقلي القاط ، واالكت افات العلمية الحدياة،  إن بعض األداديث المروية عن الرسول

 .1وال مخلص من ذله إال باالقتصار على القرآن المريم ودده

                                                           
 .228السباعي : السنة وممانتها في الت ري  اإلسالمي.  - 1
 .33الرسالة :  - 2
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ة، - 4  .300-8/211باب :"االعتراف بالزنا".  البخاري : كتاب المحاربين من أهل المفر والردد
 .42-4/40الرازي : التفسير المبير.  - 5
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 الرد على هذه الشبهة :

الحديث الاابت ما لم يقم دليل عقلي قاط  إن القاعدة في ال ريعة اإلسالمية وجوب األخذ بظواهر القرآن و

ينافي ظاهر شيء من ذله، فإن قا  دليل عقلي قاط  ينافي ظاهر آية أو دديث كان علينا تأويل هذا الظاهر 

وذله للرجوع به إلى معنى محتمل يحصل به التوفيق بين ذله النص، وبين الدليل العقلي القاط ، وليس في 

شيء يخالف ظاهره الدليل العقلي القاط ، إال ويممن تأويل  اابتة عن رسول هللا القرآن، وال في األداديث ال

ظاهره، والتوفيق بينه، وبين ذله الدليل، أما النصوص التي ال تقبل التأويل، ومعانيها متعينة، فال شيء منها 

 .2يخالف الدليل العقلي القاط ، وال يممن أن يقا  دليل عقلي على مخالفتها

 

 الخبر باعتبار وصوله إلينا )أي باعتبار طرقه(تقسيم 

 ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين : 

 ـ إما أن تمون له طرق لير محصورة بعدد معين فهذا هو المتواتر. 2

 ـ وإما أن تمون له طرق محصورة بعدد معين فهذا هو اآلداد.  2

 وسنتناول هذا الباب خالل الفصلين  اآلتيين.

 ديث المتواتر.الحـ 
التواتر هو التتاب  يقال : تواترت الخيل إذا جاءت يتب  بعضها بعضا، ومنه جاءوا تترى أي  تعريفه : أ ـ لغة :

. والمواترة المتابعة وال تمون بين األشياء إال إذا وقعت بينها فترة وإال فهي مداركة 3متتابعين، وترا بعد وتر

 .4ومواصلة

تواتر : هو الذي يرويه جم  كاير عن جم  كاير يؤمن تواطؤهم على المذب عن الحديث الم ب ـ اصطالحا :

 .5مالهم إلى انتهاء السند وكان مستندهم الحس

 أقسام المتواتر :

 ينقسم المتواتر إلى قسمين هما :

 ـ التواتر اللفظي : 1
ار" فهذا الحديث ذكره أبو وهو ما تواتر لفظه ومعناه مال دديث : "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الن

وقال ابن الصالح رواه  6نحو من أربعين رجال من الصحابة بمر البزار في مسنده أنه رواه عن رسول هللا

وفيهم الع رة الم هود لهم بالجنة، وليس في الدنيا دديث اجتم  على روايته  7اثنان وستون من الصحابة

إال هذا  ن ستين نفسا من الصحابة عن رسول هللا الع رة ليره، وال يُعرف دديث يروى عن أكار م

وقال ليره رواه أكار من مائة نفس، وفي شرح مسلم للنووي رواه نحو مائتين، قال العراقي  8الحديث الوادد

 .9: وليس في هذا المتن بعينه، ولمنه في م لق المذب، والخاص بهذا المتن رواية بضعة وسبعين صحابيا

 :ـ التواتر المعنوي  2

                                                                                                                                                                                           
 .222المصدر نفسه.  - 1
 .222المصدر نفسه.  - 2
 .2/810الفيومي : المصباح المنير، مادة "وتر".  - 3
 .008الرازي : مختار الصحاح، مادة : "وتر".  - 4
 .404نور الدين عتر : منهج النقد في علو  الحديث.  - 5
 .220والمقدمة.  280ابن الصالح : علو  الحديث.  - 6
 .2/280السيوطي : تدرير الراوي.  - 7
 .220، والمقدمة. 281ابن الصالح : علو  الحديث.  - 8
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وهو ما اختلف الرواة في لفظه ومعناه لير أنهم اتفقوا على معنى كلي كأداديث رف  اليدين في الدعاء فقد 

نحو مائة دديث فيه رف  يديه في الدعاء، لمنها في قضايا مختلفة، فمل قضية منها لم تتواتر  ورد عنه 

 .1والقدر الم ترك فيها هو الرف  عند الدعاء فإنه تواتر باعتبار المجموع

 العدد المطلوب في المتواتر :
 اختلفت آراء العلماء في ذله إلى قولين :

 ـ القول األول :
بعينه وإنما ي ترط في هذا الجم  استحالة تواطئهم عن المذب، قال ابن دجر : "فال عد  اشتراط أي عدد 

 .2معنى لتعيين العدد على الصحي "

 القول الثاني :
اشتراط توفر عدد معين في طبقات رواته. وقد اختلفت آراؤهم في ذله فهناك من اشترط أربعة بناء على أن  

وقد قال  3أربعة كما في قوله تعالى : "لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء"العدد الذي تابت به ال هادة على الزنا 

القاضي الباقالني : وال يمفي األربعة وما فوقها صال ، وتوقف في الخمسة، وهناك من قال سبعة، وقال 

األص خري أقله ع رة قال السيوطي : وهو المختار ألنه أول جموع المارة، وقيل اثنا ع ر بناء على أنه 

دد الذي تص  به الجمعة، وقيل أربعون/، وقيل سبعون عدة أصحاب موسى عليه السال ، وقيل ثالثمائة الع

 .4وبضعة ع رة عدة أصحاب طالوت وأهل بدر

والحق الذي نراه هو عد  اشتراط عدد بعينه وإنما توفر استحالة عد  التواطؤ على المذب، هذا فضال عن 

لهذه األعداد لير وجيه وذله لمون هذه األعداد في قضايا بعيدة كل  كون جيم  ما علل به هؤالء الم ترطون

 البعد عن موضوع المتواتر.

 مظان الحديث المتواتر :
خبار المتواترة لإلما  جالل الدين السيوطي وقد رتبه على األبواب وأورد فيه كل ـ األزهار المتناثرة في األ 2

 دديث بأسانيد من خرجه وطرقه.

ر للسيوطي وهو تلخيص لألزهار المتناثرة السابق الذكر، وقد اقتصر فيه على عزو كل ـ ق ف األزها 2

 .5طريق لمن أخرجها من األئمة

ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ألبي عبد هللا محمد بن جعفر المتاني، والمتاب عبارة عن استدراك على  3

 .6كتاب السيوطي

ق  من الزيادة على األزهار المتناثرة في األداديث المتواترة" وهو إتحاف ذوي الفضائل الم تهرة بما و -4

 .7أيضا استدراك على كتاب السيوطي

                                                           
 .2/282السيوطي : تدرير الراوي.  - 1
 .0ابن دجر : نزهة النظر.  - 2
 .23النور :  - 3
 .2/280، والسيوطي : تدرير الراوي. 88ابن قدامة : روضة الناظر.  - 4
 .2/282السيوطي : تدرير الراوي.  - 5
 .408نور الدين عتر : منهج النقد في علو  الحديث.  - 6
 408المصدر نفسه.  - 7
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 :اآلحـــــــادـ 

وهو الذي لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر. وينقسم إلى ثالثة أقسا  هي : الم هور، العزيز،  تعريفه :

 الغرير.

 أوال : الحديث المشهور : 

 ـ تعريفه : 

 2وال هرة وضوح األمر 1اسم مفعول مأخوذ من ال هرة، تقول : شهرت الحديث شهرا وشهرة أف يته أ ـ لغة :

 وسمي الحديث الم هور م هورا لوضوح أمره.

 .3عرفه ابن دجر بقوله : الم هور ما له طرق محصورة بأكار من اثنين ولم يبلغ دد التواتر ب ـ اصطالحا :

ى المستفيض على الم هور وقال بأنهما وادد وهناك من لاير بينهما، فرأى هناك من أطلق مسم مالحظة :

 أن المستفيض : ما كان عدد رواته متساويا في جمي  ال بقات من أول السند إلى منتهاه.

والم هور ما لم يقل عدد رواته عن ثالثة ولم يصلوا إلى درجة التواتر سواء تساوى عددهم في ال بقات كلها 

 .4عليه نقول بأن الم هور أعم من المستفيضأو اختلف، و

 ـ أمثلة عن الحديث المشهور :

 ـ دديث : "إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولمن يقبض العلم بقبض العلماء...". 2

 الفرق بين المشهور االصطالحي والمشهور على ألسنة الناس :
م هور عند أهل الحديث خاصة وهو الم هور االص الدي الذي ال إن شهرة الحديث أمر نسبي فمنه ما هو 

يقل عدد رواته عن ثالثة، ولم يصلوا لدرجة التواتر بخالف الم هور على األلسنة فقد ي مل ما له إسناد 

وادد، وقد ال يوجد له إسناد أصال ـ وعليه نقول إن ما اشتهر على األلسنة يمون أعم مما اشتهر عند 

 .5المحدثين

                                                           
 .2/442الفيومي : المصباح المنير، مادة : "شهر"  - 1
 .341الرازي : مختار الصحاح، مادة : "شهر"  - 2
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 .228أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث.  - 4
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 كم المشهور :ح

إن الحمم على الم هور مرجعه لألوصاف التي تجام  ال هرة من الصحة والحسن والضعف بل والوض ، 

والمدار دينئذ في القبول والرد واالدتجاج وعدمه على الصفة المجامعة لل هرة، وعليه نقول : قد يمون 

 .1أصل له الم هور صحيحا وقد يمون دسنا وقد يمون ضعيفا، وقد يمون موضوعا ال

 ثانيا : الحديث العزيز :

 تعريفه :

زنا  أ ـ لغة :  هو صفة م بهة مأخوذ من عزد يعزد بفت  العين، إذا قوي وعضد ومنه قوله تعالى : "فعزد

 .3وقيل من  عزد  يعزد  بمسر  العين  إذا  صار  قليال نادرا، ال يماد يوجد 2باالث"

 .4وهو الذي ال يرويه أقل من اثنين وبه قال ابن دجر ـ اصطالحا :

وذهر لير ابن دجر في تعريفه إلى أنه رواية اثنين أو ثالثة فلم يفرقوا بينه وبين الم هور وممن قال منهم 

بذله ابن منده وتبعه على قوله ابن الصالح، أما شيخ اإلسال  الحافظ ابن دجر وليره فإنهم خصوا الاالثة فما 

 .5بالم هور واالثنين بالعزيز لعزته أي قوته بمجيئه من طريق أخرىفوقها 

 وجود العزيز :

ذهر ابن دبان إلى أن رواية اثنين عن اثنين ال توجد أصال، ولمن رد عليه الحافظ ابن دجر بأنه إن أراد 

ن عن أقل من رواية إثنين فق  فيسلم، وأما صورة العزيز التي دررناها فموجودة بأن اليرويه أقل من إثني

 .6اثنين

 مثاله : 
قال: "ال يؤمن أددكم دتى  أبي هريرة أن رسول هللا مارواه ال يخان من دديث أنس، والبخاري من دديث 

 أكون أدر إليه من والده وولده والناس أجمعين".

ورواه فهذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهير، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن المسير 

 .7عن عبد العزيز بن صهير إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة ال يقل عددها عن اثنين

هـ( ورواه عن أنس إثنان من 20هـ( وأبو هريرة )ت10إثنان وهما أنس )ت فهذا الحديث رواه عن النبي 

عن قتادة إثنان وهما شعبة بن هـ(، ورواه 230هـ( وعبد العزيز بن صهير )ت220التابعين وهما قتادة )ت

هـ(. ثم 280هـ( وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي )ت13هـ( وسعيد بن المسير )ت280الحجاج)ت

 رواه عن كل وادد جماعة هم أكار من إثنين.

 : هحكم

العزة  إن العزة راجعة إلى العدد قلة وكارة ولم يمن لها مساس بالراوي أصال وعليه فإنه يممن أن تجتم  م 

الصحة أو الحسن أو الضعف ودينئذ فحمم العزيز يناط بما يجام  العزة من األوصاف فإن كان عزيزا 

 .8صحيحا أو دسنا فهو دجة وإن كان ضعيفا فال يحتج به

 ثالثا : الغريب :

                                                           
 .42القمودي : المنهج الحديث في مص ل  الحديث.  - 1
 .23يس :  - 2
 .421الرازي : مختار الصحاح، مادة : "عزز"  - 3
 .22ابن دجر: نزهة النظر. - 4
 .2/283السيوطي : تدرير الراوي.  - 5
 .2/283والسيوطي: تدرير الراوي.  22ابن دجر: تزهة النظر. - 6
 .23ـ  22، وابن دجر: نزهة النظر. 2/283وطي: تدرير الراوي. السي - 7
 .42القمودي: المنهج الحديث.  - 8
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 .1هو المنفرد البعيد عن أهله وأقاربه تعريفه : أ ـ لغة :

 )وتعريفاته اإلص الدية( أقسام الغريب :

 .أوال : لرير المتن 

 .ثانيا : لرير السند 

 .ثالاا : لرير بعض السند 

 .رابعا : لرير بعض المتن 

 .خامسا : لرير المتن 

 .سادسا : لرير تفرد بالعمل به أهل بلد أومصر بعينه

                                                           
 .800ـ  2، والفيومي: المصباح المنير مادة"لرب" 400الرازي: مختار الصحاح، مادة" لرب"  - 1
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 سابعا : وهناك من رأى أن الغريب ينقسم إلى قسمين :

 ـ القسم األول :
الغرير الم لق : وهو ما وق  التفرد به في أصل السند، وهو طريقه من جهة الصحابي بأن ال يرويه عن 

إال صحابي وادد، أو لم يروه عن الصحابي إال تابعي وادد، وخصه ابن دجر بما انفرد به االتابعي  النبي 

 عن الصحابي.

 :ـ القسم الثاني

في أثناء السند بأن يرويه عن التابعي أو من دونه وادد، وسمي  الغرير النسبي: وهو الذي دصل التفرد فيه 

 بالغرير النسبي ألن التفرد دصل بالنسبة إلى راوي معين، وإن كان م هورا في األصل.

دديث شعر اإليمان:" اإليمان بض  وستون شعبة والحياء شعبة من االيمان" أخرجه الترمذي هذا  ومثاله :

ن أبي هريرة، وتفرد به عبد هللا بن دينار عن أبي صال ، فهو فرد نسبي دصل الحديث تفرد به أبو صال  ع

 فيه التفرد بالنسبة لعبد هللا بن دينار عن أبي صال ، وهو فرد م لق بالنسبة ألبي صال  عن أبي هريرة.

 العالقة بين الفرد والغريب :

 قال ابن حجر :

أهل االص الح ليروا بينهما من ديث كارة االستعمال " الغرير والفرد مترادفان لغة واص الدا، إال أن 

وقلته، فالفرد أكار ما ي لقونه على الفرد الم لق، والغرير أكار ما ي لقونه على الفرد النسبي، وهذا من 

ديث اطالق األسمية عليهما، وأما من ديث استعمالهم الفعل الم تق فال يفرقون، فيقولون في الم لق 

 .1ن، أو ألرب به فالنوالنسبي، تفرد به فال

 حكمه :
منه ما هو صحي  كاألفراد المخرجة في الصحي ، وإلى لير صحي ، وذله هو الغالر على الغرير قال  

 .2أدمد بن دنبل لير مرة: "ال تمتبوا هذه األداديث الغرائر، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء"

الذي قد رواه الناس"، وقال عبد الرزاق:" كنا نرى أن وقال ماله :" شر العلم الغرير وخير العلم الظاهر 

لرير الحديث خير، فإذا هو شر"، وقال ابن المبارك:" العلم الذي يجيئه من ههنا وههنا" يعني الم هور، 

وقال الزهري:" ددثت علي بن الحسين بحديث فلما فرلت قال: أدسنت، بارك هللا فيه، همذا ددثنا، قلت: ما 

بحديث أنت أعلم به مني، قال: ال تقل ذله، فليس من العلم ما اليعرف، إنما العلم ما عرف  أراني إال ددثته

وتواطأت عليه األلسن" وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال:" من طلر الدين بالمال  تزندق، ومن طلر 

 .3لرير الحديث كذب، ومن طلر المال بالممياء أفلس"

 مظان الحديث الغريب :
 للدارق ني، وقد دوى األداديث الغرائر التي ليست في الموطأ، وهو كتاب ضخم .ـ لرائر ماله  2

ـ لرائر شعبة بن الحجاج ألبي عبد هللا محمد بن اسحاق بن منده، وقيل لولده أبي عمرو عبد الوهاب،  2

 وهي أربعة أسفار.

 ـ لرائر الصحي  وأفراده للضياء محمد بن عبد الوادد المقدسي. 3

في الغرائر أيضا كل من قاسم بن أصبغ البياني القرطبي، وال براني، وابن عساكر وهو في ـ وممن ألف  4

 ع رة أجزاء.

 ـ األفراد للدارق ني وهو كتاب دافل في مائة جزء ددياية عمل أبو الفضل بن طاهر أطرافه. 2

                                                           
 .28نزهة النظر.  - 1
 .228ابن الصالح المقدمة.  - 2
 .284/ 2السيوطي: تدرير الراوي.  - 3
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 ـ األفراد ألبي دفص بن شاهين . 8

 هـ(.312بن  عبد هللا بن دميد بن رزيق البغدادي )ت   ـ األفراد المخرجة من  أصول  أبي  الحسن  أدمد 0

على سهيل بن بيضاء في  ـ السنن التي تفرد بمل سنة منها أهل بلد ألبي داود كحديث عائ ة في صالته  8

المسجد، قال الحاكم : تفرد أهل المدينة بهذه السنة، وكحديث طلق بن علي في مس الذكر الذي تفرد به أهل 

 .1اليمامة

                                                           
 .88ـ  84المتاني: الرسالة المست رفة.  - 1
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 سيم الحديث باعتبار قبوله أو رده تق

 الحديث الصحيح : ـ أوال 

 تعريفه : 

والصحة في البدن دالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى ال بيعي، وقد  1الصحة ضد السقم لغة : –أ 

وعليه نقول بأن الصحة ضد السقم وهي دقيقة في األجسا ، مجاز في سائر  2استعيرت الصحة للمعاني

 المعاني كالصالة، والعقود، واألقوال واألداديث.

اب  إلى منتهاه، ضاب  عن العدل الضهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل ال اصطالحا : –ب 

 . 3وال يمون شاذا، وال معلال. وهذا التعريف البن صالح

وقد انتقد ابن الصالح في تعريفه هذا بأنه البد وأن يقول: وال معلال بعلة قاددة أو خفية، ولمن أجير عن هذا 

 .4االنتقاد بأن ذله يؤخد من تعريفه للمعلول ديث ذكر ذله فيه

 ينقسم الحديث الصحي  إلى قسمين : أقسام الحديث الصحيح :

 ـ الصحيح لذاته : 1
جمي  ال روط التي ذكرناها في تعريف الصحي ، وسمي بذله ألنه اكتسر صحته من وهو ماتوافرت فيه 

 صحته منه. دنفسه، ولم يمن في داجة لغيره دتى يعتضد ويأخ

 ـ مثال الصحيح لذاته :
قاال : ددثنا قتيبة بن سعيد ددثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن  6ومسلم 5مارواه البخاري 

فقال : يارسول هللا: من أدق الناس بحسن صحابتي؟، قال :"  ل : جاء رجل إلى رسول هللا أبي هريرة قا

 أمه" قال : ثم من؟، قال: "أمه"، قال ثم من؟، قال :"أمه" قال : ثم من؟، قال :" أبوك".

فهذا إسناد صحي  متصل بسماع العدل الضاب  عن ماله، فالبخاري ومسلم إمامان جليالن في هذا ال أن 

شيخهما قتيبة بن سعيد ثقة كبير المحل ثبت، وجرير هو ابن عبد الحميد ثقة صحي  المتاب، قيل: كان في و

آخر عمره يهم إذا ددث من دفظه، وهذا ال يضر، فإن قتيبة من كبار تالمذة جرير متقد  السماع منه، 

 ن عبد هللا البجلي.وعمارة بن القعقاع ثقة أيضا، وكذا أبو زرعة التابعي هو ابن عمرو بن جرير ب

فرجال هذا السند كلهم ثقات ادتج بهم األئمة، وتسلسل اإلسناد معروف عند المحدثين، وليس ثمة مايخالفه، 

والمتن كذله موافق لما وردت به األدلة، وليست هناك أية علة في سنده وال في متنه وعليه فالحديث صحي  

 7لذاته.

 ـ الصحيح لغيره : 2

ه بنقل العدل الضاب  ضب ا لير تا  من لير شذوذ وال علة، وهو كما يسميه بعض وهو الذي اتصل سند

العلماء بالحسن لذاته فإذا روي من وجه آخر كان الراوي فيه تا  الضب  ارتقى من الحسن لذاته إلى درجة 

 الصحي  لغيره. والخالصة أنه ليس صحيحا لذاته ابتداء وإنما اقتبس صحته من دديث ليره.

 الصحيح لغيره :ـ مثال 

                                                           
 .328الرازي: مختار الصحاح مادة:"صح "  - 1
 .2/424الفيومي: المصباح المنير مادة:"صح "  - 2
 .22وعلو  الحديث  1ابن الصالح: المقدمة  - 3
 .2/48السيوطي : تدرير الراوي.  - 4
 .3-8/2األدب: باب:" من أدق الناس بحسن الصحبة" البخاري: كتاب - 5
 .4/2104مسلم: كتاب البرو الصلة واآلداب، باب:" بر الوالدين وأنهما أدق به" - 6
 .244نورالدين عتر: منهج النقد في علو  الحديث. - 7
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قال:" لوال أن أشق على أمتي  ـ دديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول هللا 

 «. ألمرتهم بالسواك عند كل صالة

 قال ابن الصالح : 

" محمد بن عمرو بن علقمة من الم هورين بالصدق والصيانة لمنه لم يمن من أهل اإلتقان دتى ضعفه 

دفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته وددياه من هذه الجهة دسن، فلما انضم إلى ذله  بعضهم من جهة سوء

كونه روي من أوجه أخر زال بذاله ماكنا نخ اه عليه من جهة سوء دفظه، وانجبر به ذله النقص اليسير 

عرج وهذا الحديث رواه ال يخان من طريق أبي الزناد عن األ 1فص  هذا اإلسناد والتحق بدرجة الصحي "

عن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ وهذا الحديث روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد 

 الجهني وعن عائ ة ـ رضوان هللا عليهم أجمعين ـ وقد صححه الترمذي، وابن دبان.

ق كما تاب  أبو سلمة عليه عن أبي هريرة كل من عبد الردمن بن هرمز األعرج وسعيد المقبري، وهو متف

 عليه من طريق األعرج.

                                                           
 .32-32علو  الحديث. - 1
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 ان الحديث الصحيح ضمـ 

 ـ صحيح اإلمام البخاري 1

 أوال : التعريف بالبخاري :

 اسمه ونسبه : -أ
وقد أختلف في تسمية  1هو أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري 

 .2أدد أجداده وهو يردز به، فجاء في تهذير التهذير :" وقيل بردزبه وقيل ابن األدنف"

 ب ـ مولده :

 هـ واختلفوا في تحديد اليو  فجاء في شذرات 214اتفق الرواة على أنه ولد سنة : 

 .3الذهر أنه ولد ليلة عيد الف ر

 جـ ـ نشأته :

العلم والعبادة والورع فمان والده إسماعيل من كبار المحدثين في ذله العصر، ن أ البخاري في بيت ملؤه  

"ال أعلم من  وكان دريصا على أن يمون م عمه وم عم أسرته دالال ومما ي هد لذله قول والده عند موته

 .4مالي درهما من درا  وال درهما من شبهة"

يتيما في كنف أمه، وقد ألهمه هللا دفظ الحديث وهو في وشاء هللا أن يموت والده، وهو في سن مبمرة، فعاش 

هـ  202، وكان أول سماعه للحديث سنة : 5المتاب فانمر على قراءة المتر الم هورة وعمره ست ع رة سنة

 .6وبعد دفظه لمرويات بلده ردل في طلر المزيد

 : رحالته العلمية -د

فريضة الحج وبعد قضاء النسه بقي بممة ي لر الحديث، لما بلغ ثماني ع رة سنة ذهر للبقاع المقدسة ألداء  

ثم تنقل بعد ذله لألخذ عن م ايخ األمصار التي است اع الردلة إليها، دتى قيل إنه كتر عن أكار من ألف 

.وها هو البخاري يروي عن نفسه ردالته العلمية فيقول " دخلت إلى ال ا  ومصر والجزيرة مرتين 7شيخ

ت وأقمت بالحجاز ستة أعوا ، وال أدصي كم دخلت إلى الموفة وبغداد م  وإلى البصرة أرب  مرا

 .8المحدثين"

II : ـ التعريف بالجامع الصيحيح 

 ـ االسم الكامل للجامع الصحيح : 1
 وسننه وأيامه" " الجام  الصحي  المسند المختصر من أمور رسول هللا 

 ـ دوافعه لتأليفه : 2

لتأليف جامعه الصحي  أن ما دون من الحديث قبله كان قليال، ومن األوائل من الدواف  التي أدت بالبخاري 

الذين قاموا بجم  الحديث ابن جري  وسعيد بن أبي عروبة، واألوزاعي، والاوري ودماد بن سلمة، وماله بن 

                                                           
، وابهن العمهاد : شهذرات الهذهر. 400، وههدي السهاري 1/04، وابن دجر : تههذير التههذير. 2/22الذهبي : تذكرة الحفاظ.  - 1

2/234. 
 .1/40ابن دجر : تهذير التهذير.  - 2
 .400. ابن دجر : هدي الساري. 22/22. ابن كاير : البداية والنهاية. 2/234ابن العماد : شذرات الذهر.  - 3
 .401ابن دجر : هدي الساري- 4
 .22/22ابن كاير : البداية والنهاية.  - 5
 .408، وابن دجر : هدي الساري. 2/32القس الني : إرشاد الساري.  - 6
 .22/22ابن كاير : البداية والنهاية.  - 7
 .2/32، والقس الني : إرشاد الساري. 408ابن دجر : هدي الساري.  - 8
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 أنس، ومن بعد هؤالء أصحاب المسانيد وليرهم ومنهم إسحاق بن راهويه، وعامان بن أبي شيبة، وأدمد بن

 دنبل.

 عدد أحاديثه :

"، وإليه ذهر ابن 4000" ددياا، وبإسقاط الممرر تبقى أدادياه :"0202يحتوي جامعه الصحي  على"

الصالح، لمن النووي قيدها بالمسندة، وعليه تخرج األداديث المعلقة، وما ورد في التراجم، وما جاء بغير 

 .1إسناد موصل

                                                           
 .482ابن دجر : هدي الساري.  - 1
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 صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج

 التعريف باإلمام مسلم :أوال : 

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الق يري النيسابوري، ينسر إلى قبيلة بني ق ير  ـ اسمه ونسبه :

 العربية وعليه فهو عربي األصل.

 ـ شيوخه :
ردل اإلما  مسلم في طلر الحديث إلى جمي  محدثي األمصار الذين أممنته الردلة للوصول إليهم واألخذ 

، ولذا ف يوخه كار من أجلهم أدمد بن دنبل وإسحاق بن راهويه واإلما  البخاري الذي الزمه طويال، عنهم

 وهجر من أجله شيخه الذهلي لما تملم في مذهبه، ولم يخرج له في صحيحه.

 ـ مؤلفاته :
 خلف اإلما  مسلم مؤلفات كايرة أللبها في الحديث وعلومه وهذه أهمها :

 ـ الجام  الصحي . 2

 ـ المسند المبير على الرجال. 2

 ـ الجام  المبير على األبواب. 3

 ـ العلل. 4

 ـ التمييز. 2

 ـ الوددان. 8

 ـ األسماء والمنى. 0

 ـ األقران. 8

 ـ األفراد. 1

 ـ أفراد ال اميين. 20

 ـ طبقات التابعين. 22

 ـ المخضرمون.22

 ـ أوالد الصحابة. 23

 ـ أوها  المحدثين. 24

 .ـ سؤاالت أدمد 22

 ـ دديث عمرو بن شعير. 28

 ـ االنتفاع بجلود السباع. 20

 ـ م ايخ ماله والاوري وشعبة. 28

 ـ تالميذه :
 روى عن اإلما  مسلم خلق كاير منهم :

أبو داتم الرازي، وموسى بن هارون، وأدمد بن سلمة، والترمذي، وابن خزيمة، ويحي بن صاعد وليرهم 

 من أقرانه وممن عاصروه.

 :  العلماء فيهـ أقوال 

 لقد أثنى عليه كاير من العلماء، وهذه أقوالهم شاهدة على ذله :

                                                           
  .2/10ومها بعهدها، والنهووي : نههذير األسهماء واللغهات.  20/228انظر مصهادر ترجمتهه فهي : ابهن دجهر : تههذير التههذير ،

وما بعدها، وابن كاير : البداية والنهايهة.  2/220وما بعدها، والذهبي : تذكرة الحفاظ.  23/20والخ ير البغدادي : تاريخ بغداد. 

22/33. 
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:" سمعت أبا زرعة وأبا داتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحي  على م ايخ قال أحمد بن سلمة 

 عصرهما".

 " لن نعد  الخير ما أبقاك هللا للمسلمين".وقال إسحاق بن منصور لمسلم : 

 " كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ماعلمته إال خيرا".محمد بن عبد الوهاب الفراء :وقال شيخه 

" أجمعوا على جاللته وإمامته وعلو وقال النووي :" ثقة جليل القدر من األئمة".وقال مسلمة بن قاسم :

 مرتبته، ودذقه في هذه الصنعة، وتقدمه فيها".

 ـ وفاته :

عمل المتواصل فاضت روده إلى الرفيق األعلى بنيسابور مساء يو  األدد لخمس بعد دياة علمية مليئة بال

 ، وجعله من ورثة الفردوس األعلى. آمين. اهـ فجزاه هللا خير282ليال بقيين من شهر رجر سنة 
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 ـ التعريف بالجامع الصحيح لمسلم :ـ IIثانيا :

 عدد أحاديثه :
أربعة آالف دديث، قال العراقي وهو يزيد على البخاري سقاط الممرر نحو إجملة مافي صحي  مسلم ب

بالممرر لمارة طرقه، قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أدمد بن سلمة أنه اثنا ع ر ألف دديث، وقال الميانجي 

. وذهر صادر الح ة إلى أن أداديث الجام  الصحي  بالممررات سبعة آالف 1ثمانية آالف وهللا أعلم

 .2ددياا ومائتين وخمسة وسبعين

وقد روى ابن الصالح بسنده عن أبي قريش الحافظ قال :كنت عند أبي زرعة فجاء مسلم بن الحجاج فسلم 

عليه، وجلس ساعة وتذاكرا، فلما قا  قلت : هذا جم  أربعة آالف دديث في الصحي ، قال أبو زرعة : فلمن 

 .3ول دون الممرراتترك الباقي؟ قال ال يخ أراد أن في كتابه هذا أربعة آالف دديث أص

 

 دقته في جمع الطرق :
ـ امتاز مسلم بتفرده بفائدة دسنة وهي كونه أسهل متناوال من ديث إنه جعل لمل دديث موضعا واددا يليق به 

جم  فيه طرقه التي ارتضاها فاختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على 

 استامارها، وتحصل له الاقة بجمي  ما أورده مسلم من طرقه بخالف البخاري.ال الر النظر في وجوهه و

فجمعه للمتون كلها ب رقها في موض  وادد ال يفرقها في األبواب من مميزاته، وكذله يسوقها تامة، وال 

بلفظ  يق عها في التراجم ويحافظ على اإلتيان بلفظها، وال يروي بالمعنى دتى إذا خالف راو في لفظة فرواها

 .4آخر مرادف بينه

ـ أنه لم يخل  م  األداديث شيئا من أقوال الصحابة، ومن بعدهم، دتى األبواب والتراجم، كل ذله درصا 2 

 على أن ال يدخل في الحديث ليره، فليس فيه بعد المقدمة إال الحديث الصرف.

ة باإلسناد المتواصل أما ـ إن الحمم على أداديث الصحيحين جميعا بالصحة منصرف لألداديث المخرج 2

األداديث المعلقة التي فيهما فلها دممها الخاص، أما المتابعات وال واهد التي فيهما، فإنها ليست على 

 .5شرطيهما، وإنما يذكر أددهما ذله على وجه التأكيد والمبالغة أو لزيادة تنبيه على فائدة

برنا،" قال ابن الصالح: "وكان من مذهر الفرق ـ  تفريقة بين صيغتي التحديث "ددثنا،" واإلخبار "أخ 3

 .6بينهما أن ددثنا لما سمعه من لفظ ال يخ خاصة، وأخبرنا لما قرئ على ال يخ

ـ نسبة لفظ الحديث للراوي الذي تلقاه عنه إن كان أكار من وادد وله في ذله مص لحات مال : "واللفظ له،  4

ر الجم  للرواة إذا اتحدوا بقوله واللفظ لهم، وكإثباته مازاده أو أن يذكر صادر اللفظ باسمه أو استعمال ضمي

 .7أدد الرواة في المتن والتنبيه عليه

 .8ـ اليوجد في صحي  مسلم دديث معلق إال في موطن وادد في كتاب الحيض 2

                                                           
 .80ـ  2/01ـ السيوطي : تدرير الراوي.  1
 .2/282ـ النيفر مقدمة تحقيقه لمعلم المازري.  2
 .2/22ـ النووي : شرح مقدمة مسلم.  3
 .2/282ـ النيفر : مقدمته لتحقيق المعلم للمازي.  4
 .2/821ـ األددب : أسباب اختالف المحدثين.  5
 .202ـ ابن الصالح : صيانة صحي  مسلم.  6
 .242ـ  238ـ الجوابي : جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي ال ريف.  7
 .2/282ـ مسلم : الجام  الصحي ، كتاب الحيض، باب :"التيمم".  8
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وفيه أيضا ستة ع ر موضعا من المعلقات منها موضعان في الحدود والبيوع وليرها إال أن هذه المواض  

لها روى كل دديث منها متصال ثم يعقر عليه بقوله :" رواه فالن" وعليه مادامت هذه المواض  وصلها في ك

 .1مواطن أخرى من صحيحه يبقى في صحيحه دديث معلق وادد

 

 2موطـــأ اإلمـــــــام مــــالك

 

 أوال : التعريف باإلمام مالك :

 ـ اسمه ونسبه :
هو إما  دار الهجرة أبو عبد هللا ماله بن أنس بن ماله بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث وينتهي نسبه إلى  

يعرب بن ي حر بن قح ان األصبحي، وجده أبو عامر من أجالء الصحابة شهد المغازي كلها م  رسول هللا 

 صلى هللا عليه وآله وسلم ـ ماعدا بدرا.

 ـ مولده :
هـ، ولمن  12هـ، ومنهم من قال سنة  10اختلفت أقوال العلماء في تحديد تاريخ ميالده إذ منهم من قال سنة  

 هـ. 13االتجاه الغالر أنه ولد سنة 

 نشأته :
ن أ ماله في بيت ملؤه العلم إذ جده ماله كان من كبار علماء التابعين وقد روى عنه بنوه أنس وربي ، وناف  

وهذا األخير من أكارهم عناية بالرواية دتى عدد من شيوخ ابن شهاب الزهري، هذه هي  الممنى بأبي سهل

أسرة ماله وهي تودي للناشيء فيها أن يتجه ل لر الحديث والفتيا هذا إضافة إلى البيئة العامة التي يعيش 

بهم، ومما ال شه فيه فيها ماله وهي مدينة الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ التي هي موئل العلماء ومهوى قلو

 أن هذا الجو العلمي بالمدينة كان له أثره في ن أة ماله العلمية.

 وفاته :

هـ  201مات ماله ردمه هللا في المدينة يو  األدد لع ر خلون وقيل ألرب  ع رة خلت من ربي  األول سنة : 

 عن عمر يناهز سبعا وثمانين سنة.

 ثانيا : التعريف بالموطأ :

 :   الموطأسبب تسميته ب

قال أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم المناني األصبهاني : قلت ألبي داتم الرازي : موطأ ماله بن أنس لم سمي 

موطأ، فقال : شيئ صنفه ووطأه للناس، دتى قيل موطأ ماله كما قيل جام  سفيان.وقيل مأخوذ من قول ماله 

فملهم واطأني عليه، فسميته الموطأ.ولفظة الموطأ : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة 

 بمعنى الممهد المنق ، وفي القاموس : وطأه : هيأه ودماه وسهله، ورجل موطأ األكناف سهل دمث كريم.

 بعض األقوال في الموطأ :

 : قال ابن العربي ـ

                                                           
 .2/10ـ السيوطي : تدرير الراوي.  1
لقد استقينا هذه المعلومات المتعلقة بحياة إما  دار الهجرة وكتابه الموطأ من مصادر ومراج  كايرة منها علهى سهبيل الماهال :  - 2

واله للسيوطي، وعارضة األدوذي البن العربي، ودجة هللا البالغة للدهلوي، ترتير المدارك للقاضي عياا، ومقدمة تنوير الح

وتاريخ المذاهر اإلسالمية، وماله ألبي زهرة، ومحاضرات للدكتور محمد السويسي ألقاهها علهى طلبهة ليسهانس بجامعهة األميهر 

وق النيههان، وأسهباب اخهتالف المحههدثين عبهد القهادر فهي مهادة : الفقهه المهذهبي، والمهدخل للت هري  اإلسهالمي للهدكتور محمهد فهار

 لألددب، وليرها كاير مما لم نرد إثباته هنا تحاشيا لل ول.
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وعليهما بنى الجمي   " الموطأ هو األصل األول واللباب، وكتاب البخاري هو األصل الااني في هذا الباب

 كمسلم، والترمذي".

 : وقال الشافعي

 " ما على ظهر األرا كتاب بعد كتاب هللا أص  من كتاب ماله".
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 شرطه في الرجال والمتون :

ـ ال يؤخذ من  2ويؤخذ شرط ماله في الرجال من مقولته :" ال يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ من سواهم : 

 سفيه.

 ـ وال يؤخذ من صادر هوى يدعو إلى بدعته. 2 

 ـ وال من كذاب يمذب في أداديث الناس، وإن كان ال يتهم على دديث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ. 3 

 ـ وال من شيخ له فضل وصالح وعبادة إذا كان ال يعرف ما يحمل وما يحدث به". 4 

 

 صحيــح ابـــن خزيمـــة

 : 1ن خزيمةأوال : التعريف باب

 اسمه ومولده :
 هـ بنيسابور. 223هو أبو بمر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري المولود في صفر سنة 

 ـ شيوخه :
 تتلمذ ابن خزيمة على يد شيوخ كار منهم : 

ابن راهويه، وموسى بن سهل الرملي، ويونس بن عبد األعلى ومحمد بن إسحاق الصالاني، ونصر ابن علي 

 الجهضمي، وأبو كرير محمد بن العالء الهمداني.األزدي 

 تالميذه :
روى عنه جماعة من م ايخه منهم البخاري ومسلم خارج الصحيحين، ويحي بن محمد بن صاعد، وأبو علي 

النيسابوري، وآخر من روى عنه بنيسابور دفيده : أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد ابن إسحاق بن 

 خزيمة. 

 وفاته :

 هـ، وقال بعض أهل العلم في رثائه : 322خزيمة ليلة السبت من ذي القعدة سنة : مات ابن 

 يابن إسحاق قد مضيت دميدا      فسقى قبرك السحاب الهتون

 م ولى       مادفناك بل هو المدفــونــماتوليت ال بل العل

                                                           
 ـ استقينا هذه المعلومات من مقدمة تحقيق صحي  ابن خزيمة 1
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 ثانيا : التعريف بصحيح ابن خزيمة :

 اسمه الحقيقي :

المسند الصحي  عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ"، واشتهر باسم الصحي  في وقت " مختصر المختصر من 

 متأخر. وعليه نقول : من خالل هذه التسمية يتض  لنا أن صحيحه هذا اختصره من كتابه المسند المبير.

 منزلة صحيح ابن خزيمة :
 قال السيوطي :

ريه، دتى أنه يتوقف في التصحي  ألدنى كال  "صحي  ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحي  ابن دبان ل دة تح 

 .1في اإلسناد، فيقول : إن ص  الخبر، أو إن ثبت كذا ونحو ذله"

 عناية العلماء به :
هـ( مختصر تهذير الممال م  التذبيل  804اعتنى العلماء بصحي  ابن خزيمة فألف ابن الملقن )ت  

 .عليه من رجال ستة كتر منها صحي  ابن خزيمة

بن دجر في أطرافه كتاب : "اتحاف المهرة بأطراف الع رة" وهي : "الموطأ، ومسند ال افعي وألف ا 

وأدمد والدارمي، وابن خزيمة،   ومنتقى ابن الجارود، وابن دبان، والمستخرج ألبي عوانة، والمستدرك 

 للحاكم،  وشرح معاني اآلثار لل حاوي، والسنن للدارق ني.

 .2حي  ابن خزيمة لم يوجد سوى قدر ربعهوإنما زاد العدد واددا ألن ص

 

 حيـــح ابـــن حبــــانص

 أوال : التعريف بابن حبان :

 ـ اسمه ونسبه :
 .3هو الحافظ محمد بن دبان بن أدمد بن دبان أبو داتم التميمي البستي السجستاني

 محنتـــــــــه :
عمل على مقتضى ظاهره دمم على صادبه ، وهذا القول إن « " النبوة : العلم والعمل لقد قال ابن دبان :

بالزندقة، وقد أدى به قوله هذا إلى أن يحمم عليه بعض معاصريه بالزندفة والخليفة باإلعدا ، ولمن سلمه هللا، 

وقد داول الذهبي تأويل مقولته هذه والدفاع عنه بأن ابن دبان يقصد أن من أكمل صفات النبي كمال العلم 

يا إال بوجودهما، ولمن ليس كل من برز فيها نبيا ألن النبوة موهبة من هللا تعالى ال والعمل، فال يمون أدد نب

ديلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصال ، وأما الفيلسوف فيقول : النبوة ممتسبة ينتجها 

 .4العلم والعمل فهذا كفر، وال يريده أبو داتم أصال وداشاه

 مؤلفاته :
 قد أثرى الخزانة اإلسالمية بالعديد من المؤلفات منها :ل 

ـ  2ـ علل دديث الزهري.  4ـ علل أوها  أصحاب التواريخ.  3ـ شعر اإليمان.  2ـ الهداية إلى علم السنن.  2

ـ ما انفرد به أهل  8ـ ما انفرد فيه أهل المدينة من السنن.  0ـ ماخالف فيه الاوري شعبة.  8علل دديث ماله. 

ـ ما ألرب  22ـ لرائر األخبار.  20ـ ما عند شعبة عن قتادة  وليس عند سعيد عن قتادة.  1ة من السنن. مم

                                                           
 .2/83السيوطي : تدرير الراوي.  - 1
 .23-2/22مقدمة تحقيق ابن خزيمة.  - 2
 .2/222ثير : اللباب. ، وابن األ2/201السمعاني : األنساب.  - 3
 .28/18الذهبي : سير أعال  النبالء.  - 4
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ـ الفصل  24ـ كنى من يعرف باألسامي.  23ـ أسامي من يعرف بالمنى.  22الموفيون عن البصرين. 

ار. 22والوصل.  اني  والنضر  الخزد ّد  .1ـ التمييز بين دديث النضر الُحدد

 .2هـ 324بعد هذه الحياة العلمية المليئة بهذه المؤلفات التحق بربه سنة :  وفاته :

 

 ثانيا : التعريف بصحيحه :

 اسم صحيحه:االسم الكامل لصحيح ابن حبان هو :

 " المسند الصحي  على التقاسيم واألنواع من لير وجود ق   في سندها وال ثبوت جرح في ناقليها".

 شروطه فيه :

 مقدمة صحيحه : قال ابن دبان في

" وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إال بحديث اجتم  في كل شيخ من 

 رواته خمسة أشياء.

 ـ العدالة في الدين بالستر الجميل. 2

 ـ الصدق في الحديث بال هرة فيه. 2  

 ـ العقل بما يحدث من الحديث. 3  

 معاني ما يروي.ـ العلم بما يحيل من  4 

ي خبره عن التدليس 2   .3ـ تعرد

 ددياا. 302ددياا لم يرو فيه عن شيخه ابن خزيمة سوى :  0412بلغت أدادياه :  عدد أحاديثه :

 منزلة أحاديثه :

قال ابن دجر :" دمم األداديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن دبان صالدية االدتجاج بها لمونها دائرة بين 

 .4والحسن، مالم يظهر في بعضها علة قاددة"الصحي  

 .5وقال ابن العماد الحنبلي "وأكار نقاد الحديث على أن صحيحه أص  من سنن ابن ماجة"

 ترتيب هذا الكتاب :
صحي  ابن دبان ترتيبه مخترع ليس على األبواب، وال على المسانيد، ولهذا سماه التقاسيم واألنواع، 

على أبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل  6ا، وقد رتبه بعض المتأخرينوالم ف من كتابه هذا عسر جد

العراقي أطرافا، وجرد الحافظ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بمر الهيامي زوائده على الصحيحين في 

 سماه " موارد الضمآن إلى زوائد ابن دبان:. 7مجلد

رلبته في إيقاظ همم طلبة العلم وداهم والذي دف  ابن دبان إلى توعير طريقته في ترتير صحيحه  

على الحفظ فوض  لذله هذه الحيلة في طريقة ترتير هذه األخبار بحيث ال يست ي  طالر الحديث العاور 

 عليه بسهولة ويسر إال إذا كان دافظا لما في الصحي .

 فقهه فيه :

                                                           
 .30-2/21األرناؤوط : مقدمة تحقيق اإلدسان في تقرير صحي  ابن دبان.  - 1
 .3/208الذهبي : ميزان االعتدال.  - 2
 .2/222مقدمة ابن دبان لصحيحه.  - 3
 .2/212النمت.  - 4
 .3/28شذرات الذهر.  - 5
 هـ( وسماه :"اإلدسان في تقرير ابن دبان".031عالء الدين أبو الحسن علي بن بلبان )ت  - 6
 .2/83السيوطي : تدرير الراوي.  - 7



 42 

ا إضافة إلى تعليقاته الهامة على ترجم لمل دديث أورده فيه مستنب ا منه قضايا فقهية في عناوين دقيقة، هذ

الماير من األداديث التي يفسر فيها لفظا لريبا أو يوض  معنى لامضا أو يرف  إشماال ويزيل إبهاما، أو 

 .1يجم  بين روايتين الظاهر أن بينهما تضادا أو يذكر اسم رجل بتمامه إن ذكر في اإلسناد كنيته أو العمس

                                                           
 .48-2/48األرناؤوط : مقدمة تحقيق االدسان.  - 1
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 الحديــــث الحســـنثانيا ـ 

ذهر ابن تيمية ـ ردمه هللا ـ إلى أن أول من أطلق مص ل  الحسن واستعمله في تقسيم األداديث هو  

 .1 اإلما  الترمذي، مبينا أن المحدثين قبله كانوا يقسمون األداديث قسمة ثنائية إلى صحي  وضعيف

 تعريفه : 
 .2الحسن في اللغة : ضد القب ، ويقال دسن ال يء زينه أ ـ لغة :

 اصطالحا :ب ـ 
إن الحديث الحسن يعتبر مرتبة وس ى بين الصحي ، وبين الضعيف، فهو مالم يبلغ من ديث توفر شروط  

الصحي  فيه إلى منزلة الصحي ، ولم ينح  دظه منها إلى ديث يلتحق بالضعيف، ولما كان هذا شأنه اختلفت 

 .3أنظار العلماء في تعريفه

 ن رئيسيين :ينقسم إلى قسمي أقسام الحديث الحسن :

 ـ الحسن لذاته : 1
وهو الذي أشرنا إلى تعريفه قبل قليل، وسمي دسنا لذاته ألن دسنه لم يأته من أمر خارجي عنه، وإنما جاءه 

 من ذاته.

 ـ الحسن لغيره  : 2
هو الذي يمون في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، لير مغفل، وال كاير الخ إ في روايته، وال متهم بتعمد 

ذب فيها، وال ينسر إلى مفسق آخر، واعتضد بمتاب  أو شاهد، أو هو ما فقد شرطا من شروط الحسن الم

لذاته، وروي من طريق آخر بنحوه وأممن أن ينجبر ما فيه من نقص كأن يفقد ماال شرط "اتصال السند" أو 

 "الضب " ويروى من وجه آخر متصال أو مفيدا للضب .

من ال روط التي ال ينجبر بفقدها الحديث كمون الراوي متهما بالمذب أو كان أما إذا كان ال رط الذي فقده 

فاسقا، فهنا مهما جاء الحديث من طرق أخرى فإنه ال ينجبر بل يزداد ضعفا لضعفه وذله لتفرد المتهمين 

 .4بالمذب بروايته، وعليه نقول بأنه ليس كل دديث ضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي لدرجة الحسن

                                                           
 .30-21، والمقدمة. 32-32ابن الصالح : علو  الحديث.  - 1
 .24ابن دجر : نزهة النظر.  - 2
 .2/2: المسند. أدمد  - 3
 .08المصدر نفسه.  - 4
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 لحسن :مراتب ا

 :الحسن أيضا على مراتب كالصحيح

 قال الذهبي :
" فأعلى مراتبه : بهز بن دميم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعير عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن 

التيمي، وأماال ذله مما قيل إنه صحي ، وهو من أدنى مراتر الصحيج، ثم بعد ذله ما اختلف في تحسينه 

 .1عبد هللا، وعاصم بن ضمرة ودجاج بن أرطاة ونحوهم"وتضعيفه كحديث الحارث بن 

 حكم الحسن :

قال أبو سليمان الخ ابي في معرا كالمه عن الحديث الحسن : "وعليه مدار أكار الحديث، وهو الذي يقبله 

 .2أكار العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء"

 

 مظان الحديث الحسن

 ـ سنن اإلمام أبي عيسى الترمذي : 2

 نعرف بصادبها وبها على النحو اآلتي :وسوف  

 أوال : التعريف باإلمام الترمذي :

 ـ اسمه ونسبه ومولده :

هومحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، أبو عيسى السلمي الضرير، ولد بقرية بوج 

 هـ. 201إددى قرى ترمذ سنة : 

 ـ أقوال العلماء فيه :
في الحديث بالبخاري"، وقال الحافظ عمر بن عله : "مات البخاري فلم يخلف ـ قال فيه الذهبي : "وتفقه 

 .3بخراسان مال أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بمى دتى عمي وبقي ضريرا سنين"

وقال  4وقال فيه ابن خلمان :" وهو تلميذ أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، وشاركه في بعض شيوخه"

 .5ير :" أدد األئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث"ابن األث

 تجهيل ابن حزم له :
وصف ابن دز  اإلما  الترمذي في محاله بالجهالة فقال : "ومن محمد بن عيسى بن سورة؟" وقد رد العلماء 

في على ابن دز ، وفندوا زعمه، فقال ابن كاير : "وجهالة ابن دز  ألبي عيسى الترمذي  التضره ديث قال 

محاله : "ومن محمد بن عيسى بن سورة؟" فإن جهالته ال تض  من قدره عند أهل العلم بل وضعت من منزلة 

 ابن دز  عند الحفاظ".

 .6وكيف يص  في األذهان شيء     إذا ادتاج النهار إلى دليل

جم  عليه، وقال الذهبي :" محمد بن عيسى بن سورة الحافظ العلم أبو عيسى الترمذي صادر الجام  ثقة م

وال التفات إلى قول أبي محمد بن دز  فيه في الفرائض في المتاب : االيصال إنه مجهول، فإنه ما عرفه، وال 

 .7درى بوجود الجام  وال العلل التي له"

                                                           
 .2/228السيوطي : تدرير الراوي.  - 1
 .30وعلو  الحديث.  21ابن الصالح : المقدمة.  - 2
 .2/834الذهبي : تذكرة الحفاظ.  - 3
 .3/400وفيات األعيان.  - 4
 .2/204اللباب.  - 5
 .80-22/88البداية والنهاية.  - 6
 .3/808ميزان االعتدال.  - 7
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 ثانيا : التعريف بسنن الترمذي :

أن كتاب الترمذي روته ذكر الحافظ أبو جعفر بن الزبير في برنامجه كما في مقدمة تحفة األدوذي ب ـ رواته :

 عنه ستة أنفس وهم :

 ـ أبو العباس محمد بن أدمد بن محبوب. 2 

 .ـ وأبو سعيد الهيام بن كلير ال اشي 2 

 .ـ وأبو ذر محمد بن إبراهيم 3 

 ـ وأبو  محمد الحسن بن إبراهيم الق ان. 4

 .ـ وأبودامد أدمد بن عبد هللا التاجر 2

 .1ـ وأبو الحسن الفزاري 8

 ل العلماء في سننه :ـ أقوا

 قال ابن العربي :
"اعلموا أنار هللا أفئدتمم أن كتاب الجعفي هو األصل الااني في هذا الباب، والموطأ هو األول، وعليهما بنى  

الجمي  كالق يري، والترمذي، وليس في قدر كتاب أبي عيسى ماله دالوة مق  ، ونفاسة منزع، وعذوبة 

وأسند وصحد ، وأسقم، وعدد م رع، وفيه أربعة ع ر علما على فوائد : صندف وذله أقرب إلى العمل، 

ال رق، وجرح وعدل، وأسمى وأكنى، ووصل وق  ، وأوض  المعمول به، والمتروك، وبين اختالف 

العلماء في الرد والقبول آلثاره، وذكر اختالفهم في تأويله، وكل من هذه العلو  أصل في بابه، وفرد في 

 .2"نصابه، فالقارئ له ال يزال في رياا مونقة، وعلو  متدفقة

 وقال الترمذي عن جامعه :
"صنفت هذا المتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا 

 .3المتاب ـ يعني الجام  ـ فمأنما في بيته نبي يتملم"

 أقسام أحاديث سنن الترمذي :

 أحاديث جامع الترمذي على أربعة أقسام :
 ـ قسم  مق وع  بصحته. 2

 ـ وقسم على شرط أبي داود والنسائي. 2 

 ـ وقسم أبان عن علته.  3 

ـ وقسم راب  أبان عنه فقال : "ما أخرجت في كتابي هذا إال ددياا عمل به بعض الفقهاء سوى دديث "فإن  4

 .4شرب في الرابعة فاقتلوه" ودديث : "جم  الظهر والعصر بالمدينة من لير خوف وال سفر"

 

 داودالتعريف بسنن أبي 

 أوال : التعريف باإلمام أبي داود :

                                                           
 .382-2/380مقدمة تحفة األدوذي.  - 1
 .2/2عارضة األدوذي.  - 2
 .2/834الذهبي : تذكرة الحفاظ.  - 3
 .81-88اللمنوي : األجوبة الفاضلة.  - 4
 : استقينا هذه المعلومات من المصادر اآلتية 

، ومها بعهدها، وتحفهة األدهوذي : 2/212، وما بعدها، وتذكرة الحفهاظ. 4/241، وما بعدها، وتهذير التهذير. 1/22تاريخ بغداد. 

 ، وما بعدها للدكتور محمد الصباغ.33، وما بعدها، وأبو داود دياته وسننه. 23/203المقدمة، وسير أعال  النبالء. 
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 ـ اسمه ونسبه :

هو سليمان بن األشعر بن إسحاق بن ب ير بن شداد بن عمر بن عمران السجستاني األزدي، فهو عربي من 

 األزد، وإن نسر إلى سجستان إددى مدن خراسان.

 مكانته العلمية :
ه الواقعة التي ددثت له م  األمير أبي أدمد سوف نست ف ممانة أبي داود العلمية من خالل سردنا لهذ

 الموفق.

قال أبو بمر بن جابر خاد  أبي داود : كنت معه ببغداد، فصلينا المغرب، إذ قرع الباب، ففتحه، فإذا خاد  يقول 

: هذا األمير أبو أدمد الموفق يستأذن، فدخلت إلى أبي داود، فأخبرته بممانه، فأذن له، فدخل، وقعد، ثم دخل 

يه أبو داود، وقال : ماجاء باألمير في مال هذا الوقت؟، فقال : خالل ثالث، فقال : وما هي؟، قال : "تنتقل عل

إلى البصرة، فتتخذها وطنا ليردل إليه طلبة العلم من أق ار األرا، فتعمر به، فإنها قد خربت، وانق   

الاانية : قال : وتروي ألوالدي كتاب  عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج، فقال : هذه واددة، هات

السنن، فقال : نعم، هات الاالاة، قال : وتفرد لهم مجلسا للرواية، فإن أوالد الخلفاء ال يقعدون م  العامة، فقال 

 : أما هذه فال سبيل لي إليها، ألن الناس شريفهم، ووضيعهم في العلم سواء ...".

 ويقعدون ويضرب بينهم وبين الناس ستر، فيسمعون م  العامة".قال ابن جابر : "فمانوا يحضرون بعد ذله 

 ـ وفاته :
بعد هذا العمل الدؤوب طلبا وتأليفا ون را للعلم فاضت روده ال اهرة إلى بارئها  بمدينة البصرة في السادس 

 هـ فجزاه هللا عن اإلسال  خير الجزاء. 202ع ر من شوال سنة : 

 

 ثانيا : التعريف بسننه :

 أحاديثه :عدد 

( دديث من 800( دديث، ونحو ستمائة )4800قال أبو داود : ولعل عدد الذي في كتابي من األداديث قدر : )

 .1المراسيل

إن سنن أبي داود ذات نسخ متعددة وروايات كايرة أتمها رواية أبي بمر بن داسة، والمتصلة اآلن  مالحظة :

 .2بالسماع رواية أبو علي اللؤلؤي

 لعلماء في سننه :أقوال بعض ا
"لو أن رجال لم يمن عنده شيء من كتر العلم إال المصحف الذي فيه كال  هللا تعالى، ثم  قال ابن األعرابي :

 .3كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة"

 وقال أبو حمد الخطابي :

ف في علم الدين كتاب ماله، وقد رزق "اعلموا ردممم هللا تعالى أن كتاب السنن ألبي داود شريف، لم يصن 

القبول من كافة الناس فصار دمما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختالف مذاهبهم، فلمل منه ورد 

 .4ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبالد المغرب، وكاير من أق ار األرا .."

 طريقته في السنن :
 : 5لى النحو اآلتي ملخصة من رسالته ألهل ممة في وصف سننهسوف نتعرا ل ريقته في سننه ع

                                                           
 .32رسالة أبي داود ألهل ممة.  - 1
 .2/230السيوطي : تدرير الراوي.  - 2
 .8-0، ومابعدها، وأدمد بن عبد الردمن البنا الساعاتي : تقدمته لسنن أبي داود.2/22الخ ابي : معالم السنن.  - 3
 8-0، ومابعدها، وأدمد بن عبد الردمن البنا الساعاتي : تقدمته لسنن أبي داود. 2/22الخ ابي : معالم السنن.   - 4
 ملخصا. 32-22رسالة أبي داود ألهل ممة. - 5
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ـ من منهجه في الترجي  واالختيار بين األداديث إذا روي الحديث من وجهين أددهما أقوى إسنادا واآلخر  2

صادبه أقد  في الحفظ فإنه يرج  دديث األقد  في الحفظ، وعدد األداديث التي في سننه من هذا النوع قليلة 

 ال يرى أبو داود منها في كتابه ع رة أداديث. جدا إذ

ـ ال يمار من سرد األداديث في األبواب إذ قد يمتر في الباب ددياا أو ددياين ألنه أراد بذله االختصار  2

قرب منفعته وعد  السآمة من قراءته، ورلم هذا فإنه في بعض األديان قد نالدظ إكااره من األداديث في 

 ت لديه أداديث صحيحة كايرة.بعض األبواب إذا كان

 ـ اختصاره لألداديث ال ويلة خوفا من عد  فهم موض  الفقه منها. 3

ـ أنه يحتج بالمراسيل فيها وذله عند عد  وجوده للمسند، ورلم ادتجاجه بالمرسل فإنه يقول : وليس هو  4

 مال المتصل في القوة.

 عن رجل متروك.ـ كما أنه بين بأنه ليس في كتابه الذي صنفه دديث  2

 ـ كما أنه يبين الحديث المنمر إذا ورد في سننه. 8

 ـ كما بين بأن أداديث سننه هي أصول للمسائل الفقهية المتداولة عن الاوري وماله وال افعي. 0

ـ كما بين بأن أداديث سننه م اهير وأنه ال يحتج بحديث لرير ولو كان من رواية الاقات كماله ويحي بن  8

 قات من أئمة العلم.سعيد والا

ـ أن في كتابه األداديث المرسلة والمدلسة وال يلجأ لذله إال إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل العلم على  1

 معنى أنه متصل وعدد األداديث التي في سننه من هذا القبيل قليلة جدا، كما نص على ذله.

 فيها كتر الزهد وفضائل األعمال وليرها.ـ اقتصر أبو داود في سننه على األدما  ولذا لم يصنف  20

فقال : " فهذه األربعة آالف وثمانمائة كلها في األدما  فأما أداديث كايرة في الزهد والفضائل  وليرها من 

 لير هذا الوجه لم أخرجه".اهـ.

 المجتبى لإلمــام النســـائي

 أوال : التعريف بالنسائي :

 ـ اسمه ونسبه ومولده :
عبد الردمن أدمد بن علي بن شعير بن سنان بن بحر بن دينار الخرساني النسائي، المولود  هو الحافظ أبو

 .1سنة خمس ع رة ومائتين للهجرة

 ـ أقوال العلماء فيه :
، وقال الذهبي :" كان شيخا مهيبا ملي  الوجه، 2" وكان في لاية الحسن وجهه كأنه قنديل"قال ابن كثير :

 .3وكان نضر الوجه م  كبر السن"ظاهر الد ، دسن ال يبة ... 

 .4"أدد األئمة المبرزين والحفاظ المتقنين واألعال  الم هورين طاف البالد ..." وقال المزي :

 وفاته :
بعد هذا العمل الدؤوب والجهود المتواصلة طلبا ون را للعلم وتأليفا فاضت روده إلى بارئها في شعبان سنة : 

 .5هـ 303

 تبى للنسائي :ثانيا : التعريف بالمج

 عدد أحاديثها :
                                                           

 .22/223، والبداية والنهاية. 3/88، وابن كاير : المختصر في تاريخ الب ر. 2/02ابن خلمان : وفيات األعيان.  - 1
 .22/224ابن كاير : البداية والنهاية. - 2
 .228-24/220سير أعال  النبالء.  - 3
 .2/321تهذير الممال.  - 4
 .233-24/232الذهبي : سير أعال  النبالء.  - 5
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( 2004بلغت عدد أدادياها دسر النسخة التي دققها ممتر تحقيق التراث اإلسالمي بدار المعرفة بيروت: )

 ددياا.
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 ـ أقوال العلماء في سننه :

 قال أبو يعلى الخليلي :
رح والتعديل، وكتابه في "... وكتابه يضاف إلى كتاب البخاري ومسلم وأبي داود ... ويعتمد على قوله في الج

 .1السنن مرضي"

 وقال الشوكاني :
"وله ـ أي للنسائي ـ مصنفات كايرة في الحديث والعلل منها "السنن" وهي أقل السنن األربعة بعد الصحي  

 .2ددياا ضعيفا"

 رواها عن اإلما  النسائي كل من. رواة السنن الصغرى ) المجتبى( :

 هـ. 302هـ( سم  من النسائي سنة :  384السني )ت ـ أدمد بن محمد بن إسحاق بن  2

 هـ(. 344ـ ابن اإلما  النسائي : عبد المريم )ت  2

 ـ وليد الصوفي : أبو بمر : محمد بن القاسم الصوفي المصري الزاهد المعروف بوليد. 3

 هؤالء رواة المجتبى وقد روى عن كل وادد منهم جم  من الرواة.

 الحديـــث الضعيــــف ثالثا ـ 

 تعريفه :
الضعف بفت  الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خالف القوة والصحة، ومنهم من يجعل  أ ـ لغة :

 .3المفتوح في الرأي والمضمو  في الجسد

 .4وهوما لم يجتم  فيه صفات الحديث الصحي  وال صفات الحديث الحسن ب ـ اصطالحا :

 أنواع الحديث الضعيف :
هذه األنواع لها مسميات معينة أصبحت أعالما على هذه األداديث بحيث يعرف بأنه ضعيف بمجرد ذكره، 

والناظر في أسباب ردد الحديث مما يستلز  وصفه بالضعف كايرة إال أنها ترج  في الجملة إلى أدد سببين 

 رئيسيين هما :

 ـ أو ال عن في الراوي. 2ـ السق  في اإلسناد.          2

 كم العمل بالحديث الضعيف :ح
 تعدددت أقوال العلماء في دمم العمل به إلى ثالثة مذاهر نجملها فيما يأتي :

 المذهب األول :
 5يعمل به م لقا إذا لم يذكر في الباب ليره وال يمون ضعفه شديدا وبه قال أدمد ابن دنبل وأبو داود. 

 : المذهب الثاني

وعلي  6بات والمواعظ والقصص والترلير والترهير وبه قال النووييعمل به في فضائل األعمال كالمستح

 .8وعبد الردمن بن مهدي وابن المبارك 7القاري وابن دجر الهيامي

                                                           
 .2/438اد. االرش - 1
 .2/232المباركفوري : مقدمة تحفة األدوذي.  - 2
 .2/414الفيومي : المصباح المنير، مادة : "ضعف"  - 3
، والنهووي : التقريهر ـ بالتهدرير ـ 22، وابهن كايهر: مختصهر علهو  الحهديث. 22والمقدمهة. 42ابن الصالح : علو  الحديث. - 4

 .2/244، والسيوطي : تدرير الراوي. 2/244
 .40اللمنوي : األجوبة الفاضلة،  - 5
 .220و 0األذكار،  - 6
 بالنسبة لقول الهيامي. 42بالنسبة لقول القاري و 30اللمنوي : األجوبة الفاضلة  - 7
 .12أدمد عمر هاشم : قواعد أصول الحديث،  - 8
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 المذهب الثالث :

ال يعمل به م لقا وهو مذهر كبار المحدثين كالبخاري ومسلم، والذي دماه ابن سيد الناس عن يحيى بن  

اني1ن العربيمعين وبه قال القاضي أبوبمر ب وعلى  2وابن دز  األندلسي، وال هاب الخفاجي والجالل الدود

 هذا جماعة من المتأخرين كال يخ أدمد شاكر وناصر الدين األلباني.

 حكم رواية الحديث الضعيف :
 أجاز العلماء رواية الحديث الضعيف إذا كان متعلقا بالترلير والترهير والقصص والمواعظ ب روط :

 ـ  أال تتعلق باألدما  ال رعية كالحالل والحرا . 2تتعلق باألمور العقائدية.           ـ  أال  2

نا في األسانيد،  قال أدمدبن دنبل : " إذا روينا عن رسول هللا في الحالل والحرا ، والسنن واألدما  ت ددد

 .3اهلنا في األسانيد"في فضائل األعمال، أو ما ال يض  دمما، وال يرفعه تس وإذا روينا عن النبي  

ـ  أن يرويه بصيغة التمريض : "روي، قيل، فيما يروى" وال يرويه بصيغة الجز  كروى أو قال... الخ، إذ  3

 .4إذ يمون الجز  فيما ظهرت صحته أو دسنه ال يسوغ روايته بصيغة جازمة في نسبته للرسول 

                                                           
 .12المصدر نفسه،  - 1
 .214نور الدين عتر : منهج النقد في علو  الحديث،  - 2
 .234-233الخ ير البغدادي : المفاية،  - 3
 .218نور الدين عتر : منهج النقد في علو  الحديث،  - 4
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 مظان الحديث الضعيف :

 .الرجال الضعفاء  ـ  المتر التي صنفها مؤلفوها في 2

 .1ـ المتر التي نص العلماء أنها إذا تفردت بحديث فتله أمارة على ضعفه 2

ـ المتر التي ألفها العلماء في أنواع من الحديث الضعيف ضعفت لغير جرح الرجال مال المتر المصنفة  3

 .في المراسيل والعللوالمصحف والمدرج

 

 الضعيــف بسبـــب االنقطـــاع

 المرسلالحديث 

 تعريفه :
 .2أرسل ال يء : أطلقه لغة : -أ

 : أهمهاله تعاريف متعددة  ب ـ اصطالحا :

" وصورته التي ال خالف فيها دديث التابعي المبير الذي أدرك جماعة من الصحابة  ابن الصالح : تعريف

وجالسهم كُعبيد هللا بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيدر وأماالهما، إذا قال : قال رسول هللا 
3 . 

 الحديث المرسل : مثال
كان  د األعرج عن مجاهد أنه قال: "ـ ما رواه ال افعي قال : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني دمي 2

 4يظهر من التلبية لبيه اللهم لبيه..." النبي 

 فمان ددياه مرسال. وقد أسق  الواس ة بينه وبين النبي  فمجاهد تابعي ولم يدرك النبي 

 حكم العمل بالمرسل :

 ـ القول األو ل :
 7حابهماوأص 6في الم هور عنه 5االدتجاج به وبهذا قال أبودنيفة وماله 

 .11والزيدية 10في أدد قوليه 9وأدمد 8والاوري وابن سيرين والزهري

 القول الثاني : 

وأدمد بن  1والنووي 14وابن عبد البر 13وأبوبمر الرازي 12وبه قال أدمد في قول ثان عدم االحتجاج به :

إذ قال  5ومسلم في مقدمة صحيحه 4، واختيار الخ ير البغدادي في كفايته3والباجي 2دسين الهاروني الزيدي

                                                           
 .218ـ  210نور الدين عتر : منهج النقد في علو  الحديث - 1
 .308، والفيومي : المصباح المنير، مادة "رسل" 2/2280ابن منظور : لسان العرب، مادة :"رسل"  - 2
 .28وابن كاير : مختصر علو  الحديث. 2/221والسيوطي : تدرير الراوي.  32مقدمة ابن الصالح : ال -3
 .والمقصود بسعيد في السند هوسعيد بن سالم القداح.302ـ  2/304ترتير مسند ال افعي.  - 4
 .33.والمقدمة. 2/240.وفت  الباقي.2/240، والتبصرة والتذكرة.28،ومختصر علو  الحديث.2/282ـفت  المغيث. 5
 .41الترمسي : منهج ذوي النظر.  - 6
. 28ومختصههر علههو  الحههديث  2/282وفههت  المغيههث . 2/240. وفههت  البههاقي. 2/240.والتبصههرة والتههذكرة  20نزهههة النظههر. - 7

 .33. والمقدمة.2/281وتوضي  األفمار .
 .2/288فت  المغيث.  - 8
 .2/288. وفت  المغيث. 41نزهة النظر. - 9

 .41منهج ذوي النظر.  - 10
 .2/232الصنعاني : توضي  األفمار  - 11
 .2/248وفت  الباقي  2/282فت  المغيث.  - 12
 .20. ومنهج ذوي النظر  30نزهة النظر  - 13
 .2/282وفت  المغيث  2/248وفت  الباقي . 20ومنهج ذوي النظر . 32المقدمة . - 14
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. وهوالذي استقرد عليه آراء جماهير 6قال : "المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار ليس بحجة"

كعبد الردمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الق ان وابن  7دفاظ الحديث ونقاد األثر والمتداول في مصنفاتهم

والمروي عن 8ري ومسلم، والترمذي والنسائي وابن خزيمةالمديني وزهير بن درب ويحيى بن معين، والبخا

 .9جماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب األصول والنظر والذي دماه الحاكم عن ابن المسير

 جـ ـ القول الثالث : 
ـ يقبل مرسل من عرف أن من عادته ال يرسل إال عن الاقات ويرد مرسل من عرف أنه ال يتحرى فيرسل 

 .10ء وبه قال بعض أئمة الجرح والتعديل كابن الق ان وابن المدينيعن الاقات والضعفا

 أشهر المصنفات في المرسل :
 ـ المراسيل ألبي داود. 2

 ـ المراسيل البن أبي داتم.2 

 ـ جام  التحصيل ألدما  المراسيل للعالئي. 3 

 مراتب المراسيل :

 قال السخاوي :

سماعه ثم صحابي له رواية فق  ولم يابت سماعه ثم "المرسل مراتر أعالها ما أرسله صحابي ثبت 

المخضر ، ثم المتقن كسعيد بن المسير، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كال عبي ومجاهد ودونهما 

مراسيل من كان يأخذ عن كل أدد كالحسن، وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري ودميد ال ويل فإن 

 .11ن"لالر رواية هؤالء عن التابعي

 مرسل الصحابي : 

ولم يسمعه منه، إما لصغر سنه أو تأخر إسالمه أو ليابه عن  هوما يرويه الصحابي  عن النبي  تعريفه :

 .12شهود ذله

 مثاله :
يعوده، وعند رأسه  ما أخرجه أدمد عن ابن عباس قال : مرا أبو طالر فأتته قريش، وأتاه رسول هللا 

مقعد رجل، فقا  أبوجهل فقعد فيه، فقالوا : إن ابن أخيه يق  في آلهتنا، قال : ما شأن قومه ي مونه؟ قال : "يا 

عمد أريدهم على كلمة واددة تدين لهم بها العرب، وتؤدي العجم إليهم الجزية"، قال : ما هي؟ قال: "ال إله إال 

 .13لهة إالها واددا..."هللا" فقاموا، فقالوا : أجعل اآل

                                                                                                                                                                                           
 .2/282السخاوي : فت  المغيث  - 1
 .281/ 2ني : توضي  األفمارالصنعا - 2
 .30ابن دجر : نزهة النظر  - 3
 .380الخ ير البغدادي : المفاية  - 4
 .2/282، وفت  المغيث 2/248، وفت  الباقي 2/248، والتبصرة والتذكرة 30المقدمة  - 5
 .2/30مقدمة صحي  مسلم : باب :"صحة اإلدتجاج بالحديث المعنعن"  - 6
 .32وابن الصالح : المقدمة  28و  الحديث ابن كاير : مختصر عل - 7
 .32-30العالئي : جام  التحصيل  - 8
 .2/288السخاوي : فت  المغيث.  - 9

 .33العالئي : جام  التحصيل.  - 10
 .2/222فت  المغيث .  - 11
 .303نور الدين عتر : منهج النقد في علو  الحديث.  - 12
 .322ـ  3/324المسند.   - 13
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 حكمه :

هذا النوع قد تعرا لبحاه علماء أصول الفقه، أما المحدثون فلم يعدوه من المرسل، بل هو في دمم 

الموصول المسند ألن روايتهم عن الصحابة، والجهل بالصحابي لير قادح ألن الصحابة جميعهم عدول، قال 

ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي، مال ما ابن الصالح : "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل 

ولم يسمعوه منه ألن ذله في دمم الموصول  يرويه ابن العباس وليره من أدداث الصحابة عن رسول هللا 

 .1المسند، ألن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي لير قاددة ألن الصحابة كلهم عدول وهللا أعلم"

األصول كأبي إسحاق االسفراييني إذ ذهر إلى عد  االدتجاج بمرسل الصحابي وكذا  وقد خالف بعض أئمة

 .2بعض المحدثين محتجين في ذله بمون ادتمال روايتهم عن التابعين

ولمن ردد عن ذله بما ذكره العراقي في نمته على ابن الصالح بأن مجموع ما وق  له من رواية الصحابة عن 

 .3ع رين ددياا سول هللا التابعين عن الصحابة عن  ر

وعليه يمون ما رواه الصحابة عن التابعين قليال جدا، ومما يؤيد قبول مرسل الصحابي كما ذهر لذله 

سمعناه  المحدثون ما رواه الخ ير بسنده عن أنس بن ماله أنه قال : "ليس كل ما نحدثمم عن  رسول هللا 

 .4ضهم بعضا"منه، ولمن ددثنا أصحابنا، ونحن قو  ال يمذب بع

 وقول البراء بن عازب :
كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يمونوا يمذبون يومئذ، فيحدث  "ليس كلنا سم  دديث  رسول هللا 

 .5ال اهد الغائر"

 المرسل الخفي :

 تعريفه :
سماع  هوما وق  انق اع خفي بين راويين متعاصرين، وذله عن طريق عد  سماع الراوي ممن لقيه، أو عد 

 .6ذله الخبر بعينه، م  سماع ليره، أو عد  لقائه  لمن روى عنه م  معاصرته له

                                                           
 .33المقدمة.   - 1
 .242البلقيني : محاسن االص الح.  - 2
 .2/223األددب : أسباب اختالف المحدثين.  - 3
 248المفاية.  - 4
 المصدر نفسه. - 5
 .82الترمسي :منهج ذوي النظر.  - 6
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 : فيه المصنفات أشهر

 .1هـ( 483 )ت البغدادي للخ ير المراسيل لمبهم التفصيل كتاب ـ

 

 الحديـــث المنقطـــع 

 تعريفه : 
وسمي المنق   بذله لحدوث  3ومنق   كل شيء : ديث ينتهي إليه طرفه 2ق   ال يء : أبانه وفصله أ ـ لغة :

 االنفصال وعد  االتصال في سنده.

 للمنق   صور متعددة نجملها فيما يأتي : ب ـ اصطالحا :

هوالذي يمون في إسناده قبل الوصول إلى التابعي راولم يسم  من الذي فوقه والساق  بينهما لير  أوال :

 4ال مبهما، ومنه اإلسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو ليرهما.مذكور ال معينا و

المنق   مال المرسل وهوكل ما ال يتصل إسناده لير أن المرسل أكار ما ي لق على ما رواه التابعي  ثانيا :

 .عن رسول هللا 

 قال ابن صالح :

 .5"وهذا أقرب وهو الذي سار إليه طوائف الفقهاء وليرهم والذي ذكره الخ ير في كفايته" 

 .6ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أوفعله ثالثا :

 خوذا من كتاب أوصحيفة.أالمنق   ما كان م رابعا :

 حكم الحديث المنقطع :
، التي ال يحتج بها والسبر في ردده هو الجهل بحال الراوي يعتبر الحديث المنق   من األداديث المردودة 

 .7المبهم أوالمحذوف، فإذا جاء من جهة أخرى متصال، وتبينت ثقة الراوي المحذوف أو المبهم قبل

وهناك من ذهر إلى ضعف المنق   وترك االدتجاج به إذا وجد مجردا عن قرينة تقويه وتعضده وإليه ذهر 

نحن إنما ال نقول بالمنق   إذا كان مفردا، فإذا انضم إليه ليره وانضم إليه قول بعض و البيهقي ديث قال : "

 .8الصحابة أو ما يتأكد به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا نقول به"

 

 الحديـــث المعضـــل

 تعريفه :
ء وأعضلني فالن: أعياني المعضل اسم مفعول من أعضل، يقال : داء عضال : أي شديد أعي األطبا أ ـ لغة :

 .9أمره، وأعضل األمر اشتد واستغلق، وأمر معضل ال يهتدى لوجهه

 .1وسمي المعضل بذله ألن المحدث كأنما أعضله وأعياه فلم ينتف  به من يرويه عنه
                                                           

 المصدر نفسه. - 1
 .808، والمنجد األبجدي. 228ـ 3/220ابن منظور : لسان العرب، مادة : "ق  ".  - 2
، وابهن منظهور: لسهان 818، والفيهومي : المصهباح المنيهر، مهادة : "ق ه ". 243الرازي : مختار الصهحاح، مهادة : "ق ه ".  - 3

 .3/228العرب، مادة : "ق  ". 
 .33ابن الصالح : المقدمة.  - 4
 .34وابن الصالح : المقدمة.  21ابن كاير : مختصر علو  الحديث. - 5
، وابههن الصههالح : 21، وابههن كايههر : مختصههر علههو  الحههديث.2/202النههواوي : التقريههر بالتههدرير.و 21الخ يههر : المفايههة.  - 6

 .34المقدمة. 
 .324محمد عجاج الخ ير : الوجيز في علو  الحديث.  - 7
 .2/221البيهقي : معرفة السنن واآلثار.  - 8
 .438الرازي : مختار الصحاح، مادة : "عضل".  - 9
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 2وهوما سق  من إسناده اثنان فأكار على التوالي أما إذا لم يتوال فهو منق   في موضعين ب ـ اصطالحا :

سواء أكان الساق ان من السند في أول السند أو وس ه أو منتهاه وبه قال ابن الصالح، إال أن السيوطي نقل 

عن شيخه اإلما  ال مني بأن اإلما  التبريزي خص المنق   والمعضل بما ليس في أول اإلسناد، وأما ما كان 

 .3في أوله فمعلق وكال  ابن الصالح أهم

 الحديث المعضل : مثال
قال : "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف وال يملدف من  قول ماله بلغني عن أبي هريرة أن رسول هللا ـ 

 .4العمل إالد ما ي يق"

 قال العراقي:
"وقد است مل لجواز أن يمون الساق  واددا فقد سم  ماله من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد 

 المقبري، ونعيم المجمر، ومحمد بن المنمدر".

ولمن أجير عن هذا بأن مالما وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي هريرة، فتبين بذله 

 سقوط اثنين منه وهما محمد بن عجالن وأبوه.

وقد اعترا النسائي عن هذا فذكر في التمييز أن محمد بن عجالن لم يسمعه من أبيه بل رواه عن بمير عن 

 .5على التواليعجالن فيمون الساق ون ثالثة 

 مظان الحديث المعضل :
 ذكر السيوطي بأن من مظان الحديث المعضل والمنق   والمرسل : 

 .6ـ مؤلفات ابن أبي الدنيا 2ـ كتاب السنن لسعيد بن منصور      2

يعتبر الحديث المعضل من أقسا  الضعيف وهو أسوأ داال من المنق   وذله لمارة الحذف فيه، وعليه حكمه : 

ير مقبول وال يحتج به، إال إذا ورد من طريق آخر بسند متصل مقبول فإنه يجبر الضعف ويرتقي إلى فهو ل

 .7درجة الصحة

                                                                                                                                                                                           
 .83هاشم : أصول الحديث النبوي.  الحسيني عبد المجيد - 1
 .2/202السيوطي : تدرير الراوي.  - 2
 .2/200المصدر نفسه. - 3
الموطأ، كتاب االستئذان باب : "األمر بالرفق بالمملوك" ومسلم : الجام  الصهحي ، كتهاب : اإليمهان بهاب : "إطعها  المملهوك  - 4

 مما يأكل.
 .2/202تدرير الراوي.  - 5
 . 2/200 تدرير الراوي -6
 . 83الحسيني عبد المجيد هاشم : أصول الحديث النبوي.  -7
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 الحديـــث المدلـــــس
 تعريفه :

، 4، والدلس بالتحريه : الظلمة3، وعد  تبيينه2، وإخفاؤه1التدليس في البي  : كتمان عير السلعة لغة : -أ

 .7والمدالسة : الخديعة، 6والدلسة بالضم 5والدلس

ويسمى المدلس بذله لمتمان الراوي، وعد  تبيينه عد  سماعه من الراوي الذي فوقه، أو إخفائه بمنيته بما ال 

 يعرف به.

بعد تعريفنا لمص ل  المدلس من النادية اللغوية نقول إن لهذا المص ل  في علو  الحديث فروعا، وأقساما 

 ل يوخ، والبالد، وسنحاول التعريف بهذه األنواع على النحو اآلتي:مختلفة منها تدليس اإلسناد، وا

 أوال : تدليس اإلسناد :
 .8هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسم  منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه سم  منه أ ـ تعريفه :

أنه صلى  ن النبي  عن سفيان قال : ددثني دبير بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس ع ب ـ مثاله :

 في كسوف، فقرأ ثم رك ، ثم قرأ ثم رك ، ثم قرأ ثم رك ، ثم قرأ ثم رك ، ثم سجد، وفي األخرى مالها.

 علق البيهقي على هذا بقوله :

"ودبير بن أبي ثابت وإن كان من الاقات، فقد كان يدلس، ولم  أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن  

 .9عن لير موثوق به عن طاووس" طاووس، ويحتمل أن يمون دمله

 ينقسم إلى ثالثة أقسا  سوف نوجزها فيما يأتي : جـ ـ أقسامه :

 ـ تدليس التسوية : 1
وصورته كأن يروي المدلس ددياا عن ضعيف أو صغير بين ثقتين لقي أددهما اآلخر، فيسق  الضعيف، 

 .10اإلسناد كله ثقات ويروي الحديث عن شيخه الاقة عن الاقة الااني بلفظ محتمل، فيستوي

 ـ تدليس القطع أو الحذف : 2
وهو أن يسق  أداة الرواية مقتصرا على اسم ال يخ أو يأتي بها ثم يسمت ناويا الق   هذا التعريف  ـ تعريفه :

األول لتدليس الق  ، وهناك تعريف ثان له، وهو أن يأتي بأداة الرواية ثم يسمت ناويا الق  ، ويأتي بعد ذله 

 .11باسم الراوي

 :ـ تدليس العطف  3

،  "وهوأن يصرح بالتحديث ـ تعريفه :  عن شيخ له، ويع ف عليه شيخا آخر له، لم يسم  منه ذله المرويد

 .1سواء اشتركا في الرواية عن شيخ وادد أ  ال"
                                                           

، والفيهومي : المصهباح 234، والزمخ هري : أسهاس الباللهة، مهادة "دلهس". 201الرازي : مختار الصهحاح، مهادة "دلهس".  - 1

 .200المنير، مادة "دلس".
 .200، والمصباح المنير، 234أساس الباللة. - 2
 .2/2002ابن منظور : لسان العرب، مادة :"دلس"  - 3
 .2/2002، ولسان العرب. 200، والمصباح المنير. 442المنجد األبجدي.  - 4
 .442المنجد األبجدي.  - 5
 .200المصباح المنير.  - 6
 .2/2002لسان العرب.  - 7
 .32ر علو  الحديث. ، وابن كاير: مختص22، والخ ير : المفاية. 42ابن الصالح : المقدمة. - 8
السنن المبرى : كتاب : صالة الخسوف، باب : "من أجهاز أن يصهلي فهي الخسهوف ركعتهين فهي كهل ركعهة أربه  ركوعهات"  - 9

 .202، 222، 44، 2/38، وانظر أمالة أخرى في : 3/320
 .2/210األنصاري : فت  الباقي.  - 10
 .2/288األددب : أسباب اختالف المحدثين.  - 11
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 ثانيا : تدليس الشيوخ :

وهو أن يروي الراوي عن شيخ ددياا سمعه منه، فيسميه أو يمنيه أو ينسبه، أو يصفه بما ال يعرف  ـ تعريفه :

 .2به كي ال يعرف

من أبو محمد الهاللي؟، فقال : سفيان بن عيينه،  ه لما اجتمع ابن دقيق العيد بالذهبي سأله :ومن أمثلته أن

 .3وقوله له : من أبو العباس الذهبي؟، فقال أبو طاهر المخلِّص

وهومما يلحق بتدليس ال يوخ ومااله أن يقول اللبناني ددثني فالن ب رابلس، فيظن ثالثا : تدليس البالد :

 .ليبيا ولمن هو في الحقيقة ممان في لبنان يسمى طرابلس السام  طرابلس

 

                                                                                                                                                                                           
 2/203المغيث. فت   - 1
 .33، وابن كاير : مختصر علو  الحديث. 22، والخ ير : المفاية.43ابن صالح : المقدمة. - 2
 .322ـ 2/308انظر تفصيل القول في دمم تدليس ال يوخ في : أسباب اختالف المحدثين.  - 3
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 1الحديــــث المعلـــق

 :تعريفه 

: هواسم مفعول من علق ال يء بال يء أي : ناطه ورب ه، وجعله معلقا، وسمي هذا السند معلقا أ ـ لغة 

 التصاله بالجهة العليا فق ، وانق اعه من الجهة الدنيا.

ولو إلى آخر  3على سبيل التوالي 2هوالحديث الذي دذف من مبتدإ إسناده وادد أو أكار ب ـ اصطالحا :

 .4السند

 المعلقات غير الموصولة في الصحيحين :

إن عدد المعلقات الموجودة في صحي  البخاري، والتي لم يصلها في موض  آخر من صحيحه عددها: مائة 

"التوفيق لوصل المبهم من التعليق" وقد اقتصر فيه على وستون ددياا وصلها الحافظ ابن دجر في كتاب : 

 .5ذكر األداديث التي لم يوصل البخاري أسانيدها في ممان آخر

أما عدد المعلقات لير الموصولة في صحي  مسلم فهي في موطن وادد في التيمم وهو دديث أبي الجهيم بن 

 الصحي  لمسلم. وقد سبق الحديث عنه عند كالمنا عن الجام  6الحرث بن الصمة

 : تنقسم إل قسمين :المعلقات في صحيح البخاري 

 :القسم األول 

المعلق الذي أورده بصيغة الجز ، كقال، وفعل وروى...الخ فإنه يحمم بصحته إلى من علقه عنه، ألنه ال  

 يستجيز أن يجز  بذله، إال وقد ص  ذله عنده عنه، وال  التفات  لمن  نقد 

 :القسم الثاني 

علق الذي أورده في صحيحه بصيغة التمريض : كيروى، ويذكر، ويحمى، ويقال، وروي، وذكر عن الم 

 .7فالن كذا، فليس فيه دمم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواه إلدخاله في المتاب الموسو  بالصحي 

 : الحكم العام للحديث المعلق

المحذوف من السند، ولمن يستانى من هذا  الحديث المعلق يعدد نوعا من أنواع الضعيف وذله للجهل بحال

 الحمم العا  بالضعف األداديث المعلقة الواردة في المتر التي التزمت الصحة، كصحيحي البخاري ومسلم.

 8بعض الكتب التي اهتمت بوصل األحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موطن آخر :

لبخاري المرفوعة، وآثاره الموقوفة، ومتابعاته ومن وصلها ـ "تغليق التعليق" وهوكتاب ذكرت فيه تعاليق ا 2

 بأسانيده إلى الموض  المعلق.

اه "الت ويق إلى وصل المبهم من التعليق". 2  ـ ثم اختصره بال أسانيد في كتاب آخر سمد

 ـ ثم اختصره بمتاب اسمه "التوفيق لوصل المبهم من التعليق". 3

 

                                                           
يراج  في ذله : خلدون األجدب أسباب اختالف المحدثين ـ دراسة نقدية مقارنهة دهول أسهباب االخهتالف فهي قبهول األداديهث  -1

 .  342ـ  328وردها فإنه أجاد وأفاد ، وقد أفدنا منه كايرا 
 .24ابن الصالح : علو  الحديث. - 2
 .2/04العراقي : التبصرة والتذكرة.  -3
 .01د : شرح األلفية. محي الدين عبد الحمي -4
 .2/10السيوطي : تدرير الراوي. - 5
 .2/10السيوطي : تدرير الراوي.  - 6
 .14ـ 2/13النووي : التقرير.  - 7
. ولم يذكر فيه أسماء بعض هذه المتر كاملهة، كمها وقه  فيهه خ هأ فهي كلمهة "المهبهم"، فقهد 2/10السيوطي : تدرير الراوي.  - 8

 ال عنها.وردت فيه كلمة "المهم" بد
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 (1)الموضوع 

 ـ تعريف الموضوع:
اسم مفعول، مصدره الوض ، يأتي في اللغة لمعان متعددة، كاإلسقاط والترك واالفتراء واالختالق أـ تعريفه لغة : 

 تقول وض  عنه الدين أسق ه عنه ، وقصة موضوعة أي مفتراة ومختلقة.

 وع .هو الحديث الممذوب على النبي صلى هللا عليه وسلم ، وقيل هو المختلق المصنب ـ تعريفه اصطالحا :

 ـ أسباب الوضع في الحديث :
 ـ ظهور األدزاب السياسية . 2

 ـ التفرقة العنصرية والتعصر للقبيلة والبلد واإلما  . 2

 ـ ظهور القصاصين . 3

 ـ الرلبة في الخير م  الجهل في الدين . 4

 ـ الخالفات المذهبية والمالمية . 2

 ـ التقرب من الحما  . 8

 ـ الترويج لبعض الحرف . 0

 ـ مدح بعض أصناف المآلكل . 8

 ـ الترويج لبعض السل  التجارية. 1

 ـ جهود العلماء في مقاومة الوضع : 
 لقد قا  العلماء بجهود داياة للحفاظ على السنة نوجزها فيما يأتي :

المؤمن إذا لم ـ  التزا  اإلسناد الذي دفظ هللا بواس ته السنة النبوية ال ريفة ، قال سفيان الاوري : " اإلسناد سالح 

 يمن معه سالح بأي شيء يقاتل . " 

 ـ وض  قواعد علمية لمعرفة الموضوع من األداديث .

 ـ اختبار الحديث بعرضه على الروايات األخرى واألداديث الاابتة .ـ التحذير من المذابين وفضحهم . 

 ـ كيفية التعرف على الحديث الموضوع :

 ـ إقرار الراوي بمذبه . 2

 قرينة تقو  مقا  االعتراف بالوض  .ـ وجود  2

 ـ تفرد راو معروف بالمذب برواية دديث . 3

 ـ ركاكة اللفظ في المروي . 4

 .ب أو السنة المتواترة أو اإلجماعـ مناقضة الحديث لنص المتا 2

 ـ أن يمون خبرا عن أمر جسيم ، تتوفر أسباب نقله ، وال ينقله إال ذلمم الراوي .  8

الحديث على مجازفات، كاإلفراط في الاواب العظيم مقابل عمل صغير ، أو الوعيد العظيم على الفعهل ـ اشتمال  0

 الحقير .

 ـ حكم الوضع في الحديث : 

أجم  علماء األمة على درمة الوض  في أداديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" من كذب على متعمهدا فليتبهوأ 

لههه إال المراميههة إذ أجههازوا الوضهه  فيمهها يتعلههق بالترليههر والترهيههر ، دون مقعههده مههن النههار " ،ولههم يخههالف فههي ذ

 األدما  داا للناس على فعل الخير وتحذيرا لهم من فعل ال ر . 

 ـ حكم رواية الحديث الموضوع :

                                                           
  ( ، وقهارن بهـ  2008ينظر في هذا سعاد س حي : معجم المص لحات الحدياية واألصولية ) فرقة بحث عمل السنة الاانيهة   )1(

، أدمد شاكر  202/  2، والسيوطي : تدرير الراوي  428ـ  402: محمد عجاج الخ ير: الوجيز في علو  الحديث ونصوصه 

/  2، الخ ير البغدادي : الجام  ألخهالق الهراوي وآداب السهام   11ـ  18ح : علو  الحديث ، وابن الصال 82: الباعث الحايث 

23 . 
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قال ابن الصالح :" اعلهم أن الحهديث الموضهوع شهر األداديهث الضهعيفة وال تحهل روايتهه ألدهد علهم دالهه فهي أي 

كان إال ببيان وضعه بخالف ليره من األداديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن ديث جاز روايتهها معنى 

 في الترلير والترهير ." 



 82 

 ـ أشهر المصنفات في الحديث الموضوع :

 ـ تذكرة الموضوعات للمقدسي . 2

 ـ الموضوعات المبرى البن الجوزي . 2

 للعراقي.ـ البادث على الخالص من دوادث القصاص 3

 ـ الآللئ المصنوعة في األداديث الموضوعة للسيوطي. 4

 ـ تنزيه ال ريعة المرفوعة عن األخبار ال نيعة الموضوعة البن عراق المناني. 2


