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 :مبادئ مصطلح الحديث
 . لمعلى رسول اهلل صلى اهلل عليى وس احلمد هلل والصالة والسالم

  ...وبعد
ونذذعه ي   ،ذسهنذذ  فيهذذ  بعذذئ كصذذ دا كصذذ ل  احلذذد   ،فهذذ و كذذ سهة سذذهلا اولضذذ ظ وانذذ ا ادلعذذ ي

وس متهيد ا لل الب يف ي و وقد اشتملت على در ، توى اوول يف كهسز السها هبهجيس ل الب ادلس
 .وعليهم اجلد واالجته د ادلهحلا،
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 :تعريف مصطلح الحديث وموضوعو وفائدتو وواضعو :الدرس األول
 .اوي وادلهوّي كن ن حيا القصول والهديو علم بقواعد  عهف هب  أحوال الهّ  :تعريفو

 (.الهّاوي وادلهويّ )السهد وادلنت  :موضوعو 
 .متييز ادلقصول كن ادلهدود كن اوخص ر :فائدتو
الذهنن بذن خذالد  يذو الق نذأ أبذو  مذد احلسذن بذن عصذد تأليض  كستقال -أّول كن ألف فيى :واضعو

 .«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ألف ست بى (يذٖٓٙ) ادلتوىف سها ،[الهاكههكزيّ ]
 .وألف فيى علم ء آخهون س حل سم واخل يب فمن بعديم

 :الحديثبين الحديث ومصطلح  الفرق
ىل متييذذذز الصذذذ ي  كذذذن إيذذذو العلذذذم ادللذذذتم  للقواعذذذد الذذذا  توصذذذ  بواسذذذ ته   :مصططططلح الحطططديث

 .السقيم كن اوح د  
 .وأفع لى وتقه هاتى فهو أقوال الهيب  :وأما الحديث

الذا  كص ل  احلد   كن علوم الوس ئ  ويو سندم لل د   الهصوي، وأك  احلد   فمن علوم الغ  ذا
 . سعى إىل كعهفته  س  كسلم  تأسى ب لهيب صلى اهلل عليى وسلم و تصع سهتى

فمص ل  احلد   كع احلد   س له و ب لهسصا لله ق العهيب والكت با العهبيا، فكم  أن اله و سنذدم 
للعهبيذذذا وشنهذذذع  صذذذ حصى كذذذن اخل ذذذ  يف الكذذذالم فكذذذ لد كصذذذ ل  احلذذذد   سنذذذدم لل ذذذد   و عذذذهف 

 .ن الضعيفص حصى  الص ي  ك
   :أىمية علم الحديث

 .إن لعلم احلد   أذنيا عظمى ب لغا
وبذذذى  ،عليذذذى كذذذدار أسثذذذه اوحكذذذ م، سثذذذ  نضعذذذى  فعلذذذم احلذذذد   خ ذذذ  وقعذذذى،" -:قذذذ ل احلذذذ فا العهاقذذذأ

 «شطططرح ألفيطططة الحطططديث»ايذذذذذذ " وويلذذى اصذذذ الح البذذد لل  لذذذب كذذن فهمذذذى ، عذذهف احلذذالل واحلذذذهام
 (ٖص) للعهاقأ
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العلذذم يذذد   رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذى وسذذلم وروا تذذى كذذن أشذذهف العلذذوم وأفضذذله    -:وقذذ ل ال يذذيب
الخالصططططة فططططي علططططم »ايذذذذذذذذذذ " واوحكذذذذ م   ونذذذذى أذذذذ ي أدلذذذذا علذذذذوم األسذذذذالم وكذذذذ دة علذذذذم اوصذذذذول 

 (ٕٖص)لل ييب  «الحديث

 :الدرس الثاني
 :والسند والمتن اإلسناد

أو ،   إىل ادلذذنتال ه ذذق ادلوصذذ :وذنذذ  أء واحذذد،األسذذه د والسذذهد   لقذذ ن عهذذد أيذذ  احلذذد   علذذى شذذ
 . لسلا الهج ل الا توص  إىل ادلنتس :ذن 

 .يو ك   هتهأ إليى السهد كن الكالم :والمتن
بذن  حذدأه  زنذى ،حذدأه  احلميذدي حذدأه  سذضي ن: قذ ل األكذ م الصرذ ري رنذى اهلل تعذ ىل :مثال ذلط 

مسعذت  -:مسعذت عمذه بذن اخل ذ ب  قذول  -:ل حدأه  علقما ،قذ  ،حدأه   مد بن إبهاييم ،سعيد
 .احلد   «…إنما األعمال بالنيات» : قول رسول اهلل 

 .«إدن  اوعم ل ب لهي ت» : ولف دلنت يو قول الهس
 .السهد أو األسه د -:خهون ال  ن  هوون احلد    ق ل ذلم والهج ل اآل

 .ص ر اجملموعب عت( رواة)و ق ل ذلم ( راو)و ق ل لك  واحد كههم ب نضهادو 
 :ية اإلسنادأىم

 .أذنيا األسه د عظيما  وسص ة ويو خصيصا ف نلا ذل و اوكا دون غ ي  كن االكم  
 وتظهه أذنيا األسه د بأنّى احملور الهئيسّأ دلعهفا ص ا اخلرب كن عدكى 

 ".األسه د كن الد ن ولوال األسه د لق ل كن ش ء ك  ش ء" :ولهذا قال بعض العلماء
عتذذذذد احملذذذذدأون بدراسذذذذا رجذذذذ ل االسذذذذه د كذذذذن جهذذذذا عذذذذدالتهم و د ذذذذههم  وكذذذذن جهذذذذا حضظهذذذذم وذلذذذ ا ا

ونذذص هم  وكذذن جهذذا اتصذذ ل األسذذه د وانق  عذذى  وايتمذذوا بعلذذم كواليذذد الذذهواة  ووفيذذ  م وعلذذم اجلذذهح 
 .والتعد   وعلم ال صق ت، وألضوا يف ذلد ادلؤلض ت الكث ة ادلتهوعا
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                          ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    چ   : لقولى تع ىلاق  كصد ف ضا اهلل هبم السها والد ن ،

 .[9: الحجر]   چ    ں   
 .وادلسلمنيعلى ك  ق كوا بى كن خدكا جليلا عظيما قدكوي  لإلسالم فجزايم اهلل خ  اجلزاء 

 :الّدرُس الثالث
  :الحديُث والخبُر واألثرُ 

 . اجلد د :الحديث لغة
م كذن قذول أو فعذ  أو تقه ذه أو صذضا َخْلقيّذا أو ك   ج ء عذن الهذيب صذلى اهلل عليذى وسذل :واصطالحا

 .خُلقيا 
 .وال   لق على غ و إال كقيدا

 . لم  ك  نق  عن الهيب صلى اهلل عليى وسلم والص  با والت بعني :وقيل
 الهصأ   :الخبر لغة 
 :يف تعه ضى أالأا أقوال: واصطالحا

 صلى اهلل عليى وسلمأي أن كعه ذن  واحد ، ويو ك  ج ء عن الهيب  ،كهادف لل د   -ٔ
احلد   خ ص مب  ج ء  عن الهيب صلى اهلل عليى وسلم، واخلرب  خ ص مب  جذ ء عذن غذ  الهذيب   -ٕ

 .(فهم  كتغ  هان) صلى اهلل عليى وسلم 
، واحلذد   خذ ص مبذ  وكذ  جذ ء عذن غذ و ،اخلرب  لم   ك  ج ء عن الهيب صذلى اهلل عليذى وسذلم -ٖ

 .(ف خلرب أعم كن احلد  ) ج ء عن الهيب 
 .ى آأ رورنمع عل. بقيا اللأء :لغة :األثر

 الص  با والت بعني إىلك  أنيف  :واصطالحا
 . وكن العلم ء  كن  ستعملى مبعد احلد  
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 :ألقاب المحّدثين :الدرس الرابع
 ط لب احلد   -ٔ
 .ال ي  هوي احلد   بسهدو :دالمسن  -ٕ
 .ال ي  لتغ  بعلم احلد   روا ا ودرا ا :المحدث -ٖ
 .فع درجا كن احملدثأر  :الحافظ  -ٗ
 .يو ال ي أح ط بأغلب اوح د   :الحاكم -٘
الصرذذ ري  مس ألكذ لذق علذى ع عذذا كذن احملذدأني  ويذ ا اللقذب أط، أميطر المطنمنين فطي الحططديث -ٙ

 .وعلأ بن ادلد ين
 (ُرواة)ن ق  احلد   ، ورنمع على  :الراوي -ٚ
 .سث  كن العلم ء   إليىاوأه ، وقد انتسصى  إىلنسصا  :األثريّ  -ٛ
 :بر باعتبار قائلوأقسام الخ :س الخامسالدر 

اخلذذذرب إّكذذذ  أن  ضذذذ ف إىل اهلل تعذذذ ىل وإّكذذذ  أن  ضذذذ ف إىل الهسذذذول صذذذلى اهلل عليذذذى وسذذذلم، وإّكذذذ  أن 
 .الت بعأ فمن بعدو إىلأن  ض ف ك  الص  يب وإإىل  ض ف 

علذذذى يذذذ ا فذذذ وول احلذذذد   القدسذذذّأ والثذذذ ي احلذذذد   ادلهفذذذوع والث لذذذ  ادلوقذذذوف والهابذذذع ادلق ذذذوع، و 
 .  أربعا ف وقس م

 .ويو ك  أنيف اىل الهيب صلى اهلل عليى وسلم كن قول أو فع  أو تقه ه:  الحديث المرفوع -ٔ
  -:ق ل الصيقوي

.............................     ع وْ ذذذذذذذذُ فهْ ذذمَ ذذذذذذذذال أ  ذذذذذِ صلله   فَ ذذذذذذذْ ينِ   أُ ذذذذذذذوكَ        
 : ى ثالثة أنواعفالحديث المرفوع عل

 .احلد   «إدن  اوعم ل ب لهي ت» :ق ل رسول اهلل   -:قول الق ئ   حنو ،المرفوع القولي -ٔ
 .رسعتني صلى الهسول  :قول الق ئ   حنو ،المرفوع الفعلي -ٕ
 .س ا  ومل  هكهو فع  يضهة الهيّب   :حنو قول الق ئ   ،المرفوع التقريري  -ٖ
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و سذمى احلذد   القدسذذّأ . عذذن ربذى عذز وجذذ  لهسذول كذ   هو ذى ا ويذذو : الحطديث القدسطي -ٕ
 .واحلد   األذلأّ 

أنا عند ظن عبدي بطي وأنطا  معطو حطين » :يم   هو ى عن ربى تع ىل أنى قذ لف قولى   -:كث لى 
 احلد   «...يذكرني 

- :الفرق بين الحديث القدسي  والقرآن الكريم 
- :، ولكههم    ضرتق ن مب   أيتالقهآن الكهمي  واحلد   القدسأ كن سالم اهلل تع ىل 

 .احلد   القدسأ فيى ادلقصول وادلهدودو ،   كهى سضهالقهآن الكهمي ق عأ الثصوت، كن أنكه حهفً  -ٔ
 .القهآن الكهمي  تعصد بتالوتى خبالف احلد   فال تص  الصالة بى  -ٕ
 .، ومل  هد ي ا يف احلد   القدسأّ أن القهآن س  حهف كهى بعله حسهاورد يف احلد     -ٖ
 .تي ن مبثلى خبالف احلد   القدسأمي كعجز وقد حتدى اهلل الكض ر األالقهآن الكه   -ٗ
ويذو أن القذهان الكذهمي لضظذى وكعهذ و كذن اهلل واحلذد   القدسذأ  ،ذسه بعذئ العلمذ ء فهقذ  آخذه   -٘

ولكذن يذ ا  التضه ذق غذ  صذ ي ، بذ  . لضظى كن الهسول صلى اهلل عليى وسلم  وكعه و كن اهلل 
 .ادلعتقد الص ي   يو ب ط  سن لف

 .ويو ك  أنيف اىل الص  يب كن قول أو فع  أو تقه ه :الموقوف -ٖ
   :ق ل الصيقوي

 نذذذذذذذذوف زسذذذوقذذو كذذهذ  فذذذعذذذول وفذذذذق  ن  ذذذذ ب كذذذاوص  إىلى ذذذ  أنضتذذذذوك
 .األسالموك ت على بى كن لقأ الهيب صلى اهلل عليى وسلم كؤكه   :والصحابي

 .ويو ك  أنيف اىل الت بعأ فمن بعدو كن قول أو فع   -: وعالمقط -ٗ
 .كن لقأ الص  يب كؤكه  -:والت بعأ 

  -:ق ل الصيقوي
 .......................       ْوعُ ذذذذ ُ ذذذذذذقذذذَو اْلمَ ذذذذذذذ ِبٍع يُ ذذذذذذذذ  لِتَ ذذذذذَوكَ 

 .ه إىل الص ا والضعفي و اوقس م سله  ب عتص ر األن فا فقط بدون الهظ :مالحظة
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ورة توضيحيةص     

 
 

 
 
 
 
 
 

 :إليناأقسام الخبر باعتبار وصولو  :الدرس السادس
فذذ ن وصذذ  اليهذذ  بعذذدد سثذذ   ضيذذد .كتذذواته وآحذذ د  -: هقسذذم اخلذذرب ب عتصذذ ر وصذذولى اليهذذ  اىل قسذذمني 

 .الق ع فهو ادلتواته وإن وص  إليه  بعدد  صور فهو اآلح د
  :المتواتر
 .التواته مبعد التت بعكن  :لغة

علذى الكذ ب واسذتهد خذربيم اىل أكذه وتذوافقهم ك  رواو عدد سث  حتي  الع دة تواطؤيم  :واصطالحا
 . سوس

 :أربعا شهوط لي كم عليى بأنى كتواته، ويأ   لرتط للررب : شروط المتواتر
 .أن  هو ى عدد سث  -ٔ
 .أن توجد ي و الكثهة يف عيع السهد  -ٕ
 .على الك بوتوافقهم تواطؤيم أن حتي  الع دة   -ٖ
 . كون كستهد خربيم احلس ال العق  أن  -ٗ

 الخبر
 باعتبار القائل بو

 الحديث القدسي
ما نقل عن الرسول 

  مع إسناده إياه
 إلى اهلل 

 الحديث المرفوع
ما نقل عن الرسول 

  من قول أو أفعل
 أو تقرير

 الموقوف
ما أضيف إلى 
الصحابي من قول 

 فعل أو

 المقطوع
ما أضيف إلى 

الصحابي من قول أو 
 فعل
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 ماذا يفيد الخبر المتواتر ؟
 ضيد ادلتذواته الق ذع بصذ ا نسذصتى إىل كذن نقذ  عهذى، فهذو  ضيذد العلذم الضذهورّي اليقيذيّن الذ ي ُ ضذ ّه 

 .إىل تصد قى
 :  أقسام المتواتر

 .  قسم ادلتواته إىل  كتواته لضظّأ وكعهوي
 .ك  اتضق الهواة على لضظى وكعه و :لمتواتر اللفظيفا

 .ك  اتضق الهواة على كعه و دون لضظى  :والمتواتر المعنوي
أ مقعططده مططن وّ يتبططمتعمططدا فل مططن كططذب علططىّ »: أكذذ  يف اآلح د ذذ  فمثذذ  قولذذى  :مثططال المتططواتر

 .«النار
 .فمث  األخص ر عن وجود ككا وادلد ها  اوح د  وأك  يف غ  

 
توضيحيةصورة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخبر
 باعتبار وصولو إلينا

 متواتر
 ما رواه عدد كثير وأفاد القطع

 آحاد
 ما لم يبلغ درجة المتواتر

 معنوي لفظي
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 :اآلحادخبر : الدرس السابع
 .ك   هو ى الواحد  :خبر اآلحاد لغة

 .ك  مل  صلغ درجا ادلتواته :واصطالحا 
 : د ب عتص ر عدد ن قليىآلحاأقس م خرب 

 :الأا أقس مأ إىلم خرب اآلح د ب عتص ر عدد رواتى  قسّ 
 .ادللهور والعز ز والغه ب

ف حلذد   الذ ي  هو ذى  سذا عذن أالأذا  ،  طصقا كن طصقذ ت سذهدو أالأذان أقويو ك  س : المشهور
 .و ق ل لى ادلستضيئ أ ض  ،عن أربعا كلهور

 .ويو ك  س ن أق  طصقا كن طصق ت سهدو اأهني :العزيز
 .،  ق ل لى العز زي  هو ى أربعا عن أالأا عن اأهنيف حلد   ال 
 .ق  طصقا كن طصق ت سهدو واحداويو احلد   ال ي  هو ى واحد ، أي تكون أ: الغريب

- :ق ل الصيقويّ 
 ................................  ْط ذذذقَ ذذذذذذ  َرَوى رَاٍو فَ ذذذذٌب كَ ذذذذذذذهِ ْ ذذذذْ  غَ ذذذذذَوقُ 

:صورة توضيحية  
 

 
 
 
 
 

ال إال  ضيذد : د العلم والعم  وقي إذا وجد شهوط القصول يف اآلح د ص ر كقصوال وأف : حكم اآلحاد
 –ى اللذذير ن سذذأن سنهجذذ  –إن سذذ ن  تضذذ  بذذ لقهائن  :ال ادلتذذواته، وقيذذ إالظذذن الذذهاج  وال  ضيذذد العلذذم 

 .أف د العلم وإال فال

 مشهور
ك  رواو أالأا فأسثه 

ك  مل  صلغ درجا 
 ادلتواته

 عزيز
ك  رواو اأه ن ولو يف 

 طصقا واحدة

 غريب
واحد ولو يف ك  رواو 

 طصقا واحدة
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 :حاد من جهة القبول والردأقسام خبر اآل: الدرس الثامن
فذذ ن وجذدت فيذى صذض ت القصذذول   ىل كقصذول وكذهدود،إ عز ذز وغه ذبكذن كلذذهور و  اآلحذ د قسذم خذرب 
 .وإال س ن كهدودا ،س ن كقصوال

 .تهج  فيى صدق ادلررب بى كن س بى يو ك  :تعريف المقبول
 .اخلرب ادلقصول رنب قصولى سواء س ن يف اوصول أو يف الضهوع :حكم المقبول

 .  رتج  صدق ادلررب بى كن س بىمل يو ك  :تعريف الخبر المردود
ب ب كن أبواب الّد ن، اليف العق ئد، وال إذا أصت للررب صضا الهّد مل زنتج بى يف أي : حكم ادلهدود
 .ولك  كن ادلقصول وادلهدود أقس م سهته وذل  فيم   أيت كن الدروس ،يف الضض ئ  وال ،يف اوحك م

 .أقسام الخبر المقبول: الدرس التاسع
 :إن اخلرب ادلقصول على أربعا أقس م، ويأ

 .الص ي  ل اتى -ٔ
 .احلسن ل اتى -ٕ
 .الص ي  لغ و -ٖ
 .احلسن لغ و -ٗ
 .يو أرفع أقس م ادلقصول :الصحيح لذاتو -ٔ

 :تعريفو
 :عع شهوط   سا، ويأ يو ك  :الصحيح لذاتو -ٔ
 .بأن  كونوا س دلني كن أسص ب الضسق وخوارم ادلهوءة :عدالة الرواة -ٔ

 .فع  ك   ز ن ادلهء وتهك ك   ليهى كن اوقوال واوفع ل :والمروءة
 .بأن  كون حضظهم ت ّك ً  :تمام ضبط الرواة -ٕ
 .ونصط ست ب ،نصط صدر :ضبط نوعانوال
 .بأن  كون س  راو قد أخ  احلد   عمن فوقى كص شهة :اتصال اإلسناد -ٖ
 .ادلقصول كن يو أرج  كهى روا اسن لف  بأن ال :عدم الشذوذ -ٗ
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 . كون فيى علا خضيا ق دحا يف ص ا احلد   بأن ال :عدم العلة -٘
 .ف ذا توفهت ي و اوكور يف احلد   ص ر ص ي   ل اتى

 اتصذ  سذهدو بهقذ  العذدل تذ م الضذصط غذ  شذ ذ وال كذ : الصذ ي  ل اتذى احلد   ن فيكون تعه فإذ
 .كعل 

  -:ق ل الصيقوي
  ذذعذذذأو    ذذذذذم  لذذذ دو ولذذذذذذذذذذإسه ي  ويو ك  اتص            ه  الصّ ذذأول

 ذقذلذىذذذذى ونذذذذذ ذذأ نذصذذذذد فذذذمذذتذعذذك   ذذهو ذى عذذدل نذ بذط عذن كثذلذذى         
 .وإدن  مسأ ص ي   ل اتى، ون الص ا إدن  ج ءت كن ذات السهد نضسى بدون أكه خ رج

 -حكم الحديث الصحيح لذاتو
 . دل عليى، سواء س ن يف العق ئد أو يف الضهوع رنب قصولى والعم  بى على حسب ك 

 :مراتبو
بعضه  أصّ  كن بعئ على حسذب احلد   الص ي  ليس على كهتصا واحدة، ب  يو على كهاتب 

 :متكهى كن صض ت القصول ادلقتضيا للتص ي ، وشنكن أن رنع  الص ي  على سصعا كهاتب
 .أعالي  ك  اتضق عليى الصر ري وكسلم بأن سنهج  احلد   عن ص  يب واحد -ٔ
 .مث ك  أخهجى الصر ري -ٕ
 .مث ك  أخهجى كسلم -ٖ
 .مث ك  س ن على شهطهم  ومل سنهج و -ٗ
 .الصر ريمث  س ن على شهط  -٘
 .مث س ن على شهط كسلم -ٙ
 .جتم ع  وانضهاداً   ومل  كن على شهطهم  امث س ن ص ي  -ٚ
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 :شرط الشيخين أو أحدىما
كهاعذذ ة الكيضيذذا التزك يذذ  يف الهوا ذذا لم رج ذلمذذ  كذذع بذذ قأ شذذهوط الصذذ ي  كذذع وشذذهط الصرذذ ري وكسذذ

 .عههم
 :أول من أّلف في الحديث الصحيح الذي جمع الشروط السابقة

اإلمطام مسطلم بطن مث تالو يف ذلد  «صحيح البخاري»عع ست بى  ىو اإلمام أبو عبداهلل البخاري
وقد تلقى العلم ء لكت بيهم  ب لقصول سوى أحذهف  سذ ة  «صحيح مسلم»، فجمع ست بى الحجاج

 .نعضه  بعضهم
صذذذّ  الكتذذذب بعذذذد القذذذهآن الكذذذهمي، ويذذذ ا ب عذذذ ع أد فصذذذ ي  الصرذذذ ري وصذذذ ي  كسذذذلم ذنذذذ  ولذذذ ل

العلم ء، وس  ك  يف الكت بني ممذ  ق لذى الهسذول صذلى اهلل عليذى وسذلم وصذّ  عهذى نق ذع هبذ ا والنلذّد 
 .                     فيى 

 ذذذ سوى ك  تقدم مم  انتقد عليهم  ذذذ 
يذذو احلذذد   الذذ ي عذذع شذذهوط الصذذ ا اخلمسذذا الذذا ذسذذهت يف حذذد الصذذ ي   :الحسططن لذاتططو -ٕ

فهذذو كذذ  اتصذذ  سذذهدو بهقذذ  . رجذذا رواة الصذذ ي  يف احلضذذا والضذذصطإال أّن رواتذذى مل  صذذلوا اىل د
 .العدل ال ي خف نص ى ومل  كن ش ّذا وال ُكَعال

 : ق ل الصيقوي
 ههتذذذذي  اشتذذذ ذذذ لصذذذ لى ال سذذذذذرج دتذذذذهق  وغذذذذعهوف طذمذذذن الذذذذذواحلس

 :يأ  سا شهوط :شروط الحسن لذاتو
 .عدالا الهواة -ٔ
 .واةخضا نصط اله  -ٕ
 .األسه داتص ل  -ٖ
 .عدم الل وذ -ٗ
 .عدم العلا -٘
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يذذو كثذذ  الصذذ ي  ل اتذذى زنذذتّج بذذى سمذذ  زنذذتّج ب لصذذ ي  وإن سذذ ن دونذذى يف  :وحكططم الحسططن لذاتطط
 .الص ا
 .سم  أن للص ي  كهاتب فلل سن ل اتى كهاتب بعضه  أرفع كن بعئ  :مراتبو

ف نذذذى  هتقذذذأ بتعذذذدد  (أسذذذ نيدو)يذذذو احلذذذد   احلسذذذن ل اتذذذى إذا تعذذذددت طهقذذذى  :الصطططحيح لغيطططره -ٖ
 .ال هق إىل الص ا

وإدن  جذ ءت مبجمذوع ال ذهق، وذلذ ا  ،ون الص ا مل تأت كن ذات السهد ؛وإدن  مسأ ص ي   لغ و
 .ص ر ص ي   لغ و

 .والص ي  لغ و أرفع كن احلسن ل اتى ودون الص ي  ل اتى
الكذذالم  ، وسذذيأيتلذذ ي خذذّف نذذعضى إذا تعذذددت طهقذذىيذذو احلذذد   الضذذعيف ا :الحسططن لغيططره -ٗ

 .على الضعيف وأنواعى
 : لرتط لى شهط ن :شروط الحسن لغيره

 .أن  كون فيى نعف خضيف غ  شد د -ٔ
 .أن تتعدد طهقى -ٕ

 :حكم الحسن لغيره
 .احلسن لغ و كن ادلقصول ال ي  عم  بى

     .ويو أنزل أقس م ادلقصول
 .وف ئدة تقسيم ادلقصول إىل أربعا أقس م يو الرتجي  عهد التع رض

- :القبولصفات 
- :أن صض ت القصول ستا، ويأ -بقسميى - تض  له  كن الهظه يف شهوط الص ي  واحلسن

 .عدالا الهواة -ٔ
 .نصط الهواة  -ٕ
 .األسه داتص ل   -ٖ
 .عدم الل وذ  -ٗ
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 .عدم العلا -٘
 .االعتض د  -ٙ

 .وي و الصضا اوخ ة يأ الا انضّم بسصصه  الضعيف نعض  خضيض  إىل ادلقصول
 

 
 صورة توني يا:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقبول

 صحيح

 صحيح لغيره صحيح لذاتو صحيح لغيره صحيح لذاتو صحيح لغيره صحيح لذاتو

 صحيح

 يح لغيرهصح صحيح لذاتو

 صحيح

 صحيح لغيره صحيح لذاتو

 مقبول

 صحيح

 صحيح لغيره صحيح لذاتو

 الخبر
 باعتبار القبول والرد

 ردودم

 بسبب سقط في السند بسبب طعن في الرواي

 حسن

 حسن لغيره حسن لذاتو

 مقبول

 صحيح

 صحيح لغيره صحيح لذاتو
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 :بو وغير معمول بومعمول  إلىتقسيم الخبر المقبول  :الدرس العاشر
 .معمول بو وغير معمول بو قسم اخلرب ادلقصول كن جها العم  بى وعدم العم  بى إىل 

 : و هتج عهى 
 .اله سخ وادلهسوخ -ٔ
 .كم ولتتلف احلد  احمل  -ٕ

 :الناسخ والمنسوخ
 .أو األزالاالهق   :النسخ لغة
 .رفع الل رع حكم  كتقدك  كهى يكم كتأخه كهى :واصطالحا
 .اخل  ب الدال على الهسخ :الناسخ 
 .احلكم أو الدلي  ال ي نسخ :المنسوخ

 :محكم ومختلف الحديثال
يو احلد   ادلقصول ال ي مل  ع رنى كثلى ،وأسثذه اوح د ذ  كذن يذ ا  :من الحديث محكمال -ٔ

 .الهوع
 .يو احلد   ادلقصول ال ي ع رنى كثلى وأككن اجلمع :مختلف الحديث  -ٕ

- :أقسام الخبر المردود   -:الدرس الحادي عشر
وإكذ  أن  كذون كذهدودا بسذصب طعذن يف األسه د، كون كهدودا بسصب سقط كن اخلرب ادلهدود إك  أن  

 .الهاوي
كذون خضيذ  غذ  وإكذ  أن   ،إك  أن  كون سق   ظ يه جلي  :األسه د م ادلهدود بسصب سقط كن أقس

 .وان 
 :أنواع السقط الظاىر

 .خهوآإك  أن  كون يف أول السهد وإك  أن  كون يف وس ى وإك  أن  كون يف 
 .ويو ك  ح ف كن كصدأ إسه دو راو فأسثه  :السقط في أول السند يسمي معلقا

 .إن س ن ب لتوايل فهو ادلعض  وإال فهو ادلهق ع السقط في وسط السند،
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 .ط كن آخه السهد َكْن بعد الت بعأويو ك  سق :سند يسمي مرسالخر الآالسقط في 
 : والسقط اخلضّأ قسم ن

  .ادلهس  اخلضأّ  -ٕ     ادلدلس  -ٔ
  .عمن لقيى ك  مل  سمعى كهى أن  هوي الهاوي :فالمدلس

أن  هوي الهاوي عمن ع صذهو ومل  لقذى كذ  مل  سذمعى كهذى ، ويذ ا كذ  اختذ رو ع عذا  :المرسل الخفي
 .وغ ي  كن ستصى( خنصا الضكه)  فا ابن حجه سم  يف كههم احل

 .وليس يه     بس ه ، ن  هجع إىل العدالا أو إىل الضصطوادلهدود بسصب ال عن يف الهاوي إّك  أ
صورة توضيحية                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المردود
 سبب الرد

 سقط في الراوي سقط في اإلسناد

 طعن في ضبطو طعن في عدالتو

 سقط خفي سقط جلي

 عطقنالم لسر الم لضعالم قلعالم المرسل الخفي المدلس
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 الحديث الضعيف :الدرس الثاني عشر
 .ند القوي -:الضعيف لغة
 .ع صض ت القصولك  مل رنم :واصطالحا

 .مل رنتمع فيى صض ت احلسناحلد   ال ي  :يو إن شئت فق و 
 : قال البيقوني

 ثهذذذو أقس ك  سذذيف ويذعذذو الضّ ذذهذذف   ه ذصذن قذذذا احلسذذذ  عن رتصذذذ  كذذوس
  :أنواع الضعيف

 وقذذد  كذذون نذذعضى خضيضذذ  سذذأن، عضى شذذد دا سذذأن  كذذون راو ذذى سذذ اب احلذد   الضذذعيف قذذد  كذذون نذذ
 . كون راو ى سيئ احلضا
 :أقسام الحديث الضعيف

أقسذذ م احلذذد   الضذذعيف سثذذ ة، سذذواء سذذ ن نذذعيض  بسذذصب سذذقط كذذن األسذذه د أو بسذذصب طعذذن يف 
 .الهاوي

 :يف بسبب سقط من اإلسناد ما يأتيفمن أقسام الحديث الضع
 .ويو ك  ح ف كن كصدإ سهدو راو فأسثه :المعلق -ٔ
 .أه ن فص عدا على التوايلا إسه دو ويو ك  سقط كن :المعضل  -ٕ
 .ىل الهسول صلى اهلل عليى وسلمإويو ك  أن فى الت بعأ  :المرسل  -ٖ
ومل  كذذذن ، وال يف آخذذذهو ،ويذذذو كذذذ  حصذذذ   سذذذقط يف إسذذذه دو  ومل  كذذذن يف أولذذذى :المنقططططع  -ٗ

 .كتوالي 
 .يو ك  مل  تص  إسه دو على أي وجى س ن انق  عى :وقيل

 : ق ل الصيقوي
  لذذذذذذذذع اووصذذذذ ذذقذذذذذ دو كهذذذذذإسه   ل   ذذذذ ذذذذص  بذذذتذذذم  ذذذ  لذذذ  كذذذذذذوس

 .وحكم ي و اوقس م الهد والضعف للجه  ي ل الس قط كن السهد



 19  مبادئ مصطلح احلديث
 

 : ومن أقسام الضعيف بسبب طعن في الراوي ما يأتي
ليذى وسذلم ويو ك  س ن راو ى س اب ، أو ق م الدلي  على ب النى وأن الهيب صلى اهلل ع :الموضوع -ٔ

 .مل  قلى
 : ال البيقونيق

 وعذمونذذذذ لد الذذذذذأ فذذصذذعلى اله وع    ذذذذذمصهذذذق الذذذذلذذذمرتذذذذذذ ب الذذذذذذكذذوال
 .ويو ك  س ن راو ى كتهم  ب لك ب المتروك  -ٕ
 .ويو ك  خ لف راو ى ادلقصول كن يو أرج  كهى الشاذ -ٖ
 .ويو ك  فيى علا خضيا ق دحا المعلل  -ٗ
 .ويو ك  روي على أوجى لتتلضا كتس و ا يف القوة كع تع ر اجلمع بالمضطر   -٘

 .ويه ك أقس م أخهى ك سورة يف كوانعه  كن ستب ادلص ل 
 :الخبر المشترك بين المقبول والمردود: الدرس الثالث عشر
 :وكهه  ك   أيت ك بني ادلقصول وادلهدود،رت  وجد أنواع للررب تل

 .إىل الهيب صلى اهلل عليى وسلم ويو ك  اتص  سهدو كهفوع  المسند -ٔ
 .ويو ك  اتص  سهدو كهفوع  س ن أو كوقوف  المتصل  -ٕ
قوليذذا أو فعليذذا أو كهسصذذا  ويذذو كذذ  تتذذ بع رواتذذى علذذى صذذضا كعيهذذا للذذهواة أو للهوا ذذا ، المسلسططل  -ٖ

 .و دل على كز د الضصط ، وقلم  سلم كن الضعف ،كههم 
 : النازلالعالي و   -4

، ويذذو كضضذذ   بعذذدد سثذذ  بذذى احلذذد   نضسذذى ب لهسذذصا إىل سذذهد آخذذه  ذذهد د رواتذذىكذذ  قذذّ  عذذد :فالعططالي
 .على الهزول إذا س ن سهدو س دل  كن الضعف

، ويذو كهغذوب بعذدد قليذ  د بذى احلذد   نضسذىكذ  سثذه عذدد رواتذى ب لهسذصا إىل سذهد آخذه  ذه  :والنازل
 .عهى
 .ويو ك   رواو أالأا فأسثه ومل  صلغ درجا ادلتواته :المشهور -٘
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 .ك  س ن أق  طصقا يف إسه دو اأهني :العزيز -ٙ
 .ك  تضهد بهوا تى راو واحد :الغريب -ٚ
 .ويو ك  أنيف إىل الص  يب كن قول أو فع  الموقوف -ٛ
           .إىل الت بعأ كن قول أو فع  ك  أنيف ويو المقطوع -ٜ

 :أقسام رواة الحديث: الدرس الرابع عشر
ن تقصذذ  روا تذذى وكذذن تذذهد كذذن رواة احلذذد  ؛ إن كذذن أيذذم ادلوانذذيع يف علذذم كصذذ ل  احلذذد   كعهفذذا كذذ

ون احلذذد   إذا سذذ ن راو ذذى ممذذن  قصذذ  حد ثذذى سذذ ن كقصذذوال، وإذا سذذ ن ممذذن  ذذهد حد ثذذى سذذ ن كذذهدودا؛ 
وألضذذذوا يف ذلذذذد ستذذذب اجلذذذهح  –جهحذذذ  وتعذذذد ال  –ا ايذذذتم العلمذذذ ء بذذذ لكالم علذذذى رواة احلذذذد    وذلذذذ

 .والتعد  
 : مون إىل أالأا أقس م هقس –على وجى األع ل  –ورواة احلد   

ويم ال  ن ععذوا بذني العدالذا والضذصط، وحذد ثهم كقصذول، وإذا سذ ن نذص هم ت كذ  سذ ن  :ثقات -ٔ
 .احلد   ص ي   ل اتى، وإذا س ن خضيض  س ن احلد   حسه  ل اتى

ويذذم الذذ ي طعذذن يف عذذدالتهم أو يف نذذص هم، وحذذد ثهم نذذعيف، وقذذد  كذذون نذذعضى  :ضططعفاء -2
 . ضيض   قص  يف اللوايد وادلت بع تشد دا، وقد  كون خ

 : ويم ال  ن مل تثصت عدالتهم وال نص هم، ويم على قسمني :مجاىيل -3
 .ويو كن مل  وأقى إك م كعترب، ومل  هو عهى إال راو واحد :مجهول العين -أ
 .ويو كن روى عهى اأه ن فص عدا، ومل  وأقى إك م كعترب: مجهول الحال -ب

 .وحد ثهم نعيف كهدود
 : «نزىة النظر شرح نخبة الفكر»ال الحافظ ابن حجر في كتابو ق

وكذذن ادلهذذم أ ضذذ  كعهفذذا أحذذواذلم تعذذد ال و هزنذذ  وجه لذذا؛ ون الذذهاوي إكذذ  أ، تعذذهف عدالتذذى أو  عذذهف 
 .ذأي. فسقى، أو ال  عهف فيى شأء كن ذلد
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 أشهر كتب الحديث: الدرس الخامس عشر

احلد   ادلتعذددة الذا عذع العلمذ ء فيهذ  اوح د ذ  الكثذ ة؛ ومم  ال  سع ال  لب جهلى كعهفا ستب 
وهن  الغ  ا القصوى الا ونعت قواعد كص ل  احلد   كن أجله ، ليتكذون لل  لذب قذدرة التمييذز 
بذني ادلقصذول ادلذذهدود كذن اوح د ذذ ، مث العمذ  بذذ دلقصول كههذ ، واحلذذ ر كذن الضذذعيف وعذدم نسذذصتى إىل 

 .الهيب 
 :م تلد الكتب وأشههي ، ويأ س لت يليه يه  أ سة، ولكن نوستب احلد   سث  

، وذنذذ  أصذذ  ستذذب احلذذد  ، وقذذد «صذذ ي  كسذذلم»و «صذذ ي  الصرذذ ري»وذنذذ   :الصططحيحان -ٔ
 «صذ ي  الصرذذ ري»أعذع العلمذ ء علذى صذ ا كذذ  فيهمذ  كذ  عذدا أح د ذ  قليلذذا انتقذدت عليهمذ ، و

 .حسن تهتيص عهد عهور العلم ء، وص ي  كسلم أ «ص ي  كسلم»أص  كن 
أبذذذو عصذذذد اهلل  مذذذد بذذذن إمس عيذذذ  بذذذن إبذذذهاييم بذذذن ادلغذذذ ة اجلعضذذذأ، كذذذواليم : يذذذو واإلمطططام البخطططاري،

يذذذ ٕٙ٘يذذذ أربذذع وتسذذعني وك ئذذا، وتذذويف يف سذذها ٜٗٔالض رسذذأ اوصذذ ، ولذذد بصرذذ رى يف شذذوال سذذها 
 . ست و سني وك ئتني عن اأهني وستني ع ك  إال أالأا عله  وك 

أبو احلسني كسلم بن احلج ج بن كسلم القل ي الهيسذ بوري، ولذد يف نيسذ بور  :واإلمام مسلم ىو
 . يذ إحدى وستني وك ئتني، عن سصع و سني سهإٔٙيذ أربع وك ئتني، تويف يف ع م  ٕٗٓسها 
ويأ الكتب ادلهتصا على أبواب الضقى وتلذتم  علذى اوح د ذ  ادلهفوعذا، ويذأ  : السنن األربعة -2

 :س لت يل
 . داودسهن أيب  .ٔ
 .سهن الرتك ي .ٕ
 .سهن الهس ئأ .ٖ
 .سهن ابن ك جى .ٗ

، ولذذد يف سجسذذت ن واسطم أبططي داود ىططو سططليمان بططن األشططعث بططن إسطحاق األزدي السجسططتاني
 .يذ عن أالث وسصعني سهإ٘ٚيذ، وتويف يف الصصهة يف ع م  ٕٕٓسها 
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إىل  سذصاالهسذوي، ن: و قذ ل نسطائي،واسم النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بطن علطي ال
 .يذ عن مث ن ومث نني سهآٖٖيذ وتويف سها ٕ٘ٔنسأ بلدة كلهور خبهاس ن، ولد سها 

يذذ، وتذويف ٜٕٓولذد يف تهكذ  سذها  واسم الترمذي محمد بن عيسى بن سطورة السطلمي الترمطذي،
 . يذ عن سصعني ع ك ٜٕٚيف تهك  سها 

 الربعطي مطومىم القزوينطي، واسم ابن ماجو أبطو عبطد اهلل محمطد بطن يزيطد بطن عبطد اهلل ابطن ماجطة
 .يذ عن أربع وستني سها ٖٕٚيذ، وتويف سها ٜٕٓولد يف قزو ن سها 

ويأ الكتب الا تعتين جبمع كهو  ت الص  با، بدون التقيد بص ا احلد    :كتب المسانيد  -ٖ
 .وكونوعى ال ي اشتم  عليى احلد  

 .هص  رنى اهلل تع ىلويأ سث ة، كن أشههي  وأعظمه  نضع  كسهد األك م أند ابن ح
ويذذأ كهتصذذا علذذى أبذذواب الضقذذى، وتلذذتم  علذذى اوح د ذذ  ادلهفوعذذا وادلوقوفذذا : كتططب الموططط ت-4

 .األك م ك لد بن أنس أبو عصد اهلل رنى اهلل تع ىل «موطأ»وادلق وعا، وأشههي  
ويذذذذذأ الكتذذذذب ادلهتصذذذذذا علذذذذذى كسذذذذ نيد الصذذذذذ  با أو اللذذذذيوخ، وغ لصذذذذذ  تهاعذذذذذى : كتططططب المعطططططاجم  -5
المعجطططم »: هذذذ حهوف ادلعجذذذم، وكذذذن أشذذذههي  ادلعذذذ جم الثالأذذذا لل ذذذرباي سذذذليم ن بذذذن أنذذذد ويذذذأفي

 .«المعجم الصغير»و «المعجم األوسط»و «الكبير
 : إال أنى وقع فيه  التس ي  كههم، وكن أشههي  :كتب اشترط أصحابها الصحة  -6

 .ص ي  ابن خزشنا .ٔ
 .وص ي  ابن حص ن .ٕ
تدرك فيهذ  كذ  فذ ت صذ حب ستذ ب آخذه علذى شذهطى، وكذن ويأ الا  س: كتب المستدركات  -7

لإلكذذذذذ م احلذذذذذ سم أيب عصذذذذذد اهلل  مذذذذذد بذذذذذن عصذذذذذد اهلل  «ادلسذذذذذتدرك علذذذذذى الصذذذذذ ي ني»أشذذذذذههي  ستذذذذذ ب 
 .الهيس بوري، وقد وقع التس ي  الكث  كهى يف ست بى

 .هذا آخز ما أردنا كتابته يف املقدمات واملبادئ، واهلل أعلم وباهلل التوفيق
 


