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 عموم الحديث )شريعة(في مادة  محاضرات

 4ص التمهيد
 :    أهمية السنة النبوية: أوًلا
القةرنن الرةريمو ومةن ناحيةة أفةرا يةا المرتبةة  مة ى األولة السنة تعتبر من ناحيةة يةا المرتبةةس( *** 
 . وضح ذلك يا ضوء دراستك.الرريم بعد القرنن الثانية
 ريم من حيث: م  القرنن الرى األول يا المرتبةتعتبر 

 : )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوٰى، ِإْن ُىَو ِإَّلا َوْحٌي ُيوَحٰى(. سورة النجمقال  رالقرننو أ. أّنها وحا من اهلل 
ةةة رةةالقرنن تذا ثبةةت وردهةةا  ةةن النبةةا  ة  واإليمددان بسددنتو:  بإتبدداع النبددي  فقددد أمرنددا ا  و ب. أّنهةةا حَّ

 (. سورة الحشر. َواتاُقوا الماوَ  ۚ  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا : )َوَما آَتاُكُم الرا فقال 
 بعد القرنن الرريم من حيث:  لمرتبة الثانيةا * وتعتبر

 فالقرآن الكريم مقطوع بثبوتو كمو جممة وتفصيًًل، أما السنة فمنيا ما ىو ثابت ومنيا ما لم ثبت. أ. الثبوت:
 نة بينت القرآن الكريم وشرحتو، بل أتت بأحكاٍم غير موجودة فيو.فالس ب. البيان:

ُسوَل َلَعماُكْم ُتْرَحُموَن( آل عمران. ج. ما دلت  ليه األدلة:  كقول ا  تعالى: )َوَأِطيُعوا الماَو َوالرا
 أَّل إني أوتيت الكتاب ومثمو معو(... الحديث.(في حديث أبي داود والترمذي:  وقول النبي 

: "ِبَم َتْحُكُم؟"، َقاَل: ِبِكَتاِب الماِو. َقاَل: "َفِإْن َلْم َتِجْد؟"، َقاَل: ِبُسناِة َرُسوِل لُمَعاٍذ بن جبل  قول النبي كَ 
 الماِو. َقاَل: "َفِإْن َلْم َتِجْد؟"، َقاَل: أجتيد رأيي"... الحديث. 

  ا: ةهود الصحابة ثانيا :دياع( -بعد تطبيق تبليغ -)حفظ   نحو السنة النبوية 
  * رابعاا: )القرن الثالث الهةري(

 وأرثر العصور  لماءا ورتباا. نضةت العلوم واستقر اًلصطالح.حيث  العصر الذهبا لتدوين السنة
المشدديور بمقدمددة ) "معرفددة أنددواع عمددوم الحددديث" واسددمو الصددمي كمددا سددماه المؤلدد : ،عمددوم الحددديث -

 ه(.346ابن الصًلح(، لإلمام ابن الصًلح )

ىدو اختصدار لكتداب  ه(.373وكتاب "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير"، لإلمدام الندووي ) -
 مقدمة َّلبن الصًلح

 شددددرح لكتدددداب التقريددددب والتيسددددير ه(.199تدددددريب الددددراوي شددددرح تقريددددب النددددوواي لمحددددافظ السدددديوطي ) -
 لمنووي.
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 تقسيمات الحديث
 *** 31ول أو الرد ص*** أوالً: أقسام احلديث من حيث القب

 القسم األول: الحديث المقبول               
 44ص أوًلا: الصحيح:

 *** 44*** شروط الحديث الصحيح والمحترزات منها ص
   . اتصال الّسند:4
واتةه يةا رةّل حلقةة مةن حلقةات امسةناد مسةلماا بال ةاا  ةا الا  .  دالة الّرواة:2 ها أن يرةون رةّل راوم مةن رَّ

وَءة. سليماا من  أسباب الفسق وَفَوارم المَّرَّ
 والمجيدولحديث الكافر والّصّبي والمجنون والفاسق ومخروم الُمُروءة، ومن ُعر  بالضدع ، * المحترزات: 

 إلى قسمين: أ. مجيول العين: لم تعر  عينو وعدالتو. المجيول وينقسم
 عدالتو. ب. مجيول الحال: عرفت عينو ولم ُتعر                              

الذي يظير من خًلل ارتكداب الكبدا،ر، أو اَّلسدتخفا     ِرقة الدين وضع  الخو  من ا * )الفسق(: 
ل قبل أن تعقبيما توبة ُتعمم وتتضح.  في الصغا،ر من غير جيل أو تأوُّ

وَءة(:  ةةةرَّ ، ىدددي آداب َنْفسدددياة، تحمدددل مراعاتيدددا عمدددى الوقدددو  عندددد محاسدددن الخدددًلق وجميدددل العدددادات* )المَّ
  .ر عُ ًل  البمدان والشخاص كاختًل  الوترجع معرفتيا إلى الُعُر ، وتختم  باخت

وَءة(:أو تعريدد  آخددر - ىددي فعددل مددا ىددو مددن صددفات أىددل العقددل الددراجح، ومددن سددمات أىددل الخيدددر  )المَّةةرَّ
 بحسب ُعر  البمد والزمن.

وَءة(:  عًلمات أىل الفسق والسفو.ما يكون بحسب العر  )البمدّي والزمني( عًلمًة من  * )فوارم المَّرَّ
 الحكمة من اشتراط المروءة: لمتأكد من سًلمة العقل والدين. -
ث مةن حفظةهو ضةابطاا هو أن يرةون الةراوي متيقظةاا  يةر  ايةلو حايظةاا لحديثةه تن حةدّ   . ضبط الرواة:3

يحيل هةذ  األلفةاظ لرتابه من التبديل والت يير تن حدث من رتابهو  الماا بمعانا ألفاظ الحديث و ارياا بما 
    ن معانيها.

 أو تعريف نفر: نقل المروي رما تلقا  الراوي. -
 *** 45*** أ سام الحديث الصحيح ص

ىددو الحددديث الددذي اكتددب الصددحة مددن طريددق أو طددرق أخددرى،،، الحددديث الحسددن لذاتددو . الصةةحيح ل يةةر : 2
 الذي تقوى بيذه الطريق أو الطُّرق.

 لها تعريفات مفتلفة أسهلها وأيسرها:  38: صاهدالطرق: المتابعات والشو  -
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 ورود الحديث من طريق راوم نفر م  اًلتحاد يا الصحابا.أ. المتابعة: 
 ب. الشاهد: ورود الحديث من طريق صحابا نفر.

 *** 46ص األسانيد ح  أصَ *** 
  يمكن تخصيص أصح السانيد بالنسبة لشخص معين أو بمد مخصوص. أنو  * الراةح:

 *** 48*** مظان الحديث الصحيح ص
 أصح الكتب بعد القرآن، وتمقاىما الناس بالقبول.. صحيحا البفاري ومسلم: 4
كتدداب حددديثي يخددرج فيددو مصددنفو المسددتخرج:  (:27صانظةةر تعريفهةةا ). المسةةتفرةات  لةةى الصةةحيحين 2

مسدمم بأسدانيد لنفسدو بشدرط إن يجتمدع معدو مدع شديخو أو شدي  كتاب حدديثي آخدر ككتداب البخداري و أحاديث 
    شيخو.

ن خزيمدة، مثدل صدحيح ابدن حبدان وابد . رتب الحديث التا التةزم أصةحابها ييهةا ةمة  الحةديث الصةحيح:3
 (:427صانظر تعريف المستدررات )والسنن الصحاح لسعيد بن السكن، والمستدرك لمحاكم النيسابوري. 

جمع فيدو مؤلفدو الحاديدث التدي اسدتدركيا عمدى كتداب آخدر مدن ُكتدب الحدديث ممدا ي المستدرك: كتاب حديثي
 فاتو عمى شرطو.

لمفا،دددة وغيددر مطمددوب )  الحددديث أم لددم يددنص عمييددا، ومنيددا سددواء فييددا نددص عمددى. بقيةةة رتةةب الحةةديث: 4
 (426ص لًلمتحان

 أغمب أبواب الدين وتركز عمى الحكام. أ. السنن: كتب حديثية مرتبة عمى البواب تشمل 
 ب. المسانيد: كتب حديثية مرتبة عمى أسماء الصحابة تشمل الصحيح والحسن والضعي .

 ج. المشيخات )المعاجم(: كتب حديثية مرتبة عمى أسماء شيوخ المصن  والغالب عمى حرو  اليجاء.
 واحد، أو في موضوع واحد.د. الجزاء: كتب حديثية جمع فييا الحاديث المروية عن رجل 

 : كتب حديثية مرتبة عمى البواب تشمل أحاديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعة.المصنفات ه.
 الزوا،د: كتب جمع فييا مصنفوىا الحاديث الزا،دة في بعض كتب الحديث عمى أحاديث كتب أخرى. .و
 .وغيرىا 

 *** 49*** الرالم  لى صحيحا البفاري ومسلم ص
 يح البفاري:* أوًلا: صح

 وسنن وأيامو.  الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول ا  اسمو:  -
 * ثانياا: صحيح مسلم:

 المسند الصحيح. اسمو: -
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 م  رون اممةام مسةلم تتلمةذ  لةى اممةام البفةاري وًلزمةه واسةتفاد منةه لةم يةرو  نةه يةا (* س فارةا

 :ألمرين لماا رحمه اهلل يعل ذلكصحيحه شيئاا ويبدو واهلل تعالى أ لم أن مس

شديوخو فمدو روى عندو مدا  شدارك البخداري فدي كثيدر مدن الرغبدة فدي عمدو اإلسدناد وذلدك أن مسدمماً  األول: -
روى مباشدرة عدن  اإلسدناد وقربدو مدن رسدول ا   رواه عنيم لطال السند بزيادة راو لكناو رغبة مندو فدي عمدو  

 .الحاديث التي رواىا البخاري عنيمىؤَّلء الشيوخ تمك 
 اإلمام مسمم لقي اإلمام البخاري في آخر حياتو وكان قد انتيى من تألي  الصحيح. الثانا: -
مدزج الحاديدث سداءه مدا حصدل  فاإلمام مسدمم جيد متكامل مع اإلمام البخاري، اإلمام مسمم جيد الثالث: -

التمييز بينيما، فوجو عنايتدو فدي تجريدد الصدحيح مدن غيدره كمدا أوضدح  الضعيفة بالحاديث الصحيحة وعدم
مجموعدة مدن ىدذه وندة جمدع ام البخداري مؤ اإلمد كفداهوقدد  ،كمدا فعدل اإلمدام البخداري ذلك فدي مقدمدة صدحيحو

 تعالى أعمم.وا                                 .احتياط وزيادة التثبتقد جمعيا مع شدة  الحاديث، لناو
 *** 25*** الرالم  لى مستدرك الحارم وصحيحا ابن حبان وابن فزيمة ص

 مهمة: مصطلحات *
ويحتداج إلدى  ما ران صحيحاا  ند ؛ ولرن ييه بعض الشاء ولةه  لةةو اإلدناد" عند الحاكم: . "صحيح1

 ابن الصًلح والنووي. عند بحث وتحرٍّ لمحكم عميو بما يناسب، ولكنو حديث حسن
مدا تتدوفر فيدو الشدروط الثًلثدة: اتصدال السدند والعدالدة والضدبط، أي يمكدن غيره مدن المحددثين: أما عند  -  

 ذه الشروط وَّل يصح الحديث فيكون فيو شذوذ أو عمة. تتوفر ى
 أ. لم يرد فيو جرح وتعديل. الثقة  ند ابن حبان. . 2

 ب. شيوخو وتًلميذه ثقات.                                   
 ج. لم يأت بمناكير تخال  الثقات.                         

                                     .ضبطالعدالة وال من توفرت فيو صفتيأما عند غيره من المحدثين: 
 *** 27*** الرتب المََّفّرةة  لى الصحيحين )المستفرةات( ص

 * فوائد المدتخرجات:
سدواء ، وبين من يعمو إليدو اإلسدناد  (ن  صّ )المُ قمة عدد حمقات اإلسناد بين ُمخِرج الحديث  .  لو امسناد:4

كمددا  أو التددابعي كمددا فددي الموقددو  أو الصددحابي كمددا فددي المرفددوع  لنبدديسددناد ىددو اكددان الددذي يعمددو إليددو اإل
 .في المقطوع

 فيقال: حدثنا فًلن أو رجل. ىو الراوي الذي لم يذكر اسمو في السند :المبهم . بيان6
 فيقال: حدثنا محمد أو عبد ا . زىو الراوي الذي ذكر اسمو في السند ولكن لم يَميا  :المهملبيان . 7
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 القسم األول: الحديث المقبول               
 29ثانياا: الحديث الحسن ص

 *** 29*** تعريف الحسن ل ة واصطالحاا ص
 الصحيح:الحديث تعريف الحسن و  الحديثتعريف  الفرق بين 

 صدوق، َّل بأس بو، ليس بو بأس. يعنا:الذي فف ضبطه  العدل هو أن راوي الحديث الحسن . أ
 الثقة. .راوي الحديث الصحيح هو العدل الضابط يعناما أ

أو  تما أن يرةون يةا حلقةة واحةدة أو أرثةر مةن حلقةة يا الحديث الحسن العدل الذي فف ضبطه . ب
 رل الحلقات. 

 يةب أن يرون يا رل حلقات امسناد "من أول السند تلى منتها ". العدل الضابط "الثقة"أما 
 *** 34ص )لذاته( الحديث الحسن*** أ لى سلسلة يا 

 األسانيد الحسنة رثيرة وأ الها: 
 .عن النبي  (وىو جد بيز )معاوية بن َحْيدة الُقَشْيري. ما رواه َبْيز بن حكيم عن أبيو عن جده 9
 .عن النبي  (وىو شعيب )عبد ا  بن عمرو بن العاص. ما رواه عمرو بن ُشَعيب عن أبيو عن جده 2

 


