


أوالً : تقسيمات الحديث: 
تقسيم الحديث من حيث القبول والردّ : 

الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اّتصل إسناده من أوّله إلى منتهاه، بنقل العدل  .١
الضابط عن مثله من غير شذوذ وال عّلة، وهو مقبول. 

الحديث الحسن: هو ما اّتصل إسناده بنقل العدل الذي خّف ضبطه من غير شذوذ وال  .٢
. عّلة، وهو مقبول

 الحديث الضعيف: الحديث الذي لم يجمع صفات الحديث الحسن، وهو مردود. .٣
 تقسيم الحديث من حيث االنقطاع في السند:

الحديث المنقطع: ما سقط من داخل إسناده راٍو أو أكثر قبل الصحابي ليس على  .١
التوالي. 

الحديث المعضل: ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي.  .٢
الحديث المعّلق: ما حذف من بداية إسناده راٍو أو أكثر على التوالي، وقد يحذف جميع  .٣

اإلسناد. 
 مباشرة. الحديث المرسل: ـ عند المحّدثين: ما رواه التّابعي عن النبّي  .٤

      عند الفقهاء: الحديث الذي سقط من سنده الصحابي.
حكم الحديث المرسل: 

المحّدثون: قالوا ضعيف؛ النقطاع السند من أي مكان في السلسلة.  .١
جمهور الفقهاء (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) قالوا بأنه: صحيح، ولكن بشرط أب يكون  .٢

المرِسل ثقة. 
الشافعي: قالوا: صحيح، ولكن بخمسة شروط، وهي:  .٣

أن يكون المرِسل من كبار التابعين.  -أ
أن ُيروى موصوال أو ُمرسال من طريق آخر.  -ب
أن يوافق قول صحابي أو أكثر.  -ت
 أن يفتي به كبار األئمة. -ث

 أّال يخالف قول الحّفاظ. -ج

 
 
 
 



 تقسيم الحديث من حيث المنسوب إليه:

 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء أكان الحديث المرفوع: ما أضيف إلى الّنبي  .١
السند للّنبّي مّتصال أو منقطعا. 

الحديث الموقوف: ما أضيف إلى الصحابّي من قول أو فعل، سواء أكان إسناده متصال  .٢
أو ال. 

 الحديث المقطوع: ما أضيف إلى التّابعي من قول أو فعل. .٣

 


سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني. 
للصنعاني.  سبل السالم 
للمغربي.  البدر التمام 
البن حجر العسقالني.  بلوغ المرام 

 
 بعض عبارات الصنعاني في كتابه:

المصّنف: ابن حجر العسقالني 
الشارح: المغربي. 

قال في الشرح: أي قال ابن حجر في شرح صحيح البخاري. 
  قلت في الشرح: أي الصنعاني في شرح العمدة.

 


 اإلمام أحمد بن حنبل. .١

 اإلمام البخاري. .٢

 اإلمام مسلم. .٣

 أبو داود. .٤

 الترمذي. .٥

 النَّسائي. .٦

 ابن ماجه. .٧

 
 



 
 اإلمام البخاري. .١

 اإلمام مسلم. .٢

 أبو داود. .٣

 الترمذي. .٤

 النَّسائي. .٥

 ابن ماجه. .٦



 اإلمام أحمد. .١

 أبو داود. .٢

 الترمذي. .٣

 النَّسائي. .٤

 ابن ماجه. .٥



هم أصحاب السنن األربعة، وهم بالترتيب: 
 أبو داود. .١

 الترمذي. .٢

 النَّسائي. .٣

 ابن ماجه. .٤



هم أصحاب السنن األربعة ما عدا ابن ماجه؛ وعليه فالثالثة هم: 
 أبو داود. .١

 الترمذي. .٢

 النَّسائي. .٣
 
 

ـ تّم بحمد اهللا وبعونه ـ 
مدّرسة المساق: أ. إيمان محمد بركة 

 


