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2  نشأة وتطور علم مصطلح احلديث
 

 مقدمــــة

مات أو ،احلّد هلل افذي رشح صدور أهؾ اإلشالم فِسْة ؾإَادت ٓتباظٓا وارتاحت فسامظٓا

ٓ إفف إوأصٓد أن ٓ  ،ٍٕقس أهؾ افىٌٔان بافبدظة بًد أن متادت يف ٕزاظٓا وتٌافت يف ابتداظٓا

ادىِع ظذ ضامئر افَِقب يف حافتل  ،ؾئدة وامتْاظٓابإَٔاد األ افًالُ  ،اهلل وحده ٓ رشيؽ فف

افباضؾ بًد  وأصٓد أن حمّد ظبده ورشقفف افذي إخٍوت بحَف ـِّة ،اؾساؿٓا واجتامظٓا

ما دامت افسامء   ،ارتٍاظٓا واتهِت ب٘رشافف إٔقار اهلدى وطٓرت حجتٓا بًد إَىاظٓا

وظذ آفف وصحبف افذيـ ـرسوا جٔقش ادردة  ،وهذه يف اتساظٓا ،هذه يف شّقها ،واألرض

ول يًاودها بًد  ،وضانوضار واألبة داظٔٓؿ إػ اهلل األوؾتحقا حهقن ؿالظٓا وهجروا يف حم

حقافف حتك أمْت هبؿ افسْـ افؼيٍة مـ أؾًافف وأؿقافف وأوداظٓا وحٍيقا ظذ أتباظٓؿ 

 ..أما بًد ،ضٔاظٓا

 ديث، دجده ٕنٖ ـٌره مـ افًِقم، مر بلالةة أضقار ؾ٘ن افْاطر يف ٕنٖة ظِؿ مهىِح احل

 .وافتُقيـ افىقر األول  ضقر افْنٖة

 .وافْوقج افىقر افلاين  ضقر افتدويـ

 .وآـتامل افىقر افلافث  ضقر آشتَالل

 ويف هذا افبحث شْذـر إن صاء اهلل ٕنٖة ظِؿ مهىِح احلديث، ومروره هبذه األضقار افلالةة.

 دجًِْا مـ ظباده افهادؿغ ادخِهغ.وأشٖل اهلل أن 

 ـتب                                                                                                                                  

 جلْٓلحمّقد ابـ خافد                                                                                                                    

 هـ 61/61/6141                                                                                                                      

 م 16/61/1164ادقاؾؼ                                                                                                                  

                                 
 (.5( يْير  هدي افساري صـ )6)
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 مصطلح احلديث منشأة وتطور عل

 
وتىقر ـبَٔة  ٖظز األزمان دجد إٔف ٕنإن ادتٖمؾ يف ٕنٖة ظِؿ مهىِح احلديث وتىقره 

 مر بلالةة أضقار، وهل ـافتايل ؾَد افًِقم، 

 

 والتكوينالطور األول: طور النشأة
 

فَد ٕقه ادقػ شبحإف وتًاػ يف حمُؿ آياتف وتْزيِف ظـ أشس افرواية، وأهؿ أرـاهنا، أٓ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )   وهق افتلبت مـ صحة األخبار، ؾَال 

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ُٔحَتاَط فف، فئال حيُؿ  يٖمر»رمحف اهلل  قال احلافظ ابن كثر  تًاػ بافتلبت يف خز افٍاشؼ ف

ـاذًبا أو خمىًئا، ؾُٔقن احلاـؿ بَقفف ؿد اؿتٍك وراءه، وؿد هنك -يف ٍٕس األمر-بَقفف ؾُٔقن 

اهلل ظـ اتباع شبٔؾ ادٍسديـ، ومـ هاهْا امتْع ضقائػ مـ افًِامء مـ ؿبقل رواية جمٓقل احلال 

ألٕا إٕام أمرٕا بافتلبت ظْد خز افٍاشؼ، وهذا  ،ؿبِٓا آخرونٓحتامل ؾسَف يف ٍٕس األمر، و

 .«ألٕف جمٓقل احلال ،ٍسؼفٔس بّحَؼ اف

ـِ َةابٍِت ـام أشٍر صبح افسْة افْبقية ظـ ذفؽ، ؾروى اإلمام أبق داود يف شْْف  ـْ َزْيِد ْب  ،َظ

ُت َرُشقَل  ًْ
ِّ قُل   اهللِ َؿاَل َش َُ َ »َي َع  اهللُ ََّٕضر ِّ فُ اْمَرًأ َش ٌَ ِِّ َيُف َحترك ُيَب ٍِ َؾُربر َحاِمِؾ  ،ِمْرا َحِديًلا َؾَح

ُف ِمْْفُ  ََ ـْ ُهَق َأْؾ ٍف إَِػ َم َْ ٔفٍ َوُربر  ،ؾِ َِ ٍَ َْٔس بِ ٍف َف َْ
ـْ »ويف رواية  ، «َحاِمِؾ ؾِ ِرٍغ َأْوَظك ِم َؾُربر ُمَب

 .«َشاِمعٍ 

 .ؾٓذه افْهقص تٍٔد وجقب افتلبت مـ صحة افْهقص افقاردة ظـ افرشقل 

                                 
 (.7/471( يْير  تٍسر ابـ ـلر )6)

 (.141(، وحسْف، وابـ ماجف )1151، وافسمذي )(4111( صحٔح  رواه أبق داود )1)

 (.141وابـ ماجف )(، وؿال  حسـ صحٔح، 1157( صحٔح  رواه افسمذي )4)
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وأمر  هذه افْهقص ؽاية افتىبٔؼ، وامتلِقا ألمر اهلل  وفَد ضبؼ صحابة افرشقل 

، ؾٍل يندد يف افتلبت مـ حديث رشقل اهلل  ، ؾٓا هق ظّر افٍاروق رشقفف 

ٍٔد اخْلُْدِريِّ افهحٔحغ  ًِ ـْ َأِِب َش َْٕهاِر إِْذ َجاَء َأُبق  ،  َظ ـْ جَمَافِِس األَ ُْْت يِف جَمٍِِْس ِم ـُ َؿاَل   

ُف َمْذُظقرٌ  ٕر َٖ ـَ اَل  ،ُمقَشك  ََ َر َةاَلًةا  َؾ َّ ُْٕت َظَذ ُظ َذ ْٖ َذْن يِل  ،اْشَت ْٗ َِْؿ ُي ُت  ،َؾ ًْ اَل  ،َؾَرَج ََ َؽ   َؾ ًَ  ؟َما َمَْ

ُِْت  ُْٕت َةاَلًةا  ُؿ َذ ْٖ َذْن يِل  ،اْشَت ْٗ ْؿ ُي َِ ُت  ،َؾ ًْ ْؿ َةاَلًةا»   َوَؿاَل َرُشقُل اهلِل  ،َؾَرَج ـُ َْٖذَن َأَحُد  ،إَِذا اْشَت

َذْن َففُ  ْٗ َِْؿ ُي ِجعْ  ،َؾ َِْرْ اَل  ،«َؾ ََ َِّْٔةٍ  اهللِوَ   َؾ ِْٔف بَِب َِ ـر َظ َّ ٔ
َِ ـَ افْربِلِّ  ،َفُت ُف ِم ًَ

ِّ ْؿ َأَحٌد َش ُُ اَل  ؟َأِمْْ ََ َؾ

ٍب  ُأَِبي  ًْ ـَ ـُ  ْقمِ  اهللِ وَ   ْب ََ ُر اْف ٌَ َؽ إِٓر َأْص ًَ قُم َم َُ ْقمِ  ،َٓ َي ََ َر اْف ٌَ ُْْت َأْص ُُ فُ  ،َؾ ًَ ُت َم ّْ َُ ُت  ،َؾ َْٖخَزْ َؾ

َر َأنر افْر  َّ  .َذفَِؽ  َؿاَل  بِلر ُظ

ِقِّ »  ويف لػظ ًَ َِامر َأْن َجاَء بِاْف قُل َأَؿْد َوَجْدَت   َؿاَل  ،َوَجُدوهُ  َؾ َُ ْؿ   َؿاَل  ؟َيا َأَبا ُمقَشك َما َت ًَ َٕ

ٍب  ُأَِبر  ًْ ـَ ـَ  قُل َهَذا  َؿاَل  ،َظْدٌل   َؿاَل  ،ْب َُ ِْٔؾ َما َي ٍَ ُت َرُشقَل   َؿاَل  ؟َيا َأَبا افىي ًْ
ِّ قُل   اهللِ َش َُ َي

ـَ اخْلَىراِب  ـر َظَذاًبا َظَذ َأْصَحاِب َرُشقِل  ،َذفَِؽ َيا اْب َٕ ق ُُ ٕر  اهللُِشْبَحاَن   َؿاَل  ، اهللَِؾاَل َت اَم إِ

ْٔئً  ُت َص ًْ
ِّ َْٖحَبْبُت َأْن َأَتَلبرَت  ،اَش  .«َؾ

ر أِلَِِب ُمقَشك   »رمحف اهلل   قال اإلمام الـووي َّ ا َؿْقل ُظ ْٔ »َأمر َِ َِّْٔةَأِؿْؿ َظ َْاُه َرّد  ،«ِف اْفَب ًْ َْٔس َم َِ َؾ

ُْٔث ُهَق َخَز َواِحدَخَز اْفَقاحِ  ـْ َح ْقل َظَذ افْربِّل د ِم ََ ر ُمَساَرَظة افْراس إَِػ اْف َّ ـْ َخاَف ُظ
ُِ ، َوَف

 ًْض ِْٔف َب َِ ل َظ قر ََ اِذبَِغ َأْو ادَحترك َيَت َُ َِ ادْبَتِدِظَغ َأْو اْف ْؾ َْاؾِ َُ ْ َي َْٕحقهْؿ َما َل ـْ َغ َو ّؾ َم ـُ ، َوَأنر 

ا َحِديًلا َظَذ افْربِّل  َٓ ٔرة ُوِضَع ؾِٔ ْت َفُف َؿِو ًَ َٓ َوَؿ ـْ َؽْر َأِِب ُمقَشك  َراَد َشّد اْفَباب َخْقًؾا ِم َٖ ، َؾ

ا يِف ِرَواَية َأِِب  ًُّ ـْ افْربِّل ُمقَشكَص ث َظ ـّ بِِف َأْن حُيَدِّ ـْ َأْن ُيَي ر َأَجؾ ِم َّ ُف ِظْْد ُظ ٕر ْؾ   ، َؾِ٘ َُ ، َما َلْ َي

فِ َبْؾ أَ  َِ ْتفُ َراَد َزْجر َؽْره بَِىِري ٌَ َِ ٔرة َأْو َب ِو ََ ـْ ُدون َأِِب ُمقَشك إَِذا َرَأى َهِذِه اْف ِْبف ، َؾِ٘نر َم اَن يِف َؿ ـَ ، َو

ٔرة َأِِب ُمقَشك، َأْو َأَراَد َوْضع َحِديث َخاَف مِ َمَرض ـْ َوْضع احْلَ ـْ ِمْلؾ َؿِو ِديث ، َؾاْمَتََْع ِم

َِغادوَ  ْرِ َي ٌَ َواَية بِ  . «َساَرَظة إَِػ افرِّ

                                 
 (.1654(، ومسِؿ )1115( متٍؼ ظِٔف  رواه افبخاري )6)

 (.4/6161( يْير  صحٔح مسِؿ )1)

 (.61/646( يْير  ادْٓاج رشح صحٔح مسِؿ فِْقوي )4)
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ـَ يف مَدمة ـتاب افهحٔح وروى اإلمام مسؾم ـِ ِشِري ـِ اْب ـِ   َؿاَل  ،َظ َُٖفقَن َظ ُٕقا َيْس ق ُُ َلْ َي

ْتَْةُ  ،اإِلْشَْادِ  ٍِ ِت اْف ًَ َِامر َوَؿ ؿْ »  َؿاُفقا ،َؾ ُُ قا َفَْا ِرَجاَف ّي ْرةِ  ،َش َُْْٔيُر إَِػ َأْهِؾ افسي ؿْ  ،َؾ ُٓ َخُذ َحِديُل ْٗ ُٔ  ،َؾ

ؿْ  ،َوُيَْْيُر إَِػ َأْهِؾ اْفبَِدعِ  ُٓ َخُذ َحِديُل ْٗ  .«َؾاَل ُي

ؾيٓر تبًا فذفؽ ظِؿ اجلرح وافتًديؾ افذي يَقم ظذ افتلبت مـ صحة افَقل ادْسقب 

ِقم بًدما اشتَرت ، ةؿ تتىقر األمر صٔئا ؾنٔئا حتك شجِت هذه افًفِرشقل 

 ، ـام شٖٔيت يف األضقار افتافٔة.ادهىِحات

*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.6/61( يْير  صحٔح مسِؿ )6)
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 والنضوجالطور الثاني: طور التدوين

 

مهىِح ول مـ دون ظِؿ أهـ  111شْة ، ادتقىف الشافعي حمؿد بن إدريساإلمام يًد 

يف تلبٔت خز صحة احلديث، واحلجة ، ؾتُِؿ ظـ رشوط احلديث، يف ـتاب افرشافة

، ، وافرواية بادًْك، ورشوط احلٍظ يف افراوي، وآحساز مـ ؽِط افرواةافقاحد

، واحلديث ادَْىع وادرشؾ، وهؾ تَقم بف س إذا رصح بافتحديثوؿبقل حديث اددفِّ 

 .، ومراشٔؾ ـبار وصٌار افتابًغحجة

، هـ  166شْة ، ادتقىف بن الزبر احلؿقدي عبد اهللةؿ جاء مـ بًده صٔخ اإلمام افبخاري 

ن ذفؽ ٓ أوـان افٌافب ظذ روايتف افهحة  ،مـ رجع ظـ حديث ؽِط ؾٔفؾتُِؿ ظـ 

ؾحدث بف ول يزد ول يَْص  ،مـ اؿتك ظذ ما يف ـتابف، ورد حديث أهؾ افٌٍِةو ،يَّضه

، فٍظ ادحدث ظذ افَراءة ظِٔفافرواية ظّـ ـان خيتار افسامع مـ و ،مْف ما يٌر مًْاه

                                 
 .صاـر، ضبًة دار افًَٔدة، حتَٔؼ  افًالمة أمحد حمّد (6116 - 669،  141يْير  افرشافة فإلمام افناؾًل )( 6)

 (.6119-6111،  6111،  6116يْير  افسابؼ ) (1)

 (.6111- 6141،  6165 – 6164،  6116،  757،  711يْير  افسابؼ ) (4)

 (.6145،  6119يْير  افسابؼ ) (1)

 (.6419،  6111يْير  افسابؼ )( 5)

 (.6419- 6177يْير  افسابؼ ) (1)

 أِب ظبد اهلل افسقرؿل ، و إبراهٔؿ محدي اددين، ضبًة ، حتَٔؼ(615صـ ) افٍُاية يف ظِؿ افرواية فِخىٔب افبٌدادي يْير ( 7)

 .ادديْة ادْقرة -ادُتبة افًِّٔة 

 (.615يْير  افسابؼ صـ )( 9)

 (.619يْير  افسابؼ صـ ) (6)

 (.677يْير  افسابؼ صـ ) (61)

 (.141يْير  افسابؼ صـ ) (66)
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 .حدةْا صٔخ فْا  وؿقفف ،حدةت ظـ ؾالن  ؿقل افراويو

هـ ،  116شْة ، ادتقىف صاحب افهحٔح اإلمام مسؾم بن احلجاج الـقسابوريةؿ تبًٓام 

وجقب افرواية  ؾَٔد يف مَدمة افهحٔح مجِة مـ مهىِحات ظِؿ مهىِح احلديث، مْٓا 

، وافْٓل ظـ احلديث بُؾ ما ، وافتحذير مـ افُذب ظذ شقل اهلل ظـ افلَات

، وصحة آحتجاج باحلديث ، ومًايب رواة احلديث، وافوًٍاء وافُذابغشّع

 .ادًًْـ

، ادتقىف صاحب افسْـ اني ت  س  ج  الس  ث سؾقامن بن األشعاإلمام أبو داود ةؿ جاء مـ بًدهؿ 

مجِة مـ مهىِحات  ٓاؿٔد ؾٔ، وإػ أهؾ مُة يف وصػ شْْف تفرشافؾٖفػ هـ ، 175شْة 

احلديث و ،وآحتجاج بادرشؾ ،اختهار احلديث ظِؿ مهىِح احلديث، مْٓا 

 وحُؿ ادراشٔؾ، ادُْر

رة الرتمذياإلمام حمؿد بن عقسى بن سةؿ تبًٓؿ  هـ ، 161شْة ، ادتقىف صاحب افسْـ و 

 مجِة مـ مهىِحات ظِؿ مهىِح احلديث، مْٓا  ، وؿٔد ؾٔف«افهٌرافًِؾ »ـتاب  ؾٖفػ

                                 
 (.471يْير  افسابؼ صـ ) (6)

 .افٍارياِب، ضبًة دار ؿرضبةحمّد ، حتَٔؼ أِب ؿتٔبة ٕير (5-1يْير  صحٔح مسِؿ صـ )( 1)

 (.5يْير  افسابؼ صـ )( 4)

 (.1-5يْير  افسابؼ صـ ) (1)

 (.6-1يْير  افسابؼ صـ ) (5)

 (.69-6يْير  افسابؼ صـ ) (1)

 (.11-69يْير  افسابؼ صـ ) (7)

ادُتب ضبًة حتَٔؼ افدـتقر  حمّد بـ فىٍل افهباغ، (، 15صـ ) أِب داود إػ أهؾ مُة يف وصػ شْْف ( يْير  رشافة9)

 .اإلشالمل

 (.15( يْير  افسابؼ صـ )6)

 (.15يْير  افسابؼ صـ ) (61)

 (.41يْير  افسابؼ صـ )( 66)

 



9  نشأة وتطور علم مصطلح احلديث
 

، وافرواية بادًْك ،افتؤًػ مـ جٓة احلٍظ، وجقاز احلُؿ ظذ افرجال واألشإٔد

احلديث ، واإلجازة، ووافٍرق بغ أخزٕا وحدةْا ،وادْاوفة، لاوافَراءة ظذ افً

 .، وؽرابة اإلشْادادرشؾ

ضّْف افُالم ظذ ظِؾ األحاديث مما شٖل ظْف ، «افًِؾ افُبر»ـام صْػ رمحف اهلل ـتاب 

صٔخف حمّد بـ إشامظٔؾ افبخاري، وأبا زرظة افرازي، وظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ افدارمل، 

 .، وبًوف ألِب زرظة وافدارمل، ويشء مـ أؿقافف هقوأـلره فِبخاري

رشافة يف  ؾٖفػ،  هـ 416شْة ، ادتقىف بن حمؿد الطحاوياإلمام أبو جعػر أمحد ةؿ تبًٓؿ 

  افٍرق بغ احلديث واخلز، واحلديث ادًًْـ واحلديث ادٕٗئـ.

 هـ ،  451شْة ، ادتقىف يي ست  حمؿد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التؿقؿي الب   اإلمامةؿ تبًٓؿ 

مًرؾة ، وؿٔد يف مَدمتف مجِة مـ مباحث ظِؿ مهىِح احلديث، مْٓا  «افلَات»ـتاب  ؾٖفػ

                                    .وافلَات افوًٍاءوجقب مًرؾة و، أحقال افرواة

، ظؼيـ ٕقظا مـ إٔقاع اجلرح، ؾَٔد يف مَدمتف «ادجروحغ»ـام صْػ رمحف اهلل ـتاب 

                                 
 –دار إحٔاء افساث افًرِب وآخريـ، ضبًةحتَٔؼ افًالمة أمحد حمّد صاـر (، 714-5/746) شْـ اإلمام افسمذي ( يْير  6)

 بروت.

 (.115-5/711)صـ  ( يْير  افسابؼ1)

 (.717-5/711( يْير  افسابؼ صـ )4)

 (.5/756( يْير  افسابؼ صـ )1)

 (.5/751( يْير  افسابؼ صـ )5)

 (.5/751( يْير  افسابؼ صـ )1)

 (.754-5/751( يْير  افسابؼ صـ )7)

 (.755-5/751( يْير  افسابؼ صـ )9)

 (.5/756( يْير  افسابؼ صـ )6)

   دار افٍُر.حتَٔؼ   افسٔد رشف افديـ أمحد، ضبًة(،6/9( يْير  افلَات فإلمام ابـ حبان )61)

 (.6/9( يْير  افسابؼ )66)

 حمّقد ابراهٔؿ زايد.حتَٔؼ  (،96-6/11( يْير  ادجروحغ فإلمام ابـ حبان )61)

 



01  نشأة وتطور علم مصطلح احلديث
 

 .ٓ دجقز آحتجاج هبا لافلَات افتْاس مـ أحاديث جأشتة ةؿ ذـر 

أؿسام افسْـ  ؾَٔد ؾٔف، «افهحٔح ظذ افتَاشٔؿ واألٕقاع»ـام صْػ رمحف اهلل ـتاب 

، وحُؿ ، وزيادات افلَات يف األشإٔد وادتقن، وادختِىغ واألخبار افقاردة ظـ افْبل 

 .ورشوط ؿبقل احلديث ظْده افرواية ظـ ادختِىغ واددفسغ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.65-6/61( يْير  افسابؼ )6)

 ، حتَٔؼ صًٔب األرٕٗوط، ضبًة در افرشافة.(651-6/656ْير  صحٔح ابـ حبان )( ي1)

 



00  نشأة وتطور علم مصطلح احلديث
 

 

 واالكتمال الطور الثالث: طور االستقالل
 

ويف افَرن افرابع اهلجري اشتَؾ ظِؿ مهىِح احلديث ـبَٔة افًِقم، وصار ظِام مستَال، 

يالؼايض أبو حمؿد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد ؾُان أول مـ أفػ ؾٔف هق  ز  م  ر  ف  ، الرام 

مـ ، ؾذـر ؾٔف مجِة «ادحدث افٍاصؾ بغ افراوي وافقاظل»، يف ـتاب هـ  411شْة ادتقىف 

، رضة، وادذاـرةاافْازل، وافرواية بادًْك، وادًمهىِحات ظِؿ احلديث، مْٓا  افًايل، و

 .وفُْف ل هيذب ول يرتب

شْة ، ادتقىف اإلمام أبو عبد اهلل حمؿد بن عبد اهلل احلاكم الـقسابوريي ةؿ جاء مـ بًده 

 .، وذـر ؾٔف أؽِب إٔقاع ظِؿ احلديث وتَاشّٔف«ظِقم احلديثمًرؾة »فػ ـتاب ٖؾ ،هـ 115

فػ ـتاب ٖؾهـ ،  141شْة ، ادتقىف فانباحلافظ أبو كعقم أمحد بن عيل األصةؿ جاء 

مًرؾة ظِقم »شتدرك ؾٔف ما ؾات احلاـؿ يف ـتاب ، ا«مًرؾة ظِقم احلديثظذ ادستخرج »

 .، وفُْف ل يستقظب«احلديث

هـ ،  111شْة ، ادتقىف أبو يعذ اخلؾقل بن عبد اهلل بن أمحد اخلؾقيل الؼزويـياحلافظ ةؿ جاء 

 ؽرها.، ومًرؾة افناذ، وافًِةأؿسام احلديث، وؿٔد ؾٔف ظدة مباحث ظـ 

،  هـ 114شْة ، ادتقىف أمحد بن عيل بن ثابت أبو بؽر اخلطقب البغدادياحلافظ جاء ةؿ 

اجلامع »، ويف آداب افرواية ـتاب «افٍُاية يف ظِؿ افرواية»يف ظِؿ افرواية ـتاب  ؾٖفػ

ٌـّ مـ ؾْقن احلديث إٓ وؿد صْػ ؾٔف ـتاًبا مٍرًدا، ، «ألخالق افراوي وآداب افسامع وؿؾر ؾ

ـؾ مـ إٔهػ َظَِِؿ أن ادحدةغ بًد اخلىٔب ظٔال »ىة  َْ ؾُان ـام ؿال احلاؾظ أبق بُر ابـ ُٕ 

 .«ـتبفظذ 

                                 
 (.49( يْير  ٕزهة افْير فِحاؾظ ابـ حجر صـ )6)

 (.49صـ ) افسابؼ( يْير  1)

 (.46صـ ) افسابؼ( يْير  4)

 



01  نشأة وتطور علم مصطلح احلديث
 

فػ ـتابا يف ٖ، ؾ هـ 517شْة ، ادتقىف احلافظ أبو الػضل حمؿد بن صاهر ادؼددةؿ جاء 

 .افًِق وافْزول

بالؼايضةؿ جاء   ُ ، «اإلداع»ـتاب  ؾٖفػهـ ،  511شْة  ّ، ادتقىف ي عقا  بن موسى القح

 .ذـر ؾٔف ما يتًِؼ بٍُٔٔة افتحّؾ واألداء 

يي ةؿ جاء 
ـتاب  ؾٖفػهـ ،  591شْة ، ادتقىف احلافظ أبو حػص عؿر بن عبد ادجقد اد ق اك ج 

 .«ما ٓ يسع ادحدث جِٓف»

ز  ةؿ جاء   ر  ف  يي احلافظ أبو عؿرو عثامن بن عبد الرمحن الش  ر   ؾٖفػ،  هـ 114، ادتقىف شْة و 

ُف، وأماله صٔئًا بًد يشء؛ ، «ظِقم احلديث»ـتاب  َٕ ب ُؾُْق ؾِٓذا ل حَيُْهؾ ترتُٔبُف ظذ افقضع ؾٓذر

ؿة، ؾجّع َصتاَت مَاِصدها، وَضؿر إفٔٓا مـ ؽرها  ادتْاشب، واظتْك بتهإٔػ اخلىٔب ادٍرر

ػ افْاُس ظِٔف، وشاروا بسره،  َُ َُٕخَب ؾقائدها، ؾاجتّع يف ـتابف ما تٍرق يف ؽره؛ ؾِٓذا َظ

، ومستدِركٍ  ، ومًاِرٍض فف ومَْتِكٍ  ؾال حُيَْل ـؿ ٕاطٍؿ فف وخُمَْتِكٍ َتِكٍ َْ  .ظِٔف وُم

افتَريب »ـتاب  ؾٖفػهـ ،  171، ادتقىف شْة احلافظ حمي الدين بن ذف الـوويةؿ جاء 

 م.ادتَدِّ « ظِقم احلديث»، اختك ؾٔف ـتاب «وافتٔسر دًرؾة شْـ افبنر افْذير

هـ ،  711، ادتقىف شْة يبن قؾقج بن عبد اهلل البؽجري ادن يمغؾطااحلافظ ةؿ جاء 

 «.اصالح ـتاب ابـ افهالح»ؾاشسك ظذ مَدمة ابـ افهالح يف ـتاب 

ـتاب  ؾٖفػهـ ،  771، ادتقىف شْة أبو الػداء عامد الدين إسامعقل ابن كثراحلافظ ةؿ جاء 

 «.ظِقم احلديث»، اختك ؾٔف ما بسىف ابـ افهالح يف ـتاب «اختهار ظِقم احلديث»

هـ ، ؾتًَب مَدمة  761، ادتقىف شْة حمؿد بن هبادر بن عبد اهلل الزركماحلافظ ةؿ جاء 

 «.ظذ مَدمة ابـ افهالح افُْت»، يف ـتاب ابـ افهالح

ادتقىف شْة ، ْٔلَِ ِْ افبُ  عؿر بن رسالن بن كُر بن صالح الؽـان العسؼالناحلافظ ةؿ جاء 

                                 
 مهىٍك بـ ظبد اهلل ـاتب جِبل افَسىْىْٔل.، تهْٔػ  (1/6111( يْير  ـنػ افيْقن )6)

 (.11-46صـ ) ؿبؾ افسابؼ( يْير  1)
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 «.حماشـ آصىالح»هـ، ؾاشتدرك ظذ مَدمة ابـ افهالح، يف ـتاب  915

 ؾٖفػ،  هـ 911، ادتقىف شْة بن احلسني العراقياحلافظ زين الدين عبد الرحقم ةؿ جاء 

، وزاد «ظِقم احلديث»، ٕيؿ ؾٔٓا ـتاب ابـ افهالح «ٕيؿ افدرر يف ظِؿ األةر»مْيقمة أشامها 

، ويًد أصٓر افتًَٔبات ظذ «افتَٔٔد واإليواح»، ـام رشح مَدمة ابـ افهالح يف ـتاب ظِٔف

 .ـتاب ابـ افهالح

ٕخبة »ـتاب ؾٖفػ هـ ،  951، ادتقىف شْة احلافظ أمحد بن حجر العسؼالنةؿ جاء مـ بًده 

ر يف مهىِح أهؾ األةر َُ ٍِ ، وهق ـتاب خمتك جدا، ذـر ؾٔف إٔقاع ظِؿ احلديث، ةؿ رشحف «اف

ب مَدمة ابـ افهالح يف ـتاب «ٕزهة افْير»يف ـتاب  َر  «.افُْت»، ـام تً

اويةؿ جاء مـ بًده  خ  ـتاب  ؾٖفػهـ ،  611ادتقىف شْة  ،احلافظ حمؿد بن عبد الرمحن الس 

 .افًراؿلاحلاؾظ ، رشح ؾٔف مْيقمة «ؾتح ادٌٔث يف رشح أفٍٔة احلديث»

، ادتقىف شْة احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بؽر السقوصيةؿ جاء مـ بًده 

، رشح ؾٔف ـتاب اإلمام «يوتدريب افراوي يف رشح تَريب افْقا»ـتاب  ؾٖفػ، هـ666

 ادتَدم. افْقوي

هـ ، ؾهْػ مْيقمة أشامها  6191، ادتقىف شْة احلافظ عؿر بن حمؿد البقؼونةؿ جاء 

، وهل ظبارة ظـ أربًة وةالةغ بٔتا، ذـر ؾٔٓا مجِة مـ مهىِحات ظِؿ «ادْيقمة افبَٔقٕٔة»

 احلديث.

هـ ، ؾٖفػ  6661شْة ، ادتقىف اإلمام حمؿد بن عبد الؼادر بن عيل بن يوسف الػادةؿ جاء 

رشح ٕيؿ ٕخبة افٍُر يف ـام  ظبارة اةْغ ومخسغ بٔتا،وهل ، «أفَاب احلديث»مْيقمة أشامها 

 اصىالح احلديث فًؿ ابٔف حمّد افًرِب.

ؾْيؿ ٕخبة افٍُر هـ ،  6161ادتقىف شْة ، العالمة يوسف بن خؾقل كساب الغزيةؿ جاء 

 .ومخسغ بٔتا واحدوهل ظبارة ،«افٍريدة»فِحاؾظ ابـ حجر، وأشامها 

 دؿقاظ»فػ ـتاب ٖهـ ، ؾ 6441، ادتقىف شْة الدين الؼاسؿيالعالمة حمؿد مجال ةؿ جاء 
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 .«افتحديث

يف افًك احلديث أؿؾ مـ افًِقم  ول يُـ ٕهٔب ظِؿ مهىِح احلديث مـ افتٖفٔػ

ؾٖخرجقها فْا يف حِؾ  ظُػ ظذ افُتب ادٗفٍة يف ظِؿ احلديثافًِامء مـ  ّـاألخرى، ؾ

، مًتّديـ ظذ مْاهج افبحث افًِّل ٕهقصٓاؿنٔبة بًد أن حََقها حتََٔا ظِّٔا وضبىقا 

 .زمإْا هذارشحا يْاشب فٌة ومْٓؿ مـ رشحٓا 

ظذ افْاس، ؾٖفٍقا ـتبا تْاشب  ظِؿ مهىِح احلديثومـ افًِامء مـ حاول تٔسر 

  ، ومـ هٗٓء افًِامء ٓؿأؾٓام

 «.افباظث احللٔث رشح اختهار ظِقم احلديث»أفػ ـتاب ، كراأمحد حمؿد شالعالمة 

أفػ افسِسِة افهحٔحة وافؤًٍة، وبث ؾٔٓام مجِة مـ ، كارص الدين األلبانوالعالمة 

 ادهىِحات احلديلٔة.

 «.رشح ظِؾ احلديث»أفػ ـتاب ، والشقخ مُطػى العدوي

 «.رشح افٍٔة افسٔقضل»ـتاب أفػ ، الشقخ حمؿد ابن الشقخ العالمة عيل بن آدم األثقويبو

ورشحٓا، ـام أفػ « فٌة ادحدث»ٕيؿ مْيقمة أشامها ، والشقخ صارق ابن عو  اهلل

 .«اددخؾ إػ ظِؿ احلديث»، و «افديباجة يف ظِؿ احلديث»

 .«تٔسر مهىِح احلديث»، أفػ ـتاب والدكتور حمؿود الطحان

ظرضْا ظْٓا خنٔة اإلضافة، واـتٍْٔا بذـر أصٓرها، أ، ا ذـرٕامم أـلروهْاك مٗفٍات 

 .ما حيب ويرىض ، واهلل ادقؾؼ إػوأماهتا

 

*   *   * 
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 اخلامتة   

 

ؾا، وبًد.  احلّد هلل وـٍك، وصالة ظذ ظباده افذيـ اصىٍك، وآفف ادستُِّغ افؼي

ظز  ضقار افتل مر هبا ظِؿ مهىِح احلديثشتًرضْا يف هذا افبحث ادبارك األؾَد ا

 افزمان، مْذ افْنٖة، إػ أن صار ظِام مستَال ـبَٔة افًِقم.

 خالل افبحث اشتْتجْا ما يع ومـ 

، وبًد افَرن األول، قضع فبْة ظِؿ مهىِح احلديثفيًد افَرن األول اهلجري بداية 

 .بٖضقار ، اـتِّت ؾٔف شائر مباحلف افًئؿوخالل افَرن افلاين مر هذا افًِؿ 

 ، وطٓرت مهىِحاتف ـبَٔة افًِقم.ويف افَرن افلافث بدأ تدويـ هذا افًِؿ يف مٗفٍات

صحقة ، وصٓدت افًَقد األخرة بفطٓرت افُتب اخلاصة افَرن افرابع مْتهػ  ويف

 ،وٕيام ،واختهار ،ادهٍْات رشحا فظِّٔة، وزمخا هائال يف ظِؿ مهىِح احلديث، ؾُلرت ؾٔ

 وتًَٔبا. ،وحتََٔا ،واشتدراـا

مـ حٔث افتلبت  ورأيْا ـٔػ تًامؾ افًِامء واألئّة مع األخبار افقاردة ظـ رشقل اهلل 

ؾِؿ يدظقا رمحٓؿ ، ظئؿ افًْاية بحديث رشقل اهلل وافلبقت، وهذا إن دل ؾٕ٘ام يدل ظذ 

 تْىع متْىع.اهلل تًاػ جمآ فتنُٔؽ صاك، أو 

 فْا ذخرا يقم أن َِٕاه. ؾل أن دجًؾ هذا افًّهذا واهلل أشٖ

*   *   * 

 مت البحث واحلمد هلل

 


