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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية
 

 مقدمة

احلمد هلل الذي خلق اخللق بقدرته ، وأنشأهم على وفق إرادته وحكمته ، 
 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له أشهد أن  وحكم بينهم على وفق علمه وإحاطته ، و 

ه اهلل باهلدى حممدًا عبده ورسوله ، بعث   ن  يف األوىل واآلخرة ، وأشهد أ   احلمد   ه  ل   ،
اً ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، ففتح اهلل به أعينًا عميًا وآذان

 ما شئت وكيف شئت يا أرحم الرامحني .  عليه عدد م  هالل   صماً وقلوبناً غلفاً ، فصل  
 : د  ـــــــع  ـــا ب  ـــــم  أ  

هلذا  ار  د ص  ق  احلنيف و   الشرع   ة اليت ختدم  العلوم الشرعي   ن  علم احلديث م   ن  إ  ف  
ا كان علم احلديث مل ينته فيه العلماء إىل م  العلم قواعد وأصول معروفة ، لكن ل  

ا هذا البحث حتقيق القول يف تعريفه سواء أكان م    ل  ل  خ   ن  م   تعريف حمدد أردت  
هذا العلم ودرجات  مبينًا أركان   ة  الدراي   يتعلق بعلم  م  ا م كان أ   ة  الرواي   ق بعلم  يتعل  

 .السالكني فيه 
  :دمة ومتهيد وثلثة مباحث وخامتةا البحث إىل مقذ  ه   وقد قسمت  

ف كلمات أصول ومصطلح وعلم مبيناً مة فتكلمت فيها عن تعريا املقد  م  أ  
  .ن مس ى كناية هبذه األمساءم  

 .فيه بعلم احلديث ا املبحث األول فعرفت  م  أ  و  
  .ان علم احلديث يف املبحث الثاينن أركوتكلمت ع  
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

 .السالكني يف علم احلديث عن درجات ويف املبحث الثالث حتدثت  
 دره وفهرسة املوضوعات . احتوت على نتائج البحث ومصا اخلامتة وقد ث  

ن فضله الكرمي، إ ن ه بكل  مجيل كفيل، وهو واهلل أسأل التوفيق والرشاد م  
 .واحلمد هلل رب العاملنيحسبنا ونعم  الوكيل، 

                                                                                                                                       

 بو صهيب  أ
ــــــــــم ــــــــــــــر مــــــــــــــع ــــ ـــــــــــــد مــحـــ ـــــــــــر مــــــــــعــ ــــ ـــــــبـــــــــــعـــــ ــــــــل ا دـــ ــــ ـــــــ ــــــــــــرحمــ  نـــ
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 متهيد

، فبذلوا يف هذا العلم جهوداً  اهلل لعلم احلديث علماء  أخلصوا هلل قيض  
ا ال م  ن سقيمها وما يؤخذ به و  ، ملعرفة صحيحها م   عظيمًة خلدمة  سنة  النيب 

ذا العلم ، فنجد منهم م ن مساه "علم يؤخذ ، وقد تنوعت تسميتهم يف تصنيفاهتم هل
" ، احلديث" باإلفراد ، أو "علوم احلديث" باجلمع ، ومنهم م ن مساه "أصول احلديث

وهكذا تعددت األمساء ، وسوف نعرض لبيان  ،"مساه "مصطلح احلديث ن  ومنهم م  
 :  خلل الفوائد اآلتية هذه األمساء من

 ، اإلحاطة بالشيء على ما هو عليه منذ األزل :: العلم املتعلق باهلل هوأوالً  *
 واحد ومتعلقاته خمتلفة . وعلمه 

. : معرفة الشيء والدراية به على ما هو عليه: العلم املتعلق باملخلوق هوثانياً  *
 اْلُمْكَرِمينَ َر ِلي رَبِّي َوَجَعلَِني ِمَن بَِما َغفَ  * يَا لَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  :قال تعاىل

 هذا العلم على مراتب:و  ، [27،  26/  يــس]
وعندئذ  ،معرفة حقيقة الشيء وذاته وجوهره هطلق العلم ويراد بي   املرتبة األوىل:

َوآَخرِيَن ِمن ُدونِِهْم اَل تَ ْعَلُمونَ ُهُم اللّهُ  :ومنه قوله تعايل ،واحد ي إيل مفعول  يتعد  

                                                           
، فتح الكبري املتعال أ.د/ ياسر شحاتة  19، اجلوهر النفيس للشيخ أمحد صقر ص  11راجع لقط الدرر صـ(  1)

 . 63صـ
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ذواهتم يف كوهنم أعداًء لكم أي ال تعلمون حقيقة أمسائهم و  [60األنفال /] يَ ْعَلُمُهمْ 
 وهذه املرتب تتعلق بالعلم باحملسوسات .

ة املكتوبة واملسائل املدونة راد به القضايا العلمي  طلق العلم وي  ي   املرتبة الثانية:
قُْل أَرَأَيْ ُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي َماذَا َخَلُقوا : ومنه قوله تعايل ،املتعلقة به

تَاٍب مِّن قَ ْبِل َهَذا أَْو أَثَارٍَة مِّْن ِمَن اْْلَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت اِئْ تُونِي ِبكِ 
 [.4األحقاف/ ] ِعْلٍم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

" تشمل ضايا املدونة واليت يطلق عليها "علماملسائل والق ن  ن نعلم أ  أ   وجيب  
ة ة خادمة للعلوم الشرعي  . لكن العلوم الكوني  ةة والشرعي  مجيع املسائل والقضايا الكوني  

 .ةالعلوم الشرعي  = فاألصل يف العلوم ،عة هلاوتاب

الـــيت  ةة والنظري ـــراد بـــه ملكـــة االستحضـــار املعرفي ـــالعلـــم وي ـــ طلـــق: ي  املرتبـــة الثالثـــة
 وهي على قسمني :  ،ي كم ل هبا اإلنسان

ة كــــالعلم بكــــل مــــا جيــــب يف حقــــه ســــبحانه وتعــــايل ومــــا جيــــوز ومــــا مسعي ــــ( 1
 . جيوز وما يستحيل يف حقه تعايلوترك ما ال يستحيل وفعل ما جيب يف حقه تعايل

يَ ْرفَ  ِ  اللَّ  هُ  :قــال تعــاىل ،ة كــالعلم بــبعض الكائنــات واملوجــوداتونظريـ ـ( 2
 [.11اجملادلة/] الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَّهُ بَِما تَ ْعَمُلوَن َخبِيرٌ 

راد به ملكة االستحضار للقضايا واملسائل املدونة العلم وي   طلقي   املرتبة الرابعة:
َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَساًل قُْل   :ومنه قوله تعايل ،يف العلم بعد استحصاهلا

لم ه ععند   ن  م  ف   [43الرعد/ ] َكَفي بِاللِّه َشِهيًدا بَ ْيِني َوبَ ي َْنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكتَابِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
7 

 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

ك احلازم علمه هو اإلدرا ألن   ؛يستحضر علمه ليشهد بصحة نبوة نبينا  الكتاب
 .املطابق للواقع عن دليل

يليق  راد به معرفة احلكم علي الشيء ووصفه مباطلق العلم وي  املرتبة اخلامسة: ي  
 :ي إيل مفعولني ومنه قوله تعايليتعد   وحينئذ   ،وذلك بعد معرفة ذاته وحقيقته ،به
 .أي حكمتهم عليهن باإلميان [10املمتحنة /] َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاتٍ  ِإنْ فَ 

  ه   بـ ال  طلق العلم علـى اجلانـب العملـي الـذي ال يـتم اإلميـان إ  املرتبة السادسة: ي  
حممد ] فَاْعَلْم أَنَّهُ اَل إِلََه ِإالَّ اللَّهُ  :قال تعاىل ،كالعقائد والعبادات واملعاملت وحنوها

 .علم    بعد  ال  ه ال يكون إ  " ألن  ن لفظ "العمل" مقلوب ع  فلفظ "العلم [19/

ا م  وأ   ،طلق على اإلدراك الكلي الشامل للشيء بكل جزئياته: العلم ي  أوالً  *
قال "علمت ي   وال، "رفت اهللعقال "ا ي  لذ  و   ،املعرفة فتطلق على اإلدراك اجلزئي للشيء

فاآلية أعطت العلم  [34لقمان / ] َويَ ْعَلُم َما ِفي اْْلَرَْحامِ  :قوله تعاىل. ومقال ذلك "اهلل
ن ناحية رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وكل مِ  ا يف األرحامِ الشمويل هلل تعاىل ِب  

ضي عد م  وذلك ب  نوعهال  ا يف األرحام إِ م   يعر  ع  بينما املخلوق ال   ،جزئيات حياته
 . وقت من خلقه يف رحم أمه

العلـــم يســـتعمل يف املســـائل الـــيت ال حتتـــات إىل اكتســـاب أو تعـــب يف  :ثاني   اً  *
ــأ  و   ،حتصــيلها اكتســاب وتعــب وجهــد ، ا املعرفــة فتســتعمل يف املســائل الــيت حتتــات إىل م 
  ."قال "اهلل عارف" وال ي  قال "اهلل عاملولذلك ي  
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قـــال  ،ا املعرفـــة فيســـبقها ذلـــكم ـــوأ   ،يســـبقه جهـــل أو نســـيان العلـــم ال   :ثالث   اً  *
 [.26اجلن /] َعاِلُم اْلغَْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى غَْيِبِه َأَحًدا :تعاىل

رك ذاتــــه ويكــــون يف األشــــياء ويكــــون يف د  طلــــق علــــى مــــا ي ــــالعلــــم ي   :رابعــــاً  *
ون ويكـ ،م الثابـتطلق كذلك على ما يدرك بالعقل وهو اإلدراك اجلـاز وي   ،احملسوسات

ى مـا يـدرك آثـاره ال ا املعرفة فتطلـق علـم  وأ   ،"يف املعنويات كقوله "علمت حممداً صادقاً 
درك  يمل  و   ه  ب  رك آثار ر  أد   العبد   " ألن  قال "عامل باهلل" وال ي  ذاته فيقال "فلن عارف باهلل

 .(1) تدركه األبصاره ال  ذاته ألن  

اظر لكلمــة العلــم براتبدــا  ــد صــحة إنــذق كملــريب مــن هــذ  املراتــ  علــى الن ــ
ة فيقـال احلديث فيجوز أن يطلق العلـم باعتبـار كونـه ملـائل مدونـة يف الكتـ  احلديملي ـ

عتبــار و ــوز أن يطلــق العلــم با ،" أي يف ملــائله املدونــة"هــذا كتــاع يف علــم احلــديث
باعتبــار ملكـــة  و ــوز أن يطلــق العلــم ،"تعلمــت احلـــديثملكــة االستحلــال فيقــال "

اعتبــار و ــوز أن يطلــق العلــم ب ،"االستحضــار فيقــال "علمــت احلــديث لطــذع العلــم
ن يطلــق و ــوز أ   ،"احلكــم علــى احلــديث فيقــال "علمــت صــحة احلــديث بعــد دراســته

 ركعــــض الضـــحى بعــــد علمــــي بلــــحةصــــليت باعتبــــار التطبيــــق العملـــي فيقــــال " العلـــم
 ."احلديث فيدا

                                                           
 .612راجع الكليات للعكربي ص   (1)
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ــ "اللـــماء" و" اللـــماوات" ""عل   م ، واســـم اجلـــنس مفـــرد وهـــو اســـم جـــنس كــ
شـبه مفـرد  اسـم اجلـنس أ   مجـع   ن  باعتبـار أ   وذلك  ، طلق على اجلمعطلق على املفرد وي  ي  

ــ نَ ُهَم  ا اَلِعبِ  ينَ َوَم   :قــال تعــاىل شــيءب  ل  يف ك   ا َخَلْقنَ  ا السَّ  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَم  ا بَ ي ْ
نَ ُهَم  ا اَلِعبِ  ينَ  :وقولــه تعــاىل [38الــدخان /] األنبيــاء ] َوَم  ا َخَلْقنَ  ا السَّ  َماأ َواْْلَْرَض َوَم  ا بَ ي ْ

/16.] 

اخلِلقــة مناــرا   اخللــق ويف إبــدا ِ  فاللــماوات اللــبع كاللــماء الواحــدا يف ابتــداءِ 
ويف عـــدم تطــرق الفطـــور والعيـــ  يف أي  عجـــازا  واقتــدار ا،، ويف عامـــة احلجــم إمجــاال  و 

ـإِ ف   ،"لـم ى كتابــه يف علـوم احلـديث بـــ "علـمن ي  واحـدا مـندن فكــذلك م ـ ا أراد اجلــنس ّن 
ومــن  فكــ ن الكتــاع تتلــاوع مو ــوعاته يف أديتدــا وخــدمتدا للــنة ســيد األنــام 

فالعلم على إرادا  ملو وعات الض ختدم سنة النيب " أراد جممو  امس ى كتابه "علوم
 اجلنس والعلوم على إرادا اجلمع . 

 ه(.405"معرفة علوم احلديث" لإلمام احلاكم )ت  -1
 .ه(728)ت  ةلإلمام ابن تيمي  " "علم احلديث -2
 ه(.733بوي" لإلمام ابن مجاعة )ت لنا"املندل الروي يف علوم احلديث  -3
 ه(.774"خمتلر علوم احلديث" لإلمام ابن كملري )ت   -4
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 (.ه899ت )لإلمام  يوسف احلنفي  " "التذكرا يف علم احلديث -5
ـــــــوم احلـــــــديث"  -6 ـــــــدين ر ـــــــي لإلمـــــــام  "امللخـــــــم يف عل )ت  الطـــــــربيال

 .ه(1030

  -:ى معنينيل  ع   ق  ل  ط  ي   ةِ غ  لل  يف ا (األصل)
 :، وهو على مرات الفرو ِ  ن  : األساس الذي  ينبين عليه غري  مِ املعىن األ و ل

ورا املرتبة األوىل: األساس الذي  ينبين عليه غري  من الفرو  على جدة الضر  -
 د  جِ ا و  لوال األع م  ، ومعنا  ""ويكون يف احمللوسات كقولنا "األصل يف االبن األع

  ."كون يف املعنويات كقولنا "األصل يف الدين التوحيدوي ،"االبن
الفرو  على جدة ترجيح  ن  مِ  ينبين عليه غري    األساس الذي :ةاملرتبة الملاني   -
  ."قال "األصل يف احلكم الدليلفي   ،اخلط  ن  اللواع مِ 
، ىلو  جدة األ  الفرو  على  ن  ينبين عليه غري  مِ  املرتبة الملالملة: األساس الذي -

 . اجلدلِ  ن   مِ ىل  و  ه أ  " ألن  كقولنا "األصل يف اإلنلان العلم
صل يف األشياء اإلباحة األالقدمية اللابقة للحكم كقولنا " املعىن الملاين: احلالة

قال ، وي  لزام وندارا األشياء قبل جناستدااإل ن  األصل براءا الذمة مِ  ألن   ؛"والطدارا

                                                           
 . 1د/ منلور الشيخ صـ -راجع القواعد األصولي ة   (1)
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

اف  عليدا وتتحمل ما ال تتحمله راعى وي  فاألصول ت   ،"يقةاألصل يف الكذم احلق"
 ه يقاس عليدا غريها من الفرو  . الفرو  ألن  

ة هــــي مــــن األحاديــــث النبويـ ـــ ألن   ــــيفت كلمــــة "أصــــول" إيل "احلــــديث"؛ أ  
  .ا هي دليل احلكم وقاعدتهألّن   ؛ةعي  األصول الض تبين عليدا األحكام الشر 

 ه(.743"اخلــذصة يف أصول احلديث" لإلمام الطييب )ت  -1
 ./ حممد عجاج اخلطي  "أصـــول احلديث" لألستاذ الدكتور -2
  ./ أمحد عمر هاشمكتورد لألستاذ ال "قواعد أصول احلديث"  -3

أصــلح "هــو مــ خوذ يف اللغــة مــن  قــو م " و االصــطذ : افتعــال مــن "اللــلح
إذا أزال بيـندم " ذا أزال عنـه الفلـاد، "أصـلح فـذن بـني القـوم" إفذن الشـيء إصـذحا  

 ث    " أي تعـارفوا واتفقـوا عليـه،اصـطلحوا علـي األمـراالختذ  والشـقاق، ومنـه قـو م "
اتفاق القوم علي استعمال لف  يف معين معني يف غري املو ع "أنلق االصطذ  علي 

لبة إيل لبة إليدم جماز بالن  ويكون اللف  حقيقة بالن   "،الذي و ع له يف أصله اللغوي

                                                           
 .130، الكليات للعكربي ص  368، املعجم الوجيز صـ 20راجع توجيه النار صـ (1)
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ما ث جعله الفقداء " "معنا  "الذزم الملابت ةِ غ  " يف الل  ن ذلك لف  "الواج مِ و   ،غريهم
 ."فعله ويعاق  علي تركهاملرء علي  يملاع

كلمة "حديث" يف معناها   " ألن   يفت كلمة "ملطلح" إيل "احلديثأ  
االصطذحي الذي اتفق عليه احملدثون  ن معنا   بيانه خيتلف ع   غوي الذي سبق  الل  

 يفه االصطذحي عند علماء األصول.ر وكذلك يغاير تع ،ن شاء اهللوالذي سي يت إِ 
ــــه تنــــو  و  األ   ن  التعريــــف االصــــطذحي والتعريــــف الشــــرعي أ   بــــني   والفــــرق   ل في

ال اخــتذ  فيدــا بــني ة وحــدا متكاملــة بينمــا التعريفــات الشــرعي   ،واخــتذ  يف اآلراء
 . (1)العلماء

 ه(.748لح احلديث" لإلمام الذهيب )ت"املوقاة يف ملط -1
 ه(.805)ت لللراج البلقيين  "حماسن االصطذ " -2
 )تلإلمـــــام ابـــــن حجـــــر العلـــــقذين  "ثـــــريف ملـــــطلح أهـــــل األ الفكـــــرخنبـــــة " -3

 ه(.852

** ** ** 
 

                                                           
 .130راجع الكليات للعكربي ص  (1)
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 :املبحث األول

 تعريف علم احلديث 

 رواية ودراية
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

 (1) "الحديث"تعريف كلمة  الفائدة األولى:

 لطائف :   وفيها
ى ل ــمــع ع  هــو اإلخبــار و   التحــديث و   ن  ِمــ " اســم  "احلــديث اللطيف  ا اْلول  ى 

، ومع ذلك "" ال  "حديثأحدوثةمفرد  " ري قياس ألن  ى غ  ل  ع   وهو مجع   ،"ديثأحا"
  ."حديث النيب ا قالوا "ّن  إِ و   ،"أحدوثة النيب فلم يقولوا "

 : ى معنينيل  ع   ةِ غ  الل  يف  (احلديثت يت كلمة ) اللطيفا الثانيا 
الكذم مرك  من حرو   " وذلك ألن  " بعىن "اجلديداحلديث": املعىن األول

وتوجـــد  ،ن مل تكـــنفتوجـــد هـــذ  األحـــر  بعـــد أ   ،متعاقبـــة  ـــدا بعضـــدا إثـــر بعـــ ب 
فَ ْليَ  تْتُوا ِبَد  ِديٍم  مِّْثِل  ِه ِإن َك  انُوا  :قــال تعــاىل .معانيدــا يف القلــ  بعــد أن مل تكــن

وكل ما كان وجود  نارئا  على  ،فاإلتيان باحلديث ملبوق بالعدد [34الطور/] ِقينَ َصادِ 
 عدمه كان حادثا  . 
 ن  م ِمـأ   " سواء  صدر من اهلل " بعىن "مطلق الكذماحلديث: "املعىن الملاين

ُِ ِم  َن اللّ  ِه َح  ِديثًا :قـال تعــاىل .املذئكـة أم مــن اإلنـس أم مــن غــريهم  َوَم  ْن َأْص  َد
َوِإَذا لَُق وْا الَّ ِذيَن آَمنُ وْا قَ الُوْا آَمنَّ ا َوِإَذا َخ الَ بَ ْعُ  ُهْم إِلَ  ي  :وقـال تعـاىل .[87لنلـاء /]ا

لـيذ  الكـذم وسـواء  أكـان   .[76]البقـرا / بَ ْعٍض قَالُوْا أَُتَددِّثُونَ ُهم بَِما فَ َتَح اللّهُ َعلَْيُكمْ 
 . فدو الكذم بالليل (اللمر)خبذ   ،أم ّنارا  

                                                           
 .12، تيلري اللطيف اخلبري د/ مروان صـ 1/796راجع للان العرع   (1)
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

 لغة العربية األلف  والالم في ال :الفائدة الثانية
 تأتي على عدة معاني

يكــون املقلــود يــا شــي ا   ن  ومعــىن العدــد أ   ،ن تكــون للعدــدأ    لوَّ المعن  ى اْلَ 
العدــد علــى  م باعتبـارِ ، وتطلـق األلــف والــذ  ومعدــودا  ومعروفـا  تلــزم مراعاتــه معينـا  معلومــا  

 أمرين : 
ـــكـــون للع  ن ت: أ  أو مــا - ذهن الشـــيء الـــذي يعـــر  يف الـــ ا   ومعن ــ ،الـــذهين دِ د 

 .[1 /البلــد] اَل أُْقِس  ُم بَِه  َذا الْبَ لَ  دِ منــه قولــه تعــاىل : دون ذكــر  يف اللفــ  املوجــود، و 
 " .م فيدا للعدد الذهين وهى "مكةوالذ   فالبلد األلف

  عـن نريـق عـر : الشـيء الـذي ي  ا   ن تكون للعدد الذكري، ومعن  ثانيدما: أ   -
إِنَّ ا أَْرَس ْلنَا إِلَ ْيُكْم َرُس واًل َش اِهًدا َعلَ ْيُكْم َكَم ا أَْرَس ْلنَا : ومنه قوله تعـاىل ،ذكر  لفاا  

، [16]املزمــل/  فَ َعَص  ى ِفْرَع  ْوُن الرَُّس  وَل فََتَخ  ْذنَاُه َأْخ  ًذا َوبِ  ياًل *  إِلَ  ى ِفْرَع  ْوَن َرُس  واًل 
موسى الذي عرب عنه بـ  ا العدد الذكري وهو سيدناراد ي" ي  األلف والذم يف "الرسولف  

 "رسوال  ".
م ت يت للشيء املعني املعرو  املذكور واملعدود من األلف والذ   المعنى الثاني 

" أي مــن ذلــك قــو م "حممــد هــو الر جــلو   ،بــاع املبالغــة يف كمــال الشــيء وعلــو منزلتــه
 .متمللت فيه معاين الرجولة الكاملةالذي 
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

: األلـــف والـــذم تـــ يت للشـــمول والعمـــوم واالســـتغراق جلميـــع  ال   مالمعن   ى الث
ِإنَّ اْْلِنَس اَن : لـك قولـه تعـاىلن ذ  ِمـو   ،األفراد و ابطدا جواز و ـع "كـل" مو ـعدا

 " كل اإلنلان وعموم جنس اإلنلان.اإلنلان"فاملراد بـ  ،[2/العلر] لَِفي ُخْسرٍ 
س مــن حيــث أصــله وماهيتــه األلــف والــذم تــ يت لتعريــف اجلــن :المعن  ى الراب   

ن جـنس اخلبـز ولـيس كـل " فـاملراد أكلـت ِمـاملـاء   وشـربت  اخلبـز،  كقولك "أكلت    ،وذواته
ـ" فــ "ال ،املـاءوليس كـل ، املاء اخلبز وشربت من جنس دت جـنس مـا أكـل وجـنس د  ح 

 .ما ش رع
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  "الحديث"في  "ال"المراد بـ  الفائدة الثالثة:
 في اصطالح المحدثين

 يب  " علــى كــل مــا أ ــيف إىل الن ــثون يف اصــطذحدم كلمــة "احلــديثنلــق احملــدأ
، وعلــى هــذا فـــ " ال " )وســي يت  تعريــف كــل ذلــك فيمــا بعــد (واللــحابة والتــابعني  

وهو كـل مـا أ ـيف إىل  ،للعدد الذهين ، وذلك لوجود املعدود الذي يلر  احلديث إليه
ر يف الكــذم كانــت للعدــد الــذهين كقولــه إخل ، لكــن ملــا كــان املعدــود مل يــذك ..  يب  الن ـ

وهي مكة املكرمـة غـري مـذكور يف  "البلد"فاسم  [،1البلد/] اَل أُْقِسُم بَِهَذا الْبَ َلدِ  :تعاىل
ه معلـــوم يف الـــذهن ، ولـــو كـــان املعدـــود مـــذكورا  يف الكـــذم للـــارت " ال " اآليـــة لكن ـــ

بَاُل ِف  ي جَُجاَج  ٍا الاجَجاَج  اُ َكتَن ََّه  ا  ِفيَه  ا ِمْص  بَاٌل اْلِمْص   :للعدــد الــذكري كقولــه تعــاىل
 [.35النــور/] َكوَْكٌب ُدرِّي  

ا الكـذم الـذي يتحـد   ن  أ   "ا بين المعنيين اللغويين لكلما "ح ديمالعالقوَ 
  .ا هو شيء جديد ابتدأ  هو باعتبار صدور  منهّن  به املرء إِ 

اللَُّه  :ه حديملا  يف قوله تعايلاهلل تعايل وصف القرآن الكرمي بكون ن  إِ  ن قيل  إِ ف  
[23الزمـــر /] ااْلَد   ِديِم ِكتَابً   ا مجَتَ    ابِهً  نَ    اََّل َأْحَس   نَ 

طلـــق عليـــه بـــاملعىن األول أم فدـــل ي   
 باملعىن الملاين ؟ 
 -:املراد بوصف القرآن بكونه "حديملا " ما يلي ن     ق لنا ب

ـــو  "يكـــون معـــين احلـــديث الكـــذم ويكـــون املعـــين  ن  أ   –أ  أصـــدق مـــن اهلل   ن  م 
 .كذم اهلل قدمي وليس جبديدب ألن    كذما "
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

َه ْل أتَ اَك َح ِديُم  :كقولـه تعـايل  ،و يكون معين احلـديث اخلـرب والنبـ أ   -ع
 ؟ ومن أصدق من اهلل خربا  ونب ا  واملعين uأي خرب ونب  موسي  [15/النازعات] ُموَسي

" علـــي لمـــة "حــديثمـــاء إيل التــور   ع ـــن إنــذق كمــن العل وقــد ذهــ  كملـــري  
ن فاألنلـ  أ   ،اهلل قـدمي كـذم    ألن   ؛ن يشتبه احلديث هنا باجلديدالقرآن الكرمي خمافة أ  

ــ ن  إِ و   ،"قــال "حــديث اهللوال ي   "كــذم اهلل"قــال ي   ــ يف اللغــةِ  ذلــك   از  ج  القــرآن  ع  ت دبــا  م 
 .ن كذم البشر له من أن يتشبه بغري  مِ  الكرمي وصيانة  
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 (1)في االصطالح "الحديث"تعريف  ة :الفائدة الرابع

، ومندا:   اختلفت عبارات العلماء يف تعريف ملطلح "احلديث" على أقوالب
ن قــول أو فعــل أو ِمــ r يب  هــو مــا أ ــيف إيل الن ــاحلــديث : الق  ول اْلول* 

 ـيف إيل ، ومـا أ  قبـل البعملـة وبعـدها rتقرير أو صفة خ لقية أو ِخلقيـة وسـائر أخبـار  
 تابعني من أقوا م وأفعا م.والاللحابة 
اختـار  الطيـيب وقـد  .(2)واملقطـو   واملوقو ِ  ى املرفو ِ ل  دذا التعريف يشتمل ع  ف

  .وعزا  النووي إيل الللف ومجاهري اخللف ،وابن حجر
  خاصة دون غري . rا أ يف إيل النيب : م  القول الثاني *

 .(3)وهو اختيار فقداء خراسان
  .ن قوله خاصةمِ  r يب  يل الن   يف إِ أ   اهو م   القول الثالم  *

 : ا ي يتم  لِ  ؛القول األول هو الراجح ن  وعندي أ  
وقــــد  ،هـــذا التعريـــف هــــو الـــذي عليـــه مجــــاهري اللـــلف واخللـــف : ألن  وال  أ   -

  .رجحه ابن حجر واللخاوي والليوني وغريهم من العلماء

                                                           
 (. 23/ 1(، املنداج للنووي )137/ 1وما بعدها(، فتح املغيث لللخاوي ) 1/40ي  الراوي )تدر ( 1)
  .سي يت التعريف يذ  األلفاظ عند شر  تعريف علم احلديث رواية ودراية (2)
 . 25راجع قواعد يف علوم احلديث ص  (3)
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

ك مـــا أ  ـــيف إىل النـــيب مـــا أ  ـــيف إىل اللـــحابة والتـــابعني يشـــار  ن  : أ  ثانيـــا   -
يف االحتجــاج وإن كــان دونــه يف املنزلــة وإن كــان فيــه خــذ  يف االحتجــاج بــه  

عند العلماء وسـي يت تفلـيل ذلـك عنـد احلـديث عـن احلـديث املوقـو  واملقطـو  عنـد 
 شر  تعريف علم احلديث رواية ودراية . 
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

 أقسام علم الحديث الفائدة الخامسة :

  الدديم اصطالحاً إلى قسمين رئيسيينالمددثون علم  مَ سَّ قَ 
 القسم اْلول  علم الدديم روايا. -
  القسم الثاني  علم الدديم درايا. -

  (1)وفيه لطائفأوالً  تعريف علم الدديم روايا، 
، متييز حمول عن املضا  إليه "علم احلديث روايةملطلح ": اللطيفا اْلولى *

  ."واألصل فيه: "علم رواية احلديث
 : ةِ غ  :  تعريف الرواية يف الل  لطيفا الثانياال *

" بعين محل ونقل وخيتم حبمل ونقل املاء الرواية اسم  م خوذ من الفعل "روي
وقيـل للمـاء العـذع "الـرواء"، وهـذا  النقـل " ن ذلك قيل لإلبل احلاملة للماء "الراويةوم

وقد يكون  ،اء  ا" أي محلت ونقلت املقد يكون حليًّا كقولك "رويت األرض باملاءِ 
 ن  ف نـــت تذحـــ  أ   ،أي نقلتـــه إىل غـــريك ا كقولـــك "رويـــت احلـــديث أو الِشـــعر"معنويًّـــ

فــاألرض  تــاج إىل املــاء لتحيــا بعــد  ،الروايــة نقــل خــاص لشــيء يتــاج إليــه املنقــول إليــه
 تاج الناس إليه لتحيا به قلويم.وكذلك احلديث ي ،مواهتا

 : احلديث رواية يف االصطذ يف علم : تعر  اللطيفا الثالثا *

                                                           
 . 6، توجيه العناية للغماري ص 22، توجيه النار ص 65، فتح الكبري املتعال ص 370الكليات للعكربي ص  (1)
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

من قول أو فعل  r: هو علم يشتمل على  ما أ يف إيل النيب القول اْلول
قبل البعملة وبعدها وما أ يف إيل  rأو تقرير أو صفة خ لقية أو ِخلقية وسائر أخبار  

 ية املنقول و بطه و رير ألفاظه.اللحابة والتابعني من أقوا م وأفعا م وتقريراهتم وروا
 .طييب وابن حجر وزكريا األنلاري وغريهم وهذا التعريف اختار  ال

 .: علم يبحث فيه عن حال الراوي واملروع من حيث القبول والردالقول الثاني
 ،طاش زاد خان وأمحد بن ملطفى املعرو  بـ وبه قال حاجي خليفة وصديق

ى كتابه يف ي  البغدادي مس  اخلط ن     بِ  ك  لِ ذ   ل  وعل   ،اهلل بن حممد الغماريه عبدح  ورج  
فيه عن ملطلح احلديث  ا  وقد  د   ،"ملطلح احلديث بـ "الكفاية يف علم الرواية

 .الرواية تتعلق بالقبول والرد   ن  على أ   ك  لِ ذ   فدل   ،من حيث القبول والرد  
 :، وذلك ملا ي يتالقول األول هو األوىل بالقبول ن  أ  وعندي 

ويف االصطذ  نقل كل ما أ  يف إىل النيب  ،بعىن النقل ةِ غ  لل  الرواية يف ا ن  ـ أ  1
 .غوي للرواية مع املعىن االصطذحي فاتفق بذلك املعىن الل   ؛.. إخل 

حيث يشمل املرفو  واملوقو  واملقطو   ،ج ل العلماء على هذا القول ن  ـ أ  2
 .وذلك هو مو و  علم الرواية 

للفوز  ديث رواية هو  قيق االقتداء بالنيب ن وراء علم احلا د  مِ  ن  ـ أ  3
  .بلعادا الدارين بينما ا د  من علم احلديث دراية هو البحث عن القبول والرد  

يكون  ن  ا أ  م  ا تلمية اخلطي  كتابه يف ملطلح احلديث بعلم الرواية إِ م  ـ أ  4
ن يكون ا أ  م  إِ و   ،اصطذحا  منه سار عليه هو ومن وافقه وال مشاحة يف االصطذ 
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

وهو علم الرواية ـ املرفو  واملوقو   قلد به األصل الذي ينبين عليه القبول والرد  
 .ينيب علم الدراية على علم الرواية  ذ  واملقطو  ـ إِ 

 امللنفات باسم علم الرواية :         * اللطيقا الرابعا  
 ه(.463"الكفاية يف علم الرواية" للخطي  البغدادي )ت -1
 ه(.544ا  يف  بط الرواية وتقييد اللما " للقا ي عياض )تاإلمل" -2
 .(هـ833ت)" البن اجلزري "ا داية يف علم الرواية -3

   ، وفيه لطائفتعريف علم الدديم درايا ثانيًّا 
علـم درايـة وأصـله " ،ييز حمول عن املضا  إليهعلم احلديث دراية مت  *اللطيفا اْلولى

  .احلديث "
 : : تعريف الدراية يف الل غ ةِ ثانيااللطيفا ال*

علـم بـاخلرب وتفكـر فيـه بإمعـان ، ومعنا  "الدراية اسم م خوذ من الفعل "دري"
، فالدراية هي العلم املقتبس لبحث عن حالة والوقو  علي أسرار "النار والت مل فيه با

 .(1)من قواعد العقل بعد حلول مقدمات
 يف االصطذ : : تعريف علم الدرايةاللطيفا الثالثا*

 وهو أقوال :

                                                           
 .282/ 1راجع الوسيط  (1)
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

الـــراوي  أواعـــد يعـــر  يـــا حـــال اللـــند واملـــ  )هـــو علـــم بقو  :الق   ول اْلول
 . ن حيث القبول والرد( مِ واملروي

  .واختار  ابن مجاعة واحلاف  ابن حجر وغريدا
مــن كيفيــة  ملدــا وأدائدــا( هــو علــم يعــر  بــه حقيقــة الروايــة ) :لق  ول الث  انيا

( وأحكامدا )مـن حيـث القبـول والـرد ( لال واالنقطا  وحنوداوأنواعدا )من حيث االت
مـــن حيـــث اجلـــر  والتعـــديل( وأصـــنا  املرويـــات )مـــن حيـــث أنواعدـــا  وحـــال الـــرواا )

  .()كمندج امللنفني فيدا( وما يتعلق يا مللنفات وامللانيد واللنن وغريهمكا
 .ا التعريف ذه  إليه ابن األكفاينوهذ

حث فيه عن املعين املفدوم من ألفاظ احلديث عن نريـق : هو علم ي بالقول الثالم
 اللغة العربية و وابط الشريعة. االستنباط وفقه احلديث ،  واملراد منه بناء  علي  قواعد

ي زاد  يف  ش كـرب اطـملـطفي املعـرو  ب وهذا التعريـف هـو مـا ذهـ  إليـه أمحـد بـن
 ن     هــذا ِبــ ل  اري  وعل ــ، وحــاجي خليفــة وصــديق خــان ورجحــه الغمــكتابــه "مفتــا  اللــعادا"

خلـــوا اســـم الدرايـــة بعلـــم االســـتنباط مـــن احلـــديث وأنـــه ال عذقـــة لـــه بعلـــم أهـــل احلـــديث 
 .ملطلح احلديث
 : ك  ملا ي يتالقول األول هو األوىل بالقبول وذل ن  أ  وعندي 

ال الفدــم املتعلــق حبــ، ويف االصــطذ  ""الدرايــة يف اللغــة معناهــا "الفدــم ن  ـــ أ  1
 .فاتفق املعىن اللغوي مع املعىن االصطذحي  ؛"املروعالراوي و 

  .القول األول هو الذي جرع عليه العمل واختار  أئمة هذا الش ن ن  ـ أ  2
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

علم احلديث دراية غايته وهدفـه متييـز اللـحيح مـن اللـقيم سـواء تعلـق  ن  ـ أ  3
 معا  وهذا يف حد ذاته فدم ودراية.ذلك باللند أم بامل  أم يما 

معرفة القواعد علم الدراية أعم من  ن  احلق أ  «ل د/ حممد عجاج اخلطي : يقو 
فمعام احملدثني املتقدمني ي واملروي من حيث القبول والرد، والقوانني املعرفة حبال الراو 

واملتــ خرين يطلقوّنــا علــي معرفــة املقبــول واملــردود يف الــراوي واملــروي مــن حيــث القبــول 
و ـذا الم بعـ  احملـدثني  ،ملروي واستخراج معانيه وأحكامـهوالرد ويطلقوّنا علي فدم ا

نذع احلـديث القتلـارهم علـي احلفـ  والكتابـة ومجـع نـرق األحاديـث مـن غـري أن 
 .(1)»يناروا يف حال الراوي واملروي واستنباط ما يف اللنن من األحكام

 :ِمن  امللنفات باسم علم الدراية: اللطيفا الرابعا *
 ." للشيخ الغماري تعريف علم احلديث رواية ودرايةل توجيه العناية"

                                                           
 . 9راجع أصول احلديث ص  (1)
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 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

 : التعريف العام لعلم الحديث في االصطالح : سادسةالفائدة ال

وإيل  rبقواعد ي عر  يا حال الراوي واملروي مما أ يف إيل النيب  هو علم  
 .اللحابة وإيل التابعني

 دالئل مرجدات هذا التعريف  
 وال  ، ث   أ   ن يكون جامعا  جلميع جزئياتها أ  م   ب األصل يف تعريف أي علم ن  ـ أ  1

ثانيا  ، وهذا ما  قق يف هذا التعريف فدو جامع لعلم احلديث دراية  ي قل م بعد ذلك  
 ورواية وبذلك يتضح املعين املراد من هذا العلم عامة .

يف و ع قواعد علوم احلديث هو البحث عن حال الرواية الض  األصل   ن  ـ أ  2
ا ذ  ه   ن  إِ »: يف ذلك يقول حممد بن سريينو  ، ةيف الدين إلثبات األحكام الشرعي  ون تك

 .(1)«ين فاناروا عمن ت خذون دينكمالعلم د
مل يكونوا يل لون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا مسوا لنا »: وقال أيضا  

ذ يؤخذ رجالكم ، فينار إيل أهل اللنة فيؤخذ حديملدم وينار إيل أهل البد  ف
 .(2)«حديملدم

 ن  م   وإيل اللحابة وإيل التابعني عند   rا أ يف إيل النيب م   ن  أ   ك  لِ ذ   ن  مِ  فادر  
يؤدي إيل فلق  الكذع عليدم يف ذلك   ن  ة أ  يري االحتجاج يم يف األحكام الشرعي  

 ي  ل  ع   ع  ذ  ك    ن  م  ف   دب ح  ي أ  ل  ككذعب ع    س  ي  ي ل  ل  ا ع  كذب    ن  إِ »: rصاحبه بإمجا  األمة يقول 

                                                           
 . 1/6أخرجه مللم يف املقدمة باع بيان أن اإلسناد من الدين   (1)
 . 1/6أخرجه مللم يف املقدمة باع بيان أن اإلسناد من الدين   (2)
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 ه، يتلاهل فيذ  ن ي تحري فيما أ يف إليدم ف  فينبغي أ  ، (1)«متعمدا  فليتبوأ مقعد  من النار
 :ورحم اهلل القائل

ـــــــلم قــــعـال ــــ ــــــ ـــــــــال اهلل قـــــ ــــ ــــــ ــــ  إن صح واإلمجا  فاج د ـد فيهال رســولــــــه**ـــــــ
 (2)بيــن النيب وبيــن قــول فـــقـــيـهخلذ  جدالة**وحذار من نل  ا

 اتِ اإلحانة والشمول جلزئي   ن يكون خمتلرا  مع  أ   يف التعريفِ  األصل   ن  أ   -3
ا م  »: يف قوله ة  االختلار يف تعريفه لعلم احلديث رواي   ق  ق  وهذا التعريف ح  ، املع ر 

كما سي يت وكذلك ،  rضا  إليه فشمل كل أنوا  احلديث امل ،«rأ يف إيل النيب 
  .ما أ يف إىل اللحابة والتابعني

وهذا التعريف ، أن يكون مانعا  من دخول غري  فيهاألصل يف التعريف  ن  أ   -4
مانع  من دخول غري ما أ يف إيل النيب واللحابة والتابعني مع وجود بع  القيود 

فقد كت   ،يت يف شر  التعريفعلي مرويات اللحابة والتابعني املتعلقة يم كما سي 
 rانار ما كان من حديث رسول اهلل »: عبد العزيز إيل أيب بكر بن حزم عمر بن

 .(3)«فاكتبه فإين خشيت دروس العلم وذهاع العلماء

                                                           
 . 1/88لم أخرجه البخاري يف كتاع العلم ب ن كيف يقب  الع ( 1)
 . 5راجع تو يح األفكار ص (  2)
 . 1/88أخرجه البخاري كتاع العلم باع كيف يقب  العلم  ( 3)
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كانت األحاديث يف عدد اللحابة »: ناهر اجلزائري مةويف ذلك يقول العذ  
يف األملار وشا  االبتدا  د ونت ممزوجة  وكبار التابعني غري مدونة فلما انتشر العلماء

 .(1)«ب قوال اللحابة وفتاوع التابعني
ن اآلخر فكذدا مكمل علم احلديث رواية ودراية ال غىن ألحددا ع   ن  ـ أ  5

ا قاله م   لك  ذ   ةِ دل  أ ن  مِ و   ،ىل من تفريقدماو  واحد أ   فكان مجعدما يف تعريفب  ،لآلخر
ومعرفة الرجال نلف العلم  ،معاين احلديث نلف العلم التفقه يف»: علي بن املديين

: حف  أولها: علوم احلديث ثذثة ن  إِ »: بن حجر عن أيب شامة قولهانقل و  ، «اآلخر
، األسانيد ومعرفة صحيحدا وسقيمدا : حف وثانيهااملتون ومعرفة غريبدا وفقددا ، 

للة اإلسناد بقاء سله لِ : كتابة احلديث ومساعه ونل  العلو فيه والرحلة إليوثالثها
مجع الملذثة كان فقيدا   ن  م  »: اق  ل  ع  قال ابن حجر م  و   ،« املتللة ب شر  البشر

م ع لى ، ومن أحرز األول ـمجع األول والملاين فقد أحرز القد  ال ن  م  حمدثا  كامذ  ، و  
فقط كان بعيدا  عن اسم احملدا عرفا  ، ومن مجع الملاين فقط فدو حمدا صر  ، 

 .(2)«فاا  وأبعد عن ملمى احملداس حاا  وأبعد حخومن مجع الملالث فقط كان أ

 :  رح التعريف العام  لعلوم احلديثش *

واملراد هنا إدراك الشيء مع ملكة  ليله وحفاه ، : سبق معنا قوله "علم" *
 وفدمه ويضاد العلم اجلدل كما يضاد املعرفة اإلنكار ...

                                                           
 . 7راجع توجيه النار صـ ( 1)
 . 18/ 11، سري أعذم النبذء  36راجع النكت ص ( 2)
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ي األساس الذي ينبين عليه غري  وهو أصل ملا القاعدا ه :"قوله "بقواعد *
 ِمَن الْبَ ْيتِ  َوِإْذ يَ ْرفَُ  إِبْ َراِهيُم اْلَقَواِعدَ : كقوله تعاىلا حسيَّ فوقه ، وقد تكون 

عليدا بني األمة  قاعدا الشر  املتفق»: كقولنا  امعنويَّ قد تكون القاعدا و   ،[127البقرا /]
هي القضايا  :فالقواعد املقلودا هنا ،املراد هناوهذا املعين هو  ،«""الكتاع واللنة

 :ة الض ختتم بعلوم احلديث كقولناالكلي
حديم  ثبتت عدالة رواته و بطدم ومل يوجد فيه شذوذ وال علة فدو ثب دي  ح   ل  ـ ك  1
 .صديح

 .حديم ضعيف حديث ثبت عدم عدالة رواته ومل يللح للجرب فدو ل  ـ ك  2
 .حديم مرفوع فدو rـ كل حديث جاء عن النيب 3
 .(1)حديم موقوف ـ كل حديث جاء عن اللحابة فيه جمال لذجتداد فدو4
لتعميم ومشول م ن يريد معرفة هذا  فعل ماض مبين للمجدول :"قوله "يُعرف *

 العلم صغريا  كان أم كبريا  ذكرا  كان أم أنملي وغريهم ...
العلم القاصر املتوصل  وهي تلتعمل يف رب وتدب   واملعرفة هي إدراك الشيء بتفكرب 

يف تطبيقدا  ث    ،ل وتفكر يف فدمدا أوال  فقواعد احلديث  تاج إيل ت م   ،(2)إليه بتفكر
 بع  القواعد كقواعد اجلر  والتعديل مملذ   ثانيا  فقد خيتلف اجتداد الباحث يف تطبيقِ 

لي حديمله ه فيجرحه ويكم عيادر له ما يقتضي جتري ث    ،يرجح يف راوب ما التعديل
 .بالضعف

                                                           
 . 456راجع املفردات صـ  (1)
 . 370راجع املفردات صـ ( 2)
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فالقاعدا كاملقدمات الض تبين ، جار جمرور يتعلق بـ"القواعد" " قوله "به   ا *
  .عليدا النتائج

وهو ، كان عليه أي إنلان من خري أو شر  احلال يف اللغة ما: "قوله "حال *
ن معني من خري أو شر ا كان عليه إنلا" م  وهو للتعميم ، بينما "احلالة ،يذكر ويؤنث

نفله وجلمه ، واحلال يتعلق باألمور املتغريا يف اإلنلان وغري  يف ي للتخليمفد
 :فيقال ،، وهي تتعلق با ي ة الض يكون عليدا صاح  احلال عند مذبلته للفعلوصفاته

  ."فة الراوي من التعديل أو التجريحص" :، فاملراد باحلال هنا"جاءين زيد راكبا  أو  احكا  "
  قوله "الراوي" *
نرق  الراوي هو الناقل للحديث املعتين به الذي  مله عن شيوخه ب حدِ ـ 1
. هِ بِ  ل  إيل تذمذته وعلمه  م بإسناد  الذي  م   ا   د  أ   وتعلمه مندم ث    ،التحمل

به به راوي وش   ،الذي ينقل املاء ملن يشرع فيزيل عطشه ه  ن  واألصل يف الراوي أ  
 .(1)من اآلثار واألخباراحلديث ألنه ي يت الناس يرويدم 

ن يكون وراوي احلديث حني  مله عن شيوخه وتعلمه مندم يشرتط فيه أ   ـ 2
يؤديه إيل تذمذته ويعلمه  ا حني  أم   مميزا  ملا ينقله حافاا  له يف صدر  أو يف كتابه ...

يه من مسا  عدال  متلفا  باملروءا  ابطا  ملا يرو  أن يكون مللما  بالغا  عاقذ   د   م فذ ب  
كذلك إن كان ،   ابطا  لكتابه وأن يكونليكون ما يرويه مقبوال   ك  ذلو   ،أو مشاهدا

 .(2)يدا منه وسي يت مزيد تو يح إن شاء اهلل
                                                           

 . 380راجع موسوعة احلديث صـ ( 1)
 . 380اللابق صـ ( 2)
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ومرات  تتعلق  تتعلق باجلر  م العلماء رواا األحاديث إيل مرات ل  وقد ق  ـ 3
كاملتواتر واآلحاد :   ا ا أنو تندرج  ت كل مند وقلموا مروياهتم إيل أقلامب  ،بالتعديل

 .(1)واملقبول واملردود وسي يت مزيد من التو يح إن شاء اهلل
  قوله "المروي" *
هو احلديث املنقول إلينا مع  بطه و رير ألفاظه وحفاه ومعرفة رواته جرحا  ـ 1

وهو متييز حمول  ،"ومنه أخذ "علم احلديث رواية ،وتعديذ  وكيفية اتلاله وحنو ذلك
به اخلطي  البغدادي  ا   " كما مس   لم رواية احلديثعواألصل " ،ملضا  إليهعن ا

  .(2)"ه "ا داية يف علم الرواية" وابن اجلزري يف كتاب"الكفاية يف علم الرواية
أو مقطوعا  ا  أو نبويا  أو موقوفا  علي اللحابة يحديملا  قدسقد يكون املروي ـ 2

 ،معرفة حاله من حيث احلكم عليه بالقبول إىلفاألمر يتاج  وعندئذب  ،عن التابعني
ويشمل احلكم  ،واحللن بنوعيه لذاته ولغري ، يشمل اللحيح بنوعيه لذاته ولغري ف

وكذلك ما ضا  كما سي يت بيانه ق بالراوي أي  ب نواعه وهذ  األحكام تتعل   عليه بالضعفِ 
   .إليه احلديث وما يتعلق به من أحكامب  يرشد

 هذ  الكلمة مكونة من لفاني :  قوله "مم  ا" *
وقد يكون  ،يف األصل ابتداء الغاية " وهو حر  يفيد  حر  "من :األول

 .(3)وقد يكون لبيان اجلنس وهو املراد به هنا  ،للتبعي 

                                                           
 . 380اللابق صـ ( 1)
 . 532راجع املوسوعة صـ  (2)
 . 5/531بلائر ذوي التمييز  ( 3)
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يلتوي فيدا املذكر  ،صيغ العموم ن  وهي مِ  ،" وهي اسم موصول"ما :الملاين
: مجيع ما سياق العموم واملقلود يا هنايف وهي نكرا  ،واملؤنث واملفرد واململىن واجلمع

 .(1)يتعلق بالراوي واملروع
 :وفيه أمور ،فعل ماضب مبين للمجدول و": هأضيف" قوله *

   معني اْلضافا: اْلمر اْلول
واملراد من اإل افة هنا  م  ،اإل افة هي  م الشيء وإمالته إيل اآلخر

ديث إيل املضا  إليه علي فة احلإ او ، (2)ه هو ملدر  وأصلهألن   هاحلديث إيل قائل
 :نريقتني

 :وهي علي ثذثة أنوا هي الطريقة املباشرا   الطريقا اْلولي
إذا كان املضا  إليه هو النيب كان املِضي ف هم اللحابة الذين رأوا  النو  األول:

ورسوله  م عدول بتعديل اهللألّن   ؛ال يبحث عن عدالتدم وحين ذب  ،وشاهدو  rالنيب 
r م . 

 إليه هم اللحابة موقوفا  عليدم كان املِضيف  هم املضا    ان  ا ك  ذ  إِ  :النو  الملاين
يبحث عن أحوا م من ناحية اجلر   وحين ذب  ،التابعون الذي رأوا اللحابة وأخذوا عندم

  .والتعديل

                                                           
 .116، إرشاد الفحول ص  242/ 4، اإلتقان للليوني  2/2املغين البن هشام  ( 1)
 . 2/501، امللبا  املنري  336راجع املفردات صـ(  2)
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 تبا أإليه هو التابعي موقوفا  عليه كان املضيف هم  املضا    ان  ا ك  ذ  إِ  :النو  الملالث
وحين ذب يبحث عن أحوا م من ناحية اجلر   ،تابعني الذي التقوا بالتابعي وأخذوا عنهال

  .والتعديل أيضا  
 :وهي علي ثذثة أنوا  ،: الطريقة غري املباشرانياالطريقا الثا

  ،املضيف التابعي وم ن  بعد و  rالنو  األول: إذا كان املضا  إليه هو النيب 
فاألمر   ،أن يذكر الواسطة دون   ،« اهلل رسول   ال  ق  »: ك ن يقول احللن البلري

حث عن عدالة الرواا جرحا  وتعديذ  وعن كيفية اتلال اللند وما يتعلق يتاج إيل الب  
أو  بل أخذ  عن اللحايب ،مباشرا   rالتابعي وم ن  بعِد  مل ي خذ عن النيب  ألن   ؛به

 .غري 
  ،ن أتبا  التابعنيوكان املضيف مِ  ا كان املضا  إليه اللحايبذ  النو  الملاين: إِ 

 ؛كانت إ افته غري مباشران يذكر الواسطة  أ   دون   «ال ابن عمرق  » :ك ن يقول مالك
 .يق التابعي الذي مسعه من اللحايبه أخذ احلديث عن نر ألن  

   ،التابعني ان املضا  إليه التابعي وكان املضيف من تبع أتبا كالنو  الملالث: إذا  
كانت إ افته غري أن يذكر الواسطة   دون   «قال نافع»: بن حنبل ك ن يقول أمحد

 .ألنه إّنا تلقا  عن تابع التابعيمباشرا 
   rا إضافا الدديم إلي النبي كيفيَّ اْلمر الثاني   
 على قلمني :واإل افة هنا 
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علي وهي  ،ال لبس فيها وال إشكالصريدا إضافا واضدا  :القسم اْلول
 :(1)ثذا مرات  

، أو رأيته يقول كذا rمسعت من رسول اهلل  »: ن يقول اللحايب: أ  ة األويلاملرتب
وهي األصل يف التبليغ  ،ق إليدا االحتمالوهذ  الليغ ال يتطر  ، «يفعل كذا أو حدثين بكذا

 والرواية. 
، بكذا rكذا أو حدا   rقال رسول اهلل »: ن يقول اللحايب: أ  املرتبة الملانية

بل قد يقول اللحايب  ،لت نلا  صريا  يف اللما لفاظ لي  فدذ  األ، «أو أخرب بكذا
 ن  مِ و   ،rوإن مل يلمعه من النيب  ،بلغه اخلرب ن  علي أمانة م   هذ  األلفاظ اعتمادا  

أدركه الفجر  ن  م  »: r: قال رسول اهلل أخرجه الشيخان عن أيب هريرا قال ام   :ذلك
 rكان رسول اهلل »: أم سلمةحديث عائشة و  أليب هريرا فذكر..  «يلمجنبا  فذ 

مسعت ذلك من الفضل ومل »: قال أبو هريراف ،«لبح جنبا  من غري ح ل م ث يلومي
 ن  مِ  ه  ع  مس ِ  ه  ن  ي أ  ل  ع   «rقال رسول اهلل »: لكن يمل قول اللحايب، r»(2)أمسعه من النيب 

  . خذفهنيتبيحىت  rالنيب 
 ،«أو ّني عن كذا، بكذا rسول اهلل أمر ر »: ن يقول اللحايباملرتبة الملالملة: أ  

 والااهر محله علي اللما  حىت يتبني    ،بل فيه االحتمال ،فدذا ليس نل ا  يف اللما 
بكذا أو ّني عن  rأمر رسول اهلل »: إيل أن قول اللحايب وقد ذه  البع    ،خذفه

                                                           
 . 1/131راجع امللتلفي (  1)
 :، ملـلم كتـاع اللـيام 1925رقـم  4/179أخرجه البخاري . كتـاع اللـوم :بـاع اللـائم يلـبح جنبـا   ( 2)

 .2584رقم  4/220باع صحة صوم من نلع عليه الفجر وهو جن  
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ب مر  أي ما ليس  أو ر  ن  ه ربا ظ  ألن   ؛ليس فيه حجة حىت ينقل لف  األمر أو الندي «كذا
إيل اللحايب يف فدمه بغري ه ال ي تطرق الوهم والغلط عليه ألن   وهذا القول مردود   ،أمرا  

، بل يمل ظاهر قو م علي اللذمة وهم أرباع البيان وأصحاع الللان كيف،   رورا
 .من ذلك

غري صرية أو وا حة أو مباشرا  ،ان تكون اْلضافا حكميَّ   أَ القسم الثاني
ن اللحايب مما ال هذا القول أو هذا العمل مِ  ن  أ   لكن علم rلبتدا إيل النيب يف ن

ومل يكن اللحايب من  r يب  الن   ن   عن توقف مِ ال  وال يلدران إِ  ،جمال لذجتداد فيدما
يف ح كِم املرفو   هذ  اإل افة  تلري   فحين ذب  ،أهل الكتاع وال معروفا  باألخذ عندم

فيه ناعة هلل ورسوله أو أن فيه معلية  ن     بِ  ك ن يكم على شيءب   ،قوال  كان أو فعذ  
عن بع  أحوال األمم اللابقة أو بدأ اخللق أو عن األمور ن خيرب    هلل ورسوله أو بِ 

 : على مرات  وهذا القلم   ،بلة من الف  واملذحم وغري ذلكامللتق
جمال لذجتداد فيه أن يكون ما أ يف إىل اللحايب قوال  ال : املرتبة األوىل

ما أخرجه الشيخان عن أيب هريرا  :ومن أممللته ،فيكون هذا القول يف حكم املرفو 
دعي إليدا األغنياء ويرتك فيدا الفقراء ، ومن مل    شر الطعام نعام الوليمة ي  »: قال

ومن مل    الدعوا فقد علي أبا »: فقوله ،(1)«الدعوا فقد علي أبا القاسم
  ابن حبان وعليه بين كملري من العلماءكما حكا       rلند إيل النيب هو امل «القاسم
 . وجوع الدعوا إيل الطعامب احل كم

                                                           
ملـلم كتـاع النكـا  بـاع ، 5177رقـم 3/256أخرجه البخاري كتاع النكا  :باع من أجاع إيل كـرا   (1)

ابــــن حبــــان كتــــاع األنعمــــة بــــاع الضــــيافة ، 1432رقــــم  3/1054ا األمــــر بإباحــــة الــــداعي إيل الــــدعو 
  5304رقم  12/1106
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فيكون ن يكون ما أ يف من الفعل مما ال جمال لذجتداد فيه : أ  املرتبة الملانية
قرأ يوم  ه  ن  أ  »: أخرجه البخاري عن عمر بن اخلطاع ام   :ومن أممللته ،يف حكم املرفو 

 ،معه اس  الن   وسجد   فلجد   عة علي املنرب سورا النحل حىت إذا جاء اللجدا نزل  اجلم
دا ي  أ   :قال حىت إذا كانت اجلمعة القابلة قرأ يا حىت إذا جاء اللجدا مل يلجد ث   

  .(1)«ث عليهإمل يلجد فذ  ن  م  و   سجد فقد أصاع   ن  م  ا مل نؤمر باللجود ف  ن  اس إِ الن  
أمرنا بكذا أو بكذا أو  ـ آخر أ مر فذن ـ صحايب» اللحايب: ن يقولأ  ملة: املرتبة الملال

ا حكم املرفو  أم ال على يف هذ  املرتبة هل   وقد اختلف العلماء   ،«ّنينا عن كذا
 :مذهبني

 
هذ  املرتبة ألفاظدا يف حكم املرفو  وأن اآلمر والناهي هو : أن املذه  األول

على ذلك با العلماء من احملدثني واألصوليني واستدلوا وبه قال مجدور  ،رسول اهلل 
 : ي يت

ألنه هو املقدم عليه فينلر   ؛اآلمر والناهي لللحايب هو النيب  ن  أ   -1
 . األمر والندي إليه 

ومحله على النيب  ،بيان حكم الشر غرض اللحايب من هذا اللف   ن  أ   -2
أمر  وّنيه  ألن   ؛على القرآن الكرميوال  وز محله ، أوىل من محله على غري  

اللحايب من األمة فدو ال  ألن   ؛و كذلك ال يمل على األمة ،معرو  للجميع
  .ي مر نفله

                                                           
 .1077رقم   2/648د اللجومل يوج   U اهللباع من رأي أن القرآن سجود أخرجه البخاري كتاع  (1)
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وبه قال الكرخي  ،هذا اللف  ال يكون يف حكم املرفو  ن  : أ  املذه  الملاين
استدلوا على و  ،ةواللرخلي من احلنفية واإلمساعيلى واجلويين والباقذين من الشافعي  

أو من القرآن الكرمي أو من   د بني كونه من النيبمرتد  األمر أو الندي  ذلك ب ن  
الشر   وال نملبت   ،فلما وقع هذا الرتدد وقع الشك ،األمة أو الوالا أو قاله استنبانا  

اللحايب قلد  ن  الغال  يدل على أ   ن  الا   ب ن  ، ورد أصحاع املذه  األول بالشك 
ومن أممللة هذ  ، (1)والعمل بالان الغال  جائز باإلمجا  ،ال أحد سوا  النيب 
فقد جاءت رواية  ،(2)«أ مر بذل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة»:  قول أنساملرتبة 

 .(3)«أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة بذال    أ مر رسول اهلل»: بلف ابن حبان 
فنخرج احل ي   نا أن خنرج ـ يف العيدين ـ أ مر » :ن أممللته أيضا  قول أم عطيةمِ و  

ودعوهتم ويعتزلن والعواتق وذوات اخلدور ، ف ما احلي  فيشددن مجاعة املللمني 
أمرنا نبينا  »: وقد أخرجه البخاري يف مو ع آخر عن أم عطية بلف ، (4)«ملذهم
  .(5)احلديث «...

                                                           
  645/ 1، الربهـان  54، نزهة الناـر ص  188/ 1، تدري  الراوي  127راجع مقدمة ابن اللذ  ص  (1)

 . 68/ 3، تيلري التحرير  380/ 1اللرخلي ، أصول 
  .605رقم  1/114أخرجه البخاري كتاع األذان باع األذان مملىن مملىن  (2)
  .571/ 4أخرجه ابن حبان كتاع اللذا باع األذان  (3)
 . 667/ 2أخرجه البخاري كتاع العيدين باع اعتزال احل ي  املللى   (4)
 .658/ 2ع خروج النلاء واحل ي  إىل املللى أخرجه البخاري كتاع العيدين با (5)
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. قال (1)«نائز ومل ي عزم عليناينا عن إتبا  اجلّن  »: ن أممللته أيضا  قول أم عطيةمِ و  
 عن الملوري بإسناد هذا الباع بلف يزيد ابن أيب حكيم  وروا   » :احلاف  ابن حجر

ال : االمساعيلي وفيه رد على من قالأخرجه  .احلديث «...  ّنانا رسول اهلل»
آلن كل ما و رد يذ  الليغة كان  ، وذلك  ه مل ي لم اهلل فيهحجة يف هذا احلديث ألن  

 .(2)«مرفوعا  وهو األصح عند احملدثني
وقد اختلف العلماء يف ، «من اللنة كذا»: يبن يقول اللحااملرتبة الرابعة: أ  

 : على مذهبنيحكم هذا اللف  هل هو من قبيل املرفو  أم ال 
ومجدور احملدثني وأكملر  الشافعيأبو حنيفة ومالك و  ذه    :املذه  األول

 ال  راد به إِ الراوي ال ي   ن  مِ " لنةال"إنذق لف   ن  إيل أ   نيالعلماء من الفقداء واألصولي
به  عهو املقتد r يب  الن   وال يتاج األمر إيل قرينة لتدل علي ذلك ألن   ،rسنة النيب 

 :ودليل ذلك  علي اإلنذق 
  (3)دج رن كنت تريد اللنة فإِ » :للحجاج بن عمر سامل بن عبد اهلل ـ قول1
صدق ، إّنم كانوا  معون بني الادر والعلر يف »: عمر فقال ابن، «يوم عرفة باللذا

هل يعنون بذلك و  »: ال  ق   ،«rللامل أفعله رسول اهلل  قلت  » :شداع ، فقال ابن «اللنة
ا ذ  فلامل هو أحد الفقداء اللبعة واحد احلفاظ ينقل عن اللحابة أّنم إِ ، (4)«إال سنته

 .وذلك عند إنذقدا rة النيب أنلقوا اللنة ال يريدون يا إال سن
                                                           

 .211/ 3أخرجه البخاري كتاع اجلنائز باع إتبا  النلاء اجلنائز  (1)
 .211/ 3راجع فتح الباري  (2)
 .736/ 3فدجر : أي صل با اجرا وهي شدا احلر ، فتح الباري  (3)
 .     1662رقم  3/735روا  البخاري كتاع احلج باع اجلمع بني اللذتني يعرفه   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
39 

 تحقيق القول في تعريف علم الحديث رواية ودراية

 :فإذا قيل  دم من كلمة اللنة تنلر  إىل سنتهعمل الناس وفدم ن  أ  ـ 2
، فقط  ا سنة رسول اهللفكل املخانبني يفدمون أّن   ،«عليكم بالقرآن واللنة»
: وغريدا قيدوها به فيقولون ن أرادوا سنة غري  من اللحابة كلنة أيب بكر وعمرإِ ف  
  .«من اللنة أال يقتل حر بعبد ن  إِ »: وقد قال عمر ،«سنة عمر»، «كرسنة أيب ب»

 به قال الكرخي واللرخلي من احلنيفة واجلويين من الشافعية و   املذه  الملاين:
ألنه قد يراد يا سنة  rإنذق كلمة سنة  تاج إيل قرينة لتدل علي أّنا سنة النيب  ن  أ  

أوصيكم بتقوع اهلل واللمع »:  النيب واستدلوا على ذلك بقول ،rغري النيب 
والطاعة وإن عبدا  حبشيا  فإنه من يعش منكم فلريي اختذفا  كملريا  فعليكم بلنض 

:  وبقوله، (1)«وسنة اخللفاء الراشدين املدديني فتملكوا يا وعضوا عليدا بالنواجز
ن ينقم من يف اإلسذم سنة حلنة فله أجرها وأجر من عمل يا من غري أ ن سن  م  »

ومن سن يف اإلسذم سنة سي ة فعليه وزرها ووزر من عمل يا ال  ،أجورهم شي ا  
 ،لى ما جاء عن غري ع   «اللنة»  فقد أنلق النيب، (2)«ينقم من أوزارهم شي ا  

 علي سنة رسول اهلل ال  اللحابة وغريهم كانوا ال يطلقوّنا إِ  ألن  وهذا رأي  عيف 
r
(3).  

                                                           
ابن ، 4/126أمحد من حديث العرباض بن سارية ، 12/280أخرجه أبو داود كتاع اللنة باع لزوم اللنة  (1)

 . 5رقم  1/178حبان يف صحيحه املقدمة باع االعتلام باللنة 
 . 16/226أخرجه مللم كتاع العلم باع من سن سنة حلنة أو سي ة   (2)
/ 2، اإلحكام  308/ 2، كشف األسرار  188/ 1، تدري  الراوي  127راجع مقدمة ابن اللذ  ص  (3)

 .1/649، الربهان  380/ 1، أصول اللرخلي  98
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 يبنلو ش ت أن أقول : قال ال» : قول أنس بن مالك: املرتبةن أممللة هذ  مِ و  
إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا  وإذا تزوج الملي   اللنة : ولكن قال، ، للدقت
 .(1)«أقام عندها ثذثا  

فيلري كذمه ق بلب  نزول آية ن يكون كذم اللحايب يتعل  املرتبة اخلاملة: أ  
شدد الوحي والتنزيل ف خرب عن آية من القرآن أّنا اللحايب  ألن   ؛يف حكم املرفو 

حديث جابر بن عبد اهلل  ن أممللة ذلك  مِ و   ،نزلت يف كذا وكذا فدو حديث ملند
أحول ف نزل دبرها يف قبلدا جاء الولد : من أتى امرأته يف كانت اليدود تقول» :قال
 .(2)[223البقرا/] ى ِشْئُتمْ نَِسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَتْتُواْ َحْرثَُكْم أَنَّ  : اهلل

يشمل و ، "املرفو "يلمى إىل النيب  ما أ يف: "r بيِّ لي النَّ إِ " قوله *
 :من األحاديث وهي علي أنوا  rمجيع ما أ يف إيل النيب 

 : ةاألحاديث القولي  : النو  األول
وهذ  الارو   ،يف خمتلف الارو  واملناسبات rالنيب  اما تلف  ي وهي

 :ات مرجعدا إيل ثذثة أقلامب واملناسب
وذلك   ،من دون سؤاليا  يتعددهمباملوعاة الض كان  rهم أن يبدأ   (1
 .(3)«إن اهلل تعايل ي  الرفق يف األمر كله»: rكقوله 

                                                           
 .298/ 9أخرجه البخاري كتاع النكا  باع إذا تزوج البكر على الملي    (1)
حلديث معرفة علوم اوانار:  ،4528رقم  106/ 3لاؤكم حرا لكم أخرجه البخاري كتاع التفلري باع ن (2)

   .20 ـص
ملــلم  ، مــن حــديث عائشــة 6024رقــم  4/63كلــه أخرجــه البخــاري كتــاع األدع بــاع الرفــق يف األمــر   ( 3)

 .2165رقم  4/1706كتاع اللذم باع الندي عن ابتداء أهل الكتاع باللذم 
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ذلك كقول سفيان بن عبد اهلل الملقفي و  ، أن  ي  سائذ  عن سؤال س له (2
: rقال  ،ال أس ل عنه أحدا  بعدك قلت يا رسول اهلل قل يل يف اإلسذم قوال  »قال: 

 .(1)« ث استقمباهلل قل آمنت  
ما  :ومملال ذلك. فيبني احلكم فيدا rأن تقع بع  احلوادا يف عدد   (3

قريشا  أددم ش ن املرأا املخزومية الض سرقت  ن  أ  »: روا  البخاري ومللم عن عائشة
وم ن   :؟ فقالوا rفيدا رسول  يف غزوا الفتح فقالوا م ن  ي كلم rيف عدد رسول اهلل 
فتلون وجه النيب  ،فكلمه أسامه ،rرسول اهلل   امة بن زيد حِ  رتئ عليه إال  أس

r  ستغفر يل يا رسول ا: فقال أسامة !اهلل يا أسامة أتشفع يف حد من حدودب : وقال
ا ّن  إِ ف  ، بعدا : أم  ثين علي اهلل با هو أهله ث قالخطيبا  ف  r، فلما كان الع شي قام اهلل

وإذا سرق فيدم  ،أهلك الذين من قبلكم أّنم كانوا إذا سرق فيدم الشريف تركو 
فانمة بنت حممد سرقت والذي نفلي بيد  لو أن  ،د  الضعيف أقاموا عليه احل  

فحلنت » ، تقول عائشة: «أمر باملرأا الض سرقت فقطعت يد  ث   ،لقطعت يدها
 .(2)« بعد ذلك ف رفع حاجتدا إيل النيبتوبتدا بعد وتزوجت وكانت ت تيين

 : ةة اآلتي  التشريعي   األحكامِ  وهذ  األقلام الملذثة تدور بني  

                                                           
 .158رقم  1/199أخرجه مللم كتاع اإلميان باع جامع أوصا  اإلسذم   (1)
ملــلم  ، 6787رقــم  12/120الشــريف والو ــيع  تــاع احلــدود بــاع إقامــة احلــدود علــيأخرجــه البخــاري ك (2)

 .  4386رقم  6/187كتاع احلدود باع قطع اللارق الشريف 
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وحكم ، جازما   ا  هو ما نل  الشار  فعله نلبو   "الواج " احلكم األول:( 1
 .(1)الواج  لزوم اإلتيان به ، واستحقاق العقاع علي تركه واحلكم بكفر جاحد 

أي  rبعملين رسول اهلل »: جه الشيخان عن معاذ بن جبل قالمملاله ما أخر و  
نك ت يت قوما  من أهل الكتاع فادعدم إيل شدادا : إrفقال رسول اهلل  ،إيل اليمن

لذلك ف علمدم أن اهلل  اهم أناعو  نرسول اهلل ، فإ ا  أن ال إله إال اهلل وأن حممد
لذلك ف علمدم أن اهلل  اافرتض عليدم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أناعو 

إيل ذلك  اأناعو  هم خذ من أغنيائدم وترد إيل فقرائدم فإنؤ ت ةافرتض عليدم صدق
 .(2) «فإياك وكرائم أموا م واتق دعوا املالوم فإنه ليس بيندا وبني اهلل حجاع

إليه الشار  من غري إلزام  الذي دعا هو العملو   "املندوع": احلكم الملاين( 2
قرتن يا ما يلرفدا من احلتم واإللزام من اليغة الدالة علي الطل  قد به ب ن كانت ال

 .نم أو قاعدا عامة من قواعد الشر  أو عدم ترتي  العقاع علي ترك الفعل
ه خط  يف أهل املدينة يوم ن  أ   ما روا  الشيخان عن معاوية مملال ذلك:و 

وم عاشوراء مل يكت  هذا ي :هذا اليوميف  يقول rمسعت رسول اهلل » :عاشوراء فقال

                                                           
تـرك الواجـ  فيـه  ـرب بـدم والفـرض تركـه  يف بـاع احلـج فـإن   ال  الواج  عند مجدور العلماء مراد  للفرض إِ  (1)

رض عندهم ما ثبت بـدليل قطعـي ال شـبدة فيـه كقيـة قرآنيـة أو سـنة متـواترا ا  فالفحنيبطل احلج ، وأما عند األ
ا كالللوات اخلمس وغريها ، والواج  عندهم ما ثبت بدليل ظين فيه شبدة كالوجوع الملابت ب حاديث ر مشدو 

األصولية  ه ، راجع القواعداآلحاد كقراءا الفا ة يف اللذا وعندهم أن الواج  يلزم اإلتيان به والعقاع علي ترك
 .27صـ

مللم كتاع اإلميان باع الدعاء إيل ، 1395رقم  3/307باع وجوع الزكاا  أخرجه البخاري كتاع الزكاا ( 2)
 . 121رقم  1/146ني وشرائع اإلسذم الشدادت
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ومن أح  أن ، فليلموم لاهلل عليكم صيامه وأنا صائم فمن أح  منكم أن ي
 .(1)«يفطر فليفطر

: وهو ما نل  الشار  الكف عنه علي وجه احلتم "احلــرام": احلكم الملالث( 3
وعند  ،ج  الكف دليل قطعي أم دليل ظين هذا عند اجلمدورسواء كان ما أو  واإللزام 

التحرمي يملبت  إن كان دليل التحرمي دليذ  قطعيا  كقية قرآنية أو سنة مشدورا فإن  األحنا  
هة وهي تلمي عندهم  به وإن كان الدليل عليه دليذ  ظنيا  ك خبار اآلحاد أفاد اخلرب الكرا

 .كراهة التحرمي
 rاهلل  رسول   مسعت  »: وا  مللم عن أيب سعيد اخلدري قالا ر : م  مملال ذلكو

 .(2)«يللح الليام يف يومني يوم األ حى ويوم الفطر من رمضانال  :يقول
وهو ما نل  الشار  تركه ال علي وجه احلتم  "املكرو " :احلكم الرابع( 4

  غري جازم وهو الذي يلمي عند اجلمدور كراهة التنزيه. واإللزام بدليلب 
كل ن أ  م   :rقال رسول اهلل »: ا روا  الشيخان عن جابر قالم   :ومملال ذلك
ع ي مما يت ذ  املذئكة تت ذ   ن  إِ ، ف  ا فليعتزل ملجدنا وليقعد يف بيتهالبلل والملوم والكرا

                                                           
مللم كتاع الليام باع فضل صيام يوم ، 3/2003وم باع صيام يوم عاشوراء أخرجه البخاري كتاع الل ( 1)

 . 4648رقم  4/94عاشوراء 
ملــلم كتــاع اللــيام بــاع ، 1995رقــم  4/243صــوم يــوم النحــر  أخرجــه البخــاري كتــاع اللــوم بــاع  (2)

 .4668رقم  4/257الندي عن اللوم يوم الفطر ويوم األ حى 
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: فقال r ح ر مت ح ر مت فبلغ ذلك النيب فقال الناس»: ويف روايةب ، (1)«منه بنو آدم
  .(2)«اهلل يل ولكندا شجرا أكر  ريدا أيدا الناس أنه ليس يل  رمي ما أحل

 .هو ما خري الشار  فيه املك لف بني الفعل والرتكو   "املبا ": ساحلكم اخلام( 5
رسول  مسعت  : بخاري عن أم كلملوم بنت عقبة قالتما أخرجه ال :مملال ذلكو  

 .(3)«الكذاع الذي ي للح بني الناس في نمي خريا  أو يقول خريا   ليس  » :يقول rاهلل 
 . rن خلائله احلديث ميف  ما ثبت عنه ن يكونأ   احلكم اللادس:( 6

 : rال رسول اهلل ق  : مللم من حديث أيب هريرا قال هأخرجما  :ومملاله
كم للتم يف ذلك ممللي إن   :قال !فإنك تواصل يا رسول اهلل : اكم  والوصال قالواإي  »

 .(4)«وا من األعمال ما تطيقونف  ل  إين أبيت يطعمين ريب ويلقيين فاك  
 ة:لي  ع  النو  الملاين: األحاديث الفِ 

وهي على  ،الواقع ضِ ر  ى أ  ل  ع   ة وسلوكه العملي وتطبيقاتهوهي حركاته اجللدي  
 :(5)أقلام

                                                           
 .855رقم  2/482 ائ والبلل والكرايأخرجه البخاري كتاع األذان باع ما جاء يف الملوم الن  (1)
  .1256رقم  3/53ا  عن إتيان امللاجد ثلاجد باع ّني من أكل بلذ  أو كرامللم كتاع امل  (2)
  .2692رقم  5/422أخرجه البخاري كتاع الللح باع ليس الكاذع الذي يللح بني الناس   (3)
 .2562رقم  4/211الوصال يف اللوم أخرجه مللم كتاع الليام باع الندي عن   (4)
 .112د األصولية ص ، القواع  41إرشاد الفحول ص  (5)
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وهذا القلم ال الض تدل علي اإلباحة يف ذلك الفعل  r: أفعاله األولالقلم 
رأيت  »: فعن حذيفة قال. نزا  بني األمة يف أنه ال يقتضي أكملر من إباحتدا له وألمته

 .( 2) «قوم فبال قائما   (1)أيت سبانة rرسول اهلل 
 rق بالندع إليدا وهي تدل علي مواظبته الض تتعل   r: أفعاله الملاينالقلم 

كله   ي  التيمن يف ش نهِ  rكان رسول اهلل »: ومن ذلك قول عائشة ، عليدا
علي وجه  rس علي ذلك كل فعل واظ  عليه قِ و  ، (3)«يف نعله وترج لِه ون د ور 

  .شرع واللبس والنوم وغري خملوص كاألكل وال
عن ف   ،داال  علي كراهيته لشيء ما وجد  rالملالث: أن يكون الفعل منه  القلم

كراهيته   يف وجده رؤعخنامة يف القبلة فشق ذلك عليه حىت  rرأي النيب »ل: قا أنسب 
ه يناجي ربه أحدكم إذا قام يف صذته فإن   ن  : إِ فقام فحكه بيد  فقال ،وشدته عليه

 ،ربه بينه وبني القبلة فذ يبزق ن أحدكم قِب ل قبلته ولكن عن يلار  أو  ت قدميه وإن 
 .(4)«أو يفعل هكذا: ث أخذ نر  ردائه فبلق فيه ث رد بعضه علي بع  وقال

ختذ ا» :عن ابن عمر قالف   ،ن يكون الفعل داال  علي التحرمي: أ  الرابـع القلم
 ،مما يلي كفه ونقش فيه حممد رسول اهللخامتا  من ذه  فجعل فله  rرسول اهلل 

ختذ الناس اث اختذ خامتا  من فضة ف ،ال ألبله أبدا  : فاختذ الناس مملله فرمي به وقال
                                                           

  3/335، راجع النداية  املنازل واألوساخ وما يكنس من  لرتاعيرمي فيه ا املو ع الذي:  اللبانة (1)
مللم كتاع الطدارا باع امللح ، 224رقم  1/52ول قائما  وقاعدا  أخرجه البخاري كتاع الو وء باع الب ( 2)

  273رقم  1/228علي اخلفني 
 . 2/152الطدارا باع التيمن يف الطدور وغري  أخرجه مللم كتاع   (3)
  417رقم  1/611و 405رقم  1/605أخرجه البخاري كتاع اللذا باع حك البزاق باليد يف امللجد  (4)
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أبو بكر ث عمر ث  rقال ابن عمر : فلبس اخلامت بعد النيب  ،خواتيم من فضة
فيه  هورميه ل ذه الخامت  rه فنزع  ، (1)«عملمان حىت وقع من عملمان يف ب ر أريس

 .(2)داللة علي  رميه وقد أمجع العلماء علي ذلك
 :فعن أنس بن مالك قال ،اخلـامس: أن يكون الفعل داال  علي الوجوع القلم

وأيب بكر وعمر وعملمان فكانوا يلتفتحون القراءا باحلمد هلل  rصليت خلف النيب »
 .(4)كل ركعة   فجمدور العلماء علي أن قراءا الفا ة واجبة يف .( 3)«رع العاملني

 :قال فعن ابن عباسب ، rن يكون الفعل من خلائله : أ  اللادسالقلم 
فقد نم غري واحد من العلماء علي أن نكاحه . (5)«ميمونة وهو حمرم rتزوج النيب »
r  ميمونة وهو حم  رِم من خلائلهr

نكح احملرم وال ال ي  »: r دون غري  لقوله (6) 
 .(7)«خيط  وال ي نكح
مـا أخرجـه  :ومملالـه ،سـدوا   ابع: أن يكـون الفعـل قـد صـدر منـه القلم اللـ

صــلى بنــا الادــر أو العلــر  أن رســول اهلل : البخــاري مــن حــديث أيب هريــرا 
 ذا أم نلــيت يـا رسـول اهلل ؟ فقــالفلـل م مـن اثنتــني فقـال لـه ذو اليــدين أق لـرت اللـ

                                                           
 .5866رقم  10/330،  5867رقم  10/327لباس باع خواتيم الذه  لأخرجه البخاري كتاع ا (1)
 وما بعدها .  10/327راجع فتح الباري   (2)
 .  890رقم  4/331أخرجه مللم كتاع اللذا باع حجة من قال ال  در بالبلملة   (3)
 .   2/321راجع املنداج   (4)
ملـلم كتـاع النكـا  بـاع نكــا  ، 5114رقـم  3/246رم أخرجـه البخـاري كتـاع النكـا  بـاع نكـا  احملــ  (5)

 . 1410رقم  2/1031احملرم وكراهية خطبته 
 . 204ص غاية اللول يف خلائم الرسول البن امللقن  5/197املنداج  9/07راجع فتح الباري  (6)
 .  2841رقم  2/169أخرجه مللم كتاع املناسك باع احملرم يتزوج   (7)
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ني لــلى ركعتــف فقــام  ،؟ فقــالوا : نعــمأحــق  مــا يقــول ذو اليــدين :ألصــحابه
 .(1)«أخريني ث سجد سجدتني

باإلشارا ب صابعه أو خطونا  بيد  من  القلم الملامن: أن يكون الفعل منه 
فمن أممللة اإلرشاد  ،أجل الت كيد على الشيء و اإلرشاد والتوجيه ألصحابه

وأشار بإصبعيه اللبابة أنا وكافل اليتيم كداتني يف اجلنة »: rقوله  :باألصابع
، ةِ ن  يف اجل   rفدلت هذ  اإلشارا علي قرع منزلة كافل اليتيم من النيب ، (2)«الوسطيو 
خطا  ملتقيما  ث قال :  rخط رسول اهلل »: ممللة اخلط باليد قول ابن ملعودمن أو  

هذا سبيل اهلل ملتقيم وخط عن ميينه ومشاله ث قال : هذ  اللبل ليس مندا سبيل إال 
َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه َواَل تَ تَِّبُعواْ  ث قرأ ،عليه شيطان يدعوا إليه

َِ ِبُكْم َعن َسبِيِلهِ السجُبَل ف َ   .(3) «[153األنعام / ] تَ َفرَّ
 :قراراإل :النو  الملالث

عن إنكار قولب قيل بني يديه أو يف علر  وعلم  rن يلكت النيب أ   :وصورته
يدل علي  ذلك   ن  إِ ف   ،يديه أو يف علر  وعلم بهبه ، أو سكت عن فعل ف عل بني 

 : قلمنيوهذا النو  على  ،جواز الفعل أو جواز القول
                                                           

وكتــاع  714رقــم  2/293أخرجــه البخــاري كتــاع اإلميــان بــاع هــل ي خــذ األمــام إذا شــك بقــول النــاس  (1)
من ركعض كتاع اللدو باع ما جاء يف اللدو أقام   وىف 1227رقم  3/143ا سلم يف ركعتني اللدو باع إذ

 . 1227رقم  3/127الفريضة 
من حديث سدل بن سعد  6005رقم  9/615أخرجه البخاري كتاع األدع باع فضل من يعول يتيما   ( 2)

 .460رقم  2/702إلحلان باع الرمحة ،  ابن حبان كتاع الرب و ا
 .ووافقه الذهيب" ذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجا ه" :وقال 2/923أخرجه احلاكم كتاع التفلري  ( 3)
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 :ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قالومملاله ، علي القول rإقرار  ( 1
، (1)«بني الناس فنخ ري أبا بكر ث عمر ث عملمان ث نلكت rكنا خن ري زمن النيب »

ذي يفيد أفضلية أيب بكر ث عمر ث عملمان علي باقي اللحابة أقر  ا القول الفدذ  
 .(2)عندما قيل يف عدد  rالنيب 

أنه   ما أخرجه ابن حبان عن عمرو بن العاصومملاله علي الفعل:  rإقرار   (2
واهلل لقد  :كان علي سرية وأنه أصابه برد شديد مل ي ر مملله فخرج للذا اللبح فقال

؟ هل م ر علي وجوهكم مملله، ين واهلل ما رأيت بردا  مملل هذاكاحتلمت البارحة ول
 ث    -فتيمم :ويف رواية أيب داود وأمحد- ه وتو   و وء  لللذانفغلل مغاب، ال :قالوا

 «؟بته لكمكيف وجدمت عمرا  وصح»: س  ل rفلما قدم علي رسول اهلل  ،صل ي يم
: فل له rا وهو جن  ف رسل إليه النيب يا رسول اهلل صلي بن :ف ثنوا عليه خريا  وقالوا

ف خربته بالذي منعين من  :قال ،«؟يا عمرو صليت ب صحابك وأنت جن »
َواَل تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اللَّه َكاَن  :اهلل يقول ن  إِ  !يا رسول اهلل :وقال ،االغتلال

ضحك رسول اهلل ف -فتيممت :ويف رواية أمحد- ولو اغتللت مت ،(3)ِبُكْم رَِحيًما
r   (4)إيل عمرو ومل يقل شي ا. 

                                                           
 .3655رقم  r 2/289أخرجه البخاري كتاع فضائل اللحابة باع فضل أيب بكر بعد النيب  (1)
   .3655رقم  7/20راجع فتح الباري   (2)
   .(29سورا النلاء آية )  (3)
وقـال  1/177احلـاكم كتـاع الطدـارا ، 1315رقـم  4/142أخرجه ابن حبان كتاع الطدارا بـاع التـيمم  ( 4)

هــذا حــديث صــحيح علــي شــرط الشــيخني ومل خيرجــا  ووافقــه الــذهيب وأبــو داود كتــاع الطدــارا بــاع إذا 
ف  ابــن ، احلــديث حلــنه احلــا 203/ 4، أمحــد مــن حــديث ابــن عمــرو   405/ 1خــا  اجلنــ  الــربد 
 . 1/541حجر فتح الباري 
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  :بالشيء ومل يفعله  األحاديث الض فيدا هم النيبالنو  الرابع: 
وجعل ، أنه يلتح  اإلتيان با هم به  -ومن تابعه-فعن اإلمام الشافعي 

ّنا ال تدخل يف اللنة املندوع إليدا أ  يري وغري الشافعي  ،ا م من أقلام اللنة
احلق أن ا م ليس من أقلام اللنة ألنه جمرد خطور شيء » :شوكاين فقالورجحه ال

ا أمرنا اهلل تعاىل وال مم  الرسولك مما أتانا على البال من دون تنجيز له وليس ذل
 (1)أن أّنى عن الغيلة لقد دمت  » : ن أممللة هذا النو  قول النيبمِ و  ، «بالت سي به

  .(2)«لك فذ يضر أوالدهمارس يلنعون ذحىت ذكرت أن الروم وف
 : لقيةاألحاديث املشتملة علي أوصافه اخلِ  النو  اخلامس:

من حيث الداللة علي أن اهلل تعايل خلقه  rوهي الض تتعلق بذاته وجبلمه 
ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن  :ذلك ومملال ،وأمجل صورا يف أحلن تقوميب 

وال مشمت  rن كف رسول اهلل مِ  ألني   حريرا  وال ديباجا   ما مللت  »: مالك قال
 .r»(3)ريا  قط وال عرقا  أني  من عرق رسول اهلل 

  :األحاديث املشتملة علي أوصافه اخل لقية :دسالالنو  ال
: فقد زكا  ربه يف أخذقه فقال ،وهي الض تتعلق بحاسن أخذقه وحلن سريته

الشيخان عن عبد اهلل ما أخرجه  :ذلكال وممل ،[4 /القلم] َوإِنََّك لََعلي ُخُلٍق َعِظيمٍ 
                                                           

املندــاج يناــر:  ،تر ــع املــرأا وهــي حامــل أن: مرأتــه وهــي تر ــع ولــدها، وقيــلوج اهــي أن يــ يت الــز  :الغيلــة (1)
5/258. 

 1442رقم   257/ 6أخرجه مللم كتاع النكا  باع جواز الغيلة  (2)
ملــلم كتــاع الفضــائل بــاع ، 3561رقــم  r 2/271أخرجــه البخــاري كتــاع املناقــ  بــاع صــفة النــيب   (3)

 .  2330رقم  r 4/1814ني  رائحة النيب 
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مل يكن فاحشا  وال متفحشا  وكان يقول خياركم  rإن رسول اهلل »: قال بن عمرو
 .(1)«أحاسنكم أخذقا  

 :األحاديث الدالة علي اصطفاء اهلل له وكونه نبيا  رسوال   النو  اللابع :
 :أقلام  وهي علي

ا م   :ومملال ذلك  ،  ةِ اللابق   ممِ األ ن  ن كان مِ عم   rدا النيب أحاديث قل   (1
فاشتد عليه بينما رجل ميشي »: ال  ق   r اهللِ  رسول   ن  هريرا أ   أيبن أخرجه البخاري ع  

العطش فنزل ب را  فشرع مندا ث خرج فإذا هو بكل  يلدث ي كل الملري من العطش 
قي الكل  فل، فمأل خفه ث أملكه بفيه ث رقي  فقال : لقد بلغ هذا مملل الذي بلغ يب

 .(2)«فشكر اهلل له فغفر له
أخرب عن األمور امللتقبلة يف حياته وبعد وفاته فوقعت نبق ما  rإخبار  ( 2

ا هلك كلري فذ  ذ  إِ »: r قال رسول اهلل  ما أخرجه البخاري عن أيب هريرا :هومملال ،به
ا يد  لتنفقن كنوزدكلري بعد  وإذا هلك قيلر فذ قيلر بعد  والذي نفس حممد ب

 .(3)«يف سبيل اهلل
به والنيب  نلريلت rخباع بن األرت جاء إيل النيب  ن  وقد أخرج البخاري أ  

r فجلس حممرا  وجده ؟ يا رسول اهلل أال تدعوا لنا :فقال متوسد رداء  يف ظل الكعبة
                                                           

مللم كتاع الفضائل باع كملـرا ، 3559رقم  r 2/271أخرجه البخاري كتاع املناق  باع صفة النيب (  1)
 .  2321رقم  r 4/1810حيائه 

مللم كتاع اللذم باع فضل ، 2363رقم  5/58أخرجه البخاري كتاع امللاقا  باع فضل سقي املاء (  2)
 .  5820رقم  7/460ساقي البدائم احملرتمة 

 .  6630رقم  11/729أخرجه البخاري كتاع األميان والنذور باع (  3)
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، واهلل ما يلرفه ذلك عن دينه إن من كان قبلكم كان أحدهم يشق نلفني»: وقال
ال خيشي إال اهلل  موت ىت يلري الراك  من صنعاء إيل حضرمر حليتمن اهلل هذا األ

 .( 1)«أو الذئ  علي غنمه ولكنكم تلتعجلون
فينا مقاما  ما ترك فيه شي ا  إيل  rقام رسول اهلل »: وعن حذيفة بن اليمان قال

قيام اللاعة إال ذكر  ع ِلمه من ع ِلمه وجدله من جدله وقد كنت أري الشيء قد  
ويف رواية ، (2)«ف عرفه كما يعر  الرجل الرجل إذا غاع عنه فرآ  فعرفهكنت نليته 

عن اخلري وكنت أس له عن الشر خمافة  rكان الناس يل لون رسول اهلل »: عنه أيضا  
ا اخلري فدل بعد يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية وشر فجاء اهلل يذ :أن يدركين فقلت

نعم وفيه  :بعد ذلك الشر من خري؟ قال وهل :، قلتهذا اخلري من شر؟ قال: نعم
فدل  :قلت .ي عر  مندم وينكر ي؟ قال: قوم يددون بغري هديوما دخنه :قلت .دخن

جدنم من أجايم إليدا قذفو  نعم دعاا علي أبواع  :قال ؟بعد ذلك اخلري من شر
 فما :. قال: هم جلدتنا ويتكلمون ب للنتنا. قلتصفدم لنا يا رسول اهلل :، قلتفيدا

را : فاعتزل تلك الفرق كلدا ولو أن تع  ب صل شجت مرين إن أدركين ذلك؟ قال
 .(3)«حىت يدركك املوت وأنت علي ذلك

                                                           
 .  3612رقم  6/865 أخرجه البخاري يف كتاع املناق  باع عذمات النبوا يف اإلسذم(  1)
مللم كتاع الف  باع إخبار ، 6604رقم  7/688را  مقدورا   البخاري كتاع القدر باع وكان أمر اهلل قد(  2)

 .  7191رقم  8/223يل قيام اللاعة كون إفيما ي rالنيب 
مللم كتاع األمارا باع وجوع مذزمة ، 3606رقم  6/860البخاري كتاع املناق  باع عذمات النبوا (  3)

  .4761رقم  6/439مجاعة املللمني عند ظدور الف  
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 ،ومن ذلك انشقاق القمر مرتني ،r يب  أن يكون احلديث فيه معجزا للن  ( 3
 ،rانشقاق القمر كان يف عدد النيب  ن  األئمة علي أ   ةوقد اتفق العلماء مع بقي

ما أخرجه الشيخان  :ومن ذلك ،حاديث بذلك تفيد القطع به عند األمةوجاءت أ
ف راهم القمر شقني  أن يريدم آية   rأهل مكة س لوا رسول اهلل  ن  إِ »: قال ن أنسب ع  

 .(1)«حىت رأوا حراء بيندما
 :rأن يكون احلديث قبل بعملة النيب النو  الملامن : 

 : ك  لِ ي ذ  ل  األممللة ع   ن  مِ و  
جارا مع قريش ملا بنوا ينقل احل ه  ن  أ   rي  دا عن رسول اهلل  tأ( عن جابر 

ا ابن أخي لو حللت ي  » :العباس عمه فقال  ، )وذلك قبل البعملة( وعليه إزار  ، الكعبة
فحل ه فجعله علي منكبيه فلقط  :ال  ق  ، «احلجارا إزارك فجعلته علي منكبك دون  

rا عريان   مغشيا  عليه فما رؤي بعد ذلك  
(2). 

كان ملونا  عما يلتقبح قبل البعملة   r ه  ن   احلديث دليل علي أ  يف و  »: حجر ابن   ل  اق  
 .(3)«وبعدها

إين » :rرسول اهلل  ال  ق  : قال أخرجه مللم عن جابر بن مسر   ع( ما
 .(4)«ي قبل أن أ بعث إين ألعرفه اآلنألعر  حجرا  بكة كان ي للم عل

                                                           
املنـافقني بـاع مللم كتاع صفات  – 4867رقم   8/660البخاري كتاع التفلري باع " وانشق القمر  ( 1)

 . 7007رقم  9/143انشقاق القمر 
     364رقم  1/565أخرجه البخاري كتاع اللذا باع كراهية التعري يف اللذا وغريها  ( 2)
 .  1/566راجع فتح الباري  ( 3)
 .     5898رقم  r 8/29أخرجه مللم كتاع الفضائل باع فضل نل  النيب  ( 4)
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جربيل وهو  أتا    rرسول اهلل  ن  أ    ج ( ما أخرجه مللم من حديث أنسب 
واستخرج منه ، فشق عن قلبه فاستخرج القل  ،ف خذ  فلرعه ،يلع  مع الغلمان

غلله يف نلت من ذه  باء من زمزم  ث    ،«هذا ح  الشيطان منك» :وقال ،علقة
  .(1)ث ألمه وأعاد  مكانه

بدء رسول ول ما أ  » :التق    ا أخرجه الشيخان من حديث عائشةد( م  
 .(2)«فكان ال يري رؤيا إال جاءت مملل فلق اللبح احلةمن الوحي الرؤيا الل rاهلل 

هناك  ن  داخلة يف احلديث الشرعي رغم أ   rملاذا كانت سائر أخبار   :لي  ن قِ إِ ف  
  ؟!ببع  األمور الغيبية rأحاديث ال دخل  ا يف التشريع ك حاديمله اخللقية وكإخبار  

 :جدنيِ عن ذلك من و اجلواع ف ِإن  
رج الن  ألن   ؛واج  شرعي rحبه  ن  : أ  الوجه األول  ن  مِ  اسِ ه الرسول اخلامت وخم 
 نأو  rمعرفه مجال خلقه  إليه ومما يعني علي ازدياد حبنا له وتشوقنا ،الالمات إيل النور

 فيكون ذلك دليذ  علي نبوته وصدقخلقه  مالكومعرفة   تعايل قد برأ  من كل عي  اهلل
 .  رسالته

أهل الكتاع الذين يعرفونه كما يعرفون  ن أوصافه موجودا عند  : أ  الوجه الملاين
ذلك حجة عليدم فإن  ار  فإذا ما عرفنا أوصا  الض هي عند أهل الكتاع ص   ،أبنائدم

                                                           
 .    r 1/82 باع اإلسراء برسول اهلل أخرجه مللم كتاع اإلميان  ( 1)
مللم كتاع اإلميان باع بدء ، و 3رقم  1/5بدء الوحي  أخرجه البخاري كتاع بدء الوحي باع كيف كان  (2)

 . 252رقم  r 1/39الوحي إيل رسول اهلل  
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وأقمنا احلجة  rأنكرهدا من كتايم رددنا عليدم من خذل ما وصل إلينا من أوصافه 
 .(1)والدليل
 أمور:  وفيهِ ، "وإلي الصدابا" قوله *

   .(2)ي اإلسذمِ ل  ع   ات  م  مؤمنا  و   r يب  ي الن  قِ ل   ن  اللحايب هو م  : األمر األول
 :با ي يت ا أ يف إيل اللحابة مقيد  م   ن  أ   :األمر الملاين

دون  ،ن أقوا م وأفعا م وتقريراهتم فقطكون ما أ يف إليدم مِ ي ن  ـ أ  1
 ه ال اقتداء يم يف ذلك  ألن   ؛م كل ومشرع وملبس ن  ة مِ لعادي  اة و صفاهتم اخللقي  

 . rا اإلقتداء يف ذلك باملعلوم ّن  إِ  ،ةاص  خ  
  ن)ككما  ح   هِ ذلك ما يدل علي رفع ن   يكون فيما أ يف إليدم مِ ال  أ  ـ 2
 .ه حكم املرفو سيكون ل   ه حين ذب ألن   (فيه لذجتداد    جمال  ا ال  يكون مم  

 :ا ينقلم إيل أنو ، ويلمى "املوقو "، ما أ يف إيل اللحابة: الملالثاألمر 
قول عبد اهلل بن  ك  لِ ذ   ن  مِ و   ،ن يكون ما أ يف إيل اللحابة قوال  النو  األول: أ  ( 1

ن ذ مِ خ  و   ،فذ تنتار اللبا  ا أمليت  ذ  إِ و   ،فذ تنتار امللاء ا أصبحت  ذ  إِ »: عمر 
  .(3)«كملوت ن حياتك  مِ و   ،صحتك ملر ك

                                                           
 22راجع تيلري اللطيف اخلبري د/ مروان شاهني صـ  (1)

 .  2/301راجع تدري  الراوي   (2)
رقـم  4/115كـن يف الـدنيا ك نـك غريـ  أو عـابر سـبيل   rخرجه البخاري كتاع الرقائق باع قـول النـيب أ  (3)

6416 . 
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ن ذلك قول ابن مِ و   ،ن يكون ما أ يف إيل اللحايب فعذ  لهالنو  الملاين: أ  ( 2
مل  ن  إِ و   ،من كانت له حاجة كلمهف   ،اسِ لن  لِ  ا صلي جلس  ذ  ان عمر إِ ك  » : عباس

   .(1)«لفدخ ام  تكن له حاجه ق  
 ،مامهن يكون ما أ يف إيل اللحايب تقريرا  له علي شيء أالنو  الملالث: أ  ( 3

 rأن شد  باهلل كل امرئب مسع رسول اهلل »:  قول علي بن أيب نال  ك  لِ ذ   ن  مِ و  
: بلي يا رسول اهلل اس باملؤمنني من أنفلدم، قالوا أويل الن  : أللتم تعلمون أين  يقول
 ن  م   وعاد   ،واال  ن  ال م  و   دم  الل   ،موال    –علييعين: –هذا  ن  إِ كنت موال  ف    ن  م   :قال
قال زيد بن  ،ك  لِ ذ   يقول   r يب  م مسعوا الن  فشددوا أّن   اللحابةِ  ن  مِ  ، فقام ناس  «ا   اد  ع  

 .r»(2)ن رسول اهلل قد مسعنا  مِ » :أرقم
 :ي نوعني  ل  ع  وهو  ،اللحابةثبت عن ما  : حكم  األمر الرابع

 :عندم مل خيتلفوا فيما بيندم فيه ما ثبت   ن يكونأ   النو  األول:أ( 
 :ة إيل مذهبنيختلف العلماء يف ثبوت االحتجاج به يف األحكام الشرعي  اوقد 

وبع  احلنفية  -يف املشدور-وأمحد والشافعي  مالك   املذه  األول: ذه    -
وغريهم إيل االحتجاج با ثبت عن اللحابة من املوقوفات يف إثبات األحكام 

                                                           
قــــال ا يملمـــي يف جممــــع الزوائــــد  6/358أخرجـــه البيدقــــي يف اللــــنن الكـــربع كتــــاع قلــــم الفـــيء والغنيمــــة  ( 1)

 . ""روا  البزار و إسناد  جيد :10/246
رقم  15/376عن مناق  أصحابه  rابن حبان كتاع أخبار  ،  370/ 4د من حديث زيد بن أرقم أمح  (2)

6931 . 
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الفتوع الض يفض » :فقال باته حه ابن القيم وتتبع األدلة يف إثوهو ما رج   ،ةالشرعي  
  :لحايب يا ال خترج عن ستة وجو ال

 ، r يب  الن   ن  أن يكون مسعدا مِ . 1
 ، rأن يكون مسعدا ممن مسعدا من النيب . 2
 ، ة من كتاع اهلل فدما  خفي عليناأن يكون فدمدا من آي. 3
 ، ض وحد ن يكون قد اتفق عليه مجاعتدم ومل ينقل إلينا إال قول املفأ  . 4
ا ن  ن يكون رأيه لكمال علمه باللغة وداللة اللف  علي الوجه الذي انفرد به ع  أ  . 5

ومشاهدا أفعاله وأحواله وسريته ومسا    rأو لقرائن حالية اقرتنت باخلطاع كرؤيته للنيب 
كذمه والعلم بقاصد  وشدود تنزيل الوحي ومشاهدا ت ويله بالفعل فيكون فدم ما ال 

 ، نفدمه
وعلي هذا التقدير ال  ،وأخط  يف فدمه rد  النيب ين يكون فدم ما ال ير أ  . 6

ن مخلة أغل  علي الان من وقو  وقو  احتمال مِ  ن  يكون حجة ومعلوم قطعا  أ  
احتمال واحد معني وليس املطلوع إال الان الغال  والعمل به متعني ويكفي العار  

 .(1)«هذا الوجه
ودليلدا فيما مل  اه  املختلفة كان مرجع استنادهاأن كت  الفقه يف املذكما 

 . إيل أقوال اللحابة ةيوجد فيه نم من كتاع أو سن

                                                           
 .  4/119راجع أعذم املوقعني  ( 1)
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 م  اة أصول أخري أخذت من أقو علي حجي   العلماءِ  ن  مِ  كملري    بل قد استدل  
 ،ك  لِ ذ   ملا فعل العلماء   ةِ ج  احل   ن  لوال ما ألقوا م مِ و   ،كالقياس واملللحة واالستحلان

 العلور علي شيءب  ن  مِ  ال جتد  م استدالال  قط بعمل اجملتددين يف أي علرب  ك  ن  إِ ف  
وهو من  ،ما ذهبوا إليه مبين على االجتداد ألن   وذلك   ، علر اللحابةال  إِ  ك  لِ ذ   ن  مِ 

 .ةأنوا  االستدالالت الشرعي  
لشوكاين آلمدي والغزايل واوا الفقداء واملتكلمني بع    املذه  الملاين: ذه    -
و يكون اص أ  ن اجتداد اللحايب اخل  ن يكون مِ الحتمال أ   ةب ه ليس حبج  يل أن  إِ  وغريهم

ه مل يقم على حجيته ألن   ؛وكذم اللحابة ليس حبجة rمسعه من غري رسول اهلل 
 .ةن أدلة األحكام الشرعي  ليس كذمدم مِ و   ،دليل وال برهان من الشر 

و مقيد بقول اللحايب الذي خالفه والملاين مرجو  أ   ،الرأي األول هو الراجحو 
كعبد اهلل بن    فيه غري  ، أو كان اللحايب  من أهل الكتاع الذين دخلوا يف اإلسذمِ 

 .(1)عبد اهلل بن عمرو بن العاصأو كون اللحايب قرأ كتبدم وح دا مندا ك   ،سذم
ن أدلة ه مل  عله الشر  مِ ألن   ةب حبج   ما أ يف إىل اللحايب ليس   ن  ا قو م أ  م  أ  و  

 ةِ ن أدل  مِ  واالجتداد ،مندم ا أ يف إليدم يكون عن اجتدادب م   األحكام ففيه نار ألن  
أوصيكم بتقوع اهلل واللمع والطاعة »: rالرأي األول قوله  د صحة  ا يؤي  مم  و  ، الشر 

                                                           
 . 131راجع فتح الكبري املتعال صـ  (1)
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فعليكم بلنض وسنة  ،يعش منكم فلريي اختذفا  كملريا   ن  ه م  ن  إِ ف   ،اي  وإن عبدا  حبش
 .(1)« فتملكوا يا وعضوا عليدا بالنواجزنيفاء الراشدين املدديلاخل

 :ا أ يف إيل اللحابة مما اختلفوا فيما بيندم فيهم  وهو النو  الملاين: ع( 
 بل ي رجح ،اآلخر اللحابة حجة علي القولِ  قول أحدِ  فيه هذا النو  ال يلريو  

ين علي االجتداد بل ب   قو م حين ذب  ألن   ؛وكملرا اإلنذ أحد القولني بناءا  علي اخلربا 
ه يرجح ة األمر أن  اي  غ  ، اسِ الن   ن  مِ  كملريب   ه عند  ذفِ خِب   عتد  االلحابة  رك  التابعي إذا أد  
ن يذبح ولد  ف فىت ابن عباس ن رجل نذر أ  ع   ل   ِ ابن عباس س   ن  روي أ   بيندما فمملذ  

: روق بن األجد  أحد التابعني فقالمل ، فعلم بذلك  لاإلب ن  عليه مائة مِ  ن  أ  
، فبلغ «ولد إبراهيم ن  خريا  مِ ولد هذا الناذر  الواج  عليه ذبح شاا واحدا فليس  »

 .ابن عباس فرجع لقول ملروق ذلك  
 يف  لللديق وال»: يقول ابن القيم، و ذا يقدم قول أيب بكر علي غري  لكن

وهو  ،ام خذها  عيف أبد  له فتوع وال حكم  وال يف  ،اخذ  نم واحد أبد  
  .(2)«ا قيق لكون خذفته خذفة نبو 

 بشرط التقييد ال  ال يطلق عليه حديث إِ  ةِ إيل اللحاب   ا أ يف  م   :امساألمر اخل
فينلر  إيل احلديث النبوي  اإلنذقِ  د  ا عنم  أ  ، «احديث ابن عمر موقوف  » :فيقال
 .(3)فقط

                                                           
، 4/126من حـديث العربـاض بـن سـارية أمحد و ، 12/280تاع اللنة باع لزوم اللنة أخرجه أبو داود ك (1)
 .  5رقم  1/178ع االعتلام باللنة ابن حبان يف صحيحه املقدمة باو 
 .  4/96راجع إعذم املوقعني  ( 2)
 .  6/45راجع تدري  الراوي  ( 3)
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   "إلي التابعين"و  قوله في التعريف *
 : " وفيه أمور  املقطو ويلمى "

جرد بل ال يكتفي ي  وقِ  ،لقي واحدا  من اللحابة ف كـملر ن  م  التابعي هـو  :لوَّ اْلَ 
ورؤيته  rلشر  لــقاء النيب  خبذ  اللحايب فقـد اكتـــفي فيه بذلك   ،االلتقاء

اللحابة ف كملر  ن  قي واحدا  مِ ل ن  التابعي م   ن  ، لكن أكملر احملدثني علي أ  واالجتـما  به
 .(1)وإن مل يلحبه وعدوا من التابعني من رأي اللحايب فقط

 :أن ما أ يف إيل التابعي علي أنوا ب  :الثاني
 .أن يكون ما أ يف إيل التابعي هو قول له( 1

من مي ن املرأا تلديل أمرها وقلة صداقدا »: ومن ذلك حديث عائشة مرفوعا  
    .(2)«ومن شؤمدا تعلري أمرها وكملرا صداقدا: من عندي  ، قال عروا وأنا أقول

 .إيل التابعي هو من فعله ن يكون ما أ يف  أ  ( 2
رأيت احللن قدم مكة فقام خلف املقام »: (3)ن ذلك قول حزم بن أيب حزمومِ 

   .(4)«فللي
 .ما أ يف إيل التابعني من إقرار  أن يكون (3

                                                           
 .  410راجع أصول احلديث صـ(  1)
 20/81احلــاكم يف ملــتدركه كتــاع النكــا  ، 2495رقــم  9/45نكــا  بــاع اللــداق ابــن حبــان كتــاع ال(  2)
 .   6/77ه الذهيب ، أمحد من حديث عائشة ووافق "هذا حديث صحيح علي شرط مللم" :قالو 
 .  3/294حزم بن أيب حزم وثقه أمحد وابن معني وأبو حامت  ( 3)
 .   6/44راجع الملقات  ( 4)
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ائ  أو تدنوا مين املرأا وهي دمين احلأخت: بن الزبري س ل اومن ذلك أن عرو 
علي أحد من ذلك  كل ذلك هني وكل ذلك خيدمين وليس  » :؟ قال عرواجن 
  .(1)«ب س

ما أ يف إيل التابعي مما ال جمال للرأي فيه فدو مرفو   أن يكون( 4
 .(2)حكما  

 .(3)«يف اجلنة قلرا  للوام رج  ن  إِ »: ومن ذلك قول  أيب قذبة
 : وهو على قلمني ،أ يف إىل التابعي حكم االحتجاج با :اْلمر الثالم

ففي االحتجاج به  ،ما أ يف إليدم مما مل خيتلفوا ومل ينكر عليدم فيه( 1
  :خذ  علي مذهبني 

إيل عدم إثبات حجية ما  ذه فقد  -ومن وافقه-حنيفة  يبأل :األولاملذه  
فعلي  rء عن رسول اهلل ما جا»: فقال ،أ يف إليدم يف األحكام الشرعية مطلقا  

عن التابعني فدم رجال وما جاء  ،وما جاء عن اللحابة خترينا فيه ،العني و الرأس
 .وهو الراجح لكن يلت نس بكذمدم إذا مل خيالف ،وهذا رأي اجلمدور «وحنن رجال

احلنابلة والشافعية إيل االحتجاج يذا النو  إذا مل  بع    : ذه   الملايناملذه  
  .(4)ومل خيالف فيهي وجد غري  

                                                           
 .  296رقم  1/478روا  البخاري كتاع احلي  باع غلل احلائ  رأس زوجدا وترجيله  ( 1)
   104راجع لقط الدرر صـ  (2)
 وقال أبو قذبة من كبار التابعيني واليقوله إال عن بذغ   3/368شع  اإلميان  أخرجه البيدقي يف كتاع (3)
 .  4/126راجع أعذم املوقعني   (4)
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 :نيِ قول علىوهو   ،ما أ يف إليدم مما اختلفوا فيه( 2
 إيل االحتجاج با يرا    -حدي روايتهايف -اإلمام أمحد  القول األول: ذه   

 .مندم بعد ثبوت صحة اللند وتقدمي األويل يف العلمبه  اجملتدد صاحلا  لذحتجاج
األمر  بل ،ندم حجة علي اآلخره ال يلري أي قول من  القول الملاين: يري أ  

 .وهو رأي اجلمدور وهو الراجح، (1)اجتداد ونار
احلاف   ألن   ؛: ينبغي أن يقيد املقطو  هنا با أ يف إيل التابعني فقطاْلمر الراب 

، (2)«أقوا م وأفعا م ن  بعدهم مِ  ن  م   و  ما أ يف إيل التابعني»ه  ن  بِ  املقطو     ر  ابن حجر ع  
 : يتي اوذلك مل

بعدهم  تبا  التابعني فمن  أن جعلنا املقطو  يشمل ما أ يف إيل : أننا إِ أوال  
 ة يف ذلك ناملا كان باجتدادب ه ال حج  واحلقيقة أن   ،فقد جعلنا أقوا م حجة يف الشر ِ 

اللذم والنووي والزركشي والعراقي وغريهم جواز تقليد عبد بنالعز  ح  ، فقد صح  مندم
أكملر  عمل الناس قدميا  وحديملا  ب قوالِ  ألن   وذلك   ؛الوجوعِ  بعة دون  أحد املذاه  األر 

 .(3)من إمام دون التقيد بإمام واحد
مندم والض اختلفوا فيما بيندم ال  ة علي اجتدادب أقوال التابعني املبني   ن  : أ  ثانيا  
أ يف إليدم االحتجاج با  ة واحلنابلة ذهبوا إيلبع  الشافعي   ن  ولوال أ   ،حجة فيدا

 ن  فاللحيح أ  »، االصطذحي احلديثِ  د  يدخل يف ح   ا    خيتلفوا فيه ملا جعلن  مل فيما

                                                           
 .  4/126راجع أعذم املوقعني   (1)
 .  119راجع شر   ية الفكر البن حجر صـ  (2)
 .  206راجع الرخم الشرعية لعمر عبد اهلل كامل صـ ( 3)
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ه كذم أو فعل ألحد املللمني ة ألن  منه يف األحكام الشرعي   املقطو  ال يتج بشيءب 
بيد أن املقطو  قد يوصف باللحة أو احللن أو الضعيف تبعا  حلال إسناد  ومتنه 

  .(1)«عن التابعني ألنفلدم لينه ال يعين إال جمرد روايته أو ن تلحيحه أو 
الناحية  ن  مِ  «حديث» يف إيل التابعني ال يطلق عليه ما أ :الخامساْلمر 
عن احللن البلري يف احلديث  جاء»: اليقف  بالتابعي تقييد  بشرطال  إِ  ةاالصطذحي  
ف إليدم إيل البحث عن عدالة واألمر يتاج يف ثبوت صحة ما أ ي، (2)«موقوفا  عليه

 الرواا .
 الليوني يف ألفيته :احلاف  قال 

 يدرع يا أحوال م  وسند***  علم احلديث ذو فنون ي  د  
 دأن يعر  املقبول واملردو ***   ودـــو  واملقلــذاك املو ــف

* ** ** * 
 
 

                                                           
  133ري املتعال صـراجع فتح الكب  (1)
 .  1/45راجع تدري  الراوي   (2)
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 : الثايناملبحث 

 ثحديْان علم الْكَأرْ
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                          ** ** ** ** ** ** ** 
 :"السند" :الركن األول

 :لغاً  السند
رتفع من األرض وعذ كلفح اق علي ما ل  ط  وي  ، وغري  ن حائطب ستند إليه مِ ا  ا م  
 .املِلند يرفع احلديث إيل قائلة ألن  . ومسي به سند احلديث؛ اجلبل

 ،د فذن أي معتمد نِ ل  ومنه قو م فذن م  (، مداملعت  ) ةن معانيه اللغوي  مِ  :واللند  
 العلماء عليه يف بيانِ  اللند هو املعتمد الذي يعتمد   ألن   ؛ومسي به سند احلديث

 .احلديث ةِ درج  
  :اصطالًحا السندُ 
 .وهو ما ذكر قبل امل  ،احلديث م ِ الطريق املوصل إيل  هو

ل إيل املقلود وهو ه يوصألن   ومسي نريقا   ،هم رجاله الذين روو : ونريق احلديث
 . ه كالطريق احمللوس الذي يقلد  اللالك للوصول إيل مراد فك ن  ، احلديث

                                                           

ا م ـ :ويف االصطذ  [،80هود/] أَْو آِوي إَِلى رُْكٍن َشِديدٍ تعايل:  اجلان  األقوع قال :الركن يف اللغة (1)
 ا،لذا جزء من الكقراءا الفا ة يف اللذا فدي ركن ألّن    ، به وهو جزء من ماهيته وحقيقتهال  ال وجود للشيء إِ 

كالو ـوء فدـو شـرط للـحة اللـذا ولـيس ركنـا    ،م عليه وسابق لهالشيء لكنه مقد   ن  مِ  جبزءب  ليس   بينما الشرط  
، مغين احملتاج  (481 ـص)الكليات  :راجع. ] يماال  الشيء ال يلح إِ  ن  فيشرتك الركن والشرط يف أ   ،من أركاّنا

(1 /148.])  
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 ُِ  :«الطريق»و «الوجه» بين الفر
 ن  مِ  طلق علي راوب معني يف جزءب ه ي  ألن   ؛الطريق واللند ن  أخم مِ  «الوجه» (أ

قال   .(1)«صذاب يتو   لكل    ان  ك    r يب  الن   ن  أ  »: ن أنسع   أجزاء اللند كحديث محيدب 
ن هذا الوجه واملشدور حديث محيد عن أنس حديث حلن غري  مِ : أبو عيلي

 . عند أهل احلديث حديث عمرو بن عامر األنلاري عن أنس

ي راوب معني يف ل  طلق ع  حيث ي   اللندِ  ن  خم مِ حيانا  يكون أ  أ   «لطريقا»ع ( 
 ال  ق  ، (2)«القاتل واملقتول يف الناربليفيدما ف   ا تواجه املللمانذ  إِ »: اللند كحديث

 .(4)«(3)سويد ومعمر نريقِ  ن   مِ ال  وهذا احلديث ال نعلمه عن قتادا إِ »: البزار  

  «اْلسناد»و «السند»الفِر بين 
وأصله  ،هِ يل قائلا عزوته إِ ذ  قال أسندت احلديث إِ وي   ،«أسند»ملدر  «اإلسناد»

فيكون معين إسناد احلديث  ،عين الزمان قل  أو كملرب هو الذي الدهرِ  ن  م خوذ مِ 
 .اتلاله يف الرواية اتلال األزمنة بعضدا ببع 

 :دو على قولنيف االصطذ  تعريف اإلسناد يفأ م ا 
 .اإلسناد مراد  لللند ن  أ   :مجدور احملدثنيقول  :القول األول

                                                           
 .1/86طدارا باع ما جاء يف الو وء لكل صذا أخرجه الرتمذي كتاع أبواع ال( 1)
 .7083رقم  13/47أخرجه البخاري كتاع الف  باع إذا التقي املللمان بليفيدما  (2)
 .     9/104راجع البحر الزخار للبزار ( 3)
 .76، موسوعة احلديث صـ 1/43وي ، تدري  الرا 4راجع لقط الدرر صـ( 4)
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أي  هِ ديث إيل قائلاإلسناد هو رفع احل :ن  أ  يل إِ  دمبعض   ذه    القول الملاين:
ا اللند بينم   ،ن فوقهل كل راوب احلديث يا عم  م  ع بيان األداا الض     حكايته وقراءته م  

 .(1)يطلق علي جمرد وجود  يف الكتاع وتدوينه فيه بغ  النار عن قراءته وحكايته
   «اْلسناد»و -بفتح النون- «دالمسنَ » الفِر بين

 ن  مِ  ذا جعله يلتند إيل شيءب قال أسند  إِ ي  ، سنادن اإلاسم مفعول مِ  «امللند» أ(
 .هِ لِ ائِ يل ق  إِ  ه  أي رفع   الكذم   وأسند   ،أو غري  جدارب 

 : ى أقوالل  دو ع  ف يف االصطذ  «دلن  م  ـال»تعريف أ م ا 
 ال  و   ،يل منتدا اللند إِ  لِ و  ن أ  مِ  rإيل رسول اهلل  تلل إسناد ِ اا م  ل: و  القول األ  

 .ي املرفو  املتلل فقط دون غري ل  ع     ال  طلق إِ ي  
دقيق العيد وابن حزم واحلاف   احلاكم واخلطي  البغدادي وابن ه  ح  ا رج  وهذا م  

 . حجر والليوني وغريهم بن
 وليس كل مرفو ب  ،كل ملند مرفو   ألن   ؛«املرفو ِ » ن  أخم مِ  «دلن  امل»ـف وعليهِ 

امللند  وكذلك   ،قا  وحنو ذلك  عل  أو م   عضذ  نقطعا  أو م  فقد يكون املرفو  م   ،املند  
مرفوعا  أو  اتلل إسناد  سواء أكان   حديثب  ل  ك  طلق على  فاللند ي   ،اللندِ  ن  أخم مِ 

فيه الرفع  ط  فامللند يشرت   ،فقط ى املرفو ِ ل  طلق ع  بينما امللند ي   ،اموقوفا  أو مقطوع  
  .(ول املختاروهذا هو الق)، واالتلال

 .إيل منتدا    ن راويهِ تلل إسناد  مِ ااحلديث الذي  هوالقول الملاين: 

                                                           
 .75، موسوعة احلديث صـ 47سلمان صـ احلديثراجع املندل  (1)
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يشمل املرفو   «امللن د»فِإن  هذا التعريف  يل  وع  ، وغري  اخلطي       وقد ذكر  
ا التعريف غري هذ   ألن   ؛العراقي   ه  وقد  عف   ،اللندواملوقو  واملقطو  بشرط اتلال 

 .«اللندِ »مع  «امللند»اد  وعلى هذا التعريف يرت ، احملدثني مشدور أو متداول عند  
 .و منقطعا  أسواء كان متلذ   r يب  هو احلديث املرفو  إيل الن   القول الملالث:

 ،الرفع دون االتلال :وعليه يكون شرنه ،وإيل هذا التعريف ذه  ابن عبد الرب
 .اللمرسل واملنقطع وغريدا ملند   قاله ي  ألن   ؛وقد  عفه ابن حجر

ن مِ  r يب  ا أسند  اللحابة إيل الن  تاع الذي مجع فيه م  هو الك القول الرابع:
امللند" وكما مس ي اإلمام أمحد كتابه "، األحاديث مملل "ملند عمر بن اخلطاع"

ات متللة ناحية وكانت هذ  املروي   نا روته اللحابة مِ م  كتاع مجع     ه  ن  علي اعتبار أ  
 .(1)حل  حاله د  والر   ولِ ن ناحية أخري وامللند يدور بني القباألسانيد مِ 

  ا اْلسنادأهميَّ 
يقول ، هذا العلم دين ألن   حيث القبول والرد   ن  احلديث مِ  ى درجةِ ل  ع   ـ الوقو   1
، وقال ابن « يكن معه سذ  فب ي شيء يقاتلاإلسناد سذ  املؤمن وإذا مل» :الملوري
كل حديث ليس فيه » :قال شعبة، و  «و اإلسناد لقال كل من شاء ما شاءل»: املبارك

 .«بالفذا معه البعري وليس له خطامحدثنا وأخربنا فدو مملل الرجل 
أن هذا » فقد كان مبدأ العلماء ،تعديذ  و  ى أحوال الرواا جرحا  ل  ع   ـ الوقو   2

 .(2)«العلم دين فاناروا عمن ت خذون دينكم
                                                           

 .704، موسوعة علوم احلديث صـ21ـ، الكفاية ص190،  مقدمة ابن اللذ  صـ1/223تدري  الراوي (1)
  .من قول ابن عباس وأيب هريرا وابن سريين وغريهم 23/ 1أخرجه ابن حبان يف اجملروحني  (2)
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تعاىل  م اهللخ  » :أبو علي اجلياين يقول   ،ن خلائم هذ  األمةـ اللند مِ 3
  .«اإلسناد ، واألنلاع ، واإلعراع هذ  األمة بملذثة أشياء مل يعطدا من قبلدا :

م خ    يبلغ به النيب حىت  نقل الملقة عن الملقة مع االتلال »: وقال ابن حزم
هم غضا  جديدا  على قدمي سائر أهل امللل كلدا وأبقا  عند اهلل به املللمني دون  

 .«الدهور
ه لادر  ذ  األمة و مل يكن اإلسناد ونل  أهل احلديث ل  ل  » :ال ابن حبانق  و  

 .(1)«من تبديل الدين ما ظدر يف سائر األمم
احلديث ليعر  هل هو متواتر أم مشدور أم عزيز أم  على نرقِ  الوقو    ـ4
  .غري 
كـ الرواية هل فيدا اللما  املباشر من الراوي عمن روع عنه   ـ الوقو  على أدااِ 5
 " وحنوها . تمل كـ "عنوها أم فيدا اللما  احمل" وحن"حدثنا
 الروااِ  عدد   ل  وهو ما ق   ،كاإلسناد العايل  ق باإلسنادِ ـ الوقو  على لطائف تتعل  6

  .(2) فيه إىل النيبالنازل وهو ما كملر عدد الرواا  ادِ ، وكاإلسن   فيه إىل النيب
وا ـب يكون رو  ك ن  ،احلديث يف اإلسنادِ  وكالوقو  على تللللِ  اته كلدم ممن مس 

 كل راوب يف أو ب ن تكون أداا الرواية بنيامللريني  ن  الفقداء أو مِ  ن  و مِ حممد" أ  "
ة ر كرواي  اغِ ن األص  األكابر ع   ى روايةِ ل  ، وكالوقو  ع  واحدا كـ "حدثنا" مملذ   اإلسناد

                                                           
 .444عد يف علوم احلديث ص ، قوا 20، توجيه العناية للغماري ص 27/ 1راجع اجملروحني  (1)
 . 231/ 2راجع تدري  الراوي  (2)
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ة تابعني كرواي  ن الوكرواية اللحابة ع  ، (1)الداري حديث اجللاسة ن متيمب ع    يب  الن  
ن عمر ع   –أحد التابعني–اللحايب اجلليل اللائ  بن يزيد عن عبد الرمحن بن عبد 

 .اإلسنادن لطائف مِ  لك  ذ   ووحن (2)بن اخلطاع
  :قال الليوني يف ألفية احلديث

 م ب كاإلسناد لدع الفريق ***    واللند اإلخبار عن نريق 

                                                           
  .281/ 9راجع صحيح مللم كتاع الف  باع قلة اجللاسة  (1)
 . 369/ 4راجع صحيح بن حبان  (2)
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 :"المتن": الركن الثاني 

  لغاالمتن 
 :متعددا له معانب  مل  ىف اللغةِ ا

ىف تلمية م  احلديث وهي الغاية املنشودا  .املماتنة ن  مِ  م خوذ  املعين األول: 
 .امل  هو غاية اللند ألن  

 ل   فامل  ص   ،امل  وهو ما ص ل   وارتفع من األرض ن  م خوذ مِ املعين الملاين: 
امل  يقوي باللند  ألن  ديث؛ وبه مسي م  احل .بعين القوي والشديد وهو مرتفع

 .هويرفعه إيل قائل
-ا بيضته االستخراج ومنه قو م متنت الكبش إذا شققت جلداملعين الملالث: 

امللند قد استخرج  ن     ك  ، ومنه مسي م  احلديثاواستخرجت ما فيد ،-وعاء اخللية
 .امل  بلند ِ 
   اصطالحً ا المتن تعريف

 :ى قولنيل  ع  امل  ىف االصطذِ  
 ،أو اللحابة أو التابعني rالكذم املضا  إيل قائله كالنيب  :القول األول

  .  احلديثرادِ فامل  ي   -قاله ابن مجاعة- نتدي إليه غاية اللند من الكذمِ ادو ما ف
قاله - يا املعاين -تتعني وتند - متقو  تاحلديث الض  هي ألفاظ   :لقول الملاينا
 .-الطييب

 .األمشلاألعم و ه ألن   ؛ األولاملعين هو ح  جِ اوالر 
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هو الااهر  امل    ن  أ   :املعين االصطذحي املعين اللغوي وبني   بني   والعذقة  
  .ة اللابقةاحلديث كله فدو م خوذ من معانيه اللغوي   ن  ة مِ واملطلوع والغاي  

 أقسام المتن باعتبار ما أضيف إليه 
 :هإلي يف  ا أ ي أربعة أقلام باعتبار م  ل  ع   وامل   

 :«دسيالقُ »األول: 
رق ن ن  مِ  ةب  ي نريق  بِ  -تبارك وتعايل- اِ ز  العِ  ع  عن ر   rوهو ما يرويه النيب 

  .«احلديث اإل ي»أو  «احلديث القدسي»ـلمى بوي  ، الوحي
 :«المرفوع»الملاين: 

 .«احلديث املرفو »ـويلمى ب ،ن سائر أخبار مِ  r يب   يف إيل الن  وهو ما أ  
 :«الموقوف» الملالث:

احلديث »ـويلمى ب ،ن أقوا م وأفعا م وتقريراهتم يف إيل اللحابة مِ وهو ما أ  
 .«املوقو 

 :«المقطوع»الرابع: 
احلديث »ـويلمى بن أقوا م وأفعا م وتقريراهتم  يف إيل التابعني مِ وهو ما أ  

 .«املقطو 
 ،ةألحكام الشرعي  منه تلتنبط ا ذ  إِ  ؛هو مادا عمل الفقداء وحمل حبملدم فامل   

 .(1)د  والر   القبولِ  بني   وامل  ب قلامه األربعة يدور  
                                                           

  .32، أصول احلديث صـ 1/144اوي ، تدري  الر  4/265راجع القاموس احمليط  (1)
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 ُِ   «الدديم»و «اِ نَّ السج » بينَ  الفر
 :ةِ غ   الل  يف  «ةِ ن  الل  »معين أ( 

 : ا معانب د  طلق علي عِ وت  ، أي ملنونة ،بعين مفعولة" فـ ع ل ة" وزنعلي  الل ن ة
 .كانت أم قبيحة  لنة  : الطريقة واللريا حاملعين األول

 ل  مِ ع   ن  ة حلنة فله أجرها وأجر م  ن  س   يف اإلسذمِ  ن  س   ن  م  »: rقوله  ك  لِ ذ   ن  مِ و  
فعليه وزرها  سنة سي ة   يف اإلسذمِ  ن  س   ن  م  و   ،اهم شي   أجور  ن  ن ينقم مِ ري أ  غ   ن  يا مِ 

 .(1)«اا ال ينقم من أوزارهم شي   ِي   عمل   ن  ووزر م  
 .طلق ويراد يا الطريقة واللريا احملمودا امللتقيمة فقط: ت  يناملعين الملا

 ةِ ة علي الطريق  ال تطلق كلمة اللنو  »: إنذقدا كما قال اخلطايب د  ن  عِ  وذلك  
  .(2)«مين ن سنض فليس  ع      غِ ر   ن  م  ف  : rومنه قوله  ، مقيداال  إِ  اللي ةِ 

 .والطريقة املتبعة ايا العادا امللتمر   طلق ويراد  املعين الملالث: ت  
ُسنََّا اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبُل  :  االنتقام حنو قولهيف  سواء أكان ذلك  

األوامر و  ك يف التكليفِ لِ ذ   ان  م ك  أ   ،[62األحزاع/ ] َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّا اللَِّه تَ ْبِدياًل 
َنَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َن َلُكْم َويَ ْهِديَُكْم سُ يُرِيُد اللُّه لِيُبَ يِّ : ومنه قوله تعايل، والنواهي

[.26النلاء/ ] ..
  
 .يا الدوام والتتابع طلق ويراد  : ت  املعين الرابع

                                                           
 . 16/226لنة أو سي ة أخرجه مللم كتاع العلم باع من سن سنة ح ( 1)
 . 5063رقم  9/6أخرجه البخاري كتاع النكا  باع الرتغي  يف النكا   ( 2)
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 الطريقة احملمودا باملاءِ  وشبدت العرع   ،هب  ا وايل ص  ذ  إِ  «املاءسن »فدو م خوذ من 
فك ن الشيء  ،فيكون كالشيء الواحد ،واحدب  ي ّنجب ل  ع   هِ امللبوع املتتابع لتوايل أجزائِ 

 قد داوم وتابعه عليه. قد فعله وتابع عليه وك ن املقتدي به يف ذلك   rاملنلوع إليه 
 .rة ويراد يا ما ورد عنه ن  طلق الل  : ت  املعين اخلامس
 ،الستخدامه واستعماله ي امللنل  دته ع  ا حد  ذ  إِ  «سننت النل ل» نفدو م خوذ مِ 

وحد   rعنه  ه ملنون قد ورد  ي معين أن  ل  ع   مس  ي سنة   r يب  إيل الن   ل   ا ن  م  فك ن 
 .خراالستعماله ملنفعتدم يف الدنيا ويف اآل اسِ للن  

دي بعين ، فواحد الشيء دائما  أو غالبا  علي ّنجب  ة معناها تكرار  ن  فالل   :ةِ وباجلمل  
 .واحدب  اللجية والطبيعة امللتمرا الدائمة علي ّنجب 

واللجية والعادا  ،سابق اللنة تكون علي مملالب  ن  أ  : وبني اللجية بيندا الفرق  و  
 .تكون من قِبل الشخم ذاته

 :يف االصطذ  «اللنة»معين ع( 
نارا  إيل اختذ  األغراض الض اجتدوا إليدا يف  ة عند العلماءِ ن  ختلف تعريف الل  ا

 :ان ذلك ما ي يتأحباثدم وبي
 :  اصطذ  الفقداءمعين اللنة يف :أوال  

فرض وواج  ومندوع  ن  ة مِ ن األحكام الشرعي  ع   عتين علماء الفقه بالبحثِ ا
: ما يملاع فاللنة عندهم ،األحكام اخلملة ن  ة نوعا  مِ ن  فجعلوا الل   ،وحرام ومكرو 

مما مل يفر ه ومل  rاملرء علي فعله وال يعاق  علي تركه مما ثبت فعله عن النيب 
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وهي اللنة املؤكدا كركعض الفجر  ،عليه ومواظبته عليه دائما   rومته يوجبه مع مدا
واملغرع  وذلك كلنة العلر ،أو كانت مداومته ومواظبته عليه غري دائمةب  ،وغريها

 .والعشاء القبلية وحنوها
 اللنة يف اصطذ  األصوليني: ا:ثانيًّ 

والض  وتقريراتب  عالب وأف ن أقوالب مِ  rعن رسول اهلل  اعتين علماء األصول با ثبت  
 يا تقرير األحكام وتملبيتدا . 

ن يكون دليذ  حلكم مما يللح أ   rن رسول اهلل ا نقل ع  : م  فاللنة عندهم
   .من قول أو فعل أو تقريرب  شرعي

 : اللنة يف اصطذ  احملدثنيا: ثالمل  
فنقلوا كل ما  ،أسوا وقدوا لنا باعتبار ِ  r يب  ن الن  ع   اعتين علماء احلديث با ثبت  

تنوعت يتلل به من أخبار وأقوال وأفعال سواء أثبت ذلك اخلرب حكما  أم ال و 
 تعريفاهتم  ا علي ما ي يت:

لقية أم خِ  ةب أو صف   أو تقريرب  أو فعلب  من قولب  rما أ يف إيل النيب  :اللنة -1
عملة وبعدها قبل الب rواملنام وكذلك سريته  ةِ  احلركات واللكنات يف اليقا  خ لقية حىت  

 .وكذا ما أ يف إيل اللحابة وإيل التابعني من أقوا م وأفعا م وتقريراهتم
يشمل  بيانه فدو لتعريف احلديث الذي سبق  وهو مراد   ،دوراجلم وهذا اختيار  

 .املرفو  واملوقو  واملقطو 
 .من سائر أخبار  فقط rما أ يف إيل النيب  -2
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 فقط . رفو ِ وعليه يكون التعريف مقتلرا  علي امل
ريته الذاتية قبل من غري احلركات واللكنات وس rما أ يف إيل النيب  -3

 .البعملة وبعدها
  .بع ب  دون   rوعليه يكون التعريف مقتلرا  علي بع  أخبار  

 ُِ  «المندوب»و «التطوع»و «المستدب»وبين  «السنا»بين  الفر
 :«النافلا»و

ا كلدا هذ  األلفاظ مرتادفة وأّن   ن  ة إيل أ  ة واحلنابلة وأكملر الشافعي  ذه  املالكي  
 . ومراد واحد بعين واحدب 
وهي  ،: اللنة بعين املندوعفقالوا، ة إيل التفريقالشافعي   بع   و  األحنا    وذه   

 وعند   ،"خملوصة "كركعض الفجروكيفية  خملوصب  بنقلب  r يب  واظ  عليدا الن  الض ي  
  .كاألذان واجلماعة وحنوها  ى تركدا بذ عذرب ل  ع   صر  إذا أ  األحنا  ي ث تارك سنة ا دع 

لميه األحنا  سنة وي  ، ومل يواظ  عليه rامللتح : هو الذي فعله النيب و 
 .وال يعاق  على تركدا مطلقا  كاللنة القبلية للعشاء ،الزوائد
نقل  وهو الفعل الذي ينش ه املكل ف ومل يرد فيه ،: بعين واحدوالتطو  والنافلة 

  .أو نفقات أو كلمات ذكر وحنوها كمطلق التطو  هلل بركعاتب   ،خبلوصه
 ؟قتدي بهيُ  rن النبي  عهل كل ما يصدر 

ق به حكم شرعي من ه يتعل  إن  ف   هن أفعالمِ  r يب  كل ما يلدر عن الن    ن  أ   اجلواع  و 
 :يف مو عني rبه  عوال يقتد ةوجوع أو  رمي أو ندع أو كراهة أو حرم
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  .ن يكون هذا الفعل قد صدر منه سدوا  أ   :ولألا
rخلائله  ن  ن يكون هذا الفعل مِ : أ  الملاين

(1). 
 ]لطيفا[  

 فكانت هي اجلان  العملي   r يب  ا األفعال االختيارية عن الن  ة أّن  ن  ا مييز الل  مم   ن  إِ 
فذن من » :قالفي  ويلتزم يا يف سلوكه  ي نفلهِ ل  فيطبقدا املرء ع   r هالذي نقل لنا عن

ن بقية ما كان يف سنة وامسعوا منه ما  ال تلمعوا مِ » :يقول ابن عيينة، (2)«أهل اللنة
 .(3)«كان يف ثواع وغري 

 لب و  قـ   ن  اس مِ : ما أحدثدا الن  ة هية الديني  والبدع  ، ةنة هي البدع  قابل اللوالذي ي  
و و اللنة أ  وخالفت الكتاع أ   r يب  ا مل ي ؤثر عن الن  م  ـأو شعائر  مِ  و عمل يف الدينِ أ  

  .(4)اإلمجا 

  «الدديم»و «الخبر»الفِر بين 
 لطيفتان : فيهِ و  

 :ةِ غ  يف الل   : اخلرب  األويل اللطيفة

                                                           
 . 84راجح حجية اللنة صـ  (1)
،  1/24أسباع اختذ  احلـديث ، 14اللنة ومكانتدا يف التشريع صـ ،(51، 45صـ)راجع حجية اللنة (  2)

 .3/734، فتح الباري  1/14تيلري اللطيف اخلبري 
 435/ 2راجع اجلر  والتعديل  (3)
 .423موسوعة علوم احلديث صـ، 10لطلح احلديث د/حامد إمساعيل صـ، م18اللنة قبل التدوين صـ ( 4)
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هي و  ، "اخل ب ار" ن  وأصله م خوذ مِ  ،ويتناقلونه بيندم ،اسا به الن  اسم ملا يتحد  
 .الرخوا تملري األتربة والغبار ألرض  ا ن  أ  يملري فائدا كما  اخلرب  ف، ااألرض الرخو  
 :يف اصطذ  األصوليني: تعريف اخلرب الملانية اللطيفة
اخلرب هو الكذم الذي يللح أن يدخله اللدق  ن  األصوليون إيل أ   ذه   

فإن كان الكذم ال يدخله اللدق والكذع  ، هوالكذع لذاته بغ  النار عن قائل
ن  إِ و   ،اوالرتجي وغري ذلك فذ يكون خرب   لقلمكاالستفدام والنداء واألمر والندي وا

 ق، اللدال  فذ يتمل إِ  rعن اهلل تعايل أو ثبت عن رسول اهلل  ا  كان الكذم صادر 
فخرب  كذع ال  -ا  عي النبو  كمليلمة الذي اد  -عن كذاع  ا  ن كان الكذم صادر إِ و  

  .مرية فيه وال ري 
 :ثنييف اصطذ  احملداللطيفة الملالملة : اخلرب 

 -:علي أقوال وهو
 أو التابعني ةوما أ يف إيل اللحاب r: هو ما أ يف إيل النيب القول األول
 .أو تقرير من قول أو فعل

وهو القول  ،هو مراد  للحديث واللنةو   ،وهذا التعريف هو اختيار احملدثني
  .الراجح عند العلماء
، فدو أو تابعيي  يبي ن صحامِ  rن غري رسول اهلل ا جاء ع  م  هو القول الملاين: 

 .يشمل املوقو  واملقطو  فقط
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 r  يب  ا جاء عن الن  خيتم ِب   -عندهم-هذا الرأي  علون احلديث  وأصحاع  
يشتغل  ن  م  و  ، «احمدث  »يلمونه  rيشتغل ب خبار النيب  ن  فعندهم م   ،فقط دون غري 

  .(1)«اإخباريًّ » يلمونه rب خبار غري  

: قالفي   هبقائل rن يقيد لف  اخلرب إن كان عن غري النيب أ   : ينبغياللطيفة الرابعة
r خرب النيب ال  ن أنلق فذ يراد به إِ إِ ف   ،«جاء يف اخلرب عن ابن ملعود»

(2). 

  «الدديم»و «اْلثر»الفِر بين 
 :لطيفتانوفيه 

 لغة :: األثر األويل اللطيفة
أثر » كقولنا  ،ن مشي الشخم علي األرضِ مِ  در  ا ظ  : م  يف أصل اللغةاألثر 

ويطلق كذلك  ،ملا بقي مندا «أثر الدار»أنلق علي ما بقي من الشيء مملل  ث    «فذن
الناس ف خرب به بعضدم  أي الذي نقله «احلديث امل ثور» ومنه، علي الشيء املنقول

 .للحديثِ  اأي ناقذ  وراويًّ  «اأثريًّ » ومنه مسي احملدا ،بعضا  خلفا  عن سلف
 اصطذح ا: األثر  :ةالملانياللطيفة 

 :قولنيِ ي ل  ع  جاء  يف اصطذ  احملدثنياألثر 
 .أو إيل اللحابة أو إيل التابعني r: هو ما أ يف إيل النيب القول األول

 .(وهذا هو ما عليه مجدور احملدثني) ،فدو بعين احلديث واللنة واخلرب

                                                           
 . 226 ، 1/45، تدري  الراوي 44راجع إرشاد الفحول صـ(  1)
 .1/226راجع تدري  الراوي (  2)
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 كتابه  يوالطرب  ،«شر  معاين اآلثار»ين مس ي اإلمام الطحاوي كتابه ويذا املع
ن أحاديث اللحابة ومن ة وما يتبعدا مِ وقلددا األحاديث النبوي   «هتذي  اآلثار»

  .أي املرفوعة «األدعية امل ثورا» ومنه قولنا، بعدهم
 ة.وهذا التعريف هو املوافق للمعين اللغوي لألثر الذي بعين النقل والرواي  

 .فيشمل املوقو  واملقطو  r القول الملاين: هو ما يروي عن غري رسول اهلل
واألثر ما  ،rوعندهم اخلرب ما جاء عن النيب ، وهو ما ذه  إليه فقداء خراسان

 .(1)وقد استحلن هذا التعريف بع  املت خرين ،جاء عن غري 
ال يف  يف العباراتِ  اختذ هو ىف احلقيقة يف االصطذحات  اخلذ  اوهذ

ق صحيح وحق واآلخر فاسد وبانل بل الكل هذا اإلنذ ن  قال إِ فذ ي   ،االعتبارات
 .(2)صحيح واالختذ  بالشدرا والندرا

 ا المتن أهميَّ 
 ميكننا تلخيم أدية امل  ىف النقاط اآلتية: 

ة ومعرفة حمكمدا ومنلوخدا، وكيفية ة األحكام الشرعي  الوقو  علي أدل   (1
رواية  ا خيتم بعلممشكلدا وحنو ذلك ممتعار دا أو بيان  داجلمع بني األدلة عن

 ديث.احل

                                                           
 .46يث صـعلوم احلد.موسوعة  4، ظفر األماين صـ 1/27راجع تدري  الراوي ( 1)
 .44وهر النفيس للشيخ أمحد صقر صـراجع اجل(  2)
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كت كيد ما   ،ة حجية اللنة وبيان عذقتدا بالقرآن الكرميعلي أدل   الوقو    (2
أو تقييد ما كان  ،أو ختليم ما كان عاما  فيه ،أو تفليل ما أمجله ،أكد  القرآن

 .أو تو يح ما أشكل فدمه منه ،مطلقا  فيه
ك بعرفة جدود العلماء يف وذل ،الدفا  عن اللنة النبوية  د أعدائدا( 3

 .وبيان اإلعجاز فيدا عن نريق االكتشافات العلمية احلديملةخدمتدا 
 .خريي الدنيا واآلخرا حىت ينال املرءالنبوية العمل يذ  اللنة ( 4
 rالوقو  علي ملدر هذا العلم ومادته امل خوذا مما أ يف إيل النيب  (5

 . فيما أ يف إليدم الفروق الشرعية واللحابة والتابعني وبيان
 قال الليوني يف ألفيته : 

 حديث قيدواـمن الكذم وال   **   ه اللند ــــــــم  ما انتدى إليـوال
 حوها حكواـــــــــفعذ  وتقريرا  ون   **  وال  أو   ــــــــيف للنيب قـــــــــما أ ـب

ــــــــــــوقيل ال خيتم بال  جاء للموقو  واملقطو بل    **   و   ــــــــمرفــ
 ول هذين األثرـمـروا شـــدــوش   **   فدو على هذا يراد  اخلرب  

  اا ومتنً سندً  أهميا علم الدديم
ة ومعرفة حمكمدا ومنلوخدا، وكيفي   ،ةاألحكام الشرعي   ةِ الوقو  علي أدل   -1

"رواية مشكلدا وحنو ذلك مما خيتم بعلم تعار دا أو بيان  داجلمع بني األدلة عن
 ."احلديث
 .ة حجية اللنة وبيان عذقتدا بالقرآن الكرميي أدل  ل  الوقو  ع   -2
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 .ي درجة احلديث من حيث القبول والردل  الوقو  ع   -3
 .ي جدود العلماء يف علم الرواا وبيان أحوا مل  الوقو  ع   -4
 . الوقو  علي جدود العلماء يف بيان نرق احلديث -5
 .تعلق بعلم احلديث رواية ودرايةالوقو  علي لطائف ت -6
  .أعدائدا وذلك بعرفة جدود العلماء يف خدمتدا د  الدفا  عن اللنة النبوية  ِ  -7
الوقو  علي آداع احملدا ونال  احلديث حىت يناالن خريي الدنيا  -8
  . واآلخرا
 r يب  إيل الن   ا أ يف  الوقو  علي ملدر هذا العلم ومادته امل خوذا مم   -9

 . إليدم ة فيما أ يفواللحابة والتابعني وبيان الفروق الشرعي  
 

** ** ** **
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 :املبحث الثالث

 ن ـيـــــدثـــحـمـب الــراتــم

 ودرجاهتم وألقاهبم العلمية
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يشتغل بعلم  ن  م  ة لِ قاع ومرات  ودرجات علمي  بو ع أل   هتم احملدثون  ا
 إيل األعلى علي حل  النضج العلمي  األدىن  ن  وهي مرات  متدرجة مِ  ،احلديث

فإذا ارتفع  ،، فيبتدئ املشتغل بعلم احلديث بدرجة الطال  أو الراويواملعرفة الواسعة
فمدار هذ  الدرجات واملرات   ،إيل الدرجة الض تليدا وهكذا تقل  بلتوا  العلمي ان

  .ة يف علم احلديثعلي مدي قدرته وقوته العلمي  
  مراتب المددثين

 :«الراوي»  رتبا اْلوليالم
دا به تذميذ  ن  وهو م    ،ينقل احلديث بإسناد  الذي مسعه من شيوخه وي 
، آخر سوي الرواية ، ال عذقة له بعلمب ض لبيان معانيهتعر   دون   حلديثفمدمته سرد ا

لكنه  ،ديل وال بالتلحيح وال بالتضعيفِ عذقة له بعلم الرواية وال بعلم اجلر  والتع وال
 .ا يااألحاديث ويد   يلمع   ،لب ييل جإِ  لب يج ن  أو مِ  ،ن بلد إيل بلدب ناقل مِ جمرد 

د احملدثني وهي: ن  عِ  «الراوي»رتبة ألفاظ آخري تلاوي وتراد  و ذ  امل
 .(1) «املبتدئ»و «الطال »

 -:من احملدثني صف يذ  املرتبةم ن  و   
روي له أبو داود  ، عن شعبةال  ال تعر  له رواية إِ  ،أنس بن أيب أنس( 1)

 .(2)وذكر  ابن حبان يف الملقات ،  أبو حامت وسكت عنهوذكر   ،والرتمذي والنلائي

                                                           
 .146راجع موسوعة احلديث حبث د/ عبد املددي عبد القادر صـ( 1)
 . 1/237، هتذي  التدذي   6/57قات مل، ال 2/286لتعديل اراجع اجلر  و ( 2)
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وقد روي له  ،غنمبن ال تعر  لـه رواية إال عن عبد الرمحن  ،مالك بن أيب مرمي( 2)
وذكر  ابن حبان يف  ،وجدله ابن حزم والذهيب ،وسكت عنه أبو حامت ،أبو داود وابن ماجة

 .(1)الملقات
ال تعر  له رواية إال عن سعيد ال مق ربي وحممد بن   ،عبد اهلل بن يونس( 3)

وقال ابن  ،وذكر  ابن حبان يف الملقات ،وقد سكت عنه أبو حامت ،كع  القرظي
 . (2)وقد روي له أبو داود والنلائي، «جمدول احلال» :القطان

 :-بكسر النون- «المسِند» المرتبا الثانيا 
 :عريفه على قولنيوقد اختلفوا يف ت

يروي احلديث بإسناد  سواء كان عند  علم به أم ليس له إال  ن  م   :القول األول
يف الرواية االعتناء باإلسناد من  هد ، فيكونجمرد الرواية والنقل وال علم لـه با يرويه

 .(3)حيث اتلاله أو انقطاعه وإن مل تكن له خربا باملتون
 الرواية وحل ل الكملري من علم احلديث رواية توسع يف ن  هو م  : القول الملاين

 .(4)ودراية
ذا كان عند  علم با إِ  «الراوي»قد يكون أرفع من  «دامللنِ » ن  ف نت تري أ  

 .ذ مل يكن له إال  جمرد الرواية أو النقلإِ  «الراوي»قد يراد  و  ،يرويه

                                                           
  5/360، هتذي  التدذي   5/386قات مل، ال 8/216راجع اجلر  والتعديل  (1)
 .  3/306، هتذي  التدذي   5/205راجع اجلر  والتعديل ( 2)
 4، حاشية لقط الدرر صـ 1/46راجع تدري  الراوي  (3)
 . 706راجع موسوعة احلديث صـ( 4)
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 :وصل إيل هذ  الدرجة ن  م  
وروي عنه  ،روي عن هشام بن عمار ،قياحللن بن عبد اهلل بن يزيد الر  ( 1)

 .(1)«احلاف  امللِند الملقة»: قال عنه الذهيب (هـ310ت ، )ابن حبان وابن عدي

وعنه  ،ا عن شعبة وغري د  ح   ،عمر بن مرزوق أبو عملمان الباهلي(  2)
 .(2)(هـ224ت ) «ملند البلرا» :قال عنه الذهيب ،البخاري وأبو داود

 ،حد ا عنه أبو عوانة وغري  ،ى بن إبراهيم اللنعايناحللن بن عبد األعل(  3)
 .(3) «امللِند» :قال عنه الذهيب (،هـ286 ت)

   «الِمددث»لثا  المرتبا الثا
  -:على أقوال يف ح د  وقد اختلف العلماء ،«امللند»هو  لق  أرفع من و 

ث رواية ل احلدي م   ن  م  هو احمل دا  ن  ابن اجلرزي إيل أ   ذه   القول األول: 
ة حبيث الكت  احلديملي   ن  ومسع الكت  اللتة وملند أمحد وغريها مِ  واعتين به دراية

  .يعر  مو ع احلديث فيدا ويعر  صحيحدا و عيفدا ويعر  معانيدا
ن يف  ا أ  أقل حدب للمحد   ن  أ  إيل ابن سيد الناس  ذه   : ل الملاينالقو 

 .(4)تون وما يتعلق يماعشرين ألف حديث مع  معرفة معاين األسانيد وامل

                                                           
 .  14/286سري أعذم النبذء  (1)
 . 10/417اللابق  (2)
 . 13/351اللابق  (3)
 . 28، قواعد يف علوم احلديث ص 4رر ص، حاشية لقط الد 57،  1/49راجع تدري  الراوي  (4)
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ف حديث إمذء  مل ي عد من مل يكت  عشرين أل»: ةأبو بكر بن أيب شيبيقول 
 .«صاح  حديث

أقل حدب للمحدا أن يف  ثذمثائة ألف  ن  اإلمام أمحد إيل أ   ذه القول الملالث: 
 .(1)حديث 

ح  مري املؤمنني صا: يا أرجذ  قال للم مون ن  البغدادي أ   وذكر اخلطي   
لرجل فلرد ؟ فلكت اإيش  ف  يف باع كذا وكذا :حديث منقطع به، قال امل مون

فلكت الرجل فلرد  ؟: إيش  ف  يف باع كذاله امل مون كذا حديملا ، ث قال امل مون
ث ثذثة أيام يقول أنا : أحدهم يطل  احلديث قال ،له امل مون بع  األحاديث

 .(2): أعطو  ثذثة دراهمصاح  حديث
ا يف زماننا ، فاحملد  ار هذا الوصف يكون علي ع ر  أهلهمد ن  أ  : لواع  وال

علي  ودراية   رواية   هشتغال بطالعة كت  احلديث وتدريله ومعرفه معانيالكان كملري ا  ن  م  
 .(3)حل  ما اجتدد ووصل فيه من العلم

ن يف  أصول اللنة الض  لنه من الوقو  يف اخلط  فدو أ  : فضابط احملدا
 .(4)الرواية قدر ومن علم الدراية قدرم هذ  األصول ب سانيدها ومتوّنا وله من علم يعل

 -:(5)احملداالض     ققدا يف  شروط ال
                                                           

 .  7اجلامع ألخذق الراوي وآداع اللامع صـ يفراجع اخلطي  البغدادي  (1)
 . 7امللدر اللابق صـ (2)
 . 28راجع قواعد يف علوم احلديث صـ (3)
 . 147ددي صــ  راجع موسوعة علوم احلديث د/ عبد امل (4)
 .  1/118راجع تو يح األفكار  (5)
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  .يف احلديث وعلومهأن يكون مشدورا  بالطل  ـ 1
لحف فمن اعتمد على الكت  أن ي خذ العلم من أفوا  الرجال ال من الـ 2

  .دون املشايخ فذ يلمى حمدثا  
 .بطبقات الرواا ومراتبدم ا  أن يكون عارفـ 3
 .يل مع متييز  بني اللحيح واللقيماجلر  والتعدبأن يكون علي معرفة ـ 4
 .اال يلتحضر ف  املتون حىت يكون ما يلتحضر  من ذلك أكملر مميأن ـ 5
  -:احملدثني ن  مِ وصل إيل هذ  الدرجة  ن  م  
وعنه ابن حبان  ، وغري يينملدروي عن ابن ا ،( الفضل بن احلباع البلري1)

 .(1)باحملدا وقد وصفه الذهيب(، هـ305 )ت ،وغري 
وعنه ابن  ،روي عن هشام بن عمار ،يبرياف( عبد اهلل بن حممد بن سلم ال2)

 .(2)باحملداوقد وصفه الذهيب (، هـ310ت ) ،حبان وغري 
وعنه ابن  ،روي عن هشام بن عمار ،( عمر بن سعيد بن أمحد الطائي3)

 .(3)وصفه الذهيب باحملداو  ،دي والطرباين وابن حبانع
  «الدافظ»الرابعا  المرتبا 

 -:تلف العلماء يف تعريفه على أقوالوقد اخ

                                                           
 .  7/ 14أعذم النبذء  سري (1)
 . 306/ 14اللابق  (2)
 . 14/290اللابق  (3)
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  .«دااحمل  »اد  للف  مر  «احلاف »لق   ن  ذه  الللف إيل أ  القول األول: 
من  :وحد  ، «احملدا» ن  رفع مِ أ «احلاف » ن  أ  ذه  اخللف إيل القول الملاين: 

وعر  نبقات الرواا وأحوا م حف  معام األحاديث وعلم معام أسانيدها ومتوّنا 
مع اعترب ذلك الراوي من اجلدولني  «ال أعرفه»بعد نبقة حبيث لو قال يف راوب  نبقة

  «احلاف »احلكم عليه بـ ع  جِ ر  وم   .تفلري متنه قدرته علي احلكم علي احلديث وعلي
 .(ذكر  احلاف  املزيكما ) إيل عر  الناس يف ذلك  

قاله . )سندا  ومتنا   ة ألف حديث فلاعدا  حف  م ن  وقيل هو م   القول الملالث:
احملدا هو م ن   ا يتماشي مع القائلني ب ن  اخللف إّن   د  ن  للحاف  عِ  د  وهذا احل  (، (1) املناوي

 حف  عشرين ألف حديث فلاعدا  ، وال يتماشي مع الللف ومندم اإلمام أمحد الذي
القائلون  -الللف-ثذمثائة ألف حديث فلاعدا  وهم يف   نجعل حد احمل دا أ

  .«احلاف »و «احملدا»برتاد  لف  
 -:احملدثني ن  مِ  وصل إيل هذ  الدرجة ن  م  
روي عن ييي بن معني وابن  ،: أمحد بن علي بن اململين املوصليأبو يعلي( 1)

وصفه  (،هـ307ت ) ،بن عدي وغريهموعنه النلائي وابن حبان وا ،املدنىب وغريدا
 .(2)«اإلمام احلاف  شيخ اإلسذم» :فقال الذهيب  

                                                           
  .148القادر صـعبد املددي ، موسوعة علوم احلديث د/عبد 28راجع قواعد يف علوم احلديث صـ (1)
 . 14/174راجع سري أعذم النبذء  (2)
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وعنه البخاري  ،روي عن قتيبة بن سعيد ،حممد بن إسحاق النيلابوري( 2)
اإلمام احلاف  الملقة شيخ »: قال الذهيب   (،هـ313ت ) ،حبان وغريهمومللم وابن 

 .(1)«اإلسذم
وعنه ابن  ،روي عن أمحد بن حنبل وغري  ،روي( حممد بن عبد الرمحن ا 3)

 .(2)«اإلمام احملدا الملقة احلاف » :قال الذهيب   (،هـ301ت ) ،حبان وغري 
 :«الدجا»  الخامساالمرتبا 

  -:لف العلماء يف تعريفدا على قولنيوقد اخت
مبلغا  صار به حجة  ومتنا   بلغ يف حف  األحاديث سندا   ن  هو م   :القول األول

لناس عامتدم وخاصتدم فيعتمد عليه يف تلحيح وتضعيف احلديث وقبول ورد عند ا
  .الرواا

 .(3)أحاط علمه بملذمثائة ألف حديث رواية ودراية ن  وقيل هو م   :القول الملاين
 :احملدثني ن  مِ  ل إيل هذ  الدرجةص  و   ن  م  
وعنه البخاري  ،: روي عن ابن راهويه وغري سحاق بن خزمية( حممد بن إ1)

اإلمام احلاف  احلجة الفقيه » :قال الذهيب   (،هـ311ت ) ،للم وابن حبان وغريهموم
 .(4)«شيخ اإلسذم

                                                           
 . 14/388اللابق  (1)
 .  14/114اللابق  (2)
 .149، موسوعة علوم احلديث صـ 4رص ، حاشية لقط الدر  149 يث صراجع قواعد يف علوم احلد (3)
 .  14/365اللابق سري أعذم النبذء /  (4)
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 ،ا عن ابن أيب شيبة وغري د  ح   ،عمران بن موسي بن جماشع اجلرجاين (2)
اإلمام احملدا احلجة » :الذهيبعنه قال  (،هـ305ت ) ،وعنه ابن حبان وغري 

 .(1)«احلاف 
  «داكمال»  السادساالمرتبا 
ه لف  مرات  احملدثني ودرجاهتم ألن   ن  مِ  «احلاكم»مل  عل لف   ن  العلماء م   ن  مِ 

احلاكم ال عذقة له » :قال الشيخ الغماري حيث   ومندم)ال يشعر بشيء من احلف  
وليس بلق   ،عائلي لبع  احلفاظ احملدثنيبل هو لق   ،باحلف  وال بالتعديل

كم معنا  أن   ألن   ؛مرات  احملدثني ن  جعله مِ  ن  م   ومندم(، «علمي ه احلاكم الذي ي 
  ِ د  اختلفوا يف ح  قد و  (،وهذا هو الراجح)لقوله وي رجع إيل رأيه ملزيد معرفته وفضله 

  -:ى قولني  ل  ع  
متنا  جرحا  جبميع األحاديث النبوية سندا  و  علمه أحاط   ن  م  : القول األول

 .وتعديذ  
 .(2) ن سبعمائة ألف حديث ب سانيدها ومتوّناأكملر مِ يف   ن  م   :القول الملاين

ذدا ي رجع إيل قوله ويكم به إال  أن كِ   «احلاكم»و «احلجة» ن  ف نت تري أ  
 .«احلجة»أكملر حفاا  ومعرفة باألحاديث وقوله مرجح عند اختذفه مع  «احلاكم»

 -:من احملدثني وصل إيل هذ  الدرجة ن  م  

                                                           
 .  14/136اللابق  (1)
 .149، موسوعة علوم احلديث صـ 29راجع قواعد يف علوم احلديث صـ( 2)
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بن إسحاق حممد بن حممد بن أمحد مة الملبت أبو أمحد احلاف  العذ  ( 1)
 .(1)كما قال الذهيب     «احلاكم الكبري» ق  بـل  هـ(، 370ي، )ت النيلابور 

بن حممد النيلابوري املعرو  حممد بن عبد اهلل أبو عبداهلل  مةاحلاف  العذ  ( 2)
 (2)«احلاكم الكبري»تلميذ  وهو (،هـ405ت ) «احلاكم»بـ 

 ،اهلل بن أمحد بن حممد القرشي النيلابوريبيد اهلل بن عبد( أبو القاسم ع3)
 .(3)تويف بعد سبعني وأربعمائة ،تلميذ أيب عبد اهلل احلاكم، احلاكم احلنفي
 :«أمير المؤمنين في الدديم»  بعاالمرتبا السا

فدم خلفاؤ  يف نشر  ،يف تبليغ حديمله ونشر سنته ومعنا  الذين نابوا عن النيب 
خليفة عنه يف محاية اإلسذم ة الناحية اللياسي   ن  مِ  «أمري املؤمنني» ن  أ  كما   ،أحكامه

أحاط  ن  هو م  : الناحية العلمية فقالوا ن  مِ  «أمري املؤمنني»وقد عر  العلماء  ،واملللمني
ة باختذ  أسانيدها ومتوّنا رواية ودراية وبلغ الغاية والنداية إيل علما  باألحاديث النبوي  

يف أداء اللنة إيل غري   ن  مِ  ه اخلليفة األ و يل  زيد عليه يف ذلك ومس  ي يذا االسم ألن  ال م د  ح  
 .(4)املللمني
  -:احملدثني ن  مِ وصل إيل هذ  الدرجة  ن  م  

                                                           
 .   16/370سري أعذم النبذء  (1)
 .  17/162سري أعذم النبذء  (2)
 269/  18 عذم النبذءسري أ(3)
  71، املندل احلديث صـ 161راجع موسوعة علوم احلديث د/عبد املددي عبد القادر صـ (4)
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قال عنه  (،هـ160ت ) ،أبو بلطام األزدي ،شعبة بن احلجاج بن الورد -1
 .(1)«مري املؤمنني يف احلديثِ أشعبة » :الملوري

قال عنه شعبة وابن   (،هـ161ت ) ،يان بن سعيد بن ملروق الملوريسف -2
 .(2)«سفيان أمري املؤمنني يف احلديث» :معني وابن عيينة

قال عنه أبو الطي    (،هـ385ت ) ،علي بن أمحد بن مددي البغدادي -3
 .(3)«مري املؤمنني يف احلديثأالدراقطين » :الطربي
 [ فائدة]

، «املفيد»وهي  ،هناك مرتبة فوق احملدا ودون احلاف  ن  الشيخ الغماري أ   ذكر  
واحلق  ،«باملفيد مساين موسى بن هارون» :ال  ق   به اخلطي  البغدادي حيث      وقد لق  

أساسدا إفادا الغري يف تبليغ ما مل يلمعه  ألن   ؛هذ  املرتبة مل يعول عليدا العلماء ن  أ  
تباط  ذا اللف  بعدالة الراوي من قري  أو وال ار  ،الشيخ أثناء اإلمذءِ  ن  الطذع مِ 

وقد  ،عبد اهلل حممد بن يوسف بن يعقوع الرقي لى أيبأنلق هذا اللق  ع ذ  بعيد إِ 
ن مرات  مِ  «املفيد»لف  أن يكون فكيف يتفق  ،اهتمه اخلطي  البغدادي بالو ع

 .(4)!؟يطلق على راو كذاع احملدثني ث   
%% %% %%

                                                           
 .  2/501هتذي  التدذي  ( 1)
 .  2/254راجع هتذي  التدذي  ( 2)
 .   16/454عذم النبذء أسري ( 3)
 .409/ 3راجع تاريخ بغداد  (4)
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  اخلامتة

  نتائج البدم
  -:ا فيما ي يتنقف على بع  الفوائد املتعلقة بالبحث نوجزه ا سبق نلتطيع أنمم  
تتعلق باحلديث كـ  )علوم احلديث، أو ملطلح احلديث، أو إنذق أمساء خمتلفة  -1

داللة على ثراء احلديث بالعلوم املتنوعة املدمة ويف إنذقدا ، أصول احلديث(
ة  ذا واملعاين االصطذحي  ة ثيق بني املعاين اللغوي  و  هناك ارتباط ن  أ  و   ،لدع العلماء

 .الشريف العلم
 . علوم احلديث وتنوعدم يف التلمية بيان جدود العلماء يف ت ليفاهتم املتعددا يف -2
يف تعريف واحد ألّنما مكمذن  ذا  «علم احلديث رواية  ودراية»عريف دمج ت -3

 .فلوال الرواية ما كانت الدرايةالعلم 
له مرات  وصور متعددا باعتبار نو  الكذم من قول أو   ما أ يف للنيب ن  أ   -4

خذ ؤ ن هذ  الناحية نار احملدثون، وكذلك له أقلام باعتبار ما يمِ و  ، إخل ....فعل 
 من أحكام شرعية وهذ  درجة نار األصوليني والفقداء . منه 

من الحتجاج به ما أ يف إىل اللحابة والتابعني له أدية كربع من حيث ا ن  أ   -5
  .عدمه وقد سبق بيان آراء العلماء يف ذلك

وما سوادا قد يكون مرجعه إىل اللند   ،"اللند وامل علم احلديث له ركنان  " ن  أ   -6
  .واللند ، وقد يكون مرجعه إىل امل  كاحلديث واللنة واخلرب واألثركاإلسناد 
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فيه بل  ،واحداب  لم ليلوا على درجةب  ذا العاملنتلبني  ن  مرات  احملدثني تبني أ   ن  أ   -7
 .املؤمنني مندم املبتدئ فيه كالراوي ومندم املنتدي فيه كاحلجة أو أمري

     .واهلل املوفق
  %% %% %% 
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 املصادر واملراجع قائمة

 الم       راج          والم      ص        ادر م
1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
17 
18 

  .الرمحن بن أيب بكر الليونيلعبد ،اإلتقان يف علوم القرآن
  .نبعة العاصمة بالقاهرا -البن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام

حلليب ا بعةن - حملمد بن علي الشوكاين ،األصول مِ ل  عِ  ن  إرشاد الفحول إىل  قيق احلق مِ 
 هـ .1356

  .دار املعرفة بريوت بعةن ،حملمد بن أمحد اللرخلي ،أصول اللرخلي
 يةوزارا األوقا  الكويت بعةن ،حملمد بن يادر الزركشي فقه،يف أصول ال البحر احمليط

  هـ.1409
  .دار الكتاع العريب بعةن ،أليب بكر الكاساين ،ائع اللنائع يف ترتي  الشرائعدب

 .دار األنلار  بعةن ،لعبد امللك اجلويين ،ل الفقهالربهان يف أصو 
  .املكتبة االمدادية بعةن ،لعملمان بن علي الزيلعي ،تبيني احلقائق شر  كنز الدقائق

  هـ.1385دار الفكر بريوت بعة للليوني ن ،تدري  الراوي يف شر  تقري  النواوي
دار  بعةن ،لني العراقيلعبد الرحيم بن احل ،التقييد واإليضا  شر  مقدمة ابن اللذ 

 .الفكر بريوت 
  .لعبد اهلل بن حممد الغماري ،توجيه العناية لتعريف علم احلديث دراية

 دار املعرفة بريوت  بعةلطاهر اجلزائري ن، توجيه النار إىل أصول األثر
دار إحياء الرتاا بعة حملمد بن إمساعيل اللنعاين ن ،تو يح األفكار ملعاين تنقيح األناار

 هـ.1366ريوت ب
  .احلليب بعةن ،أمري باد شا  ،تيلري التحرير

  .ط احلليب ملر ،اهلل بن حلني العدويلعبد ،حاشية لقط الدرر بشر  م  خنبة الفكر
 .هـ 1407ط املعدد العاملي  ،لعبد الغين عبد اخلالق ،ة اللنةحجي  

  هـ.1416املعرفة  ط دار ،خليل م مون : قيق ،حممد بن يزيد القزويين سنن ابن ماجة
 .ط دار الفكر  ،سنن أيب داود سليمان بن األشعث
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19 
20 
21 
 

22 
 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

  .ط دار الرياض احلديملة ،حممد بن عيلى بن سوراسنن الرتمذي 
 هـ.1411ط دار املعرفة  ،سنن النلائي أمحد بن شعي 

 الرسالة. ط مؤسلة ،العلقذين بن حجرال ،شر  خنبة الفكر يف ملطلح أهل األثر
ختريج أحاديث الشفا، للليوني،  قيق: الشيخ مسري القا ي، ط ىف مناهل اللفا  

 م. 1988هـ = 1408دار اجلنان للنشر والتوزيع  –مؤسلة الكت  الملقافية 
  .ةط دار إحياء الكت  العربي   البخاري، صحيح البخاري : حممد بن إمساعيل

 م.1991ط دار احلديث  النيلابوري، بن احلجاجمللم  :للمصحيح م
  .ط دار الريان ،البن حجر العلقذين   ،لباري بشر  صحيح البخاريفتح ا

  .ة بطنطاط املكتبة األزهري   ،د/ ياسر شحاتهأ. ،فتح الكبري املتعال
  .ط دار احلديث ،لعبد الرحيم العراقي ،فتح املغيث
  .ط مكتبة اللنة ،حملمد بن عبد الرمحن اللخاوي ،فتح املغيث

يامش امللتلفى للغزايل  ،حمل  اهلل بن عبد الشكور ،الملبوتفواتح الرمحوت بشر  مللم 
  .ط دار صادر

 .ة الطبعة العملماني   ،للربذوي ،كشف األسرار على أصول فخر اإلسذم
 .ط اللعادا القاهرا ،ألمحد بن علي اخلطي  البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية

  .ط مؤسلة الرسالة ،آليب البقاء أيوع العكربي ،الكليات
  .ط دار الوعي ،البن حبان البلض ،اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني

  هـ.1322ط دار صادر أوىل  ،أليب حامد الغزايل ،امللتلفى يف علم األصول
 )د.ت(.ط دار املعرفة بريوت  ،حللني بن حممد األصفداين ،املفردات يف غري  القرآن

  م.1974ط دار الكت   ،لرمحن بن اللذ لعملمان بن عبد ا ،مقدمة ابن اللذ 
  .ط اجمللس األعلى للش ون اإلسذمية ملر ،موسوعة علوم احلديث

  .ط اجمللس األعلى للش ون اإلسذمية ملر ،ةاملوسوعة القرآني  
  )د.ت(. ط دار الكت  الللفية بلر ،نام املتناثر يف احلديث املتواتر

 )د.ت(. ط دار الفكر  ،ارك بن حممد بن األثريملب ،النداية يف غري  احلديث واألثر
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