
 جامعة ابن زهر

  املتعددة التخصصات  كليةال

 السمارة         
 
 
 

 الفصــل األول  
 
 

 : حلديثاملدخل لدراسة ا
 القسم العلمي

 
 حسن تقي الدين : إعداد الدكتور 

 
 

 : املوسم اجلامعي 
 هـ 4114 

 م 4242م  4244



 :متهيد 
 ،األسانيد واملتون ىاحلديث وطبقوها عل علماء القواعد العلمية اليت ابتكرهايتضمن هذا القسم 

وهذه التطبيقات . ورتبت األحاديث درجات وفرعتها تفريعاتفأفرزت النصوص املقبولة من غريها، 
ويركز هذا العرض على ثالثة، ابعتبارات ومعايري ثالثة تقسيمات أدت إىل تقسيم جمموع األحاديث 

 : التايل التقسيم األساسي
I. اجلهة اليت صدر منها أو قل يقسم كل األحاديث ابعتبار منتهاها ومصدرها : املعيار األول

أييت  فأقسامه ابعتبار ذلك كما , ، وقد يُنسب إىل الصحايب والتابعي  فقد يُنسب للنيب  , احلديث 
 :ثالثة أقسام

 ، وبتعبري آخر ما أخرب فيه الصحايب عن قولوعزي إليه وهو ما أضيف إىل النيب :  املرفوع .4
  . أو فعله  الرسول 

أو تقرير، أو هو ما أسنده الراوي إىل  وهو ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل :املوقوف .4
  .الصحايب ومل ينجاوزه

 . وهو ماعزي إىل التابعي من قول أو فعل: املقطوع .3
II. إىل أو قل ابعتبار تعدد السند يصنف األحاديث حبسب عدد من رواها قلة أو كثرة : املعيار الثاين

 : ثالثة  أقسام
، وفسر اخلطيب على الكذبتواطؤهم يستحيل  ته مجاعة عن مجاعةوهو ما نقل: املتواتر .4

ما خيرب به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدهتم مبستقر العادة أن اتفاق : البغدادي بقوله 
 .ار الوقت الذي انتشر اخلرب عنهم فيه متعذرالكذب منهم حمال، وان التواطؤ منهم يف مقد

، وقيل ما رواه ثالثة وهو ما مل يبلغ حد التواتر مما ليس من اآلحاد( ويسمى مستفيضا): املشهور .4
 .فأكثر يف كل طبقة من طبقاته 



ما مل : ة، ميكن إحصاؤها لقّلتها، وإن شئت فقل اآلحاد هو طرق حمصور ب ما أتى: : اآلحاد .3
 .ومنهم من يدرج ضمنه املشهور و الغريب ،واترجيمع شروط املت

 وانصوصها وانقش وامتوهنا وفصل وامجعكبرية، حيث ين التقسيمني جهود  ذوللمحدثني يف خدمة ه
 .(1)قضاايها

هذا  فرزأومدى صالحيته لالحتجاج من عدمه، و رد القبول و الاحلديث حبسب تقسيم : املعيار الثالث 
 .الصحيح و احلسن و الضعيف    :املعروف التقسيم الثالثي املعيار

 .وسنخصص لكل قسم مبحثا خاصا
 احلديث الصحيح: املطلب األول

إىل شبه اتفاق على أن احلديث  -بعد دراسة أسانيد جممل األحاديث –أدى البحث ابحملدثني النقاد   
 :املكونة لتعريفه  فقالوا مخسة شروط الصحيح ما حتققت يف سنده ومتنه معا 

 -أو القاصر عنه إذا اعتضد –ما اتصل سنده، بنقل العدل التام الضبط  :هو  الصحيحاحلديث 
 . وال يكون شاذا وال معلال, إىل منتهاه عن مثله،

  اتصال السند: أوال
، وإال فاحلديث تعاصرمها و لقاءمها، وهذا يقتضي روي عنهو املالراوي يعين التواصل املباشر بني 

 .ع إىل كتب الرتاجم املتخصصةرجو ابل تواريخ مواليد ووفيات الرواةوهنا تبدو أمهية معرفة . غري متصل
 : (2)العدالة: اثنيا

ال تقبل  -وهو الفاسق–ال يكفي اتصال السند ما مل يكن كل رواته عدوال مرضيني؛ ألن غري العدل 
 .روايته كما ال تقبل شهادته

                           
 .يف هذا الباب خصوصا مصادر املتقدمني راجع  كتب مصطلح احلديث  (1)

 ط دار ابن اجلوزي بتح ماهر الفحل 1/222: أورد اخلطيب البغدادي جمموعة من نصوص األئمة عن العدالة، تراجع لالستزادة  (2)



رغم االتفاق على شروطه العامة من  ،العدالة يصعب االتفاق على مدلوله الدقيق إال أن مفهوم
 .إسالم و عقل وبلوغ

السيما عندما يدخل احملدثون يف مفهوم الفسق البدعة , تفسري الفسق أو أتويلهومنبع اخلالف من 
احلديث يقبلون رواية أهل  أن ويعممون كل ما يسمونه بدعا ويفسروهنا تفسريا ال يرضاه املعنيون هبا، مع

 . املبتدع بشروط
مما اعتربه البعض تشديدا  ،أيضا كالتطفيف يف حبة يف امليزان قصدا (3)الصغائركما أن إدراج بعض 

ضمن الشروط كاألكل يف السوق والتبذل و اجللوس العادات على البشر اخلطائني، وكذلك إدراج بعض 
 . مما مل يرضه غري واحد...ط إىل اخللق يف املزاحللتنزه يف الطرقات و صحبة األراذل و االنبسا

وعاملوهم وراقبوا شهادات من عروفهم واختبار صدقهم فهو غالبا  أما سبيل معرفة عدالة الرواة
 . ه املالحظات اخلارجيةذسلوكهم، وليس يف املقدور أكثر من ه

 الضبط : اثلثا
الضبط سجية خلقية يف اإلنسان هلا عالقة بقدراته العقلية ومستوى ذكائه، بعيدا عن قيمة االلتزام 

 واإلدراك مع استبعاد مااليقظة الذهنية وقوة احلافظة السلوكي والديين، فهي تعين قدرة الشخص على 
واملشروط يف احلديث  ،منذ التحمل حىت األداء...خيرم هذه املزية من كثرة األخطاء والغفلة و الوهم

وقد يقتصر الضبط على  ،معناه وقيمته الصحيح كمال الضبط، فأي خلل و تصرف يف املنت قد يغري
يف  طريقة التأكد من مستوى الضبطأما  ،النص املكتوب إذا كان الراوي يعتمد على الكتابة دون احلفظ

فبهذه  رواية غريه لذلك احلديث،املوازنة بني روايته و الراوي فالذي توصل إليه النقاد هو أسلوب 
أو  -و املكتوب أبعد من اخلطأ -الطريقة ميكن اكتشاف اخللل، إما مبعارضة احملفوظ مع ما هو مكتوب

                           
 انظر املصدر السابق  (3)



إذا أردت أن يصح لك احلديث : قال ابن املبارك ،مبعارضة النص مع مضامني النصوص األخرى
 . ببعض هفاضرب بعض

ين النصوص املعترب هبا نفسها، ال من بياانت خارجية كما هو واملالحظ أن هذا امليزان ينطلق من معا
 .الشأن يف حال اختبار عدالة الراوي

 :انعدام الشذوذ  :رابعا
انتفاء شرطني سلبيني مها الشذوذ  -بعد توفر الشروط الثالثة املذكورة-املطلوب يف صحة احلديث

 . والعلة
: فالراوي، ولو كان عدال، وكان ضابطا، إال أنه قد ينفرد حبديث و يشذ به خمالفا غريه، و الشاذ 

. العدل التام الضبط أو خفيف الضبط:  و املقصود ابملقبول". رواه املقبول خمالفا ملن هو أوىل منه ما"
 .أرجح منه و أضبط، أو أكثر عددا: و املقصود مبن هو أوىل منه

  .األوثقويقبل حديث الثقة املخالف ملن هو أوثق منه، فريد حديث  الثقةيف حديث فالشذوذ يقع 
 انعدام العلة : خامسا

العلة يف األسانيد و املتون أخطاء ال تظهر ابدي الرأي، و ال ينتبه إليها غري اخلبري ابلفن، لذا قالوا 
 . هي وصف خفي قادح يف صحة احلديث مع أن ظاهره يوحي ابلسالمة: عنها

من أغمض أنواع علوم احلديث و أدقها، وال يقوم به إال من رزقه هللا وهو : عن املعلل قال ابن حجر
ومعرفة اتمة مبراتب الرواة، وملكة قوية ابألسانيد و املتون، وهلذا مل  ،وحفظا واسعا ،تعاىل فهما اثقبا

كعلي بن املديين وأمحد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أيب   ،يتكلم فيه إال قليل من أهل هذا الشأن
  (4) ..ارقطيندشيبة و أيب حامت الرازي وأيب زرعة الرازي و ال

                           
 تح عبد الكرمي الفضيلي ط املكتبة العصرية  22:نزهة النظر شرح خنبة الفكر  (4)



اجلمع كتشاف مدى ضبط الراوي وشذوذه، وهو منهج والعلل صور وأنواع ميكن اكتشافها مبنهج ا 
ازنة يكتشف من أرسل و باملفألن العلل غالبا ترجع إىل أوهام الرواة وأخطائهم، و املوازنة بني الرواايت؛ 

: قال ابن املديين. حديثا هو يف أصله موصول، ومن رفع حديثا هو موقوف، وغري ذلك من األوهام
 . تبني خطأهإذا مل جتتمع طرقه مل ي الباب

 .  الكالم عن احلديث املعلل و الشاذ يف قسم احلديث الضعيفيتهذا وسيأ
 :ة خالص

حديث : احلديث املستويف للشروط اخلمسة حديث صحيح عند احملدثني، و يفيد معناه قوهلم .1
ث صحيح اإلسناد، أو يحد: أما إطالقهم. يشمل احلسن أيضايد، وحديث صاحل، و إن كان هذا ج

رجاله رجال صحيح : وكذلك قوهلم. اإلسناد، فاحلكم منسحب على السند دون املنتحسن 
  .اإلسناد، ورجاله، فهما قاصران عن احلمك ابلصحة للمنت

 : بعض القواعد اخلاصة يف احلكم ابلصحة منهاللفقهاء و األصوليني  .2
 احلديث صحيح إذا وافق القرآن أو أصول الشريعة. 
 تهدوكذلك هو إذا استدل به جم. 
 وكذلك إذا تلقته األمة ابملقبول. 

وإن تطاولت األايم وابتعد  فتح ابب التصحيح على مر العصور،وحييل هذا املنهج على موضوع 
؟ وهل تقدمنينظر يف بعض أحكام النقاد املالنقاد عن عصر الرواية ومعايشة الرواة، وهل ميكن إعادة ال

التنقيح : "حبكم؟ و للسيوطي كتاب يف هذه املسائل مساه ابإلمكان احلسم يف النصوص اليت يتناوهلا أحد
 ".ملسألة التصحيح

حبسب قوة رواهتا  حاديث الصحيحة يف جمملها أقسام و مراتبإن األ: ميكن التسليم نظراي ابلقول  .3
و صرامة منهج خمرجيها واجتماع أكثرهم على روايتها، وهو ما يفهم اختالف مناهج املصنفني يف مجع 

 .األحاديث الصحيحة



خربه كل  تفضيل بعض أهل الفن ألسانيد معينة ونعتها أبصح األسانيد حبسب ما فهمكما ميكن 
 هذا قد يكون كالما نسبيا أنمنهم، مع 

 


