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الكورس الثاني: المرحلة االولى 
اعداد *

منير مروان الشهواني. د
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ياء والسالم على سيد األنب، والصالة الحمد هلل رب العالمين*
ان تبعهم بإحس، ومن والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين

.إلى يوم الدين 

الحديثتعريف علوم *

"  الحديثعلوم :"التعريف العام بـ *

علوم الحديث أو مصطلح الحديث: يسمى هذا العلم: اسمه*

علوم الحديث أو مصطلح الحديث مركب إضافي: تعريفه*
والحديث، ويمكن أن علوم أو مصطلح الحديث : يتكون من

:يعرف باعتبارين

باعتبار كلمة : باعتبار مفرداته؛ أي: التعريف األول*
.مصطلح، وكلمة علوم، وكلمة حديث



وانتشرالناسمنطائفةعليهتعارفماهو:فالمصطلح*

.بينهم

.اإلدراك:اللغةفيوهوعلم،جمع:والعلوم*

إدراكالعلم:القرآنمفرداتفياألصفهانيالراغبوقال*

.بحقيقتهالشيء

ئلوالمساالمكتوبةالقضاياعلىيطلق:االصطالحوفي*

.المدونة

قيقةحأيضااللغةفيويستعملالقديم،ضد:لغةوالحديث*

."والخبرالجديد،:الحديث":القاموسفيقالالخبر،في



مصطلحعلماءفيقسمهاالصطالحفيالحديثعلموأما*

:قسمينإلىالحديث

.روايةالحديثعلم-1*

.درايةالحديثعلم-2*

أقوالعلىيشتملعلمهو":روايةالحديثعلمتعريف*

اتهوصفوتقريراتهوأفعالهوسلمعليههللاصلىالنبي

."ألفاظهاوتحريروضبطهاوروايتها



مصطلح"عليهويطلق:درايةالحديثعلمتعريف*

أو"الحديثأصول"أو"الحديثعلوم"أو"الحديث

."الحديثعلم"

هابيعرفبقوانينعلم":هوالعلملهذاتعريفوأحسن*

"والردالقبولحيثمنوالمتنالسندأحوال



أهمية علم الحديث *

خاللمنتبرزإليهالحاجةووجهالحديثعلمأهميةإن*

يفالدورهذاويتجلَّىاإلسالمي،التشريعخدمةفيدوره

:أمرين

فياألولالمصدروهو-الكريمالقرآنأن:األولاألمر*

ؤدييأنيستطيعوالعنه،يستغنيأنيمكنال-التشريع

رتكزيودعامتانالتشريع،فيأصالنفهما.بدونهكامالا دوره

"الروح"بمنزلةإنهماالغراء،الشريعةصرحعليهما

"الجسد"و



:بقوله-وسلمعليههللاصلى-النبيذلكوضحكما*

ت م  إِنِ َمايك م  فِ تََرك ت  قَد  إِن ِيالنَّاس  أَيَُّهايَا" تََصم  فَلَن  ِبهِ اع 

(الكبرىفيالسننفيالبيهقياخرجه)"بِي ِهِ نَ َوس نَّةَ ّللاَِّ ِكتَابَ أَبَدااتَِضلُّوا

لسبيوالمجملة،آياتالكريمالقرآنفيأن:الثانياالمر*

.ريفالشالنبويبالحديثإالمنهاالمرادوبيانتفصيلهاإلى

وا  }:الصالةشأنفيتعالىقولهذلكمن* الَةَ الَوأَقِيم  َوآت وا  صَّ

َكاةَ  َكع وا  الزَّ اِكِعينَ َمعَ َوار  :تعالىوقولهالبقرة،سورة(43){الرَّ

الَةَ إِنَّ ..} ِمنِ َعلَىَكانَت  الصَّ ؤ  ق وتااِكتَابااينَ ال م  و  سورة(103){مَّ

.النساء



هللاصلى-الرسولعصرلدنمناإلسالميةاألمةعنيتوقد*

ما،علبهاوااللتزاموروايتها،األحاديثبحفظ-وسلمعليه

وأحكمأدق،ذلكفيووضعواوأخالقا،وسلوكا،وعمال،

ثالحديعلمفيلناوتركواالصحيح،العلميالنقدقواعد

.األخرىاألمممنأمةأيةفيتوجدالنادرةثروة

؛إليهايؤديالتيثمرتهفيالحديثعلومأهميةوتكمن*

عنحديثمنوردمماالمردودمنالمقبولتمييزوهي
–وسلمعليههللاصلى-النبي



المحاضرة الثانية*

يه نشأة علوم الحديث والتأليف ف*



نشأة علم المصطلح*

علملاألساسيةواألركاناألسسأنالمتفحصالباحثيالحظ*

ةوالسنالعزيز،الكتابفيموجودةاألخبارونقلالرواية،

الَِّذينَ يَُّهاأَ يَا}:تعالىقولهالكريمالقرآنفيجاءفقدالنبوية،

ةالنبويالسنةفيوجاء{بَيَّن وافَتَ بِنَبَأ  فَاِسق  َجاَءك م  إِن  آَمن وا

شيئاامنسمعامرأا هللانضر":وسلمعليههللاصلىقوله

"سامعمنأوعىمبلغفربسمع؛كمافبلغه



فيتالتثبمبدأالشريفالحديثوهذاالكريمة،اآليةهذهففي*

دقيقوالتووعيها،لها،باالنتباهضبطها،وكيفيةاألخبار،أخذ

.لآلخريننقلهافي

قدفوسلم،عليههللاصلىورسولهتعالىهللاألمروامتثاال*

قبولها،واألخبارنقلفييثبتونعنهمهللارضيالصحابةكان

.لهاالناقلصدقفيشكواإذاسيماوال

قبوليفوقيمتهباإلسنادالعنايةموضوعهذاعلىبناءا فظهر*

هاأواألخبار .رد ِ



لم:قال":سيرينابنعنمسلمصحيحمقدمةفيجاءفقد*

لناسموا:قالواالفتنةوقعتفلمااإلسناد،عنيسألونيكونوا

أهلإلىوينظرحديثهم،فيؤخذالسنةأهلإلىفينظررجالكم،

."حديثهميؤخذفالالبدع

علمهرظفقدسنده،معرفةبعدإالي قبَلالالخبرأنعلىوبناء*

قطعالمنأوالمتصلومعرفةالرواة،علىوالكالموالتعديل،الجرح

رواة،البعضفيالكالموظهرالخفية،العللومعرفةاألسانيد،من

.األمرأولفيالمجروحينالرواةلقلةقلة،علىلكن



تتعلقكثيرةعلومفيالبحثظهرحتىذلك،فيالعلماءتوسعثم*

خهناسومعرفةوأدائه،تحملهوكيفيةضبطهناحيةمنبالحديث

ماءالعليتناقلهكانذلكأنإالذلك،وغيروغريبه،منسوخه،من

.شفويا

كنةأمفيلكنوتسجل،تكتبالعلومهذهوصارتاألمر،تطورثم*

كعلماألخرى،العلوممنبغيرهاممزوجةالكتبمنمتفرقة

ابوكت"الرسالة"كتابمثل.الحديثوعلمالفقه،وعلماألصول،

.الشافعيلإلمامكالهما"األم"



نفكلواستقلاالصطالح،واستقرالعلوم،نضجتلماوأخيرا*

علمالعلماءوأفردالهجري،الرابعالقرنفيوذلكغيره،عن

يفبالتصنأفردهمنأولمنوكانمستقل،كتابفيالمصطلح

الرامهرمزيخالدبنالرحمنعبدبنالحسنمحمدأبوالقاضي

الراويبينالفاصلالمحدث"كتابهفيهـ360سنةالمتوفى

."والواعي



أشهر المصنفات في علم المصطلح*

:والواعيالراويبينالفاصلالمحدث-1*

خالدبنالرحمنعبدبنالحسنمحمدأبوالقاضيصنفه

أبحاثيستوعبلملكنههـ360سنةالمتوفىالرامهرمزي

.الباغعلمأيفيالتصنيفيفتتحمنشأنوهذاكلها،المصطلح

:الحديثعلوممعرفة-2*

لمتوفىاالنيسابوري،الحاكمهللاعبدبنمحمدهللاعبدأبوصنفه

يالفنالترتيبيرتبهاولماألبحاث،يهذبلملكنههـ،405سنة

.المناسب



:الحديثعلوممعرفةعلىالمستخرج-3

نةسالمتوفىاألصبهاني،هللاعبدبنأحمدنعيمأبوصنفه

لومعمعرفة"كتابهفيفاتهماالحاكمعلىفيهاستدركهـ،430

أنللمتعقبيمكنأشياءتركلكنهالفن،هذاقواعدمن"الحديث

.أيضاعليهيستدركها

:الروايةعلمفيالكفاية-4

البغدادي،الخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبوصنفه

مسائلبتحريرحافلكتابوهوهـ،463سنةالمتوفىالمشهور،

.لعلماهذامصادرأََجل ِ منويعدالرواية،قواعدوبيانالفن،هذا



:السامعوآدابالراويألخالقالجامع-5*

واية،الرآدابفييبحثكتابوهوأيضا،البغداديالخطيبصنفه

ثهأبحافيقيمبابه،فيفريدوهو.تسميتهمنواضحهوكما

.ومحتوياته

:السماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىاإللماع-6*

هـ،544سنةالمتوفى،اليحصبيموسىبنعياضالقاضيصنفه

مقصورهوبلالمصطلح،أبحاثلجميعشاملغيركتابوهو

جيدنهلكعنهما،يتفرعوماواألداء،التحملبكيفيةيتعلقماعلى

.والترتيبالتنسيقحسنبابه،في



:جهلهالمحدثيسعالما-7*

نةسالمتوفى،الميانجيالمجيدعبدبنعمرحفصأبوصنفه

.فائدةكبيرفيهليسصغير،جزءوهوهـ،580

:الحديثعلوم-8*

المشهور،الشهرزوريالرحمنعبدبنعثمانعمروأبوصنفه

بينمشهورهذاوكتابههـ،643سنةالمتوفىالصالح،بابن

فيالكتبأجودمنوهو"الصالحابنمقدمة"بـالناس

بالخطيكتبمنغيرهفيتفرقمامؤلفهفيهجمع.المصطلح

الوضعىعليرتبهلملكنهبالفوائد،حافالكتابافكانتقدمه،ومن

دهبعجاءمنعمدةهذامعوهوفشيئا،شيئاأمالهألنهالمناسب؛

.رومنتصله،ومعارضوناظم،له،مختِصر  منفكمالعلماء،من



:النذيرالبشيرسننلمعرفةوالتيسيرالتقريب-9*

هـ،676سنةالمتوفىالنووي،شرفبنيحيىالدينمحييصنفه

وهوالصالح،البن"الحديثعلوم"لكتاباختصارهذاوكتابه

.أحياناالعبارةمغلقلكنهجيد،كتاب

:النواويتقريبشرحفيالراويتدريب-10*

سنةىالمتوفالسيوطي،بكرأبيبنالرحمنعبدالدينجاللصنفه

منواضحهوكماالنواوي،تقريبلكتابشرحوهوهـ،911

.الكثيرالشيءالفوائدمنمؤلفهفيهجمعاسمه،



:األثرعلمفيالدررنظم-11*

سنةىالمتوفالعراقي،الحسينبنالرحيمعبدالدينزينصنفها

علوم"فيهانظم"العراقيألفية"باسمومشهورةهـ،806

الفوائد،غزيرةجيدةوهيعليه،وزادالصالح،البن"الحديث

.نفسهللمؤلفشرحانمنهامتعددة،شروحوعليها

:الحديثألفيةشرحفيالمغيثفتح-12*

هـ،902سنةالمتوفىالسخاوي،الرحمنعبدبنمحمدصنفه

األلفيةشروحأوفىمنوهو.العراقيألفيةعلىشرحوهو

.وأجودها



:األثرأهلمصطلحفيالفكرنخبة-12*

وهوهـ،852سنةالمتوفىالعسقالني،حجرابنالحافظصنفه*

هاوأجودالمختصراتأنفعمنلكنهجدًّا،مختصرصغيرجزء

يسبقلمموالتقسيالترتيبفيطريقةمؤلفهفيهابتكرترتيبا،

شرحهكما"النظرنزهة"سماهبشرحمؤلفهشرحهوقدإليها،

.غيره

:التحديثقواعد-14*

وهوهـ1332سنةالمتوفىالقاسمي،الدينجمالمحمدصنفه*

.مفيدمحرركتاب

ذكرعلىاقتصرتذكرها،يطولكثيرة،أخرىمصنفاتوهناك*

خيرالمسلمينوعنعناالجميعهللافجزى.منهاالمشهور

.الجزاء






