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 ألاول اللقاء 

 هظريا وثطبيقاالحديث سىدا ومتىا من املحاضرات في دراسة 

 لعلوم القرآن العالي PTIQ معهدب

 أحمد عبيدي حسب هللاد. إعداد: 

 
 

 دراسة احلديث:
 مفهومها وضوابطها

 
 

 احلديث النبوي يف جمال دراسة
   

ودساظت ؽلىم الخذًث أو ٌعميان أًظا الذساظت في مجاٌ الخذًث جىلعم إلى كعمحن: دساظت الخذًث  •

بذساظت ما في الخذًث ودساظت ما خٌى الخذًث هما ًجىص أن ٌعميا بالذساظت ؽلى الخذًث والذساظت 

 الخذًثيت.

 دساظت الخذًث جترهض ؽلى العىذ واإلاتن فلط، ال غحر. ليىن الخذًث ًخيىن منهما •

 الخذًثدساظت ؽلىم الخذًث حؾم حميؿ أهىاؼ الذساظاث في مجاٌ  •

 

 

 دراسة احلديث النبوي: سندا ومتنا
فؾلم دساظت ألاظاهيذ ًبدث ؽً أخىاٌ الشحاٌ زلت وطؾفا، ومً خالله ٌؾشف الخىم ؽلى ألاخادًث،  •

م اإلاىصل للمتن، وؤلاظىاد مً الذًً ألن بالخذًث جثبذ ألاخيام الذًييت، ولىال ؤلاظىاد للاٌ  ألهه الطٍش

 مً ؼاء ما ؼاء.

خصائص ألامت ؤلاظالميت، فال جىحذ أمت مً ألامم لذيها إظىاد إال ألامت ؤلاظالميت، وكذ وؤلاظىاد مً  •

اهخم الؾلماء به وأولىه ؽىاًت هبري ؽلى مش الؾصىس والذهىس وإن وان هلل ألاخادًث باإلظىاد كذ جىكف 

ً والخصييف إال أن البدث ؽً الخىم ؽلى ألاظاهيذ لم ًخىكف ف ي أي في مشخلت مً مشاخل الخذٍو

ؽصش مً الؾصىس، فلذ بليذ ألاظاهيذ ؼاهذة ؽلى اهخمام اإلاعلمحن بها، وبلي البدث والخىليب ؽً 

أخىاٌ الشحاٌ إلى آلان، ومً هىا فلذ اهخمذ الجامؾاث ومشاهض البدىر بخؾليم الطالب هيفيت دساظت 

شفت الصخيذ مً ألاظاهيذ، فال بذ لطالب الؾلىم الؽشؽيت والذساظاث ؤلاظالميت أن ًخدصً بدصً مؾ

 الظؾيف.

 ،الجشح والخؾذًل، وحؾٍشف أهميت دساظتهاألاظاهيذ، وبيان  حؾٍشفبحن خل ث هزه اإلاداطشةومً هىا حاء •

كىاؽذ الجشح والخؾذًل مؿ جطبيلاث ؽمليت ؽلى سحاٌ ، وإًظاح بؾع مشاجب وألفاظ الجشح والخؾذًلو 
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ف بىباس أئمت الجشح  ً مً هخب الشحاٌ، والخؾٍش حؾٍشف مىحض بأهىاؼ اإلاؤلفاث في ، و والخؾذًلمخخاٍس

 وهيفيت الاظخفادة منها. ،واإلاخخلطحن ،هخب اإلاذلعحن، وبؾع جشاحم الشحاٌ

 ،ن ٌؾشف الطالب اللىاؽذ الؾامت لذساظت ألاظاهيذ، وأؼهش مىاهج الؾلماءووان الهذف مً الذساظت: أ •

خؾامل مؿ الب أن ًخأهل الطالب ليدىم ؽلى العىذ اإلافشد،و  رامج واإلاىاكؿ اإلاخخصصت في مؾشفت دسحت ٍو

 .الخذًث

أن ٌؾشف الطالب أظباب طؾف ألاظاهيذ، ومشاجب الجشح الخؾذًل وكىاؽذ الترحيذ بحن أكىاٌ الؾلماء و  •

أن ًصف مىهج أهم الىخب اإلاعخؾملت ، و أن ًمحز بحن مىاهج ألائمت في الجشح والخؾذًل، و ؽىذ الاخخالف

محز بحن  ترحم لهم جشحمت صخيدتفي دساظت ألاظاهيذ، ٍو أن ًدىم ؽلى ؤلاظىاد ، و سحاٌ ألاظاهيذ ٍو

 .خىما صخيدا

    
 ندرس احلديث؟ملاذا 

 

خفػ العىه وهللها مدفىعت مصىهت، وكذ ؽذ اإلادذزىن ؤلاظىاد مً العجن اإلاؤهذة، بل مً فشوض  •

. م الىلل واللبٌى  الىفاًت وؽمذة الىالم وطٍش

حىاص الخىم في كاٌ ؤلامام الترمزي في هخاب الؾلل: ) فيه وما أخطأ.بيان دسحت الشاوي وبيان ما أصاب  •

"وإهما خملهم ؽلى رلً ؽىذها وهللا أؽلم الىصيدت للمعلمحن ال عً بهم أنهم  ؽلى الشحاٌ وألاظاهيذ(.

أسادوا الطؾً ؽلى الىاط أو الغيبت، إهما أسادوا ؽىذها أن ًبيىىا طؾف هؤالء ليي ٌؾشفىا ألن بؾظهم 

 في الخذًث، وبؾظهم واهىا أصخاب غفلت مً الزً
ً
ً طؾفىا وان صاخب بذؼ، وبؾظهم وان متهما

 ألن الؽهادة في الذًً أخم 
ً
وهثرة خطأ، فأساد هؤالء ألائمت أن ًبيىىا أخىالهم ؼفلت ؽلى الذًً، وجثبيخا

 (.1أن ًثبذ فيها مً الؽهادة في الخلىق وألامىاٌ")

ؾلم به الخذًث اإلاىطىؼ مً غحره، ..حجش: " كاٌ الخافػ ابً مؾشفت دسحت ألاخادًث. • ٌُ وليىن ؤلاظىاد 

 (.2واهذ مؾشفخه مً فشوض الىفاًت")

 ُهَى دؽامتها ألاظاظيت ومشجىضها في أبدار الؾذالت والظبط •
ْ
 .له أهميت بالغت في الصىاؽت الخذًثيت ؛ ِإر

م البدث في ؤلاظىاد، ومؾشف •  إال مً طٍش
ً
 صخيدا

ً
ن هلذا

ْ
ت
َ ْ
ت خللاث ؤلاظىاد والشواة ال ًمىً هلذ اإلا

 . الىللت، فال صخت إلاتن إال بثبىث إظىاده

 واإلاىطىؽت  •
َ
 ؽلى أهل العىت والجماؽت، إر بليذ الطىائف اإلاىدشفت جشوي ألاخادًث الظؾيفت

ٌ
ؽالمت

ت ؽلى رلً أهً ججذ في هخب الصخاح وهخب العجن وهخب اإلاعاهيذ 
ّ
التي جىافم هىاهم، ومً ألادل

 ًشويها أصخ
َ

  . ابها باألظاهيذ الصخيدت الخاليت مً الىلذ البىاءأخادًث

م ًصؾذ به فئرا رهش ؤلاظىاد فلذ خشج مً الؾهذة، ظالح اإلاؤمً ًّخلي به مً الىلذ •
ّ
 . إلى الىبي  وظل

 

                                                           

 . 937( العلل الصغري ص1)
 .1/212( مرقاة املفاتيح للعالمة علي القارئ، 2)
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 منهج دراسة احلديث
 

وآلاخش الخىم  ،الخىم ؽلى الخذًث وله ؼلحن أخذهما الخىم ؽلى ظىذ الخذًثتهذف هزه الذساظت  •

 ؽلى متن الخذًث.

الىغش والخأمل في ظلعلت سواة الخذًث بالترحمت ليل منهم وجدذًذ اللىي والظؾيف منهم بؽيل  يه •

والظؾف في ول منهم بالخفصيل، وجميحز الاجصاٌ مً الاهلطاؼ بحن سواة  ةإحمالي، ومؾشفت أظباب اللى 

خ الشواة مً ميالد م مؾشفت جاٍس هم ووفاتهم، ومؾشفت جذليغ بؾع الشواة خاصت ؤلاظىاد ورلً ؽً طٍش

 ظمؿ مً فالن، أو أن 
ً
إن سووا بالؾىؾىت، ومً الىكىف ؽلى أكىاٌ أئمت الجشح والخؾذًل في أن فالها

 وفالن طؾيف وغحر رلً.
ً
 لم ٌعمؿ مً فالن، أو فالها

ً
 فالها

أخذ وجميحز الخذًث بؽيل ؽام مؾشفت خباًا ؤلاظىاد للىؽف ؽً الؾلل الخفيت التي ال جبذوا ليل  •

، واإلاىكىف مً اإلالطىؼ، والىكىف ؽلى أهىاؼ أخشي مً ؽلىم الخذًث والىنى  اإلاشظل مً اإلاىصٌى

 وألاللاب واإلاخفم واإلافترق ومخخلف الخذًث وغحر رلً.

 

 

 دراسة احلديث أصول
 

 ؤلاظىاد.هى إزباث الىديجت التي جىصل إليها الباخث مً دساظخه لشواة الخىم ؽلى ظىذ الخذًث:  •

صيغخه : أن ًلٌى هزا إظىاد صخيذ أو هزا إظىاد خعً أو هزا إظىاد طؾيف أو هزا إظىاد  •

 مىطىؼ، خعب كىاؽذ دكيلت ًطبلها مً ؽشف مىهج أهل هزا الفً.

الخىم ؽلى متن الخذًث: ٌؾخمذ الباخث ؽلى ألامىس العابلت مً دساظت ؤلاظىاد ومؾشفت دسحاث  •

ضاد ؽليه الىغش في  ،الشواة متن الخذًث هل فيه ؼزور أو ؽلت كادخت، أو هل سوي الخذًث بطشق ٍو

، وؽليه فييىن الخىم ؽلى متن الخذًث هى الىديجت ؟أخشي ًخغحر الخىم ؽلى الخذًث بعببها أم ال

 النهائيت لذساظت ظىذ الخذًث ومخىه.

إلادذزحن ة اوهزا ال ًلىم به إال حهابز ،وهزا خذًث طؾيف )خىم نهائي( ،هزا خذًث صخيذ صيغخه:  •

والخذًث اإلايىن مً العىذ واإلاتن ؼلحن ول واخذ منهما مىمل لآلخش، لزا  .واإلاخخصصحن في هزا الؾلم

الخفله في مؾاوي الخذًث هصف الؾلم ومؾشفت "فلذ سوي ؽً البخاسي ما ظمؾه مً ؽلي بً اإلاذًني : 

 .(3")الشحاٌ هصف الؾلم

 

 

 

 

                                                           

 (.1334( ت)211/ 2(، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )323احملدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي )ص: (  3)
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 مصادر احلديث
 

 اإلاصذس ألاصلي للخذًث الىبىي مثل الىخب الدعؾت  •

ج واإلاؾاحم واللىاميغ الخذًثيت أو هخب حمؿ فيه مؤلفىها  • اإلاصذس الخابؿ لؤلصل مثل هخب الخخٍش

 أخادًث هلال ؽً الىخب ألاصليت

 لىً ًخشج الخذًث بعىذ اإلاؤلفهخب الخذًث ما ليغ خاسجي وهى اإلاصذس ال •

 

 آداب دارس احلديث
 ؽً خاٌ الالخصاٌ التي ججؾل  داسط الخذًثًجب أن ًخىفش في  •

ً
 واؼفا

ً
 ، وهي:خذًثخىمه مىصفا

ـ أن ًخصف بالؾلم والخلىي والىسؼ والصذق ألهه إن لم ًىً بهزه اإلاثابت فهى مدخاج إلى مً ٌؾذله  1

 ؽلى غحره بالجشح والخؾذًل والخالت هما رهش.
ً
 فىيف ًيىن خاهما

2  
ً
بأظباب الجشح والخؾذًل ألهه إن لم ًىً بهزه الصفت سبما حشح الشاوي بما ال ًلخض ي ـ أن ًيىن ؽاإلاا

 ببؾع مغاهشه دون خلطت ومؾشفت 
ً
حشخه، أو بأمش فيه خالف كىي، وسبما ؽذٌ الشحل اظخذالال

 وظحر ألخىاله.

3  
ً
ف هالم الؾشب ال ًظؿ اللفػ لغحر مؾىاه، وال ًجشح بىلله لفغا  بخصاٍس

ً
 هى غحر حاسح. ـ أن ًيىن ؽاإلاا

 

 

 أساسيات دراسة احلديث
 

 ًا أيها الزًً آمىىا إن حاءهم فاظم بيبئ فخبيىىا، أن جصيبىا كىما بجهالت فخصبدىا ؽلى فؾلخم هادمحن •

 مً هزب ؽلي مخؾمذا فليدبأ ملؾذه مً الىاس •

 هظش هللا امشءا ظمؿ ملالتي فىؽاها زم أداها هما ظمؿ •

 هزب فهى مً الىزابحنمً خذر ؽني بدذًث وهى ًشي أهه  •

 ؤلاظىاد مً الذًً، فلىال ؤلاظىاد للاٌ مً ؼاء ما ؼاء •

 إن هزا الؾل دًً فاهغشوا ؽمً جأخزون دًىىم •

 

 أصول دراسة السند
 الخثبذ مً أصل الخذًث •

 حمؿ طشق الخذًث •

 الثخبذ مً ؽحن ول مً الشواة والخؾشف ؽلى جشاحمهم   •

 الخثبذ مً اجصاٌ العىذ •

 أو الخؾذًل في الشسواة والخىم ؽليهم حشخا أو حؾذًالالخثبذ مً الجشح  •
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 الخىم ؽلى ظىذ الخذًث بمفشده وبمجمىؽه •

 الخثبذ مً الؽزور والؾلت •

 

 

 دراسة احلديثنقد ورجال وأئنة 
 

 أشهرهم في القرن الثاوي الهجري:

 هـ( 157-88ألاوصاعي ) •

 هـ( 161-52ؼؾبت بً الدجاج ) •

 هـ( 161-97الثىسي ) •

 هـ( 179-93)مالً بً أوغ  •

 هـ( 181-118ؽبذ هللا بً اإلاباسن ) •

 هأ( 198 – 117ابً ؽييىت ) •

 هـ( 198-121ًديى بً ظؾيذ اللطان ) •

 هـ( 198-135ؽبذ الشخمً بً مهذي ) •

 

 أشهرهم في القرن الثالث الهجري:

 (ـه 233-158ًديى بً مؾحن ) •

 هـ( 234-161ؽلي بً اإلاذًني ) •

 هـ( 241-164أخمذ بً خىبل ) •

 هـ( 245-171)دخيم  •

 هـ( 245-161الفالط ) •

 (256-194البخاسي ) •

 هـ( 259 –الجىصحاوي )...  •

 هـ( 261 – 182العجلي ) •

 هـ( 261-214معلم ) •

 هـ( 264 – 211أبى صسؽت ) •

 هـ( 275 – 212أبى داود ) •

 هـ( 277-195أبى خاجم الشاصي ) •

 هـ( 277 –الفعىي )...  •

 هـ( 279-219الترمزي ) •
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 هـ( 283 –ابً خشاػ )...  •

 

 أشهرهم في القرن الرابع الهجري:

 (ـه 313-215اليعائي ) •

 (هـ 317العاجي )... •

مت ) •  هـ( 311 – 223ابً خٍض

 (322 –الؾليلي )...  •

 هذ( 327-241ابً أبي خاجم ) •

 هـ( 333-249ابً ؽلذة ) •

 هـ( 365-277ابً ؽذي ) •

 هـ( 378 –أبى أخمذ الخاهم )...  •

 هـ( 385 – 297ابً ؼاهحن ) •

 هـ( 385 – 316) الذاسكطني •

 هـ( 394 –ألاصدي )...  •

 

 

 دراسة احلديثخطوات صياغة 
 

 اإلالذمت •

 حؾيحن أهذاف البدث •

 اظخخشاج الىصىص اإلاطلىبت •

 سظم شجشة ألاظاهيذ •

 اظخخشاج هص أؽلى مصذاكيت •

ج سواًت مدذدة •  جخٍش

 اظخخشاج جشاحم الشواة  •

 خىاش ي جشاحم الشواة  •

 دساظت ؽلى اجصاٌ العىذ •

 الجشح والخؾذًلدساظت ؽلى  •

 الخىم ؽلى العىذ •

 دساظت ؽلى متن الخذًث •

 الخاجمت •

 زبذ اإلاشاحؿ •


