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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ حلديث� بني  �لفر�  ما   :'

نة؟  ��لسُّ
�: يقوM سيدنا !�د � ما تعريبه: 
�ملر�� من �لسنة؛ !عماM �سوM �هللا � 
 Fل� سنَّها $تتسم بالتو�تر، $ظهر�
$تولدF مع �لقر¤� �لكرمي، $ستظل 
¤خر:   Tبتعب  $! �ألبد.   �, تر�فقه 
�لقر¤� قوM �هللا  ميكن !� نقوM بأ� 
�، !ما �لسنة فهي عمل �لن« �. 
$عن �حلديث قاM سيدنا !�د � 
بأنه �Rيعٌة للهد�ية، $هو "تلك �آلثا� 
بعد مضي قر� $نصف  �ل� �$ِّنت 
تقريبا من �لزمن على $فاJ �لن« � 
 Jصو�  �  J�$لر� ¿تلف  طريق  عن 

�لقصص". 

من  �حلديث   aقسا� هي  ما   :'
حيث �لسند؟

Rكر  هو  �حلديث  ,سنا�   �,  :�
سند)، $هو ضد �إل�ساM، $�لسند: 
 k$لر��$ �لقائل  بني  �$�ته  سلسلة 
�ألخT. $,سنا� �حلديث هو �فعه ,� 
�لن« �، $مقابل �حلديث �ملسند - 
على هذ� �لقوM- �حلديث �ملوقوr؛ 
$هو ما { ُيرفع ,� �لن« �، بل هو 
من قوM �لصحا�. $�ملقطوH؛ هو ما 

�نتهى ,� �لتابعي. 
�لسند  $!قساL �ألحا�يث من حيث 
$�ملرسل،  $�ملتصل،   ،Hملرفو� هي: 

$�ملنقطع.
 rملضا� �حلديث  فهو   Hملرفو� !ما 

خاصة،   � �لن«   �, (�ملنسو�) 
 L! �لسنـد  متـصل  !كا�   Gسو�

منقطعه.
$�ملتصل - $يسمى �ملوصوM !يضا- 
ما �تصل ,سنا�) من مبدئه ,� منتها)، 

سو�G !كا� مرفوعا !L موقوفا.
�لتابعي  �فعه  ما  هو  $�ملرسل؛ 
يذكر   �!  �$�  � �هللا   Mسو�  �,
�لصحا� �لذk �$�)، فيقوM �لتابعي 
مثال بأ� �سوM �هللا � قاM هكذ� !$ 

عمل هكذ�.
�لتابعني  ما �$k عن  $�ملنقطع؛ هو 
$!فعاgم،  !قو�gم  عليهم من  موقوفا 

$�نقطع �لسند. 
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من  �حلديث   aقسا� هي  ما   :'
حيث عدF �لر��S؟ 

�: هي �ملتو�تر، $�ملشهو�، $�لعزيز، 
$�لغريب (�آلحا�)

فو?،  فما   Jعشر  (�$� ما  �ملتو�تر: 
$هو يأخذ ��جة �لقطعية.

�ملشهو�: ما �$�) !�بعة ,� تسعة من 
.J�$لر�

�لعزيز: ما �$�) �ثنا� !$ ثالثة.
�لغريب (�آلحا�): ما �$�) $�حد.

من  �حلديث   aقسا� هي  ما   :'
حيث صفا� �لر��S؟

$�حلسن،   ،Mملقبو�$ �لصحيح،   :�
.Hلضعيف، $�ملوضو�$

�حلديث �لصحيح: هو ما �تصل سند) 
 R$شذ  Tغ من  �لضابطني   M$بالعد
$ال علة. $قد �شتمل �لتعريف على 
�لصحيح،  للحديث  ãسة  شر$× 

$هي:
١. �تصاM �لسند: Äيث يكو� كل 
 Jباملباشر حتمله  قد  �$�ته  من   $ٍ��
عمن �$�) عنه، $Rلك بثبوF لقائه 

به !$ معاصرته له.
 Fثبو  k! �$�ته:   � �لعد�لة   .٢
يكو�  بأ�  �جلر�،  من   Gملر� سالمة 
مستقيما � �ينه، $خلقه، بعيد� عن 
�لعد�لة  تثبت  $ال  �لفسو?،  !سبا� 

,ال ملن كا� مكلفا، !k كا� عاقال 
بالغا.

�لتيقظ  هنا  به  $�ملر��  �لضبط:   .٣
$�حلفظ ملا ير$يه �لر�$k، من $قت 

حتمله ,� $قت !��ئه.
 � Gسو�  :R$لشذ� من  �لسالمة   .٤

�ملنت !$ � �لسند.
�لعلل   k! �لعلل:  من  �لسالمة   .٥
 � Gحلديث، سو�� Mلقا�حة � قبو�

�ملنت !$ �إلسنا�. 
 �  Fتوفر  �R,  :Mملقبو� �حلديث 
كاملة،   Mلقبو� شر$×  �حلديث 
فهو صحيح. $,� { تتوفر فيه هذ) 
فهو حديث  بوجه كامل،  �لشر$× 

حسن.
�حلديث �حلسن: هو ما �تصل سند) 
خّف   kلذ� �لضابط   Mلعد� بنقل 

ضبطه، من غT شذ$R $ال علة.
�لضعيف: هو كل حديث  �حلديث 
�ل�   Mلقبو�  Fصفا فيه  1تمع   }
�لصحيح  نوعي   � Rكرها  سبق 
$ميكن   ،JTكث  Hنو�! $له  $�حلسن، 
جعلها قسمني �ئيسني Äسب سبب 

�لضعف فيها، $Ìا:
 Mتصا�  Lعد �لضعف  سبب   -١

�لسند.
سبب �لضعف هو �موعة   -٢

!مو� ال عالقة gا بالسند. 

�حلديث �ملوضوH: هو ما نسب ,� 
�سوM �هللا � �ختالقا $كذبا مما { 

يقله !$ يفعله !$ يقّر).

': ما هي �ألقساa �ملتنوعة لكتب 
�حلديث؟

$�جلامع،  $�ملعجم،  �ملسند،   :�
$�لصحا�  $�لصحيَحني،  $�لسنن، 

�لستة.
�ملسند: هو كتا� ُجمعت فيه �يع 
�ألحا�يث �ملر$ية عن صحا� $�حد 
�لنظر  بغض  معا  $�حد  مكا�   �
1مع  فمثال  �حلديث،   Hموضو عن 
عن   k$� ما  �يع  !$ال  �ملحد� 
سيدنا !� بكر � عمر � عثما� � 
علي $على هذ� �لقيا�، مثل مسند 
على  يشتمل   kلذ� حنبل  بن  !�د 
.J�$بعني !لف حديث ملخلتف �لر�!

فيه  ُجمعت  كتا�  $�ملعجم: 
�ألحا�يث لكل ��ٍ$ � مكا� $�حد 
�حلديث،   Hموضو عن  �لنظر  بغض 
,R يتم ترتيب �ألحا�يث $فق ترتيب 
 -  J�$لر�  Gأل�ا  rألحر� تسلسل 
�للغة - كمعجم  على منط قو�ميس 

.§�oلط�
$�جلامع: هو �لكتا� �لذk �عت فيه 
 J�$لر� �ألحا�يث �ملر$ية عن ¿تلف 
مرتبة على ترتيب معني، فمثال هنا4 
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!حا�يث ¿تلفة عن �لعقائد �عت � 
با�، � !حا�يث عن �آل��� � مكا� 
معني، � !حا�يث متنوعة $مر$ية عن 
�ألخال? �عت   Mحو J�$لر� ¿تلف 
� مكا�، $ما ,� Rلك، مثل؛ جامع 
 .kجامع �لترمذ$ ،kصحيح �لبخا�

فيه  �عت   kلذ� �لكتا�  $�لسنن: 
 Lألحكا�$ �آل���  عن  �ألحا�يث 
على  �لكتا�  هذ�  يشتمل   k! فقط، 

�ألحا�يث �ملتعلقة بالفقه �إلسالمي.
 kلبخا�� صحيح  $�لصحيحا�: 

$صحيح مسلم.

�لكتب  �صحَّ  ُيعّد  كتا�   ?�  :'
بعد كتا� �هللا؟ 

 .kصحيح �لبخا� :�

': من هو مؤلف كتا� �آلثاG؟
�: �إلماL !بو حنيفة ��ه �هللا.

': من �كثر من ��G �حاFيث عن 
GسوM �هللا �؟ 

 ٥٣٧٤  �$� $قد   :Jهرير !بو   :�
بن  عمر  بن  �هللا  $عبد  حديًثا، 
�خلطا�: ٢٦٣٠، $!نس بن مالك: 
٢٢٨٦، !L �ملؤمنني عائشة ٢٢١٠، 

$عبد �هللا بن عبا�: ١٦٦٠، �ضي 
�هللا عنهم !�عني. 

�حلديث  كتا�  مؤلف  هو  من   :'
أ"؟ "�ْلُمَوطَّ

�: �إلماL مالك بن !نس ��ه �هللا.

': من هو مؤلف مسند �`د؟ 
�: �إلماL !�د بن حنبل ��ه �هللا، 
 -  � �لدين  نو�  سيدنا   Mقا $لقد 
�خلليفة �أل$M لسيدنا �ملسيح �ملوعو� 
بأنه  !�د  مسند  تقريظ   �  -  �

 .kصحيح �لبخا� k1ا�

ثـاِن وبعـث  الدنيـا  هـذه  فـي 

والقـوُم  باإلِكفــاِر  قـد  آذانـي

يـا سـّيدي  أنـا  أحقَــُر الغلماِن

فـي  مُْهَجتـي  وَمداِركي وَجناني

لَـْم أَْخُل في حلــٍظ  وال في آِن

ـَيراِن يـا ليـَت  كانـت قـّوةُ  الطَّ

ِيـا رب صـلِّ علـى نبيـك دائًمـا

يـا سـيِّدي قد جئُت  بابَـك  الِهفًا

ـٍن اُنُظـْر إلـيَّ  برحمــٍة وحتــنـُّ

يـا ِحبِّ  إنك  قـد دَخلَت  محّبـًة

ِمن ِذكِر وجِهك يا حديقَة بَهجتي

جسمي يطيُر إليك ِمن  شوٍق َعال

(حضرJ مر�b غالL !�د �لقا�يا§ � ، "�لتبليغ" Å ١٦١ - ١٦٢ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٤)


