
م الحديث  وعل المادة:   

 المرحلة االولى

والدعوة والفكرقسم العقيدة   

  د. قاسم محمد نجم

الكتاب المقرر : تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان ، الكتب المساعدة )مقدمة ابن الصالح ،  

 نخبة الفكر البن حجر العسقالني ( 

فيه المصنفات وأشهر الحديث، علم  نشأةعنوان المحاضرة:    

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

سنتناول في هذه المحاضرة الكالم عن نبذة تاريخية عن علم الحديث )مصطلح الحديث ( مع ذكر 

 اهم المصنفات ) المؤلفات ( في هذا العلم  

ا به مر التي واألطوار ،الحديث   علم نشأة عن  تاريخية نبذة  

 األخبار ونقل الرواية، لعلم األساسية واألركان األسس أن المتفحص الباحث  يالحظ

 يَا: }تعالى قوله الكريم القرآن في جاء فقد النبوية، والسنة العزيز، الكتاب   في موجودة

 السنة في وجاء ،[ 6: الحجرات  سورة{ ]فَتَبَيَّنُوا  بِنَبَأ   فَاِسق   َجاَءُكم   إِن   آَمنُوا  الَِّذينَ  أَيَُّها

 فرب  سمع؛ كما  فبلغه شيئا منا سمع امرأ   هللا نضر: "وسلم عليه هللا صلى  قوله النبوية

"سامع من  أوعى مبلغ  

صحيح(    حسن: عنه وقال ،2657 حديث ،13/ 5 العلم، ابواب  الترمذي، )سنن     

 وكيفية األخبار، أخذ في  التثبت  مبدأ  الشريف الحديث  وهذا الكريمة، اآلية هذه ففي

.  لآلخرين نقلها في والتدقيق ووعيها،  لها، باالنتباه ضبطها،  

 هللا  رضي الصحابة  كان فقد وسلم، عليه هللا صلى ورسوله تعالى هللا ألمر وامتثاال

  فظهر. لها الناقل صدق في  شكوا إذا  سيما وال وقبولها، األخبار نقل في يثبتون  عنهم

ها أو األخبار قبول في  وقيمته باإلسناد العناية موضوع هذا على بناء     في جاء فقد. رد ِ

 وقعت  فلما اإلسناد، عن يسألون يكونوا لم: قال: "سيرين ابن عن  مسلم صحيح مقدمة

 أهل إلى وينظر حديثهم،  فيؤخذ السنة أهل إلى فينظر  رجالكم، لنا سموا:  قالوا الفتنة

" حديثهم يؤخذ فال البدع  



  والتعديل،  الجرح علم ظهر فقد سنده، معرفة  بعد إال يُقبَل ال الخبر أن على وبناء

 الخفية، العلل ومعرفة األسانيد، من المنقطع أو المتصل ومعرفة الرواة، على  والكالم

األمر  أول في المجروحين الرواة لقلة قلة، على  لكن الرواة،  بعض في الكالم وظهر  

 ناحية  من بالحديث  تتعلق  كثيرة علوم  في  البحث  ظهر حتى ذلك، في العلماء توسع ثم

 أن إال ذلك، وغير وغريبه، منسوخه، من  ناسخه ومعرفة وأدائه، تحمله وكيفية ضبطه

. شفويا  العلماء يتناقله كان ذلك   

 الكتب  من متفرقة أمكنة في لكن وتسجل، تكتب  العلوم هذه وصارت  األمر، تطور ثم

  مثل. الحديث  وعلم الفقه، وعلم األصول، كعلم األخرى، العلوم من بغيرها ممزوجة

. الشافعي لإلمام كالهما" األم"  وكتاب " الرسالة" كتاب   

 في  وذلك  غيره، عن فن كل واستقل االصطالح، واستقر العلوم، نضجت  لما وأخيرا

 من أول من وكان مستقل، كتاب  في المصطلح علم العلماء  وأفرد الهجري، الرابع القرن

. بالتصنيف أفرده  

  هـ360 سنة المتوفى الرامهرمزي خالد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد  أبو القاضي

. والواعي الراوي بين الفاصل المحدث " كتابه في " 

هذا  يومنا إلى بالتصنيف إفراده حين من المصطلح علم في المصنفات  أشهر وسأذكر  

:  المصطلح علم  في المصنفات  أشهر  

والواعي الراوي  بين الفاصل  المحدث  -1  

 سنة  المتوفى الرامهرمزي خالد بن الرحمن  عبد  بن الحسن محمد  أبو القاضي صنفه

 أي في التصنيف يفتتح من شأن  وهذا كلها، المصطلح أبحاث  يستوعب لم لكنه  هـ360

. غالبا علم  

الحديث  علوم معرفة -2  

 لم  لكنه هـ،405 سنة المتوفى النيسابوري، الحاكم هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو صنفه

المناسب  الفني الترتيب  يرتبها ولم األبحاث، يهذب   

 

 



الحديث  علوم معرفة على المستخرج -3  

 على فيه استدرك  هـ،430 سنة المتوفى األصبهاني، هللا عبد  بن أحمد نعيم أبو صنفه

 أشياء ترك  لكنه الفن، هذا  قواعد من"  الحديث  علوم معرفة"  كتابه في فاته  ما الحاكم

أيضا عليه يستدركها أن للمتعقب  يمكن . 

الرواية علم في الكفاية -4  

 سنة المتوفى المشهور، البغدادي،  الخطيب  ثابت  بن علي بن أحمد بكر أبو صنفه

 أََجل ِ  من ويعد الرواية،  قواعد  وبيان الفن، هذا مسائل بتحرير حافل كتاب  وهو هـ،463

العلم  هذا مصادر  

السامع  وآداب  الرواي ألخالق  الجامع -5  

 من واضح  هو كما الرواية، آداب في يبحث  كتاب  وهو  أيضا، البغدادي  الخطيب  صنفه

ومحتوياته  أبحاثه  في قيم بابه، في فريد وهو. تسميته  

  قال كما فكان. مفردا كتابا  فيه الخطيب  وصنف إال الحديث  علوم فنون  من فن   وقَلَّ 

  على عيال الخطيب بعد  المحدثين  أن َعِلمَ  أنصف من كل: "نقطة بن بكر أبو  الحافظ

 "كتبه

السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى اإللماع -6 :   وما واألداء، التحمل بكيفية يتعلق 

والترتيب التنسيق حسن بابه، في  جيد لكنه عنهما، يتفرع  

الحديث علوم -6  

  المتوفى الصالح، بابن المشهور الشهرزوري، الرحمن عبد بن  عثمان عمرو أبو صنفه

  أجود من وهو" الصالح ابن مقدمة" بـ الناس بين مشهور هذا  وكتابه هـ،643 سنة

 تقدمه، ومن الخطيب  كتب  من غيره في تفرق ما مؤلفه فيه جمع. المصطلح في الكتب 

 فشيئا، شيئا أماله ألنه المناسب؛ الوضع على يرتبه لم لكنه بالفوائد، حافال  كتابا فكان

 له، ومعارض وناظم، له، مختِصر   من فكم  العلماء،  من بعده جاء من عمدة هذا  مع وهو

. ومنتصر  

 

 



النواوي  تقريب  شرح  في الراوي تدريب  -7  

  شرح  وهو هـ،911 سنة المتوفى السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل صنفه

 الشيء الفوائد  من مؤلفه فيه جمع اسمه، من واضح هو كما النواوي،  تقريب  لكتاب 

. الكثير  

األثر  أهل مصطلح في الفكر نخبة -8  

  مختصر صغير جزء وهو  هـ،852 سنة المتوفى العسقالني، حجر  ابن الحافظ صنفه

  الترتيب  في طريقة مؤلفه فيه ابتكر ترتيبا، وأجودها المختصرات  أنفع من لكنه جدًّا،

غيره شرحه كما" النظر نزهة" سماه بشرح مؤلفه شرحه وقد  إليها، يسبق لم والتقسيم  

 أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويحفظكم ويفتح عليكم من خزائن علمه 

 المحاضرة القادمة باذن هللا ستكون حول التعريف باشهر المصطلحات الحديثية (. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


