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

 نخبة الفكر البن حجر العسقالني ( 

الحديثية  المصطلحات لبعض أولية تعريفات  

   :المصطلح علم -

والرد القبول  حيث   من ، والمتن  السند أحوال بها يعرف وقواعد،  بأصول علم هو  

والرد القبول حيث  من والمتن  السند: موضوعه  

األحاديث  من  السقيم من الصحيح تمييز: وثمرته  

:الحديث   

القياس خالف على أحاديث، على  ويجمع ضد القديم، الجديد،: لغة   -أ . 

 تقرير، أو فعل،  أو قول، من  وسلم عليه هللا صلى النبي إلى أضيف ما: اصطالحا -ب 

.صفة أو  

 هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَري َرةَ ) رضي هللا عنه(، أَبِي َعن  ،  شرح التعريف : مثال القول

ًدا، َعلَيَّ  َكذَبَ  َمن  : » َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى أ   ُمتَعَم ِ « النَّارِ  ِمنَ  َمق عََدهُ  فَل يَتَبَوَّ  

وفي الغالب يكون من كالم وأما الفعل ، أي ما كان من فعل النبي صلى هللا عليه وسلم، 

 َعب دِ   َعن  ة رضي هللا عنهم بقولهم هكذا فعل النبي صلى هللا عليه وسلم ، مثاله الصحاب

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ب نِ  ّللاَِّ   فِي قَامَ  إِذَا َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى ّللاَِّ  َرُسولَ  َرأَي تُ : " قَالَ  َعن ُهَما،  ّللاَّ

ُكوعِ، يَُكب ِرُ  ِحينَ  ذَِلكَ  يَف عَلُ  َوَكانَ  َمن ِكبَي ِه، َحذ وَ  يَُكونَا َحتَّى يََدي هِ  َرفَعَ   الصَّالَةِ   َويَف عَلُ  ِللرُّ

ُكوعِ، ِمنَ  َرأ َسهُ  َرفَعَ  إِذَا ذَِلكَ  ُ  َسِمعَ : َويَقُولُ  الرُّ  السُُّجودِ  فِي ذَِلكَ  يَف عَلُ  َولَ  َحِمَدهُ، ِلَمن   ّللاَّ

"   



 ورفع اليدين هو من فعله عليه الصالة والسالم  

وأما التقرير) السنة التقريرية( ، هي ما فعل في حضرة النبي صلى هللا عليه وسلم ،  

وللتوضيح أكثر قره أو علم به فسكت عليه ، النه اليسكت على باطل وال يقر االحقا .أف

والسالم بينهم فاما كان بعض الصحابة يقدمون على عمل معين والنبي عليه الصالة 

يسكت او يقول اصبت السنة أو أي لفظ آخر يدل على موافقته عليه الصالة والسالم 

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اب نِ  َعنِ على ما فعلوه مثاله :   َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ : قَالَ  َعن ُهَما، ّللاَّ

مَ  َوَسلَّمَ  َزابِ  يَو  رَ  أََحد   يَُصل ِيَنَّ  لَ : » األَح  َركَ  « قَُري َظةَ  بَنِي فِي إِلَّ   العَص  رَ  بَع ُضُهمُ  فَأَد    العَص 

 ِمنَّا يُِرد   لَم   نَُصل ِي، بَل  : بَع ُضُهم   َوقَالَ  نَأ ِتيََها، َحتَّى نَُصل ِي  لَ : بَع ُضُهم   فَقَالَ  الطَِّريِق، فِي

ِ  ذَِلكَ  فَذُِكرَ  ذَِلَك، ِمن ُهم   َواِحًدا يُعَن ِف   فَلَم   َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى ِللنَّبِي   

، القسم االول فهم االمر على صيغة االسراع لشدة االمر أي أقر الفريقين على عملهم 

   افي الطريق على وجه السرعة ، والقسم الثاني أخذ ظاهر النص ولم يصلو افصلو

وأما الصفة فيذكر الصحابة رضي هللا عنهم كيف كانت أخالق النبي صلى هللا عليه 

وسلم أو يصفون صفة من صفاته الخلقية ) الوجه ، الطول ، العين ، جماله ، مظهره 

 العام ، الى غير ذلك من الصفات (

 

 الخبر 

أخبار وجمعه النبأ، : لغة -أ  

وهي أقوال، ثالثة فيه: اصطالحا -ب   

اصطالحا واحد ا ممعناه أن أي : للحديث   مرادف هو .1 

  عن جاء ما: والخبر وسلم، عليه هللا صلى  النبي عن  جاء ما: فالحديث  أي: له مغاير. 2

 غيره

  عنه جاء ما: والخبر وسلم، عليه هللا صلى  النبي عن  جاء ما: فالحديث  أي: منه أعم. 3

غيره  عن أو  

 األثر 

الشيء  بقية: لغة -أ  



هما ،قوالن  فيه: اصطالحا -ب   

اصطالحا واحد معناهما أن أي: للحديث  مرادف هو. 1  

  أفعال أو أقوال من والتابعين الصحابة إلى أضيف ما وهو: له مغاير.2 

 

 

معنيان  له:  اإلسناد  

مسندا قائله إلى الحديث  عزو -أ  

لة الرجال سلسلة -ب  للسند  مرادف المعنى بهذا وهو للمتن،  الموص ِّ  

 السند 

عليه  ويعتمد إليه، يستند الحديث  ألن كذلك؛ وسمي المعتمد،: لغة   -أ  

ا -ب  للمتن  الموصلة الرجال سلسلة: اصطالح   

ثَنَامثال ذلك )قال االمام البخاري :  ثَنَا: قَالَ  إِيَاٍس، أَبِي ب نُ  آَدمُ  َحدَّ   َعب دِ  َعن   ُشع بَةُ، َحدَّ

َماِعيلَ  السَّفَِر، أَبِي ب نِ  ّللاَِّ  ِ، َعنِ  َخاِلٍد، أَِبي ب نِ  َوإِس  ٍرو  ب نِ  ّللاَِّ  َعب دِ  َعن   الشَّع بِي    َرِضيَ   َعم 

 ُ ِ  َعنِ    َعن ُهَما، ّللاَّ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِي   

الحديث   لمتن الموصلة الرجال أو  الحديث  سند هو هذا )  ) 

 

 المتن

األرض من وارتفع صلب   ما: لغة   -أ  

ا -ب  الكالم  من السند  إليه ينتهي ما: اصطالح   

ِلمُ » :مثاله ِلُمونَ  َسِلمَ  َمن   الُمس  ُ  نََهى َما  َهَجرَ  َمن   َوالُمَهاِجرُ  َويَِدِه، ِلَساِنهِ  ِمن   الُمس   ّللاَّ

    « َعن هُ 

النون بفتح: "المسنَد " 



إليه  ونسبه عزاه: بمعنى إليه، الشيء أسند  من مفعول، اسم: لغة   -أ  

ا -ب  معان   ثالثة  له: اصطالح   

حدة  على صحابي كل مرويات  فيه جمع كتاب  كل .1 

سندا المتصل المرفوع الحديث  .2 

ميميا مصدرا المعنى بهذا فيكون" السند" به يراد أن .3 

النون بكسر: "المسِند " 

الرواية مجرد إال له ليس أم به، علم  عنده  أكان سواء بسنده، الحديث  يروي من هو  

ث   المحد ِ

 وأحوال  الروايات، من كثير على ويطَّلِّع ودراية، رواية الحديث  بعلم يشتغل من هو

. رواتها  

 

 الحافظ 

قوالن  فيه  

ث  مرادف -أ المحدثين  من كثير  عند للمحد ِّ  

 مما أكثر طبقة كل في يعرفه ما يكون بحيث  المحدث، من درجة أرفع هو: وقيل -ب 

 يجهله 

 ومن هللا التوفيق


