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 أولية تعريفات
 :المصطمح عمم -1
 .والرد القبول حيث ومن والمتن، السند أحوال بيا يعرف وقواعد، بأصول عمم ىو
 .والرد القبول حيث من والمتن السند: موضوعو:موضوعه -2
 :ثمرته -3

 .األحاديث من السقيم من الصحيح تمييز: وثمرتو
 :الحديث -4
 .القياس خالف عمى أحاديث، عمى ويجمع الجديد،: لغة   -أ

 أو فعل، أو قول، من وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى أضيف ما: اصطالحا -ب
 .صفة أو تقرير،

 :الخبر -5
 .أخبار وجمعو النبأ،: لغة -أ

 :وىي أقوال، ثالثة فيو: اصطالحا -ب
 .اصطالحا واحد معناها أن أي: لمحديث مرادف هو -1
 ما: والخبر وسمم، عميو اهلل صمى النبي عن جاء ما: فالحديث أي: لو مغاير -2

 .غيره عن جاءه
 ما: والخبر وسمم، عميو اهلل صمى النبي عن جاء ما: فالحديث أي: منو أعمم -3

 .غيره عن أو عنو جاء
 :األثر -6
 .الشيء بقية: لغة -أ

 :ىما قوالن؛ فيو: اصطالحا -ب
 .اصطالحا واحد معناىما أن أي: لمحديث مرادف ىو -1
 .أفعال أو أقوال من والتابعين الصحابة إلى أضيف ما وىو: لو مغاير -2
 :معنيان له: اإلسناد -7
 .مسندا قائمو إلى الحديث عزو -أ

مة الرجال سمسمة -ب  .لمسند مرادف المعنى بيذا وىو لممتن، الموصِّ
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 :السند -8
 .عميو ويعتمد إليو، يستند الحديث ألن كذلك؛ وسمي المعتمد،: لغة   -أ

ا -ب  .لممتن الموصمة الرجال سمسمة: اصطالح 
 :المتن -9
 .األرض من وارتفع صمب ما: لغة   -أ

ا -ب  .الكالم من السند إليو ينتيي ما: اصطالح 
 ".النون بفتح: "المسَند -11

 .إليو ونسبو عزاه: بمعنى إليو، الشيء أسند من مفعول، اسم: لغة   -أ
ا -ب  :معان   ثالثة لو: اصطالح 
 .حدة عمى صحابي كل مرويات فيو جمع كتاب كل -1
 .سندا المتصل المرفوع الحديث -2
 .ميميا مصدرا المعنى بيذا فيكون" السند" بو يراد أن -3

 ".النون بكسر: "المسِند -11
 .الرواية مجرد إال لو ليس أم بو، عمم عنده أكان سواء بسنده، الحديث يروي من ىو
 :المحدِّث -12
 وأحوال الروايات، من كثير عمى ويطَِّمع ودراية، رواية الحديث بعمم يشتغل من ىو

 .رواتيا
 :الحافظ -13
 :قوالن فيو
 .المحدثين من كثير عند لممحدِّث مرادف -أ

 أكثر طبقة كل في يعرفو ما يكون بحيث المحدث، من درجة أرفع ىو: وقيل -ب
 .يجيمو مما
 :الحاكم -14
 رأي عمى وىذا اليسير، إال منيا يفوتو ال حتى األحاديث، بجميع عمما أحاط من: ىو

 .العمم أىل بعض
 الخبر: األول الباب
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 إلينا لوصولو بالنسبة الخبر تقسيم: األول الفصل
 .المتواتر الخبر: األول المبحث
 الخبر: األول الباب
 إلينا لوصولو بالنسبة الخبر تقسيم: األول الفصل
 :تمييد
 :قسمين إلى إلينا لوصولو بالنسبة الخبر ينقسم

 .المتواتر فيو معين، بعدد محصورة غير طرق لو كان فإن -1
ن -2  .اآلحاد فيو معين، بعدد محصورة طرق لو كان وا 

 .وىما بمبحثين، تعالى، اهلل شاء إن وأبسطيا سأذكرىا وتفاصيل، أقسام منيما ولكل
 المتواتر الخبر: األول المبحث

 :تعريفو -1
 تتابع أي المطر، تواتر: تقول التتابع، أي التواتر، من مشتق فاعل، اسم ىو: لغة   -أ

 .نزولو
ا -ب  .الكذب عمى تواُطَؤىم العادة ُتِحيل كثير، عدد رواه ما: اصطالح 
 :التعريف شرح -2

 من طبقة كلفي  يرويو الذي الخبر أو الحديث ىو المتواتر أن: التعريف ومعنى
 اتفقوا قد الرواة أولئك يكون أن باستحالة عادة العقل يحكم كثيرون، رواة سنده طبقات
 .الخبر ىذا اختالق عمى
 :شروطو -3

 :وىي أربعة بشروط إال الخبر في يتحقق ال التواتر أن التعريف شرح من يتبين
، عمى الكثرة أقل في اختمف وقد كثير، عدد يرويو أن -أ  عشرة أنو المختار أقوال 

 .أشخاص
 .السند طبقات جميع في الكثرة ىذه توجد أن -ب
 .الكذب عمى تواطؤىم العادة تحيل أن -ج
 إن أما...  أو لمسنا، أو رأينا، أو سمعنا،: كقوليم الحس؛ خبرىم مستند يكون أن -د

 .متواترا حينئذ الخبر يسمى فال مثال، العالم بحدوث كالقول العقل، خبرىم مستند كان
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 :ُحْكُموُ  -4
 التصديق إلى اإلنسان يضطر الذي اليقيني العمم أي الضروري، العمم يفيد المتواتر

 الخبر فكذلك تصديقو، فييتردد  ال فإنو بنفسو؛ األمر يشاىد كمن جازما، تصديقا بو
 .رواتو أحوال عن البحث إلى حاجة وال مقبوال، كمو المتواتر كان لذلك المتواتر،

 :أقسامو -5
 :ومعنوي لفظي،: ىما قسمين إلى المتواتر الخبر ينقسم

 .ومعناه لفظو تواتر ما وىو: المفظي المتواتر -أ
 وسبعون بضعة رواه. 1" النار من مقعده فميتبوأ متعمدا عمي كذب من: "حديث مثل

 .السند طبقات باقي في -زادت بل- الكثرة ىذه استمرت ثم. صحابيا
 .لفظو دون معناه تواتر ما ىو: المعنوي المتواتر -ب
 مائة نحو وسمم عميو اهلل صمى عنو ورد فقد الدعاء، في اليدين رفع أحاديث: مثل

 فكل مختمفة، قضايا في لكنيا الدعاء، في يديو رفع أنو: فيو منيا حديث كل حديث،
 باعتبار تواتر -الدعاء عند الرفع وىو- بينيا المشترك والقدر تتواتر، لم منيا قضية
 .2الطرق مجموع

 :وجوده -6
 المسح وحديث الحوض، حديث منيا المتواترة، األحاديث من بو بأس ال عدد يوجد
 وغيرىا ،"امرأ اهلل نضر: " وحديث الصالة، في اليدين رفع وحديث الخفين، عمى
 جدا قميمة المتواترة األحاديث أن لوجدنا اآلحاد أحاديث عدد إلى نظرنا لو لكن كثير؛
 .إلييا بالنسبة

 :فيو المصنفات أشير -7
 عمى ليسيل مستقل؛ مصنف في وجعميا المتواترة األحاديث بجمع العمماء اعتنى لقد

 :المصنفات تمك فمن إلييا، الرجوع الطالب
 .األبواب عمى مرتب وىو السيوطي،: المتواترة األخبار في المتناثرة األزىار -أ

 .السابق لمكتاب تمخيص وىو أيضا، لمسيوطي: األزىار قطف -ب
 .الكتاني جعفر بن لمحمد: المتواتر الحديث من المتناثر نظم -ج
 


