
 عموم الحديث في مادة الثالثةالمحاضرة 
====================== 

 عمـــم الحـــــــديث
 لغة: العمم إدراك الشيء بحقيقتو، واليقين.

يشمل عمم الحديث موضوعين رئيسيين: عمم الحديث رواية، وعمم واصطالحا: 
 الحديث دراية.

 عمم الحديث رواية .
 تعريفو :

وأفعالو وأحوالو وصفاتو وروايتيا وضبطيا ىو عمم يشتمل عمى أقوال النبي 
 وتحرير ألفاظيا.

 موضوعو :
 وأفعالو وأحوالو وصفاتو ىو أقوال النبي 

 غايـتـو :
 دة الدارين وذلك بالعمل بيما والتزاميا والسير عمى نيجيا .ىي الفوز بسعا

 “نّضر اهلل امرءا سمع مقالتي فوعاىا ثم أداىا كما سمعيا: ” قال النبي 
 عمم الحديث دراية

تعريفو : ىو المشيور والمعروف بمصطمح الحديث وعموم الحديث ، وىو عمم 
 السند والمتن من حيث القبول أو الرد.بقوانين يعرف بيا احوال 

 موضوعو : ىو السند والمتن أو الراوي و المروي من حيث القبول أو الرد.
 غايتو : معرفة الحديث الصحيح من غيره.

مصطمح الحديث : عمم يعرف بو حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أي 
 فائدة معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث . 

عن رب العزة ويسمى ايضًا )الحديث الرباني (  القدسي : ما رواه النبي  الحديث
 و )الحديث االليي ( ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي . 

 الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم : 



بوي ينسب الى ــ القرآن الكريم ينسب الى اهلل تعالى لفظًا ومعنى ، والحديث الن
لفظًا ومعنى ، والحديث القدسي ينسب الى اهلل تعالى معنى ال لفظًا ،  النبي 

لذلك ال يتعبد بتالوة لفظو ، وال يقرأ في الصالة ولم يحصل بو التحدي ، ولم ينقل 
بالتواتر كما نقل القرآن ، بل منو ما ىو صحيح وضعيف وموضوع يستثنى من 

 بالوحي كاإلخبار عن المغيبات في المستقبل .  قالو ذلك من عمم ان النبي 
القرآن معجزة باقية عمى مر الدىور ، محفوظ من التغيير والتبديل ، ومتواتر المفظ 

 في جميع كمماتو وحروفو واسموبو . 
 حرمة روية القرآن بالمعنى . 

 حرمة مس القرآن لممحدث ، وحرمة تالوتو لمجنب ونحوه . 
 تعينو في الصالة .

 بد بقراءتو ، وكل حرف منو بعشر حسنات . التع
 تسميتو قرآنًا .

 تسمية الجممة منو اية وتسمية مقدار مخصوص من االيات سورة .
 اشير المصنفات في عمم مصطمح الحديث : 

: صنفو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 1
( ، لكنو لم يستوعب جميع أبحاث ىذا ىـ363الرحمن بن خالد الراميرمزي )ت: 

 الفن 
ـ معرفة عموم الحديث : صنفو أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري 2

 ىـ( ولكن كما قال ابن حجر : لم ييذب . 435المعروف )ت: 
عبد اهلل االصبياني ـ المستخرج عمى معرفة عموم الحديث : صنفو أبو نعيم بن 3

 ىـ ( ، فعمل عمى كتاب الحاكم مستخرجًا . 433)ت:
 ىـ( .463ـ الكفاية في عمم الرواية : صنفو الخطيب البغدادي )ت:4
ـ االلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع صنفو القاضي عياض بن موسى 5

 ىـ( . 544اليحصبي )ت:
لرحمن، الشيرزوري المشيور ـ عموم الحديث :صنفو أبو عمرو عثمان بن عبد ا6

 ىـ( وُيعرف بـ)مقدمة ابن الصالح( .643بابن الصالح )ت: 


