
 عموم الحديث في مادة الثانيةالمحاضرة 
====================== 

 الفرق بين الحديث والخبر واألثر:
 الحديث: -ٔ

 الحديث في المغة: ىو الجديد، وىو نقيض القديم.
من قول أو فعل أو تقرير أو  صطالح: ىو ما روي عن النبي الحديث في اال

 صفة ِخمقية أو ُخمقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أم بعدىا.
 أمثمة عمى معنى الحديث االصطالحي:

 "من يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الدين" :يقول
 « صموا كما رأيتموني أصمي»فعمي : 

صدر عن بعض أصحابو من أقوال وأفعال،  تقريرية: وىي كل ما أقره النبي مما
ظيار استحسانو وتأييده. ومثاليا ما رواه  بسكوت منو وعدم إنكار، أو بموافقتو وا 

 أبو سعيد الخدري قال:
خرج رجالن في سفر وليس معيما ماء، فحضرت الصالة فتيمما صعيًدا طيًبا، »

وء، ولم ُيِعد اآلخر، فصميا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدىما الصالة والوض
، وقال «أصبت السنة»فذكرا ذلك لو، فقال لمذي لم يعد:  ثم أتيا رسول اهلل 

 « لك األجر مرتين»لآلخر: 
 وصفية: وىي تشمل نوعين:

الصفات الُخُمقية )بضّم الخاء والالم(: وىي ما جبمو اهلل عميو من األخالق الحميدة 
يدة وما حباه بو من الشيم النبيمة. ومثاليا وما فطره عميو من الشمائل العالية المج
 ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال:

اشا وال لعَّانا  لم يكن النبي »  «سبَّابا وال فحَّ
الصفات الَخمقية )بفتح الخاء(: وتشمل ىيأتو التي خمقو اهلل عمييا وأوصافو 

ية والنياية بطولو، الجسمية ومثاليا حديث أم معبد الذي أورده ابن كثير في البدا
 قالت أم معبد:

مّر بنا رجل كريم مبارك، كان من حديثو كذا وكذا! قال: صفيو لى يا أم معبد. »"



فقالت: "إنو رجٌل ظاىر الوضاءة، أبمج الوجو )أي أبيض واضح ما بين الحاجبين 
 « كأنو يضيء(، .... الحديث 

 الخبر:-ٕ
 الخبر في المغة: النبأ وجمعو أخبار وأنباء.

 الخبر في االصطالح: فيو عدة أقوال :
وعمى الموقوف عمى  الخبر مرادف لمحديث، فيطمقان عمى المرفوع إلى النبي  -أ

 الصحابة والتابعين.
، والخبر ما جاء عن غيره أنيما متغايران، فالحديث ما جاء عن رسول اهلل  -ب

 تاريخ أخباري .كالصحابة، ولذلك قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، ولمن يشتغل بال
خاصة، والخبر ما جاء الخبر أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي  -ج

 أو عن غيره. عنو 
 األثـر: -ٖ

األثر في المغة: البقية من الشيء، يقال: أثر الدار لما َبِقَي منيا، وكذلك أثر الرجل 
 لمداللة عمى ما يؤثره الرجل بقدمو، وجمعو آثار.

 ح: فيو قوالن:األثر في االصطال
أو عن صحابي أو عن تابعي، فيو مرادف لمحديث ما روي عن النبي -أ 

 والخبر.
ذىب بعض العمماء إلى تسمية ما أضيف إلى الصحابة والتابعين باألثر، وما  –ب

 بالخبر. أضيف إلى النبي 
 سند، المتن: يتألف الحديث من ال

 :األول:  السند
المعتمد يقال فالن سنٌد أي معتمد وكل شيء أسندت إليو السند في المغة : ىو 

 شيئًا ىو مسند وسمي كذلك  ألن الحديث يستند إليو ويعتمد عميو . 
 فاإلسناد في المغة: ىو عممية الصعود في ذلك السند.

وفي االصطالح: حكاية طريق المتن ، وقال بعض العمماء: "ىو رفع الحديث إلى 
 ، ومعناىما واحد.  قائمو"



او ،ىو سمسمة  وطريق المتن يسمى: السََّند، وىم الرواة الذين نقموا ذلك المتن
وُسمِّي سندًا، العتماد الحفاظ عميو ، الرواة الذين ينقمون ما أضيف إلى الرسول 

 في الحكم عمى المتن بالصحة أو الضعف، مثال ذلك:
عن النبي  مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس "حدثنا 
  ِقال: "ال ُيْؤِمُن َأحدُكم حتى ُيحبَّ أَلخيِو ما يحبُّ ِلنْفِسو". 

 : "ال يؤمن أحدكم... " الحديث.فالمتن قولو 
 . والسند ىم رواة المتن: مسدد، يحيى، شعبة، قتادة، أنس 

واإلسناد ىو : حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، 
 . عن النبي 

بمعنى السند يقال: ىذا حديث لو إسنادان، يعني: لو  -أيضاً -ويأتي اإلسناد 
 طريقان .

واإلسناد بيذا المعنى ىو المراد بقول بعض العمماء: "اإلسناد من الدين" وقوليم: 
"اإلسناد من خصائص ىذه األمة" أكرم اهلل عز وجل اأُلمَّة اإلسالمية بخصائص 

 ُأمَّةٍ  رَ ۡ  َخي ۡ  ُكنُتم  ((من األمم، قال تعالى:  كثيرة ، فضميا بيا عمى غيرىا
 . ٓٔٔعمران: آل ِلمنَّاسِ  ۡ  ِرَجتۡ  ُأخ

بو ىذه األمة: اإلسناد، نقل الثقة، عن الثقة حتى يبمغ بو  ومما خص اهلل 
، ىذه الَخصْيصة انفردت بيا ىذه األمة، وامتازت بيا عن غيرىا من   النبي 

ن محمد بن حاتم بن المظفر أنو قال: "إن اهلل األمم، روى الخطيب البغدادي، ع
أكرم ىذه األمة وشرفيا وفضميا باإلسناد، وليس ألحد من األمم كميا قديميا 

نما ىي صحف في أيدييم، وقد خمطوا بكتبيم أخبارىم ، وليس  وحديثيا إسناد، وا 
 عندىم تمييز بين ما نزل من التوراة واإلنجيل مما جاءىم بو أنبياؤىم وبين ما

 الحقوه بكتبيم من األخبار التي أخذوىا عن غير الثقات .
وقد اجتيد الصحابة رضوان اهلل عمييم ومن جاء بعدىم في المحافظة عمى 

الحديث، وعنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة، لمعرفة الموثوقين 
 والضعفاء .



، ولوال اإلسناد لقال من قال عبد اهلل بن المبارك رحمو اهلل: اإلسناد من الدين -
 شاء ما شاء

 الثاني:  المتن:
 المغة : ىو ما صمب وارتفع من األرض .  المتن في

اصطالح المحدثين: ىو ألفاظ الحديث التي تقوم بيا معانيو، وىو ما ينتيي إليو  
 السند من الكالم.

اعتنى العمماء بدراسة متن الحديث، ووجيوا جيودىم إلى النظر فيو وقد      
وعرضو عمى قواعد الدين، وىذا االىتمام بالمتن كان معروفًا من عيد الصحابة 

 . رضوان اهلل عمييم
 امثمة لمسند والمتن

 -والمفظ البن سعيد  -حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، وعبيد اهلل بن سعيد 
معاذ بن ىشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن قالوا: حدثنا 

ال إلو إال »، أن نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يقول عند الكرب:   عباس 
اهلل العظيم الحميم، ال إلو إال اهلل رب العرش العظيم، ال إلو إال اهلل رب السماوات 

 « .ورب األرض ورب العرش الكريم
فروخ، حدثنا عبد الوارث، عن الجعد أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء  حدثنا شيبان بن

، عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيما يروي  العطاردي، عن ابن عباس 
إن اهلل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن »عن ربو تبارك وتعالى، قال: 

ن ىم بيا فعمميا، كتبيا  ىم بحسنة فمم يعمميا، كتبيا اهلل عنده حسنة كاممة، وا 
ن ىم  اهلل عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وا 
ن ىم بيا فعمميا، كتبيا اهلل  بسيئة فمم يعمميا، كتبيا اهلل عنده حسنة كاممة، وا 

 « .سيئة واحدة
 


