
 عموم الحديث في مادةالسابعة المحاضرة 
======================     

 الحديث الصحيح
تعريفو لغة: ىو السميم ضد السقيم وىو صيغة مبالغة عمي وزن فعيل بمعني اسم 
الفاعل مشتق من الصحة , والصحة حقيقة في األجسام ومجاز في المعاني التي 

 . منيا الحديث
تعريفو اصطالحا : ىو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى 

 .منتياه من غير شذوذ وال عمة 
 شروط الحديث الصحيح :

اتصال السند : وتعني أن يروي الراوي في كل حمقة من حمقات اإلسناد عن  .1
 شيخو الذي سمع وتحمل عنو ذلك

اتو مسمما بالغًا عاقاًل سميمًا عدالة الرواة: وىي إن يكون كل راوي من رو  .2
 من أسباب الفسق وخوارم المروة .

ضبط الرواة : وىو إن يكون الراوي في كل حمقة من حمقات اإلسناد متيقظا  .3
 .غير غافل حافظًا لحديثو إن حدث من حفظو 

السالمة من الشذوذ : والشذوذ ىو مخالفة الراوي الثقة لغيره من الرواة  .4
 الثقات .

العمة : والعمة ىي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث السالمة من  .5
 مع إن ظاىر السالمة منو .

 
 
 
 
 
 
 

 الحديث الصحيحاقسام 

 الصحيح لغيره

هو الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله أو 
 أقوى منه 

 صحيح لذاتو
 :توفرت فيو الشروط التالية وىو ما

 .اتصال السند -1
 .عدالة الرواة جميعا -2
 .ضبط الرواة خبرا وكتابة -3
 اليخالف الثقة من ىو  أوثق منو -الخمو من الشذوذ -4
  الخمو من العمة -5



 
 مثال الحديث الصحيح : 

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا عبد العزيز, عن أبي حازم, عن سيل بن سعد رضي 
ألعطين الراية غدا رجال يفتح اهلل عنو, أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم, قال:

ون ليمتيم أييم يعطاىا, فمما أصبح الناس , قال: فبات الناس يدوك«اهلل عمى يديو
أين »غدوا عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم, كميم يرجو أن يعطاىا, فقال: 

فأرسموا إليو »فقالوا: يشتكي عينيو يا رسول اهلل, قال: «. عمي بن أبي طالب
فمما جاء بصق في عينيو ودعا لو, فبرأ حتى كأن لم يكن بو وجع, «. فأتوني بو

انفذ »اه الراية, فقال عمي: يا رسول اهلل, أقاتميم حتى يكونوا مثمنا؟ فقال: فأعط
عمى رسمك حتى تنزل بساحتيم, ثم ادعيم إلى اإلسالم, وأخبرىم بما يجب عمييم 
من حق اهلل فيو, فواهلل ألن ييدي اهلل بك رجال واحدا, خير لك من أن يكون لك 

 .  «حمر النعم
 


