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HADİS USULÜ
يف نشأة علم املصطلح ،وأشهر املصنفات فيه:
إن األسس واألركان األساسية لعلم الرواية ،ونقل األخبار موجودة يف الكتاب العزيز ،والسنة النبوية ،فقد جاء يف
القرآن الكرمي قوله تعاىلَ{ :ي أايُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فا ِ
اس ٌق بِنا باٍأ فاتا با يَّ نُوا} [سورة احلجرات ، ]6 :وجاء يف
ا ا
ا ا
اا ْ
1
َّر َّ
ب ُمبا لَّ ٍغ أ ْاو اعى ِم ْن اس ِام ٍع» "...
اَّللُ ْام ارأً اَِس اع ِمنَّا اح ِديثاً فا با لَّغاهُ اك اما اَِس اعهُ  ،فا ُر َّ
السنة النبوية قوله ملسو هيلع هللا ىلص " :ناض ا
ففي هذه اآلية الكرمية ،وهذا احلديث الشريف مبدأ التثبت يف أخذ األخبار ،وكيفية ضبطها ،ابالنتباه هلا ،ووعيها،
والتدقيق يف نقلها لآلخرين.
وامتثاال ألمر هللا تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد كان الصحابة مهنع هللا يضر يثبتون يف نقل األخبار وقبوهلا ،وال سيما إذا شكوا يف
صدق الناقل هلا .فظهر بناء على هذا موضوع العناية ابإلسناد وقيمته يف قبول األخبار أو ِ
ردها .فقد جاء يف مقدمة
ً
اإلسنا ِ
ِ
اد ،فا لا َّما وقاع ِ
ت ال ِْف ْت ناةُ ،قاالُوا :اَسُّوا لاناا ِر اجالا ُك ْم،
ين قال " :اَلْ يا ُكونُوا يا ْسأالُو ان اع ِن ِْ ْ
ا ا
صحيح مسلم عن ابن س ِري ا
2
السن َِّة فا يُ ْؤ اخ ُذ اح ِديثُ ُه ْم ،اويُ ْنظا ُر إِ اىل أ ْاه ِل الْبِ اد ِع فا ال يُ ْؤ اخ ُذ اح ِديثُ ُه ْم ".
فا يُ ْنظا ُر إِ اىل أ ْاه ِل ُّ
وبناء على أن اخلرب ال يُقبال إال بعد معرفة سنده ،فقد ظهر علم اجلرح والتعديل ،والكلم على الرواة ،ومعرفة
املتصل أو املنقطع من األسانيد ،ومعرفة العلل اخلفية ،وظهر الكلم يف بعض الرواة ،لكن على قلة ،لقلة الرواة

اجملروحني يف أول األمر.
مث توسع العلماء يف ذلك ،حىت ظهر البحث يف علوم كثرية تتعلق ابحلديث من انحية ضبطه وكيفية حتمله وأدائه،
ومعرفة انسخه من منسوخه ،وغريبه ،وغري ذلك ،إال أن ذلك كان يتناقله العلماء شفوَي.
مث تطور األمر ،وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل ،لكن يف أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغريها من العلوم
األخرى ،كعلم األصول ،وعلم الفقه ،وعلم احلديث .مثل كتاب "الرسالة" وكتاب "األم" كلمها لإلمام الشافعي.
وأخريا ملا نضجت العلوم ،واستقر االصطلح ،واستقل كل فن عن غريه ،وذلك يف القرن الرابع اهلجري ،وأفرد
العلماء علم املصطلح يف كتاب مستقل ،وكان من أول من أفرده ابلتصنيف القاضي أبو دمحم احلسن بن عبد الرمحن
بن خلد الرامهرمزي املتوىف سنة 063ه يف كتابه "احملدث الفاصل بني الراوي والواعي".
وسأذكر أشهر املصنفات يف علم املصطلح من حني إفراده ابلتصنيف إىل يومنا هذا.

 1الرتمذي ،كتاب العلم ،30 /5 ،حديث  ،7652وقال عنه :حسن صحيح.
‘Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine (bilgi) ulaştırılan
”nice kimseler vardır ki onu işiten (ve kendisine aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır.

2مقدمة صحيح مسلم ،ص35
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أشهر املصنفات يف علم املصطلح:
 -3احملدث الفاصل بني الراوي والواعي
وأول من ألف ىف علوم احلديث دراية :أبو دمحم احلسن بن عبد الرمحن بن خلد الرامهرمزى (ت  063ه ) ألف
كتابه " احملدث الفاصل بني الراوى والواعى" ،ولكونه أول حماولة َل يستوعب كل أنواع هذه العلوم ومباحثها.

 -7معرفة علوم احلديث
صنفه أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احلاكم النيسابوري ،املتوىف سنة 535ه  ،لكنه َل يهذب األحباث ،وَل يرتبها
الرتتيب الفين املناسب.

 -3الكفاية يف علم الرواية
صنفه أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي ،املشهور ،املتوىف سنة 560ه  ،وهو كتاب حافل بتحرير
اج ِل مصادر هذا العلم.
مسائل هذا الفن ،وبيان قواعد الرواية ،ويعد من أ ا

 -4علوم احلديث
صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ،املشهور اببن الصلح ،املتوىف سنة 650ه  ،وكتابه هذا
مشهور بني الناس ب "مقدمة ابن الصلح" وهو من أجود الكتب يف املصطلح .مجع فيه مؤلفه ما تفرق يف غريه من
كتب اخلطيب ومن تقدمه ،فكان كتااب حافل ابلفوائد ،لكنه َل يرتبه على الوضع املناسب؛ ألنه أمله شيئا فشيئا،
وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء ،فكم من ِ
خمتص ٍر له ،وانظم ،ومعارض له ،ومنتصر.

 -6التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير:
صنفه حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،املتوىف سنة 626ه  ،وكتابه هذا اختصار لكتاب "علوم احلديث" البن
الصلح ،وهو كتاب جيد ،لكنه مغلق العبارة أحياان.

 -7تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي:
صنفه السيوطي ،املتوىف سنة 133ه  ،وهو شرح لكتاب تقريب النواوي
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"علم احلديث"
علم رواية احلديث

علم دراية احلديث

)علم احلديث رواية(

)علم احلديث دراية(

تعريف علم رواية احلديث  :علم يشتمل على نقل أقوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وروايتها وضبطها وحترير ألفاظها
موضوعه  :ألفاظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من حيث صحة صدورها عنه

تعريف علم دراية احلديث )علم أصول احلديث( هو علم أبصول وقواعد ،يعرف هبا أحوال السند واملنت،
ومن حيث القبول والرد.
موضوعه :السند واملنت من حيث القبول والرد.
وغايته  :متييز الصحيح من السقيم من األحاديث.
وال يستغىن أحد العلمني عن اآلخر ،وعلم احلديث رواية ال جيدى ما َل يقرتن بعلم احلديث دراية؛ كى ميكن معرفة
املقبول من املردود ،وقد أطلق علماء احلديث على علم احلديث دراية اسم "مصطلح احلديث " واسم "أصول
احلديث"
واحلق أن كل موضوع من موضوعات علم احلديث دراية يستحق أن يطلق عليه علم قائم بذاته ،لكثرة ما فيه من
جماالت وقواعد ،ومن مث قيل :علم اجلرح والتعديل ،وعلم الرواة ،وعلم خمتلف احلديث ،وعلم الناسخ واملنسوخ،
وعلم غريب احلديث ....وهكذا ،وهلذا أطلقوا على علم احلديث :علوم احلديث؛ ألن كل موضوع من موضوعاته
يستحق أن يكون علما قائما بذاته ،يقول احلازمى" :علم احلديث يشتمل على أنواع كثرية تبلغ مائة ،كل نوع منها
علم مستقل ،لو أنفق الطالب فيه عمره ما أدرك هنايته( "
* -اإلسناد  /السند
 عزو احلديث إىل قائله مسندا. سلسلة الرجال ِاملوصلة للمنت ،وهو هبذا املعىن مرادف للسند.

*-

املنت :ما ينتهي إليه السند من الكلم.
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