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احلديث
احلديث لغة :ضد القدمي ،ويستعمل يف اللغة أيضا حقيقة يف اخلرب ،قال يف القاموس" :احلديث:
اجلديد ،واخلرب".
ويف اصطالح علماء اإلسالم :احلديث  :ما أ ِ
ُض َ ِ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم من قول أو فعل
َّب َ
َ
يف إ ََل النِ ِي
أو تقرير أو وصف ِخل ِْق ٍّي أو ُخلُ ِق ٍّي أو ما أ ِ
يف إَل الصحايب أو التابعي".
ُض َ
ي
ي
مثال القول :حديث" :إمنا األعمال ابلنيات".
ومثال الفعل :قول عائشة يف صيامه ملسو هيلع هللا ىلص للتطوع" :كان يصوم حىت نقول :ال يفطر ،ويفطر حىت
نقول :ال يصوم".
ِ
ِ
َح َز ِ
ومثال التقرير :حديث ابن عمر قَ َ
اب« :الَ
ال النِ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم لَنَا لَ َّما َر َج َع م َن األ ْ
َّب َ
صلِيي
ص ُر ِيف الطَّ ِر ِيِ ،فَ َق َ
صلِي َ َّ
ال بَ ْع ُ
ص َر إَِّال ِيف بَِِن قُ َريْظَةَ» فَأَ ْد َر َك بَ ْع َ
الع ْ
الع ْ
ض ُه ْم :الَ نُ َ
ض ُه ُم َ
َح ٌد َ
يُ َ
َي أ َ
ضهم :بل نُصلِييََ ،ل ي ر ْد ِمنَّا ذَلِ َ ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ لَ ْم
َح َّىت ََنْتِيَ َهاَ ،وقَ َ
َّب َ
ال بَ ْع ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
ك ،فَ ُذك َر للنِ ِي
فوِ
ِ
اح ًدا ِم ْن ُه ْم.
يُ َعني ْ َ
 .فهذا هو التقرير أو اإلقرار .يعِن :أن ُُيْبَ َر النب ملسو هيلع هللا ىلص بشيء أو حيدث أمامه ،فال ينكره ملسو هيلع هللا ىلص.
ول َِّ
ِ
َج َو َد الن ِ
َج َو ُد َما
ومثال الوصف اخللقي حديثَ " :كا َن َر ُس ُ
َّاسَ ،وَكا َن أ ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ ْ
اَّلل َ
ضا َن."....
يَ ُكو ُن ِيف َرَم َ
ول َِّ
ِ
س َن الن ِ
سنَهُ َخ ْل ًقا،
ومثال الوصف اخلِل ِْق ِييَ " :كا َن َر ُس ُ
َّاس َو ْج ًها َوأ ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ ْ
اَّلل َ
َح َ
َح َ
يل البائِ ِن ،والَ ِابل َق ِ
ص ِي
س ِابلطَّ ِو ِ َ َ
لَْي َ
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* -اخلرب:

 -1هو مرادف للحديث :أي أن معناها واحد اصطالحا.
 -2مغاير له :أي فاحلديث :ما جاء عن النب ملسو هيلع هللا ىلص ،واخلرب :ما جاءه عن غيه.
 -3أعم منه :أي فاحلديث :ما جاء عن النب ملسو هيلع هللا ىلص ،واخلرب :ما جاء عنه أو عن غيه.

* -األثر:
 -1هو مرادف للحديث :أي أن معنامها واحد اصطالحا.
 -2مغاير له :وهو ما أضيف إَل الصحابة والتابعَي من أقوال أو أفعال.
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السنَّة
ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ « :-م ْن َس َّن
السنَّةُ يف اللغة :الطريقة حممودةً كانت أو مذموم ًة ،ومنه قوله َ -
ُ
سنَّةً حسنَةً فَ لَهُ أَجرها وأَج ِر من َع ِمل ِِبا إِ ََل ي وِم ِ
القيَ َام ِةَ ،وَم ْن َس َّن ُسنَّةً َسيِيئَةً فَ َعلَْي ِه ِوْزُرَها َو ِوْزُر َم ْن
ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ َْ
ُ ََ
َع ِمل ِِبا إِ ََل ي وِم ِ
القيَ َام ِة»
َ َ َْ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -من قول أو فعل أو تقرير أو
وهي يف اصطالح املُ َح يدثِ َ
َّبَ -
َي :ما أُث َر َع ْن النِ ِي
صفة َخل ِْقيَّة أو ُخلُ ِقيَّة أو سية ،سواء كان قبل البعثة أو بعدها  ،وهي ِبذا ترادف احلديث.
ِ
ِ َّ
ويف اصطالح املتكلمَي تقابل السنَّةُ «البدعة» ومنه قوله َ َّ
سن َِِّت
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ « :علَْي ُك ْم ب ُ
ُ
اخلُلَ َف ِاء َّ ِ ِ
َو ُسن َِّة ْ
ين ِم ْن بَ ْع ِدي»
الراشد َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم غي القرآن من قول
السنَّةُ عند األصوليَي على ما صدر عن رسول هللا َ
وتطلِ ُ
أو فعل أو تقرير.

صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -من غي افرتاض وال وجوب،
َّبَ -
ويف اصطالح الفقهاء :ما ثبت َع ْن النِ ِي
وتقابل الواجب وغيه من األحكام اخلمسة .وال يراد ِبا إال ما يقابل الفرض  ،كقولنا  :فروض

الوضوء وسننه
َوَم َر ُّد هذا االختالف يف االصطالح إَل اختالفهم يف األغراض الِت يعِن ِبا كل فئة من أهل العلم.
ُس َوةٌ لنا وقدوة،
فعلماء احلديث إمنا حبثوا عن رسول هللا اإلمام اهلادي الذي أخرب هللاُ عنه أنه أ ْ
ت ذلك ُح ْك ًما
فنقلوا كل ما يتصل به من سية َو ُخلُ ٍِّ ومشائل وأخبار وأقوال وأفعال ،سواء أَثْبَ َ
َش ْر ِعيَّا أم ال.
وعلماء األصول إمنا حبثوا عن رسول ِ
ِ
ِ
َي
هللا املُ َ
ين من بعدهَ :ويُبَ ِي ُ
ش يِر ِع الذي يضع القواعد لل ُ
ْم ْجتَ ِهد َ
للناس دستور احلياة ،فعنوا أبقواله وأفعاله وتقريراته الِت تثبت األحكام وتقررها.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -الذي ال خترج أفعاله عن الداللة
وعلماء الفقه إمنا حبثوا عن رسول هللا َ -
على حكم شرعي ،وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجواب أو حرمة أو إابحة أو

غي ذلك.
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