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تقسيم اخلرب ابلنسبة إىل من أسند إليه
 -1احلديث القدسي:
 -1تعريفه:
 اصطالحا :هو ما نقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،مع إسناده إايه إىل ربه عز وجل. -2الفرق بينه وبني القرآن:
هناك فروق كثرية ،أشهرها ما يلي:
أ -أن القرآن لفظه ومعناه من هللا تعاىل .واحلديث القدسي معناه من هللا ولفظه من عند النيب
ب -أن القرآن يتعبد بتالوته .واحلديث القدسي ال يتعبد بتالوته.
ج -أن القرآن يشرتط يف ثبوته التواتر .واحلديث القدسي ال يشرتط يف ثبوته التواتر.
 -3عدد األحاديث القدسية:
واألحاديث القدسية ليست بكثرية ابلنسبة لعدد األحاديث النبوية .وعددها حوايل مائيت حديث.
 -4مثاله:
ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب ذر هنع هللا يضر ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فيما روى عن هللا تبارك وتعاىل أنه قال:
"اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ،وجعلته بينكم حمرما ،فال تظاملوا ." ...
ِ -5
صيَ ُغ روايته:

لراوي احلديث القدسي صيغتان يروي احلديث أبيهما شاء ،ومها:

أ -قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عن ربه عز وجل.
ب -أو قال هللا تعاىل ،فيما رواه عنه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
 -6أشهر املصنفات فيه:
"اإلحتافات السنية ابألحاديث القدسية" .لعبد الرءوف املناوي .مجع فيه  272حديثا.
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 -1تعريفه:

 -2املرفوع:

اصطالحا :هو ما أضيف إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو صفة.
ً
* -املرفوع حكما :أي أهنا من املوقوف لفظا ،املرفوع حكما.
ومن تلك الصور:
أ -أن يقول الصحايب -الذي مل يعرف ابألخذ عن أهل الكتاب -قوال ال جمال لالجتهاد فيه ،وال
له تعلق ببيان لغة ،أو شرح غريب ،مثل:
 -1اإلخبار عن األمور املاضية؛ كبدء اخللق.
 -2أو اإلخبار عن األمور اآلتية؛ كاملالحم ،والفنت ،وأحوال يوم القيامة.
 -3أو اإلخبار عما حيصل بفعله ثواب خمصوص أو عقاب خمصوص

 -3املوقوف:
 -1تعريفه:
ب -اصطالحا :هو ما أضيف إىل الصحايب من قول ،أو فعل ،أو تقرير.
 -2شرح التعريف:
أي هو ما نسب أو أسند إىل صحايب ،أو مجع من الصحابة؛ سواء كان هذا املنسوب إليهم قوال،
أو فعال ،أو تقريرا ،وسواء كان السند إليهم متصال ،أو منقطعا.
 -3أمثلة:

أ -مثال املوقوف القويل :قال علي بن أيب طالب هنع هللا يضرِ :
"حدثوا الناس مبا يعرفون ،أتريدون أن
ابن عباس وهو متيمم".
يكذب هللا ورسوله" .مثال املوقوف الفعلي :قول البخاري" :وأ ََّم ُ
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 -4املقطوع:
 -1تعريفه:
ب -اصطالحا :هو ما أضيف إىل التابعي أو من دونه من قول أو فعل.
 مثال املقطوع :قول احلسن البصري يف الصالة خلف املبتدعِ :"صل وعليه بدعته".
 من مظنات املوقوف واملقطوع:أ -مصنف ابن أيب شيبة.
ب -مصنف عبد الرزاق.
ج -تفاسري ابن جرير ،وابن أيب حامت ،وابن املنذر.
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