بسم هللا الرحمن الرحيم
قال هللا تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ
النسااا

 ، ٨٠وقااااال :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﭼ الحشر ٧

وقال النبي صلى هللا عليه وسلم( :يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته،
يحدث بحديث من حديثي ،فيقول :بيننااا وبياانكم تااام هللا ،فمااا وجااد ا فيااه ماان
حالل استحللناه ،وما وجد ا فيه من حرام حرمناااه !!..أال وإن ماا حاارم رسااول
هللا مثل ما حرم هللا).
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الخبر :هو ما احتمل الصدق والكذم لذاته.
وعند علماء الحديث يعرف هو والحديث :ما قل عن النبي صاالى هللا عليااه
وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
السند :طريق المتن .أي :مجموعة الرواة الذين رووا الحديث.
المتن :ما ينتهي إليه السند من الكالم .أي :ما ينقله الرواة من الم ،أو فعل،
أو إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم.
وقد وضع العلماء ضوابط لقبول حديث النبي صلى هللا عليااه وساالم ،خوفااا
من أن يدخله تحريف ،بعد ضعف التقوى ،وظهور الكذابين.
ينقسم الخبر من حيث وصوله إلينا إلى قسمين:
 -1متواتر.
 -2آحاد.
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الخبر المتواتر
المتواتر :خبر عاان أماار محسااو رواه جماعااة عاان جماعااة تحياال العااادة
تواطؤهم على الكذم ،يحصل منه يقين عند السامع.
ولكي يكون متواترا ال بد له من شروط:
 -1توفر عدد التواتر في ل طبقة من طبقات الرواة.
 -2استناده ألمر محسو .
 -3زيادة الرواة عن أربع.
وال يشترط إسالمهم ،وال عدالتهم.
وينقسم إلى قسمين:
 -1تواتر لفظي ،وهااو مااا رواه الجميااع باانفا اللفا  ،ااالقرآن الكااريم،
و قول النبي صلى هللا عليه وسلم( :من ذم علي متعمدا فليتبااوأ مقعااده ماان
النار).
 -2تواتر معنوي ،وهو ما أفاد معنى واحدا ،مع اختالف ألفاظه ،حساان
خلق النبي صلى هللا عليه وسلم.
والخبر المتواتر يفيد اليقين من حيث ثبوت المخبر به.
واليقين وهو :الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل.
فتكون النسبة%100 :
فإن ان الخبر المتواتر عن أمر شرعي ،فر جاحد ثبوته.
وأما داللته على األحكام فتنقسم إلى قسمين:
 -1داللة قطعية (تفيد العلم) :داللااة قااول هللا تعااالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭼالبقرة

 ٢٧٥على حل البيع ،وحرمة الربا ،فيجب العمل بها.

 -2داللة ظنية:

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤﭼ التوبة

 ، ٢٨فكلمة جااا تحتماال أ ثاار

من معنى ،فال يجب العمل بكل معا يها ،وال معنى بذاته ،بل يجب العمل بأحد
معا يها ،وال يجوز إهمال المعا ي لها.
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خبر اآلحاد
ينقسم حديث اآلحاد من حيث طريقه إلى ثالثة أقسام:
 -1المشهور :وهو ما رواه ثالثة في طبقة من طبقااات السااند ،ولاام ياانق
عن الثالثة في باقي الطبقات.
 -2العزيز :وهو ما رواه اثنان في طبقة من طبقات السند ،ولم ينق عاان
اثنين في باقي الطبقات.
 -3الغريااب :وهااو مااا رواه واحااد فااي طبقااة ماان طبقااات السااند ،وإن زاد
الرواة في باقي الطبقات.
و ل منها ينقسم من حيث قوته وضعفه إلى أربعة أقسام:
 -1صحيح.
 -2حسن.
 -3ضعيف.
 -4موضوع.

الخبر الصحيح
الصحيح :هو ما اتصل إسناده ،برواية عدول ضابطين ،من غير شذوذ وال
علة.
اتصال السند :أي ال يسقط أحد من الاارواة فيمااا بااين النبااي صاالى هللا عليااه
وسلم وبين الراوي األخير.
العدل هو :المسلم ،البالغ ،العاقل ،الذي لم يرتكااب بياارة ،ولاام يصاار علااى
صغيرة ،ولم يأت بخارم من خوارم المروءة.
المروءة :تخلق اإل سان بأخالق أمثاله في زما ه ومكا ه.
الضبط :وينقسم إلى ضبط الصدر ،وهو :أن يثبت مااا ساامعه بحيااث يااتمكن
من استحضاره بأي وقت.
وضبط تابة :بأن يصون ما تبه عنده إلى أن يؤديه.
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الشذوذ :هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه حديث من هو أوثااق منااه ،مااع
عدم إمكان الجمع بين الروايتين.
العلة :وصف خفي يقدح في صحة الخبر ،وإن ان ظاهره السالمة.
وال يعرف ذلك إال المتمكنين من أ ابر العلماء.
وينقسم الصحيح إلى قسمين:
صحيح لذاته :وهو ما قدمناه.
صحيح لغيره :وهو ما ان حسنا لذاته ولكن ثاارت طرقااه فترفعاه لدرجااة
الصحيح.

الخبر الحسن
وينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره.
الحسن لذاته :هو الصحيح ،إال أن في أحد رجاله من هو أقاال ضاابطا ماان
رجال الصحيح.
الحسن لغيره :هو ما ان فيه ضااعف خفيااف ،ولكاان ثاارت طرقااه فترفعاه
لدرجة الحسن.
و ل خبر صحيح أو حسن يفيد الظن من حيث ثبوته.
والظن :التردد بين أماارين أحاادهما أظهاار ماان اآلخاار ،وتكااون النساابة فااي
احتماله من  %51إلى .%99
ويجب العمل بكل منهمااا مهمااا قلاات ساابته أو ثاارت؛ ألن الشاارع تعبااد ا
بالعمل ب الظن ما تعبااد ا باااليقين ،إال أن جاحاادهما بااال ماانهع علمااي معتباار ال
يكفر ،بل يفسق.
وهو ا لمتواتر من حيث الداللة ،فأحيا ا يكون قطعي الداللة ،وأحيا ا يكون
ظني الداللة.
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الخبر الضعيف
الخبر الضعيف :ما فقد شرطا من شروط الحسن.
وأقسامه ثيرة جدا.
وهو يفيد الوهم من حيث ثبوته.
والوهم يقابل الظن ،فنسبة احتماله ما بين  %1إلى .%49
وال يجب العمل به ،بل يجوز باإلجماع بشروط:
 -1أال يخالف أصال من أصول الشريعة العامة.
 -2أال يعتقد العامل به سنيته قطعا.
 -3أال يتناهى ضعفه.
 -4أن يكون في فضائل األعمال ،أي :في المندوم منها والمكروه ،ال
المفروض والمحرم .و ذلك يجوز أن يؤخذ به في الترغيب ،والترهيب،
والمناقب.

الخبر الموضوع
الخبر الموضوع :هو الخبر الكاذم.
وال يجوز قل الحديث الموضوع إال لمن يريد أن يبين وضعه.
وتعمد الكذم على النبي صلى هللا عليه وسلم من أ بر الكبائر.

وصل اللهم على سيد ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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