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الظابط االول/ جمع الروايات في المسألة

هذا الضابط البد منه لمن اراد ان يخرج بحكم صحيح في مسألٍة ما من االحاديث النبوية
الشريفة، بل وعليه تعتمد كل الضوابط التي تأتي بعده، الننا حتى نحكم على امٍر بأنه
منسوخ البد من االطالع على جميع الروايات، لنصل الى اّن هناك رواية ناسخة واخرى
منسوخة، وهكذا بالنسبة لحكم عام وقد ُخصص برواية اخرى، او مطلق وُقيد باخرى، او
لربما بجمع الروايات نّطلع على اّن فيها ضعيف واخرى صحيحة فيترك الذي التقوم به

حجة ويعمل بالصحيح، ولربما بجمع الروايات نتوصل الى حكم الندركه برواية او روايتبن،
خصوصا اذا كانت هناك ألفاظ تحتاج الى توضيح فنجدها مفسرًة في روايات اخرى، فنفهم

بجمعها ما اليفهم بمفردها.



جمع الروایات في المسألة:
رواه االربعة، واللفظ للترمذي- عن علي رضي هللا عنھ قال: (كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یُقِرئُنا القرآن ما لم یكن جنباً). 1

وحسنھ، وصححھ ابن حبان.
- ما أخرجھ أبو یعلى من حدیث علي رضي هللا عنھ قال: (رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم توضأ ثم قرأ شیئاً من2

قال الھیثمي : رجالھ موثَّقون.القرآن ثم قال: ھكذا لمن لیس بُجنُب، فأما الجنب فال وال آیة). 
رواه مسلم، باب ذكر هللا تعالى في- حدیث عائشة رضي هللا عنھا قالت: ( كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یذكر هللا على كل أحیانھ). 3

حال الجنابة وغیرھا.
- ما رواه البخاري: (لم یَر ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً).4

التوفيق بين االدلة:
- أّن حديث عائشة رضي ا� عنها حديث عام يخصصه حديث علي رضي ا� عنه.1
- اما حديث ابن عباس رضي ا� عنهما الذي في البخاري، فهو حديث موقوف عليه ال يناهض ما جاء عن البني2

صلى ا� عليه وسلم من قول او فعل.
- نخرج بفقٍه صحيح، وحكٍم شرعي من خالل جمع االدلة في المسألة والتوفيق بينها، أّن الجنب ال يجوز له قرآءة3

القرآن الكريم ، ونستطيع ان نقيس عليه ونقول: أّن فاقد الطهارة الكبرى ال يجوز له قرآءة القران.

حكم قراءة الجنب للقرآن الكریم مثالھ/



الضابط الثاني/ معرفة شروط صحة الرواية

الضوابط الخمسة التي يعتمد عليها فقه الحديث مترابطة بينها، و بشكل تفصيلي، أّن الضوابط التي يتوقف عليها
استنباط االحكام الشرعية من االحاديث النبوية الشريفة لمسألة ما، يعضد بعضها بعضًا، اي بعد جمع االدلة في

المسألة نحتاج الى التوفيق بينها، وهذا التوفيق يحتاج الى النضر في صحة االحاديث اوالً، الن الحديث الضعيف من
المردود الذي ال يستنبط منه حكم شرعي، اال اذا تقوى بغيره، او تعددت طرقه فأرتقى من المردود الى المقبول.

وحتى نعلم ماهي شروط الخبر المقبول الذي يستنبط منه الجكم الشرعي، البد من وقفة مع انواع الخبر وشروط
قبوله.

أنواع الخبر

الخبر
المقبول

الخبر
المردود

وكل نوع من ھذه االنواع لھ اقسامھ، والذي یھمنا منھا اقسام
الخبر المقبول لذا سنتناولھ بشيء من التفصیل



يث

ينقسم الخبر من حيث وصوله الينا الى متواتر وآحاد

ینقسم الى: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي، وكال القسمین من نوع المقبول، ویحتج بھ، بل ھو اقوى االدلة في االحتجاج.

ینقسم الى: مشھور، وعزیز، وغریب، وكل قسم منھا فیھ النوعان المقبول والمردود.
وسنستعرض الخبر المقبول بالتفصیل، لنعلم ما ھي اقسام االدلة التي نقف عندھا الستنباط االحكام منھا.

تقسيم الخبر من حيث وصوله الينا

الخبر المتواتر

خبر اآلحاد



الحسنالصحيح

وسنعرج على كل نوع من ھذه االنواع بالتعریف بھ والتفصیل
والبیان

اقسام الخبر المقبول

الصحیح
 لذاتھ

الصحیح
 لغیره

الحسن
لذاتھ

الحسن
لغیره



الحدیث
الصحیح

شرح التعریف:
اشتمل التعریف على أمور یجب توافرھا حتى یكون الحدیث صحیحا، وھذه األمور ھي:

أ- اتصال السند: ومعناه أن كل راٍو من رواتھ قد أخذه مباشرة عمن فوقھ، من أول السند إلى منتھاه.
ب- عدالة الرواة: أي أن كل راٍو من رواتھ اتصف بكونھ مسلما، بالغا، عاقال، غیر فاسق، وغیر محروم المروءة.

ج- ضبط الرواة: أي أن كل راٍو من رواتھ كان تام الضبط؛ إما ضبط صدر، وإما ضبط كتاب.
د- عدم الشذوذ: أي أال یكون الحدیث شاذا. والشذوذ: ھو مخالفة الثقة لمن ھو أوثق منھ.

ھـ- عدم العلة: أي أال یكون الحدیث معلوال، والعلة: سبب غامض خفي، یقدح في صحة الحدیث، مع أن الظاھر السالمة
منھ.

لغة: ضد السقیم.
اصطالحا: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، عن مثلھ إلى منتھاه، من غیر شذوذ، وال علة.



- ما اتفق علیھ البخاري ومسلم "وھو أعلى المراتب".1
- ثم ما انفرد بھ البخاري.2
- ثم ما انفرد بھ مسلم.3
- ثم ما كان على شرطھما ولم یخرجاه.4
ْجھ.5 -ثم ما كان على شرط البخاري، ولم یَُخّرِ
ْجھ.6 - ثم ما كان على شرط مسلم، ولم یَُخّرِ
- ثم ما صح عند غیرھما من األئمة.7

هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه.الصحيح لغيره: 
وسمي صحيحا لغيره؛ ألن الصحة لم تأت من ذات السند األول، وإنما جاءت من انضمام غيره له.

وهو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.

مراتب الصحیح:



تابع

الحدیث الحسن

الحسن لذاتھ
اصطالحا: ما اتصل سنده بنقل العدل، خف ضبطھ، عن مثلھ إلى منتھاه، من غیر شذوذ، وال علة.

فالفارق بینھ وبین الصحیح، ھو خفة الضبط، واما بالنسبة لالحتجاج بھ، فھو من المقبول الذي یحتج بھ ویستنبط منھ االحكام، اال
انھ ادنى من الصحیح بنوعیھ، في االستدالل.

الحسن لغیره
ھو الضعیف إذا تعددت طرقھ، ولم یكن سبب ضعفھ فسق الراوي أو كذبھ، اي اّن ضعفھ یسیراً، وباالخص اذا كان بسبب الضبط،

او اتصال السند.
یستفاد من ھذا التعریف أن الضعیف یرتقي إلى درجة الحسن لغیره بأمرین، ھما:

أ- أن یروى من طریق آخر فأكثر، على أن یكون الطریق اآلخر مثلھ أو أقوى منھ.
ب- أن یكون سبب ضعف الحدیث إما سوء حفظ راویھ، وإما انقطاعا في سنده، أو جھالة في رجالھ.

حكمه :
- الحسن لغیره أدنى مرتبة من الحسن لذاتھ.1
- ھو من المقبول الذي یحتج بھ.2



تابع

تتمة العمل بضواط فقه الحديث

بعد جمع الروایات في المسألة البد من النظر في شروط صحة الحدیث، مما یعین على استنباط االحكام من الحدیث
الشریف بشكل اسرع، خصوصاً اذا كانت ھناك بعض الروایات فیھا ضعف، وضعفھا ال یجبر، فتركھا یقلل من
الخالف، وبالتالي یمكن حصر الحكم فیما جاء من الروایات التي توفرت فیھا شروط القبول، مما یسھل عملیة

االستنباط، ویبسط لنا فھم ما تحملھ االدلة من احكام.

جمع الروایات في المسألة:
- ما رواه البخاري في صحیحھ عن ابن مسعود رضي هللا عنھ قال: (سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم، أي العمل احب الى هللا؟ قال:1

الصالة لوقتھا).
- ما رواه مسلم في صحیحھ عن ابي ھریرة رضي هللا عنھ قال: (سُئل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أي االعمال افضل؟ قال:2

إیمان با�....الحدیث).
- ما رواه ابو داود في سننھ عن ابي ذر قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (أفضل االعمال، الحب في هللا والبغض في هللا).3

قال شعیب االرنؤوط: اسناده ضعیف.

مثاله/
افضل االعمال



التوفیق بین االدلة:

الناظر في االحادیث الثالثة المتقدمة الذكر یجد:
- أّن الحدیث الثالث، المروي عن أبي ذر رضي هللا عنھ، ھو حدیث ضعیف، فال یحتج بھ، او ال یقوى بھ االحتجاج امام ما ورد في1

الصحیحین، فیھمل.
- أما الحدیثان االول والثاني، فھما في الصحیحین، وللتوفیق بینھما قوالن:2

أن المراد من االعمال في حدیث ابن مسعود رضي هللا عنھ، ما عدا االیمان، فأنھ انما سُأل عن افضل اعمال أھلالقول االول: 
االیمان، فمراده غیر االیمان.

قال ابن دقیق العید: االعمال ھنا- اي في حدیث ابن مسعود- محمول على البدنیة، فال تتناول اعمال القلوب، فالالقول الثاني: 
یعارض حدیث ابي ھریرة: (افضل االعمال االیمان با�)،- والمقصود بھ اعمال القلوب-

محاضرات في مادة فقه الحديث
للمرحلة الرابعة

أ.د. أديب محمد الحسن


