
امحلد  والصالة والسالم ىل رسول هللا وبعد: 

فهذه بعض املصطلات احلدیة مجعهتا وخلصهتا من 

الكاب العاب "أصول من مل أصول" لعالمة 

عرصه وفرید دهره ان عثميني رمحه هللا وجعلهتا ىل 

شلك مطویة حىت یعم النفع هبا سائال هللا ل وال 

ٔن جيعلها الصة لوه الكرمي . 

تعریف اخلرب: 

اخلرب لغة: النبٔ. 

واملراد به هنا: ما ٔضیف إىل النيب صىلّ هللا لیه 

تعریف اخلرب: 

اخلرب لغة: النبٔ. 

واملراد به هنا: ما ٔضیف إىل النيب صىلّ هللا لیه 

وسملّ من قول ٔو فعل ٔو تقرر ٔو وصف. 

ٔقسام اخلرب عتبار من یضاف إلیه: 

ینقسم اخلرب عتبار من یضاف إلیه إىل ثالثة ٔقسام: 

مرفوع، وموقوف، ومقطوع. 

١ - فاملرفوع: ما ٔضیف إىل النيب صىلّ هللا لیه ما ٔضیف إىل النيب صىلّ هللا لیه 

وسملّ حققة ٔو حكامً. 

فاملرفوع حققة: قول النيب صىلّ هللا لیه وسملّ وفع  

وإقراره. 

واملرفــوع حكــامً: مــا ٔضیــف إىل ســه، ٔو عهــده، ٔو 

حنو ذ، مما ال یدل ىل مارشته إه. 

ومــه قــول الصــايب: ٔمـِـر ٔو هنینــا، ٔو حنوهــام؛ 

كقــول اــن عبــاس ريض هللا عهنــام: مـِـرَ النــاس ٔن 

كــون ٓخــر عهــدمه لبــت، إال ٔنــه خفــف عــن 

احلائض. 

وقــول ٔم عطیــة: هنینــا عــن اتبــاع اجلناــز، ومل یعــزم 

٢ - واملوقــوف: مــا ٔضیــف إىل الصــايب ومل یثــت 

 حــمك الرفــع، وهــو جحــة ــىل القــول الــراحج، إال ٔن 

خيالف نصا ٔو قول حصايب ٓخر، فإن الف نصا ٔذ 

لنص، وإن الف قول حصايب ٓخر ٔذ لراحج مهنام. 

والصــايب: مــن اجمتــع لنــيب صــىلّ هللا لیــه وســملّ 

مؤماً به ومات ىل ذ. 

 - واملقطوع: ما ٔضیف إىل التابعي مفن بعده. 

والتابعــي: مــن اجمتــع لصــايب مؤمــاً لرســول صــىلّ 

هللا لیه وسملّ، ومات ىل ذ. 

ٔقسام اخلرب عتبار طرقه: 

ینقسم اخلرب عتبار طرقه إىل موار وٓاد: 

١ - فاملتواــر: مــا رواه جامــة كثــريون، ســتحیل 

يف العــادة ٔن یتواطئــوا ــىل الكــذب، ؤســندوه إىل 

يشء حمسوس. 

مــا: قــو صــىلّ هللا لیــه وســملّ: "مــن كــذب يل 

معمداً فلیؤ مقعده من النار". 

٢ - وآاد: ما سوى املتوار. 

وهــو مــن حــث الرتبــة ثالثــة ٔقســام: حصیــح، 

وحسن، وضعیف. 

فالصحیــح: مــا نقــ ــدل م الضبــط ســند مصل، 

وال من الشذوذ والع القادة. 
واحلســن: مــا نقــ دل خفــف الضبط ســند مصل، 

وــال مــن الشــذوذ والعــ القادــة، ویصــل إىل درــة 

الصحیح إذا تعددت طرقه وسمى: حصیاً لغريه. 

والضعیف: ما ال من رشط الصحیح واحلسن. 

ویصــل إىل درــة احلســن إذا تعــددت طرقــة، ــىل 

وه جيرب بعضها بعضاً، وسمى: حسناً لغريه. 

١٢٣



ولك هذه أقسام جحة سوى الضعیف، فلس 

حبة، لكن ال بٔس بذره يف الشواهد وحنوها. 

صِیَغ أداء: 

لدیث حتمّل ؤداء. 

فالتحمل: ٔذ احلدیث عن الغري. 

وأداء: إبالغ احلدیث إىل الغري. 

ولٔداء صیغ مهنا: 

١ - دثين: ملن قرٔ لیه الشیخ. ملن قرٔ لیه الشیخ. 

٢ - ٔربين: ملن قرٔ لیه الشیخ، ٔو قرٔ هو ىل 

الشیخ. 

٣ - ٔربين إازة، ٔو ٔاز يل: ملن روى الٕازة 

دون القراءة. 

واالٕازة: إذنه لتلمیذ ٔن روي عنه ما رواه، وإن مل 

كن بطریق القراءة. 

٤ - العنعنة ويه: روایة احلدیث بلفظ (عن). 

وحمكها االتصال إال من معروف لتدلس، فال حيمك 

فهيا التصال إال ٔن یرصح لتدیث. 

  

هــذا ولبحــث يف احلدیــث ورواتــه ٔنــواع كثــرية يف 

ــمل املصطلــح، وفــ ٔرش إلیــه كفایــة إن شــاء هللا 

٤٥


