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 أهمية علوم الحديث

؛ وذلك التصاله باهلل سبحانه وتعالى و رسوله لعلوم الحديث أهمية كبيرة       

المصدر الثاني  السالم( ، إذ ُيعد الحديث  وآله( والمعصومين )عليهم)صلى هللا عليه 

من مصادر التشريع اإلسالمي وبواسطته يمكن معرفة الكثير من األحكام الشرعية 

من أحكام القرآن الكريم ،  ل  الجزئية التي ترتبط بحياة االنسان ، ففيها بيان ما أُجم  

إّن بيان الرسول الكريم )صلى هللا عليه فيد لمطلقاتها وتخصيص لعمومياتها ، وتقي

لنا نز  : )) و أ   وآله ( هو الُمتمم لكتاب هللا سبحانه وتعالى والشارح له كما قال تعالى

ما تكفي اإلشارة إلى أهمية وضرورة ـــك  ل إليهم ((لُتبين  للناس ما ُنز   إليك الذكر  

ها قوله ـــالكريمة على ذلك مناألخذ به ، إذ تؤكد الكثير من النصوص القرآنية 

ومن هنا اهتم فانتهوا ((  وما نهاكم عنهُ  فخذوهُ  الرسولُ  مُ تاكُ عالى : )) وما ات

ر   المسلمون بالُسنة الشريفة وقاموا بحفظها رواية وعمالً ودراية و أداء على م 

 السنين وتطاول القرون.

أولّي وبين الحديث  وال يمكن للباحث أْن يفرق بين القرآن الكريم كمصدر    
كمصدر ثانوي ُمفسر له ، كما عليه كافة المذاهب اإلسالمية إذ به  ُيبين الُمجمل من 
النص القرآني وُيقيد المطلق وُيفسر المبهم وأوضحت ذلك روايات منها ما روى 
الكليني بإسناده عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قولُه :)) ... إّن رسول هللا )صلى 

هللا لُه ثالثاً وال أربعاً حتى كان رسول  يه وآله( نزلت عليه الصالة ، ولم ُيسم  هللا عل
ر لهم ذلك (( وما ُروي عن الخطيب البغدادي ت ) هـــ( أيضاً 463هللا هو الذي ف سَّ

 دة .أحاديث ع
 

 أقسام الحديث
 )أنواع الحديث من حيث سندِه(

 
الحديث النبوي الشريف أّما أن تتعدد طرق روايته عن النبي )صلى هللا عليه         

وآله( و أما أن يأتي بطريقة واحدة )سند واحد( وينقسم الحديث من جهة تعدد الطرق 
 )األسانيد التي ورد بها( على متواتر و آحاد :

متابعة يقال واتر الكتب أوالً : الحديث المتواتر : التواتر لغة التتابع والمواترة ال
 فتواترت أي جاء بعضها في أثر بعض وتراً وتراً من غير أن تنقطع . 

 
الحديث المتواتر اصطالحاً : هو الحديث الذي ينقلُه جمٌع يستحيل تواطؤهم على 
؛ الكذب عرفا وعادة عن مثلهم إلى رسول هللا )صلى هللا عليه و آله وسلم( أو منتهاه 

 وهو أعلى درجات الحديث صحة . ألنهم ثقة وعدول ،



حيث يؤمن  سله في كل طبقة حداً من الكثرة ،)تعريف آخر( أو هو ما بلغت سال
في هذا وصف كآخره  معُه بجنب العادة أو يحال تواطؤهم على الكذب فيكون أولُه 

ومن الجدير بالذكر أن العلماء )علماء الحديث( لم يتفقوا على ووسطه كطرفيه  ، 

( ومنهم 4من الرواة ليكون الحديث الذي يرونُه متواتراً فمنهم من جعلهم )عدٍد معين 

( وهو عدد نقباء بني إسرائيل الذين ورد 12( ومنهم من جعلهم )10من جعلهم )

( 20ومنهم من جعلهم ) : )) وبعثنا منهم اثنى عشر  نقيباً ((تعالى ذكرهم في قوله  

ومنهم من  ((ون صابرون يغلبوا مائتين يكن منكم عشر : ))إنتعالى مستهدياً بقوله  

: )) يا أيها النبيُّ حسبك  هللاُ ومن اتبعك من  تعالى ( مستهدياً بقوله  40جعلهم )

( عدد من اختارهم 70( مؤمناً ، ومنهم من جعلهم )40وكانوا يومئذ ) المؤمنين(( 

: )) واختار موسى قومُه سبعين قال تعالى النبي موسى )عليه السالم( لميقات ربه 
بدر ، ويبدو  وجعلُه بعضهم ثالثمئة وبضعة عشر عدد أصحاب، رجالً لميقاتنا (( 
معين من الرواة وإنما يكفي أْن يكونوا من الكثرة بحيث يستحيل أّنُه ال عبر  بعدد 

 تواطؤهم على الكذب عرفاً وعادًة . 
 
 
 

 


