
 المحاضرة  الخامسة

 الحديث  الموضوعي  

 المبحث  األّول :   تعريف  الحديث  الموضوعي

مستحدث شاع استخدامه عند العلماء والباحثني وصار عنواان لعلم جديد   احلديث املوضوعي إصطالح  
 من علوم السنة النبوية.

 تعريف احلديث لغة واصطالحا:  -أ
احلديث يف الّلغة هو مبعىن اجلديد )ضّد القدمي( ومبعىن الكالم يصدر عن أّي إنسان متكّلم سواء نقل عن   

 طريق الصوت أو عن طريق الكتابة.
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخلقية أو ُخُلقية   يف اإلصطالح هو: ما أضيف إىل النيب  واحلديث   

 أو سرية، سواء كانت قبل البعثة أو بعدها. 
واملوضوعي مأخوذ من الوضع وهو جعل الشيء يف مكان، وتستخدم يف معاين: احلّط واخلفض أو اإللقاء  

 والتثبيت يف املكان.. 

 ضوعي اصطالحا: تعريف احلديث املو   -ب
 هناك عّدة تعريفات للحديث املوضوعي ابعتباره َعَلما على علم معنّي، من بينها: 

 هو علم يتناول القضااي حسب املقاصد النبوية من خالل موضوع حديث نبوي شريف مقبول أو أكثر.   -
املتعلقة مبوضوع    - السنة األصلية  املتفّرقة يف مصادر  الّرواايت احلديثية  واحد لفظا أو حكما، وشرحها هو مجع 

 حسب املقاصد النبوية الّشريفة.
 هو بيان موضوع ما يف ضوء السّنة النبوية من خالل مصدر حديثي أو عّدة مصادر.   -

الشريفة،    النبوية  السنة  تناولتها  اليت  املوضوعات  يف  يبحث  علم  "أبنّه  القول  هو  له  اجلامع  والتعريف 
واملتحدة معىن أو غاية، من خالل مجع أحاديث املوضوع من مصدر حديثي أصلي، أو عّدة مصادر، أو يف ضوء 

ارنتها ونقدها وحماولة ربطها للوصول إىل السنة النبوية، حبيث يقوم الباحث بتحليل النصوص احلديثية املقبولة ومق
 روح النص النبوي من أجل تطبيقه يف الواقع املعاصر. 

 المبحث  الثاني :   الفرق  بين  التقسيم  الموضوعي  والدراسة  الموضوعية  للحديث : 

املوضوعات   األحاديث حسب  ترتيب  الشريفة على  النبوية  املوضوعي لألحاديث  التقسيم  يعتمد مفهوم 
 اليت يتناوهلا احلديث مث التفريع حتته إىل موضوعات جزئية. 

 واملالحـظ أّن بعض العلماء اهتّم جبمع األحاديث الشريفـة وترتيبها حسب  موضوعاهتا الكلية حتت  



التصنيف على  الطرق:  "أبوااب" حيث أطلق على هذه  مسّمى "كتاب"، مث يفرع عنها أجزاء لكل كتاب مسيت 
 قهية يف مقابل التصنيف على أساس طريقة املسانيد. أساس األبواب الف

األبواب   على  وترتيبها  األحاديث  مجيع  مجع  على  قام  ما  فمنها  املصنفات،  هذه  مناهج  تعّددت  وقد 
أكثر  على  يشتمل  وإّّنا  الدين،  أبواب  مجيع  على  يشتمل   ال  ما  ومنها  "اجلوامع".  بـ  مُسيبت  الدين(  )أبواب 

امل  -املوضوعات   سيما  الفقهية  وال  األحاديث   -وضوعات  على  تقتصر  وهي  "سننا"  تسمى  قد  الكتب  وهذه 
املرفوعة فقط، لتكون مصدرا للفقهاء يف استنباط األحكام. ومنها ما يسمى "مصّنفات" وهي كتب ال ختتلف عن 

 السنن إاّل يف كوهنا تشتمل على األحاديث املوقوفة واملقطوعة ابإلضافة إىل األحاديث املرفوعة. 
على   تعتمد  ذلك  وهي يف  الواقع،  مع  والّربط  والنقد  ابلتحليل  أساسا  هتتّم  فهي  املوضوعية  الدراسة  أّما 

التقسيم املوضوعي لألحاديث الذي هو مبثابة الزّاد األّول الذي تعتمد عليه الدراسة املوضوعية غري أهّنا تبدأ منه 
 أهدافها.وتتعّداه الستكمال متطّلبات هذه الّدراسة من أجل حتقيق 

 المبحث  الثالث  :   تطّور  الكتابة  في  الحديث  الموضوعي 

يف كتابه   املمّيز  منهجه  له  مالك كان  اإلمام  أّن  نرى  حيث  مبّكر،  زمن  يف  الكتابة  هذه  بوادر  بدأت 
التابعني معّقبا برأيه يف املسألة  "املوطأ" حيث يذكر األحاديث عن رسول هللا   ، بل مث أقوال الصحابة وفتاوى 

 أحياان يفرد اباب لرأيه دون ذكر أحاديث ممّا يُعّد أساسا للمنهج املوضوعي يف العصر احلديث. 
ويظهر يف كتاب الشافعي "اختالف احلديث" نوعا من الدراسة املوضوعية حيث قام فيه جبمع جمموعة  

رض عن طريق اجلمع الذي يؤّدي إىل من األحاديث املتعارضة يف الظاهر مث دراستها واخلروج بنتائج تزيل توّهم التعا
العمل جبميع األحاديث اليت ظاهرها التعارض، أو عن طريق الرتجيح أبحد املرجحات اليت تؤّدي إىل العمل أبحد 

 قسمي األحاديث وترك القسم اآلخر. 
 أّن اإلمام أمحد له كتاب "الزهد"و هو كتاب ميثل اجلمع املوضوعي احملّدد يف موضوع واحد.   وجند 
مث ظهرت الكتب اليت مجعت أحاديث األحكام دون غريها كعمدة األحكام للمقدسي ومنتقى األخبار  

 البن تيمية اجلّد، وبلوغ املرام للحافظ ابن حجر. 
 لسيوطي وغريه. وهناك من كتب يف أسباب ورود احلديث كا  
مث ظهر يف العصر احلديث بعض الكتب اليت تساعد يف الدراسة املوضوعية حيث قام أصحاهبا برتتيب  

للمستشرق  السنة"  "مفتاح كنوز  مثل  املعجم  حروف  على  النبوية  ابألحاديث  املتعّلقة  التفصيلية  املوضوعات 
 اهلولندي "أرنولد فينسنك".

اليت ظهرت وسامهت يف    الكتب  املوضوعات ومن  ترتيبها على  املسانيد عن طريق  اإلستفادة من كتب 
 الفقهية: كتاب "الفتح الرابين يف ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الّشيباين" للشيخ أمحد البّنا الّساعايت. 

 المبحث  الّرابع :   مناهج  دراسة  الحديث  الموضوعي



 النبوي:هناك ثالثة مناهج يف الدراسة املوضوعية للحديث   

 املنهج األّول:   -أ
الدراسة على سبيل  النبوية عن موضوع  السنة  الواردة يف كتب  الباحث جبمع األحاديث  يتم من خالله 
اإلستقصاء، ممّا يتيح له الفرصة لربط موضوعات السنة النبوية ابلواقع املعاصر ملعاجلة قضااي اجملتمع املسلم بطريقة 

 مشولية. 

 املنهج الثاين:  -ب
من خالله مجع جمموعة من األحاديث من عّدة مصادر حديثية كالّصحيحني الكتب السّتة أو التسعة  يتم 

 ممّا قد يفي بغرض شرح أبعاد موضوع معنّي. 

 املنهج الثالث:   -جـ 
يبحث يف شـرح موضوع معـنّي من خـالل مجع رواايت حديث شـريف واحد يكـون حمـور الدراسة حبيث  

 ل احلديث الّشريف ونقده دراسة موضوعية وربطه ابلواقـع املعاصر. يسـتوعب إىل جانب حتلي

ويعترب املنهج األّول هو األفضل واألكمل ألنّه يتيح الوصول إىل نتائج أدّق وأكمل لكّل أطراف املوضوع  
 .يف السنة النبوية للخروج بتصّور عن تناوهلا )أي السنة( له مث احلديث عنه من خالل هذا التصور املستنبط

فيمكن   الّدراسة،  متّر هبا هذه  اليت  أيضا(  الثاين  املنهج  املعتمدة يف  املراحل  املراحل )وهي نفس  أهم  أّما 
 تلخيصها فيما يلي:

)وقد يكون املوضوع عبارة عن   حتديد موضوع معنّي يستحق البحث ممّا ورد بشأنه أحاديث عن سّيد اخللق    -1
 حكم شرعي حيتاج إىل مستند حديثي إلثباته، أو قضية علمية، أو أخالقية أو تربوية...(. 

 مجع املادة احلديثية من مصادرها األصلية مع خترجيها.   -2
 تعديل. دراسة األحاديث اجملموعة سندا ومتنا للوقوف على األحاديث املقبولة حسب مقاييس علماء اجلرح وال  -3
 صياغة مفردات البحث يف ضوء األحاديث املقبولة لتحديد عناصر اخلطة النهائية.  -4
 املتعّلقة ابملوضوع سواء كانت شرعية أو غري شرعية.  -غري احلديثية    -مجع املادة العلمية   -5
 ربط موضوع البحث بواقع املسلمني ليكتمل اهلدف من الّدراسة والفائدة منها.   -6

 ذا النوع من الّدراسات:أمثلة عن ه  
 مجع ودراسة.  –أحاديث قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة   -
 دراسة موضوعية.   –عناية الكتاب والسنة ابلبيئة    -

 أحاديث الشهادة والّشهيد. -

 ما حتّقق منها وما مل يتحّقق.   نبوءات الّرسول    -



 يتعلق ابملنهج الثالث فتمّر مراحل البحث فيه مبا يلي:  أّما فيما 
 حتديد احلديث موضوع الّدراسة.

 مجع طرق احلديث من شّّت مصادر السنة النبوية.   -1
 مجع أسانيد الّرواايت.   -2
 احلكم على احلديث مبجموع طرقه.   -3
 دراسة ألفاظ احلديث مع مقارنتها بني الّرواايت.   -4
 ث من مجيع جوانبه مع مجع املادة العلمية غري احلديثية.دراسة موضوع احلدي  -5
 ربط املوضوع ابلواقع املعاصر للمسلمني.  -6

 ومن أمثلة عن الّدراسات وفق هذا املنهج ميكن ذكر:  
 دراسة موضوعية.   –رواايت صالة التسابيح    -
 كتاب اإلصابة يف صّحة حديث الّذاببة.   -
 

 
 
 

 
 

 


