
 مصطلح الحدیث
 معنى حرف (ح) الذي �ضعه �عض المصنفین أثناء األسانید

 
ــذي �ضــعه �عــض المحــدثین أثنــاء ســوق األســانید فــي �تــبهم مــا معنــى حــرف الحــاء  :الســؤال ال

اإلمـام شـكل علـّي فـي هـذا وضـع وممـا �ُ  ؟المصنفة �صحیحي البخاري ومسلم وغیرهما هكذا (ح)
وفي موضع آخر �ضعها �عد جزء مـن  ،-هللا علیه وسلمصلى -مسلم حرف حاء �عد ذ�ر النبي 

 ؟، فما معنى ذلكالمتن

وال شك أنها موجودة في  ،هذه الحاء ذ�رها العلماء في �تب علوم الحدیث :الجواب
وهي موجودة في غیرهما من �تب السنة  )،سنن أبي داود(و�ذلك في  ،�كثرة )صحیح مسلم(
�حیث یذ�رها في  ،أكثر )سنن أبي داود(و )صحیح مسلم(وغیره، لكنها في  )البخاري ـ(صحیح ك

الختصار األسانید،  ؛ملتقى األسانیدعند الحدیث الواحد في أكثر من موضع، وهي توضع 
أي:  ،الحاء هذه رمز الحدیث �أن ومنهم من �قول .و�سمونها حاء التحو�ل من إسناد إلى آخر

منهم من  )صحیح البخاري (وفي  ،)ح(فیختصرون ذلك فیكتبون )، الحدیث( :مثل ما �قال
. وأن السند عاد إلیه ،البخاري الذي هو عني رمز المؤلف فت )،خ(استروح إلى أنها في األصل 

وتوضع عند الملتقى الذي تلتقي فیه هذه  ،توجد في أثناء األسانید؛ الختصارها الحاء فهذه
إذا �انت في أثناء األسانید �ما  ، وفائدتها االختصارتحول فیها من إسناد إلى إسنادو�ُ  ،األسانید

یذ�ر البخاري اإلسناد �أن  في آخر اإلسناد ت�صنع مسلم وأبو داود وغیرهما، لكن إذا وجد
هنا یتجه القول  ،و�أتي �إسناد آخر ،ثم �قول: (ح) -علیه الصالة والسالم-كامًال إلى النبي 

 : �أنها

السند  ، حیث إندیناساختصار لألفیها لیس  هألن ؛المغار�ة ) على اصطالحالحدیث( -
 .من إسناد إلى آخر ولیست تحو�ًال  ،والذي یلیه إسناد �امل، فما فیها اختصار ،كر �امًال ذُ 

ثم رواه  ،أو الخاء التي ذ�رها �عضهم وأن اإلسناد رجع إلى المصنف وهو البخاري  -
 .�إسناده عن شیخ آخر

مثل -وفائدتها  ،ل من إسناد إلى آخرحاء التحو�هذه الحاء  األكثر على أنالمقصود أن 
هكذا ینطقها  ..)حاء وحدثنا( ، فیقول القارئ:مفردة )حاء(وتنطق  ،اختصار األسانید -ما ذ�رنا

 و�ذ�رون ذلك في �تب علوم الحدیث. ،أهل الحدیث
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