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 وضعفو قوتو إلى بالنسبة اآلحاد خبر تقسيم: الثاني المبحث
 المقبول الخبر: األول المطمب

 :مقصدان وفيو
 .المقبول أقسام: األول المقصد -
 .بو معمول وغير بو، معمول إلى المقبول تقسيم: الثاني المقصد -

 "المقبول أقسام: "األول المقصد
 : ىما رئيسين، قسمين إلى -مراتبو تفاوت إلى بالنسبة- المقبول الخبر ينقسم

 . وحسن صحيح
 في المقبول أقسام فتئول ولغيره، لذاتو: ىما فرعيين، قسمين إلى ينقسم منيا وكل

 :ىي أقسام؛ أربعة إلى النياية
 .لذاتو صحيح -1
 .لغيره صحيح -2
 .لذاتو حسن -3
 .لغيره حسن -4

ليك  .تفصيال األقسام ىذه في البحث وا 
 :الصحيح -1
 :تعريفو -1
 وسائر الحديث، في مجاز األجسام، في حقيقة وىو. السقيم ضد: الصحيح: لغة -أ

 .المعاني
 غير من منتياه، إلى مثمو عن الضابط، العدل بنقل سنده اتصل ما: اصطالحا -ب

 .عمة وال شذوذ،
 :التعريف شرح -2

 وىذه صحيحا، الحديث يكون حتى توافرىا يجب أمور عمى السابق التعريف اشتمل
 :ىي األمور

 أول من فوقو، عمن مباشرة أخذه قد رواتو من راو   كل أن ومعناه: السند اتصال -أ
 .منتياه إلى السند
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 غير عاقال، بالغا، مسمما، بكونو اتصف رواتو من راو   كل أن أي: الرواة عدالة -ب
 .المروءة محروم وغير فاسق،

ما صدر، ضبط إما الضبط؛ تام كان رواتو من راو   كل أن أي: الرواة ضبط -ج  وا 
 .كتاب ضبط

 أوثق ىو لمن الثقة مخالفة ىو: والشذوذ. شاذا الحديث يكون أال أي: الشذوذ عدم -د
 .منو
 :والعمة معموال، الحديث يكون أال أي: العمة عدم -ىـ

 .منو السالمة الظاىر أن مع الحديث، صحة في يقدح خفي، غامض سبب
 :شروطو -3

 الحديث يكون حتى توافرىا يجب التي الصحيح شروط أن التعريف شرح من يتبين
 عدم العمة، عدم الرواة، ضبط الرواة، عدالة السند، اتصال: "وىي خمسة، صحيحا
 ".الشذوذ

 .صحيحا حينئذ الحديث يسمى فال الخمسة الشروط ىذه من واحد شرط اختل فإذا
 :مثالو -4
 مالك، أخبرنا: قال يوسف، بن اهلل عبد حدثنا: "قال صحيحو، في البخاري أخرجو ما
 اهلل رسول سمعت: قال أبيو، عن مطعم، بن جبير بن محمد عن شياب، ابن عن

 .بالطور المغرب في قرأ وسمم عميو اهلل صمى
 :ألن صحيح؛ الحديث فيذا

 وابن مالك، عنعنة وأما. شيخو من سمعو رواتو من راو   كل إن إذ: متصل سنده -أ
 .مدلسين غير ألنيم االتصال؛ عمى فمحمولة جبير، وابن شياب،

 .والتعديل الجرح عمماء عند أوصافيم وىذه: ضابطون عدول رواتو وألن -جـ ب،
 .متقن ثقة: يوسف بن اهلل عبد -1
 .حافظ إمام: أنس بن مالك -2
تقانو جاللتو عمى متَّفق   حافظ فقيو: الزىري شياب ابن -3  .وا 
 .ثقة: جبير بن محمد -4
 .صحابي: مطِعم بن جبير -5
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 .منو أقوى ىو ما يعارضو لم إذ: شاذ غير وألنو -د
 .العمل من عمة فيو ليس وألنو -ىـ
 :ُحْكُموُ  -5

 األصوليين من بو يعتد   ومن الحديث، أىل بإجماع بو العمل وجوب: وحكمو
 .بو العمل ترك المسمم يسع ال. الشرع حجج من حجة فيو. والفقياء

 ":صحيح غير حديث ىذا" أو" صحيح حديث ىذا" :بقوليم المراد -6
 ال. فيو تحققت قد السابقة الخمسة الشروط أن" صحيح حديث ىذا: "بقوليم المراد -أ

 .الثقة عمى والنسيان الخطأ لجواز األمر، نفس في بصحتو مقطوع أنو
 الصحة شروط فيو تتحقق لم أنو" صحيح غير حديث ىذا: "بقوليم والمراد -ب

 ىو من إصابة لجواز األمر؛ نفس في كذب   أنو ال بعضيا، أو كميا السابقة الخمسة
 .الخطأ كثير

 مطمقا؟ األسانيد أصح أنو إسناد في يجزم ىل -7
 الصحة مراتب تفاوت ألن مطمقا؛ األسانيد أصح أنو إسناد في يجزم ال أنو المختار
 جميع في الدرجات أعمى تحقق ويندر الصحة، شروط من اإلسناد تمكن عمى مبني
 ومع. مطمقا األسانيد أصح بأنو إلسناد الحكم عن اإلمساك فاألولى الصحة، شروط
 رجح إمام كل أن والظاىر األسانيد، أصح في القول األئمة بعض عن نقل فقد ذلك
 :أصحيا أن: األقوال تمك فمن. عنده قوي ما
 .أبيو عن سالم عن الزىري، -أ

 .وأحمد راىويو، بن إسحاق عن ذلك روي
 .عمي عن عبيدة، عن سيرين، ابن -ب

 .والفالس المديني ابن عن ذلك روي
 .اهلل عبد عن عمقمة، عن إبراىيم، عن األعمش، -ج

 .معين ابن عن ذلك روي
 .عمي عن أبيو، عن الحسين، بن عمي عن الزىري، -د

 .شيبة أبي بن بكر أبي عن ذلك روي
 .البخاري عن ذلك روي .عمر ابن عن نافع، عن مالك، -ىـ
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 المجرد؟ الصحيح في مصنف أول ىو ما -8
 أصح وىما. مسمم صحيح ثم البخاري، صحيح المجرد الصحيح في مصنف أول

 .بالقبول كتابييما تمقي عمى األمة أجمعت وقد القرآن، بعد الكتب
 أشد البخاري أحاديث ألن وذلك فوائد؛ وأكثرىما أصحيما، والبخاري: أصح أييما -أ

 ليس ما الحكمية والنكت الفقيية، االستنباطات من فيو وألن رجاال، وأوثق اتصاال،
 .مسمم صحيح في
ال المجموع، باعتبار ىو إنما مسمم صحيح من أصح البخاري صحيح وكون ىذا  وا 
: وقيل. البخاري في األحاديث بعض من أقوى مسمم في األحاديث بعض يوجد فقد
 .األول القول ىو والصواب أصح، مسمم صحيح إن
 في الصحيح ومسمم البخاري يستوعب لم التزماه؟ أو الصحيح، استوعبا ىل -ب

 صح، ما إال الجامع كتابي في أدخمت ما: "البخاري قال فقد. التزماه وال صحيحييما،
 ".الطول لحال الصحاح من وتركت
 أجمعوا ما وضعت إنما ىينا، وضعتو صحيح عندي شيء كل ليس: "مسمم وقال
 "عميو
 الصحيح؟ من قميل أو كثير شيء فاتيما ىل -جـ
 .عميو ىذا وأنكر. القميل إال يفتيما لم: األخرم ابن الحافظ قال -1
 من تركت وما: "قال أنو البخاري عن نقل فقد كثير، شيء فاتيما أنو والصحيح -2

 غير حديث ألف ومائتي صحيح، حديث ألف مائة أحفظ: "وقال" أكثر الصحاح
 ".صحيح

 منيما؟ كل في األحاديث عدد كم -د
 بالمكررة، حديثا وسبعون وخمسة ومائتان آالف سبعة فيو ما جممة: البخاري -1

 .آالف أربعة المكررة وبحذف
 .آالف أربعة نحو المكررة وبحذف بالمكررة، ألفا عشر اثنا فيو ما جممة: مسمم -2
 ومسمما؟ البخاري فاتت التي الصحيحة األحاديث بقية نجد أين -ىـ

 حبان، ابن وصحيح خزيمة، ابن كصحيح المشيورة، المعتمدة الكتب في تجدىا
 .وغيرىا البييقي، وسنن الدارقطني، وسنن األربعة، والسنن الحاكم، ومستدرك
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 في إال صحتو، عمى التنصيص من بد ال بل الكتب، ىذه في الحديث وجود يكفي وال
 .خزيمة ابن كصحيح الصحيح، إخراج عمى االقتصار شرط من كتاب

 :حبان ابن وصحيح خزيمة، ابن وصحيح الحاكم، مستدرك عمى الكالم -9
 األحاديث فيو مؤلفو ذكر الحديث، كتب من ضخم كتاب ىو: الحاكم مستدرك -أ

 ذكر كما يخرجاىا، ولم أحدىما، شرط عمى أو الشيخين شرط عمى التي الصحيحة
ن عنده الصحيحة األحاديث  بأنيا عنيا معبرا منيما، واحد شرط عمى تكن لم وا 
 وىو عمييا، نبو لكنو تصح، لم التي األحاديث بعض ذكر وربما اإلسناد، صحيحة
 ولقد بحاليا، يميق بما أحاديثو عمى ويحكم يتتبع أن فينبغي التصحيح، في متساىل
 إلى بحاجة الكتاب يزال وال بحاليا، يميق بما أحاديثو أكثر عمى وحكم الذىبي تتبعو
 .وعناية تتبع
 وال األبواب، عمى مرتبا فميس مخترع، ترتيبو الكتاب ىذا: حبان ابن صحيح -ب

 ىذا كتابو من الحديث عن والكشف" واألنواع التقاسيم: "أسماه وليذا المسانيد، عمى
 عمى الحكم في متساىل ومصنفواألبواب، عمى المتأخرين بعض رتبو وقد جدا، عسر

 .الحاكم من تساىال أقل لكنو بالصحة، الحديث
 حتى تحريو، لشدة حبان؛ ابن صحيح من مرتبة أعمى ىو: خزيمة ابن صحيح -ج
 .اإلسناد في كالم ألدنى التصحيح في يتوقف إنو
 :الصحيحين عمى المستخرجات -11

 :المستخرج موضوع -أ
 من لنفسو بأسانيد أحاديثو فيخرج الحديث، كتب من كتاب إلى المصنف يأتي أن ىو
 .فوقو من أو شيخو، في معو فيجتمع الكتاب، صاحب طريق غير
 :الصحيحين عمى المستخرجات أشير -ب
 .البخاري عمى اإلسماعيمي، بكر ألبي المستخرج، -1
 .مسمم عمى اإلسفراييني، عوانة ألبي المستخرج، -2
 .منيما كل عمى األصبياني، نعيم ألبي المستخرج، -3
 األلفاظ؟ في الصحيحين موافقة فييا المستخرجات أصحاب التزم ىل -جـ
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 من وصمتيم التي األلفاظ يروون إنما ألنيم األلفاظ؛ في موافقتيما مصنفوىا يمتزم لم
 .األلفاظ بعض في قميل تفاوت فييا حصل فقد لذلك شيوخيم، طريق
 والبغوي، كالبييقي، المستقمة، تصانيفيم في القدامى المؤلفون أخرجو ما وكذلك

 المعنى في تفاوت بعضو في وقع فقد" مسمم رواه" أو" البخاري رواه: "قائمين وشبييما
 .أصمو رويا أنيما" ومسمم البخاري رواه: "قوليم من فمرادىم األلفاظ، وفي

 إلييما؟ ونعزوه حديثا منيا ننقل أن يجوز ىل -د
 المذكورة الكتب أو المستخرجات، من ينقل أن لشخص يجوز فال تقدم ما عمى بناء
 :أمرين بأحد إال مسمم أو البخاري رواه: ويقول حديثا آنفا
 .بروايتيما الحديث يقابل أن -1
 ".بمفظو أخرجاه: "المصنف أو المستخرج، صاحب يقول أو -2
 :الصحيحين عمى المستخرجات فوائد -ىـ

 تدريبو، في السيوطي ذكرىا العشرة، تقارب كثيرة فوائد الصحيحين عمى لممستخرجات
ليك  :أىميا وا 

 مثال البخاري طريق من حديثا روى لو المستخرج مصنف ألن: اإلسناد عمو -1
 .المستخرج في بو رواه الذي الطريق من أنزل لوقع
 بعض في وتتمات زائدة ألفاظ من يقع لما وذلك: الصحيح قدر في الزيادة -2

 .األحاديث
 .المعارضة عند الترجيح وفائدتيا: الطرق بكثرة القوة -3

 الشيخان؟ رواه مما بصحتو المحكوم ىو ما -11
 تمقت األمة وأن صح، ما إال صحيحييما في يدخال لم ومسمما البخاري أن بنا مر

 يا بالقبول األمة تمقتيا والتي بصحتيا، المحكوم األحاديث ىي فما. بالقبول كتابييما
 ترى؟

 من حذف ما وأما بصحتو، المحكوم فيو المتصل باإلسناد روياه ما أن: ىو والجواب
 تراجم في لكنو كثير، البخاري في وىو -المعمق ويسمى - أكثر أو راو   إسناده مبدأ

 فميس مسمم في أما البتة، األبواب صمب في منو شيء يوجد وال ومقدماتيا، األبواب
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 كما فحكمو آخر، موضع في يصمو لم التيمم، باب في واحد حديث إال ذلك من فيو
 :يمي
 :الجزم بصيغة منو كان فما -أ

 .إليو المضاف عن بصحتو ُحْكم   فيو وذكر، وأمر كقال
 حكم فيو فميس وُذِكَر، وُرِوَي، وُيحكى، وُيذكر، كُيرَوى،: جزم فيو يكن لم وما -ب

 الكتاب في إلدخالو واه ؛ حديث فيو فميس ذلك ومع إليو، المضاف عن بصحتو
 .بالصحيح المسمى

 


