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 :الصحيح مراتب -
 تمكن وعمى ذلك، عمى فبناء عندىم، األسانيد أصح ذكروا العمماء بعض أن بنا مر
 بالنسبة مراتب، ثالث الصحيح لمحديث إن: يقال أن يمكن الصحة شروط باقي
 :ىي المراتب وىذه إسناده، لرجال

 ابن عن نافع، عن كمالك، األسانيد أصح من بإسناد مرويا كان ما: مراتبو فأعمى -أ
 .عمر
 اإلسناد رجال من أدنى ىم رجال طريق من مرويا كان ما: رتبة ذلك ودون -ب

 .أنس عن ثابت، عن سممة، بن حماد كرواية األول،
 عمييم يصدق ما أدنى فييم تحققت من رواية من كان ما: رتبة ذلك ودون -ج

 .ىريرة أبي عن أبيو، عن صالح، أبي بن سييل كرواية الثقة، وصف
 لمكتب بالنسبة مراتب سبع إلى الصحيح الحديث تقسيم التفاصيل بيذه ويمتحق
 :ىي المراتب وىذه الحديث، ذلك فييا المروي

 ".المراتب أعمى وىو" ومسمم البخاري عميو اتفق ما -1
 .البخاري بو انفرد ما ثم -2
 .مسمم بو انفرد ما ثم -3
 .يخرجاه ولم شرطيما عمى كان ما ثم -4
 .ُيَخرِّْجو ولم البخاري، شرط عمى كان ما ثم -5
 .ُيَخرِّْجو ولم مسمم، شرط عمى كان ما ثم -6

 يكون أن بمعنى عزيزا، يكون أن الصحيح الحديث في يشترط ال أنو: الصحيح القول
 غريبة، وىي صحيحة أحاديث وغيرىما الصحيحين في يوجد ألنو إسنادان؛ لو

 ىذا وقوليم والحاكم، المعتزلي، الجبائي عمي كأبي ذلك؛ العمماء بعض واشترط
 .األمة عميو اتفقت ما خالف

 عمى يكن لم مما حبان وابن خزيمة، كابن األئمة، من غيرىما عند صح ما ثم -7
 .منيما واحد شرط عمى أو شرطيما،

 :الشيخين شرط -31
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 في عمييا المتفق الشرط عمى زيادةً  عيناه أو شرطاه شرط   عن الشيخان يفصح لم
 ظنو ما ألساليبيما واالستقراء التتبع من ليم ظير العمماء من الباحثين لكن الصحيح،

 .منيما واحد شرط أو شرطيما، أنو منيم كل
 الحديث يكون أن: أحدىما أو الشيخين بشرط المراد أن: ذلك في قيل ما وأحسن
 الشيخان التزميا التي الكيفية مراعاة مع أحدىما، أو الكتابين، رجال طريق من مرويا
 .عنيم الرواية في
 ":عميو متفق: "قوليم معنى -31
 اتفاق أي الشيخين، اتفاق فمرادىم" عميو متفق: "حديث عن الحديث عمماء قال إذا

 األمة اتفاق لكن": قال الصالح ابن أن إال. األمة اتفاق ال صحتو، عمى الشيخين
 ".بالقبول عميو اتفقا ما تمقي عمى األمة التفاق معو؛ وحاصل ذلك من الزم عميو
 عزيزا؟ يكون أن الصحيح في يشترط ىل -31
 يكون أن بمعنى عزيزا، يكون أن الصحيح الحديث في يشترط ال أنو: الصحيح القول
 غريبة، وىي صحيحة أحاديث وغيرىما الصحيحين في يوجد ألنو إسنادان؛ لو

 ىذا وقوليم والحاكم، المعتزلي، الجبائي عمي كأبي ذلك؛ العمماء بعض واشترط
 .األمة عميو اتفقت ما خالف

 :الحسن -2
 :تعريفو -3
 .الجمال بمعنى" الحسن" من مشبية، صفة ىو: لغةً  -أ
 بين متوسط ألنو نظرا الحسن؛ تعريف في العمماء أقوال اختمفت: اصطالًحا -ب

 التعريفات، تمك بعض وسأذكر. قسميو أحد عرف بعضيم وألن والضعيف، الصحيح
 .غيره من أوفق أراه ما أختار ثم
 أكثر مدار وعميو رجالو، واشتير مخرجو، عرف ما ىو: "الخطابي تعريف -1

 ".الفقياء عامة ويستعممو العمماء، أكثر يقبمو الذي وىو الحديث،
 وال بالكذب، يتيم من إسناده في يكون ال يروى، حديث كل: "الترمذي تعريف -2

 ".حسن حديث عندنا فيو ذلك، نحو وجو غير من ويروى شاذا، الحديث يكون
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 السند، متصل الضبط، تام عدل بنقل اآلحاد وخبر" :قال: حجر ابن تعريف -3
 ."لذاتو فالحسن الضبط، خف فإن لذاتو، ىو الصحيح شاذ، وال معمل، غير
 ضبطو، قل أي راويو، ضبط خف إذا الصحيح ىو حجر ابن عند الحسن فكان: قمت
  الحسن. بو عرف ما خير وىو
  كثيرة. انتقادات فعميو الخطابي تعريف أما
 أن تعريفو في واألصل لغيره، الحسن وىو الحسن، قسمي أحد عرف فقد الترمذي وأما

 الحسن؛ مرتبة إلى ارتقى األصل، في ضعيف لغيره الحسن ألن لذاتو؛ الحسن يعرف
 .طرقو بتعدد النجباره

 بما حجر ابن بو عرفو ما عمى بناء الحسن يعرف أن ويمكن: المختار تعريفو -1
 من منتياه، إلى مثمو عن ضبطو، خف الذي العدل بنقل سنده اتصل ما ىو: "يمي
 ".عمة وال شذوذ غير

 :ُحْكُموُ  -2
ن بو، االحتجاج في كالصحيح ىو  جميع بو احتج ولذلك القوة، في دونو كان وا 

 من شذ من إال واألصوليين، المحدثين معظم بو االحتجاج وعمى بو، وعمموا الفقياء،
 حبان، وابن كالحاكم، الصحيح، نوع في المتساىمين بعض أدرجو وقد. المتشددين

 .أوال المبين الصحيح دون بأنو قوليم مع خزيمة، وابن
 :مثالو -1
 أبي عن الضبعي، سميمان بن جعفر حدثنا قتيبة، حدثنا: "قال الترمذي أخرجو ما

 بحضرة أبي سمعت: قال األشعري موسى أبي بن بكر أبي عن الجوني، عمران
 ظالل تحت الجنة أبواب إن: "وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال: يقول العدو

 .2الحديث... "  السيوف
 ".غريب حسن حديث ىذا: "الترمذي عنو قال الحديث فيذا
 سميمان بن جعفر إال ثقات األربعة إسناده رجال ألن حسنا؛ الحديث ىذا وكان: قمت

 مرتبة إلى الصحيح مرتبة عن الحديث نزل لذلك ،الحديث حسن فإنو الضبعي
 .الحسن

 :مراتبو -1
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 لمحسن فإن كذلك بعض، عن الصحيح بعض بيا يتفاوت مراتب لمصحيح أن كما
 :فقال مرتبتين، الذىبي جعميا وقد. مراتب

 بن بيز كحديث وتحسينو، رواتو حديث تصحيح في اختمف ما مراتبو فأعمى -أ
 عن إسحاق، وابن جده، عن أبيو، عن شعيب، بن وعمرو جده، عن أبيو، عن حكيم،

 .الصحيح مراتب أدنى من وىو صحيح، إنو: قيل مما ذلك التيمي،وأمثال
 بن الحارث كحديث: وتضعيفو رواِتو حديثِ  تحسين في اختمف ما ذلك بعد ثم -ب
 .ونحوىم أرطاة، بن وحجاج ضمرة، بن وعاصم اهلل، عبد
 ":اإلسناد حسن" أو" اإلسناد صحيح حديث: "قوليم مرتبة -1
 ".صحيح حديث ىذا: "قوليم دون" اإلسناد صحيح حديث ىذا: "المحدثين قول -أ
 ألنو ؛"حسن حديث ىذا: "قوليم دون" اإلسناد حسن حديث ىذا: "قوليم وكذلك -ب
 . عمة أو لشذوذ المتن؛ دون اإلسناد يحسن أو يصمح قد

 الصحة شروط بتوفر لنا تكفل قد" صحيح حديث ىذا: "قال إذا المحدِّث فكأن
  الحديث. ىذا في الخمسة

 شروط من ثالثة شروط بتوفر لنا تكفل فقد" اإلسناد صحيح حديث ىذا: "قال إذا أما
 العمة ونفي الشذوذ، نفي أما وضبطيم، الرواة وعدالة اإلسناد، اتصال: وىي الصحة،
 .منيما يتثبت لم ألنو بيما؛ يتكفل فمم عنو،
 لو يذكر ولم" اإلسناد صحيح حديث ىذا: "قولو عمى معتمد حافظ اقتصر لو لكن
 .الشذوذ وعدم العمة، عدم األصل ألن المتن؛ صحة فالظاىر عمة،

 "صحيح حسن حديث: "وغيره الترمذي قول معنى -6
 يجمع فكيف الصحيح، درجة عن يتقاصر الحسن ألن مشكل؛ العبارة ىذه ظاىر إن

 العبارة ىذه من الترمذي مقصود عن العمماء أجاب ولقد مرتبتيما؟ تفاوت مع بينيما
 ما وممخصو. السيوطي وارتضاه حجر، ابن الحافظ قالو ما أحسنيا متعددة، بأجوبة
 :يمي
 صحيح إسناد، باعتبار حسن أنو": فالمعنى فأكثر، إسنادان لمحديث كان إن -أ

 ".آخر إسناد باعتبار
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ن -ب  عند صحيح المحدثين، من قوم عند حسن أنو" فالمعنى واحد، إسناد لو كان وا 
 ".آخرين قوم
 يترجح لم أو الحديث، ىذا عمى الحكم في العمماء بين الخالف إلى يشير القائل فكأن
 .بأحدىما الحكم لديو
 :المصابيح أحاديث البغوي تقسيم -7

 يرمز أنو وىو لو، خاص اصطالح عمى" المصابيح: "كتابو في البغوي اإلمام درج
لى" صحيح: "بقولو أحدىما أو الصحيحين في التي األحاديث إلى  في التي الحديث وا 

 االصطالح مع يستقيم ال اصطالح وىو". حسن" بقولو األربعة السنن
 والمنكر، والضعيف والحسن الصحيح األربعة السنن في ألن المحدثين؛ لدى العام
" المصابيح" كتاب في القارئ عمى فينبغي ذلك، عمى والنووي الصالح، ابن نبو لذلك
 عن قولو عند الكتاب ىذا في الخاص البغوي اصطالح عن عمم عمى يكون أن

 ".حسن" أو" صحيح: "األحاديث
 :الحسن مظنَّات من التي الكتب -8
 في المجرد الصحيح أفردوا كما المجرد، الحسن بالحديث خاصة كتبا العمماء يفرد لم

 تمك أشير فمن الحسن، الحديث وجود فييا يكثر كتبا ىناك لكن مستقمة، كتب
 :الكتب

 الحسن، معرفة في أصل فيو" الترمذي سنن" بـ المشيور: الترمذي جامع -أ
 .ذكره من وأكثر الكتاب، ىذا في شيره الذي ىو والترمذي

 طالب فعمى ونحوه،" صحيح حسن: "قولو في تختمف نسخو أن إلى التنبو ينبغي لكن
 .معتمدة بأصول والمقابمة المحققة النسخة باختيار العناية الحديث

 فيو يذكر أنو: مكة أىل إلى رسالتو في داود أبو ذكر فقد: داود أبي سنن -ب
 فيو شيئا فيو يذكر لم وما بيَّنو، شديد وىن فيو كان وما ويقاربو، يشبيو وما الصحيح
 .صالح
 األئمة من أحد يصححو ولم ضعفو، ىو يبين لم حديثا فيو وجدنا إذا ذلك، عمى فبناء

 .داود أبي عند حسن فيو المعتمدين،
 .الكتاب ىذا في منو كثير عمى الدارقطني نص فقد: الدارقطني سنن -ج
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 لغيره الصحيح -1
 :تعريفو -1
 لغيره؛ صحيحا وسمي. 1منو أقوى أو مثمو آخر طريق من روي إذا لذاتو الحسن ىو
نما األول، السند ذات من تأت لم الصحة ألن  ويمكن. لو غيره انضمام من جاءت وا 

 :التالي الشكل عمى رياضية بمعادلة ذلك تصوير
 لغيره صحيح= لذاتو حسن+  لذاتو حسن

 :مرتبتو -2
 .لذاتو الصحيح ودون لذاتو، الحسن من مرتبة أعمى ىو
 :مثالو -3

 اهلل صمى اهلل رسول أن ىريرة، أبي عن سممة، أبي عن عمرو، بن محمد حديث
 .2" صالة كل عند بالسواك ألمرتيم أمتي عمى أشق أن لوال: "قال وسمم عميو
 والصيانة، بالصدق المشيورين من عمقمة بن عمرو بن فمحمد: "الصالح ابن قال
 ووثقو حفظو، سوء جية من بعضيم ضعفو حتى اإلتقان، أىل من يكن لم لكنو

 وجاللتو، لصدقو بعضيم
 بذلك زال ُأَخرَ  أوجو من روي كونو ذلك إلى انضم فمما حسن، الجية ىذه من فحديثو

 ىذا فصح اليسير، النقص ذلك بو وانجبر حفظو، سوء جية من عميو نخشاه كنا ما
 .الصحيح بدرجة والتحق اإلسناد،
 :لغيره الحسن

 :تعريفو -1
 .كذبو أو الراوي فسق ضعفو سبب يكن ولم طرقو، تعددت إذا الضعيف ىو

 :ىما بأمرين، لغيره الحسن درجة إلى يرتقي الضعيف أن التعريف ىذا من يستفاد
 .منو أقوى أو مثمو اآلخر الطريق يكون أن عمى فأكثر، آخر طريق من يروى أن -أ
ما راويو، حفظ سوء إما الحديث ضعف سبب يكون أن -ب  أو سنده، في انقطاعا وا 

 .رجالو في جيالة
 :بذلك تسميتو سبب -2
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نما األول، السند ذات من يأت لم الحسن أن بذلك تسميتو وسبب  انضمام من أتى وا 
 .لو غيره

 رياضية بمعادلة" لغيره الحسن" مرتبة إلى الضعيف الحديث ارتقاء تصوير ويمكن
 :التالي النحو عمى

 لغيره حسن= ضعيف+  ضعيف
 :مرتبتو -3

 .لذاتو الحسن من مرتبة أدنى لغيره الحسن
 .لذاتو الحسن قدم لغيره الحسن مع لذاتو الحسن تعارض لو أنو ذلك عمى وينبني

 :ُحْكمو -4
 .بو يحتج الذي المقبول من ىو
 :مثالو -5
 بن اهلل عبد عن اهلل، عبيد بن عاصم عن شعبة، طريق من وحسنو، الترمذي رواه ما"

 رسول فقال نعمين، عمى تزوجت فزارة بني من امرأة أن أبيو، عن ربيعة، بن عامر
: قال نعم،: قالت"  بنعمين؟ ومالك نفسك من أرضيت: "وسمم عميو اهلل صمى اهلل

 وأبي سعد، بن وسيل ىريرة، وأبي عمر، عن الباب وفي: "الترمذي قال".فأجاز
 .األسممي حدرد وأبي وجابر، وعائشة، وأنس، سعيد،
 من لمجيئو الحديث ىذا الترمذي لو حسن وقد حفظو، لسوء ضعيف فعاصم: قمت
 .وجو غير


