
 أقسام احلديث من حيث القبىل والرد
ينقسم الحديث من حيث القبول والرد أو بمعنى آخر من حيث الصحة والحسن والضعف 

 والضعيف. والحسن الصحيح إلى أقسام ثالثة:
 

 احلديث الصحيح:
تعريفو: ىو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتياه 

 وال معمال. وال يكون شاذا
نما قمنا: إلى منتياه ليشمل الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي   -صمى اهلل عميو وسمم-وا 

والمروي عن الصحابي وىو الموقوف والمروي عن التابعين وىو المقطوع ومن ىذا 
 التعريف تبين لنا أن شروط الصحيح خمسة:

 .اتصال السند 
 .عدالة الرواة 
 .الضبط 
 .عدم الشذوذ 
  العمة.عدم 

 كون عمى بينة من التعريف.نولنأخذ في شرح ىذه الشروط ل
معنى اتصال السند: أن يكون كل راو سمع ما رواه من الذي فوقو مباشرة بحيث ال  .1

 يكون ىنا راو محذوف
 "العدالة": .2

 عمى مالزمة التقوى والمروءة.المرء العدالة: ممكة تحمل 
المنييات من كفر أو فسق أو بدعة وذلك بأن ال والتقوى: ىي امتثال المأمورات واجتناب 

 ر عمى صغيرة.صيفعل كبيرة وال ي
والمروءة: ىي آداب نفسانية تحمل مراعاتيا اإلنسان عمى التحمي بمحاسن األخالق 

 وجميل العادات, والذي يخل بالمروءة قسمان:
 .الصغائر الدالة عمى الخسة كسرقة لقمة أو شيء حقير مثال - أ
تورث االحتقار وتذىب الكرامة كالبول في الطريق, وفرط المزاح الخارج المباحات التي  - ب

عن حد األدب واالعتدال إلى غير ذلك من األمور التي يكون المرجع فييا إلى العادة 
والعرف, وىما يختمفان باختالف األزمان والبيئات فقد يكون الشيء مخال بالمروءة في 

 بيئة أخرى.عصر أو بيئة وال يكون مخال في عصر أو 



 "الضبط": -3
 وىو قسمان:

 ضبط صدر. - أ
 ضبط كتاب. - ب

فاألول: ىو أن يحفظ ما سمعو من شيخو بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء من حين 
 سماعو إلى حين أدائو وروايتو.

إليو تغيير ما من حين سماعو  قوالثاني: ىو محافظتو عمى كتابو, وصيانتو عن أن يتطر
منو ويروي, وال يعيره إال لمن يثق فيو ويتأكد من أنو ال يغير  فيو وتصحيحو إلى أن يؤدي

فيو والمراد بالضبط: الضبط التام منو فال تقبل رواية سيئ الحفظ وال المغفل الذي يكثر 
 غمطو كأن يرفع الموقوف, ويصل المرسل, ويصحف الرواة فإنو حديثو ال يكون صحيحا.

 "عدم الشذوذ": -4
 نواعاأل الثقة من ىو أوثق منو وسيأتي تحقيق القول فيو في "الشاذ: ىو ما خالف فيو 

 الضعيف".ب خاصةال
 عدم العمة: -5

 العمة: ىي األمر القادح في الحديث سواء أكانت ىذه العمة جمية ظاىرة او خفية غامضة
 فالحديث الذي اجتمعت فيو ىذه الشروط التي وضحناىا ىو الحديث الصحيح.

 قسام احلديث الصحيح:أ
 ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين:

 الصحيح أعالىا. صحيح لذاتو: وىو ما اشتمل من الصفات المذكورة في تعريف -1
صحيح لغيره: وىو ما قصر عن الدرجة العميا في بعض الشروط كالضبط لكن انجبر ذلك  -2

لغيره القصور بتعدد الطرق فإن لم ينجبر بتعدد الطرف فيو الحديث الحسن لذاتو, فالصحيح 
 أصمو حسن لذاتو ثم ارتقى بتعدد الطرق إلى الصحيح لغيره.

 فىائد مهمة تتعلق بالصحيح":
 الفائدة األولى:

يتفاوت الصحيح في القوة بحسب تفاوتو في األوصاف المقتضية لمتصحيح فما يكون في 
ن الدرجة العميا من العدالة, والضبط, وسائر الصفات المعتبرة في التصحيح يكون أصح مم

دونو, وعبارات أئمة الجرح والتعديل تنم عن تفاوت الرواة في الصفات أال تراىم يقولون في 
الراوي: "ثقة" فإذا أرادوا درجة أعمى قالوا: "ثقة ثقة", فإذا أرادوا درجة أعمى قالوا: "أوثق 

 الناس".



 يأتي: وألجل تفاوت الصحيح بتفاوت أوصاف رواتو رتب أئمة الحديث األحاديث الصحاح كما
 صحيح اتفق عميو اإلمام البخاري ومسمم في صحيحييما. -1
 صحيح انفرد بو اإلمام البخاري في صحيحو. -2
 صحيح انفرد بروايتو اإلمام مسمم في صحيحو. -3
 صحيح عمى شرطيما ولم يخرجاه في صحيحييما. -4
 صحيح عمى شرط البخاري ولم يخرجو في صحيحو. -5
 يخرجو في صحيحو. صحيح عمى شرط مسمم ولم -6
, وذلك 1صحيح خرجو غيرىما في كتابو وليس عمى شرطيما وال عمى شرط واحد منيما -7

مثل األحاديث التي خرجيا اإلمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن األربعة وحكموا عمييا 
 بالصحة واألحاديث التي خرجيا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحييما, والحاكم في مستدركو.

 ئدة الثانية:الفا
 ىل يحكم إلسناد بأنو أصح األسانيد؟

وألجل تفاوت درجات الرواة بحسب تفاوتيم في األوصاف المقتضية لمتصحيح ذىب بعض 
ليك  األئمة إلى الحكم عمى إسناد بعينو بأنو أصح األسانيد, وقد اختمفت عباراتيم في ىذا, وا 

 بعضيا:
سحاق بن راىويو: أصح ا -1 ألسانيد الزىري عن سالم بن عبد اهلل بن عمر قال اإلمام أحمد وا 

 عن أبيو.
: أصحيا محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو 1وقال عمي بن المديني والفالس -2

 السمماني عن عمي.
وقال البخاري: أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وىو ما يعرف عند المحدثين  -3

 بالسمسمة الذىبية.
من روى عن مالك, زاد بعضيم في ىذه السمسمة الشافعي عن مالك ولما كان الشافعي أجل 
 عن نافع عن ابن عمر.

ولما كان اإلمام أحمد بن حنبل أجل من روى عن الشافعي زاد بعضيم: أحمد عن الشافعي عن 
 مالك عن نافع عن ابن عمر.

وذلك ألن والتحقيق أنو ال يطمق عمى إسناد بأنو أصح األسانيد مطمقا, وىذا ىو المختار, 
 تفاوت مراتب الصحة متوقف عمى تمكن اإلسناد



من شروط الصحة ويعزُّ وجود أعمى درجات القبول في كل فرد من رجال السند المحكوم لو 
باألصحية بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره؛ ألن ىذا يقتضي االستقراء التام لجميع 

 .1أحوال الرواة, ويبعد وجود سند ىكذا
 واألولى أن يقيد ذلك بالصحابي أو بالبمد, فيقال مثال:

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن  -رضي اهلل عنو-أصح أسانيد أبي بكر 
 أبي بكر.

 وأصح أسانيد عمر: الزىري عن سالم عن أبيو عن أبيو عمر.
 وأصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر.

 سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل. وأصح أسانيد المكيين:
 وأصح أسانيد المدنيين: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي ىريرة.

وأصح أسانيد المصريين: الميث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن 
 عامر, وىكذا

 "أول من ألف في الصحيح المجرد":
من ألف في الصحيح المجرد عن غيره اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري وأول 

 ىـ.256ىـ, والمتوفى سنة 194المولود سنة 
وتاله في ىذا العمل تمميذه وصاحبو اإلمام أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري المولود 

 ئمة الحديث.ىـ, ثم ترسم طريقتيما كثيرون من أ261ىـ, والمتوفى سنة 205سنة 
 


