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مقدمة ابن الصالح،  الكتاب المقرر : تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان ، الكتب المساعدة )

تحرير علوم الحديث  لعبدهللا بن يوسف   نزهة النظر، مناهج المحدثين للدكتور سعد عبدهللا، 

 الجديع( .

   ( المقبول الحديث ) القوة والضعفأقسام الخبرمن حيث  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  

 وصحبه أجمعين وبعد  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

،  قسميهو  الحديث الغريب اعزائي الطلبة بعد الحديث في المحاضرة السابقة عن 

ن حيث القبول والرد واقسامه م خبر اآلحادالسنتطرق في هذه المحاضرة المباركة عن 

   )اي من حيث القوة والضعف(

المقبول الخبر: األول المطلب   

مقصدان وفيه  

المقبول أقسام: األول المقصد -  

به معمول وغير  به، معمول  إلى المقبول تقسيم: الثاني المقصد -  

المقبول أقسام: "األول المقصد " 

  صحيح: هما رئيسين،  قسمين إلى -مراتبه تفاوت  إلى بالنسبة- المقبول الخبر ينقسم

 المقبول أقسام فتئول ولغيره، لذاته: هما  فرعيين، قسمين إلى ينقسم منها وكل. وحسن

هي ،أقسام أربعة إلى  النهاية في  



حسن لغيره  -4حسن لذاته    -3صحيح لغيره    -2    لذاته صحيح - 1   

تفصيال األقسام هذه في البحث  وإليك  . 

 الصحيح : 

 تعريفه

 وسائر الحديث، في مجازو األجسام، في حقيقة  وهو. السقيم ضد: الصحيح: لغة -أ

.  المعاني  

 

 من  منتهاه، إلى  العدل الضابط عن الضابط، العدل بنقل سنده اتصل ما: اصطالحا -ب 

.  علة وال شذوذ، غير  

التعريف  شرح  

وهي  صحيحا،  الحديث  يكون حتى توافرها يجب  شروط على السابق التعريف اشتمل

 كما بينها العلماء في مصنفاتهم نذكرها هنا :

  أول من فوقه، عمن مباشرة أخذه قد رواته من راو   كل أن ومعناه : السند اتصال -أ

.  منتهاه إلى السند  

 غير  عاقال، بالغا،  مسلما، بكونه اتصف رواته من راو   كل أن  أي: الرواة عدالة -ب 

ومنها الكذب ( ) المروءة رومخم وغير فاسق،  

 وإما صدر، ضبط إما  الضبط؛ تام  كان رواته من راو   كل أن  أي: الرواة ضبط -ج

) اي ينقل الحديث كما سمعه من غير زيادة أو نقصان   كتاب  ضبط  

 منه أوثق  هو لمن  الثقة مخالفة هو: والشذوذ. شاذا الحديث  يكون أال أي: الشذوذ عدم -د

 وبعبارة أخرى )مخالفة الراوي لمن أولى منه( 

والعلة معلوال،  الحديث  يكون أال أي: العلة عدم -هـ  

منه السالمة الظاهر أن مع الحديث،  صحة في يقدح خفي، غامض سبب   



من خالل ما تقدم بيانه نخلص الى نتيجة وهي انه يجب توفر الشروط الخمسة في 

كي نطلق عليه تسمية الحديث الصحيح ، وإذا اختل شرط واحد من هذه  ؛الحديث 

. صحيح حينئذ  الحديث  يسمى فالالشروط الخمسة   

 مثاله 

 مالك،  اأخبرن: قال يوسف، بن هللا عبد حدثنا: "قال صحيحه، في البخاري أخرجه ما

 صلى  هللا رسول سمعت : قال أبيه، عن  مطعم، بن جبير بن محمد عن شهاب، ابن عن

" بالطور المغرب  في قرأ وسلم عليه هللا  

ألن صحيح؛ الحديث فهذا  

  وابن مالك،  عنعنة وأما.  شيخه من سمعه رواته من راو   كل  إن إذ: متصل سنده -أ

مدلسين غير ألنهم االتصال؛  على فمحمولة جبير، وابن شهاب،  

، 765  حديث  ،247/ 2 المغرب، في الجهر باب  األذان، كتاب  البخاري،  1  

والتعديل الجرح علماء  عند أوصافهم وهذه: ضابطون عدول رواته وألن -جـ ب، . 

متقن  ثقة: يوسف بن هللا عبد .1 

حافظ إمام: أنس بن مالك  .2 

وإتقانه جاللته  على متَّفق   حافظ فقيه: الزهري شهاب  ابن .3 

ثقة: جبير بن محمد .4 

صحابي: مطِعم بن جبير .5 

منه  أقوى هو ما يعارضه لم إذ: شاذ غير وألنه -د  

العلل  من  علة فيه ليس وألنه -هـ  

) اي حكم العمل بالحديث الصحيح ( ُحْكُمهُ   

. والفقهاء  األصوليين من به  يعتد   ومن  الحديث، أهل بإجماع به العمل وجوب : وحكمه

به  العمل ترك  المسلم يسع  ال. الشرع حجج من حجة فهو  



صحيح غير حديث  هذا" أو" صحيح حديث  هذا: "بقولهم المراد " 

  أنه ال.  فيه تحققت  قد السابقة  الخمسة الشروط أن" صحيح حديث   هذا: "بقولهم المراد -أ

الثقة  على والنسيان الخطأ  لجواز األمر، نفس في بصحته مقطوع  

 الخمسة الصحة شروط فيه تتحقق  لم أنه" صحيح غير حديث  هذا: "بقولهم والمراد -ب 

   بعضها، أو  كلها السابقة

مطلقا؟  األسانيد أصح أنه  إسناد في يجزم هل   

 مبني الصحة مراتب  تفاوت  ألن مطلقا؛ األسانيد أصح أنه إسناد في يجزم ال  أنه المختار

 شروط جميع في  الدرجات  أعلى تحقق ويندر الصحة، شروط من اإلسناد تمكن على

 نقل فقد ذلك  ومع.  مطلقا األسانيد أصح بأنه إلسناد الحكم عن اإلمساك  فاألولى الصحة،

. عنده قوي ما رجح إمام كل أن والظاهر األسانيد، أصح في  القول األئمة بعض عن  

المجرد؟  الصحيح في مصنف أول  هو  ما  

لالمام أبي عبدهللا محمد بن اسماعيل   البخاري صحيح المجرد الصحيح في مصنف أول

  أمور من المختصر الصحيح المسند  الجامع )واسم الكتاب  ،هـ( 256البخاري )ت 

أبي  لالمام مسلم صحيحمن بعده  ثم (وأيامه وسننه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول 

التي صنفها  الكتب  أصح وهما. هـ(261الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت 

   . بالقبول  كتابيهما تلقي على األمة أجمعت  وقد ،في الحديث  العلماء

 البخاري  أحاديث  ألن وذلك  فوائد؛ وأكثرهما أصحهما، البخاريصحيح و :أصح أيهما -

والرواة الذين تكلم فيهم من قبل العلماء عند االمام البخاري  رجاال، وأوثق اتصاال، أشد

 ليس ما الحكمية والنكت  الفقهية، االستنباطات  من  فيه وألن اقل مما عند االمام مسلم ،

. مسلم  صحيح في  

، بعد ذكر الفوائد المتحصلة من صحيح االمام شرط البخاري ومسلم في صحيحهما 

 إخراجه في اشترط إذ ،الخذ الحديث من الراوي  البخاري نبين هنا شرطه في صحيحه

 سماعه هعند وثبت  شيخه عاصر قد الراوي يكون أن: هذا كتابه  في الحديث 

 اكتفى بل ،)ثبوت اللقاء(الثاني الشرط مسلم االمام يشترط ولم )المعاصرة واللقاء(منه،

 على البخاري صحيح ترجيح في النزاع لك  ينفصل ههنا ومن .المعاصرة بمجرد



  وطائفة  الحاكم، شيخ النيسابوري علي ألبي خالفا   الجمهور، قول هو كما مسلم، صحيح

.  البخاري صحيح على مسلم صحيح يفضلون كانوا اذ  المغرب  علماء من  

  فقد وإال المجموع، باعتبار هو إنما مسلم  صحيح من أصح البخاري صحيح  وكون هذا

. البخاري صحيح في  األحاديث  بعض من  أقوى مسلم صحيح  في األحاديث   بعض يوجد

. األول  القول  هو والصواب  أصح، مسلم صحيح  إن: وقيل  

  في الصحيح ومسلم البخاري يستوعب لم التزماه؟  أو  الصحيح،  استوعبا هل -

  ما إال الجامع كتابي في أدخلت ما: "البخاري  االمام قال فقد. التزماه  وال صحيحيهما، 

 األحاديث  من كثير رواية ترك  أنه والمعنى "الطول  لحال الصحاح من وتركت  صح،

.  طوله من  الناس يملف  الكتاب، يطول  أن خشية كتابه في الصحيحة  

  أجمعوا ما وضعت  إنما ههنا، وضعته صحيح  عندي شيء كل ليس: "مسلم  االمام وقال

"عليه  

عليها   المجمع الصحيح شرائط فيها عنده  وجد ما أي  

الصحيح؟   من قليل  أو   كثير شيء فاتهما هل  -  

عليه هذا وأنكر. القليل إال  يفتهما لم:  األخرم ابن الحافظ قال  

  من تركت  وما: "قال  أنه البخاري عن نقل فقد كثير، شيء فاتهما أنه والصحيح

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

 

منهما؟ كل  في األحاديث عدد كم -  

 بالمكررة، حديثا وسبعون  وخمسة ومائتان آالف سبعة  فيه ما  جملة: البخاريصحيح 

  ألفين  بلغت  حجر  بن  الحافظ يذكر كما، وفي رواية أخرى  آالف أربعة المكررة وبحذف

.  فقط وحديثين وستمائة  

 أربعة نحو  المكررة وبحذف بالمكررة، ألفا عشر اثنا فيه  ما جملة: مسلمصحيح 

    آالف

ومسلما؟  البخاري فاتت التي الصحيحة األحاديث بقية نجد أين -هـ  



  حبان، ابن  وصحيح خزيمة، ابن كصحيح المشهورة، المعتمدة الكتب  في تجدها

وغيرها البيهقي، وسنن الدارقطني، وسنن األربعة، والسنن الحاكم، ومستدرك  . 

من بد  ال بل الكتب، هذه في الحديث وجود يكفي وال  

  الصحيح، إخراج  على االقتصار شرط من كتاب  في إال صحته، على التنصيص

خزيمة ابن  كصحيح  

 

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين . 

 


