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 تقسيم الحديث باعتبار قبوله أو رده: األخيرة المحاضرة

ينقسم باعتبار القوة والضعف إلى خبر اآلحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، 
 المقبول والمردود: قسمين، وهما

 وهو ضد الرد والرفض" القبول"هو اسم مفعول من : تعريف المقبول لغة

أن ناقله قد ضبطه  -ببحث أحوال سنده ومتنه –الذي ترجح : عرف المقبول اصالحا بأنه
 . وأداه كما تحمله، ولم يغيره عمدا وال توهما

ح ِصدُق  :ول اصطالحاتعريف المقب  به المخبروهو ما ترجَّ

 وجوب االحتجاج والعمل به :حكمه

 :أقسام المقبول

صحيح وحسن، وكل : ينقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما
لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام : منهما ينقسم إلى قسمين هما

 :وهي

 صحيح لذاته -1
 حسن لذاته -9
 صحيح لغيره -3
 حسن لغيره -4

 أما نور الدين عتر فاعتبرها من أنواع الحديث المقبول

اما، أو يكون خفيفا، وهو ناقله تُط إن الخبر المستوفي شروط القبول إما أن يكون َضب   -
 .الصحيح، والحسن: بهذا االعتبار ينقسم إلى قسمين

 



 الصحيح: أوال

الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في األجسام، مجاز في الحديث وسائر  :تعريفه لغة
 .المعاني

 وهو خالف المنكسر والفاسد فهو السليم من االنكسار والعيوب

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ  :تعريفه اصطالحا
 .وال علة

 :شرح التعريف

أن كل راو من رواية قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند  ومعناه :اتصال السند -1
 .إلى منتهاه

حدثني، : الرواة مثلألفاظ التحمل واألداء التي يستعملها  ويدل على هذا األخذ المباشر
عن فالن أن فالن : ي، أنبأنا، سمعت، سمعنا، مباشرة من الشيخ، وأما ألفاظاحدثنا، أخبرن

للسماع وإنما تحتمل  فهذه ليست صريحة في األخذ والسماع مباشرةقال، قال فالن وأمثالها، 
ولغير السماع، لذلك إذا استعملها ثقة غير مدلس فتحمل على األخذ المباشر، وأما إذا 

 .بالتدليس فتجري عليه أحكام الحديث المدلس استعملها الثقة المعروف

بالغا عاقال غير فاسق وغير لما أن كل راو من رواته تصف بكونه مسأي : عدالة الرواة-9
 .روم المروءةمخ

أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر، أو ضبط  :ضبط الرواة-3
 .كتاب

 .والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهأي أن ال يكون الحديث شاذا، : عدم الشذوذ-4

في صحة  خفي يقدحمعلوال، والعلة سبب غامض أي أن ال يكون الحديث  :عدم العلة-5
 .الحديث مع أن الظاهر السالمة منه



ن شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها يتبين م :شروط الحديث الصحيح
 :حتى يكون الحديث صحيحا خمسة وهي

فيخرج بهذا الشرط كل ما ليس بمتصل كالمعلق والمرسل، والمعضل، : اتصال السند -1
أنه سقط من سنده  الخفي ألنه إذا لم يكن متصل فمعناهوالمنقطع، والمدلس، والمرسل 

ضعيفا، فال يكون الحديث صحيحا  أو أكثر، ومحتمل أن يكون ذلك الساقطواحد 
 .كلها من المردود.... لمعلق والمرسل والمعضلكا

المراد بالعدل من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما امر به واجتناب ما  :عدالة الرواة -9
 لم الدين أو المروءة، فمن كانت هذه حاله فهو عدلنهي عنه مما يك

 .وعرفه النووي بأن يكون مسلما، بالغا، عاقال سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة

احترز كما في سنده راو فاسق أو غير معروف العدالة  "بنقل العدل"في التعريف وقوله 
 (مجهول)

 :اشتراط العدالة في الرواة أيضاويتفرع عن 

" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: "العدل ولقوله تعالىأهل رد رواية الكافر، ألنه ليس من -
إن حمل فيه الفسق على دون الكفر من –بفحوى الخطاب فإنه يدل  6الحجرات 
ألن انتفاء الوازع عن الكذب فيه على ان التثبيت من خبر الكافر أوجب،  -المعاصي

 .أقوى 

 .ليس من أهل التكليف، وال يعي ما يسمع وال ما يقولرد رواية المجنون، ألنه  -

وليس بعد أهل إلدراك أمانة رد رواية الصبي، ألنه ال يوصف بالعدالة وال بالفسق،  -
 .وهو له يعي خطورة ما يفعل في الحديثالتكليف، فقد يكذب 

 بمخالفة ما يحمل من العادات  رد رواية فاقد المروءة، وهو من ال يبالي -

 .ضعفهرد رواية المبتدع ومنهم من احترز ممن عرف -



 :ضبط الرواة-3

 :الضبط نوعان

 .بحيث يتمكن من استحضاره متى شاءهو الذي يثبت ما سمعه،: ضبط صدر-

بحيث يصون أصوله عن تطرق الخلل إليها من حيث سمع فيها إلى أن : ضبط كتاب-
 .يؤديها

سنده راو مغفل، كثير الخطأ، ليس من أهل  احترز عما في( الضابط)وأما قوله في التعريف 
هو الذي ال وإن عرف بالصدق والعدالة، والمغفل كثير الخطأ  المعرفة بالرواية والحديث،

 .فيرفع الموقوف، ويصل المرسل، ويصحف الرواة وهو ال يشعر يميز الصواب من غيره،

ء الحفظ، أو رد رواية من اختل ضبطه لسو في الرواة، كما يتفرع عن اشتراط الضبط
 أو كثير المخالفة ألهل الضبط واالتقان، أو متهاونا عمره، ممن طرأ عليه االختالط في آخر

في سماع الحديث أو إسماعه كمن ال يبالي بالنوم في مجلس  في حفظ كتابه، أو متساهال
 "ل صحيحالسماع، وكمن يحدث ال من أصل مقاب

عن اشتراطه رد رواية من يقبل التلقين، كـن يعرض عليه الحديث الذي  كما يتفرع
 .ليس من مروياته على انه من حديثه فيقبله وال يميزه

 :ويعرف الضبط بـ وعموما تخرج من شرط الضبط أحاديث كل من ليس عنده هذا الضبط

 

 :ويعرف الضبط بـ

بعضهما مع  -وسلمصلى هللا عليه –مقارنة روايات عدد من أصحاب رسول هللا  -1
 .بعض

 روايات محدث واحد في أزمنة مختلفةمقارنة  -9
 مقارنة روايات عدد من التالميذ لشيخ واحد -3



 مقارنة رواية المحدث ورواية أقر أنه أثناء الدرس -4
 مقارنة الكتاب مع الذاكرة، والكتاب مع الكتاب -5
 مقارنة رواية الراوي مع النصوص القرآنية -6

ر مخالفته أنواع المقارنة فهو ضابط، وال تضمن  وافقت رواية الراوي مع ما تقدم فإن
 .ولم يحتج بحديثه مخالفته وندرت موافقته، اختل ضبطه والنادرة، فإن كثرت 

من  والظاهر أن مراده: فال يكون الحديث شاذا (:سالمته من الشذوذ)من غير شذوذ -4
واحترز بهذا ثا، يخالف فيه رواية من هو أرجح منه الحديث الشاذ هو أن يروي المقبول حدي

 .كر من باب أولى، ألنه مع الضعفالقيد عن الحديث المن

في صحته، أي خلوه من وصف  ومعناه سالمة الحديث من علة تقدح :عدم اإلعالل-5
خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السالمة منه، فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل، فال 

 .يكون صحيحا

 "الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدم في صحته"هو  المعللفالحديث 

ة في صحته يخرج به المعلل بعلة، غير قادحة وهو الذي قادح ووصف العلة بكونها
بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب يوجد مثال من حديث مدلس "بالمعلول الصحيح، كأن  يصفونه
 "بالسماع بين أن العلة غير قادحةعن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى صرح التوقف 

 :الحديث الصحيح بالنظر إلى مستند صحته قسمان :أقسام الصحيح

هو  السند، غير معلل وال شاذ خبر االتحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل:الصحيح لذاته-1
ذات سنده أن الحكم له بالصحة راجع إلى  (الصحيح لذاته)الصحيح لذاته أما سبب وسمه بـ 

بل يحكم له  ومتنه، فصحته ذاتية، وال يتوقف الحكم له بذلك على مجيئه من وجه آخر،
 .مثالهغريبا فبالصحة ولو كان 



عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : روى مالك في الموطأ
م إني لست كهيئتكم إني أطع: هللا فإنك تواصل؟ فقاليا رسول : نهى عن الوصال فقالوا"

 .تطبيق شروط الصحة على هذا الحديث" وأسقى

إلى _ هللا عنهمارضي –من الصحابي ابن عمر السند في رواة  العدالة والضبط متوفرة-
 مخرجة اإلمام مالك رحمه هللا 

 صحابي وكل الصحابة عدول  -رضي هللا عنهما–بن عمر عبد هللا -1

ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة، مات  نافع هو أبو عبد هللا المدني مولى ابن عمرو،-9
 ومائة سنة سبع عشرة

الفقيه  واألصبحي أبو عبد هللا المدنيمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو -3
 إمام دار الهجرة

 .مالك عن نافع عن ابن عمر، من السابعة: أصلح األسانيد كلها: قال االمام البخاري 

 .بت لقاء هؤالء الرواة ث ثحي: اتصال السند -
 شاذ وغير معلل غيرالحديث  -

 فالحديث إذن استوفى شروط الصحة

ت والمعامالت واألحكام األخرى، والفضائل واألداب يجب العمل في العقائد والعبادا :حكمه
 .وغيرها من القضايا الشرعية، وذلك بإجماع المحدثين والفقهاء واألصوليين

 :على سبع مراتب وهي: مراتب الصحيح لذاته

 .وهي أعلى المراتب" متفق عليه: "ما اتفق عليه البخاري ومسلم ويقال له -1
 نفرد به البخاري عن مسلمما ا -9
 عن البخاري  ما انفرد به مسلم -3
 ما كان على شرطهما ولم يخرجاه في صحيحهما -4



 ما كان على شرط البخاري، ولم يخرجه في صحيحه -5
 ما كان على شرط مسلم، ولم يخرجه في صحيحه -6
مما لم يكن على شرطهما أو على شرط  ح عند غيرهما من أئمة الحديث،ثم ما ص -7

ن مثله أو يحا عند ابن خزيمة أو عند ابن حبامثل أن يكون الحديث صح أحدهما،
 .غيرهما

 :الصحيح لغيره-2

ق أخرى مثله أو ث حسن لذاته، وجدت له طريق أو طر هو في األصل حدي:صطالحاه اتعريف
 .أحسن منه

ألن وصف الصحة ليس ذاتيا فيه، وإنما اكتسبه من شيء "الصحيح لغيره"سمي هذا الحديث 
ارتقى به من  وهو مجيئه من وجه أو أوجه أخرى، فإن مجموع طرقه هو الذي عنه، خارج

 .مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح

 :مثاله

ثنا أبو  حدثنا العباس بن الفضل األسفاطي،: أخرج الطبراني في المعجم الكبير، قال
زيد، عن أبي عبد هللا العزيز بنن دمحم عن كثير بن ثنا عبد  ثابت دمحم بن عبيد هللا المديني،

 أحدكم فأحسن إذا توضأ:" أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال : القراظ، عن أبي عمر
تكتب لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة، و  وضوءه، ثم خرج إلى المسجد ال يتركه إال الصالة،

 .يدخل المسجد األخرى حسنة حتى

عن رتبه الصحيح  ني وسبب نزولهل بذلك الشيخ األلباإسناد هذا الحديث حسن، قا
 .كثير بن زيد السلمي المدني :لذاته خفة ضبط أحد رواته، وهو

صالح، : ضعيف وقال ابن المدني: صدوق فيه لين، وقال النسائي:" فقد قال عنه أبو زرعة 
 "صدوق يخطئ:" وليس بقوي ولخص ابن حجر كل األقوال بقوله



ذلك النقص اليسير فيصح إسناده ويلتحق بدرجة  اتقويه وينجبر به ولكن له شواهد
 .الصحيح

حدثنا أبو معاوية، عن : حدثنا مسدد، قال: ومن شواهده ما في صحيح البخاري 
صالة :" عن أبي صالح، عن ابي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  األعمش،

فإن أحدكم إذا الجمع تزيد على صالته في بيته وصالته في سوقه خمسا وعشرين درجة، 
فأحسن وأتى المسجد ال يريد إال الصالة لم يخط خطوة إلى رفعه هللا بها درجة، وحط  توضأ

 ..."عنه خطيئته حتى يدخل المسجد

 :الحسن لذاته-3

هو ما اتصل سنده من أوله إلى آخره، بنقل العدل، الضابط ضبط أخف  :تعريفه اصطالحا
 ".قليال من ضبط رواة الحديث الصحيح، دون شذوذ، وال علة

 والمتن، ال من مخارجها ألن حسنه جاء من ذات السند "حسنا لذاته"وسمي هذا الحديث 

لذاته، بينما رواة فة ضبط بعض أو جميع رواة الحسن لفرق بينه وبين الصحيح لذاته هي خوا
 .الصحيح لذاته تامو الضبط

 .في االحتجاج به، وإن كان دونه في القوةهو كالصحيح :حكمه

إال  لذلك احتج به جميع الفقهاء، وعملوا به، وعلى االحتجاج به معظم المحدثين والصوليين،
 اناكم وابن حبمن شد من المتشددين وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالح

 .مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أوال وابن خزيمة،

الضبعي عن أبي عمران  حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان: ما أخرجه الترمذي قال:مثاله
: قال: سمعت أبي بحضرة العد ويقول: عن أبي بكر بن أبي موسى األشعري، قال الجوني

، فهذا "الحديث -الجنة تحت ظالل السيوفأبواب إن : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ".هذا حديث حسن غريب: "الحديث قال عنه الترمذي



وكأن هذا الحديث حسنا ألن قال رجال اسناده األربعة تقات إلى جعفر بن سليمان 
 .الضبعي فإنه حسن الحديث لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن

ليس له طريق آخر أو شاهد، كما دلت عليه  ح لغيره إذوال يمكن ترقيته إلى الصحي
 .في قول الترمذي" غريب"كلمة 

 الحسن لغيره-4

هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو  :تعريفه اصطالحا
 .كذبه

 :يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف

 .فأكثر، على أن يكون الطريق اآلخر مثله أو اقوى منهوى من طريق آخر أن ير  ( أ
أو انقطاع في سنده أو جهالة في  راويهأن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ  ( ب

 رجاله

 :حكمه الحسن لغيره

 هو من المقبول الذي يحتج به

صليت مع النبي : عن عطية عن ابن عمر، قال ما رواه الترمذي من طريق حجاج، :مثاله
 .ر ركعتين، وبعدها ركعتينالظهر في السف_ هللا عليه وسلمصلى –

ثم ذكره " عن ابن عمروقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع  هذا حسن،: قال الترمذي
في الطريق  ن الحجاج وهو ابن أرطأةذلك أل"و  "هذا حديث حسن: "بسنده، وقال فيه أيضا

األول، وابن أبي ليلى في الثاني صدوقان تكلم المحدثون فيهما من قبل حفظهما، وإنا حسن 
 .الترمذي حديثهما تبعا ضد كل منهما باآلخر

 :سبابالمفهوم واأل الحديث المردود



هو ما لم يترجح صدق راويه، وذلك بفقد شرط أو أكثر : الحديث المردود اصطالحا تعريف
 .الصحيحبول التي مرت في بحث من شروط الق

من تلك  الحديث المردود إلى اقسام كثيرة، وأطلقوا على كثير العلماء لقد قسم: أقسامه
خاصة بما، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصا بل سموها باسم عام هو  األقسام أسماء

 ".الضعيف"

 :أسباب الرد كثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسين هما :أسباب الرد

 سقط من االسنادال -1
 طعن في الراوي  -9

 :وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة وأولها

 الحديث الضعيف: أوال

 .ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه :تعريف اصطالحا

 .ألنه أخصر واجمع وأدق" فيه صفات القبول ما لم تجتمع:" أيضا بأنهوعرف 

وخفته كما يتفاوت الصحيح، فمنه يتفاوت الضعف بحسب شدة ضعف رواته  :تفاوته
 .كر، وشر أنواعه الموضوعومنه الواهي ومنه المنومنه الضعيف جدا  الضعيف

 يصحأنه  العلماءاختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور : حكمه
 :به في فضائل األعمال لكن بشروط ثالثة أوضحها الحافظ ابن حجر وهيالعمل 

 (وغيرهم المعظممثل المعلق، المرسل، )أن يكون الضعف غير شديد  -1
 أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به -9
عند العمل به ثبوته، بل يعتقد االحتياط والخروج من العهدة، لئال ينسب أن ال يعتقد  -3

 .ما لم يقله_ هللا عليه وسلمصلى –إلى النبي 
 .دليل آخر أقوى منه، ألنه حينئذ يعمل باألقوى ال بالضعيف أن ال يعارضه -4



أن ال يشتمل ذلك الحديث الضعيف على تفصيالت أو تقديرات أو تحديثات زائدة  -5
 .في البدعة اإلضافية كما قال الشاطبيفإن ذلك يدخل ، على ما ثبت في الصحيح

 :االسناد منالسقط  بسبب الحديث المردود أقسام

عمدا من بعض راو أو أكثر  هو انقطاع سلسلة االسناد بسقوط: المراد بالسقط من االسناد 
 .، سقوط ظاهريا أو خفيامن أول السند أو من آخره أو من أثنائه الرواة أو عن غير عمد

 :أنواع السقط إثنان

 هذا النوع من السقط يشترك في معرفته األئمة وغيرهم من المشتغلين :سقط ظاهر -1
التالقي بين الراوي وشيخه، إما ألنه لم  ويعرف هذا السقط من عدم بعلوم الحديث،

( وليست له منه إجازة وال وجادة)عصره لكنه لم يجتمع به أو أدرك  يدرك عصره،
 تاريخ الرواة ألنه يتضمن بيان مواليدهم في األسانيد إلى معرفة لذلك يحتاج الباحث

 .ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك

الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان وقد اصطلح علماء 
 :الذين أسقطوا وعدة األسماء هي السقط أو عدد الرواة 

 المنقطع-4المعضل، -3المرسل، -9علق الم-1

عون على طرق الحديث وعلل لالحذاق المط ال يدركه إال األئمةوهذا : سقط خفي-9
 :االسانيد وله تسميتان وهما

 .المرسل الخفي-9المدلس، -1

 أقسام الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي 

ودينه، ومن  التههو جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عد: المراد بالطعن في الراوي 
 .ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه



عشرة أشياء خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق  :في الراوي  أسباب الطعن
 .بالضبط

 :فهيفالتي تتعلق بالطعن في العدالة 

 الكذب -1
 التهمة بالكذب -9
 الفسق  -3
 البدعة -4
 الجهالة -5

 :تتعلق بالطعن في الضبط فهيالتي أما 

 فحش الغلط -1
 الحفظ سوء -9
 الغفلة -3
 كثرة األوهام -4
 الثقات مخالفة  -5

 


