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 ( 3التسلسل العاـ للدروس )
 

 
 اضتمد هلل رب العاظتُت ، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت:

 ا١تؤلف رٛتو هللا تقدـ معنا أنو ذكر ضابط اٟتديث الصحيح , وقاؿ :
   َِذاتِِو .َوَخبَػُر اآْلَحاِد بِنَػْقِل َعْدٍؿ ََتّـِ الض ْبِط ، ُمت ِصِل الس َنِد ، َغَْتِ ُمَعل ٍل َواَل َشاذٍّ : ُىَو الص ِحيُح ل    

.قاؿ رزتو هللا : َوتَػتَػَفاَوُت رُتَػُبُو بِتَػَفاُوِت َىِذِه اأْلَْوَصاِؼ 

و والتوسط وأوؿ درجاهتا , يريد بذلك أف األحاديث الصحيحة ليست يف يريد أف يقوؿ : إف ىذه الشروط تتفاوت يف العل
 . ؾ أسانيًدا من أعلى األسانيد صحةرتبة واحدة , وىذا ا١تبحث من دقائق ْتث احملدثُت , فالعلماء جعلوا ىنا

اإلسناد : الزىري عن : رواية الزىري عن سعيد بن ا١تسيب عن أيب ىريرة , من أعلى درجات الصحيح , إذا جاءؾ مثبًل 
 سعيد بن ا١تسيب , عن أيب ىريرة , وىو موجود يف الصحيحُت ويف خارجهما , ىذا من أصح األسانيد .

 ومثل ما يقولوف : مالك عن انفع عن ابن عمر , وىكذا . 

انفع دخلوا  ُجل َمن يف الصحيحُت , ٦تن يرووف عن انفع عن ابن عمر , ىذه أسانيد يف غاية الصحة , كثَت من تلميذ
على انفع يف اإلسناد إذل ابن عمر , أحاديث كثَتة من الصحيحُت تروى من طريق انفع عن ابن عمر , يرويها عن انفع 
تلميذه, وىكذا , ٧تد أحاديثًا أخرجها البخاري ومسلم , أبسانيد يف غاية الصحة , ىذه ال يقدـ عليها العلماء أحًدا , 

 أصحاهبا . من جللتها , وثقتها , وإمامة

أتيت أحاديث أقل من ىذا , فَتيد ا١تصنف أف درجات الصحيح ليست واحدة , بل تتفاوت , إذل أف تصل إذل درجات 
 أقل. 

: رواية ٛتاد بن سلمة , عن اثبت البناين , عن أنس , ىذه يرويها مسلم ؛ ألف مسلًما أخرج ٟتماد بن سلمة دوف  مثبًل 
 بن سلمة يف األصوؿ , الدرجة أقل قليًل .  البخاري , البخاري دل ٮترج ٟتماد

والسبب : أف أوصاؼ اٟتديث الصحيح تتفاوت , ىل ىذا الراوي يقارف هبذا ؟ ال , األعمش إماـ , منصور بن ا١تعتمر 
إماـ , ىذاف جبلف , انظر ىذه اٞتباؿ , سنقارف بُت جباؿ , إذا أردت أف تقارف منصورًا ابألعمش ما يتقارانف , و٫تا 

بلف , ١تا سئل ابن معُت : ما تقوؿ يف منصور واألعمش ؟ ما احتمل ا١تقارنة , قاؿ : األعمش إماـ , ال ٮتطئ , ج
 واألعمش ٮتطئ , ويدلس أحيااًن , مع أف األعمش إماـ , خطؤه يُعد , لكن اب١تقارنة ٔتنصور بن ا١تعتمر فهو إماـ أجل.

من يقارف اببن عوف ؟! ابن عوف راو عارل الثقة , ابن سَتين عارل الثقة,  وىذا نص عليو اإلماـ مسلم يف ا١تقدمة , يقوؿ :
إذا قارنت ابن سَتين اببن عوف , ما تدري أيهما أوثق , من شدة الثقة اليت ىم فيها , كاف ابن سَتين يقوؿ : ال أحدث 
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ا , وىو كذلك , لكن يقولوف: ١تا وابن عوف حي , وكاف أصحاب ابن سَتين يقولوف : كنا نرى ابن سَتين إماًما كبَتًا جدً 
 رأينا ابن عوف نسينا ابن سَتين , أنت تقارف بُت جباؿ . 

فهو يريد ىنا أف يقوؿ : إف رتب الصحيح تتفاوت , كذلك أيتيك حديث متصل , يف غاية االتصاؿ , إسناده 
 اٟتافظ أف يقولو  . ابلتحديث, ومن أئمة , ليس فيو شذوذ وال علة , فل تقارف ىذا هبذا , ىذا ما يريد

 . و صحيح ؟ ال , ما اتفق عليو أقوى: ىل إذا جاء حديث متفق على صحتو , مثل حديث اختُلف فيو والصحيح أن مثبًل 

يف الواقع , ىل يستوي الرجاؿ عندؾ أنت يف ىذا الزماف ؟ ال يستووف , إذا ذُِكر فلف تقوؿ : صاحب صدؽ , وذاؾ 
أنت تفاوت بُت الرجاؿ , لو جاءؾ شخص وأخربؾ أف فلاًن حدثو , قلت :  صاحب صدؽ , لكن ليس كذلك , حىت

ال أبس , لكن إذا جاءؾ فلف عن فلف , من أىل العلم والثقات , فتوى أو خرب أو شيء يف اٟتياة , قلت : ال , ىؤالء 
 أوذل عندي , حىت ٨تن ٪تارس ىذا , ال نساوي ىذا هبذا . 

: لو أتينا إذل أسانيد انزلة , كبهز بن حكيم , عن أبيو عن جده , ىذه يروى منها أحاديث , سلسلة صحيفة يروى  مثبًل 
منها أحاديث , ومثل : صحيفة العلء بن عبد الرٛتن , عن أبيو , عن أيب ىريرة , ومثل : صحيفة عمرو بن شعيب , 

بن شعيب عن أبيو عن جده , ىذه رتبتها رتبة صحيح انزؿ ,  عن أبيو عن جده , ٨تن دائًما نرى يف األحاديث : عمرو
 ٕتد الرواة قبل الصحايب فيهم كلـ , ليسوا كأولئك  .

 يريد اٟتافظ أف يرتب الصحة ابلقوة , ابألدىن فاألدىن  .

 .ـَ َصِحيُح اْلُبَخاِريِّ ، ُثُ  ُمِسِلٍم  قاؿ : َوِمْن ُثَ  ُقدِّ

الصحيحة , قدمنا البخاري على مسلم , لو أردان أف نرتب ابألصحية , قلنا : البخاري أي بسبب تفاوت رتبة األحاديث 
أصح من مسلم , ومسلم بعده , أصح ٦تن بعده , وتقدًن البخاري على مسلم تقدًن يف اٞتملة , البخاري يف األصحية 

ما , واالنتقاء عنده أشد ابلنسبة أقوى من مسلم , والكل قوي , والسبب أف البخاري كانت شروطو يف الصحة أشد نوًعا 
لرجاؿ األسانيد , فكاف أشد من مسلم يف ىذه الناحية , فُقدـ صحيح البخاري , انىيك عن أف البخاري شيخ مسلم , 
واألحاديث اليت انتقدت على البخاري قليلة , إبزاء مسلم , ٣تمل ما انتقد عليهما قرابة ثلٙتائة حديثًا , أكثرىا عند 

 اؾ تفاوت يف األصحية , لكن الكل صحيح  .مسلم , فهن

 قاؿ : ُثُ  َشْرطُُهَما.

 ما معٌت شرط البخاري ومسلم ؟

لو ذىبنا للمستدرؾ للحاكم , كثَتًا ما أييت ويقوؿ : ىذا اٟتديث صحيح اإلسناد , على شرط الشيخُت , ودل ٮترجاه , 
: ىذا اٟتديث على شرط الشيخُت ؛ ألجل أف عندان شيء يسمى شرط البخاري ومسلم , أنيت إذل حديث , ونقوؿ 

ُنكسبو قوة , ومعٌت شرط الشيخُت : أننا وجدان حديثًا إبسناد موجود يف الصحيحُت , ابلصفة والكيفية اليت أخرج هبا 
 البخاري ومسلم  .
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 فعندان أمراف : 

 األمر األوؿ : أف رجاؿ اإلسناد ىم رجاؿ البخاري ومسلم . 

 اليت أخرج هبا البخاري ومسلم .  األمر الثاين : ابلصفة

اليت أخرجا هبا , مع أف ا١تنت  -الكيفية  –فإذا وجدان اٟتديث إبسناد أخرج بو البخاري ومسلم , ابإلسناد نفسو وابلصفة 
 غَت موجود يف البخاري ومسلم , قلنا : ىذا على شرط الشيخُت  .

 ابظتثاؿ يتضح اظتقاؿ : 

وال تشتملوا   -أي وسطو  -]ذا صلى أحدكم فليشدد على َحقوه , قاؿ:   , أف النيب عندان حديث ابن عمر هنع هللا يضر
[ هبذا اللفظ ىو غَت موجود يف البخاري ومسلم , ما أخرجاه هبذا اللفظ , لكن اٟتديث أخرجو اٟتاكم  كاشتماؿ اليهود

أيوب عن انفع عن ابن عمر , ليس  من طريق أيوب عن انفع عن ابن عمر , ىذا اإلسناد نراه يف الصحيحُت , موجود ,
موجوًدا فقط , بل تكاد تفتح الصحيح فتجده يف أي صفحو , أو على األقل ٜتس أو عشر , ٕتده بكثرة , رأينا ىذا 

]فليشدد على حقوه ، اإلسناد أخرجو اٟتاكم , أيوب عن انفع عن ابن عمر , لكن اللفظ دل ٮترجو البخاري ومسلم: 
, اٟتاكم رأى أف اإلسناد ىذا موجود يف  ]فليلتحف بو[ىو موجود يف الصحيحُت:  ليهود[وال تشتملوا كاشتماؿ ا

الصحيحُت , واللفظ ليس موجوًدا عند٫تا , لكنو خرجو , قاؿ : صحيح على شرط الشيخُت ودل ٮترجاه , كأف اٟتاكم 
 كأنو يقوؿ ىكذا.يقوؿ للبخاري ومسلم : ترى ىذا اٟتديث على شرطكم , ا١تفًتض يدخل يف الصحيحُت ,  

 مثاؿ معاكس لكي ترسخ اظتعلومة : 
، أف نسبح دبر كل صبلة ثبلاًث وثبلثُت ، وحنمد ثبلاًث وثبلثُت ، ونكرب  ]أمران النِب حديث زيد بن أسلم , قاؿ: 

أربًعا وثلثُت : أي ٘تاـ ا١تائة , اٟتديث أخرجو اٟتاكم , من طريق ىشاـ بن حساف , عن ابن سَتين , عن  أربًعا وثبلثُت[ 
 كثَت بن أفلح , عن زيد بن اثبت الصحايب , دعوان ننظر ماذا قاؿ اٟتاكم ؟ 

:  -لو قدران  -قاؿ عقب ذلك : صحيح اإلسناد , وسكت , قلنا : ١تاذا دل تقل : على شرط الشيخُت ؟ سألنا اٟتاكم 
 دلَ دل تقل : على شرط الشيخُت ؟ 

قاؿ : ألف البخاري ومسلًما ما أخرجا ىذه السلسلة يف الصحيحُت , لو تقرأ البخاري من أوؿ اٟتديث إذل رقم سبعة 
شاـ بن حساف , عن ابن سَتين , عن كثَت عن زيد , دل ٮترج البخاري البن سَتين عن كثَت , أبًدا , أالؼ , ما ٕتد ى

ىو أخرج البن سَتين , وأخرج لزيد بن اثبت , كأشخاص وأفراد ابنفراد , لكن هبذه الكيفية والصفة اإلسنادية دل ٮترج , 
  ؟ قاؿ اٟتاكم : صحيح اإلسناد , ١تاذا دل تقل على شرط الشيخُت

 قاؿ : غَت موجود , ىذا اإلسناد إذا وجدتو يف الصحيح , سأقوؿ : على شرط الشيخُت . 
وعندان شرط البخاري فقط , وشرط مسلم فقط ؛ الحتماؿ أف اإلسناد الذي أمامو أخرجو البخاري ودل ٮترجو مسلم , 

 والعكس صحيح .
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, اٟتديث من طريق أيب الزبَت  -القط -ذتن السنور[ ، هنى عن  أف النِب  حديث تعرفونو يف صحيح مسلم ,]مثبًل :
البخاري دل ٮترج أليب الزبَت )دمحم بن مسلم بن تدرس( , هنائًيا , لو تبحث يف صحيح  -هنع هللا يضر  -ا١تكي , عن جابر 

 حديث البخاري عن أيب الزبَت عن جابر ال يوجد , تذىب إذل مسلم تبحث عن أيب الزبَت عن جابر موجود , لو أاتين
خارج صحيح مسلم , من طريق أيب الزبَت عن جابر , أقوؿ : على شرط مسلم , تقوؿ : ١تاذا دل تقل : على شرط 

 البخاري ؟

أقوؿ : ما أخرج البخاري للسلسلة ىذه , والعكس صحيح , عكرمة عن ابن عباس , البخاري أخرج لعكرمة عن ابن 
صحيحو , أبًدا , وىو تلميذ ابن عباس , شيء غريب , دل ٮترج لعكرمة , عباس , بينما اإلماـ مسلم دل ٮترج لعكرمة يف 

لو وجدان حديثًا من طريق عكرمة عن ابن عباس , نقوؿ : على شرط البخاري , مسلم ال يروي عن عكرمة ؛ ألف اٟتاكم 
 يقوؿ لك : ىات رل يف صحيح مسلم عكرمة عن ابن عباس , ال يوجد . 

  إذف نعيد الًتتيب لألصحية :

 صحيح البخاري . .1

 صحيح مسلم. .2

 مث شرطهما .  .3

 مث شرط البخاري  . .4

 مث شرط مسلم .  .5

 مث ما صح بعد ذلك .  .6

أيتينا حديث إسناده صحيح , ال يف البخاري , وال يف مسلم , وال على شرطهما , وال على شرط أحد٫تا , كما مثلنا : 
ى شرط البخاري ومسلم , وىو صحيح , وعندان حديث عروة بن مضرس , ال يف البخاري , وال يف مسلم , وال عل

]ىو الطهور أحاديث كثر , موجودة يف بلوغ ا١تراـ , صحيحة ليست على شرط البخاري ومسلم , أوؿ حديث يف : 
يف  -إف شاء هللا  -مثًل , وىكذا , وال أريد ا٠توض يف تفاصيل يف شرط البخاري ومسلم ؛ ألف ىذه  ماؤه اضتُِّل ميتتو[

 ن الصلح . مقدمة اب

 اٟتافظ قاؿ : األحاديث تنقسم إذل قسمُت : 

 أحاديث مقبولة  . .1

 أحاديث مردودة  . .2

 األحاديث ا١تقبولة : 

 الصحيح .  .1

 اٟتسن لذاتو  . .2
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اٟتافظ ما عرَّؼ اٟتسن لذاتو ؛ ألنو قاؿ كلمة عرؼ عرَّفو هبا , تعريف اٟتسن ىو تعريف اٟتديث الصحيح ٘تاًما , لكن 
 بدؿ: "اتـ الضبط" تضع: "خفيف" وانتهى , ولذلك : 

. قاؿ : فَِإْف َخف  الض ْبُط: فَاضتََْسُن ِلَذاتِِو ، َوِبَكثْػَرِة طُُرِقِو ُيَصح ُح  

لو أردان أف نعرؼ اٟتديث اٟتسن لذاتو , قلنا : ىو خرب اآلحاد , بنقل عدؿ خفيف الضبط , متصػل السػند , غػَت معلػل 
 وال شاذ . 

 ما معٌت خفيف الضبط ؟ بكل سهولة : خفيف الضبط يطلق على راويُت : 

 ىو ضعيف , تُكلم فيو كلًما الراوي الذي ُتُكلم فيو بكلـ ال ينزلو إذل الضعف , يبقى وسطًا , ال ىو ثقة , وال .1
 ٤تتمًل, دل ٬تعلو يف حيز الضعيف  .

إذا أتينا إذل راو ىو ليس بذاؾ الثقة , وال ىو ابلضعيف , تكلم فيو , راو مشهور جًدا , نعرفو كلنا , دمحم بن  : مثبًل 
م فيو , فل ىو ابٟتافظ , وال إسحاؽ , دمحم بن إسحاؽ كثَت من أىل العلم يتوسط فيو , يقوؿ : حديثو حسن , ألنو ُتكل

 ىو ابلضعيف , ىذا القسم األوؿ  .

 الراوي الذي دل نعرؼ حفظو التاـ .  .2

أيتيك رواة ٢تم أحاديث قليلة , وال نعرؼ ٢تم خطأ , يقوؿ فيو األئمة : فلف ال أبس بو , دل يُتَكلم يف حفظو , تقرأ ترٚتتو 
س بذاؾ ا١تشهور , وىذه الناحية الثانية قليل من الشراح من يشَت ٢تا , بل ما ٕتد فيو طعًنا , إ٪تا ٕتد أف ىذا الراوي لي

 تكاد تكوف منعدمة , السبب : أهنم ركزوا على الراوي الذي ُتكلم فيو . 

ن  , يطلق التحسُت على الراوي الذي دل ٮتف ضبطو , ما  -ومنهم اٟتافظ ابن حجر  -يف اٟتقيقة : عند ٦تارسة من ٭ُتسِّ
 , وال نعرؼ أنو خف ضبطو , لكن دل نعرؼ ٘تاـ حفظو , بسبب قلة ا١تروي , األئمة كيف يعرفوف أف خف ضبطو أصًل 

ىذا الراوي اتـ الضبط ؟ تظن أف العملية سهلة يف البداية , لكنها يف غاية الصعوبة عندىم , لكن اٟتمد هلل , ىم أراحوان 
 بذلك .

 عمَت : ما تقوؿ فيو ؟  : اإلماـ أٛتد , ١تا سئل عن عبد ا١تلك بن مثبًل 

قاؿ : لو ٜتسمائة حديث , اضطرب يف أكثرىا , كيف عرفت أنو اضطرب ؟ لو كاف لوحده , وال شاركو أحد فيها , 
 حىت لو كاف الراوي كذااًب سيكذب , ما أحد يدري عنو , الراوي إذا انفرد مشكلة , كيف تصدقو أو تكذبو ؟ 

على زملئو , وعلى من شاركوه يف الرواية , وجدوه دائًما ٮتالف , ودائًما لكن يقوؿ : روى ٜتسمائة حديث , عرضها 
يزيد , ودائًما ينقص , ما عنده ذلك اٟتفظ , يشاركو يف اٟتديث عشرة ٮتالف , يشاركو عشروف راواًي مث يزيد , وينقص , 

وف زميلو ؛ ضيِّق الدائرة عليو , حىت ليس بتاـ اٟتفظ , فيقوؿ األئمة بعد غربلة اٞتميع , واالهتاـ يصدر ٢تذا الراوي د
 ٕتعلها عليو , بعرض ا١تروايت على زملئو . 
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وىذا موجود حىت بينكم , لو كاف بيننا شخص دائًما أييت أبخبار غريبة , نقوؿ لو : كل ا١توجودين دل يقولوا ىذا , من أين 
تمل أنو أتى بكلـ صحيح , لكن بعد كثرة ما أتيت اب٠ترب ؟ أوؿ مرة ما نستطيع نقوؿ : ىذا الراوي حافظ أو كذا , ٭ت

يقوؿ , وعرضو على زملئو , وجدان ريبة , ىو ليس كاذاًب , لكنو يِهم , ما يتقن األمر , نقوؿ : فلف ال تعتمدوا على 
 خربه , لكن بعدما عرضناه على زملئو , وتتبعنا أخباره , كما قاؿ ابن معُت : أتزوجونو ؟ قلنا : أشد.

 لكم عقلًيا كيف تتم العملية , فهم حينما قالوا : خفيف الضبط , عرفوا كيف يِهم , فهذا قليل ا١تروايت , والذي أريد أبُت
يروي مثًل عشر مروايت ويتقنها ما تستطيع تقوؿ : ىذا حافظ كبَت , أو اتـ اٟتفظ , ١تاذا يصفوف الراوي أبنو اتـ الضبط 

 ؟ 
ا على ىذا , أنت لو ٖتفظ شخصا مائة حديث , وٖتفظو ٜتسمائة بعدىا ألف عنده عشرة آالؼ حديث , ما دخل ىذ

, يدخل ىذا على ىذا , يقوؿ : عن أيب ىريرة , وىو عن ابن عمر , وىذا اللفظ يعطيو ىذا اللفظ , وىذا ا١تنت يركبو 
, ىذا حديث ابن عمر , على ىذا السند , ىذا الواقع ؛ ولذلك ١تاذا قالوا للرواة ضعفاء ؟ يقوؿ : ىذا حديث جابر رفعو 

 دخل على ذاؾ , فالرواة يوصفوف بتماـ اٟتفظ عندما تكوف ٢تم مروايت كثَتة جًدا  .
:ىشاـ بن عبد هللا الدستوائي , حّفظ ابنو عشرة آالؼ ٦تا يرويو ىشاـ الدستوائي , إماـ كبَت جًدا , كاف شعبة  مثبًل 

  إال ىشاـ , كاف إماًما يف اٟتديث وإماًما يف العبادة والزىد  .يقوؿ: ال أستطيع أف أقوؿ عن أحد : طلب العلم لوجو هللا

فالشاىد أف عنده مروايت كثَتة جًدا , فكلما كثرت ا١تروايت عرفنا ٘تاـ حفظو , لكن شخص ٭تفظ عشرة أحاديث , 
٭تفظ ىذه ٭تفظها كل أحد , ٭تفظ مائة حديث , ٯتكن أيًضا ٭تفظها كل أحد , لكن الذي تتعجب منو : الذي 

ا١ترفوعات , وا١توقوفات , وا١تقطوعات , وا١توضوعات , اإلماـ ابن معُت يقوؿ : حفظنا أربعة آالؼ حديث لراو ضعيف , 
قيل : ىذا راو ضعيف ! قاؿ : نعم , حفظناىا , مث سَجران هبا التنور , فأخرجنا خبزًا نضيًجا , ٭تفظ الضعيف لكي ال 

 فظهم ٯتيزوف ىذا عن ىذا . يدخل على الصحيح , فاألئمة مع كثرة ح

 مثاؿ للحسن لذاتو : 
عاد شااًب مريًضا ، فقاؿ :كيف جتدؾ؟، قاؿ : أرجو هللا وأخاؼ ذنويب ، قاؿ: ال  ] أف النِب حديث أنس هنع هللا يضر : 

 رنتمعاف يف قلب عبد يف مثل ىذا اظتوطن ، إال أعطاه هللا ما يرجو ، وأمنو ؽتا سناؼ[. 
تطبيق اٟتافظ عليو : اٟتديث يف سنن أيب داود , قاؿ اٟتافظ : إسناده حسن , ١تاذا دل يقل : إسناده ىذا اٟتديث أنخذ 

 صحيح؟
 قاؿ : فإف جعفر صدوؽ صاحل , احتج بو مسلم , ووثقو النسائي , وتكلم فيو الدارقطٍت وغَته , ١تاذا خف ضبطو ؟ 

مثل ىذا الذي تكلم فيو , حفظو ليس قواًي ٘تاًما , نزلو إذل ألف ىناؾ من وثقو , وىناؾ من تكلم فيو , فاٟتافظ يقوؿ : 
 صدوؽ. 
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راوي اٟتديث اٟتسن ما يقولوف عنو : ثقة , يقولوف عنو : صدوؽ , ال أبس بو , صاحل , فائدة مهمة :  ولذلك أنخذ
 وسط , وغَتىا من ألفاظ التوسط . 

 ثقة , وبعده : فلف صدوؽ , ١تاذا قاؿ : صدوؽ؟كمثاؿ مبسط , اٟتافظ يقوؿ : فلف "تقريب التهذيب" لو فتحنا 

عندؾ قاعدة : وصف الراوي أبنو صدوؽ وتنزيلو , دليل على أف الراوَي دل يبلغ مبلغ الثقة , ودل يصل إذل درجة الضعيف, 
 يف الغالب يطلقوف : صدوؽ , على َمن ُتكِلم فيو , بكلـ ال ينزؿ إذل درجة الضعيف . 

اٟتسن على من خف ضبطو , ىذا اصطلح اصطَلح عليو ابن الصلح , أوؿ من تكلم فيو تقريًبا : يطلقوف اٟتديث  تنبيو
ابن الصلح , مث جاء الناس بعده , قالوا : ما ىو اٟتديث اٟتسن ؟ الذي خف ضبطو , فإذا ذىبنا للًتاجم , وصفوه أبنو 

ا١تصطلحات ٬تب أف نتعامل معها بعمق  صدوؽ , أو ال أبس بو , وىي أغلب األلفاظ , سأقوؿ : حديثو حسن , شأف
 وبُعد نظر , أان ترددت يف إلقائها , ولكن أشعر أنو ال بد من ذكرىا ولو بشيء وجيز  .

ىذا اصطلح اصطلحو ابن الصلح تقريًبا , وجاء َمن بعده على ىذا ا١تنواؿ , ومنهم ابن حجر , إذا اصطلح عادل 
 على كلـ األئمة اآلخرين ؛ ألف ىذا جاء من ابن الصلح .  اصطلًحا , ال يعٍت ىذا االصطلح تطبيقو

 إذا جاءان حديث حكم عليو عادل من العلماء أبنو صحيح , وىو من ا١تتقدمُت , ال تقل : حسن .  مثبًل :

صحيح ابن حباف , طبًعا لو اسم طويل , لكن العلماء درجوا على تسميتو "صحيح ابن حباف" ىو اشًتط أف مثاؿ : 
 الصحيح , كذلك اٟتاكم , ىل ٝتعتم اٟتاكم يقوؿ: "غَت صحيح" ؟ ٮترج 

دائًما يقوؿ : صحيح , ابن حباف يصحح , كلو صحيح , مع أنو ٮترِّج حملمد بن إسحاؽ , مع أف دمحم بن إسحاؽ 
 صدوؽ , ىل نقوؿ البن حباف : أخطأت ألنك صححتو ؟ ا١تفروض تقوؿ : حسن ؟ 

 ا اصطلح جاء بعده . نقوؿ : ىذا ليس يف اصطلحو , ىذ
أتيت إلماـ من األئمة , كاإلماـ أٛتد , أو البخاري , أو ابن معُت , أو ابن ا١تديٍت , ٭تكم على حديث أبف إسناده 
صحيح , فيأيت إنساف فيقوؿ : ال , ما ىو بصحيح , فيو دمحم بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي , حديثو يف رتبة 

: ال , ىذا حسن , وليس بصحيح , نقوؿ : ألف ىذا اإلماـ ما يعرؼ ىذا االصطلح ,  اٟتسن , أييت يعقب , ويقوؿ
السبب : أف األئمة السابقُت عندىم تقسيم اٟتديث إذل قسمُت : صحيح أو ضعيف , ما فيو توسط , إذف أين يوجد 

 اٟتسن ؟ 

 عٌت اٟتسن عند ا١تتأخرين . يف قسم الصحيح , واٝتو صحيح , واألئمة ا١تتقدموف أطلقوا اٟتسن , لكن ليس ٔت
البخاري كل حديثو صحيح , اإلماـ مسلم صحيح , ما أييت أحد مثًل إذل مطر الورّاؽ يف صحيح مسلم , ويصف حديثو 

 أبنو حسن ؛ ألف مطر الوراؽ صدوؽ , واإلماـ مسلم أخرج لو يف صحيحو . 

 ا خفيف الضبط ؟ ما يتم ضبطو يوًما ؟ لو سألتكم سؤااًل عقلًيا : ىل الراوي خفيف الضبط دائمً تنبيو :
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الراوي خفيف الضبط ليس دائًما خفيف الضبط ؛ ألنو أحيااًن يكوف اتـ الضبط , فهذا االهتاـ جعل األمر معقًدا قليًل , 
فخفيف الضبط ليس يف كل حديث خفيَف ضبط , لكن ٬تب أف نفهم أنو خفيف الضبط يف اٞتملة , كأف أيتيك راو , 

 , بكلـ أحيااًن يكوف شديًدا , لكن عن شيخو فلف يعترب إماًما.  متكلَّم فيو
عندان ٛتاد بن سلمة , اٟتافظ يف التقريب يقوؿ : صدوؽ , لكن ٛتاد بن سلمة يف اثبت البُناين , يقدـ على َمن شئَت 

 ٣ُتمع عليو . : ٛتاد بن سلمة عن اثبت البناين "التمييز" ِمن األسانيد يف اٞتملة , يقوؿ اإلماـ مسلم يف 

 فوائد : 

 الغريب اظتطلق ىو : ما روي من طريق واحد فقط.  -

 الغريب النسِب : روي من ستس طرؽ. -

 ١تاذا استغرب ا١تطلق من طريق واحد ؟ 

ألف ىذا الطريق الذي اسُتغرب غَت صحيح , فهي غرابة لغوية , مثل : اإلماـ الًتمذي طعن يف حديث أيب موسى , مع 
]الكافر أيكل يف سبعة أمعاء ، واظتؤمن أيكل يف ِمعًي واحد[ أنو يف صحيح مسلم , النيب عليو الصلة والسلـ قاؿ: 

وغَته , لكن عن أيب موسى من رواية ُكريب ال , غريب , أخطأ  واٟتديث يف الصحيحُت , من رواية ابن عمر وجابر 
كريب , فآيت وأستغرب غرابة ال إسنادية , ولكن غرابة استنكارية , أحيااًن يطلقوف غريب ومعناىا "مستنكر" ولذلك ىذا 

يطلق على كذا  العلم ليس جامًدا , ليس رايضيات ) واحد+واحد=اثناف ( ال , ينبغي لك أف يكوف عندؾ مهنة , الغريب
 ويطلق على كذا , عندما  تلجأوف إذل التطبيق والعمل , تتمرنوف أكثر فأكثر , ىذه مفاتيح فقط . 

١تاذا دل ٮترج البخاري ومسلم اٟتديث إذا  كاف على شرطهما ؟ أثبت أنو على شرط البخاري ومسلم , ىذه ا١تسألة اليت 
اري ومسلم , وجدت أنو عدؿ اتـ الضبط , متصل السند , ال فيو ٩تتلف فيها , حينما أتيت ْتديث , وعلى شرط البخ

 شذوذ وال علة , أقوؿ للبخاري : ١تاذا دل ٗترجو ؟ 

أحيااًن البخاري يقوؿ : ال , أان أرى فيو انتقاًدا , ىذه مشكلة ؛ ألنو "أرى" والبخاري ألف صحيحو , يقوؿ : ىذا ال 
 ندخلو , ىذا اٞتواب األوؿ . 

: البخاري ومسلم دل يستوعبوا الصحيح , البخاري يقوؿ : تركت من الصحيح الكثَت , فيحتمل أف البخاري اٞتواب الثاين 
, جاءا يف وقت ٘تكن األسانيد , األحاديث -رٛتهما هللا  -ومسلًما تركوه , وٯتكن أنو دل يبلغهم , لكن البخاري ومسلًما 

 يف ذروة الصحة متوافرة . 

 نقطة مهمة جًدا : 

عندان أمر فقهي , أصل يف الباب , والبخاري ومسلم دل ٮترجاه , فالبخاري ومسلم واقفاف ضده , وىذا نص عليو  إذا كاف
ونص عليو شيخ اإلسلـ ابن تيمية , إذا كاف ىناؾ أصل يف الباب ودل ٮترجاه , "التمييز واالستذكار" ابن عبد الرب يف 

ري يقوؿ : ابب كذا , وال ٮترج حديثًا , ٮترج آية وآاثرًا عن دليل على موقف البخاري ومسلم من ىذا ؛ ألف البخا
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الصحابة , ويًتؾ حديثًا موجوًدا يف الباب , مع أف البخاري يقوؿ : ىذا ليس على شرطي , ١تاذا يذىب إذل اآلية , وآاثر 
 الصحابة , ويًتؾ حديثًا موجوًدا ؟

ًدا , يف طريقة اإلخراج , خاصة البخاري , عنده حذر ىذا ابب آخر , وىو قضية : طريقة البخاري ومسلم الذكية ج 
 عجيب جًدا . 

 لطيفة للبخاري : 

من لطائف ما وقفت عليو : أفلح بن سليماف فيو كلـ , لكن روى حديثًا يف التهجد عظيًما جًدا , وِمن شيخ ىو ثقة 
 سليماف ؟ فيو , لكن أفلح متكلَّم فيو , العلماء تكلموا : كيف البخاري ٮترج ألفلح بن 

البخاري خلص نفسو ٘تاًما , أخرج لو حديثًا واحًدا فقط , ويف فضل التهجد , وترؾ ٚتيع أحاديثو , فالتهجد اثبت اثبت 
, انظر الذكاء يف اإلخراج , اٟتديث ىذا يف فضل التهجد , ما جاء بو يف قصاص وال يف حكم , وال يف طلؽ , وال يف 

ف , فا١تنتقد حينما ينتقد بصورة نظرية , يقوؿ : ١تاذا ال ٮترج ألفلح بن سليماف ؟ قلنا نكاح , فضل التهجد اثبت يف القرآ
: كم حديثًا أخرج ألفلح ؟ حديثًا واحًدا , قلنا : أين اٟتديث ؟ قاؿ : يف كتاب التهجد , يف فضل التهجد , قلنا : وهللا 

 رج من ا١توضوع ٘تاًما , لكن دل يورد لو يف األصوؿ . وإف كاف أفلُح ُتكلِّم فيو , البخاري خ -البخاري –ما عليو لـو 
جاء بعض ا١تعاصرين وأطلق على أحاديث يف الصحيحُت أهنا حسنة , ىو صادؽ أف الراوي خفيف الضبط , نعم 
البخاري ومسلم أخرجوا لرواة خف ضبطهم قليًل , اشتد االنتقاد عليهم , لكن ليس عندىم  تقسيم , ىذا ماش على 

لعاـ عند األئمة , إما صحيح وإما ضعيف , فقط , فلذلك ٬تعلوف اٟتسن يف حد الصحيح , يقوؿ شيخ التقسيم ا
: األئمة دل يكونوا يقسموف , إال : صحيح أو ضعيف , إذل أف جاء الًتمذي , فأتى بػ "حسن" ,  -رٛتو هللا  -اإلسلـ 

 لكن ليس يقصد اٟتسن الذي يقصده ابن الصلح ومن بعده  .

   وسلم على نبينا دمحم .وصلى هللا
  


