
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا وآلــه وصحبــه
ومــن وااله ،وبعــد ،فهــذه مطويــة مفيــدة يف دراســة األســانيد.
• تعتمــد دراســة اإلســناد علــى معرفــة حــال الــراوي وأوصــاف
الحديــث مــن جهــة أوصــاف الحديــث املقبــول؛ فمــا اختــل
فيــه شــرط االتصــال فهــو ضعيــف منقطــع.
ومــا اختــل فيــه شــرط ضبــط الــراوي فهــو ضعيــف لضعــف
راويــه.

 -2الضعيف الذي يف سنده را ٍو شديد الضعف جد ًا.
 -3الضعيــف الــذي يف ســنده راو ضعيــف وخالــف يف روايتــه
روايــة راو مقبــول ،فهــو حديــث منكــر.
 -4والضعيــف الــذي يف ســنده را ٍو مقبــول إذا خالــف روايــة مــن
هــو أرجــح منــه وهــو الشــاذ.
فهــذه األنــواع ال تقبــل التقــوي والرتقــي بتعــدد الطــرق أو
بالشــواهد.
• الحديــث الصحيــح مــا اتصــل ســنده بروايــة العــدل الضابــط
مــن غــر شــذوذ و ال علــة.

ومــا اختــل فيــه معرفــة ثبــوت العدالــة الدينيــة للــراوي أو حالــه
مــن الضبــط فهــو متوقــف فيــه ،ويعامــل معاملــة الضعيــف؛
بســبب عــدم العلــم بحــال راويــه.

والحديــث الحســن مثــل الصحيــح إال أن يف الســند راو أقــل
بدرجــة مــن أدنــى رواة الصحيــح يف الضبــط.

وما اختل فيه عدم الشذوذ .فهو ضعيف شاذ.

والصحيح لغريه هو الحسن إذا تعددت طرقه.

وما اختل فيه عدم انتفاء العلة فهو ضعيف معلول.

والحســن لغــره هــو الضعيــف يســر الضعــف إذا تعــددت
طرقــه.

الدرجة األولى :ضعيف يسري الضعف.

• مرتبــة الحديــث ودرجتــه ال تخــرج عــن أحــد األوصــاف
التاليــة:

• الضعيف على درجتني:
الدرجة الثانية :ضعيف شديد الضعف.
والضعيــف يف الدرجــة األولــى يقبــل التقــوي واالنجبــار بتعــدد
الطــرق.

 -1حديث صحيح.
 -2حديث صحيح لغريه.

• كل مرتبــة مــن هــذه املراتــب فيهــا درجــة عاليــة ودرجــة
متوســطة ودرجــة دنيــا ،فبعــض أهــل الحديــث يســتعمل بعــض
األوصــاف والعبــارات للداللــة علــى ذلــك؛ فــإذا كان يف أعلــى
درجــات الصحــة قــال :حســن صحيــح .وإذا كان يف الدرجــة
الوســطى أو الدنيــا مــن الصحــة قــال :صحيــح.
وإذا كان يف أعلــى درجــات الحســن :قــال جيــد .وإذا كان يف
الوســطى قــال :حديــث حســن .وإذا كان دونهــا :قــال :ال بــأس
بــه.
وهذا خالف الشايع عند أهل الحديث.
• يفرقــون بــن الحكــم علــى إســناد للحديــث ،وبــن الحكــم
علــى أســانيد للحديــث:
فقــد يتمكــن املحــدث مــن النظــر يف طــرق الحديــث ومخارجــه
واعتبــار املــن فيهــا؛ فهنــا يعــر بقولــه( :حديــث صحيــح) أو
(حديــث حســن) أو (حديــث ضعيــف).
وقــد ال يتمكــن املحــدث مــن النظــر إال يف إســناد واحــد يف
كتــاب واحــد ،كســنن أبــي داود ،فتأتــي عبارتــه مقيــدة بذلــك
فيقــول مث ـ ًا:
(إســناد أبــي داود للحديــث صحيــح) أو (إســناده حســن) أو
(إســناده ضعيــف).
فالحكم على السند أقل من الحكم على الحديث بأسانيده.

 -3حديث حسن.

والضعيــف بالدرجــة الثانيــة ال يقبــل التقــوي واالنجبــار بتعــدد
الطرق.

 -4حديث حسن لغريه.

وكل أنواع الضعيف من الدرجة األولى ،إال األنواع التالية:

 -5حديث ضعيف.

وذكــر أن اإلمــام املعتــر مــن أئمــة الحديــث إذا قــال عــن حديث:
إســناده صحيــح فهــو يف قــوة عبــارة :حديــث صحيــح .وكــذا
البقيــة ،وهللا أعلــم.

 -1ضعيــف الــذي يف ســنده را ٍو كذاب.الضعيــف الــذي يف ســنده
را ٍو متهــم بالكذب.

 -6حديث ضعيف جد ًا.

• دراســة املــن معتــرة عنــد املحــدث مــن بدايــة الحكــم علــى
الــراوي إلــى النهايــة بالحكــم علــى الحديــث.
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 -7حديث موضوع.

فالــراوي إنمــا يعــرف ضبطــه بمقارنــة روايتــه مــع روايــة غــره
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ممــن شــاركه يف األخــذ عــن الشــيخ .ثــم بمــا رواه غــره يف
البــاب.

أنــه علــى شــرطهما أو أحدهمــا وكان يف الســند راو لــم يخرجــا
لــه.

وكذا األنواع الحديثية املشرتكة بني السند واملنت.

وباعتبــار املعــى الثانــي للشــرط ال تعقــب بذلــك ،إنمــا يتعقــب
بكــون الــراوي أنــزل مــن درجــة مــن أخرجــا لــه ،.أو بعــدم
مراعــاة الحيثيــة الــي أخرجــا بهــا لــه.

وهــذا فيــه رد علــى مــن يزعــم أن أهــل الحديــث يقصــرون
نظرهــم علــى األســانيد دون املتــون.
• مــا صححــه البخــاري ومســلم أعلــى درجــة ممــا صححــه
أحدهمــا.
وما صححه أحدهما أعلى درجة مما صححه غريهما.
فأعلى الصحيح:

• الرواة املتكلم عليهما يف صحيح البخاري ومسلم قليل.
ولــم يخرجــا لهــم إال بحيثيــات معينــة ،كأن يكــون الــراوي مــن
شــيوخهما ،وأطلعــا علــى أصولــه وانتقيــا منهــا الصحيــح مــن
حديثــه .فــا يعتــر علــى شــرطهما مــن روايتــه إال مــا أخرجــاه.
أو يكون الراوي ضابطا يف روايته يف أحوال:

ما اتفق عليه الشيخان.

 -1عن شيخ معني.

ثم ما صححه البخاري.

 -2عن أصل كتابه دون حفظه.

ثم ما صححه مسلم.

 -3عن شيوخ بلده.

ثم ما كان على شرطهما.
ثم ما كان على شرط البخاري.
ثم ما كان على شرط مسلم.
ثم ما صححه غريهما.
• شــرط الشــيخني األصــل أنــه رواتهمــا أنفســهما .وهــذا أعلــى
أوصــاف الشــرط ،إذا اعتــر فيــه الهيئــة الــي أخرجــا فيهــا عــن
الــراوي املتكلــم فيــه.
ثم مجرد رواتهما.
ثم من كان مثل الرواة الذين أخرجا عنهم يف الدرجة.
وباعتبــار املعــى األول للشــرط؛ فإنــه يتعقــب علــى مــن ادىع
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فــا يخرجــا لــه إال مــن هــذه الحيثيــة ،فــا يكــون من شــرطهما
يف غريها.
أو تكــون روايتــه مضبوطــة بروايــة فــان مــن تالميــذه عنــه،
فــا يخرجــان مــن حديثــه إال بهــذه الحيثيــة ،فــا يكــون مــن
شــرطهما يف غريهــا.
أو يخرجان له مقرون ًا يف املتابعات أو فيما له شواهد.
وهــذه األمــور ممــا أوقــع الخلــل يف مســتدرك الحاكــم علــى
الصحيحــن فلــم يراعهــا.
• قولهــم عــن إســناد :رجالــه ثقــات ،أو رجالــه رجــال
الصحيــح؛ ليــس -بتصحيــح للحديــث؛ ألن هــذه العبــارة
ســكتت عــن تحقــق شــرط االتصــال ،وتحقــق انتفــاء الشــذوذ
والعلــة.
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