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الحدٌث الحسن ومكانته فً السنة
الدكتور حممد إقبال خان نكيانه*
This is my honor to write about the Hadees of
Muhammad (SAW) .The experts of this knowledge
divided the Hadees into many kinds But I think that
the most difficult kind of Hadees is Al Hadeesul
Hasan ..So many people have objection about this kind
of Hadees .Some experts of Hadees say that this is
part of Al Hadees Al Saheeh but some have objection
. .Any how this kind of Hadees was introduced by
Imam Al Tirmazy ( a student of Imam Bukhary) . I
think that this a very interesting topic in the books of
Mustalah ul Hadees.So I think that everyone who will
study this article will find this interesting topic.

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على رسوله
األمٌن أما بعد,
فهذا البحث تناولت فٌه نوعا واحدا ً من أقسام الحدٌث وهو
الحدٌث الحسن وبٌنت منزلته فً السنة ودرجته فً اإلحتجاج به.

تعرٌف الحدٌث الحسن
لغة
ذكر ابن منظور صاحب كتاب " لسان العرب " مادة " حسن
" قال :ال ُحس ُن ضد القبح ونقٌضه فال ُحس ُن نعت ِل َحسُنَ َ .حسُنَ
و َح َسنَ ٌَحسُ ُن ُحسنا ً فهو حاسن و َح َس ٌنن  1وقال اللٌث  :المحاسن
فً األعمال وقال المفسرون فً قول هللا تعالى ( للذٌن أحسنوا
الحسنى وزٌادة  ) 2فالحسنى هً الجنة .ضد الحسنى السوآي
والزٌادة النظر إلى وجه هللا تعالى.
* األستاذ الزائر يف جامعة البنجاب  .خريج جامعة اإلمام حممدبن سعود اإلسالمية
بالرياض
 - 1نضان انعسب الته مىظىز 269/ 16
 - 2يىوش 26-
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وقال دمحم السماعى  :الحسن فً اللغة الجمال والحسٌن
الجمٌل " 1وفً " تاج اللغة وصحاح العربٌة " للجوهري مادة "
حسن "  :الحسن نقٌض القبح والجمع محاسن على غٌر قٌاس ,
كأنه جمع محسن وقد حسن الشا وإن شبت خففت الضمة فقلت :
حسن الشا" 2
والعرب تقول  " :أحسنت بفالن وأسأت بفالن  ,أي
أحسنت إلٌه وأسأت إلٌه وتقول أحسن بنا أي أحسن إلٌنا والتسا
بنا" 3

إصطالحا ً
 -1تعرٌف الحدٌث الحسن عند الترمذي

عرف الترمذي الحدٌث الحسن فً كتابه " جامع الترمذي
ّ
"بأنه هو كل حدٌث ٌروى وال ٌكون فً إسناده من ٌتهم بالكذب ,
وال ٌكون الحدٌث شاذا ً  ,وٌروى من غٌر وجه نحو ذلك فهو
4
عندنا حدٌث حسن.

إعتراض على تعرٌف الترمذي لل َحسن ؟

قال ابن كثٌر  :وهذا إذا كان قد روى عن الترمذي أنه قاله
ففً أي كتاب له قاله ؟وأٌن إسناده عنه ؟ وإن كان قد فهم من
إصطالحه فً كتابه " الجامع " فلٌس ذلك بصحٌح  ,فإنه ٌقول
فً كثٌر من األحادٌث  " :هذا حدٌث حسن غرٌب ال نعرفه إال
من هذا الوجه  . " 5ثم قال " وهذا النوع لما كان وسطا بٌن
الصحٌح والضعٌف فً نظر الناظر ال فً نفس األمر  ,عبر
التعبٌر عنه وضبطه على كثٌر من أهل هذه الصناعة وذلك ألنه
6
أمر نسبً وشا ٌنقدح عند الحافظ  ,وربما تقصر عبارته عنه "

حوار مع الترمذي فً تعرٌفه
بعد أن نقل ابن الصالح كالم الخطابً والترمذي فً الحدٌث
الحسن قال  " :كل هذا مستبهم  ,الٌشفً الغلٌل ولٌس فً كالم
 -1غيث انمضتغيث
 -2تاج انهغة و صساذ انعستية– 366-365/ 1
 - 3تهرية انهغة 318/ 4
 - 4انتسمري  /كتاب انعهم 519/ 10
 - 5انثاعث انسثيث ص 18
 - 6انثاعث انسثيث ص 18-17
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 1وذكر
الترمذي و الخطابً ما ٌفصل الحسن من الصحٌح.
السٌوطً فً التدرٌب قول الحافظ عبد هللا بن المواق  " :لم
ٌخص الترمذي الحسن بصفة تمٌزه عن الصحٌح فال ٌكون
2
صحٌحا إال وهو غٌر شاذ  ,ورواٌة غٌر متهمٌن بل ثقات" .

 -2تعرٌف الحدٌث الحسن عند ابن حجر
قال ابن حجر":وخبر األحاد بنقل عدل تام الضبط متصل
السند غٌر معلل وال شاذ هو الصحٌح لذاته  3فإن خف الضبط
4
فالحسن لذاته

التعرٌف المختار
وٌمكن أن ٌعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن الحجر بما
ٌلً:
" هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله
إلى منتهاه من غٌر شذوذ وال علة.5

متى ٌكون الحدٌث حسنا ً ؟

-1
-2
-3

نقل ا لقاسمً فً كتابه " قواعد التحدٌث من فنون مصطلح
الحدٌث " قول العالمة الطٌبً قال ":الحسن مسند  ,قرب من
درجة الثقة أو مرسل ثقة  ,وروى كالهما من غٌر وجه وسلم من
شذوذ وعلة ".6ثم قال القاسمً تعلٌقا " وهذا الحد أجمع الحدود
التً نقلت فً الحسن واضبطها وإنما سمً حسنا ً  ,لحسن الظن
براوٌه " .7
لكن هذا التعلٌق ال ٌكفً بأن ٌكون الحدٌث حسنا ً  ,إال أن
الحافظ الترمذي ذكر فً تعرٌفه شروطا ً ثالثة فً كون الحدٌث
حسنا ً.
أن ال ٌكون فً سنده من ٌتهم بالكذب .
وال ٌكون حدٌثا شاذا ً .
وٌروى من غٌر وجه .

- 1مقدمة اته انصالذ ص 33
 - 2تدزية انساوي ص 155
 - 3انىخثة مع شسزها ص 29
 - 4وفش انمسخع ص 34
 - 5وفش انمسخع ص 45
 - 6قىاعد انتسديث نهقاصمي ص102
 - 7وفش انمسخع ص 103
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لذا عرفنا أن شروط الترمذي لصحة كون الحدٌث حسنا ً غٌر
كافٌة كما قال دمحم عجاج الخطٌب " :علمنا من خالل دراستنا لفن
األثر والمصطلح  ,الصحة والحسن ,والضعف كلها تدور حول
خمسة أمور وجودا وعدما وهً :
 -1االتصال  -2العدالة  -3الضبط - 4فقد الشذوذ  -5فقد العلة
فالحدٌث ٌكون حسنا ً إذا اجتمعت فٌه أمور تالٌة :
 -1أن ٌكون متصالً  -2أن تتوفر فٌه العدالة  -3عدم الشذوذ
 -4عدم العلة  -5أن ٌخف ضبط الراوي
وهذه العالمات التً تفصله وتمٌزه عن الحدٌث الصحٌح وفً
هذا ٌتبٌن الفرق بٌن الصحٌح والحسن  ,وهو أنه ٌشترط فً
الصحٌح " الضبط التام " وأما الحسن فٌشترط فٌه " أصل الضبط
".1

أول من شهر الحدٌث الحسن

-1
-2
1
2

نقل القاسمً قول اإلمام تقً الدٌن ابن تٌمٌة قدس سره فً
بعض فتاوٌه :أول من عرف أنه قسم الحدٌث إلى صحٌح وحسن
وضعٌف  ,أبو عٌسى الترمذي  .ولم تعرف هذه القسمة عن أحد
قبله وقدبٌن أبو عٌسى مراده بذلك  ,فذكر أن الحسن ماتعددت
طرقه  ,ولم ٌكن فٌهم متهم بالكذب,ولم ٌكن شاذا ً وهو دون
الصحٌح الذي عرف عدالة ناقلٌه وضبطهم " وقال  " :الضعٌف
الذي عرف ناقله متهم بالكذب  ,ردئ الحفظ فإنه إذا رواه
المجهول خٌف أن ٌكون كاذبا ً أو سا الحفظ  ,فإذا وافقه اآلخر ,
لم ٌأخذ عنه عرف أنه لم ٌتعمد كذبه  ,وإتفاق اإلثنٌن على لفظ
واحد طوٌل قد ٌكون ممتنعا  ,وقد ٌكون بعٌدا ً ولما كان تجوٌز
إتفاقهما ممكنا  ,نزل من درجة الصحٌح "
ثم قال اإلمام تقً الدٌن ابن تٌمٌة  " :أما من قبل الترمذي من
العلماء فما عرف عنهم التقسٌم الثالثً  ,لكن كانوا ٌقسمونه إلى
صحٌح وضعٌف والضعٌف كان عندهم نوعان :
ضعٌف ضعفا الٌمتنع العمل به وهو ٌشبه الحسن فً
إصطالح الترمذي .
2
وضعٌف ضعفا ٌوجب تركه وهو الواهً " .
 أصىل انسديث نمسمد عداج انخطية ص332 -وفش انمسخع ص 103
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وهكذا قال ابن الصالح  ":كتاب أبً عٌسى الترمذي رحمه
نوه باسمه وأكثر
هللا أصل فً معرفة الحدٌث الحسن وهو الذي ّ
من ذكره فً جامعه وٌوجد فً متفرقات من كالم بعض مشاٌخه
والطبقة التً قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغٌرهما ".1

أقسام الحدٌث الحسن

-1
-2
-3

ٌرى المتتبع لكالم أهل الحدٌث حول " الحدٌث الحسن " أنه
على نوعٌن عندهم :
األول  :الحسن لذاته .
الثانً  :الحسن لغٌره
النوع األول  :وهو الحدٌث الحسن لذاته فهو المراد حٌن
ٌطلق " الحدٌث الحسن" وهذا ما نجده عند الحافظ ابن حجر الذي
عرف الحدٌث الصحٌح لذاته بأنه " ما نقله عدل تام الضبط
متصل السند غٌر معلل والشاذ " ثم قال فٌما بعد  " :فإن خف
الضبط فهو الحسن لذاته " فجعل " الصحٌح لذاته " و " الحسن
لذاته " مشتركٌن فً الشروط عدا تمام الضبط وإنما  ,سمً "
2
الحسن لذاته " كذلك حسنه ناشا من ذاته ال من شا خارج عنه.
وهكذا نرى أن لهذا الحدٌث ثالثة أوصاف بثالثة إعتبارات .
"صحٌح لذاته " برواٌة الشٌخٌن ( البخاري ومسلم ) من
طرٌق األعرج عن أبً هرٌرة .
" صحٌح لذاته لما أنه " حسن لذاته " من وجه واعتضد بوجه
آخر جبر نقصه .
3
" حسن لذاته " بقطع النظر عن جبره بغٌره " .
والنوع الثانً  " :أن ٌكون راوٌه مشهورا بالصدق واألمانة  ,ولم
ٌبلغ درجة الصحٌح لقصوره فً الحفظ واإلتقان .هو مرتفع عن
4
حال من بعد تفرده منكرا ً "
فإذا كان ضعف هذا الراوي لٌس سببه كثرة الخطأ  ,وال
إتصافه بصفة ٌحكم علٌه بسببها بالفسق  ,كأن ٌكون كذابا
واعتضد هذا الحدٌث الذي رواه برواٌة أخرى جاءت بلفظه أو

 - 1مقدمة اته انصالذ ص18-17
 - 2ذكس صازة نمسات مه تدزية انساوي وشسذ وخثة انفكس ص 165وذكس اته انصالذ في مقمته
ص33
 - 3نمسات في أصىل انسديث ص168 -167
 - 4تدزية انساوي ص 158
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بمعناه عن شٌخ هذا الضعٌف أو محققه حكمنا على هذا الحدٌث
بأنه " حسن لغٌره "  ". 1وإن كان األمر كذلك  ,لما أنه حدٌث
ضعٌف برواٌته من الوجه األول  ,ولكنه ارتقى من درجة
الضعٌف إلى درجة الحسن بما عضده من الرواٌة األخرى بلفظه
أو بمعناه أما الحسن لذاته  ,فالٌحتاج إلى أن ٌعتضد بوجه آخر .
ولقد امكنت هذه التقوٌة ألن الراوي الضعٌف الذي فً الحدٌث لم
ٌكن ضعفه شدٌدا ". 2

مراتب الحدٌث الحسن

-1
-2

تتفاوت مراتب الحدٌث الحسن كما تتفاوت مراتب الحدٌث
الصحٌح .وذلك بحسب قرب راوي الحسن لذاته من الصحٌح فً
ضبطه .وقد ذكر العلماء هنا أمثلة من تفاوت مراتب الحسن لذاته
فذكر الذهبً أن أعلى مراتبه:
بهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده وعمروبن شعٌب عن أبٌه
عن جده وابن اسحاق عن التٌمً  .وأمثال ذلك مما قٌل أنه
صحٌح وهو من أعلى مراتب الصحٌح .
ثم بعد ذلك ما اختلف فً تحسٌنه وتضعٌفه  ,كحدٌث
الحارث بن عبد هللا وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة
ونحوهم ". 3

تسمٌة الحسن صحٌحا ً

قال الصنعانً  " :وانما هذا الكالم فً إصطالح أهل األثر
ولم ٌصطلحوا كلهم على أن كل صحٌح حسن " .هذا كالم جٌد
إال أن الذي تفٌده عبارة ابن اصالح أنه ٌقول  " :بأن الصحٌح
أخص من الحسن " فإنه قد تقدم عنه أنه قسم الحسن إلى قسمٌن
وأفاد فٌما ذكر أخصٌة الصحٌح ثم قال فً آخر كالمه " ومن
أهل الحدٌث من ال ٌفرد نوع الحسن  .وٌجعله مندرجا فً أنواع
الصحٌح الندراجه فً أنواع ما ٌحتج به  ,وهذا مع فصله هذا
هنالك ما ٌقتضى بأن رأي ابن الصالح هو رأي من ٌقول بأن كل
صحٌح حسن فٌتم اإلعتراض علٌه على أنه وإن سلم أنه ٌقول " :
 - 1نمخات في أصىل انسديث ص168
 - 2تدزية انساوي س 159
 - 3نمسات ص  -170قىاعد انتسديث نهقاصمي ص  – 106وهكرا قال انضيىطي في اندزية
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إن الصحٌح والحسن متحدان "  .فاإلعتراض وارد علٌه ال غناء
ذكر أحدهما عن اآلخر .1
إرتقاء الحسن إلى صحٌح
قال القاسمً  :اعلم أن الحسن إذا روي من وجه آخر ,
ترقى من الحسن إلى الصحٌح لقوته من الجهتٌن فٌعتضد أحدهما
باآلخر  .وذلك الراوي فً الحسن ٌتأخر عن درجة الحافظ
الضابط مع كونه مشهورا ً بالصدق والستر ,فإذا روي حدٌثه من
غٌر وجه ولو وجها واحدا قوٌا ً بالمتابعة ,وزال ما كان ٌخشى
علٌه من جهة سوء حفظ راوٌه  ,فارتفع حدٌثه من درجة الحسن
إلى الصحٌح  .قال السٌد الشرٌف  ":ونعنً بالترقً أنه ملحق فً
القوة بالصحٌح ال أنه عٌنه "  .2وذكر السٌوطً فً التدرٌب
نحوه .3

إرتقاء الحدٌث الضعٌف إلى حسن لغٌره
"إذا روى الحدٌث من وجوه ضعٌفة  ,الٌلزم أن ٌحصل من
مجموعها أنه حسن  ,بل ما كانه ضعفه نصف حفظ راوٌه
الصدوق األمٌن  ,زال بمجٌبه من وجه آخر وعرفنا بذلك أنه قد
حفظ ولم ٌختل فٌه ضبطه وصار الحدٌث حسنا ً بذلك. 4

حكم ما سكت علٌه أبو داود أو حسّنه الترمذي

نقل ابن كثٌر قول أبً داود فً كتابه " الباعث الحثٌث " " :
ذكرت الصحٌح وما ٌشبهه وٌقاربه وما كان فٌه وهن شدٌد ,
بٌنته  ,وما لم أذكر فٌه شٌبا  ,فهو صالح  ,وبعضها أصح من
بعض قال وروى عنه أنه ٌذكر فً كل باب أصح ما عرفه فٌه
". 5
ثم ذكر ابن كثٌر قول أبً داود  " :وما سكت عنه فهو حسن
" 6.ثم ذكر قول ابن الصالح :فما وجدناه فً كتابه مذكورا ً مطلقا ً

1
2
3
4
5
6

-

تىضير األفكاز ص 248-247
وفش انمسخع ص 103 -102
تدزية انساوي ص 157
تدزية انساوي ص 175
قىاعد انتسديث ص 110-109
انثاعث انسثيث ص 20
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ولٌس فً واحد من الصحٌحٌن والنص على صحته أحد فهو
حسن عند أبً داود.1
وعلى هذا فما لم ٌكن فً أحد الصحٌحٌن ولم ٌصححه غٌر
أبً داود من المعتمدٌن الذٌن ٌمٌزون بٌن الصحٌح والحسن
والضعفه فهو حسن عند أبً داود.2
وبناء على ما تقدم ٌمكن أن نقول أن التعبٌر بكلمة
( الصالح ) صالحة ألن تكون بمعنى صالح لإلعتبار  ,فتستعمل
فً الضعٌف الذي ٌصلح أن ٌكون تابعا ً أو شاهدا ً.
وقال الشوكانً فً مقدمة نٌل األوطار  :وقداعتنى
المنذري رحمه هللا فً نقد األحادٌث المذكورة فً سنن أبً داود ـ
وبٌن كثٌرا مما سكت عنه  ,فٌكون ذلك خارجا عما ٌجوز العمل
به  .وما سكت علٌه جمٌعا  ,فال شك أنه صالح لإلحتجاج إال فً
مواضع ٌسٌرة  ,قد نبهت على بعضها فً هذا الشرحٌ :رٌد نٌل
األوطار  .وكذلك كثٌرا ما ٌقول فٌه  :سكت عنه أبو داود
والمنذري.3
وقد اختلفت األراء فً قول أبً داود " ما لم أذكر فٌه
شٌبا فهو "صالح " هل ٌستفاد منه أن ما سكت علٌه فً كتابه فهو
صحٌح أو أنه حسن ؟وقد إختار ابن الصالح والنووي وغٌرهما
أن ٌحكم علٌه بأنه حسن  ,ما لم ٌنص على صحته أحد ممن ٌمٌز
بٌن الصحٌح والحسن "  4وما سكت علٌه فهو صالح " ٌظهر أن
قوله ٌشمل الصحٌح والحسن والضعٌف ".

إطالق بعض العلماء الضعٌف على الحدٌث الحسن
إن الترمذي أول من قسم األحادٌث إلى صحٌح وحسن
وضعٌف وغرٌب .ولم ٌعرف قبله هذا التقسٌم عن أحد  .لكنهم
كانوا ٌقسمون األحادٌث إلى صحٌح وضعٌف كما ٌقسمون
الرجال إلى ضعٌف وغٌر ضعٌف ـ والضعٌف عندهم نوعان:
ضعٌف الٌحتج به  ,وهو الحسن فً إصطالح الترمذي.
ضعٌف ٌحتج به  ,وهو الحسن فً إصطالح الترمذي .

-1
-2
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ولهذا كان ٌوجد فً كالم أحمد وغٌره من الفقهاء أنهم
ٌحتجون بالحدٌث الضعٌف كحدٌث عمروبن شعٌب وإبراهٌم
الهجري وغٌرهما ـ فإن ذلك سماه الفقهاء وهو أرفع فً كثٌر من
الحسن.
ونقل الصنعانً قول الشٌخ تقً الدٌن ابن تٌمٌة " إثبات
الحسن إصطالح للترمذي وغٌر الترمذي من أهل الحدٌث لٌس
عندهم إال صحٌح وضعٌف  .والضعٌف  :عندهم ما انحط عن
درجة الصحٌح ثم قد ٌكون متروكا ً وهو أن ٌكون راوٌه متهما أو
كثٌر الغلط وقد ٌكون حسنا ً بأن الٌتهم بالكذب  .قال  :وهذا معنى
1
قول أحمد  " :العمل بالضعٌف أولى من صاحب القٌاس"

ذكر اختالف الناس فً العمل بالحسن مطلقا بعد
التسلٌم بحسنه

وقد اختلف الناس فً العمل بالحسن مطلقا ً  ,أي على رأي
الجمهور وعلى رأي الترمذي بعد تسلٌم حسنه  .فذهب البخاري
إلى أن الحدٌث الحسن ال ٌعمل به فً التحرٌم والتحلٌل واختاره
القاضً أبو بكر ابن العربً فً عارضته  ,والجمهور عل
خالفهما  ,والحجة مع الجمهور فإن راوي الحسن ممن تشمله
أدلة وجوبه قبول األحاد ـ بأنه من أخبار األحاد فٌقبل خبره وإذا
عمل به فإنه ال بد أن ٌكون راوٌه مظنون العدالة  ,مظنون
الصدق  ,ومن ظن عدالته وصدق وجب قبول خبره. 2
ومن هنا ٌتبٌن أن ثمة تشابها كثٌرا بٌن الحسن والصحٌح
حتى أن طابفة من أهل الحدٌث جعلت الحسن مندرجا فً
الصحٌح ولم ٌجعلوه نوعا ً مفردا ً وهو الظاهر من كالم الحاكم
أبً عبدهللا النٌسابوري فً تصرفاته لكن العمل بٌن المحدثٌن
استقر على إعتبارالحسن نوعا ً مفردا ً ألن الحدٌث الذي ٌحتج به
إما أن ٌكون فً أعلى درجة القبول وهو الصحٌح أو فً أدناه
وهو الحسن.3
ونقل صاحب " لمحات فً أصول الحدٌث " رأى الجمهور :
" والراجح ما ذهب إلٌه الجمهور  ,ألن الحسن كما رأٌت ال
1
2
3
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تخرج صفاته عن دابرة القبول وما جنح إلٌه األكثرون إصطالحا
والمشاحة فً اإلصطالح وقد وجدنا طابفة من العلماء كالحاكم
وابن حبان وابن خزٌمة ٌ ,درجون الحدٌث الحسن فً الصحٌح
1
مع قولهم  ,بأنه دون الصحٌح الذي عرفناه حدود من قبل"

حكم العمل بالحدٌث الحسن
الحسن كالصحٌح فً اإلحتجاج وإن كان دونه فً القوة
فٌحتج به فٌما الٌعارض الصحٌح.
الحدٌث الحسن  ,مقبول عند الفقهاء كلهم فً اإلحتجاج
والعمل به وعلٌه معظم المحدثٌن واألصولٌٌن وذلك ألنه قد
عرف صدق راوٌه  ,وسالمة انتقاله بالسند ,وخفة الضبظ ـ كما
عرفت ـ التخرجه عن األهلٌة لألداء كما سمع ألن المقصودأنه
فً درجة أدنً من الصحٌح من غٌر اختالل فً ضبطه وما
كان كذلك و فإن النفس تمٌل إلى قبوله وال ٌأباه القلب والظعن
3
ٌحسن بسالمته فٌكون مقبوالً.

2

أقوال العلماء فً رواٌة الحسن

قال ابن الصالح  " :إذا كان راوي الحدٌث متأخرا ً عن درجة
أهل الحفظ واإلتقان غٌر أنه من المشهورٌن بالصدق والستر ,
وروي مع ذلك حدٌثه من غٌر وجه فقد إجتمعت له القوة من
الجهتٌن وذلك ٌرقى حدٌثه من درجة الحسن إلى درجة الصحٌح
4
".

قبول زٌادة راوي الحسن
وزٌادة الراوي الصحٌح والحسن  ,مقبولة ما لم تقع
منافٌة لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح والمحفوظ ,
5
ومقابله الشاذ مع الضعف  ,فالراجح المعروف ومقابله المنكر .
وذكر شارح البٌقونة فً الفوابد .
" وزٌادة راوي الصحٌح والحسن مقبولة  ,إذ هً فً حكم
الحدٌث المستقل وهذا إن تنافت رواٌة من لم ٌزد فإن تنافت بأن
1
2
3
4
5
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لزم من قبولها رد األخرى إحتج للترجٌح فإن كان ألحدهما
مرجح فاآلخر شاذ. 1

معنى قولهم" حدٌث حسن صحٌح "أو " حدٌث حسن
صحٌح غرٌب "
قول " حسن صحٌح " ٌفٌد أنه تعددت أسانٌد الحدٌث وبلغ
درجة الصحة فجمع الحسن إلى الصحة لٌبٌن أنه خرج عن حد
الغرابة .2
" حدٌث حسن صحٌح " إن ظاهر هذه العبارة مشكل ألن
الحسن ٌتقاصر عن درجة الصحٌح فكٌف ٌجمع بٌنهما مع تفاوت
مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه
العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ماقاله الحافظ ابن حجر وارتضاه
السٌوطً وملخصه ما ٌلً:
أ -إن كان للحدٌث إسنادان فأكثر  ,فالمعنى " حسن
بإعتبار إسناد  ,صحٌح بإعتبار إسناد آخر.
ب – وإن كان له إسناد واحد فالمعنى " حسن عند قوم ,
صحٌح عند قوم آخرٌن " فكأن القابل ٌشٌر إلى الخالف البٌن فً
3
الحكم على هذا الحدٌث أو لم ٌترجح لدٌه الحكم بأحدهما.
أما قولهم " حدٌث حسن صحٌح غرٌب " فمعناه " إن
كان غرٌبا سندا فقط " فالمعنى على ما ذكرنا فً "حسن صحٌح
"غاٌة األمر أنه أفاد أن فً اإلسناد تفردا عما اشتهرت به
األسانٌد األخرى وإن كان غرٌبا سندا ومتنا فٌكون قد ذكر الحسن
هنا الفادة أنه ورد ما ٌوافق معنى الحدٌث إما أن ٌكون الحدٌث
غرٌبا سندا ومتنا ً والٌكون ثمة شا ٌوافق معناه فهذا التعبٌر ٌفٌد
التردد فً الحدٌث بٌن الصحة والحسن للخالف بٌن العلماء فٌه
4
أو عدم الجزم من المجتهد .
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مظان الحدٌث الحسن
لم ٌفرد العلماء كتبا خاصة بالحدٌث الحسن المجرد كما
أفردوا الصحٌح المجرد فً كتب مستقلة لكن هناك كتبا ٌكثر فٌها
وجود الحدٌث الحسن فمن أشهر هذه الكتب :
 -1الجامع الترمذي لإلمام أبً عٌسى دمحم بن عٌسى بن
سورة الترمذي  .المولود 209هـ والمتوفى 279هـ" وكان
الترمذي من خواص تالمذة البخاري  ,شهد له العلماء بالعلم
والحفظ والمعرفة وبالدٌانة والورع حتى انه لغلبة الخشٌة علٌه
كف بصره آخر عمره بكاء من خشٌة هللا. 1
 "-2سنن الترمذي " فهو أصل فً معرفة الحسن والترمذي
هو الذي شهره فً هذا الكتاب وأكثر من ذكره  .كما قال
السٌوطً والنووي فً " التقرٌب مع التدرٌب" " كتاب الترمذي
2
أصل فً معرفة الحسن ".
 " -3السنن" لالمام أبً داود سلٌمان بن األشعث السجستاتً
المولود 202هـ المتوفى 273هـ فقد ذكر أبوداود فً رسالته إلى
أهل مكة  :أنه ٌذكر فٌه الصحٌح وما ٌشبهه وٌقاربه وما كان فٌه
وهن شدٌد بٌنته وما لم ٌذكر فٌه شٌبا فهو صالح .
الحمد هلل الذي وفقنً على إكمال هذا البحث  ,بذلت
جهدي فً قراء الكتب والمراجع األصلٌة فً " علوم الحدٌث "
وجمعت موادا كثٌرا من المراجع التً استفدت منها حتى وضعت
كل شا حسب موضعه فً البحث.
وأرجو من هللا عزوجل أن ٌنفعنً بما تعلمت من العلم
النافع ,وٌوفقنً لما ٌحب وٌرضى والصالة والسالم على رسوله
األمٌن الصادق .
وهللا الموفق.

1
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