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 املطلب الثاين: احلديث احلسن 
هذا النوع يف آخر املطاف نوع ملحق  أنمل يثره غريه، مع  أاثر مصطلح احلسن من النقاش ما

وسطا بني الصحيح و ملا كان  -الصحيح حمتج به دون خالف، لكنه وعلى حد تعبري ابن كثري ثابحلدي
يف نظر الناظر ال يف نفس األمر، عسر التعبري عنه وضبطه على كثري من أهل الصناعة، وذلك الضعيف 

 .(1)حلافظ رمبا تقصر عبارته عنهألنه أمر نسيب ينقدح عند ا
 ن  س  فإمنا أردان به ح   حديث حسن، ذكران يف هذا الكتاب قال الرتمذي: "وما:تعريف الرتمذي   أوال

كل حديث يروى ال يكون يف إسناده متهم ابلكذب، وال يكون حديثا شاذا، ويروى إسناده عندان؛ 
 .(2)فهو عندان حديث حسن من غري وجه حنو ذلك،

 -فوضع شروطاً ثالثة للحسن عنده:
 ند من الكذابني .براءة الس -1
 . -ين املخالفة يع -نتفاء الشذوذ ا -2
 . -ن الصحايب دو  -دم تفرد الراوي به ع-3

 : اثنيا: تعريف اخلطايب 
 .(3)عرف خمرجه واشتهر رجاله ماقال: هو 

 اثلثا: تعريف ابن الصالح

                           
 بة املعارف تح علي احلليب األثري ط مكت 1/129اختصار علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثيث البن كثري :  (1)

 تح بشار عواد معروف ط دار الغرب اإلسالمي  6/251جامع الرتمذي )السنن( :  (2)

 م  1932هـ  1351تح حممد راغب الطباخ ط  1/6معامل السنن للخطايب :  (3)



ورد  اخلطايب والرتمذي، فركب تعريفا مفصال من خالل ماتعريف ابن الصالح استقاه من تعريف 
من ذلك  فاستنتج (4)فهذا الذي ذكرانه جامع ملا تفرق يف كالم من بلغنا كالمه يف ذلكقال : عندهم، 

 :شرطني يف احلسن ومها 
  ا: احلديث الذي ال خيلو رجال إسناِدِه ِمن مستالعدالة: من حيث أهليـَّت ه ، غري تـ ت ح قَّق   وٍر ملأحد مه 

  ذِب يف احلديثِ أنه ليس مغ فَّالً كثري  اخلطِأ فيما يـ ر ويِه، وال هو  متـَّه ٌم ابلك
  ة  رجاِل نه مل يبلغ  درجشهورين  ابلصدق واألمانِة، غري أامل يكون  راويه من أن  : الضبطمن حيث

حال من يـ ع دُّ ما ينفرِد  ع عنيرتفِ تقاِن، وهو مع  ذلك  الصحيِح؛ لكونِِه يقص ر  عنهم يف احلفِظ واإل
 نك راً يكون شاذ اً وم ِه م نكراً، ويـ ع ت ُرَب   يف كل  هذا مع سالمة احلديث من أنحديثِ  به من

 رابعا: تعريف ابن حجر
هو فقال ما معناه:  عنصر واحد هو خفة الضبط واحلسن إال يف  مل ير ابن حجر فرقا بني الصحيح

فال يشرتط . (5)خفيف الضبط عن مثله إىل منتهاه من غري شذوذ وال علةاتصل سنده بنقل عدل  ما
أال يكو ن مغفال كثري يف راوي احلديث احلسن أعلى درجات الضبط، بل املطلوب كما قال العراقي: "

 .(6)"الغلط، وذلك أبن يعترب حديثه حبديث أهل الضبط و اإلتقان، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط
املتقدمني مصطلحي  بني الصحيح و احلسن يف االحتجاج، قد يكون سببا يف إطالق إن التقارب الشديد

تار املتأخرون يف حاف أفرط الرتمذي يف استعماله يف سننه، " على احلديث الواحد، وهو ماحسن صحيح"
 فهم هذا االصطالح، فقيل:

الرتادف ب ، أحدمها حسن واآلخر صحيح". وقيل إن ذلك من ابإبسنادينديث روي "إن ذلك احل
 والتأكيد، أتكيد احلسن ابلصحيح.

                           
 تح ماهر الفحل ط دار الكتب العلمية . 100علم احلديث البن الصالح : معرفة أنواع  (4)

  46نزهة النظر شرح خنبة الفكر : (5)

 هـ  1350مت حممد راغب الطباخ ط  34التقيد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح  للحافظ العراقي :  (6)



 يف السند هل هو حسن أو صحيح؟  للرتددوقيل: إن ذلك 
ويرى الدكتور محزة امليليباري أن هذا اإلشكال إمنا نبع من فصل املتأخرين بني احلسن و الصحيح بينما 

 . (7)صحيح حسنا، وعلى كل مقبول غري مردود حسناكان املتقدمون يطلقون على ال
 قاعدة :  

رتقي إىل درجة أعلى األدىن درجة أن ياستخرج احملدثون من خُرَبهتم لصناعتهم قاعدة تسمح للحديث 
 بشروط: 

الصحيح لغريه، قد يتحول إىل رتبة الصحيح، لكن يسمى  حسنا لذاته،ويسمى  فاحلديث احلسن، .1
مبعناه. قال   أو همثل الوجه األول أو أقوى منه، سواء بلفظوجه آخر ا روي احلديث نفسه من وذلك إذ

إمنا حيكم له ابلصحة عند تعدد الطرق؛ ألن للصورة اجملموعة قوة جترب القدر الذي قصر ابن حجر :"
 .(8)"به ضبط راوي احلسن عن راوي الصحيح

لوال  قال: " هأن ومثاله حديث حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن الرسول 
. و احلديث عند مسلم من طريق (9)" رواه الرتمذيند كل صالةعأن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك 

 مة منقلمحمد بن عمرو بن عفقال ابن الصالح :  (10)آخر هو أبو الزاند عن األعرج عن أيب هريرة
ه قسوء حفظه، ووثَّ  عَّفه بعضهم من جهةن ليس من أهل اإلتقان حىت ضاملشهورين ابلصدق و الصيانة، لك

جه أخر أو من   انضم إىل ذلك كونه روي فلما ،جاللته، فحديثه من هذه اجلهة حسنلصدقه و  بعضهم
 . (11) حكمنا بصحته

                           
 22نظرات جديدة يف علوم احلديث :  (7)

 46نزهة النظر :  (8)

 سنن الرتمذي أبواب الطهارة ابب ما جاء يف السواك  (9)

 صحيح مسلم كتاب الطهارة ابب السواك (10)

 تح الفاراييب ط مكتبة الكوثر . 1/190تدريب الراوي شرح تقريب النووي :  (11)



إذا اعتضد بطريق آخر أعلى احلسن لغريه، يف أصله قد يرتقي إىل درجة احلديث  واحلديث الضعيف .2
مىت توبع السيء احلفظ مبعتُرَب، كأن يكون فوقه او مثله، ال دونه، وكذلك  منه أو يف مستواه. قال ابن حجر:
، و اإلسناد املرسل، وكذا املدلس إذا مل يعرف احملذوف منه، صار حديثهم املختلط الذي مل يتميز، و املستور
ألن مع كل واحد منهم احتمال كون  ابعتبار اجملموع من املتابع واملتابع؛حسنا، ال لذاته بل وصفه بذلك 

روايته صوااب أو غري صواب على حد سواء. فإذا جاءت من املعتُرَبين رواية موافقة ألحدهم رجح أحد 
انبني من االحتمالني املذكورين، ودل ذلك على أن احلديث حمفوظ، فارتقى من درجة التوقف إىل درجة اجل

ع ارتقائه إىل درجة القبول فهو منحط عن رتبة احلسن لذاته ورمبا توقف بعضهم عن إطالق مالقبول... و 
 .(12)اسم احلسن عليه

، هي تابعات والشواهدليت تنجُرَب ابملويالحظ من نصوص أئمة هذا الفن أن األحاديث أو احلاالت ا
كالتهمة ابلكذب أو   األحاديث اليت يلحقها الضعف من جهة ضبط الراوي، أما الضعف بسبب العدالة

 الفسق، فإن تعدد الطرق ال يفيدها شيئا .

 

                           
 85نزهة النظر البن حجر :  (12)


