
 "احلديث احلسن":
 :وىو عمى قسمين تعريفو:

أحدىما: الحسن لذاتو: ىو ما اتصل اسناده برواية عدل خف ضبطو عن ضبط رجال الصحيح 
 وال يكون شاذا وال معمال

ثانييما: الحسن لغيره: ىو الضعيف إذا تعددت طرقو، ولم يكن سبب ضعفو فسق الراوي أو 
 كذبو

 
 االحتجاج بالحديث الحسن:

ن تقاصر عن الصحيح في درجتو وشروطو لكن يشارك الصحيح في العمل بو، الحسن  وا 
واالحتجاج عند جميع الفقياء، وعند أكثر العمماء من المحدثين وغيرىم، وىو بقسميو ممحق 
بالصحيح في االحتجاج بو، ومن العمماء من يمحق بالصحيح الحسن لذاتو، وأما الحسن لغيره، 

ال فالرت طرقو، وركفينبغي أن ينظر فيو فما كث  .نت إليو النفس يحتج بو، وا 
 "مظان الحسن":

من مظان الحديث الحسن كتاب الترمذي، وىو أصل في معرفة الحسن، وىو الذي نوه بو 
وأكثر من ذكره في جامعو، ويوجد في متفرقات من كالم بعض مشايخو كاإلمامين أحمد 

 لشافعي.والبخاري والطبقة التي قبل طبقة مشياخو كاإلمام ا
ومن مظانو أيضا سنن أبي داود ومن مظانو أيضا مسند اإلمام أحمد، وسنن النسائي، وسنن 

 ابن ماجو، وسنن الدارقطني فقد نص عمى كثير منو في سننو.
 "قول الترمذي: ىذا حديث حسن صحيح":

استشكل العمماء قول الترمذي في سننو: ىذا حديث حسن صحيح؛ ألن الحسن قاصر عن 
صحيح كما سبق بيانو، فالجمع بينيما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور درجة ال

ثباتو، وىو محال فما الجواب؟  وا 
 أجيب عن ذلك بأجوبة:

أن ذلك باعتبار إسنادين بأن يكون الحديث روي بإسناد حسن واآلخر صحيح فمك أن  -1
تقول: إنو حسن بالنسبة إلى أحدىما صحيح بالنسبة إلى اآلخر فال تناقض إذا، ولكن ىذا 
الجواب ال يستقيم في بعض األحاديث التي يقول فييا الترمذي: "ىذا حديث حسن صحيح 

 لوجو".غريب ال نعرفو إال من ىذا ا
لقائل من وقال بعضيم: مراده حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار اإلسناد، وغرض ىذا ا -2

ال الحسن االصطالحي حتى يكون في الكالم تناقض ورد ىذا  حسن المتن الحسن المغوي



الجواب أيضا بأن الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جينم والحدود والقصاص، 
يث الترىيب، وبأنو يمزم عميو أن يطمق عمى الحديث الموضوع إذا كان ونحو ذلك من أحاد

 أحد من المحدثين. حسن المفظ حسنا أيضا، وىو ما لم يقل بو
وذىب ابن كثير في الجواب إلى أن ما قيل فيو حسن صحيح قسم ثالث مزج من القسمين  -3

طة بين الصحيح يقال في الحديث الذي فيو شبو لم يتمحض ألحدىما، وأنو درجة متوس
والحسن فما قيل فيو: حسن صحيح فوق ما قيل فيو: حسن، ودون ما قيل فيو: صحيح، 

 .انتقد بأن ىذا تحكم ال دليل عميوو 
وأحسن األجوبة ما ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحيا، قال ما خالصتو: "إنو إن  -4

أنو صحيح بإسناد حسن كان لمحديث إسنادان فأكثر فوصفو بالصحة والحسن راجع إلى 
بإسناد آخر، وغاية ما ىنالك أنو حذف حرف العطف، وكان األولى أن يقول: حسن وصحيح 
وعميو، فيكون ما يقول فيو حسن صحيح فوق ما يقول فيو صحيح فقط؛ ألن كثرة الطرق 

 تقوي.
د في وأما إذا لم يكن لو إال إسناد واحد فالجمع بينيما لمتردد الحاصل من اإلمام المجتي

الحديث: أىو جامع ألوصاف الصحيح أم ىو قاصر عنيا؟ وال يترجح أحدىما عنده فاقتضاه 
األمر إلى التعبير بيذا، وغاية ما في التعبير أنو حذف منو حرف التردد، وكان حقو أن يقول: 

صحيح؛ ألن الجزم  حسن أو صحيح، وعمى ىذا فما قيل فيو حسن صحيح دون ما قال فيو
 .دأقوى من الترد

 


