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)الوسيط في علوم  الكتاب المقرر : تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان ، الكتب المساعدة

 مصطلح الحديث ، محمد أبو شهبة (  

   ( المقبول الحديث ) القوة والضعفأقسام الخبرمن حيث  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  

 وصحبه أجمعين وبعد  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

المقبول ) الحديث  الحديث اعزائي الطلبة بعد الحديث في المحاضرة السابقة عن 

  الحديث الحسن . ، سنتطرق في هذه المحاضرة المباركة عن  الصحيح(

 قبل الكالم عن الحديث الحسن يجب توضيح مسألة مراتب الحديث الصحيح ، 

 وهذه الحديث،  ذلك  فيها المروي للكتب   بالنسبة مراتب  عسب إلى  الصحيح الحديث  يقسم

: هي المراتب   

)متفق عليه(    "المراتب  أعلى وهو" ومسلم البخاري عليه  اتفق ما -1  

            البخاري  به انفرد ما -2

مسلم به انفرد ما -3  

يخرجاه  ولم شرطهما على  كان ما -4  

ْجه ولم البخاري، شرط على  كان ما -5 يَُخر ِّ  

ْجه ولم مسلم،  شرط على  كان ما -6 يَُخر ِّ  



 على  يكن لم مما حبان  وابن خزيمة، كابن  األئمة، من غيرهما عند صح ما -7

. منهما واحد شرط على أو شرطهما،  

 الحديث الحسن  

 تعريفه

وهو ضد القبيح  الجمال بمعنى" الحسن" من مشبهة، صفة  هو: لغة   -أ  

ا -ب    بين متوسط ألنه نظرا الحسن؛ تعريف في العلماء أقوال  اختلفت : اصطالح 

 التعريفات، تلك  لذا سنذكر بعض. قسميه أحد عرف بعضهم وألن والضعيف، الصحيح

 ومن ثم اختيار االنسب منها . 

  أكثر مدار وعليه رجاله،  واشتهر مخرجه، عرف ما هو: "الخطابي تعريف -1

"الفقهاء عامة ويستعمله العلماء، أكثر يقبله  الذي وهو الحديث،  

  يكون وال بالكذب، يتهم من إسناده  في يكون ال يروى، حديث  كل: "الترمذي تعريف -2

"حسن حديث  عندنا فهو  ذلك، نحو وجه  غير من ويروى شاذا، الحديث   

  غير السند، متصل الضبط، تام عدل  بنقل اآلحاد وخبر: "قال: حجر ابن تعريف -3

  " لذاته فالحسن الضبط، خف فإن لذاته، الصحيح هو شاذ،  وال معلل،

  بما حجر  ابن به عرفه ما على بناء الحسن الحديث  يعرف أن ويمكن: المختار التعريف

  غير من منتهاه، إلى مثله عن ضبطه، خف الذي  العدل بنقل سنده اتصل ما  هو: "يلي

  " علة وال شذوذ

حتى نحكم على سند  ضبطهم، خف قد عدوال اإلسناد رجال جميع  يكون أن يشترطوال  

  وإن فقط، منهم  واحد ولو بعضهم، أو كلهم، يكونوا  أن المراد وإنما الحديث بانه حسن 

 في رجل بأدنى الحديث   على الحكم في  العبرة ألن الضبط؛ تامي  عدوال  الباقون كان

. األسناد  

 ُحْكُمهُ 

 الفقهاء، جميع به احتج ولذلك   القوة، في دونه  كان وإن به، االحتجاج في كالصحيح هو

. المتشددين من شذ  من إال واألصوليين، المحدثين معظم به االحتجاج وعلى  به، وعملوا



 مع خزيمة، وابن  حبان، وابن  كالحاكم، الصحيح،  نوع في المتساهلين بعض أدرجه وقد

. أوال  المبين الصحيح  دون بأنه  قولهم  

 مثاله 

 عمران أبي عن الضبعي، سليمان بن جعفر حدثنا قتيبة، حدثنا: "قال الترمذي أخرجه ما

:  يقول العدو بحضرة أبي سمعت : قال األشعري  موسى أبي بن بكر أبي عن الجوني،

سنن    ... "  السيوف ظالل  تحت الجنة  أبواب  إن: "وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول قال

   الجهاد فضائل  أبواب الترمذي : 

  " غريب  حسن حديث  هذا: "الترمذي عنه قال الحديث فهذا

 الضبعي سليمان بن جعفر إال  ثقات  األربعة إسناده رجال ألن حسنا؛ الحديث  هذا وكان

الحسن مرتبة إلى الصحيح مرتبة عن الحديث نزل  لذلك  الحديث  حسن فإنه  

 التوجيه الحديثي لقول االمام الترمذي ) حديث حسن صحيح (

 يجمع فكيف الصحيح، درجة عن يتقاصر  الحسن ألن مشكل؛ العبارة هذه ظاهر إن

 العبارة هذه من الترمذي مقصود  عن  العلماء أجاب  ولقد مرتبتهما؟ تفاوت  مع بينهما

يلي ما وملخصه. السيوطي وارتضاه حجر، ابن الحافظ قاله ما  أحسنها متعددة، بأجوبة  

 باعتبار صحيح إسناد، باعتبار حسن أنه: "فالمعنى فأكثر، إسنادان للحديث  كان إن -أ

  آخر إسناد

  قوم عند  صحيح المحدثين، من  قوم عند حسن أنه" فالمعنى واحد،  إسناد له كان وإن -ب 

. آخرين  

ذهب بعض العلماء الى أن مقصد الترمذي حذف حرف العطف )و( باعتبار عبارته  -ج

 هذا حديث حسن وصحيح . 

حذف حرف التردد )أو( باعتبار أن الترمذي كان مترددا بالحكم على الحديث فتكون   -د

 العبارة )هذا حديث حسن أو صحيح (

من حيث جمال االلفاظ وعذوبتها ، صحيح من حيث الورود ان الحديث حسن  -هـ 

ولكن هذا الرأي غير سديد الن هناك الكثير من االحاديث التي اوردها الترمذي في 

 سننه ، تتكلم عن النار والعذاب والتوعد للظالمين .



 لديه يترجح  لم أو  الحديث، هذا على الحكم في العلماء بين الخالف إلى يشير  القائل فكأن

.  االقوال تلك  بأحد الحكم   

 

الحسن مظان من التي الكتب  

 في المجرد  الصحيح أفردوا كما المجرد، الحسن بالحديث  خاصة كتبا العلماء يفرد لم

الكتب  تلك  أشهر فمن الحسن، الحديث  وجود فيها يكثر كتبا  هناك  لكن مستقلة، كتب  : 

 والترمذي الحسن، معرفة في أصل فهو" الترمذي سنن" بـ المشهور: الترمذي جامع -أ

ذكره  من وأكثر الكتاب، هذا في شهره الذي هو  

 الصحيح فيه يذكر أنه: مكة  أهل إلى رسالته في داود أبو ذكر فقد : داود أبي سنن -ب 

. صالح فهو شيئا فيه يذكر لم وما بيَّنه، شديد وهن فيه كان وما ويقاربه، يشبهه وما  

  

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين . 

 


