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 مادة مصطلح الحديث          ةلثالثا المحاضرة
  أستاذ المادة:     أ.م.د. علي محمد مهيدي

 الحسن لغيره:
 تعريفه: -1

 هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه.
 يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين، هما:

 ن طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق اآلخر مثله أو أقوى منه. أن يروى م -أ
أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه، وإما انقطاعا في سنده، أو  -ب 

 جهالة في رجاله. 
 سبب تسميته بذلك: -2

وسبب تسميته بذلك أن الحسن لم يأت من ذات السند األول، وإنما أتى من انضمام 
 غيره له. 
صوير ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة "الحسن لغيره" بمعادلة رياضية  ويمكن ت

 على النحو التالي: 
 ضعيف + ضعيف= حسن لغيره

 مرتبته: -3
 الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.

 

 وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته.
 ُحْكمه:  -4

 ذي يحتج به.هو من المقبول ال
 مثاله:  -5

"ما رواه الترمذي وحسنه، من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد هللا، عن عبد هللا بن 
عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم، قال: 
 فأجاز".

ترمذي: "وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد،  قال ال
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 وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد األسلمي". 
قلت: فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من 

 غير وجه. 
 

 خبر اآلحاد المقبول الُمحَتفُّ بالقرائن:
 توطئة:  -1

وفي ختام أقسام المقبول أبحث في الخبر المقبول المحتف ِّ بالقرائن. والمراد بالمحتف ِّ 
أحاط واقترن به من األمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من بالقرائن الخبر الذي 

 الشروط.
المقبول تزيده قوة. وتجعل له ميزة على غيره وهذه األمور الزائدة التي تقترن بالخبر 

 من األخبار المقبولة األخرى الخالية من تلك األمور الزائدة، وترجحه عليها.
 أنواعه:  -2

 الخبر المقبول المحتفُّ بالقرائن أنواع، أشهرها:
ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر. فقد احتفَّت به قرائن،  -أ

 منها:
 جاللتهما في هذا الشأن. -1
 تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.  -2
تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد  -3

 كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
 المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل. -ب 
سلسل باألئمة الحفاظ المتقنين، حيث ال يكون غريبا: كالحديث الذي الخبر الم -جـ

يرويه اإلمام أحمد، عن اإلمام الشافعي، ويرويه اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك، 
ويشارك اإلمام أحمد غيره في الرواية عن اإلمام الشافعي، ويشارك اإلمام الشافعي 

 كذلك غيره في الرواية عن اإلمام مالك.
 مه: حك -3

هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار اآلحاد، فلو تعارض الخبر المحتفُّ بالقرائن 
 مع غيره من األخبار المقبولة، قدم الخبر المحتفُّ بالقرائن.


