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 مصطلح الحدیث
 معنى قول الترمذي: (حسن صحیح)

 
 ، ما المراد �ه؟)هذا حدیث حسن صحیح(قول أبي عیسى الترمذي:  :السؤال

ووجه االستشكال  ،وأكثر منه أبو عیسى ،هذا القول من أبي عیسى استشكله أهل العلم :الجواب
نزول في درجة الحدیث  )حسن( :فقوله ،أن حكمه على الحدیث �حكمین مختلفین في حقیقتهما

 ،ارتفاع في هذا النزول في قوله: (صحیح) والحكم له �الصحة ،عن أن �صل إلى درجة الصحة
لو قیل لطالب ما ف ،مشكل هفحصول االرتفاع والنزول في آٍن واحد من جهة واحدة ال شك أن

 :هة �ما لو قاللكن إذا انفكت الج ،بل منه من جهة واحدةما قُ  )جید جًدا ممتاز(تقدیرك؟ قال: 
ولذا  ،وهذا مثال تقر�بيهذا مقبول،  في تقدیري العام وممتاز في مواد التخصص) جید جًدا(

 ،إنه حسن من طر�ق( :أجاب أهل العلم عن هذا اإلشكال في االصطالح لإلمام الترمذي قالوا
كن لكن إذا لم � ،وهذا مقبول فیما إذا �ان للحدیث أكثر من طر�ق )،صحیح من طر�ق آخر

 ، لكنه ُخرِّج علىهذا أ�ًضا مشكل )حسن صحیح غر�ب( :للحدیث إال طر�ق واحد وحینئٍذ �قول
وغا�ة ما في هذا أنه حذف حرف التردد الذي هو  ،إما حسن أو صحیح :أن اإلمام متردد فیه

وحینئٍذ  ،قوم من أهل العلم صحیح وعند آخر�ن حسنعند �اعتبار أنه  اأو �كون صحیحً  ،(أو)
 .وغا�ة ما في األمر أنه حذف الواو العاطفة ،لترمذي جمع بینهما للجمع بین القولین�كون ا

فكأنه حسن )، مرتبة دون الصحیح وفوق الحسن "حسن صحیح"إن مرتبة ( :�عضهم �قولو 
�عني لو جمعت بین مادتین  ،ب �شيء من الحسنأو صحیح ُمشرَ  ،شَرب �شيء من الصحةمُ 

�اعتبار أن  )حامض حلو( :ما طعم هذه المادة؟ تقولاهما حامضة واألخرى حلوة وقیل لك: إحد
 )زمُ ( :و�قولون له ،بینهما خرجنا بنتیجة هي بین األمر�نفلما جمعنا  ،فیه الحموضة وفیه الحالوة

 ،فقط )صحیح( :دون ما قیل فیه )حسن صحیح( :وهنا �كون ما قیل فیه .حامض حلو :أي
 :سیما إذا قلنا ال ،فوق درجة الصحیح )حسن صحیح( :ال السا�قة �كون ما قیل فیهوعلى األقو 

)؛ ألن صحیح( :ما �قال فیه : فوق قلنا ،وحسن �اعتبار طر�ق آخر ،إنه صحیح �اعتبار طر�ق
أما إذا �ان سببه التردد أو الخالف في حكمه فإنه �كون دون مرتبة  .أكثر من طر�ق له

 .الصحیح

ومواقع االستعمال عند اإلمام الترمذي ال شك أن في  ،هذه المسألة �ثیرةواألقوال في 
 .�عضها إشكاًال 
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مع الخالف في اعتبار تصحیحه أو -ال شك أن اإلمام الترمذي إمام من أئمة الحدیث و 
ن لیست لد�ه یبقى أن من �حتاج إلى مثل هذه األقوال مَ لكن  ،-مما قیل عنه من التساهل ه؛عدم

 و�ال فالحق أن تدرس األسانید و�حكم على �ل إسناد �ما یلیق �ه. ،ر بنفسهاألهلیة للنظ
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