
 مصطلح الحدیث
 )حسن غر�ب: (مراد الترمذي �قوله
 

 ؟)حسن غر�ب: (�قوله عن الحدیث -رحمه هللا-ما مراد الترمذي  :السؤال

 ،بیَّن اصطالحاته في الِعلل التي ألحقها في آخر جامعه -رحمه هللا تعالى-الترمذي  :الجواب
تهم من یُ  وال �كون في رواته ،روى من غیر وجهالحدیث الذي یُ  :و�یَّن مراده �الحسن وهو

وتنصیصه على  ،�الحسن -رحمه هللا تعالى-الترمذي  هذا مرادف، ا�الكذب، وال �كون الحدیث شاذ� 
على الحدیث  هحكم قوله: (غر�ب) في حال معالتنافر  قد �كون فیه �عُض  "روایته من غیر وجه"

الترمذي أن  حدِّ  في والحسنُ  ،دروى من وجه واحاألصل في الغر�ب أنه یُ إذ  حسٌن وغر�ب،�أنه 
 !ن غیر وجهروى مِ یُ 

 :-رحمه هللا– �قول الحافظ العراقي

) : َما َسِلمْ ...   وقاَل (الّترمذيُّ
 

ُذوِذ مَع َراٍو َما اتُِّهمْ    ِمَن الشُّ
 

 ا َوَردْ ِ�َكِذٍب َوَلْم َ�ُكْن َفْردً 
 

 ...............................
 

  :الكون الحدیث حسنً شترط فالترمذي �َ  

 .سلم من الشذوذ�َ أن  -

 .�الكذب ن هو متهمٌ في رواته مَ   �كون وأالَّ  -

 .ن غیر وجهروى مِ وأن یُ  -

تعر�ف  الصالح نزَّل ابنُ و�ن �ان  ،ال بد أن تنطبق علیه هذه الشروط )حسن( :فقوله
والشروط األخرى ال تنفي أن �كون في  ،روى من غیر وجهألنه یُ  ؛الترمذي على الحسن لغیره

له ابن الصالح على الحدیث الذي ُعرف  ،ن هو متهم �ما دون الكذب من الضعفاءحدیثه مَ  فنزَّ
 .في اصطالح المتأخر�ن �الحسن لغیره

قد �كون فیه شيء من  -ما قلنامثل-في الحسن أن ُیروى من غیر وجه  الترمذي اشتراط
ألن الحدیث  ؛روى من وجه واحدن مقتضى الغرا�ة أن یُ ألن مِ  ؛التنافر مع وصفه �أنه غر�ب

 :لكن الغرا�ة عند أهل العلم منها ،واحد راوٍ  تهما تفرد بروای :الغر�ب

 ،روى إال من وجه واحد یُ وأّال  ،ن الزمها أن یتحد راو�هالتي مِ  :الغرا�ة المطلقة وهي -
 ).حدیث حسن( :و�حصل �ه التنافر مع قول الترمذي



 ،والغرا�ةِ  لیلتئم الجمع بین الحسنِ  ؛ولعل هذا هو مراد الترمذي ،ومنها الغرا�ة النسبیة -
أو  ،سن عند اإلمام الترمذيالحَ  عاِرض حدَّ فُیروى �ألفاظ أخرى ال تُ  ،ا بهذا اللفظفیكون غر�بً 

 .و�ن ُروي عن غیره ،واحد إال راوٍ  هذا الراوي  �معنى أنه لم یروه عن ،ن حدیث هذا الراوي مِ ا غر�بً 

 و�ذا عرفنا تعر�ف اإلمام الترمذي فالحدیث الحسن له عدة تعار�ف عند أهل العلم.

 ا وَقدْ والَحسُن المعروُف َمخرجً 
 

 اشَتهَرْت ِرجاُلُه ِبذاَك َحدْ  
 

 ..................... (َحْمٌد)
 

 ............................
 

 
رف مخرجه واشتهرت عُ : ما الحسن عند الخطابي، فحدُّ الحدیث الخطابي(حمٌد) أي: 

 .رواته

) : َما َسِلمْ ...   وقاَل (الّترمذيُّ
 

ُذوِذ مَع َراٍو َما اتُِّهمْ    ِمَن الشُّ
 

 ا َوَردْ ِ�َكِذٍب َوَلْم َ�ُكْن َفْردً 
 

 .............................. 
 

 وِقیَل: ما َضعٌف قر�ٌب ُمحتَملْ 
 

 وَما �كلِّ َذا َحدٌّ َحَصلْ فیِه،  
 

تصور فیها الحدیث قد ال یُ  ،ألهل العلماحترازات و �عني هذه الحدود �لها علیها مؤاخذات 
إنه  :حتى قال الذهبي ،شِكل عند أهل العلمالحدیث الحسن تعر�فه مُ ف ،الحسن على حقیقته بدقة

ومنهم  ،لحقه �الصحیحن یُ فمنهم مَ  ،ألنه في مرتبة بین الصحیح والضعیف ؛ال مطمع في تمییزه
ال �حصل بذلك الحد الدقیق الذي یتمیز فتردد �اقي الصور بین النوعین تو  ،لحقه �الضعیفن یُ مَ 

أحادیث �أنها على  حكمواقد و  ،في ذلك ألهل العلم وعلى �ل حال المردُّ  ،�ه الحسن عن غیره
 إلى حد الضعیف فإنه في مرتبةٍ  صلصل إلى حد الصحیح وما لم �َ فال شك أن ما لم �َ  ،حسنة

 فیكون من هذا الحكم. ،بینهما متوسطةٍ 
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