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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مرام المرسرلين نبينرا محمرد  عليره وعلرى آلره أ ضر  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم ع لى أشرر  اننبيراو واا

 أما بعد: ،الصلوات وأتم التسليم
ياه والمسلمين أجمعين- يقول المؤلف   :-رحمنا هللا واا

 (الحسن: النوع الثاني)
 فوي نرور وهواا النووع لموا كوان وسويا  بوين الصوحيح وال و ي ، الجمهووروهو في االحتجاج به كالصحيح عند 

 ألنه أمر نسبي والك ،بيه على كثير من أهل هاه الصناعةعسر الت بير عنه و  ،النارر، ال في نفس األمر
فقوا  الخيوابي: هوو موا عور   ،وقد تجشم كثير مونهم حوده، افظ، ربما تقصر عبارته عنهالح دشيء ينقدح عن

وور  خ  م   أ،ثوور ال لموواء، ويسووت مله عامووة ه واشووتهر رجالووه، قووا : وعليووه موودار أ،ثوور الحووديث، وهووو الووا  يقبلووه ج 
 الفقهاء.

ن ما عر  مخرجه واشتهر رجاله :الم ر  هو قولهكان قلت: فإن  " فالحديث الصوحيح كوالك، بول وال و ي  وا 
أن أ،ثور الحوديث مون قبيول الحسوان، وال هوو  ،ما  لوهكان بقية ال،الم من تمام الحد، فليس هاا الوا  اكوره مسول  

 ست مله عامة الفقهاء.وي ،الا  يقبله أ،ثر ال لماء
ر-تعالىرحمه هللا -يقول  ر: النوع الثران  الر ب بعرد الصرحيح الحسرن، والحس  ن ن صرة  مشرب   باسرم الةاعر ، والحس 
لغ  ما تشت يه النةس وتمي  إليه، وهو    االحتجاج به كالصحيح عنرد الجم رور، جم رور العلمراو يحتجرون    ال

  .حج  عند جم ور العلماوه، والحسن لغيره، الحسن ل اتبالحديث الحسن، ويدخ      لك 
وهرو اراهر كرالم بخارب كمرا ارال ابرن الرووير و يرره أنره ال يحرتن بالحسرن  ر  الحرالل والحررام، نسب إلى اإلمام ال

ى بعر  مرا يا رر مرن كالمره علر يواال ب لك أبرو حراتم الرراوب أب  الحسن بن القطان ال سيما    الحسن لغيره، 
و رر  بعرر  الرررواة اررال: هررو صرردو ، أتحررتن بررهل اررال: ال،  :ايرر  لرره ،بعضرر م: وحسررن الحررديثالرررواة أنرره اررال  رر  

ن كرران عنررده الصرردو  وهرر  تحررتن بررهل اررال: ال،  :ايرر  نن اللةررال ال يشررعر بشررريط   الضررعيف  حديثرره مررن ابيرر واا
 (انحررو بعارضرر  ) رر  عربرر  الابررن  رر  ألةرراج الجرررع والتعرردي ،  -إن شرراو هللا تعررالى-الضررب ، علررى مررا سرري ت  

  .الحسناالحتجاج بالحديث ه ا رجح 
ن كرران الجم ،ناررر أنرره محرر المقصررود   ررور علررى ابولرره، والسرربب  رر  الخررال ، منشرر  الخررال  أن راوب الحسررن واا

ومرن نارر إلرى أن هر ا الضرب  ارد خّف ضبطه الياًل عن راوب الصحيح،  من نار إلى أصر  الضرب  احرتن بره، 
لعلرم   حرال المعتمرد عنرد أهر  اا، ويحتاج ل ا، اال: إنه ال يحتّن به، وعلرى كر، وانخبار ينبغ  أن يتثبت  ي خف

، اختلةرت أاروال العلمراو  يره، وتباينرت أنارارهم بالنسرب  لتعريرف الحسرناالحتجاج به، وأنه كالصحيح    الحجي ، 



والسربب  ر  ، أنره ال مطمرف  ر  تمييروهوما من تعريف من تعاريةه إال وعليه ما يالحال، حترى جروم بعر  الحةراج 
ومتى يقررب مرن الضرعيفل هر ه  ليقرب من الصحيح متى  لكم أنه    مرتب  متوسط  بين الصحيح والضعيف، 

رحمره هللا -وهو أيضًا كمرا أشرار الحرا ال سببت كثرة طول الخال     تعريةه وتمييوه، بين أمرين مت رجح  منول  
شر و ينقردع  ر   هرن ، كمرا ارالوا  ر  االستحسران، ربمرا تقصرر عبارتره عنره أنه ش و ينقردع عنرد الحرا ال -تعالى

أن حديثره مرن ابير  الحسرن، يحكم على ه ا الراوب الر ب كرالم نهر  العلرم وهنا المجت د ال يستطيف التعبير عنه، 
  .أو ينقدع     هنه أنه حسن نه ختلف  يه العلماو من مصحح ومضعف بال ب اويحكم على ه ا الحديث 

تجّشررم، التجّشررم إنمررا يكررون  رر  انمررور الصررعب ،  رردل علررى أن حررد الحررديث  "نهم حوودهوقوود تجشووم كثيوور موو"يقررول: 
، واشووتهر هووو مووا عوور  مخرجووه -نيعنرر   رر  مقدمرر  معررالم السررن- فقووا  الخيووابي"الحسررن وتمييرروه أمررر صررعب، 

 إن كرران الحررد اررد "واشووتهر رجالووه ،مووا عوور  مخرجووه"وبقرر  الحكررمل أو مررا وال الحررد نرراا ل  انت ررى الحررد "رجالووه
 :-رحمه هللا-كما يراه الحا ال العراا  انت ى 

 حسرررررررررررررررررررررررن معررررررررررررررررررررررررو  مخرجرررررررررررررررررررررررًا وارررررررررررررررررررررررد
 
 

 اشررررررررررررررررررررررررررررررررت رت رجالرررررررررررررررررررررررررررررررره برررررررررررررررررررررررررررررررر اك حررررررررررررررررررررررررررررررررد 
 

 سلم.. الخ ... انت ى التعريف، واال الترم ب ماحمد
 -رحمرره هللا- ررانمر كمررا اررال الحررا ال ابررن كثيررر  "واشووتهر رجالووه ،مووا عوور  مخرجووه" :إن كرران هرر ا هررو التعريررف

واشررت ر رجالرره، والضررعيف أيضررًا كرر لك، عررر  مخرجرره، اررد يكررون مررن أخرجرره  ،الصررحيح كرر لك، عررر  مخرجرره
الضرررعيف ارررد يكرررون ممرررا عرررر  معررررو ، والمخررررج المرررراد بررره مكررران الخرررروج، والمرررراد بررره المصررردر هنرررا، الرررراوب، 

ن كرران بقيرر  الكررالم مررن تمررام الحرردمخرجرره، واشررت ر رجالرره بالضررعف مررثاًل،  ثوور الحووديث، وهووو وعليووه موودار أ،" :واا
ننرره ال يقبلرره   يخرررج أيضررًا الضررعيفو يررف العلمرراو، ننرره يقبلرره جميخرررج الصررحيح،  "  يقبلووه أ،ثوور ال لموواءالووا

ن كان   .-إن شاو هللا تعالى- يه خال  طوي  ست ت  اإلشارة إليه جماهير العلماو، واا
ن كان بقية ال،الم من تمام الحد فليس هاا الوا  اكوره مسولما  "يقول:   ،"ن قبيول الحسوانمو ، إن أ،ثور الحوديثوا 

اإلمررام البخررارب يحةررال ما رر  ألررف حررديث صررحيح، ومررا ت  ألررف  مررن ابيرر  الصررحاع أو الضررعا لأكثررر انحاديررث 
ابرررن الصرررالع وانقطررراع نعرررم علرررى ااعررردة ديرررث الضرررعية  كثيررررة جررردًا، اح ررردل علرررى أن انحرررديث  يرررر صرررحيح، 
 حاديث السرنن تصحيحه يتوس   يه، كبه أحد ضدولم يقف إمام ، وأن الحديث ال ب يخرجه التصحيح والتضعيف
بر  مرن ابير  الحسرن،  تكثرر نسرب  الحسرن  ،صرحيح وال ضرعيف : ال يقرال يه، و يره يتوس   والبي ق  والمستدرك

 ، ويسرتعمله عامر  الةق راو، عامر  الةق راو يسرتعملون  ،ويستعمله عام  الةق او، وهرو الر ب يقبلره أكثرر العلمراوحين   
ن كران االتةرا  يكراد أن ،حسرن، وارد يسرتعملون الضرعيفالالصحيح كما يسرتعملون  الحتجراج يوجرد علرى عردم ا واا
 .ي ت    انحكام على ما س

 (ت ري  الترما  للحديث الحسن)
بال،واب، وال يكوون يوتهم قا  ابن الصالح: وروينا عن الترما  أنه يريد بالحسن: أن ال يكون فوي إسوناده مون 

ففوي أ  كتواب لوه  :وهواا إاا كوان قود رو  عون الترموا  أنوه قوا ، و الوكشااا ، ويروى من غير وجه نححديثا  
ن كا ؟وأين إسناده عنه ؟قاله فليس الك بصحيح، فإنه يقوو  فوي  ،الجامعن قد ف هم من اصيالحه في كتابه وا 

 كثير من األحاديث: هاا حديث حسن غريب، ال ن رفه إال من هاا الوجه.



ن لم يقف عليه من كالمهله الحا ال ابن كثير متابع ونق ، كره ابن الصالع تعريف الترم ب وهو موجود  ر   ،، واا
تتميمرًا لشررحه  -رحمره هللا-شررح ا الحرا ال ابرن رجرب المطبوع     آخر جامف الترم ب، وه  التر   عل  الجامف

كوان قود وهواا إاا "علرى هر ا كرالم الحرا ال ابرن كثيرر: ،  على جامف الترم ب، والشرع كله مةقود، وبق  شررع العلر 
ه  ر  علر  الجرامف، وانت رى اإلشركال، وانت رى الترردد، إن االر ؟"ففي أ  كتاب له قالوه :رو  عن الترما  أنه قا 

ن كان   م من كالمه،    .هو االه صراح كان االه، واا
 ،يكوون حوديثا  شوااا  وال أن ال يكون فوي إسوناده مون يوتهم بال،واب، روينا عن الترما  أنه يريد بالحسن "يقول: 

ال أ :أن يشرتم  علرى ثالثر  شررو لتسرمي  الحرديث حسرنًا يعنر  أن اإلمرام الترمر ب يشرتر   "يروى من غير وجوهو 
انتةرراو الت مرر  بالكرر ب مجرررد يكررون شررا ًا، وأن يررروي مررن  يررر وجرره، لكررن وال يكررون  رر  إسررناده مررن يررت م بالكرر ب، 

تعريرف الترمر ب  يرر  علرى هر ا  ب، أخرف مرن االت رام بالكراد يكرون ضرعيةًا ضرعف تكة  ليكون الحديث حسنًال 
و ير مانف لدخول أنواع الضعيف كالمنقطف مرثاًل، هرو لرم يشرتر    و  ير جامف لنوع  الحسن، جامف وال مانف، 

 اسر  مرثاًل، بغيرر االت رام بالكر ب كمرا أشررنا، وهرو أيضرًا  يرر بعر  رواتره االتصال، وأيضًا  ير مانف  لما كران 
ال يكرون شرا ًا، ويرروي مرن  يرر وجره، ال يكرون  ر  إسرناده مرن يرت م بالكر ب، و  مانف لردخول الصرحيح،  الصرحيح

ن اال بعض م د اع درجر   يشعر ب نه ااصر عرن نة  االت ام بالك بنن  ًا عن الترم ب أن الصحيح ال يدخ  واا
عيف الكرر ب، وعلررى كرر  حررال هررو متعقررب،  الضررببغيررر ات ررام إلررى أن الررراوب اررد تكلررم  يرره  يررؤم وننرره  الصررحيح 

  .االت ام بالك ب يدخ   يهن  ير ج   ال ب ضعةه م
 "ال ن رفوه إال مون هواا الوجوه" :مرف اولرهحكرم علرى أحاديرث كثيررة ب ن را حسرن   "ويروى من غيور وجوه نحوو ااك"

ن إال مرن هر ا الوجرهحرديث حسرن ال نعر ره  :كيف يشتر  لكون الحديث حسنًا أن يروي مرن  يرر وجره ويقرول ل واا
 .-إن شاو هللا تعالى-يرة على ما سي ت     جمعه بين الصحيح والحسن كانت انجوب  كث

 :-رحمه هللا تعالى-ا يقول الحا ال العراا  ول  
 واررررررررررررررررررررررررررررررررال الترمرررررررررررررررررررررررررررررررر ب مررررررررررررررررررررررررررررررررا سررررررررررررررررررررررررررررررررلم
 بكررررررررررررررررررررررررررررر ب ولرررررررررررررررررررررررررررررم يكرررررررررررررررررررررررررررررن  رررررررررررررررررررررررررررررردًا ورد

 

 مررررررررررررررررررررن الشرررررررررررررررررررر و  مررررررررررررررررررررف راوب مررررررررررررررررررررا ات ررررررررررررررررررررم 
 الررررررررررررررررت واررررررررررررررررد حسررررررررررررررررن بعرررررررررررررررر  مررررررررررررررررن  رررررررررررررررررد

 

تقسررريمه، علرررى كررر  حرررال و  لصرررالعتعريرررف ابرررن ا، و ووب مرررثالً هنررراك تعريةرررات أخرررري للحسرررن، كتعريرررف ابرررن الجررر
 نقتصر على ما  كره المؤلف اختصارًا للوات.التعريةات كثيرة للحسن، 

 (ت ريفات أخرى للحسن)
: وقووا  ب ووم المتوو خرين: الحووديث الووا  فيووه  وو   قريووب -رحمووه ه-قووا  الشوويو أبووو عموورو بوون الصووالح 
الشيو: وكل هاا مستبهم ال يشفي الغليل، وليس فيموا  ثم قا ، ل مل بهام حتمل، هو الحديث الحسن، ويصلح 

وات وح  وقد أم نت النرر في الك والبحث، فتونقح لوي ،اكره الترما  والخيابي ما يفصل الحسن عن الصحيح
الحديث الا  ال يخلو رجوا  إسوناده مون مسوتور لوم تتحقوت أهليتوه، غيور  :أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما

لخي ، وال هو متهم بال،اب، ويكون متن الحديث قد رو  مثلوه أو نحووه مون وجوه  خور، أنه ليس مغفال  كثير ا
 ثم قا : وكالم الترما  على هاا القسم ي تنز . ،رج بالك عن كونه شااا  أو منكرا  فيخ
 وه أعلم. ،ال يمكن تنزيله لما اكرناه عنه :قلت



ولم يبلغ درجة رجا  الصحيح في الحفظ  ،واألمانةمن المشهورين بالصدق  هيواأن يكون ر  :قا : القسم الثاني
قا : وعلى هاا يتنز  كالم الخيابي، قا :  ،وال يكون المتن شااا  وال م لال  ، وال ي  د ما ينفرد به منكرا ، واإلتقان

 والا  اكرناه يجمع بين كالميهما.
أن يكوون  ((انوان مون الورأساأل))ود الحوديث مون يورق مت وددد كحوديث ال يلزم مون ور و : وعمر  الشيو أبوقا  
ألن ال    يتفاوت، فمنه ما ال يزو  بالمتاب ات، ي ني ال يؤثر كونه تاب ا  أو متبوعا ، كرواية ال،اابين  ؛حسنا  

 مرسوال  ، ومنه     يزو  بالمتاب ة، كما إاا كان راويه سويء الحفوظ، أو رو  الحوديث ونحوهم المتروكين وأ
 وه أعلم. ،يم ال    إلى أوج الحسن أو الصحةعن ح فع الحديث وتر  ،فإن المتاب ة تنفع حينئا  

وهرو موجرود  ر   ،ابن الجرووب نقاًل عن الشيخ أب  عمرو بن الصالع تعريف ابن كثير  -رحمه هللا- كر الحا ال 
ابن الصالع  لم يرجف إلرى انصرول مباشررة، ولر ا خةر   مقدم  الموضوعات البن الجووب، لكن هو اعتنى بكتاب

رج برن الجرووب  ر  مقدمر  الموضروعات أبا الةره موضف كالم الترم ب على ما تقدم، بع  المت خرين يريد به علي
 .ب نه ال ب  يه ضعف اريب محتم  :نالحديث الحس حدّ 

 مرررررررررررررررا ضرررررررررررررررعف اريرررررررررررررررب محتمررررررررررررررر  :وايررررررررررررررر 
 

 ومررررررررررررررررررررررا بكرررررررررررررررررررررر   ا حررررررررررررررررررررررد  حصرررررررررررررررررررررر  :الررررررررررررررررررررررت 
 

 (حد حص بك   ا وما )يعن   كر تعريف الخطاب  وتعريف الترم ب وتعريف الجووب اال: 
ابن الجووب كالمه منتقد، الضعف القريب المحتم  ليس مضربو   "ال يشفي الغليل ،كل هاا مستبهم"و ول ا اال: 

و به القدر المحتم  من  يره،  ّّ ن النابضاب  يمّ  أنره مرن تمرام الحرد لروم "ويصولح لل مول بوه" أن بقي  كالمه  :واا
علررى هرر ا الرردور وهررو  يلرروم يتواررف علررى معر رر  كونرره حسررنًا،  و لرركننرره عر رره بصررالحيته للعمرر ،  عليرره الرردور 

أو صرررحيحًا، هررر ا الررردور  عمررر  إال بمرررا كررران حسرررناً وال ن نعرررر  الحسرررن إال بصرررالحيته للعمررر  إ ا كنرررا ال، ممنررروع
 .الممنوع

 لرررررررررررررررررررررررررررررررروال مشرررررررررررررررررررررررررررررررريب  مررررررررررررررررررررررررررررررررا جةررررررررررررررررررررررررررررررررا
 

 لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروال جةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراه لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم أشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب 
 

ميرو، ولريس لره حرد يعرر  بره أولره وآخرره، ،  على ك  حرال القردر المحتمر   يرر منضرب  و يرر متما ينت   انمر
مووا ولوويس فيمووا اكووره الترمووا  والخيووابي "كررر ابررن الصررالع أن كرر  هرر ا مسررتب م ال يشررة  الغليرر ، يقررول: ولرر ا  

فوي الوك والبحوث لنرور وقد أم نت ا"يقول ابن الصرالع: على ما تقدم، ثم بعد  لك  "يفصل الحسن عن الصحيح
 ."قسمانفتنّقح لي أن الحديث الحسن 

 بررررررررررررررررررران لررررررررررررررررررر  ب معررررررررررررررررررران النارررررررررررررررررررر :وارررررررررررررررررررال
 مرررررررررررررررررررررررررررررا علرررررررررررررررررررررررررررررال اسرررررررررررررررررررررررررررررمًا وواد كونررررررررررررررررررررررررررررره

 

 أن لررررررررررررررررررررره اسرررررررررررررررررررررمين كررررررررررررررررررررر  ارررررررررررررررررررررد  كررررررررررررررررررررررر 
 وال بنكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أو شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر و   شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمال

 

 الخ كالمه....
وهو أن الحسن ينقسم إلى اسمين، حسن ل اتره، التقسيم ال ب يراه ابن الصالع هو ال ب استقر عليه االصطالع، 

القسررم الثرران  هررو الحسررن ل اترره،  -هرر ا كررالم الترمرر ب–ال إسررناده الرر ب ال يخلررو رجرر الحسررن ل اترره وحسررن لغيررره، 
ه غير أنوه ال يخلو رجا  إسناده من مستور  لم تتحقت أهليتالحديث الا   :أحدهما"والقسم انول الحسن لغيره، 

 "وال هوو موتهم بال،واب"ا ضعةه خةيف محتمر  يقبر  االنجبرار، إنميعن  شديد الضعف،  "ليس مغفال  كثير الخي 
فيخورج بوالك عون كونوه ويكون متن الحديث قد رو  مثله أو نحوه من وجه   خور، "ليس بشديد الضعف، يعن  



وهرو مرا عرر  عنرد المتر خرين بالحسرن لغيرره،  "وكوالم الترموا  علوى هواا القسوم يتنوّز "، ثم ارال: "شااا  أو منكرا  
  عرن الترمر ب مرن اولره: هر ا حرديث حسرن يعنر "قلت: ال يمكن تنزيلوه لموا اكرنواه عنوه"يقول الحا ال ابن كثير، 

كيرف ننرول كرالم الترمر ب علرى الحسرن لغيررهل والحسرن لغيرره ال برد أن يرروي  ريب، ال نعر ه إال من هر ا الوجره، 
 ل  ريب ال نعر ه إال من ه ا الوجه حديث حسن :من طر  يرتق  ب ا من الضعف إلى الحسن، وهو يقول

ن عررن  يررره،  ريررب ن  ريررب بالنسررب  ل رر ا الررراوب، وأنرره روب  للعلمرراو أجوبرر  عررن  لررك، أمررا أن يكررو  ب رر ا اللةررال واا
ال  مررا اّعررده ال ينطبرر  علررى إلررى  روب ب لةرراج  أخررري  أارروال كثيرررة، كرر  هرر ا لتوجيرره كررالم الترمرر ب، وعرردم إهررداره، واا

  .جامعه، وما حكم عليه من انحاديث الحسان
ولم يبلغ درجة رجا  الصحيح في الحفظ ن بالصدق واألمانة راويه من المشهوريأن يكون " :يقولالقسم الثان : 

وال يكوون الموتن شوااا  وال م لوال ، وعلوى هواا يتنوّز   ،وال ي وّد موا ينفورد بوه منكورا   -يعن  خف ضربطه- واإلتقان
 وهو اريب من اول م: حسن ل اته. "كالم الخيابي

 بررررررررررررررررررران لررررررررررررررررررر  ب معررررررررررررررررررران النارررررررررررررررررررر :وارررررررررررررررررررال
 مرررررررررررررررررررررررررررررا علرررررررررررررررررررررررررررررال اسرررررررررررررررررررررررررررررمًا وواد كونررررررررررررررررررررررررررررره

 

 اسرررررررررررررررررررررررمين كررررررررررررررررررررررر  ارررررررررررررررررررررررد  كرررررررررررررررررررررررر أن لررررررررررررررررررررررره 
 وال بنكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أو شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر و   شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمال

 

على أنه استقر عند المت خرين  اته، وكالم الترم ب يتنول على الحسن لغيره،  كالم الخطاب  يتنول على الحسن ل
هرررو  :والحسرررن لغيرررره، مرررا رواه عررردل حرررف ضررربطه بسرررند  متصررر   يرررر معلررر  وال شرررا  :تعريرررف الحسرررن ل اتررره ب نررره

  .ددت طراهنجبار إ ا تع  حده القاب  لالت   الضعيف على ما سي 
ك نه يريد أن يجمرف اسرم  الحسرن  ر  حرد  واحرد، يرري أنره جرامف مرانف  (المن   الروب )ابن جماع  له تعريف    

مسرتور لره شراهد حسرن  "له به شاهد أو مشر ور  يرر مرتقنعلله،    سنده مستور ما اتص  سنده وانتةت "يقول: 
تقرران، ويرردخ   رر  هرر ا الحسررن   خررّف ضرربطه  نررول عررن درجرر  الحةررال والضررب  واإلمشرر ور  يررر مررتقن يعنررلغيررره، 
 ل اته.

يعن  أنه ليس  "((األانان من الرأس))ال يلزم من ورود الحديث من يرق مت ددد كحديث "عمر:  اال الشيخ أبو
يقبرر  برر  االنجبررار، ومنرره مررا ال نن مررن الضررعف مررا يق يمكررن أن يرتقرر  إلررى درجرر  الحسررن ضررعيف كرر  حررديث 

علرى بر  ال يروداد إال سروًو، إ ا كران الخبرر مترداول ال ترتقر  م مرا بلرع عرددهم هؤالو   حاديث الك ابين نجبار، اال
 :حرررديثال ترتقررر  أحررراديث م وال تنجبرررر، المت مرررين بالكررر ب، يعنررر  مرررن اشرررتد ضرررعة م ألسرررن  الكررر ابين ولرررو كثرررر، 

ال ينجبررر  ((أربعررين حررديثاً مررن حةررال علررى أمترر  )) مررن طررر ، حررديث: روب  وولرريرتقرر ، ال  ((ان نران مررن الرررأس))
ن كثرت طراه،    .وعم  به بع  أه  العلمواا

يعن  ال يؤثر كونره تابعرًا أو متبوعرًا، كرواير  الكر ابين  "ألن ال    يتفاوت، فمنه ما ال يزو  بالمتاب ات"يقول: 
ضعف الراوب ناش ًا عن خةر   "لحفظراويه سيء اإاا كان ال سيما ومنه     يزو  بالمتاب ة، "المتروكين،  وأ

رفووع تمرسووال  فووإن المتاب ووة تنفووع حينئووا  و أو رو  الحووديث "، و الحةررالو سررعررن ضرربطه، إ ا كرران الضررعف نرراتن 
الضعيف القاب  لالنجبار إ ا جاو وه ه مس ل  م م ،  "م ال    إلى أوج الحسن أو الصحةعن ح يالحديث 

بمقاب  وخامس وسادس كل ا ضعية  لو جاو من طري  ثالث ورابف من طري  آخر مثله يرتق  إلى الحسن لغيره، 
بسرند  اابر  لالنجبرار واا ا روب الحرديث الضرعيف  أو إلرى الصرح ل يرتق  درج  واحدة إلى الحسرن لغيررهلاالنجبار 



ال مرا يرتقر ل وله شواهد تقويره صرحيح  أو لره  يرتقر ، لكرن إلرى الحسرنل يرتقر  درجر  متابعرات صرحيح  يرتقر  واا
أنه ضعيف ال يرتق  إال إلى الحسرن لغيرره، م مرا  :  العلم، من م من يقولمس ل  خال ي  بين أهالة أو أكثرل واحد

  .عته وشواهده، ولو كانت    الصحيحكانت متاب
يم ال    إلوى أوج ويرفع الحديث عن ح "، يقول: -رحمه هللا تعالى-لحا ال ابن كثير من اوه ه لةت  لطية  
: أن هر ا ثرر مرن يرواول التخررين ودراسر  انسرانيد ال يرار  الحرديث أكثرر مرن درجر ، لرو النراأك "الحسن أو الصحة

الشراهد إ ا كران  : يتجراوو أكثرر مرن درجر ل أارول لكرن هر  يرتقر  الضرعيف إلرى الصرحيحل صنيف انكثر ما بعرد 
ننرك علرى المرتن،  صحيح، أو المتابف  ر  الصرحيح إيرل المرانفل نن المقصرود الحكرم علرى المرتن، المرراد الحكرم

 حةررروجإلرررى الصرررحيح،  رررالمتن مالصرررحيح  تررره ااهده ومتابعوارتقرررى بشرررو  ضرررعيف، حكمرررت علرررى هررر ا اإلسرررناد ب نررره
  .صحيح

إ ا روب الضررعيف شررديد الضررعف مررن طررر  كثيرررة ومتباينرر ، وجومنررا برر ن م لررم يتواط رروا ولررم يتةقرروا علررى تلقرر  هرر ا 
الضرعف، لكرن طررا م متباينر ،  ته ضعا  شديدبمن طري  روانق  الخبر الخبر مثاًل، أو يكون مصدرهم واحد، 
  ر  نسرتطيف أن نرار   ((صرداك وهرو كر وب)): -عليره الصرالة والسرالم-ال شك أن الك اب اد يصد ، واد اال 

طريقر  السريوط  الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طراره، طرر  متباينر  جراوت مرن ج راتل الجم رور ال، 
 ه أنه يمكن، إيل المانفل حتى اال:   ألةيت اوأشار إلي 

 وربمررررررررررررررررررررررررررا يكررررررررررررررررررررررررررون كالرررررررررررررررررررررررررر ب برررررررررررررررررررررررررر ب 
 

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

أحيانررًا يؤيررد هرر ا القررول،  -رحمرره هللا-ناصررر الرردين انلبرران  –وعمرر  الشرريخ ناصررر انلبرران   لغيررره، نيعنرر  كالحسرر
 يثه، وأن وجود روايته مث  عدم ا.حدال ينجبر لكن المعتمد عند جماهير العلماو أن شديد الضعف 

 (الحديث الحسنم رفة الترما  أصل في )
د في كالم غيره من مشايخه، قا : وكتاب الترما  أصل في م رفة الحديث الحسن، وهو الا  نوه باكره، ويوج

 رقيني.اكالد ك حمد والبخار ، وكاا من ب ده
الرر ب شرر ره  رر  كتابرره،  رر  جامعرره، ال يكرراد حررديث مررن الحكررم  سررن، هررونعررم الترمرر ب هررو الرر ب شرر ر الحررديث الح

 الب انحاديث محكوم علي ا بالحسن  بالحسن أو بالصح  مف الحسن  البًا، اد يةرد الصح ، المقصود أنعليه 
ر  أنره اسرم هر ه القسرم  من ع رأول "يقول:  -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم إما مةردًا أو مضمومًا إلى الصح ، 

يعنرر   كررر الحررديث وتقسرريمه إلررى صررحيح وحسررن ، "عيسررى الترمرر ب، ولررم تعررر  هرر ه القسررم  عنررد أحررد  ابلررهأبررو 
والضعيف عندهم نوعران: وضعيف، سمونه إلى صحيح قوأما من اب  الترم ب من أه  العلم  ي" :يقولوضعيف، 

وجرب تركره وهرو وضرعيف ضرعف ي ضعيف ضعةًا ال يمتنف العم  به، وهو يشبه الحسن  ر  اصرطالع الترمر ب،
ب وعلر  برن أن الحسن ما يعر ل وهو معرو  من اب  الترم ب ك حمد والبخرار  :لةا ، هو االالخال   "الواه 

لكرن االسرم موجرود، التسرمي  موجرودة، وجمف من أهر  العلرم حترى الشرا ع  أشرار إليره، ، المدين  ويعقوب بن شيب 
يرررري أن  -حمررره هللار -نن شررريخ اإلسرررالم   .......والخرررال اللةرررال موجرررود ومطلررر  مرررا دام هررر  الحقيقررر  الحقيقررر ل
ولرره وهررو يشرربه، شرريخ اإلسررالم لرره مقصررد،  لحسررن هنسررميال مررا ا ضررعف ال يمتنررف العمرر  برره، لالضررعيف اسررمين، 

ن كان ه ا ساب  نوانههد ،  لكن ال بد من بيانره، شريخ اإلسرالم يريرد أن يردا ف عرن اإلمرام أحمرد، وأن اإلمرام  واا



إن مرراد اإلمرام أحمرد مرن اولره االحتجراج بالضرعيف  ر   :يقرول ،   الةضا  حتن بالضعيف أ -رحمه هللا-أحمد 
ال يريرررد بررره الضرررعيف الررر ب ال يقبررر ، الررر ب نرررول عرررن درجررر  االحتجررراج، إنمرررا يريرررد بررره النررروع انول مرررن الةضرررا   

كن كالم الشيخ لبه، وهو الحسن    االصطالع، العم  الضعيف ال ب  كره الشيخ، وهو الضعف ال ب ال يمتنف 
أنره  :من اب  الترم ب من طبق  شيوخه وشيوخ م، انمر الثان  : إطال  الحسن موجودمتعقب، أوالً  -رحمه هللا-

ننرره ال يحررتن بالضررعيف  رر  انحكررام، يحررتن  يحررتن بالحررديث الحسررن  رر  انحكررام يلرروم منرره أن اإلمررام أحمررد ال 
ال ب اصطلح عليه  يما بعد ب نه هو الحسن،  -رحمه هللا-اإلسالم بالضعيف    الةضا  ، والضعيف عند شيخ 

يف  ر  انحكرام، وهر ا خرال  المعررو   ر  مر هب اإلمرام أحمرد، علرى كر  حرال إ ًا اإلمام أحمد ال يحتن بالضع
    الحديث الضعيف كالم طوي  حول ه ه المس ل ، لكن ه ه إشارة.ي ت  

 (أبو داود من مران الحديث الحسن)
سنن أبي داود، روينا عنه أنه قا : اكرت الصحيح وما يشوبهه ويقاربوه، وموا كوان فيوه وهون  قا : ومن مرانه

ورو  عنوه أنوه يواكر فوي كول بواب  :قا  ،نته، وما لم أاكر شيئا  فهو صالح، وب  ها أصح من ب مشديد بي  
 ما عر  فيه. أصح  
 .عنه هو حسن ويروى عنه أنه قا : وما سكت   :قلت

علوى صوحته  ما وجدناه في كتابه ماكورا  ميلقوا  ولويس فوي واحود مون الصوحيحين، وال نو   قا  ابن الصالح: ف
 أحد، فهو حسن عند أبي داود.

ي ب  وها مون ال،والم بول واألحاديوث موا لويس كثيرد جدا ، ويوجود فو (السنن)الروايات عن أبي داود بكتابه  :قلت
ومون الوك  ،ل، والتصوحيح والت ليول كتواب مفيودديوألبوي عبيود ارجور  عنوه أسوئلة فوي الجورح والت و ،في األخرى 
فهوو حسون: موا سوكت عليوه فوي سوننه فقو ؟ أو  نوهوموا سوكت ع :فقولوه ،هنورجوا  قود اكرهوا فوي سون أحاديوث  

 ميلقا ؟ هاا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
 كر جامف الترم ب و   كر من ماانهوالحكم  سن، لما  كر الحديث الحسن والحد والتعريفمن ماان الحديث الح

 الر ب  "وموا يشوبهه ويقاربوه ،اكورت فيوه الصوحيح" :ود اال    رسرالته إلرى أهر  مكر وسنن أب  داود  نن أبا دا
وما كان فيوه وهون شوديد بّينتوه، وموا لوم أاكور فيوه شويئا  فهوو صوالح، "ارال: يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن، 

 -رحمره هللا-ابرن كثيرر  "كول بواب أصوح موا عور  فيوه قا : ورو  عنه أنه ياكر في ،وب  ها أصح من ب م
وهرر ا يوا رر  اختيررار ابررن  "ومررا سرركت عنرره   ررو حسررن"يرر كر أنرره واررف علررى روايرر  مررن رسررالته إلررى أهرر  مكرر  أنرره: 

كالمًا ال يتعقب ا، ب  يسكت عن ا وال الت  ال ي كر  ي ا يجعله يتوس     انحاديث الصالع، ابن الصالع ال ب 
الخبر، والحديث  ير مخررج  ر  الصرحيحين أن المتوسر   ر  أمرره ويحكرم عليره بالحسرن،  ن  على صح  يوجد
ال  هررر ا مرررن بررراب التوسررر   ررر  الحكرررم، وهررر ا الررر ب أ رررروه رأب ابرررن الصرررالع  ررر  انقطررراع التصرررحيح والتضرررعيف، واا

بمرا  حاشا الصحيحين مما ينبغ  أن تردرس أسرانيده ويحكرم علرى كر  حرديث   انص  أن السنن و يرها من الكتب 
فمووا وجوودناه فووي كتابووه موواكورا  ميلقووا  "يقررول ابررن الصررالع: كمررا تقرردم  رر  كالمرره عررن مسررتدرك الحرراكم، يليرر  برره، 

اعتررر  علررى هرر ا  "علووى صووحته أحوود، فهووو حسوون عنوود أبووي داود ولوويس فووي واحوود موون الصووحيحين، وال نوو   
وهرو كثيرر، و يمرا سركت عنره  حسرند الو يمرا سركت عنره أبرو داو ن  يما سركت عنره أبرو داود الصرحيح، الكالم  ن



الغيرر شرديد ال يبينره،  معنراه أن الروهن والضرعيف "وما كان فيه وهن شديد بينتوه" :نن مقتضى لةاره الضعيف 
: أن إ ًا  يه الضعيف، وأيضًا وااف الكتاب يش د ب نه سكت عن أحاديث ضعية ، ب  شديدة الضعف،  كيف نقول

وسركت عنره خرجره أبرو داود الر ب لمسرلك يسرلكه النرووب كثيررًا، الحرديث وهر ا ا لهرو حسرند ما سكت عنه أبو داو 
  و حسن، يسلكه المن رب أيضًا    التر يب، سكت عنه أبو داود، المقصود أن ه ا اول مسلوك، لكنره مرجروع، 

 ةيمرا سرركت عنره الصرحيح والحسررن والضرعيف، وانولرى أن يتصرردي لمرا ال ننره وجرردت اننرواع  يمرا سرركت عنره، 
واشترطوا لكن لم يةوا أن يحكم على ك  حديث اب و يره من الكتب الت  لم يلتوم مؤلةوها الصح ، أو التوموا للكت

  .بما يلي  به
ل يعنرر  مررا سرركت عنرره  رر  أن مررا أشررار إليرره هنررا كلرره موجررود  رر  السررنن :د علررى الحررديث، هرر  نقررولكررالم أبرر  داو 

 ر  موضرف ينسرحب هر ا علرى تكلم علرى راوب مرن الررواة اآلجرب، أو ير سؤاالت السنن  ق ل أو    كتبه انخريل
حرديث، نعرم إ ا كران الحرديث   رال برد مرن الحكرم علرى كر  حرديث، كتابل المقصرود أن هر ا  يرر منضرب جميف ال

لرك، والروايرات عرن أبر  داود كثيررة، الكترب مخرج    الصحيحين أو    أحدهما ال كرالم، لكرن الشر ن  يمرا عردا  
ن كران أار ، أبرو  ل ا روايات، والبخارب  مروب بروايات متعددة،    بعض ا ما ال يوجد    بعض ا، مسلم كر لك واا

وايرر  ابررن ور ، وروايرر  ابررن العبررد،  هنرراك روايرر  اللؤلررؤب، وروايرر  ابررن داسرر رر  هرر ا، داود كر لك وهررو أكثررر مررن مسررلم 
ن كان الي  لكنه موجانعراب     سنن أب  دا ود،  قد يوجد الكالم    ود، و   بعض ا ما ال يوجد    بع ، واا

ى، وألبوي عبيود بون ويوجد في ب  ها مون ال،والم بول وأحاديوث موا لويس فوي األخور "بع  الروايات دون بع ، 
 ومون الوك أحاديوثوالتصوحيح والت ليول كتواب مفيود، "طبرف اسرم من را  "فوي الجورح والت وديلارجور  عنه أسئلة 

  "هو حسن، ما سكت عليه في سننه فق  أو ميلقا ؟وما سكت عليه فقد اكرها في سننه، فقوله:  وسؤاالت
 رروه رأب ابرن الصرالع  ر  انقطراع التصرحيح أالكرالم ه ا مما ينبغ  التنبيه عليه والتيقال له، لكرن كر  هر ا  :نقول

ال ما دام اآلل  موجودة، والشخ  مت ه  والتضعيف،   كالم أب  داود وال سركوت أبر  داود للحكم  ال ينتار ال واا
علرى أن داود، يرن  صرراح  مرن كرالم أبر   أصررعأب  داود ككالم  يره من أه  العلرم، كرالم الترمر ب  نن كالم

أن الترمرر ب الجم ررور يرررون هرر ا الحررديث صررحيح، لكررن هرر  يلرروم مررن  لررك أن الحررديث صررحيح بالةعرر ل مررا يلرروم، 
ن واد الشرريخ أح ن وعررم بعضرر م أنرره تصررحيحه معتبررر، واا مررد شرراكر  رر   لررك متسرراه   رر  التصررحيح والتحسررين، واا

هرر ا حررديث صررحيح أو حسررن صررحيح،  الرجررال هررؤالو  :ورأي أن تصررحيحه معتبررر وتوثيرر  لرجالرره، يعنرر  إ ا اررال
كرم مرن حرديث حسرنه الترمر ب وكم من حديث صرححه الترمر ب و يره نارر، ه ا كالم ليس بصحيح، كل م ثقات، 
كالم يري أن  ابن سيد الناس  "يشب ه ويقاربهوما  ، كرت  يه الصحيح": -رحمه هللا-اول أب  داود و يه أناار، 

 خرررج نهرر  الطبقرر  انولررى المعرررو ين بالضررب  أبرر  داود مثرر  كررالم اإلمررام مسررلم حينمررا اسررم الرررواة إلررى طبقررات، 
مرا  ر   رر  برين كرالم اإلمرام مسرلم وتقسريمه الررواة  :وخرج عمن دون رم ممرن ليسروا كر لك، يقرولوالحةال واإلتقان، 
  بينره وبرين ارول اإلمرام أبر  داود: له إلرى أحاديرث الطبقر  الثانير  بر  والثالثر  أحيانرًا، مرا  ر   رر إلى طبقات، ونوو 

 :-رحمه هللا-ول ا يقول الحا ال العراا   "وما يشب ه ويقاربه ، كرت الصحيح"
 عمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب إنمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايلاولإلمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام 

 ال يحح: جملرررررررررررررررررررر  الصررررررررررررررررررررحيررررررررررررررررررررث يقررررررررررررررررررررول
 سرررررررررررررررررررررررررررلماارررررررررررررررررررررررررررول أبررررررررررررررررررررررررررر  داود يحكررررررررررررررررررررررررررر  م 

 توجرررررررررررررررررررررررررررررررد عنرررررررررررررررررررررررررررررررد مالرررررررررررررررررررررررررررررررك  والنررررررررررررررررررررررررررررررربالو



  احترررررررررررررررررررررراج أن ينرررررررررررررررررررررررول  رررررررررررررررررررررر  اإلسرررررررررررررررررررررررناد  
 

 إلرررررررررررررررررررررررررررى يويرررررررررررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررررررررررن أبررررررررررررررررررررررررررر  ويررررررررررررررررررررررررررراد  
 

وو رى ب را، واا ا عن الطبق  انولى    الحةال والضب  واإلتقان، لكنه التوم الصح  عن الدرج  انولى، مسلم نول 
نرول إليره وارتةعرت هر ه الخةر  بمتابعر   يرره مرن أهر  الضرب  واإلتقران،  رر  بينمرا نولل نول إلى من خّف ضربطه 

ن اررال ابررن سرريد النرراس هرر ا واا  ،،  ررر  كبيررر، ووااررف الكتررابين يشرر د للةررر  مررام مسررلم وبينمررا سرركت عنرره أبرر  داوداإل
 الكالم.

يقو  هاه السائل وهاه من األسئلة: أال يقا  عن تصوحيح الترموا  أو تحسوينه لوب م األحاديوث توثيوت ف لوي 
ن لم يكن عند غيره؟   لرجل من رجا  اإلسناد عنده وا 

و ر  البراب ه ا حديث حسن صرحيح  :إ ا كان الحديث يدور عليه، لكن إ ا اال الترم ب لتوثي   عل متى يكون 
عن  الن و الن و النل ما يحتم  أن يكون توثي   عل ، لكن إ ا خرج البخارب عن شخ  مردار الحرديث عليره 

المجمرروع، معرررو  إلررى  ناررر حكررم عليرره بالصررح  و رر  البرراب  يرررهل علرر ، أمررا إ ا خرررج الحررديث ثررم : توثيرر  النررا
 المجموع كما هو معرو .طريق  الترم ب التصحيح 

وهل يخص  القر ن واألحاديث  ؟األحكاميقو : ما هو قو  الراجح في الحسن لغيره، هل يحتج به في ال قائد و 
 المتواترد وارحاد؟
هرر   ،بررين اسررميه أن الحسررن حجرر  كالصررحيح، علررى الخررال   رر   لررك ومررا  كررر مررن الخررال  :المقصررود: إ ا النررا

والحسرن حجر   ،يحتن بالحسن ل اته أو الحسن لغيره إ ا ارتقىل ما دام ااتنعنا أن الحديث وصر  إلرى رتبر  الحسرن
إن -وانحكام والةضا   و يرها، كما ست ت  اإلشارة إليه   و حج ، والشرع متساو انادام يستوب     لك العقا د 

    الضعيف. -شاو هللا تعالى
 (ابيح للبغو  كتاب المص)

من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحودهما، وأن الحسون موا رواه أبوو  (المصابيح)قا : وما ياكره البغو  في كتابه 
لموا فوي ب  وها  ،وقد أنكر عليه النوو  الوك ،فهو اصيالح خا ، ال ي ر  إال له الترما  وأشباههما:و داود 

 من األحاديث المنكرد.
مطبروع مشر ور مترداول ولره  (مصابيح السن  ،المصابيح)البغوب له كتاب اسمه:  البغوب اإلمام حسين بن مسعود

ورتبه التبريوب    المشكاة وواد عليه، المقصود أنه كتاب مش ور، لكن البغروب سرلك مسرلك  ريرب، شروع كثيرة، 
ك مرن هما، ثرم يقرول بعرد  لرمرا خررج  ر  الصرحيحين أو  ر  أحرد   ا  كر الباب  كر من الصحاع، ويقصد بر لك 

من الصحاع ال إشكال، لكن من الحسانل ه  هرو حكرم منره علرى هر ه الحسان ويقصد ب لك ما رواه أه  السنن، 
 :انحاديث الت  خرجت    السنن ب ن ا حسانل ولو صحت أسانيدها ولو ضعةت أسرانيدهال وهر  لقا ر   أن يقرول

   االصطالعلال مشاح    :العلم ، أو نقول كما يطل  أه هح    اصطالححأن كالم البغوب مستدرك ويشا
 البغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروب اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم المصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابحا و 

 ننلسرررررررررررررررررررررررأن الحسررررررررررررررررررررررران مرررررررررررررررررررررررا رووه  ررررررررررررررررررررررر  ا
 

 إلررررررررررررررررررررررررى الصررررررررررررررررررررررررحاع والحسرررررررررررررررررررررررران جانحررررررررررررررررررررررررا 
  رررررررررررررررررررا  يرررررررررررررررررررر الحسرررررررررررررررررررنعيرررررررررررررررررررب عليررررررررررررررررررره إ  ب

 

أهرر  العلررم  أنرره بررّين اصررطالحه  رر  المقدمرر  وهررو يكةرر ل :ح البغرروب  رر  اصررطالحه، أو نقررولحالمقصررود هرر  يشررا
  ناك عواهنه، االصطالع، لكن ه ا الكالم ال ينبغ  أن يؤخ  على إطالاه وعلى  ال مشاح     :ما يقولون كثيرًا 



والررد أن يسررم  لنةسرره لررو اصررطلح شررخ  مررن االصررطالع مررا يشرراحح  يرره، ومررن االصررطالع مررا ال مشرراح   يرره، 
ال ننه اصطالع  ،ال يشاحح ال أنا بسميه عم، يشاحح    االصطالعل :خال، نقول :الووج  عم، والناس يقولون 

، إخروان  كل رم يسرمونه عرم أنرا أخرا والرده، النراس يسرمونه عرمويقصرد بر لك  عمر يترتب عليه حكم، لكرن لرو ارال: 
ال مررا يشرراححل  خررالل بسررميه ال مررا ييشرراحح، يشرراحح  رر  االصررطالع واا يرررث، ترتررب عليرره حكررم شرررع ، يرررث واا

  .والمس ل  معرو  
والسرررماو تحرررت شرررر ، والشرررمال جنررروب والعكرررس،  والغرررربالشرررر   ررررب  :طلح لنةسررر  أن أارررولصررر: أنرررا ألرررو ارررال

صرطالع مرن الواارف هر ا االلكرن إ ا كران ال يغيرر ال، نقرول:  ،وانر   و ، أنا ببين  ر  المقدمر  وهر ا اصرطالع
اجعر  تحرت تقلرب الخارطر  ال بر س، الحكرم مرا يتغيرر، ابرن حوار   ر  ل ما تكون الشرمال  رو  ش و، الخارط  بد

 ر  الحرديث،  ((شرراوا أو  ربروا))ال ب  و ، وما يتغيرر شر و مرن الحكرم، لكرن  هوصورة انر  يجع  الجنوب 
الررر ب يترترررب عليررره حكرررم ويخرررالف هررر ا ال،  االصرررطالع  :نقرررول ...ال أنرررا الشرررر  عنررردب جنررروب والجنررروب :تقرررول

أحاديرث السرنن ب ن را  حكمره علرى على ه ا االصرطالع وينراال،  يشاحح البغوب االصطالع ال بد من مشاحته، 
  .نن  ي ا الصحيح و ي ا الضعيفبال شك إ  ب ا  ير الحسن، ان مردود عليه، رد عليه حس
أن الحسون موا رواه أبوو و  ،أحودهماأو وما ياكره البغو  في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه " :يقول

الك لما فوي ب  وها فهو اصيالح خا  ال ي ر  إال به، وقد أنكر عليه النوو   ،داود والترما  وما أشبههما
أه  الةن ال بد استقر عليه وعر نا أن االصطالع ال ب يخالف ما تقرر    علم من العلوم  "من األحاديث المنكرد
  .ما يمكنال،  لربف االثنين يطاع واحد ،واحد نصف االثنين، يقولمن المشاح   يه، 

دة ال مشاح     االصطالع، ومث  ارول م: العبررة وهناك اواعد يطلق ا أه  العلم ال بد من تقييدها، مث  ه ه القاع
ار ، ومثرر  اررول م: الخررال  لتعرر، أحيانررًا يحترراج إلررى خصررو  السرربب عنررد ابعمرروم اللةررال ال بخصررو  السرربب

: الخال  شرر ه ه أمور يطلقون ا وال بد من تقييدها، لو تواط  كثير من الناس على ارتكاب محرم تقول له شر ،
المقصرود أن البغروب يشراحح  ا يسرعه  يره الخرال  نعرم الخرال  شرر،، لكن مخال  شرأو ترك واجب تقول له: ال

 ننه خالف ما تقرر    ه ا العلم.     اصطالحه
 (صحة اإلسناد ال يلزم منها صحة الحديث)

 قا : والحكم بالصحة أو الحسن على اإلسناد ال يلزم منه الحكم بالك على المتن، إا قد يكون شااا  أو م لال .
ب نه ضعيف ال يلوم من  لرك     ا حكمنا على إسنادأو ال يلوم منه الحكم على المتن، ال يعن  لحكم على السند ا

ه ا حرديث صرحيح اإلسرناد ال يلروم منره صرح   :كما أننا إ ا الناضعف المتن لوروده من طر  أخري يرتق  ب ا، 
أو يشررتم  المررتن علررى علرر ، هنرراك منكررر،  وأكررون شررا  بحيررث ي د المخررالف مررثاًل، المخررالف الررراجح،المررتن، لوجررو 

 .أحاديث جاوت ب سانيد صحيح ، لكن ا أحاديث معل 
 والحكرررررررررررررررررررررررررررررم لإلسرررررررررررررررررررررررررررررناد بالصرررررررررررررررررررررررررررررح  أو

 
 

 بالحسررررررررررررررررررررررررررررررررررن دون الحكررررررررررررررررررررررررررررررررررم للمررررررررررررررررررررررررررررررررررتن رأوا 
 

 : الحرديث صرحيح اإلسرناد يقبر صحيح اإلسناد، أو اال البخارب  :لكن إن أطلقه من اعتمد اوله، اال اإلمام أحمد
أن اإلمررام أحمررد يصررحح اإلسررناد و رر  متنرره علرر  ويسرركت، أو البخررارب أو إمررام معتبررر مررن أهرر  ننرره مررا يتصررور 

 الحديث.



 واابلررررررررررررررررررررررره إن أطلقرررررررررررررررررررررررره مرررررررررررررررررررررررن يعتمررررررررررررررررررررررررد
 
 

 ولررررررررررررررررررررررررررررررررم يعقبررررررررررررررررررررررررررررررررره بضررررررررررررررررررررررررررررررررعف  منتقرررررررررررررررررررررررررررررررررد 
 

ال يلروم منره ال علرى مرا برين يديره مرن انسرانيد نعم إ ا كان آحاد الباحثين وأ رادهم ممن ال يدرك العل ، ب  يحكم 
جميرف الطرر  الحرديثل والبراب إ ا  بين يديك صحيح، لكن متنه هر  جمرف لضعف، نعم اإلسناد ال بالصح  وال ا

حكم على الحديث ب نه ضعيف، اد يرد ويروي من طر  أخري ينجبر ب را  يكرون لم تجمف طراه ال يتبين خطؤه، 
 المتن حين    صحيحًا.

 (قو  الترما  حسن صحيح)
ألن الجمووع بينهمووا فووي حووديث واحوود كالم تووار،  ؛فمشووكل ،سوون صووحيحهوواا حووديث ح :قووا : وأمووا قووو  الترمووا 

 حسن وصحيح. ينفمنهم من قا : الك باعتبار إسناد
 ،جههاا حديث حسن صحيح غريب، ال ن رفه إال من هاا الو رده أنه يقو  في ب م األحاديث: : وهاا يقلت

هاا نرر أي ا ، فإنوه يقوو  الوك فوي وفي  ،اإلسناد باعتبارومنهم من يقو : هو حسن باعتبار المتن، صحيح 
 أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصا ، ونحو الك.

ف لوى هواا يكوون  ،صوحةيشرب الحسون بالكما الحكم بالحسن والا  يرهر لي: أنه يشرب الحكم بالصحة على 
لحووديث أعلووى رتبووة عنووده موون الحسوون، ودون الصووحيح، ويكووون حكمووه علووى ا ،حسوون صووحيح :يقووو  فيووه مووا

 وه أعلم. ،وى من حكمه عليه بالصحة مع الحسنبالصحة المح ة أق
رحمره -نن الترمر ب  ارواًل نهر  العلرم، واإلشركال براا  إلرى بضرع  عشرر مس ل  مشركل  بلغرت اناروال  ي را اله ه 
 "حسن صحيح حديث"ول ا اضطربت أاوال أه  العلم    مراد الترم ب بقوله: ه ا،  ليست له ااعدة بين     -هللا

أن الحسررن ااصررر عررن الصررحيح، والصررحيح مرتةررف،  كيررف يحكررم علررى خبررر  واحررد ب نرره اررد بلررع والسرربب  رر   لررك 
  لدرج  من الضب  واإلتقان ثم يحكم عليه بما هو أا  من ه ه الدرج 

جيرد إيرل معنرى  ول تقديركل اال: جيد جردًا ممتراو، نجحتل اال: نعم، تقول: :لو الت لولدكلتوضيح الصورة، 
أمررا مررف اتحرراد تقرردير الخررا ، التقرردير العررام، وممترراو  ا انةكررت الج رر ، يعنرر  جيررد جيرردًا الالل ررم إال إ لجرردًا ممترراو

إن كرران الحررديث مررروب برر كثر مررن طريرر   مررراد  :أجوبرر  كثيرررة عررن هرر ا مررن م مررن يقررول الررتمسالج رر   ررال يمكررن، 
حسرن صرحيح أاروي مرن ن الحرديث بر حكمره الترم ب ب نه صحيح من طري  وحسن مرن طرير ،  علرى هر ا يكرون 

وحسررن عنررد  ،أنرره صررحيح عنررد ارروم : قررالواواا ا كرران الحررديث  ريبررًا لرريس لرره إال طريرر  واحررد صررحيح  قرر ،  :اولرره
  .كونه صحيح  ق آخرين، وعلى ه ا يكون حكمه ب نه حسن صحيح أا  من 

ك مررن انارروال الكثيرررة الترر  ال إلررى  يررر  لرر صررحيح حسررن اإلسررناد صررحيح المررتن،حسررن ومررن م مررن يقررول المررراد ب
  .يكة  الستيعاب ا الوات

نن الجمف بين ما     وجه اإلشكال  نعم عر نا "هاا حديث حسن صحيح فهو مشكل :وأما قو  الترما "يقول: 
لجمف بين ما    حديث  واحد جمف بين نة  من أن الحسن ااصر عن الصحيح  ا حديث واحد كالمتع ر لما تقرر

ثبات له،  لك القصور،  الوك باعتبوار إسونادين أحودهما حسون  :-وهر ا مرا يرجحره ابرن حجرر- فمنهم مون قوا "واا
ال نعر رره إال مررن هرر ا يعنرر  مالرره إال سررند واحررد،  : حسررن صررحيح  ريررب،ارراللكررن اإلشرركال إ ا  "وارخوور صووحيح

هواا حوديث حسون  :وهاا يرده أنه يقوو  فوي ب وم األحاديوثقلت: " :-رحمره هللا-يقول الحا ال بن كثير الوجه، 



، اررال بعضرر م أن مررراده: حسررن ب سررناد، صررحيح ب سررناد ومررف  لررك ،"غريووب ال ن رفووه إال موون هوواا الوجووهصووحيح 
ومونهم مون " ريب ب  ا اللةرال مرثاًل، ال نعر ره مرن هر ا الوجره عرن هر ا الرراوب،  ر  ا انةكرت الج رات سر   انمرر، 

 اه جميل ، صحيح لةاه حسن، ألةا يعن  "إنه حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار السند :يقو 
 "وفي هاا نرر، فإنوه يقوو  الوك فوي أحاديوث مرويوة فوي صوفة جهونم"، يقول الحا ال ابن كثير: باعتبار اإلسناد

ن كران  ،كان المراد به  لك نعم، لكن إ ا كانت ألةااه جول  وجميل  واوير ما    بشري للمسلمل إ ا  حسنه  ال واا
ن كرران صررة  ج ررنم، الحسررن حسررن، اللةرر رر   ووا    ليسررت  يرره بشررري، برر   يرره تحرر يرال حسررن واا ل ، ووم  ف ووي ال ق ص  }و 
ي اٌد{ القتر   :، وهرم يقولرون اصرا  و جميلر  وهرو  و جولر  حسرنألةراج  مرا اير   ر  البرابأبلرع  [( سرورة البقررة971)]ح 

  .أنةى للقت 
ابرن الصرالع  "الوك ونحوو وفوي الحودود والقصوا فإنه يقو  الك في أحاديوث مرويوة فوي صوفة جهونم، "يقول: 
ابرن داير  العيرد أورد ه حسن اللةال وجماله وجوالره واوتره، طل  الحسن ويريد بأنه  ير مستنكر، يعن  أن ي :يقول

ا، بسرماع ا ويمير  إلي ر ويتلر   يستحسرن ا السرامفارد ير ت  ب لةراج  حسرن ،  عليه أن الضعيف ولرو بلرع رتبر  الوضرف
التر  تعتنر  بر كر وأخبرار الوهراد الموجرودة  ر  الكترب بسرماع ا،  وأكثرهرا موضروع ، تلر   النراس حديث القصرا 
،  ضراًل عرن طبقرات الصرو ي ،  ي را ألةراج كثيرر مرن النراس يتمنرى سرماع ا ويتلر   الصرةوة  وصةأخبارهم، الحلي  

 الضعيف ولو بلع رتب  الوضف لعيد يقول:ابن داي  ا الموضوع  الش و الكثير، ول لكو ي ا من انخبار ب كرها، 
  إ ا كان حسن اللةال أال يرد على اول ابن الصالع وأنه  ير مستنكرل

الصوحة علوى الحوديث  رب الحكم فييش -يعن  الترمر ب– والا  يرهر لي أنه"يقول الحا ال ابن كثير بعد  لك: 
عت ليمرون علرى السركر، حرام  يعنر  مثر  لرو وضريعنر  يمروج، يخلر ،  "رب الحسون بالصوحةبالحسن، كما يشو

شرر و متوسر  بررين مثرر  الر ب يطررع شرر و متوسر  بين مرا، بالصرح  علرى الصررحيح بالحسرن، الحكررم رب حلرو، يشر
عنرد اروم حسرن صرحيح أنره حسرن  :أن المرراد بقولرهارول مرن يقرول: و يه موا ق  إلرى حرد  مرا مرف الصح  والحسن، 

  .صحيح عند آخرين، يعن   يه خال 
يعن  لرو أتينرا  "ة  عنده من الحسن ودون الصحيححسن صحيح أعلى رتب :ما يقو  فيه ف لى هاا يكون "يقول: 

ال  ، شر و يسرير، صرارالحنار وعصررنا عليره شر و مرن بسكر خرال  وأتينرا بسركر  أار  مرن السركر الخرال ، واا
علرى كر  حرال هر ا للتنايرر والتوضريح، يقرول:  ،الخال ، نعم، أر ف مرتب  مرن السركرالحام  الحلو أحسن من 

متوسرط  يعنر   ر  مرتبر  - ن صحيح أعلى رتبة  من الحسون ودون الصوحيحف لى هاا يكون ما يقو  فيه حس"
ويكون حكمه على الحديث بالصوحة المح وة أقووى مون حكموه علوى الحوديث بالصوحة  -بين الحسن والصرحيح

ال متى نحتاج إلى ه ا الكالم كلهل ه ا الكالم وهر ا اإلشركال والة رم واإلجابر  على ك  ح "وه أعلم ،مع الحسن
ال إ ا النررا ردنررا أن نقلررد الترمر ب  رر  أحكامررهإ ا أ نحترراج إليرهلى عنره مترر أن المت هرر   :احتجنرا لمثرر  هرر ا الكرالم، واا

كالم،  لسنا بحاج  إلى ه ا ال ،بما يا ر له من حكمه -سبحانه وتعالى-ينار    ك  حديث  حديث، ويتعبد هللا 
مخطرو  والمطبرروع متباينرر  انحكررام، متباينرر  تباينررًا وهرو ممررا ينبغرر  التنبيرره لرره أن نسرخ الترمرر ب سررواو كرران من ررا ال

أو العكس، حسن صحيح، أو صحيح شديدًا، وبع  انحاديث يحكم عليه بالحسن  ق  مف أنه    بع  النسخ 
ينقلرون عررن الترمرر ب أشررياو ممررن هرم  رر  القرررن السرادس والسررابف  مررن دون ررم نجرد عنررد الشررراع وهر ا التبرراين اررديم، 



العناي  ب  ا الكتاب ، أشياو من انحكام تخالف ما لدينا من النسخ، ول ا يوص  أه  العلم ب  .... ليست موجودة
وال شرك أن هر ا ممرا تنبغر  العناير  بره جردير والبحث عن نسخ موثقر  صرحيح  مقررووة علرى أ مر ، ، ومقابل  نسخ

للمتخرج، للمتعلم، هو أال را  من أنةف كتب السنن، أو من أنةف كتب السن الكتاب نن  خلي  ب  ه العناي  وحرب و 
  رو أنةرف مرا تعلي  انحاديث والحكم علي ا والنق  عن ان م   ر   ك، و كرر الشرواهد    تكرارًا، وأكثر من السنن 

وصرلى هللا وسرلم وبرارك علرى نبينرا محمرد وعلرى  .وهللا أعلم ، تنبغ  العناي  بهعليه الطالب ويتخرج عليه، يتمرن 
 آله وصحبه أجمعين.


