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احلسن
اختلفت أقوال العلماء يف تعريف احلسن؛ نظرا ألنه متوسط بني الصحيح والضعيف ،وألن بعضهم
عرف أحد قسميه.
*تعريفه املختار" :هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه ،عن مثله إىل منتهاه ،من غري
شذوذ وال علة".
فكان احلسن هو الصحيح إذا خف ضبط راويه ،أي قل ضبطه ،وهو خري ما عرف به احلسن.

* ُح ْك ُمهُ:

هو كالصحيح يف االحتجاج به ،وإن كان دونه يف القوة ،ولذلك احتج به مجيع الفقهاء ،وعملوا به،

وعلى االحتجاج به معظم احملدثني واألصوليني ،إال من شذ من املتشددين.
*مثاله:

الَ :ح َّدثَنَا َج ْع َف ُر بْ ُن ُسلَْي َما َن الضُّبَ ِع ُّيَ ،ع ْن أَِِب ِع ْم َرا َن اجلَْوِِني،
ما أخرجه الرتمذي قالَ :ح َّدثَنَا قُتَ ْي بَةُ قَ َ
ول َِّ
ت أَِِبِِ ،ب ْ ِ
صلَّى َّ
ال َر ُس ُ
ول :قَ َ
الع ُد يِو يَ ُق ُ
ي ،قَالََِ :س ْع ُ
َ
اَّلل َ
ض َرة َ
اَّللُ
َع ْن أَِِب بَ ْك ِر بْ ِن أَِِب ُم َ
وسى األَ ْش َع ِر ِي
السي ِ
َعلَي ِه وسلَّم« :إِ َّن أَب واب اجلنَّ ِة ََتْ َ ِ
وف».
ت ظ ََل ِل ُّ ُ
َْ َ َ
ْ ََ َ
ِ
يث حسن غَ ِريب َال نَ ْع ِرفُهُ إَِّال ِمن ح ِد ِ
يث َج ْع َف ِر بْ ِن ُسلَْي َما َن
ْ َ
ٌ
فهذا احلديث قال عنه الرتمذيَ :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ
الضُّبَ ِع ييِ.
قلت :وكان هذا احلديث حسنا؛ ألن رجال إسناده األربعة ثقات إال جعفر بن سليمان الضبعي فإنه
حسن احلديث لذلك نزل احلديث عن مرتبة الصحيح إىل مرتبة احلسن.
* معىن قول الرتمذي وغريه" :حديث حسن صحيح"
إن ظاهر هذه العبارة مشكل؛ ألن احلسن يتقاصر عن درجة الصحيح ،فكيف جيمع بينهما مع تفاوت
مرتبتهما؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الرتمذي من هذه العبارة أبجوبة متعددة ،أحسنها ما قاله
احلافظ ابن حجر ،وارتضاه السيوطي .وملخصه ما يلي:
أ -إن كان للحديث إسنادان فأكثر ،فاملعىن" :أنه حسن ابعتبار إسناد ،صحيح ابعتبار إسناد آخر".
ب -وإن كان له إسناد واحد ،فاملعىن "أنه حسن عند قوم من احملدثني ،صحيح عند قوم آخرين".
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فكأن القائل يشري إىل اخلَلف بني العلماء يف احلكم على هذا احلديث ،أو مل يرتجح لديه احلكم
أبحدمها.
* -الكتب اليت من مظنَّات احلسن:
مل يفرد العلماء كتبا خاصة ابحلديث احلسن اجملرد ،كما أفردوا الصحيح اجملرد يف كتب مستقلة ،لكن
هناك كتبا يكثر فيها وجود احلديث احلسن ،فمن أشهر تلك الكتب:
أ -جامع الرتمذي :املشهور ب "سنن الرتمذي" فهو أصل يف معرفة احلسن ،والرتمذي هو الذي شهره
يف هذا الكتاب ،وأكثر من ذكره.
ب -سنن أِب داود :فقد ذكر أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة :أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه
ويقاربه ،وما كان فيه وهن شديد بيَّنه ،وما مل يذكر فيه شيئا فهو صاحل .فبناء على ذلك ،إذا وجدان
فيه حديثا مل يبني هو ضعفه ،ومل يصححه أحد من األئمة املعتمدين ،فهو حسن عند أِب داود.
* -الصحيح لغريه
* -تعريفه:
هو احلسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه .وَسي صحيحا لغريه؛ ألن الصحة مل أتت
من ذات السند األول ،وإمنا جاءت من انضمام غريه له .وميكن تصوير ذلك على الشكل التايل:
حسن لذاته  +حسن لذاته= صحيح لغريه.
* -مرتبته:
هو أعلى مرتبة من احلسن لذاته ،ودون الصحيح لذاته.
* -مثاله:

ول َِّ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
حديث ُُمَ َّم ِد بْ ِن َع ْم ٍروَ ،ع ْن أَِِب َسلَ َمةََ ،ع ْن أَِِب ُه َريْ َرةَ ،قَ َ
اَّلل َ
«لَوَال أَ ْن أَ ُش َّق علَى أ َُّم ِيت َألَمرتُهم ِاب ِ ِ ِ
ص ََل ٍة» ) أخرجه الرتمذي(
َ
لس َواك ع ْن َد ُك ِيل َ
ْ
َْ ُ ْ ي
قال ابن الصَلح" :فمحمد بن َع ْم ٍرو من املشهورين ابلصدق والصيانة ،لكنه مل يكن من أهل اإلتقان،
حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ،ووثقه بعضهم لصدقه وجَللته ،فحديثه من هذه اجلهة

ُخ َر زال بذلك ما كنا خنشاه عليه من جهة سوء
حسن ،فلما انضم إىل ذلك كونه روي من أوجه أ َ

حفظه ،واجنرب به ذلك النقص اليسري ،فصح هذا اإلسناد ،والتحق بدرجة الصحيح".
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احلسن لغريه
* -تعريفه:
هو الضعيف إذا تعددت طرقه ،ومل يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إىل درجة احلسن لغريه أبمرين ،مها:

أ -أن يروى من طريق آخر فأكثر ،على أن يكون الطريق اآلخر مثله أو أقوى منه.

ب -أن يكون سبب ضعف احلديث إما سوء حفظ راويه ،وإما انقطاعا يف سنده ،أو جهالة يف رجاله.

* -وسبب تسميته بذلك أن احلسن مل أيت من ذات السند األول ،وإمنا أتى من انضمام غريه له.
وميكن تصوير ارتقاء احلديث الضعيف إىل مرتبة "احلسن لغريه" على النحو التايل:
ضعيف  +ضعيف= حسن لغريه
* -مرتبته:

احلسن لغريه أدىن مرتبة من احلسن لذاته .وينبين على ذلك أنه لو تعارض احلسن لذاته مع احلسن لغريه قدم احلسن

لذاته .وينبين على ذلك أنه لو تعارض احلسن لذاته مع احلسن لغريه قدم احلسن لذاته.

*ُ -ح ْكمه :هو من املقبول الذي حيتج به.
* -مثاله" :ما رواه الرتمذي وحسنه:
ِ
ال :ح َّدثَنَا َْحيَي بن س ِع ٍ
َح َّدثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن بَ َّ
يَ ،و ُُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر ،قَالُوا:
يدَ ،و َع ْب ُد َّ
َ ُْ َ
شا ٍر قَ َ َ
الر ْْحَ ِن بْ ُن َم ْهد ٍي
ت عب َد َِّ
اص ِم ب ِن عب ي ِد َِّ
اَّلل بْ َن َع ِام ِر بْ ِن َربِ َيعةََ ،ع ْن أَبِ ِيه ،أ َّ
َن ْام َرأَةً ِم ْن
اَّلل ،قَ َ
الََِ :س ْع ُ َ ْ
َح َّدثَنَا ُش ْعبَةَُ ،ع ْن َع ِ ْ َُ ْ
ِ ِ ِ
ال رس ُ ِ
اَّلل صلَّى َّ ِ
ك ومالِ ِ
ِ ِ
ت َعلَى نَ ْعلَ ْ ِ
ك
بَِين فَ َز َارَة تَ َزَّو َج ْ
ول َّ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أ ََرضيت م ْن نَ ْفس َ َ
ني ،فَ َق َ َ ُ
ال :فَأَج َازهُ وِيف الباب َعن عُمر ،وأَِِب هري رَة ،وس ْه ِل ب ِن سع ٍد ،وأَِِب س ِع ٍ
بِنَ ْعلَ ْ ِ
يد،
ني؟» قَالَ ْ
ت :نَ َع ْم ،قَ َ َ َ َ
ْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
شةَ ،وجابِ ٍر ،وأَِِب ح ْدرٍد األَسلَ ِميِ .ح ِد ُ ِ
يث حسن ِ
ِ
ِ
َوأَنَ ٍ
ف
يحَ .وا ْختَ لَ َ
صح ٌ
يث َعام ِر بْ ِن َربِ َيعةَ َحد ٌ َ َ ٌ َ
سَ ،و َعائ َ َ َ َ َ َ ْ ي َ
ِ
ال ب ْعض أ َْه ِل ِ
ِ
ي،
العل ِْم :املَْه ُر َعلَى َما تَ َر َ
أ َْه ُل العل ِْم ِيف املَْه ِر ،فَ َق َ َ ُ
اض ْوا َعلَْيهَ ،و ُه َو قَ ْو ُل ُس ْفيَا َن الث َّْوِر ِي
ك بْ ُن أَنَ ٍ
َو َّ
ض أ َْه ِل
سَ :ال يَ ُكو ُن املَْه ُر أَقَ َّل ِم ْن ُربْ ِع ِدينَا ٍر ،وقَ َ
َْحَ َدَ ،وإِ ْس َحا َق .وقَ َ
الشافِ ِع ييَِ ،وأ ْ
ال َمالِ ُ
ال بَ ْع ُ
ش َرِة َد َر ِاه َم.
ال ُكوفَ ِةَ :ال يَ ُكو ُن املَْه ُر أَقَ َّل ِم ْن َع َ
قلت :فعاصم ضعيف لسوء حفظه ،وقد حسن له الرتمذي هذا احلديث جمليئه من غري وجه.

4

