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  املقدمة
َِِّ َحنَْمُدُه  َِّ ِمْن ُشُروِر أَنْـُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا َمْن إِن احلَْْمَد  ِ َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه َونـَُعوُذ 

ُ َوْحَدُه ال َشرِي َّ ُ َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه ِإال ا َّ َك َلُه َوَأنَّ يـَْهِدِه ا
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ حمَُ    :مَّ

ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱٹٱٹٱچٱ

.)1(چ  

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ

.)2(چٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٹٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٿٺ  

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱچٱ

)3(چٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱڭڭ  
فإن خري احلديث كالم هللا وخري اهلدي هدي دمحم ـ صلى هللا عليه وآهلو سلم ـ وشر األمور 

ا و كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف النار   .حمد
الصنائع، وأربح املتاجر، وأربح املفاخر، وإن من أجلها  أشرف ةعلوم الشريعفإن :أما بعد 

.لعلم احلديث الشريفأجرا  اهاها وأغالها وأشرفها وأعظمها وأبقوأعالها وأفضل

                                                                    
   ١٠٢: آل عمران) 1(
   ١:  النساء ) 2(
   ٧١ – ٧٠: األحزاب) 3(
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واإلسالم غض طري، والدين حمكم  - وإن علم احلديث النبوي الشريف مل يزل من قدمي الزمان 
العلوم وأجلها، وأنفعها وأبقاها ذكرا، وأعظمها أثرا، بعد علم القرآن أشرف  -األساس قوي

  .الكرمي الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط املستقيم
لتشريع، وكثري منه كالقرآن  تشريع اإلسالميللمصدر فاحلديث هو  ، حبيث أن بعضه يستقل 

  .شارح لكتاب هللا تعاىل مبني ملا جاء فيه

ٿٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱٹٱٹٱچٱ

 چ(1). 

فمما ال شك فيه أن السنة النبوية جبميع أنواعها أصل للدين احلنيف مع كتاب هللا عز وجل، 
 .وكالمها وحي من هللا عز وجل إىل نبيه الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص

.)2(چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٹٱچٱ  

وقد قضى هللا سبحانه وأكَّد أن السنة مبينة لكتاب هللا تعاىل حيث قال ٹٱچٱٿٱٱٱٹٱٱٱٱٱ

)3(چٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱ  

ا موضحة لكتاب هللا؛ وجب أن تكون حمفوظة حبفظ هللا، حمفوفة  وملا كانت وظيفة السنَّة أ
 برعاية هللا حىت ال يضيع منها شيء وال يدخل فيها ما ليس منها، تكفل هللا حبفظها وصيانتها.

)4(چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱںٱٱٱٹٱٹٱچٱ.  

                                                                    
   ٤٤: النحل)  1(
  ٤ – ٣: النجم) 2(
  .٤٤: النحل) 3(
  ٩: احلجر) 4(
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تباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال تعاىل:چٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱ وملا كان املسلمون مأمورين 

ßٱٱÞٱٱÝٱٱÜٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÚٱٱÙٱٱØàٱٱٱٱٱåٱٱäٱٱãٱٱâٱٱá1(چ(.  

  . كان البد أن حيافظوا على ما صدر عنه ملسو هيلع هللا ىلص
أن الدين هو رأس مال املسلم، وقد عرف املسلم أن الدين ال يُفهم، واهلداية : ومما ال ُخيتلف فيه

كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، واإلمجاع والقياس ال يبنيان إال : ال حتصل، إال مبعرفة أصول الدين
 .اعليهم

ذه املنزلة من العظمة يف الشأن  اخرتت أن أكون من املعتنني بسنة املصطفى فلما كانت السنة 
صلوات هللا وسالمه عليه والذابني عنها، املشتغلني بتعلمها وتعليمها، ومن أجل هذا أحببت أن 

ذا املوضوع فجعلته يف  ألفيد " احلديث احلسن وأحكامه"يكون حبثي يف التخرج ما يتعلق 
ا قارئها ا وينفع    .نفسي وملن قرأها، وأسأل هللا أن ينفعين 

فعة لعباده، إنه مسيع قريب كما أسأل هللا العظيم مبنه وكرمه أن جيعلها خالصة لوجه الكرمي 
  .جميب الدعوات، واحلمد رب العاملني

  
  
  
 
 
  
  

                                                                    
   ٥٩: النساء)  1(
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  :ساسيات البحثأ   
  .أمهية املوضوع: أوالً 

  .اختيار املوضوعأسباب : نيا
  .خطة البحث:لثا
  منهج البحث: رابعا

  .كلمة الشكر والتقدير: خامسا
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6 

  املروزي اإلمام جامعة   دراسة حديثية تطبيقية "   احلديث احلسن وأحكا مه"   : بعنوان كلية احلديث   حبث التخرج 
  
  

  

  .أمهية املوضوع: أوال
يتمما يدل على إن    :أمهية هذا املوضوع ما
أمريكثروجوده يف احلكم على األحاديث قدميا وحديثا، ) حلسن(أن احلكم على احلديث :أوال

بنوعيه من القسم احملتج به عند اجلمهور، كان من املهم جدا معرفة ) احلديث احلسن( ومبا أن 
  .تفاصيل صفات وشروط احلديث احلسن عند احملدثني

ب أوفصل ملسائل ال :نيا   ).احلديث احلسن(خيلوكتاب يف علم مصطلح احلديث من إفراد 

ماء قدميا وحديثا أن عددا من كبار العل داللة على أمهية هذا البحثل من أبرز األمور: لثا
  .صرحوا صعوبته وشدة غموضه

وممايدل على أمهية هذا املوضوع، ويظهر احتياجه للبحث املوسع الشامل أن املتخصص : رابعا
حلديث احلسن ليس فيها    .ختالفايف علم احلديث قلما جيد مسألة هلا عالقة 

إلضافة إىل النتائج اليت إن معرفة مذاهب أئمة احلديث وآرائهم يف احلديث احلسن : خامسا
كل الباحثني يف علم احلديث وخاصة من يتصدى منهم للحكم على   توصل إليها البحث أمريهمّ 

  .األحاديث
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  :أسباب اختيار املوضوع: نيا  
لسنة النبوية : أوال أن يعرف إىل ستمرار واحلاجة املاسة أمهية املوضوع علميا لكل مشتغل 

  .قبول من املردودصفات احلديث امل

ه، وغموضها، وتعدد االجتهادات  :نيا ومما شجعين إىل اختيار هذا املوضوع صعوبة قضا
  .واآلراء يف مسائله، وأهم ما ينبغي أن يعتين به املتخصص القضا اخلالفية الصعبة

  .ناول مسائل احلديث احلسن وأحكامهقلة ما ألف فيه من حبوث شاملةتت: لثا

  .بيت يف الوقوف على الفروق بني مناهج األئمة النقادرغ: رابعا
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  .خطة البحث :لثا

تتكون خطة هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث، وكل مبحث حتته مطالب، وخامتة، 
 .واملصادر واملراجع، والفهارس

 . وكلمة الشكرومنهجه، فاملقدمة تتكون من أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث،

  .تعريف احلديث احلسن، وشروطه، وأقسامه وحكمه: واملبحث األول 
  .وفيه أربعة مطالب  

  .  تعريف احلديث احلسن: املطلب األول

  .شروطه: املطلب الثاين

  .أقسامه: املطلب الثالث

 . حكمه: املطلب الرابع

والفرق بينه وبني  ،حلسنوإطالقات العلماء مراتب احلديث احلسن،: بحث الثاينامل

  .الصحيح

  . وفيه ثالثة مطالب

  .مراتب احلديث احلسن: املطلب األول

  .  حلسنالعلماء  طالقاتإ: املطلب الثاين

  .  الفرق بني احلديث احلسن والصحيح: املطلب الثالث

  .مظنات احلديث احلسن: املبحث الثالث
  .وفيه ثالثة مطالب

  .ذيمجامع الرت :ول املطلب األ
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  .سنن أيب داود: الثاين املطلب

 . دار قطينالسنن :املطلب الثالث

  . وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة

  .املصادر واملراجع

  :على رس وتتضمنالفها

ت   .فهرس اآل

  .فهرس األحاديث

.فهرس األعالم  

  . وضوعاتفهرس امل
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  .منهج البحث: رابعا
 :كاآليتمنهجي يف العمل يف هذا البحث هو  

ذن هللا تعاىل: أوال    .مجع املادة العلمية من مصادرها األصلية يف كتب علوم احلديث 
ذا املوضوع: نيا    .نقل كالم العلماء املتعلق 

  .ترجيح املسائل اخلالفية: لثا

ا: رابعا   .نسبة األقوال إىل أصحا
  .ترمجة األعالم املذكورين: خامسا
  .المات الرتقيممراعاة اإلمالء وع: سادسا

 .وضع اهلوامش: سابعا

  .ذكر املصادر، واملراجع: منا
  .وضع الفهارس العلمية: سعا

  
  
  

  
  
  

  
  
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 

  املروزي اإلمام جامعة   دراسة حديثية تطبيقية "   احلديث احلسن وأحكا مه"   : بعنوان كلية احلديث   حبث التخرج 
  
  

  

  :كلمة الشكر والتقدير: خامسا        

 .احلمد  رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا دمحموعلى آله وصحبه وسلم

،   عليّ فأوًال أشكر هللا عز وجل الذي من : أما بعد كتابة هذا املبحث، فالفضل والشكر كله 
طناخأوال وآ  .را ظاهرا و

على القائمني علي " ال يشكر هللا من ال يشكر الناس:" تثال بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص مممث أتقدم الشكر 
لتوفيق والسداد  .جامعة اإلمام دمحم بن نصر املروزي راجيا املوىل هلم 

زيل إيل أساتذيت األفاضل مجيعا الذين بذلوا جهودا كبرية يف تعليمي، فأسال كما أوجه الشكر اجل
 .هللا تبارك وتعايل أن يلبسهم ثوب الصحة والعافية، وأن يطيل عمرهم يف طاعته

 .)مدير اجلامعة (عبد القادر حسني طحلو: فضيلة الدكتور :وكذلك أشكر

لتعليمي إىل هذه املرحلة، أسأل هللا أن  وال أنسى الشكر لوالدّي الكرميني الذين بذلوا جهدا
 .جيزيهم حريا جزاء

الذي قام خبدميت منذ بدأت التعليم، وأخي " حسن دمحم إبراهيم "وأشكر أيضا أخي الكرمي
الذي كان حيثين على التعليم ويساعدين، وأسأل هللا ان " يوسف دمحم إبراهيم" الشقيق احلبيب 

 جيزيهم عين خري اجلزاء

لذكر ) دمحمعبد هللا أمحد (: أشرف على إعداد هذا البحث شيخي أستاذي الذي  وأخص 
 .حفظه هللا ورعاه

لكثري من اجلهد والوقت، وأمدين بتوجيه متواصل، وال أملك شيئا يوازي فضله هذا  فقد خصين 
لعافية والعمر املديد والعطاء الدائم يف اخلري وأن يكمل هللا تعاىل له طريق الوصول  إال الدعاء له 

واحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله .إىل مرضاته، وجيزل له املثوبة
  .ىل يوم الدينإحسان وصحبه والتابعني هلم 
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تعريف احلديث احلسن، وشروطه، وأقسامه : املبحث األول
  .وحكمه

  .وفيه أربعة مطالب
  .تعريف احلديث احلسن: املطلب األول
  .شروطه: املطلب الثاين

  .أقسامه: املطلب الثالث
  .حكمه: املطلب الرابع
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  .تعريف احلديث احلسن، وشروطه، وأقسامه وحكمه: املبحث األول
  
  .تعريف احلديث احلسن: طلب األولامل

  .لغةتعريفه : أوال

  
  .صفة مشبَّهة تدّل على الثبوت من حُسنَ احلسن 

احلاء والسني والنون أصل واحد، فاُحلسن ضد القبح يقال رجل حسن، : ()1(قال ابن الفارس
  .)2() انهُحسّ وامرأٌة حسناءأو 

: مبهج مرغوب فيه، وذلك ثالثة أضرب عن كل احلُسن عبارة " :)3(قال راغب األصبهاينو 
  .)4("نهة اهلوى ، ومستحسن من جهة اِحلسمستحسُن من جهة العقل ، ومستحسُن من ج

  :من احلسن والقبح يطلق على معان ثالثة  إن كالمثُ " : البقاء الكفوي أبوقال و 
  . العلم حسن، واجلهل قبيح: صفة الكمال وصفة النقص كمايقال: األول
ملصلحة واملفسدة: والثاين   .مالءمة الغرض ومنافرته، وقد يعرب عنهما 

  .)5("تعلق املدح والذم عاجًال، والثواب والعقاب آجًال : والثالث
  

                                                                    

ء القزويين الرازي، أبو احلسني ) 1(  ) هـ395: املتوىف(وهو أمحد بن فارس بن زكر
 ).57 ص/ 2جـ (مقايس اللغة ) 2(
لراغب، ) 3( العالمة املاهر احملقق الباهر أبو القاسم؛ احلسني بن دمحم بن املفضل األصبهاين، امللقب 

 )341ص / 13جــ (سري األعالم النبالء  .ن أذكياء املتكلمنيم صاحب التصانيف كان
 ).119-118ص ( املفردات يف غريب القرءان ) 4(
 ).  402ص )( هـ1094: املتوىف(لقرميي الكفوي،أبوالبقاءاحلنفيالكليات أليوب بن موسى احلسيين ا) 5(
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ه القلب: معناه اللغوي": )1(قال ابن الصالحو    .)2("وهو مامتيل إليه النفس وال
.)4("براويهوإمنامسي حسنا، حلسن الظن " :)3(قال مجال الدين القامسيو    

  :اصطالًحاتعريفه : نيا
  .اختلفت أقوال العلماء يف تعريف احلسن؛ نظرا ألنه متوسط بني الصحيح والضعيف 

  .وما ذكر يف هذا الكتاب حديث حسن: )5(عيسى الرتمذي رمحه هللاأبو قال  -1
لكذب، وال كل حديث يروى ال يكون يف :فإمنا أرد حسن إسناده عند إسناده من يتهم 

  .)6("ويروى من غري وجه حنو ذلك فهو عند حديث حسن، يكون احلديث شاذا
وعليه : قال. ما عرف خمرجه واشتهر رجالهاحلسن ": )7(وقال أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا -2

  .)8("عامة الفقهاءا ويستعملهديث وهو الذي يقبله أكثر العلماءمدار أكثر احل

                                                                    

اإلمام احلافظ العالمة شيخ اإلسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن املفيت صالح الدين عبد الرمحن بن ) 1(
  ".علوم احلديث"عثمان بن موسى الكردي، الشهزوري، املوصلي، الشافعي، صاحب 

 ) 360ص /16جـ( ينظر سري أعالم النبالء ) هـ 643وتويف   -هـ  577(ولد سنة 
 ).39ص (معرفة أنواع علم احلديث ) 2(
هو دمحم مجال الدين أبو الفرج بن دمحم بن سعيد بن قاسم بن صاحل بن إمساعيل بن أيب بكرن املعروف ) 3(

حلالق، لقامسي، نسبة إىل جده املذكور، وهو اإلمام فقيه الشام وصاحلها يف عصره، الشيخ قاسم  املعروف 
 .وال يعرف من أجداده من خدم العلم حق اخلدمة إال جده املنوه به

 ).143ص .( قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث) 4(
اإلمام احلافظ أبو عيسى دمحم بن سورة السلمي الرتمذي الضرير مصنف اجلامع وكتاب : الرتمذي هو) 5(

 ..ه279-ه209العلل ، ولد سنة
 ).6/254(الصغري مع السننالعلل ) 6(
أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف ،اإلمام العالمة املفيد احملدث الرحال ) 7(

 هـ388: املتوىف(خلطايب  صاحب التصانيف 
  ).1/6(معامل السنن) 8(
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احلَِْديُث الَِّذي ِفيِه َضْعٌف َقرِيٌب ُحمَْتَمٌل : " وقال ابن الصالح رمحه هللا قال بعض املتأخرين -3
َسُن، َوَيْصُلُح لِْلَعمَ  ِديُث احلَْ .)1("ِل ِبِه ُهَو احلَْ  

كل هذا مستبهم ال يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الرتمذي : قلتُ " : مث قال ابن الصالح
  .)2("واخلطايب ما يفصل احلسن من الصحيح

  .)4("لضعيف، ومل يَبُلغ درجَة الصحَّةاَحلَسُن ما ارتـََقى عن درجة ا":)3(قال اإلمام الذهيبو  -4

.املختار أن يقسم احلديث احلسن إىل قسمني، حسن لذاته، ولغريه :تعريفه املختار  
.كما قسمه اإلمام ابن الصالح  

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله إىل منتهاه، من ": فاحلسن لذاته هو
)5(وهو تعريف ابن حجر "غري شذوذ وال علة  

.وهو مقتضى تعريف ابن الصالح  
لصدق واألمانة، غري أنه مل يبلغ درجة رجال أن يكون " :حيث قال راويه من املشهورين 

الصحيح، لكونه يقصر عنهم يف احلفظ واإلتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد 
 -مع سالمة احلديث من أن يكون شاذا ومنكرا  -به منحديثه منكرا، ويعترب يف كل هذا 

  .)6("سالمته من أن يكون معلال
الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه جيرب بعضها بعضاً، حبيث ال يكون فيها  :ه هوسن لغري حلوا

لكذب   .كذاب، وال متهم 
                                                                    

 ).30ص(معرفة أنواع علم احلديث) 1(
  .املصدر السابق يف الصفحة نفسها) 2(
)3 ( ، هو الشيُخ اإلماُم العاِملُ الَعالَّمة أبو عبد هللا مشُس الدين حممُد بن أمحد بُن ُعثمان الذهيبُّ الدمشقيُّ

 .ه748تويف سنة  –ه 673رمحه هللا ونفعنا بعلومه ومجيَع املسلمني، ولد سنة 
 ).26ص (املوقظة يف علم مصطلح احلديث ) 4(
  ).65- 58-ص(شرحه له  خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر مع) 5(
 ).32ص(معرفة أنواع علم احلديث) 6(
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احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل ":حيث قالوهو مقتضى تعريف ابن الصالح 
لكذب  يف احلديث، أي تتحقق أهليته، غري أنه ليس مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه، وال هو متهم 

مل يظهر منه تعمد الكذب يف احلديث وال سبب آخر مفسق، ويكون منت احلديث مع ذلك قد 
بع راويه على مثله،  ن روي مثله أو حنوه من وجه آخر أو أكثر حىت اعتضد مبتابعة من  عرف 

  .)1("أو مبا له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا
   

                                                                    

  ).31ص(املصدر السابق يف الصفحة نفسها )  1(
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  .شروطه: املطلب الثاين
  .قسمان كما سبق، ولكل شروط واحلديث احلسن

  :ة وهيمخسفشروط احلسن لذاته 
ومعناه أن كل راٍو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه، من أول السند إىل : اتصال السند -1

  .منتهاه
وال تقبل رواية الكافر يف حالة   أي أن كل راٍو من رواته اتصف بكونه مسلما،: عدالة الرواة -2

  .ساملا من أسباب الفسق وخوارم املروءةلغا، عاقال،  كفره
إما ضبط صدر، وإما ضبط   )1(،الضبط خفيفأي أن كل راٍو من رواته كان : ضبط الرواة -3

  .كتاب
  .هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه: والشذوذ. أي أال يكون احلديث شاذا: عدم الشذوذ -4
  .فيه علة خفية قادحةأي أال يكون : عدم العلة -5
  

  :هيفلغريه  احلسن وأما شروط
  
قابال للجرب، مثل املستور، وجمهول احلال، وصدوق  أن يكون يف إسناده ضعيف ضعفا يسريا -1

  .، واملختلط الذي مل يتميز حديثهيهم أو خيطأ

ذه وأن يكون منت احلديث روي مثله أو حنوه من وجه آخر أو -2 أكثر حىت يعتضد 
  .)2(املتابعة

                                                                    

ذه الشروط إال شرطا واحد، وهو الشرط الثالث) 1( فالصحيح هو : احلديث احلسن والصحيح يشاركان 
 .م الضبط، واحلسن خفيف الضبط

  ).105ص(مصطلح أهل األثرنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف ) 2(
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  .أقسامه:املطلب الثالث

  :ابن صالح حرره اإلمامينقسم إىل قسمني كماسبق يف تعريف احلسن أن احلسن 

وقد أمعنت النظر يف ذلك والبحث، جامعا بني أطراف كالمهم، مالحظا :"قال رمحه هللا
  .)1("مواقع استعماهلم، فتنقح يل واتضح أن احلديث احلسن قسمان

  : مث القسمني
أحدمها احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق أهليته، غري أنه ليس " : قال

لكذب يف احلديث، أي مل يظهر منه تعمد الكذب  مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه، وال هو متهم 
ن روي  مثله أو يف احلديث وال سبب آخر مفسق، ويكون منت احلديث مع ذلك قد عرف 

بع راويه على مثله، أو مبا له من شاهد،  حنوه من وجه آخر أو أكثر حىت اعتضد مبتابعة من 
  ".وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا

لصدق واألمانة، غري أنه مل يبلغ درجة رجال : القسم الثاين أن يكون راويه من املشهورين 
عنهم يف احلفظ واإلتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد  الصحيح، لكونه يقصر

 -مع سالمة احلديث من أن يكون شاذا ومنكرا  -به منحديثه منكرا، ويعترب يف كل هذا 
  .)2("سالمته من أن يكون معلال

  .من بعده تبعه األئمةهذا التقسيم وعلى 
 )3("ة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليممفتاح الصال: "قوله صّلى هللا عليه وسّلم: مثاله

  .هذا احلديث فيه عبد هللا بن دمحم بن عقيل وهو سيئ احلفظ وفيه ضعف
                                                                    

 ).31ص(معرفة أنواع علم احلديث) 1(
 ).32ص(املصدر السابق) 2(

ب ما جاء يف أن مفتاح الصالة الطهورعن علي  رواه الرتمذي  (3)  2جـ  – 4ص (يف كتاب الطهارة، 
  ).شرح للراجحي
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  .هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن: قال أبو عيسى
  .وعبد هللا بن دمحم بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

كان أمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم : ومسعت دمحم بن إمساعيل يقول: قال أبو عيسى
  .)1(واحلميدي حيتجون حبديث عبد هللا بن دمحم بن عقيل

ما رواه الرتمذي وحسنه، من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد هللا، عن عبد هللا بن عامر بن و
أرضيت من : "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بين فزارة تزوجت على نعلني، فقال

  .)2("فأجاز: نعم، قال: قالت" نفسك ومالك بنعلني؟ 
ويف الباب عن عمر، وأيب هريرة، وسهل بن سعد، وأيب سعيد، وأنس، وعائشة، : "قال الرتمذي

 .                                                             "وجابر، وأيب حدرد األسلمي
يئه من غري وجه   )3(.فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الرتمذي هذا احلديث 

  
  
  
  
  

  
  .حكمه: املطلب الرابع

                                                                    

  .مصدر السابق)  1 (
ب ما جاء يف) 2(  .421، 420، ص3، ج1113مهور النساء، حديث رقم  الرتمذي، أبواب النكاح، 

  )68ص ( تيسري مصطلح احلديث  (3)
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  .                                                     اليلحق به رتبةن حكم احلسن أنه حيتج به كالصحيح، وإن كاو 
  .)2("وهو يف االحتجاج به كالصحيح عند احلمهور" ): 1(قال بن كثري رمحه هللا 

من أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن، وجيعله مندرجا يف أنواع الصحيح، :"وقال ابن الصالح

  .)3("الندراجه يف أنواع ما حيتج به
وغري واحد نقلوا االتفاق علىأن  - ابن الصالح- املصنف :"احلافظ ابن حجر رمحه هللاوقال 

لصحيح وإن كان دونه يف املرتبة   .)4("احلديث احلسن حيتج به كما حيتج 
مث احلسن كالصحيح يف االحتجاج به وإن كان دونه يف القوة؛ وهلذا " : )5(وقال السيوطي رمحه هللا

نه دون الصحيح ) أدرجته طائفة يف نوع الصحيح كاحلاكم وابن حبان وابن خزمية، مع قوهلم 
يف االحتجاج حبديث له طريقان لو انفرد كل منهما مل يكن حجة، كما يف  وال بدعاملبني أوال، 

  ..)6("مسند، أو وافقه مرسل آخر بشرطه، قاله ابن الصالح املرسل، إذا ورد من وجه آخر
  .لكن ما نقل فيه االتفاق هو احلسن لذاته، أما احلسن لغريه ففي االحتجاج به نزاع

                                                                    

شيخ اإلمام العالمة، مفيت اإلسالم، قد وة العلماء، شيخ احملدثني ، احلافظ املفسر، بقية السلف وهو ال) 1(
ولد  –والتفسري  الصاحلني، عماد الدين، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الشافعي، إمام أئمة احلديث

  .ه774ه وتويف سنة 700سنة 
 ).37ص( الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث) 2(
 ).40ص(معرفة أنواع علم احلديث) 3(
 .)1/401(النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر) 4(
وهو احلافظ أبوالفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن دمحم بن سابق الدين اخلضريي ) 5(

 .ه911وتويف  –ه 849ولد سنة .( السيوطي
  ). 174ص ( تدريب الراوي ) 6(
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والذي يظهر يل أن دعوى االتفاق إمنا تصح على األول دون :"قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا
  ا من أهلالثاين وعليه أيضا يتنزل قول املصنف أن كثري 

إن احلسن إذا جاء : "احلديث ال يفرقبني الصحيح واحلسنكاحلاكم كما سيأيت وكذا قول املصنف
ه عن الرتمذي أنه يطلق عليه اسم احلسن من الضعيف "من طرق ارتقى إىل الصحة فأما ما حرر

فيه واملنقطع إذا اعتضد، فال يتجه إطالق االتفاق على االحتجاج به مجيعه وال دعوى الصحة 
وقد صرح أبو احلسن ابن القطان أحد احلفاظ النقاد من أهل املغرب يف كتابه  ،إذا أتى من طرق

ن هذا القسم ال حيتج به كله، بل يعمل به يف فضائل األعمال، ويتوقف " بيان الوهم واإليهام"
 عن العمل به يف األحكام إال إذا كثرت طرقه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيحأو

ه وهللا املوفق، ظاهر القرآن   .)1("وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                                    

  ).1/402(النكت على ابن الصالح البن حجر)  1(
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العلماء قات  طالإمراتب احلديث احلسن،و : املبحث الثاين
  .حلسن

  . وفيه ثالثة مطالب
  .مراتب احلديث احلسن: املطلب األول
  .  حلسنت العلماء إطالقا: املطلب الثاين

  .  الفرق بني احلديث احلسن والصحيح: املطلب الثالث
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  .حلسنالعلماء قات  طالإمراتب احلديث احلسن،و : املبحث الثاين
  .مراتب احلديث احلسن: املطلب األول

تتفاوت مراتب احلديث احلسن يف القوة كتفاوت الصحيح، وذلك حبسب قرب راوي احلسن 
  .يف ضبطهذاته من الصحيح ل

  :ة من تفاوت مراتب احلسن لذاتهوقد ذكروا هنا أمثل
  : وهي كالتايل،همراتب-يف املوقظة يف علم احلديث –فذكر الذهيب رمحه هللا 

  .هي ما تنازع فيه احلفاظ بني الصحة وبني احلسن: املرتبة األوىل
فإن عدة من احلفاظ يصححون هذه الطرق، . قسم متجاذب بني الصحة واحلسنوهو :" قال

ا من أدىن مراتب الصحيح ا    ."وينعتو
ذه الرتبة   :بـــ ومثل احلافظ ابن حجر 

  .عن جابر)2(عن عاصم بن عمر بن قتادة )1(دمحم بن إسحاقحاديث  -1 
  .)6()5(عن جده )4(عن أبيه )3(عمرو بن شعيب وعن -2

                                                                    

دمحم بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطليب موالهم املدين نزيل العراق إمام املغازي صدوق يدلس وهو ) 1(
لتشيع والقدر من صغار اخلامسة تويف سنة تقريب التهذيب رقم . ويقال بعدها) 150(ورمي 

 ).5725(الرتمجة
ملغازي من الرابعة ) 2( وهو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األوسي األنصاري أبو عمر املدين ثقة عامل 

 ).3071(تقريب التهذيب رقم الرتمجة).120(تويف بعد 
من اخلامسة مات سنة مثاين  وهو عمرو بن شعيب بن دمحم بن عبد هللا بن عمرو بن العاص صدوق) 3(

 ).5050(تقريب التهذيب رقم الرتمجة). 118(عشرة ومائة تويف سنة
شعيب بن دمحم بن عبد هللا بن عمرو بن العاص صدوق ثبت مساعه من جده من الثالثة، رقم وهو ) 4(

 ).2806(الرتمجة
  .وهو عبد هللا بن عمرو بن العاص ) 5(
  .)61ص(خنبة الفكر)  6(
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ا: يتنازع فيها قسم: املرتبة الثانية ا، وآخرون يضعفو   . بعضهم حيسنو
، )4(، وخصيف)3(، وحجاج بن أرطاة)2(، وعاصم بن ضمرة)1(حديث احلارث بن عبد هللا"ومثل به 

  .)6("، وخلق سواهم)5(ودراج أيب السمح
  
  
  
  
  
  

                                                                    

ملثناة الكويف أبو زهري وهو ) 1( احلارث بن عبد هللا األعور اهلمداين بسكون امليم احلويت بضم املهملة و
لرفض ويف حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى  صاحب علي كذبه الشعيب يف رأيه ورمي 

  ).1029(، تقريب التهذيب رقم الرتمجةحديثني مات يف خالفة ابن الزبري
عاصم بن ضمرة السلويل الكويف صدوق من الثالثة تويف سنة أربع وسبعني، تقريب التهذيب رقم وهو ) 2(

 ).3063(الرتمجة
وهو حجاج بن أرطاة بفتح اهلمزة بن ثور بن هبرية النخعي أبو أرطاة الكويف القاضي أحد الفقهاء ) 3(

 ).1119(التهذيب،تقريب )ه145(صدوق كثري اخلطأ والتدليس من السابعة مات سنة 
خرة ورمي ) 4( لصاد املهملة مصغر بن عبد الرمحن اجلزري أبو عون صدوق سيء احلفظ خلط  خصيف 

 ).1718(وقيل غري ذلك، تقريب التهذيب) ه137(إلرجاء من اخلامسة مات سنة 
م ساكنة قيل امسه دراج بتثقيل الراء وآخره جيم بن مسعان أبو السمح مبهملتني األوىل مفتوحة وامليوهو ) 5(

عبد الرمحن ودراج لقب السهمي موالهم املصري القاص صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف من 
 ).1824(، تقريب التهذيب رقم الرتمجة)ه126(الرابعة مات سنة 

 .)33ــــــ  32( املوقظة يف علم احلديث ) 6(
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.حلسنالعلماء طالقات إ: املطلب الثاين  

  :عاينميطلق احلديث احلسن على عدة 
 .                                                                   حاحلديث الصحيــ 1

اليت استعمل  جدا لدى اإلمام الشافعي يف نصوصها وقد رأينا هذ واضحا: الدريسالدكتور قال 
أنه يطلق على احلديث الصحيح، وكذلك لدى اإلمام علي بن املديين يف كثري من ) احلسن(يف

) .                                                                               احلسن( النصوص اليت استعمل فيها 
كانت مطلقة على أحاديث صحيحة   وكذلك اإلمام أمحد، واإلمام البخاري فمعظم حتسيناته

).                                                                 اجلامع الصحيح( ، بل بعضها أخرجها يف كتابه عنده
.                     أبو جفر الطحاوي، وكذلك ابن حزم األندلسي: وممن استعمل احلسن مبعىن الصحيح أيضا

.                                                                                                                            جرح مفسر، وهذا هو رأي ابن القطان الفاسيوي املختلف فيه الذي ليس فيه مايرويه الراــ 2
.                                                                                                           اليكون شاذا وال معلالمنتهاه و  ما اتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله إىلــ 3
احلديث الذي فيه ضعف حمتمل عند بعض النقاد، وهذا أمشل وأوسع مماتقدم ألنه يدخل فيه  ــ 4

                                          ).          1(احملدث أنه حمتمل  ىكل حديث ير 

شمل الصحيح واحلسن وهي اجليد والقوي والصاحل تألقاب للحديث : قال مجال الدين القامسي
ود والثابت واملقبوهلواملعروف وا ذه األلفاظ مستعملة عند أهل احلديث يف اخلرب حملفوظ وا

ا عن  الصحة فيتساوى حينئذ اجليد والصحيح، إال أن املقبول، والفرق بينها أن اجلودة قد يعرب 
لذاته كأن يرتقي احلديث عنده عن احلسن  احملقق منهم، ال يعدل عن الصحيح إىل جيد إال لنكتة

وأما  ،يل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القو ويرتدد يف بلوغه الصحيح، فالوصف به حينئذ أنز 

                                                                    

  .منصور الدريس خالد بن. د) 985- 983/ 2جـ (احلديث احلسن لذاته ولغريه ) 1(
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يصلح يف ضعيفويستعمل أيًضالالحتجاج،الصاحل فيشمل الصحيح واحلسن لصالحيتهما 
 .                                                               )1(لالعتبار

( عند املتأخرين  اصطلح على تسميته املتعدد الطرق، وهو ماالضعيف املنجرب احلديث ــ 5
) .                                                                                              حلسن لغريه

يف تعريفه للحديث احلسن ، ومن  كما-رمحه هللا–وممن استعمل هذا اإلطالق اإلمام الرتمذي 
ليميزه عن احلسن لذاته الذي ) سن لغريهاحل( بعده اعتمده ابن الصالح وقيده ابن حجر مبسمى 

.                                                                                                               هو أقوى منه
  : إطالق احلسن على احلديث الغريبومنها  -6

ذا املعىن هو أقدم معانيه على وجه  اإلطالق، فقد ذكر اخلطيب ولعل استعمال احلسن 
ب)2(البغدادي رمحه هللا قول ) اْسِتْحَباُب رَِوايَِة اْلَمَشاِهِري َوالصُُّدوِف َعِن اْلَغرَاِئِب َواْلَمَناِكريِ (: يف 

َأْحَسَن َما َكانُوا َيْكَرُهوَن ِإَذا اْجَتَمُعوا َأْن ُخيْرَِج الرَُّجُل َأْحَسَن َحِديِثِه َأْو «: قَالَ أنه  إبراهيم النخعي
َر اْلَمْأُلوِف ُيْسَتْحَسُن َأْكثـََر : قَاَل أَبُو َبْكرٍ » ِعْنَدهُ  ْألَْحَسِن اْلَغرِيِب ِألَنَّ اْلَغرِيَب َغيـْ ِ َعَىن ِإبْـرَاِهيُم 

َِذِه اْلِعَباَرِة  ُوَن َعِن اْلَمَناِكِري ِ َوِهلََذا َقاَل ُشْعَبُة ْبُن ِمَن اْلَمْشُهوِر اْلَمْعُروِف َوَأْصَحاِب احلَِْديِث يـَُعربِّ
جَّاِجِفيَما َأْخبَـَرِين أَبُو احلََْسِن ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر أ ِإبْـرَاِهيُم  ْبُن َأْمحََد ْبِن احلَْ

َِّ ْبُن ُسَلْيَماَن،  ُحمَمَُّد ْبُن عُ  َرِيفُّ،  َعْبُد ا ،  أَُميَُّة ْبُن ِبْشرَاَن الصَّيـْ ْثَماَن ْبِن َأِيب َصْفَواَن الثـََّقِفيُّ
َما َلَك َال تـَْرِوي َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِيب ُسَلْيَماَن َوُهَو َحَسُن احلَِْديِث؟ : " ِقيَل ِلُشْعَبةَ : َخاِلٍد، قَالَ 

  .)3("ِمْن ُحْسِنَها فـََرْرُت : فـََقالَ 

                                                                    

  ).108ص(قوا عد التحديث من فنون مصطلح احلد يث  (1)
بت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي وهو اإلمام ) 2(  .)هـ463: املتوىف(أبو بكر أمحد بن علي بن 
 ).101- 100ص / 1جـ (اجلامع ألخالق الراوي وآذاب السامع ) 3(
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بهذا املعىن أ لومما يؤيد تداو  ُه (:ن اخلطيب قال يف  َّ َكَالُم اْلُمَحدِِّث َعَلى احلَِْديِث َوَوْصُفُه ِإ

َفاِت َوالنـُُّعوِت ُيْسَتَحبُّ لِلرَّاِوي َأْن يـُنَـبَِّه َعَلى َفْضِل َما ُر َذِلَك ِمَن الصِّ حَِّة َوالثـُُّبوِت َوَغيـْ لصِّ يـَْرِويِه  ِ
َ اْلَمَعاِين الَِّيت َال يـَْعرِ  ِديُث َعالِيًا ُعُلوا ُمتَـَفاِوً َويـُبَـنيِّ فـَُها ِإالَّ اْحلُفَّاُظ ِمْن أَْمثَالِِه َوَذِويِه فَِإْن َكاَن احلَْ

  .)َوَصَفُه ِبَذِلكَ 
َأْحَسُن َأَسانِيَد تـُْرَوى َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه : " أنه قال) 1(مث نقل عن أيب عبد الرمحن النسائي

َها َِّ : َوَسلََّم أَْربـََعٌة ِمنـْ الزُّْهرِيُّ َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسْنيٍ َعْن ُحَسْنيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َعْن َرُسوِل ا
َِّ ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َمْسُعوٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالزُّْهرِيُّ عَ  َِّ ْبِن َعْبِد ا ْن ُعبَـْيِد ا

َوأَيُّوُب َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن َعْن ُعبَـْيَدَة َعْن َعِليٍّ َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ملسو هيلع هللا ىلص،ُعَمَر َعِن النَِّيبِّ 
َِّ َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثْـَلُه َوَسلََّم،  َوَمْن  " َوَمْنُصوٌر َعْن ِإبْـرَاِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد ا

ُت لَُه ذِْكَر َكَتَب َعْنُه بـَْعُض اْحلُفَّاِظ اْلُمبَـّرِزِيَن َوَأَحُد الشُُّيوِخ اْلُمتَـَقدِِّمَني َحِديثًا َكاَن اْسَتْحَسَنُه َأْحبَـبْ 
  .)2(َذِلَك ِإَذا َأْوَرَدهُ 

  
  
  
  

 
 

                                                                    

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي صاحب  وهو اإلمام احملدث احلفاظ النقاد(1)
  ). هـ303: املتوىف(السنن والتصانيف الشهرية 

 ).123ص/ 1جـ (اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) 2(
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  :الفرق بني احلديث احلسن والصحيح: املطلب الثالث
يسري جدا، وهذا الفرق هو يف دَرجة ضبط  لذاته واحلسن لذاته، إنَّ الفرق بني احلديث الصَّحيح

خفَّ ضبطُه قليًال، فلم  شرتط فيه َمتام الضَّبط،يف حني أنَّ راوي احلَسنيالراوي؛ فراوي الصَّحيح 
اتِّصال السند، وعدالة : يِصل يف احلفظ إىل رُتبة رجال الصحيح، أمَّا بقيَّة شروط الصَّحيح، وهي

 .الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم الِعلَّة، فتشرتط يف احلَسن كما تشرتط يف الصحيح متاًما

احلسن لذاته إذا تعددت طرقه، يح لغريه هو صحيح لغريه، واحلسن لذاته، فالصحوأما الفرق بني ال
  .عددتفالفرق بينهما هو ال

وأما الفرق بني احلسن لغريه وماتقدم من األنواع، فهو أن راوي احلسن لغريه نزل عن درجة 
العتضاد إىل احلسنالتعديل إىل التضعيف ضعفا يسريا   .، إال يرتقي 
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  .مظنات احلديث احلسن: املبحث الثالث
  .ثالثة مطالبوفيه 
  .جامع الرتمذي:ولاملطلب األ

  .سنن أيب داود: املطلب الثاين
 .دار قطينالسنن :املطلب الثالث
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  .مظنات احلديث احلسن: املبحث الثالث
رد يف كتب مستقلة،  امل يفرد العلماء كتب رد، كما أفردوا الصحيح ا حلديث احلسن ا خاصة 
  .يكثر فيها وجود احلديث احلسنلكن هناك كتبا 

  
  .جامع الرتمذي:ولاملطلب األ

  
اشتهر أن جامع اإلمام الرتمذي أصل يف  قدو . اجلامع لإلمام الرتمذي فمن أشهر تلك الكتب

حلسن كما أن كثريا من أسانيدهاوذلك أنه أكثر من احلكم على األحادي مظنات احلسن،  ث 
كتاب أيب عيسى الرتمذي رمحه "  :وذكر ذلك اإلمام ابن صالح يف قوله ،ةالترتقي إىل الصح

مسه، وأكثر م يهللا أصل يف معرفةاحلديث احلسن وهوالذ ويوجد يف ، ن ذكره يف جامعهنوه 
  .)1("متفرقات من كالم بعض مشاخيه والطبقة اليت قبله، كأمحد بن حنبل، والبخاري، وغريمها

وقد وجد التعبري به يف شيوخ الطبقة اليت قبله أيضا كالشافعي رمحه هللا تعاىل ": )2(قَاَل اْلِعرَاِقيُّ و 
" لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا"عمر فقال يف كتاب اختالف احلديث عند ذكر حديث ابن 

سناد حسن  احلديث حديث ابن عمر مسند حسن اإلسناد وقال فيه أيضا ومسعت من يروى 
     .)3("أن أ بكرة ذكر للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه ركع دون الصف احلديث

 .حلسنرتمذي وحكم عليها اإلمام الأوردها أحاديث  علىأمثلة 

                                                                    

  ). .35ص ( معرفة أنواع علم احلديث البن الصالح ) 1(
الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن  وهو اإلمام احملدث العلم أبو الفضل زين الدين عبد) 2(

 .)هـ806: املتوىف(إبراهيم صاحب التصانيف الكثرية يف العراقي ا حلديث وعلومه 
 ).52ص(التقييد واإليضاح) 3(
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حدثنا أيب، عن : حدثنا عبيد بن أسباط بن دمحم القرشي الكويف، قال:رمحه هللا يالرتمذقال   -1
ب، عن أيب هريرة، قال مر رجل من : هشام بن سعد، عن سعيد بن أيب هالل، عن ابن أيب ذ

لو اعتزلت : أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال
قمت يف هذا الشعب، ولن أفعل حىت أستأذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر ذلك لرسول هللا الناس، فأ

ال تفعل، فإن مقام أحدكم يف سبيل هللا أفضل من صالته يف بيته سبعني عاما، " : ملسو هيلع هللا ىلص، فقال
قة أال حتبون أن يغفر هللا لكم ويدخلكم اجلنة، اغزو يف سبيل هللا، من قاتل  يف سبيل هللا فواق 

   .)1( .هذا حديث حسن: مث قال."وجبت له اجلنة
حدثنا بشر بن املفضل، عن عبد هللا بن دمحم بن عقيل، عن الربيع : حدثنا قتيبة، قال:وقال -2

ذنيه  :" بنت معوذ ابن عفراء أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسح برأسه مرتني، بدأ مبؤخر رأسه، مث مبقدمه، و
ما   ."كلتيهما، ظهورمها وبطو

  .)2(هذا حديث حسن،: مث قال
: حدثنا سعد بن عبد احلميد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، قال :وقال -3

د، عن موسى بن عقبة، عن صاحل موىل التوأمة، عن ابن عباس،  حدثنا عبد الرمحن بن أيب الز
هذا حديث : مث قال ."إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك ورجليك: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

  .)3(.حسن غريب
   

                                                                    

  )1650ح 233ص / 3جـ (جامع الرتمذي )  1(
  ).33ح88ص / 1جـ( سنن الرتمذي ) 2(
 ).39ح95ص / 1جـ( سنن الرتمذي   ) 3(
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 .سنن أيب داود: املطلب الثاين

سنن أيب داود ومن مظانه "وذكر ذلك ابن الصالح وقال سنن أيب داود،احلسن أيضا انومن مظ
 ".يشبهه ويقاربه ذكرت فيه الصحيح وما : " روينا عنه أنه قال )1( السجستاين رمحه هللا تعاىل

  .ومايشبهه ويقاربه هو احلسن
ما كان يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل، : " وقال

  ".وبعضها أصح من بعض 
ه يف كتابه مذكورا مطلقا، وليس يف واحد من :" قال ابن الصالح فعلى هذا ما وجد

نه من احلسن  الصحيحني، وال نص على صحته أحد ممن مييز بني الصحيح واحلسن، عرفناه 
  .)2("عند أيب داود

  .يف السنن اإلمام أيب داودعلى أحاديث حسنة أوردها أمثلة 
حدثنا عبد هللا بن دمحم النفيلي، حدثنا ابن املبارك، عن دمحم بن عجالن، :أبوداود قال اإلمام -1

إمنا أ لكم «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هريرة، قالعن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب 
مبنزلة الوالد، أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها وال يستطب 

مر بثالثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة ؛ ألجل دمحم بن حسنوهو   )3( »بيمينه، وكان 
  .صدوقعجالن فهو 

حدثنا عمر بن سعد، عن سفيان، عن : حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أيب شيبة قاال:وقال -2
فع، عن ابن عمر، قال مر رجل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبول، فسلم «: الضحاك بن عثمان، عن 

                                                                    

هو اإلمام احملدث أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  )1(
جْستاين أحد حفاظ احلديث وعلومه وعلله صاحب السنن ، ولد بسجستان سنة  : املتوىف(ه 202السِّ

 ) .هـ275
 37-36( مقدمة ابن الصالح  معرفة علوم احلديث وأنواعه  ص ) 2(
 ).3ص / 1جـ (سنن أيب داود ) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





33 

  املروزي اإلمام جامعة   دراسة حديثية تطبيقية "   احلديث احلسن وأحكا مه"   : بعنوان كلية احلديث   حبث التخرج 
  
  

  

مم مث رد على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تي«وروي عن ابن عمر، وغريه، : قال أبو داود» عليه فلم يرد عليه
  .من أجل الضحاك بن عثمان حسنوهو ) 1(»الرجل السالم

وهذا إسناد حسن؛ وهو على شرط مسلم؛ لكن يف الضحاك بن عثمان  :"قال اإلمام األلباين
  .)2("كالممن قبل حفظه، ال ينزل حديثه عن رتبة احلسن

َفضَّل: حدثنا ُمَسدَّد:وقال -3
ُ
دمحم بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ثنا عبد هللا بن : ثنا بشر بن امل

تينا، فحدثتنا أنه قال:قالت ابن عفراء ُ َعَليِه َوَسلََّم  َّ   :كان رسول هللا َصلَّى ا
ُ َعَليِه َوَسلََّم؛ قالت فيه"اسكيب يل َوضوًءا" َّ فغسل كفيه : ؛ فذكرت وضوء رسول هللا َصلَّى ا

، ومضمض واستنشق  ؛ ووضَّأ وجهه ثالً ، ومسح برأسه مرتيهاثالً : مرة، ووضَّأ يديه ثالً ثالً

ذنيه كلتيهما ً : يبدأ مبؤخر رأسه مث مبقدمه، و ما، ووضَّأ رجليه ثالً ثال   ".ظهورمها وبطو

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غري عبد هللا بن دمحم :" قال اإلمام األلباين
  .)3("ن ِقبل حفظه، وهو حسن احلديثابن عقيل، وقد ُتكلم فيه م

  
  
  

   

                                                                    

 .  وحسنه األلباين). 5ص / 1جـ( سنن أيب داود ) 1(
 )12ح1/45(صحيح سنن أيب داود)  2(
  ).117ح1/211/(1(صحيح سنن أيب داود) 3(
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 .دار قطينالسنن :املطلب الثالث

يف سننه على كثري من  )1(دارقطيننص الد قو ،رمحه هللا احلسن أيضا سننالدارقطين انومن مظ
  .ذلك

  :حلسن يف السنن وحكم عليهاالدارقطين اإلمام حاديث أوردها أمثلة 
 حيىي ،  أبو حيىي  بن أيب مسرة ،  عبد هللا بن دمحم بن إسحاق الفاكهي : قال رمحه هللاـــ 1

أن ، عن عبد هللا بن عمر ، عن أبيه ، هللا بن مطيع  زكر بن إبراهيم بن عبد ، بن دمحم اجلاري 
ء ذهب «:رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ء فيه شيء من ذلك ، من شرب من إ منا جيرجر فإ، أو فضة أو إ
ر جهنم   .)2(إسناده حسن:مث قال. »يف بطنه 

 عبد ،  إبراهيم بن املختار ،  دمحم بن محيد الرازي ، حدثنا ابن منيع قراءة عليه  :وقال ــــ2
ن ، العزيز بن عمر بن عبد العزيز  أن ، عن أيب هريرة  ، عن أيب هند ، عن سعيد بن ثو

  .)3(إسناد حسن: مث قال»من مل يطهره ماء البحر فال طهره هللا«:  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
 ،  حفص بن عبد هللا ،  دمحم بن عقيل بن خويلد ، حدثنا أبو بكر النيسابوري :وقالــــ 3

فع، عن أيوب ، إبراهيم بن طهمان  أميا إهاب «:  قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: قال ،عن ابن عمر، عن 
  .)4(إسناد حسن. »دبغ فقد طهر

  .ويري يف كتابه ماهوالصحيح ، واحلسن ، والضعيف ،وغري هذا من األحاديث احلسنة

                                                                    

 النعمان مسعود بن بن مهدي أمحد بن عمر بن بن علي وهو اإلمام  احملدث املقرئ النقاد أبو احلسن (1)
  )هـ385: املتوىف) (ه306(السنن ولد سنة صاحب  الدارقطين البغدادي دينار بن
  ).96ح1/55( سنن الدارقطين )2(
 ).1/46/78( املصدر السابق) 3(
 ).121ح1/70(املصدر السابق ) 4(
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  :وفيها

 أهم النتائج  
 والتوصيات 

ـــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــخــال ـــــــــ  ةـــــــــــــمــــــــــــــ
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ـــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــخــال ـــــــــ  ةـــــــــــــمــــــــــــــ
  

ُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َوَأنَّ احلمد الذي بنعمته تتم الصاحلات،  َّ ُحمَمًَّدا َوَأْشَهُد َأْن ال إِلََه ِإال ا
بعيه األخيارهارطآله وصحبه األ ىوصلوات هللا وسالمه عليه وعل َعْبُدُه َوَرُسولُهُ    .، و

  .                                              بعدأما 
فله الفضل واملنة  ،فأمحدهللا عزوجل الذي وفقين االنتهاء من هذا العمل، والوصول إىل خامتته 

 أاحلمد وله الشكر، وإن كان فيه خط ن أصبت فبفضل من هللا عزوجل فلهإوالشكر دائماً، ف
  .، وهللا يعفو يل ويغفرلل فمن الشيطان ومن نفسيز أو 

  :اآلتية لنتائج والتوصياتاحبثي حتصل من وقد 
  :يصه يف ما يليخستفدت عنه هذا البحث ميكن تلاليت افإن النتائج :نتائج البحث: أوال
الذي حرره إمام الفن ابن الصالح  تعريفه املختاروذكرت  عّرفت احلسن لغة واصطالحا -1

  .وتبعه عليه من بعده
  .تكلمت عن شروطه احملررة عند أهله بقسميه -2
مث تكلمت عن تقسيمه إىل قسميه، ونقلت أقوال العلماء يف االحتجاج به، متضمنة أن  -3

وأن حجية احلسن لغريه  وإن كان ال يلحقه رتبة، ،، كالصحيححجية احلسن لذاته متفق عليها
  .خمتلف فيها

حلسن على غري  -4 مث تكلمت عن مراتب احلسن، مث تكلمت أن هناك إطالقات للعلماء 
  .املصطلح الذي استقر عليه األمر، مث ذكرت الفروق بينه وبني الصحيح

تعرضت إىل الكالم عن مظانه اليت توجد احلسن فيه، وأخذت مثال بعض الكتب اليت  -5
  .أكثرت منه
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:التوصيات: نيا  
مثلته أمع دراسة إىل توضيح كاف  الفرق بني احلسن لذاته واحلسن لغريهحيتاج موضوع  -1

  .دراسة وافية
  .مع دراسة أمثلتها وتوضيح إىل تبيني شروط احلسن لغريهتاج حتو   -2
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  .واملراجع املصادر
عمر بن كثري القرشي البصري مث أبو الفداء إمساعيل بن : املؤلف اختصار علوم احلديث -1 

   الثانية: الطبعة لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت  الطبعة )  هـ774: املتوىف(الدمشقي 
الكفوي، أبو البقاء احلنفي : املؤلف:  لكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةا -2 
  )هـ1094: املتوىف(
لراغب أبو : املؤلف:  املفردات يف غريب القرآن - -3 القاسم احلسني بن دمحم املعروف 

لطبعة -دار القلم، الدار الشامية  الطبعة) هـ502: املتوىف(األصفهاىن   -األوىل : دمشق بريو
  . هـ 1412

حسن بن دمحم املشاط : لتقريرات السنية شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديثاملؤلفا - 4   
الرابعة، : الطبعة لبنان –بريوت  -دار الكتاب العريب : ة الطبع)  هـ1399: املتوىف(املالكي 
  .م1996 - هـ 1417

دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، : املؤلف سنن الرتمذي -اجلامع الكبري  -5 
: سنة النشر بريوت –دار الغرب اإلسالمي : الطبعة )  هـ279: املتوىف(الرتمذي، أبو عيسى 

   م 1998
بت بن أمحد بن : املؤلف خالق الراوي وآداب السامعجلامع ألا -6 أبو بكر أمحد بن علي بن 

ض –مكتبة املعارف : الطبعة) ه463: املتوىف(مهدي اخلطيب البغدادي    .الر
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن : املؤلف التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح -7

عبد الرمحن دمحم : احملقق  )هـ806: املتوىف(بن إبراهيم العراقي احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر 
ملدينة املنورة: ، الطبعةعثمان   دمحم عبد احملسن الكتيب صاحب املكتبة السلفية 
  م1969/هـ1389األوىل، : الطبعة

دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى : املؤلف العلل الصغري -8
 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : الطبعة  أمحد دمحم شاكر وآخرون: احملقق )  هـ279: ىفاملتو (

    

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





39 

  املروزي اإلمام جامعة   دراسة حديثية تطبيقية "   احلديث احلسن وأحكا مه"   : بعنوان كلية احلديث   حبث التخرج 
  
  

  

مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن َقاْمياز الذهيب : ملؤلف ذكرة احلفاظات -9
 -هـ1419األوىل، : الطبعة لبنان-دار الكتب العلمية بريوت: الطبعة  ـ)ه748: املتوىف(

  .م1998
يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، : ذيب الكمال يف أمساء الرجاالملؤلف -10

  (ـ)ه742: املتوىف(مجال الدين ابن الزكي أيب دمحم القضاعي الكليب املزي 
   1980 – 1400األوىل، : الطبعة بريوت –مؤسسة الرسالة : ر الطبعة

 حممود بن أمحد بن حممود طحان النعيميأبو حفص : تيسري مصطلح احلديثاملؤلف -11 
   م2004-هـ1425الطبعة العاشرة ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع: الطبعة

ملؤلف -12 عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين : تدريب الراوي يف شرح تقريب النواو
 .دار طيبة: الطبعة)  هـ911: املتوىف(السيوطي 

اود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن أبو د: املؤلف سنن أيب داود -13
ِجْستاين    بريوت -املكتبة العصرية، صيدا : الطبعة   )هـ275: املتوىف(عمرو األزدي السِّ

 أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن : سنن الدارقطين املؤلف -14
 –مؤسسة الرسالة، بريوت : الطبعة   )هـ385: املتوىف(النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين 

  .م 2004 -هـ  1424األوىل، : الطبعة لبنان
دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني : املؤلف شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث -15

  .م2003 -هـ  1423الثانية، : دار الثر للنشرالطبعة: الطبعة هـ1421: املتوىف(
دمحم مجال الدين بن دمحم سعيد بن : املؤلف فنون مصطلح احلديثواعد التحديث من ق -16 

  . لبنان-بريوت-دار الكتب العلمية : ، الطبعة)هـ1332: املتوىف(قاسم احلالق القامسي 
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين : املؤلف قوت املغتذي على جامع الرتمذي -17

كلية   -جامعة أم القرى، مكة املكرمة  -دكتوراة رسالة ال: الطبعة )  هـ911: املتوىف(السيوطي 
  . هـ 1424: عام النشر الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة
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ء القزويين ال: معجم مقاييس اللغة  املؤلف -18 رازي، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر
                           .م1979 - هـ 1399: عام النشر،  دار الفكر: الطبعة)  ه395: املتوىف(

عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين املعروف : املؤلف معرفة أنواع علم احلديث  -19
، دار الفكر املعاصر  -دار الفكر: لطبعةا  )هـ643: املتوىف(بن الصالح  سنة  بريوت –سور

.                                                              م1986 -هـ 1406: النشر
مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان : املؤلف موقظة يف علم مصطلح احلديث -20

الثانية، : الطبعة مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب: الطبعة )  هـ748: املتوىف(بن َقاْمياز الذهيب 
                                                                          .        هـ 1412

مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان : املؤلف ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -21
 :الطبعة لبنان –دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت : الطبعة)   هـ748: املتوىف(بن َقاْمياز الذهيب 

                                                               م 1963 - هـ  1382األوىل، 
أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن : املؤلف معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود - 22

خلطايب  : ةالطبع حلب –املطبعة العلمية : الناشر)  هـ388: املتوىف(اخلطاب البسيت املعروف 
.                                                              م  1932 -هـ  1351األوىل 

أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن : املؤلف خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر -23
 1418اخلامسة، : الطبعة القاهرة –دار احلديث : الطبعة )  ه852: املتوىف(حجر العسقالين 

  . م 1997 -هـ 
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  :وفيها
ت -1   فهرس اآل
  .فهرس األحاديث النبوية -2
  .فهرس األعالم -3
  .فهرس املصادر واملراجع -4
 .فهرس املوضوعات -5

 ارســـــــــــــــــــــــهفال
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ت فهرس: أوال   . اآل
 م ظرف األية   رقم األية السورة الصفحة
  1  ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱٱڦ  152  عمرانآل   ب

  2  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڦ  1  النساء  ب

  3  ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھ  71-70  األحزاب  ب

  4  ٿٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦ  44  النحل  3

  5  ڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿ  4-3  النجم  3

  6  ڦٱٱٿٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤ  44  النحل  3

  7  ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱں  9  احلجر  3

ٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱٱٱå  59  النساء  4 ٱ 8  
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  .األحاديث النبوية فهرس: نيا
 م طرف احلديث راوي احلديث الصفحة

  1  مفتاح الصالة الطهور  على بن أيب طالب  18
  2  "ومالك بنعلني؟ أرضيت من نفسك "  عبد هللا بن عامر بن ربيعة  19
َِّ   أيب هريرة  31   3  ِبِشْعبٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا
ِء َذَهبٍ   عبد هللا بن عمر  34 َ   4  َمْن َشِرَب ِمْن ِإ
َُّ   أيب هريرة  34 َرُه ا ْرُه َماُء اْلَبْحِر َفَال َطهَّ   5  َمْن ملَْ ُيَطهِّ
َا ِإَهاٍب ُدِبَغ فـََقْد َطُهرَ   عمرعبد هللا بن   34   6  أَميُّ
  7  مر رجل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبول، فسلم عليه  عن ابن عمر  32
  8  ؛فذكرت وضوء رسول هللا "اسكيب يل َوضوًءا"  معود بن عفراء  33
  9   أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسح برأسه مرتني، بدأ مبؤخر رأسه  معود بن عفراء  31
  10   إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك ورجليك  عبدهللا ابن عباس  31
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 .فهرس األعالم: الث
  م   األعالم   الصفخة
ء القزويين الرازي  13   1  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر
لراغب  13   3  أبو القاسم؛ احلسني بن دمحم بن املفضل األصبهاين، امللقب 
  4  الكفوي  القرميي احلسيين موسى بن أيوب أبوالبقاءاحلنفي  13
  5  أبو عمرو عثمان بن الصالح عبد الرمحن بن موسى بن أيب النصر الشافعي  14
  6  أبو الفرج مجال الدين القامسي  14
  7  سورة السلمي الرتمذيأبو عيسى دمحم بن   14
  8  أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب  14
  9  مشُس الدين حممُد بن أمحد بُن ُعثمان الذهيبُّ أبو عبد هللا    15
  10  أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر  13
  11  أبوعبدهللا دمحم بن صاحل بن دمحم بن عثيمني  16
  12  حسن بن دمحم بن عباس بن علي بن عبد الواحد املشاط، املكي   16
  13  عماد الدين، أبو الفداء إمساعيل بن كثري  20
  14  أبوالفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن دمحم بن سابق الدين اخلضريي السيوطي   20
  15  .أبو احلجاج، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، مجال الدين   21
بت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  26   16  أبو بكر أمحد بن علي بن 
  17  اخلراساين،النسائي علي بن شعيب أمحدبن أبوعبدالرمحن  27
  18  أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن العراقي  30
  19  ْستاينجاألزدي السِّ بو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو   32
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  20  الدارقطين بن مسعود بن مهدي أمحدبن عمربن بن علي أبواحلسن  34
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  :فهرس املوضوعات: رابعا
 رقم املوضوع الصفة

  1  البسملة  أ
  2  املقدمة  ب
  3  :ساسيات البحثأ  5

  4  .تعريف احلديث احلسن، وشروطه، وأقسامهوحكمه:املبحث األول  12

  5  .لغة تعريف احلديث احلسن: املطلب األول  12
  6  .شروطه: املطلب الثاين  17

  7  .أقسامه : املطلب الثالث 18

  8  .حكمه: املطلب الرابع  20

  9  .العلماءحول احلديث احلسنقات  مراتب احلديث احلسن،واطال:املبحث الثاين  23
  10  .مراتب احلديث احلسن : املطلب األول 23

  11  .العلماء حول احلديث احلسنطالقات ا: الثاين املطلب 25
  12  .الفرق بني احلديث احلسن والصحيح : املطلب الثالث  28

  13  .وفيه ثالثة  مطالب، مظنات احلديث احلسن: املبحث الثالث   30
  14  .جامع الرتمذي:ول املطلب األ  30

  15  .سنن أيب داود: املطلب الثاين  32

  16  .دار قطينالسنن :املطلب الثالث  34

  17  . وفيها أهم النتائج  والتوصيات.اخلامتة   36

ـــــهفال  39   18  ارســــــــــــــــــ
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ت: أوال  40   19  .فهرس األ

  20  .فهرس األحاديث النبوية: نيا  41

  21  .فهرس األعالم: لثا  42

39-
41  

  22  .فهرس املصادر واملراجع: رابعا  

    .املوضوعاتفهرس : خامسا   47
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