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اﳌﻘﺪﻣﺔ

إن ا ْﳊم َد ِﱠِ َْﳓم ُده ونَستعِينُه ونَستـ ْغ ِفره ونَـعوذُ ِ ﱠِ ِمن ُشروِر أَنْـ ُف ِسنَا وِمن سيِئ ِ
ِ
ات أ َْع َمالِنَا َم ْن
َ ْ َ َّ
َْ
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُُ َ ُ
ْ ُ
ض ﱠل لَه ومن ي ْ ِ
ِ
يـه ِدهِ ا ﱠ فَﻼ م ِ
ﻚ لَهُ َوأَ ﱠن
ي لَهُ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن ﻻ إِلَ َه إِﻻ ا ﱠُ َو ْح َدهُ ﻻ َش ِري َ
َْ
ُ ََ ْ ُ
ُ ُ
ضل ْل فَﻼ َهاد َ
ُﳏَ ﱠم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ:

ٹٱٹٱچٱ ٿ ٱٿ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦ ٱڦ ٱڦ ٱ

چ).(1
چٱ ٱ ٱٻ ٱٻ ٱٻ ٱٻ ٱپ ٱپ ٱپ ٱپ ٱڀ ٱڀٱ ٱڀ ٱڀ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱ ٱ ٱ
ٺٿ ٱٿ ٱٿ ٱٿ ٱٹ ٱٹ ٱٱٹٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱ ٱ ٱڤ ٱڦٱٱڦ ٱچ).(2
چٱۀ ٱہ ٱہ ٱہ ٱہ ٱھ ٱھ ٱھ ٱھ ٱے ٱے ٱۓ ٱۓ ٱڭٱ ٱ
ڭڭ ٱڭ ٱۇ ٱۇ ٱۆ ٱۆ ٱۈ ٱۈ ٱٷٱٱۋ ٱچ)(3

فﺈن ﺧﲑ اﳊديث كﻼم ﷲ وﺧﲑ اﳍدي هدي ﷴ ـ ﺻلﻰ ﷲ عليه وآﳍو سلم ـ وشر اﻷمور

ﳏد ا و كل ﳏدثة بدعة و كل بدعة ضﻼلة و كل ضﻼلة ﰲ النار.
أما بعد:فﺈن علوم الشريعة أشرف الصناﺋﻊ ،وأربﺢ اﳌتاﺟر ،وأربﺢ اﳌفاﺧر ،وإن من أﺟلها
وأعﻼها وأفضلها وأﻏﻼها وأشرفها وأعﻈمها وأبقاها أﺟرا لعلم اﳊديث الشريﻒ.

) (1آل عمران١٠٢ :
) (2النساء ١ :
) (3اﻷحﺰاب٧١ – ٧٠ :

ب
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وإن علم اﳊديث النبوي الشريﻒ ﱂ يﺰل من ﻗدﱘ الﺰمان  -واﻹسﻼم ﻏﺾ ﻃري ،والدين ﳏكم
اﻷساس ﻗوي -أشرف العلوم وأﺟلها ،وأنفعها وأبقاها ذكرا ،وأعﻈمها أثرا ،بعد علم القرآن
الكرﱘ الﺬي هو أﺻل الدين ومنبﻊ الصراط اﳌستقيم.
فاﳊديث هو مصدرللتشريﻊ اﻹسﻼمي كالقرآن ،ﲝيث أن بعضه يستقل لتشريﻊ ،وكثﲑ منه
شارح لكتاب ﷲ تعاﱃ مبﲔ ﳌا ﺟاء فيه.
ٹٱٹٱچٱٿ ٱٹ ٱ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦ ٱڦ ٱ
چ).(1
فمما ﻻ شﻚ فيه أن السنة النبوية ﲜميﻊ أنواعها أﺻل للدين اﳊنيﻒ مﻊ كتاب ﷲ عﺰ وﺟل،
وكﻼﳘا وحي من ﷲ عﺰ وﺟل إﱃ نبيه الكرﱘ ﷺ.
ٹٱٹٱچٱڀ ٱڀ ٱڀ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱٿٱ ٱٿ ٱٿ ٱٿ ٱچ).(2
وﻗد ﻗضﻰ ﷲ سبﺤانه وأ ﱠكد أن السنة مبينة لكتاب ﷲ تعاﱃ حيث ﻗال ٹٱچٱٿ ٱٹ ٱ ٱ
ٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱڦ ٱڦ ٱچ)(3
وﳌا كانت وظيفة السنﱠة أ ا موضﺤة لكتاب ﷲ؛ وﺟب أن تكون ﳏفوظة ﲝفظ ﷲ ،ﳏفوفة
برعاية ﷲ حﱴ ﻻ يضيﻊ منها شيء وﻻ يدﺧل فيها ما ليﺲ منها ،تكفل ﷲ ﲝفﻈها وﺻيانتها.
.ٹٱٹٱچٱڳ ٱڳ ٱڳ ٱڱ ٱ ٱڱ ٱڱ ٱڱ ٱں ٱچ)(4
) (1النﺤل٤٤ :
) (2النﺠم٤ – ٣ :
) (3النﺤل.٤٤ :
) (4اﳊﺠر٩ :
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وﳌا كان اﳌسلمون مأمورين تباع النﱯ ﷺ حيث ﻗال تعاﱃ:چٱ Òٱ Óٱ Ôٱ Õٱ Öٱ×ٱ ٱ ٱ
 Øٱ Ùٱ Úٱ Ûٱ ٱ ٱ ٱ ٱ Üٱ ÝٱÞٱٱ àßٱ áٱ âٱ ãٱ äٱ åٱچ).(1
كان ﻻبد أن ﳛافﻈوا علﻰ ما ﺻدر عنه ﷺ.
وﳑا ﻻ ُﳜتلﻒ فيه :أن الدين هو رأس مال اﳌسلم ،وﻗد عرف اﳌسلم أن الدين ﻻ يُفهم ،واﳍداية

ﻻ ﲢصل ،إﻻ ﲟعرفة أﺻول الدين :كتاب ﷲ وسنة رسوله ﷺ ،واﻹﲨاع والقياس ﻻ يبنيان إﻻ

عليهما.
فلما كانت السنة ﺬه اﳌنﺰلة من العﻈمة ﰲ الشأن اﺧﱰت أن أكون من اﳌعتنﲔ بسنة اﳌصطفﻰ
ﺻلوات ﷲ وسﻼمه عليه والﺬابﲔ عنها ،اﳌشتغلﲔ بتعلمها وتعليمها ،ومن أﺟل هﺬا أحببت أن
يكون ﲝثي ﰲ التخرج ما يتعلق ﺬا اﳌوضوع فﺠعلته ﰲ "اﳊديث اﳊسن وأحكامه" ﻷفيد
نفسي وﳌن ﻗرأها ،وأسأل ﷲ أن ينفعﲏ ا وينفﻊ ا ﻗارﺋها.
كما أسأل ﷲ العﻈيم ﲟنه وكرمه أن ﳚعلها ﺧالصة لوﺟه الكرﱘ فعة لعباده ،إنه ﲰيﻊ ﻗريب
ﳎيب الدعوات ،واﳊمد رب العاﳌﲔ.

) (1النساء٥٩ :
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أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ:
أوﻻً :أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع.

نﻴﺎ :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع.
ﻟﺜﺎ:ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.

5
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أوﻻ :أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع.
إن ﳑا يدل علﻰ أﳘية هﺬا اﳌوضوع ما ﰐ:
أوﻻ :أن اﳊكم علﻰ اﳊديث) ﳊسن( أمريكثروﺟوده ﰲ اﳊكم علﻰ اﻷحاديث ﻗدﳝا وحديثا،
وﲟا أن ) اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ( بنوعيه من القسم اﶈتﺞ به عند اﳉمهور ،كان من اﳌهم ﺟدا معرفة
تفاﺻيل ﺻفات وشروط اﳊديث اﳊسن عند اﶈدثﲔ.
نيا :ﻻﳜلوكتاب ﰲ علم مصطلﺢ اﳊديث من إفراد ب أوفصل ﳌساﺋل )اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ(.
لثا :من أبرز اﻷمور لدﻻلة علﻰ أﳘية هﺬا البﺤث أن عددا من كبار العلماء ﻗدﳝا وحديثا
ﺻرحوا ﺻعوبته وشدة ﻏموضه.
رابعا :وﳑايدل علﻰ أﳘية هﺬا اﳌوضوع ،ويﻈهر احتياﺟه للبﺤث اﳌوسﻊ الشامل أن اﳌتخصﺺ
ﰲ علم اﳊديث ﻗلما ﳚد مسألة ﳍا عﻼﻗة ﳊديث اﳊسن ليﺲ فيها اﺧتﻼف.
ﺧامسا :إن معرفة مﺬاهب أﺋمة اﳊديث وآراﺋهم ﰲ اﳊديث اﳊسن ﻹضافة إﱃ النتاﺋﺞ الﱵ
يهم كل الباحثﲔ ﰲ علم اﳊديث وﺧاﺻة من يتصدى منهم للﺤكم علﻰ
توﺻل إليها البﺤث أمر ّ

اﻷحاديث.
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نﻴﺎ :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع:
أوﻻ :أﳘية اﳌوضوع علميا لكل مشتغل لسنة النبوية واﳊاﺟة اﳌاسة ستمرار إﱃ أن يعرف
ﺻفات اﳊديث اﳌقبول من اﳌردود.
نيا :وﳑا شﺠعﲏ إﱃ اﺧتيار هﺬا اﳌوضوع ﺻعوبة ﻗضا ه ،وﻏموضها ،وتعدد اﻻﺟتهادات
واﻵراء ﰲ مساﺋله ،وأهم ما ينبغي أن يعتﲏ به اﳌتخصﺺ القضا اﳋﻼفية الصعبة.
لثا :ﻗلة ما ألﻒ فيه من ﲝوث شاملةتتناول مساﺋل اﳊديث اﳊسن وأحكامه.
رابعا :رﻏبﱵ ﰲ الوﻗوف علﻰ الفروق بﲔ مناهﺞ اﻷﺋمة النقاد.
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ﻟﺜﺎ :ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
تتكون ﺧطة هﺬا البﺤث من مقدمة وثﻼثة مباحث ،وكل مبﺤث ﲢته مطالب ،وﺧاﲤة،
واﳌصادر واﳌراﺟﻊ ،والفهارس.
فاﳌقدمة تتكون من أﳘية اﳌوضوع وأسباب اﺧتياره ،وﺧطة البﺤث،ومنهﺠه ،وكلمة الشكر.

واﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،وأﻗﺴﺎﻣﻪ وﺣﻜﻤﻪ.
وفيه أربعة مطالب.
اﳌطلب اﻷول :تعريﻒ اﳊديث اﳊسن.
اﳌطلب الثاﱐ :شروﻃه.
اﳌطلب الثالث :أﻗسامه.
اﳌطلب الرابﻊ :حكمه.

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ،وإﻃﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳊﺴﻦ ،واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وفيه ثﻼثة مطالب.
اﳌطلب اﻷول :مراتب اﳊديث اﳊسن.
اﳌطلب الثاﱐ :إﻃﻼﻗات العلماء ﳊسن.
اﳌطلب الثالث :الفرق بﲔ اﳊديث اﳊسن والصﺤيﺢ.

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻈﻨﺎت اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.
وفيه ثﻼثة مطالب.
اﳌطلب اﻷول :ﺟامﻊ الﱰمﺬي.
8
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اﳌطلب الثاﱐ :سنن أﰊ داود.
اﳌطلب الثالث:سنن الدار ﻗطﲏ.
اﳋاﲤة .وفيها أهم النتاﺋﺞ والتوﺻيات.
اﳌصادر واﳌراﺟﻊ.
الفهارس وتتضمن علﻰ:
فهرس اﻵ ت.
فهرس اﻷحاديث.
فهرس اﻷعﻼم.
فهرس اﳌوضوعات.

9
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راﺑﻌﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ.
منهﺠي ﰲ العمل ﰲ هﺬا البﺤث هو كاﻵﰐ:
أوﻻ :ﲨﻊ اﳌادة العلمية من مصادرها اﻷﺻلية ﰲ كتب علوم اﳊديث ذن ﷲ تعاﱃ.
نيا :نقل كﻼم العلماء اﳌتعلق ﺬا اﳌوضوع.
لثا :ترﺟيﺢ اﳌساﺋل اﳋﻼفية.
رابعا :نسبة اﻷﻗوال إﱃ أﺻﺤا ا.
ﺧامسا :ترﲨة اﻷعﻼم اﳌﺬكورين.
سادسا :مراعاة اﻹمﻼء وعﻼمات الﱰﻗيم.
سابعا :وضﻊ اﳍوامﺶ.
منا :ذكر اﳌصادر ،واﳌراﺟﻊ.
سعا :وضﻊ الفهارس العلمية.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:
اﳊمد

رب العاﳌﲔ وﺻلﻰ ﷲ وسلم علﻰ نبينا ﷴوعلﻰ آله وﺻﺤبه وسلم.

علي كتابة هﺬا اﳌبﺤث ،فالفضل والشكر كله ،
أما بعد :فأوﻻً أشكر ﷲ عﺰ وﺟل الﺬي من ّ
أوﻻ وآﺧرا ظاهرا و ﻃنا.

ﰒ أتقدم الشكر ﳑتثﻼ بقول النﱯ ﷺ  ":ﻻ يشكر ﷲ من ﻻ يشكر الناس" علﻰ القاﺋمﲔ علي
ﺟامعة اﻹمام ﷴ بن نصر اﳌروزي راﺟيا اﳌوﱃ ﳍم لتوفيق والسداد.
كما أوﺟه الشكر اﳉﺰيل إﱄ أساتﺬﰐ اﻷفاضل ﲨيعا الﺬين بﺬلوا ﺟهودا كبﲑة ﰲ تعليمي ،فأسال
ﷲ تبارك وتعاﱄ أن يلبسهم ثوب الصﺤة والعافية ،وأن يطيل عمرهم ﰲ ﻃاعته.
وكﺬلﻚ أشكر :فضيلة الدكتور :عبد القادر حسﲔ ﻃﺤلو) مدير اﳉامعة(.
الدي الكرﳝﲔ الﺬين بﺬلوا ﺟهدا لتعليمي إﱃ هﺬه اﳌرحلة ،أسأل ﷲ أن
وﻻ أنسﻰ الشكر لو ّ

ﳚﺰيهم حﲑا ﺟﺰاء.

وأشكر أيضا أﺧي الكرﱘ"حسن ﷴ إبراهيم " الﺬي ﻗام ﲞدمﱵ منﺬ بدأت التعليم ،وأﺧي
الشقيق اﳊبيب " يوسﻒ ﷴ إبراهيم" الﺬي كان ﳛثﲏ علﻰ التعليم ويساعدﱐ ،وأسأل ﷲ ان
ﳚﺰيهم عﲏ ﺧﲑ اﳉﺰاء
وأﺧﺺ لﺬكر أستاذي الﺬي أشرف علﻰ إعداد هﺬا البﺤث شيخي ) :عبد ﷲ أﲪد ﷴ(
حفﻈه ﷲ ورعاه.
فقد ﺧصﲏ لكثﲑ من اﳉهد والوﻗت ،وأمدﱐ بتوﺟيه متواﺻل ،وﻻ أملﻚ شيئا يوازي فضله هﺬا
إﻻ الدعاء له لعافية والعمر اﳌديد والعطاء الداﺋم ﰲ اﳋﲑ وأن يكمل ﷲ تعاﱃ له ﻃريق الوﺻول
إﱃ مرضاته ،وﳚﺰل له اﳌثوبة.واﳊمد

رب العاﳌﲔ ،والصﻼة والسﻼم علﻰ نبينا ﷴ وعلﻰ آله

وﺻﺤبه والتابعﲔ ﳍم حسان إﱃ يوم الدين.
11
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،وأﻗﺴﺎﻣﻪ

وﺣﻜﻤﻪ.

وﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺷﺮوﻃﻪ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻗﺴﺎﻣﻪ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻜﻤﻪ.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،وأﻗﺴﺎﻣﻪ وﺣﻜﻤﻪ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.
أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻐﺔ.
حس َن.
اﳊسن ﺻفة مشبﱠهة ّ
تدل علﻰ الثبوت من ُ

ﻗال ابن الفارس ) :اﳊاء والسﲔ والنون أﺻل واحد ،فاﳊُسن ضد القبﺢ يقال رﺟل حسن،
)(1

وامرأةٌ حسناءأو ُح ّسانه( .
وﻗال راﻏب اﻷﺻبهاﱐ  ":اﳊُسن عبارة عن كل مبهﺞ مرﻏوب فيه ،وذلﻚ ثﻼثة أضرب :
ومستﺤسن من ﺟهة اﳍوى  ،ومستﺤسن من ﺟهة اﳊِسن" .
مستﺤسن من ﺟهة العقل ،
ُ
ُ
وﻗال أبو البقاء الكفويُ " :ﰒ إن كﻼ من اﳊسن والقبﺢ يطلق علﻰ معان ثﻼثة:
)(2

)(3

)(4

اﻷول :ﺻفة الكمال وﺻفة النقﺺ كمايقال :العلم حسن ،واﳉهل ﻗبيﺢ.
والثاﱐ :مﻼءمة الغرض ومنافرته ،وﻗد يعﱪ عنهما ﳌصلﺤة واﳌفسدة.
والثالث :تعلق اﳌدح والﺬم عاﺟﻼً ،والثواب والعقاب آﺟﻼً " .
)(5

) (1وهو أﲪد بن فارس بن زكر ء القﺰويﲏ الرازي ،أبو اﳊسﲔ )اﳌتوﰱ395 :هـ(
) (2مقايﺲ اللغة )ﺟـ  /2ص .(57
) (3العﻼمة اﳌاهر اﶈقق الباهر أبو القاسم؛ اﳊسﲔ بن ﷴ بن اﳌفضل اﻷﺻبهاﱐ ،اﳌلقب لراﻏب،
ﺻاحب التصانيﻒ كان من أذكياء اﳌتكلمﲔ .سﲑ اﻷعﻼم النبﻼء )ﺟ ـ  /13ص (341
) (4اﳌفردات ﰲ ﻏريب القرءان ) ص .(119-118
) (5الكليات ﻷيوب بن موسﻰ اﳊسيﲏ القرﳝي الكفوي،أبوالبقاءاﳊنفي)اﳌتوﰱ1094 :هـ() ص .(402
13
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وﻗال ابن الصﻼح " :معناه اللغوي :وهو ماﲤيل إليه النفﺲ وﻻ ه القلب" .
)(2

)(1

وﻗال ﲨال الدين القاﲰي  ":وإﳕاﲰي حسنا ،ﳊسن الﻈن براويه" .
)(4

)(3

اﺻﻄﻼﺣﺎ:
نﻴﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ً

اﺧتلفت أﻗوال العلماء ﰲ تعريﻒ اﳊسن؛ نﻈرا ﻷنه متوسﻂ بﲔ الصﺤيﺢ والضعيﻒ.
 -1ﻗال أبوعيسﻰ الﱰمﺬي رﲪه ﷲ  :وما ذكر ﰲ هﺬا الكتاب حديث حسن.
فﺈﳕا أرد حسن إسناده عند :كل حديث يروى ﻻ يكون ﰲ إسناده من يتهم لكﺬب ،وﻻ
يكون اﳊديث شاذا ،ويروى من ﻏﲑ وﺟه ﳓو ذلﻚ فهو عند حديث حسن" .
 -2وﻗال أبو سليمان اﳋطاﰊ رﲪه ﷲ " :اﳊسن ما عرف ﳐرﺟه واشتهر رﺟاله .ﻗال :وعليه
)(5

)(6

)(7

مدار أكثر اﳊديث وهو الﺬي يقبله أكثر العلماءويستعملها عامة الفقهاء" .
)(8

) (1اﻹمام اﳊافظ العﻼمة شيخ اﻹسﻼم تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن اﳌفﱵ ﺻﻼح الدين عبد الرﲪن بن
عثمان بن موسﻰ الكردي ،الشهﺰوري ،اﳌوﺻلي ،الشافعي ،ﺻاحب "علوم اﳊديث".
ولد سنة ) 577هـ  -وتوﰲ  643هـ( ينﻈر سﲑ أعﻼم النبﻼء ) ﺟـ/16ص (360
) (2معرفة أنواع علم اﳊديث )ص .(39
) (3هو ﷴ ﲨال الدين أبو الفرج بن ﷴ بن سعيد بن ﻗاسم بن ﺻاﱀ بن إﲰاعيل بن أﰊ بكرن اﳌعروف
لقاﲰي ،نسبة إﱃ ﺟده اﳌﺬكور ،وهو اﻹمام فقيه الشام وﺻاﳊها ﰲ عصره ،الشيخ ﻗاسم اﳌعروف ﳊﻼق،
وﻻ يعرف من أﺟداده من ﺧدم العلم حق اﳋدمة إﻻ ﺟده اﳌنوه به.
) (4ﻗواعد التﺤديث من فنون مصطلﺢ اﳊديث ).ص .(143
) (5الﱰمﺬي هو :اﻹمام اﳊافظ أبو عيسﻰ ﷴ بن سورة السلمي الﱰمﺬي الضرير مصنﻒ اﳉامﻊ وكتاب
العلل  ،ولد سنة209ه279-ه..
) (6العلل الصغﲑ مﻊ السنن).(254/6
) (7اﻹمام العﻼمة اﳌفيد اﶈدث الرحال ،أبو سليمان ﲪد بن ﷴ بن إبراهيم بن اﳋطاب البسﱵ اﳌعروف
ﳋطاﰊ ﺻاحب التصانيﻒ )اﳌتوﰱ388 :هـ
) (8معاﱂ السنن).(6/1
14
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 -3وﻗال ابن الصﻼح رﲪه ﷲ ﻗال بعﺾ اﳌتأﺧرين " :ا ْﳊ ِد ُ ِ ِ ِ
يب ُﳏْتَ َم ٌل
ض ْع ٌ
يث الﱠﺬي فيه َ
َ
ﻒ ﻗَ ِر ٌ
هو ْ ِ
صلُ ُﺢ لِْل َع َم ِل بِِه " .
يث ْ
اﳊَد ُ
اﳊَ َس ُنَ ،ويَ ْ
َُ
ﻗلت :كل هﺬا مستبهم ﻻ يشفي الغليل ،وليﺲ فيما ذكره الﱰمﺬي
ﰒ ﻗال ابن الصﻼحُ " :
واﳋطاﰊ ما يفصل اﳊسن من الصﺤيﺢ" .
 -4وﻗال اﻹمام الﺬهﱯ "اﳊَ َس ُن ما ارتَـ َقﻰ عن درﺟة الضعيﻒ ،وﱂ يَبلُﻎ درﺟ َة الص ﱠﺤة" .
)(1

)(2

)(4

):(3

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﳌﺨﺘﺎر :اﳌختار أن يقسم اﳊديث اﳊسن إﱃ ﻗسمﲔ ،حسن لﺬاته ،ولغﲑه.

كما ﻗسمه اﻹمام ابن الصﻼح.
فاﳊسن لﺬاته هو" :هو ما اتصل سنده بنقل العدل الﺬي ﺧﻒ ضبطه ،عن مثله إﱃ منتهاه ،من
ﻏﲑ شﺬوذ وﻻ علة" وهو تعريﻒ ابن حﺠر
وهو مقتضﻰ تعريﻒ ابن الصﻼح.
حيث ﻗال ":أن يكون راويه من اﳌشهورين لصدق واﻷمانة ،ﻏﲑ أنه ﱂ يبلﻎ درﺟة رﺟال
الصﺤيﺢ ،لكونه يقصر عنهم ﰲ اﳊفظ واﻹتقان ،وهو مﻊ ذلﻚ يرتفﻊ عن حال من يعد ما ينفرد
به منﺤديثه منكرا ،ويعتﱪ ﰲ كل هﺬا  -مﻊ سﻼمة اﳊديث من أن يكون شاذا ومنكرا -
سﻼمته من أن يكون معلﻼ" .
)(5

)(6

واﳊسن لغﲑه هو:الضعيﻒ إذا تعددت ﻃرﻗه علﻰ وﺟه ﳚﱪ بعضها بعضاً ،ﲝيث ﻻ يكون فيها
كﺬاب ،وﻻ متهم لكﺬب.
) (1معرفة أنواع علم اﳊديث)ص.(30
) (2اﳌصدر السابق ﰲ الصفﺤة نفسها.
) (3هو الشيخ اﻹمام ِ
العاﱂُ َ ﱠ
الدمشقي،
الﺬهﱯ
بن عُثمان
ﴰﺲ الدين ُ
ﱡ
ﱡ
ُ
ُ
ﳏمد بن أﲪد ُ
العﻼمة أبو عبد ﷲ ُ
وﲨيﻊ اﳌسلمﲔ ،ولد سنة 673ه – توﰲ سنة 748ه.
رﲪه ﷲ ونفعنا بعلومه َ
) (4اﳌوﻗﻈة ﰲ علم مصطلﺢ اﳊديث )ص .(26
) (5ﳔبة الفكر ﰲ مصطلﺢ أهل اﻷثر مﻊ شرحه له )ص.(65-58-
) (6معرفة أنواع علم اﳊديث)ص.(32
15
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وهو مقتضﻰ تعريﻒ ابن الصﻼح حيث ﻗال":اﳊديث الﺬي ﻻ ﳜلو رﺟال إسناده من مستور ﱂ
تتﺤقق أهليته ،ﻏﲑ أنه ليﺲ مغفﻼ كثﲑ اﳋطأ فيما يرويه ،وﻻ هو متهم لكﺬب ﰲ اﳊديث ،أي
ﱂ يﻈهر منه تعمد الكﺬب ﰲ اﳊديث وﻻ سبب آﺧر مفسق ،ويكون مﱳ اﳊديث مﻊ ذلﻚ ﻗد
عرف ن روي مثله أو ﳓوه من وﺟه آﺧر أو أكثر حﱴ اعتضد ﲟتابعة من بﻊ راويه علﻰ مثله،
أو ﲟا له من شاهد ،وهو ورود حديث آﺧر بنﺤوه ،فيخرج بﺬلﻚ عن أن يكون شاذا ومنكرا" .
)(1

) (1اﳌصدر السابق ﰲ الصفﺤة نفسها )ص.(31
16
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺷﺮوﻃﻪ.
واﳊديث اﳊسن ﻗسمان كما سبق ،ولكل شروط.
فشروط اﳊسن لﺬاته ﲬسة وهي:
 -1اتصال السند :ومعناه أن كل را ٍو من رواته ﻗد أﺧﺬه مباشرة عمن فوﻗه ،من أول السند إﱃ
منتهاه.
 -2عدالة الرواة :أي أن كل را ٍو من رواته اتصﻒ بكونه مسلما ،وﻻ تقبل رواية الكافر ﰲ حالة
كفره لغا ،عاﻗﻼ ،ساﳌا من أسباب الفسق وﺧوارم اﳌروءة.
 -3ضبﻂ الرواة :أي أن كل را ٍو من رواته كان ﺧفيﻒ الضبﻂ ،إما ضبﻂ ﺻدر ،وإما ضبﻂ
)(1

كتاب.
 -4عدم الشﺬوذ :أي أﻻ يكون اﳊديث شاذا .والشﺬوذ :هو ﳐالفة الثقة ﳌن هو أوثق منه.
 -5عدم العلة :أي أﻻ يكون فيه علة ﺧفية ﻗادحة.
وأﻣﺎ ﺷﺮوط اﳊﺴﻦ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻬﻲ:
 -1أن يكون ﰲ إسناده ضعيﻒ ضعفا يسﲑا ﻗابﻼ للﺠﱪ ،مثل اﳌستور ،وﳎهول اﳊال ،وﺻدوق
يهم أو ﳜطأ ،واﳌختلﻂ الﺬي ﱂ يتميﺰ حديثه.
-2وأن يكون مﱳ اﳊديث روي مثله أو ﳓوه من وﺟه آﺧر أو أكثر حﱴ يعتضد ﺬه
اﳌتابعة .
)(2

) (1اﳊديث اﳊسن والصﺤيﺢ يشاركان ﺬه الشروط إﻻ شرﻃا واحد ،وهو الشرط الثالث :فالصﺤيﺢ هو
م الضبﻂ ،واﳊسن ﺧفيﻒ الضبﻂ.
) (2نﺰهة النﻈر ﰲ توضيﺢ ﳔبة الفكر ﰲ مصطلﺢ أهل اﻷثر)ص.(105
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ﲝﺚ اﻟﺘﺨﺮج ﻛﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻨﻮان " :اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ وأﺣﻜﺎ ﻣﻪ "دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:أﻗﺴﺎﻣﻪ.
سبق ﰲ تعريﻒ اﳊسن أن اﳊسن ينقسم إﱃ ﻗسمﲔ كماحرره اﻹمام ابن ﺻﻼح:
ﻗال رﲪه ﷲ":وﻗد أمعنت النﻈر ﰲ ذلﻚ والبﺤث ،ﺟامعا بﲔ أﻃراف كﻼمهم ،مﻼحﻈا
مواﻗﻊ استعماﳍم ،فتنقﺢ ﱄ واتضﺢ أن اﳊديث اﳊسن ﻗسمان" .
)(1

ﰒ القسمﲔ:
ﻗال " :أحدﳘا اﳊديث الﺬي ﻻ ﳜلو رﺟال إسناده من مستور ﱂ تتﺤقق أهليته ،ﻏﲑ أنه ليﺲ
مغفﻼ كثﲑ اﳋطأ فيما يرويه ،وﻻ هو متهم لكﺬب ﰲ اﳊديث ،أي ﱂ يﻈهر منه تعمد الكﺬب
ﰲ اﳊديث وﻻ سبب آﺧر مفسق ،ويكون مﱳ اﳊديث مﻊ ذلﻚ ﻗد عرف ن روي مثله أو
ﳓوه من وﺟه آﺧر أو أكثر حﱴ اعتضد ﲟتابعة من بﻊ راويه علﻰ مثله ،أو ﲟا له من شاهد،
وهو ورود حديث آﺧر بنﺤوه ،فيخرج بﺬلﻚ عن أن يكون شاذا ومنكرا".
القسم الثاﱐ :أن يكون راويه من اﳌشهورين لصدق واﻷمانة ،ﻏﲑ أنه ﱂ يبلﻎ درﺟة رﺟال
الصﺤيﺢ ،لكونه يقصر عنهم ﰲ اﳊفظ واﻹتقان ،وهو مﻊ ذلﻚ يرتفﻊ عن حال من يعد ما ينفرد
به منﺤديثه منكرا ،ويعتﱪ ﰲ كل هﺬا  -مﻊ سﻼمة اﳊديث من أن يكون شاذا ومنكرا -
سﻼمته من أن يكون معلﻼ" .
وعلﻰ هﺬا التقسيم تبعه اﻷﺋمة من بعده.
مثاله :ﻗوله ﺻلّﻰ ﷲ عليه وسلّم" :مفتاح الصﻼة الطهور وﲢرﳝها التكبﲑ وﲢليلها التسليم")(3
)(2

هﺬا اﳊديث فيه عبد ﷲ بن ﷴ بن عقيل وهو سيﺊ اﳊفظ وفيه ضعﻒ.
) (1معرفة أنواع علم اﳊديث)ص.(31
) (2اﳌصدر السابق)ص.(32
) (3رواه الﱰمﺬي عن علي ﰲ كتاب الطهارة ،ب ما ﺟاء ﰲ أن مفتاح الصﻼة الطهور)ص  – 4ﺟـ 2
شرح للراﺟﺤي(.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

ﻗال أبو عيسﻰ :هﺬا اﳊديث أﺻﺢ شيء ﰲ هﺬا الباب وأحسن.
وعبد ﷲ بن ﷴ بن عقيل هو ﺻدوق ،وﻗد تكلم فيه بعﺾ أهل العلم من ﻗبل حفﻈه.
ﻗال أبو عيسﻰ :وﲰعت ﷴ بن إﲰاعيل يقول :كان أﲪد بن حنبل وإسﺤاق بن إبراهيم
واﳊميدي ﳛتﺠون ﲝديث عبد ﷲ بن ﷴ بن عقيل).(1
وما رواه الﱰمﺬي وحسنه ،من ﻃريق شعبة ،عن عاﺻم بن عبيد ﷲ ،عن عبد ﷲ بن عامر بن
ربيعة ،عن أبيه ،أن امرأة من بﲏ فﺰارة تﺰوﺟت علﻰ نعلﲔ ،فقال رسول ﷲ ﷺ" :أرضيت من
نفسﻚ ومالﻚ بنعلﲔ؟ " ﻗالت :نعم ،ﻗال :فأﺟاز" .
ﻗال الﱰمﺬي" :وﰲ الباب عن عمر ،وأﰊ هريرة ،وسهل بن سعد ،وأﰊ سعيد ،وأنﺲ ،وعاﺋشة،
)(2

وﺟابر ،وأﰊ حدرد اﻷسلمي" .
فعاﺻم ضعيﻒ لسوء حفﻈه ،وﻗد حسن له الﱰمﺬي هﺬا اﳊديث يئه من ﻏﲑ وﺟه(3).

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻜﻤﻪ.
)  (1مصدر السابق.
) (2الﱰمﺬي ،أبواب النكاح ،ب ما ﺟاء ﰲ مهور النساء ،حديث رﻗم  ،1113ج ،3ص.421 ،420
) (3تيسﲑ مصطلﺢ اﳊديث ) ص (68
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وحكم اﳊسن أنه ﳛتﺞ به كالصﺤيﺢ ،وإن كان ﻻيلﺤق به رتبة.
ﻗال بن كثﲑ رﲪه ﷲ ) " :(1وهو ﰲ اﻻحتﺠاج به كالصﺤيﺢ عند اﳊمهور" .
)(2

وﻗال ابن الصﻼح":من أهل اﳊديث من ﻻ يفرد نوع اﳊسن ،وﳚعله مندرﺟا ﰲ أنواع الصﺤيﺢ،
ﻻندراﺟه ﰲ أنواع ما ﳛتﺞ به" .
)(3

وﻗال اﳊافظ ابن حﺠر رﲪه ﷲ":اﳌصنﻒ -ابن الصﻼح -وﻏﲑ واحد نقلوا اﻻتفاق علﯩأن
اﳊديث اﳊسن ﳛتﺞ به كما ﳛتﺞ لصﺤيﺢ وإن كان دونه ﰲ اﳌرتبة" .
)(4

وﻗال السيوﻃي رﲪه ﷲ  " :ﰒ اﳊسن كالصﺤيﺢ ﰲ اﻻحتﺠاج به وإن كان دونه ﰲ القوة؛ وﳍﺬا
)(5

أدرﺟته ﻃاﺋفة ﰲ نوع الصﺤيﺢ( كاﳊاكم وابن حبان وابن ﺧﺰﳝة ،مﻊ ﻗوﳍم نه دون الصﺤيﺢ
اﳌبﲔ أوﻻ ،وﻻ بدع ﰲ اﻻحتﺠاج ﲝديث له ﻃريقان لو انفرد كل منهما ﱂ يكن حﺠة ،كما ﰲ
اﳌرسل ،إذا ورد من وﺟه آﺧر مسند ،أو وافقه مرسل آﺧر بشرﻃه ،ﻗاله ابن الصﻼح" ..
)(6

لكن ما نقل فيه اﻻتفاق هو اﳊسن لﺬاته ،أما اﳊسن لغﲑه ففي اﻻحتﺠاج به نﺰاع.

) (1وهو ال شيخ اﻹمام العﻼمة ،مفﱵ اﻹسﻼم ،ﻗد وة العلماء ،شيخ اﶈدثﲔ  ،اﳊافظ اﳌفسر ،بقية السلﻒ
الصاﳊﲔ ،عماد الدين ،أبو الفداء إﲰاعيل بن كثﲑ القرشي الشافعي ،إمام أﺋمة اﳊديث والتفسﲑ – ولد
سنة 700ه وتوﰲ سنة 774ه.
) (2الباعث اﳊثيث إﱃ اﺧتصار علوم اﳊديث) ص.(37
) (3معرفة أنواع علم اﳊديث)ص.(40
) (4النكت علﻰ كتاب ابن الصﻼح ﻻبن حﺠر).(401/1
) (5وهو اﳊافظ أبوالفضل ﺟﻼل الدين عبد الرﲪن بن أﰊ بكر بن ﷴ بن سابق الدين اﳋضﲑي
السيوﻃي ).ولد سنة 849ه – وتوﰲ 911ه.
) (6تدريب الراوي ) ص .( 174
20



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ﲝﺚ اﻟﺘﺨﺮج ﻛﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻨﻮان " :اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ وأﺣﻜﺎ ﻣﻪ "دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

ﻗال اﳊافظ ابن حﺠر رﲪه ﷲ":والﺬي يﻈهر ﱄ أن دعوى اﻻتفاق إﳕا تصﺢ علﻰ اﻷول دون
الثاﱐ وعليه أيضا يتنﺰل ﻗول اﳌصنﻒ أن كثﲑا من أهل
اﳊديث ﻻ يفرﻗبﲔ الصﺤيﺢ واﳊسنكاﳊاكم كما سيأﰐ وكﺬا ﻗول اﳌصنﻒ" :إن اﳊسن إذا ﺟاء
من ﻃرق ارتقﻰ إﱃ الصﺤة"فأما ما حرر ه عن الﱰمﺬي أنه يطلق عليه اسم اﳊسن من الضعيﻒ
واﳌنقطﻊ إذا اعتضد ،فﻼ يتﺠه إﻃﻼق اﻻتفاق علﻰ اﻻحتﺠاج به ﲨيعه وﻻ دعوى الصﺤة فيه
إذا أتﻰ من ﻃرق ،وﻗد ﺻرح أبو اﳊسن ابن القطان أحد اﳊفاظ النقاد من أهل اﳌغرب ﰲ كتابه
"بيان الوهم واﻹيهام" ن هﺬا القسم ﻻ ﳛتﺞ به كله ،بل يعمل به ﰲ فضاﺋل اﻷعمال ،ويتوﻗﻒ
عن العمل به ﰲ اﻷحكام إﻻ إذا كثرت ﻃرﻗه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد ﺻﺤيﺤأو
ظاهر القرآن ،وهﺬا حسن ﻗوي رايق ما أظن منصفا ه وﷲ اﳌوفق" .
)(1

) (1النكت علﻰ ابن الصﻼح ﻻبن حﺠر).(402/1
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ،وإﻃﻼ ﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﳊﺴﻦ.

وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :إﻃﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳊﺴﻦ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ واﻟﺼﺤﻴﺢ.
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اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ،وإﻃﻼ ﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳊﺴﻦ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.

تتفاوت مراتب اﳊديث اﳊسن ﰲ القوة كتفاوت الصﺤيﺢ ،وذلﻚ ﲝسب ﻗرب راوي اﳊسن

لﺬاته من الصﺤيﺢ ﰲ ضبطه.
وﻗد ذكروا هنا أمثلة من تفاوت مراتب اﳊسن لﺬاته:
فﺬكر الﺬهﱯ رﲪه ﷲ – ﰲ اﳌوﻗﻈة ﰲ علم اﳊديث-مراتبه،وهي كالتاﱄ:
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ :ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺎزع ﻓﻴﻪ اﳊﻔﺎظ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺔ وﺑﲔ اﳊﺴﻦ.
ﻗال ":وهو ﻗسم متﺠاذب بﲔ الصﺤة واﳊسن .فﺈن عدة من اﳊفاظ يصﺤﺤون هﺬه الطرق،
وينعتو ا ا من أدﱏ مراتب الصﺤيﺢ".
ومثل اﳊافظ ابن حﺠر ﺬه الرتبة بـ ـ:
 -1حاديث ﷴ بن إسﺤاق عن عاﺻم بن عمر بن ﻗتادة عن ﺟابر.
 -2وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ﺟده .
)(1

)(3

)(2

)(6)(5

)(4

) (1وهو ﷴ بن إسﺤاق بن يسار أبو بكر اﳌطلﱯ موﻻهم اﳌدﱐ نﺰيل العراق إمام اﳌغازي ﺻدوق يدلﺲ
ورمي لتشيﻊ والقدر من ﺻغار اﳋامسة توﰲ سنة) (150ويقال بعدها .تقريب التهﺬيب رﻗم
الﱰﲨة).(5725
) (2وهو عاﺻم بن عمر بن ﻗتادة بن النعمان اﻷوسي اﻷنصاري أبو عمر اﳌدﱐ ثقة عاﱂ ﳌغازي من الرابعة
توﰲ بعد ).(120تقريب التهﺬيب رﻗم الﱰﲨة).(3071
) (3وهو عمرو بن شعيب بن ﷴ بن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ﺻدوق من اﳋامسة مات سنة ﲦاﱐ
عشرة وماﺋة توﰲ سنة) .(118تقريب التهﺬيب رﻗم الﱰﲨة).(5050
) (4وهو شعيب بن ﷴ بن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ﺻدوق ثبت ﲰاعه من ﺟده من الثالثة ،رﻗم
الﱰﲨة).(2806
) (5وهو عبد ﷲ بن عمرو بن العاص .
) (6ﳔبة الفكر)ص.(61
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اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎنﻴﺔ :ﻗﺴﻢ ﻳﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ :ﺑﻌضﻬﻢ ﳛﺴﻨﻮ ﺎ ،وآﺧﺮون ﻳضﻌﻔﻮ ﺎ.

ومثل به "حديث اﳊارث بن عبد ﷲ  ،وعاﺻم بن ضمرة  ،وحﺠاج بن أرﻃاة  ،وﺧصيﻒ ،
)(2

)(1

)(3

)(4

ودراج أﰊ السمﺢ  ،وﺧلق سواهم" .
)(5

)(6

) (1وهو اﳊارث بن عبد ﷲ اﻷعور اﳍمداﱐ بسكون اﳌيم اﳊوﰐ بضم اﳌهملة و ﳌثناة الكوﰲ أبو زهﲑ
ﺻاحب علي كﺬبه الشعﱯ ﰲ رأيه ورمي لرفﺾ وﰲ حديثه ضعﻒ وليﺲ له عند النساﺋي سوى
حديثﲔ مات ﰲ ﺧﻼفة ابن الﺰبﲑ ،تقريب التهﺬيب رﻗم الﱰﲨة).(1029
) (2وهو عاﺻم بن ضمرة السلوﱄ الكوﰲ ﺻدوق من الثالثة توﰲ سنة أربﻊ وسبعﲔ ،تقريب التهﺬيب رﻗم
الﱰﲨة).(3063
) (3وهو حﺠاج بن أرﻃاة بفتﺢ اﳍمﺰة بن ثور بن هبﲑة النخعي أبو أرﻃاة الكوﰲ القاضي أحد الفقهاء
ﺻدوق كثﲑ اﳋطأ والتدليﺲ من السابعة مات سنة )145ه(،تقريب التهﺬيب).(1119
) (4ﺧصيﻒ لصاد اﳌهملة مصغر بن عبد الرﲪن اﳉﺰري أبو عون ﺻدوق سيء اﳊفظ ﺧلﻂ ﺧرة ورمي
ﻹرﺟاء من اﳋامسة مات سنة )137ه( وﻗيل ﻏﲑ ذلﻚ ،تقريب التهﺬيب).(1718
) (5وهو دراج بتثقيل الراء وآﺧره ﺟيم بن ﲰعان أبو السمﺢ ﲟهملتﲔ اﻷوﱃ مفتوحة واﳌيم ساكنة ﻗيل اﲰه
عبد الرﲪن ودراج لقب السهمي موﻻهم اﳌصري القاص ﺻدوق ﰲ حديثه عن أﰊ اﳍيثم ضعﻒ من
الرابعة مات سنة )126ه( ،تقريب التهﺬيب رﻗم الﱰﲨة).(1824
) (6اﳌوﻗﻈة ﰲ علم اﳊديث )  32ـ ـ ـ .(33
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :إﻃﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳊﺴﻦ.
يطلق اﳊديث اﳊسن علﻰ عدة معاﱐ:
 1ـ اﳊديث الصﺤيﺢ .
ﻗال الدكتور الدريﺲ :وﻗد رأينا هﺬ واضﺤا ﺟدا لدى اﻹمام الشافعي ﰲ نصوﺻها الﱵ استعمل
ﰲ)اﳊسن( أنه يطلق علﻰ اﳊديث الصﺤيﺢ ،وكﺬلﻚ لدى اﻹمام علي بن اﳌديﲏ ﰲ كثﲑ من
النصوص الﱵ استعمل فيها ) اﳊسن ( .

وكﺬلﻚ اﻹمام أﲪد ،واﻹمام البخاري فمعﻈم ﲢسيناته كانت مطلقة علﻰ أحاديث ﺻﺤيﺤة
عنده ،بل بعضها أﺧرﺟها ﰲ كتابه ) اﳉامﻊ الصﺤيﺢ (.

وﳑن استعمل اﳊسن ﲟعﲎ الصﺤيﺢ أيضا :أبو ﺟفر الطﺤاوي ،وكﺬلﻚ ابن حﺰم اﻷندلسي.
 2ـ مايرويه الراوي اﳌختلﻒ فيه الﺬي ليﺲ فيه ﺟرح مفسر ،وهﺬا هو رأي ابن القطان الفاسي .
 3ـ ما اتصل سنده برواية العدل الﺬي ﺧﻒ ضبطه عن مثله إﱃ منتهاه وﻻيكون شاذا وﻻ معلﻼ .

 4ـ اﳊديث الﺬي فيه ضعﻒ ﳏتمل عند بعﺾ النقاد ،وهﺬا أﴰل وأوسﻊ ﳑاتقدم ﻷنه يدﺧل فيه
كل حديث يرى اﶈدث أنه ﳏتمل ).(1
ﻗال ﲨال الدين القاﲰي :ألقاب للﺤديث تشمل الصﺤيﺢ واﳊسن وهي اﳉيد والقوي والصاﱀ
واﳌعروف واﶈفوظ وا ود والثابت واﳌقبوﳍﺬه اﻷلفاظ مستعملة عند أهل اﳊديث ﰲ اﳋﱪ
اﳌقبول ،والفرق بينها أن اﳉودة ﻗد يعﱪ ا عن الصﺤة فيتساوى حينئﺬ اﳉيد والصﺤيﺢ ،إﻻ أن
اﶈقق منهم ،ﻻ يعدل عن الصﺤيﺢ إﱃ ﺟيد إﻻ لنكتة كأن يرتقي اﳊديث عنده عن اﳊسنلﺬاته
ويﱰدد ﰲ بلوﻏه الصﺤيﺢ ،فالوﺻﻒ به حينئﺬ أنﺰل رتبة من الوﺻﻒ بصﺤيﺢ وكﺬا القوي ،وأما

) (1اﳊديث اﳊسن لﺬاته ولغﲑه )ﺟـ  (985-983 /2د .ﺧالد بن منصور الدريﺲ.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

أيضاﰲ ضعيفيصلﺢ
الصاﱀ فيشمل الصﺤيﺢ واﳊسن لصﻼحيتهما لﻼحتﺠاج،ويستعمل ً

لﻼعتبار). (1

 5ـ اﳊديث الضعيﻒ اﳌنﺠﱪ اﳌتعدد الطرق ،وهو ما اﺻطلﺢ علﻰ تسميته عند اﳌتأﺧرين )
ﳊسن لغﲑه ( .
وﳑن استعمل هﺬا اﻹﻃﻼق اﻹمام الﱰمﺬي –رﲪه ﷲ-كما ﰲ تعريفه للﺤديث اﳊسن  ،ومن
بعده اعتمده ابن الصﻼح وﻗيده ابن حﺠر ﲟسمﻰ ) اﳊسن لغﲑه( ليميﺰه عن اﳊسن لﺬاته الﺬي
هو أﻗوى منه .

 -6ومنها إﻃﻼق اﳊسن علﻰ اﳊديث الغريب:
ولعل استعمال اﳊسن ﺬا اﳌعﲎ هو أﻗدم معانيه علﻰ وﺟه اﻹﻃﻼق ،فقد ذكر اﳋطيب
البغدادي رﲪه ﷲ ﰲ ب) :استِﺤباب ِرواي ِة الْمش ِ
ص ُد ِ
وف َع ِن الْغَراﺋِ ِ
ب َوالْ َمنَاكِ ِﲑ( ﻗول
اه ِﲑ َوال ﱡ
ْ َْ ُ َ َ َ َ
َ
ِ ِِ
َح َس َن َما
إبراهيم النخعي أنه ﻗَ َالَ » :كانُوا يَ ْكَرُهو َن إِذَا ْ
َح َس َن َحديثه أ َْو أ ْ
ِج الﱠر ُﺟ ُل أ ْ
اﺟتَ َمعُوا أَ ْن ُﳜْر َ
يب ِﻷَ ﱠن الْغَ ِريب ﻏَيـر الْمأْلُ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َحس ِن الْغَ ِر ِ
ٍ
وف يُ ْستَ ْﺤ َس ُن أَ ْكثَـَر
َ َْ َ
عنْ َدهُ« ﻗَ َال أَبُو بَ ْكرَ :ع َﲎ إبْـَراه ُيم ْﻷ ْ َ
ِ
ِ
اب ا ْﳊ ِد ِ
َﺻﺤ ِ
يث يـُ َعِّﱪُو َن َع ِن الْ َمنَاكِ ِﲑ ِ َ ِﺬهِ الْعِبَ َارةِ َوِﳍََﺬا ﻗَ َال ُش ْعبَةُ بْ ُن
َ
م َن الْ َم ْش ُهوِر الْ َم ْعُروف َوأ ْ َ
ْ ِ
اﺟ ِفيما أَﺧبـرِﱐ أَبو ا ْﳊس ِن ُﳏ ﱠم ُد بن عب ِد الْو ِ
َﲪَ َد بْ ِن
اح ِد بْ ِن ُﳏَ ﱠم ِد بْ ِن َﺟ ْع َف ٍر أ إِبْـَر ِاه ُيم بْ ُن أ ْ
اﳊَ ﱠﺠ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َْ َ
ِ
ﺻ ْف َوا َن الثﱠـ َق ِف ﱡي ،أ َُميﱠةُ بْ ُن
بِ ْشَرا َن ال ﱠ
صيْـَرِ ﱡ
ﰲَ ،عْب ُد ا ﱠ بْ ُن ُسلَْي َما َنُ ،ﳏَ ﱠم ُد بْ ُن عُثْ َما َن بْ ِن أَِﰊ َ
ﺧالِ ٍد ،ﻗَ َال :ﻗِ ِ
ﻚ ب ِن أَِﰊ سلَيما َن وهو حسن ا ْﳊ ِد ِ
ِ ِِ
يث؟
يل ل ُش ْعبَةََ " :ما لَ َ
ﻚ َﻻ تَـ ْرِوي َع ْن َعْبد الْ َمل ْ
َ
ُ َْ ََُ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ت" .
فَـ َق َال :م ْن ُح ْسن َها فَـَرْر ُ
)(2

)(3

)(1ﻗوا عد التﺤديث من فنون مصطلﺢ اﳊد يث )ص.(108
) (2وهو اﻹمام أبو بكر أﲪد بن علي بن بت بن أﲪد بن مهدي اﳋطيب البغدادي )اﳌتوﰱ463 :هـ(.
) (3اﳉامﻊ ﻷﺧﻼق الراوي وآذاب السامﻊ )ﺟـ  /1ص .(101-100
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

ِِ
ِ ِ
وﳑا يﺆيد تداول هﺬا اﳌعﲎ أن اﳋطيب ﻗال ﰲ بَ ):ك َﻼ ُم الْ ُم َﺤ ّدث َعلَﻰ ا ْﳊَديث َوَو ْ
ﺻ ُفهُ إِ ﱠ هُ
ات والنـﱡع ِ
وت و َﻏيـر ذَلِﻚ ِمن ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ض ِل َما يَـْرِو ِيه
وت يُ ْستَ َﺤ ﱡ
ب لِلﱠرا ِوي أَ ْن يـُنَـبِّ َه َعلَﻰ فَ ْ
لص ﱠﺤة َوالثـﱡبُ َ ْ ُ َ َ ّ
ّ
الص َف َ ُ
ويـبـِﲔ الْمع ِاﱐ الﱠِﱵ َﻻ يـع ِرفـُها إِﱠﻻ ا ْﳊ ﱠفا ُظ ِمن أَمثالِِه وذَ ِو ِيه فَﺈِ ْن َكا َن ْ ِ
يث َعالِيًا ُعلُوا ُمتَـ َفا ِو ً
اﳊَد ُ
َْ َ
َ َُ ّ َ َ َ
ُ
ْ َْ َ

َو َﺻ َفهُ بِ َﺬلِ َﻚ(.

1
أ
ن
س
َح
أ
ﺻلﱠﻰ ﷲُ َعلَْي ِه
"
:
ﻗال
أنه
(
ﰒ نقل عن أﰊ عبد الرﲪن النساﺋي)
يد تُـ ْرَوى َع ِن النِ ِّ
َسانِ َ
ْ
ﱠﱯ َ
َُ َ
ِ
ِ
ول ا ﱠِ
ب َعن رس ِ
ﲔ َع ْن ُحس ْ ِ
ي َع ْن َعلِ ِي بْ ِن ُحس ْ ٍ
َو َسلﱠ َم أ َْربَـ َعةٌ ِمْنـ َها :الﱡﺰْه ِر ﱡ
ﲔ بْ ِن َعل ِّي بْ ِن أَِﰊ ﻃَال ٍ ْ َ ُ
َ
َ
ّ
ي عن عبـي ِد ا ﱠِ ب ِن عب ِد ا ﱠِ ب ِن ع ْقب َة ب ِن مسع ٍ
ِ
ود َع ِن ابْ ِن َعبﱠ ٍ
اس َع ْن
ْ َْ
ﺻلﱠﻰ ﷲُ َعلَْيه َو َسلﱠ َمَ ،والﱡﺰْه ِر ﱡ َ ْ َُ ْ
ْ ُ َ ْ َ ُْ
َ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ﺻلﱠﻰ ﷲُ َعلَْي ِه
ﱠﱯ ﷺَ ،وأَيﱡ ُ
ﱠﱯ َ
وب َع ْن ُﳏَ ﱠمد بْ ِن سﲑ َ
ين َع ْن ُعبَـْي َد َة َع ْن َعل ٍّي َعن الن ِّ
عُ َمَر َعن الن ِّ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ﺻلﱠﻰ ﷲُ َعلَْي ِه َو َسلﱠ َم ِمثْـلَهُ " َوَم ْن
صٌ
َو َسلﱠ َمَ ،وَمْن ُ
ﱠﱯ َ
ور َع ْن إبْـَراه َيم َع ْن َعلْ َق َم َة َع ْن َعْبد ا ﱠ َعن الن ِّ
ِ
ِِ
ﺾ ْ ِ ِِ
ت لَهُ ِذ ْكَر
َح ُد الشﱡيُ ِ
وخ الْ ُمتَـ َق ّدم َ
َحبَـْب ُ
استَ ْﺤ َسنَهُ أ ْ
ب َعْنهُ بَـ ْع ُ
ﲔ َحديثًا َكا َن ْ
ين َوأ َ
َكتَ َ
اﳊُﱠفاظ الْ ُمبَـّرز َ
ِ
ﻚ إِ َذا أ َْوَرَدهُ .
َذل َ
)(2

)(1وهو اﻹمام اﶈدث اﳊفاظ النقاد أبو عبد الرﲪن أﲪد بن شعيب بن علي اﳋراساﱐ ،النساﺋي ﺻاحب
السنن والتصانيﻒ الشهﲑة )اﳌتوﰱ303 :هـ(.
) (2اﳉامﻊ ﻷﺧﻼق الراوي وآداب السامﻊ )ﺟـ  /1ص.(123
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ واﻟﺼﺤﻴﺢ:
درﺟة ضبﻂ
إ ﱠن الفرق بﲔ اﳊديث ال ﱠ
صﺤيﺢ لﺬاته ،واﳊسن لﺬاته يسﲑ ﺟدا ،وهﺬا الفرق هو ﰲ َ

ﻗليﻼ ،فلم
صﺤيﺢ يشﱰط فيه َﲤام ال ﱠ
اﳊسن ﱠ
الراوي؛ فراوي ال ﱠ
ﺧﻒ ضبطُه ً
ضبﻂ،ﰲ حﲔ أ ﱠن راوي َ
ِ
صﺤيﺢ ،وهي :اتِّصال السند ،وعدالة
يصل ﰲ اﳊفظ إﱃ ُرتبة رﺟال الصﺤيﺢ ،أ ﱠما بقيﱠة شروط ال ﱠ
ِﱠ
ﲤاما.
اﳊسن كما تشﱰط ﰲ الصﺤيﺢ ً
الرواة ،وعدم الشﺬوذ ،وعدم العلة ،فتشﱰط ﰲ َ
وأما الفرق بﲔ الصﺤيﺢ لغﲑه ،واﳊسن لﺬاته ،فالصﺤيﺢ لغﲑه هواﳊسن لﺬاته إذا تعددت ﻃرﻗه،

فالفرق بينهما هو التعدد.
وأما الفرق بﲔ اﳊسن لغﲑه وماتقدم من اﻷنواع ،فهو أن راوي اﳊسن لغﲑه نﺰل عن درﺟة
التعديل إﱃ التضعيﻒ ضعفا يسﲑا ،إﻻ يرتقي ﻻعتضاد إﱃ اﳊسن.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻈﻨﺎت اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.
وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬي.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺳﻨﻦ أﰊ داود.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﲏ.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻈﻨﺎت اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.
ﱂ يفرد العلماء كتبا ﺧاﺻة ﳊديث اﳊسن ا رد ،كما أفردوا الصﺤيﺢ ا رد ﰲ كتب مستقلة،
لكن هناك كتبا يكثر فيها وﺟود اﳊديث اﳊسن.
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬي.
فمن أشهر تلﻚ الكتب اﳉامﻊ لﻺمام الﱰمﺬي .وﻗد اشتهر أن ﺟامﻊ اﻹمام الﱰمﺬي أﺻل ﰲ
مﻈنات اﳊسن ،وذلﻚ أنه أكثر من اﳊكم علﻰ اﻷحاديث ﳊسن كما أن كثﲑا من أسانيدها
ﻻترتقي إﱃ الصﺤة ،وذكر ذلﻚ اﻹمام ابن ﺻﻼح ﰲ ﻗوله " :كتاب أﰊ عيسﻰ الﱰمﺬي رﲪه
ﷲ أﺻل ﰲ معرفةاﳊديث اﳊسن وهوالﺬي نوه ﲰه ،وأكثر من ذكره ﰲ ﺟامعه ،ويوﺟد ﰲ
متفرﻗات من كﻼم بعﺾ مشاﳜه والطبقة الﱵ ﻗبله ،كأﲪد بن حنبل ،والبخاري ،وﻏﲑﳘا").(1
ال الْعَِراﻗِ ﱡي " :وﻗد وﺟد التعبﲑ به ﰲ شيوخ الطبقة الﱵ ﻗبله أيضا كالشافعي رﲪه ﷲ تعاﱃ
وﻗَ َ
فقال ﰲ كتاب اﺧتﻼف اﳊديث عند ذكر حديث ابن عمر "لقد ارتقيت علﻰ ظهر بيت لنا"
)(2

اﳊديث حديث ابن عمر مسند حسن اﻹسناد وﻗال فيه أيضا وﲰعت من يروى سناد حسن
أن أ بكرة ذكر للنﱯ ﷺ أنه ركﻊ دون الصﻒ اﳊديث" .
)(3

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺚ أوردﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﱰﻣﺬي وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳊﺴﻦ.
) (1معرفة أنواع علم اﳊديث ﻻبن الصﻼح ) ص . .(35
) (2وهو اﻹمام اﶈدث العلم أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اﳊسﲔ بن عبد الرﲪن بن أﰊ بكر بن
إبراهيم ﺻاحب التصانيﻒ الكثﲑة ﰲ العراﻗي ا ﳊديث وعلومه )اﳌتوﰱ806 :هـ(.
) (3التقييد واﻹيضاح)ص.(52
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

 -1ﻗال الﱰمﺬي رﲪه ﷲ:حدثنا عبيد بن أسباط بن ﷴ القرشي الكوﰲ ،ﻗال :حدثنا أﰊ ،عن
هشام بن سعد ،عن سعيد بن أﰊ هﻼل ،عن ابن أﰊ ذ ب ،عن أﰊ هريرة ،ﻗال :مر رﺟل من
أﺻﺤاب رسول ﷲ ﷺ بشعب فيه عيينة من ماء عﺬبة فأعﺠبته لطيبها ،فقال :لو اعتﺰلت
الناس ،فأﻗمت ﰲ هﺬا الشعب ،ولن أفعل حﱴ أستأذن رسول ﷲ ﷺ ،فﺬكر ذلﻚ لرسول ﷲ
ﷺ ،فقال " :ﻻ تفعل ،فﺈن مقام أحدكم ﰲ سبيل ﷲ أفضل من ﺻﻼته ﰲ بيته سبعﲔ عاما،
أﻻ ﲢبون أن يغفر ﷲ لكم ويدﺧلكم اﳉنة ،اﻏﺰو ﰲ سبيل ﷲ ،من ﻗاتل ﰲ سبيل ﷲ فواق ﻗة
وﺟبت له اﳉنة".ﰒ ﻗال :هﺬا حديث حسن.(1) .
 -2وﻗال:حدثنا ﻗتيبة ،ﻗال :حدثنا بشر بن اﳌفضل ،عن عبد ﷲ بن ﷴ بن عقيل ،عن الربيﻊ
بنت معوذ ابن عفراء ":أن النﱯ ﷺ مسﺢ برأسه مرتﲔ ،بدأ ﲟﺆﺧر رأسه ،ﰒ ﲟقدمه ،و ذنيه
كلتيهما ،ظهورﳘا وبطو ما".
ﰒ ﻗال :هﺬا حديث حسن.(2)،
 -3وﻗال :حدثنا إبراهيم بن سعيد اﳉوهري ،ﻗال :حدثنا سعد بن عبد اﳊميد بن ﺟعفر ،ﻗال:
حدثنا عبد الرﲪن بن أﰊ الﺰ د ،عن موسﻰ بن عقبة ،عن ﺻاﱀ موﱃ التوأمة ،عن ابن عباس،
أن رسول ﷲ ﷺ ﻗال :إذا توضأت فخلل بﲔ أﺻابﻊ يديﻚ ورﺟليﻚ" .ﰒ ﻗال :هﺬا حديث
حسن ﻏريب.(3).

) (1ﺟامﻊ الﱰمﺬي )ﺟـ  /3ص 233ح (1650
) (2سنن الﱰمﺬي ) ﺟـ /1ص 88ح.(33
)( 3

سنن الﱰمﺬي ) ﺟـ /1ص 95ح.(39
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺳﻨﻦ أﰊ داود.
ومن مﻈان اﳊسن أيضاسنن أﰊ داود،وذكر ذلﻚ ابن الصﻼح وﻗال "ومن مﻈانه سنن أﰊ داود
السﺠستاﱐ رﲪه ﷲ تعاﱃ ) (1روينا عنه أنه ﻗال " :ذكرت فيه الصﺤيﺢ وما يشبهه ويقاربه ".
ومايشبهه ويقاربه هو اﳊسن.
وﻗال " :ما كان ﰲ كتاﰊ من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ،وما ﱂ أذكر فيه شيئا فهو ﺻاﱀ،
وبعضها أﺻﺢ من بعﺾ ".
ﻗال ابن الصﻼح ":فعلﻰ هﺬا ما وﺟد ه ﰲ كتابه مﺬكورا مطلقا ،وليﺲ ﰲ واحد من
الصﺤيﺤﲔ ،وﻻ نﺺ علﻰ ﺻﺤته أحد ﳑن ﳝيﺰ بﲔ الصﺤيﺢ واﳊسن ،عرفناه نه من اﳊسن
عند أﰊ داود" .
)(2

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺚ ﺣﺴﻨﺔ أوردﻫﺎ اﻹﻣﺎم أﰊ داود ﰲ اﻟﺴﻨﻦ.

 -1ﻗال اﻹمام أبوداود :حدثنا عبد ﷲ بن ﷴ النفيلي ،حدثنا ابن اﳌبارك ،عن ﷴ بن عﺠﻼن،
عن القعقاع بن حكيم ،عن أﰊ ﺻاﱀ ،عن أﰊ هريرة ،ﻗال :ﻗال رسول ﷲ ﷺ» :إﳕا أ لكم
ﲟنﺰلة الوالد ،أعلمكم فﺈذا أتﻰ أحدكم الغاﺋﻂ فﻼ يستقبل القبلة ،وﻻ يستدبرها وﻻ يستطب
بيمينه ،وكان مر بثﻼثة أحﺠار ،وينهﻰ عن الروث والرمة« وهو حسن؛ ﻷﺟل ﷴ بن
)(3

عﺠﻼن فهو ﺻدوق.
 -2وﻗال:حدثنا عثمان ،وأبو بكر ابنا أﰊ شيبة ﻗاﻻ :حدثنا عمر بن سعد ،عن سفيان ،عن
الضﺤاك بن عثمان ،عن فﻊ ،عن ابن عمر ،ﻗال» :مر رﺟل علﻰ النﱯ ﷺ وهو يبول ،فسلم
) (1هو اﻹمام اﶈدث أبو داود سليمان بن اﻷشعث بن إسﺤاق بن بشﲑ بن شداد بن عمرو اﻷزدي
ِ
ﺠستاﱐ أحد حفاظ اﳊديث وعلومه وعلله ﺻاحب السنن  ،ولد بسﺠستان سنة 202ه )اﳌتوﰱ:
الس ْ
ّ
275هـ( .
) (2مقدمة ابن الصﻼح معرفة علوم اﳊديث وأنواعه ص ) 37-36
) (3سنن أﰊ داود )ﺟـ  /1ص .(3
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

عليه فلم يرد عليه« ﻗال أبو داود :وروي عن ابن عمر ،وﻏﲑه» ،أن النﱯ ﷺ تيمم ﰒ رد علﻰ
الرﺟل السﻼم«) (1وهو حسن من أﺟل الضﺤاك بن عثمان.
ﻗال اﻹمام اﻷلباﱐ":وهﺬا إسناد حسن؛ وهو علﻰ شرط مسلم؛ لكن ﰲ الضﺤاك بن عثمان
كﻼﳑن ﻗبل حفﻈه ،ﻻ ينﺰل حديثه عن رتبة اﳊسن" .
)(2

ضل :ثنا عبد ﷲ بن ﷴ بن عقيل عن الربيﻊ بنت معوذ
 -3وﻗال:حدثنا ُم َسدﱠد :ثنا بشر بن اﳌ َف ﱠ
ُ
ِ
ﱠ
ﺻلﱠﻰ ا ﱠُ َعلَيه َو َسل َم تينا ،فﺤدثتنا أنه ﻗال:
ابن عفراء ﻗالت:كان رسول ﷲ َ
ﺻلﱠﻰ ا ﱠُ َعلَ ِيه َو َسلﱠ َم؛ ﻗالت فيه :فغسل كفيه
"اسكﱯ ﱄ َوضوءًا"؛ فﺬكرت وضوء رسول ﷲ َ
ضأ يديه ثﻼ ً ثﻼ ً  ،ومسﺢ برأسه مرتيها:
ضأ وﺟهه ثﻼ ً  ،ومضمﺾ واستنشق مرة ،وو ﱠ
ثﻼ ً ؛ وو ﱠ

يبدأ ﲟﺆﺧر رأسه ﰒ ﲟقدمه ،و ذنيه كلتيهما :ظهورﳘا وبطو ما ،وو ﱠضأ رﺟليه ثﻼ ً ثﻼ ً ".
ﻗال اﻹمام اﻷلباﱐ ":وهﺬا إسناد حسن ،رﺟاله كلهم ثقات رﺟال البخاري؛ ﻏﲑ عبد ﷲ بن ﷴ
ابن عقيل ،وﻗد تُكلم فيه من ﻗِبل حفﻈه ،وهو حسن اﳊديث" .
)(3

) (1سنن أﰊ داود ) ﺟـ /1ص  .(5وحسنه اﻷلباﱐ.
) (2ﺻﺤيﺢ سنن أﰊ داود)45/1ح(12
) (3ﺻﺤيﺢ سنن أﰊ داود)211/1)/1ح.(117
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﲏ.
ومن مﻈان اﳊسن أيضا سننالدارﻗطﲏ رﲪه ﷲ،وﻗد نﺺ الدارﻗطﲏ) (1ﰲ سننه علﻰ كثﲑ من
ذلﻚ.

أﻣﺜﻠﺔ ﺣﺎدﻳﺚ أوردﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺪارﻗﻄﲏ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳊﺴﻦ:
1ـ ـ ﻗال رﲪه ﷲ :عبد ﷲ بن ﷴ بن إسﺤاق الفاكهي  ،أبو ﳛﲕ بن أﰊ مسرة  ،ﳛﲕ
بن ﷴ اﳉاري  ،زكر بن إبراهيم بن عبد ﷲ بن مطيﻊ  ،عن أبيه  ،عن عبد ﷲ بن عمر  ،أن
رسول ﷲ ﷺ ﻗال»:من شرب من إ ء ذهب  ،أو فضة أو إ ء فيه شيء من ذلﻚ  ،فﺈﳕا ﳚرﺟر
ﰲ بطنه ر ﺟهنم« .ﰒ ﻗال:إسناده حسن .
 2ـ ـ وﻗال :حدثنا ابن منيﻊ ﻗراءة عليه  ،ﷴ بن ﲪيد الرازي  ،إبراهيم بن اﳌختار  ،عبد
العﺰيﺰ بن عمر بن عبد العﺰيﺰ  ،عن سعيد بن ثو ن  ،عن أﰊ هند  ،عن أﰊ هريرة  ،أن
)(2

رسول ﷲ ﷺ ﻗال» :من ﱂ يطهره ماء البﺤر فﻼ ﻃهره ﷲ«ﰒ ﻗال :إسناد حسن .
)(3

 3ـ ـ وﻗال:حدثنا أبو بكر النيسابوري  ،ﷴ بن عقيل بن ﺧويلد  ،حفﺺ بن عبد ﷲ ،
إبراهيم بن ﻃهمان  ،عن أيوب  ،عن فﻊ ،عن ابن عمر ،ﻗال :ﻗال رسول ﷺ» :أﳝا إهاب
دبﻎ فقد ﻃهر« .إسناد حسن .
وﻏﲑ هﺬا من اﻷحاديث اﳊسنة ،ويري ﰲ كتابه ماهوالصﺤيﺢ  ،واﳊسن  ،والضعيﻒ.
)(4

) (1وهو اﻹمام اﶈدث اﳌقرئ النقاد أبو اﳊسن علي بن عمر بن أﲪد بن مهدي بن مسعود بن النعمان
بن دينار البغدادي الدارﻗطﲏ ﺻاحب السنن ولد سنة )306ه( )اﳌتوﰱ385 :هـ(
) (2سنن الدارﻗطﲏ )55/1ح.(96
) (3اﳌصدر السابق ).(78/46/1
) (4اﳌصدر السابق )70/1ح.(121
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﻟ ـﺨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
وﻓﻴﻬﺎ:
 أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

 واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﻟ ـﺨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
يﻚ لَهُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠم ًدا
اﳊمد الﺬي بنعمته تتم الصاﳊاتَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن ﻻ إِلَهَ إِﻻ ا ﱠُ َو ْح َدهُ ﻻ َش ِر َ
َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ وﺻلوات ﷲ وسﻼمه عليه وعلﻰ آله وﺻﺤبه اﻷﻃهار ،و بعيه اﻷﺧيار.
أما بعد.

فأﲪدﷲ عﺰوﺟل الﺬي وفقﲏ اﻻنتهاء من هﺬا العمل ،والوﺻول إﱃ ﺧاﲤته ،فله الفضل واﳌنة
والشكر داﺋماً ،فﺈن أﺻبت فبفضل من ﷲ عﺰوﺟل فله اﳊمد وله الشكر ،وإن كان فيه ﺧطأ
أوزلل فمن الشيطان ومن نفسي ،وﷲ يعفو ﱄ ويغفر.
وﻗد ﲢصل من ﲝثي النتاﺋﺞ والتوﺻيات اﻵتية:
أوﻻ :نﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:فﺈن النتاﺋﺞ الﱵ استفدت عنه هﺬا البﺤث ﳝكن تلخيصه ﰲ ما يلي:
عرفت اﳊسن لغة واﺻطﻼحا وذكرت تعريفه اﳌختار الﺬي حرره إمام الفن ابن الصﻼح
ّ -1
وتبعه عليه من بعده.
 -2تكلمت عن شروﻃه اﶈررة عند أهله بقسميه.
 -3ﰒ تكلمت عن تقسيمه إﱃ ﻗسميه ،ونقلت أﻗوال العلماء ﰲ اﻻحتﺠاج به ،متضمنة أن
حﺠية اﳊسن لﺬاته متفق عليها ،كالصﺤيﺢ ،وإن كان ﻻ يلﺤقه رتبة ،وأن حﺠية اﳊسن لغﲑه
ﳐتلﻒ فيها.
 -4ﰒ تكلمت عن مراتب اﳊسن ،ﰒ تكلمت أن هناك إﻃﻼﻗات للعلماء ﳊسن علﻰ ﻏﲑ
اﳌصطلﺢ الﺬي استقر عليه اﻷمر ،ﰒ ذكرت الفروق بينه وبﲔ الصﺤيﺢ.
 -5تعرضت إﱃ الكﻼم عن مﻈانه الﱵ توﺟد اﳊسن فيه ،وأﺧﺬت مثﻼ بعﺾ الكتب الﱵ
أكثرت منه.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

نﻴﺎ :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 -1ﳛتاج موضوع الفرق بﲔ اﳊسن لﺬاته واﳊسن لغﲑه إﱃ توضيﺢ كاف مﻊ دراسة أمثلته
دراسة وافية.
 -2وﲢتاج شروط اﳊسن لغﲑه إﱃ تبيﲔ وتوضيﺢ مﻊ دراسة أمثلتها.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ.
 -1اﺧتصار علوم اﳊديث اﳌﺆلﻒ :أبو الفداء إﲰاعيل بن عمر بن كثﲑ القرشي البصري ﰒ
الدمشقي )اﳌتوﰱ774 :هـ( الطبعة دار الكتب العلمية ،بﲑوت – لبنان الطبعة :الثانية
 -2الكليات معﺠم ﰲ اﳌصطلﺤات والفروق اللغوية  :اﳌﺆلﻒ :الكفوي ،أبو البقاء اﳊنفي
)اﳌتوﰱ1094 :هـ(
 - -3اﳌفردات ﰲ ﻏريب القرآن  :اﳌﺆلﻒ :أبو القاسم اﳊسﲔ بن ﷴ اﳌعروف لراﻏب
اﻷﺻفهاﱏ )اﳌتوﰱ502 :هـ( الطبعة دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بﲑو لطبعة :اﻷوﱃ -
 1412هـ.
 -4التقريرات السنية شرح اﳌنﻈومة البيقونية ﰲ مصطلﺢ اﳊديثاﳌﺆلﻒ :حسن بن ﷴ اﳌشاط
اﳌالكي )اﳌتوﰱ1399 :هـ( الطبعة  :دار الكتاب العرﰊ  -بﲑوت – لبنان الطبعة :الرابعة،
1417هـ 1996 -م.
 -5اﳉامﻊ الكبﲑ  -سنن الﱰمﺬي اﳌﺆلﻒ :ﷴ بن عيسﻰ بن َس ْورة بن موسﻰ بن الضﺤاك،
الﱰمﺬي ،أبو عيسﻰ )اﳌتوﰱ279 :هـ( الطبعة  :دار الغرب اﻹسﻼمي – بﲑوت سنة النشر:
 1998م
 -6اﳉامﻊ ﻷﺧﻼق الراوي وآداب السامﻊ اﳌﺆلﻒ :أبو بكر أﲪد بن علي بن بت بن أﲪد بن
مهدي اﳋطيب البغدادي )اﳌتوﰱ463 :ه( الطبعة :مكتبة اﳌعارف – الر ض.
 -7التقييد واﻹيضاح شرح مقدمة ابن الصﻼح اﳌﺆلﻒ :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن
اﳊسﲔ بن عبد الرﲪن بن أﰊ بكر بن إبراهيم العراﻗي )اﳌتوﰱ806 :هـ( اﶈقق :عبد الرﲪن ﷴ
عثمان ،الطبعة :ﷴ عبد اﶈسن الكتﱯ ﺻاحب اﳌكتبة السلفية ﳌدينة اﳌنورة
الطبعة :اﻷوﱃ1389 ،هـ1969/م
 -8العلل الصغﲑ اﳌﺆلﻒ :ﷴ بن عيسﻰ بن َس ْورة بن موسﻰ بن الضﺤاك ،الﱰمﺬي ،أبو عيسﻰ

)اﳌتوﰱ279 :هـ( اﶈقق :أﲪد ﷴ شاكر وآﺧرون الطبعة  :دار إحياء الﱰاث العرﰊ – بﲑوت
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

 -9تﺬكرة اﳊفاظا ﳌﺆلﻒ :ﴰﺲ الدين أبو عبد ﷲ ﷴ بن أﲪد بن عثمان بن ﻗَ ْاﳝاز الﺬهﱯ
)اﳌتوﰱ748 :ه(ـ الطبعة  :دار الكتب العلمية بﲑوت-لبنان الطبعة :اﻷوﱃ1419 ،هـ-
1998م.
 -10ﺬيب الكمال ﰲ أﲰاء الرﺟاﻻﳌﺆلﻒ :يوسﻒ بن عبد الرﲪن بن يوسﻒ ،أبو اﳊﺠاج،
ﲨال الدين ابن الﺰكي أﰊ ﷴ القضاعي الكلﱯ اﳌﺰي )اﳌتوﰱ742 :ه(ـ)
الطبعة ر :مﺆسسة الرسالة – بﲑوت الطبعة :اﻷوﱃ1980 – 1400 ،
 -11تيسﲑ مصطلﺢ اﳊديثاﳌﺆلﻒ :أبو حفﺺ ﳏمود بن أﲪد بن ﳏمود ﻃﺤان النعيمي
الطبعة :مكتبة اﳌعارف للنشر والتوزيﻊ ،الطبعة العاشرة 1425هـ2004-م
 -12تدريب الراوي ﰲ شرح تقريب النواو ﳌﺆلﻒ :عبد الرﲪن بن أﰊ بكر ،ﺟﻼل الدين
السيوﻃي )اﳌتوﰱ911 :هـ( الطبعة :دار ﻃيبة.
 -13سنن أﰊ داود اﳌﺆلﻒ :أبو داود سليمان بن اﻷشعث بن إسﺤاق بن بشﲑ بن شداد بن
ِ
الس ِﺠ ْستاﱐ )اﳌتوﰱ275 :هـ( الطبعة  :اﳌكتبة العصرية ،ﺻيدا  -بﲑوت
عمرو اﻷزدي ّ
 -14سنن الدارﻗطﲏ اﳌﺆلﻒ :أبو اﳊسن علي بن عمر بن أﲪد بن مهدي بن مسعود بن

النعمان بن دينار البغدادي الدارﻗطﲏ )اﳌتوﰱ385 :هـ( الطبعة  :مﺆسسة الرسالة ،بﲑوت –
لبنان الطبعة :اﻷوﱃ 1424 ،هـ  2004 -م.
 -15شرح اﳌنﻈومة البيقونية ﰲ مصطلﺢ اﳊديث اﳌﺆلﻒ :ﷴ بن ﺻاﱀ بن ﷴ العثيمﲔ
)اﳌتوﰱ1421 :هـ الطبعة :دار الثر للنشرالطبعة :الثانية 1423 ،هـ 2003 -م.
 -16ﻗواعد التﺤديث من فنون مصطلﺢ اﳊديث اﳌﺆلﻒ :ﷴ ﲨال الدين بن ﷴ سعيد بن
ﻗاسم اﳊﻼق القاﲰي )اﳌتوﰱ1332 :هـ( ،الطبعة :دار الكتب العلمية -بﲑوت-لبنان.
 -17ﻗوت اﳌغتﺬي علﻰ ﺟامﻊ الﱰمﺬي اﳌﺆلﻒ :عبد الرﲪن بن أﰊ بكر ،ﺟﻼل الدين
السيوﻃي )اﳌتوﰱ911 :هـ( الطبعة  :رسالة الدكتوراة  -ﺟامعة أم القرى ،مكة اﳌكرمة  -كلية
الدعوة وأﺻول الدين ،ﻗسم الكتاب والسنة عام النشر 1424 :هـ .
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

 -18معﺠم مقاييﺲ اللغة اﳌﺆلﻒ :أﲪد بن فارس بن زكر ء القﺰويﲏ الرازي ،أبو اﳊسﲔ
)اﳌتوﰱ395 :ه ( الطبعة :دار الفكر  ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م.
 -19معرفة أنواع علم اﳊديث اﳌﺆلﻒ :عثمان بن عبد الرﲪن ،أبوعمرو ،تقي الدين اﳌعروف
بن الصﻼح )اﳌتوﰱ643 :هـ( الطبعة :دار الفكر -سور  ،دار الفكر اﳌعاﺻر – بﲑوت سنة
النشر1406 :هـ 1986 -م .
 -20موﻗﻈة ﰲ علم مصطلﺢ اﳊديث اﳌﺆلﻒ :ﴰﺲ الدين أبو عبد ﷲ ﷴ بن أﲪد بن عثمان
بن ﻗَ ْاﳝاز الﺬهﱯ )اﳌتوﰱ748 :هـ( الطبعة  :مكتبة اﳌطبوعات اﻹسﻼمية ﲝلب الطبعة :الثانية،
 1412هـ.
 -21ميﺰان اﻻعتدال ﰲ نقد الرﺟال اﳌﺆلﻒ :ﴰﺲ الدين أبو عبد ﷲ ﷴ بن أﲪد بن عثمان
بن ﻗَ ْاﳝاز الﺬهﱯ )اﳌتوﰱ748 :هـ( الطبعة :دار اﳌعرفة للطباعة والنشر ،بﲑوت – لبنان الطبعة:
اﻷوﱃ 1382 ،هـ  1963 -م
 - 22معاﱂ السنن ،وهو شرح سنن أﰊ داود اﳌﺆلﻒ :أبو سليمان ﲪد بن ﷴ بن إبراهيم بن
اﳋطاب البسﱵ اﳌعروف ﳋطاﰊ )اﳌتوﰱ388 :هـ( الناشر :اﳌطبعة العلمية – حلب الطبعة:
اﻷوﱃ  1351هـ  1932 -م .
 -23ﳔبة الفكر ﰲ مصطلﺢ أهل اﻷثر اﳌﺆلﻒ :أبو الفضل أﲪد بن علي بن ﷴ بن أﲪد بن
حﺠر العسقﻼﱐ )اﳌتوﰱ852 :ه( الطبعة  :دار اﳊديث – القاهرة الطبعة :اﳋامسة1418 ،
هـ  1997 -م.

40



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ﲝﺚ اﻟﺘﺨﺮج ﻛﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻨﻮان " :اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ وأﺣﻜﺎ ﻣﻪ "دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

الفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارس
وفيها:
 -1فهرس اﻵ ت
 -2فهرس اﻷحاديث النبوية.
 -3فهرس اﻷعﻼم.
 -4فهرس اﳌصادر واﳌراﺟﻊ.
 -5فهرس اﳌوضوعات.
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

أوﻻ :ﻓﻬﺮس اﻵ ت.
م ظرف اﻷية
1
2
3
4
5
6
7
8

رﻗم اﻷية

ٿ ٱٿ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱٱڦ
ٱ ٱٻ ٱٻ ٱٻ ٱٻ ٱپ ٱپ ٱپ ٱپٱٱڦ
ٿ ٱٹ ٱ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤ ٱڤ ٱڤ ٱٱڦ
ڀ ٱڀ ٱڀ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱٺ ٱٿٱ ٱٿ ٱٿٱٱٿ
ٿ ٱٹ ٱ ٱٹ ٱٹ ٱٹ ٱڤٱٱڤ ٱڦ
ڳ ٱڳ ٱڳ ٱڱ ٱ ٱڱ ٱڱ ٱڱٱٱں
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ب
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النﺤل

3

4-3

النﺠم

3

44

النﺤل

3

9

اﳊﺠر

3
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

نﻴﺎ :ﻓﻬﺮس اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
م

ﻃرف اﳊديث

راوي اﳊديث

الصفﺤة

1

مفتاح الصﻼة الطهور

علﻰ بن أﰊ ﻃالب

18

2

"أرضيت من نفسﻚ ومالﻚ بنعلﲔ؟ "

عبد ﷲ بن عامر بن ربيعة

19

4

ب ِم ْن إِ َ ِء َذ َه ٍ
ب
َم ْن َش ِر َ
ِ
َم ْن َﱂْ يُطَ ّهْرهُ َماءُ الْبَ ْﺤ ِر فَ َﻼ ﻃَ ﱠهَرهُ ا ﱠُ
أَﱡﳝَا إِ َه ٍ
اب ُدبِ َﻎ فَـ َق ْد ﻃَ ُهَر

أﰊ هريرة

31

عبد ﷲ بن عمر

34

أﰊ هريرة

34

عبد ﷲ بن عمر

34

عن ابن عمر

32

معود بن عفراء

33

معود بن عفراء

31

عبدﷲ ابن عباس

31

اب رس ِ
 3مﱠر رﺟل ِمن أ ْ ِ
ول ا ﱠِ ﷺ بِ ِش ْع ٍ
ب
َﺻ َﺤ َ ُ
َ ٌَُ ْ

5
6
7

مر رﺟل علﻰ النﱯ ﷺ وهو يبول ،فسلم عليه

" 8اسكﱯ ﱄ َوضوءًا"؛فﺬكرت وضوء رسول ﷲ

 9أن النﱯ ﷺ مسﺢ برأسه مرتﲔ ،بدأ ﲟﺆﺧر رأسه
 10إذا توضأت فخلل بﲔ أﺻابﻊ يديﻚ ورﺟليﻚ
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

ﻟﺜﺎ :ﻓﻬﺮس اﻷﻋﻼم.

اﻷعﻼم

م

الصفخة

1

أبو اﳊسﲔ أﲪد بن فارس بن زكر ء القﺰويﲏ الرازي

13

3

أبو القاسم؛ اﳊسﲔ بن ﷴ بن اﳌفضل اﻷﺻبهاﱐ ،اﳌلقب لراﻏب

13

4

أبوالبقاءاﳊنفي أيوب بن موسﻰ اﳊسيﲏ القرﳝي الكفوي

13

5

أبو عمرو عثمان بن الصﻼح عبد الرﲪن بن موسﻰ بن أﰊ النصر الشافعي

14
14

 6أبو الفرج ﲨال الدين القاﲰي

7

أبو عيسﻰ ﷴ بن سورة السلمي الﱰمﺬي

14

8

أبو سليمان ﲪد بن ﷴ بن إبراهيم بن ﺧطاب البسﱵ اﳋطاﰊ

14

9

الﺬهﱯ
بن عُثمان
ﴰﺲ الدين ُ
ﱡ
ﳏمد بن أﲪد ُ
أبو عبد ﷲ ُ

15

 10أبو الفضل أﲪد بن علي بن ﷴ بن أﲪد بن حﺠر

13

11

أبوعبدﷲ ﷴ بن ﺻاﱀ بن ﷴ بن عثيمﲔ

16

12

حسن بن ﷴ بن عباس بن علي بن عبد الواحد اﳌشاط ،اﳌكي

16

13

عماد الدين ،أبو الفداء إﲰاعيل بن كثﲑ

20

14

أبوالفضل ﺟﻼل الدين عبد الرﲪن بن أﰊ بكر بن ﷴ بن سابق الدين اﳋضﲑي السيوﻃي

20

15

أبو اﳊﺠاج ،يوسﻒ بن عبد الرﲪن بن يوسﻒ ،ﲨال الدين .

21

16

أبو بكر أﲪد بن علي بن بت بن أﲪد بن مهدي اﳋطيب البغدادي

26

17

أبوعبدالرﲪن أﲪدبن شعيب بن علي اﳋراساﱐ،النساﺋي

27

 18أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اﳊسﲔ بن عبد الرﲪن بن العراﻗي

19

ِ
السﺠ ْستاﱐ
بو داود سليمان بن اﻷشعث بن إسﺤاق بن بشﲑ بن شداد بن عمرو اﻷزدي ّ
44
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

أبواﳊسن علي بن عمربن أﲪدبن مهدي بن مسعود بن الدارﻗطﲏ
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

راﺑﻌﺎ :ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت:
اﻟﺼﻔﺔ

رﻗﻢ اﳌﻮﺿﻮع
1

اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

أ

2

اﳌﻘﺪﻣﺔ

ب

3

أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ:

5

 4اﳌﺒﺤﺚ اﻷول:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،وأﻗﺴﺎﻣﻬﻮﺣﻜﻤﻪ.
5

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ﻟﻐﺔ.

 6اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺷﺮوﻃﻪ.

12
12
17

 7اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻗﺴﺎﻣﻪ .

18

 8اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻜﻤﻪ.
9

20

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ،واﻃﻼ ﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎءﺣﻮل اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.

23

 10اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﺮاﺗﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ .

23

 11اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻃﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ.

25

 12اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ واﻟﺼﺤﻴﺢ .

28

 13اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﻈﻨﺎت اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ،وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

30

 14اﳌﻄﻠﺐ اﻷول :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬي.

30

 15اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :ﺳﻨﻦ أﰊ داود.

32

 16اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﲏ.

34

 17اﳋﺎﲤﺔ .وﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.

36

 18اﻟﻔﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرس

39
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ﺟامعة اﻹمام اﳌروزي

 19أوﻻ :ﻓﻬﺮس اﻷ ت.

40

 20نﻴﺎ :ﻓﻬﺮس اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.

41

 21ﻟﺜﺎ :ﻓﻬﺮس اﻷﻋﻼم.

42

 22راﺑﻌﺎ  :ﻓﻬﺮس اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ.

-39
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.
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