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ان
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ِ ِ ِ
ِ
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 - 001حهو َّاِليعْصفةالحسْ خال وهو َع مراتب قـد ح
ج ِعـال
ِ
ِ ِ
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ح
َّ
الَّس ُّي عْ د ح
اود عـْ والِـ ِدهِ أ َّي وهـْ
 - 001و ِل ِب هريرةِ :
حح
ح
يد المْ
ِ - 001لن نْ :د
اود عْ أبِي ِهعْ أبان واعدد ِلسا ِن ِ
ح
ً
ح
ح
اج نْ تضـْ
 -009حفصاعنيتالعد ِن ع ِْالكْ وغي ذاك ِمْ تر ِ

ال حمسن حد

ح ح
وعذااتِّصال و ِقيـل :أ َّول ،و ِقيـلَّ :
اتل ِال
 - 008ال حمسن حد:المرف
ِ
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مسألة

ِّ
ح
ح ح ِّ َّ
ح
ت رواهح الِّت ِم ِذي ،واستش ِِك
 - 89الكْ بِالصح ِة والس ِْ َع م ن
حكم به صحيح و حسن با همدیگر (یعنی :گفتن حسن صحيح) بر
متنی كه ترمذی آن را روایت كرده ،اشكال وارد كرده شده است.
شرح:

ترمذی در مورد برخی از احادیث میگوید :حدیث حسن صحيح .بر این
قول او اعتراض وارد شده كه حسن درجۀ آن از صحيح پایينتر است گویی
با این لفظ گفته باشيم این حدیث در درجۀ باال و پایين قرار دارد و این
تناقض اشكاری است ،پس چگونه یک حدیث میتواند حسن صحيح باشد؟
البته قبل از ترمذی علمایی همچون علی بن مدینی ،یعقوب بن شيبه،
ابو علی طوسی و بخاری نيز این لفظ را استعمال نمودهاند ولی ترمذی در
كتابش از این لفظ بيشتر استفاده كرده و همين سبب شده كه این قول به
ترمذی نسبت داده شود.
ُّ
ح
ح
َّ
ح
يف ،وهو نكر ل حه حْ
 - 88ف ِقيل :يع ِن اللغ ِوي ،ويلزم وصف الض ِع ِ
(در جواب) گفته شده :یعنی :معنای لغوی مراد است .و بر این جواب
الزم میآید كه ضعيف نيز به حسن بودن وصف شود (یعنی :لفظ آن حسن
و نيكو است) و این نزد محدثين منكر است.
شرح:

بعضی مانند ابن الصالح بر این اشكال چنين پاسخ دادهاند :مقصود از
«صحيح» ،صحيح اصطالحی است اما ذكر «حَسَن» بهمراه آن ،معنای
لغوی مراد است یعنی :چيز خوبی كه قلب به آن مطمئن میشود و آن را
میپذیرد.
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ابن دقيق العيد در االقتراح به این پاسخ اعتراض وارد كرده كه :بر این
جواب الزم میشود كه حدیث ضعيف نيز به حسن بودن وصف كرده شود
اگر لفظ آن روایت ،معنایی در برداشته باشد كه وجود انسان آن لفظ را نيک
َّ
َّ
میداند ،مانند آنچه ابن عبدالبر از معاذ روایت میكند« :تعل حموا ال ِعلْ؛ ف ِإن
ح
ُّ ح
هلل خشية ،وطلبه ِعبادة» .گفت :هذا ح ِديث حسْ ِجدا،
تعلمه ِ
ولكْ لیْ ح
ل ِإسناد ق ِوي.
ِ
زیرا از روایت موسی بَلقاوی است كه جعل حدیث به او نسبت داده
شده است و او از عبدالرحيم عَمِی كه متروک است این حدیث را روایت
كرده است.
پس لفظ آن حسن و نيكو است اما حدیث ضعيف است .لذا اگر
بخواهيم حسن لغوی در نظر بگيریم این حدیث «حسن» ناميده میشود .و
این چيزی است كه كسی آن را نگفته است.
ح
ح
 - 011وقيل :باعتبار تعداد َّ
السند و ِفي ِه َشء ،حيث وصف ما انفرد
ِ
ِ
ِ ِ ِ

و (همچنين در جواب) گفته شده :به اعتبار تعداد سند است (به اینكه
یک اسناد صحيح و یک اسناد حسن داشته باشد) .در این جواب نيز چيزی
از اعتراض وجود دارد در جایی كه سند یكی باشد.
شرح:

این جواب نيز از ابن الصالح در علوم الحدیث است و به تبع آن امام
نووی در التقریب ذكر كرده است :این وصف به اسناد حدیث برمیگردد اگر
دو یا چند اسناد داشته باشد به اینكه یک اسناد آن ،حسن و اسناد دیگر آن
صحيح است.
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ابن دقيق العيد در االقتراح بر این قول نيز اعتراض وارد كرده و گفته
است :ما احادیثی را دیدهایم كه تنها از یک وجه روایت شدهاند اما باز هم
به آن روایات ،حسن صحيح گفتهاند.
مثال ترمذی از طریق عَالء بن عبدالرحمن از پدرش از ابوهریره این
حدیث را روایت میكند« :إذا بِق نص حف شعبان فال ت حص ح
وموا» .سپس
ِ ِ ِ
ح ح َّ
میگوید :هذا ح ِديث حسْ ص ِحيح ،ل نع ِرفه ِإل ِمْ هذا الوج ِه َع
َّ
هذا اللف ِظ.
ً
ح
ح
او أبدا ل ِ ُّدلنيا
 - 010و ِقيل :ما تلقاه َي ِوي العليا فذاك ح ن
و گفته شده :حدیثی كه مییابی مرتبۀ باال را در بربگيرد (یعنی حدیثی
كه صحيح باشد) در برگيرندۀ درجۀ پایينی (یعنی حسن) نيز هست.
ح ُّ
ح
ِْ و ِقيل :هذا ح ِيث رأي يلت ِبْ
يح حسْ ل َينع ِ
 - 011ك ص ِح ن
هر حدیث صحيح ،حسن است و عكس نيست (یعنی :هر حدیث
حسن ،صحيح نيست) ،و گفته شده :این (گفتۀ ترمذی حسن صحيح) در
جایی است كه نظر مجتهد نامشخص و مشتبه شود (یعنی :تردد داشته باشد
كه صحيح است یا حسن).
شرح:

ابن دقيق العيد در كتاب االقتراح جواب دیگری میدهد البته قبل از او
ابن المَوّاق نيز آن را گفته است :بين این دو وصف ،تناقضی وجود ندارد زیرا
این دو به مطلق حدیث حسن اطالق كرده نمیشود بلكه این دو بر
«حسن» كه به درجۀ صحيح ارتقاء پيدا كرده اطالق میشود .زیرا صحيح
بر باالترین درجۀ قبوليت از حفظ و اتقان مشتمل است و از باب أولی كه
پایينترین درجۀ قبول – مانند صدق راوی  -نيز شامل میشود و «حسن»
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دومی را شامل میشود ال غير .پس هر حدیث صحيحی حسن است اما هر
حدیث حسنی الزم نيست كه صحيح باشد.
ح
و ِقيل :هذا ح ِيث رأي يلت ِبْ:
ابن كثير در اختصار علوم الحدیث جوابی میدهد كه مضمون آن چنين
است :زمانی كه ائمۀ حدیث در مورد ناقلين تردد داشته باشند كه آیا شروط
صحت در آنان جمع است یا پایينتر از آن ،یعنی :شروط حسن.
پس جماعتی از محدثين آن حدیث را صحيح و جماعتی دیگر آن را
حسن دانستهاند لذا آن حدیث نزد جماعتی صحيح و نزد جماعتی حسن
است پس گفته شده حسن صحيح است.
ح ح
َّ
حح
 - 011وص ِ ح ُّ
ان حيث ذو عدد
احب انلخب ِة :ذا إِن انفرد إِسناده ،واثل ِ
ابن حجر مصنف كتاب نخبه الفكر گفته است :این ،هرگاه اسناد آن
یكی بود و دومی ،آن جایی كه اسناد آن متعدد باشد.
شرح:

ابن حجر عسقالنی بين پاسخ ابن الصالح و ابن كثير جمع نموده كه
مضمون آن چنين است :اگر حدیثی دو اسناد یا بيشتر داشته باشد پاسخ
ابن الصالح مناسبت پيدا میكند و اگر یک اسناد داشته باشد پاسخ ابن
كثير مناسبت پيدا میكند.
َّ
ح
ان
ان لْ يوجدا ِله ِل هذا الش ِ
 - 011وقد بدا ِل ِفي ِه معني ِ
دو معنا برایم ظاهر شد كه برای اهل این شأن (یعنی :محدثينی كه در
این موضوع سخن راندهاند) این دو معنا یافته نشد.
َّ
الِّتج ح
ح
يح
يهِ ،ل َّما بدا
ِ
 – 011أي :حسْ ِِلاتِ ِه ص ِحيح لِغ ِ
یعنی :حسن لذاته صحيح لغيره است هنگامی كه ترجيح دهندهای
ظاهر شود.
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شرح:

در مورد ابيات  405 ،404و  406اختالف نظر وجود دارد كه آیا جزو
الفيۀ سيوطی است یا نه؟
برخی میگویند این سه بيت در حاشيه بوده و نساخ آن را وارد نظم
كردهاند .در هر صورت ،در ابيات امده كه بعد از تفكر و اندیشيدن ،دو پاسخ
دیگر برای حل این اشكال پيدا كردم كه كسی آن را نگفته است:
پاسخ اول :اگر حدیثی حسن لذاته باشد و طریق دیگری داشته باشد
به درجۀ صحيح لغيره میرسد پس مراد از حسن صحيح ،این است كه
حسن لذاته بوده و با تعدد طرق ،صحيح لغيره شده است.
این پاسخ زمانی صدق پيدا میكند كه آن روایت ،تعدد طرق داشته
باشد.
َّ
ح
ح
اِل ِي بِ ِه َيد وهو أص ُّح ما هناك قد ورد
 - 011أو حسْ َع ِ
یا حسن است بر چيزی كه با آن تعریف كرده شده و این صحيحترین
چيزی است كه در آن باب روایت شده است.
شرح:

دوم :پاسخ دیگری كه میدهد این است :این حدیث حسن است اما
صحيحترین و قویترین روایتی كه در این باب وجود دارد همين حدیث
است و بقيۀ احادیث از لحاظ رتبه به این حدیث نمیرسند.
البته این پاسخ برای حدیثی است كه یک طریق دارد.
ُّ َّ
ح
ح ح َّ ِّ
ح
ت لِلنقا ِد
إلسنا ِد والس ِْ دون الم ِ
 - 011والكْ بِالصح ِة ل ِ ِ
نزد محققين (این فن )،حكم به صحيح یا حسن بودن برای اسناد بغير
از متن است..
َّ
ح
ح ح
ح
ح
ت إِن أطلق ذو ِحف نظ ن ِم
م
ل
ل
ْ
ك
اح
و
ذ
و
ذ
ش
ل
و
أ
ة
 - 019لِ ِعل
ِ
ن
ِ
ن
ِ
ِ
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به خاطر علت یا شذوذ (كه ممكن است در متن باشد) .و اگر حافظی
اطالق كرد ،به متن ،حكم صحت بده.
شرح:

اگر گفته شود« :صحيح اإلسناد» یا «حسن اإلسناد» ،این دو لفظ به
چه معنا است؟
هرگاه محدثی گفت« :این حدیث صحيح است» كامل بودنِ شروطِ
پنجگانۀ صحيح بودن را در این حدیث برای ما تضمين كرده و آن را
برعهده گرفته است.
اما هرگاه گفت« :صحيح اإلسناد» یعنی :اسناد این حدیث صحيح
است» .اسناد حدیث را برای ما تضمين نموده كه صحيح است اما متن
حدیث را هنوز تضمين ننموده است.
سه شرطی كه مرتبط با سند حدیث است :اتصال سند ،عدالت راویان و
ضبط آنان است.
دو شرطی كه مرتبط با متن حدیث است :شاذ نباشد و علت پنهانی
نداشته باشد.
اما اگر حافظ معتمدی بر گفتهاش اكتفا كند و بگوید« :صحيح
اإلسناد» ،و علتی را برای آن بيان نكند پس در ظاهر ،متن صحيح است؛
زیرا اصل بر این است كه علت نداشته باشد و شاذ نباشد.
 - 018وللقبحول حَيطل حقون جيِّدا واثلَّابت َّ
َّ 0
الصالح و ح
المجودا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
به حدیث مقبول :جيد ،ثابت ،صالح و مجود نيز اطالق میكنند...
َّ
َّ ح ح َّ
ات ِمْ حسْ
يح والسْ وقربوا مشبه ن
 - 001وه ِذهِ بي الص ِح ِ

 . 1فتحه اشباع شده است.
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این الفاظ بين صحيح و حسن هستند .و مشبه را به حسن نزدیک
دانستهاند.
ح
ح
 - 000وهل ُي ُّص ب َّ
ت أو يشمل الحسْ نزاع ثاب ح
الصحيح اثلَّاب ح
ت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آیا ثابت مخصوص به صحيح است یا حسن نيز شامل میشود،
پيرامون آن اختالف ثابت است و وجود دارد.
شرح:

در این ابيات ناظم رحمه اهلل در مورد الفاظی سخن به ميان میآورد
كه نزد علمای حدیث بر قبوليت داللت میدهند:
لفظ جيد :نظر ابن الصالح و بلقينی بر این است كه این لفظ مرادف
صحيح است .دليل ایشان این است كه دیده شده محدثين چنين استعمال

میكنند .مثال امام احمد گفته است« :أجود السانيد :الزهري ،عْ سالْ

عْ أبيه» .پس جيد را در جایگاه صحيح استفاده نموده است و همچنين در
كالم ترمذی مییابيم كه میگوید« :هذا حدیث جيد حسن» ،در جایگاه
«صحيح حسن».
اما امام نووی و ابن حجر بر این رأی رفتهاند كه «جيد» به درجۀ
صحيح نمیرسد بلكه درجهای بين صحيح و حسن است زیرا محقق ناقد
هرگز از لفظ صحيح به لفظ دیگری عدول نمیكند جز اینكه در آن نكتهای
نهفته باشد مانند اینكه نزد او حدیث از درجۀ حسن باالتر باشد ولی متردد
است كه به صحيح میرسد یا نه؟ پس اگر «جيد» گفت دليل میدهد كه از
صحيح پایينتر است.
اما الفاظ «ثابت ،صالح ،مُجَوَّد و قوی» :علما در مورد آنها اختالف
دارند كه آیا مرادف صحيح است یا از صحيح و حسن عامتر است؟ امام
نووی دومی را برگزیده است.
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مُشَبَّه :این لفظ از درجۀ حسن پایينتر و نزدیک به آن دانستهاند.
ابوحاتم رازی در مورد عمر بن حصين بصری گفته است « :ح
تركت الراوية
َّ
ح
ديث ،لیْ بيشء ،أخرج أول َش نء أحاديث
عنه ،هو ذاهب ال ِ
ً
حمش َّبه ًة حسانًا ،ثْ أخرج ح
بعد ِلب ِْ حعالثة أحاديث موضوعة ،فأفسد
ِ
ح
علينا ما كتبنا عنه ،فِّتكنا حديثه».
َّ ح
الض ِعيف
 - 001حهو َّاِلي عْ صفة الحسْ خال وهو َع مراتب 0قد ح
1
ج ِعال
ِ
ِ ِ
ِ ن
ِ
ضعيف روایتی است كه از صفت حسن بودن خالی باشد و آن را بر
مراتبی قرار دادند.
شرح:

حدیث ضعيف حدیثی است كه شروط صحيح و حسن را نداشته باشد.
و مراتبی دارد همانگونه كه صحيح و حسن مراتبی دارند .برخی از این
مراتب نام خاصی دارد اما به اكثر آنها فقط لفظ ضعيف اطالق میشود.
يد إل كثي وهو ل يحف ح
الح فل حه تعد ح
 - 001واب حْ َّ
يد
الص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ن
ابن الصالح گفته كه ضعيف تعداد بيشماری دارد و این تقسيم فایدهای
ندارد.
شرح:

ابن الصالح حدیث ضعيف را به اعتبار فقدان صفتی یا بيشتر به
چندین دسته تقسيم كرده و آنها را به  42نوع رسانده است .شرف الدین

 . 1ال ينصرف است ضرورات تنوين گرفته است.
 . 2الف آن :الف اطالق است.

44

مناوی به اعتبار تقسيم عقلی آن را به  429نوع و به  84نوع به اعتبار
امكان وجود تقسيمبندی نموده است.
ابن حجر گفته كه این تقسيمبندیها و رساندن آنها به تقسيمات زیاد
خود را خسته كردن است و فایدهای در برندارد.
ِّ ِّ
ح
0
ح َّ
يق الوه ك َّره صدقة عْ فرق ند عْ م َّره
 - 001ثْ ع ِْ الصد ِ
سپس ضعيفترین اسانيد به نسبت ابوبكر صدیق :صَدَقه بن موسی 1از
فَرقَد بن یعقوب 1از مُرّه بن شراحيل 1است.
ث 1العور عْ ِّ
ح ِّ
َع
 - 001واْلي ِ
ار ِ
ِ
ت عمرو ذا ع ِْ الع ِي ع ِْ ح ِ
ِ
1
(ضعيفترین اسانيد) اهل بيت :عمرو بن شمر 1از جابر بن یزید جُعفی
از حارث أعور 0از علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه است.

 . 1ال ينصرف است ضرورات تنوين گرفته است.

 . 2صدقة بن موسى دقيقي ،أبو مغرية بصري ،نسائي او را ضعيف دانسته است.

 . 3فَرقَد بن يعقوب َسبَخی ،أبو يعقوب بصری ،صدوق و عابد است اما لنی احلديث ،و
اشتباهات بسياری دارد ،وفات  131هـ.

ُ . 4م َّره بن شراحيل مهدانی ،ابو امساعيل ،کوفی .وفات  67هـ ق.
 . 5منصرف است ضرورات تنوين داده نشده است.

 . 6عمرو بن مشر جعفی ،خباری و دارقطنی درابرهاش گفتهاند :منکر احلديث است .ابن

حبان گفته :رافضی است که صحابه را انسزا میگفت .حیيی بن معنی گفته :حديثش

نوشته منیشود.

 . 7جابر بن يزيد ُجعفی کوفی ،از علمای شيعه .شعبه درابرهاش گفته :صدوق است و

هرگاه أخربان و حدثنا و أخربان گفت او از اب اعتمادترين مردم است .وکيع گفته :ثقه

است .وی در آخر عمر به حواس پرتی مبتال شده بود .عبداهلل از پدرش امحد بن حنبل
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ح
َّ
الَّس ُّي عْ د ح
اِلهِ أ َّي وهْ
اود عْ و ِ ِ
 - 001و ِل ِب هريرةِ :

(ضعيفترین اسانيد) ابوهریره :سَرِیّ بن اسماعيل 1از داوود بن یزید 1از

پدرش (یزید بن عبدالرحمن) ،1این سند چقدر ضعيف میشود.
حح
ح
يد المْ
ِ - 001لن نْ :د
اود عْ أبِي ِه عْ أبان واعدد ِلسا ِن ِ

(ضعيفترین اسانيد) انس بن مالک :1داوود بن مُحَبَّر 1از پدرش (مُحَبَّر

بن قَحْذَم 0از أبان بن أبی عَيَّاش .1و برای اسانيد یمن بشمار آور...
نقل کرده که حیيی بن سعيد قَطّان و عبدالرمحن بن مهدی ،جابر جعفی را در آخر عمرش

که اختالط کرده بود ترک کردند .نسائی گفته :مرتوک احلديث است .ميزان االعتدال.

1

 .حارث بن عبداهلل ای بن عبيد ،أبو زهري أعور ،مهدانی ،کوفی ،از اتبعنی است اما

ضعف دارد .خباری در الضعفاء الکبري از شعبه نقل کرده که گفت :حارث حديث به ما

گفت و گواهی میدهم که يکی از کذابنی است .ابن مدينی گفته :کذاب است .ابن

معنی گفته :ضعيف است ،و از او روايت شده که گفته :ال أبس به .نسائی گفته :قوی

نيست .دارقطنی گفته :ضعيف است .ميزان االعتدال.
2
ی بن امساعيل ،مهدانی ،کوفی .امحد گفته :مردم او را ترک کردند .نسائی گفته:
َ .س ِر ّ
مرتوک است .هتذيب التهذيب.

 . 3داوود بن يزيد بن عبدالرمحن ،أ ِ
َودیَ ،زعافری ،ابو يزيد کوفی أعرج ،ضعيف است.
وفات  151هـ .تقريب.
ِ
 . 4يزيد بن عبدالرمحن بن أسود أَودی .ابن حبان و عجلی او را ثقه دانستهاند.
5

 .انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زيد بن حرام انصاری جناری .ده سال به

خدمتگذاری رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم پرداخت .وی  8827حديث روايت

دارد .وفات حدودا سال  09هجری.

 . 6داوود بن ُُمَ َّرب بن قَح َذم ،ثقفی بکراوی ،أبو سليمان بصری ،ساکن بغداد ،مرتوک
است .وفات  897هـ .ميزان االعتدال.
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 1ح
ً
ح
ح
اج نْ تضْ
 - 009حفصا عنيت العد ِن ع ِْ الكْ وغي ذاك ِمْ تر ِ

حفص بن عمر 1مقصودم عدنی است از حَكَم بن أبان .1و غير اینها از
اسانيد (در ضعيفترین اسانيد) جمع میشوند (كه جهت اختصار ذكر نكردم
و تو ای محدث! میتوانی آنها را از درون كتابها پيدا كنی).
ال حمسن حد
ح ح
ِّ
ح ح
ال و ِقيل :أ َّول ،و ِقيل :اتلَّ ِال
 - 008المسند :المرفوع ذا اتص ِ
مسند :حدیث مرفوع متصل است .و گفته شده :اولی است (یعنی فقط
مرفوع است) ،و بعضی گفتهاند :دومی است (یعنی فقط متصل است).
شرح:

حدیث مسند به حدیثی گفته میشود كه مرفوع و متصل باشد .و این
تعریف حاكم و دیگران است .ابن حجر نيز آن را تأیيد كرده و علما در
كتابهای مصطلح حدیثی آن را برگزیدهاند.
ابن عبدالبر در تمهيد گفته كه تنها مرفوع باشد .سخاوی گفته كه قول
دارقطنی نيز چنين اقتضا میكند.

ُُ . 1مَ َّرب بن قَح َذم ،ثقفی بکراوی ،ضعيف است .ميزان االعتدال.

 . 2أابن بن أبی عياش ،ابو امساعيل بصری .امام امحد گفته که مرتوک احلديث است.
 . 3ال ينصرف است ضرورات تنوين گرفته است.

 . 4حفص بن عمر بن ميمون ،ابو امساعيل َع َدنی .در تقريب آمده که ضعيف است .در
هتذيب آمده :عبداهلل هترانی گفته :ثقه است .ابو حامت گفته :لنی احلديث است .نسائی

گفته :ثقه نيست.

 . 5حکم بن أابن عدنی ،ابو عيسی ،صدوق ،عابد است اما اوهامی دارد .وفات 151
هـ .تقريب.
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خطيب بغدادی در كفایه نظرش بر این رفته كه مسند یعنی حدیثی كه
متصل باشد و ابن الصَّبّاغ از وی پيروی كرده است.
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