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 صحيح غريب( عند اإلمام الترمذي )حسن مصطلحدراسة تطبيقية ل

Applied research of ImamTermezi's "Hasan Sahih Ghareeb" terminology 

 

  جان * نقيب /والدكتور ،الرحمن مكي عزيز /الدكتور

 أفغانستان - المشاركان في كلية الشريعة بجامعة ننجرهار األستاذان*

 

 ملخص البحث

استخدام مصطلحات حديثية مفردة ومركبة، ومن بين سنن الترمذي( من  )أوأكثر اإلمام الترمذي في كتابه جامع الترمذي 

صحيح غريب(. ونظرا لعدم وجود تفسير واضح لهذا المصطلح عن اإلمام الترمذي واختالف  )حسنمصطلحاته المركبة مصطلح 

 العلماء في تفسيره جاءت هذه الدراسة.

الهدف من هذه الدراسة الوقوف على فكان  واهد،وغيرها لكنهم لم يذكروا ش تحدث العلماء عن الموضوع في كتب المصطلح وقد

 واضحة تضع حدا لهذا اإلشكال. الجامع بنتيجةمفهوم هذا المصطلح مدعما باألمثلة التطبيقية من واقع كتاب حقيقة 

بلغ نسخ جامع الترمذي فقد قمت بحصر األحاديث التي اتفقت عليها النسخ في استعمال المصطلح المذكور حث  ونظرا الختالف

والدراسة حسن صحيح غريب( ومفهوم )صحيح(  )حسن( حديثا، وقسمت البحث إلى ثالثة مطالب هي مفهوم مصطلح 251عددها )

 لهذا المصطلح. التطبيقية

 مصطلح، حسن، صحيح، غريب، سنن، جامع. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

Imam Termezi, in his book called " sunan- al – Termezi", used some terminologies. One of them is 

Hasan sahih. 

As he did not explain that term, later on, some Scholars did Ijtihad about that term and gave different 

ideas about it. 

Imam ibn al-Salah was the first who explained that term. But, there is also some criticism on ibn al-

salah's explanation. 

According to my information, no one has applied research on related Hadiths to the term. 

So, I decided that, for the accurate understanding of the term, I would search those Hadiths for whom 

the term have been used. 

To shorten my discussion, I selected those Hadiths for whom the term Hasan Sahih Ghareeb is used. 

Key words: ImamTermezi, sunan- al – Termezi, Hasan Sahih Ghareeb, terminology. 
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 مقدمة 

حسن صحيح غريب( لإلمام أبي عيسى محمد بن مصطلح )حولها وجهات نظر العلماء  اختلفمن مسائل أصول الحديث التي 

نفسه حول  الترمذي الترمذي( أو )سنن الترمذي( وسببه عدم وجود تفسير واضح عن اإلمام )جامععيسى الترمذي في كتابه 

 تلكغالب شتى و ذهبوا فيها مذاهبفاجتهد العلماء في تفسيرها و ،درجات تلك األحاديث واختالف ،مصطلحاته المركبة في الكتاب

أن أضيف جديدا إلى ما سبقه  من خاللها دراسة تطبيقية أرجو الحاجة إلى، لذلك دعت سنن الترمذي عارية عن األمثلة منقوال األ

 . والوصول إلى نتيجة مقبولة من الدراسات في هذا الموضوع

ألن  ؛مجال الدراسة ليناسب مقاال علمياصحيح غريب( بين المصطلحات المذكورة للدراسة لحصر  )حسنوقد اخترت مصطلح 

 ممن نسبت إليه الغرابة. لمروية بإسناد واحدلموصوفة بهذا الوصف محدودة وهي ااألحاديث ا

 مشكلة البحث:

 مراتب واختالف ،عدم وجود تفسير واضح عن اإلمام الترمذي نفسه حول هذا المصطلح المركب في الكتابتدور حول  

 الكتاب.واقع أمثلة من  وعدم وجود العلماء في توجيهها، وجهات نظر ختالفاو الوصف،األحاديث الموصوفة بهذا 

 حدود الدراسة:

حسن صحيح غريب( بالدراسة التطبيقية الختالف وجهات نظر العلماء حول إسناد في هذ المقال على تناول مصطلح ) اقتصرت 

فمن رأى أنه استوفى شروط الصحة  الصحة،استوفى شروط الصحة أو لم يستوف شروط الحديث الموصوف بهذا الوصف هل 

ذا الوضع ومن رأى أنه لم يستوف شروط الصحة فالحديث عنده حسن كما قيل، فعبر اإلمام الترمذي عن ه صحيح،فالحديث عنده 

 الكتاب. الدراسة التطبيقية منوبإيراد األمثلة في هذا المقال التأكد من هذا األمر  نابالمصطلح المذكور، فأرد

 

حيث بلغ عدد األحاديث التي حكم عليها بـ  ) حسن  ،الترمذي مختلفة فيما بينها في الحكم على األحاديث عوحيث إن نسخ جام

 النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر و من بعده الشيخ محمد ناصر الدين األلباني رحمهما هللا تعالى صحيح غريب( في

( 255واتفقت النسختان على ) ( حديثا، 145ار عواد معروف ) ( حديثا، بينما بلغ عددها في النسخة التي حققها الدكتور بش122)

 .وطرحت ما اختلفت فيه النسختان ين النسختينب اعتمدت العدد المتفق عليها فقط، لذلك حديث

 منهج الدراسة:

ميزت منها ما كان منها مخرجا في  وصحيح غريب( في النسخة المذكورة  )حسنقمت بحصر األحاديث التي وصفت بـ  

واألحاديث التي في أسانيدها راو أو أكثر ممن قيل  ثقات،كما ميزت األحاديث التي وصف كل رواتها بأنهم  أحدهما،الصحيحين أو 

بن حجر واعتمدت في بيان مرتبة الراوي حكم الحافظ ا  مرتبة ) الصدوق(. فيه )صدوق(،  كما ميزت الروايات التي فيها راو دون

 المصادر ذات الصلة. وخرجته من وأوردت لكل نوع مثاال التهذيب(. ريب)تقالعسقالني في كتابه 

 :وخاتمةهذا البحث في ثالثة مطالب  وقد جعلت

 :صحيح( )حسنمفهوم مصطلح المطلب األول: 

 االعتراضات الواردة عليها:صحيح( توجيهات مختلفة، أذكر فيما يلي أهمها مع  )حسنللعلماء في مفهوم مصطلح 

ِحيِح،َسَن َعِن اْلحَ  قصورلِ  إِْشَكاال،" َحَسٌن َصِحيٌح " مصطلح أن في ذكر اإلمام ابن الصالح : أوال فِي اْلَجْمِع بَْينَهَُما فِي َحِديٍث و الصَّ

أَْن يُقَاَل  يَِصح   ، َواْْلَخُر َصِحيحٌ َحَسنٌ  نَاَدْيِن: أََحُدهَُمابِإِسْ إَِذا ُرِوَي  الحديثَ  أَنَّ ـب أجاب عنه، وَذلَِك اْلقُُصوِر َوإِْثبَاتِهِ َواِحٍد َجْمٌع بَْيَن نَْفِي 

 .(2) آَخربِ  َصِحيحٌ  بِإِْسنَاٍد،َحَسٌن  أَيْ  َصِحيٌح،َحَسٌن  :فِيهِ 
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ثَنَا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ولتوضيح ذلك أذكر هذا المثال: قال اإلمام الترمذي:   ثَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثَّقَفِى  َعْن ُحَمْيٍد َعْن أَنٍَس قَالَ َحدَّ َكاَن  :َحدَّ

 ِ َشى ا مَ لَْيَس بِالطَِّويِل َوالَ بِاْلقَِصيِر َحَسَن اْلِجْسِم أَْسَمَر اللَّْوِن َوَكاَن َشْعُرهُ لَْيَس بَِجْعٍد َوالَ َسْبٍط إِذَ  َرْبَعة  -وسلمصلى هللا عليه -َرُسوُل هللاَّ

 يَتََكفَّأُ. 

  .(1)َحِديُث أَنٍَس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن هََذا اْلَوْجِه ِمْن َحِديِث ُحَمْيدٍ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى

ثَنِي اللَّْيُث َعْن َخالٍِد، عَ فقال: مام البخاري من وجه خخر عن أنس، والحديث رواه اإل ثَنِي اْبُن بَُكْيٍر، قَاَل: َحدَّ ْن َسِعيِد ْبِن أَبِي ِهالٍَل َحدَّ

ْحَمِن قَاَل: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َمالٍِك يَِصُف النَّبِيَّ   . (3)فذكره  ...صلى هللا عليه وسلم َعْن َربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ

 .الستيفائه شروط الصحة البخاري وصحيح بإسناد .(4)ألن فيه حميد بن مسعدة وهو صدوق  بإسناد الترمذي فالحديث حسن

أنه يحكم  يجد الكتاب ألحاديث المتتبعإسنادان، لكن  اله األحاديث التيأنه قصر الحكم المذكور على  ابن الصالح يتبين من كالمو

 )المتوفى ابن دقيق العيداإلمام تقي الدين محمد بن علي إسناد واحد أيضا، لذلك اعترض عليه له إال  يسل بالحكم المذكور على ما

 .(5) ه: "يرد عليه األحاديث التي قيل فيها حديث حسن صحيح ، مع أنه ليس لها إال مخرج واحد ) ووجه ( واحد "أنب ه (201

 . فردتالمطلق تفرد أحد الرواة عن اْلخر ال  بذلكالترمذي مراد بأن عن هذا  بيوأج

ِد ْبِن ِسيِريَن َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َعِن النَّبِىِّ  َخالِدٍ  ذلك حديث مثال و اء َعْن ُمَحمَّ َمْن أََشاَر َعلَى أَِخيِه »  :قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-اْلَحذَّ

اءِ  هْستَْغَربفا . َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن هََذا اْلَوْجهِ  عقبه: الترمذي قال «.لََعنَْتهُ اْلَمالَئَِكةُ  بَِحِديَدةٍ   .(6) "ال مطلقا  ِمْن َحِديِث َخالٍِد اْلَحذَّ

ال يمشى في المواضع التي يقول  ذا الجوابه بأن ه(606) المتوفى الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي  عليه أيضا اعترض و

ْحَمِن َعْن كحديث  ،ال نعرفه إال من هذا الوجه الترمذي: فيها ِ صلى هللا عليه  :أَبِيِه َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَالَ اْلَعالَِء ْبِن َعْبِد الرَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

 . (2)"  «إَِذا بَقَِى نِْصٌف ِمْن َشْعبَاَن فاَلَ تَُصوُموا »  :وسلم

ألنه يقول كثيرا  : )  ؛هذا فيه نظر": ه ( ابَن دقيٍق بقوله225) المتوفى  بن رجب وتعقب الحافظُ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد

  .(6) " حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه (

، ُدوَن اْلَمْعنَى ااِلْصِطاَلِحيِّ قد يكون بِاْلُحْسِن  وذكر ابن الصالح أيضا: أن المراد ثانيا:  .(2) َمْعنَاهُ الل َغِويَّ

ذلك ال يقوله أحد بأنه حسن و -إذا كان حسن اللفظ الموضوععليه أن يطلق على الحديث يلزم "واعترض عليه ابن دقيق العيد بأنه 

 .(20) "من المحدثين إذا جروا على اصطالحهم

ة فالحسن تابعه، فإن كل األحاديث حسنة األلفاظ صفب يلزم عليه كل حديث يوصف" واعترض عليه أيضا الحافظ ابن حجر بأنه 

ال محالة جار مع االصطالح، مع أنه  هفإن ومركبة،يذكر اصطالحات متعددة مفردة  هفإن ولما رأينا الذي وقع له كثير الفرق، بليغة،

 .(22) قال في خخر جامعه بأنه يريد بالحسن حسن اإلسناد

 

الحسن ال يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح وإنما " الحسن عند الترمذي أعم من الصحيح فقال: أن ابن دقيق العيدذكر  ثالثا:

ألن وجود الدرجة العليا  ؛نفرد الحسن وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل ال محالة تبعا للصحةايجيئه القصور حيث 

ويلزم  ،ار الصفة العلياتقان ال ينافي وجود الدنيا كالصدق فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبإلاوهى الحفظ و

 .(21)"  حاديث الصحيحة وهذا موجود في كالم المتقدمينألل همنيحستعلى هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويؤيده 

" أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه خخر ولم يشترط ذلك  :واعترض عليه أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري

 كل صحيح حسنا".في الصحيح فانتفى أن يكون 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-7-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الخامساالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                 510  

ISSN: 2706-6495 

 عتبار اإلسناد. ال: هو حسن باعتبار المتن، صحيح بيق رابعا: 

في هذا نظر، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة : هلبقوه( 224الحافظ عماد الدين ابن كثير ) المتوفى  اعترض عليه

 .(23) "جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك

جامع بين  "حسن صحيح"و بالصحة،جزم ال يعني "صحيح " ألنعند الترمذي دون الصحيح المفرد،  "حسن صحيح " أن خامسا:

 محض.الصحة والحسن وليس بصحيح 

لتي ، واحاديث الصحيحة المتفق على صحتهايجمع بين الحسن والصحة في غالب األ الترمذي نبأ أيضا هذا التوجيهبعد استو

، وليس يفرد الصحة إال نادرا   ، وال يكادسالم عن أبيه والزهري عن عمر،كمالك عن نافع عن ابن ، أسانيدها في أعلى درجة الصحة

 .(24) "ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن

الحسن بالصحة. فعلى هذا  بُ رِّ شَ الحكم بالصحة على الحديث كما يُ  بُ رِّ شَ الذي يظهر لي: أنه يُ  ": قال الحافظ ابن كثير :سادسا

" أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى  حسن صحيحيكون ما يقول فيه " 

 .(25)"  عليه بالصحة مع الحسن.من حكمه 

 . (26)" معنى كالم الترمذيمن فهم الحافظ العراقي بـقوله: "هذا الذي ظهر له تحكم ال دليل عليه، وهو بعيد  اعترض عليه

 .(22) أن بين الحسن والصحة رتبة متوسطة ذهب إلى أنهشيَخه الحافظَ العراقيَّ بتعقب ابن حجر  لكن الحافظ

بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة  :بعض المتأخرين عن أصل اإلشكال قال سابعا:

 الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك.

خيير أو أو أتى بأو التي هي للت ،لو أراد ذلك ألتى بالواو التي للجمع فيقول: حسن وصحيح قال الحافظ ابن حجر معقبا عليه: "

 . (26)" حسن أو صحيح :التردد فقال

قيل: يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما اإلسناد والحكم، فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار  ثامنا:

 قبيل المقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة.من إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه، ألنه 

هذا يمشي على قول من ال يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه أن بقوله: " تعقبه الحافظ ابن حجر 

 ."الترمذي أكثر من الحكم بذلك على األحاديث الصحيحة اإلسناد

مترادفان، ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد األول  الترمذي عندواختار بعض من أدركنا أن اللفظين : " الحافظ ابن حجر قال تاسعا:

  على سبيل التأكيد. كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك.

هذا قد يقدح فيه قاعدة أن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد؛ ألن األصل عدم التأكيد، لكن اعترض ابن حجر بأن 

  .(22)" الدالة على ذلكلكن قد يندفع القدح بوجود القرينة 

إني ألميل : "وقالالمراد  وأقرب إلىقول ابن دقيق العيد واعتبره أقوى األجوبة  ارتياحه إلىالحافظ ابن حجر عن  عبر وفي الختام

  .(10) " وفي الجملة أقوى األجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد" ثم قال: " إليه وأرتضيه

َد أئمة "  أي: "فإن ُجِمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإال فاعتبار إسنادين" عبر عن رأيه هذا في نخبة الفكر بقوله و أّن ترد 

َحَسٌن باعتبار وْصفِِه عند قوٍم، صحيٌح باعتباِر وْصفِِه  يصفه بأحِد الوصفين، فيُقال فيه الحديث في حال ناقلِِه اقتضى للمجتهد أن ال

  (12)قوٍم، وغايةُ ما فيه أنه ُحِذف منه حرُف التردد؛ ألّن حقه أن يقول: "حسٌن أو صحيٌح".عند 
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  :مصطلح ) حسن صحيح غريب(الثاني:  المطلب 

 في طبقة قد يكون أصل الحديث غريبا  ، ثم تتعدد طرقه عن بعض رواتهبأنه  هذا المصطلحقال بعض المتأخرين في توجيه 

، وإن كان بعضها اغريب احسن ها يكونحسن في حالة ، واغريب اصحيح يكون حالة صحة تلك الطرق ففي، التابعي أو من بعده

 (11)". صحيحا  وبعضها حسنا  فهو صحيح حسن غريب

هل  إسناده فخالصة ما تقدم أن الحديث الموصوف بـ ) حسن صحيح غريب( هو الحديث الذي اختلفت وجهات نظر العلماء حول

 استوفى شروط الصحة فيكون صحيحا أو لم يستوف شروط الصحة فيكون حسنا.

 الثالث: الدراسة التطبيقية:  المطلب

حولها مع صلت إليه من خالل تتبع أحاديث الكتاب لمعرفة مدى مطابقة ما قيل وذكر ما تأبعد عرض أقوال األئمة في الموضوع 

 ، فأقول:واقعال

( 145األحاديث الموصوفة بــ" حسن صحيح غريب" ) عدديبلغ  و ،( حديثا3256اإلمام الترمذي )بلغ مجموع أحاديث جامع 

بعد قها الشيخ أحمد شاكر ثم األلباني، و( حديثا في النسخة التي حق122)الدكتور بشار عواد معروف، وحديثا في النسخة التي حققها 

( حديثا، و 251)مقارنة األحاديث في النسختين تبين أن العدد المتفق عليه بين النسختين في األحاديث الموصوفة بذلك كالوصف هو 

 وصلناواحدا واحدا فت ( للحافظ ابن حجر العسقالنيتقريب التهذيب)تراجم رجال أسانيدها في كتاب  ناتلك األحاديث و راجع ناقد تتبع

 ما يلي: إلى

 ( من رواية أنس.ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وَّ بَ تَ يَ لْ ا فَ د  مِّ عَ تَ مُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ  نْ ( وهو ) مَ 1662منها حديث واحد متواتر ورقمه ) -2

 ،226، 265، 660، 622 ،506 ،220اإلمامان البخاري ومسلم وهي ذوات األرقام:  ى تخريجها( حديثا اتفق عل35ومنها ) -1

232 ،2266 ،2303، 2416، 2542،2620، 2621 ،2623 ،2222، 2255 ،2262،2632، 2644 ،2645،1030 ،

1222، 1142،1365،1322، 1615 ،1632 ،1661 ،3026، 3260 ،3265 ،3121  ،3346 ،3543 ،3625. 

اري، ( بإسناد البخ265( بنفس إسناد البخاري ومسلم، والحديث رقم )226و  506و من بين هذه األحاديث: الحديثان رقم )

( بإسناد مسلم، و رجال باقي األسانيد رجال الصحيحين  3121، 2623، 2542، 2416، 2303، 660واألحاديث ذوات األرقام ) 

ثقة،  ( شيخ الترمذي2222ما صدوق، والحديث رقم )(  حيث إن شيخ الترمذي فيه2644و 2266أو أحدهما ما عدا الحديثين رقم )

 ( شيخه ليس بالقوي.3625الحديث رقم ) و( شيخه متروك، 1365الحديث رقم )و

 مثال: وهاك ال

ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعطَاٍء َعْن صَ  ثَنَا قُتَْيبَةُ َحدَّ ْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه قَاَل قال اإلمام الترمذي: َحدَّ

َوفِى اْلبَاِب َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ َوَجابِِر ْبِن َسُمَرةَ. قَاَل أَبُو  :َيَْقَرأُ َعلَى اْلِمْنبَِر )َونَاَدْوا يَا َمالُِك (. قَال -هللا عليه وسلم صلى-َسِمْعُت النَّبِىَّ 

 .(13) ِعيَسى: َحِديُث يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب َوهَُو َحِديُث اْبِن ُعيَْينَةَ 

بكر بن أبي شيبة و ي أبون قتيبة ع( 524/ 1و مسلم في صحيحه) عن قتيبة به، (2260/ 3و أخرجه البخاري في صحيحه )

 .به إسحاق بن راهويه

 ،2322، 2310، 2102، 460( حديثا انفرد اإلمام البخاري بإخراجها في صحيحه وهي ذوات األرقام:  10 و منها )  -3

2242  ،2254، 2620، 1120 ،1363 ،1362 ،1406،1213 ، 1246 ،3022 ،3220 ،3161 ،3424 ،3442 ،3453 ،

3662. 
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( بنفس أسانيد اإلمام البخاري، والباقي 3662، 3442، 1363، 2242، 460ومن بين هذه األحاديِث األحاديُث ذواُت األرقام )  

، 2322) مقبول، واألحاديث ذوات األرقام ( ففيه راو2310رجال أسانيده رجال الصحيحين أو أحدهما ما عدا: الحديث رقم )

 سانيدها رواة في مرتبة صدوق. ( ففي أ 3161، 1246، 2254

  ه حديث االستخارة:مثالو 

ِد ْبِن اْلُمْنَكدِ  ْحَمِن ْبُن أَبِى اْلَمَوالِى َعْن ُمَحمَّ ثَنَا َعْبُد الرَّ ثَنَا قُتَْيبَةُ َحدَّ ِ  ِر َعْن َجابِرِ قال اإلمام الترمذي: َحدَّ ِ قَاَل َكاَن َرُسوُل هللاَّ ْبِن َعْبِد هللاَّ

وَرةَ ِمَن اْلقُْرخِن  -صلى هللا عليه وسلم-  . الحديث «...يَُعلُِّمنَا ااِلْستَِخاَرةَ فِى األُُموِر ُكلِّهَا َكَما يَُعلُِّمنَا الس 

ْحَمِن ْبِن أَبِى اْلَمَوالِى. َوهَُو َشْيٌخ َمِدينِىٌّ ثِقَةٌ َحِديُث َجابٍِر َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب الَ نَ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى ْعِرفُهُ إاِلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد الرَّ

ْحَمنِ  ِة َوهَُو َعْبُد الرَّ ْحَمِن َغْيُر َواِحٍد ِمَن األَئِمَّ  .(14) َمَوالِى ْبُن َزْيِد ْبِن أَبِى الْ َرَوى َعْنهُ ُسْفيَاُن َحِديث ا َوقَْد َرَوى َعْن َعْبِد الرَّ

 ( عن قتيبة به .332/ 3( و النسائي في سننه الكبرى )2202: 322/ 2رواه البخاري في صحيحه ) 

 ،2120 ،2256 ،226، 623، 120 مسلم في صحيحه وهي ذوات األرقام:( حديثا انفرد بإخراجها اإلمام  14 و منها ) -4

2516  ،2232، 2240 ،2644 ،2222، 1256 ،1261، 1362، 1636 ،1200 ،3062، 3250 ،3326 ،3024 ،3462 ،

3536 ،3542 ،3521 ،3642. 

( بنفس إسناد اإلمام مسلم، والباقي 3642، 3462، 1636، 2222، 226، 623ومن بين هذه األحاديث األحاديُث ذواُت األرقام )

 انو مجهول الحال و خخر صدوق، و الحديث( ففي إسناده را2516الحديث رقم ) :رجال أسانيدها رجال الصحيحين أو أحدهما ما عدا

 .إن شيخ الترمذي فيه مستور الحال( حيث 1256الحديث رقم )ما راو صدوق، وففيه (3250)و  (2644رقم )

  :( أن لكل أهل بلد رؤيتهم )ومثاله حديث

ُد بْ  :623 قال اإلمام الترمذي: ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا إِْسَماِعيُل بُْن َجْعفٍَر َحدَّ ثَنَا َعلِى  ْبُن ُحْجٍر َحدَّ ُكَرْيٌب أَنَّ أُمَّ اْلفَْضِل  يُن أَبِى َحْرَملَةَ أَْخبََرنِ َحدَّ

اِم. قَالَ  اَم فَقََضْيُت َحا :بِْنَت اْلَحاِرِث بََعثَْتهُ إِلَى ُمَعاِويَةَ بِالشَّ َجتَهَا َواْستُِهلَّ َعلَىَّ ِهالَُل َرَمَضاَن َوأَنَا بِالشَّاِم فََرأَْينَا اْلِهالََل لَيْلَةَ فَقَِدْمُت الشَّ

ْهِر فََسأَلَنِ  يفِ  اْلُجُمَعِة ثُمَّ قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ   :َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة. فَقَالَ  :فَقُْلتُ  ؟َمتَى َرأَْيتُُم اْلِهالَلَ  :اْبُن َعبَّاٍس ثُمَّ َذَكَر اْلِهالََل فَقَالَ  يخِخِر الشَّ

ا  :َرخهُ النَّاُس َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاِويَةُ. قَالَ  :فَقُْلتُ  ؟أَأَْنَت َرأَْيتَهُ لَْيلَةَ اْلُجُمَعةِ  ْبِت فاَلَ نََزاُل نَُصوُم َحتَّى نُْكِمَل ثاَلَثِيَن يَْوم  لَِكْن َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ السَّ

ِ  ،الَ  :قَالَ  ؟أاَلَ تَْكتَفِى بُِرْؤيَِة ُمَعاِويَةَ َوِصيَاِمهِ  :. فَقُْلتُ أَْو نََراهُ   . -صلى هللا عليه وسلم-هََكَذا أََمَرنَا َرُسوُل هللاَّ

 .(15) الِْعْلِم أَنَّ لُِكلِّ أَْهِل بَلٍَد ُرْؤيَتَهُمْ  َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. َواْلَعَمُل َعلَى هََذا اْلَحِديِث ِعْنَد أَْهلِ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى

 .بن أيوب و قتيبة وعلي بن حجر به يحيى بن يحيى ويحيى ن( ع265/ 1و أخرجه مسلم في صحيحه )

 . (16)و شيخ الترمذي علي بن حجر السعدي ثقة روى عنه البخاري ومسلم أيضا 

، 2645، 2602،  2306، 212،2150، 603، 252، 361( حديثا جميع رواتها ثقات وهي ذوات األرقام:   31 و منها ) -5

1142 ،1316، 1363 ،1435 ،1436 ،1441  ،1522 ،1606 ،1612 ،1612 ،1252 ،1254 ،1663 ،1664 ،1221 ،

3026 ،3206، 3224، 3252 ،3264 ،3226، 3642 ، 3664  ،3226. 

ثَنَا اْبُن أَبِى َعِدىٍّ قَاَل أَْنبَأَنَا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن أَنَِس ْبِن َمالِ : 603 مذيالتر مثال: قال اإلمام اٍر َحدَّ ُد ْبُن بَشَّ ثَنَا ُمَحمَّ َكاَن النَّبِى   :ٍك قَالَ َحدَّ

ا َكاَن فِى اْلَعاِم اْلُمْقبِِل اْعتََكفَ  -صلى هللا عليه وسلم- ا فَلَمَّ  ِعْشِريَن. قَاَل أَبُو يَْعتَِكُف فِى اْلَعْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن فَلَْم يَْعتَِكْف َعام 

 .(12) ِن َمالِكٍ هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َحِديِث أَنَِس بْ  :ِعيَسى

 .(16) ورجال هذا اإلسناد كلهم ثقات رجال الكتب الستة غير أن حميد الطويل مدلس وقد عنعن.

( صدوق كثير الخطأ، صدوق له أوهام ، صدوق ربما أخطأ،( حديثا في أسانيدها راو أو أكثر في مرتبة ) صدوق36و منها ) -6

 ،( راويا61المذكورة )ويبلغ عدد الرواة الموصوفين بأحد األوصاف 
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، 2666، 2612، 2542، 2536، 2426، 2032، 620 ، 602، 416، 410واألحاديث التي وردوا فيها هي ذوات األرقام:   

1251 ،1261 ،1362 ،1453،1462 ،1225 ،1632 ،1220 ،1246 ،3016 ،3022 ،3240 ،3226 ،3226 ،3122 ،

3164 ،3523 ،3525 ،3225 ،3214 ،3236 ،3600 ،3656 ،3206 ،3236. 

جد لإلمام ن، ولم ه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من توسطاختلف فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل، فمنهم من وثق هؤالء الرواة و

 ال في هؤالء وال في رجال األسانيد المتقدمة. في الجرح كالما الترمذي

 على سبيل المثال: منهم ذكر نماذج نو نظرا لكثرة هؤالء الرواة ف

( في إسناده بشر بن معاذ العقدي أبو سهل البصري، قال أبو حاتم ومسلمة والنسائي: صالح . وذكره ابن حبان 410) الحديث رقم

 .(12)في الثقات . قال ابن حجر: صدوق

أبوحاتم و النسائي ون محمد بن عجالن المدني، وثقه سفيان بن عيينة و أحمد ويحيى بن معي( في إسناده 2666الحديث رقم ) 

 .(30)، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة هو من أهل الصدق :والعجلي وقال الساجي

 

 وتفصيلها كما يلي: او مقبول أو ضعيفر أسانيدها ديث فياحأ أربعةو منها  -2

 .(32) وهو ضعيف ( في إسناده سعيد بن بشير األزدي2563الحديث رقم )-الف

َمْشقِى  َحدَّثَنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َسِعيِد  قال الترمذي: ْحَمِن أَبُو اْلَولِيِد الدِّ ثَنَا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ ْبِن بَِشيٍر َعْن قَتَاَدةَ َعِن اْلَحَسِن َعْن َحدَّ

 ِ ْرُخ اْلِغْلَماُن الَِّذيَن لَْم «. اْقتُلُوا ُشيُوَخ اْلُمْشِرِكيَن َواْستَْحيُوا َشْرَخهُْم » قَاَل  -عليه وسلمصلى هللا -َسُمَرةَ ْبِن ُجْنَدٍب أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َوالشَّ

 .ة عن قتادة نحوهاورواه الحجاج بن أرط يُْنبِتُوا. قَاَل أَبُو ِعيَسى هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب.

( كالهما من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به. و الحجاج صدوق 3/54وداود في سننه )( وأب21/ 5رواه أحمد في مسنده )

 . (31)كثير الخطأ والتدليس 

 .(33)وهو ضعيف  ( في إسناده جابر بن نوح بن جابر الحماني1554الحديث رقم )-ب

ثَنَا َجابُِر ْبُن  قال: ُد ْبُن طَِريٍف اْلُكوفِى  َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ِ َحدَّ انِى  َعِن األَْعَمِش َعْن أَبِى َصالٍِح َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ -نُوٍح اْلِحمَّ

وَن فِى ُرْؤيَِة الشَّْمسِ »  -:صلى هللا عليه وسلم وَن فِى ُرْؤيَِة اْلقََمِر لَْيلَةَ اْلبَْدِر َوتَُضام  ْم َستََرْوَن َربَُّكْم َكَما فَإِنَّكُ »  :قَالُوا الَ. قَالَ «.  ؟تَُضام 

وَن فِى ُرْؤيَتِِه  هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي  :قَاَل أَبُو ِعيَسى«. تََرْوَن اْلقََمَر لَْيلَةَ اْلبَْدِر الَ تَُضام 

 .ه و سلمعن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا علي وغير واحد

 .بن عيسى الرملي( من طريق يحيى 2/63رواه ابن ماجه في سننه )

 

 .(34) وهو مقبول بي طالبأ علي بن عبد هللا بن علي بن الحسين بن إسناده ( وفي6354الحديث رقم )-ج

ثَنَا أَبُو  :الترمذي قال ثَنَا يَْحيَى ْبُن ُموَسى َوِزيَاُد ْبُن أَي وَب قَاالَ َحدَّ َعاِمٍر اْلَعقَِدى  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن باِلٍَل َعْن ُعَماَرةَ ْبِن َغِزيَّةَ َعْن َعْبِد َحدَّ

ِ ْبِن َعلِىِّ ْبِن ُحَسْيِن ْبِن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب َعْن أَبِيِه َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالِبٍ  ِ قَاَل َرسُ  :َعْن َعلِىِّ ْبِن أَبِى طَالٍِب قَالَ  هللاَّ -وُل هللاَّ

 هََذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. :قَاَل أَبُو ِعيَسى«. اْلبَِخيُل الَِّذى َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَىَّ »  :صلى هللا عليه وسلم

عن سليمان بن عبدهللا عن أبي  (16/ 2( و )122/ 2رواه النسائي في السنن الكبرى ) عبد هللا بن علي بن الحسينو من طريق 

( 16/ 2( عن عبد الملك بن عمير و أبي سعيد ، والنسائي في السنن الكبرى )156 -152/ 3عامر العقدي به ، وأحمد في مسنده )

مد ( من طريق عبدالعزيز بن مح232/ 3عن خالد بن مخلد القطواني، ثالثتهم عن سليمان بن بالل به،  والبيهقي في شعب اإليمان  )

 متابعا. عبد هللا بن علي بن حسينعن عمارة بن غزية به . ولم أجد ل
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  .(35)  وهو ضعيف ( في إسناده الحكم بن عبد الملك القرشي3201الحديث رقم )و-د

ثَنَا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد الَْملِِك َعْن  قال: ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن بِْشٍر َحدَّ ثَنَا أَبُو ُزْرَعةَ َحدَّ ِ  :قَتَاَدةَ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَالَ َحدَّ ا أُِمَر َرُسوُل هللاَّ صلى -لَمَّ

ِ  -هللا عليه وسلم ْضَواِن َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرُسوَل َرُسوِل هللاَّ ةَ قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-بِبَْيَعِة الرِّ فَبَايََع النَّاَس قَاَل فَقَاَل  :إِلَى أَْهِل َمكَّ

ِ َرسُ  ِ َوَحاَجِة َرُسولِِه »  -:صلى هللا عليه وسلم-وُل هللاَّ ِ «. إِنَّ ُعْثَماَن فِى َحاَجِة هللاَّ فََضَرَب بِإِْحَدى يََدْيِه َعلَى األُْخَرى فََكانَْت يَُد َرُسوِل هللاَّ

ا ِمْن أَْيِديِهْم ألَْنفُِسِهْم. قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم-  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب. هََذا :لُِعْثَماَن َخْير 

 يخرجه غير الترمذي. لمالحديث 

 الخاتمة:

، وبالرجوع من األحاديث والرواةمختلفة فئات  هناك أن بوضوح تبين امن خالل التفصيل المتقدم ألنواع األحاديث و مراتب رواته

 مصطلح )حسن صحيح غريب( نجد التعبيرات التالية:اإلمام الترمذي عند الحكم على األحاديث حينما يستعمل  إلى ما ورد عن

 حديث حسن غريب من حديث فالن. -2

 حديث حسن صحيح غريب ال نعرف كبير أحد عن فالن.-1

 حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث فالن.-3

 حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. -4

بإسناد خخر" على التعبيرين األولين؛ ألن هذين المصطلحين ال يمنعان كون وينطبق قول ابن دقيق العيد " حسن بإسناد وصحيح 

األحاديث جاءت من وجه خخر، أما مصطلح "  حسن صحيح غريب من هذا الوجه " أو مصطلح "حسن صحيح غريب ال نعرفه إال 

  من حديث فالن" ، فإنه ينطبق عليهما اختالف العلماء في حق الراوي هل هو ثقة أو صدوق.

 لتوصيات والمقترحاتا

أوصي قارئ جامع الترمذي أن ينتبه لمنهج اإلمام الترمذي في المصطلحات المركبة مثل: حسن صحيح، حسن صحيح غريب... 

 وغيرها.

 يرجي من الباحثين بيان منهج المحدثين في الحكم على الحديث والراوي إلزالة اإلشكال والتناقض.

 عد على الجزئيات بالنظر إلى منهج المؤلف في الحكم على الحديث.يرجى من القارئ والباحث تطبيق القوا

 بالدراسة المتعمقة للمصادر الحديثية. الباحثين االهتمام يرجى من

 ومعنويا. ودعمها مادياإنشاء مراكز متخصصة لخدمة السنة النبوية 

 الالزمة للباحثين في مجال خدمة السنة النبوية. إيجاد التسهيالتو نشر البحوث العلمية القيمة عن طريق وسائل النشر المختلفة

 

                                                           

 مصادر البحث:
 دار:  الناشر، عرت الدين نور الدكتور : قيق، حتالصالح بابن املعروف الدين تقي ،الرمحن عبد بن عثمانمقدمة ابن الصالح، تأليف:  (1)

 .98ص  .م1891 - هـ1041، بريوت ،املعاصر الفكر دار سوريا، ،الفكر
رقم  299/ 0 .بريوت، العريب الرتاث إحياء دار، وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق، الرتمذي عيسى بن حممدسنن الرتمذي، تأليف  (2)

 .1570احلديث 
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 ، كثري ابن دار:  الناشر، البغا ديب مصطفى. د:  حتقيق، اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن حممدصحيح البخاري ، تأليف  (9)
 .9970: 1942/ 9 .1895 – 1045  الثالثة الطبعة، بريوت ،اليمامة

، حلب ،الرشيد دار ،عوَّامة حممد ، حتقيقالعسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل تقريب التهذيب، تأليف أيب (0)
 1778، رقم: 192ص   .هـ1041 األوىل الطبعة سوريا،

 .0ص   .املعروف بابن دقيق العيد تقي الدين حممد بن علي احلافظاالقرتاح يف فن االصطالح، تأليف:   (7)
 املدينة ،السلفية املكتبة، عثمان حممد الرمحن عبد: وحتقيق دراسة،  العراقي احلسني بن الرحيم عبد الدين زين تأليفالتقييد واإليضاح ،   (1)

 .019/ 0. وانظر احلديث يف سنن الرتمذي 11ص  .م1818/هـ1998 األوىل، الطبعة، املنورة
 .117/ 9وانظر احلديث يف سنن الرتمذي  .11التقييد واإليضاح، ص   (5)
 الطبعة، لرياض، االرشد مكتبة ،سعيد الرحيم عبد مهام الدكتور قيق، حتاحلنبلي رجب بنشرح علل الرتمذي، تأليف عبدالرمحن بن أمحد  (9)

 .221/ 1 . م2441 ، هـ021، الثانية
 .98مقدمة ابن الصالح ص  (8)
 .0االقرتاح يف فن االصطالح،  ص   (14)
 ، هـ1410 األوىل طبعة، الالعسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل نزهة النظر شرح خنبة الفكر، تأليف أيب  (11)

 .94ص  التوعية اإلسالمية، القاهرة، مصر. مطبعة
 .0، ص ح يف فن االصطالح االقرتا  (12)
القرشي. شرح أمحد حممد شاكر، حتقيق: بديع  كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أيب فيلالباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث، تأ(19)

 .79ص   .1880 -ه1010، عام الطبع سيد اللحام، دار الفيحاءال
 .221 /1 ( شرح علل الرتمذي10)
 .79ص   ،الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث(17)
 .12/ 1التقييد واإليضاح  (11)
 ربيعالدكتور :  قيق، حت العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل النكت على كتاب ابن الصالح، تأليف: أيب  (15)

 .051/ 1 .السعودية املنورة، املدينة اإلسالمية، اجلامعة:  الناشرم،  1890، الطبعة األوىل  عمري هادي بنا
 .055/ 1النكت   (19)
 .058/ 1النكت   (18)
 .805/ 1النكت   (24)
 .94 -28ص  ،نزهة النظر (21)
 .221/ 1شرح علل الرتمذي  (22)
 .749رقم احلديث:  992/ 2سنن الرتمذي  (29)
 .094: 907/ 2سنن الرتمذي  ( 20)
 .189:  51/ 9سنن الرتمذي   (27)
 .0544، رقم: 988انظر: تقريب التهذيب ص  (21)
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 .949: 111/ 9سنن الرتمذي  (25)
 .1700، رقم الرتمجة: 191التهذيب ص  تقريب انظر:( 29)
 .542 : رقم 120التهذيب ص  تقريب، 041/ 1انظر : هتذيب التهذيب  (28)
 .1191، رقم: 081،  تقريب التهذيب ص 947 -949/ 8انظر: هتذيب التهذيب ( 94)
 .2251 :، رقم 290انظر: تقريب التهذيب ص  (91)
 .1118  :، رقم172انظر: تقريب التهذيب  (92)
 .951  :، رقم191انظر: تقريب التهذيب ص  (99)
 . 9090 : ،  رقم910التهذيب ص  تقريبانظر:  (90)
 .1071 :، رقم157انظر: تقريب التهذيب ص  (97)
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