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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله 

 .وصحبه 
ُم ال علم لنا إال ما علمتنا ، إنك أنت العليم احلكيم الله ُ َ. 

ًاللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بام علمتنا ، وزدنا علام  َ َّ ِّ. 
ًاللهم ال سهل إال ما جعلته سهال ، وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال ، ًَ 

ِّفيرس لنا أمورنا ، واختم لنا بالسعادة ، إنك عىل كل يشء قدير  َ ِّ. 
 : بعد أما

فقد ابتليت السنة النبوية من يوم صدورها عن النبي املصطفى الكريم 
ْصىل اهللا عليه وآله وسلم بأناس مشككني ، فقالوا لعبد اهللا بن عمرو ريض  َ ّ
َّاهللا تعاىل عنهام ـ حني رأوه يكتب كل يشء يسمعه من رسول اهللا صىل اهللا 

ـ   لكنهم رجعوا) سخط والرضا رسول اهللا برش يقول يف ال:  (  عليه وآله وسلم 
َحني سمعوا قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم لعبد اهللا ريض اهللا 

فيهـ  إال اكتب ، فوالذي نفيس بيده ما خرج منه ـ وأشار إىل >  :  تعاىل عنه 
 كام رواه أمحد وابن أيب شيبة وأبو داود والدارمي ، وصححه احلاكم ،.  <احلق 

  .)١(عبد الرب واخلطيب البغداديوأقره الذهبي ، وابن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسنن أيب )  ٥٠  -  ٤٩  :  ٩(ومصنف ابن أيب شيبة )  ١٩٢ ، ١٦٢  :  ٢(مسند أمحد )  ١( 
باب ما :  املقدمة :  وسنن الدارمي )  ٣٦٤٦(باب كتابة العلم ، رقم :  م كتاب العل:  داود 

وتقييد العلم )  ٥٢٨  :  ٣)  ( من طرق١٠٦  -  ١٠٤  :  ١(جاء يف كتابة العلم ، واملستدرك 
= املغني عن محل األسفار :  وانظر )  ٧١  :  ١(وجامع بيان العلم وفضله )  ٨٠ ، ٧٧  :  ١(
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ٌثم ظهر يف هناية القرن الثاين أناس ـ وهم خليط من الزنادقة واملعتزلة 
والباطنية والرافضة واخلوارج ، ويتمركز أغلبهم يف البرصة ـ أنكروا السنة 
النبوية بكاملها ، ومل يأخذوا إال بالقرآن ، كام ظهر إىل جوار هؤالء من أنكر 

ُحد ، وقد رد اإلمام نارص السنة حممد بن إدريس الشافعي حجية خرب الوا ُ
 .ًرمحه اهللا تعاىل عىل الفئتني ، وحفظ اهللا تعاىل لنا مجلة من مؤلفاته يف ذلك 

 ثم ظهر يف فرتات متأخرة أنواع من العداءـ  ففي زمن احلافظ السيوطي
ًرمحه اهللا تعاىل ـ ظهر زنديق آخر ، أنكر السنة كلها أيضا ، فر د عليه احلافظ َّ

 ).مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة : ( رمحه اهللا تعاىل يف رسالته النافعة 
ّأما يف زماننا فقد ظهرت حتديات كثرية متنوعة ـ بعضها إحياء للسابق ، 

 ...وبعضها خمرتع ـ
 ـ فقد ظهر من ينادي بتنقيص قدر النبي املصطفى الكريم صىل اهللا عليه

ُدسية عنه ، وأنه يمثل مركز امللة ال غري ، فكتبت يف وآله وسلم ، وسلب الق
 لكن فيام يتعلق بوجوب طاعته صىل اهللا عليه وآله .)١(ذلك عدة كتب

 ّحمبة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وطاعته بني(وسلم بعد وفاته فقد كتبت 
 ).شبهات حول السنة ودحضها ( ًوفصوال يف ) اإلنسان واجلامد 

 ُنادي بوجوب األخذ بالقرآن الكريم دون السنة ، وكتبتـ كام ظهر من ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٧ : ١(وفتح الباري ) ٣٦٨ : ٢= (
األمانة العظمى ونبيها صىل اهللا عليه وآله وسلم ، واخلصائص التي انفرد هبا :  مثل )  ١(

صىل اهللا عليه وآله وسلم عن مجيع األنبياء عليهم السالم ، وعظيم قدره صىل اهللا عليه 
ِّوآله وسلم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل ، وفضائل النبي الكريم صىل اهللا عليه وآله 

ِّن العظيم ، ومكانة النبي الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم بني األنبياء وسلم يف القرآ
 .عليهم السالم ، وغريها 
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 ).بدعة دعوى االعتامد عىل الكتاب دون السنة ( عليهم 
ّـ كام ظهر يف القارة اهلندية من أنكر السنة النبوية بكاملها ، ويسمون 

شبهات (  َأهل القرآن ، أو القرآنيني ـ وقد رددت عىل شبههم يف :  أنفسهم 
 .)حول السنة ودحضها 

السنة النبوية (  ّـ كام شككوا يف أن السنة النبوية وحي ، فكتبت عليهم 
 .)١(ًوخمترصه ، كام ذكرت فصوال يف بعض الكتب األخرى) وحي 

 ـ ومنهم من أنكر خرب الواحد ، ومنهم من أنكر احلديث القويل ، ويأخذ
ته خرب الواحد إفاد(  من احلديث الفعيل ما تواتر منها فقط ، وكتبت عليهم 

 ).وحجيته 
 ).مكانة الصحيحني ( ، وكتبت عليهم )٢(ـ ومنهم من طعن يف الصحيحني

فضائل (  ـ ومنهم من طعن يف الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم ، فكتبت 
 ).الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم 

ُـ ومنهم من طعن يف تدوين السنة ، وأهنا مل تكتب إال يف منتصف 
تدوين السنة من العهد النبوي إىل زمن (  م ُالقرن الثالث ، وكتبت عليه

 ).التابعني 
اإلمام (  ـ ومنهم من طعن يف اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل ، فكتبت 

 ).البخاري وصحيحه ، والرد عىل الطاعنني فيهام 
اإلسناد وأمهيته ، والرد (  ـ ومنهم من طعن يف اإلسناد ، فكتبت عليهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ككتاب نشأة علوم احلديث ، وكتاب الشفاعة ) ١(
 َفقد ذكرت العداء للسنة يف العصور املاضية ،) ٦٠ - ٢١(شبهات حول السنة :  انظر )  ٢(

 .ثم يف العرص احلارض 
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 .إلخ)...عىل املشككني فيه 
من أنكر احلديث الضعيف ، وجعله :   ومن آخر ما ظهر يف زماننا هذا ـ

ًكام رسموا طرقا للتصحيح والتضعيف مغايرة ملا عليه .  ًمساويا للموضوع 
 .ِّعلامء األمة وحمدثوها رمحهم اهللا تعاىل 

ِّوإذا كانت األقوال السابقة قد انقرضت ؛ لتكفل اهللا تعاىل بحفظ هذا 
لنا معرش البرش ، فإن ما ظهر وما سيظهر سيزول بإذن اهللا ِّالدين ، ومل يكله 

 تعاىل ، لذا لوال وجود أخبار تلك املقاالت يف الكتب ملا علمنا نحن املتأخرين
 .ًعنها شيئا 

ًولقد كنت أمنّي نفيس أن أكتب بحثا صغريا يف هذا املوضوع   خطورة(  ً
احلديث (  كتبت منذ زمن بعيد ، منذ )  مساواة احلديث الضعيف باملوضوع 

وذكرت )  املوضوع (  َو )  الضعيف ؛ أقسامه ، وروايته ، وحكم العمل به 
 بدعة التصحيح عىل(  َو )  املبسوط يف علوم احلديث (  الفارق بينهام ، ضمن 

وحكم رواية احلديث الضعيف )  مكانة الصحيحني (  ضمن )  الصحيحني 
كام ذكرت يف )  نة املنورة فضائل املدي(  والعمل به يف هناية املجلد الثالث من 

َغريها بعض ما يتعلق به ، ومع هذا فإين ال أدري سبب ترددي حتى 
 .الساعة 

 يطلب )١(ًوملا كانت األمور مرهونة بأوقاهتا ، وجاءين خطاب الندوة
ُمني االشرتاك فيها ، وفيه بيان سبب انعقادها  ُوقع يف نفيس الكتابة يف هذا :  َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب يف دولة اإلمارات وصلني اخلطاب)  ١(

احلديث (  خيربين بانعقاد الندوة عن )    #  ١٤٢٥ رمضان ٢٠(  العربية املتحدة ، بتاريخ 
 ). # ١٤٢٦ صفر اخلري ١٩ - ١٧( فيها بتاريخ ) النبوي وحتديات العرص 
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ًا ، ألين مل أعد أحب السفر ، ثم استخرت اهللا املوضوع ، لكن ترددت كثري
َّتعاىل ، واسترشت بعض أهل العلم فأحلوا عيل بالكتابة  َ ّ َ. 

ـ لقد نبتت نابتة يف هذا الزمان ـ مل يعرفوا من علم احلديث إال اسمه ، 
ُوال من حمتواه إال رسمه ، ومل يقرؤوا من كتبه إال وريقات ، ومل جيلسوا عىل 

جل علمهم ...  ًه ، ومل يسافروا ميال يف بلوغه ومجعه ،الركب يف حتصيل
 سامع من الناس ، معتمدين عىل مقوالت لبعض من ينتسب إىل أهل العلم ،
ٍفصاروا خيوضون يف علم هو أصعب علوم الرشيعة ، ويبحثون ـ خطأ ـ يف 

ّ فصاروا يصححون .)١(أدق األمور ؛ التي ال يفهمها إال اجلهابذة النقاد
ِّ ، ويلمزون ، وجيهلون ، ويطعنون ، وينفون ، ويثبتون ، حسب ِّويضعفون

اهلوى والرغبات ، كام فتحوا باب النقد عىل مرصاعيه ، غري مكرتثني وال 
عابئني ، إال بام متليه عليهم أهواؤهم ، بل صاروا يتهمون ويطعنون بعلامء 

ّاألمة وحفاظها ونقادها ، بل وصل األمر إىل االهتام يف الدين و  ...اخللق ،ّ
ًظهور طائفة ينكرون األخذ باحلديث الضعيف مطلقا ، :  ـ ومن ذلك 

 .بل جيعلونه كاملوضوع 
ِّلقد فوجئت ـ يف إحدى الليايل ـ قبل سنتني تقريبا بمتكلم يف اإلذاعة  ً ٰ
َّيتحدث عن الكذب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، فاستمعت 

ن الكذب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله ِوم:  إىل حديثه ، فإذا به يقول 
 ...ُوسلم رواية احلديث الضعيف ، مع السكوت عنه ، ومن غري بيان ضعفه ،

ًومن الكذب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أن يروي حديثا وهو 
ًومن روى حديثا...  غري متيقن أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قاله ، ٰ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لرد عىل منكرهيا مرشوعية صيام ست من شوال ، وا: ما كتبته يف : انظر ) ١(
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إلخ ...   فهو كاذب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ،ًموضوعا
 .كالمه ، وكل ذلك من غري تبيان 

َال أدري هل علم هذا املتكلم خطورة كالمه ، وتبعات لفظه ؟ أيدري 
ًأنه حكم عىل كل علامء األمة املتقدمني ـ فضال عن املتأخرين ـ بام قاله وهو  ِّ

ٰال روى أحاديث ضعيفة ، وهي موجودة ال يدري ؟ إذ ما من واحد منهم إ
ِّيف كتبهم ، ومل يبينوا ضعفها ، وحاشاهم رمحهم اهللا تعاىل من هذه التهمة 
اخلطرية ، وهم مصابيح هذه األمة ، ونور طريقها ، وهداة دياجريها ، لذا 

ِلو استوعب هذا املتكلم خطورة عبارته ما أظنه يقول ذلك ، ثم من :  أقول  َ
 َقول املشني ، وهل سبقه إىل ذلك أحد ؟ أم هو االجتهاد املبنيأين أخذ هذا ال

 .عىل جهالة 
لقد سمعنا عن بعض طلبة العلم من الشباب أهنم صاروا ينظرون إىل 
احلديث الضعيف نظرهتم إىل املوضوع ، وأن ذلك كله خطورة عىل األمة ، 

ه وآله وأنه ال جيوز نسبة احلديث الضعيف إىل رسول اهللا صلوات اهللا علي
ِّومل يفرقوا بني ما كان يف األحكام والعقائد ، وبني ما كان يف ...  وسلم ،

َوبني ما كان شديد ...  الفضائل والرقائق والرتغيب والرتهيب والزهد ،
 مغرتين ببعض الرسائل الصادرة عن بعض...  الضعف وبني ما كان خفيفه ،

ًهنم اكتشفوا شيئا ًمن ينتسب إىل أهل العلم ، فعلوا ذلك اجتهادا ، وكأ
 .ًجديدا ؛ اعتمدوه ، وصاروا ينقلونه ويتحدثون به 

وال يدرون أهنم قد خالفوا إمجاع األمة ، وعلامء احلديث واألصول 
أم مل ...  والفقه ، ورضبوا بسلف األمة رمحهم اهللا تعاىل عرض احلائط ،

 ٌيعلموا أن احلديث الضعيف خري من آراء الرجال ؟ 
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ُ ما هو الذي جيزم بصحة نسبته إىل رسول اهللا صىل ثم ال يدري هؤالء
اهللا عليه وآله وسلم من احلديث ؟ إنه املتواتر فقط ، ثم من اآلحاد ما تلقته 
 األمة بالقبول ، واحتفت به القرائن ، أما إذا خال عن القرائن ، ومل تتلقه األمة

 خرب(  ام بينته يف بالقبول فال جيزم به ، إنام هي غلبة الظن ، وإن صح احلديث ، ك
  .)١()الواحد ، إفادته وحجيته 

 ًلذا فانطالقا من الدفاع عن السنة النبوية الرشيفة ، وعدم تسلط اجلهال
ًوظهورهم عىل السطوح ، وتسوق بعض طلبة العلم من الشباب ، ورأفة 

َّهبم ، ورفع املسؤولية عن العنق ، واستجابة لرغبة من أرص عيل من األخوة  َّ ً َ: 
َت هذا البحث ، راجيا منه تعاىل قبوله ، وأن جيعل فيه اخلري والربكة كتب ً. 

َلكن سأبني يف ابتداء البحث ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ مكانة السنة النبوية 
َواحتياط الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم يف روايتها ـ لكن باختصار شديد ـ 

َثم أذكر بعد ذلك منشأ الضعف ، وأسبابه ، وتعريف  َ احلديث الضعيف ، َ
َوأقسامه ، ثم حكم روايته ، وسبب وجوده يف كتب احلديث ، والرواية عن  َ َ َ
ُالضعفاء ، وحكم العمل به ، ورد ما نسب إىل القايض أيب بكر ابن العريب  ّ
ًرمحه اهللا تعاىل من دعوى عدم العمل به مطلقا ، ثم الفارق بني احلديث  ٰ

 ، وسيكون ذلك بشكل خمترص الضعيف واملوضوع ، وخطورة مساواهتام
ًجدا ، إن شاء اهللا تعاىل  ّ. 

َأسأله تعاىل أن يرزقني الصدق يف القول ، واإلخالص يف العمل ، وأن  َ
ًجيعل هذا العمل ـ وغريه من كتبي ـ مقبولة عنده تعاىل ، وجيعل ثوايب منها 
َمرافقة نبيه الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم يف جنات عدن ، مع والدي ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًمكانة الصحيحني ، فقد توسعت يف بيان ما يفيده خرب الواحد أيضا : وانظر ) ١(
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َووالد والدي وأهيل وزوجي وأوالدي وأحفادي ومشاخيي وأخواين ومن  ِ
يلوذ يب ، وجيعل خري أعامرنا أواخرها ، وخري أعاملنا خوامتها ، وخري أيامنا 

 .يوم نلقاه ، إنه نعم املوىل ونعم النصري 
ّوصىل اهللا عىل سيدنا ونبينا وحبيبنا وموالنا حممد ، وعىل آله الطيبني 

حابته الكرام املبجلني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، الطاهرين وص
ًوسلم تسليام كثريا  ً ّ. 

 واحلمد هللا رب العاملني
 .املدينة املنورة ، سحر يوم االثنني 

 ). # ١٤٢٥ رمضان ، ٢٥( 

 وكتب

 إبراهيم أبو

ّمال إبراهيم خليل  َّالعزامي خاطر ُ

 املنورة املدينة نزيل
 
 

* * * * * 
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لقد اتفقت كلمة علامء األمة عىل أن السنة النبوية هي املصدر الثاين 

 وهي صنو القرآن الكريم ـ مع بيان .)١(للترشيع ، ألهنا وحي من اهللا تعاىل
 صىل اهللا عليه وآله الفارق بني الوحيني ـ وألن اهللا تعاىل أقام رسوله الكريم

ِّوسلم علام لدينه ، ففرض طاعته ، وحرم معصيته ، وجعله املبلغ عنه ما  ََّ ً َ
َأراد ، واملبني لرشعه بام يوحيه إليه ، فأقام تعاىل به احلجة عىل خلقه ، ومل  َ ِّ
َّيمتن اهللا تعاىل عىل خلقه إال بنعمتني من نعمه ؛ نعمة هدايتهم إىل اإليامن به 

                     {  :  يث قال تعاىل تعاىل ، ح

  وبنعمة بعثة هذا النبي الكريم صىل اهللا عليه.)٢(  }        
                   {:  وآله وسلم ، فقال اهللا تعاىل 

  لذا جعل األخذ بالسنة فرع اإليامن به صىل اهللا عليه وآله وسلم)٣(}...  
 :)٤(وطاعته ، وذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًدليال من القرآن الكريم عىل)  ٧٠(السنة النبوية وحي ، وخمترصه ، فقد ذكرت :  انظر )  ١(

عنوان من السنة النبوية ، وعىل أربعة أقسام من دالئل )  ١٠٠(التفصيل ، واقترصت عىل 
 .لنبوة ، باإلضافة إىل اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية ا
 ).١٧(سورة احلجرات ) ٢(
 ).١٦٤(سورة آل عمران ) ٣(
 انظر نشأة علوم احلديث ، وحمبة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وطاعته بني اإلنسان)  ٤(

َواجلامد ، وغريمها حيث بينت األدلة عىل مكانة السنة النبوية الرشيفة  ُ =  لذا ال أذكر هنا .ّ
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ب اإليامن به صىل اهللا عليه وآله وسلم عىل أنه ـ ألمره عز وجل بوجو
ِرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، والرسول من مرسله  ِ  فام أرسله تعاىل.  ُ

 . }       { إال ليطاع 
 ـ وجوب طاعته صىل اهللا عليه وآله وسلم ، وقد جاءت اآليات الكريمة

 :عىل رضبني 
 وهذا يعني اندراج طاعة)  اجلاللة (  عىل لفظ )  الرسول (  ـ  عطف لفظ ١

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم حتت طاعة اهللا تعاىل 
ـ عطف طاعة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عىل طاعة اهللا ٢
 . حيث جعل تعاىل له طاعة خاصة به  }    { تعاىل 

سلم فيام َوجوب طاعته صىل اهللا عليه وآله و:  وهذان الرضبان يعنيان 
ًسن سواء جاء مطابقا للفظ القرآن الكريم ، أو كان زائدا عىل ما يف كتاب  ً َّ
ًاهللا تعاىل ، سواء كانت مرتبطة به ـ كام لو جاءت مبينة أو مفصلة أو مقيدة  ِّ ِّ ًِّ ً ً

ًأو خمصصة ، ًآلي الكتاب ـ أو كانت السنة زائدة عام فيه ، مما مل يرد فيه ...  ِّ
 .هللا تعاىل أعلم وا. ٌذكر ملا حوته 

ًـ جعل طاعة رسول اهللا صلوات اهللا عليه وآله وسلم طاعة هللا تعاىل ، 
       {  :  ومبايعته صىل اهللا عليه وآله وسلم مبايعة هللا تعاىل 

 {  . 
ًـ وجوب اتباعه صىل اهللا عليه وآله وسلم ، وجعل اتباعه مكتنَفا بني  َ

ِلمتبع ، وغفران ذنوبه املحبتني ، وأهنا سبب حمبة اهللا تعاىل ل َّ  }     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدلة ، إنام أشري إىل رؤوس العناوين ، ومن أراد معرفة األدلة فلينظر يف الكتابني =  
 .املذكورين 
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        {. 
 .ـ وجوب النزول حلكمه صىل اهللا عليه وآله وسلم 

ـ جعل اإلتيان إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كاإلتيان إىل 
 .كتاب اهللا تعاىل 

 .ـ جعل االستجابة لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم حياة للمستجيب 
ِ تعاىل من لوازم اإليامن ؛ أن ال يذهب من كان معه صىل اهللا ـ جعل اهللا

عليه وآله وسلم حتى يستأذنه ، فام بال من أراد الذهاب العتناق عقيدة أو 
 ونحو ذلك ؟... فكر أو مذهب ،

ـ التحذير من خمالفته صىل اهللا عليه وآله وسلم ، وحتريم مشاققته صىل 
 .اهللا عليه وآله وسلم 
 ته صىل اهللا عليه وآله وسلم ، والتوعد الشديد ملن يرتكبهاـ حتريم معصي

 .باخللود يف النار 
ِّـ نفي صفة اإليامن عمن مل يسلم له صىل اهللا عليه وآله وسلم يف قضائه 

 ...وحكمه ،
ـ جعل اهللا تعاىل من عالمات النفاق ؛ اإلعراض عن حتكيمه صىل اهللا 

 .عليه وآله وسلم 
ّيل عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم من صفات ـ جعل اهللا عز وجل التو

 .الكافرين 
 .َـ جعله اهللا تعاىل أسوة حسنة ، وقدوة واجبة االتباع 

ًـ وأخريا ؛ جعل اهللا سبحانه وتعاىل سنة نبيه املصطفى الكريم صىل اهللا 
ًعليه وآله وسلم مبينة، ومفصلة ، وموضحة ، ومقيدة ، وخمصصة ، ً ً ًِّ ِّ ِّ ًِّ  ملجمل...  ِّ
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  .)١(وغري ذلك... ِّيات القرآنية وعامها ومطلقها ،اآل
 .ـ إضافة ملا جاء يف السنة النبوية من وجوب األخذ هبا 

وهكذا فعل الصحابة الكرام ريض اهللا تعاىل عنهم والتابعون هلم 
بإحسان رمحهم اهللا تعاىل ، واتفقت كلمة األمة بعد ذلك ـ عىل اختالف 

 نة النبوية وتطبيقها ، مع تبجيلها وتعظيمهامذاهبهمـ  عىل وجوب األخذ بالس
 .)٢(إلخ...وتوقريها ،

 :والسنة النبوية مع القرآن الكريم ثالثة أقسام 
 .ًأ ـ أن يأيت لفظ القرآن ، فتأيت السنة مطابقة للفظ القرآن الكريم 
ًب ـ أن يأيت حكم القرآن الكريم جممال أو عاما أو مطلقا ، ً ّ فتأيت ...  ً

ً مبينة أو مفصلة أو خمصصة أو مقيدة ،السنة النبوية ِّ ِّ ِّ ًِّ ً ً... 
 وهذان القسامن يندرجان حتت الرضب األول ، الذي ذكرته قبل قليل ،

 .وهو اندراج طاعته صىل اهللا عليه وآله وسلم حتت طاعة اهللا تعاىل 
ج ـ أن تأيت السنة زائدة عىل ما يف القرآن الكريم ، وهذا هو الرضب 

 .)٣(الثاين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمبة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وطاعته بني اإلنسان واجلامد ، وشوق :  انظر )  ١(
نة ودحضها ، اجلامدات واستجابتها له صىل اهللا عليه وآله وسلم ، وشبهات حول الس

فقد أطلت النفس يف بيان االستدالل لذلك من الكتاب والسنة .  ونشأة علوم احلديث 
 ...وفعل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم ،

ّمل خيالف يف ذلك إال فئة قليلة يف زماننا يف القارة اهلندية ، ممن يسمون أنفسهم بأهل )  ٢(
وهو جملد )   حول السنة ودحضها شبهات(  ُالقرآن ، وقد رددت عىل أخطر شبههم يف 

ُكبري ، وقد طلب مني بعض العلامء من القارة اهلندية ترمجته إىل لغتهم ، فأذنت هلم  ُ. 
 .واإلمام الشافعي وأثره يف احلديث وعلومه ) ٩٢ - ٩١(الرسالة لإلمام الشافعي : انظر ) ٣(
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 .وسعت يف بيان األدلة عىل هذه األقسام الثالثة يف عدد من كتبي وقد ت
 :ـ احتياط الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم يف حتمل احلديث 

لقد حرص الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم عىل سامع احلديث من 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مبارشة ، أو من غريه عنه صىل اهللا عليه 

  .)١( كانوا غائبني ، وقد ظهر هذا احلرص بمظاهر متعددةوآله وسلم إذا
ًومع هذا فقد احتاطوا ريض اهللا عنهم حيطة شديدة يف أخذه من غريه 
صلوات اهللا عليه وآله وسلم ؛ إذا قامت عندهم شبهة اخلطأ أو الوهم أو 
ًالنسيان أو نحو ذلك ، ومظاهر االحتياط كثرية جدا ، ذكرت نامذج متعددة  َّ ً

لكتاب املذكور ، أقترص عىل ذكر نموذجني يف ذلك مما كان يف حال يف ا
 :حياته صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 بن َسمعت هشام:  عنه قال تعاىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا فعن 
صىل اهللا عليه وآله وسلم ، يف حياة رسول اهللا ؛  الفرقان َحكيم يقرأ سورة

 اهللا ُقرئنيها رسولُمل ي؛ وف كثرية فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرأ عىل حر
 حتى ُتَّ أساوره يف الصالة ، فتصربُفكدتصىل اهللا عليه وآله وسلم ، 

؟   ك تقرأُمن أقرأك هذه السورة التي سمعت:  فقلت  ، فلببته بردائه ، مَّسل
، فإن  َكذبت  :  ُ فقلت.صىل اهللا عليه وآله وسلم نيها رسول اهللا أأقر:  قال 

 ، َعىل غري ما قرأت  قد أقرأنيهاهللا عليه وآله وسلم صىل ارسول اهللا 
إين :  فقلت صىل اهللا عليه وآله وسلم ،  به أقوده إىل رسول اهللا ُفانطلقت
صىل اهللا ف مل تقرئنيها ، فقال رو هذا يقرأ بسورة الفرقان عىل حُسمعت

ه ُ التي سمعتَفقرأ عليه القراءة<  اقرأ يا هشام  ، أرسله>  :  عليه وآله وسلم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .انظر نشأة علوم احلديث ) ١(
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 :ثم قال <    كذلك أنزلت  >:  صىل اهللا عليه وآله وسلم يقرأ ، فقال رسول اهللا 
صىل اهللا عليه  اهللا ُفقال رسول ،  التي أقرأنيهاَ القراءةُفقرأت<    اقرأ يا عمر  >

كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ، >  :  وآله وسلم 
  .)١(متفق عليه< فاقرؤوا ما تيرس منه 

 .أخطأت بلغة أهل احلجاز : َ كذبت ومعنى
كنت يف املسجد ، فدخل     :لعنه قاوعن أيب بن كعب ريض اهللا تعاىل 

ٰ سوى ًفقرأ قراءة ، ا عليه ، ثم دخل آخرُ أنكرهتًفقرأ قراءة ،  يصيلٌرجل
صىل اهللا ًدخلنا مجيعا عىل رسول اهللا ؛ فلام قضينا الصالة  ، قراءة صاحبه

ا عليه ، ودخل آخر فقرأ ُ أنكرهتًإن هذا قرأ قراءة:    فقلتعليه وآله وسلم ، 
 فقرآ ، صىل اهللا عليه وآله وسلمفأمرمها رسول اهللا .  ٰسوى قراءة صاحبه 

َ، فسقط يف نفيس من   امَ شأهنصىل اهللا عليه وآله وسلم  ُّن النبيَّفحس ِ ُ
آله صىل اهللا عليه وٰفلام رأى رسول اهللا  ، وال إذ كنت يف اجلاهلية ، التكذيب

وكأنام أنظر إىل  ، ًففضت عرقا ، رضب يف صدري ؛ قد غشيني  ماوسلم 
َّيا أيب ، أرسل إيل  >  :ًقا ، فقال يل َرَاهللا عز وجل ف ُ  ،  عىل حرفَ أن اقرأ القرآنُ

َ ، فرد إيل الثانية ن عىل أمتيِّوَأن ه  :ليه إ  ُفرددت َّ َ اقرأه عىل حرفني ، :  ّ
ِّأن هون عىل أمتي:  ُفرددت إليه  َ ، فرد إيل الثالثة َ َّ اقرأه عىل سبعة أحرف ، :  َّ

ُفلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها ، فقلت  ٌِّ ُ ٍ اللهم اغفر ألمتي ، اللهم :  َّ
ُاغفر ألمتي ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إيل اخللق كلهم حتى إبراهيم  َّ َ ُ َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف ، ويف :  قرآن كتاب فضائل ال  :   صحيح البخاري)١(

باب بيان أن القرآن عىل سبعة :  ين سافرامل  كتاب صالة:   وصحيح مسلم .غريمها 
 )٢٧١ - ٢٧٠(أحرف ، رقم 
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 .)١(رواه مسلم. <صىل اهللا عليه وسلم 
ة ، وكلها تدل عىل عدم أخذهم بام والنصوص يف هذا الباب كثري

ُوقد ذكرت .  ّشكوا فيه ، وإن كانوا ال يتهمون إخواهنم ، ولكنه االحتياط 
 .نامذج منه يف نشأة علوم احلديث 

ًوهذا مل يكن خاصا بزمان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، بل  ّ
كلام ابتعدوا ازداد احتياطهم بعد وفاته صىل اهللا عليه وآله وسلم بأكثر ـ و

عن زمانه صىل اهللا عليه وآله وسلم ازداد احتياطهم أكثر ـ وقد بدأ هذا 
  بفعل الصديق األكرب ، والفاروق األشهب ، وعثامن األنور ، وعيلطاالحتيا
ُريض اهللا عنهم ، ومل يقف عند الكبار منهم ، بل قام به صغار ...  املكرم ،

َالصحبة أو اهلجرة ؛ كابن عمر الصحابة ـ وليس فيهم صغري ـ أو متأخرو  ُ
 .)٢(وغريهم كثري ، ريض اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم وقد فعل... وابن عباس ،

ومظاهر احتياطهم ريض اهللا عنهم بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
ًوسلم كثرية جدا ـ ذكرت كثريا منها يف  ًُ ِّتبني شدة )  نشأة علوم احلديث (  ّ ُ

ّم يف سامعهم وأخذهم ، ممن يشكون أو يرتابون احتياطهم ريض اهللا عنه
يف سامعه ، أو صحة اللفظ ، أو ضبط الراوي ملا يروي ، ونحو ذلك ، 

 .أقترص عىل ذكر بعضها 
ْفعن قبيصة بن ذؤيب قال  َ ُ ُجاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق ريض :  َ َّ

اب اهللا يشء ، ِما لك يف كت:  َ مرياثها ، فقال هلا أبو بكر هاهللا تعاىل عنه لتسأل
ًوما أعلم لك يف سنة نبي اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم شيئا ، فارجعي حتى  ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٣(يف الكتاب والباب السابقني ، رقم :  صحيح مسلم )١(
 .ًنشأة علوم احلديث ، فقد ذكرت نصوصا كثرية يف ذلك : انظر ) ٢(
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ُأسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال له املغرية بن شعبة  َ ُحرضت رسول اهللا :  َ
 ُهل معك غريك ؟:  فقال أبو بكر .  صىل اهللا عليه وآله وسلم أعطاها السدس 

َفقام حممد بن مسلمة األنصار ْ  .ُّي فقال مثل ما قال املغرية ، فأنفذه هلا أبو بكر ََ
رواه مالك وأصحاب السنن وأمحد وابن اجلارود ، وصححه الرتمذي 

 .)١(وابن حبان واحلاكم ، يف آخرين
ُكنا يف جملس عند أيب :  وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه قال  ٍ
ًابن كعب ، فأتى أبو موسى األشعري مغضبا حتى وق  أنشدكم اهللا: ف ، فقال ُّ

َهل سمع أحد منكم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول   ُاالستئذان>  :  ٌ
ِثالث ، فإن أذن لك ، وإال فارجع  ُ ٌّقال أيب <  ٌ ُاستأذنت :  وما ذاك ؟ قال :  ُ

ُعىل عمر بن اخلطاب أمس ثالث مرات ، فلم يؤذن يل ، فرجعت ، ثم  ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ١٠(ومصنف عبد الرزاق )  ٤(باب مرياث اجلدة ، رقم :  كتاب الفرائض :  املوطأ )  ١(
  :١١(ومصنف ابن أيب شيبة ) ٨٠ رقم ٣١ : ٣ : ١(وسنن سعيد بن منصور ) ٢٧٥ -  ٢٧٤
وسنن )  ٢٨٩٤(باب يف اجلدة ، رقم :  كتاب الفرائض :  وسنن أيب داود )  ٣٢١  -  ٣٢٠

 والسنن)  ٢١٠١ ، ٢١٠٠(اء يف مرياث اجلدة ، رقم باب ما ج:  كتاب الفرائض :  الرتمذي 
 وباب ذكر اسم هذا...  باب ذكر اجلدات واألجداد ،:  كتاب الفرائض :  الكربى للنسائي 

وحتفة األرشاف )   من طرق٧٥  -  ٧٣  :  ٤(الرجل الذي أدخل بني الزهري وبني قبيصة 
) ٢٧٢٤(قم باب مرياث اجلدة ، ر:  كتاب الفرائض :  وسنن ابن ماجه )  ٣٦١  :  ٨(

وسنن )  ٣٢١  -  ٣٢٠(واملنتقى البن اجلارود )  ٢٢٦  -  ٢٢٥ ، ٢٢٥  :  ٤(ومسند أمحد 
  : ٢٠)  ( من طرق٢٣٠  -  ٢٢٨  :  ١٩(واملعجم الكبري )  ٢٦٠  -  ٢٥٩  :  ٢(الدارمي 

 )١١٢  -  ١١١  :  ١(ومسند أيب يعىل )  ٢٢٢  -  ٢٢٠  :  ٣(ومسند الشاميني )  ٤٣٩  -  ٤٣٧
 )٣٠٠(وموارد الظمآن ) ٣٩١ - ٣٩٠ : ١٣(ان وصحيح ابن حب) ٣٣٨ : ٤(واملستدرك 

وانظر التلخيص )  ٢٣٤  :  ٦(والسنن الكربى للبيهقي )  ٣٤٦  -  ٣٤٥  :  ٨(ورشح السنة 
 ).٨٢ : ٣(احلبري 
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ُجئته اليوم فدخلت عليه ، َ ً فأخربته أين جئت أمس فسلمت ثالثا ، ثم ُ ُ َُّ ِ
ُقد سمعناك ونحن عىل شغل ، فلو ما استأذنت حتى يؤذن:  ُانرصفت ، قال  َ 

. ُاستأذنت كام سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم :  لك ؟ قال 
َّفواهللا ألوجعن ظهرك وبطنك ، أو لتأتني بمن يشهد لك عىل هذا : قال  َ ُ. 

ّفقال أيب  ًفواهللا ال يقوم معك إال أحدثنا سنّا :  بن كعب ُ  قم يا أبا سعيد ،.  ُ
قد سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله :  ُفقمت حتى أتيت عمر ، فقلت 

 .)١(متفق عليه ، واللفظ ملسلم. وسلم يقول هذا 
 .وقد رواه مالك وعدد من أصحاب السنن ، وله ألفاظ عدة 

ّمك ، ولكني خشيت أن يتقول الناس أما إين مل أهت:  ويف بعضها قال 
 .عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

ُأما إين مل أهتمك ، ولكني أردت أال يتجرأ الناس عىل :  ويف أخرى  ّ ّ
 .احلديث عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 .سبحان اهللا ، إنام أتثبت : قال : ويف الصحيحني 
راد هو التثبت ، وليس اهتام أيب موسى وهبذه الزيادات يتضح أن امل

 . ريض اهللا تعاىل عنه ، الذي له مكانة مرموقة عنده ، واهللا تعاىل أعلم 
كنت إذا سمعت من :  وعن عيل بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنه قال 

 ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم شيئا نفعني اهللا منه ما شاء ، وإذا حدثني
َ وحدثني أبو بكر ريض اهللا تعاىل عنه ، وصدق أبو بكر ، غريه استحلفته ، َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ًباب التسليم واالستئذان ثالثا ، ويف غريمها :  كتاب االستئذان :  صحيح البخاري )  ١(

ويف بعضها شهد )  ٣٧  -  ٣٣(م باب االستئذان ، رق:  كتاب اآلداب :  وصحيح مسلم 
 .ًأيب بن كعب ريض اهللا تعاىل عنه أيضا 
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ما من رجل >  :  سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول :  قال 
ًيذنب ذنبا ؛ فيتوضأ ، فيحسن الوضوء ، ويصيل ركعتني ، فيستغفر اهللا عز 

           {  ثم قرأ هذه اآلية <  ُوجل ؛ إال غفر له 
رواه أمحد وابن أيب شيبة والطياليس واحلميدي   .  إىل آخر اآلية}  ...

 واألربعة والبزار وأبو يعىل وغريهم ، وحسنه الرتمذي وابن عدي والبغوي
أرجو أن يكون :  واحلافظ ابن حجر ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن عدي 

  .)١(ًصحيحا
ُّجاء بشري العدوي إىل ابن عباس ، :  وعن جماهد رمحه اهللا تعاىل قال  ُ

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، قال :  ِّعل حيدث ويقول فج
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومسند)  ٣٨٨  –  ٣٨٧  :  ٢(ومصنف ابن أيب شيبة )  ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٢  :  ١(مسند أمحد )  ١(

 -  ٤٢(ومسند أيب بكر للمروزي )  ٥  -  ٤ ، ٢  :  ١(ومسند احلميدي )  ٣  -  ٢ ، ٢(الطياليس 
) ١٥٢١(باب يف االستغفار ، رقم :  ة كتاب الصال:  وسنن أيب داود )   من طرق٤٤

: باب ما جاء يف الصالة عند التوبة ، وكتاب التفسري :  كتاب الصالة :  وسنن الرتمذي 
 ، ١٠٩  :  ٦(والسنن الكربى للنسائي )  ٣٠٠٦ ، ٤٠٦(ومن سورة آل عمران ، رقم 

وسنن ابن )   من طرق٣١٧  -  ٣١٥(وعمل اليوم والليلة له )  ٣١٥ من طرق ، ١١٠
وعمل اليوم )  ١٣٩٥(باب ما جاء أن الصالة كفارة ، رقم :  كتاب إقامة الصالة :  ماجه 

ومسند )   من طرق٦٤  -  ٦١  :  ١(والبحر الزخار )  ٢١٩  -  ٢١٨(والليلة البن السني 
) ١٥٢  -  ١٥١  :  ٤(ورشح السنة )   من طرق٢٦  -  ٢٣ ، ١١  -  ٩  :  ١(أيب يعىل 

حلديث طريقه حسن ، وأرجو أن هذا ا:  وقال )  ٤٢١  –  ٤٢٠  :  ١(والكامل البن عدي 
  : ١١(ّوجود إسناده هنا ، وفتح الباري )  ٢٦٨  :  ١(ًيكون صحيحا ، وهتذيب التهذيب 

 .وحسنه هنا ) ٩٨



 

- ٢٣ -

 

 .وال ينظر إليه 
يا ابن عباس ، ما يل ال أراك تسمع حلديثي ؟ أحدثك عن :  فقال 

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وال تسمع ؟
ًإنا كنا مرة إذا سمعنا رجال يقول :   عباس ُفقال ابن قال رسول اهللا :  ً

ُصىل اهللا عليه وآله وسلم ، ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلام 
َركب الناس الصعب والذلول ؛ مل نأخذ من الناس إال ما نعرف  َّ َ رواه .  ُ

 . وله روايتان أخريان . )١(اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه
يعني هذا أن الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم مل يأخذوا بحديث وال 

 : اآلحاد ، وذلك 
َـ ألن وجود راويني ال خيرج احلديث عن كونه حديث آحاد  ُ . 

ـ كام قد وردت نصوص كثرية أخذ الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم فيها 
ام ِبخرب الواحد ، ومن هؤالء املذكورين أنفسهم ريض اهللا تعاىل عنهم ، ك

ولكنهم يطلبون التأكيد عند )  خرب الواحد ، إفادته وحجيته (  أوضحته يف 
 .التشكك أو خشية الوهم أو النسيان ونحو ذلك ، واهللا تعاىل أعلم 

درجة السنة يف زمن النبي الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم وزمن 
 :صحابته ريض اهللا عنهم 

بي املصطفى الكريم صىل ومع هذا فالسنة النبوية الرشيفة يف زمن الن
اهللا عليه وآله وسلم وزمن أصحابه الكرام ريض اهللا تعاىل عنهم كانت كلها 

 :صحيحة ، وذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٩٠(حجية احلديث املرسل عند اإلمام الشافعي : وانظر ). ١٤ : ١(صحيح مسلم ) ١(
 .للروايتني األخريني ) ٩١
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ـ إما ألهنم سمعوها من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم مبارشة ، 
ًوهذا كثري جدا  ّ. 

 ٍّـ وإما أن يكونوا قد أخذوها عن صحايب ، أخذها بدوره عن رسول اهللا
 اهللا عليه وآله وسلم ، والصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم كلهم عدول ، صىل

 . ً وهذا كثري أيضا .)١(ثقات أثبات
َاللهم إال إذا حصلت عوارض برشية ؛ من خطأ ، أو وهم ، أو نسيان ، 

ُوهذا ما حيمل عليه استدراك بعضهم عىل بعض ، واهللا تعاىل أعلم  ُ. 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد ذكرت )   وما بعد٤٦١(اهللا تعاىل عنهم فضائل الصحابة الكرام ريض :  انظر )  ١(

ّفيه عدالة الصحابة الكرام ريض اهللا تعاىل عنهم ، ودللت عىل ذلك من الكتاب والسنة 
 ...واإلمجاع ،
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)١( 

 
إن لنشأة الضعف يف احلديث عوامل متعددة ، ذكرهتا يف احلديث 

 :َ يمكن أن أمجل بعضها يف هذا البحث .)٢(الضعيف
وكان الناس ينقلون )  السند (   ـ مل يكن قبل اإلسالم يشء يسمى ١

ًأخبارهم وأخبار أجدادهم وأقارهبم إرساال ، بل حتى عند أهل الكتاب ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًضد القوي ، والضعف إما أن يكون حسيا أو معنويا ، :  تعريف الضعيف لغة )  ١( ًّ ّ ِّ
 .واملراد به هنا هو الثاين 

 : اك تعريفان هن: ًوتعريفه اصطالحا 
قال العالمة ابن الصالح ـ ومن دار يف فلكه كالنووي وابن كثري وغريمها :  األول 

كل حديث مل جيتمع فيه صفات احلديث الصحيح ، وال صفات :  رمحهم اهللا تعاىل ـ 
وعىل هذا التعريف مؤاخذات ، إذ كل حديث مل حيو .  #ا.احلديث احلسن ؛ فهو ضعيف
 . الصحيح أبعد صفات احلسن فهو عن صفات

 .وغريهم رمحهم اهللا تعاىل ...  هو للحافظ العراقي والسيوطي والسخاوي ،:  الثاين 
 .وهو ما مل جتتمع فيه صفات احلديث احلسن 

 :قال احلافظ العراقي رمحه اهللا تعاىل يف ألفيته 
 مــرتبة احلــسن ، وإن بــسط بغــي

 

 أمــا الــضعيف فهــو مــا مل يــبلغ 
 :ه اهللا تعاىل يف ألفيته وقال احلافظ السيوطي رمح 

 وهـــو عـــىل مـــراتب قـــد جعـــال
 

 وهو الذي عن صفة احلسن خال 
 

وقد طبعت بعض حلقاته منذ عام )  املبسوط يف علوم احلديث (  وهو ضمن سلسلة )  ٢( 
ومل يتم طبع الباقي ، ألن دار النرش قد قسمت الكتاب إىل حلقات ، ثم )    #  ١٤٠٤(  

 .ًكامال أقفلت ، وأسأله تعاىل إخراجه 
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ِيوجد عندهم نص واحد يصلون به إىل أنبيائهم عليهم السالمال  َ)١(.  
واستمر هذا األمر يف زمن النبي املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وآله 
ٍوسلم ـ اللهم إال إذا شك أحدهم أو خالف ما كان عنده من علم سمعه  ُ

 . من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 بعد وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله لكن الصحابة ريض اهللا عنهم ـ

 ِّوسلمـ  بدؤوا ينقرون يف الرواية ، واحتاطوا حيطة شديدة ، وصاروا يتثبتون
 ِّيف السامع واألخذ ؛ خشية التقول عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ،

 .إلخ...أو اخلطأ عليه ،
ُأبو بكر الصديق ثم عمر بن ا:  وأول من فعل ذلك  ِّ خلطاب ، ثم تالهم ِّ

 ).نشأة علوم احلديث ( غريهم ريض اهللا تعاىل عنهم ، كام بينت ذلك يف 
 مرياثها ، هَّوسبق ذكر جميء اجلدة إىل أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنه تسأل

ُفلام أخربه املغرية بن شعبة ، أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أعطاها 
ُّحتى شهد حممد بن مسلمة األنصاري ريضالسدس ، مل يقبل منه أبو بكر ،  َ ْ ََ 

 .)٢(اهللا تعاىل عنهم
كام مر ذكر استئذان أيب موسى عىل عمر ريض اهللا تعاىل عنهام ، ووافقه 
 ثًمشغوال ، فانرصف فلام أخربه أبو موسى ريض اهللا تعاىل عنه بحدي
 ـ بل ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف االستئذان ثالثا ، مل يقبل منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خال نص واحد يف الطالق ، وهو مسلسل بالكذابني ، كام قال ابن حزم رمحه اهللا )  ١(

مقدمة ثالثيات اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل ، واإلسناد وأمهيته ، فقد :  تعاىل ، وانظر 
 .أطلت النفس يف ذلك 

 ).٢٥٤ - ٢٥٣(انظر نشأة علوم احلديث ) ٢(
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  .)١(ّهدده ـ حتى شهد له أبو سعيد اخلدري ريض اهللا عنه
والنصوص يف هذا الباب كثرية ، ذكرت مجلة صاحلة منها يف الكتاب 

 ).خرب الواحد ، إفادته وحجيته ( املذكور ، ويف 
استمر بعض الناس ـ من الصحابة :  ومع هذا التشديد عىل ذكر السند 

َـ يروون حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه والتابعني ريض اهللا تعاىل عنهم 
ًوآله وسلم إرساال ، مع وجود من يطالب بالسند ، فنشأ احلديث املرسل ، 
 وهذا ما جتده بكثرة يف روايات السرية النبوية ، إضافة لوجود عوامل أخرى ،

 ).حجية احلديث املرسل عند اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل ( ذكرهتا يف 
ـ العوارض٢   البرشية ، من خطأ ، أو نسيان ، أو وهم ، أو ضعف ذاكرة ، 

ونحو ذلك ، سواء يف فرتة من حياة ...  أو اختالط ، أو عدم قوة حفظ ،
 . املرء ، أو يف عامة حياته 

فهذه العوارض سبب يف اخلطأ والتغيري والتبديل واخللط والنسيان 
ديث لغري قائله ، أو وتبديل سند بآخر ، أو إدخال متن يف آخر ، أو نسبة ح

 ... لفظ يف غري مظانه ،
 ومثل هذا من أكرب دواعي الضعف يف احلديث ، خاصة وعلامء احلديثـ 
 ابتداء من الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم ومن بعدـ  احتاطوا بشأن احلديث

 .ِالرشيف ، ألنه دين 
ِّ ـ سالمة الصدر ، وحصول الثقة بمن حيدث ، مع وجود اجلهل ، ٣

ِّن يصدق كل ما يسمع ، من غري متحيص ، وال تردد ، وأكثر ما يوجد بأ
ًذلك يف الزهاد والعباد ، ألهنم ال يعتقدون أن مسلام يكذب عىل رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ث نشأة علوم احلدي: انظر ) ١(
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صىل اهللا عليه وآله وسلم ، وال يتصورون ذلك ، ألهنم ال يعتقدونه ، لذا 
 .نشأ ضعف وخلط ورواية مكذوب عن طريق هؤالء 

ٍمل نر الصاحلني يف يشء :  يد القطان رمحه اهللا تعاىل قال حييى بن سع
 .)١(رواه مسلم يف مقدمة صحيحه. َأكذب منهم يف احلديث 

ُما رأيت الكذب يف أحد أكثر منه فيمن ينسب إىل اخلري :  )٢(ويف رواية
 . والزهد 

يريد ـ واهللا تعاىل أعلم ـ بذلك :  )٣(قال احلافظ العراقي رمحه اهللا تعاىل
 ... للصالح بغري علم يعرفون به بني ما جيوز هلم ، ويمتنع عليهم ،املنسوبني

 أو أراد أن الصاحلني عندهم حسن ظن ، وسالمة صدر ، فيحملون ما سمعوه
 ... عىل الصدق ، وال هيتدون لتمييز اخلطأ من الصواب ،

 ـ االسرتواح يف عدم ذكر السند ، خاصة عند املذاكرة ، وعند عدم ٤
 .ر عليه ِّوجود من ينق

َّ ـ أن يكون املحدث قد نيس من حدثه ، مع أن الذي حدثه قد يكون ٥ َّ ِّ
ًثقة عنده ، وقد يكون أكثر من واحد ، فرتكه ، ألنه مل يستذكره ، فخيش أن 
ًيغلط باسمه ، أو يكون قد تركه تكاسال ، أو عند املذاكرة ، أو اسرتواحا ،  ً

الطلبة ، وقد يكون قد تركه وقد يكون قد تركه لصغر سنه ، أو المتحان 
ًعمدا ـ يف التدليس ـ ونحو ذلك ، كام نص عليه اإلمام الشافعي رمحه اهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧ : ١(صحيح مسلم ) ١(
 ت السيد)  ٢٣٠  :  ١(ومقدمة الكامل البن عدي )  ١٤  :  ١(الضعفاء الكبري للعقييل )  ٢(

 ).٤١ : ١(السامرائي ، واملوضوعات 
 ).٢٦٧ : ١(رشح ألفية احلديث ) ٣(
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 .تعاىل يف كتابه الرسالة 
ّ ـ وجود مجاعة من العباد سمعوا احلديث يف حال شباهبم من أجل ٦ ُ

 تصحيح عبادهتم ، وليس بقصد الرواية ، والتصدي هلا ، ثم انشغلوا بالعبادة ،
ُ حيكموا الرواية ، فإذا روى أحدهم حديثا ـ وهو مل يتقنه ـ وقع الغلط يف ومل ً ُ ِ ُ

ٍّروايتهم ، ويف أحاديثهم ، ألهنم مل حيكموها ومل يتقنوها ، ألن لكل فن  ُ
 .فرسانه ورجاله 

يف :  ويف لفظ [  أدركت هبذا البلد :  )١(قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل
ّوعبادة حيدثون ، ما سمعت من واحد ًمشيخة هلم فضل ]  مسجدنا هذا 

َومل يا أبا عبد اهللا ؟ قال :  قيل له .  ًمنهم حديثا قط  مل يكونوا يعرفون ما :  ِ
 .ّحيدثون 

ُأدركت باملدينة مائة كلهم مأمون ، ال :  )٢(وقال أبو الزناد رمحه اهللا تعاىل
 . ليس هم من أهله : ُيؤخذ عنهم العلم ، كان يقال 

إنا لنطعن عىل أقوام لعلهم قد :  )٣( رمحه اهللا تعاىلوقال حييى بن معني
ّحطوا رحاهلم يف اجلنة من أكثر من مائتي سنة  َ. 

َ ـ وجود فئات من الناس يف مناطق نائية ، ومل يكرموا باملثول بني يدي ٧ ُ
العلامء احلفاظ ، وال التمييز بني الروايات ، فسمعوا احلديث ، لكن ليس 

 .يز بني الرواة ، فوقع اخلطأ يف مروياهتم عندهم القدرة عىل التمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٦٧ ، ٦٦ : ١(والتمهيد ) ١٠٥ ـ ١٠٣ : ١(الكامل : انظر ) ١(
 ).١٠٣ : ١(والكامل ) ١٥ : ١(مقدمة صحيح مسلم ) ٢(
وانظر تتمة اخلرب )  ٩٥  :  ١١(وسري أعالم النبالء )  ٥٦٤  :  ٣١(هتذيب الكامل )  ٣(

 .فيهام 
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 ـ حصول الفتنة التي مرجت النفوس ، وأسالت الدماء ، وانتهت ٨
بمقتل اخلليفة الراشد الصابر عثامن ريض اهللا تعاىل عنه ، فانترشت البدعة ، 

 .وارشأبت األعناق ، وحصل اخللط بني الروايات 
ونوا يسألون عن اإلسناد ، مل يك:  قال حممد بن سريين رمحه اهللا تعاىل 

ُسموا لنا رجالكم ، فينظر إىل أهل السنة ؛ فيؤخذ :  فلام وقعت الفتنة ، قالوا  َ ّ
ُحديثهم ، وينظر إىل أهل البدعة فال يؤخذ حديثهم  رواه مسلم يف مقدمة .  ُ

  .)١(صحيحه
ممن يستجيزون ...   ـ ظهور الفرق واملذاهب والعقائد واملبتدعة ،٩

ًاهبهم ، وألتباعهم ، فكان هؤالء من أشد الناس خطرا ، الكذب نرصة ملذ
ًكام كان باملقابل عدم ـ أو التوقف يف ـ قبول رواياهتم ، حيطة وحذرا من أن  ً

  .)٢(إلخ...يكون فيها ما يؤيد البدعة أو املذهب ، أو خشية التقول ،
 ـ ظهور الكذب ، وكان ظهوره يف آخر عهد الصحابة الكرام ريض ١٠
ُ وقد مر قول عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام لبشري .)٣(هماهللا عن ُ

العدوي ، وأشري إىل رواية ثانية ذكرها اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف 
 .ًمقدمة صحيحه أيضا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهو موجود عند غريه بكثرة ) ١٥ : ١(صحيح مسلم ) ١(
الرواة (انظر ما كتبه ولدي احلبيب السيد حممد أبو بكر يف رسالته للامجستري )  ٢(

 حيث)  إلمام البخاري بالرواية عنهم وأحاديثهم يف الصحيحاملتهمون بنوع بدعة وانفرد ا
ّبني نشوء البدعة ، وحكم رواية املبتدع ، وإخراج علامء احلديث لرواياهتم ، مع بيان 

 .وقد منحت بدرجة االمتياز . الرشوط التي جيب توفرها 
نظر ما وا)  املبسوط يف علوم احلديث (  ضمن سلسلة )  املوضوع (  انظر ما كتبته يف )  ٣(

وهو مطبوع يف )  الوضع يف احلديث (  كتبه األخ الفاضل الدكتور عمر حسن فالتة يف 
 .ثالث جملدات 
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ْبشري بن كعب ـ :  جاء هذا ـ يعني :   رمحه اهللا تعاىل قال سفعن طاوو َ ُ
ُفجعل حيدثه ، فقال له ابن عباس  حلديث كذا وكذا ، فعاد له ، ثم عد :  ِّ

َما أدري ، أعرفت حديثي :  عد حلديث كذا وكذا ، فقال له :  َّحدثه ، فقال 
َكله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ َ ََّ َّ 

ِّإنا كنا نحدث عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله :  ُفقال له ابن عباس 
َّب الناس الصعب والذلول ؛ تركنا ُوسلم إذ مل يكن يكذب عليه ، فلام رك َ ُ

 .َاحلديث عنه 
ُإنام كنا نحفظ احلديث ، واحلديث حيفظ عن رسول اهللا :  ويف رواية  ُ َ

َّصىل اهللا عليه وآله وسلم ، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات  ُ .
 .)١(روامها اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه

هود والنصارى يف بالد  ـ القضاء عىل دولتي فارس والروم ، والي١١
الشام ومرص ، مما حدا ببعضهم إىل إعالن إسالمهم ، وهم غري صادقني ، 
ألسباب خمتلفة ، فمنهم من يريد الطعن يف اإلسالم من الداخل ، ومنهم 

ًومثل هؤالء تقولوا كثريا ، ونقلوا الكذب ، ...  لتسلم له دنياه ، ومنهم ، ّ
 .ة غري الصحيحة والضعيف واملوضوع ، واألخبار السابق

 ـ إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب يف زمن سيدنا عمر ١٢
ًريض اهللا تعاىل عنه ، مما حدا ببعضهم التصميم عىل االنتقام ، فكانوا سببا 

 .يف إشاعة املكذوب وغريه 
 ـ دخول فئات من الناس ؛ من غري العرب ، سواء من الفرس ، أو ١٣

 . اإلسالم من الداخل ، وهذا ما برز فيام بعد من غريهم ، بقصد النيل من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣ ، ١٣ - ١٢ : ١(صحيح مسلم ) ١(
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 ـ دخول أناس يف اإلسالم ممن مل يتمكن اإلسالم يف نفوسهم ، ١٤
ّوليس عندهم من اإليامن واهليبة والرهبة ما يمنعهم من التقول ، وليس 

 . عندهم من العلم ما يمنعهم من نقل اخلطأ وغريه 
و رقته ، مل يبال من يتصف ُـ فإذا انضم إىل بعض ذلك قلة الدين ، أ١٥

ًبذلك من التغيري والتبديل ، ونقل الغلط واملكذوب ، فضال عن انتحال ما 
 .ال يصح 

 .وهناك عوامل أخرى تركت ذكرها ، خشية اإلطالة 
تدخل يف احلديث )  ١٥ ، ١٤ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ـ ١(وإذا كان ما يف أرقام 

ا مر يدخل يف املوضوع الضعيف ، فإن ما يف بقية األرقام ، وكذا يف بعض م
 . ًأيضا ، واهللا تعاىل أعلم 

 :أسباب ضعف احلديث 
 :)١(ًإن لضعف احلديث أسبابا يمكن أن أمجلها بام ييل

 : ـ سقط يف اإلسناد ، وهذا قسامن ١
 : أ ـ سقط ظاهر ، وهو أربعة أنواع 

 .ـ إذا كان السقط يف أول السند ـ مما ييل التابعي ـ فهو املرسل 
 ن السقط يف آخر السند ، وهو من ترصف املصنِّف ، فهو املعلق ،ـ إذا كا

 .ولو كان الساقط أكثر من واحد عىل التوايل 
ـ إذا كان السقط يف وسط السند ، ويف مكان واحد ، أو يف مكانني لكن 

 . ال عىل التوايل ، فهو املنقطع 
 أن ـ إذا كان السقط يف وسط السند ، وكان الساقط اثنني فأكثر برشط

 .يكون عىل التوايل ، فهو املعضل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واحلديث الضعيف ) ٤٠ - ٣٩(انظر نزهة النظر رشح النخبة ) ١(
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 : ب ـ سقط خفي ، وهو نوعان 
ٰـ إذا روى عمن عارصه ، ومل يلتق به ، ويكون بينهام واسطة فحذفها ، 

 .فهو املرسل اخلفي 
 ٰـ إذا روى عمن لقيه ، ما مل يسمع منه ، وإنام سمع من واسطة عنه ، فهو

 .َّاملدلس 
  : ـ طعن يف الراوي ، وهذا قسامن٢

 :ويرجع إىل مخسة : أ ـ طعن يف ضبط الراوي 
ـ سوء احلفظ ، خمالفة الثقات ، الوهم ، الغفلة عن اإلتقان ، فحش 

 .الغلط 
 :ب ـ الطعن يف العدالة ، ويرجع إىل مخسة 

ـ اجلهالة ، البدعة ، الفسق ، االهتام بالكذب ، الكذب يف حديث النبي 
 .الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 .املوضوع : يقابل الكذب ـ ف
 .املرتوك : ـ ويقابل االهتام بالكذب 

 .أحد نوعي املنكر : ـ ويقابل الفسق ، والغفلة ، وفحش الغلط 
 .املعلل : ـ ويقابل الوهم 

املقلوب ، (  املدرج ، ويدخل فيه أنواع :  ـ ويقابل خمالفة الثقات 
َّواملضطرب ، واملصحف ، واملحرف ، َّ.( ... 

 .املبهامت ، والوحدان ، وغريمها ، ويف ذلك تفصيل : اجلهالة ـ ويقابل 
 :رواية املبتدع ، وهي نوعان : ـ ويقابل البدعة 

 .ـ فإن كانت مكفرة ـ برشوطها ـ فال تقبل روايته 
ًـ وإن كانت غري مكفرة ، فهي تقبل عند اجلمهور ، برشوط أيضا  ِّ. 
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ك حسب مالزمة سوء الشاذ ، واملختلط ، وذل:  ـ ويقابل سوء احلفظ 
 .ِّاحلفظ أو طروه 

فحصل من ذلك ؛ أن رواية يسء احلفظ ، واملبتدع بدعة غري مكفرة ، 
واجلهالة ، وخمالفة الثقات ، والوهم ، كلها ضعاف ، ويليها رواية الفاسق 

 .ثم يليها املرتوك ، ثم املوضوع . والغافل وفاحش الغلط ، فالثالثة منكر 
وك ، ال جتوز إال ببيان وضعها وحاهلا ، ورواية فرواية املوضوع واملرت

 وأما رواية املنكر ـ إذا تعددت )١(الضعيف تدخل يف املتابعات والشواهد
الطرق ـ كام قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ـ فإهنا تصبح كرواية 

 .، واهللا تعاىل أعلم )٢(املستور
صورة ـ أو سوء لذا فإن الضعف إذا كان بسبب انقطاع السند ـ بأي 

 فإن علامء احلديث حيسنونه...  احلفظ ، أو الغلط ، أو اجلهالة ، أو االختالط ،
بوجود املتابعات والشواهد ، وهذا ما جتده عند اإلمام الرتمذي رمحه اهللا 

  .)٣(تعاىل
 .وسيأيت بيان الرشوط للعمل بالضعيف ، إن شاء اهللا تعاىل 

 
* * * * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النووي انظر الضعفاء للدارقطني ، وسؤاالت الربقاين ، ورشحي ملقدمة اإلمام )  ١(

ترمجة ممن قال )  ٨٠(فقد ذكرت أكثر من )  ٢٣٤  -  ٢٣٢(رمحه اهللا تعاىل لصحيح مسلم 
 .يعترب به ، ونحو ذلك : عنهم اإلمام الدارقطني رمحه اهللا تعاىل مما يف الكتابني 

 .واحلديث الضعيف ، وانظر نزهة النظر مع النخبة ) ١٧٧ : ١(انظر تدريب الراوي ) ٢(
ًحيث ذكر نامذج من ذلك نقال )  ٣٩٩  -  ٣٨٨  :  ١( ابن الصالح انظر النكت عىل)  ٣(

 .عن سنن الرتمذي 
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لقد اتفقت كلمة علامء احلديث رمحهم اهللا تعاىل عىل رواية احلديث 
 . ًالضعيف ، وإخراجه يف مصنفاهتم ، وال أعلم خمالفا يف هذه القضية 

 وجود احلديث الضعيف يف سائر كتب احلديث ،:  وخري دليل عىل ذلك 
 ، باستثناء الصحيحني ، حتى الكتب التي التزم أصحاهبا إخراج الصحيح

فإهنا يوجد ...  كابن خزيمة وابن حبان واحلاكم وابن السكن واملقديس ،
 .فيها أحاديث ضعيفة ، تقل أو تكثر ، حسب عوامل متعددة 

 :واجلواب عىل هذه القضية من وجهني 
  ، وهو إخبار أصحاب السنن أنفسهم وجودهو اجلانب النظري:  األول 

هم ممن تكلم عن رشوط َالضعيف يف سننهم ، وكذا إخبار من سرب كتب
 .أصحاب احلديث 

وأذكر بعض ما ورد يف ذلك ، سواء عمن تكلم عن رشوطهم ، أو عن 
  .)١(أصحاب السنن أنفسهم رمحهم اهللا تعاىل يف وصف سننهم

 ـ بعد ذكره لرشط )٢(قال اإلمام حممد بن طاهر القديس رمحه اهللا تعاىل
 :بهم تنقسم إىل ثالثة أقسام وأما أبو داود فمن بعده ، فإن كت: الشيخني ـ 

 صحيح ، وهو جنس املخرج يف هذين الكتابني للبخاري:  القسم األول 
 .ومسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٧ - ٥٩(مكانة الصحيحني : انظر ) ١(
 ).١٣ - ١٠(رشوط األئمة الستة ) ٢(
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 .صحيح عىل رشطهم : القسم الثاين 
أن رشط أيب داود والنسائي إخراج :  ٰحكى أبو عبد اهللا ابن منده 

أحاديث أقوام مل جيمع عىل تركهم ، إذا صح احلديث ؛ باتصال اإلسناد ، 
فام ...   ويكون هذا القسم من الصحيح ،.)١(ن غري قطع وال إرسالم

أخرجوه مما انفردوا به دوهنام ؛ فإنه من مجلة ما تركه البخاري ومسلم ، من 
 .مجلة الصحيح 

 أحاديث أخرجوها للضدية يف الباب املتقدم ، وأوردوها:  والقسم الثالث 
ن علتها ، بام يفهمه أهل ًال قطعا منهم بصحتها ، وربام أبان املخرج هلا ع

 ...املعرفة ،
 ...وأما أبو عيسى الرتمذي رمحه اهللا تعاىل ؛ فكتابه وحده عىل أربعة أقسام ؛

 : ثم قال ... ثم ذكر الثالثة السابقة ،
ًما أخرجت يف كتايب إال حديثا قد :  وقسم رابع ، أبان هو عنه فقال 

ُّهذا األصل كل وهذا رشط واسع ، فإن عىل .  عمل به بعض الفقهاء 
ُحديث احتج به حمتج ، أو عمل به عامل ؛ أخرجه ، سواء صح طريقه ، أو 

 .إلخ... مل يصح ،
 ـ بعد ذكره للرشوط العامة ، )٢(وقال اإلمام احلازمي رمحه اهللا تعاىل
ًهو أن نعلم مثال أن :  قال ...  واعتبار حال الراوي العدل يف شيوخه ،

  ولكل طبقة منها مزية عىل التي تليها ،أصحاب الزهري عىل طبقات مخس ،
 .وتفاوت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨ : ١(خمترص سنن أيب داود للحافظ املنذري : وانظر ) ١(
 ).٤٧ - ٣٩(رشوط األئمة اخلمسة ) ٢(
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ومها الغاية يف الصحة ، والتي مجعت :  فذكر الطبقتني األوىل والثانية 
 :بني احلفظ والضبط واإلتقان ، مع الصحبة ، ثم قال 

مجاعة لزموا الزهري مثل الطبقة األوىل ، غري أهنم مل :  الطبقة الثالثة 
عديل ، فهم بني الرد والقبول ، وهم رشط يسلموا من غوائل اجلرح والت

 .أيب داود والنسائي 
قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة يف اجلرح والتعديل ، :  الطبقة الرابعة 

ًوتفردوا بقلة ممارستهم حلديث الزهري ، ألهنم مل يصحبوه كثريا ، وهم 
 ].الرتمذي [ رشط أيب عيسى 

لني ؛ ال جيوز ملن خيرج نفر من الضعفاء واملجهو:  الطبقة اخلامسة 
 احلديث عىل األبواب أن خيرج حديثهم ، إال عىل سبيل االعتبار واالستشهاد ،

 .#ا.عند أيب داود فمن دونه ، فأما عند الشيخني فال
وملا كان سنن أيب داود أصح السنن ، فإين أذكر قوله يف بيان سننه ، 

 .فتكون صورة شاملة لكل السنن األخرى 
: رمحه اهللا تعاىل يف رسالته إىل أهل مكة يصف فيها سننه قال أبو داود 

ٌوليس يف كتاب السنن الذي صنفته ؛ عن رجل مرتوك احلديث يشء ، وإذا 
ٌكان فيه حديث منكر بينت أنه منكر ، وليس عىل نحوه يف الباب غريه ،  ثم...  ُ

ٌوما كان يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ومنه ما :  قال   ال يصحٌ
ُسنده ، وما مل أذكر فيه شيئا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض ،  . إلخ... ً

 عن أيب بكر .)١(ونقل احلافظ املنذري رمحه اهللا تعاىل يف خمترص السنن
 .#ا.ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه: ُسمعت أبا داود يقول : ابن داسة قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وانظر مكانة الصحيحني ) ٧ - ٦ : ١(خمترص سنن أيب داود ) ١(
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 : فمن خالل هذين النصني يتضح ما ييل 
م وجود رجل مرتوك ، ومعنى هذا قد يوجد منكر ، وضعيف أ ـ عد
 .ونحومها 

 .ب ـ وجود أحاديث فيها نكارة ، ولكنه تكفل ببياهنا 
 .ًج ـ وجود ما هو أحسن حاال من املنكر ، وهو الضعف املحتمل 

 .د ـ وجود أحاديث فيها ضعف شديد ـ لكنه تكفل ببياهنا 
 .ـ وجود ضعف خفيف ، وسكت عنه # 

 .جود أحاديث منقطعة السند و ـ و
أو ...  ز ـ وجود أحاديث ال تصح أسانيدها ، سواء مقلوبة ، أو خطأ ،

 .نحو ذلك 
 .ح ـ وجود أحاديث مل يتكلم عليها ، وهي صاحلة عنده 

صحيح ، وما يشبهه ، وهو احلسن :  ط ـ حديث سننه ثالث طبقات 
 .اىل أعلم ًلذاته ، وقد يكون صحيحا لغريه ، ودون ذلك ، واهللا تع

 ، وهو وجود الضعيف يف كتب احلديث من هو اجلانب العميل:  الثاين 
 . خالل النظر فيها 

وكنت قد تتبعت عامة كتب احلديث املطبوعة ، فوجدهتا ال ختلو من 
 الضعيف ، وأذكر هنا عرشة كتب كنامذج ، ألن استيعاب كل كتب احلديث

 .خيرجني عن االختصار 
 وصلنا ، املوطأ لإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل ، ـ أقدم كتاب يف احلديث

 وفيه البالغات ، ومنها ما مل يوصل ، ومن نظر يف التمهيد ،)  #  ١٧٩(املتوىف 
أو التقيص ، أو االستذكار للحافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل ، وجده 
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 .هكذا هو يف رواية مالك ، ومل يوصل من طريق : يقول 
مما بلغه عن الرجال الثقات ، ومما   :  )١(ه اهللا تعاىلقال ابن عبد الرب رمح

ِّأرسله عن نفسه يف موطئه ، ورفعه إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 
ًوذلك أحد وستون حديثا ، قد ذكرهتا ـ واحلمد هللا ـ كلها مسندة متصلة يف  ًً

 .#ا. التمهيد ، حاشى أربعة أحاديث 
َأنا ال أنسى ، ولكن أن> : أحدها  ُ   ].١٠٠ : ١املوطأ [ < ّسى ألسن َ
ٌإذا أنشأت بحرية ، ثم تشاءمت ؛ فتلك عني غديقة >  :  والثاين  ًْ َّ ََ ُ ٌ >

  ] .١٩٢ : ١املوطأ [
َأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أري أعامر الناس :  والثالث  َ ِ ُ

 قبله ـ أو ما شاء اهللا من ذلك ـ فكأنه تقارص أعامر أمته أن ال يبلغوا من
َالعمل مثل الذي بلغ غريهم يف طول العمر ، فأعطاه اهللا ليلة القدر خري من 

  ].٣٢١ : ١املوطأ . [ألف شهر 
آخر ما أوصاين به رسول اهللا صىل اهللا :  أن معاذ بن جبل قال :  والرابع 

َأحسن خلقك >  :  ُعليه وآله وسلم حني وضعت رجيل يف الغرز ، أن قال  ُ ُ
  ].٩٠٢ : ٢املوطأ [< للناس ، يا معاذ بن جبل 

 .وقد وصلها اإلمام ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل يف رسالة مستقلة 
 ، ٣(أما املراسيل فيه فهو كثري ، انظر الكتاب األول فيه ، رقم :  قلت 

 .وهناك الكثري ) ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥
)   #  ١٨١(  ـ مصنفات عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل ، واملتوىف سنة 

وأما الزهد والرقائق ، فهو واضح ...)  ،١٦ ، ٣، ١(رقم :  ظر كتابه املسند ان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٤ ـ ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٤٩ ، وانظر فيه ٢٤٢(التقيص ) ١(
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ًجدا ملن نظر فيه  ّ. 
 فكتابه السنن كنت)    #  ٢٠٤(  ـ اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل ، واملتوىف 

قد حققته ، وبينت ما فيه ، فعدد ما فيه من املراسيل واملعلقات واملنقطعات 
إن كنت وجدت هلا متابعات وشواهد ، وفيه ًحديثا ، و  )  ٤٢(  واملعضل 

 .من الضعيف أربعة أحاديث 
وأما املسند ففيه ضعيف كثري ، ومثله اختالف احلديث ، ففيه بعض 

 .الضعيف مع قلته 
 ، ٦(فانظر فيه رقم )    #  ٢٠٤(  ـ ومصنف أيب داود الطياليس ، واملتوىف 

١٠ ، ٨ ، ٧، .(... 
ففيه ضعيف كثري ، سواء )    #  ٢١١(  ـ ومصنف عبد الرزاق ، واملتوىف 

 .ضعف رواة ، أو انقطاع سند 
 ، ١٦ ، ١٤(وانظر فيه رقم )    #  ٢١٩(  ـ ومسند احلميدي ، واملتوىف 

٤٥ ، ٣٨ ، ٣٦، .(... 
 وفيه من املراسيل الكثري ،)    #  ٢٢٧(ـ وسنن سعيد بن منصور ، واملتوىف 

 .ًقريبا كام أن فيه من الضعيف الكثري ، أكثر من ربع الكتاب ت
  ،٤ ، ٢ ، ١  :  ١(وانظر فيه )    #  ٢٣٥(  ـ ومصنف ابن أيب شيبة ، واملتوىف 

 ...إضافة إىل املوقوف واملقطوع واملرسل ،...)  ،١١ ، ٥
  ،٢، ١(وانظر فيه رقم )    #  ٢٣٨(  ٰـ ومسند إسحق بن راهويه ، واملتوىف 

 ).إلخ...،١٠ ، ٤
التي   )  ١٥(  ففي األجزاء )    #  ٢٤١(  ـ ومسند أمحد بن حنبل ، واملتوىف 

 ًحديثا)  ٨١٤٣(حققها الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل ، فيها من األحاديث 
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ُأثرا ، فإذا حذفت يبقى العدد )  ٣٥(بام فيها  ًحديثا )  ٨٥٣(منها )  ٨١٠٨(ً
ُضعيفا ، يعني أكثر من عرش الكتاب ، مع أن الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا  ً

 .ما كتبه األخرى ففيها الكثري تعاىل معروف بتساهله ، وأ
َّهذه نامذج ، ومل أذكر كل كتب احلديث التي قمت باستقراء ما فيها ، 
َّكام مل أذكر كل األحاديث الضعيفة يف الكتب التي ذكرهتا ، إنام هي نامذج ، 
َللداللة عىل أن أصحاب كتب احلديث ذكروا احلديث الضعيف ، ومل 

 .سن ، واهللا تعاىل أعلم ّيفرقوا بينه وبني الصحيح واحل
 .)١(أما كتب السنن األربعة

ـ فأما سنن أيب داود ، فقد تكفل احلافظ املنذري رمحه اهللا تعاىل ببيان ما 
فيه ، حيث تكلم عىل عامة أحاديثه ، باستثناء ما سكت عليه ، ولكن خري 
من يصف سنن أيب داود هو أبو داود رمحه اهللا تعاىل نفسه ، وذلك يف 

 ألهل مكة ، يصف فيها السنن ، وسبق ذكر بعض فقراهتا يف أول رسالته
 . هذه الفقرة 

 ...). ،٤٢ ، ١٩ ، ١٤ ، ٣ ، ٢(ومع هذا فانظر فيه ، رقم 
ـ وأما سنن الرتمذي فال حيتاج إىل استشهاد ، فكتابه ناطق عنه ، إذ 
تكفل هو رمحه اهللا تعاىل ببيان درجة كل حديث ، وفيه حديث ضعيف 

 .كثري 
َّإذا كان رمحه اهللا تعاىل قد بني لنا حد احلسن عنده بقولهو وما ذكرنا :  )٢(َّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما ما يتعلق بالنسبة للشيخني رمحهام اهللا تعاىل ، فسيأيت الكالم عليهام عند احلديث )  ١(

 .ًعمن نسب إليه املنع مطلقا 
 .يف هناية السنن ) ٧٥٨(العلل الصغري ) ٢(
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َيف هذا الكتاب ـ يريد سننه ـ حديث حسن ، فإنام أردنا حسن إسناده عندنا  ُ. 
َّكل حديث يروى ؛ ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب ، وال يكون  ٰ ُ ُّ

َاحلديث شاذا ، ويروى من غري وجه نحو ذلك ؛  ٰ ُ ً  .#ا.ٌفهو عندنا حديث حسنّ
ورب :  )١(وملا ذكر احلديث الغريب ، ذكر له عدة أقسام ، ومنها قوله

ٰحديث يروى من أوجه كثرية ، وإنام يستغرب حلال اإلسناد،ا  وذكر نامذج.  #ُ
ومثل هذا داللة عىل ) َّاحلديث املعلل (  منها ، وكنت ذكرت نامذج يف كتاب 
  ،١٤ ، ١٢رقم (  وانظر فيه .   تعاىل أعلم كثرة وجود الضعيف يف سننه ، واهللا

٢٩ ، ٢١ ، ١٧، .( ... 
ـ وأما سنن النسائي ، ففي الكربى حديث ضعيف كثري ، وانتقى رمحه 

 ومع هذا ففيه ضعيف ليس بالقليل ،)  املجتبى(اهللا تعاىل منه السنن الصغرى 
،   ٦٢ ، ٥٣ ، ٤٥  :  ١(وذلك إما أن يكون هو قد بينه وحكم عليه ، مثل 

١٠٤ ، ٦٩،.(... 
 ، ١٢١ ، ٦٤ ، ٣٨ ـ ٣٧  :  ١(انظر .  ًوأما ما مل يذكره هو فيوجد أيضا 

١٥٣ ، ١٤١.( 
وأما سنن ابن ماجه ، فقد تكلم احلافظ البوصريي رمحه اهللا تعاىل عىل 

 .زوائده ، وفيه ضعيف كثري 
 ...). ،٨٦ ، ٨٤ ، ٧٤ ، ٦٥ ، ٥٦رقم (وانظر فيه 

 :هبا الصحة وأما الكتب التي التزم أصحا
 فأما صحيح ابن خزيمة ، فاألحاديث الضعيفة فيه قسامن ؛ 

 ...). ،٢٢٩ ، ١٨٣ ، ١١٣ ، ٩٠ ، ٧١ : ١(ّـ قسم بينها هو ، مثل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٦٠(العلل الصغري ) ١(
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  ،٥٤ ، ١٩ ، ١٥  :  ١(ـ والقسم اآلخر ؛ مل يذكرها ، ومل يرش إليها ، انظر 
 . وغري ذلك كثري ...)  ،٨٦ ، ٧٨

  ،١رقم ( الضعيفة موجودة ، انظر وأما صحيح ابن حبان ، فاألحاديث
٨٨ ، ٧٩ ، ٢٦ ، ٢، .(... 

وأما املستدرك للحاكم ، فقد تكفل احلافظ الذهبي رمحه اهللا تعاىل ببيان 
ًكل حديث ، موافقا للحاكم أو خمالفا له ، وفيه حديث ضعيف كثري ، ألن  ً

 بتحرير ما فيه ،َاإلمام احلاكم رمحه اهللا تعاىل مجع كتابه يف آخر حياته ، فلام بدأ 
ًوانتهى إىل الربع تقريبا تويف رمحه اهللا تعاىل ، كام نبه عىل ذلك احلافظ ابن 

 .حجر رمحه اهللا تعاىل 
 .ولو بينت ما يف كتب احلديث األخرى خلرجنا عن االختصار 

ومن هذا يتضح رواية األئمة ـ وهم أحرص خلق اهللا تعاىل ـ بعد عرص 
تعاىل عنهم ـ وأغريهم عىل دين اهللا تعاىل وسنة الصحابة والتابعني ريض اهللا 

 نبيهم صىل اهللا عليه وآله وسلمـ  للحديث الضعيف ، وإدخاله يف مصنفاهتم ،
خاصة وهم .  ًفلو مل يكن جائزا روايته عندهم ملا رووه ، وأدخلوه يف كتبهم 

 .أهل التقوى والعلم واحلرص عىل الدين ، رمحهم اهللا تعاىل 
 
 

* * * * * 
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ٰما من إمام من أئمة احلديث إال روى عن رجل ضعيف ، سواء كان 
... وملا كان الشيخان أعلم وأحفظ وأقعد ،.  ذلك للرواية ، أو لالحتجاج 

 عن بعض الرجال املتكلم فيهم ، وأهنام القدوة فيام رويا ، ومع هذا فقد رويا
ٰوإذا كانا قد فعال ذلك فغريمها من باب أوىل ، إضافة إىل أن يف ذلك داللة 

 .عىل جواز ذلك 
 ًوذكرت ملخصا)  مكانة الصحيحني (  وقد كنت تكلمت عىل ذلك يف 

 .رمحهام اهللا تعاىل ) رشح مقدمة اإلمام النووي لصحيح مسلم ( له يف 
إىل رؤوس اإلجابة ، لكن من غري تفصيل وال ذكر لذا فإين أشري هنا 

لألمثلة ، ومن أراد معرفة األمثلة مع التفصيل فلينظر يف الكتاب األول ، يف 
 .طبعته األخرية 

لكن قبل ذكري لألسباب التي محلت هؤالء األئمة عىل الرواية عن 
  :أين يوجد الضعيف يف الرجالاملتكلم فيه أحب أن أذكر 

ل قليل قول اإلمام احلازمي رمحه اهللا تعاىل يف تقسيم أ ـ لقد مر قب
طبقات الرواة عن األئمة املكثرين من التالميذ ، وأهنم مخس طبقات ، ففي 

جيمع الراوي بني احلفظ والضبط واإلتقان مع ـ :  الطبقتني األوىل والثانية 
ً أحدا طول املالزمة للطبقة األوىل ـ أو قرصها ـ للطبقة الثانية ، فإذا اعرتى

 .منهم العوارض البرشية ، كاالختالط ، ونحو ذلك دخل يف حيز الضعف 
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 بـ  يف الطبقة الثالثةـ  مع طول املالزمة عند الشيخنيـ  والرابعةـ  مع قلة
 املالزمة عند أصحاب السننـ  الذين مل يسلموا من غوائل اجلرح والتعديل ،

 . ، وليس عندمها باإلضافة إىل أهل الطبقة اخلامسة عند أهل السنن
ِّج ـ من كان من غري املكثرين ، فهذا عىل حسب اجتهاد املحدث ، فإن 
غلب عىل ظنه عدالة الراوي وضبطه أخرج له ، وإال فال ، وهذا خيتلف 

 .باختالف االجتهاد 
 : )١(َّوأما اجلواب عن وجود الرواة املتكلم فيهم فهو كام ييل

 ًريه من الثقات مقرونا ، واملصنِّفِـ  أن يرد الضعيف يف سند وقع مع غ١
ِّال يريد الرواية عنه ، لكنه ال يغري ما وقع له يف الرواية  َ . 

 ـ روايته عمن ينتقي من كتبه ، ال روايته جلميع رواياته ، كام فعل ٢
 .اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل مع إسامعيل بن أيب أويس 

 ه عن أقاربه وأهل بيته ، ألن العادةَّـ  أن خيرج للراوي املتكلم فيه ما روا٣
 .جرت أن يعتني املرء بام يكون يف بيته وأهله ، ويسعى حلفظ ذلك وإتقانه 

ِّ ـ أن يكون اجلرح يف الراوي غري مؤثر ، كالطعون الضعيفة ، وقد ٤ َ
 .ذكرت ذلك يف الكتاب األول 

ً ـ أن يكون الضعف نسبيا ، وذلك يف حال مقارنة الثقة بمن هو أ٥ وثق ّ
َمنه ، فيقدم األوثق ، فيظن املتأخر تأخري حال الثقة ، والصحيح خالف ذلك  ّ. 

 ـ أن يقع خطأ من الناقد يف تضعيف الثقة ، لالشتباه يف اسم الثقة ٦
 .باسم آخر ضعيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورشح مقدمة اإلمام النووي عىل صحيح )  ٢٥٦  -  ٢٠٣(انظر مكانة الصحيحني )  ١(

 .ملعرفة األقوال وأمثلتها ومصادر تلك اآلراء ) ١٤٠ - ١٣١(مسلم 
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 ـ  أن يقرن املصنِّف الراوي الضعيف بآخر ثقة ، مما يدل عىل أن احلجة٧
 .قامت بالثقة ، وعىل حفظ الضعيف 

ً ـ أن يكون ذلك الراوي ثقة عند املصنِّف ، ضعيفا عند غريه ، ٨ ً
 .ِّالختالف املحدثني يف عدالة الراوي وجرحه 

َّ ـ أن خيرج للمتكلم فيه عن طريق أوثق تالمذته ، وأكثرهم له ٩
 .مالزمة ، ومعرفة بحديثه ، لذا ال خيرج له إال ما صح من طريقهم 

أخرج له املصنِّف قد طرأ عليه ُ ـ أن يكون ضعف الضعيف الذي ١٠
َّبعد أخذه عنه ، كاختالط حصل له ، أو رسقة كتبه فحدث من حفظه فلم 

 .ونحو ذلك ... حيكمه ،
َّ ـ أن يكون ذلك احلديث الذي رواه املصنِّف عن املتكلم فيه هو يف ١١

 .املتابعات والشواهد ، ال يف األصول 
  عنده من طريق الثقاتـ  أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده ، وهو١٢

ًنازل ، فيقترص عىل العايل ، وال يطول بإضافة النازل إليه ، مكتفيا بمعرفة 
 .أهل الشأن يف ذلك 

َّ ـ أن يكون اجلرح الذي أضيف للمتكلم فيه مل يثبت عند املصنف ، ١٣
 .الختالف العلامء يف أسباب اجلرح ومداركها 

 ، واملراد باجلرح ما كان ً ـ أن يكون اجلرح منجربا بطول الصحبة١٤
 .يف احلفظ ، ال يف الدين 

ً ـ أن يذكر الراوي املتكلم فيه عرضا واتفاقا ـ ال يقصد الرواية عنه ـ ١٥ ً َّ
 .لبيان خطئه يف رواية حديث آخر 

 ـ جهل بعض احلفاظ لبعض الرواة فيحكم بجهالته ، والصواب ١٦
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 .خالف ما حكم به الناقد 
َّتي أضافها الناقد للمتكلم فيه ال يقبلها عامة  ـ كون تلك الطعون ال١٧

 .أهل العلم ، فهي مردودة وغري مؤثرة 
 ـ التفريق بني نوعية الطعن ، وعدم سحبه عىل كل روايات ذلك ١٨

 .ُالراوي ، كمن ضعف يف فالن ، فال جير ذلك عىل غريه 
ً ـ أن يكون اجلرح مبهام ، أو أن يكون مفرسا لكن ال يصح ، وال١٩ َّ ً 

ِّيقبل ، ألنه غري مؤثر  ُ. 
 . ـ أن تكون الرواية قد وقعت أثناء املذاكرة ، وليس بقصد الرواية ٢٠
ِّ ـ أن يكون املجرح من املتشددين ، أو من املتعنتني ، وقد خالفه ٢١

 .املعتدلون 
ِّ ـ أن يكون املصنِّف قد روى احلديث عن املتكلم فيه للضدية ، ٢٢ َّ َ ٰ

 .وليس لالعتامد 
 . أن يروي عن الضعيف لغري قصد االحتجاج  ـ٢٣
َّ ـ أن يكون احلديث الذي رواه عن املتكلم فيه هو يف فضائل ٢٤

ونحو ذلك مما يتساهل علامء احلديث ...  األعامل ، والرتغيب والرتهيب ،
  .يف روايته والعمل به ، واهللا تعاىل أعلم 

ًـ  لقد مجع بعض املحدثني أنواعا من احلديث الضع٢٥  يف ؛ كاملراسيل ،ِّ
وكذا ذكروا ...  كام فعل أبو داود وابن أيب حاتم والعالئي رمحهم اهللا تعاىل ،

حتى ال تضيع ، طاملا أهنا تضاف إىل ...  األحاديث الضعيفة يف كتبهم ،
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، خاصة وقد عمل بكثري منها كثري من 

 .الفقهاء ، واهللا تعاىل أعلم 
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 أن يروي عن الضعيف عنده ـ مع علمه بضعفه ـ لوجود املتابع أو  ـ٢٦
الشاهد لروايته ، فيذكره ويذكر ما فيه من الضعف ، لكن حيسن حديثه 

 .لوجود املتابع أو الشاهد ، كام يفعل اإلمام الرتمذي رمحه اهللا تعاىل يف سننه 
 قد سبقوا  ـ من املعلوم أن الفقهاء املجتهدين رمحهم اهللا تعاىل كلهم٢٧

 ّأبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل ، وهو متوىف:  املحدثني املصنفني يف الزمن ، فأوهلم 
) #  ١٧٩(ّثم اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل ، وهو متوىف سنة )  #  ١٥٠(سنة 

وآخرهم هو )    #  ٢٠٤(ّثم اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل ، وهو متوىف سنة 
 ). # ٢٤١(ّعاىل ، وهو متوىف سنة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ت

بينام أول املصنفني من املحدثني من األئمة الستة هو اإلمام البخاري 
وآخرهم هو اإلمام النسائي )    #  ٢٥٦(  ّرمحه اهللا تعاىل ، وهو متوىف سنة 

وقد مات ثالثة من الفقهاء قبل )    #  ٣٠٣(  ّرمحه اهللا تعاىل ، وهو متوىف سنة 
ِّلعلم ـ أول املحدثني أن يولد ـ أو يطلب ا ُ َ. 

ِّوإذا كان األئمة الستة املحدثون ـ يف الفروع ـ عىل مذاهب من سبقهم 
من األئمة الفقهاء ، فالبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبان واحلاكم رمحهم اهللا تعاىل كانوا شافعية ـ مع وجود منازعة يف 

 ميذ اإلمام أمحد رمحهام اهللا تعاىل ، وقد كانبعضهمـ  فإن أبا داود كان من تال
اعتامد الفقهاء ـ يف استنباط الفروع من احلديث ـ عىل أسانيد هلم ، وفعلوا 

 لذا...  ذلك قبل تقعيد كثري من قواعد احلديث ، وضمن ضوابط رسموها ،
 ِّفقد خيتلف حكم املحدثـ  فيام بعدـ  عىل حديث عن حكم الفقيه ، لذا بادر

  املحدثني إىل تدوين ما يرونه أدلة للمذهب الفرعي الذي يميل إليه ،كثري من
ُأو يعتنقه ، لذا ذكر يف هذه املصنفات ما هو ضعيف عند املحدثني ، وإن 
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 .كان الفقيه قد اعتمد ذلك ، لعوامل أخرى متعددة ، واهللا تعاىل أعلم 
 :ًعدم اجلزم بضعف احلديث اعتامدا عىل سند معني 

مة عامة أهل العلم باحلديث عىل عدم اجلزم بضعف لقد اتفقت كل
الحتامل وروده من . ًاحلديث اعتامدا عىل سند واحد ، ورد به ذلك احلديث 

طريق أو أكثر صحيح ، كام ال يمكن احلكم عىل حديث بمجرد النظر يف 
سند واحد ، بل البد من مجع أحاديث الباب ، فإذا خال من املتابعات 

 . أنه فرد ، فينظر يف سنده َّوالشواهد ؛ دل عىل
 قال اإلمام ابن الصالح رمحه اهللا تعاىلـ  وبنحوه قال النووي وابن امللقن

ًإذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول :  )١(وغريهم رمحهم اهللا تعاىل
هذا ضعيف ، وتعني أنه بذلك اإلسناد ضعيف ، وليس لك أن تقول هذا 

اء عىل جمرد ضعف ذلك اإلسناد ، فقد ضعيف وتعني به متن احلديث ، بن
ًيكون مرويا بإسناد آخر صحيح ؛ يثبت بمثله احلديث ، بل يتوقف جواز  ّ
ُذلك عىل حكم إمام من أئمة احلديث ، بأنه مل يرو بإسناد يثبت به ، أو بأنه 

ًحديث ضعيف ، أو نحو ذلك مفرسا وجه القدح فيه ،  . إلخ...ِّ
أهل اجلهد ، وبذل الوسع يف التفتيش فإذا حكم إمام واسع االطالع مت

عىل ذلك املتن من مظانه ـ كام قال احلافظ السخاوي رمحه اهللا تعاىل ـ فلم 
 جيده إال من تلك الطريق الضعيفة ؛ ساغ له احلكم بالضعف ، بناء عىل غلبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملقنع يف )  ٢٦٩  -  ٢٦٨  :  ١(وإرشاد طالب احلقائق )  ٩٣  -  ٩٢(علوم احلديث )  ١(

   :١(وفتح املغيث )  ٩٠( البن كثري وانظر اختصار علوم احلديث)  ١٠٣  :  ١(علوم احلديث 
من أنه ال يعرف إال بجمع أحاديث )  احلديث املعلل (  وانظر ما كتبته يف )  ٢٦٦  -  ٢٦٥

 .الباب 
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 وال يكون ذلك إال بجمع أحاديث الباب ، وطرقه وشواهده ، .)١(ظنه
 .ومتابعاته 

 حيسن اجلزم ، بل ينسب التقصري لنفسه ، بأنه مل يره إال ومع هذا فال
من طريق كذا ، أو ال يعلم من رواه إال فالن ، أو إال من الطريق الفالين ، 

بل شطره ، بل ربعه ، بل .  ٰحتى ال يستدرك عليه ، ألنه ما حوى العلم كله 
ىل لعله اطلع عىل أوراق منه ، كام هو حال أهل زماننا ، ممن يعتمد ع

املخترصات ، ويسرتوحون يف النقل عن غريهم ـ من غري متحيص وال 
 .حتقيق ـ ثقة بمن ينقلون عنه ، واهللا تعاىل أعلم 

 
 

* * * * * 
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 -  ٢٩٦  :  ١(وتدريب الراوي )  ٤٠٩  :  ١(والنكت )  ٢٦٦  :  ١(فتح املغيث :  انظر )  ١(

٢٩٧.( 



 

- ٥٢ -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ٥٣ -

 

 
 

 
 

 تعاىل ـ يف ِّلقد اختلف العلامء ـ من حمدثني وفقهاء وغريهم رمحهم اهللا
العمل باحلديث الضعيف ، هل يعمل به يف األحكام وغريها ـ عدا العقائد 
ألنه يشرتط القطع فيها ؟ ـ أم يقترص العمل عىل الرقائق والزهد والرتغيب 

غري العقائد :  والرتهيب والتاريخ والفضائل والقصص ونحوها ؟ يعني 
اجلميع ؟ أم ال يعمل به واألحكام ؛ من احلالل واحلرام ، أم يعمل به يف 

 . ًمطلقا ؟ وهو مردود 
 .واجلواب عىل ذلك من وجوه ، أجعلها يف هذا الفصل وما يليه 

التساهل يف روايته والعمل به وعدم تبيانه ، إال يف العقائد :  ًأوال 
 :واألحكام 

لقد تساهل عامة علامء احلديث وغريهم رمحهم اهللا تعاىل يف األسانيد 
 هاـ  ما عدا املوضوعـ  ومن غري بيان ضعفها ، يف غري العقائدالضعيفة وروايت

ُواألحكام ، بل ورد عن بعضهم العمل بالضعيف حتى يف األحكام ؛ من 
احلالل واحلرام ، إذا مل يوجد حديث مقبول ؛ صحيح أو حسن ، كام سيأيت 

 .إن شاء اهللا تعاىل 
د أهل احلديث جيوز عن:  )١(ُقال اإلمام ابن الصالح رمحه اهللا تعاىل

ٰالتساهل يف األسانيد ، ورواية ما سوى املوضوع ؛ من أنواع :  وغريهم  ُ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واختصار )  ٢٧١  -  ٢٦٩  :  ١(إرشاد طالب احلقائق :  وانظر )  ٩٣(علوم احلديث )  ١(
 ).٤٨(واخلالصة ) ٩١ - ٩٠(علوم احلديث 
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زاد اإلمام النووي رمحه [  ٍاألحاديث الضعيفة ، من غري اهتامم ببيان ضعفها 
 ٰفيام سوى صفات اهللا تعاىل ، وأحكام الرشيعة ؛]  ُوجيوز العمل هبا :  اهللا تعاىل 

وذلك كاملواعظ ، والقصص ، وفضائل من احلالل واحلرام وغريمها ، 
األعامل ، وسائر فنون الرتغيب والرتهيب ، وسائر ما ال تعلق له باألحكام 

 .والعقائد 
ٰعبد الرمحن بن :  ُوممن روينا عنه التنصيص عىل التساهل يف نحو ذلك 

 .#ا.مهدي ، وأمحد بن حنبل ريض اهللا عنهام
السفيانني ، وحييى بن :  )١(زاد شيخ اإلسالم البلقيني رمحه اهللا تعاىل

 . حممد 
 ].سيأيت زيادة عىل ذلك بعد قليل ، يف فقرة مستقلة : قلت [ 

 : العراقي رمحه اهللا تعاىل يف ألفيتهاحلافظوقال 
ٍتبيـني لضعف ورأوا مـن غـري ٍ 

ِعـن ابـن مهـدي وغـري واحد ٍّ ِ 
 

 
 موضوع رووا َّوسهلوا يف غري

ــــد ــــيانه يف احلكــــم والعقائ ِب َ 
َ فجوزوا التساهل ؛وأما غري املوضوع:  )٢(يف رشحه   اهللا تعاىلوقال رمحه  َّ 

ٍ ، وروايته من غري بيان لضعفه ، إذا كان يف غري ِهيف إسناد  ألحكام والعقائد ،اِ
لرتهيب ، من املواعظ والقصص ، وفضائل األعامل ، ابل يف الرتغيب و

 . ونحوها
أو يف ـ م وغريمها ارحلاحلالل وا من  ـلرشعيةا كان يف األحكام اذإأما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٧(حماسن االصطالح ) ١(
) ٢٦٧  :  ١(ملغيث اوفتح )  ٢٩١  :  ١(لباقي افتح :  وانظر )  ٢٩١  :  ١(رشح األلفية )  ٢(

 احلديث أصولورسالة يف )  ١١٢  -  ١٠٩  :  ٢(ألنظار امع تنقيح  ، وتوضيح األفكار
 .)٢٤(وجوا هر األصول ) ١٥١(ألثر ا واملخترص يف علم) ٧٧(للجرجاين 
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حيل عليه ، ونحو ذلك ، فلم يستو، وما جيوز ، العقائد ، كصفات اهللا تعاىل 
ْيرو  . َ التساهل يف ذلكاََ

ٰعبد الرمحن بن مهدي ، وأمحد بن :     عىل ذلك من األئمةن نصومم ُ
 .#ا.اهللا بن املبارك ، وغريهم حنبل ، وعبد

 :)١(ألفيته السيوطي رمحه اهللا تعاىل يف احلافظوقال 
َكه بـيان ضعف قد رضواروتـ ٍ َ 

 ِال العقـــد واحلـــرام واحلـــالل
 

 
................................ 

 ِيف الـــوعظ أو فـــضائل األعـــامل
 . العقائد:  السيوطي رمحه اهللا تعاىلاحلافظ املراد بالعقد يف قول و 

 :أقوال بعض العلامء الذين نصوا عىل التساهل 
العلامء احلفاظ ًامال فإين أذكر أقوال بعض ولكي يكون املوضوع متك

التساهل يف األخذ باحلديث الضعيف التنصيص عىل الذين ورد عنهم 
 :)٢(وروايتهوالعمل به ، 

ٰقال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهللا تعاىل النبي    روينا عناذإ:    ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٧ - ٩٦(ـ  النطر ي ذوج برشح منهـألفية احلديث ) ١(
  : ١(اجلرح والتعديل )  ٢٤٢  (ـ حتقيق السامرائي ـمقدمة الكامل البن عدي :  انظر )  ٢(
والنكت عىل مقدمة ابن )  ٤٩٠  :  ١(واملستدرك )  ٢١٣  -  ٢١٢(والكفاية )  ١٠ ، ٧  -  ٦

لبديع القول او)  ٢٦٨  -  ٢٦٧  :  ١(ملغيث اوفتح )  ٣٢٢  -  ٣٠٨  :  ٢(الصالح للزركيش 
 )٨٨٨  -  ٨٨٧  :  ٢(والنكت البن حجر )  ٢٩٩  -  ٢٩٨  :  ١(يب الراوي ر وتد)٢٥٦  -  ٢٥٥(

 )١٠١  :  ١(واملجموع )  ٢٣٩ ، ١٢  -  ١١(واألذكار )  ٣٨  -  ٣٣  :  ١(ودالئل النبوة للبيهقي 
 )٢٤٩ - ٢٤٨( احلديث جواملنه)  ٢١٧(وحماسن االصطالح )  ٣٨٣  :  ٤(وفتاوى الرميل 

) ٩٨  :  ٢(لذهب اوشذرات )  ٢٧٥  -  ٢٧٣(واملسودة )  ١٥  -  ١٣(للطيف اواملنهل 
 .وغريها ) ٥٧٣ - ٥٦٩ : ٢( ورشح الكوكب املنري ).٣٢ ، ١٢ - ١١(ملسدد القول او
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ْ يف احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد صىل اهللا عليه وآله وسلم ، وانتقدنا َّ
ْ روينا يف الفضائل والثواب والعقاب سهلنا يف األسانيد ، ايف الرجال ، وإذ َّ

 . من الدالئل وغريه#ا.وتساحمنا يف الرجال
َ العلم يف احلالل اال تأخذو:    سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىلاإلمام وقال 

ن ، وال  الذين يعرفون الزيادة والنقصا ؛واحلرام إال من املشهورين بالعلم
 .  من مقدمة الكامل والكفاية#ا.ٰبأس بام سوى ذلك من املشايخ

ًقيل لعبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل ـ وقد روى عن رجل حديثا ـ  ٰ :
ٰحيتمل أن يروى عنه هذا القدر ـ أو مثل هذه :  هذا رجل ضعيف ؟ قال 

 ، يف موعظة ، يف أدب: مثل أي يشء ؟ قال :  األشياء ـ قيل لعبدة بن سليامن 
 . من اجلرح والتعديل والنكت #ا.يف زهد

َّبقي>   من اتسمعو  ال:    سفيان بن عيينة رمحه اهللا تعاىلاإلمام وقال    ما  <َةَ
ٍسنَّة ، واسمعوا منه ما كان يف ثواب وغري كان يف ٍ   .  من الكفاية#ا.هُ

 .العقيدة : واملراد بالسنة عند املتقدمني يف مثل هذا الباب 
ُإدريس بن سنان يكتب من :  اإلمام حييى بن معني رمحه اهللا تعاىل وقال 

 .#ا.حديثه الرقاق
 إذا روينا عن رسول اهللا:    ِوقال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل

يف احلالل واحلرام والسنن واألحكام تشددنا يف صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 يف فضائل األعامل ،ه وآله وسلم صىل اهللا علياألسانيد ، وإذا روينا عن النبي 

 .#ا.)١(ًوما ال يضع حكام وال يرفعه ، تساهلنا يف األسانيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٰوكيف يرى األخذ هبا يف )  ٦٨  -  ٦٥  :  ١٨(جمموع الفتاوى البن تيمية :  انظر )  ١(
 =اب والعقاب واألعامل الصاحلة املستحبة ، وتدليله عىل ذلك باألخذ الفضائل والثو
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ٌيشء   َأحاديث الرقاق حيتمل أن يتساهل فيها ، حتى جييء:    ًوقال أيضا
 .من الكامل والنكت # ا.فيه حكم

اهللا   ٰوعبارة التدريب عن أمحد بن حنبل وعبد الرمحن بن مهدي وعبد
ْ روينا يف احلالل واحلرام شددنا ، واإذ:    رمحهم اهللا تعاىل قالوابن املبارك ا ّ  اذإَ

 .#ا.روينا يف الفضائل ونحوها تساهلنا
وسيأيت بيان رواية اإلمام أمحد عن رجال غاية الضعف ، لكن مل :  قلت 

 .يرهم كذلك 
ً ورد مل حيرم حالالااخلرب إذ:    زكريا العنربي رمحه اهللا تعاىل  وقال أبو ِّ ، 

ٍمل حيل حراما ، ومل يوجب حكام ، وكان يف ترغيبو ً ً   أوٍد أو ترهيب ، أو تشديَّ
ُترخيص ، وجب اإلغامض عنه ، والتساهل يف روايته ُ  . من الكفاية والرميل# ا.ِ

وقال اإلمام ابن أيب حاتم رمحه اهللا تعاىل ـ حتت عنوان طبقات الرواة ، 
 :وعنوان مراتب الرواة ـ 

 الصدوق يف روايته ، الورع يف دينه ، الثبت الذي :ومنهم ]  الثالث [  
ًهيم أحيانا ، وقد قبله اجلهابذة النقاد ، فهذا حيتج بحديثه أيضا  ً. 

الصدوق الورع املغفل ، الغالب عليه الوهم واخلطأ :  ومنهم ]  الرابع [  
الرتغيب والرتهيب والزهد :  والسهو والغلط ، فهذا يكتب من حديثه 

 .تج بحديثه يف احلالل واحلرام واآلداب ، وال حي
 ممن ليس من أهل الصدق[  قد ألصق نفسه هبم ، ودلسها بينهم :  وخامس 

منهم ]  ألويل املعرفة [  ممن قد ظهر للنقاد العلامء بالرجال ]  واألمانة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًعىل أال يكون موضوعا ، وال يثبت ...  باإلرسائيليات واملنامات وكلامت السلف ،=  
ًبنفسه حكام رشعيا  ّ ً. 
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من #  ا.الكذب ؛ فهذا يرتك حديثه ، ويطرح روايته ، ويسقط وال يشتغل به
 .اجلرح والتعديل 

وأما النوع الثاين من األخبار ؛ :  البيهقي رمحه اهللا تعاىل وقال اإلمام 
ْفهي أحاديث اتفق أهل العلم باحلديث عىل ضعف خمرجها ، وهذا النوع  َ ُ

 :عىل رضبني 
 . ًرواه من كان معروفا بوضع احلديث والكذب فيه : رضب 

 ًفهذا الرضب ال يكون مستعمال يف يشء من أمور الدين ، إال عىل وجه
 ... ،التليني

ُال يكون راويه متهام بالوضع ، غري أنه عرف بسوء احلفظ ،   :  ورضب ً
ًوكثرة الغلط يف رواياته ، أو يكون جمهوال مل يثبت من عدالته ورشائط قبول 

 .خربه ما يوجب القبول 
ًفهذا الرضب من األحاديث ال يكون مستعمال يف األحكام ، كام ال 

ًتكون شهادة من هذه صفته مقبولة عن  وقد يستعمل يف الدعوات ،.  د احلكام َ
ثم ...  والرتغيب والرتهيب ، والتفسري ، واملغازي ، فيام ال يتعلق به حكم ،

ٰذكر قول عبد الرمحن بن مهدي السابق ، وقول حييى بن سعيد القطان ـ يف 
التساهل يف التفسري عن قوم ال يوثقوهنم يف احلديث ، وذكر أسامءهم ، ثم 

 .أمحد بن حنبل رمحهم اهللا تعاىل ذكر قول اإلمام 
أحاديث الفضائل ال حيتاج :    رمحه اهللا تعاىل  ابن عبد الرباحلافظ وقال 

 .#ا. بهجإىل من حيت فيها
قال العلامء :   ـ يف مقدمة األذكار ـ ِوقال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

 الرتغيبجيوز ويستحب العمل يف الفضائل و:  ِّمن الفقهاء واملحدثني وغريهم 
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 .ًوالرتهيب باحلديث الضعيف ، ما مل يكن موضوعا 
 :وأما األحكام ؛ كاحلالل واحلرام والبيع والنكاح والطالق وغري ذلك 

فال يعمل فيها إال باحلديث الصحيح أو احلسن ، إال أن يكون يف احتياط يف 
ٌيشء من ذلك ، كام إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو 

 .#ا.إن املستحب أن يتنزه عنه ، ولكن ال جيباألنكحة ، ف
إنام جيوز االحتجاج يف األحكام :  وقال رمحه اهللا تعاىل يف املجموع 

باحلديث الصحيح أو احلسن ، فأما الضعيف فال جيوز االحتجاج به يف 
ُاألحكام والعقائد ، وجتوز روايته والعمل به يف غري األحكام ، كالقصص ، 

  #ا.لرتغيب والرتهيبوفضائل األعامل ، وا
 <...من قام ليلتي العيدين ،>  وقال رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل حديث 

ًهو حديث ضعيف ، رويناه من رواية أيب أمامة مرفوعا وموقوفا ، وكالمها  ً
# ا.ُضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ، كام قدمناه أول الكتاب

 .من األذكار 
ه دادي رمحه اهللا تعاىل يف الكفاية عىل بعض هذوقد عنون اخلطيب البغ

باب التشدد يف أحاديث األحكام والتجوز يف فضائل >:    النصوص بقوله
 .#ا.<ألعاملا

 ُالنوافل والفضائل ال يشرتط:  )١(ُوقال العالمة ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل
 .#ا.ُصحة احلديث هلا

 مقادير الثواب والعقاب: )٢(ّوقال العالمة ابن تيمية احلراين رمحه اهللا تعاىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٥٢ : ٢(املغني ) ١(
 ).٦٦ : ١٨(جمموع الفتاوى ) ٢(
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َوأنواعه إذا روي فيها حديث ال نعلم أنه موضوع  ٌ ُجازت روايته والعمل :  ُ
 .#ا.به

 ث وغريهم عىل جواز رواية احلديث الضعيفياحلدأهل وهكذا ذهب 
  . واهللا تعاىل أعلم . والعمل به يف غري العقائد واألحكام من احلالل واحلرام

العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل والرقائق اإلمجاع عىل :  ًثانيا 
 :ونحومها 

 بل إن اإلمجاع قد انعقد عىل جواز رواية احلديث الضعيف ، وعىل العمل
 .به يف الفضائل والرقائق والرتغيب والرتهيب والقصص ونحو ذلك 

ـ يف معرض تعليقه عىل حديث أيب  رمحه اهللا تعاىل يالنووقال اإلمام 
ىل عنه يف وصية رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم سعيد ريض اهللا تعا

ولكن هذا احلديث ]  العبدي[ٰقد ضعف اجلمهور أبا هرون :  بطلبة العلم 
 من باب الفضائل ، وقد اتفق أهل احلديث وغريهم عىل العمل يف الفضائل
ونحوها من القصص وشبهها ـ مما ليس فيه حكم وال يشء من العقائد 

 .)١(من الرتخيص# ا. باحلديث الضعيف ، واهللا تعاىل أعلموصفات اهللا تعاىلـ 
 الرميل انِمصنفاته ، كام قال اإلمامبعض ِاإلمجاع عىل ذلك يف بل ذكر 

  .)٢( تعاىلوالسخاوي رمحهام اهللا
 .ِّلكن ذلك برشوط ، ذكرها املحدثون : قلت 
 :رشوط العمل باحلديث الضعيف : ًثالثا 
 يف   اهللا تعاىل للعمل باحلديث الضعيفرمحه   ابن حجراحلافظقد رشط ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٥ - ٥٤(هل اإلسالم الرتخيص بالقيام لذوي الفضل واملزية من أ) ١(
 هبامش الفتاوى الكربى البن حجر ، وفتح املغيث )٣٨٣  :  ٤(ِفتاوى اإلمام الرميل )  ٢(
 ).١٤ - ١٣(واملنهل اللطيف )  وما بعد٢٤٨(ج احلديث وانظر املنه )٢٦٨ : ١(
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 :)١(َفضائل األعامل ونحوها ثالثة رشوط ، هي
 ]احلافظ ابن حجر[سمعت شيخنا :  قال احلافظ السخاوي رمحه اهللا تعاىل 

إن رشائط العمل بالضعيف :  ًرمحه اهللا تعاىل مرارا يقول ـ وكتبه يل بخطه ـ 
 :ثالثة 

 غري شديد ، فيخرج من انفرد ُ أن يكون الضعف:متفق عليه :  األول 
 .  من الكذابني ، واملتهمني بالكذب ، ومن فحش غلطه

معمول به من أصول [عام ٍ حتت أصل ًاندرجيكون م أن :الثاين 
ًفيخرج ما خيرتع ، بحيث ال يكون له أصل أصال ] الرشيعة ُ . 

َلئال ينسب إىل النبي صىل ه ، تعتقد عند العمل به ثبوين ال أ:  الثالث 
 ].ُبل يعتقد االحتياط[هللا عليه وآله وسلم ما مل يقله ا

 .ابن دقيق العيد عن صاحبه بن عبد السالم واألخريان عن او:  قال 
 .#ا.واألول نقل العالئي االتفاق عليه

ُالرضب الثاين :  َوخيدش قول احلافظ العالئي رمحه اهللا تعاىل :  قلت 
د مرا ، وكذا قول احلافظ عند البيهقي ، والرابع عند ابن أيب حاتم ، وق

السخاوي رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل حديث ابن أيب أوىف ريض اهللا تعاىل 
ًيف اجلملة هو حديث ضعيف جدا ؛ يكتب يف :  عنه ـ يف صالة احلاجة ـ  ّ

 . واهللا تعاىل أعلم .)٢(من القول البديع# ا.فضائل األعامل
 

* * * * * 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والقول البديع )٢٦٨  :  ١(وفتح املغيث )  ٢٩٩  -  ٢٩٨  :  ١(تدريب الراوي :  انظر )  ١(
)١٩٥.( 
 ).٤٣٢ - ٤٣١(القول البديع ) ٢(
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 من كثريعند احلديث الضعيف والعمل به  يف رواية ُالتساهللقد وقع 

 يف األحكام ؛ يف احلالل واحلرام ،، والفقهاء واألصوليني املحدثني األئمة من 
، أو مل يتفق فيه   هسواوجد حديث مقبول ، ومل يإذا مل يوجد يف الباب 

 .)١(عىل الرأيه موّقدوثون عىل طرح رواية الراوي ، ِّاملحد
ـ )  بمعناه العام (  فقد ذهب كثري منهم إىل األخذ باحلديث املرسل 

فيدخل املنقطع بأنواعه ـ وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك وإحدى الروايتني 
 .ء اهللا تعاىل  وسيأيت بعد قليل إن شا.)٢(عن أمحد وطائفة كبرية

ًكام ذهبوا إىل األخذ باحلديث الضعيف مطلقا ، خاصة إذا كان ناجتا  ً
عن العوارض البرشية أو اجلهالة ، ما مل يصل إىل الضعف الشديد ، كأن 

ًيكون الراوي كذابا ، أو متهام ، أو فاحش الغلط  ً ّ. 
ٰ، حيث إنه يرى أ  محه اهللا تعاىل ر)٣(أيب حنيفةاإلمام  مذهب اهذ  املرسلن َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفتح )  ١٠٣  -  ١٠٢  :  ١(ألفية العراقي برشحيها للعراقي والشيخ زكريا   انظر)  ١(

 ).٤٨(واخلالصة ) ٨٢ - ٧٩ : ١(املغيث 
وانظر املصادر يف )  ٣٦  -  ٣٢(حجية احلديث املرسل عند اإلمام الشافعي :  انظر )  ٢(

 .احلاشية 
وقواعد يف علوم )  ٨٠  :  ١(فتح املغيث و)  ٣١٩  :  ٢(النكت للزركيش :  انظر )  ٣(

 ).٣ : ١(ومرقاة املفاتيح ) ٥٤ : ٧(حكام يف أصول األحكام ِإلوا) ٩٦ - ٩٥(احلديث 
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ٰضعيف احلديث أوىل عندو  ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل من الرأي والقياسه َ
 .يف األمثلة ما يدل عىل ذلك 

وأصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا :  )١(قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
ٰتعاىل جممعون عىل أن مذهب أيب حنيفة أن ضعيف احلديث عنده أوىل من  َ

 .ثم ذكر األمثلة التي يأيت ذكرها ... وعليه بنى مذهبه ،القياس والرأي ، 
وهو مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل ، يف أخذه باملرسل ، حتى لو 
ًكان من صغار التابعني ، كالزهري رمحه اهللا تعاىل مثال ، وكذا بالبالغات ، 
ونحوها ، وسيأيت ذكر األمثلة ، وكذا النقل يف ذلك عن القايض أيب بكر 

 .ابن العريب املعافري املالكي رمحه اهللا تعاىل 
وسيأيت استدالل اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل باملرسل إذا مل جيد 

 .داللة سواه 
 عىل  قديم الضعيفتِوهذا هو رأي اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل يف :    قلت

  .كهُويف االحتجاج بالرجل حتى جيمع عىل ترولو كان يف األحكام ، الرأي ، 
ِإىل اإلمام أمحد رمحه اهللا ه محه اهللا تعاىل بسند ر)٢(ُابن حزمُذكر العالمة 

 . احلديث الضعيف أحب إلينا من الرأي:  قال تعاىل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن الضعيف يف عرف السلف هو احلسن عند هوما زعم)  ٧٧  :  ١(أعالم املوقعني )  ١(
ومع .  يف الشديد املتأخرين يرده هذه النامذج التي ذكرها ، إذ فيها الباطل واملنكر والضع

 .َّهذا قدمها اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل عىل القياس ، واهللا تعاىل أعلم 
 وقواعد)  ٣٣٧  :  ٥(يب ذوهتذيب الته)  ٨٠  :  ١(فتح املغيث :  وانظر )  ٦٨  :  ١(املحىل )  ٢(

ورشح )  ١٠(املنفعة ل وتعجي)  ٢٧  :  ٤(ومنهاج السنة )  ٣٥٤  -  ٣٥٣(يف علوم احلديث 
ملوقعني اعالم إو)   ففيها نقول كثرية٢٧٦  -  ٢٧٣(واملسودة )  ٥٧٣  :  ٢(نري الكوكب امل

 ).٣١٨ - ٣١٣ : ٢( ونكت الزركيش )٣٢ - ٣١ : ١(
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سألت أيب عن :    قالتعاىل اهللا بن أمحد رمحهام اهللا   ٰوى عن عبدَور
َالرجل يكون ببلد ، ال جيد فيه إال صاحب حديث ، ال يعرف صحيحه من  ٍَ ٍ

ُقيمه ، وأصحاب رأي ، فتنزل به النازلة ، من يسس َ  ليسأ:    ؟ فقال أيب  لأِ
ُصاحب احلديث ، وال يسأل ِ ُعيف احلديث أقوى من ض ، الرأي صاحب َ

 .#ا.رأي أيب حنيفة
 : ُقال احلافظ العراقي رمحه اهللا تعاىل يف ألفيته

ِيـرويه والضعيف حيث ال جيد َ َ 
َمـن ر ْ ُء أقـوى قالـه ابن مندْأيِ  هٍ

ـــركاع  ُ متـــسعٌبمـــذه ، ًلـــيه ت
 

 

 كــان أبــو داود أقــوى مــا وجــد
ــذاك عــند ــريه ، ف ــباب غ َيف ال  ْهَ

َوالنـسائي خيـرج مـن مل جي  معواُ
 هاهللا بن مند  ٰحكى أبو عبد:     رمحه اهللا تعاىل)١(ابن الصالحاإلمام قال  

ْعد الباوردي بمرص يقولسُاحلافظ ، أنه سمع حممد بن  كان من مذهب :    َ
ُمحن النسائي أن خيرج عن كل من مل جيمع عىل تركهيب عبد الرأ ُ َٰ ِّ . 

ج ِّرُ ، وخيهَوكذلك أبو داود السجستاين ، يأخذ مأخذ:  ه قال ابن مند
َاإلسناد الضعيف إذ  من رأي ه ، ألنه أقوى عندهَ مل جيد يف الباب غرياَ

  .يثد من علوم احل#ا.واهللا تعاىل أعلم ، الرجال
عي وأيب حاتم الرازي وابن حزم رمحهم وهذا مذهب الثوري واألوزا

 .)٢(اهللا تعاىل
 ُوأختم هذه الفقرة بام ذكره العالمة ابن القيم رمحه اهللا تعاىل من أن ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣ : ١(وانظر رشح السيوطي للنسائي ) ٣٤ - ٣٣(علوم احلديث ) ١(
) ١١٤  -  ١١٢  :  ٧(وسري أعالم النبالء )  ٣٤٧  :  ٨(اجلرح والتعديل :  انظر )  ٢(

 ).١٤٨ - ١٤٧:  ٤(واملحىل 
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  .)١(هو مذهب عامة األئمة رمحهم اهللا تعاىل
 ، وأهنا ُاألصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبلوذلك حتت عنوان 

 .عىل مخسة أصول 
 ...ٰما أفتى به الصحابة ،:  األصل الثاين ...  لنصوص ،ا:  األصل األول 

 ... االختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا ،: األصل الثالث 
 األخذ باملرسل واحلديث الضعيف ، إذا مل يكن يف الباب:  األصل الرابع 

وللضعيف عنده مراتب ، ...  يشء يدفعه ، وهو الذي رجحه عىل القياس ،
ًباب أثرا يدفعه ، وال قول صاحب ، وال إمجاعا عىل خالفه ؛ فإذا مل جيد يف ال ًَ

 .ٰكان العمل به عنده أوىل من القياس 
وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه عىل هذا األصل من حيث 

َ أحد إال وقد قدم احلديث الضعيف عىل القياسماجلملة ، فإنه ما منه # ا.ّ
فعي ، وأشار إىل أخذ مالك رمحهم ثم ذكر أمثلة عند األئمة أيب حنيفة والشا

 . وسيأيت ذكر األمثلة بعد قليل . اهللا تعاىل به 
 . القياس للرضورة : األصل اخلامس 

 مع مالحظة كيف أخر املرسل واحلديث الضعيف عىل أقوال الصحابة
ريض اهللا تعاىل عنهم ، وجعله قبل القياس ، مع أن اإلمام أمحد رمحه اهللا 

  . تعاىل ال يراها سنة
أمثلة عىل أخذ األئمة الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل باحلديث الضعيف يف 

 :األحكام 
 هناك أمثلة كثرية قد قال هبا األئمة املجتهدون رمحهم اهللا تعاىل ، ألنه ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيأيت اجلواب )  ٩٠  :  ٥(وانظر فتح الباري )  ٧٧ ، ٣٢  -  ٣١  :  ١(أعالم املوقعني )  ١(

 .عام زعمه رمحه اهللا تعاىل أن الضعيف عند اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل يعني احلسن 
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من إمام من األئمة ـ حتى الذين انقرضت مذاهبهم ـ إال وقد أخذ باحلديث 
يث مقبول ، ومل يكن فيه الضعيف يف األحكام ، إذا خال الباب من حد

لكني سأقترص عىل األئمة األربعة املتبوعني (  سواه ، أو تلقته األمة بالقبول 
 ).عند أهل السنة ، رمحهم اهللا تعاىل ، ورفع قدرهم 

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل ما ذهب إليه اإلمامان أبو حنيفة 
مام أمحد وأشار إىل مذهب َّوالشافعي رمحهام اهللا تعاىل ، وإن قعد مذهب اإل

 لكني سأذكرهم بالرتتيب ، مع ذكر .)١(اإلمام مالك رمحهام اهللا تعاىل
 . األمثلة ملذهب اإلمامني مالك وأمحد رمحهم اهللا تعاىل 

 :أ ـ اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل 
َـ لقد قدم اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل حديث   <القهقهة يف الصالة >  َّ

 . عىل حمض القياس ، وقد أمجع أهل احلديث عىل ضعفه 
َـ وقدم حديث   عىل القياس ، وأكثر أهل احلديث<  الوضوء بنبيذ التمر>  َّ

 .عىل ضعفه 
وهو ضعيف باتفاقهم عىل <  أكثر احليض عرشة أيام >  َـ وقدم حديث 

 . حمض القياس 
َـ وقدم حديث  ضعفه ـ وأمجعوا عىل <  ال مهر أقل من عرشة دراهم >  ّ

 . ٌبل قال كثري ببطالنه ـ عىل حمض القياس 
مع أن احلديث <  قطع يد السارق برسقة أقل من عرشة دراهم >  ـ ومنع 

 .واهللا تعاىل أعلم . الخ ...ضعيف ، بل باطل ،
 : ب ـ اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل 

َـ أما اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل فإنه يقدم املرسل واملنقطع والب الغات ِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٢ - ٣١ : ١(أعالم املوقعني : انظر ) ١(
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 .وقول الصحايب عىل القياس ، وهذه بعض النامذج 
 ـ فقد أخذ بعدم وجود األذان واإلقامة يف العيدين باملرسل ، وأنه السنة ،

 .ًمع أن احلديث ورد مرفوعا يف الصحيحني من غري طريقه 
ِـ واستدل عىل هني محل املصحف بعالقته أو عىل وسادة إال أن يكون 

 بن أيب بكر بن حزم ، وهو مرسل عنده ، لكنه ورد ًطاهرا ، بحديث عبد اهللا
 . ًموصوال من غري طريقه ، وهو حديث مشهور عند أهل السري 

ال يمسح املقيم :  َّـ وكان يقول بمسح املقيم عىل خفيه ، ثم رجع وقال 
 مع أن الثابت .)١(يمسح ما بدا له:  َّعىل خفيه ، كام أطلق مدة املسح ، فقال 

 .ريمها تقدير مدة املسح ، ومرشوعية مسح املقيم يف الصحيحني وغ
ومن نظر يف كتاب اختالف مالك والشافعي ريض اهللا عنهام ـ وهو يف 
ًاملجلد األخري من األم ـ وجد فيها أحكاما كثرية قد أخذ اإلمام مالك رمحه 
اهللا تعاىل فيها بام يرى أنه احلجة ، ويكون ما تركه أصح مما أخذ به ، وأن ما 

 .إليه خالف ما رواه يف موطئه ، أو خالف ما صح ، واهللا تعاىل أعلم ذهب 
 :ج ـ اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

َـ قدم اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل خرب  ُّ ُ مع <  َحتريم صيد وادي وج >  ّ
 . ضعفه ، عىل القياس 

 ياسَّـ وقدم جواز الصالة بمكة يف وقت النهيـ  مع ضعفه ، وخمالفته لق
 .غريها من البالد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،٨ ، ٦  :  ١(وانظر املدونة )  ٣٢٣ ـ ٣٢٢  :  ١(والذخرية )  ٤٢ ـ ٤١  :  ١(املدونة :  انظر )  ١(

وغريها كثري ، حيث كان االعتامد عىل أحاديث ضعيفة عند املحدثني ، )  ٦٢ ، ٣٩ ، ١٧
 .الخ ... من إرسال ، أو انقطاع ، أو بالغ ،
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َـ وقدم ـ يف أحد قوليه ـ حديث  ْمن قاء أو رعف فليتوضأ ، وليبن عىل >  ّ َ
 . عىل القياس ، مع ضعف اخلرب وإرساله < صالته 

 : )١(د ـ اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل 
مع أنه <  الناس أكفاء >  ـ لقد أخذ اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل بحديث 

 وحكم ابن عبد الرب بوضعه ، منكر ، 
مع أنه منكر <  فيمن حتل له الصدقة >  ُـ وأخذ بحديث حكيم بن جبري 

  .)٢(احلديث
وهو ضعيف <  ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد >  ـ وأخذ بحديث 

ًجدا ، وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات  ّ . 
 .وهناك نصوص كثرية يف ذلك 

 :ود غريه االنكفاف عند عدم وج: ًسادسا 
إذا مل يوجد حديث مقبول ، ومل يوجد يف الباب إال احلديث الضعيف ، 

 . فقد ذهب عدد من األئمة إىل األخذ به من باب االنكفاف واالحتياط 
الشافعي اإلمام عن تعاىل رمحهم اهللا ه ريغِنقل اإلمام املاوردي وفقد 

 دل عىل إذا ، ه سواٌ مل يوجد داللةا، أنه يأخذ باملرسل إذرمحه اهللا تعاىل 
 .)٣( واهللا تعاىل أعلم ،السبكي رمحه اهللا تعاىلاإلمام ًور ، احتياطا ، كام قال ظحم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما املراد بالضعيف عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا (  وانظر ما يأيت ضمن فصل )  ١(

ًفقد ذكرت عددا من األمثلة عىل ذلك أيضا ) ١٠٠ ـ ٩٧(صفحة ) تعاىل  ً. 
 ).٣١٦ - ٣١٤ : ٢(النكت للزركيش : انظر ) ٢(
) ٣١٣  :  ٢(ونكت الزركيش )  ٢٦٨ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ٨٠  :  ١(فتح املغيث :  انظر )  ٣(
 .لشافعياِاملرسل عند اإلمام حجية احلديث و
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فاالستحباب  ، ً كان ضعيفا بكراهة بعض البيوع أو األنكحةاوكذا إذ
 ، كام مر النقل كام قال النووي رمحه اهللا تعاىل ، ولكن ال جيب، عنه ه التنز
  .واهللا تعاىل أعلم. عنه 

 
 

* * * * * 
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 جرىعمل باحلديث الضعيف إذا لقد اتفق العلامء رمحهم اهللا تعاىل عىل ال
وال .  ًالعمل به ، ويكون هذا مما تلقته األمة بالقبول ـ غالبا ـ واهللا تعاىل أعلم 

وسيأيت بيان ما تلقته األمة بالقبول يف الفقرة .  يف هذا القضية ًأعلم خمالفا 
 .التالية إن شاء اهللا تعاىل 

ًملا كنت أرشح أبوابا من سنن الرتمذي ـ قسم العبادات ـ لفت نظري 
وعليه :  قول اإلمام الرتمذي رمحه اهللا تعاىل عىل عدد كثري من األحاديث 

 العلم ، أو عند بعض أهل العلم ، العمل عند أهل العلم ، أو عند عامة أهل
مع حكمه عىل تلك األحاديث بالضعف ؛ سواء باالضطراب ، أو بانقطاع 

 أو نحو ذلك ... السند ، أو لعدم صحة السند ، أو لضعف الراوي ،
من كان قبله ، من الصحابة :  واملراد بأهل العلم عنده رمحه اهللا تعاىل 

هللا تعاىل وريض عنهم ، باإلضافة إىل والتابعني وأتباع التابعني ، رمحهم ا
 .األئمة األربعة وأقراهنم رمحهم اهللا تعاىل 

وعليه العمل عند :  ًحديثا من القسم األول ـ يعني قوله )  ٢٠(وأذكر 
 : ًأهل العلم ـ مقترصا عىل اسم الباب ، وطرف احلديث يف السنن ، ورقمه 

 فقد ذكر)  ١٨٨(قم ـ باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني يف احلرض ، ر
من مجع بني الصالتني من غري عذر >  حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام 

والعمل عىل هذا عند :  ّوبني ضعفه ثم قال <  ًفقد أتى بابا من أبواب الكبائر 



 

- ٧٢ -

 

 .#ا.أن ال جيمع بني الصالتني إال يف السفر أو بعرفة: أهل العلم 
فقد ذكر )  ٢٦١( رقم ـ باب ما جاء يف التسبيح يف الركوع والسجود ،

: إذا ركع أحدكم فقال يف ركوعه >  حديث ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه 
: والعمل عىل هذا عند أهل العلم :  َّوبني ضعفه ، ثم قال <  ...َّسبحان ريب ،

ُيستحبون أن ال ينقص الرجل يف الركوع والسجود من ثالث تسبيحات  َ ّ. 
فقد )  ٣٦٤(ًعتني ناسيا ، رقم ـ باب ما جاء يف اإلمام ينهض يف الرك

ذكر حديث سهو املغرية ريض اهللا تعاىل عنه ، وتسبيح القوم ، وسجوده 
للسهو بعد السالم ، وأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فعل مثل 

َوبني ضعفه ، ثم قال .  ذلك  : والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم :  ّ
 ...  يف صالته ، وسجد سجدتني ،َأن الرجل إذا قام يف الركعتني مىض

فقد )  ٤١١(ـ باب ما جاء يف الصالة عىل الدابة يف الطني واملطر ، رقم 
َذكر حديث يعىل بن أمية الثقفي ريض اهللا تعاىل عنه ، يف صالة رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وآله وسلم هبم يف يوم مطر عىل الراحلة ـ إيامء ـ وهم خلفه 

 .والعمل عىل هذا عند أهل العلم : ضعفه ، ثم قال ّوبني . عىل رواحلهم 
فقد ذكر )  ٥٠٩(ـ باب ما جاء يف استقبال اإلمام إذا خطب ، رقم 

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه :  َحديث ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال 
َوبني ضعفه ، ثم قال .  وآله وسلم إذا استوى عىل املنرب استقبلناه بوجوهنا  ّ :

ِّعىل هذا احلديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهللا عليه والعمل 
 .ّوآله وسلم وغريهم ، يستحبون استقبال اإلمام إذا خطب 

ُـ باب ما ذكر يف الرجل يدرك اإلمام وهو ساجد كيف يصنع ، رقم 
ٍّفقد ذكر حديث عيل ومعاذ ريض اهللا تعاىل عنهام   )  ٥٩١(   ُإذا أتى أحدكم >  َ
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ُمام عىل حال فليصنع كام يصنع اإلمام َالصالة واإل : َّوبني ضعفه ، ثم قال <  ٍُ
ُإذا جاء الرجل واإلمام :  والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم ، قالوا  ُ

 ...ٌساجد فليسجد ،
 َفقد ذكر حديث معاذ)  ٦٣٨(ـ باب ما جاء يف زكاة اخلرضوات ، رقم 

 اهللا عليه وآله وسلم يسأله ريض اهللا تعاىل عنه يف كتابته للنبي الكريم صىل
: ّوبعد أن بني ضعفه قال <  ليس فيها يشء >  :  عن زكاة اخلرضوات ، فقال 

 .والعمل عىل هذا عند أهل العلم ، أن ليس يف اخلرضوات صدقة 
فقد ذكر )  ٩١٥ ، ٩١٤(ـ باب ما جاء يف كراهية احللق للنساء ، رقم 

ٍّحديث عيل ريض اهللا تعاىل عنه قال   سول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمهنى ر: َ
والعمل :  َّوبعد أن بني ضعفه قال ]  يعني يف احلج [  ُأن حتلق املرأة رأسها 

 .ًعىل هذا عند أهل العلم ، ال يرون عىل املرأة حلقا ، ويرون عليها التقصري 
فقد ذكر )  ١١٠٤ ، ١١٠٣(ـ باب ما جاء ال نكاح إال ببينة ، رقم 

َالبغايا الاليت ينكحن أنفسهن >   تعاىل عنهام حديث ابن عباس ريض اهللا ِ ُ
َوبعد أن بني ضعفه قال <  بغري بينة  والعمل عىل هذا احلديث من أصحاب :  ّ

َالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعني وغريهم ، قالوا  ِّ :
 ...ال نكاح إال بشهود ، مل خيتلفوا يف ذلك ،

وقد ذكر )  ١١٨٢(َمة تطليقتان ، رقم َـ باب ما جاء أن طالق األ
ِطالق األمة تطليقتان ، وعدهتا>  :  َحديث السيدة عائشة ريض اهللا تعاىل عنها  َ 

والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم ؛ :  ّوبني ضعفه قال <  حيضتان 
 . من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وغريهم 
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 َفقد ذكر حديث أيب هريرة)  ١١٩١(ـ باب ما جاء يف طالق املعتوه ، رقم 
ٌكل طالق جائز ، إال طالق املعتوه املغلوب عىل >  :  ريض اهللا تعاىل عنه 

والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم ؛ :  ّوبعد أن بني ضعفه قال <  عقله 
 ِّمن أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وغريهم ؛ أن طالق املعتوه عىل

ِّ أن يكون معتوها ، يفيق األحيان ، فيطلق يف حال إفاقته عقله ال جيوز ، إال ً. 
ّفقد ذكر حديث أبيض بن محال)  ١٣٨٠(ـ باب ما جاء يف القطائع ، رقم  َِ َ 

ريض اهللا تعاىل عنه ، يف وفادته عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، 
. طعه واستقطاعه امللح ، ثم رده ملا أخربه بعض احلارضين بحقيقة ما أق

والعمل عىل هذا عند أهل العلم ؛ من أصحاب :  وبعد تبيانه لضعفه قال 
ُالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وغريهم ، يف القطائع ، يرون جائزا أن يقطع  ً ِّ

 .ُاإلمام ملن رأى ذلك 
فقد )  ١٣٩٩(ُـ باب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه ، يقاد منه أم ال ؟ رقم 

ُحرضت رسول اهللا :  ك ريض اهللا تعاىل عنه قال َذكر حديث رساقة بن مال
َصىل اهللا عليه وآله وسلم يقيد األب من ابنه ، وال يقيد االبن من أبيه  ُ ُ .

والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم ؛ أن :  ّوبعد أن بني ضعفه قال 
ّاألب إذا قتل ابنَه ال يقتل به ، وإذا قذف ابنَه ال حيد  ُ ُ ُ َ. 

َفقد ذكر حديث ابن عمر ريض)  ١٤٣٨( النفي ، رقم ـ باب ما جاء يف ُ َ 
َّاهللا تعاىل عنهام ، أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم رضب وغرب ، وأن أبا بكر َّ 

ّرضب وغرب ، وأن عمر رضب وغرب   والعمل:  ّثم بني ضعفه ، ثم قال .  ُّ
 ...عىل هذا عند أهل العلم ؛ من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ،
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ذكر فقد )  ١٤٥٣(ـ باب ما جاء يف املرأة إذا استكرهت عىل الزنا ، رقم 
ِّحديث وائل بن حجر ريض اهللا تعاىل عنه ، يف عدم إقامة احلد عىل املرأة ْ ُ َ 

َاملستكرهة ، وإقامته عىل الذي أصاهبا  َ ْ والعمل :  َّوبعد أن بني ضعفه قال .  َ
صىل اهللا عليه وآله وسلم ِّعىل هذا عند أهل العلم ؛ من أصحاب النبي 

ٌّوغريهم ، أن ليس عىل املستكرهة حد  ََ. 
ِفقد ذكر حديث عدي بن)  ١٤٦٧(ـ باب ما جاء يف صيد البزاة ، رقم  َ 

حاتم ريض اهللا تعاىل عنه ، يف سؤاله رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 :ه قال َّوبعد أن بني ضعف<  ُما أمسك عليك فكل >  :  عن صيد البازي ؟ فقال 

ًوالعمل عىل هذا عند أهل العلم ، ال يرون بصيد البزاة والصقور بأسا  ُ . 
 َفقد ذكر حديث جابر بن)  ١٥٢١(رقم ]  فيام يقوله عند الذبح [  ٌـ باب 

ِّعبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنهام ، يف ذبح النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 
والعمل عىل هذا :  َعفه قال ّالكبش بعد انتهائه من خطبته ، وبعد أن بني ض

ّعند أهل العلم ؛ من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وغريهم ، أن 
 ... بسم اهللا ،: يقول الرجل إذا ذبح 

فقد )  ١٥٦٤(ـ باب ما جاء يف كراهية وطء احلباىل من السبايا ، رقم 
  السباياَذكر حديث العرباض بن سارية ريض اهللا تعاىل عنه ، يف النهي عن وطء

والعمل عىل هذا عند :  ّوبعد أن بني ضعفه قال .  حتى يضعن ما يف بطوهنن 
 .أهل العلم 

 َفقد ذكر حديث)  ٢١٠٩(ـ باب ما جاء يف إبطال مرياث القاتل ، رقم 
 والعمل:  ّوبني ضعفه قال <  القاتل ال يرث >  :  أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه 

ً ال يرث ؛ كان القتل عمدا أو خطأ َعىل هذا عند أهل العلم ، أن القاتل ً ُ . 
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ُـ باب ما جاء يف مرياث األخوة من األب واألم ، وباب ما جاء يبدأ 
ْبالدين قبل الوصية ، رقم  ٍّفقد ذكر حديث عيل ريض )  ٢١٢٢ ، ٢٠٩٤(َّ َ

َّاهللا تعاىل عنه ، أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قىض بالدين قبل الوصية  َّ. 
ُوالعمل عىل هذا عند عامة أهل العلم ، أنه يبدأ :   ضعفه قال َّوبعد أن بني ّ

 .َّبالدين قبل الوصية 
ومن املالحظ أن هذه األحاديث كلها يف األحكام ، وقد قال هبا أهل 
ًالعلم ، أما ما قال هبا بعض أهل العلم فهو كثري جدا ، لكن اكتفيت هبذا  ّ

عاىل أخذوا باحلديث الضعيف يف القدر للداللة عىل أن العلامء رمحهم اهللا ت
األحكام ، إما العتضاده ، أو لعدم وجود حديث مقبول ، أو ألنه ال يوجد 

 .واهللا تعاىل أعلم . الخ ... سواه يف الباب ،
ٰفإذا جاز األخذ به يف األحكام ، فام سواها من باب أوىل ، واهللا تعاىل 

 . أعلم 
 :لوا به ، وأمجعوا عليه حكم الضعيف إذا تلقته األمة بالقبول ، وعم

 لقد اتفق العلامء عىل العمل باحلديث الضعيف إذا تلقته األمة بالقبول ،
 .ًوال أعلم خمالفا يف ذلك 

ً وقد يستدل أيضا عىل صحته :)١(قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل
ًبأن يكون خربا عن أمر اقتضاه نص القرآن ، أو السنة املتواترة ، ]  احلديث [  

أو أمجعت األمة عىل تصديقه ، أو تلقته الكافة بالقبول ، وعملت بموجبه 
 . #ا.ألجله

 .وهذه بعض األمثلة ، أذكرها للتذكري والتنبيه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥١(الكفاية ) ١(
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 حيث رواه الكافة عن الكافة من طريق   <ال وصية لوارث  >  حديثـ 
ًأهل املغازي وغريهم ، فهو بمنزلة املتواتر ، وجعله بعض العلامء ناسخا 

 لكن .)١(واحلديث جممع عليه كام قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل.    لوصيةآلية ا
مل يصله طريق صحيح ، وإنام أخذ برواية أهل املغازي ، وإمجاع العلامء عىل 
ٰمقتىض احلديث ، مع أن احلديث ورد من طرق أخرى موصولة ، لكن بعد 

 .اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل ، أو مل يطلع عليها 
قال اإلمام الشافعي <  تغيري لون املاء أو طعمه أو رحيه >  ث ـ وحدي

ٰيروى عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم من وجه ال :  )٢(رمحه اهللا تعاىل ُ
ًيثبت مثله أهل احلديث ، وهو قول العامة ، ال أعلم بينهم فيه اختالفا ُ َ  .#ا.ُ

  ابن عبد الربقال<  ًال زكاة يف الذهب حتى يبلغ عرشين دينارا >  ـ وحديث 
مل يثبت عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يف زكاة :  )٣(رمحه اهللا تعاىل

ثم ذكره ...  الذهب يشء من جهة نقل اآلحاد العدول الثقات األثبات ،
: ٍّمن طريق احلسن بن عامرة بسنده إىل عيل ريض اهللا تعاىل عنه ، ثم قال 

 ترك حديثه لسوء حفظه واحلسن بن عامرة مرتوك احلديث ، أمجعوا عىل
 . ثم نقل اإلمجاع عىل وجوب الزكاة إذا بلغ هذا املقدار ... وكثرة خطئه ،

ـ وحديث معاذ بن جبل ريض اهللا تعاىل عنه حينام أرسله رسول اهللا 
بم > : صىل اهللا عليه وآله وسلم إىل اليمن ، وسأله صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 . احلديث < حتكم ؟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦٨ : ١(وفتح املغيث ) ٤٥ ، ٣٦ ، ٢٧ : ٤(م األانظر و) ١٤٢ - ١٣٩(الرسالة ) ١(
 ).٤٩٥ - ٤٩٤ : ١(وانظر النكت للحافظ ابن حجر ) ١٠٨(اختالف احلديث ) ٢(
 ).٣٤ : ٢(األم : وانظر ) ٣٩ ، ٣٥ - ٢١ : ٩(االستذكار ) ٣(
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ْ يروى إال من طريق احلارث بن عمرو ، عن أناس من هذا احلديث ال َ ٰ ُ
أصحاب معاذ ، عن معاذ ريض اهللا تعاىل عنه ، ففيه راو مبهم ، ومع هذا 
ًفقد اعتمده عامة أهل العلم ، ونقله الكافة عن الكافة ، وجعلوه دليال عىل 

 .، واهللا تعاىل أعلم )١()القياس ( مرشوعية االجتهاد 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن :  وذكر عدة نامذج من ذلك ، ثم قال )  ١٩٠  -  ١٨٨  :  ١(الفقيه واملتفقه :  انظر )  ١(

ه األحاديث ال تثبت من جهة اإلسناد ، لكن ملا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا كانت هذ
ًبصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلا ، فكذلك حديث معاذ ملا احتجوا به مجيعا غنوا 

 .#ا.عن طلب اإلسناد له
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ليعلم أن املذاهب يف الضعيف :  )١(قال الشيخ القاسمي رمحه اهللا تعاىل
 : ثالثة 

ًال يعمل به مطلقا ؛ ال يف األحكام ، وال يف الفضائل ، حكاه :  األول  ُ
 فتح املغيث ابن سيد الناس يف عيون األثر عن حييى بن معني ، ونسبه يف

... ًأليب بكر ابن العريب ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا ،
ثم ذكر القول الثاين وهو ...  ًوهذا مذهب ابن حزم رمحه اهللا تعاىل أيضا ،

ًالعمل به مطلقا ، والثالث يعمل به يف الفضائل برشوطه ، وهو املعتمد عند 
 .#ا.األئمة

 : الء األعالم يف املذهب األول ما ييل واجلواب عام ذكر عن هؤ: قلت 
) األدب املفرد (   رمحه اهللا تعاىل فريده فعله يف كتابه اإلمام البخاريـ أما 

ًحيث فيه حديث ضعيف ـ وإن كان قليال ـ وكذا غريه من كتبه ، إنام رشط 
ذلك يف الصحيح ال غري ، ولو كان ال جيوز االحتجاج بالضعيف عنده فلم 

 املفرد وغريه ؟ وهل كان يصعب عليه اختيار الصحيح ذكره يف األدب
 وهو الذي حيفظ مائة ألف حديث صحيح ؟ 

 ، ٦٣ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٣ ، ٤٧(وانظر األرقام التالية يف األدب املفرد 
١٢٠ ، ٨٠.( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :فقد قال )  ١٢  :  ١(وانظر فيه )  ١٥  :  ١(وانظر عيون األثر )  ١١٣(قواعد التحديث )  ١(

 .فهو يتناقض مع القول األول . #ا.ٰ أن أحتج به ـ يعني ابن إسحق ـ يف الفرائضما أحب
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رمحه اهللا تعاىل فريده تقسيمه احلديث إىل ثالثة اإلمام مسلم ـ وأما 
ً يفرد لكل قسم منها كتابا ، وقد بينت ذلك يف ًأقسام ، وأن يأيت هبا تباعا ، أو

وال بأس بذكر لفظه من .  رشحي ملقدمة اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل 
 .مقدمة صحيحه 

ُإنا نعمد إىل مجلة ما أسند :  )١(قال رمحه اهللا تعاىل ـ يف مقدمة صحيحه ـ 
ثالثة ْمن األخبار عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فنَقسمها عىل 

 ....أقسام ، وثالث طبقات من الناس ، من غري تكرار ،
ِّفإنا نتوخى أن نقدم األخبار التي هي أسلم من :  ُفأما القسم األول  ّ

َالعيوب من غريها ، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة يف احلديث ، 
َفإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس ...  وإتقان ملا نقلوا ،  ، أتبعناهاَّ

ُأخبارا يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان ؛ كالصنف ً 
َاملقدم قبلهم ، عىل أهنم وإن كانوا فيام وصفنا دوهنم ، فإن اسم السرت  ّ

 ...والصدق وتعاطي العلم يشملهم ،
 َّفأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل احلديث متهمون ، أو عند األكثر

 ...فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ، منهم ، 
ًوكذلك من الغالب عىل حديثه املنكر أو الغلط ، أمسكنا أيضا عن 

 .#ا.حديثهم
فقد قسم الرجال عىل أربع طبقات ، الثقات األثبات ، واملتوسطون ، 

 فهو ال خيرج للطبقتني.  واملتهمون ، والغالب عىل حديثهم النكارة أو الغلط 
ألوىل يف صحيحه ، واختلف يف الطبقة الثانية ، هل األخريتني ، وخيرج ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧ ـ ٤ : ١(صحيح مسلم ) ١(
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أخرج هلا يف الصحيح ، أم أراد إفراد كتاب هلا فامت ، أو كتبه لكن مل يقرأه 
 .؟)١(عىل الناس

ًإن مسلام أخرج :  )٢(وقال إبراهيم بن حممد بن سفيان ـ صاحب مسلم ـ
 : ثالثة كتب من املسندات 

 . هذا الذي قرأه عىل الناس : أحدها 
َيدخل فيه عكرمة ، وابن إسحق ؛ صاحب املغازي ، وأمثاهلام : والثاين  ٰ ُ. 

 .#ا.ُيدخل فيه من الضعفاء: والثالث 
 رمحه اهللا تعاىل ؛ فريده ما نقلته اإلمام حييى بن معنيـ وأما ما ذكر عن 

عنه قبل ، وهو التفريق بني أحاديث األحكام وأحاديث املغازي والرقائق 
 .ونحوها 

 .#ا.ُيكتب عنه من حديثه الرقاق:  ه اهللا تعاىل عن إدريس بن سنان قال رمح
 .وقد سبق ذكره 

ال بأس :  ٰوقال رمحه اهللا تعاىل عن زياد البكائي ـ صاحب ابن إسحق ـ 
 .)٣(ُوطلب أن تكتب املغازي عنه# ا.به يف املغازي ، وأما يف غريها فال

 .#ا.نه املغازيُليس بيشء ، وقد كتبت ع : )٤(وقال عنه يف تارخيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر مكانة الصحيحني ـ الطبعة األخرية ـ ورشحي ملقدمة اإلمام النووي رمحه اهللا )  ١(
 تعاىل تعاىل ، لبيان ذلك ، واخلالف بني القايض عياض وبني احلاكم والبيهقي رمحهم اهللا

 .يف هذه املسألة 
 ).١٢٨(ومقدمة رشح صحيح مسلم ـ برشحي ) ٩١(صيانة صحيح مسلم : انظر ) ٢(
 ).٩١ : ٢(وميزان االعتدال ) ٣٤٨(تاريخ عثامن الدارمي عن حييى ، رقم ) ٣(
) ٥٣٨  :  ٣(اجلرح والتعديل :  وانظر للقولني )  ١٣٣١رقم (تاريخ حييى بن معني )  ٤(

 .ًوذكره يف التهذيب أيضا ) ٤٧٨ ـ ٤٧٧ : ٨(وتاريخ بغداد ) ١٠٤٨ : ٣(والكامل 
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 رمحه اهللا تعاىل فريده قول ابن حزم ابن حزمـ وأما ما ذكر عن اإلمام 
َوأما القنوت يف الوتر ـ ثم ذكر حديث احلسن :  )١(نفسه ، فقد قال يف املحىل

ُالقنوت ذكر اهللا ودعاء ، فنحن :  ٍّابن عيل ريض اهللا تعاىل عنهام ـ ثم قال 
 ُا ال حيتج بمثلهـ  فلم نجد فيه عن رسول اهللانحبه ، وهذا األثرـ  وإن مل يكن مم

: صىل اهللا عليه وآله وسلم غريه ، وقد قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل 
 .وهبذا نقول ] : ابن حزم [ قال عيل . ُّضعيف احلديث أحب إلينا من الرأي 

ُّوقد جاء عن عمر ريض اهللا تعاىل عنه القنوت بغري هذا ، واملسند أحب ُ 
 .#ا.اإلين

ًاملرفوع إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ وإن كان ضعيفا يف :  يعني 
نظره ـ أحب إليه من املوقوف عىل الصحايب ، ولو كان بمثل عمر ريض اهللا 

 .تعاىل عنه ، واهللا تعاىل أعلم 
إن العلامء يأخذون باحلديث الضعيف إذا مل يوجد :  وقد سبق أن قلت 

 صحيح أو حسن ـ ومل يكن يف الباب غريه ، واهللا يف الباب حديث مقبول ـ
 .تعاىل املوفق واملعني 

 :ـ وأما ما نقل عن القايض أيب بكر ابن العريب رمحه اهللا تعاىل 
فهو ـ وإن نقله عامة من تكلم عن حكم احلديث الضعيف بأنه يذهب 

ـ منقوض بنص  كان شديد الضعف اذإمحله بعضهم فيام ـ وًىل املنع مطلقا إ
 .لقايض رمحه اهللا تعاىل ا

ُذلك أن املوجود يف كتبه مغاير ملا نقل عنه ، وقد تتبعت كتابه عارضة 
 األحوذي برشح صحيح الرتمذي ، فوجدته رمحه اهللا تعاىل يذهب إىل العمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٨ - ١٤٧ : ٤(املحىل ) ١(
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باحلديث الضعيف يف الفضائل واخلري والرقائق والرتغيب والرتهيب ، بل 
 :عبادات ، وأذكر بعض النامذج يف املستحبات ، بل يف االنكفاف يف ال

: )١(<التنشف بعد الوضوء >  قال رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل حديث 
ّهذان خربان مل يصحا ، ويف الصحيح عن ميمونة ، أن النبي صىل اهللا عليه  ٰ

ثم ذكر ثالثة أقوال ...  َّوآله وسلم اغتسل عندها ، فناولته املنديل ، فرده ،
والصحيح جواز التنشف بعد الوضوء ، وأما حديث :  يف املسألة ثم قال 

  .إلخ...ٌميمونة فهو حكاية حال ، وقضية يف عني ،
وقال رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل أمره صىل اهللا عليه وآله وسلم من 

َقد بني أبو عيسى ضعفه ،:  )٢(ًيستيقظ وجيد البلل وال يذكر احتالما بالغسل َّ 
َ العمري ، وهو ضعيف ،َّألنه خمرج من طريق عبد اهللا  ُوالصحيح:  ثم قال ...  ُ

 .#ا.ُوجوب الغسل ، إذا مل يلبسه غريه ، ألنه يقطع عىل أنه منه
ْوقال رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه عىل حديث وائل بن حجر ريض اهللا  ُ

َقد علل أبو عيسى حديث وائل ، وليس يف قول :  )٣(تعاىل عنه يف التأمني َّ
ٌعليه وآله وسلم آلمني حديث صحيح ، وإنام ذكره رسول اهللا صىل اهللا 

ًمالك عن ابن شهاب مرسال كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
ُالسنة أن يقوهلا اإلمام لقوله :  ثم قال ...  ،<  آمني >  :  يقول  ُإذا أمن اإلمام >  :  ُ َّ

قوهلا ، ولرواية ابن شهاب أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم كان ي<  ِّفأمنوا 
 ... واملرسل عندنا حجة كاملسند ، ال سيام مرسل ابن شهاب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٠ - ٦٩ : ١(عارضة األحوذي ) ١(
 ).١٧٣ - ١٧٢ : ١(عارضة األحوذي ) ٢(
 .لتصحيحه مرسل الزهري ) ١٣ : ١(وانظر فيه ) ٥٠ - ٤٨ : ٢(عارضة األحوذي ) ٣(
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 لكني سأقترص عىل نموذج واحد فقط ، يوضح .)١(وهناك نامذج كثرية
رأيه بشكل رصيح ال حيتمل اللبس ، وذلك بترصحيه بالعمل بالضعيف ـ 

 يف تعليقه عىل حديث التشميت .)٢(مع ضعفه عنده ـ فقد قال رمحه اهللا تعاىل
ًروى أبو عيسى حديثا جمهوال :  إذا زاد عىل الثالثة  ً َّإن شئت شمته ، وإن >  ٰ َّ َ

ٌوهو وإن كان جمهوال ؛ فإنه يستحب العمل به ، ألنه دعاء بخري ،<  َشئت فال  ً 
ٌوصلة للجليس ، وتودد له ُّ  .#ا.ٌ

وهبذا يتضح أن مذهب القايض أيب بكر ابن العريب املالكي رمحه اهللا 
امة أهل العلم ، وهو جواز رواية احلديث الضعيف ، تعاىل كمذهب ع

ًوجواز العمل به ، ما مل يكن ضعفه شديدا ، كاملوضوع واملرتوك ونحومها ، 
 .واهللا تعاىل أعلم 

 
 

* * * * * 
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 -  ١٥٥  :  ١٠)  (٢١٦  -  ٢١٥ ، ١١٣  -  ١١٢ ، ٨٠  -  ٧٩  :  ٢(انظر العارضة )  ١(

١٥٦.( 
 ).٢٠٥ : ١٠(عارضة األحوذي ) ٢(
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رمحه اهللا تعاىل  أمحد مماإلَأن مراد اأهل العلم إىل   ُبعضلقد ذهب 
 ما قاله العالمة ابن تيمية ونقله ابن القيم هوو.    بالضعيف هو احلسن

ُ ثم استحسنه بعد ذلك بعض أهل العلم من غري .)١(رمحهام اهللا تعاىل
 .متحيص وال حتقيق 

ُقول ال تسعفه النصوص ، وقد توسع الشيخ عبد احلي اللكنوي وهذا  ُ
األجوبة >  ألقوال يف احلديث الضعيف يف كتابه رمحه اهللا تعاىل بعرض ا

ثم إن الشيخ رمحه اهللا تعاىل نقض هذه الدعوى بقوله عندما .  )٢(  <الفاضلة
 .اصطدم بنص يعارض ما يذهب إليه ، كام سنرى 

 :واجلواب عىل هذا القول من وجوه 
 األقوال املستفيضة عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل من أن احلديث:  ًأوال 

وقد ذكرت عدة أقوال فيام سبق .  الضعيف أحب إليه ـ أو خري ـ من الرأي 
 .يف بحث التساهل ، وذكر ابن حزم رمحه اهللا تعاىل قولني عنه 

ما أدخله ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل من أحاديث املسند يف   :  الثاين
كتابه املوضوعات ـ وكذا احلافظ العراقي رمحه اهللا تعاىل حيث ذكر تسعة 
َّأحاديث ـ فهو ـ وإن مل يسلم هلام بأهنا موضوعة ـ لكن منها ما ال يرتفع إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ٨٢(وقاعدة جليلة ) ٢٤٩  -  ٢٤٨ ، ٢٥  :  ١٨)  (٢٥١  :  ١(جمموع الفتاوى :  انظر )  ١(

 ).٣١ : ١(وأعالم املوقعني ) ٨٣
) ١٠٨  -  ٩٢(وقواعد يف علوم احلديث )  ٥٩  -  ٣٦(األجوبة الفاضلة :  انظر )  ٢(

 ). احلديث الضعيف ( علوم احلديث احللقة السادسة واملبسوط يف
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درجة احلسن أو الصحيح بل هي يف درجة الضعيف ، ومنها الضعيف 
ًجدا  وقد أوضح ذلك األئمة ابن حجر والسيوطي وابن عراق والعالمة .  ّ

  .)١(حممد املدرايس رمحهم اهللا تعاىل
عاىل بالضعيف يف األحكام ، وأن عليه العمل ، أخذه رمحه اهللا ت  :  ًثالثا

 .وقد ذكرت نامذج مما أخذ به ، وهي ضعيفة باالتفاق 
ًروايته ـ يف كتابه املسند ، فضال عن غريه ـ عن بعض الرجال   :  ًرابعا

 الشديدي الضعف ، وقد تتبعت رجاله الذين انفرد عنهم ، وذكرهم احلافظ
ٰتعجيل املنفعة ، فوجدته قد روى عن ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

 كذاب ، يروي املوضوعات ، منكر احلديث ، مرتوك ،:  طائفة ، مما قيل عنهم 
 . ونحو ذلك ... كان يضع احلديث ،

وأذكر هنا بعض النامذج ، حيث أذكر اسم الرجل الذي انفرد اإلمام 
 :كر من قيل فيه أمحد رمحه اهللا تعاىل بالرواية عنه من الكتاب املذكور ، وال أذ

 ونحو ذلك ، كام ال أذكر من الرواة...  جمهول ، ال يعرف ، ال يشء ، ضعيف ،
وهم أبو حنيفة [  من اشرتك يف الرواية عنهم مع غريه من األئمة الثالثة 

إنام هم من انفرد بالرواية عنهم ، ثم ]  ومالك والشافعي رمحهم اهللا تعاىل 
 رقم اجلزء والصفحة من الطبعة القديمة ، فأذكر( أذكر روايته عنه يف املسند 

ٍّورقم احلديث يف طبعة كل من الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل ـ إن وجد ـ 
 ).ومؤسسة الرسالة 

 كام أذكر بعض الرواة الذين أخرج هلم مع اإلمامني الرتمذي وابن ماجه
 .رمحهام اهللا تعاىل ، سواء كانوا من شيوخه أو ال 

 املخزومي املدين ، مرتوك ،)  ابن الفضل :  ويقال (  ٰسحق ـ إبراهيم بن إ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  وما بعد٤٥٠  :  ١(القول املسدد ، وذيله ، والنكت عىل كتاب ابن الصالح :  انظر )  ١(
 ).٢٨١ - ٢٧٨ ، ١٧٣ - ١٧٢ : ١(وتدريب الراوي 
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 ضعيف احلديث ،:  منكر احلديث ، وزاد أبو حاتم :  قال البخاري والنسائي 
 ًروى له حديثا.  مرتوك :  ليس بيشء ، وقال الدارقطني واألزدي :  وقال أمحد 

ًواحدا مكررا   ).٨٦٦٧ ، ٨٦٦٦(رقم ) ٣٥٦ : ٢(ً
ّث ـ واسمه نرص ـ الرتمذي ، كذبه ابن معني ،  ـ إبراهيم بن أيب اللي٢

كان يكذب عرشين سنة ، وأشكل أمره عىل أمحد حتى :  وقال صالح جزرة 
مرتوك ، وقال عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم :  ظهر بعد ، وقال الساجي 

   :٤)  (٥٩  :  ١(أول من فطن له أنه يكذب أيب ، له عنده حديثان :  الدورقي 
 ).١٧٥٥٦ ، ٤١٩(رقم ) ١٧١
: قال أبو حاتم .  ٰ ـ إسحق بن ثعلبة أبو صفوان احلمريي احلميص ٣

له .  أحاديثه كلها غري حمفوظة :  جمهول ، منكر احلديث ، وقال ابن عدي 
 ).٢٠٢٠١ ، ٢٠١٨٤(رقم ) ١٨ ، ١٧ : ٥(عنه حديثان 

 :فيه نظر ، وقال النسائي :  قال البخاري .  ـ  أوس بن عبد اهللا بن بريدة ٤
 له عنه.  منكر احلديث :  وقال الساجي .  مرتوك :  ة ، وقال الدارقطني ليس بثق

 ).٢٣٠١٨(رقم ) ٣٥٧ : ٥(حديث واحد 
قال أبو حاتم وأبو زرعة .   ـ جرير بن أيوب بن أيب زرعة الكويف ٥

 :وقال أبو نعيم .  مرتوك :  وقال النسائي .  منكر احلديث :  والبخاري والعقييل 
 ).٩٧٥٤(رقم ) ٤٤٦ : ٢( واحد له عنده حديث. يضع احلديث 

ـ احلسني بن عبد اهللا بن ضمرية احلمريي ٦  ال: وقال أمحد . ّكذبه مالك .  
 وقال.  منكر احلديث :  وقال البخاري .  ًيساوي شيئا مرتوك احلديث كذاب 

ـ ٧٧ : ٤(له عنده ثالثة أحاديث . مرتوك : الدارقطني   ).١٦٧١٢(رقم ) ٧٨ 
ْ ـ رشيد اهلجري الكويف٧ َ . ًليس يساوي حديثه شيئا :  قال ابن معني .   ُ

له عنه .  كان يؤمن بالرجعة :  وقال ابن حبان .  كذاب :  وقال اجلوزجاين 
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  .)١()٦٩٥٥ ، ٦٨٣٥(رقم ) ٢٠٩ ، ١٩٥ ـ ١٩٤ : ٢(حديثان 
ـ سلمة بن حفص السعدي الكويف ٨  ال حيل االحتجاج: قال ابن حبان .  

له عنه حديث واحد .  ر ، كان يضع احلديث به ، وال الرواية عنه إال لالعتبا
 ).٢٠٩٥٠(رقم ) ١٠٠ : ٥(

وقال .  منكر احلديث :  قال ابن حبان .  ُ ـ سهل بن عبد اهللا بن بريدة ٩
له عنه حديث .  روى عن أبيه أحاديث موضوعة يف فضل مرو :  احلاكم 

 ).٢٣٠١٨(رقم ) ٣٥٧ : ٥(واحد ، رواه عنه أخوه 
: قال حييى .   قتادة احلراين موىل بني محان  ـ عبد اهللا بن واقد أبو١٠

تركوه منكر :  وقال البخاري .  منكر احلديث :  وقال أبو حاتم .  ليس بيشء 
 ضعيف:  وقال صالح جزرة .  مرتوك احلديث :  وقال اجلوزجاين .  احلديث 

رقم ) ٤٨٥ ، ٢٣٢ : ٣(له عنه حديثان .  ليس بثقة :  وقال النسائي .  مهني 
)١٥٩٧٠ ، ١٣٤٣٢.( 

ليس بثقة ، :  قال أمحد .  ـ عبد الغفار بن القاسم بن قيس األنصاري ١١
وقال .  ّكان حيدث بباليا عن عثامن وعائشة ريض اهللا عنهام ، حديثه بواطيل 

 له عنه حديث واحد.  مرتوك :  وقال النسائي .  كان يضع احلديث :  أبو داود 
 ).١٨٦١٠(رقم ) ١٩٥ : ٤(

 منكر:  قال البخاري .  بو عبيدة البرصي ـ  عبد الواحد بن زيد القاص أ١٢
: وقال الفالس .  ليس بيشء :  وقال حييى .  ُاحلديث ، يذكر بالقدر ، تركوه 

 ).١٧١٢٠(رقم ) ١٢٤ ـ ١٢٣ : ٤(له عنه حديث واحد . مرتوك 
. تركوه :  قال البخاري .   ـ عبد الواحد بن نافع ـ أو نفيع ـ الكالعي ١٣

حلجاز املقلوبات ، وعن أهل الشام روى عن أهل ا:  وقال ابن حبان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمها يف األصل حديث واحد ، لكن روى األول خمترصا ، وروى الثاين مطوال ) ١( ّ ً. 
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وكذا قال .  املوضوعات ، ال حيل ذكره يف الكتب إال عىل سبيل القدح فيه 
 ،١٥٨٠٥(رقم )  ١٤٢  :  ٤)  (٤٦٣  :  ٣(ّله عنه حديث واحد كرره .  احلاكم 
١٧٢٨٢.( 
ضعيف احلديث   :  مقال أبو حات.   ـ عمران بن أيب الفضل األييل ١٤

ًمنكر احلديث جدا ، روى ع وقال .  ُنه إسامعيل حديثني باطلني موضوعني ّ
ووهاه أمحد وحييى .  كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات :  ابن حبان 

 ).٢٦٤٤٩(رقم ) ٢٤٩ : ٦(له عنه حديث واحد . وغريمها 
. وهو شيخه .   ـ كثري بن مروان السلمي أو الفهري الفلسطيني ١٥

وأسقطه أمحد وحييى .  ذاب ك:  وقال حييى .  منكر احلديث :  قال ابن حبان 
  : ٤(له عنه حديث واحد .  ليس حديثه بيشء :  وقال النسائي .  وأبو خيثمة 

 ).١٨٠٤٩(رقم ) ٢٣٣
ّ ـ حممد بن عبد الرمحن بن املجرب العدوي ١٦ ليس :  قال ابن معني .  ٰ

. مرتوك :  وقال النسائي ومجاعة .  واهي احلديث :  وقال أبو زرعة .  بيشء 
   :١(له عنده حديث واحد .  ينفرد باملعضالت عن الثقات :  وقال ابن حبان 

 ).١٤٠٢(رقم ) ١٦٣
قال .  وهو شيخه .   ـ نرص بن باب اخلراساين أبو سهل املروزي ١٧

وقال .  ليس حديثه بيشء :  وقال ابن معني .  يرمونه بالكذب :  البخاري 
  : ١(ًله عنه ستة عرش حديثا .  كذاب :  وقال أبو خيثمة .  مرتوك :  حاتم أبو 
  ،١٧٤٩(وأرقام )  ٣٥٥  :  ٦)  (٣١٠  :  ٣)  (٢٠٤  :  ٢)  (٤٦٦ ، ٢٤٨ ، ٢٠٤

 ).٢٦٩٩٣ ، ١٤٣٣١ ـ ١٤٣٢٧ ، ٦٩٠٦ ـ ٦٩٠٠ ، ٤٤٤٠ ، ٢٢٢٧
ـ يوسف بن أيب ذرة األنصاري ١٨  :وقال ابن حبان .  ال يشء :  قال حييى .  ّ 

ًمنكر احلديث جدا ، يروي املناكري التي ال أصل هلا   له عنه حديث واحد.  ّ
 ).١٣٢٧٩(رقم ) ٢١٨ ـ ٢١٧ : ٣(
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قال .   األكثر عىل تضعيفه .)١(ـ ناصح بن العالء موىل بني هاشم١٩
منكر :  منكر احلديث ، وقال ابن حبان :  البخاري وأبو زرعة والدارقطني 

ًاحلديث جدا عىل قلة روايته ، ال جيوز االحتجاج به  ليس :  وقال حييى .  ّ
عفاء ، ووثقه آخرون ، لذا قال احلافظ يف بثقة ، وذكره كثريون يف مجلة الض

  .)٢(ّلني احلديث: التقريب 
وهذه بعض األسامء مما اشرتك معه الرتمذي وابن ماجه ، أو أحدمها ، 

 .ًمقترصا عىل ما ذكره احلافظ رمحه اهللا تعاىل يف التقريب . وبعضهم من شيوخه 
 له عنده  ـ حصني بن عمر األمحيس ، مرتوك ، اشرتك معه الرتمذي ،١

 ).٥١٩(رقم ) ٧٢ : ١(حديث واحد 
 ـ  عامر بن صالح الزبرييـ  شيخهـ  مرتوك ، اشرتك معه فيه الرتمذي ،٢

 ـ ٢٧٨، ٢٥٧ ، ١٥٨ : ٦) (٢١٦ : ٥) (٧١  :  ٤(ًله عنده تسعة عرش حديثا 
 ـ ٢٦٣٧٨ ، ٢٦٢٠٠ ، ٢٥٢٥٣ ، ٢١٨٨٥ ، ١٦٦٦٦(وأرقامها )  ٢٧٩

 ).٢٦٤٠٨ ـ ٢٦٤٠٤ ، ٢٦٣٨٧
س بن الفضل الواقفي ، مرتوك ، واهتمه أبو زرعة ، اشرتك معه  ـ عبا٣

 ).٢٢٩١٨(رقم ) ٣٤٤ : ٥(فيه ابن ماجه ، له عنده حديث واحد 
ٰ ـ عمر بن هرون البلخي ـ وهو شيخه ـ مرتوك ، اشرتك معه فيه ٤

 ، ١٧٦٣٥(رقم )  ٢٢٣ ، ١٨٣  :  ٤(الرتمذي وابن ماجه ، له عنه حديثان 
١٧٩٥٥.( 
ٰبد الرمحن الكويف ، مرتوك ، اشرتك معه فيه الرتمذي  ـ فائد بن ع٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ًمتييزا ( ُالتعجيل ، وإنام ذكر يف التهذيب وفروعه ليس يف ) ١(
احلسني بن عبد اهللا :  لرتمجة )  ٧٧٧ ، ٢٠٩(رقم )  ٢٠٠ ، ٩٧(وانظر تعجيل املنفعة )  ٢(

 .وليس لولده . ابن ضمرية ، وعمر بن موسى بن الوجيه الوجيهي ، حيث نسبهام ألمحد 
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  .)١()١٩٤١١ ، ١٩٤١٠(رقم ) ٣٨٢ : ٤(وابن ماجه ، له عنه حديثان 
 ـ حممد بن القاسم األسدي ـ وهو شيخه ، مرتوك ـ اشرتك معه فيه ٦

ـ ٨٩ : ٥(الرتمذي ، له عنه حديثان   ).٢١٨٩٨ ، ٢٠٨٣٢(رقم ) ٢١٨ ، ٩٠ 
حييى بن معني وصالح جزرة ، ووهاه :  ه األئمة هذه نامذج ، مما كذب

ّأبو زرعة ، ونكره آخرون ، وحكم برتكه النسائي والدارقطني ، واهتمه 
 .إلخ...حبان بالوضع ، أو برواية املوضوع ،ابن 

ولعل لإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل العذر يف روايته عن هؤالء ، فإما أنه 
 ، أو مل يسرب أحواهلم ، أو كانت روايته مل يثبت عنده اجلرح ، أو أنه يعرفهم

عنهم عند مجع الكتاب ، فعاجلته املنية قبل أن يتمكن من تنقيحه ، أو أنه 
  .)٢(ونحو ذلك... أمر بالرضب عليها قبل موته فلم يتم ذلك ،

كام مل أتعرض .  ُوأما ما أضافه ولده عبد اهللا بعد وفاته فلم أتعرض له 
ِّال نادرا ، إذ يوجد العرشات ممن ضعف وقد ملا هو من رجال التهذيب إ ُ ً

 .روى رمحه اهللا تعاىل عنهم 
ًوكل هذا دال عىل وجود الضعيف ، بل الضعيف جدا يف مسنده ، واهللا ّ 

 .تعاىل أعلم 
خري شاهد :  روايته لألحاديث الضعيفة ووجودها يف املسند   :  ًخامسا

ذكرت أن يف عىل أن الضعيف عنده هو الضعيف عند املحدثني ، وقد 
األجزاء اخلمسة عرش التي حققها الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل ، وفيها 

ًحديثا ضعيفا ، مع أن الشيخ أمحد رمحه   )  ٨٥٣(  أحاديث فيها   )  ٨١٠٨(   ً
 اهللا تعاىل معروف بتساهله ، وهذه ضعيفة بمقاييس علامء احلديث ، وليست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وجده يف كتاب أبيه ) ١(
عند )  اإلمام الشافعي وأثره يف احلديث وعلومه (   يف لقد بحثت هذه املسألة)  ٢(

 .احلديث عن مسند أمحد رمحه اهللا تعاىل 
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 تعاىل ، فكيف لو تتبعنا سائر حسنة كام تصورها العالمة ابن تيمية رمحه اهللا
 . أحاديث املسند 

يضاف إىل ذلك ما يف كتبه األخرى ، مما يدل عىل أن الضعيف عنده 
هو الضعيف عند علامء احلديث ، وإن كان الضعيف يتفاوت ، واهللا تعاىل 

 .أعلم 
إن أخذ اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل باملرسل ، واحلديث   :  ًسادسا

مه عىل القياس ، بل تقديمه أقوال الصحابة ريض اهللا الضعيف ، وتقدي
تعاىل عنهم عىل احلديث الضعيف ؛ داللة عىل أن الضعيف ليس هو يف 
درجة احلسن ، كام قيل ، بل لو قيل إنه يدخل احلسن يف الصحيح لكان 
ٰأوىل ، وقد سبق النقل عن أعالم املوقعني ذكر أصول اإلمام أمحد رمحه اهللا 

جعل املرسل واحلديث الضعيف هو األصل الرابع ، وقدمه تعاىل ، حيث 
ومعلوم أن املرسل عند املحدثني يدخل يف الضعيف ، لكنه .  عىل القياس 

يقدمه ألن ما نسب إىل النبي املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ 
ٰولو كان ضعيفا ـ أوىل من الرأي ، واهللا تعاىل أعلم  ً. 

مة ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل نفسه بوجود الضعيف تقرير العال  :  ًسابعا
 .يف مسند أمحد ، وكذا قال غريه من العلامء 

 تنازع احلافظ أبو العالء اهلمداين والشيخ:  )١(قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ٌحديث موضوع ؟ ]  مسند أمحد [  هل يف املسند :  أبو الفرج ابن اجلوزي 

ٌون يف املسند حديث موضوع ، وأثبت ذلك فأنكر احلافظ أبو العالء أن يك
ُأبو الفرج ، وبني أن فيه أحاديث قد علم أهنا باطلة   .وال منافاة بني القولني . ّ

هو الذي قام الدليل عىل أنه :  ـ فإن املوضوع يف اصطالح أيب الفرج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٩ ـ ٢٤٨ : ١(جمموع الفتاوى ) ١(
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َّباطل ، وإن كان املحدث به مل يتعمد الكذب ، بل غلط فيه  وهلذا روى يف .  ِّ
يف املوضوعات أحاديث كثرية من هذا النوع ، وقد نازعه طائفة من كتابه 

إنه ليس مما يقوم دليل عىل أنه باطل ، بل :  العلامء يف كثري مما ذكره ، وقالوا 
ّبينوا ثبوت بعض ذلك ، لكن الغالب عىل ما ذكره يف املوضوعات أنه باطل 

 .باتفاق العلامء 
َاملختلق :   يريدون باملوضوع وأما احلافظ أبو العالء وأمثاله فإنام

ًاملصنوع ؛ الذي تعمد صاحبه الكذب ، والكذب كان قليال يف السلف  .#ا.ّ
وقد أنكر أبو الفرج عىل علامء احلنابلة الذين ردوا عليه بعدم :  قلت 

وجود املوضوع يف املسند ، وشنّع عليهم أشد التشنيع ، واهتمهم بأنواع من 
 . فلرياجع يف ذلك .)١(د اخلاطراالهتامات ، وذلك يف كتابه صي

كام أن الشيخ ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل مل ينف وجود الضعيف يف هذه 
 .ّاملقالة ، ويرد عىل أيب الفرج ، كل ما هنالك بني وجهة نظر احلافظ اهلمداين 

طعن العالمة ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل باحلديث الذي رواه   :  ًثامنا
ّ تعاىل يف املسند ، ألنه خالف وجهة نظره ، وشكك يف اإلمام أمحد رمحه اهللا

 .صحة نسبه إىل النبي املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم 
: ـ يف بحث سؤال اهللا تعاىل بحق العباد ـ )٢(فقد قال رمحه اهللا تعاىل

بحق السائلني عليك ، >  واحلديث الذي رواه أمحد وابن ماجه ، وفيه 
، عن فضيل بن مرزوق ، عن )٣(واه أمحد ، عن وكيعر<  وبحق ممشاي هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣٤ ـ ٣٣٣(صيد اخلاطر ) ١(
  : ١(وهو مذكور يف جمموع الفتاوى )  ١٠٧(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )  ٢(

 ).٢٨٨ ـ ٢٨٧
 .ٰابن هرون ، فتنبه : ود يف املسند إنام هو من طريق يزيد ـ يعني كذا قال ، واملوج) ٣(
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 من> : ِّعطية ، عن أيب سعيد اخلدري ، عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال 
اللهم إين أسألك بحق السائلني عليك ، وبحق :  قال إذا خرج إىل الصالة 

ُممشاي هذا ؛ فإين مل أخرج أرشا وال بطرا ، وال رياء وال سمعة ، خرجت ا ً ً  تقاءً
سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذين من النار ، وأن تدخلني 
اجلنة ، وأن تغفر يل ذنويب ، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، خرج معه سبعون 

َألف ملك يستغفرون له ، وأقبل اهللا عليه بوجهه حتى يقيض صالته  َ>. 
و وهوهذا احلديث هو من رواية عطية العويف ، عن أيب سعيد ، 

ً ، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ، ضعيف بإمجاع أهل العلم
 . ثم ذكر نحو الفقرة التالية .#ا.)١(ولفظه ال حجة فيه

ال يقوم بإسناده حجة ، :   ـ يف موضع آخر ـ )٢(وقال يف جمموع الفتاوى
َّأن حق :  ِّوإن صح هذا عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم كان معناه 

َّىل اهللا أن جييبهم ، وحق العابدين له أن يثيبهم ، وهو كتب ذلك السائلني ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن أراد احلكم عىل عطية ـ وهذا هو املتبادر ـ ففيه نظر ، فقد وثقه ابن سعد :  قلت )  ١(
وقال ـ يف رواية ابن .  صالح :  وابن شاهني ، وقال حييى بن معني ـ يف رواية الدوري 

نعم ضعفه كثريون ، بام .  له أحاديث صاحلة :  عد ليس به بأس ، وقال ابن س:  طهامن ـ 
َلذا خلص احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل حاله ...  فيهم أمحد والبخاري وأبو حاتم ،

ًصدوق ، خيطئ كثريا ، وكان شيعيا مدلسا : بقوله  ً ًِّ  .لذا ال حيسن التعميم . ّ
 ورواية ابن طهامن)  ٢٤٤٦(والتاريخ ليحيى ، رقم )  ٣٠٤  :  ٦(الطبقات الكربى :  انظر 

 ـ ٢٢٤  :  ٧(وهتذيب التهذيب )  ١٠٢٣(والثقات البن شاهني ، رقم )  ٥٦ رقم ٨٤(
 .وتقريب التهذيب ) ٢٢٦

وأما إذا أراد لفظ احلديث ، فانظر ما كتبه أخونا العالمة الشيخ إسامعيل األنصاري 
 ستقلة هلذا احلديث ،رمحه اهللا تعاىل ـ الباحث يف اإلفتاء ، يف الرياض ، حيث أفرد رسالة م

َوبني طرقها ، واحلكم عليه  َّ. 
 ).٣٦٩ : ١(جمموع الفتاوى ) ٢(
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 .#ا.عىل نفسه
فبان تضعيفه للحديث ، وحكمه عليه ، مع أنه يف املسند ، ونسبه هو 

هو حسن عنده ، وقد حكم عليه أو عىل راويه :  إىل املسند ، فكيف يقال 
 .لم بالضعف باإلمجاع ، وأنه ال تقوم به حجة ؟ واهللا تعاىل أع

 من املعروف أن أبا داود هو تلميذ اإلمام أمحد رمحهام اهللا تعاىل ،:  ًتاسعا 
ًوعنه أخذ منهجه وأسلوبه ورأيه ، بل كان رشطه موافقا لرشط أيب داود ، 

 .)١(كام قال بعض أهل العلم
 اعتربت مسند:  قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلـ  فيام حكاه النجم الطويفـ  

  .)٢(ًافقا لرشط أيب داودأمحد فوجدته مو
وعىل هذه الطريقة التي ذكرها :  ـ )٣(وقال رمحه اهللا تعاىل ـ يف املسودة

َأمحد بنى عليها أبو داود كتاب السنن ملن تأمله ، ولعله أخذ ذلك عن أمحد ، 
ُفقد بني أن مثل عبد العزيز بن أيب رواد ، ومثل الذي فيه رجل مل يسم يعمل  ُ َّّ َّ َ

 .#ا.لفه ما هو أثبت منهبه إذا مل خيا
 وقد ذكر أبو داود رمحه اهللا تعاىل يف رسالته ألهل مكة أقسام األحاديث

، وقد إلخ...يف سننه ، وبني وجود الضعيف واملنكر وما فيه وهن شديد ،
 .سبق ذكر ذلك ، وكل ذلك دال عىل وجود الضعيف ، واهللا تعاىل أعلم 

َيث بنوا بعض األحكام عىل  عىل هذا درج أئمة احلنابلة ، ح:ًعارشا 
األحاديث الضعيفة ، وقد نص اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل نفسه عىل 

 .وأقترص عىل ذكر بعض النقول لكبار أئمة احلنابلة . ضعفها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٠ : ١(وفتح املغيث ) ٤٣٨ - ٤٣٧ : ١(النكت عىل ابن الصالح : انظر ) ١(
 ).٨٠ : ١(وفتح املغيث ) ٤٣٨ : ١(النكت عىل كتاب ابن الصالح ) ٢(
 ).٢٧(املسودة ) ٣(
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التسمية مسنونة :  قال أمحد :  )١(قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل يف املغني
 .صحابه رواه عنه مجاعة من أ. يف طهارات احلدث كلها 

يعني إذا .  أنه ال بأس به :  الذي استقرت الروايات عنه :  وقال اخلالل 
ليس يثبت يف هذا حديث ، وال :  ُواألحاديث ؛ قال أمحد ...  ترك التسمية ،

 . ًأعلم فيها حديثا له إسناد جيد 
َضعف أبو عبد اهللا احلديث يف التسمية ، وقال :  وقال احلسن بن حممد  َّ: 

َحديث كثري بن زيد ، عن ربيح ـ يعني حديث أيب سعيد ـ ثم أقوى يشء فيه  ُ
َيعني الذي يروي حديث :  أي من هو ؟ ومن أبوه ؟ فقال :  ًذكر ربيحا 

َأهنم جمهولون ، وضعف إسناده: يعني . سعيد بن زيد   .#ا.َّ
وال بأس بتنشيف أعضائه باملنديل من بلل   :  )٢(وقال رمحه اهللا تعاىل

 .الوضوء والغسل 
ثم .  املنقول عن أمحد أنه ال بأس بالتنشيف من الوضوء :   اخلالل قال

 منكر ،:  ُوسئل أمحد عن هذا احلديث فقال :  َذكر حديث التنشيف ، ثم قال 
 .#ا.منكر

َفإن وطئ احلائض يف الفرج أثم ، :  )  ٣(ًوقال رمحه اهللا تعاىل أيضا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث أطال )  ٣٦٢ ـ ٣٥٣  :  ١(وانظر تنقيح التحقيق )  ١٤٦ ـ ١٤٥  :  ١(املغني )  ١(
. #ا.ُومن مذهب أمحد تقديم احلديث الضعيف عىل القياس:  وقال .  النفس يف ذلك 

ًحيث ذكر نقوال كثرية عنه رمحه اهللا تعاىل يف )   وما بعد٣٠٩  :  ٢(وانظر اآلداب الرشعية 
 .العمل باحلديث الضعيف 

 ) .١٩٦ ـ ١٩٥ : ١(املغني ) ٢(
وقال ابن النجار )  ٥٩٨ ـ ٥٩٣:  ١(وانظر تنقيح التحقيق )  ٤١٧ ـ ٤١٦:  ١(املغني )  ٣(

يف األحاديث إن كانت ]  أي اإلمام أمحد [  مذهبه )  :  ٥٧٣  :  ٢(يف رشح الكوكب املنري 
 .مضطربة ، ومل يكن هلا معارض قال هبا 
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 .ويستغفر اهللا تعاىل 
ب عليه كفارة ، ملا روى أبو داود جي:   ويف الكفارة روايتان ؛ إحدامها 

 َّوالنسائي بإسنادمها عن ابن عباس ، أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قالـ 
 ...  <ّيتصدق بدينار ، أو بنصف دينار > َيف الذي يأيت امرأته وهي حائض ـ 

ٰوحديث الكفارة مداره عىل عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن  ُ ُ
 .الخ ... نعم ،: يف نفسك منه يشء ؟ قال :  ألمحد اخلطاب ، وقد قيل

:    ـ)١(وقال ابن النجار احلنبيل رمحه اهللا تعاىل ـ يف رشح الكوكب املنري
َمذهبه ـ يعني اإلمام أمحد ـ أن احلديث الضعيف إذا مل يكن له :  قال اخلالل 

 .#ا.معارض قال به
قه عىل صالة التسابيح ، ـ يف تعلي)  ٢(ًوقال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل أيضا

َمل يثبت أمحد احلديث :  بعد ذكره حلديث ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام ـ  ُ
َوإن فعلها إنسان فال بأس ، فإن النوافل .  َّاملروي فيها ، ومل يرها مستحبة 

 .#ا.ُوالفضائل ال يشرتط صحة احلديث فيها
 :)  ٣(اءة يف النكاحـ ًوقال رمحه اهللا تعاىل أيضاـ  يف معرض حديثه عن الكف

 . ًأما الصناعة ؛ ففيها روايتان أيضا 
أهنا رشط ، فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة ؛ كاحلائك ، :  إحدامها 

ّواحلجام ، واحلارس ، والكساح ، والدباغ ، والقيم ، واحلاممي ، والزبال ؛  ّ ّّ ّّ
 وقد ...فليس بكفء لبنات ذوي املروءات أو أصحاب الصنائع اجلليلة ،

ً العرب بعضهم لبعض أكفاء ، إال حائكا أو حجاما >جاء يف حديث  ًّ  قيل <ُُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٤ ـ ٣١٣ : ٢(وانظر النكت للزركيش ) ٥٧٣ : ٢(رشح الكوكب املنري ) ١(
َقد أثبت احلديث مجع من احلفاظ ، وألف فيها عدد من :  قلت )  ٥٥٢  :  ٢(املغني )  ٢(

 .العلامء رسائل متعددة ، حيث مجعوا طرق هذه الصالة 
 .فقد ذكرها بنحوها ) ٣١٥ ـ ٣١٤ : ٢(وانظر نكت الزركيش ) ٣٩٥ : ٩(املغني ) ٣(
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. العمل عليه :  ِّوكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال :  ألمحد رمحه اهللا تعاىل 
 .#ا.ًأنه ورد موافقا ألهل العرف: يعني 

 وقد .ـ)١(وقال ابن مشيش رمحه اهللا تعاىل ـ وهو من كبار أصحاب أمحد
إىل حديث :  حتل له الصدقة ـ إىل أي يشء تذهب يف هذا ؟ فقال سأله عمن 

ليس هو :  حكيم ثبت عندك يف احلديث ؟ قال :  قلت .  حكيم بن جبري 
 .ًعندي ثبتا يف احلديث 

سألت أمحد عن حديث معمر ، عن الزهري ، عن سامل ، :  )٢(وقال مهنا
الن أسلم وعنده ِّعن ابن عمر ، عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ، أن غي

 .ليس بصحيح ، والعمل عليه : فقال . عرش نسوة 
 .#اً.عن معمر ، عن الزهري ، مرسال: كان عبد الرزاق يقول 

ًوهكذا يتضح مدى أخذ احلنابلة باحلديث الضعيف ، اتباعا ملذهب 
إمامهم رمحه اهللا تعاىل ، ومل أعلق عىل تلك النقول رغبة يف االختصار ، 

ًة الداللة عىل املراد ، علام بأن هذه األحاديث رواها خاصة وأهنا واضح
 .اإلمام أمحد يف مسنده ، واهللا تعاىل أعلم 

 
 

* * * * * 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:  عنه يف التقريب وحكيم ، قال احلافظ:  قلت )  ٣١٦ ـ ٣١٥  :٢(نكت الزركيش )  ١(
 .#ا.ضعيف رمي بالتشيع

وقال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل ـ فيام نقله اإلمام :  قلت )  ٣١٦  :  ٢(النكت )  ٢(
باب ما جاء يف الرجل :  ذكره يف كتاب النكاح #  هذا حديث غري حمفوظ ، ا:  الرتمذي 

 يسلم وعنده عرش نسوة ، عقب هذا
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إن احلديث الضعيف يضاف إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ، 
وهو مندرج حتت .  م ُروي عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسل:  فيقال 

أصل عام ، وله رشوط معينة ، لذا لو نظرنا إىل سبب أخذ العلامء به نرى ما 
 :ييل 

لقد سن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم الرواية عن أهل   :  ًأوال
ِّحدثوا عن بني إرسائيل وال >  :  الكتاب ، فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 ِّال تصدقوا أهل الكتاب>  :  يه وآله وسلم قال مع أنه صىل اهللا عل<  ...  حرج ،
  .)١(روامها البخاري. <ِّوال تكذبوهم 

ّومعلوم أن أهل الكتاب غريوا وبدلوا ، لكن بقي من كتاهبم ما مل يتغري ، ّ 
ّوما ينقلونه منه فمنه مقطوع بكذبه فهذا ال يصدق ، ومنه مقطوع بصدقه 

 مشكوك فيه ، ومع هذا فقد أجاز ّفهذا يصدق ، ومنه ما ال يعلم حاله ، فهو
روايته ـ ما مل يعلم أنه كذب ـ فإذا جاز رواية ما هذا حاله ـ وهو عن أهل 
ُالكتاب ، فام أضيف إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ ونقلته من  ََ َ

 .ٰأهل اإليامن واإلسالم ـ فهو أوىل وأوىل ، واهللا تعاىل أعلم 
 احلديث هو السقط يف السند ؛ فذلك إذا كان سبب ضعف  :  ًثانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باب ما ذكر عن بني إرسائيل ، من حديث:   األنبياء كتاب أحاديث:  صحيح البخاري )  ١(

{  :  باب قوله تعاىل :  سورة البقرة :  وكتاب التفسري .  َابن عمرو ريض اهللا عنهام
   

   
 .، ويف غريمها ، من حديث أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه  }
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للجهالة بحال الراوي املحذوف ، هل هو ثقة أم ال ، والفقهاء الذين أخذوا 
باملنقطع نظروا إىل أن هؤالء من القرون املفضلة ، وعامتهم من الثقات ، 
ُوال يروون إال ما سمعوا ، لذا فلحسن الظن هبم أخذوا بمروياهتم ، واهللا  ِ

 .تعاىل أعلم 
إن تدوين السنة النبوية كان قد ابتدأ منذ العهد األول ، وكثرت ثم 

الكتب املدونة يف القرن األول والثاين ، وأصحاب هذين القرنني الغالب 
 .عليهم العدالة واحلفظ واألمانة ، ألهنم من القرون املفضلة 

ًثم إن االنقطاع يف السند يف تلك العصور كان أغلبه متعمدا ، ألن  َّ
 يعرف قبل اإلسالم ، وال يف ابتدائه ، إنام بدأ الصحابة ريض اهللا السند مل

تعاىل عنهم ثم تالهم التابعون رمحهم اهللا تعاىل بالتنقري عىل السند من باب 
 .ًاالحتياط عىل السنة النبوية ، حتى ال يقتحم سورها من ليس أهال فيفتضح 

ًومع هذا فقد وجد يف التابعني من يروي إرساال ـ كام   .بينته من قبل ُ
ًإذا كان سبب الضعف ناجتا عن سوء حفظ الراوي أو ومهه أو :  ًثالثا 
ًوهو مل يصل إىل درجة متدنية جدا ، فال يعني أن مجيع ما يرويه ...  غلطه ، ّ

هو كذلك ، بل الغالب عىل روايته الصواب ، وقد يكون قد وهم فيها ، 
د نقلت عن اإلمام فمثل هذا مما يدخل يف املتابعات والشواهد ، وق

الدارقطني رمحه اهللا تعاىل نامذج كثرية من هذا النمط ، فلو وجد ما يعضده 
ارتقت روايته إىل احلسن ، فإمهاهلا تضييع لكثري من النصوص ، واهللا تعاىل 

 .أعلم 
أما إذا كان السبب نتيجة فحش غلطه وكثرة الوهم يف روايته ، :  ًرابعا 

، لكن ال يعني أن كل حديثه كذلك ، وإذا كان ًفهذا وإن كان حديثه منكرا 
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ٰالكاذب قد يصدق فمن كان دون ذلك فمن باب أوىل ، لذا لو وجد له 
طرق كثرية خمتلفة نحو ذلك فإنه يرتقي إىل مرتبة املستور ، كام قال احلافظ 

  .)١(رمحه اهللا تعاىل
ًأما إذا كان السبب لكونه كذابا أو متهام به ، فهذا م  :  ًخامسا ردود ً

ًباالتفاق ، مع أن الكاذب ال يعني أن يكون كالمه كله كذبا ، لذا فقد 
يصدق الكذوب ، وهذا ما قاله صىل اهللا عليه وآله وسلم أليب هريرة ريض 
 اهللا تعاىل عنه ، يف قصة حراسته للصدقة ، وجميء الشيطان يف الليل حيثو منه ،

 .)٢(كام يف الصحيح
 . ٰن دونه فهو أوىل فإذا كان الكاذب يصدق فمن كا

إن األصل يف احلديث الضعيف ـ إذا كان سبب ضعفه   :  ًسادسا
ونحو ذلك ـ هو الصواب ، ...  االنقطاع ، أو سوء حفظ الراوي أو الوهم ،

لكن يشك يف حديثه ، الحتامل اخلطأ ، فصار كمن شك يف صالته ، هل 
ًصىل ثالثا أم أربعا ، فال يرتك حديثه ، لغلبة الظن عىل   .صحته ً

ًإن احلديث الضعيف إذا كان ضعفه حمتمال ـ كأن يكون لسقط   :  ًسابعا
ونحو ذلك ـ هذا جيرب إذا كان له ...  يف السند أو جهالة أو وهم أو خطأ ،

ٰمتابعات وشواهد ، لذا يروى وحيسن باملتابعات والشواهد ، وإن كان  ُ
ِسنده ضعيفا ، ألن وجود املتابع والشاهد يزيل ما كنا نخ شاه من اخلطأ ، ً

وهذا ما جتده بكثرة عند اإلمام الرتمذي رمحه اهللا تعاىل ، حيث حيسن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٧ : ١(تدريب الراوي : انظر ) ١(
 فأجازه ً شيئاُ فرتك الوكيلًباب إذا وكل رجال  :  كتاب الوكالة:  صحيح البخاري )  ٢(

 .، ويف غريمها املوكل فهو جائز 
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 .ويف الباب : الضعيف املنجرب بشواهده عندما يقول 
ٌهو ضعيف وجد له متابع أو شاهد ، :  إن احلديث احلسن لغريه :  ًثامنا  ٌ ُ

ّفلو مل يذكر الضعيف الذي حسن ما ذا.  ًبمثله أو أحسن حاال منه   يكون ؟ ُ
 أليس يف ذلك إهدار للحديث ؟

كم من حديث ضعيف يف سنده ، ولكنه صحيح املعنى ، لذا   :  ًتاسعا
 .فمثله ال يرتك 

 رب حديث ضعيف اإلسناد ،:  )١(قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل
 ... صحيح املعنى ،

عىل ـ يف تعليقه )٢(وقال القايض أبو بكر ابن العريب رمحه اهللا تعاىل
ال صالة بعد الفجر إال ركعتي >  :  ُحديث ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام 

 . إلخ...ًفهو وإن مل يصح مسندا ، فهو صحيح املعنى ،: < الفجر 
 ـ يف تعليقه عىل حديث السيدة فاطمة ريض اهللا تعاىل عنها يف )٣(وقال

فإنه حديث فاطمة وإن كان منقطع السند ، :  الدعاء عند دخول املسجد ـ 
 .إلخ...متصل املعنى ،

إن الرشوط التي وضعها علامء احلديث للعمل بالضعيف   :  ًعارشا
ًمهمة جدا ، وتزيل كل إشكال ، ذلك  ّ: 

نتيجة قطع يف السند ، أو سوء حفظ ، أو (  ًـ إذا كان الضعف حمتمال 
ومل يوجد يف الباب ما يعارضه ، وهو مندرج حتت ...  )  وهم أو غلط ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٨ : ١(التمهيد ) ١(
 ).٢١٦ - ٢١٥ : ٢(عارضة األحوذي ) ٢(
 ).١١٣ - ١١٢ : ٢(عارضة األحوذي ) ٣(
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ًنه إن كان صحيحا يف فإً يف الرشيعة ، ويعمل به احتياطا ، أصل معمول به
ّعطي حقه من العمل ، وإالُأ، فقد   نفس األمر  مل يرتتب عىل العمل به َّ

وقد سبق   ... ، ألنه إنام عمل باألصل العام ، حتليل وال حتريمُمفسدة
 . علمواهللا تعاىل أ. وسيأيت قول ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف ذلك بعد قليل 

لذا فإخراج علامء احلديث رمحهم اهللا تعاىل للحديث الضعيف يف 
ًمصنفاهتم له ما يربره ، وإنام شددوا احتياطا عىل سنة رسول اهللا صىل اهللا  َّ
ِعليه وآله وسلم ، حتى ال يتسلط عليها من ليس من أهلها ، وإال فلم  َ ّ

كتب مفردة ، أخرج هؤالء احلفاظ تلك األحاديث يف مصنفاهتم ، سواء يف 
َأو ضمن األحاديث الصحيحة ، أوليس بإمكاهنم تركها ، بل حتى الذين 
أفردوا الصحيح أخرجوها يف كتبهم األخرى ، فمن غايرهم فقد خالف 

 .منهجهم ، واهللا تعاىل أعلم 
 
 

* * * * * 
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ّمن خالل النظر يف كل من احلديث الضعيف واملوضوع يتبني وجود  ٍّ
ًفوارق كثرية بينهام ، لذا ال جيوز دجمهام معا يف نفار واحد ، وأذكر بعض 

 :الفوارق ليتضح األمر 
 ـ إن احلديث الضعيف هو يف األصل منسوب إىل النبي املصطفى ١

ضوع ؛ فهو مكذوب خمتلق الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم بخالف املو
 .مصنوع ، فال جيوز معاملتهام عىل حد سواء 

 ـ إن سبب ضعف احلديث هو إما سقط يف السند أو العوارض ٢
 باإلضافة إىل جهالة الراوي ،...  البرشية ؛ من سوء حفظ أو وهم ، أو غلط ،

بينام املوضوع فهو مكذوب ، وملصق بالنبي الكريم صىل اهللا عليه وآله 
 ، وله أسباب خمتلفة ؛ كالزندقة ، ونرصة املذاهب واألهواء ، والرغبةوسلم 

ْيف الدعوة إىل اخلري مع اجلهل ، واألغراض الدنيوية ، يف تفاصيل ذكرهتا 
ُكتب احلديث ، وبينتها يف  لذا ال جيوز أن )  املبسوط يف علوم احلديث (  ُ

 .يعامال عىل أهنام واحد 
ه باإلمجاع ، لذا أدخله عامة أهل  ـ إن احلديث الضعيف حتل روايت٣

احلديث يف مصنفاهتم ، حتى الذي أفرد الصحيح أدخله فيه عدا الشيخني 
مل يدخاله يف الصحيحني ، لكن أدخاله يف غريمها من كتبهام ، بخالف 

 . املوضوع ، فال جتوز روايته إال لبيان وضعه حتى حيذره الناس ، فافرتقا 
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 العلامء ـ باإلمجاع ـ يف الفضائل  ـ إن احلديث الضعيف عمل به٤
والرتغيب والرتهيب ، كام عمل به عامة أهل العلم يف األحكام إذا خال 
الباب من حديث مقبول ، واألمة ال جتتمع عىل ضاللة ، بخالف املوضوع 

 .فإنه حيرم العمل به ، فافرتقا 
 ـ إن علامء احلديث أدخلوا احلديث الضعيف يف مصنفاهتم مع ٥

واحلسن ، أو أفردوا بعض أصنافه يف مصنفات ؛ كاملرسل الصحيح 
بخالف .  َّواملضعف ، ومل يدخلوا املوضوع ، ومن أدخله فقد عابوه 

 .ًاملوضوع ، فمن أفرده مل يدخل معه شيئا من احلديث الضعيف ، فافرتقا 
 ـ إن احلديث الضعيف مندرج حتت أصل معمول به يف الرشيعة ، ٦

 يف األصل كام هو ، كان كذلك ، وإال فالعمل لذا يعمل به ، فإن كان
باألصل املعمول به ، بخالف املوضوع ، فإنه مكذوب ، وال حيل العمل 

 .به ، فافرتقا 
 ـ إن احلديث الضعيف بني الراجح واملرجوح ، فإن ثبت صدقه فهو ٧

 .اخلري ، وإال فال يرض 
 :عن أقسام احلديثـ  ّـ وهو يتكلم )١(قال العالمة ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

. ًفام علم أنه باطل موضوع مل جيز االلتفات إليه ، فإن الكذب ال يفيد شيئا 
 ُوإذا احتمل األمرين روي ، إلمكان.  وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به األحكام 

إلخ، بخالف املوضوع ، فيحرم العمل ...صدقه ، ولعدم املرضة من كذبه ،
 .به ، فافرتقا 

حلديث الضعيف والعمل به هو موافق إلمجاع علامء  ـ إن رواية ا٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٨ - ٦٥ : ١٨(جمموع الفتاوى : انظر ) ١(
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األمة ـ منذ عرص الصحابة ريض اهللا عنهم ـ الذين يرسلون وال يسندون ـ 
حتى هناية عرص التدوين ، بخالف املوضوع ، حيث مل يعمل به أحد ، ألنه 

 .حيرم العمل به باإلمجاع ، وكذا روايته إال لبيان وضعه ، فافرتقا 
 بالعمل بغلبة الظن ، واحلديث الضعيف يغلب عىل  ـ نحن مأمورون٩

الظن إضافته إىل النبي املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ حتى 
يقوم الدليل عىل نفيه ، بخالف املوضوع ، حيث جيزم بكذبه للقرائن التي 

 .تدل عليه ، كام بينتها كتب علوم احلديث 
، أو وجد له املتابع أو  ـ إن احلديث الضعيف إذا تعددت طرقه ١٠

الشاهد فإنه يرتقي إىل مرتبة احلسن ، بخالف املوضوع ، فمهام تعددت 
 .طرقه فهو مكذوب ال حيل العمل به ، فافرتقا 

 ـ إن علامء احلديث يتساهلون يف بيان ضعف احلديث ـ كام مر ـ ١١
ًلكنهم ال جيوزون رواية املوضوع ـ إال لبيان حاله ـ فضال عن السكوت 

 .ليه ، فافرتقا ع
ـ إن احلديث الضعيف يوجد ما يشهد له ـ وهو األصل املعمول به ١٢

يف الرشيعة ـ بخالف املوضوع ، فقد دلت الدالئل عىل أنه مكذوب 
 .مصنوع ، وال يوجد ما يشهد له 

 ـ إن العلامء مل خيتلفوا يف العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل ١٣
ولكن اختلفوا ـ من حيث النظر ـ يف والرقائق والرتغيب والرتهيب ، 

العمل به يف األحكام ـ وقد سبق بيان عملهم به ، وأن عامتهم عمل به إذا 
خال الباب من حديث مقبول ، ومل يكن سواه ـ ولكن املوضوع مل خيتلفوا يف 

 .ًعدم جواز روايته ـ إال لبيان حاله ـ فضال عىل عدم العمل به ، فافرتقا 
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 باحلديث الضعيف هو خمالفة لكل علامء األمة ،  ـ إن عدم األخذ١٤
بل هو طعن فيهم ، ألهنم أدخلوه يف كتبهم ، وال شك هم أزكى وأتقى 
وأورع وأخوف وأحرص عىل دين اهللا تعاىل ممن جاء بعدهم ، فلو مل جيز ملا 

 .فعلوه ، واهللا تعاىل أعلم 
مة  ـ إن عدم األخذ باحلديث الضعيف هو خمالف لكل علامء األ١٥

 الذين أخذوا بالعمل به وطعن فيهم ، سواء قرصوه عىل الرتغيب والرتهيب
والرقائق ونحو ذلك ، وهذا بإمجاعهم ، أو الذين أخذوا به يف األحكام ، 

 .عند فقد احلديث الصحيح أو احلسن ، وهم عامتهم ، كام مر 
ٰ ـ إن األخذ باحلديث الضعيف هو أوىل من رأي الرجال ، وذلك ١٦
قرينة عىل نسبته إىل صاحب الرشيعة صىل اهللا عليه وآله وسلم ، لوجود 

 .بخالف املوضوع ، فافرتقا 
َ ـ إن األخذ باحلديث الضعيف ـ إذا مل يكن شديد الضعف ، ١٧

ُوبرشوطه التي مر ذكرها ـ هو اتباع لعامة علامء األمة ؛ من حمدثني وفقهاء 
 .نهم ، واهللا تعاىل أعلم وغريهم ، أما املوضوع فلم يقل بالعمل به أحد م

 ـ إن قرن احلديث الضعيف باملوضوع خمالفة لألمة ـ املتمثلة ١٨
بعلامئها ـ الذين رووه وعملوا به ، وقد هنانا الشارع عن اتباع غري سبيل 

 .املؤمنني ، واهللا تعاىل أعلم 
لذا فإن تقسيم كتب احلديث إىل صحيح وضعيف خطورة وأيام 

 راده أصحاب تلك الكتب ، مع إمكاهنم فصلها وكانخطورة ، ومغايرة ملا أ
بإمكاهنم ذلك ، لكن جعله مع املوضوع أشد خطورة ، واهللا تعاىل هو 

 .اهلادي إىل سواء الرصاط 
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 .ِّوأختم هذا البحث هبذه الرواية املنبهة 
ليس :  َّسمعت عيل ابن املديني يقول :  )  ١(قال ابن حمرز رمحه اهللا تعاىل

ِّكذب باحلديث إذا جاءه عن النبي صىل اهللا عليه وآله ينبغي ألحد أن ي
ِّوسلم ، وإن كان مرسال ، فإن مجاعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال  َ ً :

 من احتجم يف يوم السبت أو >:  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
ٌاألربعاء فأصابه وضح  َفال يلومن إال نفسه ]  برص:  يعني [َ فكانوا <  َّ

ومنهم عبد الوارث ـ .  ُونه ، فبلوا ، منهم عثامن البتي ؛ فأصابه الوضح يفعل
ومنهم أبو داود ؛ فأصابه .  ابن سعيد التنّوري ـ فأصابه الوضح :  يعني 

  .من معرفة الرجال # ا.ٰومنهم عبد الرمحن ؛ فأصابه الوضح . الوضح 
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 ).١٩٠ : ٢(معرفة الرجال ) ١(
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  :إن يف هذه املسألة عدة أقوال
والزهد واملغازي يف الفضائل والرتغيب والرتهيب ه العمل بجواز   ـ١

 .  ونحو ذلك ، من دون العقائد واألحكام يف احلالل واحلرام  ... ،والقصص
 ِالنووي رمحه اهللا تعاىل اإلمجاعاإلمام  نقل بل   ،مذهب عامة أهل العلم  وهذا
 .  كام تساهلوا يف عدم ذكر ضعفه ـ كام سبق بيانهـ عليه

يف ، كام هو مبني َالنووي رمحه اهللا تعاىل رشط بيان الضعف اإلمام لكن 
 . )١(فتاويه
 ً العمل به مطلقا حتى يف األحكام إذا مل يوجد حديث صحيح أوـ٢

ل عن أيب حنيفة ، بل وهو منقوِحسن ، كام مر عن اإلمام أمحد وأيب داود ، 
مع ،   ًالامثعرشين   ت عن عامة أهل العلم ، وقد ذكر)٢(نقله ابن القيم

 ، ومع هذا فقد ذهب أهل العلم إىل ضعف األحاديث فيها عند املحدثني
 .وهناك نصوص كثرية بمثل ذلك . العمل هبا 
 وهذا  ،تلقته األمة بالقبولانترش و العمل باحلديث الضعيف إذا ـ٣
 . ًعليه أيضا متفق
 به إذا كان له متابعات وشواهد ، كام هو صنيع اإلمام ـ العمل٤

 .الرتمذي رمحه اهللا تعاىل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠٢ - ٣٠١( النووي ِفتاوى اإلمام) ١(
 ).٢٧(وخصائص املسند ) ٣١ - ٣٠ : ١(إعالم املوقعني : انظر ) ٢(



 

- ١١٢ -

 

 مرمحهوغريه القايض أيب بكر ابن العريب بعض العلامء كنقل عن ا  مـ٥
ًبه مطلقا ، فام هو موجود يف كتبهم يغاير ذلك ، عدم العمل من اهللا تعاىل ، 

 ، ذا كان شديد الضعفإفيام هم ُهه بعضَّوقد وجمع التفريق يف املواضيع ، 
 .واهللا تعاىل أعلم 

ـ ما ذكره بعض العلامء أن احلديث الضعيف عند اإلمام أمحد بن ٦
حنبل رمحه اهللا تعاىل يعني احلسن عند غريه ، فهذا القول يرده قول اإلمام 
أمحد رمحه اهللا تعاىل نفسه وفعله ، وإنام هو الضعيف ، كام هو عند عامة 

 . تعاىل أعلم املحدثني ، واهللا
جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعامل ٌّكل هذا دال عىل و

 مما فيه  ؛من الرتغيب والرتهيب والرقائق والزهد والقصص؛ ونحوها 
 يكون ّترغيب يف أمور اآلخرة ، وترهيب وزجر عن املعايص ، رشيطة أال

ٰ ، مع تبيان سبب الضعف ، وأن يروى بصيغة ًالضعف شديدا التمريض ، ُ
 ـ  خاصة ممن يشتغل يف احلديث وعلومه ـليعرف أنه ضعيف غري صحيح

وأما يف األحكام ونحوها من احلالل واحلرام ، فال يصح األخذ به طاملا فيه 
 من الصحيح وما يقاربه ، ُا خال البابإذحسنة ، أما   أحاديث صحيحة أو

ًبابا ال وجوبا، استح  ُال الضعيف ، فاألوىل االنكفاف ألجلهإومل يبق  واهللا    ،ً
 .تعاىل أعلم 

ال يعني كالمي هذا الدعوة للعمل بكل ضعيف ، حتى لو كان :  تنبيه 
ًالضعف شديدا ؛ كأن يكون الراوي متهام بالكذب ، أو يكون احلديث  ً

ونحو ذلك ، بل البد من انطباق الرشوط املذكورة ، هذا فيام ال ...  ًمنكرا ،
 . لعقائد يكون يف احلالل واحلرام وا
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ـ أما إذا كان احلديث يف احلالل واحلرام ، وال يوجد سواه ؛ فاألوىل 
لذا يؤخذ .  االنكفاف ألجله ، ألن احلديث الضعيف أوىل من رأي الرجال 

ُبه احتياطا ، ألن رأي الرجال حمض اجتهاد ، قد خيطئ وقد يصيب ، أما  َ ً
قاله النبي املصطفى ًاحلديث الضعيف فقد يكون ـ هو يف األصل ـ حديثا قد 

الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم وقد ال ، فإن كان قد قاله ـ وإن مل يصح 
السند ـ فهو قد أخذ حظه من العمل به ، ألننا مطالبون بطاعة رسول اهللا 
 صىل اهللا عليه وآله وسلم واتباعه ، وإن مل يصح احلديث فقد عملنا باألصل

كام سيأيت احلديث عنه يف الفصل القادم .  ُالعام الذي اندرج احلديث حتته 
 .إن شاء اهللا تعاىل 

ـ أما يف العقائد فال يؤخذ به ، ألنه البد من القطع أو اجلزم بصحته ، 
 .واهللا تعاىل أعلم . وليس يف العقائد ظن أو احتياط 
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قبل هناية هذا البحث أذكر بعض الفوائد تكون بمثابة التوصيات 

 :والتنبيهات ، لعل اهللا تعاىل ينفع هبا من يشاء من خلقه ، ممن أراد هلم اخلري 
 ـ احلرص عىل السنة النبوية الرشيفة بعمومها ، ألهنا ـ إضافة إىل أهنا ١

َّيه املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وآله من الوحي الذي خص اهللا تعاىل به نب
ِّوسلم ، فهيـ  املتمم واملفرس واملقيد ، ِّ ُ  وهي املصدر.  ملا يف القرآن الكريم ...  ِّ

 .الثاين للترشيع 
ألن ...   ـ العمل عىل نرشها ، والتمسك هبا ، والعمل بام جاء فيها ،٢

 .ما ثبت فيها كام ثبت يف القرآن الكريم 
منع غري أهل االختصاص من حتقيق كتب احلديث ،  ـ العمل عىل ٣

وخترجيها ، والتعليق عليها ، وفضحهم ، خاصة ممن ثبتت خيانته ، وتغيريه 
كام كان يفعل األئمة يف القرون األوىل ، ألن خطأ هؤالء كبري ، .  واعتداؤه 

 .واخللط الذي يقع يف تلك الكتب جسيم 
ّ تعاىل منهم املتشدد ، ومنهم  ـ إن علامء اجلرح والتعديل رمحهم اهللا٤

وقد ذهب عامة علامء احلديث إىل اعتامد ...  املعتدل ، ومنهم املتساهل ،
االعتدال يف اجلرح والتعديل ، مع رشوطه املعروفة ، لذا ال حيسن اعتامد 

 .منهج املتشددين يف جتريح الرواة ، واحلكم عىل احلديث بالضعف 
ًضعفا ـ خيضع لضوابط متعددة ً ـ إن احلكم عىل احلديث ـ صحة و٥

معروفة عند علامء هذا الشأن ، لذا لزم اعتامد ما ذهب إليه مجهور علامء 
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 ...احلديث ،
َّ ـ عدم اعتامد الشاذ من آراء العلامء ، وجعله دينا ، ويتسلط به عىل ٦ ً ِ

ُالرقاب ، وإن كان صاحبه ذا مرتبة عالية مرموقة ، ألن الكثرة مظنَّة  َ
ء كان ذلك يف احلكم عىل احلديث ، أو الفكرة ، أو اجلرح الصواب ، سوا
 ...أو التعديل ،

ٌ ـ إن عمل الفقهاء باحلديث الضعيف ـ إذا مل يكن يف الباب حديث ٧
ٌمقبول ـ هو خري من آراء الرجال ، لذا ما من إمام منهم إال وعمل بحديث 

ّضعيف ، حتى من نسب إىل التشدد فيهم  ُ. 
هو خروج : ديث املعتمدة إىل صحيح وضعيف  ـ إن تقسيم كتب احل٨

عن مذهب علامء األمة املتقدمني ، واعتداء عىل أصحاب تلك الكتب ، 
ألنه ما من واحد منهم رمحهم اهللا تعاىل إال كان بإمكانه تقسيم كتابه إىل 
ذلك ، ألهنم حفاظ ، وقادرون عىل ذلك ، فلام مل يفعلوا دل عىل اعتامد 

ا من أراد تقسيم كتاب فليفعل ذلك لنفسه من غري منهج معني عنده ، لذ
اعتداء عىل كتب األقدمني ، خاصة ونحن نرى ما يف تلك الكتب اجلديدة 

 .من خروج عىل حكم السابقني 
 ـ إن إدراج احلديث الضعيف مع احلديث املوضوع يف حكم واحد ٩

عيف ّهو اعتداء عىل علامء األمة ؛ سلفها وخلفها ، الذين فرقوا بني الض
ًواملوضوع ، لذا جيب التفريق بني األمرين ؛ حكام وعمال  ً. 

 ـ هناك فرق بني منهج املحدثني ومنهج علامء السري واملغازي يف ١٠
 التصنيف ، مع أن كل علامء السري واملغازي األوائل هم من علامء احلديث ،
 ًومع هذا فقد اختطوا ألنفسهم منهجا يف السري واملغازي خيتلف عن منهج
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روايات احلديث ، وذلك بذكر الرواية يف السرية من غري سند ، أو بذكر 
بعضه وإرسال الباقي ، لذا فإن من اخلطأ تطبيق منهج املحدثني ـ مع أنه 

 .تأخر لفرتة من الزمن ـ عىل فعل أهل املغازي والسري 
 ـ عدم فتح باب نقد املتون ، وإعامل العقول يف النقد ، فإنه إذا فتح ١١

 .الباب نكون قد فتحنا باب رش عىل السنة لن يغلق بسهولة بعد ذلك هذا 
ّ ـ الوقوف صفا واحدا يف وجه التحديات ، والطعون التي تسلط ١٢ ُ ّ ً ً ّ

 عىل السنةـ  سواء من الكفار ، أو من قبل املسلمني املغرضني الذين يوجهون
 .ّسهامهم بقصد التشويش والتشكيك ، ورد شبههم ، ودحض باطلهم 

 ـ عىل املسلمني ـ خاصة أهل العلم ، والغيورين منهم ـ أن يمسكوا ١٣
عام بينهم من خالف يف الفروع ، وكذا فيام ال خيرج من امللة ، ألن اإلسالم 
ٌيف هذا الزمان يف حمنة شديدة ، والسهام موجهة عليه من كل جهة ، لذا لزم  َ َّ

ُعىل املسلمني رص الصفوف فيام بينهم ، ونسيان ما ب ينهم من خالف ، ُّ
ملالقاة العدو األكرب ، خاصة ونحن نرى تساقط الدول اإلسالمية الواحدة 
بعد األخرى يف أيدي أعداء اهللا تعاىل وأعداء رسوله صىل اهللا عليه وآله 

 .وسلم ، وأعداء اإلنسانية 
إن مثل املسلمني فيام بينهم كنار تشتعل ، فعىل اجلميع أن يتعاونوا عىل 

 ُن يسكب كل واحد ما يقدر عليه من املاء عىل تلك النار ، ويطفئإطفائها ، بأ
منها ما يستطيع ، حتى تنطفئ ، وإال فإن النار سوف تستعر ، وتصل إىل 

 .اجلميع ، واملشتكى إىل اهللا تعاىل 
 ُّإن نقاط االلتقاء بني املسلمني ال يمكن عدها لكثرهتا ، أما نقاط اخلالف

ًجاوز عدد أصابع اليدين إال نادرا ، لذا عىل فهي حمدودة معدودة ؛ ال تت
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 .الغيور أن يعلم أن اخلالف أشد 
صىل بنا عثامن بن عفان :  ٰفعن عبد الرمحن بن يزيد رمحه اهللا تعاىل قال 

: َبمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبد اهللا بن مسعود ، فاسرتجع ، ثم قال 
ى ركعتني ، وصليت ّصليت مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بمن

ُمع أيب بكر الصديق بمنى ركعتني ، وصليت مع عمر بن اخلطاب بمنى  ُ ّ ِّ ِّ
 . متفق عليه . ّركعتني ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان 

. ً أن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنه صىل أربعا .)١(زاد أبو داود وغريه
ًعبت عىل عثامن ثم صليت أربعا : فقيل له  َ  . اخلالف رش : ؟ قال َ

 .ًوورد ذلك عن أيب ذر ريض اهللا تعاىل عنه أيضا 
وقد ورد أصل احلديث يف الصحيحني وغريمها عن عدد من الصحابة 
ريض اهللا تعاىل عنهم ، وأهنم صلوا خلف أمري املؤمنني عثامن ريض اهللا 
تعاىل عنه ، مع إخبارهم بصالهتم ركعتني خلف النبي املصطفى الكريم 

ً اهللا عليه وآله وسلم ، وخلف أيب بكر وعمر ودهرا من خالفة عثامن صىل ُ
ًريض اهللا تعاىل عنهم ، ومع هذا صلوا أربعا ، ألن صالهتم أربعا أخف  ً ّ
ٌّوأسهل من اخلالف عىل أمري املؤمنني ، ألن اخلالف رش وبالء ، فهل يعي 

 ؟؟؟.املسلمون هذه احلقيقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. باب الصالة بمنى ، ويف غريمها :  كتاب تقصري الصالة :  صحيح البخاري )  ١(

وسنن )  ١٩(باب قرص الصالة بمنى ، رقم :  كتاب صالة املسافرين :  وصحيح مسلم 
  : ٣(والسنن الكربى )  ١٩٦٠(ة بمنى ، رقم باب الصال:  كتاب املناسك :  أيب داود 

من فعل أيب )  ١٦٥  :  ٥(ورواه أمحد )  ٥٤٧  :  ١٠(وإحتاف املهرة )  ١٤٤، ١٤٤ ـ ١٤٣
 ).٥٦٥ ـ ٥٦٤ : ٢(وانظر فتح الباري . ًذر ريض اهللا تعاىل عنه وقوله أيضا 
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ُه ال يوجد فن يف العامل خدم كام خدمت ّ ـ إبراز منهج املحدثني ، وأن١٤ ُ ٌّ
السنة النبوية ، كل ذلك من أجل احلفاظ عىل الرشيعة ، إذ لوال اجلهود 
املضنية التي بذهلا علامء احلديث رمحهم اهللا تعاىل وأسكنهم فسيح جنته ، 
حلصل يف دين اإلسالم ما حصل يف األديان األخرى ، ولكن اهللا تعاىل 

َّا الدين قيض له هؤالء اجلهابذة ، فبذلوا الغايل قبل ّالذي تكفل بحفظ هذ
 .الرخيص يف سبيل احلفاظ عليه 

 ـ إظهار حماسن السنة النبوية ، وشموهلا جلميع مناحي احلياة ؛ ١٥
الدينية واألخروية ، وتبياهنا لدقائق األمور ؛ الروحية والنفسية واالجتامعية 

 لخ ا... واألخالقية والسياسية واالقتصادية ،
 ـ الرتحم وتكريم علامء األمة القدامى رمحهم اهللا تعاىل بام بذلوا من ١٦

ُجهد حتى نقوا لنا ما نسب إىل النبي املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وآله 
 .وسلم ، وما قاموا به من جهود تعجز عنها األمم األخرى 

         {  :  كل ذلك للتكفل الذي التزمه اهللا تعاىل بقوله 

  {)١(.  
 ـ السعي إلجياد موسوعة حديثية شاملة ، تقوم عىل أسس علمية ١٧

رصينة ، متعددة األطراف ، مقسمة حسب العلوم واألنظمة ، مع بيان 
 حال األحاديث ، عىل أن يستبعد منها املكذوب واملوضوع ، وال تكون بقصد

حثني الربح ، بقدر ما تكون بقصد النفع ، فتوضع بني أيدي العلامء والبا
 .َواملفكرين ، ليستفيدوا منها ، وتكون زادهم فيام يذهبون إليه من علوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩(سورة احلجر ) ١(
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 ـ  حرص األحاديث املوضوعة ، وماال أصل له ، يف موسوعة واحدة ،١٨
حسب قواعد علوم احلديث املتفق عليها ، وحتذير املسلمني منها ، وفضح 

ّالوضاعني والكذابني  ّ. 
 تتبنّاه إحدى الدول اإلسالمية ، َّ ـ قيام جممع للحديث الرشيف ،١٩

ًعىل أن يشمل املسلمني مجيعا ، ويرتبط به علامء احلديث ، واملشتغلون به يف 
ًالعامل اإلسالمي ، عىل أال يأخذ صبغة سياسية ، أو خيضع لسلطة أو مجاعة  ّ

 .معينة 
ويدعو إىل عقد الندوات واملؤمترات الدولية ، لبيان مزية السنة النبوية 

 . ة ، ودحض الشبهات واألباطيل من ناحية أخرى الرشيف
 ـ إصدار نرشة أو جملة علمية تعنى باحلديث الرشيف وعلومه ، ٢٠

وذكر ما نرش ، والتحذير ممن ال علم هلم باحلديث ، والعمل عىل الرد عىل 
املغرضني واملشككني ، ورد الشبهات التي تثار حول السنة الرشيفة ، 

 .َّيث بام جد ، وبيان السليم منها وتزويد املشتغلني باحلد
 ـ إن منهج علامء احلديث رمحهم اهللا تعاىل يمثل املنهج الوسط يف ٢١

األمة ، ويمثل االعتدال والوسطية ، حيث تراهم يروون عمن اهتم بنوع 
بدعة ، ومل ينظروا إىل بدعته ، طاملا أنه مل يكفر هبا ، ومل يكن داعية إليها ، ومل 

ة ملذهبه أو أتباع مذهبه ، مع اتصافه بالصدق واألمانة يستحل الكذب نرص
 .والضبط واإلخالص 

 وهناك غري ما ذكرت ، لكن يكفيني ما ذكرت ، واهللا من وراء القصد 
أسأل اهللا تعاىل اهلداية للجميع ، والتوفيق ملا حيبه ويرضاه ، والسداد 



 

- ١٢١ -

 

ي واجلسد فيام نقول ونعمل ، واحلفظ يف املعتقد والنفس والعقل والرأ
واألهل واملال والذرية والولد ، والعصمة ملا أزلفنا وأخرنا ، والصدق يف 

 .القول ، واإلخالص يف العمل ، إنه نعم املوىل ونعم النصري 
وصىل اهللا تعاىل عىل سيدنا وموالنا وحبيبنا وشفيعنا حممد وعىل آله 

َّالطيبني الطاهرين وصحابته الكرام املبجلني ، ومن تبعهم ب إحسان إىل يوم ّ
ًالدين ، وسلم تسليام كثريا  ً َّ. 

 .واحلمد هللا رب العاملني 
 . #١٤٢٥/  شوال ١٧: / املدينة املنورة 

 وكتب
 إبراهيم أبو

ّمال إبراهيم خليل  َّالعزامي خاطر ُ
 املنورة املدينة نزيل

 
 

* * * * * 
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 .قرآن الكريم ـ ال

 .، للعالمة اللكنوي ، ت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة األجوبة الفاضلة ـ 
 .، البن حزم ، ت الشيخ أمحد شاكر ، نرش دار اآلفاق ِاإلحكام يف أصول األحكام ـ 
، برشح الشيخ أمحد شاكر ، دار الكتب العلمية ، البن كثري ، اختصار علوم احلديث ـ 

 .بريوت 
ديث ، لإلمام الشافعي ، ت عامر أمحد حيدر ، نرش مؤسسة الكتب الثقافية ، اختالف احلـ 

 .بريوت 
األذكار ، لإلمام النووي ، ت حممد رياض خورشيد ، مكتبة الغزايل ومؤسسة مناهل ـ 

 .العرفان 
، عبد الباري فتح اهللا السلفي ، مكتبة اإليامن   مام النووي ، تإلق ، لئب احلقاإرشاد طالـ 

 . املنورة املدينة
 الدكتور عبد املعطي القلعجي ، نرش دار قتيبة ، ودار  ، تعبد الرب ابن ظللحافاالستذكار ، ـ 

 .الوعي 
 . ، خليل إبراهيم مال خاطر اإلسناد وأمهيته ـ 
 .ل للنرش ، بريوت ي تصوير دار اجل،مام ابن اجلوزي إل ، لنيم املوقععالـ أ
 . طبع القاهرة  ـنظرال ـ برشح منهج ذوي احلديث ألفيةـ 
 .، طبع املغرب برشحيها للعراقي والشيخ زكريا ،  العراقي ألفيةـ 
 .األم ، لإلمام الشافعي ، كتاب الشعب ، مرص ـ 
 .، خليل إبراهيم مال خاطر اإلمام الشافعي وأثره يف احلديث وعلومه ـ 
 ، مؤسسة علوم القرآن ، ٰت الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهللا)    مسند البزار  (البحر الزخار ـ 

 .ومكتبة العلوم واحلكم 
 .ـ تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي 
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 .ـ تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي ، عن ابن معني 
 .ـ تاريخ حييى بن معني 

 الوهاب عبد  السيوطي ، ت الشيخ عبدظ تدريب الراوي رشح تقريب النووي ، للحافـ 
 .القاهرة ف ، نرش دار الكتب احلديثة ، ياللط

ين حممد اليك مام النووي ، تإلل،  لذوي الفضل واملزية من أهل اإلسالم بالقيام  الرتخيصـ 
 .اإلسالمية ، بريوت ئر فة ، دار البشايخل

 .، للحافظ ابن حجر ، ت السيد عبد اهللا هاشم اليامين ، املدينة املنورة تعجيل املنفعة ـ 
 .لدكتور يوسف العش ، دار إحياء السنة النبوية ، للخطيب البغدادي ، ت اتقييد العلم ـ 
 .الرب ، نرش وزارة األوقاف ، باملغرب  التمهيد ، للحافظ ابن عبدـ 
 . ة ، اهلنديرة املعارف النظامظ ابن حجر ، دائهتذيب التهذيب ، للحافـ 

 .ـ هتذيب الكامل ، للحافظ املزي 
د ، ياحلم  الدين عبدي حمي  حممد  عاين ، تلصنإلمام ااألنظار ، ل  حيتنق  رشح  األفكار  حيتوضـ 

 .مكتبة اخلانجي ، القاهرة 
، خليل إبراهيم مال خاطر ، نرش دار القبلة ،  الشافعي رمحه اهللا تعاىل اإلمام  ثالثياتـ 

 .ومؤسسة علوم القرآن 
 .، للحافظ ابن عبد الرب ، املكتبة العلمية ، باملدينة املنورة جامع بيان العلم وفضله ـ 
 .ة ، اهلند يرة املعارف العثامنئ دا،اجلرح والتعديل ، البن أيب حاتم الرازي ـ 
 يف علم حديث الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم ، لفصيح اهلروي ، نرش جوا هر األصولـ 

 . املكتبة العلمية ، باملدينة املنورة 
 .، نرش دار القبلة ، جدة  ، خليل إبراهيم مال خاطر  املرسل عند اإلمام الشافعياحلديث حجيةـ 
 ، للحافظ أيب يوسف املديني ، ت الشيخ أمحد شاكر ، يف اجلزء األول من املسند  خصائصـ 

 .املسند 
 .  يف أصول احلديث ، لإلمام الطيبي ، ت السيد صبحي السامرائي اخلالصةـ 
 .تب العلمية ، بريوت دالئل النبوة ، لإلمام البيهقي ، ت الدكتور عبد املعطي القلعجي ، دار الكـ 

 .ـ الذخرية ، للقرايف ، دار الغرب اإلسالمي 
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 .القول املسدد ، للمدرايس ، بآخر القول املسدد ذيل ـ 
 .احللبي ، القاهرة يب د شاكر ، مصطفى البامحالشافعي ، ت الشيخ أ مامإلالرسالة ، لـ 
ين ، نرش دار الرشد ، ، ت الدكتور عيل زوجلرجاين لرشيف ال،  احلديث أصولرسالة يف ـ 

 .الرياض 
 ).حتت الطبع ( ، خليل إبراهيم مال خاطر  النبوية وحي السنةـ 
 .سنن الرتمذي ، ت الشيخ أمحد حممد شاكر وآخرين ، املكتبة اإلسالمية ، بريوت ـ 
  . هاشم اليامين ، املدينة املنورةعبد اهللاسنن الدارمي ، ت السيد ـ 
 .دار إحياء السنة النبوية  ، حممد حميي الدين عبد احلميدت الشيخ  ، سنن أيب داودـ 
السنن الكربى ، لإلمام النسائي ، ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كرسوي ، دار ـ 

 .الكتب العلمية ، بريوت 
 .، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ت األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي سنن ابن ماجهـ 
 .للدارقطني ، ت الدكتور عبد الرحيم القشقري ، ط الباكستان ربقاين سؤاالت الـ 
 .مؤسسة الرسالة ط مام الذهبي ، إلء ، لم النبال أعالريسـ 
 . جدة  خاطر ، نرش دار القبلة ،خليل إبراهيم مال،  حول السنة شبهاتـ 
 .بريوت ، دار امليرسة هب ، البن العامد احلنبيل ، نرش شذرات الذـ 
 .احلديث ، للحافظ العراقي ، ط املغرب  ألفية رشحـ 
 .رشح السنة ، لإلمام البغوي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ـ 
  .نسائي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوتلرشح السيوطي عىل اـ 
 .، البن النجار احلنبيل ، ط جامعة أم القرى ، بمكة املكرمة رشح الكوكب املنري ـ 
 .، خليل إبراهيم مال خاطر ، نرش دار املدينة املنورة ام النووي لصحيح مسلم رشح مقدمة اإلمـ 
 .، لإلمام احلازمي ، ط مكتبة القديس ، بالقاهرة  األئمة اخلمسة رشوطـ 
 .، للحافظ ابن طاهر املقديس ، مع رشوط األئمة اخلمسة  األئمة الستة رشوطـ 
حتت (   ، خليل إبراهيم مال خاطر وآله وسلمشوق اجلامدات واستجابتها له صىل اهللا عليه ـ 

 ).الطبع 
 .صحيح البخاري ، برشح فتح الباري ، السلفية ، القاهرة ـ 
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 .صحيح مسلم ، ت األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي ، عيسى البايب احللبي ، القاهرة ـ 
 .ـ صيد اخلاطر ، البن اجلوزي ، ت يوسف عيل البديوي ، الياممة ، دمشق 

 .، عدة نسخ للدارقطني واملرتوكني ،  اءالضعفـ 
  .وترياملعطي القلعجي ، دار الكتب العلمية ، ب الدكتور عبد يل ، تي ، للعقريالضعفاء الكبـ 
عريب ، تصوير دار الكتب الابن   عارضة األحوذي رشح سنن الرتمذي ، للقايض أيب بكرـ 

 .العلمية ، بريوت 
 .يف هناية السنن وهو ، لإلمام الرتمذي ،  الصغري العللـ 
 .، لإلمام ابن الصالح ، ت الدكتور نور الدين عرت  احلديث علومـ 
 .ٰعمل اليوم والليلة ، البن السني ، ت الدكتور عبد الرمحن كوثر الربين ، دار األرقم ، بريوت ـ 
 .ط فاروق محادة ، الربا .ي ، ت دئمام النساإللة ، ليوم والليعمل الـ 
 . البن سيد الناس ، دار املعرفة ، بريوت  ،عيون األثرـ 
 . الرميل هبامش الفتاوى الكربى البن حجر ِاإلمام فتاوىـ 
 .فتاوى اإلمام النووي ، ت الشيخ حممد احلجار ، دار السالم للطباعة والنرش ـ 
  .فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين ، املطبعة السلفية ، القاهرةـ 
 . اإلسالم زكريا األنصاري ، بحاشية رشح العراقي ، لشيخفتح الباقي ـ 
 .املنورة  ة ، املدينةيالسخاوي ، نرش املكتبة السلفافظ ة احلديث ، للحلفيث رشح أيفتح املغـ 
 . جدة  خاطر ، نرش دار القبلة ، خليل إبراهيم مال، الكرام ريض اهللا تعاىل عنهم الصحابة فضائلـ 
 .لبغدادي ، ت الشيخ إسامعيل األنصاري ، مطابع القصيم ، الرياض ، للخطيب ا واملتفقه الفقيهـ 
 . يف التوسل والوسيلة ، للعالمة ابن تيمية ، املكتب اإلسالمي ، بريوت  جليلة قاعدةـ 
من فنون مصطلح احلديث ، للقاسمي ، ت الشيخ حممد هبجة البيطار ،  التحديث قواعدـ 

 . دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة 
، للعالمة أمحد التهانوي ، ت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب قواعد يف علوم احلديث ـ 

 .املطبوعات اإلسالمية ، حلب 
 .، للحافظ السيوطي ، ت الشيخ حممد عوامة ، مؤسسة الريان القول البديع ـ 
 .نية ، اهلند للحافظ ابن حجر ، ط دائرة املعارف العثام، يف الذب عن املسند  املسدد القولـ 
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 .دار الفكر ، بريوت ط ، البن عدي ، الكامل ـ 
  ، للخطيب البغدادي ، مراجعة عبد احلليم عبد احلليم ، وآخر ، دار الكتب احلديثة ،الكفايةـ 

 .القاهرة 
وقد طبعت بعض )  حتت الطبع (  ، خليل إبراهيم مال خاطر  يف علوم احلديث املبسوطـ 

 .أجزاء منه 
 .الفجالة ، القاهرة ط عي ، يب املطية حممد نجلوتكم مام النووي ، تإلل ، عاملجموـ 
 .الرياض ط ٰة ، مجع عبد الرمحن القاسم وابنه حممد ، يمي ابن تيخلشل الفتاوى عجمموـ 
 ، لإلمام البلقيني ، ت عائشة بنت الشاطئ ، دار الكتب ، القاهرة  االصطالح حماسنـ 
خليل إبراهيم ، عليه وآله وسلم وطاعته بني اإلنسان واجلامد  الكريم صىل اهللا النبي  حمبةـ 

 . جدة  خاطر ، نرش دار القبلة ،مال
 .أمحد شاكر ، املكتب التجاري ، بريوت  حزم الظاهري ، ت الشيخ بناملحىل ، الـ 
 . جدة  خاطر ، نرش دار القبلة ،خليل إبراهيم مال، خمترص السنة النبوية وحي ـ 
 .  ، مع معامل السنن للحافظ املنذري،  داود  أيبسنن خمترصـ 
 . ، لإلمام الكافيجي ، ت الدكتور عيل زوين ، دار الرشد ، الرياض املخترص يف علم األثر ـ 

 ـ املدونة ، البن القاسم 
 . عيل القاري ، نرش املكتبة اإلمدادية ، باكستان ح ، ملاليح رشح مشكاة املصابيمرقاة املفاتـ 
  . لإلمام احلاكم النيسابوري ، تصوير أمني دمج ، بريوتاملستدرك ،ـ 
 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، املكتب اإلسالمي ، ودار صادر ، بريوت ـ 
، ت الشيخ شعيب األرناؤوط ، للمروزي الصديق ريض اهللا تعاىل عنه ، مسند أيب بكر ـ 

 . املكتب اإلسالمي 
 .ألعظمي ، باكستان ٰمسند احلميدي ، ت الشيخ حبيب الرمحن اـ 
 .مسند الطياليس ، دار الكتاب اللبناين ودار التوفيق ، بريوت ـ 
 .مسند أيب يعىل املوصيل ، ت األستاذ حسني أسد ، دار املأمون للرتاث بدمشق ـ 
 خاطر ، نرش دار خليل إبراهيم مال،  ست من شوال ، والرد عىل منكرهيا صيام  مرشوعيةـ 

 . جدة القبلة ،
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 .ابن أيب شيبة ، الدار السلفية ، اهلند مصنف ـ 
 .، البن حمرز ، ت حممد مطيع احلافظ ، وغزوة بدير ، جممع اللغة العربية ، بدمشق  الرجال معرفةـ 

 .ـ املغني ، البن قدامة ، ت الدكتورين احللو الرتكي 
 .دين ة إحياء علوم الي العراقي ، بحاشظسفار ، للحافألاسفار يف ألااملغني عن محل ـ 

 .ـ مقدمة الكامل ، البن عدي ، ت السيد صبحي السامرائي 
 .، للحافظ ابن امللقن ، ت عبد اهللا جديع ، دار فواز للنرش ، اإلحساء املقنع يف علوم احلديث ـ 
 .نرش دار القبلة ، جدة  خاطر ، خليل إبراهيم مال،  الصحيحني مكانةـ 
 . مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض ، للعالمة ابن تيمية ، نرش  السنة منهاجـ 
 .، للدكتور حممد حممد السامحي ، طبع دار األنوار ، القاهرة املنهج احلديث ـ 
 .ة ، املدينة املنورة ياملوضوعات الكربى ، البن اجلوزي ، نرش املكتبة السلفـ 
  .ميزان االعتدال ، للحافظ الذهبي ، دار الكتب احلديثة بالقاهرةـ 
، للحافظ ابن حجر ، ت الدكتور نور الدين عرت ، دار اخلري ، ظر رشح النخبة  الننزهةـ 

 .بريوت ودمشق 
 ).حتت الطبع (  ، خليل إبراهيم مال خاطر  احلديثعلوم نشأةـ 
، ت الدكتور زين الدين بال فريج ، لزركيش إلمام ال، النكت عىل مقدمة ابن الصالح ـ 

 .أضواء السلف ، الرياض 
 .، ت الدكتور ربيع املدخيل ، نرش اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ابن حجر لحافظ ل، النكت ـ 
، مكتبة الغزايل ، دمشق ، ومؤسسة مناهل عمر حسن فالتة .   د، يف احلديث الوضعـ 

 .العرفان ، بريوت 
 
 

* * * * * 
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 املوضوع الصفحة 
 .............................................................................................................................. املقدمة ٥

١٣ 
 فصل

 لصحابة ريض اهللا عنهم يف روايتها امكانة السنة النبوية ، واحتياط
 ..............................................................................................ـ السنة النبوية مع القرآن  ١٦
 .................................ـ احتياط الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم يف حتمل احلديث  ١٧

٢٣ 
 ـ درجة السنة يف زمن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ويف زمن صحابته 

 ...............................................................................................................ريض اهللا عنهم 

٢٥ 
 فصل

 منشأ الضعف ، وأسبابه

٣٥ 
 فصل

 حكم رواية احلديث الضعيف
 .....................................................................................اجلانب النظري : ًـ أوال   ٣٥
 ........................................................................................اجلانب العميل : ًثانيا ـ   ٣٨

٤٥ 
 فصل

 رواية أصحاب احلديث عن الرواة الضعفاء ، وسبب ذلك
 ........................................................................ـ أين يوجد الضعيف يف الرواة   ٤٥
 ..............................................َّـ اجلواب عن وجود الرواية عن املتكلم فيهم   ٤٦
 .................................ًـ عدم اجلزم بضعف احلديث اعتامدا عىل سند واحد   ٥٠

٥٣ 
 فصل

 حكم العمل باحلديث الضعيف
 ............العمل به ، وعدم تبيانه إال يف العقائد واألحكام ـ التساهل يف روايته و ٥٣
 .................................................... ـ أقوال بعض العلامء الذين نصوا عىل التساهل  ٥٥
 ........................................ـ اإلمجاع عىل العمل به يف الفضائل والرقائق ونحومها  ٦٠
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 ..........................................................................................................ـ رشوط العمل به  ٦٠

٦٣ 
 فصل

 العمل باحلديث الضعيف يف األحكام عند عامة أهل العلم
 إذا مل يوجد سواه

 ...............................يف األحكام ـ أمثلة عىل أخذ األئمة الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل  ٦٦
 ..............................................................................ـ االنكفاف عند عدم وجود غريه  ٦٩

٧١ 
 فصل

 الضعيف إذا جرى عليه العمل ، أو تلقته األمة بالقبول
 ................ وعملوا به ، وأمجعوا عليه ـ حكم الضعيف إذا تلقته األمة بالقبول ، ٧٦

٧٩ 
 فصل

ًمن نسب إليه املنع مطلقا ، واجلواب عن ذلك ُ 
 .......................ُـ اجلواب عام نقل عن القايض أيب بكر ابن العريب رمحه اهللا تعاىل  ٨٢

٨٥ 
 فصل

 ما املراد بالضعيف عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل

٩٩ 
 صلف

 ما هو سبب األخذ باحلديث الضعيف ؟

١٠٥ 
 فصل

 الفارق بني احلديث الضعيف واملوضوع

١١١ 
 فصل

 خالصة األمر
 .....................................................................ًـ اخلامتة ، أحسن اهللا تعاىل ختامنا مجيعا  ١١٥
 .............................................................................................................ـ مصادر البحث  ١٢٣
 ............................................................................................................. ـ فهرس البحث ١٢٩
 .........................................................................................ـ قائمة بأسامء كتب املؤلف  ١٣١
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  :أ ـ املدرسة املدنية

  .السالم سائر األنبياء عليهم عن~  ـ اخلصائص التي انفرد هبا ١
عرشة ، وترجم لعدد احلادية ة  وجل ، الطبععز مكانته عند ربه ورفعة~   ـ عظيم قدره ٢

 . كبري من اللغات 
 ). حتت الطبع(~  ـ شامئل الرسول األمني ٣
 .  يف كتب السنة وردتـ العهد املكي ـ كام ~  ـ سرية الرسول ٤
 ). حتقيق( ـ اإلشارة ، للحافظ مغلطاي ٥
 ). حتت الطبع(يف القرآن العظيم كام وردت ~  ـ فضائل النبي الكريم ٦
وقد الطبعة الثانية ، .  ومؤسسة علوم القرآن  ، نرش دار القبلة، ~  انة العظمى ونبيها  ـ األم٧

 . ترجم لبعض اللغات 
 .  اجلذع إىل ثوبان من~  ـ الشوق إىل رسول اهللا ٨
 ). حتت الطبع( رمضان يف~  ـ مع رسول اهللا ٩
  . فوائدها ، وثمراهتامكانتها ، أحاديثها ، مواطنها ، حكمها ،  . ~ ـ الصالة عىل النبي ١٠
 .  ـ احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام ؛ اخلليفة الراشد اخلامس ١١
 . وقد ترجم لبعض اللغات .  ـ فضائل الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم ، نرش دار القبلة ١٢
 . وقد ترجم لبعض اللغات .  ـ فضائل املدينة املنورة ، الطبعة اخلامسة ١٣
  . نرش دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن. ة رابعينة املنورة ، الطبعة ال ـ خمترص فضائل املد١٤
 .  ـ فضائل مكة املكرمة ١٥
وقد ترجم لبعض .  ومؤسسة علوم القرآن  ، نرش دار القبلة ،  ـ مكانة احلرمني الرشيفني١٦

 .اللغات 
 . ، نرش دار القبلة ~  ـ أمية النبي املصطفى ١٧
  .ة الثانية طبعال.  األنبياء عليهم السالم بني ~ ـ مكانة النبي الكريم ١٨
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 ). حتت الطبع( ـ الشفاعة ، والرد عىل منكرهيا ١٩
نرش دار القبلة ، ومؤسسة علوم .  ة لثطبعة ثا.   ـ ساكن املدينة املنورة ، منزلته ومسؤوليته ٢٠

 . القرآن 
  ).حتت الطبع( ـ خمترص فضائل مكة املكرمة ٢١
ـ ساكن مكة املكرم٢٢  . طبعة ثانية . ومؤسسة علوم القرآن  ، دار القبلة ، منزلته ومسؤوليته ، ة 
 ). حتت الطبع( ـ اآليات املنيفة يف األعضاء الرشيفة ٢٣
 . دار القبلة ، نرش ~  ـ الرمحة املهداة ٢٤
 ). حلقات ، وبعضها حتت الطبع( ـ اآليات الربانية يف السرية النبوية ٢٥
 طبعة ثالثة. دار القبلة ، نرش ) املدينة املنورةو~  رسول اهللا بني( ـ احلب املتبادل ٢٦
 ). حتت الطبع( ـ فضائل بالد الشام ٢٧
 .دار القبلة بالكفار ، نرش ~  ـ رمحة النبي الكريم ٢٨
 . دار القبلة ، نرش ~ ّ ـ واجب األمة نحو نبي الرمحة ٢٩
 .)حتت الطبع( ـ مناقب األصحاب كام وردت يف آي الكتاب ٣٠
 : مدرسة اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل  ـب
 ). حتت الطبع( ـ اإلمام الشافعي وأثره يف احلديث وعلومه ٣١
والرد عىل الطاعنني بعظم جهلهم عليه ،  ،  ـ مسألة االحتجاج بالشافعي فيام أسند إليه٣٢

 . طبعة ثانية ) حتقيق(للخطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل 
نرشهتام رئاسة اإلفتاء )  حتقيق(لإلمام البيهقي  ، أخطأ عىل الشافعي ـ بيان خطأ من ٣٣

 . بالرياض 
 . طبعة ثانية ، دار القبلة .  ـ حجية احلديث املرسل عند اإلمام الشافعي ٣٤
 ـ مناقب اإلمام الشافعي ، البن األثري ، وهو من كتابه الشايف ، نرش دار القبلة ومؤسسة ٣٥

 . علوم القرآن 
 ). حتقيق ، حتت الطبع(ايف يف رشح مسند الشافعي ، البن األثري  ـ الش٣٦
 .  ـ ثالثيات اإلمام الشافعي ، نرش دار القبلة ، ومؤسسة علوم القرآن ٣٧
  . ومؤسسة علوم القرآن ،  ـ السنن لإلمام الشافعي ، نرش دار القبلة٣٨
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 ). حتقيق(يوطي للحافظ الس ، ـ املسند لإلمام الشافعي ، ومعه شايف العي٤٠ ، ٣٩
 .  ـ اإلمام الشافعي وعلم خمتلف احلديث ، ستعاد طباعته إن شاء اهللا تعاىل ٤١
 نرش مكتبة اإلمام الشافعي بالرياض ، للحافظ ابن كثري ،  ـ مناقب اإلمام الشافعي٤٢
 ). حتقيق( ـ مناقب اإلمام الشافعي ، لآلبري ٤٣
 ). قيقحت( ـ ختريج أحاديث األم ، لإلمام البيهقي ٤٤
 : علوم احلديث رواية  ـج
 باالشرتاك مع األخ األستاذ )حتقيق(  بعبد الوها ـ جمموع احلديث ، للشيخ حممد بن ٤٥

 . الدكتور حممود طحان ، نرش جامعة اإلمام ، بالرياض 
 . طبعة رابعة ، نرش جامعة اإلمام  ،  ـ سبل السالم ، تعليق وتصحيح ـ باالشرتاك٤٦
 ). حتت الطبع( مما يف الصحيحني ًديثا ـ رشح أربعني ح٤٧
مجع ، )  عن ابن عمر ريض اهللا عنهام ، عن نافع ، عن مالك ، الشافعي( ـ سلسلة الذهب ٤٨

 . نرش دار القبلة ، بجدة . وختريج ، وتعليق 
مجع ، وختريج ، )  عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه ، أيب الزناد ، عن األعرج( ـ صحيفة ٤٩

 .دار القبلة  نرشوتعليق ، 
 ). حتت الطبع(ً ـ رشح أربعني بابا من سنن الرتمذي ـ قسم العبادات ـ ٥٠

 : علوم احلديث دراية  ـد
 .  ـ بدعة دعوى االعتامد عىل الكتاب دون السنة ٥١
 .  ـ مكانة الصحيحني ، طبعة ثانية ، نرش دار القبلة ٥٢
 ). حتت الطبع( ـ السنة النبوية وحي ٥٣
 . طبعة ثانية . السنة النبوية وحي ، نرش دار القبلة  ـ خمترص ٥٤
 .  ـ شبهات حول السنة ودحضها ، نرش دار القبلة ٥٥
 ). حتت الطبع( ـ نشأة علوم احلديث ٥٦
 :املبسوط يف علوم احلديث ، وطبع منه  *
 .  ـ احلديث املتواتر ٥٧
 . احللقة األوىل .  ـ احلديث اآلحاد ٥٨
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 . طبعة ثانية ، نرشهتا كلها دار الوفاء ، بجدة  ـ احلديث املعلل ، ٥٩
.  ـ مقدمة رشح صحيح مسلم ، لإلمام النووي ، رشح وتعليق ، نرش دار املدينة املنورة ٦٠

 .  املنورة باملدينة
 ). حتت الطبع( ـ اإلسناد من الدين ، والرد عىل الطاعنني فيه ٦١
 ). حتت الطبع(يهام  ـ اإلمام البخاري وصحيحه والرد عىل الطاعنني ف٦٢
 ). حتت الطبع( احلديث م ـ خمترص علو٦٣
 ).بني يديك( ـ خطورة مساواة احلديث الضعيف باملوضوع ٦٤
 ). حتت الطبع( ـ تدوين السنة من العهد النبوي إىل زمن التابعني ٦٥

 : األجزاء احلديثية  ـ#
 .  الطبع والثانية حتت.  ـ اإلصابة يف صحة حديث الذبابة ، دار القبلة ٦٦
  .  ـ مرشوعية صيام ست من شوال ، نرش دار القبلة ، ومؤسسة علوم القرآن٦٧
 ). حتت الطبع( ـ حتريم نكاح املتعة ٦٨

 :و ـ احلديث املوضوعي 
 .  ـ من صفات املؤمنني يف ضوء السنة النبوية ٦٩
 .  ـ اجلهاد يف ضوء السنة النبوية ٧٠
 . لسنة النبوية  ـ حتريم اخلمر واملسكرات يف ضوء ا٧١
 ). املوت والقرب يف ضوء السنة النبوية( ـ تنبيه الذات هبادم اللذات ٧٢
 .  ـ عالج اإلسالم ملشكلة البطالة يف ضوء السنة النبوية ٧٣
 .  ـ صلة األرحام يف ضوء السنة النبوية ٧٤
 .  ـ الرفق باحليوان يف ضوء السنة النبوية ٧٥
 : بني اإلنسان واجلامد ز ـ
 .  اإلدراك عند اجلامدات  ـ٧٦
 .  ـ معرفة اهللا عز وجل بني اإلنسان واجلامد ٧٧
 . ~  ـ شوق اجلامدات واستجابتها له ٧٨
  .  بني اإلنسان واجلامد ، ط ثالثة ، دار القبلةوطاعته~  ـ حمبة النبي ٧٩
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 : بحوث مهمة يف الكتاب والسنة ح ـ
 . نرش دار القبلة ) والدينوهو بر ال: القسم األول ( ـ حقوق الوالدين ٨٠
 .  ـ حقوق الزوجني ٨١
 .  ـ املرأة يف القرآن ٨٢
 .  ـ اإلحسان يف القرآن ٨٣
 وستعاد.   ـ زواج السيدة عائشة ريض اهللا عنها ومرشوعية الزواج املبكر ، نرش دار القبلة ٨٤

 . ًطباعته قريبا إن شاء اهللا تعاىل 
 .  ـ النظافة بني العلم واإليامن ٨٥
 .  ـ العلوم واإليامن ، نرش دار القبلة ، ومؤسسة علوم القرآن ٨٦
 : الفتن وأرشاط الساعة ط ـ
 ). حتت الطبع(.  ـ العداوة بني اإلنسان والشيطان وأثر ذلك عىل اجلريمة ٨٧
 .  ـ كيف أرسى اإلسالم قواعد األمن يف األرض ٨٨
 .  ـ أرشاط الساعة ٨٩
 . ر القبلة نرش دا ـ خمترص أرشاط الساعة ، ٩٠
 .  ـ أخبار الدجال ٩١
 .  ـ الردة قديمها وحديثها ٩٢
 . )املحارضة( ـ الردة قديمها وحديثها ٩٣
 . ـ املسيح عليه السالم ، قطعية رفعه ، وتواتر نزوله ٩٤
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