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Abstract:
Hadith Doif is a hadith whose validity is still disputable as
legitimation among scholars, since they fall to category of hadith
dho’if (weak). Therefrom, several scholars argued that we might
use them for hujjah mutlaq ( absolute argumentation), while
some others said it might be wiser not to use them at all. Yet
there is also another opinion which said it could be used under
special conditions. Based on this, this study aims to uncover and
shed light the disagreements above scientifically, as well as to
find he differences and the influence of the jurisprudence of lawmaking (fiqh). Then, the researchers sought to raise a strong
opinion based on the arguments presented in the thesis, so which
the researchers and or anyone who wants to practice the Hadith
may find helpful.

 وهذا العلم يعد من،إن علم اجلرح والتعديل هو أحد أنواع العلوم املتعلقة بالرواة
 فمن. حيث إن الغرض من معرفته حفظ سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم،األمهية مبكان
، كما أنه ال تقبل إال شهادة العدل، إمجاع أهل العلم على أنه ال يقبل إال خرب العدل:أمهيته
.ًلذلك كان السؤال عن املخرب من أهل العلم واملعرفة واجباً حمتما
وإذا كان معرفة أحوال الرواة من أوجب الواجبات حلفظ سنة النيب صلى اهلل عليه
 وكذا من عرف بالضبط والعدالة من، فإن بيان حال من عرف بالضعف أو الكذب،وسلم
 ليعرف الناس حقيقة أمر من نقل حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل،ًذلك الواجب أيضا
.(1)األمة
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فاإلسناد من أعظم ما حُفِظ به الدِّين ،وهو مما اختصّت به هذه األمة دون سائر األمم.
قال ابن حزم " :نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النيب صلى اهلل عليه وسلم مع االتصال ،خص اهلل
به املسلمني دون سائر امللل)،(2
من دالئل اهتمام هذه األمة باإلسناد ،ورجال اإلسناد ،ما يلي:
قال عبد اهلل بن املبارك " :اإلسناد من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء").(3
و قال أيضاً :بيننا وبني القوم قوائم ،يعين :اإلسناد).(4
وقال حممد بن سريين :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم).(5
فاإلسناد شيئ مهم يف إثبات أمر من ديننا ،خاصة يف صحة األحاديث أو ضعفها ،إذ به
(اإلسناد) يعرف احلديث الصحيح من الضعيف ،فعند ما يوجد اإلعوجاج يف السند فيكون
السند ضعيفاً ،فبمعرفة اإلسناد نستطيع أن ندافع عن سنة نبينا على صاحبها الصلوات
والتسليمات ،ومنيز الصحيح من السقيم ،فال شك وال ريب أن من أعظم األعمال اليت يتقرب
هبا اإلنسان إىل ربه هو الدفاع عن سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم،
ونعتقد أننا الخنتلف على أن سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم قد دخل فيها من
األحاديث الضعيفة واملوضوعة والباطلة الشيء الكثري ،حىت إن الواحد منا قد يتعجب إذا قيل
له" :هذا احلديث ضعيف" لكثرة انتشارها بني اجملتمع ،رجاهلم ونسائهم صغارهم وكبارهم،
بل حىت على مستوى بعض الدعاة بل وحىت خطباء املساجد ،بل وحىت بعض القنوات اليت
خيرج فيها برامج دينية أو إذاعات إسالمية.
والنتشارها عدة أسباب:
 )1اجلهل باألحاديث الصحيحة والضعيفة وعدم املعرفة هبا.
 )2التعصب للمذاهب وللرجال والعادات.
 )3أن تكون هذه األحاديث من ضمن املناهج الدراسية اليت يدرسها الطالب والطالبات.

)4
)5
)6
)7

أن تتواجد هذه األحاديث يف اجلرائد واجملالت.
بعض خطباء املساجد والدعاة قد يذكروهنا ،وإذا مسعها العامة قبلوها ألن الذي ذكرها
هو ( الداعية فالن).
القراءة يف الكتب اليت ال متيز بني الصحيح والضعيف.
عدم سؤال العلماء عن تلك األحاديث اليت يسمعها اإلنسان.
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 )8التساهل لدى بعض الوعاظ وسرده لتلك األحاديث لكي يؤثر يف الناس.
وغريها من األسباب....
فألمهية "اإلسناد" و "معرفة األحاديث الضعيفة من الصحيحة" ،هذا وقد سامهت بتوفيق اهلل
تعاىل بكتابة حبيث يف احلديث الضعيف وما يتعلق به من األحكام وإين اجتهدت حسب
اإلمكانية بالرجوع إىل املصادر األصلية ،واحلفاظ على األمانة العلمية يف النقل واالستنباط.
وأرجوا أين اجتهدت حسب االستطاعة ولكن مهما يكن األمر ،اإلنسانُ معرض للخطأ
والنسيان .فأسأل اهلل الكرمي أن يعفو عين ما حصل مين من خطأ وزلل إنه تعاىل ويل ذلك
والقادر عليه.

يقول ابن منظور" :الضعف :والضعف خالف القوة .وقيل :الضعف ـ بالضم ـ يف اجلسد.
)(6
والضعف ـ بالفتح ـ يف الرأي .وقيل :مها جائزان يف كل وجه"
)(7
ويقول الدكتور حممود الطحان بأن الضعف املراد هنا الضعف املعنوي .
إن تعريف احلديث الضعيف ال يوجد عند املتقدمني بل هم يعرفون
احلديث الصحيح ،وبعكسه يعرف احلديث الضعيف فنذكر اآلن تعريف احلديث الصحيح عند
املتقدمني فيظهر احلديث الضعيف.
وال تقوم احلجة خبرب اخلاصة حىت جيمع أمورا،
منها أن يكون من حدث به ثقة يف دينه ،معروفا بالصدق يف حديثه ،عاقال ملا حيدث به ،عاملا
مبا حييل معاين احلديث من اللفظ ،وأن يكون ممن يؤدي احلديث حبروفه كما مسع ،ال حيدث به
على املعىن ،حافظا إذا حدث به من حفظه ،حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه ،إذا شرك أهل
احلفظ يف حديث وافق حديثهم ،بريا من أن يكون مدلسا حيدث عن من لقي ما مل يسمع منه،
وحيدث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما حيدث الثقات خالفه عن النيب ويكون هكذا من
فوقه ممن حدثه حىت ينتهي باحلديث موصوال إىل النيب أو إىل من انتهى به إليه دونه).(8
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فلو ننظر إىل التعريف بالدقة نستطيع أن نقول أن تعريف اإلمام الشافعي للحديث الصحيح،
نفس التعريف الذي يذكره املتأخرون:
" .1أن يكون من حدث به ثقة يف دينه" ،يشري به إىل عدالة الراوي،
 .2معروفا بالصدق يف حديثه ،يشري إىل ضبط الراوي،
" .3عاقال ملا حيدث به ،عاملا مبا حييل معاين احلديث من اللفظ ،وأن يكون ممن يؤدي
احلديث حبروفه كما مسع" ،يشري به إىل تام الضبط،
" .4حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل
احلفظ يف حديث وافق حديثهم " ،يؤكد الضبط
فيفهم من هذه التعاريفات للحديث الصحيح ،تعريف احلديث الضعيف وهو أن يوجد
اإلنقطاع أو رجل جمهول أو جمروح يف السند فهذا يكون حديثا ضعيفاً ،وهذا تعريفه عند
املتقدمني.واهلل أعلم.
"كل حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحيح وال

صفات احلديث احلسن فهو حديث ضعيف)"(9
وقد تابع ابن الصالح رمحه اهلل على هذا التعريف مجاعة من األئمة كاإلمام
النووي) ،(10وابن مجاعة) ،(11والطييب) ،(12وابن كثري) ،(13وابن امللقن) ،(14وأيب احلسن
اجلرجاين) (15رمحهم اهلل.
وصفات القبول عند أهل احلديث وهي ستة:
 العدالة :أي الصدق والتقوى وااللتزام الظاهر بأحكام اإلسالم.

 الضبط :هو الدقة يف احلفظ واإلتقان مث االستحضار عند األداء.
 االتصال :أي كل واحد من الرواة قد تلقاه من رواة احلديث حىت النهاية دون إرسال
أو انقطاع.
 عدم الشذوذ :وهو خمالفة الراوي الثقة ملن هو أوثق منه.
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 عدم وجود العلة القادحة :أي سالمة احلديث من وصف خفي قادح يف صحة
احلديث والظاهر السالمة منه.

 العاضدُ عند االحتياج إليه
فإذا فقد شروط الصحيح واحلسن فإنه يكون ضعيفا ،إذا فقد العدالة كان ضعيفا جدا ،أو
موضوعا ،وإذا فقد الضبط ،مل يكن الراوي فيه تام الضبط وال خفيف الضبط فهو ضعيف ،إن
اشتد ضعفه يف احلفظ كان ضعيفا جدا ،إذا ذكروا أنه منكر احلديث أو أنه فاحش الغضب أو
أنه شديد الوهم فهذا يكون حديثه ضعيفا جدا،
بعد ذلك إذا فقد شرط االتصال فإما أن يكون ضعيفا أو يكون ضعيفا جدا ،إذا كان
ضعيفا كأن يرسل التابعي حديثا عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -فهذا ضعيف ،أو يرسل..
أو يكون هناك انقطاع لوجود مدلس حكمنا على روايته باالنقطاع فهذا انقطاع خفيف
وضعفه ينجرب ،أما إذا كان االنقطاع كبريا فإنه يكون احلديث حينئذ ضعيف جدا.
أما إذا وجد يف احلديث شذوذ أو علة فإنه يكون معه احلديث ضعيف جدا ،ألن
الشذوذ والعلة قد يقضيان خبطأ الراوي ،واخلطأ ال يرتقي ،ألنا إذا جزمنا بأن فالنا خمطئ
وحكمنا على روايته بالشذوذ أو العلة فمعىن ذلك أن ما قاله عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم
 أنه خطأ ،واخلطأ ال يرتقي ).(17والسبب يف احلكم على احلديث بالضعف لفقد أحد شروط القبول أنه باجتماع هذه
الشروط ينهض الدليلُ الذي يثبت أن احلديث قد أداه رواته كما هو ،فإذا اختل واحد منها
فقد الدليل على ذلك.
ومنْ هنا يتضح لنا احتياط احملدثني الشديدَ يف قبول احلديث،حيث إهنم جعلوا جمرد
فقد الدليل كافيا لرد احلديث واحلكم عليهِ بالضعف ،مع أن فقد الدليل ليس دليال حمتماً على
اخلطأ أو الكذب يف رواية احلديث.
)(16

كما أنه يتبني لنا منَ التعداد الذي أوردناه لشروط القبول أنَّ هذا االصطالح لقب عام يشمل كل
ث مردودٍ مهما كان سبب رده.
حدي ٍ
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منذ فترة ليست بقصرية ،انقطعت الصلة بني الباحثني يف علوم احلديث وبني منهج
القدماء من احملدثني يف حكمهم على األحاديث .ومن يراجع كتب الرجال جيد احملدثني
حيكمون على الرواة واألحاديث حتسينا وتصحيحا وتضعيفا.
وهنا يتبادر السؤال إىل الذهن :كيف متكن احملدثون من احلكم على الراوي واملروي ؟ لقد
اختلفت األنظار وتشعبت اآلراء يف الرد على هذا السؤال.
فقد ذهبت فئة إىل أنه من املتعذر بل من املستحيل احلكم عليهم حىت قالوا :إن من
ادعى متييز خطأ روايتهم من صواهبا متخرص مبا ال علم له به ،و مدع علم غيب ال يوصل
إليه).(18
وهناك فئة أخرى ترى أنه ميكن للمحدثني احلكم على الرواة واملرويات وهم قاموا
هبذا العمل فعالً ،إال أهنم مل خيضعوا ألي منهج علمي يف حبوثهم ،بل هو نوع من اإلهلام كان
يرد على قلوهبم ،ويف ضوئه كانوا حيكمون ،روى ابن منري عن ابن مهدي أنه قال :معرفة
احلديث إهلام ،فلو قلت للعامل بعلل احلديث من أين قلت هذا مل يكن له حجة).(19
وذهب بعضهم إىل أنه ميكن احلكم على األحاديث ورواهتا لكنهم مل يتقيدوا مبنهج
علمي ،فاضطربت أقواهلم.

وهي ترى أنه من املتعذر احلكم على صحة األحاديث وسقمها ،ألنه نوع من اإلدعاء
بعلم الغيب.
وهي ترى أن حكم احملدثني كان مبنيا على علم كان يلقيه اهلل يف قلوهبم ،وال خيضع
حكمهم ألي منهج علمي ،بل هو نوع من اإلهلام ،ويف ضوئه كانوا حيكمون.
وهي ترى بأنه مل يكن هناك منهج علمي وال إهلام يف أحكامهم ،ولذلك اضطربت
أقواهلم ).(20
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ولكن قد تبني وثبت ثبوتا ال جدال فيه يف ضوء كتابات النقاد أن منهج النقد عند احملدثني
منهج علمي بكل معىن الكلمة.
فاحملدثون ينظرون يف نقدهم للحديث إىل ناحيتني أساسيتني مها:
 -1البحث يف الرواة.
 -2والبحث يف املنت من الناحية العقلية إن اقتضى األمر ذلك.
شخصية حامل احلديث ومستواه اخللق وهو ما يسمى يف اصطالح احملدثني بالعدالة.
أ-
وما روى من العلم ومدى دقته يف نقله هو ما مسى يف اصطالح احملدثني بالضبط
ب-
واإلتقان ،ألننا نرى النقاد يصرحون بصحة األحاديث أو باألحرى بصحة املنت ،ويف الوقت
ذاته خيربون بعدم معرفتهم عدالة الراوي ،إذ ال يكفي لصحة احلديث أن يكون احلديث
صحيحا بغض النظر عن سلوك الراوي ). (21
عرفنا بأن هناك منهج علمي وقواعد حيكم هبا احملدثون على الرواة واألحاديث
تضعيفاً ،فأذكر اآلن أهم قواعد النقد عندهم بدأ من العلماء املتقدمني بأقواهلم فقد اهتم النقاد
بيان أصناف اجملروحني الذين ال تقبل روايتهم كما مل يغفلوا ذكر األمور اليت إذا وجدت يف
املروي صار عرضة للرفض وعدم القبول.
الكبائر).(22

آلة احلديث ،الصدق والشهرة بطلبه وترك البدع واجتناب
 :يترك حديث الرجل:إذا حدث عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون،وإذا

أكثر الغلط،وإذا اهتم بالكذب ،وإذا روى حديثا غلطا جمتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه،
طرح حديثه ).(23
وقد ذكر هذا القول ابن الصالح عن كل من ابن املبارك وأمحد بن حنبل واحلميدي
وغريهم ).(24
يقول :ال يؤخذ العلم من أربعة:
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رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ،ورجل يكذب يف أحاديث الناس إذا
حدث بذلك ،وإن كنت ال تتهمه أن يكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وصاحب
هوى يدعو الناس إىل هواه ،وشيخ له فضل وعبادة ،إذا كان ال يعرف ما حيدث به ).(25
حديثه ).(26

من كثر غلطه من احملدثني ومل يكن له أصل كتاب صحيح ،مل يقبل
عمن يكتب حديثه ،فقال :عن الناس كلهم إىل عن ثالثة:

صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب أو رجل يغلط يف احلديث فريد عليه فال يقبل).(27
إن اجلرح يف نقلة األخبار بأحد أربعة أوجه:
األول :اإلقدام على كبرية قد صح عند املقدم عليها بالنص الثابت أهنا كبرية.
الثاين :اإلقدام على ما يعتقد املرء وإن كان خمطئا فيه قبل أن تقوم احلجة عليه بأنه خيطئ.
الثالث :اجملاهرة بالصغائر اليت صح عند اجملاهر هبا بالنص أهنا حرام.
الرابع :ينفرد به نقلة األخبار دون الشهود يف األحكام ،وهو أن ال يكون احملدث فقيها فيما
روى أي حافظا).(28
الثقة احلافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه ،ال جيوز عندي
االحتجاج خبربه ،ألن احلفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا حيفظون الطرق واألسانيد دون
املتون وال أراهم يذكرون من منت اخلرب إال كلمة واحدة يشريون إليها ).(29
أمر اهلل عزوجل بقبول العدل ورد الفاسق ،وقال :كل من ثبت كذبه ،رد
خربه وشهادته ،ألن احلاجة يف اخلرب داعية إىل صدق املخرب ،فمن ظهر كذبه فهو أوىل بالرد
من جعلت املعاصي أمارة على فسقه حىت يرد خربه وقال :من سلم من الكذب وأتى شيئا من
الكبائر فهو فاسق جيب رد خربه.
وقال :ومن أتى بصغرية فليس بفاسق ،ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت ،رد خربه
).(30
يف مقدمة الفتح بصدد الكالم عن رجال الصحيح الذي طعن فيهم:
أن مدار اجلرح على مخسة أشياء :البدعة واملخالفة والغلط وجهالة احلال والدعوى على
الراوي أنه كان يدلس أو يرسل ).(31
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ومن األقوال اليت مرت ميكننا أن نستخرج األمور اليت جترح الراوي ،واليت كانت أداة
أولية لصياغة الضوابط العامة لنقد الرواة.
.1

اإلقدام على كبرية.

.2

اإلقدام على ما يعتقد املرء حراما.

.3

اجملاهرة بالصغائر.

.4

كون الراوي غري حافظا ملا يرويه.

كون الراوي يروي حديثا غلطا
.5
جمتمعا عليه فلم يتهم نفسه.

البدع الغليظة واملتوسطة والبدع
.6
اخلفيفة مع االختالف.

.7

املخالفة.

.8
وسلم .

الكذب على الرسول صلى اهلل عليه

.9

الغلط والغفلة.

.11

الفسق.

.11

جهالة حال الراوي.

.12

السفه.

.13

كون الراوي يدلس أو يرسل.

.14

الكذب يف أحاديث الناس.

.15

الدعوة إىل اهلوى.

.16

إذا كان الراوي يقبل التلقني.

 .17شيخ له فضل وعبادة إذا كان ال
يعرف ما حيدث به.

 .18كون الراوي حيدث عن املعروفني ما
ال يعرفه املعروفون.

هبذه القواعد وأمثاهلا استطاع احملدثون أن يتعرفوا على كل ما هو ليس من كالم
الرسول صلى اهلل عليه وسلم وكشفوا أمساء اجملروحني الذين حيرم التعامل معهم يف حتمل
احلديث وروايته ،ومجعوها يف مؤلفات ،أفنوا أعمارهم يف إعدادها وتأليفها وترتيبها وهتذيبها.
إن أئمة اجلرح والتعديل قد عرفوا لدى أهل العلم بصفات عظيمة ،ومن ذلك
اتصافهم باالنصاف والديانة واخلربة والنصح ،قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل:
أما كالم هؤالء األئمة املنتصبني هلذا الشأن ،فينبغي أن يؤخذ مسلما من غري ذكر
أسباب ،وذلك للعلم مبعرفتهم ،واطالعهم يف هذا الشأن واتصافهم باإلنصاف والديانة واخلربة
والنصح ،ال سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل ،أو كونه متروكا ،أو كذابا ،أو حنو ذلك،
فاحملدث املاهر ال يتخاجله يف مثل هذا وقفة يف موافقتهم بصدقهم ،وأمانتهم ،ونصحهم).(32
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ومن انصافهم أهنم بينوا قسما من الرواة ال حيتج هبم وال يسقط حديثهم ،وهم الذين ال يكثر
يف حديثهم الوهم وال يغلب عليهم ،فإذا وافقهم غريهم  -مثلهم أو أعلى منهم – قبل
حديثهم،فذهب أهل احلديث إىل تقوية احلديث احلسنة والضعيفة اليت تتعدد طرقها وختتلف
خمارجها وشذ ابن حزم رمحه اهلل تعاىل فمنع ذلك،

رمحه اهلل تعاىل:
"

عن اجلمهور فقال " ولو بلغت طرق الضعيف ألفا ال يقوى وال

يزيد انضمام الضعيف إىل الضعيف إال ضعفا ").(33

رمحه اهلل تعاىل وقال:

وهذا مردود ،ألن اهليئة االجتماعية هلا أثر أال ترى أن خرب املتواتر يفيد القطع مع أنا
لو نظرنا إىل آحاده مل يفد ذلك فإذا كان ما ال يفيد القطع بانفراده يفيده عند االنضمام فأوىل
أن يفيد االنضمام االنتقال من درجة الضعف إىل درجة القوة فهذا سؤال الزم ال سيما إذا بلغ
مبلغ التواتر فإن املتواتر ال يشترط يف أخباره العدالة كما تقرر يف علم األصول) .(34فالعمدة يف
هذا الباب تعدد الطرق واختالف املخارج ويف هذا املعىن يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل
تعاىل :إن كثرة الطرق إذا اختلفت املخارج تزيد املنت قوة).(35
رمحه اهلل تعاىل :إين ألكتب احلديث على ثالثة وجوه :فمنه ما

أتدين به ،ومنه ما أعترب به ومنه ما أكتبه ألعرفه).(36

نقالً عن أيب عبد اهلل :ما حديث ابن هليعة حبجة وإين

ألكتب كثريا مما أكتب أعترب به ويقوي بعضه بعضا).(37

ابن هليعة ما كان حديثه بذاك ،وما أكتب حديثه إال لالعتبار
واالستدالل ،إمنا قد أكتب حديث الرجل كأين استدل به مع حديث غريه يشده ال أنه حجة
إذا انفرد).(38
ففي هذه النصوص قد بدأت بوادرها األوىل عند املتقدمني من أئمة احلديث ،وال
شك يف أن تتابع الرواة على نقل خرب من األخبار يقويه ،وما أحسن
رمحه اهلل تعاىل يف تقوية األحاديث بتعدد طرقها " ،فإن تعدد الطرق وكثرهتا يقوي
بعضها بعضا حىت قد حيصل العلم هبا ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء
عدوال ولكن كثر يف حديثهم الغلط .ومثل هذا عبد اهلل بن هليعة فإنه من أكابر علماء املسلمني
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وكان قاضيا مبصر كثري احلديث لكن احترقت كتبه فصار حيدث من حفظه فوقع يف حديثه
غلط كثري مع أن الغالب على حديثه الصحة")،(39
فالطرق املتعددة واملخارج املتباينة يتقوى هبا احلديث ،وال يكفي تعدد الطرق
وحدها ،بل ال بد يف مرتية املتابِع واملتابَع ،ألنه ليس كل من يوافق غريه يف الرواية يكون ذلك
سبباً للقوة واالعتضاد ،فاحلديث احلسن لذاته يعتضد مبثله ومبا هو أعلى منه ،واحلديث
الضعيف ضعفا يسرياً بسبب سوء حفظ راويه ميكن أن يتقوي ويعتضد حبديث ضعيف بسبب
سوء حفظ راويه أو بسبب إرساله أو إعضاله أو إنقطاعه وحنو ذلك .وكذلك يعتضد احلديث
الضعيف مبا هو أعلى منه.
لقد تضافرت أقوال األئمة يف تقوية األحاديث احلسنة بتعدد طرقها واختالف
خمارجها ،ومن هذه األقوال:
(إذا كان راوي احلديث متأخرا عن درجة أهل احلفظ واالتقان،
غري أنه من املشهورين بالصدق والستر وروي مع ذلك حديثه من غري وجه فقد اجتمعت له
القوة من اجلهتني ،وذلك يرقي حديثه من درجة احلسن إىل الصحيح ) ).(40
(إذا كان راوي احلديث متأخرا عن درجة احلافظ الضابط مشهورا

بالصدق والستر ،فروى حديثه من غري وجه قوي وارتفع من احلسن إىل الصحيح) ).(41

(إن الراوي الصدوق الذي مل يبلغ درجة أهل احلفظ واالتقان إذا

روي حديثه من وجه آخر يرتقي من درجة احلسن إىل الصحة ) ).(42
يصحح)).(43

(فإن خف الضبط فاحلسن لذاته ،وبكثرة طرقه
(ومنه ضعف يزول باملتابعة كما إذا كان الراوي سيئ احلفظ ،أو

روى احلديث مرسال ،فإن املتابعة تنفع حينئذ ،ويرفع احلديث عن حضيض الضعف إىل أوج
احلسن أو الصحة )).(44
(أن املسند قد يكون يف درجة احلسن وبانضمام املرسل إليه يقوي كل واحد

منهما باآلخر ،ويرتقي احلديث هبما إىل درجة الصحة) ).(45
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فهذه األقوال كلها تدل على أنه ال مانع من ترقية احلسن لغريه ملرتبة الصحيح لغريه عند تعدد
الطرق ،واهلل أعلم.
رمحه اهلل( :ليس كل ضعف يزول مبجيئه من وجوه ،بل ذلك
يتفاوت ،فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من
أهل الصدق والديانة ،فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ،ومل
خيتل ضبطه له .وكذلك إذا كان ضعفه من حيث االرسال زال بنحو ذلك ،كما يف املرسل
الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر .ومن ذلك ضعف ال
يزول بنحو ذلك لقوة الضعف ،وتقاعد هذا اجلابر عن جربه ومقاومته ،وذلك كالضعف الذي
ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب ،أو كون احلديث شاذا).(46
رمحه اهلل( :إن األحاديث الضعاف إذا انضم بعضها إىل
بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة ،وصارت كاالشتهار واالستفاضة اللذين حيصل هبما
العلم يف بعض األمور )).(47
وقال املنذري رمحه اهلل( :قد علم أن تظافر الرواة على شيئ ومتابعة بعضهم لبعض يف حديث
مما يشده ويقويه ،ورمبا التحق باحلسن وما حيتج به )). (48
رمحه اهلل تعاىل(:إذا روي احلديث الضعيف من وجوه ضعيفة ال يلزم
أن حيصل من جمموعها حسن ،بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق األمني زال
مبجيئه من وجه آخر ،وصار حسنا .وكذا إذا كان ضعفه باإلرسال زال مبجيئه من وجه آخر،
وأما الضعف لفسق الراوي فال يؤثر فيه موافقة غريه ،واهلل أعلم).(49
رمحه اهلل( :وأما الضعيف فلكذب راويه ،أو فسقه ،ال ينجرب بتعدد طرقه)).(50

 :قال الشيخ أبو عمرو :ال يلزم من ورود احلديث من طرق متعددة أن
يكون حسنا.
ألن الضعف يتفاوت ،فمنه ما ال يزول باملتابعات ،يعين :ال يؤثر كونه تابعا أو
متبوعا ،كرواية الكذابني واملتروكني ،ومنه ضعف يزول باملتابعة :كما إذا كان راويه سيء
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احلفظ ،أو روى احلديث مرسال ،فإن املتابعة تنفع حينئذ ،ويرفع احلديث عن حضيض الضعف
إىل أوج احلسن أو الصحة ،واهلل أعلم).(51
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :مث احلديثان إذا كان فيهما ضعف قليل مثل أن يكون
ضعفهما إمنا هو من جهة سوء احلفظ وحنو ذلك ،إذا كانا من طريقني خمتلفني عضد أحدمها اآلخر،
فكان يف ذلك دليل على أن للحديث أصال حمفوظا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ).(52

" :ومىت توبع السيئ احلفظ مبعترب كأن يكون فوقه أو مثله
ال دونه ،وكذا املختلط الذي مل يتميز ،واملستور ،واالسناد املرسل ،وكذا املدلس إذا مل يعرف
احملذوف منه ،صار حديثهم حسنا ال لذاته بل وصفه بذلك باعتبار اجملموع من املتابع واملتابع،
ألن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غري صواب على حد سواء فإذا جاءت
من املعتربين رواية موافقة ألحدهم رجح أحد اجلانبني من االحتمالني املذكورين ،ودل ذلك
على أن احلديث حمفوظ ،فارتقى من درجة التوقف إىل درجة القبول" ) ،(53واهلل أعلم.
رمحه اهلل" :وال بدع يف االحتجاج حبديث له طريقان لو انفرد كل
منهما مل يكن حجة ،كما يف املرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا ،أو وافقه مرسل آخر
بشرطه)."(54
واشترط احملدثون لتقوية األحاديث الضعيفة تقويتها مبثلها أو بأعلى منها ومنعوا من
تقويتها باألدين درجة ،ويظهر هذا من قول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل " :ومىت توبع
السيئ احلفظ مبعترب كأن يكون فوقه أو مثله ال دونه" ،فالشرط فيه أن يكون أقوى أو مساويه
يف مرتبة.
فهذه األقوال تدل على تقوية احلديث الضعيف بتعدد الطرق وليس مطلقا بل
بشروط ،فهناك شروط للحديث الضعيف الذي يتقوى وللجابر أيضا ،كما تستفاد من
األقوال ،وهي:
واملراد بالشروط اليت تشترك فيها مجيع أنواع األحاديث الضعيفة اليت قواها احملدثون وهي
اليت ذكرها اإلمام الترمذي يف تعريفه للحديث احلسن فقال رمحه اهلل تعاىل:
"كل حديث يروى ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب ،وال يكون احلديث شاذاً،
ويروى من غري وجه حنو ذلك").(55
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ومعلوم لدى أهل اإلختصاص أن احلسن الذي عرفه اإلمام الترمذي هو احلسن لغريه
فإذا ضم إىل ذلك تعريف ابن الصالح للحسن لغريه ظهرت الضوابط اليت جيب مراعاهتا عند
تقوية األحاديث الضعيفة،
احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق أهليته غري أنه ليس مغفال
كثري اخلطأ فيما يرويه وال هو متهم بالكذب يف احلديث  -أي مل يظهر منه تعمد الكذب يف
احلديث وال سبب آخر مفسق  -ويكون منت احلديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو
حنوه من وجه آخر أو أكثر حىت اعتضد مبتابعة من تابع راويه على مثله أو مبا له من شاهد
وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكالم الترمذي على
هذا القسم يتنزل).(56
 .1أن ال يكون الراوي شديد الضعف كاملغفل وكثري اخلطإ والوهم ومن يقبل التلقني
وغري ذلك من أنواع الضعف الشديد ،فما كل حديث روي من وجوه متعددة يرتفع
هبا عن الضعف.
 .2أن ال يكون احلديث شاذا ولو كان راويه ثقة ،إذا فسرنا الشاذ مبخالفة الثقة ملن هو
أوثق منه أو أكثر عددا منه ،وسبب عدم صالحية احلديث الشاذ للتقوية أن يف مقابله
ما مينع ذلك وهو احلديث الراجح.
 .3أن ال يكون الراوي فاقد العدالة ،فكل راو طعن يف عدالته وثبت ذلك عنه كاالهتام
بالكذب أو الفسق وغري ذلك فهو مردود اخلرب ال تصلح رواياته للتقوية ولو كان
جبال يف احلفظ.
 .4أن يروى من غري وجه.
 .5اشتراط نفي العلة،اشترط ابن مجاعة رمحه اهلل انتفاء العلة عنه حيث قال يف تعريفه
للحديث احلسن بنوعيه
"ولو قيل :احلسن كل حديث خال من العلل ويف سنده املتصل مستور له به شاهد أو
مشهور قاصر عن درجة اإلتقان لكان أمجع ملا حددوه وقريبا ملا حاولوه ").(57
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وهذا الشرط ال وجه له عند بعض األئمة ،ألن الضعف علة ،فاشتراط نفيها يناقض ذلك،
"اشتراط نفي العلة ال يصلح هنا ،ألن الضعف يف الراوي علة يف
اخلرب ،واإلنقطاع يف اإلسناد علة يف اخلرب ،وعنعنة املدلس علة يف اخلرب ،وجهالة حال
الراوي علة يف اخلرب ،ومع ذلك فالترمذي حيكم على ذلك كله باحلسن إذا مجع الشروط
الثالثة اليت ذكرها ،فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك ،واهلل أعلم)."(58

أي :إن كان الضعيف املراد تقويته حديثاً مرفوعاً ،وجب يف جابره أن يكون مرفوعاً ،صراحة
أو حكماً ،ألن املراد تقوية أحد الطريقني باآلخر لتصحيح نسبتهما إىل نفس القائل أوالفاعل.
وخيرج منه :تقوية احلديث مبا ليس حبديث ،أو مبا نسبته إىل من هو دون درجة من ينسب له
ذلك احلديث) (59ولذلك طرق ال يصلح اتباع شيء منها لتقوية نسبة احلديث الضعيف إىل
النيب صلى اهلل عليه وسلم .
وهذا يكون صحيحاً أن يقال :املعىن الذي جاء به احلديث الضعيف موجود يف
كتاب اهلل ،لكن يبقي للحديث وصف الضعف يف نسبته إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قوالً
أو فعالً.
احلديث املوقوف ال يقوي املرفوع إال إذا كان مما ال جمال للرأي فيه ،ومل يكن من أحاديث
بين إسرائيل ).(60
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يستأنس بالضعيف الذي ال معارض له ،إذا جرى عليه عمل أهل العلم ،من الصحابة فمن
بعدهم يف عصر النقل والرواية .أما عد ذلك العمل منهم دليالً على ثبوت احلديث ،فال ،إذ العمل قد
جيري بالشيء بناء على أصل آخر ،من داللة كتاب أو سنة صحيحة غري هذا احلديث ).(61
وهذا أضعف مما تقدم ،فإن الواقع أن االستدالل باحلديث الضعيف ،بل مبا هو شديد
الضعف أحياناً كثرية ،هو مما وقع لكثري من اجملتهدين ،خصوصاً من برز يف الفقه منهم دون احلديث.

وهذا يذكر عن بعض متأخري الصوفية ،كما زعمه الشعراين يف حديث " أصحايب
كالنجوم ،بأيهم اقتديتم اهتديتم "،
حيث حكم بصحته عند أهل الكشف ،مع إقراره بعدم ثبوته عند احملدثني).(62

وهذا طريق مل يسلكه املتقدمون ،وقل من سلكه من املتأخرين ،كمن نظر إىل أحاديث
الفنت وتغري الزمان ،وما يطرأ من احلوادث ،فوجد هلا ذكراً يف بعض األحاديث اليت ال يثبت نقلها عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فجعل وقوع الشيء مما ورد ذكره يف احلديث الضعيف دليالً على صحة
ذلك احلديث ،وصدوره من ( مشكاة النبوة ) كما يعرب به بعضهم ).(63
فيتقوى الضعف مبا مياثله يف الضعف ،أو يقرب منه وإن كان دونه ما مل يكن من األنواع
السابقة اليت ال يعترب هبا ،كما يتقوى مبا هو يف فوقه يف القوة ،بل ذلك أوىل ).(64
يف حمل الضعف ،خشية مردمها إىل علة واحدة ،فإن ضعف هذا االحتمال تقويا.
وبيانه :لو كان الضعف يف الطريق املراد جربه من جهة االنقطاع ،وجب يف جابره لو كان كذلك
منقطعاً أن ال يكون انقطاعه يف نفس موضع انقطاع اآلخر ،ملظنة أن يرجعا إىل علة واحدة ).(65
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وبيانه :أن اتفاق الشاهد واملشهود له جيب أن يقع إما لفظاً وإما معىن ،فأما اللفظ
فظاهر ،وأما املعىن فالواجب أن ما يدعى تقويته من هذا احلديث باآلخر جيب أن يكون
موجوداً فيهما مجيعاً ،فإن وجد قدر من احلديث يف معىن اآلخر،
فذلك القدر هو الذي ينجرب ال سائر احلديث ،فال يقال :صار مجيعه بذلك حسناً
لغريه ).(66

ما رواه الترمدي من طريق يزيد بن هارون عن املسعودي عن زياد بن عالقة قال:
"صلى بنا املغرية بن شعبة  -رضي اهلل عنه  -فلما صلى ركعتني قام ومل جيلس ،فسبح به من
خلفه ،فأشار إليهم أن قوموا ،فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجديت السهو وسلم وقال:
"هكذا صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ".

حدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحن أخربنا يزيد بن هارون عن
املسعودي عن زياد بن عالقة قال :صلى بنا املغرية بن شعبة فلما صلى ركعتني قام ومل
جيلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صالته سلم وسجد
سجديت السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ).(67

جند يف هذه الرواية الراوي "املسعودي" وهو "عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتبة بن
عبد اهلل بن مسعود الكويف املسعودي" وقال احلافظ عنه :صدوق اختلط قبل موته ) ،(68وأما
هذه الرواية فريويها يزيد بن هارون بعد االختالط كما ذكرها املزي " :مسع منه عبد الرمحن
بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث خمتلطة " ) ،(69فهذه الرواية ضعيفة بسبب رواية يزيد عن
املسعودي بعد اختالطه ،وله طريق آخر:
حدثنا أمحد بن منيع حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلي عن الشعيب قال :صلى بنا
املغرية بن شعبة).(70
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وهو ثقة ) ،(71ولكن يروي عنه ابن أيب ليلى وهو " حممد بن عبد

الرمحن بن أيب ليلى " وهو صدوق سئ احلفظ " ) ،(72فالسند ضعيف بسبب ضعف حممد بن
عبد الرمحن،
وله شواهد من حديث عقبة بن عامر اجلهين وحديث سعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن جبينة:

َدَثنَا
َأ ْخَب َرنَا مُحَمَّدُ ْبنُ َعْبدِ اللَّهِ الْحَافِظُ )(73ح َّ

س بْ ُن
َدَثنَا ِإدْرِي ُ
َدَثنَا ِإْبرَاهِيمُ ْبنُ ُمنْ ِقذٍ الْخَوْ َالنِىُّ)(75ح َّ
َمدُ ْبنُ يَعْقُوبَ) (74ح َّ
َأبُو الْعَبَّاسِ مُح َّ
الر ْح َمنِ بْنَ
َدَثنَا بَ ْكرُ بْنُ مُضَرَ)َ (77عنْ َيزِيدَ ْبنِ َأبِى َحبِيبٍ) (78أَنَّهُ َس ِمعَ َعْبدَ َّ
حيَى) (76ح َّ
يَ ْ
)(80
)(79
ُشمَاسَةَ اْلمَ ْهرِىَّ يَقُولُ:صَلَّى ِبنَا عُ ْقبَةُ ْبنُ عَامِرٍ الْجُ َهنِىُّ. ،
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين ثنا إدريس بن

حيى ثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أيب حبيب به ).(81

حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب ثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أيب

حبيب به ).(82

حدَثنَا َليْثُ ْبنُ سَ ْعدٍ)َ ،(84عنْ َيزِيدَ به ).(85
َدَثنَا َشبَابَةُ) ،(83قَالََّ :
ح َّ

ومدار هذه األسانيد كلها هو" يزيد بن أيب حبيب "وهو ثقة فقيه ) ،(86وابن مشاسة هو أيضا
ثقة)،(87
فهذه األسانيد كلها رجاهلا كلهم ثقات وتصلح أن تكون شاهدا حلديث املسعودي
واملغرية فريتقي هبا إىل احلسن لغريه ،واهلل أعلم.
)(88

أمحد قال حدثنا حيىي بن عثمان
)(91
أخربين بيان
قال مسعت قيس بن أيب حازم) (92يقول :صلى بنا سعد بن أيب وقاص ).(93
)(95

قال حدثنا بقية بن الوليد

)(89

عن شعبة

)(90

قال

أيب احلسني بن بشران العدل ببغداد) (94أنبأ أبو جعفر حممد بن

عمرو الرزاز
ثنا أمحد بن عبد اجلبار) (96ثنا أبو معاوية) (97عن إمساعيل بن أيب خالد) (98عن قيس
بن أيب حازم به ).(99
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حدثنا أبو معاوية حممد بن خازم حدثنا

َدَثنَا َأبُو مُعَا ِويَةََ ،عنْ إِ ْسمَاعِيلََ ،عنْ َقيْسٍ به
َدَثنَا َأبُو ُك َريْبٍ) ،(102قَالَ :ح َّ
ح َّ
مدار هذه األسانيد كلها هو "قيس " وهو ثقة ) ،(104مث جند يف طريق

الطرباين " بقية " وهو معروف بالتدليس) "(105وما صرح بالسماع عن شعبة ،فالسند ضعيف،
وسند البيهقي ،فيه "أمحد بن عبد اجلبار " وهو ضعيف) ، (106فهذا السند أيضا ضعيف ،ولكن
اإلسنادين أألخريين الذين ذكرمها أبو يعلى و البزار ،مها صحيحان ،وصاحلان أن تكونا
متابعني للطريقني األوليني ،وشاهدان حلديث املغرية بن شعبة ،ويقويانه إىل احلسن لغريه ،واهلل
أعلم.
حدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب عن الزهري قال حدثين عبد الرمحن بن هرمز
موىل بين عبد املطلب وقال مرة موىل ربيعة بن احلارث أن عبد اهلل بن حبينة ).(107
حيَى ْبنُ سَعِيدٍ عَنْ
َدثَنَا يَ ْ
َدَثنَا حَمَّادٌ ح َّ
الز ْهرَانِىُّ ح َّ
الربِيعِ َّ
َدَثنَا َأبُو َّ
وَح َّ

الرحْ َمنِ ا َأل ْعرَجِ به). (108
َعْبدِ َّ
به).(109

َدَثنَا الْقَ ْعَنبِىُّ عَنْ مَالِكٍ َعنِ اْبنِ شِهَابٍ َعنْ َعْبدِ الرَّ ْح َمنِ ا َأل ْعرَجِ
ح َّ
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن منري وابن فضيل ويزيد بن هارون

ح وحدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد احلمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن
حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن األعرج به).(110
كما عرفنا أن الطريقني األوليني من الصحيحني ،فال حنتاج إىل دراستهما ،فهذه
الطرق كلها صحيحة ،وتصلح أن تكون شاهدا حلديث املغرية بن شعبة ،وتقويه إىل احلسن
لغريه ،واهلل أعلم.
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يفضِّل علماء احلديث ملن يروي حديثاً ضعيفًا بغري إسناد أن ال يروه بصيغة اجلزم ،فال
يقول :فيه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك ،بل يرويه بصيغةٍ
تدلُّ على الشك يف صحته حنو رويَ أو جاءَ أو ن ِقلَ أو فيما يروَى وحنو هذا ،ويكره قول
ذلك يف رواية احلديث الصحيح ،فيجب ذكره بصيغة اجلزم ،ويقبح فيه صيغة الشك
والتمريض،كما يكره يف الضعيف صيغة اجلزم).(111
وأمَّا إذا نقل حديثاً ضعيفاً أو حديثاً ال يعلم حالَه أصحيح أم ضعيف،فإنه جيب أن
يذكره بصيغة التمريض،كأن يقول :روي عنه كذا أو بلغنا كذا ،وإذا تيقن ضعفَه وجب عليه
أن يبني أن احلديث ضعيف ،لئال يغترَّ به القارئ أو السامع ،وال جيوز للناقل أن يذكرَه بصيغةِ
اجلزمِ ،ألنه يوهم غريه أن احلديث صحيح ،خصوصاً إذا كان الناقل من علماء احلديث الذين
يثق الناس بنقلهِم ،ويظنون أهنم ال ينسبون إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئاً مل جيزموا
بصحة نسبته إليه ،وقد وقع يف هذا اخلط كثري من املؤلفني رمحهم اهلل وجتاوز عنهم).(112
وكما يكره أن يذكر احلديث الضعيف بصيغة اجلزم ( حنو :قال رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم ،-أو فعلَ،أو أقرَّ وحنو ذلك)،فكذلك يكره أن يذكر احلديث الصحيح بصيغة
التمريض).(113
األصل أن احلديث الضعيف ال حيتج به

إمجاع

العلماء على هذا كما يف جامعه يذكر احلديث:
مسعت أمحد بن احلسن يقول كنا عند أمحد بن حنبل فذكروا على من جتب اجلمعة فلم
يذكر أمحد فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيئا قال أمحد بن احلسن فقلت ألمحد بن حنبل فيه
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أمحد عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ؟ قلت نعم [
قال أمحد بن احلسن ] حدثنا احلجاج بن نصري حدثنا معارك بن عباد عن عبد اهلل بن سعيد املقربي
عن أبيه عن أيب هريرة :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله [ قال
] فغضب علي أمحد بن حنبل وقال يل استغفر ربك ،استغفر ربك ).(114

مث قال :إمنا فعل أمحد بن حنبل هذا ألنه مل يعد هذا احلديث شيئاً وضعفه حلال
إسناده).(115
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مث يقول يف علله :ألنه ال يعرفه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  .واحلجاج بن نصري
يضعف يف احلديث ،وعبد اهلل بن سعيد املقربي ضعفه حيىي بن سعيد القطان جداً يف احلديث،
فكل من روى عنه حديث ممن يتهم و يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه وال يعرف ذلك احلديث
إال من حديثه فال حيتج به)." (116
من أجل ذلك اتفق أهل العلم باحلديث على منع االحتجاج باحلديث الضعيف ،وبناء
األحكام عليه مبجرده ).(117
وكذلك قال اإلمام ابن تيمية " :مل يقل أحد من األئمة :إنه جيوز أن جيعل الشيء

واجباً أو مستحباً حبديث ضعيف ،ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع " ).(118وقال أيضاً":قولنا
إن احلديث الضعيف خري من الرأي ليس املراد به الضعيف املتروك لكن املراد به احلسن").(119
فثبت أن العلماء متفقون على عدم اإلحتجاج باحلديث الضعيف مطلقا ال يف العقائد وال يف
الفضائل ،ولكن
ورد عن بعض العلماء من املتقدمني" ،العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل "،
 ":ال تأخذوا هذا العلم يف احلالل واحلرام إال

من الرؤساء املشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ،وال بأس مبا سوى ذلك من
املشايخ").(120
وبوّب

باباً " باب يف اآلداب واملواعظ اهنا حتتمل

الرواية عن الضعاف"،وذكر حتته قول ابن املبارك:عن عبدة بن سليمان ،قال :قيل البن

املبارك ،وروى عن رجل حديثاً ،فقيل :هذا رجل ضعيف ،فقال " :حيتمل أن يروى عنه هذا
القدر أو مثل هذه األشياء ".قال أبو حامت الرازي :قلت لعبدة :مثل أي شيء كان ؟ قال " :يف
أدب ،يف موعظة ،يف زهد ،أو حنو هذا ").(121
" إذا روينا يف الثواب والعقاب وفضائل األعمال تساهلنا يف

األسانيد والرجال وإذا روينا يف احلالل واحلرام واألحكام تشددنا يف الرجال").(122
حكم" ).(123

" أحاديث الرقاق حيتمل أن يتساهل فيها ،حىت جييء شيء فيه
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(أحد الثقات) " :اخلرب إذا ورد مل حيرم
حالالً  ،ومل حيل حراماً ،ومل يوجب حكماً ،وكان يف ترغيب أو ترهيب ،أو تشديد أو
ترخيص ،وجب اإلغماض عنه والتساهل يف روايته ").(124
فهذه األقوال كلها تدل على أن املتقدمني من العلماء ،كانوا يرون العمل باحلديث
الضعيف ،ولكن ال بد أن نالحظ فيه أمرا مهما ،وهو أهنم ما كانوا يريدون من احلديث
الضعيف ،ضعفه مطلقا ،بل كانوا يقسمونه إىل قسمني :الضعيف ،واآلخر ،احلسن يف
مصطلحنا حنن ،كما صرّح عليه

 ،وقال معلقاً على أقوال

األئمة املذكورة "إمنا يريدون به أهنم يشددون يف أحاديث األحكام فال يروون إال ما توافرت
فيه شروط الصحة ،ويتساهلون بقبول غريها وروايته عمن خفت فيه هذه الشروط ،فنزل إىل
درجة احلسن بنوعيه يف اصطالح املتأخرين وهو الذي يقابله الضعيف الذي يعمل به يف
اصطالح املتقدمني ،إذ مل يستقر اصطالح احلسن يف عصرهم بعدُ ،ومما يرجح ما ذهبت إليه
قول سفيان الثوري) "(125ال تأخذوا هذا العلم يف احلالل واحلرام إال من الرؤساء املشهورين
بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ،وال بأس مبا سوى ذلك من املشايخ ".وما الرؤساء
املشهورون إال األئمة،ومن توفرت فيهم أعلى شروط الصحة ،وأما املشايخ فإن كان املراد هبم
املعىن االصطالحي يف التعديل فقوهلم ( شيخ ) ذكره ابن أيب حامت يف املرتبة الثالثة من مراتب
التعديل األربع ،وهو ممن يقبل حديثه ويف مرتبة من يقال فيه جيد احلديث وحسن احلديث،
وإن مل يكن املراد ( باملشايخ ) املعىن االصطالحي -بل عموم أهل العلم -فاملقصود به الرواية
عمن ال يكون شديد الضعف ،ويؤيد هذا أهنم كرهوا الرواية واالحتجاج مبن غلب على
حديثه رواية الشواذ ورواية الغرائب واملناكري ،كما كرهوا الرواية عن أهلِ الغفلة ومن أصيبوا
وعمنْ كثرَ
َّ
باالختالط ،وعمَّن عُرف بقبول التلقني وبالتساهل يف مساع احلديث،
غلطهُ)،(126ومن سواهم كانوا حيملون عنهم ،وهم املقصودون يف قول سفيان يف روايته غري
احلالل واحلرام ،وهم يف رأينا رجال احلسن.
ويف رأينا أن بعض الناس ف ِهمَ ما نقل عن اإلمام أمحد وابن املهدي وابن املبارك ،فهمًا
بعيداً عن مراد هؤالء األئمة رمحهم اهلل ،فتناقلوا هذه العبارة"جيوزُ العملِ بالضعيف" يف فضائل
األعمال مؤيدين تساهلهم يف رواية األحاديث الضعيفة من غري بيان ضعفها ،جموزين ألنفسهم
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إدخال أشياء كثرية يف بعض أمورِ الدينِ ،ال تستندُ إىل دليلٍ مقبولٍ ،أو إىل أصلٍ معروفٍ،
اعتماداً منهم على ضعيف احلديث ،من غري أن يفرقوا بني مفهوم الضعيف عند القدامى
واملتأخرين").(127
فتفسري الدكتور عجاج اخلطيب ألقوال األئمة يشري إىل أن كالم اإلمام الترمذي وابن
تيمية عن إمجاع العلماء يف منع االحتجاج باحلديث الضعيف ،صحيح.
قد يوجد يف كالم احملدثني يف األحكام ذكر الضعيف ،بل يف كالم الفقهاء ما هو واه
شديد الضعف ،أو ساقط موضوع وهذا يف التحقيق يعود إىل أن يكون احلكم ثابتاً بدليل غري
ذلك الضعيف ،فيأيت ذكره على سبيل االستئناس ،وهذا قد يتساهل فيه فيما يكون ضعفه غري
مسقط).(128
إىل اآلن انتهينا من مسألة اإلحتجاج باحلديث الضعيف عند املتقدمني حبمد اهلل " فال
يأخذون به ال يف الفضائل وال يف األحكام ،أما األقوال اليت تروى عنهم يف اإلحتجاج به ،فهي
حممولة على كونه " احلديث احلسن " ،ولكن بعد مرّت العصور والزمن صارت املسألة خمتلفة
بني العلماء حىت أن املتأخرين من العلماء قسموا املسألة وجعلوها يف ثالثة مذاهب ،وكذلك
التبس عليهم منهج املتقدمني يف اإلحتجاج باحلديث الضعيف وسبب اإلشكالية هو مصطلحهم
"احلسن"" ،والضعيف" كما أشار إليه الدكتور عجاج اخلطيب والشيخ عبد اهلل اجلديع يف
كتبهما وذكرته آنفاً وأيضاً سأشري إليه ضمن املذهب الثاين ،فاآلن أقدم أقوال املتأخرين
وآرائهم يف مسألة اإلحتجاج باحلديث الضعيف بالتفصيل ،وهلا أن نعود إىل املسألة من البداية
لقد اتفق أهل العلم على األمور التالية):(129
 -1ال جيوز العمل باحلديث الضعيف يف العقائد ،وال بأصولِ العبادات أو املعامالت.
 -2ال جيوز االعتماد على احلديث الضعيف يف بناء األحكام العملية املشهورة.
 -3ال جيوز العمل باحلديث الذي اشتد ضعفه أو ما كان موضوعاً مطلقاً ،ال يف أحكامٍ
شرعيةٍ ،وال يف فضائلِ األعمال ،وال حتل روايته إلَّا على سبيل القدح والتنفري منه.

):(130
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ال يعمل به مطلقاً ال يف الفضائل وال يف األحكامِ ،هذا مذهب اإلمام حيىي بن معني ،وأيب زرعة
وأيب حامت وابن أيب حامت واخلطايب وأيب بكر ابن العريب والدواين والشوكاين ،والظاهر أنه
مذهب البخاري ومسلم ملا عرفناه من شروطهما للصحيح ،وهو مذهب ابن حزم
الظاهري)(131وغريهم ،وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه اإلمجاع.
يعمل باحلديث الضعيف مطلقاً) ،(132وعزي هذا إىل اإلمام أيب داود واإلمام أمحد وأهنما يريان
ذلك أقوى من رأي الرجال ،ولكن الشيخ عبد اهلل اجلديع يقول" :ويبني ابن تيمية الوجه يف
ترخيص من رخص من العلماء بالضعيف يف الفضائل ،فيقول " :أمحد بن حنبل وغريه من
العلماء جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال ما مل يعلم أنه ثابت إذا مل يعلم أنه كذب ،وذلك
أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ،وروي يف فضله ،حديث ال يعلم أنه كذب ،جاز
أن يكون الثواب حقا ،ومل يقل أحد من األئمة :إنه جيوز أن جيعل الشيء واجباً أو مستحباً
حبديث ضعيف ،ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع).(134) "(133
مث يقول ":وعلمنا أن منهم من كانوا يستعملون ( احلديث احلسن ) باملعىن
االصطالحي فيسمونه ( الضعيف ) ،كما وقع من أمحد بن حنبل )."(135
وهذا هو الذي أشار إليه الدكتور عجاج اخلطيب وذكرته آنفاً.
وهذا املعىن هبذا القدر مل جير عليه حال املتساهلني من املتأخرين يف هذه املسألة ،بل
إهنم جاوزوا طريقة أولئك العلماء من السلف يف ثالثة أمور ضرورية :أوهلا :أهنم حذفوا
اإلسناد غالباً ،وكان السلف يسوقون األسانيد.
وثانيها :أهنم ترخصوا يف التحديث به للعامة منسوباً إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،دون بيان،
والعامة رمبا اعتقدوا بسماعه أو قراءته يف الكتب صحة نسبته إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
وثالثها :أهنم جاوزوا فيه الضعيف الصاحل لالعتبار ،إىل الواهي واملنكر
واملوضوع).(136
فلما رأى بعض أعيان األئمة املتأخرين ذلك التوسع عمدوا إىل ضبط التسهيل يف هذه
املسألة بشروط ،وهو املذهب الثالث.
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يعمل به يف الفضائل واملواعظ وحنو ذلك بشروط (:وهذا عند
املتأخرين )
 -1أن يكون الضعف غري شديد ،فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني بالكذب،
ومن فحُش خطأُه ،وقد نقل العالئي االتفاق على هذا الشرط.
ويف التقريب ":وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد ،ورواية ما سوى
املوضوع من الضعيف ،والعمل به من غري بيان ضعفه ،يف غري صفات اهلل تعاىل،
واألحكام كاحلالل واحلرام ،ومما ال تعلق له بالعقائد واألحكام"(137) .
وقال ابن الصالح" :جيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد،ورواية ما
سوى املوضوع من أنواع األحاديث الضعيفة،من غري احلالل واحلرام وغريمها .وذلك
كاملواعظ ،والقصص ،وفضائل األعمال ،وسائر فنون الترغيب والترهيب ،وسائر ما ال تعلق له
باألحكام والعقائد").(138
ولكن هذا الشرط ،لو ندقق فنصل إىل النتيجة ،بأن احلديث الضعيف ال خيلو عن
أمرين ،إما ينجرب وإما ال ينحرب ،أما األول ،أعين لو ينجرب فالعمل حينئذ يكون على الذي
يقويه ال على احلديث الذي ينجبَر.
أما الثاين الذي ال ينجرب فهو شديد الضعف فال حيتج به ،وهو متفق عليه.
 -2أنْ يندرج حتت أصل عام معمول به من أصول الشريعة ،فيخرج ما خيترع حبيث ال يكون
.
له أصل أصال
أي أن يكون احلديث له أصل صحيح ثابت يف الكتاب أو السنة ،مثاله :لو جاءنا حديث
يرغِب يف بر الوالدين ،وحديث آخر يرغب يف صالة اجلماعة ،وآخر يرغب يف قراءة القرآن
وكلها أحاديث ضعيفة ،ولكن قد ورد يف بر الوالدين ،ويف صالة اجلماعة ،ويف قراءة القرآن
أحاديث صحيحة ثابتة يف الكتاب والسنة ،فعندئذٍ فال حرج يف العمل به.
وأيضا هذا الشرط ،مآله إىل قول املتقدمني وهو:
أوالً :اندراج هذا احلديث حتت أصل معمول به ،يدل على أن العمل ليس على هذا احلديث
الضعيف ،بل على احلديث الذي هو أصل لذاك احلديث الضعيف.
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ثانياً :األحاديث للترغيب والترهيب ،والقصص ينبين عليها األحكام فال بد من قطع الثبوت
فيها أيضا ،وكما نعلم أن سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم كلها ،تستنبط منها األحكام،
فال بد إلستنباط األحكام من املرويات أن تكون تلك املرويات قطعاً صحة وثبوتاً ،واهلل أعلم.
 -3أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته ،لئال ينسب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله،بل
يعتقد االحتياط ).(140
وهذا الشرط ،لو نشاهد فال أصل له ،ألن العامل عند ما يعمل فيجب أن يعتقد صحته ،ولو
يعمل وال يعتقد صحته فلما ذا يعمل.
 -4وزاد بعض أهل العلم شرطاً آخر،وهو أن يكون احلديث يف الترغيب والترهيب).(141
فاالستدالل بالضعيف يف فضائل األعمال إن كان املراد به إثبات استحباهبا ،فاالستحباب
حكم شرعي ،واألحكام الشرعية ال تثبت إال بدليل صحيح أو حسن ،وإن كان املراد به
إثبات ما هو ثابت بدليل صحيح فوجود الضعيف وعدمه سيان.

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني
وعلى آله وأصحابه أمجعني،
أما بعد:
فبعد هذه اجلولة العلمية مع هذا البحث املتواضع وصلنا اآلن إىل خامتته فهي تشتمل
على النتائج:
وأهم النتائج اليت توصلت إليها كما يلي:
إن احملدثني الكرام سلكوا مجيع السبل املمكنة واستخدموا كل الطرق العلمية اليت
ميكن أن ختطر على قلب بشر استخدامها حلفظ السنة النبوية ومتييزها مما ليس منها من
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املفتريات واألكاذيب واهتموا بنقد املنت متاماً كما اهتموا بنقد السند من دون أي تفريق بينهما
حىت جاءت السنة نقية صافية ال يعتريها شك ،فقد حفظت السنة النبوية حبفظ اهلل إياها
وبتهيئته سبحانه هلا أولئك العلماء واحملدثني الذين أفنوا أعمارهم يف سبيل حفظها.
فذكروا تعريف احلديث الضعيف وكيف يصبح احلديث ضعيفاً ،وكم من شروط
جيب توافرها لكون احلديث صحيحاً ومقبوالً؟
ذكرت تلك الشروط وآراء العلماء كلها يف تعريف احلديث الضعيف.
أثبت أن نقد احلديث اعتمد على أمرين أساسيني :دراسة حال الراوي ودراسة حال املروي
وأن منهج احملدثني كان منهجاً شامالً دقيقاً ،مل يدع جانبا من جوانب احلديث سنداً ومتناً إال
وقد اعتىن به.
ذكرت أهم قواعد النقد اليت وضعها النقاد لنقد الراوي واملروي ،وهبذا وصلت إىل
منهج العلماء احملدثني يف تضعيفهم للرواة واألحاديث.
وكذلك ذكرت مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة ،أما احلسنة
فتعتضد مبثلها أو بأعلى منها ،أي بالصحيح .وأما الضعيفة فتعتضد أيضاً مبثلها أو بأعلى منها
أي باحلسن.
وذكرت مثاالً شافياً يف توضيح هذه املسألة وبينت كيف يرتقي احلديث الضعيف بالشواهد
واملتابعات إىل درجة احلسن لغريه.
إن العلماء متفقون على عدم االحتجاج باحلديث الضعيف ،وذكرت قول شيخ
اإلسالم ابن تيمية يف إمجاع العلماء املتقدمني على هذا مث ذكرت اختالف العلماء املتأخرين يف
هذا وبينت مذاهبهم يف هذه املسألة ،مع الشروط يف قبول احلديث الضعيف ومناقشة تلك
الشروط يف مكاهنا ،ومن خالهلا يترجح عدم األخذ باحلديث الضعيف مطلقاً ،ال يف األحكام
وال يف غريها ملا يلي:
 التفاق علماء احلديث على تسمية الضعيف باملردود.

 وألن الظن ال يفيد إال الظن املرجوح ،والظن ال يغين من احلق شيئاً.

 ملا ترتب على جتويز االحتجاج به من ترك للبحث عن األحاديث الصحيحة.
وأن ما نسب إىل الفقهاء من االحتجاج بالضعيف يف األحكام لوجوده يف كتبهم غري صحيح
لوجود األحاديث املوضوعة فيها ،وال قائل باالحتجاج به ).(142
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أما ذكر الضعيف يف كالم احملدثني يف األحكام ،بل يف كالم الفقهاء يوجد شديد الضعف ،أو
ساقط موضوع فهذا بسبب كون احلكم ثابتاً بدليل غري ذلك الضعيف ،فيأيت ذكره على
سبيل االستئناس.
واخلطورة يف االحتجاج باحلديث الضعيف تأيت من جهة بناء شيء من الشرائع على
الظن املرجوح ،كما فيه نسبة تشريع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يثبت عنه جزماً ،أو
غالباً ،ونسبة قول أو فعل مل يثبت عنه جزماً أو غالباً ،وهذا ال يسلم صاحبه من الدخول يف
الوعيد الوارد يف القول عليه صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله.

 .1القرآن الكرمي
 .2اإلحكام يف أصول األحكام لعلي بن أمحد بن حزم األندلسي أيب حممد ،دار احلديث – القاهرة،
الطبعة األوىل1404 ،هـ.
 .3اختصار علوم احلديث أليب الفداء إمساعيل بن أيب حفص عمر بن كثري مع (الباعث احلثيث)،
مكتبة دار التراث – القاهرة ،الطبعة الثالثة 1399هـ.
 .4أصول احلديث علومه ومصطلحه ،للدكتور حممد عجاج اخلطيب ،دار الفكر احلديث -لبنان.
 .5ألفية العراقي يف علوم احلديث للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي بتحقيق
الدكتور ماهر ياسني الفحل ،ملتقى أهل احلديث.
 .6البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر للحافظ جالل الدين السيوطي بتحقيق أنيس بن أمحد
األندونوسي ،رسالة املاجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1406هـ.
 .7تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للحافظ جالل الدين السيوطي بتحقيق عبد الوهاب
عبد اللطيف ،دار الكتب احلديثة -القاهرة 1966هـ.
 .8التذكرة يف علوم احلديث لسراج الدين عمر بن علي املعروف بابن امللقن بتحقيق عبد الرمحن
حممد يوسف باجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة.
 .9تقريب التهذيب :للحافظ أمحد بن على بن حجر العسقالين ،بتحقيق حممد عوامة ،دار الرشيد
 سوريا حلب ،الطبعة الرابعة. .10التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث أليب زكريا حيىي بن شرف النووي،
دار الكتب احلديثة -القاهرة ،الطبعة الثانية 1966هـ.
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 .11هتذيب الكمال لإلمام يوسف بن الزكي عبدالرمحن أيب احلجاج املزي ،بتحقيق الدكتور
بشارعواد معروف ،مؤسسة الرسالة بريوت،الطبعة األوىل.
 .12تيسري مصطلح احلديث للدكتور حممود الطحان ،مكتبة املعارف – الرياض ،الطبعة السابعة
1405هـ.
 .13جامع التحصيل يف أحكام املراسيل لإلمام أيب سعيد بن خليل بن كيكلدي العالئي ،بتحقيق
محدي عبد اجمليد السلفي ،عامل الكتب – بريوت ،الطبعة الثانية 1407هـ1986 -م.
 .14جامع الترمذي للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى ،بإشراف فضيلة الشيخ صاحل بن عبد العزيز
بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،دار السالم للنشر و التوزيع الرياض ،الطبعة األوىل حمرم
1420هـ ـ أبريل 1999م.
 .15اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي بتحقيق الدكتور حممود الطحان،
مكتبة املعارف -الرياض1403 ،هـ.
 .16اجلرح والتعديل للحافظ أيب حممد عبد الرمحان بن أيب حامت بن إدريس الرازي ،دار إحياء
التراث العريب بريوت ،الطبعة األوىل.
 .17احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به للشيخ عبد الكرمي بن عبد اهلل اخلضري ،مكتبة دار املنهاج
للنشر والتوزيع – الرياض ،الطبعة الثالثة 1426هـ.
 .18اخلالصة يف أصول احلديث للحسني بن حممد الطييب بتحقيق صبحي السامرائي ،ديوان
األوقاف -بغداد 1391هـ.
 .19الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعي بتحقيق أمحد حممد شاكر ،مصطفى البايب احلليب،
القاهرة.
 .20سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ ناصر الدين األلباين ،مكتبة
املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة الثانية 1420هـ2000-م.
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مقدمة مسلم (.)12 /1
مقدمة مسلم (.)12 /1

اإليضاح ( 31ديسمرب )2015

()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30

احلديث الضعيف وما يتعلق به من األحكام

303

مقدمة مسلم (.)11 /1
لسان العرب البن منظور ( )203/9مادة( :ضعف).
تيسري مصطلح احلديث ،ص .)62( :وأيضا :مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسـنة
والضعيفة للدكتور املرتضى الزين أمحد (ص)69 :
الرسالة .370
مقدمة ابن الصالح ()6/1
كتاب إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق .153/1
املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي ص.38
اخلالصة يف أصول احلديث ص.44
اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ص .5
التذكرة يف علوم احلديث ص.15
املختصر يف أصول احلديث ص.47
منهج النقد يف علوم احلديث للعترص.286
(التذكرة يف علوم احلديث  11جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية)
التمييز لإلمام مسلم ص.2
شرح علل الترمذي ص.37
منهج النقد عند احملدثني لألعظمي ص.18
منهج النقد عند احملدثني لألعظمي ص.18
الكفاية يف علم الرواية ص.101
اجلرح والتعديل .32/2
مقدمة ابن الصالح ص.61
اجلرح والتعديل .32/2
شرح علل الترمذي ص.135
شرح علل الترمذي ص.135
اإلحكام البن حزم .136/1
اجملروحني ص.93
الكفاية يف علم الرواية ص.101
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فتح الباري .384/1
اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ص.11
النكت على مقدمة ابن الصالح .322/1
النكت على مقدمة ابن الصالح .322/1
القول املسدد البن حجر ص.38
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .321/4
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .321/4
شرح علل الترمذي ص.130
جمموع الفتاوي .26/18
مقدمةابن الصالح ص.20
تدريب الراوي .175/1
النكت على مقدمة ابن الصالح.100/1
خنبة الفكر ص.1
اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ص.5
جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ص.41
مقدمة ابن الصالح ص.20
البحر الذي زخر .1083/3
البحر الذي زخر .1083/3
تدريب الراوي .177/1
اخلالصة يف اصول احلديث ص.44
اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ص.5
الفتاوى الكربى .241/6
خنبة الفكر ص.230
تدريب الراوي.160/1
شرح علل الترمذي ص.209
مقدمة ابن الصالح ص.19
املنهل الروي ص.36
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النكت على كتاب ابن الصالح .407/1
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين (.)145 /1
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
حترير علوم احلديث للجديع ص1087إىل .1100
سنن الترمذي ،أبواب الصلوة ،باب ما جاء يف اإلمام ينهض يف الركعتني ناسيا .197/2
تقريب التهذيب .578/1
هتذيب الكمال .224/17
سنن الترمذي ،أبواب الصلوة ،باب ما جاء يف اإلمام ينهض يف الركعتني ناسيا .197/2
تقريب التهذيب .461 /1
تقريب التهذيب .105/2
كما هو املعروف من امسه بأنه احلافظ وهو من شيخ اإلمام البيهقي .
هو اإلمام احملدث سري اعالم النبالء .453/15
هو إمام حجة ثقة ،سري أعالم النبالء .503/12
االمام القدوة،سري أعالم النبالء .165/10
ثقة ثبت (تقريب التهذيب ).136/1
ثقة فقيه ،تقريب التهذيب .322/2
ثقة ،تقريب التهذيب .574/1
السنن الكربى للبيهقي ،كتاب الصالة ،باب مَنْ َسهَا فََلمْ َيذْكُرْ.344/2
املستدرك للحاكم ،كتاب السهو .471/1
املعجم الكبري للطرباين .314/17
احلافظ احلجة ،سري أعالم النبالء .513/9
االمام احلافظ ،سري أعالم النبالء .136/8
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املصنف البن أيب شيبة .35/2
تقريب التهذيب .322/2
تقريب التهذيب .574/1
صدوق عابد ،تقريب التهذيب .310/2
صدوق كثري التدليس عن الضعفاء ،تقريب التهذيب .134/1
ثقة حافظ متقن ،تقريب التهذيب .418/1
ثقة ،تقريب التهذيب .141/1
ثقة تقريب التهذيب .32/2
املعجم األوسط للطرباين .110/2
روى شيئا كثريا على سداد وصدق وصحة رواية ،كان عدال وقورا ،سري أعالم النبالء
.312/17
ثقة ،سري أعالم النبالء .385/15
ضعيف ،تقريب التهذيب .39/1
ثقة تقريب التهذيب .70/2
ثقة تقريب التهذيب .93/1
السنن الكربى للبيهقي ،باب من سها فلم يذكر.344/2
ثقة حافظ وهم يف حديث ،تقريب التهذيب .745/1
مسند أيب يعلى .103/2
ثقة حافظ ،تقريب التهذيب .121 / 2
مسند البزار .215/1
ثقة تقريب التهذيب .32/2
صدوق كثري التدليس عن الضعفاء ،تقريب التهذيب .134/1
ضعيف ،تقريب التهذيب .39/1
الصحيح لإلمام البخاري ،كتاب صفة الصالة ،باب من مل يـر التشـهد األول واجبـا

()95
()96
()97
()98
()99
()100
()101
()102
()103
()104
()105
()106
()107
.256/1
الةِ وَالسُّجُودِ لَهُ.83/2 .
الس ْهوِ فِى الصَّ َ
( )108الصحيح لإلمام مسلم،كتاب املساجد ،باب َّ
َهدْ.397/1 ،
( )109سنن أيب داؤد ،كتاب الصالة ،باب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وََلمْ يَتَش َّ
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سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة ،والسنة فيها ،باب ما جاء فيمن قام من اثنتني ساهيا،
.380/1
أصول احلديث ومصطلحه ص 354-353
أفاده العالمة أمحد شاكر رمحه اهلل يف الباعث احلثيث ص .91
حماضرات يف علوم احلديث د :ماهر ياسني الفحل() 14 / 1
اجلامع لإلمام الترمذي ،أبواب اجلمعة ،باب ماجاء من كم تؤتى اجلمعة .376/2
اجلامع لإلمام الترمذي ،أبواب اجلمعة ،باب ماجاء من كم تؤتى اجلمعة .376/2
شرح علل الترمذي ص.126
حترير علوم احلديث للجديع ص1101إىل 1103
جمموع الفتاوى .251/1
منهاج السنة النبوية .185/4
الكفاية يف علم الرواية ص.134
اجلرح والتعديل .30/2
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .91/2
الكفاية يف علم الرواية ص.134
الكفاية يف علم الرواية ص.134
الكفاية يف علم الرواية ص.134
هذا إذا تفردوا مبا خيالف الثقات ،ومل يتابعوا عليه.
أصول احلديث ص 354 -352
حترير علوم احلديث للجديع ص1101إىل 1103
املفصل يف علوم احلديث ص.604
تدريب الراوي ( ) 232 / 1وجمموع الفتاوى () 65 / 18
الفصل يف امللل واألهواء والنحل (  130 / 1و) 180
تدريب الراوي (. ) 233 / 1
جمموع الفتاوى .251/1
حترير علوم احلديث .305/2
حترير علوم احلديث .306/2
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حترير علوم احلديث .307/2
التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث ( ) 6 / 1تدريب الـراوي
() 298/1
مقدمة ابن الصالح ص 60
تدريب الراوي () 299/1
تدريب الراوي () 299/1
املفصل يف علوم احلديث ص.609
احلديث الضعيف وحكم االحتجاج به ص.405

