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 :♫ قال الذهيب
 

 ،وينبغي التثبت يف األحاديث الضعيفة»

وال  ،فال يُبالغ الشخص يف ردها مطلًقا

بخالف  ،يف استعمالها واألخذ بها مطلًقا

فال  ،املوضوعةاألحاديث الساقطة و 

 .«يجوز العمل بها أصاًل 
 

 (.9عرت ص -227امُلغين )ق
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╝ 

 .♀والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ،احلمد هلل

 وبعد:

 «ِقيل»فال ُيؤخذ العلم بـ  ،َفَمن تعلم علًما فلُيدقق فيه؛ لئال يضيع دقيق العلم

فال  ،علًمء يصنعونكًم كان حمققو ال ،والبحث العميق ،وإنًم بالنظر الصحيح ،«ُُيكى»و

وُيؤَخذ  ،بل ُيذَهب إىل األصول ،وال يعتمدون يف النسبة عىل بعضهم ،يتًميلون يف النقل

ملصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث يف دراسته ُتعد من أهم فا ،منها بال واسطة

 -فإذا كانت مصادره صحيحة؛ كان لعلمه ،املقاييس يف تقدير صحة البحث وجودته

ا ،وإالا فأضغاث أحالم ،وزنه وقيمته -حينها  ال قيمة له. ،وحشو ُينيس بعُضه بعضا

م لك هذا املثال ،وحتى يتبني الفرق بني املصدر األصيل  :واملصدر الواسطي ُأقدِّ

 ،لو أردنا أن نحرر مسألة حديثية توقفنا فيها عىل أن الرتمذي ُيصحح هذا اخلرب

 فنحن اآلن بني أمرين:

كًم يف التلخيص احلبري للحافظ  ،«صححه الرتمذي»فنقول:  ،بواسطةأن نأخذ هذا  -1

 .♫ابن حجر 

 كًم يف جامعه )سنن الرتمذي(. ،«صححه الرتمذي»أو نقول: -2

وإالا فَجيِّد  ،فصنيعك األول ركيك حاَل وجود املصدر األصيل املراد حتريره

صححه »نقول: ف ،فنحيل إىل عدة مصادر حينها للتثبت من النقل ،وُيعضد بغريه

 ،ونصب الراية للزيلعي ،كًم يف التلخيص احلبري للحافظ ابن حجر ،♫ «الرتمذي
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 .ôوالبدر املنري البن امللقن 

وأضْف إىل  ،هذا الذي ذكرت قليل من كثري يف مبحث التدقيق العلمي لألقوال

 ،فنصوص أبو حنيفة ،فال شك أن فهم املتخصص أوىل من فهم غريه ،هذا فهم النص

وكذا  ،رضوان اهلل عليهم أوىل الناس بصحيح الفهم فيها أصحاهبم والشافعي ،كومال

 ،أوىل الناس بفهم نصوصه وصنيعه َمن مارس مذهبه ◙إمامنا أمحد بن حنبل 

 ونظر يف متفرق نصوصه فعلم مراده.

وال ُتفهم  ،فال َيسلم منه قول ،وأما َمن كان من طريقته العلمية القرض واللصق

ومتشابه الكالم  ،وإنًم هي ظواهر النصوص ،م نص أو قول إمامطريقته يف فه

وكم له من كلًمت رجع  ،وكم من إمام له كلًمت متشاهبة ُترد إىل حمكمها ،ومرجوحه

 فمن يعلم كل هذا إال أهل استقراء مقاله؟ ،عنها وتركها

فطريق التدقيق العلمي ال يكون إال بالتعرف عىل املصادر املعتمدة يف  ،وعليه

 ،ثم املطالعة الواسعة املتصلة باملوضوع الذي يريد الباحث أن يدرسه ،لتحرير والفهما

 بل معرفة املعتمد واألصول. ،وال أحتدث ها هنا عىل كثرة املصادر فحسب

 ،وتقديم ما وصفت من األفهام ،فالنصيحة للطلبة بالتدقيق يف بحوثهم العلمية

 فأهل البيت أعلم به.
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 :العمل بالضعيف

من املسائل اهلامة التي ال يتفهمها كثري من  ô بالضعيف عند أصحابنا العمل

فأحببت مجع ما تيرس يف هذا الباب؛ لعل اهلل يفتح  ،املنتسب منهم للمذهب وغريه ،الطلبة

 فهو أحق أن ُيتابَع. ،وأن هيدينا إىل احلق ،به عقوالا 

 ي:على النحو التال ،البحث إىل عدة فصول موضوع قمت بتقسيم وقد

 يف التعليل جلواز رواية ما ُيعلم ضعُفه إذا مل ُيعاَرض بنقيضه يف الرشيعة. فصل:

ا.وفصل:   فيمن ُنقل عنه عدم العمل بالضعيف مطلقا

 واألدعية. ،والرتغيب ،فيمن ُنقل عنه العمل بالضعيف يف الفضائلوفصل: 

ما قاله مل وأن  ،وبيان مفهوم العمل بالضعيف عنده ،يف كالم أيب عبد اهللوفصل: 

 .◙ -ينفرد به

  حول مسألة إثبات االستحباب باحلديث الضعيف.ثم ذكرت تنبيًها: 

 حول حماكمة اإلمام بقول غريه.وآخر: 

 بخامتة بيانت فيها ما توصلت إليه. :وختمته

ا لوجهه الكريم   إنه حسبنا ونعم الوكيل. ،واهلل سبحانه املسؤول أن جيعله خالصا

 

 

 كتبه
 شعبان العودة

ashabelhadeth.com 
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يقول:  ♀صح عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اهلل  -

ُغوا َعنِّي َوَلْو آَية  » ُثوا َعْن َبنِي إرسائيل َوََل َحَرَج  ،َبلِّ ا  َوَمْن َكَذَب َعَلي  ،َوَحدِّ د  ُمَتَعمِّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النيارِ  «َفْلَيَتَبوي
(1)

. 

ومل  ،ومل خيتلف أحد يف هذا ،ال يشك َفِهٌم أن أخبار بني إرسائيل ال تثبت ابتداءا 

ا -خيتلف أحد  يف أن احلديث ال يشمل ما أنكرته الرشيعة وجاءت بخالفه. -أيضا

وهو الذي رفع  ،بخالفه فاألمر حمصور حينها فيًم سكت عنه الرشع فلم يأِت 

 احلرج عناا يف روايته. 

 :♫ قال أحمد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالني

 ،ال جُييز التحدث بالكذب ♀ )وقال الشافعي: من املعلوم أن النبي

زونه فال حرج عليكم  ،فاملعنى: حدثوا عن بني إرسائيل بًم ال تعلمون كذبه وأما ما جتوِّ

ُقوُهم َوََل و نظري قوله: وه ،يف التحدث به عنهم َثُكم َأْهُل الكَِتاِب َفََل ُتَصدِّ إَِذا َحدي

                                                 

 (. 3461البخاري ) (،6486( أمحد )1)
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ُبوُهم ومل يرد اإلذن وال املنع من التحدث بًم ُيقطع بصدقه( ،ُتَكذِّ
(1)

. 

 ه(:1353: ت) ♫وقال محمد أنور الكشمريي الهندي 

ُثوا َعْن َبنِي إرسائيل َوََل َحَرَج()قوله:  فإن ما ُينقل عنهم إن  ،واحلال فيه خمتلف ،)َحدِّ

ا ،صح ووافق رشعنا نصدقه ولكن مل يوافقه رشعنا ]ال[ نصدق  ،وإن صح ،ونعمل به أيضا

أو مل ينكشف أصله؛  ،وإن مل يصح ،أو التحريف ،ونحمله عىل النسخ ،وال نعمل به ،به

بيل وهذا هو الس ،ونؤمن إمجاالا بًم هو احلق عند اهلل العظيم ،فإذن ال نصدقه وال نكذبه

فنؤمن هبا إمجاالا عىل ما هي حقيقتها عند اهلل  ،عندي يف املسائل املختَلف فيها بني األئمة

ولعمري هو  ،وهو املنقول عن أيب مطيع البلخي يف الفقه األكرب يف نحو تلك املسائل ،تعاىل

خملص حسن(
(2)

. 

 ويتخرج عليه: 

وإال فاألمر  ،وال ُيرَوى غريه ،جواز رواية احلديث الضعيف الذي مل يأِت يف الباب خالفه

ا.  ♀ وحاشا رسول اهلل ،بالرواية عن بني إرسائيل حينها هَلْو  أن يقول هَلوا

ا عن أيب هريرة - قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة  ◙ وصح أيض 

ََل » :♀ فقال رسول اهلل ،ويفرسوهنا بالعربية ألهل اإلسَلم ،بالعربانية

ُقوا َأْهَل الكِتَ  ُبوُهمُتَصدِّ  [136]البقرة:  ﴾آَمنيا بِاهللِ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا﴿َوُقوُلوا:  ،اِب َوََل ُتَكذِّ

اآلية
(3)

. 

                                                 

 (.499/ 6( فتح الباري البن حجر )1)

 (.411/ 4( فيض الباري عىل صحيح البخاري )2)

 (. 4485( البخاري )3)
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ُبوُهم( مع التسليم بعدم ثبوته ُيصحح فهمنا  -إذا مل ُتقره الرشيعة -فقوله: )َواَل ُتَكذِّ

 وقد اندرج حتت أصل عام.  ،جلواز رواية الضعيف الذي مل ُيعاَرض بصحيح

 :-هـ(463: ت) ♫قال أبو عمر ابن عبد الرب

ق بباطل ُبوُهم(؛ لئال ُيصدا ُقوُهم َواَل ُتَكذِّ ب بحق ،)َفاَل ُتَصدِّ قال  ،أو ُيكذا

ائِيَل َوََل َحَرَج : ♀ ُثوا َعْن َبنِي إرِْسَ ُثوا َعنِّي ،)َحدِّ ( ،َوَحدِّ وقد  ،َوََل َتْكِذُبوا َعَلي

قد )ذكرته( يف غري هذا املوضع( فرس الشافعي معنى هذا احلديث بًم
(1)

. 

 : -هـ(743) ♫وقال رشف الدين الحسني بن عبد الله الطيبي 

ُقوا َأْهَل الكَِتاِب(( يعني: إذا حدثت اليهود والنصارى بيشء من  )قوله: ))اَل ُتَصدِّ

ف وخُمتَلط منهًم ،التوراة واإلنجيل ال تصدقوهم وال  ،لعلهم حدثوكم بًم هو حُمرا

ا -تكذبوهم ا وصدقاا -أيضا آَمنيا بِاهلليِ وَما ُأنِزَل ﴿بل قولوا:  ،الحتًمل أن يكونوا حقًّ

ا آمنا به ،اآلية ﴾إَلْينَا وَما ُأنِزَل إىل إْبَراِهيمَ  وبًم  ،ألناا آمنا بجميع الرسل ،إن كان حقًّ

ا فال نؤمن به ،ُأنزل إليهم من اهلل تعاىل ا. ،وإن مل يكن حقًّ . هذا أصل ..وال نصدقه أبدا

 ،فال ُيقىض فيه بجواز وال بطالن ،يف وجوب التوقف عًم ُيشكل من األمور والعلوم

وعىل هذا كان السلف(
(2)

. 

 ♫ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املباركفوري ،وقال أبو العال

 هـ(:1353)املتوىف: 

ول وقد صح احلديث عن رس ،)وهذه اآلثار يظهر عليها أهنا من آثار أهل الكتاب

                                                 

 (.98/ 7( االستذكار )1)

 (.623/ 2( رشح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )2)
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ُبوُهم»اهلل أنه قال:  ُقوُهم َوََل ُتَكذِّ َثُكم َأْهُل الكَِتاِب َفََل ُتَصدِّ ثم إن أخبارهم  ،«إَِذا َحدي

أو سنة  ،فمنها: ما علمنا صحته بًم دل عليه الدليل من كتاب اهلل ،عىل ثالثة أقسام

ا ،رسوله منها: ما هو و ،ومنها: ما علمنا كذبه بًم دل عىل خالفه من الكتاب والسنة أيضا

ُثوا َعْن َبنِي إرسائيل َوََل »: ♠ فهو املأذون يف روايته بقوله ،مسكوت عنه َحدِّ

م(بوهُ ذِّ كَ  تُ اَل م وَ وهُ قُ دِّ َص  تُ اَل وهو الذي ال ُيصدق وال ُيكذب لقوله: فَ  ،«َحَرَج 
(1)

. 

وهو كون التحديث بغري  -ن وافقته يف فهمه واستنباطهم   -والحمد لله-ثم وجدت 

م بصدقه أو كذبه جائًزااملجزو 
(2)

 حيث قال: ♫وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،- 

يف احلديث الذي رواه البخاري عن عبد اهلل بن  ♀ )ونظري هذا: قول النبي

ُثوا َعْن َبنِي إرسائيل َوََل َحَرَج  ،َبلُِّغوا َعنِّي َولَْو آَية  »عمرو:  ا  ،َوَحدِّ د  َوَمْن َكَذَب َعَلي ُمتََعمِّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النيارِ َفْليَ  َثُكم َأْهُل »يف احلديث الصحيح:  ♀ مع قوله «تَبَوي إَِذا َحدي

ُبوُهم ُقوُهم َوََل ُتَكذِّ ص يف احلديث عنهم ،«الكِتَاِب َفََل ُتَصدِّ ومع هذا هنى عن  ،فإنه رخا

ولو  ،مر بهفلو مل يكن يف التحديث املطلق عنهم فائدة ملا رخص فيه وأ ،تصديقهم وتكذيبهم

جاز تصديقهم بمجرد اإلخبار ملا هنى عن تصديقهم(
(3)

. 

 

                                                 

 (.370/ 8( حتفة األحوذي )1)

ا.2)  ( يأيت التنبيه عىل حقيقة ومعنى كون الراوي ضعيفا

 (.67/ 18( جمموع الفتاوى )3)
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(1)

 

ا  منهم: ،فقد ُنقل عن مجاعة من العلًمء منع العمل بالضعيف مطلقا

 :حييي بن معني
ل )ثم غالب ما ُيروى عن الكلبي أنساب وأخبار من أحوا قال ابن سيد الناس:

وما جيري جمرى ذلك مما سمح كثري من الناس يف محله  ،وأيام العرب وسريهم ،الناس

وممن  ،وممن ُحكي عنه الرتخص يف ذلك: اإلمام أمحد ،عمن ال حُتمل عنه األحكام

ويف ذلك بحث ليس  ،ُحكي عنه التسوية يف ذلك بني األحكام وغريها: ُييى بن معني

هذا موضعه(
(2)

. 

ُنصحح به النسبة املذكورة؛ ألناا مل نطلع يف كتب  ،إمام ثقة فهذا نقل معتمد عن

ومل نظفر  ،♫ اإلمام عىل هذا املنسوب فاضطررنا إىل النزول إىل ابن سيد الناس

 بنص رصيح سواه. 

يكتب حديثه يف »أو  ،«ما أحب أن أحتج به يف الفرائض»وأما ما جاء عنه أنه قال: 

                                                 

بن أيب مثل كالم ا-( مل أنقل هنا إال ما ظهر قوله، وأعرضت عن املتشاهبات املحتمالت لعدم اإلطالة1)

 .-حاتم يف املراسيل ونسبة هذا للبخاري والذهيل واخلطايب ونحو ذلك

 (. 20/ 1( عيون األثر )2)
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فال ُيؤخذ منه نقيض ما نقله ابن  ،«والضعيفة كتبته الصحف املوضوعة»أو  ،«الرقاق

♫سيد الناس 
(1)

. 

وأخبار الضعفاء ُتعرف من ِقَبل الناقد  ،واملناكري ،وبيان هذا أن املوضوعات

فيًم ذكره أبو بكر  ♫ -كًم جاء عنه ،وكشف تلبيس املفرتي ،والتعليل ،لالعتبار

 أنه قال: -األثرم

 ،وهو يكتب صحيفة معمر ،نعاء يف زاويةرأى أمحُد بن حنبل ُييى بَن معني بص 

فقال له أمحد بن حنبل: تكتب صحيفة  ،فإذا طلع عليه إنسان كتمه ،عن أنس ،عن أبان

وتعلم أهنا موضوعة؟ فلو قال لك قائل: إنك تتكلم يف  ،عن أنس ،عن أبان ،معمر

الصحيفة  أكتب هذه ،ثم تكتب حديثه عىل الوجه؟ فقال: رمحك اهلل يا أبا عبد اهلل ،أبان

وأعلم أهنا موضوعة؛ حتى ال  ،عن معمر عىل الوجه فأحفظها كلها ،عن عبد الرزاق

عن أنس بن  ،عن ثابت ،ويروهيا عن معمر ،جييء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاا

«ال عن ثابت ،إنًم هي عن معمر عن أبان ،كذبَت »فأقول له:  ،مالك
(2)

. 

 :مسلم بن احلجاج

أن الواجب عىل كل أحد عرف التمييز بني  -ك اهلل تعاىلوفق -)واعلم :♫قال 

وثقات الناقلني هلا من املتهمني أن ال يروي منها إال ما  ،صحيح الروايات وسقيمها

وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم  ،والستارة يف ناقليه ،عرف صحة خمارجه

                                                 

 ( كًم فعل حممد عوامة وفقه اهلل. 1)

 (.192/ 2( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي )2)
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هذا هو الالزم دون ما خالفه: والدليل عىل أن الذي قلنا من  ،واملعاندين من أهل البدع

ا ﴿قول اهلل جل ذكره:  َا اليِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفتََبيينُوا َأْن ُتِصيبُوا َقْوم  َيا َأُّيه

يْن ﴿وقال جل ثناؤه:  ،[6]احلجرات:  ﴾بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعََل َما َفَعْلُتم َناِدِميَ  ِِم

َهَداءِ  َتْرَضْوَن ِمنَ   ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل ِمنُْكم﴿: وقال  ،[282]البقرة:  ﴾الشه

وأن شهادة  ،فدل بًم ذكرنا من هذه اآلي أن خرب الفاسق ساقط غري مقبول ،[2]الطالق: 

فقد  ،واخلرب وإن فارق معناه معنى الشهادة يف بعض الوجوه ،غري العدل مردودة

كًم أن  ،ن خرب الفاسق غري مقبول عند أهل العلمجيتمعان يف أعظم معانيهًم؛ إذ كا

كنحو  ،ودلت السنة عىل نفي رواية املنكر من األخبار ،شهادته مردودة عند مجيعهم

 :♀ وهو األثر املشهور عن رسول اهلل ،داللة القرآن عىل نفي خرب الفاسق

ُه َكِذٌب » َث َعنِّي بَِحِديٍث َيَرى َأني «َكاِذبِيَ َفُهَو َأَحُد ال ،َمْن َحدي
(1)

. 

)وظاهر ما ذكره مسلم يف مقدمة كتابه يقتيض أنه ال ُترَوى أحاديث  قال ابن رجب:

الرتغيب والرتهيب إال عمن ُترَوى عنه األحكام(
(2)

. 

بأن  ،)والذي يظهر من كالم مسلم ربًم دل عليه احلديث املتقدم وقال الحافظ:

ا أنه ال يُ  عتد به(احتًمل الصدق إذا كان احتًمالا ضعيفا
(3)

. 

 

 
                                                 

 (.8/ 1( صحيح مسلم )1)

 (.372/ 1( رشح علل الرتمذي )2)

 (.840/ 2عىل كتاب ابن الصالح، البن حجر ) ( النكت3)
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 :ابن حبان
)فهو جمهول ال جيوز االحتجاج به؛ ألن رواية الضعيف ال ُُترج َمن  :♫قال 

وما مل يرِو  ،كأن ما روى الضعيف ،ليس بعدل عن حد املجهولني إىل مجلة أهل العدالة

يف احلكم سيان(
(1)

. 

 :أبو شامة

يتساهلون يف  )ولكنه جرى يف ذلك عىل عادة مجاعة من أهل األحاديث :♫قال 

وعند علًمء األصول  ،وهذا عند املحققني من أهل احلديث ،أحاديث فضائل األعًمل

 :♀ وإال دخل حتت الوعيد يف قوله ،بل ينبغي أن ُيبني أمره إن ُعلم ،فالفقه خطأ

َث َعنِّي بَِحِديٍث َيَرى َأنيُه َكِذٌب  َفُهَو َأَحُد الَكاذِبَِي( ،َمْن َحدي
(2)

.  

 :(3)ابن تيمية

)وال جيوز أن ُيعتمد يف الرشيعة عىل األحاديث الضعيفة التي ليست  :♫قال 

صحيحة وال حسنة(
(4)

. 

 

                                                 

 (.328/ 1( املجروحني، البن حبان )1)

 (.75( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث )ص: 2)

( وسوف يأيت التنصيص عىل أن شيخ اإلسالم يعمل ببعض األخبار الضعيفة برشوط وضوابط. )ينظر: فهم ابن 3)

 (.♫تيمية لنصوص أمحد 

 (.175/ 1التوسل والوسيلة ) ( قاعدة جليلة يف4)
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 :جالل الدين الدواني
ثم  ،)اتفقوا عىل أن احلديث الضعيف ال تثبت به األحكام الرشعية :♫قال 

 وذلك ،بل ُيستحب العمل باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعًمل... ،ذكروا أنه جيوز

ينايف ما تقرر من عدم ثبوت األحكام باألحاديث الضعيفة(
(1)

. 

 :بعض املتأخرين واملعاصرين

ا -وممن ُنقل عنه هذا املذهب  من املتأخرين واملعارصين: -أيضا

ونصوصهم  ،ôواأللباني  ،وأحمد شاكر ،وِصديق حسن خان ،الشوكاني

  وعليه مجهور املعارصين. ،مشهورة معروفة يف الرتاجع

 

 

                                                 

 ( ]نقالا من احلديث الضعيف للشيخ اإلمام: عبد الكريم اخلضري حفظه اهلل[.2( أنموذج العلوم )ص1)
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 منهم: ،ُنقل عن مجاعة من العلًمء العمل بالضعيف يف الفضائل ونحوها

 :أبو حنيفة

وعند اجلمهور( ،)وامُلرَسل حجة عندنا قال نور الدين السندي:
(1)

. 

عىل هذا األصل من حيث )وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه  وقال ابن القيم:

فقدم أبو حنيفة  ،فإنه ما منهم أحد إال وقد قدم احلديث الضعيف عىل القياس ،اجلملة

وقدم  ،وأمجع أهل احلديث عىل ضعفه ،حديث القهقهة يف الصالة عىل حمض القياس

وقدم حديث:  ،وأكثر أهل احلديث ُيضعفه ،حديث الوضوء بنبيذ التمر عىل القياس

امٍ َأْكَثُر اَل » ُة َأيي فإن الذي تراه يف  ،وهو ضعيف باتفاقهم عىل حمض القياس ،«ْيِض َعْْشَ

وقدم حديث:  ،والصفة لدم اليوم العارش ،واحلقيقة ،اليوم الثالث عرش مساٍو يف احلد

ِة َدَراِهمَ »  ،عىل حمض القياس -بل بطالنه ،وأمجعوا عىل ضعفه -« ََل َمْهَر َأَقلي ِمْن َعْْشَ

                                                 

 (.104/ 1( حاشية السندي عىل سنن النسائي )1)
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أو  ،قليالا كان ،فًم تراضيا عليه جاز ،صداق معاوضة يف مقابلة بذل الُبضعفإن بذل ال

ا( كثريا
(1)

. 

 :مالك
والذي عليه مجاعة أصحابنا  ،♫ وأصل مذهب مالك»قال ابن عبد الرب: 

«كًم جيب باملُسنَد سواء ،ويلزم به العمل ،املالكيني: أن ُمْرَسل الثقة جتب به احلجة
(2)

. 

وقول  ،والبالغات ،واملُنقطِع ،ا مالك: فإنه ُيقدم احلديث املُرَسلوأم» وقال ابن القيم:

«الصحايب عىل القياس
(3)

. 

 :الشافعي

وهو هني كراهية ُيوجب  ،وورد النهي عن صيد وجِّ الطائف ونباهتاقال الغزايل: 

 تأديباا ال ضًمناا.

 ،لبلدةوليس املراد منه نفس ا ،وجُّ الطائف: واٍد بصحراء الطائفقال الرافعي: 

ُد يف أنه حتريم ،أكره صيده :◙ قال الشافعي أو  ،وعن الشيخ أيب عيل حكاية ُتردا

لكن الصحيح عند عامة األصحاب  ،ولفظ الكتاب كالرصيح يف الثاين ،جمرد كراهية

ٌم هللِ»قال:  ♀ األَُوِل ما ُرِوَي أنه «َصْيُد َوجِّ الطيائِِف ُُمَري
(4)

. 

م ا :♫ قال ابن القيم عىل  -مع ضعفه -لشافعي خرب حتريم صيد َوج  )وقدا

مع ضعفه وخمالفته لقياس  ،وقدم خرب جواز الصالة بمكة يف وقت النهي ،القياس

أْ »وقدم يف أحد قوليه حديث:  ،غريها من البالد َوْليَْبِن َعََل  ،َمْن َقاَء َأْو َرَعَف َفْلَيَتَوضي

                                                 

 (.26/ 1( إعالم املوقعني )1)

 (.2/ 1( التمهيد )2)

 (.26/ 1( إعالم املوقعني )3)

 .(523/ 3يز، املعروف بالرشح الكبري )( العزيز رشح الوج4)
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مع ضعف اخلرب وإرساله( ،عىل القياس «َصََلتِهِ 
(1)

. 

 :أبو داود السجستاني

مثل: سفيان  ،)وأما املراسيل: فقد كان ُيتج هبا العلًمء فيًم مىض :♫قال 

وتابعه عىل ذلك  ،حتى جاء الشافعي فتكلم فيها ،واألوزاعي ،ومالك بن أنس ،الثوري

ومل ُيوجد  ،فإذا مل يكن مسند غري املراسيل ،-رضوان اهلل عليهم -أمحد بن حنبل وغريه

وليس هو مثل املتصل يف القوة( ،فامُلرَسل ُُيَتج به املسند؛
(2)

. 

 وجاء يف املسودة:
 ،)وعىل هذه الطريقة التي ذكرها أمحد بنى عليه أبو داود كتاب السنن ملن تأمله

ومثل الذي فيه  ،فقد بنيا أن مثل عبد العزيز بن أيب راود ،ولعله أخذ ذلك عن أمحد

الفه ما هو أثبت منه(رجل مل ُيسما ُيعمل به إذا مل خُي 
(3)

. 

 :الصنعاني
)ولذا كان احلديث الضعيف معموالا به يف الفضائل؛ لئال ُُيَرم العبد  :♫قال 

أجرها(
(4)

. 

 :املذاهب الفقهية األربعة باالتفاق
والرتغيب  ،ُمعتَمد املذاهب الفقهية األربعة العمُل باحلديث الضعيف يف الفضائل

 والرتهيب برشوطه املعروفة.

                                                 

 .(26/ 1( إعالم املوقعني )1)

 (.24( رسالة أيب داود إىل أهل مكة )ص: 2)

 (.275( املسودة يف أصول الفقه )ص: 3)

 (.162/ 10( التنوير رشح اجلامع الصغري )4)
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 ن أقوال السادة احلنفية:فم
 ،وهي تثبت باحلديث الضعيف ،)ذلك من فضائل األعًمل :♫ قال ابن نجيم

فبالصحيح أوىل(
(1)

. 

)قال ابن أمري حاج: ُسئل شيخنا حافظ عرصه شهاب  :♫ وقال الطحطاوي

الدين ابن حجر العسقالين عن األحايث التي ُذكرت يف مقدمة أيب الليث يف أدعية 

والعمل  ،والعلًمء يتساهلون يف ذكر احلديث الضعيف ،ب بأهنا ضعيفةفأجا ،األعضاء

وال من  ،ال من قوله ♀ ومل يثبت منها يشء عن رسول اهلل ،به يف الفضائل

فعله( اهـ
(2)

. 

والعارف  ،)ملا قدمناه يف اخلطبة عن احلافظ ابن عبد الرب :♫ وقال ابن عابدين

عىل أنه يف  ،ال: إذا صح احلديث فهو مذهبيأنه ق ،عن كل من األئمة األربعة ،الشعراين

كًم مر أول كتاب الطهارة( ،فضائل األعًمل جيوز العمل باحلديث الضعيف
(3)

. 

 ومن أقوال السادة املالكية:
 ،أي: التكليفية ،)قوله: ]ال ُينظر للصحة إال يف باب األحكام[ :♫ قال الصاوي

بل يتأنس هلا  ،فال تتوقف عىل ذلك ،واآلداب احلكمية ،وأما فضائل األعًمل ،والوضعية

وباآلثار املروية عن السلف( ،باحلديث الضعيف
(4)

. 

                                                 

 (.351/ 2البحر الرائق رشح كنز الدقائق )( 1)

 (.76الح )ص: حاشية الطحطاوي عىل مراقي الف( 2)

 (.385/ 1الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )( 3)

 (.771/ 4حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )( 4)
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)لكن قد تقرر أن احلديث الضعيف ُيعَمل به يف فضائل  :♫ وقال النفراوي

حيث مل يشتد ضعفه( ،األعًمل
(1)

. 

 ومن أقوال السادة الشافعية:
فضائل األعًمل  )فإن قوهلم: احلديث الضعيف ُيعَمل به يف :♫ قال العطار

معناه: أنه إذا ورد حديث ضعيف يف فضيلة عمل جيوز للشخص أن يعمل ذلك 

وما نحن  ،ومل يعارضه خرب صحيح ،ومع ذلك هو مرشوط بأن ال يشتد ضعفه ،العمل

وال ُُيَتج باحلديث الضعيف فيه( ،فيه ليس من هذا؛ فإن املقام إثبات حكم
(2)

. 

)واحلديث الضعيف ُيعَمل به يف  :♫ فعيأبو البقاء الشا ،وقال الدَِّمريي

فضائل األعًمل(
(3)

. 

)فائدة: رشط العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعًمل  :♫ وقال الهيتمي

وأن ال يعتقد ُسنِّياته بذلك  ،وأن يدخل حتت أصل عام ،أن ال يكون شديد الضعف

فى. اهـ عبارة نظر ال خي -أي األخري -ويف هذا الرشط ،احلديث. اهـ )زاد النهاية(

نِّياة ،)سم( بل ال وجه له؛ ألنه ال معنى  ،وفيه نظر ،ورشط بعضهم أن ال يعتقد السُّ

وكل مطلوب  ،إال كونه مطلوباا طلباا غري جازم ،للعمل بالضعيف يف مثل ما نحن فيه

وإذا كان ُسنة ُتعني اعتقاد ُسنِّياتِه( اهـ ،طلباا غري جازم ُسنة
(4)

. 

                                                 

 (.401/ 1الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين )( 1)

 (.232/ 1حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع )( 2)

 (.357/ 1اج يف رشح املنهاج )النجم الوه( 3)

 (.240/ 1حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي )( 4)
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إال أن  ،)احلديث الضعيف ُيعَمل به يف الفضائل :♫ عباديوقال ابن قاسم ال

فليتأمل( ،ُيقال: ما مل يعارضه صحيح كًم هنا
(1)

. 

)احلديث الضعيف ُيعَمل به يف فضائل األعًمل كًم مرت  :♫ وقال الرشبيني

اإلشارة إليه(
(2)

. 

)قوله: )للعمل باحلديث الضعيف( لكن برشوط ثالثة: أن  :♫ وقال القليوبي

وأن ال يعتقد الفاعل ُسنِّياة ذلك الفعل  ،وأن يدخل حتت أصل عام ،شتد ضعفهال ي

بذلك احلديث(
(3)

.  

 ومن أقوال السادة احلنابلة:
: قطع غري واحد ممان صنف يف علوم «اآلداب الكربى»)يف  :♫ قال ابن مفلح

 ،حترياًماحلديث حكاية عن العلًمء أنه ُيعَمل باحلديث الضعيف فيًم ليس حتليالا وال 

كالفضائل(
(4)

. 

)فال بأس؛ جلواز  ،)قال املوفق: )وإن فعلها( إنسان :♫ وقال الرحيباني

 العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعًمل(.

العمل باخلرب الضعيف بمعنى: أن النفس ترجو ذلك قال الشيخ تقي الدين: 

 أو ُتاف ذلك العقاب. ،الثواب

                                                 

 (.42/ 4حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي )( 1)

 (.592/ 1مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )( 2)

 (.64/ 1حاشيتا قليويب وعمرية )( 3)

 (.1944/ 4النقل من: التحبري رشح التحرير )( 4)
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ونحو ذلك مما ال جيوز بمجرده إثبات حكم  ،اتواملنام ،والرتهيب ،الرتغيبومثله: 

لكن جيوز ذكره يف الرتغيب والرتهيب فيًم ُعلم حسنه  ،ال استحباب وال غريه ،رشعي

واعتقاد موجبه من قدر ثواب وعقاب يتوقف عىل  ،فإنه ينفع وال يرض ،وقبحه بأدلة الرشع

الدليل الرشعي(
(1)

. 

 ومنهم من نقل االتفاق على هذا:

)وقد قدمنا اتفاق العلًمء عىل العمل باحلديث الضعيف يف  :♫ يقال النوو 

فضائل األعًمل دون احلالل واحلرام(
(2)

. 

)وقد اتفق العلًمء عىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف  :♫ -أيًضا- وقال

فضائل األعًمل(
(3)

. 

)وقد اتفق العلًمء عىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف  :♫ وقال ابن امللقن

ل األعًمل(فضائ
(4)

. 

)وقد اتفق العلًمء عىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف  :♫ وقال الطيبي

فضائل األعًمل(
(5)

. 

                                                 

 (.580/ 1مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى )( 1)

 (.248/ 3املجموع رشح املهذب )( 2)

 (.20رشح األربعني النووية )ص: ( 3)

 (.65املعني عىل تفهم األربعني )ص: ( 4)

 (.707/ 2رشح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )( 5)
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 ،)واتفق العلًمء عىل أن احلديث الضعيف :♫ وقال السفريي الشافعي

وُيعَمل بمقتضاه( ،واملوقوف ُيتساَمح به يف فضائل األعًمل ،وامُلرَسل
(1)

. 

يني ا فقد اتفق العلًمء عىل جواز العمل  :♫ وقال الحطاب الرُّع  )وإن كان ضعيفا

ا للثواب الوارد يف قوله ،باحلديث الضعيف يف فضائل األعًمل َمْن » :♀ واغتناما

ْ َتَزِل املَََلئَِكُة َتْستَْغِفُر لَُه َما َداَم اْسِمي ِِف َذلَِك الكِتَاِب  ذكره يف  ،«َصَلي َعَلي ِِف كِتَاٍب ََل

الشفاء(
(2)

. 

)لكن اتفق العلًمء عىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف  :♫ قال الخريشو 

فضائل األعًمل(
(3)

. 

 

 

                                                 

 (.313/ 2رشح البخاري للسفريي )( 1)

 (.17/ 1مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )( 2)

 (.25/ 1رشح خمترص خليل، للخريش )( 3)
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◙

 

بعد هذا الذي ذكرناه عن أئمة احلديث والفقه ُنفرد الكالم عن أصل من أصول 

 وهو العمل بالضعيف. ، ◙ حنبللسنة أيب عبد اهلل أمحد بن إمام أهل ا

 : نذكر َمن نقل عن إمامنا أنه يعمل بالضعيف بشرطه.فأواًل
 ،فقد نقل عنه مجاعة من أصحابه ما ُيفيد عمل اإلمام باحلديث الضعيف برشطه

  فمنهم:

 واألثرم. -2  عبد اهلل بن اإلمام. -1

 وابن مَشْيش. -4   ومهنا. -3

 واخلَلل. -5

 بن اإلمام رمحهما اهلل.رواية عبد اهلل ا -1
 قلت أليب: ما تقول يف حديث ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش؟) :♫قال عبد الله بن أحمد

 قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أيب راود؟

 قلت: نعم.

 عن رجل مل يسموه. ،وقد رواه احلفاظ عن ِرْبِعيِّ  ،األحاديث بخالفه ،قال: ال
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 قلت: فقد ذكرته يف املسند.

ولو أردت أن أفصل  ،وتركت الناس حتت سرت اهلل ،يف املسند املشهورقال: قصدت 

ولكنك يا بني تعرف  ،ما صح عندى؛ مل َأْرِو من هذا املسند إال اليشء بعد اليشء

لست ُأخالف ما َضُعَف من الديث إذا َل يكن ِف الباب يشء  ،طريقتي يف احلديث

(يدفعه
(1)

. 

الديُث الضعيف أَحبه إىل يقول: ) سمعت أيب :♫ وقال عبد اللَّه بن أحمد

(من الرأي
(2)

. 

)سألت أيب عن الرجل يكون ببلد ال جيد فيه إال صاحب  :♫ وقال عبد اللَّه

النازلة؟ فقال أيب:  فتنزل هبم ،وأصحاَب رأي ،حديث ال يعرف صحيَحه من سقيمه

ضعيف الديث أقوى من  ،وال يسأل أصحاَب الرأي ،يسأل أصحاَب احلديث

(الرأي
(3)

.  

 .♫رواية األثرم  -2

 يقول: إذا كان يف املسألة عن النبي ♫ )سمعت أبا عبد اهلل :♫ قال األثرم

وإذا  ،وال من بعدهم خالَفه ،حديث؛ مل نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ♀

قول خمتلف؛ نختار من أقاويلهم ومل  ♀ كان يف املسألة عن أصحاب رسول اهلل

وال عن  ،♀ وإذا مل يكن فيها عن النبي ،َمن بعدهم نخرج عن أقاويلهم إىل قول

                                                 

 (.275( املسودة يف أصول الفقه )ص: 1)

 (.145/ 2( إعالم املوقعني )2)

 (.145/ 2( إعالم املوقعني )3)
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ِف  ♀ وربام كان الديث عن النبي ،الصحابة قول؛ نختار من أقوال التابعني

وربام أخذنا بالديث املُرَسل إذا َل جيىء  ،فنأخذ به إذا َل جيىء خَلفه أثبت منه ،إسناده يشء

(خَلفه أثبت منه
(1)

. 

 :♫رواية مهنا  -1

 ،واحلجام ،)الناس كلهم َأكفاء إال احلائك :♫ قال أمحد :♫ قال مهنَّا

اح ا»]فقيل له[: تأخذ بحديث:  ،والكسا ا ،ُكله النياِس َأْكَفاُء إَِلي َحائِك  ام  وأنت  ،«َأْو َحجي

فتَه؟ فقال:  (ولكن العمل عليه ،إنام ضعفت إسناَدهضعا
(2)

. 

ْهري ،)سألت أمحد عن حديث َمعَمر :♫وقال  عن ابن  ،عن سامل ،عن الزُّ

 ،ليس بصحيحقال:  ،وعنده عرش نسوة ،أنا غيالن أسلم :♀ عن النبي ،عمر

( ،كان عبد الرزاق يقول: عن معمر ،والعمل عليه عن الزهري ُمرَسالا
(3)

. 

♫رواية ابن مَشْيش  -2
(4): 

يْش )وقد سأله عمن حتل له الصدقة: إىل أي يشء  :♫ وجاء يف رواية ابن مش 

فقلت له: وحكيم بن جبري ثبٌت  ،حديث حكم ابن جبري؟ فقال: إىل تذهب يف هذا

                                                 

 (.276( املسودة يف أصول الفقه )ص: 1)

 (.273املسودة يف أصول الفقه )ص:  (938/ 3(، العدة يف أصول الفقه )20/ 5ول الفقه )( الواضح يف أص2)

 (.21/ 5( الواضح يف أصول الفقه )3)

( وهو: حممد بن موسى بن مشيش البغدادي، ذكره أبو بكر اخلالل فقال: كان يستميل أليب عبد اهلل، كان 4)

ا، وكان جازه، وكان يقدمه ويعرف حقه.  من كبار أصحابه، روى عن أيب عبد اهلل مسائل مشبعة جيادا

 (.323/ 1ينظر: طبقات احلنابلة )
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(ليس هو َثبت ا عندي ِف الديثعندك يف احلديث؟ فقال: 
(1)

. 

♫نقل اخلالل  -3
(2). 

أن الديث الضعيف إذا َل : -يعني: اإلمام أمحد -)مذهبه :♫ وقال الخالل

إن كانت  ،يف األحاديث وقال يف كفارة وطء احلائض: مذهبه ،يكن له ُمعاِرض قال به

وقال أمحد يف رواية عبد اهلل: طريقي لست  ،ومل يكن هلا ُمعاِرض قال هبا ،مضطربة

أخالف ما َضُعَف من احلديث إذا مل يكن يف الباب ما يدفعه(
(3)

. 

 -فالناظر فيًم مرا من املسائل املأثورة عن اإلمام يظهر له بوضوح عمل اإلمام

 فرشطه يف هذا:  ،جيد يف الباب غريهبالضعيف إذا مل  -تعاىل ♫

 خلو الباب من األحاديث الثابتة. -1

ا.  -2  وأن يكون ضعفه خفيفا

  :♫ وشواهد هذا مما مىض قوله

)لست أخالف ما َضُعَف من احلديث إذا مل يكن يف الباب يشء يدفعه( -
(4)

.  

يف إسناده يشء فنأخذ به إذا مل جيىء  ♀ )وربًم كان احلديث عن النبي -

أثبت منه( خالفه
(5)

.  

                                                 

 (.21/ 5( الواضح يف أصول الفقه )1)

( َنقل اخلالل وإقراره للروايات من املرجحات التي تنفي شذوذ النقل عن اإلمام، فًم نقله وأقره مشهور معروف 2)

 .♫ منقول عن اإلمام

 .(573/ 2الكوكب املنري )( 3)

 (.275( املسودة يف أصول الفقه )ص: 4)

 (.276( املسودة يف أصول الفقه )ص: 5)
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)طريقي لست أخالف ما َضُعَف من احلديث إذا مل يكن يف الباب ما يدفعه( -
(1)

. 

 ولنرضب مثااًل ليستبني املقام مل ن رشد ذهنه لكثرة النقول السالفة:

ا يف صفة اجللوس للتخيل ♫ ففي مذهبه  كًم قال احلجاوي ،يذكر األصحاب كالما

اعتًمده عىل رجله اليرسى(فقال: )و ،يف صفة اجللوس للحاجة ♫
(2)

. 

 ،عن رجل من بني مدلج ،ويستدلون عىل هذا بًم ُرِوي عن حممد بن عبد الرمحن

إذا  :♀ فقال: علمنا رسول اهلل ،قال: قدم علينا رساقة بن جعشم ،عن أبيه

«وينصب اليمنى ،دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى
(3)

.  

 ،وابن دقيق ،منهم: النووي ،فقد ضعفه مجاعة ،واحلديث ضعيف ال يثبت

 .ôواأللباين  ،والذهبي

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ُعوِرض؟ اإلجابة: ال. -1

 هل ثبت يف صفة اجللوس يشء صحيح؟ اإلجابة: ال. -2

 كيف نجلس لقضاء احلاجة؟ اإلجابة: أنت خُمريا يف صفة اجللوس.  -3 

أو  ،ونصب الُيمنى ،أو ضم الُيرسى ،ًمأو ضمه ،فطاملا أين خُمريا بني نصب القدمني

ا؟  العكس؛ فلًم ال أعمل بًم جاء يف األثر؟ أال ُُيتمل أن يكون هذا احلديث صحيحا

فًم معنى أن نقول:  ،وبيان هذا ُيفهم بمعرفة حقيقة الراوي الضعيف ،اإلجابة بال

 هذا راٍو ضعيف؟

                                                 

 (.573/ 2الكوكب املنري )( 1)

 (.49( زاد املستقنع )ص 2)

 (.156/ 1( السنن الكربى، للبيهقي )3)
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أن جانب خطئه أكثر من جانب إصابتهمعناه: 
(1)

الب ما يرويه فرتجح أن غ ،

 أخطاء.

ا أن كل ما يرويه ضعيف عىل احلقيقة؟  لكن هل معنى أن يكون الراوي ضعيفا

ا. ،الاإلجابة:   قطعا

وغريه من العلًمء جوزوا أن  ،)لكن أمحد بن حنبل ولهذا يقول شيخ اإلسالم:

إذا  وذلك أن العمل ،ما َل ُيعلم أنه ثابت إذا َل ُيعلم أنه كذبُيرَوى يف فضائل األعًمل 

وُرِوي يف فضله حديث ال ُيعلم أنه كذب؛ جاز أن  ،ُعلم أنه مرشوع بدليل رشعي

ا( يكون الثواب حقًّ
(2)

. 

ا ا ُيؤكد ما فهمناه سابقا  واهلل أعلم. ،وهذا التجويز لكون املروي قد يكون حقًّ

من  ،يف الضعفاء أنه يقسمهم إىل أقسام ♫ ومن بديع صنيع البخاري

 هذه األقسام:

 وإال فال. ،فهذا يروي عنه ،فيه يز ما أصابضعيف م -

موىل بني هاشم ضعيف ال أروي  ،)وأبو معرش املديني نجيح :♫ قال البخاري

وال أكتب  ،وكل رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه ،عنه شيئاا

حديثه(
(3)

.  

 وعىل هذا:

 إن وجدت باباا يف العلم:

                                                 

، ( هذا إذا كان الضعف منصبًّا عىل حفظه، فأما من كان ضعفه جلرح يف ديانته فليس هذا حمل البحث أص1) الا

 فالكالم عىل الضعف اخلفيف.

 (. 176/ 1( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )2)

 (.394( العلل الكبري، للرتمذي)ص: 3)
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 مل يصح فيه يشء من اخلرب واألثر. -1

 ُرِوي فيه حديث ضعفه خفيف.و -2

فقد  ،♫ عىل مذهب أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل -إن شئت -فاعمل به

 .♫ -أمجعت األمة عىل جواز تقليده

 ،والفقهاء ،ونقاد اآلثار ،وما قاله أمحد وافقه فيه كبار العًمء من أهل احلديث

 فمنهم:

 :♫ أبو حامت

فقال: مل  -عن خملد بن خفاف الغفاري أي: -)ُسئل أيب عنهقال ابن أبي حاتم: 

يعني: احلديث الذي يروي  -وليس هذا إسناد تقوم به احلجة ،يرِو عنه غري أيب ذئب

اَمنِ  :♀ عن النبي ،عن عائشة ،عن عروة ،خملد بن خفاف  -َأني اخَلَراَج بِالضي

(غري أنى أقول به؛ ألنه أصلح من آراء الرجال
(1)

. 

 :♫ البخاري

 ،)وُيرَوى عن ابن عباس باب ما ُيذكر يف الفخذ:يح: يف الصح ♫قال 

وقال أنس بن  ،«الَفِخُذ َعْوَرةٌ » :♀ عن النبي ،وحممد بن جحش ،وجرهد

 ،وحديث أنس أسند»قال أبو عبد اهلل:  ،«عن فخذه ♀ حرس النبي»مالك: 

«وحديث جرهد أحوط حتى خيرج من اختَلفهم
(2)

. 

                                                 

 (.347/ 8( اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم )1)

 (.83/ 1( صحيح البخاري )2)
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قال يل إسًمعيل:  ،األسلمي املديني جرهد بن خويلد يف التاريخ: ♫وقد قال 

عن جده  ،عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد األسلمي ،عن أبيه ،حدثني ابن أيب الزناد

قال أبو الزناد: حدثني نفر سوى  ،«الَفِخُذ َعْوَرةٌ »قال له:  ♀ جرهد: أن النبي

 ،جرهدعن  ،عن آل جرهد ،عن أيب الزناد ،وقال يل صدقة: عن ابن عيينة ،زرعة مثله

 عن النبي ،عن جرهد ،عن زرعة بن مسلم بن جرهد ،وعن سامل أيب النرض

وهذا َل يصح ،مثله ♀
(1)

. 

وهو  ،-أي للدين -أي: وما معه أحوط ،)وحديث جرهد :♫ قال الحافظ

وهو أظهر لقوله: حتى خيرج من  ،أو الورع ،ُُيتمل أن ُيريد باالحتياط الوجوب

 ،ويف غريها بضم الياء ،وضم الراء ،بفتح النون ،طةوخيرج يف روايتنا مضبو ،اختالفهم

وفتح الراء(
(2)

. 

وال ُيفهم من  ،للورععمل به ولكنه  نعم اإلجابة  فهل عمل البخاري بالضعيف؟

ُح متى نعمل ،ونعمل بالضعيف يف سائر األبواب ،هذا أننا نرتك ما صح ومتى  ،ورَشْ

ا ،نرتك تعجز عنه األقالم ومارس  ،ملن استقرأ صنيعهم يظهر ،فاألمر دقيق جدًّ

 .طريقتهم

ا -)وُيعَمل بالضعيف :♫ اإلمام السيوطي قال يف األحكام إذا كان فيه  -أيضا

احتياط(
(3)

.  

                                                 

 (.248/ 2( التاريخ الكبري )1)

 (.479/ 1( فتح الباري البن حجر )2)

 (.1/299لراوي )تدريب ا( 3)
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 :♫ ابن خزمية

وال إخال إال أنه ليس  ،ثبت اخلرب)باب ذكر الدعاء عىل املوقف عشية عرفة إن قال: 

من جهة النقل؛ إذ هذا  -إن َل يكن ثابت او -فخرجنا هذا اخلرب ،وإنًم هو دعاء ،يف اخلرب حكم

 الدعاء مباح أن ُيدَعى به عَل املوقف وغريه.

قال: كان أكثر  ،عن عيل ،عن خليفة بن حصني ،عن األغر ،روى قيس بن الربيع

ُهمي َلَك اَلْمُد َكاليِذي َنُقوُل »بعشية عرفة:  ♀ دعاء رسول اهلل يا  ،اللي ا ِِم َوَخرْي 

ُهمي  ،َوَلَك َريبِّ َتَرائِي ،َوإَِليَْك َمآيِب  ،َوَِمَاِت  ،َوَُمَْيايَ  ،َوُنُسكِي ،ُهمي َلَك َصََلِت اللي  ،َنُقوُل  اللي

ْدرِ  ،إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ  ُهمي إِِّنِّ َأْسَأُلَك ِمْن  ،َوَشَتاِت األَْمرِ  ،َوَوْسَوَسِة الصي اللي

يُح َخرْيِ َما ََتِيُء بِِه  يُح  ،الرِّ  .«َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َما ََتِيُء بِِه الرِّ

عن قيس بن الربيع( ،ثنا عبيد اهلل بن موسى ،ثناه يوسف بن موسى
(1)

. 

 :♫ ابن العربي

إن  ،روى أبو عيسى حديثاا جمهوالا  ،)العارشة( إذا زاد عىل الثالثة: ♫قال  

وصلة  ،العمل به؛ ألنه دعاء بخري فإنه ُيستَحب -وإن كان جمهوَل   -وهو ،شئت فال

(وتودد له ،للجليس
(2)

. 

ا يف  وهذا مثال جيد ملعرفة طرق اجلمع بني كالم العامل الواحد الذي محل تناقضا

ا -تعاىل ♫ -فقد ذكر أن مذهب ابن العريب ،الظاهر  ،عدم العمل بالضعيف مطلقا

 وجاءت النصوص عنه هبذا.

                                                 

 (.1338/ 2( صحيح ابن خزيمة )1)

 (.205/ 10( عارضة األحوذي )2)
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شيخ  ،وأبو سعيد الربداين ،عقيل بن عيل ،)قال يل أبو الوفاء: ♫فقد قال 

خري من قوي النظر، وهذه  مذهب أمحد: كان أمحد بن حنبل يروي أن ضعيف األثر

( ،كالعدم -ضعيف األثر -وهلة ال تليق بمنصبه الرفيع؛ ألنه ال ُيوجب حكًما
(1)

.  

وال تشتغلوا من احلديث بيشء إال بالصحيح  ،)فاتقوا اهلل يف أنفسكم: ♫وقال 

منه(
(2)

.  

وأنه ال يتشاغل بالضعيف  ،♫ فهذا ظاهر يف رده لألصل الذي ُنقل عن أمحد

ا وأن األصل عنده عدم  ،لكن صنيعه السابق ُيبنيِّ أن األمر ليس عىل إطالقه ،مطلقا

 ،لكن ربًم عمل به يف مواضع إذا اندرج حتت أصل عام ،التشاغل باحلديث الضعيف

 ،وال شك أن التودد ،وتودد له( ،ليسوصلة للج ،: )ألنه دعاء بخري♫كًم قال 

 ،فُيعَمل هبا من هذا اجلانب ،وصلة اجلليس الشواهد عليها من الرشيعة ال حُتَص 

 واهلل أعلم. ،فنكون مجعنا بني كالمه هنا وهناك

 :♫ ابن حزم

 ،قيل: إنه أخطأ فيه ،)وبأثر آخر يف الوتر من حديث حفص بن غياث: ♫قال 

ومل تبطل  ،ومن قنت قبل الركوع فلم يأِت باملختار ،كًم ذكرناوإنًم الثابت بعد الركوع 

قال: ثنا  ،وأما القنوت يف الوتر: فإن عبد اهلل بن ربيع حدثنا ،صالته؛ ألنه ذكر هلل تعاىل

وأمحد بن جواس  ،ثنا قتيبة بن سعيد ،ثنا أبو داود ،ثنا حممد بن بكر ،عمر بن عبد امللك

عن أيب  ،عن بريد بن أيب مريم ،عن أيب إسحاق السبيعي ،احلنفي قالوا: ثنا أبو األحوص

 قال احلسن بن عيل: علمني رسول اهلل»قال:  -هو ربيعة بن شيبان السعدي -احلوراء

                                                 

 (]املوسوعة[.667/ 1( القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس )1)

 .(487/ 3( املسالك يف رشح موطأ مالك )2)
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ثم  ،قال ابن جواس يف روايته: يف قنوت الوتر ،كلًمت أقوهلن يف الوتر ♀

ُهمي اْهِدِِّن فِيَمْن َهَدْيَت »اتفقا:  َوَباِرْك  ،َوَتَولينِي فِيَمْن َتَوليْيَت  ،َعاَفْيَت  َوَعافِنِي فِيَمنْ  ،اللي

ُه ََل َيِذله َمْن  ،إِنيَك َتْقِِض َوََل ُيْقََض َعَلْيَك  ،َوقِنِي ََشي َما َقَضْيَت  ،ِِل فِياَم َأْعَطْيَت  َوإِني

نَا َوَتَعاَليَْت  ،َواَلْيَت   حن نحبه.فن ،قال: القنوت ذكر هلل تعاىل ودعاء« َتَباَرْكَت َربي

 فلم نجد فيه عن رسول الله ،وإن لم يكن مما يُحت ج بمثله ،وهذا األثر

ضعيف الحديث أحب إلينا  :♫ وقد قال أحمد بن حنبل ،غريه ♀

 ،القنوت بغري هذا ◙ وقد جاء عن عمر ،قال عيل: وبهذا نقول ،من الرأي

قلنا  ♀ فإن قيل: ال يقوله عمر إال وهو عنده عن النبي ،واملسند أحب إلينا

 ♠ أوىل من املنسوب إليه ♀ هلم: املقطوع يف الرواية عىل أنه عن النبي

(♠بالظن الذي هنى اهلل تعاىل عنه ورسوله 
(1)

. 

 ومن متشابه كالم ابن حزم الذي يجمع بينه بالطريقة السالفة:

نذكر صفة وجوه النقل الذي عند  -إن شاء اهلل تعاىل -)ونحن :♫ قوله

والعامل  ،حتى يقف عليه املؤمن والكافر ،دينهم ملا نقلوه عن أئمتهماملسلمني لكتاهبم و

 -فنقول ،؛ فيعرفون أين نقل سائر األديان من نقلهم-إن شاء اهلل تعاىل -واجلاهل عياناا

والثاين: وهو املشهور  ،...... فذكر القسم األول: وهو املتواتر-وباهلل تعاىل التوفيق

اوالثالث: وهو الغر ،الثابت.... يب الثابت أيضا
(2)

)وهذه األقسام  قال:ثم  ،..(.

والرابع:  ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال نتعداها إىل غريها ،الثالثة التي نأخذ ديننا منها

أو الواحد الثقة عن أمثاهلم إىل أن يبلغ َمن  ،أو الكافة ،يشء نقله أهل املرشق واملغرب

                                                 

 (.61/ 3( املحىل )1)

 (.67/ 2( الفصل يف امللل واألهواء والنحل )2)
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فسكت ذلك املبلوغ إليه عمن أخربه  ،إال واحد فأكثر ♀ ليس بينه وبني النبي

فهذا نوع يأخذ به كثري من  ،فلم ُيعرف من هو ،♀ بتلك الرشيعة عن النبي

إذ مل نعرف َمن حدث  ،♀ وال نضيفه إىل النبي ،ولسنا نأخذ به ألبتة ،املسلمني

ما مل  ،وُيعلم منه غري الذي ُرِوي عنه ،وقد يكون غري ثقة ،♀ به عن النبي

ي ُرِوي عنه(ُيعرف منه الذ
(1)

. 

 :♫ ابن عبد الرب

 :«هُلَْيب بن مالك اللِّهبي» :يف ترجمة ♫قال 

ا عجيباا يِف الكهانة وأعالم النبوة قال  ،رأيت أن أذكره ملا فيه من ذلك ،روى خربا

 هليب:

 فقلت: ،فذكرت عنده الكهانة ♀ حرضت عند رسول اهلل

ومنعهم من  ،ياطنيوزجر الش ،نحن أول من عرف حراسة السًمء ،بأيب وأمي

وذلك أناا اجتمعنا إىل كاهن لنا ُيقال له: َخطر بن  ،اسرتاق السمع عند قذف النجوم

ا قد أتت عليه مائتا سنة وثًمنون سنة ،مالك ا كبريا  ،وكان من أعلم ُكهاننا ،وكان شيخا

 ،هل عندكم من علم هذه النجوم التي ُيرَمى هبا؟ فإناا قد فزعنا هلا ،فقلنا: يا َخطر

 فقال: ،وخفنا سوء عاقبتها

َحر  .. ايُتويِن بَِسَحرْ .عودوا إىل السا

 .. أخِلرَْيٍ أم رضرْ .ُأخربكم اخلرب

 أو أِلمٍن أو َحَذرْ 

                                                 

 (69/ 2اء والنحل )( الفصل يف امللل واألهو1)
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َحر أتيناه ،فلًم كان يف غدٍ  ،قال: فانرصفنا يومنا  ،فإذا هو قائم عىل قدميه ،يِف وجه السا

فانقض نجم  ،فأمسكنا ،ى إلينا أن أمسكوافَأْومَ  ،فناديناه: يا َخطر ،شاخص يف السًمء بعينه

ا صوته: ،عظيم من السًمء  ورصخ الكاهن رافعا

 .. َخاَمَرُه ِعَقاُبهُ .َأَصاَبُه َأَصاَبهُ 

 .. َأْحَرَقُه ِشَهاُبهُ .َعاَجَلُه َعَذاُبهُ 

 َزاَيَلُه َجَواُبُه 

 .. َبْلَبَلُه َبْلَباُلهُ .َيا َوْيَلُه َما َحاُلهُ 

 .. َفُقطَِّعْت ِحَباُلهُ .هُ َعاَوَدُه َخَبالُ 

ْت َأْحَواُلهُ  َ  وهو يقول: ،ثم أمسك طويالا  ،َوُغريِّ

ُكم بِاحلَقِّ َوالَبَيانِ .َيا َمْعرَشَ َبنِي َقْحَطانَ   .. ُأْخرِبُ

داِن .َأْقَسْمُت بِالَكْعَبِة َواألَْرَكانِ  ِن السا  .. َوالَبَلِد امُلَؤما

ْمَع ُعَتاُة اجلَانِ   .. بَِثاِقٍب بَِكفِّ ِذي ُسْلَطانِ .َقْد ُمنَِع السا

انِ   .. ُيبَْعُث بِالتانِْزيِل َوالُقْرآنِ .ِمْن َأْجِل َمبُْعوٍث َعظِيِم الشا

 .. ُتْبَطُل بِِه ِعَباَدُة األَْوَثانِ .َوبِاهلَُدى َوَفاِصِل الُفْرَقانِ 

ا عظيًما  ،قال: فقلت: وُيك يا َخطر  ال:فًمذا ترى لقومك؟ فق ،إنك لتذكر أمرا

 .. إِْن َتتابُِعوا َخرْيَ َنبِيِّ اإِلْنسِ .َأَرى لَِقْوِمي َما َأَرى لِنَْفيِس 

ْمسِ  َة َداِر احلْمسِ .ُبْرَهاُنُه ِمْثُل ُشَعاِع الشا  .. ُيْبَعُث يِف َمكا

 بُِمْحَكِم التانِْزيِل َغرْيِ اللاْبسِ 

ما يف حلمه  ،ن قريشإنه مل ،وممن هو؟ فقال: واحلياة والعيش ،فقلنا له: يا َخطر
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 وآل َأْيش. ،من آل قحطان ،وأي جيش ،يكون يف جيش ،وال يف خلقه َطْيش ،َطْيش

َعاِئم ،فقلنا: َبنيِّ لنا ْكِن َواألََحاِئم ،من أي قريش هو؟ فقال: َوالَبْيِت ِذي الدا  ،َوالرُّ

ُه ملَِْن َنْجِل َهاِشم  َوَقْتِل ُكلِّ َظامِل. ،ِحمُيْبَعُث بِاملَاَل  ،ِمْن َمْعرَشٍ َأَكاِرم ،إِنا

يِن بِِه َرِئيُس اجلَان. ،ثم قال: َهَذا ُهَو الَبَيانُ   َأْخرَبَ

. ،َجاَء احلَقُّ َوَظَهرْ  ،ثم قال: اهلُل َأْكرَبُ   َواْنَقَطَع َعِن اجِلنِّ اخلرََبْ

 فقال: ال إله إال اهلل! فقال رسول اهلل ،فًم أفاق إال بعد ثالثة ،ثم سكت وأغمي عليه

ةا وحده ،لقد نطق عىل مثل نبوة ،سبحان اهلل :♀  ،وإنه لُيبعث يوم القيامة ُأما

فقال: أخربنا عبد اهلل بن أمحد  ،وذكر هذا اخلرب أبو جعفر العقييل يف كتاب الصحابة له

عن أيب  ،قال: حدثني ُعبيد اهلل بن العالء ،قال: أخربين عًمرة بن يزيد ،البلوي املدين

قال:  ،عن هُلَْيب بن مالك الليثي ،قال: حدثني أيب ،الشعشاع زنباع بن ،الشعشاع

 وساق احلديث إىل آخره. ،...فذكرت عنده الكهانة ،♀ حرضت رسول اهلل

ولو كان فيه حكم َل أذكره؛ ألن رواته  ،إسناد هذا الديث ضعيفقال أبو عمر: 

 ،عَلم النبوةولكنه ِف معنى حسن من أ ،وعامرة بن زيد متهم بوضع الديث ،جمهولون

واحلمد اهلل ،بل ُتصححه وتشهد له ،واألصول ِف مثله َل تدفعه
(1)

. 

 :♫ الذهيب

أن رجال هذا املصنف عىل طبقات ِعدة:  -أهلمك اهلل التقوى -)اعلم :♫قال 

فإن كان  ،وأما املجهولون من الرواة ،..........ثم قال: ،الطبقة األوىل..........

ي بحسن الظن إذا سلم من ،و أوساطهم احُتمل حديثهالرجال من كبار التابعني أ  وُتُلقِّ

فَل  ،وينبغي التثبت ِف األحاديث الضعيفة ،ومن ركاكة األلفاظ..... ،خمالفة األصول

                                                 

 (.1341/ 3( االستيعاب يف معرفة األصحاب )1)
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ا ا ،ُيبالغ الشخص ِف ردها مطلق  بخالف األحاديث  ،وَل ِف استعامهلا واألخذ هبا مطلق 

ويتعذر الد الفارق بي الديث  ،فال جيوز العمل هبا أصالا  ،الساقطة واملوضوعة

ث به واملوضوع( ،والساقط ،وبني احلديث الواهي ،الضعيف الذي ُيعمل وُُيدي
(1)

. 

 .♫وهذا كالم نفيس لإلمام 

يف العمل بالضعيف برشطه هو ما  ♫ فال شك بعد هذه النقول أن سبيل أمحد

هبهم فيمن قال بالعمل أِضْف إىل هذا َمن نقلنا مذا ،عليه كثري من أهل احلديث والفقه

مل ينفرد  ♫ وأن أمحد ،فيتبني لك أن األمر مشهور ،باحلديث الضعيف يف الفضائل

ويبقى لنا اآلن عرض أفهام العلًمء ملسائل اإلمام السابق ذكرها؛ لنكون قد أنصفنا  ،هبذا

 .♫ -يف عرض كالمه

 يف العمل بالضعيف. ◙ ثانًيا: أفهام العلماء لكالم اإلمام أمحد

 :◙ هام أئمة املذهب لنصوص أيب عبد اهللأف -1

 عند اإلمام أمحد «وُيعَمل بـ احلديث الضعيف يف الفضائل») :♫ قال الفتوحي

 واألكثر. ،واملوفق ،◙

 ،يف احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد ♀ إذا روينا عن النبيقال أحمد: 

ال يرفعه و ،حكًما  وما ال يضع ،يف فضائل األعًمل ♀ وإذا روينا عن النبي

فدل عىل  ،واستحب اإلمام أمحد االجتًمع ليلة العيد يف رواية ،تساهلنا يف األسانيد

ا.  العمل به لو كان شعارا

                                                 

( من خمطوط دار الكتب الظاهرية، 227( َذكر د/ نور الدين عرت حفظه اهلل تعاىل أنه وجد هذا يف ورقة )1)

 [.9فلرياجع، وينظر يف أصله. ]مقدمة عرت للمغني ص
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واستحبها  ،«الفضائل ال ُيشرَتط هلا صحة اخلرب»يف صالة التسبيح:  «املغني»ويف 

(«أصوله»قاله ابن مفلح يف  ،مجاعة ليلة العيد؛ فدل عىل التفرقة بني الشعار وغريه
(1)

. 

ال يف إثبات  ،)قال بعض أصحابنا: ُيعَمل به يف الرتغيب والرتهيب :♫وقال 

ُمستَحب وال غريه(
(2)

. 

وعليه؛ فمعتمد مذهب األصحاب عىل أن النصوص السابق ذكرها ُيفَهم منها 

 العمل بالضعيف يف فضائل األعًمل بتفصيله السابق.

  :◙ لنصوص أيب عبد اهلل ♫ فهم شيخ اإلسَلم -2

وغريه من العلًمء جوزوا أن ُيرَوى يف  ،)لكن أمحد بن حنبل :♫ قال ابن تيمية

وذلك أن العمل إذا ُعلم أنه  ،فضائل األعًمل ما مل ُيعَلم أنه ثابت إذا مل ُيعَلم أنه كذب

وُرِوي يف فضله حديث ال ُيعَلم أنه كذب؛ جاز أن يكون الثواب  ،مرشوع بدليل رشعي

ا األئمة: إنه جيوز أن جُيعل اليشء واجباا أو مستحباا بحديث  ومل يقل أحد من ،حقًّ

م يشء إال بدليل  ،ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع ،ضعيف وهذا كًم أنه ال جيوز أن ُُيرا

ومل ُيعَلم أنه كذب؛  ،وُرِوي حديث يف وعيد الفاعل له ،لكن إذا ُعلم حتريمه ،رشعي

لكن فيًم  ،ب والرتهيب ما مل ُيعَلم أنه كذبفيجوز أن ُيرَوى يف الرتغي ،جاز أن يرويه

وهذا  ،أو رهب منه بدليل آخر غري هذا احلديث املجهول حاله ،ُعلِم أن اهلل رغب فيه

كاإلرسائيليات؛ جيوز أن ُيرَوى منها ما مل ُيعَلم أنه كذب للرتغيب والرتهيب فيًم ُعلِم 

يثبت رشع لنا بمجرد فأما أن  ،وهنى عنه يف رشعنا ،أن اهلل أمر به يف رشعنا
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وال أمثاله من  ،وال كان أمحد ابن حنبل ،فهذا ال يقوله عامل ،اإلرسائيليات التي مل تثبت

األئمة يعتمدون عىل مثل هذه األحاديث يف الرشيعة(
(1)

. 

إذا جاء احلالل واحلرام شددنا يف  :♫ )قول أمحد بن حنبل :♫وقال 

وكذلك ما عليه العلًمء  ،لنا يف األسانيدوإذا جاء الرتغيب والرتهيب تساه ،األسانيد

من العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعًمل: ليس معناه إثبات االستحباب 

 ،فال يثبت إال بدليل رشعي ،فإن االستحباب حكم رشعي ،باحلديث الذي ال ُُيتج به

ين ومن أخرب عن اهلل أنه ُُيب عمالا من األعًمل من غري دليل رشعي فقد رشع من الد

كًم لو أثبت اإلجياب أو التحريم؛ وهلذا خيتلف العلًمء يف االستحباب  ،ما مل يأذن به اهلل

وإنًم مرادهم بذلك: أن يكون العمل  ،بل هو أصل الدين املرشوع ،كًم خيتلفون يف غريه

 ،والتسبيح ،كتالوة القرآن ،أو مما يكرهه اهلل بنص أو إمجاع ،مما قد ثبت أنه مما ُيبه اهلل

ونحو  ،وكراهة الكذب واخليانة ،واإلحسان إىل الناس ،والعتق ،والصدقة ،لدعاءوا

ذلك(
(2)

. 

إذا جاء احلالل واحلرام شددنا يف  :♫ )قول أمحد بن حنبل :♫وقال 

وكذلك ما عليه العلًمء  ،وإذا جاء الرتغيب والرتهيب تساهلنا يف األسانيد ،األسانيد

عًمل: ليس معناه إثبات االستحباب من العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األ

 ،فال يثبت إال بدليل رشعي ،فإن االستحباب حكم رشعي ،باحلديث الذي ال ُُيتج به

ومن أخرب عن اهلل أنه ُيب عمالا من األعًمل من غري دليل رشعي فقد رشع من الدين 
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يف االستحباب وهلذا خيتلف العلًمء  ،كًم لو أثبت اإلجياب أو التحريم ،ما مل يأذن به اهلل

وإنًم مرادهم بذلك: أن يكون العمل  ،بل هو أصل الدين املرشوع ،كًم خيتلفون يف غريه

 ،والتسبيح ،كتالوة القرآن ،أو مما يكرهه اهلل بنص أو إمجاع ،مما قد ثبت أنه مما ُيبه اهلل

ونحو  ،وكراهة الكذب واخليانة ،واإلحسان إىل الناس ،والعتق ،والصدقة ،والدعاء

وكراهة بعض  ،فإذا ُرِوي حديث ِف فضل بعض األعامل املستحبة وثواهبا ،(ذلك

األعامل وعقاهبا: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا ُرِوي فيها حديث َل نعلم أنه 

أو ختاف  ،بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب ،موضوع؛ جازت روايته والعمل به

ا ،كرجل يعلم أن التجارة ُتربح ،ذلك العقاب ا كثريا فهذا إن  ،لكن بلغه أهنا ُتربح ربحا

 ،ومثال ذلك: الرتغيب والرتهيب باإلرسائيليات ،وإن كذب مل يرضه ،صدق نفعه

ونحو ذلك مما ال جيوز بمجرده  ،ووقائع العلًمء ،وكلًمت السلف والعلًمء ،واملنامات

يب ولكن جيوز أن ُيذكر يف الرتغ ،ال استحباب وال غريه ،إثبات حكم رشعي

فًم ُعلِم حسنه أو قبحه بأدلة الرشع؛ فإن ذلك ينفع  ،والرتجية والتخويف ،والرتهيب

ا أو باطالا  ،وال يرض فًم ُعلِم أنه باطل موضوع مل جيز  ،وسواء كان يف نفس األمر حقًّ

وإذا  ،وإذا ثبت أنه صحيح ُأثبتت به األحكام ،فإن الكذب ال ُيفيد شيئاا ،االلتفات إليه

وأمحد إنًم قال: إذا جاء  ،ولعدم املرضة ِف كذبه ،ين ُرِوي إلمكان صدقهاحتمل األمر

وإن مل  ،ومعناه: أناا نروي يف ذلك باألسانيد ،الرتغيب والرتهيب تساهلنا يف األسانيد

يف ذلك قول من قال: ُيعَمل هبا يف فضائل  ،يكن حمدثوها من الثقات الذين ُُيتج هبم

 ،والذكر ،مثل: التالوة ،ل بًم فيها من األعًمل الصاحلةإنًم العمل هبا العم ،األعًمل

يف  ♀ ونظري هذا: قول النبي ،واالجتناب ملا ُكِره فيها من األعًمل السيئة
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ُثوا َعْن  ،َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَية  »عن عبد اهلل بن عمرو:  ،احلديث الذي رواه البخاري َوَحدِّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النيارِ َوَمْن كَ  ،َبنِي إرسائيل َوََل َحَرَج  ا َفْلَيَتبَوي د   مع قوله «َذَب َعَلي ُمَتَعمِّ

ُقوُهم َوََل »يف احلديث الصحيح:  ♀ َثُكم َأْهُل الكَِتاِب َفََل ُتَصدِّ إَِذا َحدي

ُبوُهم فلو  ،ومع هذا هنى عن تصديقهم وتكذيبهم ،فإنه رخص يف احلديث عنهم ،«ُتَكذِّ

ولو جاز تصديقهم  ،طلق عنهم فائدة ملا رخص فيه وأمر بهمل يكن يف التحديث امل

فإذا  ،فالنفوس تنتفع بًم تظن صدقه يف مواضع ،بمجرد اإلخبار ملا هنى عن تصديقهم

ا مثل: صالة يف وقت معني بقراءة  ا وحتديدا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا

الوصف املعني مل يثبت بدليل أو عىل صفة معينة؛ مل جيز ذلك؛ ألن استحباب هذا  ،معينة

 ،كان له كذا وكذا ،بخالف ما لو ُرِوي فيه َمن دخل السوق فقال: ال إله إال اهلل ،رشعي

كًم جاء يف احلديث  ،فإن ذكر اهلل يف السوق ُمستَحب؛ ملا فيه من ذكر اهلل بني الغافلني

ا»املعروف:  َجَرِة اخَلرْضَ َجِر الَيابِسِ َذاكُِر اهللَ ِِف الَغافِلَِي َكالشي فأما تقدير  ،«ِء َبْيَ الشي

ويف مثله جاء احلديث الذي رواه  ،وال عدم ثبوته ،الثواب املروي فيه فال يرض ثبوته

َفَعِمَل بِِه َرَجاَء َذلَِك الَفْضِل؛ َأْعَطاُه اهللُ  ،َمْن َبَلَغُه َعِن اهللِ يَشٌء فِيِه َفْضٌل »الرتمذي: 

فاحلاصل: أن هذا الباب ُيرَوى وُيعَمل به يف الرتغيب  ،«َذلَِك َكَذلَِك  َوإِْن ََلْ َيُكنْ  ،َذلَِك 

 -وهو مقادير الثواب والعقاب -ثم اعتقاد موجبه ،ال يف االستحباب ،والرتهيب

يتوقف عىل الدليل الرشعي(
(1)

. 

وقول العلًمء يف  ،)قال الشيخ تقي الدين عن قول أمحد :♫ ونقل الفتوحي

ائل األعًمل: قال العمل به بمعنى: أن النفس ترجو ذلك احلديث الضعيف يف فض
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 ،ومثال ذلك: الرتغيب والرتهيب باإلرسائيليات ،وُتاف ذلك العقاب ،الثواب

ونحو ذلك مما ال جيوز بمجرده  ،ووقائع العامل ،وكلًمت السلف والعلًمء ،واملنامات

رتغيب ال استحباب وال غريه. لكن جيوز أن يدخل يف ال ،إثبات حكم رشعي

وسواء كان  ،فإن ذلك ينفع وال يرض ،والرتهيب فيًم ُعلِم حسنه أو قبحه بأدلة الرشع

ا أو باطالا  والعمل يف التيمم برضبتني:  «رشح العمدة»وقال يف  ،ذلك يف نفس األمر حقًّ

غ ِف عمل قد ُعلِم أنه مْشوع ِف اجلملة ب يف بعض أنواعه  ،بالضعاف إنام ُيسوي فإذا ُرغِّ

أما إثبات ُسناة فال( ،عيف ُعِمل بهبحديث ض
(1)

. 

 يعمل ببعض أنواع األحاديث الضعيفة. ♫ فُعلِم مما سبق أن ابن تيمية

 وراجع هذه النصوص إن ذهلت عنها:
غ يف عمل قد ُعلِم أنه مرشوع يف اجلملة: ♫قال  ب يف بعض  ،)إنًم ُيسوا فإذا ُرغِّ

أنواعه بحديث ضعيف؛ ُعِمل به(
(2)

. 

 ،ك فإذا ُرِوي حديث يف فضل بعض األعًمل املستحبة وثواهبا)ذل: ♫وقال 

وكراهة بعض األعًمل وعقاهبا: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا ُرِوي فيها 

بمعنى: أن النفس ترجو ذلك  ،حديث ال نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته والعمل به

أو ُتاف ذلك العقاب( ،الثواب
(3)

. 

الم لنصوص اإلمام ُمنَصباة عىل األبواب التي ثبت هبا ففهم شيخ اإلس ،وعىل هذا
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ا ،نصوص رشعية عامة ا خمصوصا  ،ونعمل به ،فإناا نرجوه ،ثم جاء خرب يثبت أجرا

 رشيطة عدم ثبوت استحباب أو كراهة هبذا النص الضعيف.

فغري  ،الضعيف عن أمحد هو السن لغريهوأما َمن فهم ِمن شيخ اإلسالم أنه يقول: 

 الذي أوهم أصحاب تلك املقالة: ♫ وهذا كالمه ،مستقيم

لكن  ،)وقد ُرِوي عن اإلمام أمحد أنه قال: هو ضعيف ليس بالقوي :♫قال 

ح حديثه ن حديثه ،هذه العبارة ُيقَصد هبا أنه ممن ليس ُيصحا وقد كانوا  ،بل هو ممن ُُيسا

ا حلديث إذ ذاك إذ مل يكن ا ،وُيتجون به؛ ألنه حسن ،يسمون حديثاا مثل هذا ضعيفا

ا إال إىل صحيح وضعيف ويف مثله يقول اإلمام أمحد: احلديث الضعيف خري  ،مقسوما

يعني: الذي مل يقَو قوة الصحيح( ،من القياس
(1)

. 

)وَمن نقل عن أمحد أنه كان ُيتج باحلديث الضعيف الذي ليس  :♫وقال 

َمن قبله من و ،ولكن كان يف ُعرف أمحد بن حنبل ،بصحيح وال حسن؛ فقد غلط عليه

والضعيف عندهم ينقسم إىل:  ،العلًمء أن احلديث ينقسم إىل نوعني: صحيح وضعيف

وضعيف حسن( ،ضعيف مرتوك ال ُُيتج به
(2)

. 

 ،ونقول به ،وهذا عني ما ننسبه لإلمام ،فهو ها هنا ينفي احتجاج اإلمام بالضعيف

إىل الضعيف حينها  فال َيذَهب ،ولكن هذا احلكم يف أبواب صحت فيها األخبار وثبتت

فشيخ اإلسالم نفسه  ،وأما األبواب التي مل يثبت فيها يشء ،وال غريه ♫ أمحد

 واهلل املوفق سبحانه. ،يفصل فيها كًم مر
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 حفظه الله: قال الشيخ عبد الكريم الخضري

)قوهلم: املراد بالضعيف: احلسن فيه نظر؛ ألنه يلزم عليه أن هؤالء األئمه ال 

ويكتفون يف  ،وإنًم يشرتطون يف األحكام الصحةَ  ،حلسن يف األحكامُيتجون باحلديث ا

والرتغيب والرتهيب باحلديث احلسن، وهذا غري املعروف عن  ،أحاديث الفضائل

مجاهري العلًمء من االحتجاج باحلديث احلسن وغريها(
(1)

. 

 :◙ لنصوص اإلمام أمحد ♫ فهم ابن القيم -3

واحلديث الضعيف إذا مل يكن يف  ،رَسل)األصل الرابع: األخذ باملُ  :♫قال 

وليس املراد بالضعيف عنده:  ،وهو الذي رجحه عىل القياس ،الباب يشء يدفعه

بل  ،بحيث ال ُيسوغ الذهاب إليه والعمل به ،وال ما يف روايته متهم ،وال املنكر ،الباطل

ومل يكن ُيقسم  ،وقسم من أقسام احلسن ،احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح

وللضعيف عنده  ،وضعيف ،بل إىل: صحيح ،وضعيف ،وحسن ،ديث إىل صحيحاحل

ا يدفعه ،مراتب وال إمجاع عىل خالفه؛ كان  ،وال قول صاحب ،فإذا مل جيد يف الباب أثرا

وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه عىل هذا األصل  ،العمل به عنده أوىل من القياس

فقدم  ،وقد قدم احلديث الضعيف عىل القياسفإنه ما منهم أحد إال  ،من حيث اجلملة

وأمجع أهل احلديث عىل  ،أبو حنيفة حديث القهقهة يف الصالة عىل حمض القياس

فه ،وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر عىل القياس ،ضعفه  ،وأكثر أهل احلديث ُيضعِّ

امٍ »وقدم حديث:  ُة َأيي  ،ض القياسوهو ضعيف باتفاقهم عىل حم ،«َأْكَثُر اَلْيِض َعْْشَ

 ،والصفة لدم اليوم العارش ،واحلقيقة ،فإن الذي تراه يف اليوم الثالث عرش مساٍو يف احلدِّ 
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ِة َدَراِهمَ »وقدم حديث:  بل بطالنه عىل  ،وأمجعوا عىل ضعفه ،«ََل َمْهَر َأَقلي ِمْن َعْْشَ

 ،ه جازفًم تراضيا علي ،فإن بذل الصداق معاوضة يف مقابلة بذل الُبضع ،حمض القياس

ا م  ،وقدم الشافعي خرب حتريم صيد َوج  مع ضعفه عىل القياس ،قليالا كان أو كثريا وقدا

 ،خرب جواز الصالة بمكة يف وقت النهي مع ضعفه وخمالفته لقياس غريها من البالد

أْ »وقدم يف أحد قوليه حديث:  عىل  «َوْلَيْبِن َعََل َصََلتِهِ  ،َمْن َقاَء َأْو َرَعَف َفْلَيَتَوضي

 ،واملُنقطع ،فإنه ُيقدم احلديث املُرَسل ،وأما مالك ،مع ضعف اخلرب وإرساله ،القياس

 ،فإذا مل يكن عند اإلمام أمحد يف املسألة نص ،وقول الصحايب عىل القياس ،والبالغات

وال أثر مرسل أو ضعيف؛ عدل إىل األصل  ،أو واحد منهم ،وال قول الصحابة

له للرضورة(فاستعم -وهو القياس -اخلامس
(1)

. 

 وهذا هو عني كالم شيخ اإلسالم السابق ملن تأمله:

وقسم من أقسام  ،)بل احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيحفتأمل قوله: 

ا ،احلسن( مع قوله: )فإذا مل جيد يف الباب أثرا
(2)

وال إمجاع عىل  ،وال قول صاحب ،يدفعه 

أنه  ♫ أنه فهم من أمحد خالفه؛ كان العمل به عنده أوىل من القياس( يثبت لك

 ،يعمل باألحاديث التي تشبه أفراد األحاديث احِلسان لغريها التي هي ضعيفة يف أصله

وهل يفهم أحد أن ابن القيم فهم عن اإلمام أنه ال يعمل باحِلسان لغريها؟ كيف هذا؟ 

ال  ♫ فقد قلنا: إن أمحد ♫ فهذا ُمشكل؛ ألننا لو فهمنا ما فهموا عن ابن القيم

 ل باحِلسان لغريها يف األحكام وهذا باطل كًم مر..يعم

                                                 

 (.25/ 1الم املوقعني )( إع1)

 ( يقصد به احلديث؛ ألنه قال بعده: )وال قول صاحب(.2)
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 :◙ لنصوص اإلمام أمحد ♫ فهم ابن حجر -4

والتحريض  ،)حديث أنس يف فضل عسقالن هو يف فضائل األعًمل :♫قال 

فاحلكم عليه بالبطالن  ،وال العقل ،وليس فيه ما ُُييله الرشع ،عىل الرباط يف سبيل اهلل

وطريقة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف  ،ال ال يتجهبمجرد كونه من رواية أيب عق

رواية أحاديث الفضائل دون أحاديث األحكام(
(1)

. 

يف كون الباب إن ثبت فيه  ♫ فكأن األمر معروف ومتواجد يف ذهن احلافظ

 ♫ -ومل يأِت ناقض له يف خرب صحيح؛ فحينها من مذهب اإلمام أمحد ،أصل عام

 العمل به. -تعاىل

وتبني منه ضعف فهم َمن  ،♫ وقفت عليه من أفهام لكالم اإلمام أمحدهذا ما ت

واهلل  ،وأنه مل يقل هبذا الفهم أحد من العلًمء ،قال: إنه أراد بالضعيف: احلسن لغريه

 أعلم.

 

 

                                                 

 (.27( القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد )ص: 1)

 
 



 

 51 ♫عند اإلمام أمحد بن حنبل  العمل بالضعيف

 

 

 التنبيه األول
 إثبات االستحباب بالحديث الضعيفحول مسألة  

 ،يف مبحث إثبات االستحباب بالضعيف عىل كالم للعلًمء -ومل أتتبع -توقفت

 أحببت أن أذكره يف خامتة البحث؛ لتتميم الفائدة.

)وقد اختلفت األحاديث يف أعداد ركعات الرواتب فعالا  :♫ قال ابن دقيق

واملروي عن  ،واختلفت مذاهب الفقهاء يف االختيار لتلك األعداد والرواتب ،وقوالا 

 ،القاسم صاحبه: وإنًم ُيوقت يف هذا أهل العراق قال ابن ،مالك: أنه ال توقيت يف ذلك

أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إىل التطوعات  -يف هذا الباب -واهلل أعلم -واحلق

أو  ،: أن كل حديث صحيح دل عىل استحباب عدد من هذه األعداد-والنوافل املُرسلة

ثم ُتتلف مراتب ذلك  ،أو نافلة من النوافل ُيعَمل به يف استحبابه ،هيئة من اهليئات

وإما بقوة  ،أو بكثرة فعله ،إما بمالزمته فعالا  -فًم كان الدليل داالًّ عىل تأكده ،امُلستحب

؛ تعلو -أو أحاديث فيه ،وإما بمعاضدة حديث آخر له ،داللة اللفظ عىل تأكد حكمه

ث ال وما ورد فيه حدي ،وما يقرص عن ذلك؛ كان بعده يف املرتبة ،مرتبته يف االستحباب

وكانت  ،إن مل ُيعارضه صحيح أقوى منه ،فإن كان حسنا ُعِمل به ،ينتهي إىل الصحة

أو مل يؤكد  ،أعني: الصحيح الذي مل يدم عليه ،مرتبته ناقصة عن هذه املرتبة الثانية

ا ال يدخل يف حيز املوضوع ،اللفظ يف طلبه ا يف الدين  ،وما كان ضعيفا فإن أحدث شعارا
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ُُيتمل أن ُيقال: إنه مستحب؛ لدخوله حتت  ،ُيدث فهو حمل نظروإن مل  ،ُمنِع منه

وُُيتمل أن ُيقال: إن هذه  ،واستحباب الصالة ،العمومات املقتضية لفعل اخلري

والفعل املخصوص ُيتاج إىل دليل خاص  ،واهليئة ،أو باحلال ،اخلصوصيات بالوقت

واهلل أعلم ،وهذا أقرب ،يقتيض استحبابه بخصوصه
(1)

. 

)ومل يقل أحد من األئمة: إنه جيوز أن جُيَعل اليشء واجباا أو  يخ اإلسالم:وقال ش

مستحبًّا بحديث ضعيف(
(2)

. 

ومن  ،فال يثبت إال بدليل رشعي ،)فإن االستحباب حكم رشعي: ♫وقال 

فقد رشع من الدين ما مل  ،أخرب عن اهلل أنه ُُيب عمالا من األعًمل من غري دليل رشعي

لو أثبت اإلجياب أو التحريم(كًم  ،يأذن به اهلل
(3)

. 

)قول أمحد بن حنبل: إذا جاء احلالل واحلرام شددنا يف  :♫ -أيًضا -وقال

وكذلك ما عليه العلًمء  ،وإذا جاء الرتغيب والرتهيب تساهلنا يف األسانيد ،األسانيد

من العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعًمل: ليس معناه إثبات االستحباب 

 ،فال يثبت إال بدليل رشعي ،فإن االستحباب حكم رشعي ،ذي ال ُُيَتج بهباحلديث ال

فقد رشع من الدين  ،ومن أخرب عن اهلل أنه ُُيب عمالا من األعًمل من غري دليل رشعي

كًم لو أثبت اإلجياب أو التحريم( ،ما مل يأذن به اهلل
(4)

. 

                                                 

 (.199/ 1( إحكام األحكام )1)

 (.176/ 1( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )2)

 (.65/ 18( جمموع الفتاوى )3)

 (.65/ 18( جمموع الفتاوى )4)
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ف غري )واالستحباب يثبت بالضعي :♫ وقال اإلمام الكمال ابن الهمام

املوضوع(
(1)

. 

♫ وقال أبو سعيد الخادمى محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي
(2)

: 

والرتغيب والرتهيب  ،جيوز وُيستَحب العمل يف الفضائل :♫ )وقيل عن ابن اهلًمم

ا ،باحلديث الضعيف إذ  ،أقول: ينبغي أن ُيقيد بعدم خمالفة القياس ،ما مل يكن موضوعا

م عىل األحاديث  وأورد العالمة الدواين أن مآل الفضائل راجع  ،الضعيفةالقياس ُمقدا

فيلزم ثبوت  ،كاجلواز واالستحباب ،فال وجه لتقييد ،إىل واحد من األحكام الرشعية

وقد تقرر أن شيئاا من األحكام ال يثبت باحلديث  ،نحو االستحباب باحلديث الضعيف

 الضعيف.

ثبت باحلديث الصحيح  وأجاب بعضهم بأن املراد: جواز رواية الضعيف فيًم

وأورد عليه هذا املحقق هذا إرادة معنى من لفظ ال يتحمله  ،واحلسن يف فضيلة يشء

والتعويل أن ُيقال:  ،مع التنبيه عىل ضعفه ،عىل أن روايته فيًم مل يثبت بالصحيح جائزة

ورجاء  ،فإنه حينئذ جيوز وُيستحب؛ لألمن من احلظر ،إن ذلك فيًم مل ُيتمل للحظر

فعمل باالحتياط( ،عالنف
(3)

.  

 

                                                 

 (.2/133القدير ) فتح( 1)

 هـ.1156( املتوىف: 2)

 (.115/ 1( بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحدية )3)
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 التنبيه الثاني

 ال ينبغي لطالب العلم أن يُحاكم إمام بقول إمام 

فال يصح حال تصحيح أئمة املذهب لحديث يرى غريهم ضعفه أن تُحاكمهم عىل 

 قول املُضعف

 وأنا أرضب لك مثااًل  ،هذا من األخطاء

 أن رسول اهلل ،هعن جد ،عن أبيه ،حديث أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم

وبعث به  ،والديات ،والسنن ،كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ♀

مْحَِن  :وهذه نسختها ،فُقِرئت عىل أهل اليمن ،مع عمرو بن حزم )بِْسِم اهللِ الري

ِحيمِ  ٍد النيبِيِّ .الري ْحبِيَل ْبِن َعْبِد ُكََللٍ  ♀ .... ِمْن ُُمَمي َعبِْد َواَلاِرِث ْبِن  ،إىل َُشَ

َدانَ  ،َوَمَعافِرَ  ،قِيَل: ِذي ُرَعْيٍ  ،َوُنَعيِْم ْبِن َعْبِد ُكََللٍ  ،ُكََللٍ  ا َبْعُد: َفَقْد َرَجَع  ،َوََهْ َأمي

َوَما َكَتَب اهللُ َعََل املُْؤِمنَِي ِمَن الُعْْشِ ِِف  ،َوُأْعطِيُتم ِمَن الَغنَائِِم ُُخَُس اهللِ ،َرُسوُلُكم

اَمءُ َوَما َس  ،الَعَقارِ  ا ،َقِت السي ..... َوََل َيَمسي الُقْرآَن إَِلي  ،َأْو َكاَن َسْيح  ؛ َفِفيِه الُعْْشُ َأْو َبْعَل 

 َطاِهٌر(.

وكثري من  ،ومجهور الفقهاء ،وعليه عمل أغلب املعارصين ،هذا احلديث ضعافه مجاعة

ع الكتب ال أعلم يف مجي» :♫ قال يعقوب بن سفيان الفسويحتى  ،املحدثني يقبلونه

ويدعون  ،والتابعون يرجعون إليه ،♀ كان أصحاب النبي ،املنقولة أصح منه

«آراءهم
(1)

.  

                                                 

 (، ومل أظفر به يف املعرفة والتاريخ.2/341( كًم يف نصب الراية )1)
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«هو عندنا ثابت حمفوظ» :♫ وقال العقييل
(1)

. 

يشهد له  ،هذا حديث كبري مفرس يف هذا الباب»يف املستدرك:  ♫ وقال الحاكم

هري وإمام العلًمء يف عرصه حم ،أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز مد بن مسلم الزُّ

وُنقلت تقويته عن أيب حاتم الرازي ،«بالصحة
(2)

. 

 ♫ وصححه ابن حبان
(3)

يف صحيحيهًم -كذلك ♫ -وابن خزيمة ،
(4)

. 

معروف ما فيه عند  ،)هذا كتاب مشهور عند أهل السري :♫ وقال ابن عبد الرب

ر يف جميئه لتلقي الناس أهل العلم معرفةا ُيستغنَى بُشهرهتا عن اإلسناد؛ ألنه أشبه التوات

له بالقبول واملعرفة(
(5)

. 

)وهذا الكتاب ُذكر هذا فيه: مشهور مستفيض عند أهل  :♫ وقال ابن تيمية

وهو صحيح  ،وهو عند كثري منهم أبلغ من خرب الواحد العدل املتصل ،العلم

بإمجاعهم(
(6)

. 

 ؟ إن املذاهب الفقهية تستدل بأحاديث ضعيفةفهل بعد كل هؤالء تقول: 

 وهل تصف املذهب حينها بأنه يعمل بالضعيف؟ 

                                                 

 .(2/127( الضعفاء )1)

 .(1/553( بعد روايته للحديث بطوله وتصحيحه )2)

 (.14/510)( ينظر: 3)

 (. 4/19) ( ينظر:4)

 .(17/338التمهيد )( 5)

 (. 2/101( رشح العمدة )6)
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ة حممد  -باهلل عليك -وهل  بًم رجحته؟ ♀حُتاكم ُأما

ونذكرهم بقوله تعاىل: )َما  ،واهللَ أسال اهلداية لعباده ،هذه أسئلة تركت لك إجابتها

 َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلا َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد(. 
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وبني يديك كالم  ،واخلروج من القطيع أعز وأصعب ،يقيناا أن اإلنصاف عزيز اعلم

 ،واقترصت عىل جليِّه وواضحه يف النقل ،أعرضت عن خفيِّه ،أئمتنا يف هذا الباب

فال يغرنك تتابع أهل العرص عىل بعض املفاهيم التي تقلدوها من  ،ونِسبة املذاهب

 ،وبث كل نقل موافق ،الفها علميًّاثم قاموا بنرصها وحتطيم خم ،شخص أو مجاعة

وتوهينه ،وهتميشه ،وتوجيه كل نقل خمالف
(1)

 منها: ،وقد خلص البحث بنتائج ،

 أن الدليل قائم عىل جواز اإلفادة من غري الثابت يف رشيعتنا. -1

ا: ُييي بن معني -2 ومسلم بن  ،ذهب إىل عدم العمل باحلديث الضعيف مطلقا

وأغلب  ،وجالل الدين الدواين ،وابن تيمية ،شامةوأبو  ،وابن حبان ،احلجاج

 رحم اهلل اجلميع. -واأللباين ،وأمحد شاكر ،املتأخرين: كالشوكاين

 ،وذهب إىل جواز العمل بالضعيف يف فضائل األعًمل برشوطه: أبو حنيفة -3

وهو معتمد املذاهب  ،والصنعاين ،وأبو داود السجستاين ،ومالك ،والشافعي

 ،والطيبي ،وابن امللقن ،ونقل االتفاق عىل هذا: النووي ،باالتفاق الفقهية األربعة

                                                 

ا باهلل، ولكن الرتجيح وَتَقّلد مذهب قبل البحث آفة كبرية، جتعل الباحث ال 1) ( وال ُيفهم من هذا اهتاٌم عياذا

ا، ويسوقه ذهنه الذي تقلد مذهباا إىل توجيه كل األدلة إىل ما ي تدين به، والصواب التجرد يرى ملقاله خمالفا

 قبل النظر والبحث.
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عيني ،والسفريي الشافعي  رحم اهلل اجلميع.  -واخلريش ،واحلطاب الرُّ

 العمل بالضعيف برشوط: ♫ وأن من مذهب إمامنا أمحد بن حنبل -4

ا. -1  أن يكون الضعف خفيفا

 خلو الباب من احلديث واألثر. -2

ا أن ال يكون ش -3  .-عىل رواية-عارا

 موافقة ألعيان من انتسب إىل مذهبه. ،وأن الفهم الصحيح ما قدمنا عن اإلمام -1

 وأن شيخ اإلسالم يعمل ببعض أنواع األحاديث الضعيفة. -2

 يفهًمن من نصوص أمحد ↓وابن القيم  ،توهني فهم َمن قال: إن ابن تيمية -3

 أهنا يقصد بالضعيف احلديث احلسن. ♫

 ثبات االستحباب والكراهة باخلرب الضعيف حمل خالف بني العلًمء.أن إ -4

أن تضعيف بعض العلًمء خلرب من األخبار ال يدل عىل أن علًمء املذهب يعملون  -5

. ،بالضعيف طاملا رأوا تصحيحه وقبوله  وال يدخل حتت هذا املبحث أصالا

ـا ويف اخلتام أسأل اهلل   ،ويرينا الباطل باطالا  ،عهويرزقنا اتبا ،أن يرينا احلق حقًّ

ا مجيالا  ،ويرزقنا اجتنابه  .ويردنا إليه ردًّ
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 59 ♫عند اإلمام أمحد بن حنبل  العمل بالضعيف

 

 
u 

 
 

 5 ........................................................................ مقدمة

 7 ............................................................ :العمل بالضعيف

 9 .. يف التعليل جلواز رواية ما ُيعلم ضعُفه إذا مل ُيعاَرض بنقيضه يف الرشيعة فصل:

ا فصل:  13 ............................. فيمن ُنقل عنه عدم العمل بالضعيف مطلقا

 19 ...... واألدعية ،والرتغيب ،فيمن ُنقل عنه العمل بالضعيف يف الفضائل فصل:

 21 ........................................ املذاهب الفقهية األربعة باالتفاق

 22 ................................................. أقوال السادة احلنفيةمن 

 22 ................................................. من أقوال السادة املالكية

 23 ................................................ من أقوال السادة الشافعية

 24 ................................................. من أقوال السادة احلنابلة

 25 ................................................. من نقل االتفاق عىل هذا

 27 ........ العمل بالضعيف عنده وبيان مفهوم ،◙ يف كالم أيب عبد اهلل فصل:

 27 ...................... َمن نقل عن إمامنا أنه يعمل بالضعيف برشطه أوال:

 41 ......... يف العمل بالضعيف ◙ ثانياا: أفهام العلًمء لكالم اإلمام أمحد



 

 60 ♫العمل بالضعيف عند اإلمام أمحد بن حنبل 

 46 ................................ راجع هذه النصوص إن ذهلت عنها

 51 ....................................................................... تنبيهان

 51 ............... إثبات االستحباب باحلديث الضعيفحول مسألة   :التنبيه األول

فال يصح حال  ال ينبغي لطالب العلم أن ُُياكم إمام بقول إمام  :التنبيه الثاِّن

تصحيح أئمة املذهب حلديث يرى غريهم ضعفه أن حُتاكمهم عىل قول 

 54 ........................ وأنا أرضب لك مثاالا  ،هذا من األخطاء امُلضعف

 57 ................................................................. خامتة البحث

 59 ........................................................... فهرس املوضوعات
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