
 
 

 .احلمد هللا وكفى
 .وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 :أما بعد 
 ).وأثرهاحلديث الضعيف  طرقأحوال تعدد (فهذه رسالة يف 

  يفكتبتها ألبني ما يف قول بعض املشتغلني يف احلديث وفقه اهللا من النظر؛ حيث قال
كثرة الطرق قد ": منها قاعدة وذكر معرض تقريره القواعد التي خالف فيها املتأخر املتقدم،

هذه قاعدة أساسية عند املتقدم، فبعد دراسته هلا يتبني له أهنا ": وقال؛  "ًتفيد احلديث شيئاال 
يف حني أن املتأخر أرضب عن هذا  ًوهذه عنده ال يشد بعضها بعضا، أو مناكري، أخطأ،
ًأو وجد شاهدا رأى أهنا اعتضدت ورفعت  فمتى توافر عنده إسنادان أو ثالثة، ًصفحا،

 اهـ"لاحلديث إىل درجت القبو
 فـإن ،هـذه القاعـدة مقـررة كـذلك عنـد املتـأخرالواقع أن هذا القول فيه نظر؛ فـإن : أقول

 عندهم أن الطريـق خطـأ أو وهـم أو حـصل فيـه تواطـؤ عـىل الكـذب تاملتأخرين متى ما ثب
 ؛ّردوه، وضعفوه

و لــيس بخطــأ يف وهــذا التــساهل خطـأ يف التطبيــق تطبيــق، التـساهل يف لكـن قــد حيــصل 
فهم يسريون عىل ما عليه املتقدمون، واخلطأ إذا وقع فإنه ال يعني أكثر من أنه خطأ  ؛التأصيل
 .يف التطبيق

ًقد يكون سـببه أحيانـا عـدم العلـم بـذلك، والقـصور العلمـي قـد يطـرأ لكـل أحـد مـن و
املشتغلني هبذا العلم الرشيف، وكم من حديث صححه إمام من األئمة املتقدمني ثم تراجـع 
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، ملـا تبـني لـه وأثبته، ثم عاد  وكم من حديث ضعفه أحد األئمة املتقدمونؤهخطعنه، ملا تبني 
زوال علته، وهذا مؤذن بحصول القـصور يف االطـالع، وعـدم العلـم بـه، ولـذلك كـان مـن 

 !زاد علمه فرجع: كالم بعض السلف ملا قيل له، فالن تراجع عن قوله كذا، قال
 أهــل احلــديث مــن املتقــدمني عنــد -ف تقويــة احلــديث الــضعيوممــا ينبغــي مالحظتــه أن 

 ؛بتعدد الطرق واملتابعات هلا أحوال -واملتأخرين 
 .تارة يتقوى و ال خيرج عندهم عن درجة الضعيفف

 .وتارة يتقوى حتى خيرج عن درجة الضعيف إىل درجة احلسن لغريه
 .وتارة يتقوى عندهم بذلك أصل القصة ال لفظها

له عند العلامء أحـوال، عـدم تبينهـا ) تعدد الطرق(بعات تقوية احلديث باملتاوهذا يبني أن 
 :؛ فأقوليوقع يف اللبس يف فهم ترصفاهتم، وألبني لك هذا
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 الفصل األول 
 تقوية احلديث الضعيف باملتابعات

  
فق الراوي راو آخر يف روايته للحديث عن الصحايب، فإن وافقه يف الرواية عن شـيخه  ااملتابعة هي أن يو  

  .يت متابعة تامة، وإن وافقه يف األخذ عن شيخ غري مباشر فهي متابعة قاصرةاملباشر مس
واملتابعات هي تعـدد طـرق احلـديث، وقـد تقـع للحـديث الـصحيح وقـد تقـع للحـديث 

 .الضعيف
التعدد احلقيقي الذي ال يغلب عـىل ظـن املحـدث أنـه يـؤول إىل : واملقصود بتعدد الطرق 

ٍثالثة طرق يف أحدها راو جمهول، ويف الطريـق الثـاين طريق واحد، كأن جيد الباحث حلديث 
ٍمكان الراوي املجهول انقطاع، ويف الطريق الثالث مكان االنقطاع راو مبهم، والشيخ الـذي 
يروي عنه هذا الراوي واحد أو التلميذ الذي يروي عن هذا الراوي واحد فهنـا يغلـب عـىل 

ق واحـد، و ال يكـون هنـا تعـدد للطـرق ظن املحدث أن الطرق الثالثة يف حقيقة األمـر طريـ
 .ينتج املتابعة التي يراد تقوية احلديث هبا

ٍوتقوية الراوي الضعيف براو آخر يوافقه يف الرواية عن شيخه املبارش ـ يف املتابعـة التامـة ـ 
أو يوافقه يف األخذ عن شيخ غري مبارش له ـ يف املتابعة القارصة ـ هلا أصـل يف الـرشع، وذلـك 

 تعاىل جعل شهادة املرأة الواحدة عىل النصف من شهادة الرجل حتى تأيت امرأة أخرى أن اهللا
ِواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونـا رجلـني (:  فقال تعاىلوتتابعها عىل شهادهتا، ْ َ ْ َْ َُ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َُ ُْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ

َفرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن الــشهداء أن تــ َ َ َْ َ ََ َِ َ َ ْ ْ َ ُُّ ِ َِ ْ َ ْ ََّ ِ َضل إحــدامها فتــذكر إحــدامها األخــرىٌ َ َ َْ ُ ْ َُّ ِّ َُ ُ َْ ِْ َِ َ ِ( 
 ).٢٨٢من اآلية: البقرة(
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فقوى شهادة املرأة بشهادة أخرى، فكذا يتقوى خرب الـضعيف بمتابعـة غـريه، فيجـب هبـا 
 .العمل، وقد حيصل هبا العلم، إذا قامت القرائن التي توجب ذلك

ما اتصل سنده وعدلت رجاله، أو اعتـضد املقبول ": رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
بعض طرقه ببعض حتى حتصل القوة بالصورة املجموعة، وكان كل طريق منها لـو انفـردت 

وهبذا يظهر عذر أهل احلديث يف تكثريهم طرق احلديث الواحد . مل تكن القوة فيها مرشوعة
ًألحاديـث اعـتامدا ليعتمد عليه؛ إذ اإلعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثـري مـن ا

 .)١(اهـ"عىل ضعف الطريق التي اتصلت إليه
وللتقوية باملتابعات أصل من ترصفات األئمـة أال تـراهم هبـا يكـشفون عـن مـدى ضـبط 
الراوي، فهم يعتربون حديثه بأحاديث غريه من الثقات فإن كثرت موافقتـه هلـم حكمـوا لـه 

بط، ومـا بـني ذلـك حكمـوا عليـه بالضبط، وإن كثرت خمالفته هلم حكمـوا عليـه بعـدم الـض
بحسب حاله، وأنزلوه املرتبة املناسبة له؛ فاالعتبار إعامل من األئمة للتقوية باملتابعات، وكام 
أن االعتبار يكشف عن حال الراوي فقد يقويه وقد يـضعفه وكـذا تعـدد طـرق احلـديث قـد 

التـي حيـصل منهـا ّيقوي احلديث، وقد يكشف عن علة فيه، وموضوع هذا املقصد املتابعات 
 .)٢(تقوية للحديث الضعيف

وقد كان أئمة احلديث يكتبون حديث الراوي الثقة وغريه، وخيرجوها يف كتبهم، وهلـم يف 
 .ذلك أغراض

                                                
  .١٢قوة احلجاج يف عموم املغفرة للحجاج ص) ١(
فالن يعترب بـه،    : ويف ألفاظ اجلرح والتعديل املستعملة يف أصحاب هذه املرتبة واليت تليها داللة على هذا املعىن، فهم يقولون                  ) ٢(

  .يكتب حديثه، ينظر فيه، ال يتابع على حديثه، تعرف وتنكر، وحنو ذلك من األلفاظ
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وما الغـرض يف ختـريج : ًولعل قائال يقول": رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم أبو عبداهللا 
 : من أوجهما ال يصح سنده و ال يعدل رواته؟ واجلواب عن ذلك

ّأن اجلرح والتعديل خمتلف فيه، وربام عـدل إمـام وجـرح غـريه، وكـذلك اإلرسـال : منها 
خمتلف فيه؛ فمن األئمة من رأى احلجة هبا، ومنهم من أبطلها، واألصل فيه اإلقتداء باألئمة 

 .املاضني ريض اهللا عنهم أمجعني
مل خيل . ... .  .... . ... حواهلمكانوا حيدثون عن الثقات وغريهم، فإذا سئلوا عنهم بينوا أ

عن مطعون فيه من املحـدثني، ) احلجازيني والكوفيني: يعني(حديث إمام من أئمة الفريقني 
ولألئمــة ريض اهللا عــنهم يف ذلــك غــرض ظــاهر، وهــو أن يعرفــوا احلــديث مــن أيــن خمرجــه 

 .)١(اهـ"واملنفرد به عدل أو جمروح
 :إين ألروي احلديث عىل ثالثة  أوجه ": هللا رمحه ا) هـ١٦١ت(وقد قال سفيان الثوري 

 .أسمع احلديث من الرجل أختذه دينا 
 ].اعترب به[وأسمع احلديث من الرجل أوقف حديثه 

 .)٢(اهـ"وأسمع من الرجل ال أعبأ بحديثه وأحب معرفته
وكان أئمة احلديث يميزون حديث الرواة الضعفاء؛ فمنه ما يكتبونه ملعرفتـه دون روايتـه، 

كتبنا عن الكذابني وسجرنا به التنور وأخرجنا ": رمحه اهللا) هـ٢٣٢ت(قال حيي بن معني كام 
ًخبزا نضيجا ً")٣(.  

                                                
  .٣١املدخل إىل كتاب اإلكليل ص) ١(
وانظر شرح العلل البن    ). ٢/١٩٣(، وما بني معقوفتني من اجلامع ألخالق الراوي والسامع          )١/١٥(الضعفاء الكبري للعقيلي    ) ٢(

  .١٩، مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة ص)١/٨٧/ (العتر/رجب
  ).١/٨٩/ (العتر/البن رجب/، شرح علل الترمذي)١٤/١٨٤(يخ بغداد ، تار٣٢املدخل إىل كتاب اإلكليل ص) ٣(
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رمحه اهللا ملا ) هـ٢٤١ت(ومنه ما يكتبونه وحيدثون به، للحاجة إليه، كام قال أمحد بن حنبل 
َّعمرو بـن مـرزوق، وعمـرو بـن حكـام وحممـد : حيدث الرجل عن الضعفاء مثل : سئل  بـن َ

ــال ــل؟ فق ــن أيب إرسائي ــد وإســحاق ب ــن اجلع ــيل ب ــة وع ــي أن حيــدث عــن : معاوي ال يعجبن
  .)١("بعضهم

قد حيتاج إليهم يف وقـت، كأنـه مل يـر بالكتابـة ": وملا سئل عن كتابة أحاديث الضعفاء قال
 .)٢("ًعنهم باسا
 !كيف يقبل حديث الراوي الضعيف، وهو ضعيف مردود الرواية؟: فإن قيل

 أننا حينام نقوي احلديث ونقول هو يف حيز القبول، ال نستدل و ال نقبل روايـة :فاجلواب 
ًالضعيف بمجردها، و ال نقبل طريقا عىل إفراده، إنام نقبله بمجموع الطرق، وهو مـا يـسمى 
باهليئة املجموعة، ومعلوم أن اهليئة املجموعة غري الطريـق الـضعيف، كـام نثبـت العلـم بنقـل 

 .)٣( املجموعة يف احلديث املتواتر، حتى ولو كان أفرادها غري ضابطنيالكافة، وهو اهليئة
ًوأيضا فاحلكم عـىل الطريـق األول بالـضعف إنـام ": رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 

ًهو ألجل االحتامل املستوي الطرفني يف يسء احلفظ مثال هل ضبط أم ال؟ فبالرواية األخرى 
 .)٤(اهـ"غلب عىل الظن أنه ضبط

                                                
  ).٢/٢٣٨(مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) ١(
/ العتـر / وقارن بشرح علل الترمـذي البـن رجـب   ). ٢/١٦٧(مسائل أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ    ) ٢(

)١/٩١.(  
  ).١/٨٣( فتح املغيث )٣(
  ).١/٨٣(فتح املغيث ) ٤(
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ًل أيضا يف معرض تعليله اشرتاط تعدد الطـرق يف تقويـة احلـديث الـضعيف عـىل حـد وقا
ًليـرتجح بـه أحـد االحتاملـني، ألن يسء احلفـظ مـثال حيـث يـروي ": احلسن عنـد الرتمـذي 

حيتمل أن يكون ضبط املروي، وحيتمل أن ال يكون ضـبطه، فـإذا ورد مثـل مـا رواه أو معنـاه 
بط، وكلام كثر املتابع قوي الظن، كام يف أفراد املتواتر فإن من وجه آخر غلب عىل الظن أنه ض

أوهلا من رواية األفراد ثم ال تزال تكثر إىل أن يقطع بصدق املـروي، و ال يـستطيع سـامعه أن 
 .)١(اهـ"يدفع ذلك عن نفسه

                                                
  ).١/٧٥(فتح املغيث ) ١(
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 الفصل الثاين 
  شذوذ القول بأن احلديث الضعيف ال يتقوى بتعدد الطرق مطلقاً

 
لو ": عن اجلمهور فقال) هـ٤٥٦ت(شذ ابن حزم ": رمحه اهللا ) هـ٧٩٤ت(قال الزركيش 

ـــد انـــضامم الـــضعيف إىل الـــضعيف إال  ًبلغـــت طـــرق الـــضعيف ألفـــا ال يتقـــوى و ال يزي
 .)١(اهـ"ًضعفا

نقطـع بـأن كـل حـديث مل ": رمحه اهللا يقـول) هـ٤٥٦ت(وقد رأيت أبا حممد عيل بن حزم 
ل ال يعرف حاله أحد مـن أهـل العلـم أو جمـرح متفـق ًيأت قط إال مرسال أو مل يروه إال جمهو

عىل جرحته أو ثابت اجلرحه؛ فإنه خرب باطل مل يقله قط رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، و ال 
 حكم به؛ 

ألن من املمتنع أن جيوز أن ال ترد رشيعة حـق إال مـن هـذه الطريـق، مـع ضـامن اهللا تعـاىل 
 .إىل نبيه صىل اهللا عليه وسلمحفظ الذكر النازل من عنده الذي أوحاه 

 .ومع ضامنه تعاىل أنه قد بني لنا مجيع الدين
ًوهبذين الربهانني نقطع عىل أنه مل يضع من الدين يشء أصال و ال يضيع أبدا ، و ال بـد أن  ً ِّ
ًيكون مع عرص من العلامء من يضبط بأخفى من غريه منهم، و يـضبط غـريه أيـضا مـا خفـي 

 .)٢(اهـ"ًظا إىل يوم القيامة و ال بد، وباهللا تعاىل التوفيقعنه، فيبقى الدين حمفو

                                                
  ).١/٣٢٣(نكت الزركشي على كتاب ابن الصالح  )١(
  .٣٤النبذة الكافية ص) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ًو قال أيضا رمحه اهللا، يف معرض إلزامه للمعتزلة باحلكم بخرب اآلحاد، أنه يلـزمهم القـول 
إما أن يكون كل خرب نقله العدل عن العدل مبلغـا إىل رسـول ": بأحد ثالثة أقوال ال رابع هلا

 كلها أوهلا عن آخرها موضوعة بأرسها؛اهللا صىل اهللا عليه وسلم كذبا 
 قد - ال نحايش أحدا -، وإجياب أن كل صاحب وتابع وعامل )١(وهذا باطل بيقني كام بينا

اتفقوا عىل وضع الرشائع والكذب فيها عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، وهـذا انـسالخ 
 .عن اإلسالم

ييز احلق منها من الباطـل ألحـد أبـدا؛ أو يكون فيها حق وفيها باطل إال أنه ال سبيل إىل مت
بحفظ الذكر املنزل، وبإكامله الدين لنا، وبأنه ال يقبل منا إال وهذا تكذيب هللا تعاىل يف إخباره 

، وفيه أيضا فساد الدين واختالطه بام مل يأمر به تعاىل قـط بـه، وأنـه دين اإلسالم ال شيئا سواه
مـره اهللا تعـاىل بـه يف دينـه ممـا مل يـأمره بـه أبـدا، وأن ال سبيل ألحد يف العامل إىل أن يعرف مـا أ

 .حقيقة اإلسالم ورشائعه قد بطلت بيقني، وهذا انسالخ عن اإلسالم

                                                
فإن جلأ الجىء إىل أن يقول بأن كـل  : " ، حيث قال)١٢١-١/١٢٠األحكام يف أصول األحكام (يعين فيما سبق من كتابه      ) ١(

  .قات فإنه كذب موضوع ليس منه شيء قاله قط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخرب جاء من طريق اآلحاد الث
هذه جماهرة ظاهرة ومدافعة ملا نعلم بالضرورة خالفه وتكذيب جلميع الصحابة أوهلم عـن آخـرهم،   : قلنا وباهللا تعاىل التوفيق    

نا رووا األخبار عن النيب صـلى اهللا عليـه   وجلميع فضالء التابعني، ولكل إنسان من العلماء، جيال بعد جيل؛ ألن كل ما ذكر           
وهذا اطراح لإلمجـاع املتـيقن      . وسلم بال شك من أحد واحتج ا بعضهم على بعض وعملوا ا وأفتوا ا يف دين اهللا تعاىل                 

ق قط يف   أن يكون كل من ذكرنا مل يصد      ] الربية[وباطل ال ختتلف النفوس فيه أصال ألنا بالضرورة ندري أنه ال ميكن البتة يف               
وأيضا ففيه إبطال الشرائع اليت ال يشك مسلم و ال غري مسلم يف أـا ليـست يف   . كلمة رواها بل كلهم وضعوا كل ما رووا    

القرآن مبينة كالصالة والزكاة واحلج وغري ذلك، وأنه إمنا أخذ بياا من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف هذا القطـع      
 روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه هو الواضع واملخترع للكذب عـن رسـول اهللا                   بأن كل صاحب من الصحابة    

صلى اهللا عليه وسلم فيه وال يشك أحد على وجه األرض يف أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النيب صلى اهللا عليـه              
ا بلغت الروافض واخلوارج قط هذا املبلـغ  وسلم أهله وجريانه ويف هذا إثبات وضع الشرائع على مجيعهم أوهلم عن آخرهم وم             

 اهـ"مع أا دعوى بال برهان وما كان كذلك فهو باطل بيقني
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أو أهنا كلها حق مقطوع عىل غيبها عند اهللا تعاىل، موجبة كلها للعلم؛ إلخبار اهللا تعاىل بأنه 
الظن والقول عليـه بـام ال علـم لنـا حافظ ملا أنزل من الذكر ولتحريمه تعاىل احلكم يف الدين ب

به، وإلخباره تعاىل بأنه قد بني الرشد من الغي، وليس الرشد إال ما أنزله اهللا تعاىل عىل لسان 
نبيه صىل اهللا عليه وسلم ويف فعله وليس الغي إال ما مل ينزله اهللا تعاىل عىل لسان نبيه صىل اهللا 

 .نيعليه وسلم، وهذا قولنا واحلمد هللا رب العامل
فإذا قد صح هذا القول بيقني وبطل كل ما سواه فلنـتكلم بعـون اهللا تعـاىل عـىل : قال عيل 

 تقسيمه؛ 
إننا قد أمنا وهللا احلمد أن تكون رشيعة أمـر هبـا رسـول اهللا صـىل : فنقول وباهللا تعاىل نتأيد 

 أمته إما بتواتر اهللا عليه وسلم أو ندب إليها أو فعلها عليه السالم فتضيع ومل تبلغ إىل أحد من
 .أو بنقل الثقة عن الثقة حتى تبلغ إليه صىل اهللا عليه وسلم

 .وأمنا أيضا قطعا أن يكون اهللا تعاىل يفرد بنقلها من ال تقوم احلجة بنقله من العدول
وأمنا أيضا قطعا أن تكـون رشيعـة خيطـىء فيهـا راوهيـا الثقـة وال يـأيت بيـان جـيل واضـح 

 .بصحة خطئه فيه
ا قطعا أن يطلق اهللا عز وجل من قد وجبت احلجة علينا بنقله عىل وضع حديث وأمنا أيض

 .فيه رشع يسنده إىل من جتب احلجة بنقله حتى يبلغ به إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
وكذلك نقطع ونثبت بأن كل خرب مل يأت قط إال مرسال أو مل يروه قط إال جمهول أو جمـرح 

ل بال شك موضوع مل يقله رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إذ لـو ثابت اجلرحة فإنه خرب باط
 .    )١(اهـ"جاز أن يكون حقا لكان ذلك رشعا الزم لنا لعدم قيام احلجة علينا فيها

                                                
 ).١٢٢-١/١٢١(األحكام يف أصول األحكام ) ١(
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 : التعليق عىل كالم ابن حزم رمحه اهللا
 :كالمه رمحه اهللا فيه نظر، من وجوه

 من أئمة العلم قبـل ابـن حـزم رحـم اهللا  أحد_ فيام أعلم _هذا القول مل يسبق إليه : ً أوال 
 .اجلميع

وما أطلقه بعضهم من أن املتقدمني ال يقوون احلديث الضعيف بتعدد الطرق، غري مسلم، 
والواقع أن هلم يف كل حديث نظر خاص، فقد يتقوى عندهم حديث ما بتعدد طرقه، وقد ال 

الطرق، ولكـن ملـا قـام لـدهيم ًيتقوى عندهم حديث آخر بتعدد طرقه، ال منعا للتقوية بتعدد 
من النظر املوجب عدم التقوية يف هذا احلديث عىل خصوصه دون اآلخر؛ فإطالق القول أن 
املتقدمني ما كانوا يقوون بتعدد الطرق غري مطابق للواقع، وكذا إطالق القول بأن املتقـدمني 

ري مطـابق ًيقوون بتعـدد الطـرق مطلقـا بـدون مراعـاة أن لكـل حـديث نظـره اخلـاص بـه، غـ
 .للواقع

رمحه اهللا من أئمـة املتقـدمني اجلـامعني بـني اإلمامـة يف ) هـ٢٠٤ت(وهذا اإلمام الشافعي 
الفقه واحلديث، قرر تقوية احلديث املرسل وهو من نوع الضعيف بتعدد الطـرق، فقـال فـيام 

علمـه فهل تقوم باحلديث املنقطع حجة عىل من : فقال": نقله من حوار دار بينه وبني حماوره
 وهل خيتلف املنقطع أو هو وغريه سواء؟

املنقطع خمتلف؛ فمن شـاهد أصـحاب رسـول اهللا مـن التـابعني : فقلت له : قال الشافعي 
 :فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعترب عليه بأمور

فإن رشكه فيه احلفاظ املأمونون فأسندوه إىل  رسول منها أن ينظر إىل ما أرسل من احلديث 
وأن انفـرد بإرسـال . عنى ما روى كانت هذه داللة عىل صحة من قبل عنه وحفظـهاهللا بمثل م

 .حديث مل يرشكه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك
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ويعترب عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غريه ممن قبل العلم عنـه رجالـه الـذين قبـل عـنهم 
 .فإن وجد ذلك كانت داللة يقوي به مرسله وهي أضعف من األوىل

وإن مل يوجد ذلك نظر إىل  بعض ما يروى عـن بعـض أصـحاب رسـول اهللا قـوال لـه فـإن 
وجد يوافق ما روى عن رسول اهللا كانت هذه داللة عـىل أنـه مل يأخـذ مرسـله إال عـن أصـل 

 .يصح إن شاء اهللا
 .وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي

جمهـوال وال ] يـسم[يـه بـأن يكـون إذا سـمى مـن روى عنـه مل ثـم يعتـرب عل: قال الشافعي 
 .مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك عىل صحته فيام روى عنه

ويكون إذا رشك أحدا من احلفاظ يف حديث مل خيالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت 
 .يف هذه دالئل عىل صحة خمرج حديثه

 . يسع أحدا منهم قبول مرسلهومتى ما خالف ما وصفت أرض بحديثه حتى ال
 .وإذا وجدت الدالئل بصحة حديث بام وصفت أحببنا أن نقبل مرسله: قال 

 .وال نستطيع أن نزعم أن احلجة تثبت به ثبوهتا باملوتصل
وذلك أن معنى املنقطع مغيب، حيتمل أن يكون محل عن مـن يرغـب عـن الروايـة عنـه إذا 

ِّسمى، وأن بعض املنقطعات ـ وإن وافق ه مرسل مثله ـ فقد حيتمل أن يكون خمرجهـا واحـدا، ُ
ِّمن حيث لو سمى مل يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي ـ إذا قال برأيه لو وافقه ـ يدل عىل  ُ
صحة خمرج احلديث داللة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنام غلط به حـني سـمع قـول 

 . )١(اهـ". ....قه من بعض الفقهاء بعض أصحاب النبي يوافقه وحيتمل مثل هذا فيمن واف

                                                
  .٤٦٥-٤٦١الرسالة ص) ١(
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 .فهذا كالم الشافعي فيه ما يفيد التقوية بتعدد الطرق
ابن هليعة ما كـان حديثـه بـذاك، ومـا أكتـب ": رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(وعن أمحد بن حنبل 

إنام قد أكتب حديث الرجـل كـأين اسـتدل بـه مـع حـديث حديثه إال لالعتبار و االستدالل، 
 .)١("ه حجة إذا انفردّغريه يشده ال أن
ِّما حديث ابن هليعة بحجة، وإين ألكتب كثريا مما أكتب اعترب به، ويقوي ": وقال رمحه اهللا ً

 .)٢(اهـ"ًبعضه بعضا
، احلديث عن الـضعفاء قـد حيتـاج إليـه يف وقـت": ًوقال أيضا رمحه اهللا، ملا ذكر له الفوائد 

 .)٣(اهـ"ًواملنكر أبدا منكر
فهذه الفوائد اليت ) ألمحد بن حنبل: يعين(قيل له : "إبراهيم بن هانئ النيسابوريويف رواية إسحاق بن 

  فيها املناكري، ترى أن يكتب احلديث املنكر؟
  .املنكر أبداً منكر: قال

  فالضعفاء؟: قيل له
  . )٤(اهـ"قد حيتاج إليهم يف وقت، كأنه مل ير بالكتاب عنهم باساً: قال

أحاديث أفطر احلاجم واحملجوم وال نكاح إال بويل " : بن حنبل يقولعن أمحد بن أيب حيىي مسعت أمحد
  .)٥(" وأنا أذهب إليهاأحاديث يشد بعضها بعضا

                                                
  ).١/٩١/ (العتر/نقله عنه من رواية ابن القاسم يف شرح العلل البن رجب) ١(
  ).١٥٨٣، حتت رقم ٢/١٩٣(السامع اجلامع ألخالق الراوي وأدب ) ٢(
  .١٦٣ص) رواية املروذي وغريه(العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا ) ٣(
/ العتـر / وقارن بشرح علل الترمـذي البـن رجـب   ). ٢/١٦٧(مسائل أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ    ) ٤(

)١/٩١.(  
 ).٢٦٦(/ الكامل يف ضعفاء الرجال )٥(
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بل نص الرتمذي رمحه اهللا عىل تسمية حديث من ال يتهم إذا روي من غـري وجـه ومل يكـن 
 .شاذا بأنه حديث حسن عنده

 الكتاب حديث حسن، فإنام أردنا وما ذكرنا يف هذا": رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الرتمذي 
 :كل حديث يروى: حسن إسناده عندنا

 .ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب
 .وال يكون احلديث شاذا 

 .ويروى من غري وجه نحو ذلك
 .)١(اهـ"فهو عندنا حديث حسن

ًومن ذلك ما تراه من وصف بعض األئمة حديثا باحلسن مع ترصحيه بأن احلديث منقطع، 
 .)٢( للحديث شواهد، كام يصنعه الرتمذي يف مواطن من سننهوذلك ألن

ورأيت أليب عبدالرمحن النـسائي نحـو ذلـك، فإنـه ": رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
أبوعبيـدة مل يـسمع مـن أبيـه إال أن هـذا : ًروى حديثا مـن روايـة أيب عبيـدة عـن أبيـه ثـم قـال

 .)٣(احلديث جيد

                                                
  ).١/٣٤٠/ (العتر/وانظر شرح العلل الصغري البن رجب . العلل الصغري املطبوع آخر السنن له) ١(
  .، فقد أورد األمثلة على ذلك عند الترمذي رمحه اهللا)٣٩٨-١/٢٩٦(انظر النكت على كتاب ابن الصالح ) ٢(
جلماعة باب الصف بني القدمني، حـديث رقـم         يشري إىل ما أورده النسائي رمحه اهللا يف السنن الكربى يف كتاب اإلمامة وا             ) ٣(

أخربنا عمرو بن علي قال نا حيىي عن سفيان عن ميسرة عن املنـهال بـن                : "قال النسائي رمحه اهللا   : " ، ولفظه )٩٦٩-٩٦٨(
  " خالفت السنة لو راوحت بينهما كان أفضل: أن عبد اهللا رأى رجال يصلي قد صف بني قدميه فقال: "عمرو عن أيب عبيدة

مسعت املنهال بن عمرو حيدث عـن أيب        : أخربين ميسرة بن حبيب قال    : نا إمساعيل بن مسعود قال نا خالد عن شعبة قال         أخرب
  ".أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب إيل: أنه رأى رجال قد صف بني قدميه قال: "عبيدة عن عبد اهللا

  اهـ"دأبو عبيدة مل يسمع من أبيه واحلديث جي: قال أبو عبد الرمحن 
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عبـداجلبار مل يـسمع مـن : ة عبداجلبار بن وائل بن حجروكذا قال يف حديث رواه من رواي
 .)٢(اهـ")١(أبيه لكن احلديث يف نفسه جيد

وذا التقرير تعلم صواب ما ذكره الزركشي رمحه اهللا من شذوذ ابن حزم رمحه اهللا يف ما ذهب إليه من 
  .منع التقوية بتعدد طرق احلديث مطلقاً

 . حفظ اهللا للذكر؛ حقما ذكره ابن حزم رمحه اهللا من: ًثانيا 
َإنا نحـن نزلنَـا الـذكر وإنـا لـه حلـافظون(: وهو يشري إىل قوله تعاىل ُ ِِّ َ ََ َ ُْ َ ُ َّْ َ َ َِّ ِْ ، وهـذا )٩:احلجـر ()َّ

االستدالل حق، إذ من حفظ الذكر الـذي هـو القـرآن حفـظ الـسنة التـي هـي مبينـة للقـرآن 
ْوأنزلنَا إليك الذك(: العظيم، كام قال تعاىل ِّ َ ْ ََ ِْ َ ْ َر لتبني للنَّاس ما نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرونَ َُ ْ ْ َ ِّ ََّ َ ُ َُ ُ َ َ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِّ َِ ِ ِ( 

                                                                                                                                                       
وقد رأيت موضعاً آخر صحح فيه النسائي حديثاً مع تنصيصه على عدم اتصاله يئه من طريق آخر موصوالً، وذلك يف كتاب                     

أَخبرنا يحيى بن موسى قَالَ حدثَنا أَنـس بـن   : " ولفظه) ٣١٦٣(النكاح من سننه الصغرى باب النهي عن التبتل، حتت رقم    
 حدثَنا الْأَوزاِعي عن ابِن ِشهاٍب عن أَِبي سلَمةَ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه ِإني رجلٌ شاب قَـد خـِشيت         ِعياٍض قَالَ 

          هنع ضرِصي فَأَعتاَء أَفَأَخسالن جوزلًا أَتطَو لَا أَِجدو تنالْع فِْسيلَى نع    ِبـيى قَالَ ثَلَاثًا فَقَـالَ النتح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن 
    اِعيزِن الْأَومحد الربو عقَالَ أَب عد أَو لَى ذَِلكِص عتلَاٍق فَاخ تا أَنِبم الْقَلَم فةَ جريرا ها أَبي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  عمـسي لَم 

ِريهالز نع سوني اهور قَد ِحيحِديثٌ صذَا حهو ِريهالز ِديثَ ِمنذَا الْحه"  
، فلعله يف رواية لكتاب السنن      "لكن احلديث يف نفسه جيد    : "وجدت النص الذي أشار إليه احلافظ رمحه اهللا، لكن بدون قوله          ) ١(

أَخبرنـا  : "، ولفظه)١٣٨٧(يف السنن الصغرى يف كتاب اجلمعة، باب كيفية اخلطبة، حديث رقم  غري الرواية املطبوعة، وذلك     
ي عبيـدةَ  محمد بن الْمثَنى ومحمد بن بشاٍر قَالَا حدثَنا محمد بن جعفٍَر قَالَ حدثَنا شعبةُ قَالَ سِمعت أَبا ِإسحق يحدثُ عن أَبِ  

عن عبِد اللَِّه عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ علَّمنا خطْبةَ الْحاجِة الْحمد ِللَِّه نستِعينه ونستغِفره ونعوذُ ِباللَّـِه ِمـن شـروِر         
للَّه فَلَا مِضلَّ لَه ومن يضِللْ فَلَا هاِدي لَه وأَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمـدا عبـده             أَنفُِسنا وسيئَاِت أَعماِلنا من يهِدِه ا     

              ملَا تقَاِتِه وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَياٍت يأُ ثَلَاثَ آيقْري ثُم ولُهسرالَِّذي  و كُمبقُوا رات اسا النها أَيونَ يِلمسم متأَنِإلَّا و نوت
 اللَّه كَانَ خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجالًا كَِثريا وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ               

أَبو عبيدةَ لَم يسمع ِمن أَِبيِه شيئًا ولَا عبـد          : علَيكُم رِقيبا يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا قَالَ أَبو عبد الرحمنِ              
وٍد وعسِن مِد اللَِّه ببع نِن بمحٍرالرجِن حاِئِل بو ناِر ببالْج دبلَا ع."  

  ).٣٩٩-١/٢٩٨(النكت على كتاب ابن الصالح ) ٢(
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ِوما أنزلنَا عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه (: ، وكام يف قوله تعاىل)٤٤:النحل( ِ ِ ِ ُِ ََ َّ َّ ْ َ َْ ُ َ ْْ ُ ِّ َُ َ َ ََ َ ْ َِ َ َ
َوهدى ورمحة لقوم يؤمنُون َ ًِ ِْ َ ُْ ْ َ ً ٍَ َ  ).٦٤:النحل ()ُ

وكـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يلقـن بعـض ": رمحـه اهللا) هــ١٣٨٦ت (ل املعلمي قا
ًأصــحابه مــا شــاء اهللا مــن القــرآن ثــم يلقــن بعــضهم بعــضا، فكــان القــرآن حمفوظــا مجلــة يف  ً

واملقصود أنه اقتـرص مـن كتابـة القـرآن . ًصدورهم وحمفوظا بالكتابــة يف قطع مفرقة عندهم
ًر منه شاقا عليهم، وتكفل اهللا عز وجـل بحفظـه يف صـدورهم ويف عىل ذاك القدر إذ كان أكث

تلك القطع، فلم يتلف منها يشء، حتى مجعت يف عهد أيب بكر، ثم مل يتلف منهـا يشء حتـى 
ُإنـا نحـن نزلنَـا الـذكر وإنـا لـه [: كتبت عنها املصاحف يف عهد عـثامن، وقـد قـال اهللا تعـاىل  َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ ِّ َّ

َحلافظون ُ ِ َ ، وتكفله سبحانه بحفظ ال يعفي املسلمني أن يفعلوا مـا يمكـنهم كـام )٩:جراحل (]َ
فأما السنة فقد تكفـل اهللا بحفظهـا .  يف عهد أيب بكر، ثم يف عهد عثامن– بتوفيقه هلم –فعلوا 

أيضا، ألن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانـه وهـو الـسنة، وحفـظ لـسانه وهـو 
ًء احلجة قائمة واهلداية باقية بحيث يناهلا من يطلبها، ألن حممدا خاتم العربية، إذ املقصود بقا

ُثم إن علينَا بيانـه[: بل دل عىل ذلك قوله. األنبياء ورشيعته خامتة الرشائع َ َ َْ َ َ َّ ُِ ، )١٩:القيامـة (]َّ
 .)١(اهـ"فحفظ اهللا السنة يف صدور الصحابة والتابعني حتى كتبت ودونت

من املمتنع أن جيوز أن ال ترد رشيعـة حـق إال مـن هـذه "ق من أنه لكن ما بناه عىل هذا احل
، فيه نظر؛ إذ اهللا عزوجل تعهد بحفـظ الـذكر ومـن ذلـك حفـظ مـا يبينـه مـن كـالم "الطريق

الرسول صىل اهللا عليه وسلم، وليس يف هذا أن ال حيفظـه إال بطريـق متـصلة بروايـة الثقـات 

                                                
  .٣٣-٣٢األنوار الكاشفة ص) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


َيـا أ(: املعروفني، وهذا اهللا عزوجل يقـول ْهيـا الـذين آمنُـوا إن جـاءكم فاسـق بنَبـأ فتبينُـوا أن َ َ َ َْ َّ َ َ َ ََ ٍ ِ ِِ ٌ ْ َ َ ُُّ ِ َّ َ
َتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َِ ِ ٍَ ُ ُ ُْ َْ ََ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ً ََ ِ ِ  ).٦:احلجرات ()ِ

أنه متى اقرتن بخرب الفاسق دليل آخر يدل عىل صدقه فقد اسـتبان األمـر، [ويف هذه اآلية 
 .)١(]ر بالتثبتوزال األم

وإنام أمر بالتثبيت عنـد خـرب الفاسـق الواحـد ومل بـأمر بـه عنـد خـرب الفاسـقني فـإن خـرب [
 . )٢(]االثنني يوجب من االعتقاد ماال يوجبه خرب الواحد

فعلينا التبني والتثبت إذا جاءنا خرب الواحد   : "بعد إيراده لآلية السابقة قال    )٣(ويف االختيارات الفقهيـة
 به عند خرب الفاسقني، وذلك أن خرب االثنني يوجب من االعتقاد ما ال يوجبه خرب الواحد، أمـا      ، ومل نؤمر  

  اهـ"إذا علم أما مل يتواطآ فهذا قد حيصل به العلم
فهذا مسلك من مسالك العلم غري ما جاء عن طريق األثبات الثقـات، ومـن ذلـك أن اهللا 

 .ن شهادة الرجل، كام تقدمعزوجل جعل شهادة املرأة الواحدة عىل النصف م
فليس هناك دليل حيتم أن ال يـستفاد العلـم إال عـن طريـق خـرب الثقـة عـن مثلـه، بـل مـن 
ًمسالك العلم باألخبار أن حيتف اخلرب الضعيف سندا بقرائن تدل عىل ثبوته، فيجب العمـل 

 . به، وقد يوجب العلم
ىل نصب األدلة عىل بيان ما فيه من وكل ما حيتاج إليه املسلمون من أمور الدين فإن اهللا تعا

 .)٤(صحيح وغريه

                                                
 ).١٥/٣٠٧(جمموع الفتاوى ) ١(

  ).١٥/٣٥٣(جمموع الفتاوى ) ٢(
  ).١٨/٢٦، ١٥/٣٥٣(، وقارن مبجموع الفتاوى ٣٥٨ص) ٣(
  ).٣٤٦-١٣/٣٤٤(انظر جمموع الفتاوى ) ٤(
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حفظ اهللا هلذا الدين ال يلزم منه أن ال يثبت إال برواية العدل الضابط عـن مثلـه، إذ :  ًثالثا 
ال دليل عىل هذا يف الرشع، بل حتى العقل يقيض بـأن يثبـت بخـرب الـضعيف إذا احتفـت بـه 

وذلك أننا إنام  رددنا خرب الضعيف عند انفراده قرائن ما يثبت بخرب العدل الضابط عن مثله؛ 
مـن خـرب الـضعيف ومـا احتـف بـه مـن (ومل نرده إذا عضده غـريه، إذ هبـذه اهليئـة املجموعـة 

 .يكتسب اخلرب قوة قد ال حيصلها خرب الثقة املنفرد) القرائن ومنها املتابعات
مة ألحاديث رغم تعدد طرقها، لـيس  ما جتده يف كتب العلل والتخريج من عدم تقوية بعض األئ : رابعاً  

هذا منهم طرحاً لتقوية احلديث بتعدد الطرق، ولكنه منهم بياناً أن ليس كل حديث تعددت طرقه يتقـوى              
بذلك، فقد تتعدد طرق احلديث و ال يتقوى ملانع قام مينع من ذلك، وقد تتعدد طرق احلديث وتتقوى لعدم               

  .هذه القوة ويوجبهاقيام املانع، وقد يكون قام ما يوجب حصول 
عدم تقوية احلديث الضعيف بتعدد الطرق، أحوط للسنة من أن يدخل فيها ما             : ال يقولن قائل  : خامساً  

أن ال يدخل يف السنة ما لـيس        : اختاذ جانب احليطة ينبغي أن يكون من اجلانبني         : ليس منها؛ ألننا نقول     
حتياط على اجلهتني، واختاذ احليطة يف جانب واحـد         ولذا البد من اال   . منها، وأن ال خيرج منها ما هو فيها       

  !للسنة ال يكفي؛ بل هو ضياع لبعض ما هو منها
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  الفصل الثالث
  أحوال تقوية احلديث بتعدد الطرق

 : واحلديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق عىل أحوال 
أن يتقوى احلديث الضعيف الشديد الضعف بتعدد الطرق؛ فيثبت بذلك : احلال األوىل 

 .أصل القصة دون ألفاظها، فهذه احلال ال تثبت هبا األلفاظ ودقائقها
أن يتقوى احلديث الضعيف شديد الضعف بتعدد الطرق؛ فيخرج بذلك من : احلال الثانية 

يسري الضعف، بحيث لو جاء له متابع : حيز الضعف الشديد إىل حيز الضعيف املحتمل
 .صالح ارتقى به إىل درجة احلسن لغريه

 .أن يتقوى احلديث الضعيف يسري الضعف، ويرتقى بذلك إىل احلسن لغريه:  الثالثة احلال
 ًوقد اشرتط العلامء يف كل حال رشوطا؛ 

 :ففي احلال األوىل اشرتطوا ما ييل
ًأن تتعدد الطرق تعدد حقيقيا بحيث ختتلف خمارجها يف حمل الضعف، وبحيـث يمتنـع يف 

 .من الكذب و السالمة من اخلطأالعادة تواطؤ الرواة، مما ينتج عنه أ
 .احتاد قصة اخلرب

  .وهذه التقوية ال تضبط ا األلفاظ والدقائق، إذا كانت يف طرق شديدة الضعف
و املراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عـن املواطـأة ": رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

 قصدا أو االتفاق بغري قصد كانت صحيحة قطعا؛ 
 . ن يكون صدقا مطابقا للخربّفإن النقل إما أ

 ّو إما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه؛
 .فمتى سلم من الكذب العمد واخلطأ كان صدقا بال ريب
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وقد علم أن املخربين مل يتواطآ عىل اختالقه فإذا كان احلديث جاء من جهتني أو جهات، 
مثل شخص حيدث .  علم أنه صحيحوعلم أن مثل ذلك ال تقع املوافقة فيه اتفاقا بال قصد

عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من األقوال واألفعال ويأيت شخص آخر قد علم أنه 
مل يواطئ األول فيذكر مثل ما ذكره األول، من تفاصيل األقوال واألفعال فيعلم قطعا أن 

يتفق يف العادة أن تلك الواقعة حق يف اجلملة، فإنه لو كان كل منهام كذهبا عمدا أو خطأ مل 
يأيت كل منهام بتلك التفاصيل التي متنع العادة اتفاق االثنني عليها بال مواطأة من أحدمها 
لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم اآلخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب اآلخر 

أن غريه ينشىء مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون عىل قافية وروي فلم جتر العادة ب
مثلها لفظا ومعنى مع الطول املفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث 

 حديثا طويال فيه فنون وحدث آخر بمثله ؛
 .ّفإنه إما أن يكون واطأه عليه

 .أو أخذه منه
 .أو يكون احلديث صدقا

جه من املنقوالت، وهبذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته املختلفة عىل هذا الو
لكن مثل هذا ال تضبط به األلفاظ ّوإن مل يكن أحدها كافيا إما إلرساله وإما لضعف ناقله؛ 

 .والدقائق التي ال تعلم هبذه الطريق
 فال حيتاج ذلك إىل طريق يثبت هبا مثل تلك األلفاظ والدقائق وهلذا ثبتت بـالتواتر غـزوة 

ة وعليا وعبيدة برزوا إىل عتبة وشـيبة والوليـد، وأن بدر وأهنا قبل أحد بل يعلم قطعا أن محز
 .عليا قتل الوليد وأن محزة قتل قرنه ثم يشك يف قرنه هل هو عتبة أو شيبة
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وهذا األصل ينبغي أن يعرف فانه أصل نـافع يف اجلـزم بكثـري مـن املنقـوالت يف احلـديث 
 والتفسري واملغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعاهلم وغري ذلك؛ 

وهلذا إذا روي احلديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي من وجهني، مع العلم بأن أحدمها 
ال سيام إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنام مل يأخذه عن اآلخر؛ جزم بأنه حق، 
 . ... .فإن الغلط والنسيان كثريا ما يعرض لإلنسان... خياف عىل أحدهم النسيان والغلط، 

ود أن احلديث الطويل، إذا روى مثال من وجهني خمتلفني من غري مواطأة؛ امتنع و املقص
عليه أن يكون غلطا، كام امتنع أن يكون كذبا؛ فإن الغلط ال يكون يف قصة طويلة متنوعة، 

؛ فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، ورواها اآلخر مثلام رواها األول وإنام يكون يف  بعضها
ع الغلط يف مجيعها كام امتنع الكذب يف مجيعها من غري مواطأة؛ وهلذا إنام من غري مواطأة امتن

يقع يف مثل ذلك غلط يف بعض ما جرى يف القصة، مثل حديث اشرتاء النبي البعري من 
؛ فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن احلديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا يف مقدار )١(جابر

صحيحه، فإن مجهور ما يف البخاري ومسلم مما يقطع بأن ّالثمن، وقد بني ذلك البخاري يف 
النبي صىل اهللا عليه وسلم قاله؛ ألن غالبه من هذا النحو وألنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول 
والتصديق، واألمة ال جتتمع عىل خطأ؛ فلو كان احلديث كذبا يف نفس األمر، واألمة مصدقة 

ق ما هو يف نفس األمر كذب، وهذا إمجاع عىل اخلطأ له قابلة له لكانوا قد أمجعوا عىل تصدي
ِّوذلك ممتنع، وان كنا نحن بدون اإلمجاع نجوز اخلطأ أو الكذب عىل اخلرب فهو كتجويزنا 
قبل أن نعلم اإلمجاع عىل العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون احلق يف الباطن 

 بأن احلكم ثابت باطنا وظاهرا؛ بخالف ما اعتقدناه فإذا  أمجعوا عىل احلكم جزمنا 
                                                

أخرجه البخاري يف مواضع منها يف كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إىل مكـان مـسمى،                   . حديث صحيح ) ١(
  ).٧١٥(، ومسلم يف كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر، )٢٧١٨(حديث رقم 
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وهلذا كان مجهور أهل العلم من مجيع الطوائف عىل أن خرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول 
تصديقا له أو عمال به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره املـصنفون يف أصـول الفقـه مـن 

ين اتبعـوا يف ذلـك أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأمحـد إال فرقـة قليلـة مـن املتـأخر
 ذلك، ولكن كثريا من أهل الكالم أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أنكرواطائفة من أهل الكالم 

وأهل احلديث والسلف عىل ذلك، وهو قول أكثر األشعرية كأيب إسحق وابـن فـورك، وأمـا 
جلوزي ابن الباقالين فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبى املعايل وأيب حامد وابن عقيل وابن ا

 .وابن اخلطيب واآلمدي ونحو هؤالء
واألول هـو الــذي ذكــره الــشيخ أبــو حامــد وأبـو الطيــب وأبــو إســحق وأمثالــه مــن أئمــة 

 .الشافعية
 .وهو الذي ذكره القايض عبد الوهاب وأمثاله من املالكية

 .وهو الذي ذكره أبو يعىل وأبو اخلطاب وأبو احلسن ابن الزاغوين وأمثاهلم من احلنبلية
 . و الذي ذكره شمس الدين الرسخيس وأمثاله من احلنفيةوه

وإذا كان اإلمجاع عىل تصديق اخلرب موجبا للقطع به فاالعتبار يف ذلك بإمجـاع أهـل العلـم 
 .باحلديث كام أن االعتبار يف اإلمجاع عىل األحكام بإمجاع أهل العلم باألمر والنهى واإلباحة

التشاعر أو االتفاق يف العادة يوجب العلم أن تعدد الطرق مع عدم : واملقصود هنا
 لكن هذا ينتفع به كثريا يف علم أحوال الناقلني، وىف مثل هذا ينتفع برواية بمضمون املنقول

املجهول والسيىء احلفظ وباحلديث املرسل ونحو ذلك؛ وهلذا كان أهل العلم يكتبون مثل 
 .  ال يصلح لغريهإنه يصلح للشواهد واالعتبار ما: هذه األحاديث ويقولون

 . قد أكتب حديث الرجل العتربه: قال امحد 
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ّومثل هذا بعبد اهللا بن هليعـة قـاىض مـرص فإنـه كـان مـن أكثـر النـاس حـديثا، ومـن خيـار 
الناس، لكن بسبب احرتاق كتبه وقع يف حديثه املتأخر غلط فـصار يعتـرب بـذلك، ويستـشهد 

 . حجه ثبت إمامبه، وكثريا ما يقرتن هو والليث بن سعد، والليث
وكام أهنم يستشهدون ويعتربون بحديث الذي فيه سوء حفظ؛ فإهنم أيـضا يـضعفون مـن 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبني هلم أنه غلط فيها بأمور يستدلون هبا ويسمون هذا 
علم علل احلديث؛ وهـو مـن أرشف علـومهم بحيـث يكـون احلـديث قـد رواه ثقـة ضـابط، 

 فيه عرف؛وغلط فيه، وغلطه 
إما بسبب ظاهر كام عرفوا أن النبي تزوج ميمونة وهو حالل وأنه صىل يف البيـت ركعتـني 

 . مما وقع فيه الغلط)٢(، ولكونه مل يصل)١(وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما
 مما وقـع فيـه )٣(وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر يف رجب

 .الغلط
، )٤("كنا يومئذ خـائفني": ا أنه متتع وهو آمن يف حجة الوداع، وأن قول عثامن لعيلوعلمو

 .مما وقع فيه الغلط

                                                
تاب النكاح، باب حترمي نكاح احملرم،      ، ومسلم يف ك   )١٨٣٧(أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب تزويج احملرم، حتت رقم           ) ١(

  ).١٤١٠(وكراهة خطبته، حديث رقم 
، ومـسلم  )٣٩٨(ا، حديث رقم  ]واختذوا من مقام إبراهيم مصلى    [: أخرجه البخاري يف كتاب الصالة باب قول اهللا تعاىل        ) ٢(

  ).١٣٣١(يف كتاب احلج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه والصالة، حديث رقم 
، ومسلم يف كتاب احلـج      )١٧٧٧(جه البخاري يف كتاب احلج باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم                أخر) ٣(

  ).١٢٥٥(باب بيان عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم 
 ، واصل القصة يف البخاري يف كتاب احلـج بـاب          )١٢٢٣(أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب جواز التمتع، حديث رقم           ) ٤(

  ).١٥٦٣(التمتع والقران واإلفراد، حديث رقم 
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 )١("أن النار ال متتيلء حتى ينشىء اهللا هلا خلقا آخر": وأن ما وقع يف بعض طرق البخاري
 .مما وقع فيه الغلط وهذا كثري

هم ممـن هـو بعيـد عـن معرفـة والناس يف هذا الباب طرفان طرف من أهل الكـالم ونحـو
احلديث وأهله ال يميز بني الصحيح والضعيف فيشك يف صحة أحاديث أو يف القطع هبا مع 

 .كوهنا معلومة مقطوعا هبا عند أهل العلم به
وطرف ممن يدعى إتباع احلديث والعمل بـه، كلـام وجـد لفظـا يف حـديث قـد رواه ثقـة أو 

جيعل ذلك من جنس ما جزم أهـل العلـم بـصحته رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن 
حتى إذا عارض الصحيح املعروف أخذ يتكلف له التـأويالت البـاردة أو جيعلـه دلـيال لـه يف 

 .  )٢(مسائل العلم مع أن أهل العلم باحلديث يعرفون أن مثل هذا غلط
ا أنـه وكام أن عىل احلديث أدلة يعلم هبا أنه صدق وقد يقطـع بـذلك، فعليـه أدلـة يعلـم هبـ

 .)٣(اهـ"... .كذب ويقطع بذلك 
وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط يف حديثـه ويكـون حديثـه ": وقال رمحه اهللا

فـإن تعـدد الطـرق وكثرهتـا يقـوى إذا الغالب عليه الصحة ألجل االعتبار به واإلعتـضاد بـه 

                                                
، حـديث رقـم     }إن رمحة اهللا قريب من احملـسنني      {:أخرجه البخـاري يف كتاب التوحيد، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل           ) ١(

)٧٤٤٩(.  
يـتعني  ) وكـد ويف زماننا أ  : قلت(يف زماننا   : "،  ٦٩قال ابن رجب رمحه اهللا يف بيان فضل علم السلف على علم اخللف ص             ) ٢(

وليكن اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم       . كتابة كالم أئمة السلف املقتدى م إىل زمن الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد            
فإنه حدث بعدهم حوادث كثرية، وحدث من انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من الظاهرية وحنوهم وهو أشد خمالفـة هلـا                    

  اهـ"مل يأخذ به األئمة من قبله م بفهم يفهمه، أو يأخذ مالشذوذه عن األئمة، وانفراده عنه
  .باختصار) ٣٥٤-١٣/٣٤٧(جمموع الفتاوى ) ٣(
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كيف إذا كـانوا علـامء بعضها بعضا حتى قد حيصل العلم هبا ولو كان الناقلون فجارا فساقا ف
 .)١(اهـ"عدوال ولكن كثر يف حديثهم الغلط

ٌيا أهيا الـذين آمنُـوا إن جـاءكم فاسـق (: وجل  وقرر رمحه اهللا أن من دالالت قول اهللا عز ِ َِ ْْ َ َ ُُّ َ َ َِ َّ َ َ
ِبنَبأ فتبينُوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم ناد ٍ ٍَ ُ ُ ُ َْ َْ ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ََ َ ً َ ْ ََ َ ِ ِ ِِ َمنيَ  :، ماييل)٦:احلجرات ()ِ

أنه متى اقرتن بخرب الفاسق دليل آخر يدل عـىل صـدقه فقـد اسـتبان األمـر، وزال األمـر [
 .)٢(]بالتثبت

وإنام أمر بالتثبيت عنـد خـرب الفاسـق الواحـد ومل بـأمر بـه عنـد خـرب الفاسـقني فـإن خـرب [
 . )٣(]االثنني يوجب من االعتقاد ماال يوجبه خرب الواحد

فعلينا التبني والتثبت إذا جاءنا ": بعد إيراده لآلية السابقة قال)٤(الختيارات الفقهيةويف ا
خرب الواحد، ومل نؤمر به عند خرب الفاسقني، وذلك أن خرب االثنني يوجب من االعتقاد ما ال 

 اهـ"ّيوجبه خرب الواحد، أما إذا علم أهنام مل يتواطآ فهذا قد حيصل به العلم
ديث الضعيف يتقوى بتعدد الطرق، بالشروط املذكورة، سواء كان ضعفه شـديداً أو             فهذا يفيد أن احل   

  .يسرياً 
  :ويف احلال الثانية، اشترطوا 

  .أن تتعدد طرق احلديث تعدداً حقيقياً، حبيث ميتنع التواطؤ ويسلم من اخلطأ والكذب .١
 .أن يرد اللفظ نفسه .٢

مـن "ه اهللا عـن طـرق حـديث رمحـ) هــ٥٧١ت(قال ابن عساكر عيل بن حسن بن هبة اهللا 

                                                
  ).١٨/٢٦(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).١٥/٣٠٧(جمموع الفتاوى ) ٢(

  ).١٥/٣٥٣(جمموع الفتاوى ) ٣(
  ).١٨/٢٦، ١٥/٣٥٣(، وقارن مبجموع الفتاوى ٣٥٨ص) ٤(
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 بأسانيد فيها كلها مقال ليس فيهـا وال يف ": ، بأهنا وردت "...ًحفظ عىل أمتي أربعني حديثا
ما تقدمها للتصحيح جمال ولكن األحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إىل بعض أخذت قوة ال 

 .)١(اهـ"سيام ما ليس فيه إثبات فرض
من حفظ على أميت أربعني حديثاً بعثه اهللا "ه اهللا إىل صحة حديث ومن ذلك ملّا أشار احلافظ السلفي رمح     

  ؛ "يوم القيامة فقيهاً
 إذا مطلق األحاديث الضعيفةلعل السلفي كان يرى أن ": رمحه اهللا ) هـ٦٥٦ت(قال املنذري 

 .)٢("ّانضم بعضها إىل بعض أخذت قوة
  .ال خترج احلديث عن مرتبة الضعفلكن تلك القوة : "رمحه اهللا بقوله) هـ٨٥٢ت(وتعقبه ابن حجر 

فالضعف يتفاوت؛ فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف الـذي ضـعفه                
ناشيء عن سؤ حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إىل مرتبة احلسن، والذي ضعفه ناشيء عـن مـة أو                    

العمل به حبال إىل رتبة الضعيف الذي       جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة املردود املنكر الذي ال جيوز             
  .جيوز العمل به يف فضائل األعمال

وقـد اتفـق العلـامء عـىل ": وعىل ذلك حيمل قول النووي ـ رمحه اهللا ـ يف خطبة األربعني لـه
اتفـق : وقال بعـد أن ذكـر هـذا احلـديث. جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعامل

 .)٣(اهـ"ثرت طرقهاحلفاظ عىل أنه حديث ضعيف وإن ك
] متابعة وال[وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فال يؤثر فيه : "رمحه اهللا) هـ٩١١ت(وقال السيوطي  

  .مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا اجلابرموافقة غريه له، إذا كان اآلخر 

                                                
  .٢٥ من أربعني بلدة البن عساكر صأربعون حديثاً ألربعني شيخا) ١(
كذا قال احلافظ املنذري رمحه اهللا، والذي يظهر يل أن احلافظ السلفي إمنا قوى احلديث بتداوله لدى العلماء واشتهاره عندهم                    ) ٢(

د وتصريح بعضهم بثبوته، وسيأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ نقل كالم السلفي الذي يشعر بذلك، وعلى كل حال فإن املقـصو   
  .هنا ما أفاده كالم املنذري وما سيعقب عليه به ابن حجر مما يفيد يف هذا الباب تقوية احلديث الضعيف مطلقاً بتعدد الطرق

  .٩٠األربعني املتباينة السماع البن حجر ص) ٣(
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ّنعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو ال أصل له، رصح به شيخ اإلسالم  : يعنـي(ً
رمبا كثرت الطرق حىت أوصلته إىل درجة املستور السيء احلفظ حبيث إنه إذا وجد    : ، قـال) حجـرابن

احلـسن  : يعـين (له طريق آخر فيه ضعف قريب حمتمل ارتقى مبجموع ذلـك إىل درجـة احلـسن                 
 .)١(اهـ")لغريه

ـ       : أقول ضعيف يف وهذا الكالم يفيد أن تعدد طرق احلديث الضعيف يقويه مطلقاً، سواء كانت درجة ال
  .حمل االعتبار أم ال

وأن التقوية الناشئة من تعدد طرق احلديث الضعيف الذي ليس يف مرتبة االعتبار ترقيه من مرتبة املردود                 
  .املنكر الذي ال جيوز العمل به حبال إىل درجة الضعيف الذي جيوز العمل به يف بعض األحوال

  .درجة االعتبار ترقيه إىل درجة احلسن لغريهوأن التقوية الناشئة من تعدد طرق احلديث الذي يف 
ــتن ": رمحــه اهللا ) هـــ٨٥٢(قــال ابــن حجــر  ــرة الطــرق إذا اختلفــت املخــارج تزيــد امل كث

  .)٢(اهـ"قوة

                                                
  ).١/١٧٧(تدريب الراوي ) ١(
  .٣٨القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد ص) ٢(
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  الفصل الرابع 
  مسائل وتتمات

 
استشكل بعض الناس عىل التقرير السابق يف كالم ابن حجر والسيوطي مـا جـاء عـن : ًأوال 

، و ال إشـكال إذ مـراد اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا أن )١("ًاملنكر أبدا منكر"اإلمام أمحد من أن 
ًاحلديث املنكر هو الذي يبقى فردا ال يتابع راويه، فإذا وجدت متابعة زالـت نكارتـه، ألن 
النكارة ال تـزول عنـد حيـي القطـان واإلمـام أمحـد والربدجيـي وغـريهم مـن املتقـدمني إال 

 .)٢(كاه احلاكمباملتابعة وكذلك الشذوذ كام ح
وغـريه يطلقـون ) ابـن حنبـل: يعنـي(أمحـد ": رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(وقد قال ابن حجر 

 .)٣(اهـ"املناكري عىل األفراد املطلقة
ابن هليعـة مـا كـان حديثـه ": رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(عن أمحد بن حنبل ويؤكد هذا  ما جاء 

د أكتـب حـديث الرجـل كـأين إنـام قـبذاك، وما أكتب حديثه إال لالعتبـار و االسـتدالل، 
 .)٤("ّاستدل به مع حديث غريه يشده ال أنه حجة إذا انفرد

 .بل سياق املقام الذي جاءت فيه عبارة اإلمام أمحد يفرس مراده
) ألمحـد بـن حنبـل: يعنـي(قيل له ": يف رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري

  احلديث املنكر؟فهذه الفوائد التي فيها املناكري، ترى أن يكتب

                                                
  .١٦٣ص) رواية املروذي وغريه(أمحد بن حنبل العلل ومعرفة الرجال عن ) ١(
  ).٢/٦٥٩/ (مهام/ شرح العلل البن رجب ) ٢(
  .٣٩٢هدي الساري ص) ٣(
  ).١/٩١/ (العتر/نقله عنه من رواية ابن القاسم يف شرح العلل البن رجب) ٤(
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 .ًاملنكر أبدا منكر: قال
 فالضعفاء؟: قيل له
 . )١(اهـ"ًقد حيتاج إليهم يف وقت، كأنه مل ير بالكتاب عنهم باسا: قال

والكالم هنا عن حديث ضعيف توبع، فخرج بذلك عن حيز النكارة اليت أرادها اإلمام أمحد بن حنبـل                  
  ".املنكر أبداً منكر: "رمحه اهللا يف قوله 

عىل هاتني احلالتني ال حيكم عىل احلديث بالوضع ملجرد أن يف سنده راو كذاب، بل ال : ًنيا ثا
هـذا بد مع ذلك من خمالفة متنه ألحاديث الثقـات، و عـدم تعـدد طرقـه وخمارجـه، وعـىل 

األســـاس كانـــت أغلـــب تعقبـــات األئمـــة عـــىل ابـــن اجلـــوزي رمحـــه اهللا فـــيام أورده يف 
املوضوعات، وقد كثرت طرقه وتعـددت خمارجـه، فـإن ذلـك يرفعـه ويقويـه عـن احلكـم 

 .)٢(ًبالوضع إىل الضعيف جدا، أو إىل الضعيف
 يف احلديث الضعيف الذي مل يشتد       تقوية احلديث على هاتني احلالتني ال يستفاد منها يف األحكام إال          : ثالثاً  

ضعفه إذا توبع مبثله أو أعلى منه، أما الشديد الضعف فتقويتها جتعلها يف مرتبة أعلى مما كانت فيه لكن                   
ال خترجه عن حيز الضعف إال إذا كانت املتابعات قوية وتعددت وصح معناها، أما بدون ذلك فهي يف                  

يف هنا يف فضائل األعمال والترغيب والترهيب مبعىن أن         حيز الضعيف وهو على مراتب، والعمل بالضع      
النفس ترجو ما فيه من الوعد، وحتذر ما فيه من الوعيد ليس إال؛ على ما هو مقرر عند العلماء يف العمل                 

  .بالضعيف

                                                
/ العتـر / ي البـن رجـب  وقارن بشرح علل الترمـذ ). ٢/١٦٧(مسائل أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ    ) ١(

)١/٩١.(  
 غـري   –وانظر إن شئت التعقبات على ابن اجلوزي من خالل كتاب ترتيه الشريعة البن عراق، فإنه جعل ترمجة كل بـاب                     ) ٢(

فيما حكم بوضعه وتعقـب     : فيما حكم ابن اجلوزي بوضعه ومل خيالف فيه، والثاين        :  يف ثالثة فصول، األول    –كتاب املناقب   
فيما زاده السيوطي على ابن اجلوزي، فالفصل الثاين يف كل ترمجة حيتوي على تعقبات على ابـن اجلـوزي يف                    : فيه، والثالث 

  .غالبها من هذا القبيل املذكور، واهللا اعلم
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قد تساهل أهل احلديث يف قبول ما ورد مـن ": رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(وقد قال البيهقي 
تى ما مل تكن من رواية من يعرف بوضع احلديث أو الكذبـة الدعوات وفضائل األعامل، م

 )١(اهـ"يف الرواية
نبه ابن تيمية رمحه اهللا إىل انه يشرتط يف تقوية شديد الضعف أن تتعدد خمارجه بحيث : ًرابعا 

يبعد عادة تواطؤ الرواة عىل الكذب، وتتحـد القـصة، فيثبـت بـذلك أصـل احلـديث، وأن 
 . به األلفاظ والدقائق التي ال تعلم هبذه الطريقالتقوية بمثل هذا ال تضبط

ولكن يقوى اجلزم . تقوية احلديث عىل هاتني احلالتني تصحح املعنى و تثبت النسبة: ًخامسا 
 .هبا ويضعف بحسب نوع الضعف، وقوة املتابع

 تقوية احلديث عىل هاتني احلالتني ال يستطيعها أي أحـد، فـال يقـوم هبـا إال األفـذاذ: ًسادسا 
الذين مجعوا بني العلم بطرق احلديث واختالف املخارج مع الدراية بمعاين الفقه وأصول 

 . الرشع
لكــل حــديث ذوق ، وخيــتص بنظــر لــيس ": رمحــه اهللا) هـــ٧٢٨ت(قــال ابــن تيميــة 

 .)٢(اهـ"لآلخر
وإن مل يكن لإلنسان ذوق النقاد وبرص احلفاظ وإال ": رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(وقال الذهبي 

ف احلديث القوي ويصحح احلـديث الـواهي، مـع أن أئمـة هـذا الـشأن ختتلـف فإنه يضع
 .)٣(اهـ"اجتهاداهتم وتتقارب معارفهم وأذواقهم لكن يقل ذلك وفيهم يندر واهللا اهلادي

احلال األوىل يستفاد منها يف إثبات السري والقصص وأسباب ورود األحاديـث، و ال : ًسابعا 
                                                

  ).٥/٤٥(اجلامع لشعب اإلميان ) ١(
  .٣٩علم احلديث البن تيمية ص) ٢(
  . ١٥ص/ محاد األنصاري/ وثقات فيهم لني، للذهيبمقدمة ذيل ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اهولني) ٣(
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حاديث وخاصة ما يتوقف عىل لفظه حكم رشعي، كام نبه يستفاد منها يف إثبات ألفاظ األ
عىل ذلك ابن تيمية رمحه اهللا، واستعامل هذا املسلك يف غـري حملـه يوقـع يف خطـأ قبـول مـا 

 .ليس بمقبول، فلينتبه لذلك
إمـام يف الـسري ) (عالمـة إخبـاري(إذا تنبهت هلذا عرفت معنى وصفهم للـراوي بأنـه : ًثامنا 

 ليـستفاد مـن - واهللا اعلـم –هم عىل ضعفه، وسؤ حفظـه، وذلـك ، مع تنصيص)واملغازي
 .روايته عىل هذه احلال

يعرتض بعض من مل يتنبه هلذا املسلك يف احلال األوىل عىل األئمة بتقويتهم للحديث : ًتاسعا 
مــع الــضعف الــشديد يف طرقــه، والواقــع أهنــم إنــام أرادوا إثبــات أصــله، وقــصته ال ذات 

 .ألفاظه
 :يتقوى احلديث الضعيف يسري الضعف بتعدد الطرق، بالرشوط التالية: لثالثة ويف احلال ا

ًأن يكون الضعف يسريا، فال يكون يف السند متهام بالكذب و ال من هو يف درجته : األول  ً
 .و ال من هو أسوأ من باب أوىل

 .ًأن يكون املتابع مساويا للضعيف يف درجته أو أعىل منه: الثاين 
ًتعــدد الطــرق تعــددا حقيقيــا يف حمــل الــضعف، بحيــث ينتفــي عنــه التواطــؤ أن ت: الثالــث  ً
 .واخلطأ

رمحـه اهللا، وهـو أحـد األئمـة املتقـدمني، وصـاحب ) هــ٢٧٩ت(عيسى الرتمذي  قال أبو
ّكتاب السنن الذي هو أحد السنن األربع، حينام عرف احلديث احلسن عنـده، وهـو احلـديث 

ومـا ذكرنـا يف هـذا الكتـاب حـديث حـسن، فـإنام أردنـا ": احلسن لغريه عند املتأخرين، قال 
 :كل حديث يروى: حسن إسناده عندنا

 .ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب
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 .وال يكون احلديث شاذا 
 .ويروى من غري وجه نحو ذلك

 .)١(اهـ"فهو عندنا حديث حسن
) احلسن(طية له وصف    فجعل رواية احلديث من غري وجه مع األوصاف اليت ذكرها مثبتة للحديث، ومع            

عنده، وهذا هو احلديث احلسن لغريه عند املتأخرين، وهذا القيد عنده يشمل ما روي بأكثر مـن طريـق،             
  . وهي املتابعات، وما روي معناه من وجوه متعددة

  :قسمان احلسن احلديث: "رمحه اهللا) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 
 كـثري  مغفالً ليس أنه غري ،)٢(أهليته تتحقق مل ستورم من إسناده رجال خيلو ال الذي احلديث: أحدمها

 سبب وال احلديث يف الكذب تعمد منه يظهر مل أي - احلديث يف بالكذب متهم هو وال يرويه، فيما اخلطأ
 حىت أكثر، أو آخر وجه من حنوه أو مثله روي بأن عرف، قد ذلك مع احلديث منت ويكون - مفسق آخر

 بذلك فيخرج بنحوه، آخر حديث ورود وهو شاهد، من له مبا أو مثله، على هراوي تابع من مبتابعة اعتضد
  .زلـيتن القسم هذا على الترمذي وكالم منكراً، شاذاً يكون أن عن

أن يكون راويـه مـن املـشهورين بالـصدق واألمانـة، غـري أنـه مل يبلـغ درجـة : القسم الثاين
هو مع ذلك يرتفـع عـن حـال مـن رجال الصحيح، لكونه يقرص عنهم يف احلفظ واإلتقان، و

                                                
  / ).١(انظر شرح العلل البن رجب . العلل الصغري املطبوع آخر السنن له، وهو الذي عليه شرح ابن رجب) ١(
ـ   : "، متعقباً قول ابن الصالح هذا     )١/٣٨٧/ (العتر/ قال ابن رجب يف شرح العلل     ) ٢( ا وهذا ال يدل عليه كالم الترمذي؛ ألنه إمن

أن من كان مغفالً كـثري اخلطـأ، ال حيـتج         : اعترب أن ال يكون راويه متهماً فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا              
يعين عند االنفراد، أما عند املتابعة فال، وعليه فتفسري ابن الـصالح            : اهـ قلت "حبديثه، و ال يشتغل بالرواية عنه عند األكثرين       

، )١/٣٨٧(، غري مسلم، وقد قال ابن حجر رمحه اهللا يف النكـت  "ون من رواية مغفل كثري اخلطأأن ال يك"لقول الترمذي بـ  
ليس هو يف التحقيق عند الترمذي مقصوراً على رواية املستور بل يشترك معه الـضعيف               : "يف كالمه عن احلسن عند الترمذي     

، واملدلس إذا عنعن، وما يف إسـناده انقطـاع          بسبب سؤ احلفظ، واملوصوف بالغلط واخلطأ، وحديث املختلط بعد اختالطه         
أن ال يكون فيهم من يتهم بالكذب، و ال يكـون اإلسـناد             : خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل احلسن بالشروط الثالثة وهي         

وليس كلها يف املرتبة على حد سواء بل بعضها أقوى مـن  . شاذاً، وأن يروى مثل ذلك احلديث أو حنوه من وجه آخر فصاعداً 
  .اهـ"ضبع
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ًيعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعترب يف كل هذا ـ مع سالمة احلديث من أن يكـون شـاذا 
 .ًومنكرا ـ سالمته من أن يكون معلال

 .)١(وعىل القسم الثاين يتنـزل كالم اخلطايب
رتمـذي ذكـر فهذا الذي ذكرناه جامع ملا تفرق يف كالم من بلغنا كالمـه يف ذلـك، وكـأن ال

ًأحد نوعي احلسن، وذكر اخلطايب النـوع اآلخـر، مقتـرصا كـل واحـد مـنهام عـىل مـا رأى أنـه 
ًيشكل، معرضا عام رأى أنه ال يشكل  .)٢(اهـ".أو أنه غفل عن البعض وذهل، واهللا أعلم. ُ

إنـا نجـد أحاديـث :  لعـل الباحـث الفهـم يقـول": وقال عليه مـن اهللا الرمحـة والرضـوان 
األذنان ": عفها، مع كوهنا قد رويت بأسانيد كثرية من وجوه عديدة، مثل حديثًحمكوما بض
 ونحوه، فهـال جعلـتم ذلـك وأمثالـه مـن نـوع احلـسن، ألن بعـض ذلـك عـضد "من الرأس

ًبعضا، كام قلتم يف نوع احلسن عىل ما سبق آنفا ً. 
أنــه لــيس كــل ضــعف يف احلــديث يــزول بمجيئــه مــن وجــوه، بــل ذلــك : وجــواب ذلــك

 :وتيتفا
ًفمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل 

فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ومل خيتل . )٣(الصدق والديانة
                                                

: يشري إىل تعريف اخلطايب رمحه اهللا للحديث احلسن الذي ذكره ابن الصالح قبل ذلك بقليل حيث قال اخلطـايب رمحـه اهللا                 ) ١(
 عامـة  ويـستعمله  العلمـاء،  أكثر يقبله الذي وهو احلديث، أكثر مدار وعليه: قال. رجاله واشتهر خمرجه عرف ما: احلسن"
 ).١/١( معامل السنن اهـ وهي كلمته يف مقدمة"لفقهاءا

  .٢٨-٢٧ص/ العتر)/ املقدمة ابن الصالح(معرفة أنواع علوم احلديث ) ٢(
إذا توبع مبا يرفع الشبهة عن سـؤ        : "على هذا املقطع من كالم ابن الصالح بقوله       ) ٢/١١١(علق ابن سيد الناس يف األجوبة       ) ٣(

الذي " احلسن أيضاً على رسم الترمذي؛ ألنه عرف احلسن بأنه       وأما قبل املتابعة فيدخل يف قسم     . حفظه فهذا هو احلسن باتفاق    
، والفرض أن راوي هذا من أهل الصدق والديانة، وضعف احلفظ نقله على هذا من مرتبة الصحيح إىل            "ال يتهم راويه بالكذب   

  اهـ"مرتبة احلسن
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وكذلك إذا كان ضـعفه مـن حيـث اإلرسـال زال بنحـو ذلـك، كـام يف املرسـل . فيه ضبطه له
  .)١( حافظ، إذ فيه ضعف قليل، يزول بروايته من وجه آخرالذي يرسله إمام

ومـن ذلـك ضـعف ال يـزول بنحـو ذلـك، لقـوة الـضعف وتقاعـد هـذا اجلـابر عـن جــربه 
ًوذلك كالضعف الذي ينشأ من كـون الـراوي مـتهام بالكـذب، أو كـون احلـديث . ومقاومته

. إنه من النفائس العزيزةوهذه مجلة تفاصيلها تدرك باملبارشة والبحث، فاعلم ذلك، ف. ًشاذا
 .)٢(اهـ"واهللا أعلم

ّإمـا أن يـساوي املتـابع الـراوي األول يف ": رمحـه اهللا) هــ٧٣٤ت(قال أبو الفتح اليعمري 
ًضعفه، أو يكون منحطا عنه؛ فأما االنحطاط فال يفيد املتابعة شيئا ألبتة ً. 

ف، بـل الــضعف ّوأمـا مـع املـساواة فقــد يقـوي، لكنهـا قــوة ال خترجـه عـن مرتبــة الـضعي
ًمتفاوت، فيكون الضعيف الفرد موضوعا يف مرتبة تنحط عن مرتبة الـضعيف املوجـود مـن 

 .غري طريق، و ال يتوجه االحتجاج بواحد منهام، وإنام يظهر أثر ذلك يف الرتجيح
ّوأما إن كان املتابع أقوى من الراوي األول أو أفادت متابعته ما رفع شـبهة الـضعف عـن 

 .)٣( "ًفال مانع من القول بأنه يصري حسناالطريق األول، 

                                                
بـأن  : وله يف املضعف من حيث اإلرسـال  وأما ق): "١١٢-٢/١١١(علق على هذا املوضع ابن سيد الناس بقوله يف أجوبته      ) ١(

مل يشترط يف الوجه اآلخر أن يكون عن        : فنقول" فإن ذلك الضعف يزول بروايته من وجه آخر       : "يرسل اخلرب إمام حافظ، قال    
 ثقة، و ال أقل منه، يف مقاومة إرسال اإلمام احلافظ، كما ذكرمت، إذا كان كذلك فأرسل اخلرب حافظ وأسنده ثقة، فإنه يـزعم                  

وإن زعم  . أن احلكم لإلسناد؛ فإن ادعى ذلك ألن اإلسناد زيادة، وقد جاءت عن ثقة فسبيلها أن تقبل، فلذلك وجه من النظر                   
وأما خرب ال علة له، إال أن إماماً حافظاً أرسله، وقد تبني من وجـه             . أن هذا مصطلح أهل الشأن؛ فليس كذلك على اإلطالق        

خر أن يكون عن ثقة و ال بد فهذا ينبغي أن يكون صحيحاً على مذهبه يف أن املسند الثقة                   آخر إسناده، وقد لزمه يف الوجه اآل      
 اهـ"مقدم على املرسل و ال علة يف هذا اإلرسال وقد انتفت

  .٣٤ص / العتر)/ املقدمة ابن الصالح(معرفة أنواع علوم احلديث ) ٢(
 ).١١١-٢/١١٠(أجوبة ابن سيد الناس ) ٣(
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وهـو تفـصيل ": رمحه اهللا بعد نقلـه لكـالم ابـن سـيد النـاس هـذا) هـ٧٩٤(قال الزركيش 
حـسن، و ال خيفـى أن هـذا كلــه فـيام إذا كـان احلـديث يف األحكــام؛ فـإن كـان مـن الفــضائل 

 .)١(اهـ"فاملتابعة فيه تقوم عىل كل تقدير ألنه عند انفراده مفيد
متى توبع اليسء احلفظ بمعترب، كأن يكون فوقه أو ": رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(ل ابن حجر قا

 إذا مل - ، وكذا املختلط الذي مل يتميز واملستور واإلسناد املرسل وكذا املدلس )٢(مثله ال دونه
ً  صار حديثهم حسنا ال لذاته بل وصفه بـذلك باعتبـار املجمـوع مـن -يعرف املحذوف منه 

ًملتابع؛ ألن كل واحد منهم احتامل أن تكون روايته صوابا أو غـري صـواب عـىل حـد املتابع وا
سواء، فإذا جاءت من املعتربين رواية موافقة ألحـدهم رجـح أحـد اجلـانبني مـن االحتاملـني 
ّاملذكورين ودل ذلك عىل أن احلديث حمفوظ، فارتقى من درجة التوقـف إىل درجـة القبـول، 

                                                
  ).١/٣٢٠(ابن الصالح للزركشي النكت على مقدمة ) ١(
 أن يكون فوقه أو مثله ال دونه، وقد تقدم كالم ابن سيد الناس مبعناه، لكـن                 – ويف حكمه الشاهد     –كذا اشترط يف املتابع     ) ٢(

إن املسند قد يكون يف درجة احلسن، وبانضمام املرسل يقوى كل منـهما بـاآلخر،   : "٤١قال العالئي يف جامع التحصيل ص    
اهــ، وكـالم   "حلديث ما إىل درجة الصحة، وهذا أمر جليل أيضاً و ال ينكره إال من ال مذاق له يف هذا الـشأن         ويرتقي ا 

 مبجيئـه  يزول احلديث يف ضعف كل  ليس : "العالئي منسجم مع كالم ابن الصالح الذي ذكرته قبل قليل يف الصلب وعبارته            
 الصدق أهل من كونه مع راويه، حفظ ضعف من ناشئاً ضعفه نيكو ذلك بأن  يزيله ضعف فمنه،  يتفاوت ذلك بل وجوه، من

 مـن  ضعفه كان إذا وكذلك. له ضبطه فيه خيتل ومل حفظه، قد مما أنه عرفنا آخر وجه من جاء قد رواه ما رأينا فإذا. والديانة
  ". آخر وجه من تهبرواي يزول قليل، ضعف فيه إذ حافظ، إمام يرسله الذي املرسل يف كما ذلك، بنحو زال اإلرسال حيث
احلديث الثابت يزداد قوة بتعدد الطرق وإن كانت دونه يف الدرجة، أما احلديث الضعيف فإنه يزداد مطلق قوة مبا هـو                     : قلت

واختـار  . دونه، و قد خيرج عن درجته إىل ما هو أرقى بذلك، وهذا واضح يف التقوية على احلال األوىل والثانية، واهللا اعلـم                     
، أن احلديث الثابت يتقوى مبا هو أدىن منـه، أمـا   ٩٢ج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة ص صاحب كتاب مناه  

وهذا قد يستقيم على التقوية بتعدد الطـرق يف  : قلت. احلديث الضعيف فال يتقوى مبا هو أضعف إمنا يتقوى مبثله أو أقوى منه         
  . واهللا اعلماحلال الثالثة، أما يف احلال األوىل والثانية فال،
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بول فهو منحط عـن رتبـة احلـسن لذاتـه وربـام توقـف بعـضهم عـن ومع ارتقائه إىل درجة الق
 .)١(اهـ"إطالق اسم احلسن عليه

رمحـه اهللا يف معـرض تعليلـه اشـرتاط تعـدد الطـرق يف تقويـة ) هــ٩٠٢ت(قال السخاوي 
ليـرتجح بـه أحـد االحتاملـني، ألن يسء ": احلديث الضعيف عىل حد احلسن عنـد الرتمـذي 

ل أن يكون ضبط املروي، وحيتمل أن ال يكون ضبطه، فإذا ورد ًاحلفظ مثال حيث يروي حيتم
مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب عىل الظن أنه ضبط، وكلام كثـر املتـابع قـوي الظـن، 
كام يف أفراد املتواتر فإن أوهلا من رواية األفراد ثم ال تزال تكثر إىل أن يقطع بصدق املروي، و 

  .)٢(اهـ" عن نفسهال يستطيع سامعه أن يدفع ذلك

ّوأما مطلق احلسن فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط املتقن ": ًوقال أيضا رمحه اهللا
 .)٣(اهـ"غري تامهام، أو بالضعيف بام عدا الكذب إذا اعتضد مع خلومها عن الشذوذ والعلة

                                                
  .١٠٣ص/ العتر/ نزهة النظر ) ١(
  ).١/٧٥(فتح املغيث ) ٢(
أو بالضعيف مبا عدا املفسق كالكذب وإن مل يفحش خطـأ سـيء احلفـظ، إذا                : " وجاء يف نسخة  ). ١/٧٩(فتح املغيث   ) ٣(

  .نبه عليه حمقق فتح املغيث يف اهلامش..." اعتضد
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 الفصل اخلامس
 من عبارات األئمة يف تقوية احلديث بتعدد الطرق

 
، بعـد أن ذكـر "ال رضر و ال رضار": رمحـه اهللا عـن حـديث) هـ٧٩٥ت(قول ابن رجب 

فهذا ما حرضنا من ذكر طرق أحاديـث هـذا البـاب، ": طرقه، وأنه مل يسند من وجه صحيح
وقد قال البيهقي يف بعـض . وقد ذكر الشيخ رمحه أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كام قال

. ها من األسانيد التي فيهـا ضـعف قوهتـاإذا انضمت إىل غري: أحاديث كثري بن عبداهللا املزين
إنه إذا استند من وجه آخر، أو أرسله من يأخذ العلم عن غري مـن : وقال الشافعي يف املرسل

 .ُيأخذ عنه املرسل األول فإنه يقبل
) ال يقنـع بروايتـه: يعنـي(إذا كان احلديث املسند مـن رجـل غـري مقنـع : وقال اجلوزجاين 

طرق املقبولة عند ذوي االختيـار؛ اسـتعمل واكتفـي بـه، وهـذا إذا مل وشد أركانه املراسيل بال
 .يعارض باملسند الذي هو أقوي منه

ال ": قـال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم: وقد استدل اإلمام أمحد هبذا احلـديث وقـال
 ."رضر وال رضار

ّ يقـوي هذا احلديث أسنده الدارقطني من وجوه وجمموعهـا: وقال أبو عمرو بن الصالح 
إنـه مــن ": احلـديث وحيـسنه، وقـد تقبلـه مجـاهري أهـل العلـم، واحتجـوا بـه، وقـول أيب داود

  .)١(اهـ" يشعر بكونه غري ضعيف واهللا أعلم"األحاديث التي يدور الفقه عليها

                                                
  ).٢١١-٢/٢١٠(جامع العلوم واحلكم ) ١(
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أنتوضـأ بـام ": رمحـه اهللا عنـد كالمـه عـىل حـديث) هــ٤٥٨ت(ومن ذلـك  قـول البيهقـي 
فـإذا ضـممنا هـذه األسـانيد ": ، قـال"أفـضلت الـسباع كلهـانعم وممـا : قال. أفضلت احلمر

يف معنـاه حـديث أيب قتـادة، وإسـناده صـحيح واالعـتامد ] و[بعضها إىل بعـض أخـذت قـوة 
 .)١(اهـ"عليه

 أي مطلق قـوة، فهـي قـوة ال ترقيـه إىل مرتبـة احلـسن لغـريه، "أخذت قوة": يالحظ قوله
 ."ده صحيح واالعتامد عليهيف معناه حديث أيب قتادة، وإسنا": ولذلك قال

إذا ظهـر : ًإذا استحلت أمتي مخسا فعلـيهم الـدمار ": ٌوقوله أيضا عند كالمه عىل حديث 
فيهم التالعن ولبس احلرير واختذوا القيان ورشبوا اخلمور واكتفى الرجال بالرجال والنساء 

وإسناده وإسـناد ": ، ساقه البيهقي عن أنس من طريقني ثم قال عقب الطريق الثاين"بالنساء
 .)٢(اهـ"ما قبله غري قوي، غري أنه إذا ضم بعضه إىل بعض أخذ قوة واهللا اعلم

رمحـه اهللا، عـن حـديث يف مـسند أمحـد بـن حنبـل رمحـه اهللا، ) هــ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 
له طرق كثرية مجعتها يف جزء مفرد يكـاد ": يف املوضوعات  ) هـ٥٩٧ت(أورده ابن اجلوزي 
ــوقوع هـذه القـصة؛ لكثـرة الطـرق الـواردة فيهـا، وقـوة خمـارج ]بــ[قطـع الواقف عليـه أن ي
  .)٣(اهـ"أكثرها، واهللا اعلم
 :مسائل وتتامت

القاعدة يف تقوية احلديث الضعيف يسري الضعف باملتابعات هي هذه، ثم لكل حديث : ًأوال 
وهو ما ذكـره ابـن الـصالح مـن أنـه لـيس كـل ضـعيف . نظر خاص به خيتلف عن اآلخر

                                                
  ).١/٣١٥(عرفة السنن واآلثار، كتاب الطهارة، باب سؤر ما ال يؤكل حلمه، م) ١(
  ).١٠/٩٣(اجلامع لشعب اإلميان ) ٢(
  .٣٩القول املسدد ص) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ول بمجيئه من جهة أخرى، وقرره ابن سيد الناس والزركيش وابن حجـر، وهـو متفـق يز
 .مع ترصفات األئمة رحم اهللا اجلميع
 ورد مـن طريـق أيب هريـرة، ومـن حـديث سـعيد بـن وءوهذا حديث التسمية يف الوضـ

زيد، ومن حديث أيب سعيد، ومن حديث سهل بن سـعد، ومـن حـديث أيب سـربة، ومـع 
ًأحسن ما فيها حديث كثري بن زيد، و ال أعلم فيها حديثا ": ه ملا سئل عنهذلك قال أمحد في

 .)١( اهـ"؛ ألنه ليس فيه حديث أحكم بهوءًثابتا، وأرجو أن جيزئه الوض
إن القاعـدة يف : هنا أمحد بن حنبل رمحه اهللا مل يقو احلديث مـع تعـدد طرقـه، فهـل يقـال

 هو عىل خالف ما قرره املتقدمون؛تقوية احلديث باطلة، وأن ما قرره املتأخرون 
ال، بل هذا الكالم من اإلمام هو كالم خاص هبذا احلديث بعينه، خلصوصية : اجلواب 

بـدليل مـا جـاء عـن اإلمـام أمحـد نفـسه مـن تقويـة احلـديث . النظر يف هذا احلـديث بعينـه
 الضعيف بتعدد الطرق؛ 

أفطر احلاجم واملحجـوم أحاديث ": عن أمحد بن أيب حييى سمعت أمحد بن حنبل يقول
 .)٢("وال نكاح إال بويل أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها

ًوهذا يقرر أننا إذا وجدنا للمتقدمني كالما عىل بعض األحاديث ال ينـسجم يف ظـاهره 
مع بعض القواعد التي قررت عند املتأخرين يف علوم احلـديث فمخـرج كـالم اإلمـام أنـه 

 .ية النظر املتعلقة به، إذ لكل حديث نظر خاص بهخاص هبذا احلديث خلصوص
ّوأمـا أكثـر احلفـاظ املتقـدمني فـإهنم يقولـون يف ": رمحـه اهللا) هــ٧٩٥ت(قال ابـن رجـب 

وجيعلون ذلك علـة . احلديث إذا انفرد به واحد وإن مل يرو الثقات خالفه إنه ال يتابع عليه
                                                

  ).١/٤(نصب الراية ) ١(
 ).٢٦٦(/ الكامل يف ضعفاء الرجال )٢(
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ه وحديثه كالزهري ونحوه، وربام فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالت
وهلم يف كل حديث نقد خـاص، ولـيس عنـدهم . ًيستنكرون تفردات الثقات الكبار أيضا

 .)١(اهـ"لذلك ضابط يضبطه
قضية انتفاء الشذوذ عن احلديث الضعيف يسري الضعف إذا أريد تقويته بتعدد الطرق : ًثانيا 

ر، ولـذا يـشرتط يف املتابعـة أن ال تتعلق هبذا النظر الذي خيتص بـه كـل حـديث عـن اآلخـ
 .يظهر أهنا خطأ

نحن ال نثبت املنقطع عىل اإلنفراد، ووجه نراه ": رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(وقد قال الشافعي 
 .)٢(اهـ" خطأ– واهللا أعلم –

احلديث عن الـضعفاء قـد حيتـاج إليـه يف ": رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(وقد قال أمحد بن حنبل 
 .)٣(اهـ"ًوقت، املنكر دائام منكر

املنقطـع إذا انـضم إليـه غـريه أو انـضم إليـه قـول ": رمحـه اهللا) هــ٤٥٨ت(وقال البيهقـي 
 . )٤(اهـ"الصحابة أو تتأكد به املراسيل، ومل يعارضه ما هو أقوى منه، فإنا نقول به

العلم بانتفاء الشذوذ والنكارة، أو يكفي جمرد عـدم : وهل املطلوب هنا لنفي الشذوذ : ًثالثا 
خالفة؟ يبدو أن األمر خيتلـف بحـسب موضـوع احلـديث فـإن كـان احلـديث الـضعيف امل

الــذي تعــددت طرقــه يف بــاب الفــضائل والرتغيــب والرتهيــب يكفــي فيــه عــدم املخالفــة 
ألحاديث الثقات، وإذا كان موضوعه األحكام مل يكـف فيـه عـدم املخالفـة بـل البـد مـن 

                                                
  ).٢/٥٨٢/ (مهام/ شرح العلل البن رجب) ١(
  ).٣/٨٢(معرفة السنن واآلثار ) ٢(
  .١٦٣ص) رواية املروذي وغريه(لعلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل ا) ٣(
  ).١/٢٢٩(معرفة السنن واآلثار ) ٤(
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شـاهد صـحيح، أو ظـاهر القـرآن، كـام تعدد طرقه أو أن يعضده اتصال عمل، أو موافقـة 
 .قاله ابن القطان وقرره ابن حجر رمحهم اهللا

ال حيتج به كله، ) احلسن لغريه: يعني(هذا القسم ": رمحه اهللا) هـ٦٢٨ت(قال ابن القطان 
بل يعمل به يف فضائل األعامل، ويتوقف عن العمل به يف األحكام، إال إذا كثرت طرقه أو 

 ."وافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآنعضده اتصال عمل، أو م
وهذا حسن رايـق مـا ": رمحه اهللا بعد نقله هذا عن ابن القطان) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

 .)١(اهـ"ًأظن منصفا يأباه، واهللا املوفق
تقوية احلديث عىل هذه احلال هي املشهورة، ورشوطها معروفة، لكن يالحظ النـاظر : ًرابعا 

ًا املتأخرون توسعا يف تطبيق هذا املسلك يف مواضع، خيالفون يف كتب التخريج التي عمله
 .به الرشوط واألوصاف التي سبقت لتقوية احلديث، وهذا التوسع غري مريض

تساهل بعض املتأخرين يف تطبيق هذه احلال ال يعني ضعف املسلك و ال رده، فـإن : ًخامسا 
قدمني، ووقوع التساهل  يف تطبيقـه املتأخرين مل خيرجوا يف تقرير هذا املسلك عن كالم املت

من بعضهم ال يربر اهتامهم بأن منهجهم يف علوم احلديث خالف ما قـرره املتقـدمون بـل 
احلال كام ترى خطأ يف التطبيق ال خطأ يف التأصـيل، إذ املـنهج عنـد املتقـدمني واملتـأخرين 

 . واحد
 : ومن صور التساهل يف تطبيق هذا املسلك

يع ألفاظه بتعـدد الطـرق دون مالحظـة أن التقويـة إنـام تكـون  أن يقوى احلديث بجم -
 .للفظ املشرتك يف هذه الطرق دون ما انفرد به طريق ضعيف منها دون متابع

                                                
  ).١/٤٠٢(النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ١(
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 أن يقوى احلديث إىل درجة احلسن لغريه، مـع أن أسـانيده ضـعيفة جـدا، فـال يرتقـى  -
ف القابــل منهـا إىل حـري القبـول، غايتـه أن خيـرج عـن شـدة الـضعف إىل حيـز الـضعي

 .للمتابعة، بحيث يتقوى إىل احلسن لو جاءت متابعة صاحلة له
 أن يقوى احلديث بتعدد الطرق إىل درجة احلسن لغريه مـع أن بعـض طرقـه هـي مـن  -

 .قبيل اخلطأ والشذوذ التي ال حيصل هبا التقوي
ً أن يقوى احلديث بتعدد الطرق مع أن احلديث مل تتعدد طرقه تعددا حقيقيا - ً. 
ممــا يــساعدك عــىل فهــم تــرصفات املتــأخرين أن تالحــظ مواقــع اســتعامهلم هلــذين  : ًسادســا

املسلكني يف تقوية احلديث الضعيف؛ فقد يظن من ال يدري أن هذا خلل لـدى املتـأخرين 
 !ِّيف املنهج خالفوا فيه املتقدمني، وليس احلال كذلك

 :متابعة الضعيف يسري الضعف تأيت عىل صور : ًسابعا 
 .بعه ضعيف دونه يف املرتبة أن يتا-١
 . أن يتابعه ضعيف مثله يف املرتبة-٢
 . أن يتابعه ضعيف أعىل منه يف املرتبة-٣
 .  أن يتابعه مقبول هو من رشط احلسن لذاته-٤
 . أن يتابعه مقبول هو من رشط الصحيح لذاته-٥

 منـه، وهـذا وسبق أنه يشرتط يف تقوية احلديث هبذا املسلك أن يكون املتابع مثلـه أو أعـىل
يشمل الصور الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، فهذه املتابعات تقوي احلديث الـضعيف 
ًويكون حديثا حسنا عىل مراتـب، بحـسب مراتـب هـذه الـصور؛ فكـام أن الـضعيف عـىل  ً

 .عىل مراتب) لغريه(مراتب كذا احلسن 
للواقـع عنـد التعبـري عـن أن عبارتك تكون دقيقة مطابقـة : ومن فوائد معرفة هذه املراتب
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 .حصول هذه املتابعة، فتجعل األعىل يتابع األدنى وال تعكس
وإذا الحظت ما ذكرته لك هنا، فـإن وجـود إسـنادين ضـعيفني أحـدمها أشـد ضـعفا مـن 
اآلخــر، وأردت أن تقــوي أحــدمها بــاآلخر فإنــك جتعــل اإلســناد األعــىل يقــوي األدنــى، 

وىل مما سـبق يف هـذا املـسلك هـو أنـك تريـد أن وبالتايل فإن سبب عدم دخول الصورة األ
تقوي األعىل باألدنى، فإن عكست حصلت التقوية، ولكن لـيس عـىل احلـال الثالثـة، إنـام 

 .عىل احلال األوىل أو الثانية مما سبق بيانه، وباهللا التوفيق
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 اخلامتة
 وفيها أهم النتائج  

 
ة أصل احلـديث وقـصته دون ألفاظـه أن تقوية احلديث باملتابعات تارة حيصل منها تقوي -

ومنهـا مـا حيـصل منـه . ودقائقه، وهذا ما ينتج عن احلال األوىل يف تقويـة احلـديث الـضعيف
تقوية ألفاظ احلديث ودقائقـه، وهـذا مـا ينـتج عـن احلـال الثانيـة والثالثـة يف تقويـة احلـديث 

ّحقيقيـا، إمـا لكونـه يـؤول ً وتارة ال حيصل هبا تقوية، إذ ال يعترب هذا التعدد تعددا .الضعيف ً
ّإىل طريق واحد، وإما لكونه شديد الضعف جدا، وإما لكونه خطأ ووهم،  شاذ، أو منكر،  أوّ

 . ًفاملنكر منكر أبدا
ًوأن للعلامء رمحهم اهللا رشوطا وقيودا البد من مالحظتها عند تقوية احلديث الـضعيف  - ً

ا إىل اخللـط واخلطـأ يف تقويـة احلـديث بحسب األحوال الثالثة املذكورة، يؤدي ترك مراعاهتـ
 . الضعيف باملتابعات

وأن املتأخرين يسريون يف ذلك عىل ما اختطه املتقدمون، و ال خيـالفوهنم يف يشء، غايـة  -
ما يف األمر أنه قد يقع التساهل من بعضهم يف التطبيق، و هذا ال يـربر نـسبتهم إىل خمالفـة مـا 

، أو قـد يقـع مـنهم خطـأ لتطبيـق ال يعنـي اخلطـأ يف التأصـيلعليه املتقدمون، إذ إن اخلطأ يف ا
بسبب قصور العلم، بأن ال يكون علم بأن حقيقة هذا الطريق، أو ذاك أنـه وهـم وخطـأ مـن 

 .راو يف السند
وأن ترك مالحظة حاالت تقوية احلديث باملتابعات توقـع يف اللـبس يف فهـم تـرصفات  -

 .أهل العلم 
 ه تتم الصاحلاتمتت واحلمد هللا الذي بنعمت
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