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 [مقدمة ] 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل وأ هل 

 :وحصبه أ مجعني أ ما بعد 

عة أ معل اماحلديث جبوم يف عل ذة املتخصصفقد طلب مين أ حد ال سات

، قضية الاحتجاج ابحلديث الضعيفحرر وهجة نظري حول أ ن أ   ال ن فهيا

  .حبيث أ بني فهيا وأ مزي القول الراخس من القول السخيف

ل بد  وكنت حينئذ بني الإقدام والإجحام، لعلمي بأ ن ساكل هذا املسكل

  .اميف ال مور العظ أ ن يقع

 ،يكرر هذا الطلب والإحلاح - تعاىل حفظه هللا - الش يخ رأ يتملا و 

أ جد كثريا  أ نين يف هذا العرص وخاصة صدري لتلبية طلبه لك الانرشاح، انرشح

 وجيعلوهنام يف صف ،من الناس يرددون التسوية بني احلديث الضعيف واملوضوع

طالق واحد بل   .غري مرشوع اوشيئ يعدون الاحتجاج به بدعة ضالةل ابإ

: ابعلوي نفس املعىن اذلي حكيته أ نفا  حمفوظ وقد قال الش يخ عبد هللا

وجسهل تطلع علينا الصحف واجملالت والكتيبات تردد ما كتبه ال س تاذ ال لباين "

، وقد يف رشيط اكسيت أ ن العمل ابحلديث الضعيف بدعة ول جيوز العمل به

الالكم عندما تلكم  ذاالنيب صىل هللا عليه وسمل مثل ه رأ يت هل يف كتاب جحة

عن ركعيت الإحرام، وهكذا معم احلمك ويراه اكحلديث املوضوع سواء، ويكفي أ نه 

مجع بيهنام يف كتابه ال حاديث الضعيفة واملوضوعة ليقرر أ هنام يف صف واحد يف 

حرمة العمل هبام، وخالف بذكل الكم العلامء لك العلامء ول أ س تثين، وال مانة 

ن اكن هل رأ ي اخالف أ و العلمية تقتضيه أ ن حي  يك الكم ال ةمة وأ هل الشأ ن،  م اإ
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أ ما أ ن يومه قراءه بأ ن هذا هو املقرر فتكل حامقة علمية ودعوى ترجيح فليحكه، 

طار الكرب ل هنا من مغط احلق واحتقار العلامء ".تدخل يف اإ
0

 

غلوا ابلغا وخطأ  فاحشا، بل  لو حص نقهل لاكن من الش يخ وهذا املوقف

عىل مر  فقهكون علامء احلديث وال صول والتنترش يف هذا العرص، لفتنة كربى 

هذه الفكرة الاكسدة، وقصارى ال مر أ ن نقول بأ ن فيه خالفا  خيالفون العصور

التصدر لتصويب الرأ ي الشخيص وعدم  العلمية بني العلامء، فليس من ال مانة

 . مراعاة قول الغري وحاكيته

ل أ حاديث الفضائ: "املال يك حيامن قال ولقد أ حسن الإمام ابن عبد الرب 

ا عن لك، ومل ينتقدوا فهيا اكنتقادمه يف أ حاديث تسامح العلامء قدميا يف روايهت

".ال حاكم
4

 

وما زال الكم أ هل العمل واحلديث يف ":  الشافعي قال الإمام الس يوطيو 

وينرشونه بني الناس ول  ،القدمي واحلديث يروون هذا اخلرب وبه يرسون

اقب نويدخلونه يف حزي امل  ،ص واملعجزاتوجيعلونه يف عداد اخلصائ ،يرسون

س ناده يف هذا املقام مغتفر ،ماتواملكر  يراد ما ضعف  ،ويرون أ ن ضعف اإ وأ ن اإ

".يف الفضائل واملناقب معترب
 

 

فعمل منه أ ن احملدثني القداىم النقاد : "قال الش يخ عبد الفتاح أ بو غدة و 

ال ةمة كعبد هللا بن املبارك وأ محد بن حنبل والبخاري وأ يب داود والرتمذي 

والنسايئ وابن ماجة وتكل الطبقة اليت يف عرصمه اكنوا يوردون احلديث 

                                                           
0
 ( 3)الس نة والبدعة    

4
 (410/  0) جامع بيِان العمل وفضهل    

 
 (5)املقامة الس ندس ية يف النس بة املصطفوية   
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ا أ و يروهنا منكرا من ول يتحاشوهن ،الضعيف يف كتهبم املؤلفة للعمل والاحتجاج

".القول وهمجورا كام يزمعه بعض الزامعني اليوم
2

 

فنبذ الضعيف غري املطروح وشديد الضعف خروج عن : "وقال أ يضا 

ومه ال سوة والقدوة ريض هللا عهنم وجزامه عن ادلين  جادة أ هل احلديث ال ول

والس نة خريا وحفظنا من أ ن نقع فامي حيذر منه وهو ادلخول حتت ما يصدق عليه 

".أ ن يلعن أ خر هذه ال مة أ ولها
5

 

رشعت بعد الاس تعانة ابهلل تعاىل يف حترير ل جل هذا وذكل : قلت 

  .وهجة نظري حول هذا ال مر املهم

 فيه بيان أ وهلام:  مبحثني مكوان من البحث القصري فقد جعلت هذا

اختالف العلامء يف الاحتجاج  تعريف احلديث الضعيف وأ نواعه، واثنهيام فيه

 .هتامناقش  و وهجة نظرمهوذكر  ابحلديث الضعيف

 ،أ ن ينفع هبذا البحث قارئه الكرمي ،هذا وأ سال هللا رب العرش العظمي

نه   .رعىل ذكل قدير، وابلإجابة جدياإ

 

 :بسواكبويم ( م 42/04/4102)هنار ال ربعاء  اكتهب

 خادم طلبة العمل الرشعي

 أ بو سابق سوفراينتو القديس       

                                                           
2
 (081)ظفر ال ماين برشح اخترص الس يد الرشيف اجلرجاين يف مصطلح احلديث   

5
 (511)ظفر ال ماين برشح اخترص الس يد الرشيف اجلرجاين يف مصطلح احلديث   
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تعريف احلديث الضعيف وأ نواعه:  املبحث ال ول  

 تعريف احلديث الضعيف:  املطلب ال ول 

تفصيل قضية الاحتجاج ابحلديث الضعيف الغوص يف من احلسن قبل 

، ختصاره عىل وجه الإجياز والانواعمما يتعلق به من تعريفه وأ   ئاأ ن نبني شي 

 :فأ قول 

ذا طالعنا كتب مصطلح احلديث وجدان أ ن العلامء احملدثني قد  ننا اإ اإ

اختالفا هو يف احلقيقة ليس جوهراي ل ن  اختلفوا يف تعريف احلديث الضعيف

 .معظم هذه التعريفات مرجعها واحد

لك حديث مل جتمتع فيه صفات : "بأ نه ابن الصالح  الإمام عرفهفقد 

".الصحيح ول صفات احلسن
1

 

لك حديث مل جيمتع ": وحنا حنوه الإمام العرايق حيث عرفه يف التقييد بأ نه 

."فيه صفات احلديث الصحيح ول صفات احلديث احلسن
 

 

حديث مل جتمتع فيه صفات احلديث ": هوويف مش يخة القزويين 

".الصحيح، ول صفات احلسن
8

 

".ما نقص عن درجة احلسن قليال": هو وعند الإمام اذلهيب 
3

 

لك حديث مل جتمتع فيه رشوط الصحيح  ":وعند الإمام ابن جامعة هو 

."ول رشوط احلسن
01

 
                                                           

1
 (83 )مقدمة ابن الصالح للزركيش النكت عىل   

 
 ( 1)التقييد والإيضاح رشح مقدمة ابن الصالح   

8
 (38) مش يخة القزويين   

3
 (  )املوقظة يف عمل مصطلح احلديث   
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اذلي فقد فيه الرشائط املعتربة " : هو عبد احلق ادلهلوي الإمام وعند 

".أ و عةليف الصحة واحلسن الك أ و بعضا ويذم راوية بشذوذ أ و ناكرة 
00

 

لك حديث مل جتمتع فيه صفات الصحيح ": وعند الإمام ابن امللقن هو 

".ول احلسن
04

 

لك حديث مل جتمتع فيه صفات ": وعند الإمام برهان ادلين ال بنايس هو 

."احلديث الصحيح ول صفات احلديث احلسن
0 

 

ما مل جيمع صفة احلسن، بفقد رشط من " :وعند الش يخ  الطحان هو 

."رشوطه
02

 

."ما خال عن رتبة احلديث احلسن": هو  ابن العثمينيالش يخ عند و 
05

 

عىل سبيل الإجامل مرجعها واحد  أ نفا وهذه العبارات كام قلت: قلت 

ن تعددت عباراهتا واختلفت،  ل أ ن واإ : هو يف وهجة نظري أ حسن ما يعرف بهاإ

."ما فقد رشطا من رشوط احلديث املقبول"
01

 

 عداةل الرواة،: رشوط احلديث املقبول س تة يهقد ذكر العلامء أ ن و 

الس ند،  اتصالولو مل يكن اتما، و  و السالمة من كرثة اخلطأ  والغفةلوه الضبطو 

                                                                                                                                       
01

 (8 )املهنل الروي يف اخترص علوم احلديث النبوي   
00

 (8 ) مقدمة يف أ صول احلديث   
04

 ( 01) املقنع يف علوم احلديث   
0 

 (  0)الفياح من علوم ابن الصالح رمحه هللا تعاىل  الشذا  
02

 (8 )تيسري مصطلح احلديث   
05

 (25)رشح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث لبن العثميني   
01

 (481)مهنج النقد يف علوم احلديث   
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جميء احلديث من وجه و العةل القادحة،  والسالمة من الشذوذ، والسالمة من

ليهأ خر  .العاضد عند الاحتياج اإ
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
0 

 (1 4)، الوس يط يف علوم ومصطلح احلديث (481)مهنج النقد يف علوم احلديث   
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 الضعيفأ نواع احلديث : املطلب الثاين 

ىل أ قسام كثرية وأ مهها اثنتان  م اعمل أ ن  أ س باب ضعف احلديث تنقسم اإ

ىل السقط يف الس ند،:  هام أ س باب ترجع اإ
08

ىل الط  ن يف عوأ س باب ترجع اإ

.الراوي
03

  

أ بو حامت ابن حبان الإمام أ وصلها  ، فقدكثرية احلديث الضعيف وأ نواع

ىل تسعة وأ ربعني نوعا .البس يت اإ
41

ىل اثنني وأ   الإمام بلغ هبابيامن    ،ربعنيالعرايق اإ

ىل ثالثة وس تني نوعا، وزاد أ خرون عىل هذا العدد .وبلغ هبا غريهام اإ
40

 

ل ن بسطها  ؛ل احلرصو ثالمهنا عىل سبيل امل  وها أ ان أ ذكر بعضا

. سايس يف هذا املؤلف اذلي توخيت فيه غاية الإجيازابلتفصيل ليس هدفنا ال  

 : فة يه مفن ال حاديث الضعي: فأ قول 

س ناده راو ف هوو املعلق : ال ول  .كرث عىل التوايلأ  ما حذف من مبدأ  اإ
44

 

س ناده من بعد التابعيهو ما سو املرسل : والثاين  .قط من أ خر اإ
4 

 

أ ما املرسل عند الفقهاء وال صوليني فأ مع من و عند احملدثني،  وهذا هو املشهور

.انقطاعهقطع مرسل عىل أ ي وجه اكن ذكل، فعندمه أ ن لك من
42

 

س ناده اثنان فأ كرث عىل التوايل ما سقط من وهو املعضل: والثالث  .اإ
45

 

                                                           
08

 (84)تيسري مصطلح احلديث   
03

 (40)، حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف (001)تيسري مصطلح احلديث   
41

 (  0)الشذا الفياح من علوم ابن الصالح رمحه هللا تعاىل   
40

 (40)حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف   
44

 (82)تيسري مصطلح احلديث   
4 

 ( 8)تيسري مصطلح احلديث   
42

 (88)تيسري مصطلح احلديث   
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س ناده، عىل أ ي وجه اكن انقطاعه ما مل يتصل وهو املنقطع: والرابع  .اإ
41

 

خفاء عيب يف الإس ناد املدلس: واخلامس  .وحتسني لظاهره وهو اإ
4 

 وهو أ نواع 

 .تدليس الإس ناد وتدليس الش يوخ وتدليس التسوية:  مهنا

.فالن عن فالن: قول الراوي املعنعن وهو: والسادس 
48

 

.حدثنا فالن أ ن فالان قال: وهو قول الراوي املئنن: والسابع 
43

 

ىل رسول هللا هو الكذب، اخملتلق، املصنوع، املنسوب اإ املوضوع و : والثامن 

.صىل هللا عليه وسمل
 1

  

 .أ نواع احلديث الضعيفرش وهو : قلت 

س ناده راو مهتم ابلكذب هو احلديثاملرتوك و : والتاسع  .اذلي يف اإ
 0

 

س ناده راو حفش غاملنكر و : والعارش  لطه، أ و كرثت هو احلديث اذلي يف اإ

.غفلته، أ و ظهر فسقه
 4

 

.املقبول اخالفا ملن هو أ وىل منه ما رواه الشاذ وهو: واحلادي عرش 
  

 

                                                                                                                                       
45

 (34)تيسري مصطلح احلديث   
41

 (32)تيسري مصطلح احلديث   
4 

 (31)تيسري مصطلح احلديث   
48

 ( 01)تيسري مصطلح احلديث   
43

 (018)تيسري مصطلح احلديث   
 1

 (000)تيسري مصطلح احلديث   
 0

 ( 00)تيسري مصطلح احلديث   
 4

 (003)تيسري مصطلح احلديث   
  

 ( 04)صطلح احلديث تيسري م  
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حصته، مع هو احلديث اذلي اطلع فيه عىل عةل تقدح يف املعلل و : والثاين عرش 

.أ ن الظاهر السالمة مهنا
 2

 

س ناده، أ و أ   املدرج وهو: والثالث عرش  دخل يف متنه ما ليس ما غري س ياق اإ

.منه بال فصل
 5

 

بدال لفظ بأ خر، يف س ند احلديث، أ   املقلوب وهو: والرابع عرش  و متنه، اإ

.بتقدمي، أ و تأ خري، وحنوه
 1

 

راو يف أ ثناء س ند ظاهره  زايدة املزيد يف متصل ال سانيد وهو: واخلامس عرش 

.التصال
  

 

.ة متساوية يف القوةما روي عىل أ وجه اختلف رب وهوطاملض: والسادس عرش 
 8

 

ىل غري املصحف وهو: والسابع عرش   ما رواها تغيري اللكمة يف احلديث اإ

.الثقات، لفظا أ و معىن
 3

 

.احلديث اذلي فيه راو جمهول: والثامن عرش 
21

  

.احلديث اذلي فيه راو مبتدع: والتاسع عرش 
20

 

                                                           
 2

 (045)تيسري مصطلح احلديث   
 5

 (1 0)تيسري مصطلح احلديث   
 1

 (2 0)تيسري مصطلح احلديث   
  

 (8 0)تيسري مصطلح احلديث   
 8

 (020)تيسري مصطلح احلديث   
 3

 (022)تيسري مصطلح احلديث   
21

 (023)تيسري مصطلح احلديث   
20

 ( 05)تيسري مصطلح احلديث   
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يف  ليست عىل سواء اديث مع اش هتارها ابلضعفهذه ال ح:  قلت

 .درجة الضعف، ل ن بعضها أ قوى من بعض

ويتفاوت ضعفه حبسب شدة ضعف رواته ": الطحان  ادلكتور قالفقد 

الضعيف، ومنه الضعيف جدا، ومنه الوايه، مفنه . وخفته، كام يتفاوت الصحيح

".ومنه املنكر، ورش أ نواعه املوضوع
24

 

ان نس تطيع أ ن نقسم هذه ال حاديث الضعيفة ابعتبار قوة  وعليه فاإ

 .قد ذكرها بعض ال فاضل ال عالم كامىل أ قسام أ خرى ع الضعف وضعفه

والضعيف ميكن أ ن يقسم : "سعيد ممدوح  محمود فقد قال الش يخ العالمة

ىل ثالث مراتب تبعا لعبارات اجلرح وقوة  من حيث الاحتجاج به يف ال حاكم اإ

الثانية متوسط الضعف اذلي فيه  ،اخملالفة، ال وىل الضعيف أ و املضعف أ و اللني

الثالثة التالف أ و  ،يسء احلفظ أ و املضطرب وما يف معناهام مكنكر احلديث

".ي فيه مهتم ابلكذب واملوضوع يف معناه ويفارقه يف أ مورالوايه اذل
2 

 

وهذه ال نواع : "قال مىش ادلكتور عبد العزيز العثمي حيث  وعليه أ يضا

املوضوع : ال ول: متفاوتة الضعف وميكننا حرص ذكل التفاوت يف ثالثة أ قسام

س ناده كذاب أ و و  أ خف : الثاين. ضاعوهو أ رش أ نواع الضعيف، وما قيل يف اإ

، لكنه شديد الضعف، وهو ما قيل فيه مهتم أ و مجمع عىل تركه ن سابقه قليالم

أ و ضعفه أ و ذاهب احلديث أ و هاكل أ و منكر أ و ساقط أ و ليس بيشء أ و 

الضعيف اذلي ينجرب مبثهل، وهو ما اكن يف س نده س ئي : الثالث. يف جداضع 

                                                           
24

 (8 )تيسري مصطلح احلديث   
2 

ىل الصحيح والضعيف      (5 /  0)التعريف بأ وهام من قسم السنن اإ
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ه ضعيف فقط ياحلفظ أ وهل أ وهام أ و هيم أ و مدلس معنعن أ و اختلط أ و ما قيل ف 

".وحنو ذكل أ و مل أ ر فيه توثيقا
22

  

 ماكحأ   من هنا عرفنا أ ن يف هذا التقس مي فائدة كربى وأ ن يف تسوية

 .ىمظعفتنة  يفةال حاديث الضع 

وفائدة هذا التقس مي هو معرفة ما ينجرب : "فقال ادلكتور عبد العزيز العثمي 

ل ومال ينجرب فالقسم ال ول والثاين ل ينجربان  ابملتابعة، ول ينتفعان ابلشواهد اإ

ن شاء هللا وأ ما الثالث فهو بعكس . ما قيل يف قرب ضعفه كام س يأ يت بيانه اإ

ل عامل، ذكل، وهو اذلي وقع اخلالف فيه ابلعمل به يف حال تفرده، يف فضائل ا

ليه بعض ال ةمة ."كام ذهب اإ
25

 

ث قسمها اإىل وقد اكن الش يخ العالمة محمد عوامة هل تقس مي أ خر حي ،هذا

ينبغي أ ن جيعل احلديث : " -كام نقهل الش يخ العالمة أ بو غدة  -أ ربعة أ قسام فقال 

 :الضعيف يف هذا الباب أ ربعة أ قسام 

الضعيف املنجرب الضعف مبتابعة أ و شاهد وهو ما يقال يف أ حد رواته لني  -0

وهو احلديث امللقب ابملش به أ و املش به ابحلسن ... احلديث أ و فيه لني 

ىل احلسن أ قرب،من   وجه وابلضعيف من وجه أ خر وهو اإ

الضعيف املتوسط الضعف وهو ما يقال يف راويه ضعيف احلديث أ و  -4

 ...مردود احلديث أ و منكر احلديث 

 الضعيف الشديد الضعف وهو ما فيه مهتم أ و مرتوك  - 

".املوضوع -2
21

 

                                                           
22

 (44)حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف   
25

 (44)حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف   
21

 (010) قواعد يف علوم احلديث   
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 وعليه مفن اخلطأ  الفاحش القول بعدم الاحتجاج ابحلديث الضعيف مطلقا

 : ويالحظ هنا ال يت : "سعيد ممدوح محمود ، فذلكل قال العالمة بدون تفصيل

تقرر عند العلامء أ ن الصحيح واحلسن بنوعهيام حيتج هبام يف ال حاكم  -0

  .وعليه فاملقبول أ و الصاحل يشملهام

الضعيف اذلي يف املرتبة ال وىل حيتج به كثري من ال ةمة يف ال حاكم  -4

نظري فقط، ويدخل يف ابب املقبول ويقال عنه ترصحيا ومن منعه فقوهل 

  .صاحل يعين لالحتجاج فهام أ مع من الصحيح واحلسن

أ ما يف الرتغيب والرتهيب واملناقب وفضائل ال عامل فالحتجاج  - 

مع أ  فاملقبول أ و الصاحل هنا  ،بأ حاديث املرتبة الثانية متجه والعمل عليه

يقرر العلامء العمل به يف منه يف النوعني السابقني، فالضعيف اذلي 

ن اكن بعضهم يزنل  ال حاكم هو الضعيف اذلي يف املرتبة ال وىل واإ

ع عىل كتب السنن وأ حاديث للمرتبة الثانية كام يظهر ملن هل أ دىن اطال

".ال حاكم
2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 

ىل الصحيح والضعيف     (1 -5 )التعريف بأ وهام من قسم السنن اإ
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 ء يف الاحتجاج ابحلديث الضعيفاختالف العلام: املبحث الثاين 

جراء ال  بعد ينن م اعمل أ   بعض املؤلفات اليت أ لفت يف هذا  يف تأ ملاإ

الباب وجدت أ ن العلامء اختلفوا يف قضية الاحتجاج ابحلديث الضعيف عىل 

 . ثالثة أ قوال مشهورة

حصل أ ن يف العمل ابحلديث في": السخاوي  احلافظ الإمام قالفقد 

ذا مل يكن يف  ،ل يعمل به مطلقا : الضعيف ثالثة مذاهب ويعمل به مطلقا اإ

الباب غريه، اثلهثا هو اذلي عليه امجلهور يعمل به يف الفضائل دون ال حاكم كام 

".تقدم برشوطه
28

 

.وتبعه عىل هذا التقس مي العالمة اللكنوي يف أ جوبته
23

  

أ ن املذاهب يف : "حيث قال  جامل ادلين القامسيكذكل العالمة و 

حاكه . به مطلقا؛ ل يف ال حاكم، ول يف الفضائل ال ول ل يعمل: الضعيف ثالثة

ابن س يد الناس يف عيون ال ثر، عن حيىي بن معني، ونس به يف فتح املغيث ل يب 

بكر بن العريب، والظاهر أ ن مذهب البخاري ومسمل ذكل أ يضا يدل عليه رشط 

البخاري يف حصيحة، وتشنيع الإمام مسمل عىل رواة الضعيف كام أ سلفناه وعدم 

خراهجام يف حصيحهام شيئا منه، وهذا مذهب ابن حزم رمحه هللا أ يضا حيث قال اإ 

ما نقهل أ هل املرشق واملغرب أ و اكفة عن اكفة أ و ثقة عن ثقة : "يف امللل والنحل

ىل النيب  ل أ ن يف الطريق رجال جمروحا  -صىل هللا عليه وسمل-حىت يبلغ اإ اإ

بعض املسلمني ول حيل عندان بكذب أ و غفةل، أ و جمهول احلال فهذا يقول به 

أ نه يعمل به مطلقا قال : الثاين. هـ. ا". القول به ول تصديقه ول ال خذ بيشء منه

ىل أ يب داود وأ محد ل هنام يراين ذكل أ قوى من رأ ي : "الس يوطي وعزى ذكل اإ

                                                           
28

، ال جوبة الفاضةل لل س ئةل العرشة الاكمةل (451)القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع   

(51) 
23

 (51)ال جوبة الفاضةل لل س ئةل العرشة الاكمةل   
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يعمل به يف الفضائل برشوطه ال تية وهذا هو املعمتد عند : الثالث". الرجال

".ال ةمة
51

 

وعليه أ يضا مىش بعض املؤلفني املعارصين يف هذا الباب كنحو ادلكتور 

اخلضري، فقد قال يف كتابه اذلي هو عبارة عن رساةل قدمت للحصول عىل درجة 

اختلف العلامء يف قبول احلديث الضعيف يف ال حاكم ":  ، فقالاملاجس تري

".وفضائل ال عامل عىل ثالثة أ راء
50

 

أ ن احلديث الضعيف يعمل : ال ول : املشهورة يه وهذه ال قوال الثالثة 

أ ن احلديث الضعيف ل يعمل به : والثاين  به مطلقا سواء يف ال حاكم أ و الفضائل

أ ن احلديث الضعيف يعمل به يف : مطلقا سواء يف ال حاكم أ و الفضائل والثالث 

.الفضائل
54

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث   
50

 (451)يف وحمك الاحتجاج به احلديث الضع   
54

، القول البديع يف الصالة عىل احلبيب ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث   

 (51)، ال جوبة الفاضةل (451)الشفيع 
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يراد حانوال ن  أ حصاهبا  ذكر يشء من التفصيل معهذه ال قوال ب وقت لإ

 .ومناقش هتا وهجة نظرمهو 

ول القول   أ ن احلديث الضعيف يعمل به مطلقا: ال 

ىل هذا القول وممن ح يك عىل  احلنفيةالإمام أ بو حنيفة و :  أ نه ذهب اإ

 .سبيل العموم

".وهو مرسل واملرسل جحة عندان: " احلنفي قال الإمام العيينفقد 
5 

 

واملرسل جحة عندان وعند امجلهور، ":  احلنفي قال الإمام عيل القاريو 

ذا اعتضد فعند اللك ".واإ
52

 

احلنفيني مجمعون عىل أ ن مذهب أ ن " : الظاهري ابن حزم الإمام لاقو 

."والرأ يأ يب حنيفة أ ن ضعيف احلديث أ وىل عنده من القياس 
55

 

اخلرب املرسل والضعيف عن رسول هللا  : بو حنيفةأ  وقال : "وقال أ يضا 

".، ول حيل القياس مع وجودهصىل هللا عليه وسمل أ وىل من القياس
51

 

".واملرسل جحة عندان وعند امجلهور": قال الش يخ الس ندي و 
5 

 

املرسل من عداد ال حاديث الضعيفة، ومقتىض هذه وقد عمل أ ن : قلت 

 .عيفالنقول أ ن الإمام أ اب حنيفة احتج ابحلديث الض 

                                                           
5 

 (14 /00)معدة القاري رشح حصيح البخاري   
52

 (4441/ 1)مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح   
55

بطال القياس     (23)، ال جوبة الفاضةل (18)ملخص اإ
51

 (52/   )الإحاكم يف أ صول ال حاكم   
5 

 (012/  0) حاش ية الس ندي عىل سنن النسايئ   
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غري  والاس تحباب يثبت ابلضعيف: " احلنفي وقال الإمام ابن اهلامم

".املوضوع
58

 

ىل هذا القول  أ نه ذهب وممن ح يك  .الإمام ماكل ابن أ نساإ

وأ صل مذهب ماكل رمحه هللا ":  املال يك ابن عبد الرب فقد قال الإمام

ويلزم به  واذلي عليه جامعة أ حصابنا املالكيني أ ن مرسل الثقة جتب به احلجة

".العمل كام جيب ابملس ند سواء
53

 

نه يقدم احلديث املرسل واملنقطع : "ابن القمي  الإمام قالو  وأ ما ماكل فاإ

".والبالغات وقول الصحايب عىل القياس
11

 

سقاط  ومن عادة":  ادلارقطين الإمام وقال رسال ال حاديث واإ ماكل اإ

."رجل
10

 

ىل هذا القول  أ نه ذهب ح يكوممن  دريس الشافعيالإمام محمد اإ ، بن اإ

رسال ابن املسيب عندان حسن: " رمحه هللا تعاىل فقد قال ".واإ
14

 

ىل هذا القول  أ نه ذهب وممن ح يك  .الإمام أ محد بن حنبلاإ

 ذكر القايض الكم أ محد يف احلديث الضعيف وال خذ به": في املسودة ف

ن اكن احلديث عن النيب صىل هللا عليه اإ ل ال ثرم قال رأ يت أ اب عبد هللا ونق

                                                           
58

 (  4/0) فتح القدير   
53

 (0/4)المتهيد ملا يف املوطأ  من املعاين وال سانيد   
11

عالم املوقعني عن رب العاملني     (41/  0) اإ
10

 (381/   1/ 1) طين علل ادلارق  
14

مام الشافعي (1 0/ 8)اخترص املزين    ، اجملموع ( 05/  5)، احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإ

 (10/ 0)رشح املهذب 
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ذا مل جييء خالفه أ ثبت منه مثل حديث معرو اإ وسمل يف  س ناده ىشء يأ خذ به اإ

براهمي الهجرى ذا مل جيىء خالفه ،بن شعيب واإ ".ورمبا أ خذ ابملرسل اإ
1 

 

ومن مذهب أ محد تقدمي ":  احلنبيل قال الإمام ابن عبد الهاديو 

."احلديث الضعيف عىل القياس
12

 

واملشهور عند أ هل العمل أ ن احلديث ":  احلنبيل ابن مفلح الإمام قالو 

بتجرده، وهذا معروف يف الكم  يف الواجبات واحملرماتالضعيف ل حيتج به 

نه حيتج به ذا اكن حس نا فاإ ".أ حصابنا، وأ ما اإ
15

 

وقال اخلالل أ يضا يف اجلامع يف حديث ابن عباس يف : " وقال أ يضا

ن : نه يعين الإمام أ محدكفارة وطء احلائض قال ك   أ حب أ ن ل يرتك احلديث واإ

ذا اكنت مضطربة، ومل يكن لها اخالف  اكن مضطراب؛ ل ن مذهبه يف ال حاديث اإ

يف أ ن : وقال القايض أ بو يعىل يف التعليق يف حديث مظاهر بن أ سمل. قال هبا

عدة ال مة قرءان، جمرد طعن أ حصاب احلديث ل يقبل حىت يبينوا هجته مع أ ن 

".أ محد يقبل احلديث الضعيف انهتىى الكمه
11

 

 -الإمام أ محد : يعين -مذهبه : وقال اخلالل: "ويف رشح الكوكب املنري 

ذا مل يكن هل معارض قال به : وقال يف كفارة وطء احلائض. أ ن احلديث الضعيف اإ

ن اكنت مضطربة ومل يكن لها معارض قال هبا وقال أ محد . مذهبه يف ال حاديث، اإ

ذا مل يكن يف : عبد هللايف رواية  طريقي لست أ خالف ما ضعف من احلديث اإ

".الباب ما يدفعه
1 

 

                                                           
1 

 (  4)املسودة يف أ صو الفقه   
12

 (  0/  0)تنقيح التحقيق   
15

 (11 /  4)ال داب الرشعية واملنح املرعية   
11

 (11 /  4)ال داب الرشعية واملنح املرعية   
1 

 (  5/  4) رشح الكوكب املنري   
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وكذا نقل ابن املنذر أ ن أ محد اكن حيتج " : قال احلافظ السخاوي و 

ذا مل يكن يف الباب غريه ويف رواية . بعمرو بن شعيب، عن أ بيه، عن جده، اإ

لو أ ردت أ ن أ قترص عىل ما حص عندي، مل أ رو من هذا : عنه أ نه قال لبنه

ين ل  ل اليشء بعد اليشء، ولكنك اي بين، تعرف طريقيت يف احلديث، اإ املس ند اإ

ذا اكن يف الباب يشء يدفعهأ خالف ما يض ل اإ وذكر ابن اجلوزي يف . عف، اإ

بل حىك الطويف عن التقي ابن املوضوعات أ نه اكن يقدم الضعيف عىل القياس، 

وحنو . انهتىى. اعتربت مس ند أ محد، فوجدته موافقا لرشط أ يب داود: تميية أ نه قال

س به لقول ما ح يك عن أ محد ما س يأ يت يف املرسل حاكية عن املاوردي، مما ن 

ذا مل يوجد دلةل سواه; الشافعي يف اجلديد  وزمع ابن حزم . أ ن املرسل حيتج به اإ

ماهمم أ يضا أ ن ضعيف احلديث أ وىل عنده من  أ ن مجيع احلنفية عىل أ ن مذهب اإ

كام حاكه املؤلف يف أ ثناء من تقبل روايته وترد  -الرأ ي والقياس، عىل أ ن بعضهم 

ىل أ نه أ ريد ابلضعيف هنا احلديث احلسن، محل قول ابن منده ع -من النكت 

".وهو بعيد
18

 

لكنه احتج رمحه هللا ابلضعيف حيث مل يكن يف الباب : "وقال أ يضا 

غريه، وتبعه أ بو داود وقدماه عىل الرأ ي والقياس، ويقال عن أ يب حنيفة أ يضا 

ذا مل جيد غريه كام سلف لك ذكل يف أ واخر  ،ذكل، وأ ن الشافعي حيتج ابملرسل اإ

نه . سناحل  ذا تلقت ال مة الضعيف ابلقبول يعمل به عىل الصحيح، حىت اإ وكذا اإ

يف  -رمحه هللا  -ولهذا قال الشافعي ; يزنل مزنةل املتواتر يف أ نه ينسخ املقطوع به 

نه ل يثبته أ هل احلديث، ولكن العامة تلقته : « ل وصية لوارث»: حديث اإ

".وصية هلابلقبول، ومعلوا به حىت جعلوه انخسا ل ية ال
13

 

                                                           
18

 (001/  0)فتح املغيث   
13

 (51 /  0)فتح املغيث   
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ذا مل يوجد ": جاء يف ال جوبة الفاضةل و  وعن أ محد أ نه يعمل ابلضعيف اإ

".ضعيف احلديث عندان أ حب من رأ ي الرجال: ، ويف رواية عنه غريه
 1

 

: أ نه يعمل به مطلقا قال الس يوطي: الثاين: "القامسي  العالمة قالو 

ىل أ يب داود وأ محد ل هنام يراين ذكل أ قوى من رأ ي الرجال" ".وعزى ذكل اإ
 0

 

ىل هذا القول  أ نه ذهب وممن ح يك   .الإمام أ بو داود السجس تايناإ

ىل رمحه هللا تعاىل فقد قال وأ ما املراس يل فقد ":  مكة أ هل يف رسالته اإ

مثل سفيان الثوري وماكل بن أ نس وال وزاعي  هبا العلامء فامي مىضاكن حيتج 

ذا مل يكن  حىت جاء الشافعي فتلكم فهيا واتبعه عىل ذكل أ محد بن حنبل وغريه، فاإ

مس ند ضد املراس يل ومل يوجد املس ند فاملرسل حينج به وليس هو مثل املتصل 

".يف القوة
 4

 

ل ":  وقال أ يضا ".ال حاكمومل أ صنف يف كتاب السنن اإ
  

 

ن من ال حاديث يف كتاب السنن ما ليس مبتصل وهو ":  قال أ يضاو  واإ

ذا مل توجد الصحاح عند عامة أ هل احلديث عىل معىن أ نه مرسل ومدلس  وهو اإ

وهو مثل احلسن عن جابر واحلسن عن أ يب هريرة واحلمك عن مقسم عن  متصل

".ابن عباس وليس مبتصل
 2

 

                                                           
 1

 (28- 2)ال جوبة الفاضةل   
 0

 ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث   
 4

ىل أ هل مكة     (  -4 )رساةل أ يب داود اإ
  

ىل أ هل مكة     (52) رساةل أ يب داود اإ
 2

ىل أ هل مكة     (28)رساةل أ يب داود اإ
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: أ نه يعمل به مطلقا قال الس يوطي: الثاين: "قال العالمة القامسي و 

ىل أ يب داود وأ محد ل هنام يراين ذكل أ قوى من رأ ي الرجال" ".وعزى ذكل اإ
 5

 

  .أ يضا الإمام النسايئذا هو اجتاه وح يك أ ن ه

حىك ابن منده أ نه مسع محمد بن سعد : " فقد قال الإمام الس يوطي

اكن من مذهب النسايئ أ ن خيرج عن لك من مل جيمتع عىل : الباوردي يقول

ذا : تركه، قال ابن منده وكذكل أ بو داود يأ خذ مأ خذه، وخيرج الإس ناد الضعيف اإ

وهذا أ يضا رأ ي الإمام . مل جيد يف الباب غريه؛ ل نه أ قوى عنده من رأ ي الرجال

نه ليه من رأ ي الرجال؛ ل نه ل يعدل : قال أ محد، فاإ ن ضعيف احلديث أ حب اإ اإ

ل بعد عدم النص ىل القياس اإ ."اإ
 1

 

  .الإمام ال وزاعيل أ يضا ىل هذا القو اإ وممن نسب 

من كونه حيتج أ ن ال وزاعي حديثه ضعيف " :قال الإمام اذلهيب فقد 

".ابملقاطيع، ومبراس يل أ هل الشام
  

 

الإمام ابن القمي يف  الكم فال مبالغة يف الرسيع ذا العرضوبعد ه: قلت 

ل وهو موافقه عىل هذا ال صل : "قال  هذا املقام حيث وليس أ حد من ال ةمة اإ

ل وقد قدم احلديث الضعيف عىل القياس نه ما مهنم أ حد اإ  .من حيث امجلةل، فاإ

فقدم أ بو حنيفة حديث القهقهة يف الصالة عىل حمض القياس، وأ مجع أ هل 

عفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ المتر عىل القياس، وأ كرث أ هل احلديث عىل ض

وهو ضعيف ابتفاقهم " أ كرث احليض عرشة أ ايم " احلديث يضعفه، وقدم حديث 

ن اذلي تراه يف اليوم الثالث عرش مساو يف احلد واحلقيقة  عىل حمض القياس؛ فاإ

                                                           
 5

 ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث   
 1

 (082/  0)تدريب الراوي   
  

 (525/  1)سري أ عالم النبالء   
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وأ مجعوا  - «ل همر أ قل من عرشة درامه»والصفة دلم اليوم العارش، وقدم حديث 

ن بذل الصداق معاوضة يف  -عىل ضعفه، بل بطالنه  عىل حمض القياس، فاإ

وقدم الشافعي خرب . مقابةل بذل البضع، مفا تراضيا عليه جاز قليال اكن أ و كثريا

حترمي صيد وج مع ضعفه عىل القياس، وقدم خرب جواز الصالة مبكة يف وقت 

الد، وقدم يف أ حد قوليه حديث الهنىي مع ضعفه واخالفته لقياس غريها من الب

عىل القياس مع ضعف اخلرب « من قاء أ و رعف فليتوضأ  ولينب عىل صالته»

رساهل ولو أ ردت أ ن أ قصد ما حص عندي مل أ رو من هذا  :قال الإمام أ محد . واإ

ل اليشء بعد اليشء ولكنك اي بين تعرف طريقيت يف احلديث لست  املس ند اإ

ذا مل يكن يف ال  ".باب ما يدفعهأ خالف ما ضعف اإ
 8

 

نه قال  جحة "أ ي املرسل " وهو: "ومثهل الكم ابن النجار احلنبيل، فاإ

وحاكه . عند أ محد وأ حصابه، واحلنفية واملالكية واملعزتةل" مكراس يل الصحابة

وذكر محمد بن جرير . واختاره ال مدي وغريه. عن امجلهور" احملصول"الرازي يف 

ناكرها الطربي أ ن التابعني أ مجعوا بأ رسمه ع ىل قبول املراس يل، ومل يأ ت عن أ حد اإ

ىل رأ س املائتني ناكر كونه جحة بدعة حدثت بعد : وكذا قال أ بو الوليد البايج. اإ اإ

وعن الإمام أ محد ريض هللا . وذكل لقبوهلم مراس يل ال ةمة من غري نكري. املائتني

 هو قول أ هل: قال ابن عبد الرب. أ ن املرسل ليس حبجة: عنه رواية اثنية

هو املذهب اذلي اس تقر عليه رأ ي أ هل احلديث، : "قال ابن الصالح. احلديث

وحاكه مسمل عن أ هل العمل ". الكفاية"، كام قال اخلطيب يف "ونقاد ال ثر

ن قاهل مسمل عىل لسان غريه، لكن أ قره. ابل خبار واحتجوا بأ ن فيه هجال . وهذا واإ

ن اك: وقال الشافعي وأ تباعه. بعني الراوي وضعفه ن من كبار التابعني، ومل يرسل اإ

ل عن عذر، وأ س نده غريه أ و أ رسهل، وش يوخهام اختلفة أ و عضده معل حصايب،  اإ

ل فال: ار، أ و معل العرصأ و ال كرث أ و قياس، أ و انتش امس " ويشمل. "قبل، واإ

                                                           
 8

مام أ محد     (40/  0)خصائص مس ند الإ
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قد تقدم أ ن أ هل احلديث مسوا " . منقطعا"ما مسوه " معضال و"املرسل ما مسوه 

".ابعي وما سقط بني راوييه أ كرث من واحد معضالما رواه اتبع الت
 3

 

وقد اعرتض بعض املعرتضني وقال بأ ن ما ذكر عن أ ةمة :  (تنبيه)

ذا مل يعارضه غريه ليس  املذاهب ال ربعة هنا من جواز العمل ابحلديث الضعيف اإ

منا هو لزم مذههبم فقط ،هو مذههبم .حبجة أ ن لزم املذهب ليس مذهبا ،واإ
81

 

بعينه كام ظهر ذكل من صنيعهم  الصحيح أ ن هذا هو مذههبمبل : قلت 

ىل ذكل أ نه و  يف كتهبم املؤلفة، ضافة اإ قد رصح به أ تباعهم من حمرري مذههبم، اإ

ليه الإمام ابن القمي وغريه قبل قليل ، وشهرة هذه املسأ ةل عند أ ةمة كام أ شار اإ

 .املذاهب ال ربعة غنية عن نص صادر من أ فواههم

ننا  ذا  م اإ ىل تعليل القائلني هبذا القول فامي س بق وجدان أ هنم عللوا اإ نظران اإ

صابة، فلام مل يكن يف الباب غريه  هذا الاجتاه بأ ن احلديث الضعيف فيه احامتل لالإ

.أ خذ به، ل نه أ قوى من جمرد رأ ي الرجال
80

  

ل علمنا أ هنم يف احلقيقة  أ ننا واملالحظ بعد اس تقراء كتهبم: قلت 

منا قيدوا ذكل بعدة أ س باب مهنا  ،مطلقاحيتجون ابلضعيف  ذا مل يوجد يف : واإ اإ

ذا تلقته ال مة ابلقبول ومعلوا به، و  مهناالباب غريه، و  ذااإ اكن يف معرض  مهنا اإ

.الاحتياط
84

 

العمل ابحلديث واز وعليه فال يتحقق هنا حصة القائلني جب: قلت 

لهيم هذا القول بوجودة اذلين الضعيف مطلقا، بل ال ةم يود املتقدم الق  نسب اإ

العمل ابحلديث الضعيف برشوط، واز مه داخلون يف عداد  القائلني جب ذكرها
                                                           

 3
 (3 5 - 1 5/   4)رشح الكوكب املنري   

81
 (435)عيف وحمك الاحتجاج به احلديث الض   

80
 (451)احلديث الضعيف وحمك الاحتجاج به   

84
 (54-50)ال جوبة الفاضةل   
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ىل امجلهور كام  وادعي بعضهم الإجامع عليه وهذا هو القول الثالث اذلي نسب اإ

 .س يأ يت تفصيهل

ىل صاحبه فذلكل قال العالمة اللكنوي ومهنم من : " بدون عزو القول اإ

".جوزه مطلقا وهو توسع خسيف
8 

 

 .وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 

 ( 5)ال جوبة الفاضةل   



25 
 

 مطلقا  أ ن احلديث الضعيف ل يعمل به: الثاين القول 

ىل هذا القول وممن ح يك   .الإمام حيىي بن معني أ نه ذهب اإ

أ ن املعروف عن حيىي يف هذه ": ابن س يد الناس  الإمام قالفقد 

".املسأ ةل التسوية بني املروايت من أ حاكم وغريها
82

 

ال ول ل يعمل : أ ن املذاهب يف الضعيف ثالثة: "القامسي  الإمام وقال

حاكه ابن س يد الناس يف عيون . به مطلقا؛ ل يف ال حاكم، ول يف الفضائل

".ال ثر، عن حيىي بن معني 
85

 

 فيه نظر، فقد ذكر الإمام السخاوي أ ن ابن معني مذهبه: قلت 

  .اكمجلهور

حيث ( وسهلوا يف غري موضوع رووا"): الإمام السخاوي فقالفقد 

س ناده  ، لكن فامي يكون يف ( من غري تبيني لضعف)اقترصوا عىل س ياق اإ

الرتغيب والرتهيب من املواعظ، والقصص، وفضائل ال عامل، وحنو ذكل خاصة 

س ناده ( ورأ وا بيانه) ( احلمك)أ حاديث ( يف)وعدم التساهل يف ذكل، ولو ساقوا اإ

كذا يف العقائد كصفات هللا تعاىل، وما ( و. )ام وغريهامالرشعي من احلالل واحلر 

جيوز هل، ويس تحيل عليه، وحنو ذكل، وذلا اكن ابن خزمية وغريه من أ هل ادلاينة 

ذا روى حديثا ضعيفا قال حدثنا فالن مع الرباءة من عهدته، ورمبا قال هو : اإ

ن حص اخلرب: والبهيقي عبد ( ديعن ابن هم)وهذا التساهل والتشديد منقول . اإ

ك محد بن حنبل، وابن معني، وابن املبارك، ; من ال ةمة ( وغري واحد)الرمحن 

                                                           
82

 (0/41)  يف فنون املغازي والشامئل والسريعيون ال ثر   
85

 ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث   
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، واخلطيب يف ( اكمهل)حبيث عقد أ بو أ محد بن عدي يف مقدمة ; والسفيانني 

".كفايته ذلكل اباب
81

 

حدثنا عيل بن أ محد بن سلامين، حدثنا أ محد : "ابن عدي الإمام وقد قال 

دريس بن س نان  : حيىي بن معني يقولمسعت : لبن سعد بن أ يب مرمي، قا اإ

".يكتب من حديثه الرقاق
8 

 

ىل هذا القول هأ ن وممن ح يك الإمامان اجلليالن أ بو عبد هللا  ذهب اإ

  .القشريي بن احلجاج ومسمل البخاري

ال ول ل : أ ن املذاهب يف الضعيف ثالثة: "القامسي  العالمة قالفقد 

حاكه ابن س يد الناس يف . يعمل به مطلقا؛ ل يف ال حاكم، ول يف الفضائل

عيون ال ثر، عن حيىي بن معني، ونس به يف فتح املغيث ل يب بكر بن العريب، 

والظاهر أ ن مذهب البخاري ومسمل ذكل أ يضا يدل عليه رشط البخاري يف 

خراهجام يف حصيحة،  وتشنيع الإمام مسمل عىل رواة الضعيف كام أ سلفناه وعدم اإ

".حصيحهام شيئا منه
88

 

وظاهر ما ذكره مسمل يف مقدمة كتابه ":  احلنبيل ابن رجب الإمام قالو 

ل معن تروى عنه ال حاكم ."يقتيض أ نه ل تروى أ حاديث الرتغيب والرتهيب اإ
83

 

جرى ": ىل هذا الرأ ي فقال فيه نظر، فقد رد الش يخ أ بو غدة ع: قلت 

دب املفرد فأ ورد فيه مجةل كبرية من اري رمحه هللا تعاىل يف كتابه ال  الإمام البخ

وقد يكون الباب قارصا علهيا  ،ال حاديث وال اثر الضعيفة مس تدل هبا يف الباب

بل قد ...  ويف رواهتا الضعيف واجملهول ومنكر احلديث واملرتوك وأ ش باه ذكل
                                                           

81
 (23 /  0 )فتح املغيث برشح الفية احلديث للعرايق  

8 
 (2 /  4)الاكمل يف ضعفاء الرجال  

88
 ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث  
83

 ( 41)رشح علل الرتمذي   
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مىش البخاري عىل هذا املسكل يف كتابه الصحيح يف بعض ال بواب كام أ شار 

ليه احلافظ ابن جحر يف هدي الساري  يف ترمجة محمد بن عبد الرمحن  4/014اإ

قال أ بو زرعة منكر احلديث وأ ورد هل ابن عدي عدة : الطفاوي قال فهيا 

ستنكره ابن أ حاديث قلت هل يف البخاري ثالثة أ حاديث ليس فهيا يشء مما ا

عدي اثلهثا يف الرقاق كن يف ادلنيا ك نك غريب وهذا تفرد به الطفاوي وهو من 

وك ن البخاري مل يشدد فيه لكونه من أ حاديث الرتغيب غرائب الصحيح 

".والرتهيب
31

 

البخاري ل يرى  الإمام بأ ن الاس تدلل عىل كون أ يضا كام أ جيب

يحه هو اس تدلل يف غري الاحتجاج ابحلديث الضعيف مطلقا بصنيعه يف حص 

موضعه ل ن جامع البخاري جمرد عن الضعيف ومقصور عىل الصحيح فال يعقل 

ي ل يرى فال يسوغ أ ن يتخذ ذكل دليال عىل أ ن البخار  ،أ ن يروي الضعيف

صنيع ومثهل جوابنا عام يتعلق ب  .حاديث الفضائل وحنوهاأ  التساهل يف أ سانيد 

 .يف حصيحه الإمام مسمل

ن سوف  الإمام مسمل اذلي أ معن النظر يف مقدمة حصيح ومع ذكل فاإ

-وقد ذكر عن عائشة : "قال حيث  ،اس تدل ابحلديث الضعيفنفسه يرى أ نه 

أ ن  -صىل هللا علية وسمل- أ مران رسول هللا: أ هنا قالت -ريض هللا تعاىل عهنا

".ل الناس منازهلمنزن 
30

 

بني مميون بن  طاعوفيه انق ،هذا احلديث رواه أ بو داود يف سننه: قلت 

مميون مل يدرك : "ة ريض هللا عهنا، فقال الإمام أ بو داود ئشأ يب ش بيب وعا

".عائشة
34

ليه  ن حصحه الإمام النووي وس بقه اإ .احلامك الإمام واإ
3 

 

                                                           
31

 (085-084)ظفر ال ماين   
30

 (5/ 0)حصيح مسمل   
34

 (2822)سنن أ يب داود   
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و حامت وابن أ يب الإمام أ بو زرعة وأ ب ىل هذا القولاإ  وممن ح يك أ نه ذهب

 .حامت

وأ اب زرعة يقولن ل حيتج مسعت أ يب ": ابن أ يب حامت  الإمام قالفقد 

ل ابل سانيد الصحاح املتصةل وكذا أ قول أ ان ".ابملراس يل ول تقوم احلجة اإ
32

 

ىل الاحت: قلت  اج جفيه نظر ل نه قد ذكر يف موضع أ خر أ نه ذهب اإ

ومهنم : " الإمام ابن أ يب حامت ابحلديث الضعيف يف الرتغيب والرتهيب، فقد قال

فهذا يكتب من ليه الومه واخلطأ  والغلط والسهو الصدوق الورع املغفل الغالب ع 

حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد وال داب ول حيتج حبديثه يف احلالل 

".واحلرام
35

 

أ ن املراس يل ل تقوم عند ابهبا احلجة ويه وما مل : "قال الإمام ابن حبان 

".يرو س يان
31

 

 .مطلقا ليس فيه نص عىل رد احلديث الضعيف: قلت 

ىل هذا القول  أ نه ذهبوممن ح يك    .الإمام حيي بن محمد بن حيىياإ

نهف عليه وسمل حىت يرويه ل يثبت اخلرب عن النيب صىل هللا ": قال  اإ

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل هبذه ال ،ثقة عن ثقة ول  ،صفةحىت يتناىه اخلرب اإ

ذا ثبت اخلرب عن النيب صىل هللا  ،ول رجل جمروح ،يكون فهيم رجل جمهول فاإ

."جب قبوهل والعمل به وترك اخالفتهعليه وسمل هبذه الصفة و 
3 

 

                                                                                                                                       
3 

 (0 0)رايض الصاحلني   
32

 ( )املراس يل   
35

 (01/ 0)اجلرح والتعديل   
31

 (440/  4)اجملروحني   
3 

 (41)الكفاية يف عمل الرواية   
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ليس فيه نص عىل عدم العمل ابحلديث الضعيف مطلقا، وغاية : قلت 

 .احلث عىل قبول احلديث الصحيح والعمل به وترك اخالفتهأ نه تفيد هذا القول 

ىل عدم العمل ابحلديث الضعيف مطلقا  وممن ح يك أ نه ذهب الإمام ابن اإ

 . العريب املال يك

وقيل ل جيوز العمل به مطلقا قاهل أ بو بكر : "فقد قال الإمام الس يوطي 

".بن العريب
38

 

وضعف ابن العريب املال يك العمل ابلضعيف : "وقال الإمام السخاوي 

".مطلقا
33

 

ال ول ل يعمل : يف ثالثةأ ن املذاهب يف الضع : "القامسي  العالمة وقال

حاكه ابن س يد الناس يف عيون . به مطلقا؛ ل يف ال حاكم، ول يف الفضائل

".ال ثر، عن حيىي بن معني، ونس به يف فتح املغيث ل يب بكر بن العريب
011

 

ىل ابن العريب يف: قلت   نس بة القول بعدم العمل ابحلديث الضعيف اإ

 احلافظ ، فقاليف حديث تشميت العاطس ثالاث نفسه نظر، ل نه اخالف لقوهل

ن اكن فيه جمهول لكن و: "ابن جحر انقال لالكمه  قال بن العريب هذا احلديث واإ

".ل نه دعاء خبري وصةل وتودد للجليس فال وىل العمل بهيس تحب العمل به 
010

 

                                                           
38

 (433/  0)تدريب الراوي   
33

 (483/  0)فتح املغيث   
011

 ( 00)قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث   
010

 (111/  01)فتح الباري برشح حصيح البخاري   
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ذا زاد عىل الثالثة روى : "يف عارضة ال حوذي  الإمام ابن العريب وقال اإ

ن شئت فال أ بو عيىس ن شئت مشته واإ ن اكن جمهول  ،حديثا جمهول اإ وهو واإ

نه يس تحب العمل به ل نه دعاء خبري وصةل للجليس وتودد هل ".فاإ
014

 

ليه أ نه ذهب وممن نسب ىل هذا القول  اإ   .الظاهري الإمام ابن حزماإ

نهف ما بنقل أ هل املرشق واملغرب ":  قال اإ واخلامس يشء نقل كام ذكران اإ

ل أ ن أ و اكفة عن  ىل النيب صىل هللا عليه وسمل اإ اكفة أ و ثقة عن ثقة حىت يبلغ اإ

يف الطريق رجال جمروحا بكذب أ و غفةل أ و جمهول احلال فهذا أ يضا يقول به 

".بعض املسلمني ول حيل عندان القول به ول تصديقه ول ال خذ بيشء منه
01 

 

احتج عر بأ نه ل ن ابن حزم ذكر يف احملىل أ نه أ ش ؛فيه نظر: قلت 

ن مل يكن مما حيتج مبثهل فمل جند : "قال  حيثابحلديث الضعيف،  وهذا ال ثر واإ

 -، وقد قال أ محد بن حنبل غريه -صىل هللا عليه وسمل  -فيه عن رسول هللا 

لينا من الرأ ي، قال عيل: -رمحه هللا  ".وهبذا نقول: ضعيف احلديث أ حب اإ
012

 

يل أ نه ذهب ىل هذا القول  وممن نسب اإ   .ابن تميية الإسالمش يخ اإ

نهف ل جيوز أ ن يعمتد يف الرشيعة عىل ال حاديث الضعيفة اليت ":  قال اإ

".ليست حصيحة ول حس نة
015

 

نه ل يقول برد احلديث الضعيف ابللكية بل ذكر يف  ؛فيه نظر: قلت  فاإ

 لعمل به يف الرتغيب والرتهيب،موضع أ خر أ نه جوز رواية احلديث الضعيف وا

ذا تضمنت أ حاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وحتديدا مثل صالة : "قال  حيث فاإ

                                                           
014

 (415/ 01)عارضة ال حوذي رشح سنن الرتمذي   
01 

 (13/ 4) اء والنحل الفصل يف امللل وال هو   
012

 (10/  )احملىل ابل ثر   
015

 (5 0)قاعدة جليةل يف التوسل والوس يةل   
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يف وقت معني بقراءة معينة أ و عىل صفة معينة مل جيز ذكل؛ ل ن اس تحباب هذا 

الوصف املعني مل يثبت بدليل رشعي خبالف ما لو روي فيه من دخل السوق 

ن ذكر هللا يف ا: فقال ل هللا اكن هل كذا وكذا فاإ هل اإ لسوق مس تحب ملا فيه ل اإ

ذاكر هللا يف الغافلني }: من ذكر هللا بني الغافلني كام جاء يف احلديث املعروف

فأ ما تقدير الثواب املروي فيه فال يرض . { اكلشجرة اخلرضاء بني الشجر اليابس

من بلغه عن }: ثبوته ول عدم ثبوته ويف مثهل جاء احلديث اذلي رواه الرتمذي

ن مل يكن ذكل هللا يشء فيه فضل ف عمل به رجاء ذكل الفضل أ عطاه هللا ذكل واإ

ل يف  أ ن هذا الباب يروى ويعمل به يف الرتغيب والرتهيب: فاحلاصل. { كذكل

الاس تحباب  م اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف عىل ادلليل 

".الرشعي
011

 

ليه أ نه ذهب ىل هذا املذهب  وممن نسب اإ   .الإمام أ بو شامةاإ

نه  وكنت أ ود أ ن احلافظ مل يقل ذكل فاإن فيه تقريرا ملا فيه من ":  قالفاإ

ال حاديث املنكرة فقدره اكن من أ ن حيدث عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

ولكنه جرى يف ذكل عىل عادة جامعة من أ هل  ،حبديث يرى أ نه كذب

من أ هل ال حاديث يتساهلون يف أ حاديث فضائل ال عامل وهذا عند احملققني 

ل بل ينبغي أ ن يبني أ مره اإ  ،احلديث وعند علامء ال صول فالفقه خطأ   ن عمل واإ

دخل حتت الوعيد يف قوهل صىل هللا عليه وسمل من حدث عين حبديث يرى أ نه 

".كذب فهو أ حد الاكذبني
01 

 

ف مطلقا، وغاية ليس فيه نص عىل عدم العمل ابحلديث الضعي: قلت 

 .بيان وجه الضعف يف رواية احلديث الضعيفه حث عىل حبهذا القول أ ن صا

                                                           
011

 (18/  08)مجموع الفتاوى   
01 

ناكر البدع واحلوادث     (5 )الباعث عىل اإ
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احلديث الضعيف وحمك  )) كتابه ذكر ادلكتور اخلضري يف:  تنبيه

أ ن الإمام جالل ادلين ادلواين ممن قال بعدم العمل ( 413) ص((  الاحتجاج به

  .ابحلديث الضعيف مطلقا

ين عىل خالف هذا القول، او هذا خطأ  فاحش، فاإن الإمام ادل: قلت 

  .لضعيفممن قال ابلعمل ابحلديث ال نه 

ذا : " -كام نقهل العالمة اللكنوي  - قال دفق واذلي يصلح للتعويل أ نه اإ

 يكن هذا العمل مما حيمتل ملوضعيف يف فضيةل معل من ال عامل  وجد حديث

نه جيوز العمل به ويس تحب ل نه مأ مون اخلطر ومرجو النفع  احلرمة أ و الكراهة فاإ

ذ هو دائر بني الإابحة والاس تحباب فالحتياط العمل به رجاء الثواب ".اإ
018

 

ليه هذا القولومم   .الشواكينالإمام  ن نسب اإ

نهف وأ ما بقية السنن واملسانيد اليت مل يلزتم مصنفوها الصحة مفا ":  قال اإ

وما وقع . العمل به وقع الترصحي بصحته أ و حس نه مهنم أ و من غريمه جاز

الترصحي كذكل بضعفه مل جيز العمل به، وما أ طلقوه ومل يتلكموا عليه ول تلكم 

ن اكن الباحث أ هال  ل بعد البحث عن حاهل اإ عليه غريمه مل جيز العمل به اإ

".ذلكل
013

 

نه ذكر يف موضع أ خر أ نه احتج ابحل ؛فيه نظر: قلت  ديث الضعيف فاإ

ت وال حاديث املذكورة يف الباب تدل عىل وال اي":  قال ، حيثيف الفضائل

                                                           
018

 .نقل من أ منوذج العلوم لدلواين(  5)ال جوبة الفاضةل   
013

 (41/ 0)نيل ال وطار   
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ن اكن مرشوعية الاس تكثار من الصالة ما بني املغرب والعشاء،  وال حاديث واإ

".أ كرثها ضعيفا فهىي منهتضة مبجموعها ل س امي يف فضائل ال عامل
001

 

ىل هذا القولومم   .صديق حسن خان العالمة ن ذهب اإ

نهف تساهل العلامء وتساحموا حىت اس تحبوا العمل يف الفضلئل ":  قال اإ

ىل هذا ذهب  والرتغيب والرتهيب ابحلديث الضعيف ما مل يكن موضوعا، واإ

ليه حنا السخاوي وغريه  ولكن الصواب اذلي ل امجلهور وبه قال النووي، واإ

حميص عنه أ ن ال حاكم الرشعية متساوية ال قدام فال ينبغي العمل حبديث حىت 

ىل درجة احلسن ذلاته أ و  حح أ و حيسن ذلاته أ و لغريه أ و اجنرب ضعفهيص فرتىق اإ

".لغريه
000

 

  .أ محد شاكر الش يخومهنم 

نه قال واذلي أ راه أ ن بيان الضعف يف احلديث الضعيف واجب يف ":  فاإ

ذا اكن  لك حال ل ن ترك البيان يومه املطلع عليه أ نه حديث حصيح خصوصا اإ

وأ نه ل فرق بني  ،ىل قوهلم يف ذكلاإ ديث اذلين يرجع الناقل هل من علامء احل

بل ل جحة لرواية الضعيفة عامل وحنوها يف عدم ال خذ ابال حاكم وبني فضائل ال  

".صىل هللا عليه وسمل ل مبا حص عن رسول هللال حد اإ 
004

 

 

                                                           
001

وهبذا يظهر بطالن ما اختاره الشواكين : "، قال الش يخ العالمة أ بو غدة (18/ )نيل ال وطار   

يف تأ ليفاته من عدم قبول الضعيف مطلقا من غري تفصيل ومن غري تقييد وتبعه غري ملزتم الصحة من 

أ فاضل عرصان يف رسالته مهنج الوصول يف اصطالحات أ حاديث الرسول ورسالته دليل الطالب 

 (033-038: ظفر ال ماين ". )غريهام فبئس التابع واملتبوعو 
000

 (8- )نزل ال برار ابلعمل املاثور من ال دعية وال ذاكر  
004

 ( 8- 81)الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث   
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  .ال لباين الش يخ ن قال بعدم جواز العمل ابحلديث الضعيف مطلقاومم

نهف ليه ":  قال اإ أ ن احلديث الضعيف ل اذلي أ دين هللا به وأ دعو الناس اإ

".يعمل به مطلقا ل يف الفضائل واملس تحبات ول يف غريهام
00 

 

  .صبحي صاحل ادلكتورومهنم 

نهف ل نسمل برواية الضعيف يف فضائل ال عامل ولو ذلكل ":  قال اإ

ل ن لنا ...  توافرت هل مجيع الرشوط اليت لحظها املتساهلون يف هذا اجملال

مندوحة عنه مبا ثبت دلينا من ال حاديث الصحاح واحلسان، ويه كثرية جدا يف 

ل نؤنس  -رمغ توافر هذه الرشوط  -ال حاكم الرشعية والفضائل اخللقية، ول ننا 

منا يساوران  من أ نفس نا الاعتقاد بثبوت الضعيف، ولول ذكل ملا مسيناه ضعيفا، واإ

ل اليقنداةما الشك يف أ مره، ول ي  .نفع يف ادلين اإ
002

 

منا يفيد : قلت  وقد علل أ حصاب هذا القول رأ هيم بأ ن احلديث الضعيف اإ

فقال تعاىل  ،وهللا عز وجل قد ذم الظن يف غري ما أ ية من كتابه ،الظن املرجوح

ن الظن ل يغين من احلق شيئا))  ل ظنا اإ ((ما يتبع أ كرثمه اإ
005

)) وقال تعاىل  

ل الظن ن يتبعون اإ ((اإ
001

ايمك والظن ))وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   اإ

ن الظن أ كذب احلديث ((.فاإ
00 

كام أ ن يف ال حاديث الصحيحة ما يغين املسمل  

.عن الضعيف
008

  

                                                           
00 

 (4 4)احلديث الضعيف وحمك الاحتجاج به   
002

 (404)عرٌض ودراسة  -علوم احلديث ومصطلحه   
005

 1 سورة يونس من ال ية   
001

 001سورة ال نعام من ال ية   
00 

 ( 0 5)رواه البخاري يف حصيحه   
008

 (410)احلديث الضعيف وحمك الاحتجاج به   
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ثبات الفضائل ابحلديث الضعيف هكام عللو  هو اخرتاع عبادة  بأ ن اإ

.ورشع يف ادلين ما مل يأ ذن به هللا
003

 

 سمل أ نه لوالضعيف  بأ ن احلديث هذه التعليالتعن اب العلامء أ جقد و 

 ومقتىض الاحتياط العمل به، ،للصوابفاد الظن املرجوح فاإن فيه احامتل أ  

ذا مل يكن يف  ومعلوم أ ن مبدأ  الاحتياط معمتد عىل قواعد الرشيعة، ل س امي اإ

.مها اثتبة ابلظنونعلمنا أ ن ال حاكم الرشعية معظ وقد  الباب غريه،
041

  

العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل ليس من ابب الاخرتاع يف  م 

منا هو ابتغاء فضيةل ورجاءها بأ مارة ضعيفة من غري ترتب مفسدة الرشع  واإ

.عليه
040

 

از هنا أ ن ادلكتور اخلضري رحج القول بعدم جو  اذلي رأ يته  م العجيب

به أ ن احلديث الضعيف ل حيتج : "قال حيث العمل ابحلديث الضعيف مطلقا، 

فال يثبت به حمك رشعي ول فضيةل خلقية ول يفرس به كتاب عىل الإطالق 

".هللا
044

 

نه رد احلديث  ىل ير  ل يلزتم بقوهل هذا بل يبدو أ نه ومع ذكل فاإ

ومن خالل ما تقدم يرتحج : " قالف احتج به يف موضعل نه  الضعيف ابللكية،

يف ال حاكم ول يف  الرأ ي الثاين وهو عدم ال خذ ابحلديث الضعيف مطلقا ل

يف  وليس معىن هذا رد احلديث الضعيف ابللكية بل ميكن أ ن يعمل به... غريها 

ذا غرض نص حيمتل لفظه  غري جمال الاحتجاج وذكل برتجيح معىن عىل غريه فامي اإ

                                                           
003

 ( 2)ال جوبة الفاضةل   
041

 (553)روضة الناظر وجنة املناظر   
040

 ( 2)ال جوبة الفاضةل  
044

 ( 20)احلديث الضعيف وحمك الاحتجاج به   
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معنيني دون ترجيح بيهنام وورود حديث ضعيف يرحج أ حدهام حفينئذ نأ خذ 

".و اكن ضعيفاابملعىن اذلي رحجه هذا احلديث ول
04 

 

 .وهذا فيه من التناقض الظاهر ما ل خيفى: قلت 

أ ن نس بة القول بعدم جواز العمل ابحلديث الضعيف  جليا من هنا ظهر

ىل هنا ل ختلو من  العلامء مطلقا اإ منا ال املتقدمني تاكد ل تتحقق، حيث اإ نظر، واإ

ىل بعض الفضالء املعارصين ك مثال صديق  الش يخ الثابت هو تيقن هذه النس بة اإ

  .حسن خان ومن حنا حنوه ممن جاء بعده

 .وهللا أ عمل ابلصواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
04 

 (12 - 1 )لضعيف وحمك الاحتجاج به احلديث ا  
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عامل فضائل يف يعمل به احلديث الضعيفأ ن : الثالث القول   ال 

اللكنوي يه فضائل  ذكره العالمةئل ال عامل هنا كام املراد بفضا اعمل أ ن

نه فهيا أ خذ احلديث  ،ال عامل الثابتة واملندوابت اليت يثاب فاعلها ول يذم اتركها فاإ

ن اكن حصيحا يف نفس ال مر فقد أ عطي حقه من  ؛الضعيف والعمل به ل نه اإ

ل مل يرتتب عىل العمل به مفسدة حتليل ول حترمي ول ضياع حق  العمل واإ

.للغري
042

 

املراد بفضائل ال عامل ال عامل احلس نة، ": ضا خان وقال الش يخ أ محد ر 

والشايم حديث  ،حيال أ حد حاجبيه وضع السرتة: أ دخل العالمة احلليب حديث 

خل أ دخال احلديثني يف ابب الفضائل ... لكن معه عصا فليخطط مل ناإ ف:  وهذا  ،اإ

فادة احلادية والعرشين أ  ت وهو ييد رصحي ذلكل املعىن اذلي ذكرانه يف هامش الإ

ال عامل اليت تعد مس تحبا أ ن املراد بفضائل ال عامل هو أ عامل الفضائل أ ي 

".ومس تحس نا وليس املراد الثواب اخلاص لتكل ال عامل
045

 

مجهور العلامء يرون العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل،   م اعمل أ ن 

  .عليه التفاقبل ذكر بعضهم 

عىل أ ن احلديث املرسل  قد اتفق العلامءو: "فقد قال الإمام النووي 

".والضعيف واملوقوف يتسامح به يف فضائل ال عامل ويعمل مبقتضاه
041

 

قد اتفق و : "فقال  التفاق عليه أ يضا الهيمتي ابن جحرالإمام  وحىك

ن اكن حصيحا  عىل جواز العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل ال عامل العلامء ل نه اإ

                                                           
042

 ( 08-081)ظفر ال ماين   
045

 (045)منري العني يف حمك تقبيل الإهبامني   
041

 (32/  4)اجملموع رشح املهذب   
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ل مل يرتتب عىل العمل به مف يف نفس ال مر فقد أ عطي حقه من العمل  دة سبه واإ

".حتليل ول حترمي ول ضياع حق للغري
04 

  

 -صىل هللا عليه وسمل  -والظاهر أ ن املأ ثور عنه ": وقال يف موضع أ خر 

ل ن احلديث الضعيف واملرسل واملنقطع  ؛ل فرق فيه بني أ ن يصح س نده أ و ل

."كام يف اجملموع يعمل به يف فضائل ال عامل اتفاقا
048

 

، ل ن ول يرض أ ن يف بعض أ حاديهثا ضعفا": وقال يف موضع أ خر 

يعمل به يف فضائل ال عامل اتفاقا احلديث الضعيف واملرسل واملعضل واملنقطع 

جامعا عىل ما فيه  بل اإ
043

." 

قال : "فقال  ،الإجامع عليه أ يضا الإمام عيل القاري دوقد رصح بوجو 

والعجب من حميي الس نة كيف سكت عليه وهو : مريك انقال عن التصحيح

جامع أ هل احلديث؟ قلت ينافيه ما تقدم أ نه رواه ابن خزمية يف : ضعيف ابإ

مع أ هنم أ مجعوا عىل جواز العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل حصيحه، 

".ال عامل
0 1

 

وهو ( : -يعين البخاري  -مسعت محمدا : وقال الرتمذي: ")وقال أ يضا 

حيىي بن : ويقول( : هذا احلديث)البخاري : ، أ ي( يضعف)تفسري من املصنف 

أ يب كثري مل يسمع من عروة، واحلجاج بن أ رطاة مل يسمع من ابن أ يب كثري، نقهل 

".العلامء لكن يعمل ابحلديث الضعيف يف فضائل ال عامل ابتفاقمريك، 
0 0

 

                                                           
04 

 (24)، ال جوبة الفاضةل (013)الفتح املبني رشح ال ربعني   
048

 (001/ 4) الفتاوى احلديثية   
043

 (31/ 0)الفتاوى احلديثية   
0 1

 (835/  )مرقاة املفاتيح   
0 0

 (313/   )مرقاة املفاتيح   
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وينبغي ملن بلغه يف فضائل ال عامل يشء أ ن : قال العلامء: "وقال أ يضا 

ن اكن احلديث ضعيفا  ".ل نه يعمل به يف ذكل اتفاقايعمل به ولو مرة واإ
0 4

 

ول عربة يف املذهب املنصور عىل ما رصح به ابن اهلامم : "وقال أ يضا 

عترب يف فضائل ال عامل عند مع أ ن املرسل جحة عند امجلهور وم برواية ال كرث، 

".اللك
0  

 

نه قال  لكن : "وممن حىك الإجامع عليه أ يضا الإمام خليل املال يك، فاإ

".عىل جواز العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل ال عامل اتفق العلامء
0 2

 

ديث الضعيف يف الفضائل عىل جواز العمل ابحل حاكية الإجامع: قلت 

ن اكنت يف نظري غري مسل ل أ هنا تفيد  القول ال خر اخملالف هلمة لوجود واإ  -اإ

، وهذا مما ل ينكره أ حد، أ ن هذا الاجتاه هو اجتاه امجلهور - عىل أ قل ال حوال

ىل امجلهور   .فذلكل عزى كثري من العلامء هذا القول اإ

ل  الإمام  جواز العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل يهوممن نسب اإ

  .سفيان الثوري

نه ل من الرؤساء تأ خذوا هذا العمل يف احلالل واحلرام اإ ل ": قال  فاإ

ول بأ س مبا سوى ذكل من  ،اناذلين يعرفون الزايدة والنقص املشهورين ابلعمل

".املشاخي
0 5

 

 

                                                           
0 4

 (0282/  2)مرقاة املفاتيح   
0  

 (52 4/   ) مرقاة املفاتيح   
0 2

 (45/  0)رشح اخترص خليل للخريش   
0 5

 (  0)الكفاية يف عمل الرواية   
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  .الإمام ابن عيينةومهنم 

نه قال وامسعوا منه ما اكن يف  ، تسمعوا من بقية ما اكن يف س نةل": فاإ

".ثواب وغريه
0 1

 

  .ابن معني الإمام حيىيمهنم و 

نه قال ."يكتب من حديثه الرقاق":  يف موىس بن عبيدة فاإ
0  

 

  .أ بو زكراي العنربي الإمام ومهنم

نه قا ذا ورد مل حيرم حاللاخلرب ": لفاإ ومل يوجب  ،ومل حيل حراما ،اإ

وجب الإغامض  ،أ و تشديد أ و ترخيص ،واكن يف ترغيب أ و ترهيب ،حكام

".والتساهل يف رواته ،عنه
0 8

 

  .الإمام أ محد بن حنبل ومهنم

نه قال  ذا روينا عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف احلالل ": فاإ اإ

ذا روينا عن النيب صىل هللا  ، وال حاكم تشددان يف ال سانيدواحلرام والسنن واإ

تساهلنا يف عليه وسمل يف فضائل ال عامل وما ل يضع حكام ول يرفعه 

".ال سانيد
0 3

 

فصل يف العمل ابحلديث الضعيف وروايته ]": ابن مفلح  الإمام قالو 

دون ما تثبت به ال حاكم واحلالل واحلرام [ والتساهل يف أ حاديث الفضائل

                                                           
0 1

 (2 0)الكفاية يف عمل الرواية   
0  

 (4  )رشح علل الرتمذي   
0 8

 (2 0)واية الكفاية يف عمل الر   
0 3

، ال داب الرشعية (245/ 0)، طبقات احلنابةل لبن أ يب يعىل (2 0)الكفاية يف عمل الرواية   

(4  / 14) 
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ىل الس نة وكوهنا ول جل ال اثر املذكورة يف الفصل قبل هذا ينبغي ( واحلاجة اإ

ىل ذكر العمل ابحلديث الضعيف،  واذلي قطع به غري واحد ممن صنف الإشارة اإ

يف علوم احلديث حاكية عن العلامء أ نه يعمل ابحلديث الضعيف فامي ليس فيه 

."حتليل ول حترمي اكلفضائل، وعن الإمام أ محد ما يوافق هذا
021

 

الضعيف يف "احلديث " ويعمل بـ: " احلنبيل ابن النجار الإمام قالو 

ذا روينا : قال أ محد. عند الإمام أ محد ريض هللا عنه واملوفق وال كرث" الفضائل اإ

ذا روينا . عن النيب صىل هللا عليه وسمل يف احلالل واحلرام شددان يف ال سانيد واإ

عن النيب صىل هللا عليه وسمل يف فضائل ال عامل، وما ل يضع حكام ول يرفعه 

فدل . العيد يف رواية أ محد الاجامتع ليةلواس تحب الإمام . تساهلنا يف ال سانيد

الفضائل ل : "يف صالة التسبيح" املغين"ويف . لو اكن شعارا عىل العمل به

فدل عىل التفرقة بني . ، واس تحهبا جامعة ليةل العيد"يشرتط لها حصة اخلرب

".أ صوهل"قاهل ابن مفلح يف . الشعار وغريه
020

 

يف معرض ادلفاع عن مس ند الإمام  قال احلافظ ابن جحر العسقالينو 

فقال  ،زي من أ حاديث املس ند من املوضوعاتمحد فامي عده الإمام ابن اجلو أ  

 م نرشع ال ن : "احلافظ وهو يرشع يف الرد عىل ابن اجلوزي وبعض أ هل العمل 

يف اجلواب عن ال حاديث التسعة اليت أ وردها واقترص علهيا وجنيب عهنا أ ول 

من طريق الإجامل بأ ن ال حاديث اليت ذكرها ليس فهيا يشء من أ حاديث 

برادها مع ترك البيان حبالها شائع وقد  ،الل واحلرامال حاكم يف احل والتساهل يف اإ

ذا روينا يف احلالل واحلرام  ثبت عن الإمام أ محد وغريه من ال ةمة أ هنم قالوا اإ

ذا روينا يف الفضائل وحنوها تساهلنا ".شددان واإ
024

 

                                                           
021

 (10 /  4)ال داب الرشعية   
020

 (513/  4)رشح الكوكب املنري   
024

 (00/ 0)القول املسدد يف اذلب عن مس ند أ محد   
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ذهب الإمام أ محد وتبعه موفق ادلين : "وقال العالمة ابن بدران احلنبيل 

ىل أ نه يعمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل وقال ش يخ  ،املقديس وال كرث اإ

ثبات مس تحب  الإسالم أ محد بن تميية يعمل به يف الرتغيب والرتهيب ل يف اإ

وروي املنع عن أ محد أ يضا واكن يكتب حديث الرجل الضعيف لالعتبار  ،وغريه

ديث ضعيف يف وقال اخلالل يف اجلامع ل حيتج حب ،والاس تدلل به مع غريه

ذا مل يكن هل  : وقال ،املأ مت مذهب أ محد القول ابحلديث الضعيف أ و املضطرب اإ

".معارض
02 

 

فقد رخص كثري من ال ةمة يف رواية : "ذكر احلافظ ابن رجب احلنبيل 

".ابن همدي وأ محد بن حنبل: مهنم( عن الضعفاء)ال حاديث الرقاق وحنوها 
022

 

جيوز عند أ هل احلديث وغريمه  " :قال احلافظ ابن الصالح يف مقدمتهو 

التساهل يف ال سانيد ورواية ما سوى املوضوع من أ نواع ال حاديث الضعيفة من 

غري اهامتم ببيان ضعفها فامي سوى صفات هللا تعاىل وأ حاكم الرشيعة من احلالل 

وذكل اكملواعظ، والقصص، وفضائل ال عامل، وسائر فنون . واحلرام وغريهام

وممن روينا عنه . ب، وسائر ما ل تعلق هل ابل حاكم والعقائدالرتغيب والرتهي

  عبد الرحامن بن همدي، وأ محد بن حنبل: التنصيص عىل التساهل يف حنو ذكل

".ريض هللا عهنام
025

 

ل مع البيان، يف تقدم أ نه ل جيوز ذكر املوض": قال احلافظ العرايق و  وع اإ

زوا التسوأ ما غري املوضوع،  ،أ ي نوع اكن س ناده وروايته من غري اهل يف اإ جفوَّ

ذا اكن يف غري ال حاكم والعقائد بل يف الرتغيب والرتهيب من  ،بيان لضعفه اإ

ذا اكن يف ال حاكم الرشعية من  املواعظ والقصص وفضائل ال عامل وحنوهام، أ ما اإ

احلالل واحلرام وغريهام، أ و يف العقائد كصفات هللا تعاىل، وما جيوز ويس تحيل 
                                                           

02 
مام أ محد بن حنبل    ىل مذهب الإ   40: املدخل اإ

022
 (0  /  0)رشح علل الرتمذي   

025
يضاح ادلليل لبن جامعة (401)معرفة أ نواع علوم احلديث     (25)، اإ
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وممن نص عىل ذكل من ال ةمة ،عبد عليه وحنو ذكل، فمل يروا التساهل يف ذكل، 

وغريمه، وقد عقد ابن  الرمحن بن همدي وأ محد بن حنبل وعبد هللا بن املبارك

".اباب ذلكل" الكفاية " واخلطيب يف " الاكمل " عدي يف مقدمة 
021

 

اهية اكل حاديث الو " وأ ما غري املوضوع: "قال الإمام الصنعاين و 

ذا اكن"أ ى أ ةمة احلديث " جفوزوا" " التساهل فيه وروايته من غري بيان لضعفه اإ

وذكل اكفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الرتغيب " يف غري ال حاكم"واردا 

ل الندب من ال حاكم : والرتهيب قلت وك هنم يعنون ابال حاكم احلالل واحلرام واإ

والعقائد كصفات هللا تعاىل وما جيوز "ه والرتهيب وفضائل ال عامل ترد مبا يفيد

وممن نص عىل ذكل من ". "وما يس تحيل عليه وحنو ذكل فمل يروا التساهل فيه

" احلفاظ عبد الرمحن بن همدي وأ محد بن حنبل وعبد هللا ابن املبلرك وغريمه

ل بدليل : وك هنم يقولون ال صل براءة اذلمة من أ حاكم احلالل واحلرام فال تثبت اإ

ل  حصيح فال يتساهل يف طرقه وكذكل صفات هللا فانه جناب رفيع ل يثبت اإ

خبالف الرتغيب والرتهيب وفضائل ال معل بدليل حصيح ملا فيه من اخلطر 

".فال مر فهيا أ خف
02 

 

قلنا بأ ن مذهب الإمام أ محد هو التساهل يف العمل  حيامث:  تنبيه

الضعيف املشهور  هو ابحلديث الضعيف يف الفضائل فاإن املراد ابلضعيف هنا

  .عند اصطالح احملدثني اذلي ليس هو حس نا

ابن تميية أ ن  ش يخ الإسالم وقد زمع بعض العلامء ويف مقدمهتم ،هذا

 . مراد الضعيف عند الإمام أ محد هو احلسن املشهور يف اصطالح احملدثني

ومن نقل عن أ محد أ نه اكن حيتج ابحلديث : " رمحه هللا تعاىل فقال

ولكن اكن يف عرف أ محد  اذلي ليس بصحيح ول حسن فقد غلط عليهالضعيف 

                                                           
021

 45 /  0( : أ لفية العرايق= التبرصة والتذكرة )رشح   
02 

 (84/  4) توضيح ال فاكر ملعاين تنقيح ال نظار   
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ىل نوعني . حصيح وضعيف: بن حنبل ومن قبهل من العلامء أ ن احلديث ينقسم اإ

ىل ضعيف حسن كام  ىل ضعيف مرتوك ل حيتج به واإ والضعيف عندمه ينقسم اإ

ىل مرض اخوف مينع التربع من رأ س املا ل أ ن ضعف الإنسان ابملرض ينقسم اإ

ىل ضعيف خفيف ل مينع من ذكل وأ ول من عرف أ نه قسم احلديث ثالثة  واإ

".هو أ بو عيىس الرتمذي يف جامعه  -حصيح وحسن وضعيف  -أ قسام 
028

 

شاكل الكم ابن تميية هذا فقال وقد علق الش يخ محمد ال   : تيويب عىل اإ

ن احلسن حيتج به يف ال حاكم مطلقا والعقائد وغريها" وهنا  ،يف هذا القول نظر فاإ

هنم اشرتطوا هنا الرشوط املتقدمة وليس يف  ،خصوا الفضائل وحنوها وأ يضا فاإ

لكن الضعيف مراتب كام  ،حفمل الكهمم عىل الضعيف واحض ،احلسن يشء مهنا

".تقدم
023

 

: ال صل الرابع: "حيث قال  ش يخه عىل ذكل تبع ابن القمي غري أ ن الإمام

ذا مل يكن يف الباب يشء يدفعه، وهو اذلي  ال خذ ابملرسل واحلديث الضعيف، اإ

وليس املراد ابلضعيف عنده الباطل ول املنكر ول ما يف رحجه عىل القياس، 

ليه فالعمل به؛ بل احلديث الضعيف عنده  روايته مهتم حبيث ل يسوغ اذلهاب اإ

ىل حصيح أ قسام احلسنقس مي الصحيح وقسم من  ، ومل يكن يقسم احلديث اإ

ىل حصيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب ".وحسن وضعيف، بل اإ
051

 

وأ ما ما قاهل أ محد : " قال حيث أ محد شاكرالش يخ وتبعه من املعارصين 

ذا روينا يف احلالل  بن حنبل وعبد الرمحن بن همدي وعبد هللا بن املبارك اإ

ذا روينا يف  منا يريدون به فامي الفضائل وحنوهواحلرام شددان واإ  - رحجأ  ا تساهلنا فاإ

ىل  - وهللا أ عمل منا هو يف ال خذ ابحلديث احلسن اذلي مل يصل اإ أ ن التساهل اإ

فاإن الاصطالح يف التفرقة بني الصحيح واحلسن مل يكن يف درجة الصحة 
                                                           

028
 (454-450/  0)مجموع الفتاوى   

023
سعاف ذوي الوطر برشح نظم ادلرر   (03 / 0)يف عمل ال ثر  اإ
051

عالم املوقعني عن رب العاملني     (45/ 0)اإ



45 
 

ل ابلصحة أ و  عرصمه مس تقرا واحضا بل اكن أ كرث املتقدمني ل يصف احلديث اإ

".الصعف فقط
050

 

ىل تفسري لكمة  يف احلقيقة :قلت  ابحلسن ( ضعيف )ما هو ادلاعي اإ

منا الكم الامام أ محد وقد ظهر من !؟هنا ىل مراده ابلضعيف  أ نه اإ : يشري اإ

م قد ل يعتد به عنده ما دا ي، فالرأ  يف اذلي مل حتقق فيه رشوط القبولالضع 

ن الضعيف خري من فنقل يف املسأ ةل نص ولو ضع ذا فرسان  . يلرأ  ا، فاإ واإ

عىل أ ن  محدأ  فائدة يف هذا التنصيص من الإمام ابحلسن فأ ي ( الضعيف )

ذ أ ن هذا أ مر اثبت مقرر، فاحلسن جحة يف اكفة  !؟احلسن مقدم عىل الرأ ى اإ

 .وجوه الاحتجاج

ودعوى جمردة  واحض خطأ   ابن تميية ومن وافقهالإمام فظهر هنا أ ن رأ ي 

واحلقيقة أ ن  .غري موجود قبل الإمام الرتمذيمنشأ ها زمع أ ن اصطالح احلسن 

طالق احلسن ال مر ن القدماء قبل الرتمذي أ يضا أ كرثوا من اإ  عىل العكس، فاإ

 . عىل احلديث وعىل الراوي أ يضا

. بل احلسن يف اصطالحنا اكن مدرجا يف نوع الصحيح عند املتقدمني

عن احلديث أ ن  -واحلاةل هذه  -فال يلزم من سكوته : "اذلهيب  احلافظ فقد قال

ذا حمكنا عىل حد احلسن ابصطالحنا املودل يكون حس نا عنده،  ول س امي اإ

ىل قسم من أ قسام الصحيح، اذلي  احلادث، اذلي هو يف عرف السلف يعود اإ

، ، أ و اذلي يرغب عنه أ بو عبد هللا البخاريجيب العمل به عند مجهور العلامء

".وميش يه مسمل، وابلعكس، فهو داخل يف أ داين مراتب الصحة
054

 

                                                           
050

 (81)الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث   
054

 (402/  0)سري أ عالم النبالء  
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يف متفرقات من الكم ( أ ي احلسن)ويوجد : "ابن الصالح  الإمام قالو 

".، ك محد بن حنبل، والبخاري، وغريهامبعض مشاخيه والطبقة اليت قبهل
05 

 

 (ومهنم املتقدمون) واعمل أ ن أ كرث أ هل احلديث": ابن جحر  احلافظ قالو 

، مفن ذكل ما رويناه عن امحليدي ش يخ ل يفردون احلسن من الصحيح

".البخاري
052

 

وأ ما عىل بن املديين فقد أ كرث من وصف ال حاديث : " أ يضاقال و 

ر عبارته قصد املعىن وظاه(( علهل))ويف ((  همس ند))وابحلسن يف ابلصحة 

البخاري خذ ، وعنه أ  م السابق لهذا الا صطالحوك نه الإما. ال صطاليح

. "ن شيبه وغري واحدويعقوب ب
055

 

حدثنا قتيبة حدثنا رشيك بن عبد هللا : "جاء يف سنن الرتمذي وقد 

حسق عن عطاء عن رافع بن خدجي  أ ن النيب صىل هللا عليه و : النخعي عن أ يب اإ

ذهنم فليس هل من الزرع يشء وهل : )) سمل قال  من زرع يف أ رض قوم بغري اإ

ىس هذا حديث حسن غريب ل نعرفه من حديث أ يب قال أ بو عي((.  نفقته 

ل من هذا الوجه من حديث رشيك بن عبد هللا والعمل عىل هذا  حسق اإ اإ

حسق  سامعيل احلديث عند بعض أ هل العمل وهو قول أ محد و اإ وسأ لت محمد بن اإ

".هو حديث حسن : عن هذا احلديث فقال
051

 

                                                           
05 

 (1 )مقدمة ابن الصالح   
052

 (281)النكت عىل كتاب ابن الصالح   
055

 (022)النكت عىل كتاب ابن الصالح   
051

 (11 0)سنن الرتمذي   
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أ ي احلديث عندك : فقلت (أ ي البخاري) وسأ لت محمدا":  أ يضاقال و 

حديث صفوان بن عسال حصيح : خلفني؟ قالأ حص يف التوقيت يف املسح عىل ا

."وحديث أ يب بكرة حسن
05 

 

ثنا : ويف كتاب العلل للرتمذي: " حنو هذا فقال ابن القمي بل ذكر الإمام

محمد بن حيىي ثنا معىل بن منصور عن عبد هللا بن جعفر اخملريم عن عامثن بن 

صىل هللا عليه  -محمد ال خنيس عن سعيد املقربي عن أ يب هريرة أ ن رسول هللا 

سأ لت أ اب عبد هللا محمد بن : قال الرتمذي« لعن احمللل واحمللل هل» -وسمل 

سامعيل البخ ".هو حديث حسن: اري عن هذا احلديث، فقالاإ
058

 

براهمي، ثنا أ يب : وقال الإمام أ محد يف مس نده": وقال أ يضا  ثنا سعد بن اإ

حساق قال حدثين داود بن احلصني عن عكرمة موىل ابن عباس : عن محمد بن اإ

طلق راكنة بن عبد يزيد أ خو بين املطلب امرأ ته ثالاث يف »: عن ابن عباس، قال

كيف طلقهتا؟ : فسأ هل رسول هللا: حفزن علهيا حزان شديدا، قال جملس واحد،

منا تكل واحدة، : نعم، قال: يف جملس واحد؟ قال: فقال: طلقهتا ثالاث، قال: قال فاإ

ن شئت، قال منا الطالق عند لك . « فراجعها: فأ رجعها اإ فاكن ابن عباس يرى اإ

".وقد حصح الإمام أ محد هذا الإس ناد وحس نهطهر، 
053

 

 الش يخ العالمة محمد عوامة اكدو  ،ذكل كثرية جدامثةل أ  و : قلت 

قواعد يف علوم )) يف حبث نقهل العالمة أ بو غدة يف تعليقه عىل كتاب  يس توعهبا

ىل صفحة  010هتانوي من صفحة عالمة اللل (( احلديث   018اإ

فالكم الإمام أ محد حيمل عىل : وعىل لك حال : "قال  هري خأ  يف و

ىل احل ظاهره، وأ نه يريد  ، وهللا سن أ قربالضعيف املتوسط وما فوقه مما هو اإ

                                                           
05 

 (55-52)علل الرتمذي   
058

عالم املوقعني     (20/   )اإ
053

عالم املوقعني     (4 /   )اإ
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ن مت هذا التفسري اذلي. اعمل فاس تنباط املؤلف قلته لالكم الإمام أ محد وحص   م اإ

حفظه هللا من نص ابن تميية أ ن احلديث اذلي ليس فيه فاحش الغلط أ و املهتم 

أ ن هذا التفسري مل يمت  وول ه حديث حسن ل يصح ول يمت هلابلكذب يقال عن

ىل حد بعيد وهللا أ عمل ن هذا الاس تنباط واحض التساهل اإ ".فاإ
011

 

ىل جواز العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل  ابن  الإماموممن ذهب اإ

  .(( الزهد ))كتابه  ام هو املشهور من صنيعه يفأ يضا ك املبارك

وجيوز عند أ هل احلديث وغريمه ): "قال احلافظ الس يوطي فقد 

ورواية ما سوى املوضوع من الضعيف والعمل )الضعيفة ( التساهل يف ال سانيد

، وما جيوز ويس تحيل عليه، ( به من غري بيان ضعفه يف غري صفات هللا تعاىل

غريهام، وذكل اكلقصص وفضائل ( وال حاكم اكحلالل واحلرام، و)وتفسري الكمه، 

ومن نقل عنه ( . مما ل تعلق هل ابلعقائد وال حاكم)وغريها ال عامل واملواعظ، 

ذا روينا يف احلالل واحلرام : ، قالواابن حنبل، وابن همدي، وابن املبارك: ذكل اإ

ذا روينا يف الفضائل وحنوها تساهلنا ".شددان، واإ
010

 

  .ضايأ   عبد الرمحن بن همدي الإماموهذا مذهب 

ن ذا روينا يف الثواب " : ه قالفاإ والعقاب وفضائل ال عامل، تساهلنا يف اإ

ذا روينا يف احلالل واحلرام وال حاكم تشددان يف  ال سانيد والرجال، واإ

".الرجال
014

 

 .وهذا املذهب هو اجتاه معظم العلامء من أ تباع املذاهب ال ربعة: قلت 

د زايدة حتقيق وأ مثةل صنيعهم يف ذكل كثرية جدا ذكروها يف كتهبم الفقهية، مفن أ را

                                                           
011

 (018)قواعد يف علوم احلديث   
010

 (50 /  0)تدريب الراوي   
014

 (30/  4) اجلامع ل خالق الراوي   
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ىل مظاهنا، فاإن بسطها ليس غريض ال سايس يف هذا البحث القصري،  فلريجع اإ

لهيا ل ن  منا أ رشت اإ  .اللبيب تكفيه الإشارةواإ

قال العلامء " : الإمام النووي ما نصه  فذلكل ليس من البعيد أ ن يقول

جيوز ويس تحب العمل يف الفضائل والرتغيب : من احملدثني والفقهاء وغريمه

، وأ ما ال حاكم اكحلالل واحلرام يث الضعيف ما مل يكن موضوعاوالرتهيب ابحلد

ل ابحلديث الصحيح أ و  والبيع والناكح والطالق وغري ذكل فال يعمل فهيا اإ

ل أ ن يكون يف احتياط يف شئ من ذكلاحلسن  ذا ورد حديث ضعيف اإ ، كام اإ

ن املس تحب أ ن يتزنه عنه ولكن ل  بكراهة بعض البيوع أ و ال نكحة، فاإ

".جيب
01 

 

قال ابن أ مري حاج س ئل ش يخنا : "فقد قال العالمة الطحطاوي احلنفي 

حافظ عرصه شهاب ادلين بن جحر العسقالين عن ال حايث اليت ذكرت يف 

فأ جاب بأ هنا ضعيفة والعلامء يتساهلون يف مقدمة أ يب الليث يف أ دعية ال عضاء 

".ذكر احلديث الضعيف والعمل به يف الفضائل
012

 

أ ي ل جل ( يف فضائل ال عامل: قوهل: ")ابن عابدين احلنفي  الإمام وقال

ن اكن . حتصيل الفضيةل املرتتبة عىل ال عامل قال ابن جحر يف رشح ال ربعني ل نه اإ

ل مل يرتتب عىل العمل به  حصيحا يف نفس ال مر فقد أ عطي حقه من العمل واإ

".مفسدة حتليل ول حترمي ول ضياع حق للغري
015

 

ومن املقرر أ ن احلديث الضعيف : " احلنفي عيل القاريقال العالمة و 

".يعمل به يف فضائل ال عامل
011

 

                                                           
01 

 (8)ال ذاكر النووية   
012

 (1 /  0) حاش ية الطحطاوي عىل مرايق الفالح رشح نور الإيضاح   
015

 (048/  0)حاش ية ابن عابدين   
011

 (484/  0)مرقاة املفاتيح   
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وجيوز عند العلامء التساهل يف الإس ناد : "وقال العالمة اللكنوي احلنفي 

نه ل جيوز فيه التساهل الضعيف دون املوضوع ".فاإ
01 

 

أ سانيد وجيوز عند العلامء التساهل يف : "قال العالمة الهتانوي احلنفي و 

من غري بيان ضعفه يف املواعظ والقصص وفضائل ال عامل ل يف صفات  الضعيف

".هللا تعاىل وأ حاكم احلالل واحلرام
018

 

جيوز  -رمحه هللا  -وقيل عن ابن اهلامم : "اخلاديم احلنفي  العالمة وقال

ويس تحب العمل يف  الفضائل والرتغيب والرتهيب ابحلديث الضعيف ما مل يكن 

".موضوعا
013

 

نه يدور عىل دينار ": ابن عبد الرب املال يك  الإمام وقال أ ما حديث عيل فاإ

أ يب معرو عن ابن احلنفية وليس دينار ممن حيتج به وحديث معرو بن شعيب 

وأ حاديث الفضائل ل حيتاج فهيا اإىل : ليس دون معرو من حيتج به فيه  م قال

."من حيتج به
0 1

 

ويكره هل أ ن يتخذها س نة داةمة ل بد : "ابن احلاج املال يك  الإمام وقال

ل ن هذه ال حاديث الواردة يف فضائل ال عامل ابلس ند الضعيف قد من فعلها؛ 

نه جيوز العمل هبا: قال العلامء فهيا ذا معل هبا،  اإ نه اإ ولكهنا ل تفعل عىل ادلوام فاإ

ن ولو مرة واحدة يف معره، فاإن يكن احلديث حصيحا، فقد  امتثل ال مر به، واإ

منا فعل خريا  يكن احلديث يف س نده مطعن يقدح فيه فال يرضه ما فعل؛ ل نه اإ

                                                           
01 

 (080)ظفر الاماين   
018

 (  )قواعد يف علوم احلديث   
013

 (005/  0)بريقة محمودية يف رشح طريقة محمدية ورشيعة نبوية يف سرية أ محدية   
0 1

 (3 /  1) ملا يف املوطأ  من املعاين وال سانيدالمتهيد   
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ومل جيعهل شعرية ظاهرة من شعائر ادلين كقيام رمضان وغريه هذا الالكم عىل 

".صفة امجلع يف العمل ابحلديث الصحيح، واحلديث اذلي أ شلك علينا حصته
0 0

 

ن اكن ضعيفا فقد اتفق العلامء عىل : "احلطاب املال يك  الإمام وقال واإ

".يف فضائل ال عامل واغتناما للثواب الوارد جواز العمل ابحلديث الضعيف
0 4

 

لكن اتفق العلامء عىل جواز العمل ابحلديث : "خليل املال يك  الإمام وقال

".يف فضائل ال عامل الضعيف
0  

 

ادلعاء  قيل يس تحب: وقال ابن انيج: "النفراوي املال يك  العالمة قالو 

الظاهر ندب فعهل كام قدمنا عن رشح خليل : بني السجدتني هبذا ادلعاء، وأ قول

ن فرض للحديث  ملا تقرر من جواز العمل ابل حاديث يف فضائل ال عامل واإ

".ضعفها
0 2

 

ل يف ابب : ]قوهل: "الصاوي املال يك  العالمة قالو  ل ينظر للصحة اإ

ائل ال عامل وال داب احلمكية فال وأ ما فضأ ي التلكيفية والوضعية [ : ال حاكم

وابل اثر املروية عن  تتوقف عىل ذكل بل يتأ نس لها ابحلديث الضعيف

".السلف
0 5

 

أ فتيت بأ ن اخملتار أ ن أ م النيب صىل : "الس يوطي الشافعي  احلافظ قالو 

وبأ ن احلديث الوارد يف أ ن هللا أ حياها هل ليس مبوضوع ... هللا عليه وسمل موحدة 

                                                           
0 0

 (432/  0)املدخل  
0 4

 ( 0/  0)مواهب اجلليل يف رشح اخترص خليل   
0  

 (45/  0)رشح اخترص خليل للخريش   
0 2

 (082/  0) الفواكه ادلواين عىل رساةل ابن أ يب زيد القريواين   
0 5

 (0  /  2)بلغة الساكل ل قرب املساكل   
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يتسامح بروايته يف  جامعة من احلفاظ بل هو من قسم الضعيف اذليكام ادعاه 

".يف مثل هذا املوطن االفضائل خصوص
0 1

 

اش هتر أ ن أ هل العمل " : الشافعي قال احلافظ ابن جحر العسقالينو 

ن اكن فهيا ضعف يراد ال حاديث يف الفضائل واإ ، ما مل تكن يتساحمون يف اإ

."موضوعة
0  

 

وأ ما أ خبار الصاحلني : "اخلطيب البغدادي الشافعي  احلافظ قالو 

فال سانيد زينة لها، وحاكايت الزهاد واملتعبدين ومواعظ البلغاء وحمك ال دابء، 

". وليست رشطا يف تأ ديته
0 8

 

وجيوز عند أ هل احلديث وغريمه : " الشافعي قال الامام النوويو 

من  عيف ، والعمل بهالتساهل يف ال سانيد ، ورواية ما سوى املوضوع من الض 

غري بيان ضعفه يف غري صفات هللا تعاىل ، وال حاكم اكحلالل واحلرام ، ومما ل 

".تعلق هل ابلعقائد وال حاكم 
0 3

 

ون عهنم أ حاديث الرتغيب والرتهيب، أ هنم قد يرو: الرابع " : وقال أ يضا 

مما ، وحنو ذكل وفضائل ال عامل، والقصص، وأ حاديث الزهد، وماكرم ال خالق

، وهذا الرضب من احلديث جيوز عند ق ابحلالل واحلرام وسائر ال حاكمل يتعل

، ية ما سوى املوضوع منه والعمل بهوروا . أ هل احلديث وغريمه التساهل فيه

".ل ن أ صول ذكل حصيحة مقررة يف الرشع معروفة عند أ ههل
081

 

                                                           
0 1

 ( )التعظمي واملنة يف أ ن أ ويب رسول هللا يف اجلنة   
0  

 (00)تبيني العجب مبا ورد يف فضل رجب   
0 8

 ( 40/  4)اجلامع ل خالق الراوي وأ داب السامع  
0 3

 (28) التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أ صول احلديث   
081

 (514/  0)رشح حصيح مسمل   
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واذلي قاهل سائر : "زكراي ال نصاري الشافعي  ش يخ الإسالم قالو 

لالتباع « غفرانك امحلد هلل اذلي أ ذهب عين ال ذى وعافاين»ل حصاب يقول ا

ل أ نه مما يعمل به يف فضائل ال عاملرواه النسايئ  مع أ ن ذكل  لكنه ضعيف اإ

".لئق ابحلال
080

 

أ ي " يس تحب لقايض احلاجة: "ابن جحر الهيمتي الشافعي  العالمة قالو 

لالتباع، " يسرت رأ سه"أ ن " أ و غائطا أ ن يلبس نعليه و"اكنت " بول"ملريدها 

".وهو اكلضعيف واملوقوف يعمل به يف فضائل ال عامل اتفاقاروي مرسال 
084

 

وأ فاد الشارح أ نه فات الرافعي والنووي : "الرميل الشافعي  الإمام قالو 

ن من طرق يف اترخي ابن حبان وغريه  -صىل هللا عليه وسمل  -نه روي عنه أ   واإ

."اكنت ضعيفة للعمل ابحلديث الضعيف يف فضائل ال عامل
08 

 

فأ ما صالة التسبيح، فاإن " : ابن قدامة املقديس احلنبيل  الإمام قالو 

ونفض يده . ليس فهيا يشء يصح: مل؟ قال: قيل هل. ما يعجبين: أ محد قال

ن فعلها ... كراكملن ومل يثبت أ محد احلديث املروي فهيا، ومل يرها مس تحبة، واإ

نسان فال بأ س؛ فاإن النوافل والفضائل ل يشرتط حصة احلديث فهيا ".اإ
082

 

العمل (: أ ي ابن تميية)وقال ش يخنا : "ابن مفلح احلنبيل  الإمام قالو 

مبعىن أ ن النفس ترجو ذكل الثواب أ و ختاف ذكل العقاب، : ابخلرب الضعيف

ثبات  ومثهل يف الرتغيب والرتهيب ابلإرسائليات، وحنو ذكل مما ل جيوز مبجرده اإ

                                                           
080

 (005/  0) الغرر الهبية يف رشح الهبجة الوردية   
084

 (21)املهناج القومي   
08 

ىل رشح املهناج  هناية    ( 03/  0)احملتاج اإ
082

 (38/  4)املغين   
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يب فامي لكن جيوز ذكره يف الرتغيب والرته حمك رشعي، ل اس تحباب ول غريه، 

نه ينفع ول يرض ".عمل حس نه أ و قبحه بأ دةل الرشع فاإ
085

 

الإمام ( ول تسن صالة التسبيح قال: ")الرحيباين احلنبيل  العالمة قالو 

، ونفض يده، ( ليس فهيا يشء يصح: )ما يعجبين؛ قيل مل؟ قال( : أ محد)

ن فعلها): قال املوفق. اكملنكر، ومل يرها مس تحبة نسان؛ ( واإ جلواز  فال بأ س،)اإ

".(العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل ال عامل
081

 

 :  لش يخ حافظ بن أ محد احلمكيقال او 

 أ حصها فامي مىض تقدما... وقد أ ىت أ وىه ال سانيد كام "

 ول ملدلول الصحيح قد نفى... وابلضعيف ل برتك وصفا 

".ل الفرض واحلرام واحلالل... يؤخذ يف فضائل ال عامل 
08 

 

يف الاحتجاج  من أ تباع املذاهب ال ربعة امجلهور اجتاههذا هو : قلت 

  .ابحلديث الضعيف يف فضائل ال عامل

ل أ ن هناك رش  ابن جحر  احلافظ ذكرها أ شهرها ما ،يف العمل به اوطاإ

 : أ ن رشائط العمل ابلضعيف ثالثة : " قال اذلي نقهل احلافظ السخاوي حيث

فيخرج من انفرد من  ،أ ن يكون الضعف غري شديدمتفق عليه : ال ول 

 . ومن حفش غلطه ،الكذابني واملهتمني ابلكذب

                                                           
085

 (211/  4)الفروع   
081

 (581/  0) مطالب أ ويل الهنىى يف رشح غاية املنهتىى   
08 

 ( /   0)رشح اللؤلؤ املكنون يف أ حوال ال سانيد واملتون   
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فيخرج ما خيرتع حبيث ل  ،مندرجا حتت أ صل عامأ ن يكون : الثاين 

 . يكون هل أ صل أ صال

ىل النيب  ثبوته هأ ن ل يعتقد عند العمل ب: الثالث  صىل  -لئال ينسب اإ

."ما مل يقهل -هللا عليه وسمل 
088

 

رشطا أ خر هو أ ن ل يشهر يف موضع وزاد احلافظ ابن جحر العسقالين 

ذكل لئال يعمل املرء حبديث ضعيف فيرشع ما ليس برشع أ و يراه بعض اجلهال 

.فيظن أ نه س نة
083

 

نه قد اشرتط أ ن يكون يف رأ يي أ نه : قلت  ل وجه لهذا الرشط فاإ

الرشيعة مضمون احلديث الضعيف مندرجا حتت أ صل رشعي عام من أ صول 

الثابتة، فأ صل الرشيعة اثبت ابل صل الرشعي العام، وجاء هذا اخلرب الضعيف 

  .ال عربة برشطية عدم الاش هتار هناموافقا هل، ف

، ابحلديث الضعيف الاحتياط يف العمل ل جلولعل مراد احلافظ هنا 

ىل وسد ذريعة ثابتة ابل حاديث ثبوت الس نة ال حنو اعتقاد اجلهال بثبوته  اإ

، وقد عمل من الرشط الثالث أ نه ل جيوز اعتقاد ثبوت احلديث يحةالصح 

ىل النيب  صىل هللا عليه وسمل ما مل يقهل، الضعيف عند العمل به لئال ينسب اإ

ذا اكن ال مر كذكل فال بأ س بزايدة هذا الرشط هبذا الاعتبار  .وهللا أ عمل .فاإ

لندراهجا حتت أ ذكرها هنا أ ريد أ ن أ خرى ل  ارشوطزاد بعضهم قد و 

 .الثالثة اليت ذكرت فامي س بق

 وجود التعارضقد قرر عدم ر أ خر وهو أ ن بعض العلامء  م بقي هنا أ م

بني عدم ثبوت ال حاكم  حاكية جواز العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل و بني
                                                           

088
 (455)القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع   

083
 (00)تبيني العجب مبا ورد يف فضل رجب   
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ليهالرشعية ابحلديث الضعيف ابن  الإمام العلامء الفضالء كنحو ، كام ذهب اإ

".والاس تحباب يثبت ابلضعيف غري املوضوع: "ل اهلامم حيث قا
031

 

حيث رأ ى ثبوت اس تحباب ال عامل ابل حاديث  ،الإمام اللكنوي ومثهل

يف هذا  وغريهام الضعيفة مس تنبطا من تأ مل الكم الإمام النووي وابن اهلامم

 .الباب

فاإن عبارة النووي وابن اهلامم وغريهام منادية بأ عىل : " رمحه هللا قالف

بكون املراد بقبول احلديث الضعيف يف فضائل ال عامل هو ثبوت  النداء

، ويوافقه الاس تحباب وحنوه به ل جمرد ثبوت فضيةل لعمل اثبت بدليل أ خر

صنيع مجع من الفقهاء واحملدثني حيث يثبتون اس تحباب ال عامل اليت مل تثبت 

".ابل حاديث الضعيفة
030

 

ذا وجد واذل: " م قال انقال لالكم الإمام ادلواين  ي يصلح للتعويل أ نه اإ

حديث ضعيف يف فضيةل معل من ال عامل ومل يكن هذا العمل مما حيمتل احلرمة 

نه جيوز العمل به ويس تحب ذ هو  أ و الكراهة فاإ ل نه مأ مون اخلطر ومرجو النفع اإ

ذا دار  .دائر بني الإابحة والاس تحباب فالحتياط العمل به رجاء الثواب وأ ما اإ

ذا دار بني  ،س تحباب فال وجه لس تحباب العمل بهبني احلرمة والا وأ ما اإ

ذ يف العمل دغدغة الوقوع يف  ،الكراهة والاس تحباب مفجال النظر فيه واسع اإ

ن اكن خطر الكراهة أ شد  ،ويف الرتك مظنة ترك املس تحب ،املكروه فلينظر اإ

ىل بأ ن تكون الكراهة احملمتةل شديدة والاس تحباب ضعيفا حفينئذ يرحج الرتك ع

ن اكن خطر الكراهة أ ضعف ببه،  العمل فال يس تحب العمل ن تكون أ  واإ

 ة دون مرتبة ترك العمل عىل تقريرالكراهة عىل تقدير وقوعها كراهة ضعيف

ويف صورة املساواة حيتاج عىل نظر اتم والظن  .اس تحبابه فالحتياط العمل به

                                                           
031

 (  4/0) فتح القدير   
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فيه ش هبة أ نه يس تحب أ يضا ل ن املباحات تصري ابلنية عبادة فكيف ما 

أ ما  ،جفواز العمل واس تحبابه مرشوطان .حباب ل جل احلديث الضعيفت الاس  

بقي ههنا  .جواز العمل فبعدم احامتل احلرمة وأ ما الاس تحباب فامب ذكرانه مفصال

ذ لو مل  ذا عدم احامتل احلرمة جفواز العمل ليس ل جل احلديث اإ يشء وهو أ نه اإ

ل يقال احلديث وض انتفاء احلرمة، يوجد احلديث جيوز العمل أ يضا ل ن املفر 

احلديث الضعيف ل يثبت به يشء من : ل ان نقول  ؛ل احلرمةالضعيف ينفي احامت

حة حمك رشعي فال وانتفاء احلرمة يس تلزم ثبوت الإابحة والإاب ،ال حاكم امخلسة

منا ذكر جواز العمل  ،ولعل مراد النووي ما ذكران ،عيفيثبت ابحلديث الض  واإ

وحاصل اجلواب أ ن اجلواز معلوم من خارج والاس تحباب توطئة لالس تحباب، 

أ يضا معلوم من القواعد الرشعية ادلاةل عىل اس تحباب الاحتياط يف أ مر ادلين 

عيف ش هبة ض حلديث الضعيف بل أ وقع احلديث ال فمل يثبت يشء من ال حاكم اب

به واس تحباب الاحتياط معلوم من الاس تحباب فصار الاحتياط أ ن يعمل 

".قواعد الرشع
034

 

وخالصة الالكم الرافع لل وهام : " م اس تخلص رمحه هللا تعاىل قائال 

هو أ ن ثبوت الاس تحباب أ و الكراهة اليت يه يف قوة الاس تحباب أ و اجلواز 

نه ل يثبت ال حاكم  ابحلديث الضعيف مع الرشوط املتقدمة ل ينايف قوهلم اإ

ن الرشعية احلمك ابس تحباب يشء دل عليه الضعيف أ و كراهته احتياطي  فاإ

فال يلزم منه ثبوت  ىواحلمك جبوازه يشء دل عليه تأ كيد ملا ثبت بدلئل أ خر 

يشء من ال حاكم يف نفس ال مر ومن حيث الاعتقاد، نعم لو مل تالحظ 

".الرشوط املتقدمة لزم الإشاكل البتة
03 

 

أ ن : "افظ الس يوطي حيث قال هذا الوجه موافق ملا مثهل احل: قلت 

 بل حديثه ضعيف ابتفاق احملدثنيالتلقني مل يثبت فيه حديث حصيح ول حسن 
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ىل أ ن التلقني بدعة وأ خر من أ فىت بذكل الش يخ  ولهذا ذهب مجهور ال ةمة اإ

منا , عزادلين بن عبدالسالم  ىل أ ن ناس تحبه ابن الصالح وتبعه النووي واإ ظرا اإ

".يف فضائل ال عامل احلديث الضعيف يتسامح به
032

 

 

 - أ يضا يف ال حاكم ابحلديث الضعيف العمل العلامء قد جوزواعىل أ ن 

ليه عدة عوامل مهنا   - يف كتهبم كام ظهر ذكل من صنيعهم ذا انضم اإ  :اإ

ول   اص وحده ول يوجد اخلباب ال وجود احلديث الضعيف يف ذكل : ال 
 .معارض هل

ه أ فضل من احلديث الضعيف، بل رأ و ذكل ففي هذه احلاةل أ خذ العلامء ب

ق، القياس والرأ ي، وقد تقدم أ ن هذا هو مذهب ال ةمة ال ربعة وغريه فامي س ب

ل ن الضعيف اليسري ليس مقطوعا يف عدم  ؛حيث أ خذوا ابملرسل يف ال حاكم

ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل   .نسبته اإ

وهو غري الضعيف هل أ صل يف الس نة ":  الشافعي ركيشالز  الإمام قال

".مقطوع بكذبه
035

 

فقبل منه ذكل : وأ ما مسأ ةل الصالة فقوهل فهيا: "وجاء يف فتاوي الرميل 

ىل وقت  سالمه ابلرشط املذكور، وأ خر وجوب بقية الصلوات امخلس عليه اإ أ ي اإ

ىل وقت احلاجة جائز ول جيوز أ ن يقال يف احلديث  دخولها وتأ خري البيان اإ

                                                           
032

 (022)طلوع الرثاي   
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منا هو حبسب الظاهر، وحيمتل أ ن  الضعيف نه كذب؛ ل ن تضعيفه اإ غري املوضوع اإ

".يكون حصيحا يف نفس ال مر
031

 

الثالث ما ذكره من عدم العمل ابلضعيف يف " :الزركيش  الإمام وقال

أ ل يوجد سواه وقد ذكر املاوردي [ أ حدها]ال حاكم ينبغي أ ن يس تثىن منه صور 

ذا مل  وقياسه يف غريه ومن الضعيف  يوجد دلةل سواهأ ن الشافعي احتج ابملرسل اإ

ذا مل يوجد يف الباب غريه كذكل  وقد نقل عن الإمام أ محد أ نه يعمل ابلضعيف اإ

ذا اكن احلديث عن النيب  ومل يكن  م ما يعارضه قال ال ثرم رأ يت أ اب عبد هللا اإ

س ناده يشء يأ خذ به  ذا مل جييء أ ثبت منه)صىل هللا عليه وسمل يف اإ مثل ( اإ

براهمي الهجريح ذا مل جيد خالفه ،ديث معرو بن شعيب واإ  ،ورمبا أ خذ ابملرسل اإ

".وقال القايض أ بو يعىل قد أ طلق أ محد القول يف ال خذ ابحلديث الضعيف
03 

 

واذلي يظهر بعد التأ مل الصادق هو قبول : "قال العالمة اللكنوي و 

ذا دل حديث ضعيف عىل الضعيف يف ثبوت الاس تحباب وجوازه ، فاإ

اس تحباب يشء أ و جوازه ومل يدل دليل أ خر حصيح عليه وليس هناك ما 

يعارضه ويرحج عليه قبل ذكل احلديث وجاز العمل مبا أ فاده والقول ابس تحباب 

"ما دل عليه أ و جوازه
038
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 .يف معرض الاحتياطالعمل  ابحلديث الضعيف : الثاين  

ذا أ نه  فامي س بق تقرر اكن من ابب جاز العمل ابحلديث الضعيف اإ

ن اإ ذ ليس هو حبمك احلديث املكذوب؛ فاإ  .الاحتياط، ل نه فيه احامتل للصواب

أ ن فيه : أ ى . احلديث الضعيف هو حديث مل تس تمكل فيه رشوط الصحة

جانبا من الصحة ومن بعض رشوط ما يتوقف عليه قبول احلديث، لكهنا غري 

 .الاحتياطاكمةل، ولهذا نص العلامء عىل العمل به وخاصة يف معرض 

جيوز : قال العلامء من احملدثني والفقهاء وغريمه: "قال الإمام النووي فقد 

ويس تحب العمل يف الفضائل والرتغيب والرتهيب ابحلديث الضعيف ما مل يكن 

وغري ذكل فال موضوعا، وأ ما ال حاكم اكحلالل واحلرام والبيع والناكح والطالق 

ل ابحلديث الصحيح أ و احل  ل أ ن يكون يف احتياطيعمل فهيا اإ يف شئ من  سن اإ

ذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أ و ال نكحة، فاإن  ذكل، كام اإ

".املس تحب أ ن يتزنه عنه ولكن ل جيب
033

 

ذا اكن ": قال احلافظ الس يوطي و  ويعمل ابلضعيف أ يضا يف ال حاكم اإ

".فيه احتياط
411

 

احتياط ( موضعاملوضوع )الثالثة أ ن يكون : "الزركيش  الإمام قالو 

قال النووي يف كتاب القضاء من الروضة قال  فيجوز الاحتجاج به ظاهرا

ن قتلته  ن قتلت عبدي هل عيل قصاص فواسع اإ الصميري لو سأ ل سائل فقال اإ

هل [ القتل]قتلناك فعن النيب صىل هللا عليه وسمل من قتل عبده قتلناه ول ن 

".معان
410
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طباق:  الثالث  .يهالعلامء عل  معل وجود اإ

وذلكل جتد ال ةمة احلفاظ . أ يضا احلديث الضعيف ففي هذه احلاةل أ خذ

 .أ خذوا ال حاديث الضعيفة املعمول هبا وأ ثبتوها يف كتهبم مع علمهم بضعفها

غري تعمد صادرة من  يف ذكل اهتام املعارصين بأ ن أ عامل املتقدمنيأ ما و  

 .وعدم التفطن لواقع ال ةمة هو يشء من املاكبرةف اته درجعدم اطالعهم عىل ل

ذا تلقت ال مة " : ي رمحه هللا تعاىل احلافظ السخاو  فقد قال وكذا اإ

نه يزنل مزنةل املتواتر يف أ نه  الضعيف ابلقبول يعمل به عىل الصحيح، حىت اإ

ل وصية »: يف حديث -رمحه هللا  -ولهذا قال الشافعي ;  ينسخ املقطوع به

نه ل يثبته أ هل : « لوارث حىت  احلديث، ولكن العامة تلقته ابلقبول، ومعلوا بهاإ

".جعلوه انخسا ل ية الوصية هل
414

 

تصال العمل به يف : "ابن القمي  الإمام قالو  ن مل يثبت فاإ فهذا احلديث واإ

وما أ جرى هللا س بحانه  سائر ال مصار وال عصار من غري اناكر اكف يف العمل به

غارهبا ويه أ مكل ال مم عقول وأ وفرها العادة قط بأ ن أ مه طبقت مشارق ال رض وم

معارف تطيق عىل اخاطبة من ل يسمع ول يعقل وتس تحسن ذكل لينكره مهنا 

".منكر بل س نه ال ول لل خر ويقتدي فيه ال خر ابل ول
41 

 

ديث ضعيف وهذا احل" :قال الش يخ محمد أ نور شاه الكشمريي و 

جامع
ِ
ن، وذلا أ خرجه املصنابتفاق، مع ثبوت حمكه ابل

ِ
ل فا ه ل ف يف ترمجته، واإ

اديث الضعاف مثهل،  م مل يعرب عنه ابحلديث، عىل ما عرفت من يأ يت ابل ح

ذا ان ث فيه ابن القطان أ ن احلديثه، فامي مر، وحبأ بد جامع الضعيف اإ
ِ
عقد عليه ال

ثني أ نه يبقى عىل حاهل، ا َأم ل؟ واملشهور ال ن عند احملدهل ينقلب حصيح
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 دة عنده يف هوالعم
ِ
عىل  حةس ناد فقط، فال حيمكون ابلصذا الباب هو حال ال

ىل أ ن احلديث ذا تأ ي حديث راو ضعيف، وذهب بعضهم اإ د ابلعمل ارتقى من اإ

ىل مرتبة القبولحال الضع ن كرب عىل جوهو ال و : قلت .ف اإ ه عندي، واإ

س ناداملشغوف
ِ
ين قد بلوت حاهلم يف جتازف ف. ني ابل

ِ
حمهم، ومتاكسهم هبذا هم، وتساا

من. القواعد يش عىلتبار الواقع عندي أ وىل من املواع . االباب أ يض القواعد ا واإ

اقع أ وىل، والمتسك اع الو به من اخلارج عىل وهجه، فات ف أ مر للفصل فامي مل ينكش

".ىبه أ حر 
412

 

قال بن املنري يف احلاش ية يؤخذ من هذا " :قال احلافظ ابن جحر و 

ابل قيسة من حيث امجلةل ونقض غريه احلديث أ ن الصحابة اكنوا يؤولون الظاهر 

منا خيرج وهو موجب للقضاء والكفارة قوهل ويذكر عن أ يب  نه اإ هذا احلرص ابملين فاإ

ىل ما رواه هو يف التارخي الكبري  ،هريرة أ نه يفطر وال ول أ حص ك نه يشري بذكل اإ

قال قال يل مسدد عن عيىس بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 

 هريرة رفعه قال من ذرعه القيء وهو صا م فليس عليه القضاء سريين عن أ يب

ن اس تقاء فليقض منا يروى عن عبد هللا بن سعيد  قال البخاري مل يصح ،واإ واإ

املقربي عن أ بيه عن أ يب هريرة وعبد هللا ضعيف جدا ورواه ادلاريم من طريق 

فيه  عيىس بن يونس ونقل عن عيىس أ نه قال زمع أ هل البرصة أ ن هشاما ومه

ورواه أ حصاب السنن ال ربعة  أ محد يقول ليس من ذا يشءوقال أ بو داود مسعت 

ل من رواية  قال الرتمذي غريبواحلامك من طريق عيىس بن يونس به و ل نعرفه اإ

انهتىى وقد  فقال ل أ راه حمفوظاعيىس بن يونس عن هشام وسأ لت محمدا عنه 

يضا عن هشام قال وقد أ خرجه بن ماجه واحلامك من طريق حفص بن غياث أ  

س ناده ولكن العمل عليه عند أ هل روي من غري وجه عن أ يب هريرة  ول يصح اإ

".العمل
415
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ذا تلقاه الناس ابلقبول : "الس يوطي  احلافظ قالو  حيمك للحديث ابلصحة اإ

س ناد حصيح ن مل يكن هل اإ ملا ح يك عن : قال ابن عبد الرب يف الاس تذاكر. واإ

، وأ هل احلديث « هو الطهور ماؤه»: حديث البحرالرتمذي أ ن البخاري حصح 

س ناده، لكن احلديث عندي حصيح؛ ل ن العلامء تلقوه  ل يصححون مثل اإ

ادلينار »: روى جابر عن النيب صىل هللا عليه وسمل: وقال يف المتهيد. ابلقبول

جامع الناس عىل معناه : ، قال« أ ربعة وعرشون قرياطا ويف قول جامعة العلامء واإ

حساق الإسفراييينو. ن الإس ناد فيهغىن ع تعرف حصة : قال ال س تاذ أ بو اإ

ذا اش هتر عند أ ةمة احلديث بغري نكري مهنم وقال حنوه ابن فورك، وزاد  .احلديث اإ

. « يف الرقة ربع العرش ويف مائيت درمه مخسة درامه»: بأ ن مثل ذكل حبديث

قد يعمل الفقيه : كلوقال أ بو احلسن بن احلصار يف تقريب املدارك، عىل موطأ  ما

ذا مل يكن يف س نده كذاب مبوافقة أ ية من كتاب هللا أ و بعض  حصة احلديث اإ

".أ صول الرشيعة
411

 

ما جرى عليه فصل ويدل عىل هذا أ يضا  : "قال ابن القمي احلنبيل و 

ىل ال ن من تلقني امليت يف قربه ولول أ نه يسمع ذكل وينتفع  معل الناس قدميا واإ

وقد س ئل عنه الإمام أ محد رمحه هللا فاس تحس نه به مل يكن فيه فائدة واكن عبثا 

ذكره الطرباىن يف معجمه من  ويروى فيه حديث ضعيف، واحتج عليه ابلعمل

".حديث أ ىب أ مامة
41 

 

ومما يصحح احلديث أ يضا معل العلامء عىل : "ابن اهلامم  الإمام قالو 

حديث غريب، والعمل عليه عند أ هل العمل : ل الرتمذي عقيب روايتهوقا. وفقه

قال : ويف ادلارقطين. وغريمه -صىل هللا عليه وسمل  -من أ حصاب رسول هللا 

                                                           
411

 (11/ 0)تدريب الراوي   
41 

 ( 0)الروح   
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شهرة احلديث ابملدينة تغين عن : قال ماكلمعل به املسلمون، و: القامس وسامل

".حصة س نده
418

 

حسق بن عبد : "الرتمذي  الإمام قالو  حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن اإ

عن النيب صىل هللا : هللا عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أ يب هريرة 

ل . عليه و سمل قال القاتل ل يرث قال أ بو عيىس هذا حديث ل يصح ل يعرف اإ

حسق بن عبد هللا بن أ يب فروة  قد تركه بعض أ هل احلديث من هذا الوجه و اإ

أ ن القاتل ل يرث اكن القتل  بن حنبل والعمل عىل هذا عند أ هل العمل مهنم امحد

نه يرث وهو قول ماكل ذا اكن القتل خطأ  فاإ ".معدا أ و خطأ  وقال بعضهم اإ
413

 

من مجةل صفات القبول اليت مل يتعرض لها : "ابن جحر  الإمام قالو 

نه يقبل حىت جيب  العمل ش يخنا أ ن يتفق العلامء عىل العمل مبدلول حديث، فاإ

ريض  -ومن أ مثلته قول الشافعي . وقد رصح بذكل جامعة من أ ةمة ال صول. به

ذا غري طعم املاء ورحيه ولونه يروى عن النيب : "-هللا عنه   -وما قلت من أ نه اإ

من وجه ل يثبت أ هل احلديث مثهل، ولكنه قول العامة  -صىل هللا عليه وسمل 

".ل أ عمل بيهنم فيه خالفا
401

 

ن مل خيرجه أ حصاب : "ابن عبد الرب  الإمام قالو  س ناد واإ وهذا اإ

الصحاح، فاإن فقهاء ال مصار وجامعة من أ هل احلديث متفقون عىل أ ن املاء 

، بل هو أ صل عندمه يف طهارة املياه الغالبة عىل النجاسات البحر طهور

املس هتلكة لها، وهذا يدكل عىل أ نه حديث حصيح املعىن، يُتلقى ابلقبول والعمل 

."هو أ قوى من الإس ناد املنفرد اذلي
400

 

                                                           
418

 ( 23/   ) فتح القدير   
413

 (4013/  245/  2) سنن الرتمذي   
401

 (235/  0)النكت عىل كتاب ابن الصالح   
400

 (053/ 0)الاس تذاكر   
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: أ خربان أ بو نرص بن قتادة، وأ بو بكر املشاط قال: "قال الإمام البهيقي و 

براهمي بن عيل اذلهيل، ثنا حيىي بن حيىي، أ نبأ  وكيع،  ثنا أ بو معرو بن مطر، ثنا اإ

كتب : عن سفيان، عن قيس بن مسمل، عن احلسن بن محمد ابن احلنفية، قال

مفن أ سمل  ،ىل جموس جهر يعرض علهيم الإسالمهللا عليه وسمل اإ  رسول هللا صىل

ومن أ ىب رضبت علهيم اجلزية عىل أ ن ل تؤلك هلم ذبيحة ول تنكح هلم  ،قبل منه

جامع أ كرث ال مة عليه يؤكده. امرأ ة ".هذا مرسل واإ
404

 

أ خربان أ بو سعيد بن أ يب معرو، ثنا أ بو العباس، أ نبأ  الربيع، " : أ يضاقال و 

ن النيب صىل هللا عليه وسمل : " أ نبأ  الشافعي، أ نبأ  الثقة، أ ن احلسن اكن يقول اإ

ىل ال حضى والفطر حني تطلع الشمس فيتتام طلوعها  وهذا أ يضا ". اكن يغدو اإ

".عنه أ و مبا يقرب منه مؤخرا مرسل، وشاهده معل املسلمني بذكل
40 

 

وقد يس تدل أ يضا عىل حصته بأ ن : " البغدادي اخلطيب احلافظ قالو 

أ و اجمتعت ال مة عىل  ،ه نص القرأ ن أ و الس نة املتواترةيكون خربا عن أ مر اقتضا

".ومعلت مبوجبه ل جهل ،أ و تلقته الاكفة ابلقبول ،تصديقه
402

 

الإختالف أ ثر علل احلديث يف ))قال ادلكتور ماهر الفحل يف كتابه و 

أ ما تلقي العلامء حلديث ابلقبول فهو من ال مور اليت تزول به ":  ((بني الفقهاء

".العةل و خترج احلديث من حزي الرد اىل العمل مبقتضاه
405

 

 

 

                                                           
404

 (8 3/2)السنن الكربى   
40 

 (33 /  )السنن الكربى   
402

 ( 0/ 0)الكفاية يف عمل الرواية   
405

 (8 )أ ثر علل احلديث يف الاختالف بني الفقهاء   
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 حديث أ خر من طريق أ خرى تقويه شاهد أ و وجود:  الرابع

ن اكن ضعيف أ يضا ففي هذه احلاةل جاز العمل هبذا احلديث  . اواإ

ذا وجد هل شاهد مقو مؤكد: "الزركيش الإمام قال   م الشاهد  الثانية اإ

ما بلفظه كحديث ول جتسسوا ول  ما من الكتاب أ و الس نة واذلي من الكتاب اإ اإ

ما مبعناه كحديث هنىى عن اإ ن و يغتب بعضمك بعضا فهذه الصيغة بعيهنا يف القرأ  

. ني للحديث أ صلالغيبة والتجسس فهو مبعىن اذلي يف القرأ ن واحلاصل أ نه يتب

ما بلفظه مثل أ ن يروى من وهجني حصيح وضعيف لك  واذلي من الس نة اإ

ما مبعناه  معروف صدقة وحنوه فيعمل ابلصحيح أ ن للضعيف أ صال يف الس نة واإ

ذ ل يذهب املعروف عند هللا هدرا وهذا : حنو  من صنع معروفا أ ثيب عليه اإ

ذا أ خربان خبرب واحد وأ حدهام غري موث ذا أ خربان به ال خر مبثابة ما اإ نه اإ وق به فاإ

ن كنا ل نعتد  وفائدة هذا جواز العمل [". به]الثقة ظهر لنا أ ن ال ول صادق واإ

خبربين ل يس تقل لك واحد مهنام ابحلجة ويس تقالن مجيعا ابعتضاد لك مهنام 

ذا ذهوذكر النووي يف رشح امل ابل خر  ب من كتاب احلج أ نه يعمل ابلضعيف اإ

نه يقوي بعضها بعضا ويصري حس نا وحيتج بهروي من طرق مفردا  هتا ضعيفة فاإ

".وقد س بق حترير هذا يف الالكم عىل احلسن
401

 

 .وهللا أ عمل

 

 

 

 

                                                           
401

 (40  – 03 / 4)النكت عىل مقدمة ابن الصالح   



67 
 

 [البحث  خامتة] 

يف هذا الباب هو جواز  تعويل عليهأ ن القول اذلي ينبغي ال  :اخلالصة 

 ، وهذا ل ينايف وجودتقدم ذكرها العمل ابحلديث الضعيف يف الفضائل برشوط

ليه عدة  ذا انضم اإ ثبوت الاس تحباب يف ال حاكم أ يضا ابحلديث الضعيف اإ

  .عوامل س بق ذكرها

املذاهب وأ عدلها  أ وسطوهو كام ذكره الش يخ ادلكتور نور ادلين احلليب 

ذا تأ ملنا الرشوط اليت وضعها العلامء للعمل ابحلديث أ  ، وذكل وأ قواها ننا اإ

ننا نالحظ  نبحث فيه مل حيمك بكذبه، لكن مل أ ن الضعيف اذلي الضعيف، فاإ

منا هو بقي حممتال، وهذا الاحامتل قد تقوى بعدم  يرتحج فيه جانب الإصابة، اإ

وجود معارض هل وابنضوائه مضن أ صل رشعي معمول به، مما جيعل العمل به 

 . ، رعاية ذلكلمس تحبا ومقبول

وأ ما زمع املعارضني أ ن العمل ابلضعيف يف الفضائل اخرتاع عبادة 

هذا  أ ن فقد س بق جوابه وهو ادلين ملا مل يأ ذن به هللا تعاىلوترشيع يف 

الاس تحباب معلوم من القواعد الرشعية ادلاةل عىل اس تحباب الاحتياط يف أ مر 

ثبات يشء من ادلين، والعمل ابحلديث الضعيف من هذا القبيل ، فليس مثة اإ

 . الرشع ابحلديث الضعيف

ديث الضعيف جيد فهيا ما ينفي الزمع  م أ ن الناظر يف رشوط العمل ابحل

ثبات رشع جديد، وذكل  أ هنم اشرتطوا أ ن يكون مضمونه مندرجا حتت بأ نه اإ

، فأ صل الرشيعة اثبت ابل صل أ صل رشعي عام من أ صول الرشيعة الثابتة

.الرشعي العام، وجاء هذا اخلرب الضعيف موافقا هل
40 

 

                                                           
40 

 (432)مهنج النقد يف علوم احلديث : انظر   
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متفاوتة بعضها أ قوى من أ ن احلديث الضعيف درجاته  بعبارة أ خرىو 

 ،قي هنا احامتل للصواببف  ،أ صال ئة يف املائةاقطع بأ نه مكذوب ميبعض، فال 

فيه ش هبة الاس تحباب، بل أ وقع احلديث الضعيف ش هبة و وجانب للصدق، 

الاس تحباب فصار الاحتياط أ ن يعمل به، واس تحباب الاحتياط معلوم من 

 .قواعد الرشع 

أ ما اشرتاط الصحة احلديثية يف " :العمري ل ادلكتور أ كرم ضياء قافقد 

قبول ال خبار التارخيية اليت ل متس العقيدة والرشيعة ففيه تعسف كثري ، واخلطر 

امل عليت دوهنا أ سالفنا املؤرخون مل ت؛ ل ن الرواايت التارخيية ا النامج عنه كبري

ن احللمعامةل ال حاديث، بل مت التساهل فهيا ذا رفضنا مهنجهم فاإ قات الفارغة ، واإ

يف اترخينا ستشلك هّوة حسيقة بيننا وبني ماضينا مما يودل احلرية والضياع والمتزق 

لكن ذكل ل يعين التخيل عن مهنج احملدثني يف نقد أ سانيد .. والانقطاع 

ىل الرتجيح بني الرواايت املتعارضة ، كام أ هنا  الرواايت التارخيية ، فهىي وس يلتنا اإ

رفض بعض املتون املضطربة أ و الشاذة عن الإطار العام خري معني يف قبول أ و 

فادة مهنا ينبغي أ ن تمت مبرونة ، أ خذين بعني الاعتبار أ ن  لتارخي أ متنا ، ولكن الإ

، وأ ن ال وىل انلت من العناية ما ميكهنا من ال حاديث غري الرواايت التارخيية

".الصمود أ مام قواعد النقد الصارمة 
408

 

أ ن هنمت أ يضا بقاعدة  لنا من ل بد أ ن أ نبه هنا أ ننا ال خري اذلي أ ريد  م

ناكر اجملهتد لجهتاد جمهتد أ خر أ و بعبارة  جواز عدم: هممة يف هذا الصدد ويه  اإ

 . الاجهتاد ل ينقض ابلجهتاد أ ن أ خرى

الصحابة والتابعني ومن بعدمه من ال ةمة مل يزل ومعلوم أ ن اجملهتدين من 

، ول ينكر أ حد مهنم عىل غريه ،فقهية معروفا مشهورااخلالف بيهنم يف الفروع ال 

منا ينكر املتفق عليهوهذا يعين  كام هو املعروف يف  أ نه ل ينكر اخملتلف فيه واإ

                                                           
408

 ( 4)دراسات اترخيية   
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عدم الإناكر عىل دليلها ينتج  اجملهتدين فتوىعدم الإناكر عىل و . كتب ال صول

ل هنم  ؛الفحولهبؤلء اجملهتدين لثقة الصدور  ،برضورة وعدم البحث فيهعندمه 

 .وهو خري مسؤول أ عملو  تعاىل أ عىل وهللا ،وفقوا بني املنقول واملعقول قد

 

 أ خر ما أ ردان حتريره وتفصيهل يف هذ املقام هذا

 من ال سقامملن شفي  القدر كفاية ويف هذا 

 وقد فرغت من تأ ليف هذا البحث القصري

  (م 4102/  04/  42)هنار ال ربعاء  

ثنني فيه بعد أ ن رشعت  هنار الإ

 (م 4102/  04/ 05) 

 وصىل هللا عىل نبينا محمد

 وعىل أ هل وحصبه

 وسمل تسلامي

 كثريا

. 
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[ ثبت املراجع]   

 

 القرأ ن الكرمي (0

 عامر دار: النارش الهييت، حفل ايسني ماهر:   الفقهاء بني الاختالف يف احلديث علل أ ثر (4

 م 4111 - هـ 0241 ال وىل،: الطبعة عامن، للنرش،

 الهندي، اللكنوي احلي عبد محمد احلس نات أ بو:  الاكمةل العرشة لل س ئةل الفاضةل ال جوبة ( 

 الثانية، الطبعة حلب، الإسالمية، املطبوعات مكتب غدة، أ بو الفتاح عبد:  حتقيق

 هـ 0212

 القرطيب ال ندليس حزم بن سعيد بن أ محد بن عيل محمد أ بو:  ال حاكم أ صول يف الإحاكم (2

 ادلكتور ال س تاذ: هل قدم شاكر، محمد أ محد الش يخ: احملقق ،(هـ251: املتوىف) الظاهري

حسان  8: ال جزاء عدد بريوت، اجلديدة، ال فاق دار: النارش عباس، اإ

 مشس هللا، عبد أ بو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد:  املرعية واملنح الرشعية ال داب (5

 عدد الكتب، عامل: النارش ،(هـ 1 : املتوىف) احلنبيل الصاحلي  م الراميىن املقديس ادلين

  : ال جزاء

: حتقيق ،(هـ1 1: املتوىف) النووي رشف بن حيىي ادلين حميي زكراي أ بو:  النووية ل ذاكرا (1

 – بريوت والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار: النارش هللا، رمحه ال رنؤوط القادر عبد

 م 0332 - هـ 0202 منقحة، جديدة طبعة لبنان،

 القرطيب المنري عامص بن الرب عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف معر أ بو:  الاس تذاكر ( 

 العلمية الكتب دار: النارش معوض، عيل محمد عطا، محمد سامل: حتقيق ،(هـ 21: املتوىف)

 3: ال جزاء عدد ،4111 – 0240 ال وىل،: الطبعة بريوت، –

سعاف (8 َرر نظم برشح الَوَطر ذوي اإ  أ دم بن عيل العالمة ابن محمد الش يخ:  ال ثر عمل يف ادلُّ

 العربية اململكة - املنورة املدينة ال ثرية، الغرابء مكتبة: النارش الولوي، ال ثيويب موىس ابن

 4: ال جزاء عدد م،  033 - هـ 0202 ال وىل،: الطبعة السعودية،

عالم (3  قمي ابن ادلين مشس سعد بن أ يوب بن بكر أ يب بن محمد:  العاملني رب عن املوقعني اإ

براهمي، السالم عبد محمد: حتقيق ،(هـ50 : املتوىف) اجلوزية  العلمية الكتب دار: النارش اإ

 2:ال جزاء عدد م،0330 - هـ0200 ال وىل،: الطبعة يريوت، –

يضاح (01 براهمي بن محمد هللا، عبد أ بو:  التعطيل أ هل جحج قطع يف ادلليل اإ  بن هللا سعد بن اإ

 سلامين وهيب: احملقق ،(هـ   : املتوىف) ادلين بدر الشافعي، امحلوي الكناين جامعة

 هـ0201 ال وىل،: الطبعة مرص، – والنرش للطباعة السالم دار: النارش ال لباين، غاويج

 م0331 -
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 دار: النارش شاكر، محمد أ محد:  كثري لبن احلديث علوم اختصار رشح احلثيث الباعث (00

 الثانية: الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب

ناكر عىل الباعث (04 سامعيل بن الرمحن عبد ادلين شهاب القامس أ بو:  واحلوادث البدع اإ  بن اإ

براهمي  أ محد عامثن: احملقق ،(هـ115: املتوىف) شامة بأ يب املعروف ادلمشقي املقديس اإ

 8 03 – 38 0 ال وىل،: الطبعة القاهرة، – الهدى دار: النارش عنرب،

 بن محمد بن محمد:  أ محدية سرية يف نبوية ورشيعة محمدية طريقة رشح يف محمودية بريقة ( 0

 مطبعة: النارش ،(هـ0051: املتوىف) احلنفي اخلادىم سعيد أ بو عامثن، بن مصطفى

    2: ال جزاء عدد هـ،28 0 طبعة، بدون: الطبعة احلليب،

 املال يك ابلصاوي الشهري اخللويت، محمد بن أ محد العباس أ بو:  املساكل ل قرب الساكل بلغة (02

 عدد اترخي، وبدون طبعة بدون: الطبعة املعارف، دار: النارش ،(هـ0420: املتوىف)

 2:ال جزاء

 العسقالين، جحر بن عيل بن أ محد الفضل أ بو:  رجب فضل يف ورد مبا العجب تبيني (05

براهمي أ سامء أ بو:  حتقيق سامعيل بن اإ  0218 عرص، ال اإ

 العثمي، محمد بن الرمحن عبد العزيز عبد. د:  الضعيف ابحلديث ابلعمل القول حتقيق (01

 العددان - عرش السابعة الس نة: )الطبعة املنورة، ابملدينة الاسالمية اجلامعة: النارش

 .هـ0215 احلجة ذو - رجب ،( والس تون والثامن والس تون السابع

: النارش الس يوطي، بكر أ يب بن الرمحن عبد:  النواوي تقريب رشح يف الراوي تدريب ( 0

 4: ال جزاء عدد اللطيف، عبد الوهاب عبد: حتقيق الرايض، – احلديثة الرايض مكتبة

ىل السنن قسم من بأ وهام التعريف (08  البحوث دار ممدوح، سعيد محمود:  وضعيف حصيح اإ

حياء الإسالمية لدلراسات  هـ  024 الثانية، الطبعة ديب، الرتاث، واإ

 الس يوطي، الرمحن عبد ادلين جالل:  اجلنة يف هللا رسول يو بأ   أ ن يف واملنة التعظمي (03

 الطبع س نة بدون اللكم، جوامع دار اخلوف، محمد حس نني:  حتقيق

 ادلين حميي زكراي أ بو:  احلديث أ صول يف النذير البشري سنن ملعرفة والتيسري التقريب (41

 اخلشت، عامثن محمد: وتعليق وحتقيق تقدمي ،(هـ1 1: املتوىف) النووي رشف بن حيىي

 م 0385 - هـ 0215 ال وىل،: الطبعة بريوت، العريب، الكتاب دار

 احلسني بن الرحمي عبد ادلين زين الفضل أ بو:  الصالح ابن مقدمة رشح والإيضاح التقييد (40

براهمي بن بكر أ يب بن الرمحن عبد بن  محمد الرمحن عبد: احملقق ،(هـ811: املتوىف) العرايق اإ

: الطبعة املنورة، ابملدينة السلفية املكتبة صاحب الكتيب احملسن عبد محمد: النارش عامثن،

 م0313/هـ83 0 ال وىل،

 عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف معر أ بو:  وال سانيد املعاين من املوطأ   يف ملا المتهيد (44

 محمد,  العلوي أ محد بن مصطفى: حتقيق ،(هـ 21: املتوىف) القرطيب المنري عامص بن الرب
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 عام املغرب، – الإسالمية والشؤون ال وقاف معوم وزارة: النارش البكري، الكبري عبد

 42: ال جزاء عدد هـ،  8 0: النرش

 احلنبيل الهادي عبد بن أ محد بن محمد ادلين مشس:  التعليق أ حاديث يف التحقيق تنقيح ( 4

 اخلباين، انرص بن العزيز وعبد هللا جاد بن محمد بن سايم:  حتقيق ،(هـ22 :  املتوىف)

 عدد م،  411 - هـ0248 ، ال وىل:  الطبعة الرايض، – السلف أ ضواء:  النرش دار

 5:  ال جزاء

سامعيل بن محمد:  ال نظار تنقيح ملعاين ال فاكر توضيح (42  احلس ين، محمد بن صالح بن اإ

براهمي، أ بو الصنعاين،  م الكحالين : املتوىف) ابل مري ك سالفه املعروف ادلين، عز اإ

 الكتب دار: النارش عويضة، بن محمد بن صالح الرمحن عبد أ بو: احملقق ،(هـ0084

 4: ال جزاء عدد م، 033/هـ 020 ال وىل: الطبعة لبنان، -بريوت, العلمية

: النارش النعميي، طحان محمود بن أ محد بن محمود حفص أ بو:  احلديث مصطلح تيسري (45

 م4112-هـ0245 العارشة الطبعة: الطبعة والتوزيع، للنرش املعارف مكتبة

 عامص بن الرب عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف معر أ بو:  وفضهل العمل بيِان جامع (41

 ابن دار: النارش الزهريي، ال ش بال أ يب: حتقيق ،(هـ 21: املتوىف) القرطيب المنري

 عدد م، 0332 - هـ 0202 ال وىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة اجلوزي،

 4: ال جزاء

 همدي بن أ محد بن اثبت بن عيل بن أ محد بكر أ بو:  السامع وأ داب الراوي ل خالق اجلامع ( 4

 املعارف مكتبة: النارش الطحان، محمود. د: احملقق ،(هـ 21: املتوىف) البغدادي اخلطيب

 4: ال جزاء عدد الرايض، –

دريس بن محمد بن الرمحن عبد محمد أ بو:  والتعديل اجلرح (48  احلنظيل، المتميي، املنذر بن اإ

 - العامثنية املعارف دائرة جملس طبعة: النارش ،(هـ 4 : املتوىف) حامت أ يب ابن الرازي

حياء دار الهند، – ادلكن أ ابد حبيدر  0 04 ال وىل،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث اإ

 م 0354 هـ

 ادلمشقي عابدين العزيز عبد بن معر بن أ مني محمد عابدين، ابن:  عابدين ابن حاش ية (43

 - هـ0204 الثانية،: الطبعة بريوت،-الفكر دار: النارش ،(هـ0454: املتوىف) احلنفي

 1: ال جزاء عدد م،0334

 ادلين نور احلسن، أ بو التتوي، الهادي عبد بن محمد:  النسايئ سنن عىل الس ندي حاش ية (1 

سالمية املطبوعات مكتب: النارش ،(هـ8 00: املتوىف) الس ندي : الطبعة حلب، – الإ

 8: ال جزاء عدد ،0381 – 0211 الثانية،

سامعيل بن محمد بن أ محد:  الإيضاح نور رشح الفالح مرايق عىل الطحطاوي حاش ية (0   اإ

 دار: النارش اخلادلي، العزيز عبد محمد: احملقق هـ، 0 04 تويف - احلنفي الطحطاوي

 م 033 - هـ0208 ال وىل الطبعة: الطبعة لبنان، – بريوت العلمية الكتب
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 حبيب بن محمد بن محمد بن عيل احلسن أ بو:  الشافعي الإمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي (4 

 محمد عيل الش يخ: احملقق ،(هـ251: املتوىف) ابملاوردي الشهري البغدادي، البرصي

 لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: النارش املوجود، عبد أ محد عادل الش يخ - معوض

 03: ال جزاء عدد م، 0333- هـ 0203 ال وىل،: الطبعة

 املسمل، دار اخلضري، هللا عبد بن الكرمي عبد. د:  به الاحتجاج وحمك الضعيف احلديث (  

  هـ  020 س نة ال وىل، الطبعة الرايض،

 املديين، ال صهباين محمد بن معر بن أ محد بن معر بن محمد:  أ محد الإمام مس ند خصائص (2 

 م0331-هـ0201: الطبعة التوبة، مكتبة: النارش ،(هـ580: املتوىف) موىس أ بو

 العمري، ضياء أ كرم:  اخملطوطات وحتقيق البحث مهنج يف تعليقة مع اترخيية دراسات (5 

 هـ  021 س نة ال وىل، الطبعة الإسالمية، اجلامعة

ىل داود أ يب رساةل (1   مصطلح عمل يف رسائل ثالث مضن سننه وصف يف مكة أ هل اإ

 الإسالمية، املطبوعات مكتب غدة، أ بو الفتاح عبد السجس تاين، داود أ بو:  احلديث

 هـ 0241 س نة الثانية، الطبعة

 أ يب بن محمد:  والس نة الكتاب من ابدللئل وال حياء ال موات أ رواح عىل الالكم يف الروح (  

 دار: النارش ،(هـ50 : املتوىف) اجلوزية قمي ابن ادلين مشس سعد بن أ يوب بن بكر

 بريوت – العلمية الكتب

 قدامة بن محمد بن أ محد بن هللا عبد ادلين موفق محمد أ بو:  املناظر وجنة الناظر روضة (8 

 ،(هـ141: املتوىف) املقديس قدامة اببن الشهري احلنبيل، ادلمشقي  م املقديس امجلاعييل

-هـ 024 الثانية الطبعة: الطبعة والتوزيع، والنرش للطباعة الراّين مؤسسة: النارش

 4: ال جزاء عدد م،4114

: احملقق ،(هـ1 1: املتوىف) النووي رشف بن حيىي ادلين حميي زكراي أ بو:  الصاحلني رايض (3 

 الثالثة،: الطبعة لبنان، بريوت، الرساةل، مؤسسة: النارش ال رنؤوط، شعيب

 م0338/هـ0203

 .الطبع وس نة الطبع ماكن بدون ابعلوي، احلداد محمد حمفوظ هللا عبد:  والبدعة الس نة (21

 الفكر، دار: النارش ال زدي، السجس تاين داود أ بو ال شعث بن سلامين:  داود أ يب سنن (20

 2: ال جزاء عدد امحليد، عبد ادلين حميي محمد: حتقيق

 عيىس أ بو الرتمذي، الضحاك، بن موىس بن َسْورة بن عيىس بن محمد:  الرتمذي سنن (24

 البايق عبد فؤاد ومحمد( 4 ،0 جـ) شاكر محمد أ محد: وتعليق حتقيق  ،(هـ3 4: املتوىف)

براهمي(   جـ)  رشكة: النارش ،(5 ،2 جـ) الرشيف ال زهر يف املدرس عوض عطوة واإ

 م، 5 03 - هـ 35 0 الثانية،: الطبعة مرص، – احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة

 5: ال جزاء عدد
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ْوِجردي موىس بن عيل بن احلسني بن أ محد:  الكربى السنن ( 2  بكر أ بو اخلراساين، اخلرُْسَ

 العلمية، الكتب دار: النارش عطا، القادر عبد محمد: احملقق ،(هـ258: املتوىف) البهيقي

 م  411 - هـ 0242 الثالثة،: الطبعة لبنات، – بريوت

 اذلهيب قَاياْمز بن عامثن بن أ محد بن محمد هللا عبد أ بو ادلين مشس:  النبالء أ عالم سري (22

رشاف احملققني من مجموعة:  احملقق ،(هـ28 :  املتوىف)  ال رانؤوط، شعيب الش يخ ابإ

 45:  ال جزاء عدد م، 0385/  هـ 0215 ، الثالثة:  الطبعة الرساةل، مؤسسة:  النارش

براهمي:  الصالح ابن علوم من الفياح الشذا (25 حساق أ بو ادلين برهان أ يوب، بن موىس بن اإ  اإ

: النارش هلل، فتحي صالح: احملقق ،(هـ814: املتوىف) الشافعي القاهري،  م ال بنايس،

 4: ال جزاء عدد م،0338 هـ0208 ال وىل الطبعة: الطبعة الرشد، مكتبة

 بن احلسني بن الرحمي عبد ادلين زين الفضل أ بو:  (العرايق أ لفية=  والتذكرة التبرصة) رشح (21

براهمي بن بكر أ يب بن الرمحن عبد  اهلممي اللطيف عبد: احملقق ،(هـ811: املتوىف) العرايق اإ

 ال وىل،: الطبعة لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار: النارش حفل، ايسني ماهر -

  :ال جزاء عدد م، 4114 - هـ  024

 الفتويح عيل بن العزيز عبد بن أ محد بن محمد البقاء أ بو ادلين تقي:  املنري الكوكب رشح ( 2

: النارش حامد، ونزيه الزحييل محمد: احملقق ،(هـ4 3: املتوىف) احلنبيل النجار اببن املعروف

 2: ال جزاء عدد مـ،  033 - هـ0208 الثانية الطبعة: الطبعة العبياكن، مكتبة

: املتوىف) احلمكي عيل بن أ محد بن حافظ:  واملتون ال سانيد أ حوال يف املكنون اللؤلؤ رشح (28

 اخلضري محد بن الرمحن عبد بن هللا عبد بن الكرمي عبد: الشارح ،(هـ   0

: املتوىف) العثميني محمد بن صاحل بن محمد:  احلديث مصطلح يف البيقونية املنظومة رشح (23

براهمي بن انرص بن فهد: احملقق ،(هـ0240 : الطبعة للنرش، الرثاي دار: النارش السلامين، اإ

 م 411 - هـ  024 الثانية،

 ،(هـ1 1: املتوىف) النووي رشف بن حيىي ادلين حميي زكراي أ بو:  مسمل حصيح رشح (51

حياء دار: النارش  08: ال جزاء عدد ،34 0 الثانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث اإ

 الَساليم، احلسن، بن رجب بن أ محد بن الرمحن عبد ادلين زين:  الرتمذي علل رشح (50

 الرحمي عبد هامم ادلكتور: احملقق ،(هـ35 : املتوىف) احلنبيل ادلمشقي،  م البغدادي،

 م 038 - هـ 021 ال وىل،: الطبعة ال ردن، – الزرقاء - املنار مكتبة: النارش سعيد،

: املتوىف) هللا عبد أ بو املال يك اخلريش هللا عبد بن محمد:  للخريش خليل اخترص رشح (54

 اترخي، وبدون طبعة بدون: الطبعة بريوت، – للطباعة الفكر دار: النارش ،(هـ0010

 8: ال جزاء عدد

ىل العدل عن العدل بنقل اخملترص الصحيح املس ند) مسمل حصيح ( 5  هللا صىل هللا رسول اإ

 ،(هـ410: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أ بو احلجاج بن مسمل:  (وسمل عليه
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حياء دار: النارش البايق، عبد فؤاد محمد: احملقق : ال جزاء عدد بريوت، – العريب الرتاث اإ

5 

 محمد: احملقق ،(هـ541: املتوىف) محمد بن محمد يعىل، أ يب ابن احلسني أ بو:  احلنابةل طبقات (52

 4: ال جزاء عدد بريوت، – املعرفة دار: النارش الفقي، حامد

ظهار الرثاي طلوع (55  السمريي زائد جابر:  حتقيق الس يوطي، ادلين جالل:  خفيا اكن ما ابإ

 احلي عبد محمد:  احلديث مصطلح يف اجلرجاين الرشيف الس يد اخترص برشح ال ماين ظفر (51

 الطبعة حلب، الإسالمية، املطبوعات مكتب غدة، أ بو الفتاح عبد:  حتقيق اللكنوي،

 هـ 0201 س نة الثالثة،

 .بريوت العلمية، الكتب دار املال يك، العريب ابن:  الرتمذي سنن رشح ال حوذي عارضة ( 5

 عيىس أ بو الرتمذي، الضحاك، بن موىس بن َسْورة بن عيىس بن محمد:  الرتمذي علل (58

,  السامرايئ صبحي: احملقق القايض، طالب أ بو: اجلامع كتب عىل رتبه ،(هـ3 4: املتوىف)

 العربية الهنضة مكتبة,  الكتب عامل: النارش الصعيدي، خليل محمود,  النوري املعاطي أ بو

 0213 ال وىل،: الطبعة بريوت، –

 أ محد بن معر بن عيل احلسن أ بو:  ( النبوية ال حاديث يف الواردة العلل)  ادلارقطين علل (53

 حتقيق ،(هـ85 : املتوىف) ادلارقطين البغدادي دينار بن النعامن بن مسعود بن همدي بن

 ال وىل: الطبعة ،.الرايض - طيبة دار: النارش ،.السلفي هللا زين الرمحن حمفوظ: وخترجي

 .م 0385 - هـ 0215

براهمي صبحي. د:  ودراسة عرٌض  - ومصطلحه احلديث علوم (11 : املتوىف) الصاحل اإ

 عرش، اخلامسة: الطبعة لبنان، – بريوت للماليني، العمل دار: النارش ،(هـ 021

 م 0382

 حسني بن أ محد بن موىس بن أ محد بن محمود محمد أ بو:  البخاري حصيح رشح القاري معدة (10

حياء دار: النارش ،(هـ855: املتوىف) العيىن ادلين بدر احلنفى الغيتاىب  – العريب الرتاث اإ

 04×  45: ال جزاء عدد بريوت،

 س يد ابن أ محد، بن محمد بن محمد بن محمد:  والسري والشامئل املغازي فنون يف ال ثر عيون (14

براهمي: تعليق ،(هـ2  : املتوىف) ادلين فتح الفتح، أ بو الربعي، اليعمري الناس،  محمد اإ

: ال جزاء عدد ،. 0202/033 ال وىل،: الطبعة بريوت، – القمل دار: النارش رمضان،

4:  

 زين ال نصاري، زكراي بن أ محد بن محمد بن زكراي:  الوردية الهبجة رشح يف الهبية الغرر ( 1

 طبعة بدون: الطبعة املمينية، املطبعة: النارش ،(هـ341: املتوىف) السني يك حيىي أ بو ادلين

 5:ال جزاء عدد اترخي، وبدون

 ادلين شهاب ال نصاري، السعدي الهيمتي جحر بن عيل بن محمد بن أ محد:  احلديثية الفتاوى (12

 الفكر دار: النارش ،(هـ2 3: املتوىف) العباس أ بو الإسالم، ش يخ
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 ،(هـ 35: املتوىف) الشافعي الرميل ال نصاري محزة بن أ محد ادلين شهاب:  الرميل فتاوى (15

: املتوىف) الرميل ادلين شهاب محزة بن أ محد العباس أ يب بن محمد ادلين مشس ابنه،: مجعها

 2: ال جزاء عدد الإسالمية، املكتبة: النارش ،(هـ0112

 الشافعي، العسقالين الفضل أ بو جحر بن عيل بن أ محد:  البخاري حصيح رشح الباري فتح (11

 البايق، عبد فؤاد محمد: وأ حاديثه وأ بوابه كتبه رمق ،3  0 بريوت، - املعرفة دار: النارش

خراجه قام : العالمة تعليقات عليه اخلطيب، ادلين حمب: طبعه عىل وأ رشف وحصحه ابإ

  0: ال جزاء عدد ابز، بن هللا عبد بن العزيز عبد

: املتوىف) اهلامم اببن املعروف الس يوايس الواحد عبد بن محمد ادلين كامل:  القدير فتح ( 1

 01: ال جزاء عدد اترخي، وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر، دار: النارش ،(هـ810

:  حتقيق املهناج، دار الهيمتي، جحر بن عيل بن محمد بن أ محد:  ال ربعني رشح املبني الفتح (18

 هـ 1 02 س نة الثانية، الطبعة وأ صدقاؤه، احملمد محمد جامس أ محد

 بن الرمحن عبد بن محمد اخلري أ بو ادلين مشس:  للعرايق احلديث أ لفية برشح املغيث فتح (13

 الكتب دار: النارش ،(هـ314: املتوىف) السخاوي محمد بن عامثن بن بكر أ يب بن محمد

  :ال جزاء عدد هـ، 021 ال وىل، الطبعة لبنان، – العلمية

  م الراميىن املقديس ادلين مشس هللا، عبد أ بو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد:  الفروع (1 

: النارش الرتيك، احملسن عبد بن هللا عبد: احملقق ،(هـ 1 : املتوىف) احلنبيل الصاحلي

 00: ال جزاء عدد مـ،  411 - هـ 0242 ال وىل: الطبعة الرساةل، مؤسسة

 ال ندليس حزم بن سعيد بن أ محد بن عيل محمد أ بو:  والنحل وال هواء امللل يف الفصل (0 

 5: ال جزاء عدد القاهرة، – اخلاجني مكتبة: النارش ،(هـ251: املتوىف) الظاهري القرطيب

 ×  

 ابن سامل بن( غنمي أ و) غامن بن أ محد:  القريواين زيد أ يب ابن رساةل عىل ادلواين الفواكه (4 

 الفكر، دار: النارش ،(هـ0041: املتوىف) املال يك ال زهري النفراوي ادلين شهاب همنا،

 4: ال جزاء عدد م،0335 - هـ0205: النرش اترخي طبعة، بدون: الطبعة

 الهندي الكشمريي شاه معظم بن شاه أ نور محمد:  البخاري حصيح رشح الباري فيض (  

سالمية مشاكة مكتبة:  املصدر هـ، 5 0:  املتوىف)  الإ

 عبد بن احللمي عبد بن أ محد العباس أ بو ادلين تقي:  والوس يةل التوسل يف جليةل قاعدة (2 

: املتوىف) ادلمشقي احلنبيل احلراين تميية ابن محمد بن القامس أ يب بن هللا عبد بن السالم

: الطبعة جعامن، – الفرقان مكتبة: النارش املدخيل، معري هادي بن ربيع: احملقق ،(هـ48 

 هـ4110 - هـ0244( الفرقان ملكتبة) ال وىل

 قامس بن سعيد محمد بن ادلين جامل محمد:  احلديث مصطلح فنون من التحديث قواعد (5 

 عدد لبنان،-بريوت- العلمية الكتب دار: النارش ،(هـ4  0: املتوىف) القامسي احلالق

 0: ال جزاء
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 دار غدة، أ بو الفتاح عبد حتقيق التعانوي، العامثين أ محد ظفر:  احلديث علوم يف قواعد (1 

 هـ 34 0 س نة الثالثة، الطبعة بريوت، القمل،

 الرمحن عبد بن محمد اخلري أ بو ادلين مشس:  الشفيع احلبيب عىل الصالة يف البديع القول (  

 0: ال جزاء عدد للرتاث، الراين دار: النارش ،(هـ314: املتوىف) السخاوي محمد بن

 بن أ محد بن محمد بن عيل بن أ محد الفضل أ بو:  أ محد مس ند عن اذلب يف املسدد القول (8 

 ال وىل،: الطبعة القاهرة، – تميية ابن مكتبة: النارش ،(هـ854: املتوىف) العسقالين جحر

 0: ال جزاء عدد ،0210

 عادل: حتقيق ،(هـ15 : املتوىف) اجلرجاين عدي بن أ محد أ بو:  الرجال ضعفاء يف الاكمل (3 

: النارش س نة، أ بو الفتاح عبد: حتقيقه يف شارك معوض، محمد عيل-املوجود عبد أ محد

 م 033هـ0208 ال وىل،: الطبعة لبنان،-بريوت - العلمية الكتب

 اخلطيب همدي بن أ محد بن اثبت بن عيل بن أ محد بكر أ بو:  الرواية عمل يف الكفاية (81

براهمي,  السوريق عبدهللا أ بو: احملقق ،(هـ 21: املتوىف) البغدادي  املدين، محدي اإ

 0: ال جزاء عدد املنورة، املدينة - العلمية املكتبة: النارش

 معاذ بن حبان بن أ محد بن حبان بن محمد:  واملرتوكني والضعفاء احملدثني من:  اجملروحني (80

براهمي محمود: احملقق ،(هـ52 : املتوىف) البُس يت ادلاريم، حامت، أ بو المتميي، َمْعبَد، بن  اإ

  : ال جزاء عدد هـ،31 0 ال وىل،: الطبعة حلب، – الوعي دار: النارش زايد،

: املتوىف) احلراين تميية بن احللمي عبد بن أ محد العباس أ بو ادلين تقي:  الفتاوى مجموع (84

 املصحف لطباعة فهد املكل مجمع: النارش قامس، بن محمد بن الرمحن عبد: احملقق ،(هـ48 

 م0335/هـ0201: النرش عام السعودية، العربية اململكة النبوية، املدينة الرشيف،

 ،(هـ1 1: املتوىف) النووي رشف بن حيىي ادلين حميي زكراي أ بو:  املهذب رشح اجملموع ( 8

 الفكر دار: النارش

 الظاهري القرطيب ال ندليس حزم بن سعيد بن أ محد بن عيل محمد أ بو:  ابل ثر احملىل (82

 عدد اترخي، وبدون طبعة بدون: الطبعة بريوت، – الفكر دار( : هـ251: املتوىف)

 04: ال جزاء

سامعيل:  املزين اخترص (85 سامعيل، بن حيىي بن اإ براهمي أ بو اإ  ،(هـ412: املتوىف) املزين اإ

 0: ال جزاء عدد م،0331/هـ0201: النرش س نة بريوت، – املعرفة دار: النارش

 احلاج اببن الشهري املال يك الفايس العبدري محمد بن محمد بن محمد هللا عبد أ بو:  املدخل (81

 2: ال جزاء عدد طبعة، بدون: الطبعة الرتاث دار: النارش ،(هـ   : املتوىف)

ىل املدخل ( 8  عبد بن مصطفى بن أ محد بن القادر عبد:  حنبل بن أ محد الإمام مذهب اإ

 الرتيك، احملسن عبد بن هللا عبد. د: احملقق ،(هـ21 0: املتوىف) بدران محمد بن الرحمي

 0210 الثانية،: الطبعة بريوت، – الرساةل مؤسسة: النارش
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دريس بن محمد بن الرمحن عبد محمد أ بو:  املراس يل (88  الرازي احلنظيل، المتميي، املنذر بن اإ

 مؤسسة: النارش قوجاين، هللا نعمة هللا شكر: احملقق ،(هـ 4 : املتوىف) حامت أ يب ابن

  3 0 ال وىل،: الطبعة بريوت، – الرساةل

 املال ادلين نور احلسن أ بو محمد،( سلطان) بن عيل:  املصابيح مشاكة رشح املفاتيح مرقاة (83

: الطبعة لبنان، – بريوت الفكر، دار: النارش ،(هـ0102 :املتوىف) القاري الهروي

 3: ال جزاء عدد م،4114 - هـ0244 ال وىل،

 تميية بن السالم عبد ادلين جمد: اجلدّ  بتصنيفها بدأ  ] تميية أ ل:  الفقه أ صول يف املسودة (31

لهيا وأ ضاف ،( هـ154: ت)  أ مكلها  م ،( هـ184: ت) تميية بن احللمي عبد:  ال ب، اإ

: النارش امحليد، عبد ادلين حميي محمد: احملقق ،( [هـ48 ) تميية بن أ محد: احلفيد الابن

 0: ال جزاء عدد العريب، الكتاب دار

: املتوىف) ادلين رساج حفص، أ بو القزويين، معر بن عيل بن معر:  القزويين مش يخة (30

: الطبعة الإسالمية، البشائر دار: النارش صربي، حسن عامر ادلكتور: احملقق ،(هـ51 

 0: ال جزاء عدد م، 4115 - هـ 0241 ال وىل

:  املنهتىى غاية رشح يف الهنىى أ ويل مطالب:  املنهتىى غاية رشح يف الهنىى أ ويل مطالب (34

 احلنبيل ادلمشقي  م مودلا الرحيباىن شهرة، الس يوطي عبده بن سعد بن مصطفى

 م،0332 - هـ0205 الثانية،: الطبعة الإساليم، املكتب: النارش ،(هـ 042: املتوىف)

 1:ال جزاء عدد

 اببن املعروف ادلين تقي أ بومعرو، الرمحن، عبد بن عامثن:  احلديث علوم أ نواع معرفة ( 3

 دار سوراي، -الفكر دار: النارش عرت، ادلين نور: احملقق ،(هـ 12: املتوىف) الصالح

 0: ال جزاء عدد م،0381 - هـ0211: النرش س نة بريوت، – املعارص الفكر

  م املقديس امجلاعييل قدامة بن محمد بن أ محد بن هللا عبد ادلين موفق محمد أ بو:  املغين (32

 القاهرة، مكتبة: النارش ،(هـ141: املتوىف) املقديس قدامة اببن الشهري احلنبيل، ادلمشقي

 01: ال جزاء عدد طبعة، بدون: الطبعة

 دائرة جملس مبطبعة الس يوطي، ادلين جالل:  املصطفوية ةبالنس   يف الس ندس ية املقامة (35

 هـ 01 0 س نة ادلكن، حيدراابد النظامية، املعارف

 الصالح اببن املعروف ادلين تقي أ بومعرو، الرمحن، عبد بن عامثن:  الصالح ابن مقدمة (31

 املعارص الفكر دار سوراي، -الفكر دار: النارش عرت، ادلين نور: احملقق ،(هـ 12: املتوىف)

 0: ال جزاء عدد م،0381 - هـ0211: النرش س نة بريوت، –

 ادلهلوي البخاري هللا سعد بن ادلين س يف بن احلق عبد:  احلديث أ صول يف مقدمة ( 3

 البشائر دار: النارش الندوي، احلسيين سلامن: احملقق ،(هـ0154: املتوىف) احلنفي

 م0381 - هـ0211 الثانية،: الطبعة لبنان، – بريوت - الإسالمية
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 الشافعي أ محد بن عيل بن معر حفص أ بو ادلين رساج امللقن ابن:  احلديث علوم يف املقنع (38

 للنرش فواز دار: النارش اجلديع، يوسف بن هللا عبد: احملقق ،(هـ812: املتوىف) املرصي

 4: ال جزاء عدد هـ، 020 ال وىل،: الطبعة السعودية، –

مام:  والتعليل والتقليد والاس تحسان والرأ ي القياس ابطال ملخص (33 :  حتقيق اذلهيب، الإ

 هـ 83 0 بريوت، الفكر، دار ال فغاين، وسعيد الظاهري متمي ابن

 ادلين شهاب ال نصاري، السعدي الهيمتي جحر بن عيل بن محمد بن أ محد:  القومي املهناج (011

سالم، ش يخ : الطبعة العلمية، الكتب دار: النارش ،(هـ2 3: املتوىف) العباس أ بو الإ

 م4111-هـ0241 ال وىل

-دمشق الفكر دار: النارش احلليب، عرت محمد ادلين نور:  احلديث علوم يف النقد مهنج (010

 م 033- هـ0208 الثالثة الطبعة: الطبعة سورية،

براهمي بن محمد هللا، عبد أ بو:  النبوي احلديث علوم اخترص يف الروي املهنل (014  هللا سعد بن اإ

 ادلين حميي. د: احملقق ،(هـ   : املتوىف) ادلين بدر الشافعي، امحلوي الكناين جامعة بن

 0211 الثانية،: الطبعة دمشق، – الفكر دار: النارش رمضان، الرمحن عبد

 رضا أ محد:  الضعاف حمك يف الاكف ابلهاد املعروف الإهبامني تقبيل حمك يف العني منري ( 01

 0245 س نة ال وىل، الطبعة رضا، براكت سنت مركز خان،

 عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أ بو ادلين مشس:  خليل اخترص رشح يف اجلليل مواهب (012

عيين ابحلطاب املعروف املغريب، الطرابليس الرمحن : النارش ،(هـ352: املتوىف) املال يك الرُّ

 1: ال جزاء عدد م،0334 - هـ0204 الثالثة،: الطبعة الفكر، دار

 بن عامثن بن أ محد بن محمد هللا عبد أ بو ادلين مشس:  احلديث مصطلح عمل يف املوقظة (015

 مكتبة: النارش غُّدة، أ بو الفتاح عبد: به اعتىن ،(هـ28 : املتوىف) اذلهيب قَاياْمز

 هـ 0204 الثانية،: الطبعة حبلب، الإسالمية املطبوعات

 الثانية، الطبعة  خان، حسن صديق محمد:  وال ذاكر ال دعية من املاثور ابلعمل ال برار نزل (011

 بريوت املعرفة، دار

 جحر بن أ محد بن محمد بن عيل بن أ محد الفضل أ بو:  الصالح ابن كتاب عىل النكت ( 01

 البحث عامدة: النارش املدخيل، معري هادي بن ربيع: احملقق هـ،854: املتوىف) العسقالين

 4: اجملدلات عدد السعودية، العربية اململكة املنورة، املدينة الإسالمية، ابجلامعة العلمي

 هبادر بن هللا عبد بن محمد ادلين بدر هللا عبد أ بو:  الصالح ابن مقدمة عىل النكت (018

: النارش فرجي، بال محمد بن العابدين زين. د: احملقق ،(هـ32 : املتوىف) الشافعي الزركيش

  : ال جزاء عدد م،0338 - هـ0203 ال وىل،: الطبعة الرايض، – السلف أ ضواء

ىل احملتاج هناية (013  شهاب محزة بن أ محد العباس أ يب بن محمد ادلين مشس:  املهناج رشح اإ

 - أ خرية ط: الطبعة بريوت، الفكر، دار: النارش ،(هـ0112: املتوىف) الرميل ادلين

 8: ال جزاء عدد م،0382/هـ0212
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 ،(هـ0451: املتوىف) الميين الشواكين هللا عبد بن محمد بن عيل بن محمد:   ال وطار نيل (001

 - هـ 020 ال وىل،: الطبعة مرص، احلديث، دار: النارش الصبابطي، ادلين عصام: حتقيق

 8: ال جزاء عدد م، 033

: املتوىف) ُشهبة أ بو سويمل بن محمد بن محمد:  احلديث ومصطلح علوم يف الوس يط (000

 العريب الفكر دار: النارش( هـ 021


