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 األحادٌث المختلف فً تضعٌفها عند رجال الحدٌث
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  السؤال:

 ة،عن معلومات مسبم يالت عنداشكهنان بعض اإل ،لعكمدخل على موأ ةول مرأو ينا مصرأعلٌكم، السالم 

 فهل ٌتسع صدركم لها وشكرا... ،شكاالتإالناس ظهرت  ةسئلأجوبتكم على أولما دخلت على 

"وال ٌخلو أي من الحدٌثٌن من ممال، ولذلن ضعَّفه بعض رجال الحدٌث، لكننا نعدُّ الحدٌث من الحسن ألنه ورد 

 ًصحابأحول حدٌث  ةرشتالبو أجواب للشٌخ  فًوردت  ةهذه الجمل "استنباط األحكام عملوه فًفً كتب الفمهاء واست

ن ٌكون حدٌث عند الفمٌه أكن منه من المإم أ ،على الحدٌث نن المحدثٌن هم من ٌحكموأعرفه أ يلكن الذ ،كالنجوم

 ي.ستفسارا هذا هو مثال... ا  وعند المحدث موضوع ا  صحٌح

 
 الجواب: 

 مة هللا وبركاته،وعلٌكم السالم ورح

ٌضعفون حدٌثا   ٌبدو أن التباسا  حدث عندن بالنسبة لجوابنا عن حدٌث أصحابً كالنجوم فظننت أن رجال الحدٌث

 فإذا أجمع المحدثون على تضعٌف حدٌث فال ٌحسنه الفمهاء. ،واألمر لٌس كذلن ،والفمهاء ٌحسنونه

هل الحدٌث فٌه، فمنهم من ٌعده ضعٌفا  ال ٌُستدل به، إن المسألة ٌا أخً تتعلك بالحدٌث الضعٌف الذي ٌختلف أ

ن، وٌُعتبرون غٌر ثمة عند أن هنالن رواة ٌُعتبرون ثمة عند بعض المحدثٌومنهم من ٌعُّده صالحا  لالستدالل، وذلن 

وهنان أحادٌث لم تصح  .أو ٌعتبرون من المجهولٌن عند بعض المحدثٌن، ومن المعروفٌن عند البعض اآلخر آخرٌن،

فالذي ٌرى راوٌا  مجهوال  فً سند الحدٌث ٌعتبره ضعٌفا  ال ٌستدل به، والذي  ...من طرٌك وصحت من طرٌك أخرى

ومن ٌرى أن أحد الرواة فً السند لم ٌسمع ممن ٌتعرف على هذا المجهول وٌراه ثمة ٌعّد الحدٌث حسنا  وٌستدل به... 

ن ٌثبت لدٌه أن السماع لد حدث حسب األصول فٌكون الحدٌث ، وما  روى عنهم فٌعّد الحدٌث ضعٌفا  ألن فٌه انمطاع

 عنده حسنا  وٌستدل به...

 وسأذكر لن بعض األمثلة فً اختالف أهل الحدٌث وفك ما بٌنته أعاله:

سأل رجل »والترمذي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال:  هروى أبو داود وأحمد والنسائً وابن ماج فمثالً: -

نا نركب البحر ونحمل معنا القلٌل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء إ .رسول هللا فقال ٌا رسول هللا 

هذا الحدٌث لد حكى الترمذي عن البخاري تصحٌحه وحكم ابن عبد البر  «فقال: هو الطهور ماؤه الحل مٌتته ؟البحر

ً شرح المسند: هذا حدٌث صحٌح مشهور بصحته لتلمً العلماء له بالمبول، وصححه ابن المنذر، ولال ابن األسٌر ف

ابن ولد ذكر  .ولال الشافعً فً إسناد هذا الحدٌث من ال أعرفه .أخرجه األئمة فً كتبهم، واحتجوا به، ورجاله ثمات

ٌعلل بها هذا الحدٌث، منها الجهالة فً سعٌد بن سلمة، والمغٌرة ابن أبً بردة  دلٌك العٌد وجوه التعلٌل التً

أبو داود: المغٌرة لال  .ن هذٌن الراوٌٌن لال عنهما بعض المحدثٌن أنهما معروفانإفً حٌن  .سنادهالمذكورٌن فً إ

وأما سعٌد بن سلمة فمد تابع  .لال الحافظ: فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول ال ٌعرف .مه النسائًمعروف ولد وثَّ 

 ...صفوان بن سلٌم فً رواٌته له عن الُجالح بن كثٌر

ٌسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن  سمعت النبً »روى أحمد عن سعد بن أبً ولاص لال:  ومثالً: -

هذا الحدٌث صححه الترمذي، وأعله جماعة، منهم  «قالوا نعم، فنهى عن ذلك ؟حوله أٌنقص الرطب إذا ٌبس



 ل فً التلخٌص والجواب أنلا .الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحك، بأن فً إسناده زٌدا  أبا عٌاش وهو مجهول

زٌدا  أبا عٌاش( ولال المنذري: لد روى عنه اثنان ثمتان ولد اعتمده مالن مع شدة  الدارلطنً لال إنه ثمة ثبت )ٌعنً

 ..نمده.

مثل هذه األحادٌث التً ٌُختلف فً تضعٌفها هً التً ٌُعمد إلى استعمال المجتهدٌن لها أو وجود متابعات وشواهد 

فتصبح صالحة لالستدالل، مع العلم أن لٌس كل حدٌث ضعٌف ٌُبحث عن شواهد ومتابعات له لتموٌته، أو لها بتموٌتها 

 الحدٌث الضعٌف ٌُمسم إلى لسمٌن: ٌُبحث عن استعمال مجتهدٌن له، فهنان ضعف ال ٌتموى بشًء، وذلن ألن

 لسم ال ٌُعمل به، وال ٌتموى بأي شواهد وال متابعات. -

 هد والمتابعات، وإذا عمل به المجتهدون والفمهاء المعتبرون.ولسم ٌتموى بالشوا -

 جاء فً كتابنا "الشخصٌة الجزء األول":

... ومن الخطأ المول إن الحدٌث الضعٌف إذا جاء من طرق متعددة ضعٌفة ارتمى إلى درجة الحسن أو )

اء من طرق أخرى من هذا النوع فإنه إذا كان ضعف الحدٌث لفسك راوٌه أو اتهامه بالكذب فعال ، ثم ج .الصحـٌح

(، وجاء فٌه أٌضا : )الحسن: هو ما عرف مخّرجه واشتهر رجاله وعلٌه مدار أكثر الحدٌث، ...ازداد ضعفا  إلى ضعف

وهو الذي ٌمبله أكثر العلماء وٌستعمله عامة الفمهاء. أي أن ال ٌكون فً إسناده من ٌُتَّهم بالكذب، وال ٌكون حدٌثا  شاذا . 

كثٌر الخطأ،  ال ٌخلو رجال إسناده من مستور لم تتحمك أهلٌته، غٌر أنه لٌس مغفال  ن: أحدهما: الحدٌث الذي وهو نوعا

شاذا  أو منكرا ...( وال هو متهما  بالكذب. وٌكون متن الحدٌث لد روي مثله من وجه آخر فٌخرج بذلن عن كونه 

فمد  وبنحو هذا ٌمول أهل الحدٌث، عة فعد من الحسن.له شواهد ومتاب فهذا النوع فً األصل ضعٌف ولكن ألن انتهى.

 كتاب الممدمة البن الصالح وهو من أشهر العلماء فً علم الحدٌث:جاء فً 

ٌَْس ُكلُّ َضْعٍف فًِ اْلَحِدٌِث ٌَُزوُل بَِمِجٌئِِه ِمْن ُوُجوٍه، بَْل َذِلَن ٌَتَفَاَوُت: -)  لَ

ْعِف  ... َوِمْن َذِلَن َضْعٌف اَل ٌَُزوُل بِنَْحوِ  ْعِف َوتَمَاُعِد َهذَا اْلَجابِِر َعْن َجْبِرِه َوُممَاَوَمتِِه. َوَذِلَن َكالضَّ ةٍ الضَّ َذِلَن، ِلمُوَّ

ا بِاْلَكِذِب، أَْو َكْوِن اْلَحِدٌِث َشاذًّا...... َوِمْنهُ َضْعٌف ٌُِزٌلُهُ  اِوي ُمتََّهم  َن َضْعفُهُ نَاِشئ ا َذِلَن بِأَْن ٌَُكو الَِّذي ٌَْنَشأُ ِمْن َكْوِن الرَّ

ٌْنَا َما َرَواهُ لَْد َجاَء ِمنْ  ٌَانَِة. فَإَِذا َرأَ ْدِق َوالّدِ ا لَْد  َوْجٍه آَخَر ِمْن َضْعِف ِحْفِظ َراِوٌِه، َمَع َكْونِِه ِمْن أَْهِل الّصِ َعَرْفنَا أَنَّهُ ِممَّ

 ، َولَْم ٌَْختَلَّ فٌِِه َضْبُطهُ لَهُ...َحِفَظهُ 

 َح ِلً َواتََّضَح أَنَّ اْلَحِدٌَث اْلَحَسَن لِْسَماِن:... فَتَنَمَّ  -

ٌَْر أَنَّهُ  ٌَْس ُمغَفَّال  َكثٌَِر اْلَخَطِأ فٌَِما  أََحُدُهَما: اْلَحِدٌُث الَِّذي اَل ٌَْخلُو ِرَجاُل إِْسنَاِدِه ِمْن َمْستُوٍر لَْم تَتََحمَّْك أَْهِلٌَّتُهُ، َغ لَ

ُد اْلَكِذِب فًِ اْلَحِدٌِث َواَل َسبٌَب آَخُر ُمفَ ٌَْرِوٌِه، َواَل هُ  ٌك، َوٌَُكوُن َمتُْن َو ُمتََّهما  بِاْلَكِذِب فًِ اْلَحِدٌِث، أَْي لَْم ٌَْظَهْر ِمْنهُ تَعَمُّ ّسِ

تَّى اْعتََضَد بُِمتَابَعَِة َمْن تَابََع َراِوٌَهُ َعلَى اْلَحِدٌِث َمَع َذِلَن لَْد ُعِرَف بِأَْن ُرِوَي ِمثْلُهُ أَْو نَْحُوهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر أَْو أَْكثََر حَ 

ا...( انتهى، وأنت ِمثِْلِه، أَْو بَِما لَهُ ِمْن َشاِهٍد، َوُهَو ُوُروُد َحِدٌٍث آَخَر بِنَْحِوِه، فٌََْخُرُج بَِذِلَن َعْن أَْن ٌَُكوَن َشاذًّ  ا َوُمْنَكر 

من الحسن إذا روي نحوه من وجه آخر أو اعتضد بمتابعة أو له  ترى أن هذا الحدٌث الذي هو فً أصله ضعٌف ٌعد

 شاهد ...إلخ.

وعلٌه فإذا لٌل عن حدٌث إنه ضعٌف عند بعض رجال الحدٌث فال ٌكفً هذا إللمائه جانبا  وعدم االستدالل به بل 

بها أو ال، وهل  ٌبحث عن سبب ضعفه وهل استعمله المجتهدون والفمهاء المعتبرون وهل له شواهد ومتابعات ٌتموى

ضعَّفه كل أهل الحدٌث؟ أو اختلفوا فً سبب ضعفه... وبدراسة كل ذلن ٌتمرر االستدالل بالحدٌث أو عدم االستدالل، 

ٌْتُمْ »وعلى هذا االعتبار أخذنا بحدٌث  وهكذا... ٌْتُُم اْهتََد  حٌث تبٌن ما ٌلً:، «أَْصَحابًِ َكالنُُّجوِم بِأٌَِِّهُم اْقتََد

 ث روي بأكثر من سند وفً كل منها ممال وألواها رواٌة جابر رضً هللا عنه وهً:هذا الحدٌ -ٔ

 قال: فً كتابه جامع بٌان العلم وفضله... هـ(،364بو عمر ٌوسف النمري القرطبً )المتوفى: أخرج أ

ًُّ ْبُن ُعَمَر، ثنا  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعَمَر لَاَل: نا َعْبُد ْبُن أَْحَمَد، ثنا َعِل ِ ْبُن َرْوحٍ، ثنا َحدَّ اْلمَاِضً أَْحَمُد ْبُن َكاِمٍل، ثنا َعْبُد َّللاَّ

ٌٍْن، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن أَبًِ ُسْفٌَاَن، َعْن َجابٍِر لَاَل: لَاَل َرُسو ٌٍْم، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن ُغَص ُم ْبُن ُسلَ ِ َسالَّ أَْصَحابًِ »: ُل َّللاَّ

ٌْتُ  ٌْتُمْ َكالنُُّجوِم بِأٌَِِّهُم اْقتََد ٌٍْن َمْجُهولٌ »، لَاَل أَبُو ُعَمَر: «ُم اْهتََد ةٌ؛ أِلَنَّ اْلَحاِرَث ْبَن ُغَص  «...َهَذا إِْسنَاٌد اَل تَمُوُم بِِه ُحجَّ
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ولكن ابن حزم عرفه فمال هو أبو وهب الثمفً، وكذلن عرفه البخاري فذكره فً التارٌخ الكبٌر، وتعمبه الحافظ 

 فال ٌمال فٌه مجهول... ً المطلمة فمال: لد ذكره ابن حبان فً الثمات...ابن حجر العسمالنً فً األمال

وهكذا فالذي عدَّ الحارث بن غصٌن مجهوال  كما ذكر ابن عبد البر فهو عنده ضعٌف، ومن عرف من هو 

 الحارث بن غصٌن ووجده من الثمات كما ذكر ابن حبان فٌصلح عنده الحدٌث لالستدالل...

ن له، ونكتفً بما ذكرناه أعاله... وهنان اعتراضات أخرى ف للحدٌث وُمحّسِ  بٌن ُمضعِّ

ٌن والفمهاء وعلٌه فإن هذا الحدٌث ال ٌُجمع أهل الحدٌث على تضعٌفه، فإذا وجد هذا الحدٌث عند المجتهد

، فهو لٌس ُمجمعا  علٌه بالضعف من أهل الحدٌث، وهو كذلن معمول به عند الستدالل بهل المعتبرٌن فإنه ٌصلح

 لمجتهدٌن والفمهاء المعتبرٌن، وعلٌه فٌُستدل به باطمئنان.ا

 وأذكر لن بعض المجتهدٌن والفمهاء المعتبرٌن الذٌن استدلوا بهذا الحدٌث:

هـ" استدل به فً كتابه "المبسوط" فً موضوع المضاء... 8ٖٗدمحم بن أحمد شمس األئمة السرخسً "المتوفى:  -

هـ" فً كتابه "الذخٌرة" عند البحث فً أصول 8ٗٙلشهٌر بالمرافً "المتوفى: واستدل به أبو العباس شهاب الدٌن ا

هـ" فً كتابه "الحاوي الكبٌر" عند ٓ٘ٗمالن... واستدل به أبو الحسن علً بن دمحم الشهٌر بالماوردي "المتوفى: 

هـ" فً كتابه ٕٓٙ: البحث فً الصحابة... واستدل به أبو دمحم موفك الدٌن الشهٌر بابن لدامة الممدسً "المتوفى

ٌِْد نَِظٌُرهُ ِمْن النَّعَِم"...  "المغنً" فً باب "اْلفَْصل السَّاِدس َجَزاَء َما َكاَن َدابَّة  ِمْن الصَّ

 وكما ترى فإن الحدٌث مستعمل عند المجتهدٌن والفقهاء المعتبرٌن لذلك ٌُعدُّ من الحسن.

ٌفه رجال الحدٌث ولٌس فً الحدٌث المجمع على وهكذا فإن المسألة تتعلق بالحدٌث الذي ٌختلف فً تضع

تضعٌفه، فهذا ال ٌعتبر فٌه كونه مذكوراً فً كتب المجتهدٌن والفقهاء المعتبرٌن، حتى لو فرضنا جدالً أنه موجود 

فً كتبهم فهو ٌبقى ضعٌفاً، وأقول "لو فرضنا جدالً" ألن المجتهدٌن والفقهاء المعتبرٌن ال ٌستعملون الحدٌث 

 لمجمع على تضعٌفه...الضعٌف ا

 ضوع قد اتضح تماماً لألخ الكرٌم.آمل أن ٌكون هذا المو

 
 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ8ٖٗٔصفر  ٙٓ

 مٕٙٔٓ/ٔٔ/ٙٓ الموافك

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.107374182

8.122848424578904/543833232480419/?type=3&theater 

 :واب من صفحة األمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/post

s/Wifbpo6F6ht 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/795299594317991937?lang=ar 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/543833232480419/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/543833232480419/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Wifbpo6F6ht
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Wifbpo6F6ht
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/795299594317991937?lang=ar

