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 ؟»ال تنتفوا الشیب فإنه نور المؤمن«: ما صحة حدیث: السؤال
من طر�ق  ]٢٨٢١[) الترمذي(و ،]٤٢٠٢[) سنن أبي داود(: هذا الحدیث مخرج في الجواب

نور والذي في السؤال: "، »المسلمنور «عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده إال أنه بلفظ: 
عمرو بن "المؤمن"، وعلى �ل حال إذا أطلق هذا دخل فیه هذا، وما جاء من طر�ق هذه السلسلة 

جمیع ما جاء في هذه  فمنهم من یرى ردَّ  ،محل خالف بین أهل العلم "شعیب عن أبیه عن جده
ب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن شعیفهو  ،السلسلة؛ بناء على أن المراد �الجد: جد عمرو

فإن  ،)أبیه(�عود على عمرو �الضمیر في  )جده(فإذا �ان الضمیر في  ،عمرو بن العاص
فُیَرد ما  ،وهو من أقسام الضعیف ،رسًال وحینئٍذ �كون الخبر مُ  ،محمًدا الذي هو جد عمرو، تا�عي

�عود على  )جده(في و�ذا �ان الضمیر  .جاء بهذه السلسلة، وهذا قول معروف عند أهل العلم
فیكون الخبر  ،-رضي هللا عنهما– رو بن العاصاألب الذي هو شعیب فجده عبد هللا بن عم

والمرّجح أنه  ،ولیس �مرسل، إال أنه ُینظر في سماع شعیب من جده عبد هللا بن عمرو موصوًال 
عن  عن عمرو بن شعیب عن أبیه" :ففیها ،وجاء التصر�ح في عدة أحادیث �الجد ،سمع منه

وعلى �ل حال هذه السلسلة الخالف فیها عند أهل العلم معروف  ،"جده عبد هللا بن عمرو
رجحه جمع من أهل التحقیق والتحر�ر أن ما ُیروى بهذه السلسلة إذا صح السند والذي یُ  ،مشهورو 

 توسط فیه، فیكون من قبیل الحسن؛ للخالف الذي أشرنا إلیه. إلى عمرو أنه یُ 
ه، �ما هو قول جمع من ط فیفتوسَّ  ،لعله للخالف المذ�ور ،ه الترمذيهذا الحدیث حسنّ و 

عن  انزل بهوال یُ  ،ال تكون من درجة الصحیح؛ ألن الخالف ُمعتَبرفأنه یتوسط فیها، و أهل العلم 
 درجة الحسن؛ ألن القول الثاني له وجاهته، ال سیما وقد جاء التصر�ح �الجد في عدة أحادیث. 

ن هذا الحدیث-رحمه هللا-ترمذي نعود إلى تحسین ال وال شك أن الترمذي قد  ،، فقد َحسَّ
حتى  ،ه لیس �شدیدفُ عْ َض  لكنْ  ،وقد ُ�حّسن ما في سنده راٍو ضعیف ،ُ�حّسن ما في سنده انقطاع

علیه �الحسن فقط دون الصحة ال یرتقي لدرجة الحسن المصطلح  كمحما �َ إن قال �عضهم: 
وعلى �ل حال اإلمام الترمذي إمام من أئمة هذا الشأن، وال شك  ،علیه، المندرج في حیز القبول

ه للحدیث الحسن ما وفي حدِّ  ،أن له قیمته ووزنه بین أهل العلم، إال أن �عضهم یرمیه �التساهل
 ولذا حدَّ  ،النقطاعٍ أو  إما لضعٍف �سیر في راو�هِ  ،حتملخرج منه ما َضْعفُه مُ �فید أنه ال �ُ 

 :ول الحافظ العراقيي الحسن �ما �قالترمذ



): َما َســـِلمْ ... ــِذيُّ                                                                                                                                                                                                              َوَقاَل (الّترِمـ

ُذْوِذ َمــَع َراٍو َما اتُِّهمْ   .                       ِمـَن الشُّ
. 

ـــْردًا َوَردْ                                                                                                                                                                                                                                                                    ِ�َكـِذٍب َوَلـْم َ�ُكْن َف

.  ................................                                                      

. 
أنه  ،�ما اشتمل على الشروط الثالثة )علل جامعه(في  الحسن ولعل الترمذي حینما حدَّ 

ثر ذاته، إنما ُیروى من أك�قصد الحسن لغیره، وأن ُیروى من غیر وجه، وال �قصد بذلك الحسن ل
 ،�الكذبُیتهم  فكون الراوي الذي �شترطه الترمذي للحسن ال من وجه �عضد �عضها �عًضا، و�ال

وواقع �تا�ه  ،مع أنه لم ینص على االتصال ،ال ینفي ما دون االتهام �الكذب من أسباب الضعف
َن أحادیث فیها انقطاع.   �شهد �أنه َحسَّ

، أهل العلم یرون الترمذي متساهًال  ْمٌع منَفجَ  ،على �ل حال المسألة معروفة عند أهل العلم
 ،ومنهم من یرى أنه معتبر ،ما یلیق �ه�م علیه كَ حكم على �ل حدیث حَ ب و�ُ قَّ عَ تَ وأنه ال بد أن یُ 

 ،لرجاله وتوثیقٌ  فقال: إن تصحیح الترمذي معتبرٌ  -رحمه هللا تعالى-و�الغ الشیخ أحمد شاكر 
و�ونه معتبًرا  ،فإذا صّحح حدیًثا فإن رواة هذا الحدیث �لهم ثقات ولو من وجهة نظر الترمذي

وأحمد هو اآلخر معروف بتساهله،  ،یرى أنهم ثقات أ�ًضا أنه ي�عن فهذا عند الشیخ أحمد شاكر
ذا عنا�ة به اوعلى �ل حال لهم ،أهل العلم على تضعیفهم وقد َوثََّق جمًعا من الرواة جماهیرُ 

والشیخ أحمد  ،ال سیما اإلمام الترمذي الذي في مصاّف الكبار ،الممیزة اجهودهم االشأن ولهم
 .له جهود ُ�شكر علیها -رحمه هللا-شاكر 
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