
 مصطلح الحدیث
 هاوتضعیف األحادیث �اب االجتهاد في تصحیحإغالق 

 
 ،تهاد في تصحیح األحادیث وتضعیفهاحصل بیننا اختالف في: هل أُغلق �اب االج :السؤال

ن حالهم ما �حجة أن المتأخر لن ُیدرك الُمتقدم مهما بذل؛ ألن القوم قد عاصروا الرواة وعرفوا مِ 

ردة التي صنعها أحكامنا، فهم �حكمون �القرائن ال القواعد المطَّ لم نعرفه، ولهم أحكام غیر 

 .ا لنا هذه المسألة، �هللا یرعاكمتبسطو أن فیا حبذا  .المتأخرون وساروا علیها

 لقولٍ  دٌ رْ وهو طَ  ،غلقأن �اب االجتهاد في التصحیح والتضعیف أُ �ال شك أنه قیل  :الجواب
بعة، وال شك أن هذا القول �اطل المتَّ  �المذاهبواإللزام  ،�إغالق االجتهاد حتى في األحكام

ل فإن علیه تقلید أما من لم یتأهَّ  ،ل لالجتهاد في هذا الباب أو ذلك البابن وتأهَّ �النسبة لمن تمكَّ 
ْكرِ  َأْهلَ  {َفاْسَأُلواْ  :أهل العلم �قول  أما المتأهل فیلزمه أن ]،٤٣النحل: [ َتْعَلُموَن} الَ  ُ�نُتمْ  ِإن الذِّ

أما �النسبة  ،هذا من حیث اإلجمال ،�ه -جل وعال-وأن �عمل �ما یثبت عنده و�دین هللا 
ال شك أن المعول في األحكام �النسبة للتصحیح والتضعیف فللتفصیل المذ�ور في السؤال 

وخبروهم  ،ن المتقدمین الذین عرفوا وعاصروا الرواة على أئمة هذا الشأن مِ  رواة والكالم في ال
فصارت  ،وطرق هذه األحادیث ،وجمعوا أحادیثه ،مرو�ات الراوي �وأحاطوا  ،وخبروا مرو�اتهم

�خالف المتأخر�ن  ،طرقه لم یتبین خطؤه معتجُ والباب إذا لم  ،ومكتملة مالصورة واضحة عنده
له  و�جمع ما تیسر ،تجد المتأخر �جمع ما تیسر له من الطرق ف ،الذین لم یتصفوا بهذه الصفات

لیس عنده من الخبرة والمعرفة واإلحاطة والبصیرة ما عند  لكن ،حال هذا الراوي  فيمن األقوال 
ن عالم ألنه ما مِ  ؛هذا جعل ابن الصالح �قول �الًما ُفهم منه إغالق �اب االجتهادو  ،المتقدمین

العلماء  وردَّ  ،الحفظ والضبط واإلتقان منشترط في الراوي ا �ُ إال وقد اعتمد على �تا�ه َعِر��ا عمَّ 
 حن �عد ابن الصالزالوا إلى عصر ابن الصالح ومَ  وأن العلماء ما ،ه هذاعلى ابن الصالح قولَ 

جنا�ة على  هال ال شك أنرأة على التصحیح والتضعیف قبل التأهُّ لكن الجُ  ،فون و�ضعِّ  حون صحِّ �
 ،-علیه الصالة والسالم-العلم وثبت عنه  وقد صححه أهل احدیثً  فتَ أنك ضعَّ  ْب هَ فَ  ،الدین

ا ضعفه أهل العلم وال �صل إلى درجة حدیثً  حتَ حَّ أو العكس َص  ،ت األمة من العمل �همْ رَ وحَ 
 .ما ال أصل له�وجعلتهم �عملون  ،الصحیح

 �جرؤ على التصحیح في هذا الباب وأالَّ  -جل وعال-فعلى اإلنسان أن یتقي هللا 
فإذا وجد  ،و�عرض أحكامه على أحكام العلماء المتقدمین ،ل و�تمرن یتأهَّوالتضعیف إال �عد أن 

مع حكمهم فعلیه أن  ن حكمهِ ا بیْ على ذلك، و�ن وجد اختالفً  -وعال جل-حمد هللا  مطا�قةال



ل في إصدار األحكام حتى تتكون وال یتعجَّ  ،یراجع النظر في هذا الحدیث وفي رواة هذا الحدیث
 األئمة. ه أحكامَ وتوافق أحكامُ  ،جعله �حكم �أحكام صحیحةكة التي تلَ لد�ه المَ 

 .٢٣/٣/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحاد�ة والثالثون، المصدر: 
 
 


