
 الباعث على تألیف األر�عینیات
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین

 
ما الباعث لكثیٍر من العلماء على جمع األحادیث حتى یبلغوا بها األر�عین  :السؤال
 وماذا �قصد أهل العلم إذا قالوا الُتساعیات العشار�ات؟ ؟حدیًثا

على  حفظالباعث على تألیف األر�عینیات ما یروى في ذلك من أن من  :الجواب
وهو حدیث ، ]١٥٩٧: شعب اإل�مان[أمتي أر�عین حدیًثا �عثه هللا یوم القیامة فقیًها 

النووي الذي �تب ضعیف جًدا متفق على ضعفه عند أهل العلم، والعلماء ومنهم 
ر �تا�ه بهذا الحدیث و�ین ضعفه لكنه مع ذلك یرى أنه �عمل  ،أشهر أر�عین صدَّ

على أنه  )مقدمة األر�عین(وَنَقل االتفاق في  ،ألنه في الفضائل ؛�ه في هذا الباب
لكن اإلشكال أن هذا الحدیث ضعفه  ،�عمل �الحدیث الضعیف في فضائل األعمال

الذین �قولون �أن الضعیف �عمل �ه في فضائل و  ،شدید ومتفق على ضعفه
 �شترطون:األعمال 

 . �كون ضعفه شدیًداّال أ -
 .وأن یندرج تحت أصل عام -
 .و�نما �عتقد االحتیاط ،عتقد عند العمل �ه ثبوته �ُ ّال وأ -

واالتفاق الذي ذ�ره النووي على العمل �الحدیث الضعیف في فضائل األعمال 
جد من بل وُ  ،العلم من ال یرى العمل �الضعیف مطلًقا جد من أهلألنه وُ  ؛منقوض

وضعفه  ،و�ذا �ان الحدیث ضعیًفا ،ال یرى العمل �الحسن فضًال عن الضعیف
فكثیر من  ،عتقد عند العمل �ه ثبوتهولم �ُ  ،و�ان له أصل یندرج تحته ،غیر شدید

ال �عمل �ه قیق یرون أنه وأهل التح ،أهل العلم یرون العمل �ه في فضائل األعمال
 مطلًقا.

علیه الصالة -معناها األحادیث التي بین راو�ها و�ین النبي فالُتساعیات  أما
علیه -والُعشار�ات التي �كون بین راو�ها و�ین النبي  ،تسعة من الرواة  -والسالم

وُ�عتنى بها ال سیما عند المتأخر�ن في القرن  ،عشرة من الرواة  -الصالة والسالم
توفي  وقد-إذا �ان بین الحافظ العراقي ف ،�عتنون بها ألنها عوالي ،الثامن والتاسع

هذه فعشرة  وأتسعة  -علیه الصالة والسالم-و�ین النبي  -ةسنة ثمانمائة وست
أنزل ما عند البخاري ف ) لیست �ذلك،صحیح البخاري (في هي بینما  ،عوالي

 »قتربو�ل للعرب من شر قد ا«حدیث وهو عنده حدیث تساعي  ،التساعیات
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وأعلى ما عنده الثالثیات التي  ،)الصحیح(هذا أنزل ما في  ،]٧١٣٥البخاري: [

 ،ثالثة من الرواة  -علیه الصالة والسالم-بین البخاري و�ین النبي  فیها �كون 
 ،والعلو مطلوٌب مرغوب �خالف النزول ،فعنایتهم بها من أجل العلو في اإلسناد

و�لما �ثرت الوسائط  ،احتمال الخطأ قلّ  ت الوسائطوالسبب في ذلك أنه �لما قلّ 
ألنه ما  ؛و�ثر الرواة �حیث یروي �عضهم عن �عض و�ثروا َ�ُثر احتمال الخطأ

جدت هذه فإذا وُ  ،من الرواة إال و�حتمل أن �حصل الخطأ من قبله من راوٍ 
�عضهم لما قیل  ، وتمنَّاهااألحادیث العوالي فإن أهل العلم �عتنون بها و�فرحون بها

لیتفرغ للعلم  )خالي( ،سند عالي و�یت خالي :قال .َتَمنَّ  في مرض الموت: له
وأما �النسبة للسند العالي فهذا  ،والعمل والعبادة والذ�ر والتالوة وما أشبه ذلك

 مرغوب عند أهل الحدیث.
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