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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 وجود �عض األحادیث الضعیفة في �تاب (ر�اض الصالحین)

 
أنه  -رحمه هللا-لمؤلفه اإلمام النووي  )ر�اض الصالحین(لقد قرأت في مقدمة �تاب:  :السؤال

خ �سماحة الشیخ �وقد سمعت أن �عض المشا ،�ل حدیث صحیح )ر�اض الصالحین(وضع في 
تحقیق الشیخ شعیب في وقد مر علّي  ،یوصي �قراءة هذا الكتاب -رحمه هللا-�از عبدالعز�ز بن 

و�ذلك مثلها تقر�ًبا من األحادیث  ،األرناؤوط أن في هذا الكتاب �ضًعا وأر�عین حدیًثا ضعیًفا
أم  -رحمه هللا-فهل نأخذ بتصحیح اإلمام النووي  ،و�لها مرقمة �أرقامها من الكتاب ،الموضوعة

 نأخذ بتحقیق شعیب األرناؤوط لهذا الكتاب؟ 

 رحمه هللا-جمعه النووي  ،�تاب مبارك في أحادیث اآلداب )ر�اض الصالحین(كتاب  :الجواب
رحم تو�ُ  ،قرأ في مساجد المسلمینومنذ تألیفه إلى یومنا هذا وهو �ُ  ،و�تب هللا له القبول ،-تعالى

وشرحوه  ،بل قرؤوه وأقرؤوه ،وأوصى �قراءته أهل العلم ،وقد نفع هللا �ه نفًعا عظیًما ،على مؤلفه
وأوصى �حفظه  ،لف علیه شروح للمتقدمین والمتأخر�نوأُ  ،وعلقوا علیه في الدروس وفي المؤلفات

 ،على وصیة الشیخ فیصل بن مبارك وفیها التنصیص على حفظه وقد وقفتُ  ،�عض العلماء
لم والمتعلم والعامي على العامنه �ستفید  ،فهو �تاب مبارك نافع ،و�ذلك سائر العلماء یوصون �ه

 ه فیه أّال وشرطُ  ،في أبوا�ه وتراجمه وانتقاء أحادیثه -تعالى رحمه هللا-وأجاد النووي حد سواء، 
ر من وال شك أنه �شتمل على شيء �سی ، من الصحیح والحسنمقبوًال  اذ�ر فیه إال حدیثً یَ 

تعالى ُأتي من تقلیده ألهل العلم في التصحیح  -رحمه هللا-والنووي  ،األحادیث الضعیفة
اعتمد تصحیح الترمذي وقد صحح  ،على الحدیث ، وفي اعتماد سكوت أبي داودوالتضعیف

�ما أنه �عتمد تحسین الترمذي وقد حسن �ثیًرا من األحادیث  ،�عض األحادیث الضعیفة
واإلمام أبو  ،وت اإلمام أبي داود في سننه على الحدیث ورآه تحسینًا للحدیثواعتمد سك ،الضعیفة

وما �ان فیه من وهن  :في وصف سننه قال )رسالته إلى أهل مكة(�قول في  -رحمه هللا-داود 
وما سكتُّ عنه  :وفي نسخة وقف علیها الحافظ ابن �ثیر .وما سكتُّ عنه فهو صالح ،هشدیٍد بینتُ 
من وهن فیه �ان وما  :و�ذا نظرنا في قوله ،)صالح(�لمة أكثر النسخ في ت الثابو  .فهو حسن

وأما ما �ان فیه من وهن  ،مقتضاه أن ما فیه ضعف ووهن غیر شدید أنه ال یبینه ،بینته شدید
ها شدید أحادیث ضعفُ  )السنن(مع أنه وجد في �تا�ه  ،هشدید وضعف شدید فإنه قد التزم بیانَ 

نه ال یبین مثل هذا إ :فمن أهل العلم من �قول ،-رحمه هللا-ولم �حصل منه البیان  ،وظاهر
وال  ،نه في موضع آخرنه بیّ إ :ومنهم من �قول ،فهو ال �حتاج إلى بیان ،لظهوره آلحاد المتعلمین

 ،ئل عنه من الرواة واألحادیثن في ما سُ نه بیّ إ :ومنهم من �قول ،یلزم البیان في �ل موضع
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أحادیث سكت عنها وهي  )سنن أبي داود(المقصود أن في  ،اآلجري ألبي داود وغیرها كأسئلة
إال أنه یرد علیها ما قلنا من أنه یلتزم البیان في الضعف الشدید دون ما  ،صالحة على �المه

أعم من أن تكون  ،ما سكت عنه فهو صالح :ثم إن الصالحیة في قوله ،دونه من ضعف
لالعتضاد والتقو�ة  و�نما تتناول الصالحیةَ  ،صحیًحا أو حسًنا فیكون الحدیث ،لالحتجاج

ما ضعفه غیر الصالحیة مناسبة لعدم البیان فی وحینئٍذ تكون  ،فتشمل الضعیف ،واالستشهاد
ألن من أهل العلم �النووي �عتمد على سكوت أبي داود و�رى أن ما  ؛و�نبغي أن یتنبه لهذا ،شدید

 )أبي داود(مع أن في  ،ًعا البن الصالح الذي قرر هذه المسألة�سكت عنه أبو داود فهو حسن تب
، و�المه واضح في رسالته ألهل مكة، ألن ضعفها لیس �شدید ؛أحادیث ضعیفة سكت عنها

وَدخل  ،-رحمه هللا-ومن هنا ُأتي النووي  ،مفهومه أن ما �ان ضعفه غیر شدید فإنه ال یبینهو 
َخل من هذا الباب واعتمد  ،اعتمد تصحیح الترمذي وهو متساهل في التصحیح والتحسین :علیه الدَّ

وال تعادل اثنین  ،وهي لیست �كثیرة ،سكوت أبي داود فُوجد في �تا�ه �عض األحادیث الضعیفة
 ،وهو �تاب مبارك�اب اآلداب، وال یزال الكتاب ال نظیر له في  ،ئة من أحادیثهاأو ثالثة �الم

ومع ذلك ال تجده بلفظه في  )مسلم(أو إلى  )البخاري (سبه إلى وأ�ًضا قد �خرج الحدیث و�ن
�ما أنه �عتمد على الوسائط �صنیع البیهقي  ،ألنه �عتمد على حفظه )؛مسلم( أو في )البخاري (

 ،والحمیدي الذین �خرجون األحادیث و�نسبونها إلى األصول من طر�ق الوسائط �المستخرجات
 ولذا �قول الحافظ العراقي: 

�عني البیهقي ومن عزا           واألصل
. 

ولیت إذ زاد الحمیدي میَّزا              
. 

 حیث إن من العلماءإذا تقرر هذا فوجود هذه األحادیث الیسیرة التي تختلف األنظار فیها 
و�بقى أحادیث �سیرة جًدا متفق  ،ومنهم من یرقیها �شواهدها وطرقها إلى حد الحسن ،من �ضعفها
مع أنهم  ا،و�بقى الضعیف ضعیفً  ،مثل هذا ال ینزِّل من قیمة الكتاب فوجود ،على ضعفها

 ،وهي جلها في الترغیب والفضائل ،اآلدابالذي هو یتساهلون في أحادیث هذا النوع من العلم 
على أن أحادیث الفضائل �قبل فیها  )مقدمة األر�عین(نقل اإلجماع في  -رحمه هللا-والنووي 
 وهي: المعروفة عند أهل العلمشروطه  وللقبول، اع منقوضمع أن اإلجم ،الضعیف

 الحدیث شدیًدا. ضعف �كون أّال  -

 وأن یندرج تحت أصل عام. -

 .و�نما �عتقد االحتیاط ،�عتقد عند العمل �ه ثبوته ُ وأّال  -

 .عمل �ه مطلًقاوالقول المرجح أن الضعیف ال �ُ 
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أم نأخذ بتحقیق  -رحمه هللا- فهل نأخذ بتصحیح اإلمام النووي ( وأما قول السائل:
 :ال شك أن الناظر في الكتاب ال �خلوف ،أو غیره من المحققین ؟)األرنؤوط

إما أن تكون لد�ه أهلیة النظر في األسانید والرجوع إلى المصادر والتصحیح  -
 .بل علیه أن �صل إلى النتائج بنفسه ،فمثل هذا ال �جوز أن �قلد غیره في هذا ،والتضعیف

 فعلیه أن �قلد األوثق واألعلم واألورع عنده:  ،لد�ه أهلیة النظرأّال تكون  �ماو  -

بع               تّ مُ  ولیس في فتواه ُمفتٍ 
. 

ما لم �ضف للعلم والدین الورع            
. 

 وشبه العامي. ،فإذا اجتمعت هذه األمور فإنه ُ�قلَّد من قبل العامي
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