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 مصطلح الحدیث
 لما صححه الحاكم )التلخیص(موافقة الذهبي في 

 
هي �النص على ذلك  موافقة الذهبي في التلخیص لما صححه الحاكم في مستدر�ه هل :السؤال

 ر أن سكوته �مثا�ة الموافقة؟كَ وهل ذَ  ؟أم �مجرد سكوته على الحدیث

ألبي عبد هللا الحاكم النیسابوري من الكتب الحدیثیة  )المستدرك على الصحیحین( :الجواب
فیصفو منه قدر  ،الموسعة المشتملة على قدر �بیر من األحادیث الصحیحة خارج الصحیحین

وهو واسع الخطو في  ،ا ضعیفة تساهل فیها الحاكموفیه أحادیث �ثیرة جد�  ،كبیر صحیح
بل فیه �عض  ،ه على هذا األساسوأهل العلم یتعاملون مع ،التصحیح وفي توثیق الرواة 

صحح فالحاكم في (المستدرك)  ،عمله نقیض عمل ابن الجوزي في موضوعاته، و الموضوعات
 :ف أحادیث �ثیرة وهي مقبولةضعَّ  )الموضوعات(وابن الجوزي في  ،أحادیث �ثیرة وهي ضعیفة

على روا�ة  )صحیح البخاري (وفي  )صحیح مسلم(ا في ف حدیثً بل ضعَّ  ،حسنة أو صحیحة
 .ف أحادیث من قبیل الحسن وهي �ثیرةوضعَّ  ،اد بن شاكرحمَّ 

نظیر الضرر الحاصل  )مستدرك الحاكم(ن الضرر الحاصل �سبب إ :و�قول أهل العلم
وابن  ،فالحاكم �جعل المسلم �عمل �حدیث غیر صحیح ،�سبب تشدد ابن الجوزي في موضوعاته

و�الهما  ،-علیه الصالة والسالم-بت عن النبي الجوزي �جعل المسلم یترك العمل �حدیث ثا
 .ضرر

صحیح ( :وأحیاًنا �قول )،صحیح على شرط الشیخین( :إذا عرفنا هذا فالحاكم أحیاًنا �قول
 ،فحسب )صحیح( :وأحیاًنا �قول )،صحیح على شرط مسلم( :وأحیاًنا �قول )،على شرط البخاري 

 :�قول )صحیح البخاري (لهم في  اجً للحدیث مخرَّ فحینما �كون الرواة  .منهما ط واحدٍ ال على شرْ 
صحیح ( :ًجا لهم في الصحیحین قالو�ذا �ان الرواة للحدیث مخرَّ ، (صحیح على شرط البخاري)

أو لبعضهم ولیس �عضهم في  )مسلم(صحیح لهم في  ًجامخرَّ و�ن �ان الرواة )، على شرطهما
ان صحیًحا من وجهة نظره برواة لم و�ذا �، وهكذا (صحیح على شرط مسلم)، :قال )البخاري (

 .فحسب )صحیح( :�خرج لهم الشیخان قال

: رواتهما، �ما قرر ذلك أهل العلم، ، شرُطهما)على شرِطهماوعلى هذا فقول الحاكم: (
وأبو عثمان هذا  -فحسب– اإلسناد صحیح( :ولذلك لما روى حدیًثا من طر�ق أبي عثمان قال

ه ولیتَ )، ولو �ان النهدي لحكمت �صحته على شرط الشیخین ،هو مولى المغیرة ولیس �النهدي
جرى على  ،بل صحح أحادیث موضوعة ،فها ظاهرصحح أحادیث ضعْ  حیث ،ى �ما التزم �هوفَّ 

ألنه  ؛نظافة األسانید واألحادیث في الر�ع األول أفضل �كثیر من آخره تو�ن �ان ،هذا في �تا�ه



٢ 
 

ا الضعیف؛ ر فیهكثُ ا فله مراجعته فإنه لم یتسنَّ  األخیرة ى له مراجعته �خالف ثالثة األر�اعتسنَّ 
 .في التصحیح ووهو واسع الخط

 ؤخذ منه األحادیث الصحیحة الزائدة على الصحیحین قال:كر ما یُ والحافظ العراقي لما ذَ 

ِحْیِح إْذ ُتَنصُّ   َوُخْذ ِزَ�اَدَة الصَّ
 

تُُه أْو ِمْن ُمَصنٍِّف ُ�َخصُّ    ِصحَّ
ِكيْ ِ�َجْمِعِه    َنحَو اْبِن ِحبَّاَن الزَّ

 
 َوابِن ُخَزْ�َمَة َوَ�الُمْسَتْدَركِ  

 َوَقاَل: َما اْنَفَردْ  ،َعلى َتَساُهلٍ  
 

 ِ�ِه َفَذاَك َحَسٌن َما َلْم ُیَردّْ  
ده من انقطاع التصحیح والتضعیف في العصور المتأخرة على ما قعَّ  صالح بناءً لابن ا 

حكم علیه في غیر حاكم وعند غیره من األئمة مما لم �ُ جعل مثل هذه األحادیث عند ال
ألن التصحیح والتضعیف  ؛مجزوم �هو حكم مقطوع �ه  فهو ،قبیل الحسن جعلها منالصحیحین 

 .انقطع في العصور المتأخرة

 قال الحافظ العراقي:

 َوَقاَل: َما اْنَفَردْ  ،َعلى َتَساُهلٍ 
 

 ِ�ِه َفَذاَك َحَسٌن َما َلْم ُیَردّْ  
 

 ِ�ِعلٍَّة، َوالحقُّ أْن ُ�ْحَكْم ِ�َما
 

 .........................َیلْیُق، 
 
، حدیث حسن :یقالفرد حكم مطَّ � حكم�ُ  وال ،الحق أن �حكم على �ل حدیث �ما یلیق �ه

 متساهلون. ءالؤ ه !مجرد أن الحاكم رواه في مستدر�ه أو ابن حبان أو ما أشبه ذلكل

 ُ�ْحَكْم ِ�َماَوالحقُّ أْن ..... 
 

 َیلْیُق، والُبْسِتْي ُیَداِني الَحاِكما 
 

وأفضل  ،لكنه على �ل حال أجود منه وأنظف ،ابن حبان في التساهل قر�ب من الحاكم
 ابن خز�مة. :الثالثة

من التساهل وعدم  )مستدرك الحاكم(هذا في  -ومنهم الحافظ الذهبي-حظ أهل العلم لما لَ 
وصحح لمن ال �جوز التصحیح له ممن لم  ،االنضباط على القواعد المعروفة عند أهل العلم

إذا ف ،واستدرك علیه ،ه لما صححهموافقتَ  رَ كَ انبرى لهذا الكتاب وذَ  ،�صل إلى حد من �قبل حدیثه
ج له خرِّ لم �ُ  افإن فالنً  ،لیس �صحیح ،ال الذهبي: قال )صحیح على شرطهما( :قالو صحح 
هذا �ثیر في أحكام الحافظ الذهبي على  ،بل فالن شدید الضعف .وفالن ضعیف. البخاري 

من  ، من العلماءوفي �ثیر من األحیان أ�ًضا �سكت وال �ستدرك على الحاكم )،مستدرك الحاكم(



٣ 
 

 ؛�شهد بذلكوالواقع  ،ال تؤخذ الموافقة حتى یتكلم :ومنهم من �قول ،إن هذا السكوت موافقة :�قول
فلعله سكت لینظر في  ،وال ُینسب لساكٍت قول ،ألنه سكت عن أحادیث �ثیرة فیها ضعف

المقصود  .لیصل إلى ما یوافق ما حكم �ه الحاكم ؛أخرى  اأو طر�قً  االحدیث أو لعله �جد له شاهدً 
 ،فال �كفي سكوته حتى �صرِّح ،أن الحافظ الذهبي سكت عن أحادیث ضعیفة ولیست �القلیلة

 ونعود إلى القاعدة التي ذ�رها الحافظ العراقي في ألفیته من قوله:

 َوالحقُّ أْن ُ�ْحَكْم ِ�َما..... 
 

 َیلْیُق، والُبْسِتْي ُیَداِني الَحاِكما 
 

 ا لیسافهم ،ولو صححها الحاكم ولو وافقه الذهبي ،نحكم على األحادیث �ما یلیق بهاف
ومع ذلكم النسخة الموجودة المتداولة من  ،أهل الحدیثا من أهل العلم ومن و�ن �ان ن�معصومیْ 

ومع األسف أنه إلى اآلن  ،المطبوعة �الهند �ثیرة الخطأ والتصحیف والتحر�ف )مستدرك الحاكم(
و�ن �انت الجهود مبذولة لتحقیقه من أكثر من جهة  ،إلى النور نسخة صحیحة موثقة لم �خرج

 .-�هللا أعلم-لكن إلى اآلن ما خرج شيء 
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