
 مصطلح الحدیث
 العمل عند تعارض أحكام المتقدمین والمتأخر�ن على األحادیث

 
التضعیف واإلعالل فهل األخذ �كالم األقدم التصحیح و إذا تعارضت أقوال األئمة في  :السؤال

 ور�ما عاصر �عض رجال األسانید؟  ،لكونه أقرب إلى عصر النبوة ؛منهم هو األسلم

هؤالء األئمة الذین تعارضت أقوالهم فإذا تعارضت أقوال األئمة في التضعیف والتصحیح  :الجواب
أو �كون �عضهم من المتقدمین و�عارضه  ،إما أن �كونوا من المتقدمین أو �كونوا من المتأخر�ن

نه إذا �ان المختلفون �لهم من أل ؛و�أن السؤال ینطبق على الصورة األخیرة ،�عض المتأخر�ن
ق على بوال ینط ،�لهم متقدمون  همألن )؛األخذ �كالم األقدم( :مین ما �أتي مثل هذا الكالممتقدال

، ینطبق السؤال على ما إذا خالف المتأخُر المتقدمَ ف ،إذا �انوا �لهم من المتأخر�ن :الصورة الثانیة
أو  ،-مثًال –خالفه حكم الترمذي وجدنا أنه قد في حكٍم البن حجر على حدیث و  ظرنن مثل: أن

ال شك أن األصل في  ،أو غیرهم من األئمة المتقدمین ،أو حكم علي بن المدیني ،حكم البخاري 
وال بد من النظر في أقوال المتقدمین وأقوال  .ل علیهموالمعوَّ  ،هذه المسألة هم المتقدمون 

 ،بل ُ�كتفى �الحكم ،علة التصحیح والتضعیف �المهم فالمتقدمون قد ال یتبین في ،المتأخر�ن
قد �كون عند و  ،الترجیح عندهم على هذا األساسو  ،وأحكامهم مبنیة في الغالب على القرائن

مع أن المتقدمین هم أولوا الحفظ والضبط واإلتقان وحفظ  ،المتأخر شيء خفي على هذا المتقدم
لع على طر�ق لم  ،األلوف المؤلفة من األحادیث ر قد �طَّ ین علیه �عض المتقدم طَّلع�لكن المتأخِّ

هم على تصحیح حدیث فإن تضعیف لُّ لكن إذا اجتمع المتقدمون أو جُ  ،ممن حكم على الحدیث
نظر في المواِفق یُ فواحد وخالفه آخرون  الحدیث صحح أما إذا ،نظر فیهالمتأخر ال بد أن یُ 

والمتأخرون عالة  ،هم األصل في البابفو�بقى أن األصل أهل العلم المتقدمون،  ،والمخالف
 ،مع النظر في مواقع االستعمال ،وقواعدهم مستنبطة مما �تبه المتقدمون من أحكام ،علیهم

في قواعد الحدیث فیما  تنظر مثًال ف ،بل المتأخر�ن وهناك مواقع استعمال منهمهناك قواعد من قِ ف
تجد في مواقع استعمالهم إما  لكنكتبه ابن الصالح أو العراقي أو النووي أو ابن حجر أو غیرهم 

وقد تجد في أحكامهم على األحادیث ما  ،في توثیق الرواة أو تضعیفهم ما �ختلف مع هذه القواعد
فینبغي النظر والجمع بین القواعد النظر�ة مع التطبیق  ،�ختلف شیًئا ما مع ما قرروه من قواعد

وهناك أشیاء تخفى على �ثیر من  ،وعلیه أن یتر�َّث ،وال یتعجل طالب العلم �الحكم ،العملي
فهم �عرفونهم معرفة دقیقة ، سیما مع قر�هم من الرواة  ال ،المتأخر�ن وهي حاضرة عند المتقدمین

وأما المتأخرون مع ُ�ْعد العهد قد �خفى علیهم  ،من خالل المعاَصرة أو من خالل النقل من ُقْرب
 ما ال �خفى على المتقدمین، �هللا أعلم.
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