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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 -إن شاء هللا تعالى-وعد الحق ويلح في ذلك، والشيخ ناصر بيرتب م ،شرح الكتاب ،هذا يطلب إتمام الشرح

 ل الشرح.يكملت
 بسم هللا الرحمن الرحيم

مام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا 
 ، أما بعد:أفضل الصلوات وأتم التسليم

ياه والمسلمين أجمعين:  فيقول المؤلف رحمنا هللا وا 
 وع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث:شرح: الن

خفي على كثير من علماء الحديث, حتى قال بعض  وهو فن  النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث، 
نما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم, يميزون  ،هلمعرفتنا بهذا كهانة عند الجا :حفاظهم وا 

عوجه ومستقيمه, كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف, بين صحيح الحديث وسقيمه, وم
بحسب  ،ومنهم من يقف ،ومنهم من يظن ،فكما ال يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ،والدنانير والفلوس

 -صلى هللا عليه وسلم-مراتب علومهم وحذقهم واطالعهم على طرق الحديث, وذوقهم حالوة عبارة الرسول 
 التي ال يشبهها غيرها من ألفاظ الناس.

فمن األحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة, ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو 
من اإلسناد, وبسط أمثلة ذلك يطول  وقد يكون التعليل مستفادا   ،ذلك, يدركها البصير من أهل هذه الصناعة

نما يظهر بال ،جدا   لعلي بن المديني شيخ  "كتاب العلل"ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله  ،عملوا 
على الخصوص، وكذلك كتاب "العلل" لعبد الرحمن بن أبي  وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن ،البخاري 

ر من التعاليل أبي بكر البزا " للخالل، ويقع في مسند الحافظوهو مرتب  على أبواب الفقه، وكتاب "العلل ،حاتم
 ما ال يوجد في غيره من المسانيد.

بل  ،قطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب  أبو الحسن الدار وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير 
وأكرم  رحمه هللاأجلُّ ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، ف

يعوزه شيء  ال بد منه وهو أن يرتب على األبواب ليقرب تناوله للطالب، أو أن تكون أسماء  ولكن ،مثواه
ال يكاد يهتدي  ،الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل األخذ منه، فإنه مبدد جدا  

 اإلنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، وهللا الموفق.
لمعنى الذي يريده والمعلل ال يوجد في كتب اللغة با "المعلل من الحديث": -تعالى رحمه هللا-يقول الحافظ 

ن كان أهل الحديث يطلقون المعلل والمعلول، وكذلك األصوليون يطلقون أيضًا العلة  المؤلف ومن قبله، وا 



الصبي  من تعليل ،وأيضًا المتكلمون، لكن ال يوجد معلل وعلله إال بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به ،والمعلول
بالطعام، واألولى أن يقال: معل، عله فهو معل، وأما معلول فهو موجود في كالم كثيٍر من المحدثين 

 واألصوليين والمتكلمين أيضًا.
وقال النووي: لحن، وقال الحريري: ال وجه لهذا الكالم البتة، ، قال ابن الصالح عن ذلك: إنه مرذول، مرذول

معل، يرى  :يعني ليس مرتاحًا منها، فاألولى أن يقال في ذلك "قٍة وال ثلجلست منها على ث"وقال ابن سيده: 
معناه واضح  ،بعضهم أن استعمال معلول ال بأس به؛ ألنه وجد في عبارات أهل الفن، وال يلتبس بغيره

فال مانع من استعماله، لكن المرجع في ذلك اللغة، الشيء الذي ال يوجد له أصل في لغة العرب  ،ومعروف
 بغي أن ال يطرق.ين

نعم، إن أمكن توجيه كالم أهل العلم على وجٍه يصح لغًة فال بأس، على كل حال الحديث المعل هو الحديث 
الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السالمة منها، فالعلة سبٌب خفي يقدح في صحة الخبر 

بادئ األمر يرى أن الحديث ال إشكال فيه، لكن النقاد مع أن ظاهر الخبر السالمة من هذه العلة، فالناظر في 
 الخبير الجهبذ يقف على العلة التي ال يقف عليها غيره.

لهذا  ىنعم، لم يتصد "الحديث."وهو فن  خفي على كثير  من علماء : -رحمه هللا-ولذا يقول الحافظ ابن كثير 
معرفتنا "ر، حتى قال بعض حفاظهم: اجهابذة الحفاظ الكبالفن أو لهذا النوع من هذا العلم إال القليل النادر من ال

بشيء اطلع على أسراره وخفاياه، بحيث لو تكلم به  عتنى، وهذا شيٌء مشاهد، أن من ا "بهذا كهانة عند الجاهل
 عند من يجهل ولم تكن له مثل هذه المعرفة ترى ما هو بالسفه طالبه بالدليل ولم يجد.

يش السبب؟ طيب و بير بالسيارات مجرد ما يشوف السيارة يقول: هذه ما تصلح، الخمثاًل يعني أهل السيارات 
أبدًا ما تصلح، الصيرفي صاحب الذهب والفضة إذا أتي له بقطعة إما ال  ة، يقول:ومحركاتها طيب ،شكلها طيب

هذه مغشوشة، كيف؟ ما يقدر يشرح لك، وهكذا في سائر المهن  ،من الذهب أو من الفضة قال: هذه زيف
والحرف والصناعات يطلع بعض الناس على ما ال يطلع غيره، الذي زاول مهنة العمار َعَمر مرارًا خالف الذي 

عنده هو هذا ما هو بعمل طيب، وصاحبه  مر مرارًا يقول: شوف هذا وهذا..،َعَمر مرة واحدة، يأتي هذا الذي عَ 
"، معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل"ذا يقولون: أنه من أحسن األشياء، فالمسألة مسألة اهتمام ومسألة خبرة، ول

: ه بالعجز، يقول؟ ما يستطيع التعبير عنها، فيرمييش هذه العلة: ال يصح، فيه علة، إالحديث يقول :تقول له
ما يدري، وهكذا  ؟يذهب إلى فالن من النقاد ويقول له نفس الكالم، السبب ؟يش يقول لكاذهب إلى فالن شوف إ

أنه أول ما يسمع الخبر يتوقف فيه، وهم  ، والدربة على أسانيدها تجدهفي حفظ متونها ،نةمن تعامل مع الس
ومنهم من يقف، بحسب  ،ومنهم من يظن ،: منهم من يقطع-رحمه هللا-يتفاوتون كما قال الحافظ ابن كثير 

لفن الجهابذة مراتب علومهم وحذقهم واطالعهم على طرق الحديث، وال شك أن الذي يهتدي إلى تحقيق هذا ا
قطني، من يبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدار والبخاري، ويعقوب بن ش ،وأحمد بن حنبل ،النقاد كعلي بن المديني

 وأمثال هؤالء. ،ابن رجب ،ابن القيم وابن كثير :المتأخرين
بين "فهؤالء يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، معوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي البصير بصناعته 

يعني لو جيء لواحٍد منكم بثالث  والدنانير والفلوس، فكما ال يتمارى هذا" -الرديئة المغشوشة- الجياد والزيوف



 ،وكلها لماع ،، كلها أبيضون ، عادي الناس قد ال يميز مثالً  قطع ذهب أبيض وفضة وما يسمونه باإلكسسوار
 لكن أهل الخبرة والصناعة يعرفون ويميزون. ؟وما يدريه

درجة القطع فيغلب قل درجته عن يعني ت-  "فكما ال يتمارى هذا يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظنل: يقو 
بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطالعهم على طرق الحديث،  ،ومنهم من يقف -علةفيه هذا  على ظنه أن

 .اظ الناس"التي ال يشبهها غيرها من ألف -صلى هللا عليه وسلم-وذوقهم حالوة عبارة الرسول 
"فمن األحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة يقول: 

والمقصود بذلك الزيادات الخفية، واأللفاظ التي تشبه كالم  أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة"
نبوة؛ ألنها يدركها كل الناس، لكن الكالم الذي يشبه كالم النبوة، كالم النبوة، وليست األلفاظ التي ال تشبه كالم ال

فيظنها مرفوعة؛ ألن  ،تلتبس على كثيٍر من طلبة العلم ، في كثيٍر من الجمل صدرت منهالحسن البصري مثالً 
 في كالمه شبهًا بكالم النبوة.

نما يظهر بالعمل""وقد يكون التعليل مستفادا  من اإلسناد، وبسط أمثلة ذلك يطيقول:  العلة قد تكون  ول جدا ، وا 
ن كان ثقتين فهي علإبدال راٍو بر بفي اإلسناد  ن كانت غير قادحة إال أنها علة عند أهل العلم، اٍو مثاًل، وا  ة، وا 

نما يظهر بالعمل" هناك العلة التي تكون في المتن، يأتي السند مثل الشمس  "وبسط أمثلة ذلك يطول جدا ، وا 
 :-تعالى رحمه هللا-فيه علة، مثلوا لعلة المتن بحديث البسملة، كما قال الحافظ العراقي لكن المتن 

 وعلةةةةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةةةةتن كنفةةةةةةةةةةةةةةي البسةةةةةةةةةةةةةةملة
 

 إذ ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن راٍو نفيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا فنقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 ج

وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد  -عليه الصالة والسالم-كان  -في الصحيحين-في صحيح مسلم حديث 
أنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم، ما دام يفتتحون بالحمد هلل رب العالمين فهم  هلل رب العالمين، الراوي ظن

نهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم في أول ، فصرح بذلك، وقال: إأنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم
للناس، وال شك أن هذا من بعد لكن الراوي ظن هذا الظن فنقله، نقل فهمه  ،القراءة وال في آخرها، السند صحيح

الصحابة، هذا من بعد عصر الصحابة، وهي علٌة خفية إذا نظرنا إلى إسنادها السند مقبول، لكن هذا الراوي 
أنهم يفتتحون القراءة بالحمد هلل رب  ،ظن فهم من قول الصحابي أنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم

فنقل فهمه هذا وأخطأ في ذلك، إذ  هذا المفهوم، هذا المفهوم ،لرحمن الرحيمالعالمين، قال: ال يذكرون بسم هللا ا
للكالم أكثر من مفهوم، نعم يفهم منهم أنهم ال يذكرون بسم هللا، ويفهم منه أيضًا أنهم ال يجهرون ببسم هللا 

ن رأى الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية ، "رحمن الرحيم جهراً أنهم ال يذكرون بسم هللا ال" :الرحمن الرحيم، وا 
وأمكن توجيهه فإنه هو المتعين؛ لئال يتطاول  ،فتلتئم مع الروايات األخرى، والحديث إذا كان في الصحيحين
ال بد  ،لكن ما ال يمكن توجيهه بوجٍه من الوجوه، الناس على الصحيحين، لئال يتطاول الناس على الصحيحين

تقانه أنه ال بد أن يخطئ، والعصمة ليست متصورة في أحٍد من اإلقرار بأن الراوي مهما كان عدالته وضب طه وا 
، لكن هذا الخطأ ال يقر، بل ال بد أن يوجد -رضوان هللا عليهم-من الرواة، بل وقع الوهم والخطأ من الصحابة 

الصواب عند غيره، وقد استدركت عائشة على بعض الصحابة، واستدرك بعضهم على بعض كما هو معروف 
 نة.في كتب الس



تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إنما تبين العلة لم فالباب إذا ، تعرف العلل بجمع الطرق، تعرف العلل بجمع الطرق 
ال بد أن يجمع الطرق، أما األئمة الحفاظ  ،بجمع الطرق، فوظيفة طالب العلم الذي يريد أن يقف على العلل

مجتمعة عندهم، ال يحتاجون إلى أن يجمعوا أكثر الطرق  ،المتقدمون الذين يحفظون مئات األلوف من األحاديث
عليه -ولذا أناجيلهم في صدورهم، علمهم في صدورهم، مجرد ما يسمع الكالم الذي ال يليق به  ،مما جمعوا

أنها ليست من رواية فالن؛ بأو حتى الكالم عن بعض الرواة التي ال تشبه مروياتهم يحكمون  ،-الصالة والسالم
 ا وأتقنوا وحفظوا.ألنهم ضبطوا وحررو 

وسائر  ،"ومن أحسن كتاب  وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب "العلل" لعلي بن المديني شيخ البخاري يقول: 
 علي بن المديني من أئمة هذا الشأن، وله مؤلفات في الحديث وعلومه وعلله، لكن مما يؤسف المحدثين بعده"

لم يبَق منها إال هذه القطعة التي طبعت في جزٍء صغير، نعم  ،أن أكثرها ضاع، ولم ينقل عنه إال هذه القطعةله 
كذلك كتاب العلل و ثوثة في كتب أهل العلم، لكن يبقى أن علمه كان أكثر من ذلك، بأقواله محفوظة ومنقولة وم

 البن أبي حاتم، وهو كتاٌب مطبوع في مجلدين، وحقق أيضًا في رسائل علمية، وهو مرتٌب على أبواب الفقه.
يقع التعليل في كثيٍر من كتب  ،وهو كتاٌب جيد في بابه ،"العلل" للخالل، وله مختصر للموفق ابن قدامة كتابو 

شارات أبي عبد الرحمن في  ،ويقع كثيرًا في سنن النسائي، تراجم النسائي علل ،السنة، يقع في جامع الترمذي وا 
الناس عن شرحه، ولذا هو أفقر الكتب في آخر األبواب علل، وكتابه من أنفس الكتب إال أنه لصعوبته أحجم 

ن كان أكثره نقول ،الشروح، وقد تصدى لشرحه شخٌص من المعاصرين بشرح جيد مطول  ،وجيد في الجملة، وا 
يقع أيضًا  نه لم يتعرض لهذه العلل لصعوبتها،ال سيما متون الكتاب، إال أ ،يخدم الكتاب ،لكنه في الجملة جيد

التعليل أيضًا يقع من الهيثمي في زوائده، مجمع الزوائد وغيرها، يشير إشارات طفيفة التعليل في مسند البزار، و 
 إلى هذه العلل.

قطني، لل الدار ع "وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك"ثم قال: 
لكن قد يسمع الطالب المبتدئ الثناء على  "وهو من أجل الكتب وأنفسها، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن"

هذه مرحلة ثانية  ،المهم المهم ابدأبهذا ال ينبغي، و مثل هذا الكتاب فيبادر باقتنائه وقراءته قبل الصحيحين 
 سمع الثناء على كتب العقل والنقل.مرحلة الحقة، كشخٍص  ،التعليم

 ثةةةةةةةاني مةةةةةةةا فةةةةةةةي الوجةةةةةةةود لةةةةةةةه نظيةةةةةةةرٌ   ج  واقةةةةةةةةرأ كتةةةةةةةةاب العقةةةةةةةةل والنقةةةةةةةةل الةةةةةةةةذي
 

قول ابن القيم، فبادر باقتنائه وهو في المرحلة المتوسطة، العلماء الكبار المتمكنين من قراءة كتب شيخ اإلسالم 
، فال بد من التدرج في هشيخ اإلسالم يطوون الصفحات الكثيرة من هذا الكتاب ما يفهمونجميع كتب الذين قرؤوا 

 ،تعلمًا وتعليمًا، ولذا جاء في الرباني ،بد أن نبدأ بصغار العلم قبل كبارهالتعلم، ال بد أن نبدأ بالسلم من أوله، وال 
كما قال ابن عباس في الصحيح: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يأتيك طالب في المتوسط أو في 

ما يصح، عليك أن  ، الائِت بالكتاب الفالني :حتى في الجامعة أنت محتاج لكتاب أيها المعلم فتقولأو الثانوي 
وتنصح له، يأتي بكتاٍب يستفيد منه ويناسبه، ليس الملحوظ بالدرجة األولى في التعليم  ،تنصح هذا الطالب

ن كان هو المستفيد، المعلم هو المستفيد قبل الطالب، المؤلف مستفيد قبل القارئ، لكن ليس  ،مصلحة الشيخ وا 
يه أن ينصح من استنصحه، ولو قدر أنه طلب منه قراءة في جلوسه للتعليم من أجل أن ينفع نفسه فقط، بل عل



طلب من الشيخ أن ُيقرأ عليه من كتاب لحاجة الطالب إليه، ويرى أن غيره من أهل العلم يحسن توضيح  ،كتاب
هذه رفعة له في الدنيا واآلخرة، إيش وشرح هذا الكتاب فالنصيحة تقتضي أن يدل على من هو أولى منه، و 

ن كان يعني ما يصعب علينا  ما عاملناه وال زاولناه، ءنا شخص يريد أن يقرأ في كتاب يعنيإذا جاالمانع  وا 
وينفع الطالب أكثر من غيره، فهذا الذي يسمع مثل هذا الكالم من  ،لكن أن ننصح بمن عانى هذا الكتاب ،فهمه

طني في كتابه في ذلك، وهو من قه الحافظ الكبير أبو الحسن الدار "وقد جمع أزمَة ما ذكرناالحافظ ابن كثير: 
لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده،  ،بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن ،أجل كتاب  

 .فرحمه هللا وأكرم مثواه"
أو وهو أن يرتب على األبواب ليقرب تناوله للطالب،  ،"ولكن يعوزه شيء ال بد منهيقول الحافظ ابن كثير: 

أو على مسانيد  ،إما على األبواب ،كما اقترح الحافظ ابن كثير ،ال بد أن يرتب "لصحابةتكون أسماء ا
 ،وفهارس على ألفاظ المتون  ،الصحابة، واآلن الفهارس المتنوعة تخدم الكتاب، هناك فهارس على المسانيد

 وكلها تخدم الكتاب، فهذا األعواز أمره سهل تؤديه هذه الفهارس. ،وفهارس على األبواب
وقد يكون من مقاصد اإلمام توعير  "ال يكاد يهتدي اإلنسان إلى مطلوبه منه بسهولة ،"فإنه مبدد جدا  يقول: 

ال والتقاسيم من أجل أ الحصول على الفائدة من كتابه، كما فعل ابن حبان، يذكر عنه أنه رتب كتابه على األنواع
اد الحديث يقرأ الكتاب كامل، كم من فائدة تمر يحصل الطالب ويقف على الحديث بسرعة فيترك الكتاب، إذا أر 

وال بد من حواسب بضغطة زر تحصل على  ،ال، ال بد من فهارس :ونحن نقول ؟عليه في قراءة الكتاب كامل
ولذا رتب عليه هذا  ،فيما يتعلق بالحديث وبرواته، لكن ماذا ندرك؟ العلم صعب يحتاج إلى معاناة ،كل ما تريد

 ة الذكر في الدنيا واآلخرة.األجر العظيم، ونباه
 :المضطرب :النوع التاسع عشرشرح: 

وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه, أو من وجوه أخر متعادلة ال ، المضطرب :النوع التاسع عشر
يطول ذكرها  ،وله أمثلة كثيرة ،وقد يكون تارة في اإلسناد, وقد يكون في المتن ،يترجح بعضها على بعض

 .وهللا أعلم
وفساد نظامه، وأما تعريفه في االصطالح: فهو  ،وهو اختالل األمر ،فاعل من االضطراباسم  :المضطرب

لكنه يروى على أكثر من وجه، وأن تكون هذه  ،حديث واحد ،الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية
بعض الوجوه على بعض؛ ألنه إذا وأن يكون هذا االختالف بالتساوي، فال يمكن ترجيح  ،األوجه مختلفة ال متفقة

 وانتفى االضطراب. ،أمكن ترجيح بعض األوجه على بعض انتفى االضطراب، عمل بالراجح وترك المرجوح
ال يترجح  ،"وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ  بعينه أو من وجوه أخر متعادلة: -رحمه هللا-يقول الحافظ 

مثلوا  ))شيبتني هود وأخواتها((حديث:  وتارة يكون في المتن" ،بعضها على بعض، وقد يكون تارة في اإلسناد
المقصود أنه روي على  ،وروي من مسند عائشة ،به للمضطرب، روي من أوجه كثيرة، فروي من مسند أبي بكر

ن كان الحافظ ابن  أوجه أكثر من عشرة، وهذه العشرة مختلفة، مع أنه ال يمكن الترجيح بينها عند من مثل به، وا 
 ،له طرق ف ))شيبتني هود وأخواتها((فانتفى االضطراب،  ،تمكن من ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض حجر



ومنهم  ،ومنهم من يجعله من مسند أبي بكر، ومنهم من يجعله من مسند سعد ،منهم من يجعله من مسند عائشة
 .. إلى آخره.هممنو 

والقرآن كله كما قال شيخ  ،وقرأ القرآن كما أمر ،بروقرأ بتد ،وعلى كل حال السورة مظنة لذلك، لمن ألقى السمع
من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من اإليمان والعلم ما ال يدركه من لم يفعل مثل فعله،  -رحمه هللا-اإلسالم 

 ؟رأما يمكن أن يدرك العلم إال بهذه الطريقة، ونحن مع األسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجٍه ال يدري كيف ق
كثيٌر منهم  القرآن وهذا الواقع، نعم أثر عن السلف أنهم يقرؤون  ؟بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري أين وقف

قرأ القرآن في يوم لكن مع حضور القلب وبعضهم في ثالث، ووجد من يقرأ القرآن في يوم، لكن قد يُ  ،في سبع
فهذا في عموم الناس  أ القرآن في أقل من ثالث(())لن يفقه من قر درك ذلك، أما حديث: والتدبر، ومع المران يُ 
وجلس ليقرأ القرآن الوقت  ،وتشغلهم عن قراءة القرآن، لكن من جلس واعتنى بالقرآن ،الذين تلهيهم األعمال

فالمسألة وقت، إذا افترضنا أن الشخص يقرأ القرآن في سبع وخصص كل يوم  ،الطويل كل وقته في قراءة القرآن
بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم يخصص سبع ساعات؟ ما في فرق، صح عن عثمان أنه ساعة، ما الفرق 

يقرأ القرآن في ليلة، صح عن الشافعي كذلك وأبو حنيفة، وال ينكر ذلك إال من لم يدرك حقيقة هذا األمر بالفعل، 
تاج إلى مجاوزة امتحان، وال شك أن القرآن في بداية األمر يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى شيء من التعب، يح

فجلس يوم وليلة ما استطاع أن يقرأ إال عشرين، ثم اعتكف بعد  ف شخص اعتكف ليقرأ القرآن في يوموأعر 
 .سنوات فقرأه في يوم وهو مرتاح، واآلن يقرأ القرآن في يوم بدون اعتكاف

-أن الترتيل أفضل، والشافعي والخالف بين أهل العلم معروف في المفاضلة بين الهذ والترتيل، فالجمهور على 
هذا ال ال يرى أن كثرة الحروف مع الهذ أفضل، وليست المسألة مفترضة فيمن يقرأ جزء ترتيل أو هذ  -رحمه هللا

هذا محل الخالف، وفي ترجمة  ؟يختلف فيه أحد، لكن المسألة مفترضة فيمن يجلس ساعة يقرأ جزئين أو أربعة
، -رحمه هللا-ختمة تدبر مكث فيها عشرين سنة  ولهن في ثالث الدهر كله، واحد من أهل العلم كان يقرأ القرآ

 :-رحمه هللا-يقول ابن القيم 
 فتةةةةةةةةةةةدبر القةةةةةةةةةةةرآن إن رمةةةةةةةةةةةَت الهةةةةةةةةةةةدى

 

 فةةةةةةةةةةةةةةةةالعلم تحةةةةةةةةةةةةةةةةت تةةةةةةةةةةةةةةةةدبر القةةةةةةةةةةةةةةةةرآنِ  
 

، القرآن إال في رمضان ون كثيٌر من طلبة العلم ال يعرف ،لكن من يعتني بالقرآن ولألسف ،القرآن فيه العجائب
ال إذا سلم خرج، ال ،أو عشر دقائق فتح القرآن ،ر له يحضر قبل الصالة خمس دقائقن تيسيعني إ ليست  ،وا 

 .فضله على سائر الكالم كفضل هللا ،هذه حالة من يريد الدار اآلخرة، القرآن كالم هللا
 هةةةةةةةو الكتةةةةةةةاب الةةةةةةةذي مةةةةةةةن قةةةةةةةام يقةةةةةةةرأه

 

 كأنمةةةةةةةةةةةةا خاطةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةرحمن بةةةةةةةةةةةةالكلمِ  
 

 ،بدون مكبرات ،هود لهم وضٌع آخر، المساجد تمتلئ وهم ال يسمعون الصوت عهدنا شيوخنا وهم يقرؤون سورة
 لكن يسمعون البكاء والتأثر، وهللا المستعان.
إضافة إلى  ،وأن نقرأه للتعلم والتدبر ،فعلينا أن نعتني بكتاب هللا ،على كل حال الحديث في هذا الباب يطول

، الحرف -سبحانه وتعالى-بد بتالوته فقط غير كالم هللا كسب األجر العظيم، فال يوجد في الوجود كالم متع
يعني ، هذا األقل عشر حسنات، يعني الختمة الواحدة ثالثة ماليين حسنة، ثالثة ماليين حسنة ،عشر حسنات

حتى تطلع الشمس،  ،الذي يقرأ القرآن في سبع ما يكلفه شيء، يجلس بعد صالة الصبح ساعة وينتهي اإلشكال



غيرها، لكن الحرمان ما له نهاية، الحرمان ال نهاية له، إذا جاء الئحة أو نظام من أنظمة البشر وال يحتاج إلى 
، تجد مدير الدائرة والوكالء ورؤساء األقسام وغيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرؤوا هذه الالئحة بفهم وتدبر

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن }يقول:  -حانه وتعالىسب-ما هم بصابرين، وهللا  ،إلى أن تأتي اللوائح التفسيرية ؟يش تحتملو 
 وهللا المستعان. [( سورة محمد42)] اْلُقْرآَن{

ن كان  ،وانتفى االضطراب ،رجح بعض الطرق على بعض -رحمه هللا-فسورة هود ابن حجر  يعني الحديث وا 
به للمضطرب، والحافظ  ط في السترة، مثلوامن تبعه مثلوا بحديث الخأكثرهم يمثل بهذا الحديث، ابن الصالح و 

وذلكم ألنه رجح بعض هذه الطرق  "بل هو حديٌث حسن ،ولم يصب من زعم أنه مضطرب"في البلوغ يقول: 
 مدونة في كتب علوم الحديث. ،على بعض، وعلى كل حال أمثلة المضطرب كثيرة

 : معرفة المدرج :النوع العشرون شرح: 
ظة في متن الحديث من كالم الراوي, فيحسبها من يسمعها وهو أن تزاد لف، معرفة المدرج :النوع العشرون 

وقد يقع  ،وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها ،مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك
فصل " :سماه حافال   وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا  ، ولذلك أمثلة كثيرة ،اإلدراج في اإلسناد

 .وهو مفيد جدا   "أدرج في النقل الوصل لما
أدرجت الشيء في الشيء إذا  ،اسم مفعول من اإلدراج، تقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه :المدرج

 كما يقال: أدرج فالن في أكفانه إذا أدخل فيها. ،وضمنته إياه، أدخلته فيه
 ،سياق إسنادهما غير  في متنه كالمًا ليس منه،أو أدخل  ،أو سياق إسناده ،ير إسنادهوفي االصطالح: هو ما غُ 

بأن تزاد لفظة في متن الحديث من كالم الراوي فيحسبها  -رحمه هللا-عرفه ، أو أدخل في متنه كالمًا ليس منه
من يسمعها مرفوعة من الحديث، وذلكم ألن الذي يزيد هذه اللفظة أو هذه الجملة التفسيرية ال يشير إلى أنه 

وحينئٍذ يقع اللبس، وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة ، ر إلى أنه زادهازادها، ال يشي
 مدرج. ،تفسير التحنث بالتعبد مزيد "-وهو التعبد-فيتحنث : "كما في حديث بدئ الوحي ،فمن دونهم
تي من يأتي بعده ويظن من أجل التوضيح، فيأ -رحمه هللا-له من هذا النوع نصيب، يدرج  -رحمه هللا-والزهري 

وكما قال  "فليفعل وتجيلهأن يطيل غرته منكم فمن استطاع : "أن هذا من الخبر، أبو هريرة في حديث اإلسباغ
ن كان الخالف جارٍ  ،أن هذا من كيسه -رحمه هللا-ابن القيم  وبعض الروايات تدل  ،في النونية نص عليه، وا 

 هذا مدرج. على أنه ليس بمدرج، لكن األكثر على أن مثل
بل في  ،وهو أكثر، وقد يقع في األحاديث الصحيحة ،وفي آخره ،وفي أثنائه ،واإلدراج يقع في أول الحديث

وله صور كثيرة تدرك  ،والحسان في السنن والمسانيد وغيرها، وقد يقع اإلدراج في اإلسناد ،الصحيحين منه أمثلة
الحافظ الخطيب أبو بكر  ،فيؤخذ من هناك -ه هللارحم-في ذلك الحافظ  الكالمقد فصل و من شرح النخبة، 

وهو مفيٌد جدًا، ال يستغني طالب  (فصل الوصل لما أدرج في النقل) :البغدادي صنف في ذلك كتابًا حافاًل سماه
ما من نوع من أنواع علوم  ،الحديث عن مؤلفات الخطيب بحال، مهما قيل ما قيل فيه، وأنه تأثر بالمتكلمين

ف فيه مصنف، وما من مؤلف من مؤلف هذا العلم إال وقد اعتمد على كتب الخطيب، ثم يأتي الحديث إال صن
ن الخطيب تأثر بالمتكلمين، ونريد أن ننقي وننظف هذا العلم من الكالم وأهله، الحق يقبل : إمن يأتي ويقول



ن تأثر أو وقع في  ،والخطيب من أئمة هذا الشأن، إماٌم حافظ مسند، ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به وا 
 كالمه شيئًا من ذلك.

اإلدراج إن كان من أجل التفسير والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه، وأما إن كان لغير هذا مما يوقع اللبس 
 وهللا المستعان. ،عند السامع فتعمده حرام عند أهل العلم

 :معرفة الموضوع المختلق المصنوع :النوع الحادي والعشرون شرح: 
منها إقرار وضعه على  :وعلى ذلك شواهد كثيرة، معرفة الموضوع المختلق المصنوع :لنوع الحادي والعشرون ا

, ومن ذلك ركاكة ألفاظه, وفساد معناه, أو مجازفة فاحشة, أو مخالفة لما ثبت في الكتاب أو حاال   نفسه قاال  
قدح فيه, ليحذره من يغتر به من الجهلة والسنة الصحيحة فال تجوز روايته ألحد من الناس إال على سبيل ال

 والعوام والرعاع. 
, يضعون أحاديث فيها ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا   ،منهم زنادقة: والواضعون أقسام كثيرة

طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا  ، وهؤالءليعمل بهاو ترغيب وترهيب وفي فضائل األعمال 
وهم شر  من كل كذاب في هذا  ،فيظن صدقهم ،بضررهم من الغرة على كثير  ممن يعتقد صالحهملما يحصل 

الباب، وقد انتقد األئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبرهم عارا  على واضع ذلك في الدنيا، 
عمدا  فليتبوأ مقعده من ))من كذب علي مت: -صلى هللا عليه وسلم-ونارا  وشنارا  في اآلخرة، قال رسول هللا 

 ،إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم ،وهذا متواتر  عنه، قال بعض هؤالء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه النار((
ال يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره، وقد  -عليه السالم-وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه  ،وقلة عقلهم

 في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه كتابا  حافال  ابن الجوزي صنف الشيخ أبو الفرج 
ولم يهتِد إليه، وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية،  ،فسقط عليه ،ما كان يلزمه ذكره

بعضهم  وهذا القائل إما أنه ال وجود له أصال ، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول
فإن كان هذا الخبر صحيحا   ))سيكذب علي((قال:  -عليه السالم-الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه 

ن كان كذبا  فقد حصل المقصود، فأجيب عن األول بأنه ال يلزم وقوعه إلى  فسيقع الكذب عليه ال محالة، وا 
ر، وهذا القول واالستدالل عليه والجواب عنه بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكقد اآلن إذ 

ويحفظون أمثالها من أضعف األشياء عند أئمة الحديث وحفظاهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح، 
 .-رحمهم هللا ورضي عنهم-وبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد  من الناس وأضعافها من المكذ

ضافته إلى أنواع ا النوع الحادي والعشرون: الموضوع، وذكره شر األحاديث "ألحاديث كما قال الخطابي: وا 
إما ألنه يدخل في عموم ما يتحدث به، أو على حِد زعم واضعه،  ،ثم تتابع أهل العلم على ذلك "الموضوع

ال ليس هو من السنة بقبيٍل وال دبير، المصنوع المكذوب المنسوب إلى رسول  المختلق واضعه يزعم أنه حديث، وا 
ه بين عامة ، وال يجوز إلقاؤ زورًا وبهتانًا ال تجوز روايته إال على جهة التحذير منه -صلى هللا عليه وسلم- هللا

ذا كان األمر في السابق يكتفى فيه بذكر  ،الناس كما يفعله بعض القصاص والوعاظ إال مقرونًا ببيان درجته، وا 
 أصل له، فإنه في هذه األزمان ال يكفي حتى يقال ثم اكتفوا بقولهم: هذا حديٌث موضوع أو باطل أو ال ،السند

ذا خفي معنى الموضوع على بعض من -عليه الصالة والسالم-باللفظ المعروف أنه مكذوب على النبي  ، وا 



حكم على حديث بأنه  -رحمه هللا-فألن يخفى على العامة من باب أولى، فالحافظ العراقي  ،ينتسب إلى العلم
كيف تقول هذا مكذوب وهو مروي في  :مجفقال له شخص ينتسب إلى العلم من الع باطل مكذوب ال أصل له،

فأحضره من كتاب الموضوعات البن الجوزي بسنده، فتعجب من كونه ال يعرف موضوع  ؟كتب السنة باألسانيد
مة هذا حديٌث موضوع، أو يتحدث إلى عا :الموضوع، وحينئٍذ ال يكفي في الوقت الحاضر أن يقال على المنبر

، ال بد أن يبين البيان ون يش معنى موضوع؟ ما يفهمإموضوع،  :ثم يقول ،الناس ويأتي بحديث قد تشربه قلوبهم
 الذي تبرأ به الذمة.

عني ي "على ذلك شواهد كثيرة"وأهدافهم مختلفة، يقول:  ،الموضوعات عليها دالئل، والواضعون أقسام وأصناف
 مما يستدل به على وضع الحديث:

يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، بأن يعترف بأنه وضع هذا  ،اضعه على نفسه قاال  أو حاال "إقرار و "
وضعوا أحاديث  ،ال سيما من تاب منهم ،وقد اعترف كثيٌر من الوضاعين بأنهم وضعوا أحاديث ،الحديث

الرجل كذاب فكيف  ه""إقرار واضعه على نفسكما يزعم بعضهم، ى أهله، أو حسبة روجوها إما إلفساد الدين عل
ابن دقيق العيد ينازع يقول: كيف نقبل إقرار هذا الواضع وهو كذاب؟ نعم، إذا لم يأِت الحديث إال  ؟يقبل إقراره

لكن لو قدر أنه أقر بأنه  ،.......نا ال نقبلمن طريقه نقبل إقراره، واعترافه على نفسه بالكذب يجرحه، ويجعل
ى ال عبرة بإقراره، ال سيما وأنه قد يعترف بوضع حديث، يأتي إلى حديٍث وضع حديثًا وهو مروٌي من طرق أخر 

يستدل به خصمه إما مخالفه في المعتقد أو في المذهب فيقول: هو الذي وضع هذا الخبر، يعترف على نفسه 
ا وجميع ما ترويه ساقط، لكن يبقى أن هذ ،بأنه وضع الخبر، نقول: ال، إقرارك مردوٌد عليك، نعم أنت كذاب

يعني بلفظه  "قاال "الحديث مروي من طرق أخرى بدونك؛ ألنه قد يعترف بأنه وضع الخبر إلبطال حجة الخصم، 
: من أين لك هذا الحديث؟ فيذكر أنه رواه عن له يقالفبأن يذكر أنه روى هذا الحديث،  "أو حاال "يقول ذلك 

 شخٍص نعرف أنه مات قبل والدته، نعرف أنه كذاب ما روى هذا الحديث.
في ذروة الفصاحة والبالغة، فإذا جاءنا لفٌظ ركيك  -عليه الصالة والسالم-ركاكة ألفاظه، الرسول  :ومن ذلك

أبدًا الرسول ما يقول مثل هذا الكالم، لكن إذا كان الخبر  وزعم لنا راويه أنه رواه باللفظ ما رواه بالمعنى نقول:
يعوزه  ،مرويًا بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء بشروطها قد تقصر عبارة الراوي، وقد تعوزه

 .-عليه الصالة والسالم-ته لى عبارة تكون أقل من مستوى عبار الموقف إ
))من أحسن ظنه بحجٍر نفعه(( مخالف لجميع  ب، ومخالف لما ثبت بالكتاقد يكون معناه فاسد :وفساد معناه

 .آيات التوحيد في القرآن
عليةه الصةالة -على عمٍل يسير جدًا أجر كبير، فنحكم مباشرًة بسبب هةذه المجازفةة بةأن الرسةول  :مجازفة فاحشة

المعتبةةرة، لكةةن إذا وجةةد لةةه  مإلسةةالإسةةناده، ولةةم يوجةةد فةةي دواويةةن اإذا لةةم نقةةف علةةى  ،هةةذامثةةل ال يقةةول  -والسةةالم
ال فضةةل هللا ال يحةةد،  ت المجازفةةةإسةةناد يصةةح فةةي دواويةةن اإلسةةالم وجةةد  :))مةةن قةةالحسةةبما يتصةةوره السةةامع، وا 

ن كانت مثل زبد البحر((في يوم سبحان هللا وبحمده  فةي الصةحيحين، سةبحان هللا  مائة مرة حطت عنه خطاياه وا 
ال، فكالمهم هذا فيمةا إذا لةم نقةف  ؟هذه مجازفة :ما تصل إلى دقيقتين، نقول ،وبحمده مائة مرة في دقيقة ونصف

يةةش إ سةةناد صةةحيحاإلجةةدنا و و  ،لةةه علةةى إسةةناد فةةنحكم عليةةه، أمةةا إذا وجةةدناه مرويةةًا باإلسةةناد فةةي دواويةةن اإلسةةالم



 ،أمةةر بهةةا ، عمةةر اإلنسةةان كلةةه سةةتين سةبعين سةةنة يعمةةل هةةذه العبةةادات التةةي-سةةبحانه وتعةةالى-فضةةل هللا  ؟المةانع
الجةةزاء جنةةات عرضةةها السةةماوات  ؟ويةةش الجةةزاء ،وقةةد يةةزاول بعضةةها ثةةم يتةةوب سةةتين سةةنة ،ويتةةرك هةةذه المحرمةةات

بشةةةر، إذا أردنةةةا أن نطلةةةق المجازفةةةة هةةةذه  ، وال خطةةةر علةةةى قلةةةبوال أذٌن سةةةمعت ،واألرض، فيهةةةا مةةةا ال عةةةيٌن رأت
الكالم هذا على إطالقه، ونسمع كثيرًا ممن يتصدى المجازفة، لكن هذه ثابتة في الكتاب والسنة ماذا تقول؟ فليس 

ثةةم صةةلى  ،وجلةةس يةةذكر هللا حتةةى تطلةةع الشةةمس ،مةةن صةةلى الصةةبح فةةي جماعةةة)): حةةديث إلجابةةة النةةاس يقةةول
مةا هةو بصةحيح، جةرب وشةوف، خلةي واحةد  ، تكفةي هةذه......،هةذه مجازفةة :يقةول ركعتين فله أجر حجة تامةة((

، فةةاألمر ............ مشةةينا يةةاهلل :قةةولت جبةةل، لكةةن تمةةر وتضةةرب البةةوري أثقةةل مةةن  إلةةى أن تطلةةع الشةةمس يجلةةس
الخبر بجميع طرقه ما يسلم من مقال، لكن بمجموعها ال يقل نعم ليس بالسهل على النفوس، هذه ليست مجازفة، 

عةةةن درجةةةة الحسةةةن، وفضةةةل هللا واسةةةع، فضةةةل هللا واسةةةع، هةةةل تعلمةةةون أن مةةةن النةةةاس مةةةن تجةةةري حسةةةناته مئةةةات 
يةةةش؟ سةةةن سةةةنة حسةةةنة، لةةةو تصةةةورنا أنةةةه فةةةي القةةةرن الثةةةاني اآلن لةةةه ألةةةف وثالثمائةةةة سةةةنة تجةةةري سةةةبب إب ؟نالسةةةني

حسناته، فضل هللا واسع، له أجرها وأجةر مةن عمةل بهةا إلةى يةوم القيامةة، فلةيس هةذا مةن بةاب المجازفةة، وال نأخةذ 
هذه مجازفة، ولكن فضل هللا ال  :قولهذا الكالم على إطالقه، نعم هو قرينة، فإذا لم نقف في الخبر على إسناد ن

ن كانت مثل زبد البحر  يةش؟ سةبحان هللا وبحمةده مائةة مةرة تحط عن الشخص بسةبب إيحد، الذنوب والمعاصي وا 
 في دقيقة ونصف، وهللا المستعان.

على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام   تجوز روايته ألحد  من الناس إال"فاليقول: 
، ال سيما وأن الوضاعين تفننوا في العبارات، وهولوا بعض األمور فقبل الناس منهم هذه الموضوعات والرعاع"

 وأولعوا بها.
والواضعون أقسام: منهم زنادقة يريدون إفساد الدين على أهله، وهؤالء أمرهم واضح ومكشوف، لكن اإلشكال 

يضعون أحاديث فيها  ،عبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فيمن بعدهم، ولذا هم شرُّ أصناف الوضاعين، قوٌم مت
في فضائل األعمال ليعمل بها، حسبة، فالناس لثقتهم بهم، الناس عمومًا يثقون فيمن يميل إلى  ،ترغيب وترهيب

، وهو أهٌل للثقة إذا كان على الجادة، فهؤالء المتعبدون وضعوا أحاديث في ادة عمومًا، عموم الناس يثقون بهالعب
فوضعوا في هللا،  بضائل القرآن؛ ألنهم رأوا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وتركوا كتاف

من المؤسف جدًا أن يتداولها و فضائل السور سورة سورة، فلمكانتهم وعبادتهم وثق الناس بموضوعاتهم وتداولوها، 
في نهاية كل سورة يذكرون  ،روا هذه األحاديثوالزمخشري ذك ،البيضاوي  ، الواحدي،بعض المفسرين، نقلوها

، وال شك أنهم أخطئوا في هذا، ويزداد الموضوع الطويل في فضائل السور فضل هذه السورة من هذا الخبر
فتح البيان  (روح البيان)صاحب  -صاحب فتح البيان-الخطأ حينما تذكر هذه األحاديث ويبرر لها، كما صنع 

لصديق غير، ( فتح البيان)أما  (،روح البيان) :حقي البروسوي، له تفسير كبير اسمهسماعيل إلغير، روح البيان 
فيه ألفاظ بغير  ،تفسير صوفي ،وتفسيٍر نظيف في الجملة، لكن روح البيان إلسماعيل حقي ،كتاب طيب

ن لم تثبت ف قد قال العربية، وفيه ذكر هذه األحاديث، وقد برر لذكره إياها، يقول: إن صحت بها ونعمت، وا 
))من كذب علي : -عليه الصالة والسالم-فلم نقع في الوعيد الذي ذكره في قوله  ،القائل: إنا لم نكذب عليه

 هم ما كذبوا عليه، لكل قوٍم وارث، هذا القول قيل به من قبل. متعمدًا((



لما "فعل هذا، أو من فعل هذا، األصل من  وهم من أشر ما فعل هذا" ،"وهؤالء الطائفة من الكرامية وغيرهم
وهم شر  من كل كذاب في هذا  ،فيظن صدقهم ،تقد صالحهمعمن الغرر على كثير  ممن ي ميحصل بضرره

وسطروه عليه  ،وقد انتقد األئمة كل شيء فعلوه من ذلك" لناس إلى روايتهم، ثقة الناس بهم، نعم لركون االباب"
: -صلى هللا عليه وسلم-في اآلخرة، قال رسول هللا  في زبرهم عارا  على واضع ذلك في الدنيا، ونارا  وشنارا  

، وهذا مما تواتر لفظه ومعناه، وهو من طرق  ،وهذا متواتر" ))من كذب علي متعمدا  فليتبوأ مقعده من النار((
 .من جمع غفير من الصحابةو 

 ممةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةواتر حةةةةةةةةةةديث مةةةةةةةةةةن كةةةةةةةةةةذب
 ج

 ومةةةةةةةةةةةةةةن بنةةةةةةةةةةةةةةى هلل بيتةةةةةةةةةةةةةةًا واحتسةةةةةةةةةةةةةةب 
 ج

، ومثل به شيخ -عليه الصالة والسالم-التواتر، وهو مقطوٌع بالنسبة إليه وأهل العلم قاطبة يحكمون عليه ب
وتحدث عن اآلحاد  ،في منهاج السنة، ومثل بفضائل أبي بكر وعمر للمتواتر المعنوي  ياإلسالم للمتواتر اللفظ

خبار إلى متواتر وآحاد في مواطن، وذكر أنها تفيد العلم بالقرائن، وأكرر هذا الكالم؛ ألنه يتردد كثيرًا أن تقسيم األ
 وال يؤخذ به، فاهلل المستعان. ،وال ينبغي أن يعتمد ،من صنع المتكلمين

نما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم ،"قال بعض هؤالء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه وقلة عقلهم، وكثرة  ،وا 
يعني الدين صفائه  غيره" إلى اال يحتاج في كمال شريعته وفضله -عليه السالم-فجورهم وافترائهم، فإنه 

 ، نعمونقائه ووضوحه ليس بحاجة إلى ترويج، الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير الجهاد
وأرغموا على الدخول في دين هللا، لكن كثيٌر منهم دخل من غير جهاد، ولوال أولئك األشرار الذين  ،أدخل الناس

من االنحالل والخواء الفكري الذي يعيشه الناس  واب الناس وعانيصدون عن دين هللا ما يتصور بعد أن جر 
ويطبق تطبيق صحيح في واقع  ،الذي أدى إلى عدٍد كبير منهم إلى االنتحار، لو يعرض اإلسالم عرض صحيح

شخص ال يدخل في دين هللا، وقد وجد من يدخل في دين هللا من غير  -وهللا أعلم-الناس ما بقي على األرض 
، وقد جاء شخص إلى مكتب من مكاتب همإسالمعلنون ن من غير دعوة، يبحثون عن المسلمين ياآل ،دعوة

إنه ذهب  :هو مسلم، ما السبب؟ وهو هندوسي، السبب في ذلك قال :وقال ،الهند وأعلن إسالمهفي الدعوة 
ر، فبادر بجمع حطٍب ما مستها النا ،عارية أمام الناس وبقت األمليحرق أمه فأشعل النار فأكلت النار الكفن، 

كثير فأحرقها تبعًا لديانتهم المعتقدة، لكن يرى أمه أمام الناس عارية، ويرى المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم؟ 
يعني في حال الموت مؤثر فضاًل عن حال الحياة، فاإلسالم ليس بحاجة إلى ترويج، ينشر اإلسالم الصحيح 

 وهللا المستعان. ،صافدين اإلن ،فيسلم الناس، اإلسالم دين العدل
"وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا  حافال  في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج 

 ،ابن الجوزي صنف كتاب الموضوعات وهو كتاٌب حافل إليه" ولم يهتدِ  ،فسقط عليه ،منه ما كان يلزمه ذكره
ن كان لكنه أدخل فيه ما ال يصل إلى حد الوضع، بل في ه الضعيف الكثير، وفيه الحسن، ويوجد الصحيح وا 

رواية حماد بن شاكر،  كر أنه في صحيح البخاري منوفيه حديث ذُ  ،قلياًل، بل فيه ما هو في صحيح مسلم
لكن في رواية حماد بن شاكر، والذي أوقعه في ذلك أنه يحكم على  ،الروايات المشهورةيعني ما هو........... 

ن كانت له ما يوجد في سنده مَ الحديث بمجرد  ن اتهم بالكذب أو كذاب، فيحكم على الحديث بأنه موضوع وا 
 :-تعالى رحمه هللا-أسانيد أخرى، وأما الضعيف فهو كثيٌر جدًا، ولذا يقول الحافظ العراقي 



 وأكثةةةةةةةةةةةةةةر الجةةةةةةةةةةةةةةامع فيةةةةةةةةةةةةةةه إذ خةةةةةةةةةةةةةةرج
 ج

 لمطلةةةةةةةق الضةةةةةةةعف عنةةةةةةةى أبةةةةةةةا الفةةةةةةةرج 
 

، ومن جاء لئآللئ وذيل الآلالموضوعات، فاستدرك السيوطي في ال استدرك عليه أحاديث ينبغي أن تذكر في
  .وغيرها من الكتب في الموضوعات ،صاحب الفوائد المجموعةو الشريعة  بعدهم كصاحب تنزيه

يقول: ما يمكن يكون الحديث موضوع، هذا ال  "وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية"
عليه -نه ال يوجد حديث موضوع، ال يمكن أن يتصور مسلم يكذب على النبي ال: إقف ،عناية له بعلم الحديث

 [( سورة النجم2-3)] ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى{*  َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى }، والسنة من الوحي، -الصالة والسالم
نَّا َلُه َلَحا} ،والوحي محفوظ ْكَر َواِ  عليه -ما يمكن أن يكذب عليه  [( سورة الحجر9)] ِفُظوَن{ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِ 
 .-الصالة والسالم

هذا - "وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه ال وجود له أصال  يقول: 
بأنه قد ورد  أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول بعضهم الرد عليه -كالم ابن كثير

فإن كان هذا الخبر صحيحا  فسيقع الكذب عليه ال  ))سيكذب علي((قال:  -عليه السالم-في الحديث أنه 
ن كان كذبا   "فأجيب عن األول بأنه ال يلزم ، يقول ابن كثير: حصل المقصود" ...، -فهو رد عملي- محالة، وا 

))سيكذب ، وقوله: ههو نفى وجود الكذب إلى عصر يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، ف وقوعه إلى اآلن"
و في الزمن الذي قبله، إلى في هذه السنة أو التي قبلها، أو في هذا العصر أ ،من اآلن .... ما يلزم علي((
 ."إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان  يمكن أن يقع فيها ما ذكر"ما وجد،  وجوده

"وهذا القول واالستدالل عليه والجواب عنه من ابن كثير:  ن قال الحافظوا  على كل حال الحديث يصلح للرد، 
ويحفظون أمثالها  ،الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ،أضعف األشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم

 ."-رحمهم هللا ورضي عنهم-أو على أحد  من الناس  ،وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم
يقول:  (16)في مناهج السنة في الجزء السابع صفحة  ،في المنهاج -تعالى مه هللارح-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ))سيكذب علي((نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقًا وكذبًا، وقد روي عنه أنه قال: "
ن كان كذبًا فقد كذب عليه ،فإن كان هذا الحديث صدقًا فال بد أن يكذب عليه ، -رحمه هللا-م الشيخ هذا كال "،وا 

 وكالم ابن كثير ما سمعتم.
نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره "يقول:  (16)الجزء السابع صفحة في الشيخ في المنهاج 

ن  ))سيكذب علي((صدقًا وكذبًا، وقد روي عنه أنه قال:  فإن كان هذا الحديث صدقًا فال بد أن يكذب عليه، وا 
 الرد حاصل حاصل على الوجهين. "،قد كذب عليهكان كذبًا ف

 يمدينا نأخذ المقلوب، نعم؟
 طالب:......

إيه ال هو طويل المقلوب، وفيه ما فيه، معرفة من تقبل روايته نقف عليه، نأخذ المقلوب؟ ها يا أحمد؟ إيه نأخذ 
 المقلوب، ال بأس، نعم؟ 

 طالب:......



مرتكب كبيرة، موبقة من  ،على خطٍر عظيم -عليه الصالة والسالم-من يتعمد الكذب على النبي إيش فيه؟ نعم 
ن قال أبو محمد  عظائم األمور، متوعد بالنار، فليتبوأ مقعده من النار، لكنه ال يكفر عند جماهير العلماء، وا 

م أو بأنه يكفر، ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أنه إن كذب في تحليل حرا -والد إمام الحرمين-الجويني 
تحريم حالل أنه يكفر، على كل حال هو على خطٍر عظيم، ومن كذب مرًة واحدة ردت أخباره كلها، وسقط 

نسأل هللا العافية، والخالف عند أهل العلم على ما سيأتي في قبول  ،االحتجاج به، ولبث العار في الدنيا واآلخرة
التوبة النصوح بشروطها أنه يتحتم عذابه في  توبته، والخالف في قبول توبته، وليس معنى هذا أنه إذا تاب

ال، هذا بينه وبين ربه، لكن معاملته في الدنيا إذا تاب هل يقبل خبره أو ال يقبل؟ نظيره من تاب من  ،اآلخرة
ا َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدة  َواَل تَ }حكمهم الجلد ثمانين جلدة  {َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ }القذف  ْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدة  َأَبد 

فاالستثناء إذا تعقب جمل يعود { ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا} ،[( سورة النةةور5-2)]{ ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا*  َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
في حكم  -شاء هللا تعالىإن -مسألة خالفية عند أهل العلم، تأتي اإلشارة إليها  ؟األخيرة منهاإلى إليها كلها أو 
 ، وخالف أهل العلم في قبول توبته، نعم؟وفي قبولها ،توبة الكذاب

 طالب:.......
ال..،وهللا ما أدري، أنا  ، معرفة من تقبل روايته ومن ترد ألن نريد أن نقف على أشوف المقلوب إن كان أسعف وا 

 نعم؟
 طالب:.......
 في السيارة، نعم هات، نعم يا أحمد.إذا في وقت...، تدري العفش  إيه ما يخالف

 :المقلوب :النوع الثاني والعشرون شرح: 
فاألول كما ركب مهرة محدثي بغداد ، وقد يكون في اإلسناد كله أو بعضه، المقلوب :النوع الثاني والعشرون 

د آخر, آخر, وركبوا متن هذا الحديث على إسناحديث  للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن 
 ،وهو من القبيل الثاني ،وما هو من حديث نافع عن سالم ،ما هو من حديث سالم عن نافعمثاله وقلبوا 

وكل إسناد إلى متنه,  ،رد كل حديث إلى إسنادهعليه  قرءوهاوصنعوا ذلك في نحو مائة حديث أو أزيد, فلما 
 ،رحمه هللاف رفوا منزلته من هذا الشأنوع ،ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه, فعظم عندهم جدا  

 .وأدخله الجنان
هنا على أنه ال يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في اوقد نبه الشيخ أبو عمرو ه

 .نفسه; إذ قد يكون له إسناد آخر, إال أن ينص إمام على أنه ال يروى إال من هذا الوجه
طريق التي أداها المناظر وينقطع، إذ األصل عدم ما سواها حتى يثبت قلُت: يكفي في المناظرة تضعيف ال

وهللا أعلم، قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ  ،بطريق  أخرى 
وفي باب الحالل والحرام، قال: وممن يرخص في رواية الضعيف  ،-عز وجل-ونحو ذلك إال في صفات هللا 

 .-رحمهم هللا تعالى-ذكرناه ابن مهدي  وأحمد بن حنبل فيما 
ذا عزوته إلى النبي  صلى هللا عليه -من غير إسناد فال تقل: قال النبي  -صلى هللا عليه وسلم-قال: وا 

 ، وكذا فيما يشك في صحته أيضا .األلفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريضكذا وكذا، وما أشبه ذلك من  -وسلم



هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، تقول: قلبت الرداء إذا  :: المقلوب-رحمه هللا-يقول 
وعرف هه، فالمقلوب هو المصروف عن وجهه. وجعلت أعاله أسفله، وكالٌم مقلوب أي مصروٌف عن وج ،حولته

 حوه عمدًا أو سهوًا.في االصطالح: بأنه الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفٌظ بآخر بتقديم أو تأخير ون
بن مرة يجعل مرة بن كعب، نصر بن علي يجعل علي بن ، كعب والقلب قد يكون في اإلسناد كله أو في بعضه

حديث عن نافع يجعل عن سالم وهكذا، قد يقلب اإلسناد كله فيجعل رواة بدل رواة، ال هذا في بعضه،نصر، 
 نعم؟

 طالب:.......
هو الحديث الذي أبدل في  ،ذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخرهو الحديث النعم  تعريف اصطالحي؟

 بتقديم أو تأخير ونحوه عمدًا أو سهوًا. سنده أو في متنه لفظ بآخر
مثل له بقصة البخاري مع محدثي  -القلب في اإلسناد-وقد يكون في المتن، فاألول  ،قد يكون القلب في اإلسناد

وذاع صيته قبل دخول بغداد، فلما أراد دخول بغداد اجتمعوا فأرادوا أن  ،أمرهاشتهر  -رحمه هللا-بغداد، البخاري 
وأن يعرفوا مقدار علمه، فركب هؤالء إسناد بعض األحاديث على المتون األخرى  ،يبينوا منزلة هذا اإلمام

وا عليه ما هو وعكسوا، فجعلوا إسناد هذا الحديث على متٍن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناٍد آخر، وقلب
حديث سالم عن نافع، وما من حديث نافع عن سالم، وصنعوا ذلك في نحو مائة حديث أو أزيد، ووزعوها على 

ثم الثالث  ،كل واحد عشرة أحاديث، فألقى األول العشرة التي معه كل ذلك ساكت، ثم الثاني ،عشرة أشخاص
وظهر ضعفه، أما الفهماء  ،: عجز الرجل وبان عجزهفالجهال قالوا ،، إلى أن تم العاشر-رحمه هللا-وهو ساكت 

وصوابه كذا،  ،كذا :لما انتهوا التفت إلى األول قال: حديثك األول قلت ،استعجل ،قالوا: فهم الرجل، ما بادر
وصوابه كذا إلى ثمانمائة حديث، فاعترف الناس بفضله، وهذه القصة مروية عند الخطيب  ،كذا :والثاني قلت

لتاريخ، الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، وهدي الساري للحافظ ابن حجر، كتب المصطلح كلها، البغدادي في ا
وهي مروية أيضًا عند ابن عدي في جزٍء له في شيوخ البخاري، ويرويها ابن عدي عن جمٍع من شيوخه لم 

صححوها وأثبتوها قالوا: يسمهم، فالذين طعنوا في مثل هذه القصة قالوا: إن شيوخ ابن عدي مجهولون، والذين 
ن كانوا مجهولين إال أنهم جمع يجبر بعضهم بعض، والقلب لالمتحان قد يحصل، ويجوز فعله على أن ال  وا 

ال قال الشيخ ،فيقلب عليه إسناد ،يستمر، يختبر الشيخ تلميذه الصواب كذا؛  :ثم في الحال إن أجاب الطالب وا 
ل امتحان الطالب ال بأس به، وهذه طريقة مسلوكة، أحيانًا يسكلها لئال ينقل عنه على الخطأ، فاستعماله من أج

من يختبر الطالب بطريقة الصح والخطأ، لكن على أن ال يتفرق الناس ويروها عن الشيخ على الخطأ، ال بد 
من البيان، وعلى كل حال هذه القصة ال مانع من إثباتها باعتبار أن شيوخ ابن عدي جمع يجبر بعضهم بعضًا، 

 -رحمه هللا-قطني أحاديث على الدار ها، واإلمام أهٌل لذلك، وقد قلب و العلماء، وتداول ةنألسستفاضت على وا
وليس في متنها  ،وعلى جمع من أهل العلم، المقصود أن هذه طريقة مسلوكة ،زي وعلى الحافظ الم وامتحن فرده،

 ما يستغرب أبدًا، وهي متداولة عند أهل العلم.
ن  ))حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله((ديث في متنه حديث في صحيح مسلم: لب من األحامما قُ  وحديث وا 

نه قالوا: إ وليضع يديه قبل ركبتيه(( ،))إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعيركان عاد فيه نظر حديث: 



ال وي))وليضع ركبتيه قبل يديه(( مقلوب، صوابه:  ينهى عن )يبرك(؟ ش قيل بقلبه، أنه انقلب على الراوي، وا 
يناقض  البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فيكون أول الحديث ؟ويضع يديه قبل ركبتيه ،البروك كما يبرك البعير

والعكس، لكن هذا الكالم ليس بصحيح، فالحديث آخره يشهد ألوله، وليس فيه تناقض بين أوله وآخره  آخره
يعني ال يلقي بنفسه على  دكم فال يبرك كما يبرك البعير(())إذا سجد أح: -عليه الصالة والسالم-بوجه، فقوله 

 :وأثار الغبار يقال ،وحصحص البعير إذا فرق الحصى ،برك البعير :األرض بقوة كما يفعل البعير؛ ألنه إذا قالوا
ما يرمي بنفسه على األرض بقوة كما يفعل البعير،  ،يضع وضع ))وليضع يديه قبل ركبتيه((برك، ولذا قال: 

والثاني خطٌر عظيم، فال  ،وأن تلقيه على األرض، األول يجوز ،ا فرق بين أن تضع المصحف على األرضولذ
كما يفعل  ،ويثير الغبار واألتربة ،يبرك كما يبرك البعير، ال يرمي بنفسه على األرض بقوة بحيث يفرق الحصى

 يضع يديه قبل ركبتيه، فبمجرد الوضع ليس ببروك. (())وليضعالبعير، 
هم حديث السبعة الذين يظل (())حتى ال تعلم ،يعني المتفق عليه -في صحيح مسلم-حديث الذي في الصحيح ال

هذه رواية  رجٌل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفقه يمينه(())ظله يوم ال ظل إال ظله، هللا في 
))حتى ال تعلم ما يكون باليمين، فرواية: وهي في الصحيحين، وهي ماشية على الجادة؛ ألن اإلنفاق إن ،األكثر

يقول:  ،وصيانًة له ،حمايًة للصحيح لكن لو قال قائلنقلب، مثل به للمقلوب، مما اهذا  يمينه ما تنفق شماله((
وأحيانًا بيديه كلتاهما، صيانة  ،وأحيانًا بشماله ،إن هذا الرجل ينفق بكثرة، ومن كثرة إنفاقه يعطي أحيانًا بيمينه

ن كان عاد فيه بعد، التأويل هذا فيه بعد، لكن ال شك أن للصحيحين منزلة، وال نفترض  ،لما بعد للصحيح وا 
ن -إن شاء هللا تعالى-ال، لكن لو قيل بهذا حينئٍذ ال بأس  ،ونتصور في الرواة أنهم معصومون في الخطأ ، وا 

 مثلوا به للمقلوب.
معين الحكم بضعفه في كم بضعف سند الحديث الحالهنا نبه ابن الصالح على أمور وهي: أنه ال يلزم من 

إذ قد يكون له إسناد آخر، يعني الحكم على سند خاص بأنه ضعيف ال يعني الحكم على المتن، إذ قد  ،نفسه
يثبت المتن بطرق أخرى، اللهم إال أن ينص إمام مطلع على أنه ال يروى إال من هذا الوجه، فإذا كان الخبر ال 

ذا حكمنا على سند بأنه صحيحيروى إال من هذا  السند  ،الوجه، وهذا الوجه ضعيف جزمنا بأن المتن ضعيف، وا 
علة أو شذوذ، إذ شروط الصحة منها ما يرجع إلى  هقد يكون في ؟ ال، ألنصحيح هل يلزم من ذلك صحة المتن

ة، وفيه علة خفية تقدح فقد يكون اإلسناد صحيحًا لكن متن الحديث فيه مخالف ،ومنها ما يتعلق باإلسناد ،المتن
فيه، على كل حال ال تالزم بين الحكم على اإلسناد والحكم على المتن، قد يضعف اإلسناد ويصح المتن بطرٍق 

 أخرى والعكس.
"يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ األصل عدم ما يقول الحافظ ابن كثير: 

يش معنى هذا إ ،-رحمه هللا-هذا كالم مستغرب من الحافظ ابن كثير  رى"سواها حتى يثبت من طريق  أخ
فأبدى المناظر حجته بحديث، يقول: خصمه له  ،الكالم؟ يقول: إذا كان في مناظرة بين اثنين تناظرا في مسألة

ته في الحديث الذي أورد :أن يبطل الحجة بأن يقدح في سند هذا الخبر، يأتي بحديث يحتج به المناظر، فيقول
 ؟يصوغ له أن يقول مثل هذا الكالم أخرى يثبت بهاأن له طرق يعرف سنده فالن، لكن إذا كان هذا الخصم 



سواًء كان على لسانه أو على  ،وعلى المسلم ال سيما من ينتسب إلى العلم أن ينشد الحق ))الدين النصيحة((
 .-هللا رحمه-لسان خصمه، فمثل هذا الكالم يستغرب من الحافظ ابن كثير 

ن الحافظ ابن كثير يرى أن قد يقول قائل: إوما صح من السنة هو مقصد الجميع،  ،والقول الذي يدعمه الكتاب
مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثاًل، وجاء هذا المبتدع بما يؤيد بدعته من عمومات النصوص، وخفي 

ارج مثاًل فيأتي بحديث فيه وعيد، وله أضعاف ما جاء به، وما جاء به فيه ضعف، الشخص من الخو عليه 
، والحق ثابت ما يخفى على أحد، لكن المسألة آنية، يريد يد أن يقطع حجة هذا الخصم المبتدعوهو ير  ،نظائر

يقول: حديثك الذي أوردته فيه فالن، ويسكت عما يؤديه من األحاديث فأن يهدم حجة هذا المبتدع ويكتفي بذلك، 
ن كانت محمولة عند أهل السنة على وجٍه صحيح، يعني لو صارت  ،هذا الحديث األخرى التي جاءت بمعنى وا 

يعني في باب المناظرة  -رضي هللا عنه-مناظرة بين سني وشيعي، ثم جاء هذا الشيعي بما يبين فضل علي 
ال ففضائل علي  جاء بحديث فيه ضعف، نقول: حديثك الذي أوردته ضعيف من أجل إسكات الخصم فقط، وا 

ال يماري فيها أحد، لكن حينما يريد الخصم أن يتطاول على الشيخين على أبي بكر وعمر ال شك أن  ،ةثابت
 الحق ال بد أن يوضح ويبين.
فيه ما فيه؛ ألن الحق ال بد من بيانه سواًء جاء على لسان الموافق  -رحمه هللا-على كل حال كالم ابن كثير 

مامه  مذهب يقول: وهللا إنه ال ال ه شافعيإمام الحافظ ابن كثير ألن -ه هللارحم-اإلمام الشافعي -أو المخالف، وا 
 ون عليه المسلم المتجرد الذي ينشديبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وهذا ما ينبغي أن يك

 .الحق
ال في "ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ ونحو ذلك إيقول: 

الرواية شيء والعمل شيء، لكن عموم من كتب في علوم  وفي باب الحالل والحرام" ،-عز وجل-صفات هللا 
الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، وال يرون ذلك في 

تدل على ذلك، بل نقل النووي األحكام من الحالل والحرام والعقائد، ورخصوا في ذلك ونقلت عنهم عبارات 
وفي غيرها من كتبه، وفي  ،اإلجماع على العمل في الضعيف في الفضائل في مقدمة األربعين، وفي األذكار

ذا ساهل في نقل اإلجماع، والمخالف شرح المهذب في مواضع نقل اإلجماع، والنووي كما نعرف مت موجود، وا 
 جد في الضعيف من باب أولى.وجد الخالف بين المتقدمين في الحسن فألن يو 

والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من األحكام، هي من األحكام؛ ألن من األحكام 
الخمسة المندوب، وعين الفضائل من المندوبات، إذا رتبنا على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي 

كم من األحكام التكليفية الخمسة، ولذا نستطيع أن نجمل الخالف في المستحبات، هذا حد المندوب، والمندوب ح
العمل بالضعيف نقول: بالنسبة للعقائد والحالل والحرام محل اتفاق أنه ال يجوز العمل بالضعيف، بالنسبة 

ه بها والمغازي كلها و لحق، والتفسير أيضًا أوما أشبه ذلك ،للفضائل والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب
ن يندرج الحكم أن يكون الضعف غير شديد، وأ :جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه األبواب بشروط

بل يعتقد االحتياط، وزاد بعضهم شروطًا أخرى وصلت إلى  ،ال يعتقد عند العمل به ثبوتهتحت أصٍل عام، وأ
قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل، وذكر من  ،ويصعب تطبيقها على الواقع، والمسألة مفصلة بشروطها ،العشرة



ذكر األقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها: الحديث الضعيف وحكم االحتجاج به، مسألة االحتجاج استغرقت 
أكثر من سبعين صفحة، على كل حال الوقت ال يسعف، ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور هو االحتجاج 

يبقى  ،يب والقصص والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلكبالضعيف في الفضائل، والترغيب والتره
ومنهم من يرى أنه يحتج بالضعيف  لها الصحة والحسن على أقل تقدير مسألة الحالل والحرام والعقائد يشترط

الذي أيضًا في الحالل والحرام أيضًا، وهذا قوٌل ضعيف عند أهل العلم، والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب 
جمهور -ولن تنحسم بكالٍم يسير، فال شك أن قول الجمهور  ،أشرت إليه، وعلى كل حال المسألة طويلة الذيول

وما احتج به لهم ال يسلم من أخذ ورد،  ،وله وزنه، لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به ،له قيمته -العلماء
ذا  لمعولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه ال ي بالضعيف مطلقًا؛ ألن الفضائل من األحكام، وا 

بحديٍث يغلب على الظن عدم ثبوته،  -سبحانه وتعالى-بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كالم هللا  :قلنا
 تثبت عند قوٍم آخرين فلئالإذا كانت اآلية ال تثبت إال بما تواتر عند بعضهم أو صح سنده فأو قراءة آية 
 باب أولى.بالضعيف من 

ن كان ال يرى العمل بالضعيف في الفضائل كشيخ اإلسالم وقوله صريح في -يرى  -رحمه هللا-ابن القيم  وا 
يرى أنه يمكن أن يرجح بين األقوال بالضعيف، يعني إذا وجد قوالن متعادالن من كل وجه، ووجدنا حديٌث  -هذا

، حينما رجح بخبٍر ود في أحكام المولودلمودن أن يرجح به، وهذا في تحفة اضعيف يؤيد أحد القولين يمك
 ودر، وكالم ابن القيم في تحفة المودعلى كل حال المسألة مبسوطة في الكتاب المذكو  ضعيف المراد بة....،

 .لكن اآلن نسيته ظاهر،
ذا يقول:  ..  ...وا 
 ها؟

 طالب:.......
م، ويتوارثون أحاديث في كتب أصحاب المذاهب يخفى عليهم درجة الحديث، درجة الخبر قد تخفى عليه

بل فيها ما هو شديد الضعف، وقد وجد  ،فيستدلون بأحاديث ضعيفة ،متقدميهم لكونهم ليسوا من أهل الصناعة
ن كان أئمتهم يشددون في هذا  في أدلتهم بعض الموضوع، يوجد عند بعض الفقهاء لبعدهم عن هذه الصناعة، وا 

 الباب.
ذا عزوته إلى النبي قال:  صلى هللا عليه -من غير إسناد فال تقل: قال رسول هللا  -ى هللا عليه وسلمصل-"وا 
عليه الصالة -يذكر كذا عنه  ،يروى كذا كذا، وما أشبه ذلك من األلفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض" -وسلم

ى هللا عليه صل-ال يجزم بنسبته إلى النبي فيقال: قال رسول هللا  "وكذا فيما يشك في صحته أيضا "، -والسالم
ن ،يروى  ،، إنما يقال: يذكر-وسلم - النبي عن يروى  :قلت إذا يدركون، ال الناس ألن أولى؛ فهو درجته على نبه وا 
 وهو :تقول حتى ،ذمتك تبرأ ما الناس عامة عند ؟ضعيف خبر أنه تعرف ،كذا افعلوا :قال أنه -والسالم الصالة عليه

ذا الناس، من كثيرٌ  بينها ميزي ال الصيغة هذه ألن يثبت؛ ال ضعيف حديثٌ   النبي بأن يجزم الفقهاء من كثيرٌ  كان وا 

 أولى. باب من ذلك على العوام تنبيه ،هذا عن غفلون وي ضعيف، خبرٍ  في كذا قال -والسالم الصالة عليه-



 في لكن ،رةكثي واألسئلة مباشرة، المغرب صالة بعد سفر ورانا وألن الوقت، لضيق إجماالً  أجمل نهأ ترون  والكالم

 ندعو أن علينا العلم، أهل من جمع عند اإلجابة ساعة وهي ،الجمعة يوم من ساعة آخر ،المباركة الساعة هذه

 -وعال جل- هللا ندعو أن سلف، ما على الندمو  التوبة وبتقديم ،-وتعالى سبحانه- هللا إلى لجأ وبصدق بإخالص
 ائبوالمص المحن من بها حل التي األمة هذه شأن رفعوي ،كلمته يعلي وأن ،دينه ينصر بأن إليه نضرع وأن

 . أعلم وهللا ، وتعالى سبحانه هللا إلى إال يشكى ال فضعفها أحد على يخفى ال امم والكوارث
 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم هللا وصلى

 


