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تقوية األحاديث الضعيفة بين المتقدمين والمتأخرين من المحدثين
*

ساجد ٤تمود

**

آفتاب اٛتد

ABSTRACT:

Differences among Earlier and Later Narrators
Regarding ╓ ad┘ th ╕ a'┘ f
The Muslims agree that the Sunnah of the Prophet Muammad (SAW) is the
second of the two revealed fundamental sources of Islam, after the Glorious
Qur'┐ n. The authentic Sunnah is contained within the vast body of
╓ ad┘ th literature. A ╒ adith is composed of two parts: the matn (text) and
the isn┐ d (chain of reporters). A text may seem to be logical and reasonable
but it needs an authentic isn┐ d with reliable reporters to be acceptable. If a
)╒ ad┘ th doesn’t have an authentic isn┐ d is called "╕ a'┘ f"(Weak
”Hadith, but there are differences in the terminology of “╓ ad┘ th ╕ a'┘ f
between earlier (mutaqaddim┘ n) and later (muta'akhir┘ n) narrators. In
this article, we will discuss the difference between mutaqaddim┘ n and
muta'akhir┘ n about “╓ ad┘ th ╕ a'┘ f”.
Key Word: Narrators, ╓ ad┘ th ╕ a'┘ f its types.

اٟتمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا﵁ كعلى آله كأصحابه كمن تبعهم بإحساف.
أمابعد ! فإف السنة النبوية الشريفة هي ا١تصدر الرئيسي الثاين من مصادر التشريع
وؿ فَ ُ ُ ْوكُ َكَما ػَ َها ُا ْوم َعنْوهُ فَا ْوػتَػ ُه ْووا﴾  ،1فيجب
الر ُس ُ
﴿كَما آتَا ُا ُم َّر
اإلسبلمي  ,قاؿ ا﵁ تبارؾ كتعاىل َ
على ٚتيع األمة اإلسبلمية العمل على ما جاء به النيب صلي ا﵁ عليه كسلم ،كالًتؾ ما هناهم عنه
هب ا النص ،كمن ا١تعلوـ أف من األحاديث بعضها متواتر ،كاألاثر آحاد ،فأما ا١تتواتر  :فهو كجوب
العمل بدكف النظر يف ركاته ،كأما اآلحاد  :فيجب النظر يف ركاهتا ،فإف ااف ثقات فيحتج ،ك٬تب
العمل هبا ،كإف ااف منهم الضعفاء فبل ٭تتج هبا ،كلكن هناؾ فرؽ بُت األحاديث الضعيفة من حيث
شدة الضعف كخفته ،مثل اٟتديث ال م فيه راك يك ب ،أك مًتكؾ ،كاٟتديث ال م فيه راك سوء
اٟتفظ ،فل لك تكلم فيه علماء ا﵀دثُت من ا١تتقدمُت ،كا ١تتأخرين ،كلكن هناؾ فرؽ بُت ا١تتقدمُت
كا١تتأخرين يف تقسيم اٟتديث ك يف اصطبلح الضعيف كيف تعريفه كاٟتكم به ،كسأقوـ بيا ه يف ثنايا
ه ا البحث.

* ا﵀اضر بقسم الدراسات االسبلمية بجامعة هزارق ,ما سهرق.
** طالب الداتوراق بقسم اٟتديث باٞتامعة االسبلمية العا١تية ,اسبلـ آباد.
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عنوان البحث :تقوية االحاديث الضعيفة بيه المتقدميه والمتأخريه مه المحدثيه
يشتمل ه ا البحث على ثبلثة فصوؿ:
الفصل األكؿ يف تعريف اٟتديث الضعيف ،ف ارت فيه تعريف اٟتديث الضعيف عند
ا١تتقدمُت مث تعريف اٟتديث الضعيف عند ا١تتأخرين.
الفصل الثاين يف تقوية األحاديث الضعيفة عند ا١تتقدمُت ،ف ارت فيه تقوية اٟتديث
الضعيف بتعدد طرقه كأقواؿ علماء ا١تتقدمُت يف تقوية األحاديث اؿضعيفة.
الفصل الثالث يف تقوية األحاديث الضعيفة عند ا١تتأخرين ،ف ارت فيه أقواؿ العلماء
ا١تتأخرين يف تقوية األحاديث الضعيفة كمنهج ا﵀دثُت ا١تتأخرين يف تقوية األحاديث الضعيفة كاألمثلة
لتقوية األحاديث الضعيفة با١تتابعات كالشواهد.
الفصل األول :تعريف الحديث الضعيف
اٟتديث الضعيف مراب توصيفي فنبدأ من تعريف اٞتزء األكؿ ،مث اٞتزء الثاين ،مث
اجملموعة:

2

صفة.

اٟتديث لغة :لغة ضد القدًن ،مث إ ه استعمل يف قليل ا٠ترب كاثَت .
كأما اصطبلحان :فهو ما أضيف إىل النيب صلى ا﵁ عليه كسلم ،قوالن له أك فعبلن أك تقريران أك
كالضعيف لغة :ضد القوم  .كقيل :الضعف ػ بالضم ػ يف اٞتسد  .كالضعف ػ بالفتح ػ يف
4

الرأم ،كقيل٫ :تا جائزاف يف ال كجه" 3،ك ا١تراد هنا الضعف ا١تعنوم۔

الحديث الضعيف عند المتقدمين:
إف تعريف اٟتديث الضعيف ال يوجد عند ا١تتقدمُت بل هم يعرفوف اٟتديث الصحيح،
كبضد يعرؼ اٟتديث الضعيف فن ار اآلف تعريف اٟتديث الصحيح عند ا١تتقدمُت فيظهر يف
خبلله تعريف اٟتديث الضعيف.
قاؿ اإلماـ الشافعي  :كال تقوـ اٟتجة ٓترب ا٠تاصة حىت ٬تمع أمورا ،منها :أف يكوف من
ع ١تا ٔتا ٭تيل معاين اٟتديث
حدث به ثقة يف دينه ،معركفا بالصدؽ يف حديثه ،عاقبل ١تا ٭تدث به ،ا
من اللفظ ،كأف يكوف ٦تن يؤدم اٟتديث ْتركفه اما ٝتع ،ال ٭تدث به على ا١تعٌت ال ه إذا حدث
على ا١تعٌت كهو غَتعامل ٔتا ٭تل معنا مل يدر لعله ٭تيل اٟتبلؿ إىل حراـ كإذا ادا ْتركفه فلم يبقى
كجه ٮتاؼ فيه احالته اٟتديث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من اتابه
إذا شرؾ أهل اٟتفظ يف حديث كافق حديثهم بريا من أف يكوف مدلسا ٭تدث عن من لقي ما مل
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يسمع منه ك٭تدث عن النيب ما ٭تدث الثقات خبلفه عن النيب كيكوف هك ا من فوقه ٦تن حدثه
5
حىت ينتهي باٟتديث موصوال إىل النيب أك إىل من ا تهى به إليه دك ه.
فلو رأينا بدقة النظر إىل تعريف اإلماـ الشافعي فنجد أ ه ال فرؽ بُت تعريفه كتعريف
ا١تتأخرين.
مثبل يقوؿ اإلماـ الشافعي:
"أف يكوف من حدث به ثقة يف دينه" ،يعرؼ به عدالة الراكم،
.1
معركفا بالصدؽ يف حديثه ،يعرؼ به ضبط الراكم،
.2
ع ١تا ٔتا ٭تيل معاين اٟتديث من اللفظ ،كأف يكوف ٦تن يؤدم
"عاقبل ١تا ٭تدث به ،ا
.3
اٟتديث ْتركفه اما ٝتع" ،يعرؼ به تاـ الضبط،
"حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من اتابه إذا شرؾ أهل اٟتفظ
.4
يف حديث كافق حديثهم " ،يؤاد الضبط
"بريا من أف يكوف مدلسا ٭تدث عن من لقي ما مل يسمع منه " يعرؼ به عدـ العلة ،كا﵁
.5
أعلم.
فيظهر من ه الشركط الها تعريف اٟتديث الضعيف ،كهو أف لو فقد شرطا من ه
الشركط فيصَت اٟتديث ضعيفا حينئ عندهم ،كا﵁ أعلم.
كقاؿ ٤تمد بن ٭تِت ال هلي :كال ٬توز االحتجاج إال باٟتديث ا١توصل غَت ا١تنقطع ال م
6
ليس فيه رجل ٣تهوؿ كال رجل ٣تركح.
فيفهم من ه التعاريفات للحديث الصحيح ،تعريف اٟتديث الضعيف كهو أف يوجد
اإل قطاع أك رجل ٣تهوؿ أك ٣تركح يف السند فه ا يكوف حديثا ضعيفان ،كه ا تعريفه عند ا١تتقدمُت
كا﵁ أعلم.
الحديث الضعيف عند المتأخرين:
قاؿ ابن الصبلح  " :ال حديث مل ٕتتمع فيه صفات اٟتديث الصحيح كال صفات
7
اٟتديث اٟتسن فهو حديث ضعيف".
كقد تابع ابن الصبلح رٛته ا﵁ على ه ا التعريف ٚتاعة من األئمة ااإلماـ النوكم ،كابن
8
ٚتاعة ،كالطييب ،كابن اثَت ،كابن ا١تلقن ،كأيب اٟتسن اٞترجاين رٛتهم ا﵁.
كقاؿ اإلماـ الس اكم  :كال احتياج لضم الصحيح إليه فإ ه حيث قصر عن اٟتسن ااف
9
عن الصحيح أقصر".
قاؿ اٟتافظ ابن حجر  " :لو عربػ ابن الصبلح ػ بقوله  :ال حديث مل ٕتتمع فيه صفات
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القبوؿ لكاف أسلم من االعًتاض كأخصر".

الفصل الثاني :تقوية األحاديث الضعيفة عند المتقدمين
اٟتديث الضعيف ،إذا ااف ضعفه بسبب العدالة فهو خارج موضوع ْتثنا ،ألف الراكم
ترقي اٟتديث.
الضعيف من حيث العدالة ال يصلح ؿ ة
كاألمر الثاين :إذا ااف الكبلـ يف ا٠تطأ الراكم ،فه ا أيضا خارج موضوع ْتثنا ،ألف ا٠تطأ
ترقي اٟتديث أصبل.
ال يصلح ؿ ة
األمر الثالث :أف اٟتديث الشديد الضعف أيضا خارج موضوع ْتثنا ،أل ه أيضا ال يصلح
ترقي اٟتديث.
ؿ ة
األمر الرابع  :أف اٟتديث غَت شديد الضعف ،منها ما ترتقي اٟتديث ،كمنها ما ال ترتقي
اٟتديث.
ٚتهور أئمة اٟتديث على أف اٟتديث الضعيف يتقول ٔتجيئه من طرؽ أخرل.
كقد اشار االماـ اٛتد اىل عدـ تقوية اٟتديث ْتديث شديد الضعف  .كقاؿ يف الفرؽ بُت
11
النوعُت " :اٟتديث عن الضعفاء قد ٭تتاج إليه يف كقت ،كا١تنكر أبدان منكر".
كبُت ذلك بأاثر من ه ا يف ركية أخرل ،قيل له :فه الفوائد اليت فيها ا١تنااَت ،ترل أف
يكتب اٟتديث ا١تنكر ؟ قاؿ " :ا١تنكر أبدان منكر " ،قيل له :فالضعفاء ؟ قاؿ " :قد ٭تتاج إليهم يف
12
كقت " اأ ه مل ير بالكتاب عنهم بأسان.
قاؿ اٞتديع  :كجه ترؾ اتبة ا١تنكرات ،عدـ صحة االعتبار هبا ؛ ألف االعتبار ال يكوف ٔتا
ليس له أصل ،كا١تنكرات ال أصوؿ ٢تا.
13
أما أحاديث الضعفاء اليت يوجد ما يشدها فه تكتب ؛ ألف ٢تا أصبلن.
تقوية الحديث الضعيف بتعدد طرقو:
ٚتهور أئمة اٟتديث على أف اٟتديث الضعيف يتقول ٔتجيئه من طرؽ أخرل،
ذاراإلماـ الزراشى" :كش ابن حزـ عن اٞتمهور فقاؿ " كلو بلغت طرؽ الضعيف ألفا ال
14
يقول كال يزيد ا ضماـ الضعيف إىل الضعيف إال ضعفا".
كقاؿ ابن دقيق العيد  " :قد علم أف تظافر الركاة على شيء ،كمتابعة بعضهم لبعض يف
15
حديث ٦تا يسند كيقويه كرٔتا التحق باٟتسن كما ٭تتج به.
كلقد ااف ابن القيم رٛته ا﵁ موافقان للجمهور يف القوؿ بتقوية الضعيف بتعدد طرقه.
كمن أقواله يف ذلك:
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أفق قاؿ يف أحاديث الصبلة على النيب صلى ا﵁ عليه كسلم كما جاء فيها من أمر صلى
ا﵁ عليه كسلم ٔتا يفيد الوجوب ،قاؿ " :الدليل الرابع  -يعٍت من أدلة الوجوب :-ثبلثة أحاديث ال
16
منها ال تقوـ به اٟتجة عند ا فراد  ،كقد يقوم بعضها بعضان عند االجتماع".
كقاؿ رٛته ا﵁ عند ابلمه على مقدار زااة الفطر " :كفيه عن النيب صلى ا﵁ عليه كسلم
17
آثار مرسلة كمسندة يقوم بعضها بعضان".

أقوال علماء المتقدمين في تقوية األحاديث الضعيفة:
من ا١تتقرر لدل أئمة اٟتديث أف اٟتديث يتقول بتعدد طرقه؛ كل لك ااف األئمة يكتبوف
أحاديث الراكم لبلعتبار بها .
قاؿ اإلماـ الًتم م  :يف تعريفه للحديث اٟتسن  .ال حديث يركل ال يكوف يف إسناد
18
من يتهم بالك ب ،كال يكوف اٟتديث شاذا ،كيركم من غَت كجه ٨تو ذاؾ.
كذار اإلماـ الشافعي األحواؿ اليت ٭تتج فيها باٟتديث ا١تنقطع ،اما قاؿ  :ا١تنقطع ٥تتلف،
فمن شاهد أصحاب رسوؿ ا﵁ من التابعُت فحدث حديثا منقطعا عن النيب اعترب عليه بأمور  :منها
أف ينظر إىل ما أرسل من اٟتديث فإف شراه يف اٟتفاظ ا١تأمو وف فأسندك إىل رسوؿ ا﵁ ٔتثل معٌت
ما ركل اا ت ه داللة على صحة من قبل عنه كحفظه ،كإف ا فرد بإرساؿ حديث مل يشراه فيه
من يسند قبل ما يفرد به من ذلك كيعترب عليه بأف ينظر هل يوافقه مرسل غَت ٦تن قبل العلم عنه
19
من غَت رجاله ال ين قبل عنهم فإف كجد ذلك اا ت داللة يقوم به مرسله.
كقاؿ اإلما ـ أٛتد " :ما حديث ابن ٢تيعة ْتجة ،كإين ألاتب اثَتا ٦تا أعترب به كيقوم
20
بعضه بعضا".
كقاؿ أيضا :حديث« :أفطر اٟتاجم كا﵀جوـ » 21،ك «ال كاح إال بويل » 22يشد بعضها
23
بعضا ،كأ ا أذهب إليها".
كقاؿ اإلماـ الًتم م يف تعريفه للحديث اٟتسن " :ال حديث يركل ال يكوف يف إسناد
من يتهم بالك ب ،كال يكوف اٟتديث شاذا ،كيركل من غَت كجه ٨تو ذلك".24.
25
كقاؿ اإلماـ أٛتد :اٟتديث عن الضعفاء قد ٭تتاج إليه يف كقت ،كا١تنكر أبدا منكر.
كمراد اإلماـ أٛتد  -كا﵁ كأعلم  -أف ا١تنكر ال يعترب به ،كال ٭تتاج إليه يف باب االعتضاد
كشد الطرؽ ؛ لعدـ صبلحي ته ل لك ،كال يستأ س به يف ٣تاؿ االستدالؿ ،كقد عرؼ عن اإلماـ
أٛتد األخ باٟتديث الضعيف إذا مل يوجد يف الباب ما يدفعه ،قاؿ رٛته ا﵁ " :طريقيت لست
26
أخالف ما ضعف من اٟتديث إذا مل يكن يف الباب ما يدفعه".
كقاؿ األثرـ " :قلت أليب عبد ا﵁ :أبو معشر ا١تديٍت يكتب حديثه؟ فقاؿ  :عندم حديثه
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مضطرب ،ال يقيم اإلسناد ،كلكن أاتب حديثه أعترب به".
كقاؿ األثرـٝ :تعت أبا عبد ا﵁ يقوؿ رٔتا ااف اٟتديث عن النيب صلى ا﵁ عليه كسلم يف
28
إسناد شيء ،فنأخ به إذا مل ٬تئ خبلفه أثبت منه".
كمل يصحح األئمة حديث « :األعماؿ بالنيات "" 29إال من طريق كاحدة ،كحكموا على
سائر طرقه با٠تطأ كالنكارة كمل يقوكا اٟتديث هبا ،مع أف بعض األسا يد أخطأ فيها من هو صدكؽ
يف اٟتفظ ،كليس ضعيفا.
قاؿ البزار " :ال يصح عن رسوؿ ا﵁  -صلى ا﵁ عليه كسلم  -إال من حديث عمر ،كال
عن عمر إال من حديث علقمة ،كال عن علقم ة إال من حديث ٤تمد ،كال عن ٤تمد إال من حديث
30
٭تِت".
قاؿ اٟتافظ ابن حجر  -بعد أف ذار أف ه ا اٟتديث ٦تا تفرد به ٭تِت بن سعيد كال من
31
فوقه  -قاؿ" :كقد كردت ٢تم متابعات ال يعترب هبا؛ لضعفها".
33
كمثل حديث« :األعماؿ بالنيات" 32،حديث :النهي عن بيع الوالء كهبته".
كح ديث ":ا١تغفر " ،فقد كردت ٢تما طرؽ مل يعتد هبا األئمة؛ لكوهنا غَت ٤تفظة ،كمل
ٗترجهما عن الغرابة كالتفرد.
كمثاؿ ذلك أيضا :حديث ابن عباس «أف النيب  -صلى ا﵁ عليه كسلم  -عق عن اٟتسن
34
كاٟتسُت ابشُت".
جاء يف اتاب العلل البن أيب حامت" :سألت أيب عن حديث ركا عبد اؿكارث ،عن أيوب،
عن عكرمة ،عن ابن عباس رضى ا﵁ عنه أف النيب  -صلى ا﵁ عليه كسلم  -عق عن اٟتسن
35
كاٟتسُت ابشُت".
قاؿ أيب :ه ا كهم حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث هك ا ،كركا كهيب كابن علية ،عن
أيوب ،عن عكرمة ،عن النيب صلى ا﵁ عليه كسلم  ...مرسل ،قاؿ أيب  :كه ا ـ رسل أصح  .سألت
أيب عن حديث ركا ابن كهب عن جرير بن حازـ ،عن قتادة ،عن أ س قاؿ « :عق رسوؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ عليه كسلم  -عن اٟتسن كاٟتسُت بكبشُت » .قاؿ أيب  :أخطأ جرير يف ه ا اٟتديث ،إ٪تا
36
هو :قتادة عن عكرمة قاؿ :عق رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليه كسلم ...مرسل".
فأبو حامت رجح إرساؿ اٟتديث ،كحكم على كصله بأ ه كهم ،مث حكم على حديث أ س
بأ ه خطأ ،فعلى ه ا ال يعتد بالطريق ا﵀كوـ عليه بالوهم ،كال بالشاهد ا﵀كوـ عليه با٠تطأ ،كا﵁
أعلم.
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قاؿ الداتور ا١ترتضى الزين أٛتد  :ففي ه النصوص ما يؤاد أف تقوية األحاديث بتعدد
37
طرفها قد بدأت بوادرها األكىل عند ا١تتقدمُت من أئمة اٟتديث.
الفصل الثالث :تقوية األحاديث الضعيفة عند المتأخرين

أقوال العلماء المتأخرين في تقوية األحاديث الضعيفة:
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية " :فإف تعدد الطرؽ كاثرهتا يقوم بعضها بعضا ،حىت قد
38
٭تصل العلم هبا".
39
كقاؿ اٟتافظ ابن حجر":إف اثرة الطرؽ إذا اختلفت ا١ت ارج تزيد ا١تنت قوة".
قاؿ أبو اسحق اٟتويٍت  :قد فشا عند اث ٍَت من ا١تتأخرين أف األحاديث الضعيفة يقوم
بعضا دكف مراعاة للشركط اليت كضعها العلماء للتقوية ،فإذا رأل بعض هؤالء من تسامح يف
بعضها ن
قد  ،فوصف اٟتديث الباطل أك امل كر بالضعف فقط ؛ ظن أ ه يصلح يف التقوية ،فصححوا أك
حسنوا مئات األحاديث ا١تنكرة ،ك١تا ااف الغالب على ال ين صنفوا يف مصطلح اٟتديث من
ا١تتأخرين أهنم ٦تن غلب عليهم صناعة الفقه ،كاحتاجوا علم اٟتديث ليصححوا أدلتهم ،كمل يكن ٢تم
ذكؽ ا﵀دثُت ،كال قد اٟتفاظ ا١ترب زين ،فقد توسعوا جدًّا يف تقوية األحاديث الضعيفة ،كإف شئت
فقل  :ا١تنكرة بعضها ببعض٦ ،تا حدا ببعض ا١تعاصرين إىل الغلو ،فقاؿ  :إف األحاديث الضعيفة ال
اٟتق ال م أعتقد يف ه ا١تسألة أف
اٟتق بُت اإلفراط كالتفريط ،ك ُّ
أبدا ،ك ُّ
بعضا ن
يقوم بعضها ن
٣تاؿ سردها ،كلكن ه ا النوع ٭تتاج إىل
األحاديث الضعيفة قد تتقول ببعضها بشركط ليس ها هنا ُ
أذاياء ا﵀دثُت٦ ،تن طالت ٦تارستهم ٢ت ا العلم ،حىت صارت ٢تم فيه ملكة ال تتكوف إال بالدربة
40
كا١تمارسة مع إدماف النظر يف تصرؼ النقاد اٟتاذقُت ٢ت ا العلم.
تقوم اٟتديث بكثرة الطرؽ ليس على إطبلقه من ا١تشهور
قاؿ الشيخ اصر الدين األلباين  :ة
عند أهل العلم أف اٟتديث إذا جاء من طرؽ متعددة فإ ه يتقول هبا كيصَت حجة كإف ااف ال طريق
منها على ا فراد ضعيفا كلكن ه ا ليس على إطبلقه بل هو مقيد عند ا﵀ققُت منهم ٔتا إذا ااف
ضعف ركاته يف ٥تتلف طرقه اشئا من س كء حفظهم ال من هتمة يف صدقهم أك دينهم كإال فإ ه ال
41
يتقول مهما اثرت طرقه.
قل ا﵀قق ا١تناكم عن العلماء قالوا  :كإذا قوم الضعف ال ينجرب بوركد من كجه آخر كإف
اثرت طرقه كمن مث اتفقوا على ضعف حديث " من حفظ على أميت أربعُت حديثا " مع اثرة طرقه
لقوة ضعفه كقصورها عن اٞترب ٓتبلؼ ما خف ضعفه كمل يقصر اٞتابر عن جرب فإ ه ينجرب
42
كيعتضد.
قاؿ الداتور ماهر يسُت الفحل  :العلة الظاهرة قد تزكؿ با١تتابعات ك الشواهد ،ك يكوف
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ذلك باالعتبار ك سرب الطرؽ ،ك قد تزكؿ العلة بتلقي أهل العلم للحديث فيقبل اٟتديث ك يزكؿ أثر
العلة .أما العلل ا٠تفية فبل تزكؿ ،ك هي على وعُت:
أحد٫تا :ما سببه ا١ت الفة ،فالراجحة ٤تفوظة أك معركفة ك ا١ترجوحة شاذة أك منكرة.
ك ثا يهما  :أحاديث أعلت باسباب أخرل غَت ا١ت الفة  :امعارضة القرآف ،أك ص
صحيح متواتر أك تأريخ ٣تمع عليه فه ال تزكؿ ،ك يبقى اٟتديث معبل.
فالعلل الظاهرة ك هي اليت سببها ا قطاع يف السند ،أك ضعف يف الراكم ،أك تدليس ،أك
اختبلط تتفاكت ما بُت الضعف الشديد ك الضعف اليسَت ،فما ااف يسَتا زاؿ ٔتجيئه من طريق
آخر مثله أك أحسن منه ،ك ما ااف ضعفه شديدا فبل تنفعه اثرة الطرؽ ،ك بياف ذلك  :أف ما ااف
ضعفه بسكء اٟتفظ أك اختبلط أك تدليس أك ا قطاع يسَت ،فالضعف هنا يزكؿ با١تتابعات ك الطرؽ،
43
ك ما ااف ا قطاعه شديدا أك قدح يف عدالة الراكم فبل يزكؿ.
قاؿ الشيخ يوسف اللحياين  :ا١تتابعة تفيد تقوية الضعيف غَت ا١تنكر ،بوركد من جهة
أخرل صاٟتة لبلعتبار ،إف غلب على الظن أف تعدد الطرؽ يفيد صحته ،كهي على قسمُت:

األول :تقوية لفظ اٟتديث ،إذا اا ت تلك األسا يد ٟتديث كاحد ،كب لك يكوف اٟتديث
صحيحان ،كالما عظمت أ٫تية اٟتديث احتاج إىل متابعة قوية.

الثاني :تقوية معٌت اٟتديث ،بوركد أخرل ٔتعنا  ،كيكوف ا١تعٌت صحيحان ،كه ا ال يفيد يف تصحيح
44
لفظ اٟتديث ،ك سبته إىل النيب صلى ا﵁ عليه كعلى آله كسلم.
منهج المحدثين المتأخرين في تقوية األحاديث الضعيفة:
كلقد اعتٌت أئمة اٟتديث ٔتبحث ا١تتابعات كالشواهد ،كقد عقد له ابن الصبلح بابا ٝتا :
"معرفة االعتبار كا١تتابعات كالشواهد " ،كبُت األئمة يف ه ا الباب ما يصلح لبلعتضاد كالتقوية ،كما
يصلح كال يقبل.
قاؿ ابن الصبلح" :ليس ال ضعف يف اٟتديث يزكؿ ٔتجيئه من كجو  ،بل ذلك يتفاكت،
فمنه ضعف يزيله ذلك ،بأف يكوف ضعفه اشئا من ضعف حفظ راكم ق مع او ه من أهل الصدؽ
كالديا ة ،فإذا رأينا ما ركا قد جاء من كجه آخر ،عرفنا أ ه ٦تا قد حفظه كمل ٮتتل فيه ضبطه له .
كا لك إذا ااف ضعفه من حيث اإلرساؿ زاؿ بنحو ذلك ،اما يف ا١ترسل ال م يرسله إماـ حافظ،
إذ فيه ضعف قليل يزكؿ بركايته من كجه آخر ،كمن ذلك ضعف ال مزكؿ بنحو ذلك لقوة الضعف
كتقاعد ه ا اٞتابر عن جرب كمقاكمته ،كذلك االضعف ال م ينشأ من اوف الراكم متهما بالك ب،
45
أك اوف اٟتديث شاذ.
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كقد علق العبلمة أٛتد شاار على ه ا الكبلـ " :كب لك يتبُت خطأ اثَت من العلماء
ا١تتأخرين يف إطبلقهم أف اٟتديث الضعيف إذا جاء من طرؽ منعددة ضعيفة ارتقى إىل درجة اٟتسن
أك الصحيح ،فإ ه ااف ضعف اٟتديث لفسق الراكم أك اهتامه بالك ب ،مث جاء من طرؽ أخرل من
ه ا النوع،ازداد ضعفا إىل ضعف ،ألف تفرد ا١تتهمُت بالك ب أك اجملركحُت يف عدالتهم ْتيث ال
46
يركيه غَتهم يرفع الثقة ْتديثهم ،كيؤيد ضعف ركايتهم ،كه ا كاضح".
كقاؿ ابن صبلح أيضا :ال يلزـ من كركد اٟتديث من طرؽ متعددة احديث "األذ اف من
الرأس" أف يكوف حسنان ،ألف الضعف يتفاكت ،فمنه ما ال يزكؿ با١تتابعات ،يعٍت ال يؤثر او ه تابعان
أك متبوعان ،اركاية الك ابُت كا١تًتكاُت ،كمنه ضعف يزكؿ با١تتابعة ،اما إذا ااف راكيه سيء اٟتفظ ،أك
47
ركم اٟتديث عن حضيض الضعف إىل أكج اٟتسن أك الصحة.
كقاؿ اٟتافظ ابن حجر" :كمىت توبع السيئ اٟتفظ ٔتعترب ،اأف يكوف فوقه أك مثله ال دك ه،
كا ا ا١ت تلط ال م مل يتميز ،كا١تستور كاإلسناد ا١ترسل ،كا ا ا١تدلس إذا مل يعرؼ ا﵀ كؼ منه :
صار حديثهم حسنا ال ل اته ،بل كصفه ب لك باعتبار اجملموع من ا١تتابع كا١تتابع؛ ألف ال كاحد
منهم احتماؿ أف تكوف ركايته صوابا أك غَت صواب على حد سواء ،فإذا جاءت من ا١تعتربين ركاية
موافقة ألحدهم ،رجح أحد اٞتا بُت من االحتمالُت ا١ت اورين ،كدؿ ذلك على أف اٟتديث ٤تفوظ،
48
فارتقى من درجة التوقف إىل درجة القبوؿ".
كقد بُت اٟتافظ ابن عبد ا٢تادم  -رٛته ا﵁  -بعبارات موجزة ما يصلح من الطرؽ
للتقوية ،فقاؿ كهو يضعف حديثا أكرد له السبكي طرقا ضعيفة ككاهية ال تصلح لتقويته  .قاؿ ":كام
من حديث له طرؽ أضعاؼ ه الطرؽ اليت ذارها ا١تعًتض كهو موضوع عند أهل ه ا الباب ،فبل
يعترب بكثرة الطرؽ كتعددها ،كإ٪تا االعتماد على ثبوهتا كصحتها ،كاٟتاصل أف ما سلكه ا١تعًتض من
ٚتيع الطرؽ يف ه ا الشأف كتصحيح بعضها كاعتماد عليه ،كجعل بعضها شاهدا لبعض كمتابعا له،
49
هو ٦تا تبُت خطؤ فيه".
كقاؿ الزيلعي" :كام من حديث اثرت طرقه كهو حديث ضعيف ،بل قد ال يزيد اٟتديث
50
اثرة الطرؽ إال ضعفا."...
كيستفاد من ابلـ اٟتافظ ابن عبد ا٢تادم أف العربة ليست بكثرة الطرؽ كتعددها ،كلكن
العربة بكوهنا ٤تفوظة سا١تة من العلل القادحة كالوهم كا٠تطأ ،كعلى ه ا فيتعُت عند النظر يف الطرؽ
٘تحيصها كا لتدقيق فيها ،كالتأاد من سبلمتها من النكارة كالعلل القادحة قبل االعتداد هبا
كاالستفادة منها يف تقوية األحاديث.
قاؿ ٤تمد خلف سبلمة :بعض األحاديث ال تصح أسا يدها ب اهتا كلكنها تصح بتعضيد
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طرقها األخرل ٢تا كشهادهتا بسبلمتها من ِ
ردها ؛ كقد ااف عمل علماء العلل يف ه ا الباب
مقتضي ِّ
منضبطان ٔتوازين دقيقة يعجز عن إدرااها من مل يشراهم يف فنهم ؛ كلكن ا١تتأخرين أك أاثرهم مل
٭تصلوا على ه ا١توازين ،أك مل ٭تصلوا إال على شيء يسَت من أصو٢تا ،كمع ذلك ٕترأ اثَت منهم
فتوسعوا يف اٟتكم على األحاديث كتساهلوا يف أاثر أحكامهم عليه ا ،كمن ذلك تساهلهم يف تقوية
األحاديث ٔتجموع طرقها ،فصححوا أك حسنوا مئات من األحاديث اليت حقها أف تُرد أك يُتوقف
51
عن تصحيحها ،كه ا صنيع غَت ٤تمود ؛ كا﵁ ا١تستعاف.
كقاؿ ٤تمد خلف سبلمة  :من أهم ما ينفع يف التوصل إىل قواعد كضوابط التقوية بكثرة
الطرؽ هو معرفة أ سباب كاحتماالت كايفيات تكاثر الطرؽ كا١تتابعات أك قلتها ،إٚتاالن كتفصيبلن؛
ك٤تاكلة تطبيق ذلك يف حق اٟتديث ا١تراد ٗتر٬ته  -إذا ااف من النوع ال م ٭تتمل أف يتقول ٔتجموع
طرقه ١ -تعرفة صبلحيته ل لك.
كإذا اثرت الطرؽ الضعيفة ،كالتالفة ،كالساقطةٟ ،تديث من األحاديث؛ كمل يكن بُت تلك
الطرؽ طرؽ صحيحة ،أك طرؽ قوية اثَتة؛ بل ااف بينها طرؽ فيها كضاعوف كا ابوف ك٣تاهيل ،فإف
ذلك يريب يف صحة مسلك تقوية اٟتديث ٔتجموع طرقه غَت الضعيفة جدان ،كلو اثرت تلك الطرؽ؛
بل ذلك يف  -اٟتقيقة  -ال يقف عند حدكد إثارة الريب ،كإ٪تا يتعداها إىل ا١تنع من التقوية ا١ت اورة،
كالداللة على بطبلهنا؛ كذلك ألف هؤالء الوضاعُت كالك ابُت بل كاجملاهيل ،ال ين تفردكا بأسا يد
مرابة أك أسا يد االشمس يف صحتها كشهرهتا ،أقوؿ :هؤالء ٚتيعان مظنة اختبلؽ األحاديث كطرقها،
كتزكيرها كترايبها ،كمظنة سرقتها كتغيَتها كإدخا٢تا على غَتهم من الضعفاء ٦تن ال يتعمد الك ب ،أك
تلقينهم إياها ،أك ٛتلهم على تدليسها ،أك ٨تو ذلك من أ واع سعيهم يف تركيج ا٠ترب الباطل بُت
الركاة كتكثَت طرقه؛ كا لك ال بد أف ٬تدكا من الضعفاء كا١تدلسُت كا١تغفلُت ك٨توهم ،بل كبعض
األقوياء من الركاة ،من يتربع  -ببل طلب منهم  -بركاية ذلك اٟتديث؛ كحينئ سيقع منهم ما يقع
من غلط أك ٗتليط ،أك تدليس؛ فإذا جاء القرف ال م بعد هؤالء ،فإف فيهم  -ببل شك  -من سيسَت
بسَتة سلفه ،كيفعل مثل فعلته؛ كحينئ يزداد عدد الطرؽ كعدد األكهاـ اليت ٖتيل بعض الطرؽ
الساقطة إىل طرؽ ظاهرها القوة؛ كهك ا تتكاثر الطرؽ ا١تتماسكة لبعض األحاديث اليت هي يف
األصل ٥تتلقة؛ كبعد ذلك يأيت  -كال سيما يف العصور ا١تتأخرة  -من يقويها ٔتجموع ٚتلة من طرقها
52
ظاهرها  -عند  -الضعف غَت الشديد ،كال حوؿ كال قوة إال با﵁.
كقاؿ الداتور الشريف حامت العوين  :أف بعض ا١تتأخرمف تساهلوا يف تقوية األحاديث ،فإذا
اجتمعت عندهم طرؽ اثَتة للحديث كلو اا ت غَت معتربة  -يعٍت غَت صاٟتة لبل٧تبار  -اأف
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يكوف يف أسا يدها من هو مًتكؾ أك متهم أك هي كاهية شديدة الضعف فإهنم يقوكف اٟتديث ب لك
فيصححو ه أك ٭تسنو ه ،كمن ه ا القبيل ما أشرت إليه سابقان من تصحيح السيوطي ٟتديث (( :إذا
بعثتم بريدان فابعثوا حسن الوجه حسن االسم)) ،كيقع له من ه ا النوع يف اتابه الآليل ا١تصنوعة.
كابن حجر رٛته ا﵁ شدد يف ه ا يف النزهة فقاؿ (( :كمىت توبع السيء اٟتفظ ٔتعترب اأف
يكوف فوقه أك مثله ال دك ه  ))..فبلحظ أ ه مل ير التقوية باألدين ك قل الداتور ا١ترتضى عنه أف
اٟتديث ال م ضعفه اشئ عن هتمة أك جهالة إذا اثرت طرقه ارتقى عن مرتبة ا١تردكد كا١تنكر ال م
ال ٬توز العمل به ْتاؿ إىل رتبة الضعيف ال م ٬توز العمل به يف فضائل األعماؿ.
ك قل عن ابن اثَت ،قاؿ :قاؿ الشيخ أبو عمرك :ال يلزـ من كركد اٟتديث من طرؽ متعددة
أف ال يكوف حسنان ألف الضعيف يتفاكت ،فمنه ما ال يزكؿ با١تتابعات اركاية الك ابُت كا١تًتكاُت،
كمنه ضعف يزكؿ با١تتابعة اما إذا ااف راكيه سيء اٟتفظ أك ركم اٟتديث مرسبلن فإف ا١تتابعة تنفع
حنيئ كيرفع اٟتديث عن حضيض الضعف إىل أكج اٟتسن أك الصحة.
قاؿ الداتور الشريف حامت العوين :كهب ا يتبُت خطأ طريقة بعض ا١تتأخرين من التقوية بكثرة
الطرؽ كلو اا ت كاهية.
كاٟتاصل أف تقوية اٟتديث با١تتابعات كالشواهد ٢تا ضوابط من أبرزها  :التأاد من اوهنا
٤تفوظة سا١تة من ا٠تطأ كالوهم؛ إذ إف تعدد الطرؽ من راك قد يكو ف بسبب اضطرابه أك اضطراب
من يركم عنه ،كقد تكوف الطرؽ الكثَتة ترجع إىل طريق كاحد ،كما يظن أ ه شاهد يكوف خطأ من
بعض الركاة ،كالتساهل يف ه ا أدل إىل ضعف قد السنة عند بعض العلماء ا١تتأخرين كالباحثُت
ا١تعاصرين ،كحصل يف أحكامهم على األحاديث ٥تالفة لؤلئمة ا١تتقد مُت ،كرٔتا اعًتضوا على األئمة
يف تضعيفهم لبعض األحاديث ،ك ازعوهم بوجود شواهد كمتابعات للحديث ،كاأف األئمة مل يطلعوا
عليها ،كمل تطرؽ أٝتاعهم ،كقد ينفي بعض األئمة يف باب من أبواب العلم كجود حديث فيه ،أك
يقيد النفي بالصحة ،فتنهاؿ عليهم اإليرادات كاالستدرااات بوجود أحاديث صحيحة ٢تا طرؽ
متعددة أك ٢تا شواهد ،اأف األئمة مل يطلعوا عليها ،كااف األجدر قبل االستدراؾ النظر يف ه
الطرؽ كالشواهد ،كهل هي صاٟتة لبلعتبار هبا أـ ال ،ال سيما كقد يكوف االعتماد يف ٚتع الطرؽ
كالشواهد على اتب كمصنفات هي ٣تمع الغرائب كا١تنااَت ،ـ ثل  :معاجم الطرباين ،كمسند البزار،
53
كسنن الدارقطٍت ،كاتب الفوائد كاألفراد كالغرائب.
األمثلة لتقوية األحاديث الضعيفة بالمتابعات والشواىد:
ما ركا الًتم م من طريق عيسى بن يو س عن ٣تالد عن أيب الوداؾ عن أيب سعيد رضي
ا﵁ عنه قاؿ" :ااف عند ا ٜتر ليتيم ،فلما زلت ا١تائدة ،سألت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليه كسلم عنه
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كقلت :إ ه ليتيم" .فقاؿ" :أهريقو ".
كيف ه ا السند " ٣تالد " كهو ابن سعيد بن عمَت ا٢تمدا ين ،كقاؿ اٟتافظ عنه  :ليس
بالقوم كقد تغَت يف آخر عمر  55،فالسند ضعيف بسب ضعفه ،كلكن ٧تد ٢تا الشواهد أقول منها
يف اتب أخرل مثل:
54

أخرجو اإلمام مسلم عن طريق:

حدثنا ٭تِت بن ٭تِت أخرب ا عبدالرٛتن بن مهدم ح كحدثنا زهَت بن حرب حدثنا
عبدالرٛتن عن سفياف عن السدل عن ٭تِت بن عباد عن أ س  :أف النيب صلى ا﵁ عليه كسلم سئل
56
عن ا٠تمر تت خبل ؟ فقاؿ ال.
واإلمام أبو داؤد عن طريق:

زهَت بن حرب قاؿ ثنا كايع عن سفياف عن السدم عن أيب هبَتة عن أ س بن مالك  :أف
أبا طلحة سأؿ النيب صلى ا﵁ عليه كسلم عن أيتاـ كرثوا ٜترا قاؿ " أهرقوها " قاؿ أفبل أجعلها خبل
57
؟ قاؿ " ال.
واإلمام أحمد عن طريق:

كايع ثنا سفياف عن السدم عن أيب هبَتة (٭تِت بن عباد)عن أ س بن مالك :اف أبا طلحة
58
سأؿ النيب صلى ا﵁ عليه ك سلم عن أيتاـ كرثوا ٜترا فقاؿ اهرقها قاؿ أفبل ٧تعلها خبل قاؿ ال.
واإلمام البيهقي عن طريق:
أيب عبد ا﵁ اٟتافظ ثنا أٛتد بن إسحاؽ الفقيه أ بأ ٤تمد بن غالب ثنا أبو ح يفة ثنا
سفياف عن السدم عن أيب هبَتة عن أ س قاؿ  :جاء رجل إىل النيب صلى ا﵁ عليه ك سلم كيف
حجر يتيم كااف عند ٜتر حُت حرمت ا٠تمر فقاؿ يا رسوؿ ا﵁ أصنعها خبل قاؿ ال قاؿ فصبه
حىت سأؿ به الوادم كركا كايع عن سفياف كذار أف أبا طلحة سأله عن أيتاـ كرثوا ٜترا قاؿ أهرقها
59
قاؿ أفبل أجعلها خبل قاؿ ال.
واإلمام أبو يعلى عن طريق:
أيب خثيمة حدثنا كايع حدثنا سفياف عن السدم عن أيب هبَتة :عن أ س بن مالك أف أبا
طلحة سأؿ النيب صلى ا﵁ عليه ك سلم عن أيتاـ كرثوا ٜترا فقاؿ  :أهرقها قاؿ  :أفبل أجعلها خبل ؟
60
قاؿ :ال.
الحكم على السند:
كمدار ه الطرؽ الها هو "سفياف " كهو من رجاؿ مسلم ،كيركم عنه عبد الرٛتن ،ككايع
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كأبو ح يفة ك٭تِت بن سعيد ،كرجا٢تم الهم ثقات ،كأيضا كجد ا سندا كاحدا من ه األسا يد ،من
أسا يد اإلماـ مسلم ،كسند ال ٭تتاج للدراسة فه األسا يد الها صحيحة ،كبسبب ه األسا يد
يرتقي السند(...ال م فيه ٣تالد) ،من الضعف إىل اٟتسن لغَت  ،كا﵁ أعلم.
المبحث الرابع :شروط تقوية الحديث الضعيف
ذار الشيخ اٞتديع :61أف تقوية اٟتديث الضعيف الصاحل بغَت يشًتط ٢تا يف اٞتابر أربعة
شركط:

الشرط األكؿ :أف يكوف حديثان له فس درجة اجملبور به من جهة من يضاؼ إليه.
يكوف مرفوعان،
أم :إف ااف الضعيف ا١تراد تقويته حديثان مرفوعان ،كجب يف جابر أف
صراحة أك حكمان ؛ ألف ا١تراد تقوية أحد الطريقُت باآلخر لتصحيح سبتهما إىل فس القائل
أكالفاعل ,كٮترج منه:
أولها  :تقوية اٟتديث ٔتا ليس ْتديث ،أك ٔتا سبته إىل من هو دكف درجة من ينسب له ذلك
اٟتديث  .كل لك طرؽ ال يصلح اتباع شيء منها لتقوية سبة ا ٟتديث الضعيف إىل النيب صلى ا﵁
عليه كسلم.
ثانيها :تقويته ٔتوافقة ظاهر القرآف ،زعمه بعضهم  :كه ا يكوف صحيحان أف يقاؿ  :ا١تعٌت ال م جاء
به اٟتديث الضعيف موجود يف اتاب ا﵁ ،لكن يبقي للحديث كصف الضعف يف سبته إىل النيب
صلى ا﵁ عليه كسلم قوالن أك فعبلن.
كليس اشتماؿ اٟتديث على اٟتق٦ ،تا ٬تيز ٔتجرد سبته إىل النيب صلى ا﵁ عليه كسلم،
كإال أسقطنا االعتداد بقوا ُت ه ا العلم ،كلقاؿ من شاء ما شاء.
كمن مثاؿ ه ا  :تقوية ما ركا دراج أبو السمح ،عن أيب ا٢تيثم ،عن أيب سعيد ا٠تدرم،
قاؿ  :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليه كسلم  " :إذا رأيتم الرجل يعتاد ا١تساجد ،فاشهدكا له باإلٯتاف،
ِ ِ 63
قاؿ ا﵁ تعاىل﴿ 62:إَِّر٪تَا يػعمر مس ِ
اج َد اللَّر ِه َم ْون َآم َن بِاللَّر ِه َكالْويَػ ْووِـ اآلخر﴾.
َ ْو ُ ُ َ َ
فه ا معنا يف اتاب ا﵁ صحيح ،لكن اٟتديث مل يرك إال هب ا اإلسناد ،كهو إسناد
ضعيف ،دراج ضعيف اٟتديث عن أيب ا٢تيثم ،كقد جاء باألمر بالشهادة باإلٯتاف ١ترتاد ا١تسجد ،كهو
٦تا ال شاهد له من القرآف.
ثالثها  :تقويته با١توقوفات على الصحابة  :اٟتديث ا١توقوؼ ال يقوم ا١ترفوع إال إذا ااف ٦تا ال ٣تاؿ
للرأم فيه ،كمل يكن من أحاديث بٍت إسرائيل.
كثبوت اٟتكم هب ا الطريق غَت ثبوت سبة اٟتديث.
كجاء عن أٛتد بن حنبل يف ه ا ما قد يتعلق به ،كذلك ما حكا أبو زرعة الدمشقي،
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قاؿ  :سألت ٭تِت بن معُت عن حديث أيب سلمة عن جابر يف الشفعة ،قلت له ،ما تقوؿ فيه ؟
قاؿ  " :منكر " ،كرأيته ينكر رفعه عن جابر ،كيعجبه كقوفه عن سعيد كأيب سلمة  .قاؿ أبو زرعة :
قلت ألٛتد بن حنبل :ما تقوؿ فيه؟ قاؿ " :هو ثبت " ،كرفع منه ،كاعتد بركاية معمر له ،كاحتج له
بركاية مالك كإف اا ت موقوفة  .قلت ألٛتد  :كمن أم شيء ثبت؟ قاؿ  " :ركا صاحل بن أيب
64
األخضر" يعٍت مثل ركاية معمر ،قلت :صاحل ٭تتج به؟ قاؿ " :يستدؿ به ،يعترب به".
كركا مالك يف "ا١توطأ"  65فقاؿ :عن ابن شهاب ،عن سعيد بن ا١تسيب ،كعن أيب سلمة
بن عبد الرٛتن بن عوؼ ،أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليه كسلم قضى بالشفعة ،اٟتديث معنا  .كه ا
مرسل ،كليس ٔتوقوؼ .كرجح أٛتد كالب ارم  66كغَت٫تا كصله ،كهو الصواب ،إذ معمر من حفاظ
67
أصحاب الزهرم ،كزاد رجحا ان يف حفظ الوصل متابعة من تابعه ٦تن يعترب به.

رابعها :تقوية اٟتديث ّترياف العمل أك الفتول به :يستأ س بالضعيف ال م ال معارض له ،إذا جرل
عليه عمل أهل العلم ،من الصحابة فمن بعدهم يف عصر النقل كالركاية.
أما عدا ذلك العمل منهم دليبلن على ثبوت اٟتديث ،فبل ،إذ العمل قد ٬ترم بالشيء بناء
على أصل آخر ،من داللة اتاب أك سنة صحيحة غَت ه ا اٟتديث.
على أ ه ال يوجد ٢ت ا مثاؿ صاحل ،أف حديثان ضعيفان تقول بالعمل ،كإ٪تا يوجد العمل ٔتا
هو ضعيف ،كله أمثلة اثَتة.
اال م ركم عن سعيد بن عبد ا﵁ األكدم ،قاؿ :شهدت أبا أمامة كهو يف النزع ،فقاؿ :
إذا مت فاصنعوا يب اما أمر ا رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليه كسلم أف صنع ٔتوتا ا ،أمر ا رسوؿ ا﵁ صلى
ا﵁ عليه كسلم فقاؿ  " :إذا مات أحد من إخوا كم ،فسويتم الًتاب على قرب  ،فليقم أحدام على
رأس ؽبر  ،مث ليقل  :يا فبلف بن فبل ه ،فإ ه يسمعه كال ٬تيب ،مث يقوؿ  :يا فبلف بن فبل ه ،فإف
يستوم قاعدان ،مث يقوؿ :يا فبلف بن فبل ة ،فإ ه يقوؿ :أرشد ا رٛتك ا﵁ ،كلكن ال تشعركف ،فليقل:
اذار ما خرجت عليه من الد يا  :شهادة أف ال إله إال ا﵁ ،كأف ٤تمدان عبد كرسوله ،كأ ك رضيت
با﵁ ربا ،كباإلسبلـ دينان ،كٔتحمد بيا ،كبالقرآف إمامان ،فإف منكران ك كَتان يأخ كاحد منهما بيد
صاحبه كيقوؿ  :ا طلق بنا ،ما قعد عند من قد لقن حجته ،فيكوف ا﵁ حجيجه دكهنما " ،فقاؿ
68
الف بن حواء ".
رجل :يا رسوؿ ا﵁ ،فإف مل يعرؼ أمه ؟ قاؿ " :فينسبه إىل حواء :يا ؼ
ذار ابن القيم ،كقاؿ " :فه ا اٟتديث كإف مل يثبت ،فاتصاؿ العمل به يف سائر األمصار
69
كاألعصار من غَت إ كار ،ااؼ يف العمل به ".

خامسها  :تقوية اٟتديث باستدالؿ اجملتهد به  :كه ا أضعف ٦تا تقدـ ،فإف الواقع أف االستدالؿ
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باٟتديث الضعيف ،بل ٔتا هو شديد الضعف أحيا ان اثَتة ،هو ٦تا كقع لكثَت من اجملتهدين،
خصوصان من برز يف الفقه منهم دكف اٟتديث.
كمنهم ،كفيهم العارفوف باٟتديث ،من يستدؿ باٟتديث الضعيف يف الباب ال يوجد فيه ما
هو ثابت ،اما ال يوجد لداللة ذلك الضعيف معارض ،ااستدال٢تم با١ترسل كحديث ا١تستور
كا١تجهوؿ كسيء اٟتفظ ،كإف ٖتققت ه ا منهم كجدهتم يصَتكف إليه الحتماؿ الثبوت ال لًتجيحه،
تقدٯتان له على ٤تض النظر ،اال م بينت كجهه عنهم يف (ا١ترسل).
على أ ك ٬تب أف ت ار أف لقب (الضعيف ) ااف يف ابلـ بعض السلف ،اأٛتد بن
حنبل ،رٔتا أطلق على اٟتديث اٟتسن.
سادسها  :تقوية اٟتديث عن طريق الكشف  :كه ا ي ار عن بعض متأخرم الصوفية ،اما زعمه
الشعراين يف حديث " أصحايب االنجوـ ،بأيهم اقتديتم اهتديتم " ،حيث حكم بصحته عند أهل
70
الكشف ،مع إقرار بعدـ ثبوته عند ا﵀دثُت.
كليس ه ا بطريق من طرؽ العلم ،فالكشف ه ا إف ااف من صاحل صاحب سنة فغايته أف
يكوف فتحان يف الفهم كتوفيقان كتسديدان فيه ،كالفهم رأم ،كالرأم ٮتطئ كيصيب ،كمن دليل خطئه
٥تالفة الدليل ،فإذا قاـ الدليل على علة اٟتديث ،فكيف يرد بظن ٣ترد؟
كلو ساغ اتباع ه ا الطريق يف أم أمر من العلم لفسدت األصوؿ ،بل الستغٍت به عن
النقوؿ.
كمن بابه تصحيح النيب صلى ا﵁ عليه كسلم للحديث يف النوـ ،كه ا كإف ااف مثاله ادران،
لكنه كقع لبعضهم ،كقد يكوف ا١تناـ حقا ،كالرائي صاٟتان صادقان ،لكن ا١تنامات ال ٕترم على
الظواهر ،إ٪تا تقبل التأكيل لو اا ت حقا ،اما أهنا ال تكوف طرقان للمعارؼ ،كإف اا ت رٔتا دلت
على الشيء منها لش ص الرائي.
سابعها  :تقوية اٟتديث ٔتطابقته للواقع  :كه ا طريق مل يسلكه ا١تتقدموف ،كقل من سلكه من
ا١تتأخرين ،امن ظر إىل أحاديث الفنت كتغَت الزماف ،كما يطرأ من اٟتوادث ،فوجد ٢تا ذاران يف بعض
األحاديث اليت ال يثبت قلها عن النيب صلى ا﵁ عليه كسلم  ،فجعل كقوع الشيء ٦تا كرد ذار يف
(مشكاة النبوة ) اما يعرب به
اٟتديث الضعيف دليبلن على صحة ذلك اٟتديث ،كصدكر من
بعضهم.
اما قاؿ التو٬ترم يف صدر اتاهبه ال م ٚتعه يف الفنت " :بعض األمور اليت كرد اإلخبار
بوقوعها مل ترك إال من طرؽ ضعيفة ،كقد ظهر مصداؽ اثَت منها  ،كال سيما يف زما نا ،كذلك ٦تا
71
يدؿ على صحتها يف فس األمر ،كافى بالواقع شاهدان بثبوهتا كخركجها من مشكاة النبوة".
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الشرط الثاني  :أف يكوف يف أدىن درجاته ٦تا يصلح االعتبار به  ,فيتقول الضعف ٔتا ٯتاثله يف
الضعف ،أك يقرب منه كإف ااف دك ه ما مل يكن من األ واع السابقة اليت ال يعترب هبا ،اما يتقول ٔتا
هو يف فوقه يف القوة ،بل ذلك أكىل.

الشرط الثالث  :إف ااف ضعيفان صاٟتان ،كجب أف يغاير الطريق اآلخر اجملبور به يف ٤تل الضعف؛

خشية مرد٫تا إىل علة كاحدة ،فإف ضعف ه ا االحتماؿ تقويا  ,كبيا ه  :لو ااف الضعف يف الطريق
ا١تراد جرب من جهة اال قطاع ،كجب يف جابر لو ااف ا لك منقطعان أف ال يكوف ا قطاعه يف فس
موضع ا قطاع اآلخر١ ،تظنة أف يرجعا إىل علة كاحدة.

الشرط الرابع  :أف يوجد فيه معٌت اجملبور به إف مل يطابقه يف لفظه

 ,كبيا ه  :أف اتفاؽ الشاهد

كا١تشهود له ٬تب أف يقع إما لفظان كإما معٌت ،فأما اللفظ فظاهر ،كأما ا١تعٌت فالواجب أف ما يدعى
تقويته من ه ا اٟتديث باآلخر ٬تب أف يكوف موجودان فيهما ٚتيعان ،فإف كجد قدر من اٟتديث يف
معٌت اآلخر ،ف لك القدر هو ال م ينجرب ال سائر اٟتديث ،فبل يقاؿ  :صار ٚتيعه ب لك حسنان
لغَت .
كا١تعترب يف ا١تعٌت يف الشواهد هو فس ا١تعترب يف ا١تعٌت يف ركاية اٟتديث إذا ركم با١تعٌت،
72
احث يف درجة اٟتديث عارفان بدالالت األلفاظ كما تفيد من ا١تعاين .
كه ا يستلزـ أف يكوف الب

خاتمة البحث:
الشك اف ١تثل ه البحوث تكوف هناؾ تائج يتوصل اليها الطالب من خبلؿ البحث
كاٞتمع كتكوف هناؾ ٙترات ٭تصل عليها ا الك الف لكل جهد ٙترة ،كاما اٞتهد ال ل التكوف من
كراء ٙتر فهو جهد ضائع فمن النتائج الىت توصلت اليها ما يلى:
 - 1بداية ٬تب على ا١تسلم اٟت ر كعدـ الغلط على رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليه كسلم يف ابلمه
كأحاديثه ،ك٬تب أف يعرؼ منها صحيحها كسقيمها.
 - 2هناؾ فرؽ بُت منهج ا١تتقدمُت كا١تتأخرين يف اصطبلح الضعيف كيف تعريفه كاٟتكم به فيجب
أف يكوف طالب اٟتديث على علم تاـ من ه ا١تسئلة ،كأف اليتعجل يف ا١تسئلة إالبعد تدريس
ا١توضوع بدقة يف ضوء أقوا٢تم.
 - 3كهناؾ فرؽ بُت العمل باٟتديث الضعيف كبُت ركايته كذلك إذا مل يشتد ضعفه كاما ما اشتد
ضعفه فبلجداؿ فيه.
 - 4مل يلتزـ النقاد ا١تتقدموف بتقوية ال ضعيف معترب به إذا ااف للمنت ال م يركيه شاهد من كجه
آخر كلو ااف ٤تفوظا كثابتا ،اما أف هناؾ ٚتلة من األحاديث قواها بعض ا١تتأخرين جملموع طرقها،
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كمل يفعل بعض ا١تتقدمُت ذلك.
- 5يف اٟتقيقة إف األمة اإلسبلمية ليست ْتاجة إىل العمل باٟتديث الضعيف حسب مفهوـ
ا١تتأخرين كالسيما إذا ااف الضعف شديد ألف فيما صح من األحاديث ا١تتضمنة ل لك افاية لك
كاقف ،عند حدكد الكتاب كالسنة.
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