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  .احملاضرة األوىل

  :صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج : أوال

  : التعریف باإلمام مسلم  /1

 ینسب إلى قبیلة بني قشیر ھو أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، :  اسمھ ونسبھ 

  .وعلیھ فھو عربي األصل العربیة

  مصار الذین أمكنتھ الرحلة للوصولرحل اإلمام مسلم في طلب الحدیث إلى جمیع محدثي األ :شیوخھ  

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ واإلمام البخاري الذي الزمھ  :عنھم، ولذا فشیوخھ كثر من أجلھم إلیھم واألخذ

 . طویال، وھجر من أجلھ شیخھ الذھلي لما تكلم في مذھبھ، ولم یخرج لھ في صحیحھ 

  خلف اإلمام مسلم مؤلفات كثیرة أغلبھا في الحدیث وعلومھ وھذه أھمھا  :مؤلفاتھ : 

  .الجامع الصحیح - 1

  .المسند الكبیر على الرجال  - 2 

  .الجامع الكبیر على األبواب - 3

  .العلل – 4 

  .التمییز -5 

  .الوحدان – 6 

  .األسماء والكني -7 

  .األقران - 8 

  .األفراد. 9 

  .أفراد الشامیین - 10

  .طبقات التابعین -  11 

  . المخضرمون -12 

  .أوالد الصحابة - 13

  .أوھام المحدثین -  14 

  .سؤاالت أحمد -  15 

  .حدیث عمرو بن شعیب -  16 

  .االنتفاع بجلود السباع -17

  مشایخ مالك والثوري وشعبة  -18 
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  وأحمد بن سلمة،  الرازي، وموسی بن ھارون،أبو حاتم : روي عن اإلمام مسلم خلق كثیر منھم : تالمیذه 

 . والترمذي، وابن خزیمة، ویحي بن صاعد وغیرھم من أقرانھ وممن عاصروه

 لقد أثنى علیھ كثیر من العلماء، وھذه أقوالھم شاھدة على ذلك  : أقوال العلماء فیھ:  

  " سمعت أبا زرعة وأبا حاتم یقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحیح على مشایخ عصرھما:" قال أحمد بن سلمة 
  

  ". لن نعدم الخیر ما أبقاك هللا للمسلمین: " وقال إسحاق بن منصور لمسلم 

  " إال خیراكان مسلم من علماء الناس وأوعیة العلم ماعلمتھ :" وقال شیخھ محمد بن عبد الوھاب الفراء 

  " .ثقة جلیل القدر من األئمة:" وقال مسلمة بن قاسم 

  ".أجمعوا على جاللتھ وإمامتھ وعلو مرتبتھ، وحذقھ في ھذه الصنعة، وتقدمھ فیھا:" وقال النووي  

  بعد حیاة علمیة ملیئة بالعمل المتواصل فاضت روحھ إلى الرفیق األعلى بنیسابور مساء یوم األحد : وفاتھ 
  1.آمین فجزاه هللا خیرا، وجعلھ من ورثة الفردوس األعلى ـھ261ین من شھر رجب سنة ال بقلخمس لی

 

  :التعریف بالجامع الصحیح لمسلم :ثانیا 

  عدد أحادیثھ: 

في صحیح مسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آالف حدیث، قال العراقي وھو یزید على البخاري بالمكرر لكثرة  جملة ما 
. 2رأیت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنھ اثنا عشر ألف حدیث، وقال المیانجي ثمانیة آالف وهللا أعلموقد : طرقھ، قال

  3.وذھب صاحب الحطة إلى أن أحادیث الجامع الصحیح بالمكررات سبعة آالف ومائتین وخمسة وسبعین حدیثا

كنت عند أبي زرعة فجاء مسلم بن الحجاج فسلم علیھ، : وقد روى ابن الصالح بسنده عن أبي قریش الحافظ قال  
فلمن ترك الباقي؟ قال : ھذا جمع أربعة آالف حدیث في الصحیح، قال أبو زرعة : وجلس ساعة وتذاكرا، فلما قام قلت 

 4المكرراتبعة آالف حدیث أصول دون الشیخ أراد أن في كتابھ ھذا أر

  دقتھ في جمع الطرق: 

امتاز مسلم بتفرده بفائدة حسنة وھي كونھ أسھل متناوال من حیث إنھ جعل لكل حدیث موضعا واحدا یلیق بھ جمع     
فیھ طرقھ التي ارتضاھا فاختار ذكرھا، وأورد فیھ أسانیده المتعددة، وألفاظھ المختلفة، فیسھل على الطالب النظر في 

فجمعھ للمتون كلھا بطرقھا في . مسلم من طرقھ بخالف البخاري وجوھھ واستثمارھا، وتحصل لھ الثقة بجمیع ما أورده
موضع واحد ال یفرقھا في األبواب من ممیزاتھ، وكذلك یسوقھا تامة، وال یقطعھا في التراجم ویحافظ على اإلتیان 

  5.لفظة فرواھا بلفظ آخر مرادف بینھبلفظھا، وال یروي بالمعنى حتى إذا خالف راو في 

حادیث شیئا من أقوال الصحابة، ومن بعدھم، حتى األبواب والتراجم، كل ذلك حرصا على أن أنھ لم یخلط مع األ -1
  .ال یدخل في الحدیث غیره، فلیس فیھ بعد المقدمة إال الحدیث الصرف

                                                           
: والخطیب البغدادي ، 2/90. ھذیب األسماء واللغاتت: وما بعدھا، والنووي  10/  126 .تھذیب التھذیب: ابن حجر : تھ في انظر مصادر ترجم*   1

  .البدایة والنھایة: وما بعدھا، وابن كثیر  2/  150تذكرة الحفاظ : وما بعدھا، والذھبي  13/  10. تاریخ بغداد
  .80 – 79 /1.تدریب الراوي: السیوطي  - 2
  .161 /1النیفر مقدمة تحقیقھ لمعلم المازري - 3
  .15/ 1 شرح مقدمة مسلم: النووي   - 4
5
  .161 /1مقدمتھ لتحقیق المعلم للمازي: النیفر  - - 
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إن الحكم على أحادیث الصحیحین جمیعا بالصحة منصرف لألحادیث المخرجة باإلسناد المتواصل أما األحادیث  - 2  
لتي فیھما فلھا حكمھا الخاص، أما المتابعات والشواھد التي فیھما، فإنھا لیست على شرطیھما، وإنما یذكر المعلقة ا

  1.أحدھما ذلك على وجھ التأكید والمبالغة أو لزیادة تنبیھ على فائدة

ھما أن وكان من مذھب الفرق بین: "قال ابن الصالح" أخبرنا،"واإلخبار " حدثنا، "تفریقة بین صیغتي التحدیث  -3
  2.حدثنا لما سمعھ من لفظ الشیخ خاصة، وأخبرنا لما قرئ على الشیخ

واللفظ لھ، أو أن : "نسبة لفظ الحدیث للراوي الذي تلقاه عنھ إن كان أكثر من واحد ولھ في ذلك مصطلحات مثل  - 4  
یذكر صاحب اللفظ باسمھ أو استعمال ضمیر الجمع للرواة إذا اتحدوا بقولھ واللفظ لھم، وكإثباتھ مازاده أحد الرواة في 

  .3المتن والتنبیھ علیھ

  .4م حدیث معلق إال في موطن واحد في كتاب الحیض؟الیوجد في صحیح مسل -4

وفیھ أیضا ستة عشر موضعا من المعلقات منھا موضعان في الحدود والبیوع وغیرھا إال أن ھذه المواضع كلھا روی 
وعلیھ مادامت ھذه المواضع وصلھا في مواطن أخرى من " رواه فالن:" کل حدیث منھا متصال ثم یعقب علیھ بقولھ 

  .5ى في صحیحھ حدیث معلق واحداصحیحھ یبق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .659 /2أسباب اختالف المحدثین: األحدب  - 

2
  .101 صیانة صحیح مسلم: ابن الصالح  - 

3
  .242 – 238. جھود المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي الشریف  - 

4
  .281 /1 "التیمم:"صحیح، کتاب الحیض، باب الجامع ال - 

5
  .1/90تدریب الراوي، : السیوطي- 
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  .احملاضرة الثانية

 الحدیث الحسن: 

إلى أن أول من أطلق مصطلح الحسن واستعملھ في تقسیم األحادیث ھو اإلمام الترمذي،  -رحمھ هللا  - ذھب ابن تیمیة 
  1.ادیث قسمة ثنائیة إلى صحیح وضعیفمبینا أن المحدثین قبلھ كانوا یقسمون األح

  : تعریفھ: أوال

  .2ضد القبح، ویقال حسن الشيء زینھ: الحسن في اللغة :  لغة  - أ

لم یبلغ من حیث توفر  إن الحدیث الحسن یعتبر مرتبة وسطى بین الصحیح، وبین الضعیف، فھو ما:  اصطالحا -ب  
ھذا شأنھ اختلفت  شروط الصحیح فیھ إلى منزلة الصحیح، ولم ینحط حظھ منھا إلى حیث یلتحق بالضعیف، ولما كان

  .3أنظار العلماء في تعریفھ

  :ینقسم إلى قسمین رئیسیین :  أقسام الحدیث الحسن :ثانیا 

وھو الذي أشرنا إلى تعریفھ قبل قلیل، وسمي حسنا لذاتھ ألن حسنھ لم یأتھ من أمر خارجي عنھ، : الحسن لذاتھ  - 1 
  .وإنما جاءه من ذاتھ

  ، وال كثیر الخطا في روایتھ، والناده مستور لم تتحقق أھلیتھ، غیر مغفلھو الذي یكون في إس:  الحسن لغیره -2

متھم بتعمد الكذب فیھا، وال ینسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاھد، أو ھو ما فقد شرطا من شروط الحسن 
أو " اتصال السند"لذاتھ، وروي من طریق آخر بنحوه وأمكن أن ینجبر ما فیھ من نقص كأن یفقد مثال شرط 

  .من وجھ آخر متصال أو مفیدا للضبطویروى " الضبط"

شرط الذي فقده من الشروط التي ال ینجبر بفقدھا الحدیث ككون الراوي متھما بالكذب أو كان فاسقا، أما إذا كان ال
فھنا مھما جاء الحدیث من طرق أخرى فإنھ ال ینجبر بل یزداد ضعفا لضعفھ وذلك لتفرد المتھمین بالكذب بروایتھ، 

  .4حسنوعلیھ نقول بأنھ لیس كل حدیث ضعیف إذا تعددت طرقھ یرتقي لدرجة ال

  

بھز بن حكیم عن أبیھ عن : فأعلى مراتبھ : " قال الذھبي : الحسن أیضا على مراتب كالصحیح:  مراتب الحسن :ثالثا 
ھ صحیح، وھو من أدنى جده، وعمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، وابن إسحاق عن التیمي، وأمثال ذلك مما قیل إن

وتضعیفھ كحدیث الحارث بن عبد هللا، وعاصم بن ضمرة وحجاج بن ، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسینھ حمراتب الصحی
  .5"أرطاة ونحوھم

و علیھ مدار أكثر الحدیث، وھو الذي : "قال أبو سلیمان الخطابي في معرض كالمھ عن الحدیث الحسن :  حكم الحسن 
  .6"یقبلھ أكثر العلماء، ویستعملھ عامة الفقھاء 

   

  

  

                                                           
  . 30- 29، والمقدمة 32-31. علوم الحدیث: ابن الصالح  -  1

  .24 نزھة النظر: ابن حجر  -  2
  .5/5. المسند: حمد أ  -  3

  .76. المصدر نفسھ -  4

  .128/ 1.تدریب الراوي: السیوطي -  5
  .30، وعلوم الحدیث 19المقدمة : ابن الصالح -  6
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   :مظان الحدیث الحسن: ثالثا  

  :سنن اإلمام أبي عیسى الترمذي  - 1

  :وسوف نعرف بصاحبھا وبھا على النحو اآلتي 

  : التعریف باإلمام الترمذي :  أ

 ھو محمد بن عیسى بن سورة بن موسی بن الضحاك الترمذي، أبو عیسى السلمي :  اسمھ ونسبھ ومولده 

  .  ـھ 209: الضریر، ولد بقریة بوج إحدى قرى ترمذ سنة 

  العلماء فیھأقوال  : 

مات البخاري فلم یخلف بخراسان : "، وقال الحافظ عمر بن علك "وتفقھ في الحدیث بالبخاري: "قال فیھ الذھبي  -
   .1"كى حتى عمي وبقي ضریرا سنینمثل أبي عیسي في العلم والحفظ والورع والزھد، ب

   2"البخاري، وشاركھ في بعض شیوخھوھو تلمیذ أبي عبد هللا محمد بن إسماعیل :" وقال فیھ ابن خلكان  -

   3"الذین یقتدي بھم في علم الحدیث أحد األئمة:" وقال ابن األثیر  -

" ومن محمد بن عیسى بن سورة؟: "وصف ابن حزم اإلمام الترمذي في محاله بالجھالة فقال : تجھیل ابن حزم لھ 
ھالة ابن حزم ألبي عیسى الترمذي التضره حیث وج: "على ابن حزم، وفندوا زعمھ، فقال ابن كثیر  وقد رد العلماء
فإن جھالتھ ال تضع من قدره عند أھل العلم بل وضعت من " ومن محمد بن عیسى بن سورة؟: "قال في محاله 

  "منزلة ابن حزم عند الحفاظ

  .4إذا احتاج النھار إلى دلیل      شيء وكیف یصح في األذھان                      

محمد بن عیسى بن سورة الحافظ العلم أبو عیسى الترمذي صاحب الجامع ثقة مجمع علیھ، وال التفات :" وقال الذھبي 
االیصال إنھ مجھول، فإنھ ما عرفھ، وال دری بوجود الجامع : إلى قول أبي محمد بن حزم فیھ في الفرائض في الكتاب 

  .5"وال العلل التي لھ

  :  التعریف بسنن الترمذي:  ب

 بأن  األحوذيذكر الحافظ أبو جعفر بن الزبیر في برنامجھ كما في مقدمة تحفة :  رواتھ 

  :كتاب الترمذي روتھ عنھ ستة أنفس وھم 

  .أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب - 1 

  .وأبو سعید الھیثم بن كلیب الشاشي - 2 

  .وأبو ذر محمد بن إبراھیم - 3 

  .وأبو محمد الحسن بن إبراھیم القطان - 4 

  .وأبوحامد أحمد بن عبد هللا التاجر -5

  . 6وأبو الحسن الفزاري -6

 

                                                           
  .634 /2،  تذكرة الحفاظ: الذھبي  -  1

  .407 /3ن، وفیات األعیا -  2
  .1/174. اللباب  -  3
  .67-66 /11.البدایة والنھایة -  4
  .3/678: میزان االعتدال -  5
  .361-1/360. األحوذيمقدمة تحفة  -  6



7 
 

 أقوال العلماء في سننھ : 

  :قال ابن العربي 

اعلموا أنار هللا أفئدتكم أن كتاب الجعفي ھو األصل الثاني في ھذا الباب، والموطأ ھو األول، وعلیھما بني الجمیع "
زع، وعذوبة مشرع، وفیھ أربعة والترمذي، ولیس في قدر كتاب أبي عیسی مثلھ حالوة مقطع، ونفاسة منكالقشیري، 

صنف وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح، وأسقم، وعدد الطرق، وجرح وعدل، وأسمى  :عشرعلما على فوائد
والقبول آلثاره، وذكر اختالفھم وأكنی، ووصل وقطع، وأوضح المعمول بھ، والمتروك، وبین اختالف العلماء في الرد 

  .1"علوم متدفقةارئ لھ ال یزال في ریاض مونقة، وفي تأویلھ، وكل من ھذه العلوم أصل في بابھ، وفرد في نصابھ، فالق

  :  وقال الترمذي عن جامعھ

یعني  -صنفت ھذا الكتاب فعرضتھ على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا بھ، ومن كان في بیتھ ھذا الكتاب "
  .2"فكأنما في بیتھ نبي یتكلم -الجامع 

  

  :سنن أبي داود/ 2

   :التعریف بأبي داود: أ

 ھو سلیمان بن األشعب بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر بن عمران :  اسمھ ونسبھ 

  .السجستاني األزدي، فھو عربي من األزد، وإن نسب إلى سجستان إحدى مدن خراسان

  سوف نستشف مكانة أبي داود العلمیة من خالل سردنا لھذه الواقعة التي حدثت لھ مع األمیر  :مكانتھ العلمیة 

  .أبي أحمد الموفق

ھذا : كنت معھ ببغداد، فصلینا المغرب، إذ قرع الباب، ففتحھ، فإذا خادم یقول :  قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود 
األمیر أبو أحمد الموفق یستأذن، فدخلت إلى أبي داود، فأخبرتھ بمكانھ، فأذن لھ، فدخل، وقعد، ثم دخل علیھ أبو داود، 

تنتقل إلى البصرة، فتتخذھا : "ي؟، قال وما ھ: خالل ثالث، فقال : ماجاء باألمیر في مثل ھذا الوقت؟، فقال : وقال 
عنھا الناس لما جرى علیھا من  وطنا لیرحل إلیك طلبة العلم من أقطار األرض، فتعمر بك، فإنھا قد خربت، وانقطع

وتفرد : نعم، ھات الثالثة، قال : وتروي ألوالدي كتاب السنن، فقال : قال : ھذه واحدة، ھات الثانیة : محنة الزنج، فقال 
أما ھذه فال سبیل لي إلیھا، ألن الناس شریفھم، : مجلسا للروایة، فإن أوالد الخلفاء ال یقعدون مع العامة، فقال  لھم

  ...".ووضیعھم في العلم سواء 

  ". فكانوا یحضرون بعد ذلك ویقعدون ویضرب بینھم وبین الناس ستر، فیسمعون مع العامة: "قال ابن جابر   

  

  لدؤوب طلبا وتألیفا ونشرا للعلم فاضت روحھ الطاھرة إلى بارئھا بمدینة البصرة في بعد ھذا العمل ا :وفاتھ 

  .3فجزاه هللا عن اإلسالم خیر الجزاء ـھ 275: السادس عشر من شوال سنة 

  :  التعریف بسننھ:  ب

 ستمائة حدیث، ونحو ) 4800: (ولعل عدد الذي في كتابي من األحادیث قدر : قال أبو داود :  عدد أحادیثھ
  .4حدیث من المراسیل) 600(

                                                           
  .1/5. عارضة األحوذي -  1
2
  2/634. تذكرة الحفاظ: الذھبي - 

 ، 2/592وما بعدھا، وتذكرة الحفاظ  4/149. ما بعدھا، وتھذیب التھذیب، و 9/55. تاریخ بغداد: ادر األتیة استقینا ھذه المعلومات من المص*  - 3
  .، وما بعدھا للدكتور محمد الصباغ33. ، وما بعدھا، وأبو داود حیاتھ وسننھ 13/203. النبالء المقدمة، وسیر أعالم: وما بعدھا، وتحفة األحوذي 

  .32.رسالة أبي داود ألھل مكة -  4
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إن سنن أبي داود ذات نسخ متعددة وروایات كثیرة أتمھا روایة أبي بكر بن داسة، والمتصلة اآلن بالسماع :  مالحظة 
  .1روایة أبو علي اللؤلؤي

 

 أقوال بعض العلماء في سننھ  : 

لو أن رجال لم یكن عنده شيء من كتب العلم إال المصحف الذي فیھ كالم هللا تعالى، ثم كتاب أبي : " قال ابن األعرابي
  .2"داود لم یحتج معھما إلى شيء من العلم البتة

الّدین كتاب اعلموا رحمكم هللا تعالى أن كتاب السنن ألبي داود شریف، لم یصنف في علم :" وقال أبو حمد الخطابي 
القبول من كافة الّناس فصار حكما بین فرق العلماء وطبقات الفقھاء على اختالف مذاھبھم، فلكل منھ  مثلھ، وقد رزق

  3.."ورد ومنھ شرب، وعلیھ معول أھل العراق وأھل مصر وبالد المغرب، وكثیر من أقطار األرض

 طریقتھ في السنن: 

  .4في سننھ على النحو اآلتي ملخصة من رسالتھ ألھل مكة في وصف سننھ سوف نتعرض لطریقتھ

من منھجھ في الترجیح واالختیار بین األحادیث إذا روي الحدیث من وجھین أحدھما أقوى إسنادا واآلخر صاحبھ  -1
دا إذ ال أقدم في الحفظ فإنھ یرجح حدیث األقدم في الحفظ، وعدد األحادیث التي في سننھ من ھذا النوع قلیلة ج

  . یرى أبو داود منھا في كتابھ عشرة أحادیث

ال یكثر من سرد األحادیث في األبواب إذ قد یكتب في الباب حدیثا أو حدیثین ألنھ أراد بذلك االختصار قرب  -2
منفعتھ وعدم السآمة من قراءتھ، ورغم ھذا فإنھ في بعض األحیان قد نالحظ إكثاره من األحادیث في بعض 

  انت لدیھ أحادیث صحیحة كثیرةاألبواب إذا ك

  .اختصاره لألحادیث الطویلة خوفا من عدم فھم موضع الفقھ منھا - 3 

ولیس ھو مثل : أنھ یحتج بالمراسیل فیھا وذلك عند عدم وجوده للمسند، ورغم احتجاجھ بالمرسل فإنھ یقول  - 4 
  .المتصل في القوة

  . ث عن رجل متروككما أنھ بین بأنھ لیس في كتابھ الذي صنفھ حدی -5 

  كما أنھ یبین الحدیث المنكر إذا ورد في سننھ  - 6

  . كما بین بأن أحادیث سننھ ھي أصول للمسائل الفقھیة المتداولة عن الثوري ومالك والشافعي - 7

كما بین بأن أحادیث سننھ مشاھیر وأنھ ال یحتج بحدیث غریب ولو كان من روایة الثقات كمالك ویحي بن سعید  - 8
  . والثقات من أئمة العلم

أن في كتابھ األحادیث المرسلة والمدلسة وال یلجأ لذلك إال إذا لم توجد الصحاح عند عامة أھل العلم على معنى أنھ  -9
  .لتي في سننھ من ھذا القبیل قلیلة جدا، كما نص على ذلكمتصل وعدد األحادیث ا

فھذه : " اقتصر أبو داود في سننھ على األحكام ولذا لم یصنف فیھا كتب الزھد وفضائل األعمال وغیرھا فقال  - 10 
" لم أخرجھ األربعة آالف وثمانمائة كلھا في األحكام فأما أحادیث كثیرة في الزھد والفضائل وغیرھا من غیر ھذا الوجھ

  .ـاھ

  

  

                                                           
  .1/137تدریب الراوي: السیوطي -  1

  .8-7تقدمتھ لسنن أبي داود : ، وما بعدھا، وأحمد بن عبد الرحمان البنا الساعاتي1/12معالم السنن : الخطابي -  2

  .8-7تقدمتھ لسنن أبي داود : ، وما بعدھا، وأحمد بن عبد الرحمان البنا الساعاتي1/12معالم السنن : الخطابي -  3
  

  .ملخصا 35- 21رسالة أبي داود ألھل مكة  -  4
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  .احملاضرة الثالثة

 الحدیث الضعیف:  

  :تعریفھ : أوال

فتوح في الضعف بفتح الضاد في لغة تمیم وبضمھا في لغة قریش خالف القوة والصحة، ومنھم من یجعل الم:  لغة -أ 
  1" الرأي والمضموم في الجسد

    .2الحدیث الحسنیث الصحیح وال صفات وھو ما لم یجتمع فیھ صفات الحد:  اصطالحا. ب

 : أنواع الحدیث الضعیف: ثانیا

ھذه األنواع لھا مسمیات معینة أصبحت أعالما على ھذه األحادیث بحیث یعرف بأنھ ضعیف بمجرد ذكره، والناظر في 
  :أسباب رد الحدیث مما یستلزم وصفھ بالضعف كثیرة إال أنھا ترجع في الجملة إلى أحد سببین رئیسیین ھما 

  .أو الطعن في الراوي -2               . السقط في اإلسناد - 1 

  :حكم العمل بالحدیث الضعیف : ثالثا 

  : تعددت أقوال العلماء في حكم العمل بھ إلى ثالثة مذاھب نجملھا فیما یأتي  

 قال أحمد ابن حنبل  یعمل بھ مطلقا إذا لم یذكر في الباب غیره وال یكون ضعفھ شدیدا وبھ :  المذھب األول 
   3.وأبو داود

 والترھیب وبھ قال یعمل بھ في فضائل األعمال كالمستحبات والمواعظ والقصص والترغیب :  المذھب الثاني
  .6عبد الرحمن بن مھدي وابن المباركو 5وعلي القاري وابن حجر الھیثمي 4يالنوو

 المحدثین کالبخاري ومسلم، والذي  ال یعمل بھ مطلقا وھو مذھب كبار:لمذھب الثالث ا 

والشھاب الخفاجي وابن حزم األندلسي،  7وبھ قال القاضي أبو بكر بن العربي ،حكاه ابن سید الناس عن یحیى بن معین
  .وعلى ھذا جماعة من المتأخرین كالشیخ أحمد شاكر وناصر الدین األلباني 8والجالل الدواني

  

   : حكم روایة الحدیث الضعیف : رابعا

  : أجاز العلماء روایة الحدیث الضعیف إذا كان متعلقا بالترغیب والترھیب والقصص والمواعظ بشروط 

    .أال تتعلق باألمور العقائدیة -1

  . أال تتعلق باألحكام الشرعیة كالحالل والحرام -2 

نا في األسانید، وإذا روینا إذا روینا عن رسول هللا في الحالل والحرام، والسنن واألحكام تشدد: " قال أحمد بن حنبل 
  1"عن النبي في فضائل األعمال، أو ما ال یضع حكما، وال یرفعھ تساھلنا في األسانید

                                                           
  .2/494" ضعف: "المصباح المنیر، مادة : الفیومي  -  1

: والسیوطي  1/144 –بالتدریب  -التقریب : ، والنووي 22. مختصر علوم الحدیث: ، وابن كثیر25والمقدمة  41. علوم الحدیث: ابن الصالح  -  2
  .144. تدریب الراوي

  47األجوبة  الفاضلة : اللكنوي -  3

  .217و7األذكار  -  4
  .بالنسبة لقول الھیثمی 42بالنسبة لقول القاري و 37األجوبة الفاضلة : اللكنوي  -  5
  .92قواعد أصول الحدیث، : أحمد عمر ھاشم  -  6
  .91المصدر نفسھ  -  7
  .294منھج النقد في علوم الحدیث، : نور الدین عتر  -  8
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الخ، إذ ال ... وال یرویھ بصیغة الجزم كروى أو قال" روي، قیل، فیما یروي: "أن یرویھ بصیغة التمریض  -2
  .2فیما ظھرت صحتھ أو حسنھیسوغ روایتھ بصیغة جازمة في نسبتھ للرسول إذ یكون الجزم 

  

  :  مظان الحدیث الضعیف :خامسا

  .الكتب التي صنفھا مؤلفوھا في الرجال الضعفاء  -1

  . 3تفردت بحدیث فتلك أمارة على ضعفھالكتب التي نص العلماء أنھا إذا  - 2    

مثل الكتب المصنفة في الكتب التي ألفھا العلماء في أنواع من الحدیث الضعیف ضعفت لغیر جرح الرجال  - 3    
  .والمصحف والمدرج المراسیل والعلل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                               

  134-133الكفایة، : الخطیب البغدادي  -  1
  .296منھج النقد في علوم الحدیث، : نور الدین عتر  -  2

  .298-297النقد في علوم الحدیث منھج : نور الّدین عتر -  3
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 .احملاضرة الرابعة

 1الحدیث الموضوع :  

   :الموضوع الحدیث تعریف: أوال

اسم مفعول، مصدره الوضع، یأتي في اللغة لمعان متعددة، كاإلسقاط والترك واالفتراء واالختالق :  تعریفھ لغة  - أ
  تقول وضع عنھ الدین أسقطھ عنھ ، وقصة موضوعة أي مفتراة ومختلقة

  . ھو الحدیث المكذوب على النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وقیل ھو المختلق المصنوع:  تعریفھ اصطالحا - ب  

  : أسباب الوضع في الحدیث: ثانیا

  .ظھور األحزاب السیاسیة  -1

  .التفرقة العنصریة والتعصب للقبیلة والبلد واإلمام  - 2  

  .ظھور القصاصین  - 3 

  .الرغبة في الخیر مع الجھل في الدین  -4 

  .الخالفات المذھبیة والكالمیة  -5 

  .التقرب من الحكام  - 6 

  .الترویج لبعض الحرف  - 7 

  .مدح بعض أصناف المألكل  - 8 

  .الترویج لبعض السلع التجاریة  -9 

  :  جھود العلماء في مقاومة الوضع :ثالثا

  : لقد قام العلماء بجھود حثیثة للحفاظ على السنة نوجزھا فیما یأتي 

اد سالح المؤمن إذا لم یكن اإلسن: " التزام اإلسناد الذي حفظ هللا بواسطتھ السنة النبویة الشریفة ، قال سفیان الثوري  -
  ."معھ سالح بأي شيء یقاتل 

 .وضع قواعد علمیة لمعرفة الموضوع من األحادیث  - 

  اختبار الحدیث بعرضھ على الروایات األخرى واألحادیث الثابتة  -

  . التحذیر من الكذابین وفضحھم  -

  

   :كیفیة التعرف على الحدیث الموضوع  :رابعا

  .بھ إقرار الراوي بكذ - 1

  .وجود قرینة تقوم مقام االعتراف بالوضع - 2 

  .تفرد راو معروف بالكذب بروایة حدیث - 3 

                                                           
: محمد عجاج الخطیب: ـ، وقارن ب) م 2008لسنة الثانیة فرقة بحث عمل ا( معجم المصطلحات الحدیثیة واألصولیة : ینظر في ھذا سعاد سطحي  -  1

علوم : ، وابن الصالح 85الباعث الحثیث : ، أحمد شاكر 1/275تدریب الراوي : ، والسیوطي 428 -  405الوجیز في علوم الحدیث ونصوصھ 
  .1/13الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع : ، الخطیب البغدادي  99 - 98الحدیث 
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  .ركاكة اللفظ في المروي  -4 

  .مناقضة الحدیث لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو اإلجماع - 5 

  .أن یكون خبرا عن أمر جسیم ، تتوفر أسباب نقلھ ، وال ینقلھ إال ذلكم الراوي  - 6 

اشتمال الحدیث على مجازفات، كاإلفراط في الثواب العظیم مقابل عمل صغیر ، أو الوعید العظیم على الفعل  -7 
  .الحقیر 

  :  حكم الوضع في الحدیث:خامسا

من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده :" أجمع علماء األمة على حرمة الوضع في أحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
، ولم یخالف في ذلك إال الكرامیة إذ أجازوا الوضع فیما یتعلق بالترغیب والترھیب ، دون األحكام حثا " من النار 

  . للناس على فعل الخیر وتحذیرا لھم من فعل الشر 

  

  :حكم روایة الحدیث الموضوع :سادسا

علم حالھ في أي معنى كان  اعلم أن الحدیث الموضوع شر األحادیث الضعیفة وال تحل روایتھ ألحد:" قال ابن الصالح 
إال ببیان وضعھ بخالف غیره من األحادیث الضعیفة التي یحتمل صدقھا في الباطن حیث جاز روایتھا في الترغیب 

  "والترھیب 

  :أشھر المصنفات في الحدیث الموضوع: سابعا

  .تذكرة الموضعات للمقدسي -1

 .الموضوعات الكبرى البن الجوزي -2

 .القصاص للعراقي الباحث على الخالص من حوادث -3

 .الآلليء المصنوعة في األحادیث الموضوعة للسیوطي -4

 .تنزیھ الشریعة المرفوعة عن األخبار الشنیعة الموضوعة البن عراق الكناني -5




