
  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

 

من شرح األربعون النووية ثانيمدارسة الدرس ال

 

اتفق الحفاظ على أنو حديث ضعيف وإْن كثرت طرقو وقد نبو  الجواب :
اإلمام النووي على أنو وأن اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في 

فضائل األعمال ؛ لكنو مع ىذا ليس اعتماده على ىذا الحديث بل على قولو 
) ليبلغ الشاىد منكم في األحاديث الصحيحة :  -وسلمصلى اهلل عليو -

) َنضََّر اهلل امرءاً َسِمَع َمَقالَِتي : -صلى اهلل عليو وسلم-، وقولو الغائب (
حفظو اهلل  -أما تعليق شيخنا الشيخ أحمد فَ َوَعاَىا ثُمَّ فأّداىا كما سمعها ( 

أن ىذا الحديث ضعيف ، بل ىو شديد الضعف عند العلماء وإن   - تعالى
كثرت طرقو ؛ ألن طرقو فيها الكذابين والوضاعين والمتهمين بالكذب فال 

حين بيَّن أن  -رحمو اهلل تعالى–تتقوى عند العلماء فلذلك أجاد النووي 
الحفاظ قد اتفقوا على ضعف ىذا الحديث وإن كثرت طرقو .



  
 

 
  

 

بيَّن أنّو جمع األربعين اقتداًء  -رحمو اهلل تعالى–اإلمام النووي  الجواب :
رك والطوسي بهؤالء العلماء الذين جمعوا أربعين حديثًا منهم عبداهلل بن المبا

والنسوي واآلجري والبيهقي وغيرىم ؛ ال أنّو اقتدى أو عمل بالحديث 
 الضعيف . 

العلماء لم يّتفقوا على العمل بالحديث الضعيف ؛ بل ىناك من  الجواب :
فال يُذكر إاّل مع بيان ضعفو ذىب إلى عدم العمل بالحديث الّضعيف مطلًقا ، 

وال يُعمل بو ، ومنهم من أطلق القول بالعمل بالحديث الّضعيف ، رجاء ما 
 جاء فيو من ثواب وأجر ، ومنهم من فّصل واشترط بعض الّشروط .

 

 المذاىب الثالث : الجواب :
وىو الّذي يقول إنو ال يعمل بالحديث الّضعيف ، فهذا 



  
 

 
  

ى قال قول جهابذة علماء الحديث ، كالبخاري  وابن المبارك وغيرىما ، حتّ 
 بعضهم من أئّمة الحديث : "في الّصحيح غُنية عن الّضعيف" .

وىو الذي يرى جواز العمل بالحديث الّضعيف مطلًقا ؛ 
فهو مذىب ضعيف عند العلماء ، ألنّو يفتح باب البدع والّضالالت على 

 الناس .

الذي يرى اشتراط بعض الشروط ؛ فإن ىذا المذىب 
في مقدمة صحيح الترغيب والترىيب : -رحمو اهلل تعالى-كما يقول األلباني 

ب الثالث يرجع إلى المذىب األول في نتيجتو ، وفي تقريره ، " أن ىذا المذى
 وخاتمتو يرجع إلى المذىب األول " .

نحن نستغني بالحديث الصحيح والعمل بو عن العمل بالحديث   واب :جال
رة ونحن لم نعمل بها كّلها ، الّضعيف وأيًضا أّن األحاديث الصحيحة كثي

فكيف نعمل باألحاديث الضعيفة ونحن لم نعمل بجميع األحاديث الّصحيحة 
-وىذا المذىب مذىب قوّي ، ولو حّظ من الّنظر ، وىو أسلم لعموم قولو 

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر( . ) َمْن قَالَ -صّلى اهلل عليو وسّلم  َعَليَّ َما َلْم َأُقْل فَ ْلَيَتبَ وَّ

 



  
 

 
  

ث عن الّنبّي  الجواب :  صّلى اهلل عليو-معنى ىذا الحديث أّن الّذي ُيحدِّ
أم -صّلى اهلل عليو وسّلم-بحديث ال يدري ىل ىو صحيٌح قالو الّنبي  -وّسلم

ليس بصحيح ، فهو مشارٌك لإلثم الذي وقع فيو من كذب ىذا الحديث أما 
االستشهاد بأثر عن الصحابة رضوان اهلل عليهم ما جاء في صحيح البخاري 

ث مثل فالن وفالن عن ابن الّزبير أنّو قال ألبيو : "يا أبتاه ، ما لي ال أر  اك تحدِّ
؟ " ؛ فقال: "يا بنّي أما إّني لم -صلى اهلل عليو وسّلم-وقد جالست الّنبّي 

صّلى اهلل عليو -ولكّني سمعُت الّنبّي  -صّلى اهلل عليو وسّلم -أفارق الّنبيّ 
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر(  )َمنْ يقول :  -وسّلم فهذا الّذي قَاَل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل فَ ْلَيَتبَ وَّ

منعني من اإلكثار" .

حجة الذي يرى جواز العمل بالحديث الّضعيف مطلًقا أن الحديث  الجواب :
وأن كان ضعيفا فمعناه جميل وكالمو حسن ، وىنا نرّد على ىؤالء بقول اإلمام 

صلى اهلل عليو  –)كل حديث الّنبّي حين قال: -رحمو اهلل تعالى-الِم ّزي 
 ( . -صلى اهلل عليو وسلم-حسن وليس كل حسن قالو النبي  -وسلم



  
 

 
  

 

الشروط التي اشترطها أصحاب المذىب الثالث للعمل بالحديث  الجواب :
 الضعيف في فضائل األعمال ىي :

ألننا  –صلى اهلل عليو وسلم -أن ال يجزم بنسبتو للّنبي 
 ال نعلم ىل ثبت أو لم يثبت وعليو أن ينص على ضعفو ، حديث ضعيف .

أن يُبيِّن للناس أن ىذا الحديث ضعيف ضعًفا يسيًرا و أن 
 ال يكون شديد الضعف ؛ بمعنى ال يذكره للناس وكأنو حديث صحيح . 

أن يكون ما جاء من عمل في ىذا الحديث من فضل 
األحاديث الثابتة ال بهذا الحديث  ثابًتا في حديث آخر ، فالعمل بتلك

 الضعيف .

–الحديث عن النبي يشدد على قضية -رضي اهلل عنو-كان عمر الجواب :
فقد جاء في بعض الروايات عن عمر أنو قال : " أما  -صلى اهلل عليو وسلم

يقول ذلك ولكني أردت أن يتثبت  -صلى اهلل عليو وسلم–إني سمعت النبي



  
 

 
  

إال بعلم " -صلى اهلل عليو وسلم–الناس ، أو أن ال يروى حديث عن النبي
 ذا الفعل حفاظًا على السنة .يقول ىذا الكالم ويفعل ى -رضي اهلل عنو-فعمر

 تعرف صحة الحديث : الجواب :

 العلماء .عن طريق سؤال  -1

–على األحاديث فاأللباني -رحمو اهلل تعالى–أن ترجع ألحكام األلباني  -2
 الحديث .إمام ىذا العصر في الحديث وفقو -رحمو اهلل تعالى

الضعيف ،  ىذه العبارة عن اإلمام أحمد ال تعني أنو يعمل بالحديث الجواب :
وإنما تعني كما ذكر ابن تيمية وغيره أننا نعمل باألحاديث التي إذا اجتمعت 

تكون في مرتبة الحسن لغيره ، ويكون رواتها عندىم حفظ ولكن عندىم شيء 
رحمو اهلل -من الضعف في الحفظ ؛ فال ينبغي أن يفهم كالم اإلمام أحمد

صلى اهلل عليو –ى النبيعلى التساىل بالعمل أو بنسبة الحديث إل -تعالى
 . -وسلم

 



  
 

 
  

غائب( : )ليبلغ الشاىد منكم ال -صلى اهلل عليو وسلم-معنى قولو  الجواب :
 أنقلوا عني أحاديثي وأرووىا للناس .  معناه :

بالنظرة والحسن والبهاء للذين  -صلى اهلل عليو وسلم-دعا النبي  الجواب :
أي -) سمع مقالتي فوعاىا :  -صلى اهلل عليو وسلم-قال عنهم في قولو 

 ولم يأت بشيء لم أقلو ( .فأداىا كما سمعها ،  -حفظها

) وينبغي لكل راغب في قال اإلمام النووي رحمو اهلل تعالى :  الجواب :
لما اشتملت عليو من المهمات اآلخرة أن يعرف ىذه األحاديث أي األربعين ( 

 واحتوت عليو من التنبيو على جميع الطاعات وذلك ظاىر  لمن تدبره".

 

 

 


