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 الرَِّحيمِِْالرَّْحَمنِِِِاللِِِِبْسمِِ

 

َِوِمنِِْأَنْ ُفِسَناُِشُرورِِِِمنِِْبِاللَّوَِِِونَ ُعوذَُِِوَنْستَ ْغِفُرهَُِِوَنْسَتِعيُنوَُِِنْحَمُدهُِِِللَّوِِِاْلَحْمدُِ
َِأنَِِْوَأْشَهدَُِِلوُِِِديََِىاَِفالُِيْضِللَِِْوَمنَِِْلوُُِِمِضلََِِّفالِاللَّوُِِيَ ْهِدهَِِِمنَِِْأْعَمالَِناَِسيَِّئاتِِ

 .َِوَرُسولُوَُِِعْبُدهُُِِمَحمًَّداَِوَأنََِِّلوَُِِشرِيكَِِالَِوْحَدهُِِاللَّوُِِِإالِِإَلوَِِال

ِاْْلُُمورَِِِوَشرِِِّ،ُِمَحمَّدُِِْىَدىِاْلُهَدىَِوَخْيرِِِاللَِكاَلمُِِاْلَكاَلمَُِِأْصَدقَِِوِإنََِِّأاَلِ
 .النِّارِِِِفيَِضاَلَلةٍِِوَُكلََِِّضاَلَلةِِبْدَعةِوَُكلَِِّةِبْدعَُِِمْحَدثَةٍِِوَُكلَُِِّمْحَدثَاتُها

 :ِبَ ْعدَُِِأمَّاِ

ِالنوويِللحافظ"ِالنوويةِاْلربعين"ِوكتابِبمتنِيتعلقِماِباْلمسِمعناِمرَِِّفقد
ِاللِرحمو–ِالمؤلفِمقدمةِنقرأِ-تعالىِاللِبإذن-ِواليومِ،ِ-تعالىِاللِرحمو–

ِالحمد:ِ"ِ-تعالىِاللِرحمو–ِالنوويِقالِيثحِ،ِكتابوِبهاِقدَّمِالتيِ–ِتعالى
ِباعثِ،ِأجمعينِالخالئقُِمدبِّرِ،ِضيناواْلِرِالسمواتِقيومِ،ِالعالمينِربِلل

ِشرائعِوبيانِلهدايتهمِ،ِالمكلفينِإلىِ-عليهمِوسالموِاللِصلوات-ِالرسل
 .ِالبراىينِوواضحاتِالقطعيةِبالدالئلِالدين

ِإالِإلوِالِأنِوأشهدِ،ِوكرموِفضلوِمنِيدَِالمِزِوأسألوِنعموِجميعِعلىِأحمدهِ
ِوحبيبوِورسولوِعبدهِمحمًداِأنِوأشهدِ،ِالغفارِالكريمِ،ِالقهارِالواحدِالل

ِعلىِالمستمرةِالمعجزةِ،ِالعزيزِبالقرآنِالمكرَّمِالمخلوقينِأفضلِوخليلو
ِالكلمِبجوامعِالمخصوصِ،ِللمسترشدينِالمستنيرةِننوبالسِ ِ،ِالسنينِتعاقب
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ِكلٍِِوآلِالنبيينِسائرِوعلىِ-عليوِوسالموِاللِصلوات-ِالدينِحةوسماِ،
 :ِبعدِأماِ،ِالصالحينِوسائر

ِ،ِجبلِبنِومعاذِ،ِمسعودِبنِاللِوعبدِ،ِطالبِأبيِبنِعليِعنِيناوِِّرُِِفقد
ِوأبيِ،ِىريرةِوأبيِ،ِمالكِبنِوأنسِ،ِعباسِوابنِ،ِعمرِوابنِ،ِالدرداءِوأبي

ِ،ِمتنوعاتِبرواياتِكثيراتِطرقِمنِ-عنهمِتعالىِاللِرضي-ِالخدريِسعيد
َِأْربَِعينَِِأُمَِّتيَِعَلىَِحفظَِمنِِْ):ِقالِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِاللِرسولِأن

 .(ِِالفقهاءِزُمَرةَِِِفيِِِاْلِقَياَمةِِِيَ ْومَِِاللِبَ َعثَوُِِدينهاِأمرِمنَِحِديثاًِ

 (ِ.َِعاِلماًَِِفِقيهاًِبعثوِاللِِ):ِِروايةِوفيِ

 (ِ.ِوشهيًداِشافًعاِالقيامةِيومِلوِوكنتِ):ِِالدرداءِبيأِيةرواِوفيِ

 (ِ.ِشئتِالجنةِأبوابِأيِمنِدخلأ:ِِلوِقيلِ):ِِمسعودِابنِروايةِوفيِ

 (ِ.ِالشهداءِزمرةِفيِوُحشرِ،ِالعلماءِزمرةِفيُِكتبِ):ِعمرِابنِروايةِوفي

ِالعلماءِصنَّفِوقدِ؛ِطرقوِكثرتِوإنِِْضعيفِحديثِأنوِعلىِالحفاظِواتفق
ِمنِفأولِ؛ِالمصنفاتِمنِيحصىِالِماِالبابِىذاِفيِ-ِعنهمِاللِرضي–

 :ِ-اْلربعينِاْلحاديثِفيِصنفِأي-ِصنفوِعلمتو

ِالحسنِثمِ،ِالربانيِالعالمِالطوسيِأسلمِابنِمحمدِثمِ،ِالمباركِبنِاللِعبد
ِإبراىيمِبنِمحمدِبكرِوأبوِ،ِاآلجريِبكرِوأبوِ،ِالنسويِسفيانِبن

ِ،ِالسلميِالرحمنِعبدِوأبوِ،ِعيمُنِِوأبوِ،ِوالحاكمِ،ِقطنيوالداِرِ،ِاْلصبهاني
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ِ،ِاْلنصاريِمحمدِبنِاللِوعبدِ،ِالصابونيِعثمانِوأبوِ،ِالمالينيِسعيدِوأبو
 .ِوالمتأخرينِالمتقدمينِمنِنوِْحصَُِيِِالِوخالئقِ،ِالبيهقيِبكرٍِِوأبو

ِةاْلئمِبهؤالءِاقتداءِحديثًاِأربعينِجمعِفيِ-تعالى-ِاللِاستخرتِوقد
ِفيِالضعيفِبالحديثِالعملِعلىِالعلماءِاتفقِوقدِ،ِاإلسالمِوحفَّاظِاْلعالم
-ِقولوِعلىِبلِالحديثِىذاِعلىِاعتماديِفليسِىذاِمعِ؛ِاْلعمالِفضائل

ِمنكمِالشاىدِليبلغِ):ِِالصحيحةِاْلحاديثِفيِ-وسلمِعليوِاللِصلى
َِمَقالَِتيَِسِمعَِِاًِامرءِاللَِنضَّرَِِ):ِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِوقولوِ،(ِالغائب
 .ِانتهىِِ(ِسمعهاِكماِفأّداىاِثُمَِِّفَ َوَعاَىا

ِاْلمورِبعضِعلىِوسأعلقِ،ِ-تعالىِاللِرحمو–ِالنوويِالحافظِمقدمةِىذه
 :ِِفيها

 :ِالمقدمةِىذهِبذكر-تعالىِاللِرحمو–ِالمصنفِابتدأِ•

ِأىلِبعضِواستحبِ،ِمنوِمانعِالِوىذاِ،"ِِإلخ...العالمينِربِللِالحمد"
ِأنِ؛ِذلكِونحوِوخطبوِِوكتبوِرسائلوِفيِيصنفِأنِأرادِمنِيبتدئِأنِالعلم

ِمدِِّقَِي ُِِكانِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِأنِِّفيهاِالتيِ،ِالحاجةِبخطبةِيبتدئ
ِفهذهِ؛(ِِإلخ...َِوَنْستَ ْغِفُرهَُِِوَنْسَتِعيُنوَُِِنْحَمُدهُِِِللَّوِِِاْلَحْمدُِِإنَِّ)ِحاجتوِيديِبين
ِالمصنفِذكرهِماِوأماِ،ِوالمؤلفاتِالكتبِىذهِمثلِتقدمةِفيِأفضلِشكِبال
 .ِواْلكملِاْلفضلِعلىِالتنبيوِوإنماِ،ِمنوِمانعِفالِ-تعالىِاللِرحمو–
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َِأْربَِعينَِِأُمَِّتيَِعَلىَِحفظَِمنِْ):ِِحديثِفيِ-تعالىِاللِرحمو–ِقولوِثمِ•
ِذكرِثمِ،ِلصحابةاِمنِمجموعةِرواياتِمنِأنوِوذكرِ،ِالرواياتِوذكر(َِحِديثاًِ

ِعندِالضعفِشديدِىوِبلِ،ِضعيفِحديثِىوِنعمِ؛ِضعيفِحديثِأنو
ِوالمتهمينِوالوضاعينِالكذابينِفيهاِطرقوِْلنِ؛ِطرقوِكثرتِوإنِالعلماء

 .ِِذلكِونحوِبالكذب

ِوأصحابِوالمتهمينِالكذابينِطرقِمنِطرقوِتكثرِالذيِالحديثِفهذا
ِاللِرحمو–ِالنوويِأجادِفلذلكِ؛ِالعلماءِعندِتتقوىِالِالمنكرةِالروايات

ِكثرتِوإنِالحديثِىذاِضعفِعلىِاتفقواِقدِالحفاظِأنِبيَّنِحينِ-تعالى
 .ِطرقو

ِجمعواِ،ِباْلربعينِسمَّوىاِكتًباِصنفواِالعلماءِأنِ-تعالىِاللِرحمو–ِبيَّنِثمِ•
 :ِِذلكِمنِ،ِحديثًاِأربعينِفيها

ِقدِوكتابوِالطوسيِأسلمِبنِحمدمِوأيًضاِ،ِطبعِقدِوكتابوِالمباركِبنِاللِعبد
ِالمالينيِوكذاِ،ِكتبهمِطبعتِقدِاآلجريِوكذاِ،ِالنسويِوكذاِ،ِطبع
ِتتابعِوقدِ،ِباْلربعينِالموسومةِكتبهمِطبعتِقدِفهؤالءِوالبيهقيِميلَِوالسِ 

 .ِحديثًاِأربعينِجمعِعلىِالعلماء

ِالعلماءِبهؤالءِاقتداءًِِاْلربعينِجمعِإّنماِأنّوِبيَّنِ-تعالىِاللِرحمو–ِالنووي
ِالحديثِبهذاِعملِأنّوِالِأوِاقتدىِأنّوِالِ؛ِحديثًاِأربعينِجمعواِالذين

 .ِِالضعيف
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 :ِ-ِاللِرحمو–ِقالِثمِ•

 "ِ.اْلعمالِفضائلِفيِالضعيفِبالحديثِالعملِعلىِالعلماءِاتفقِوقد"

 ِِالعلماءِبينِخالفِىناكِوإنّماِ-تعالىِاللِرحمو–ِقالِكذاِأقولِ
 

ِأنِِّالمهمِولكنِ،ِىذاِمثلِيُقالِقدِ،ِالّشافعّيةِمثاًلِِعلماءِاتّفاقِأرادِورّبما
ِمطلًقاِالّضعيفِبالحديثِالعملِعدمِإلىِذىبِمنِفهناكِ؛ِيّتفقواِلمِالعلماء

ِبالعملِالقولِأطلقِمنِومنهمِ،ِبوِيُعملِوالِضعفوِبيانِمعِإاّلِِيُذكرِفالِ،
ِفّصلِمنِومنهمِ،ِوأجرِثوابِمنِفيوِجاءِماِرجاءِ،ِعيفالضِِّبالحديث

"ِبشروطِإاّلِِالّضعيفِبالحديثِيُعملِال:"ِِفقالِ؛ِالّشروطِبعضِواشترط
 .اللِشاءِإنِوستأتي

ِفهذاِ،ِالّضعيفِبالحديثِيعملِالِإنوِيقولِالّذيِوىو
ِقالِحّتىِ،ِوغيرىماِمباركالِوابنِِكالبخاريِ،ِالحديثِعلماءِجهابذةِقول

 "ِ.الّضعيفِعنِغُنيةِالّصحيحِفي:ِ"ِالحديثِأئّمةِمنِبعضهم

 .ِالّضعيفِبالحديثِالعملِعنِبوِوالعملِالصحيحِبالحديثِنستغني:ِِيعنيِ

ِنعملِلمِونحنِكثيرةِالصحيحةِاْلحاديثِأنِِّالكلمةِىذهِمعانيِمنِوأيًضاِ
 ِ،ِكّلهاِبها
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ِأسلمِوىوِ،ِالّنظرِمنِحظِِّولوِ،ِقويِِّمذىبِالمذىبِىذاِأنِِّشكِِّوالِ
َِمْقَعَدهُِِفَ ْلَيَتبَ وَّأَِِْأُقلَِِْلمَِِْماَِعَليَِِّقَالََِِمنِْ)ِ-وسّلمِعليوِاللِصّلى-ِقولوِلعموم

 (ِ.النَّارِِِِمنَِ

َِكِذبٌِِأَنَّوَُِِرىي ُِِِبَحِديثٍَِِعنِّيَِحدَّثََِِمنِْ)ِ-وسّلمِعليوِاللِصّلى-ِقولوِولعموم
 (ِ.الكّذابينِأوِاْلَكاِذبَ ْينَِِِأَحدُِِفَ ُهوَِ

ِ-وّسلمِعليوِاللِصّلى-ِالّنبيِِّعنُِيحدِّثِالّذيِأنِِّالحديثِىذاِومعنى
ِليسِأم-وسّلمِعليوِاللِصّلى-ِالّنبيِقالوِصحيحٌِِىوِىلِيدريِالِبحديث
 .ِالحديثِىذاِكذبِمنِفيوِوقعِالذيِلإلثمِمشاركٌِِفهوِ،ِبصحيح

ِأراكِالِليِماِ،ِأبتاهِيا":ِِْلبيوِقالِأنّوِالّزبيرِابنِعنِالبخاريِصحيحِوفي
ِ؛"ِِ؟-وسّلمِعليوِاللِصلى-ِالّنبيِِّجالستِوقدِوفالنِفالنِمثلِتحدِّث

ِسمعتُِِولكّنيِ-وسّلمِعليوِاللِصّلىِ-الّنبيِِّأفارقِلمِإّنيِأماِبنيِِّيا:ِ"فقال
َِمْقَعَدهُِِفَ ْلَيَتبَ وَّأَِِْأُقلَِِْلمَِِْماَِعَليَِِّقَالََِِمنِْ):ِيقولِِ-وسّلمِعليوِاللِصّلى-ِالّنبيِّ

 .البخاريِصحيحِفيِجاءِكماِأوِ،"ِاإلكثارِمنِمنعنيِالّذيِفهذا(ِالنَّارِِِِمنَِ

ِاللِصّلىِ–ِالّنبيِعنِالتحديثِكثرةِعنِيمتنعِالجليلِالّصحابيِىذاِفإًذا
ِفيِيقعِأنِخشيةِومعنىِ،ِوعليِالكذبِفيِيقعِأنِخشية-وسّلمِعليو

-عليهمِاللِرضوان-ِفالّصحابةِ؛ِشكِِّبالِتعّمدِدونِأخط:ِِأيِعليوِالكذب
ِلعلمهمِولكنهمِ،ِاْلمورِىذهِمثلِعنِالّناسِأبعدِوىمِ،ِكّلهمِعدولِىم

 .ِالفاضلِاْلمرِخالفِيقعواِأنِأنفسهمِعلىِيخافونِكانواِوفضلهم
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ِباْلحاديثِالعملِمنعِيرىِالذيِولاْلِالمذىبِىذا-فيكمِاللِبارك-ِفإًذا
ِلبيانِوتجمعِضعيفةِأنّهاِتبّينِنعمِ،ِغيرىمِوالِللعاّمةُِتذكرِالِوأنهاِالّضعيفة
 .ِِغيرىاِفيِوالِاْلعمالِفضائلِفيِتذكرِالِولكنِضعفها

ِ؛ِمطلًقاِالّضعيفِبالحديثِالعملِجوازِيرىِالذيِوىو
ِعلىِوالّضالالتِالبدعِبابِيفتحِْلنّوِ،ِماءالعلِعندِضعيفِمذىبِفهو

ِصلى-ِالّنبيِإلىِاْلحاديثِنسبةِبابِيفتحِسبقِكما؛ِِأيًضاِوْلنّوِ،ِالناس
 .ِ-وسلمِعليوِالل

ِالحديثِىذاِأخيِيا:ِِلوِوقلتِعليوِأنكرتِإذاِالّناسِبعضِوأنِخاصة
ِىذاِللوا:ِقائاًلِِعليكِيردِِّ،ِ–ِوسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِيقلوِلمِضعيف

ِىؤالءِعلىِنردِِّوىناِ،ِضعيًفاِكانِلوِحّتىِحسنِوكالمِجميلِمعناهِالحديث
ِصلىِ–ِالّنبيِِّحديثِكل):ِقالِحين-تعالىِاللِرحمو-ِّزي المِِِاإلمامِبقول

(ِِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِقالوِحسنِكلِوليسِحسنِ-وسلمِعليوِالل
ِأنِجميلِومعناىاِتصحِالِديثوأحاِضعيفةِأحاديثِرأيناِإذاِلناِينبغيِفالِ،

ِأنوِشكِِّالِفهذاِ؛ِيستفيدواِلكيِللناسِنذكرهِنحنِجميلِمعنىِىذاِنقول
 .ِسبقِكماِخطأ

ِالمذىبِىذاِفإنِ؛ِالشروطِبعضِاشتراطِيرىِالذي
:ِِوالترىيبِالترغيبِصحيحِمقدمةِفي-تعالىِاللِرحمو-ِاْللبانيِيقولِكما

ِ،ِتقريرهِوفيِ،ِنتيجتوِفيِاْلولِالمذىبِإلىِيرجعِالثالثِالمذىبِىذاِأن"ِ
 "ِ.ِاْلولِالمذىبِإلىِيرجعِوخاتمتو
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 .ِاْلولِالمذىبِإلىِتؤديِىيِالمذكورةِالشروطِْلنِّ-ِِ

 :ِِشروطِبثالثةِإاّلِِاْلعمالِفضائلِفيِالضعيفِبالحديثِيُعملِال:ِِقالواِ-

ِْلنناِ؛ِ–ِوسلمِعليوِاللِصلى-ِللّنبيِبنسبتوِيجزمِالِنأ
ِمتثبتينِونحنِإالِشيًئاِنثبتِأنِلناِيجوزِفالِ،ِيثبتِلمِأوِثبتِىلِنعلمِال

 .ِ-ِوسلمِعليوِاللِصلى-ِللنبيِنسبتوِبصحةِعالمين

ِيذكرهِالِبمعنىِ؛ِضعيفِالحديثِىذاِأنِللناسِيُبيِّنِأن
:ِ-ِوسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِقالِيقولِوإنماِ،ِصحيحِديثحِوكأنوِللناس

 .ِِضعيفِحديثِوىوِ،"ِكذاِكذاِكذا"ِ

ِيكونِأنِ،ِفضلِمنِالحديثِىذاِفيِجاءِماِيكونِأن
ِأنِفضلوِ-الضعيفِالحديثِأي-ِفضلوِالحديثِىذاِفيِجاءِالذيِالعمل
 :ِِمثالِ،ِآخرِحديثِفيِثابًتاِالعملِيكون

ِالضحىِصّلىِمنِأنِ،ِضعيفةِالضحىِصالةِفيِالواردةِاْلحاديثِعضبِِ
ِالنبيِعنِثابتةِالضحىِصالة:ِِالعلماءِيقولِفهناِ،ِاْلجرِمنِوكذاِكذاِفلو
ِاللِصلىِ-ِالنبيِأنِ،ِصحيحةِأخرِأحاديثِفيِ-ِوسلمِعليوِاللِصلىِ-

ِيوعلِ-ِقولوِفيِكماِعليهاِوحثَِِّمكةِفتحِفيِكماِصاّلىاِ-ِوسلمِعليو
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ِعلىِيصبح):ِِذكرِاولمَِِّ،(ِاْلوابينِصالةِالضحىِصالة):ِ-ِوالسالمِالصالة
(ِالضحىِركعتيِذلكِعنِويجزئ)ِذكرِثمِ،(ِصدقةِىسالمِكلِعلىِآدمِبني

 .ِصحيحِحديثِوىوِ،ِ-ِوالسالمِالصالةِعليوِ-ِقالِكماِأوِ،

ِفيِفضلهاِمنِجاءِوماِ،ِثابتةِىيِحيثِمنِ-الضحىِصالة-ِالصالةِفإًذاِ
ِابنِاإلسالمِشيخِيقولِكماِاْلعمالِفضائلِفيِالضعيفةِاْلحاديثِبعض
ِصحيًحاِالحديثِكانِفإنِ،"ِِالثوابِذلكِالضحىِصلىِلمنِيرجى":ِِتيمية
ِمنِفإنِضعيًفاِالحديثِكانِوإنِ،ِالثوابِذاكِينالوِالضحىِصّلىِمنِفإنِّ

ِاللِصلى-ِالنبيِعنِالثابتةِالسنةِعلىِبناءًِِالضحىِصلىِإنماِالضحىِصلى
 .ِِالضعيفةِاْلحاديثِعلىِالِ،ِ-وسلمِعليو

ِأناِ،ِِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِإلىِبنسبتوِيجزمِالِأن
ِإلىِبنسبتوِيجزمِالِأن:ِِاْلولِالشرطِالِ،ِضعفوِيبينِأنِالثانيِالشرطِقلت
ِشرطٌِِىذاِ؛ِضعيفِأنوِيبينِبأنِوذلكِ،-ِوسلمِعليوِاللِصلىِ-ِالنبي
 .ِِواحد

ِروايةِمنِالضعف،ِشديدِالضعيفِالحديثِيكونِالِأن
ِبينِالتيِ،ِالمنكرةِالرواياتِأصحابِأوِ،ِبالكذبِالمتهمينِأوِ،ِالكذَّابين
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ِأوِمجهولِراوٍِِفيوِالحديثِيكونِبلِ،ِجًداِضعيفةِالرواياتِىذهِأنِالعلماء
 .ِِالضعفِخفيفِفيكونِسقطِأوِِانقطاعِفيو

ِعليوِاللِصلى-ِالنبيِإلىِالحديثِبنسبةِيجزمِالِأن
 .ِِضعيفِحديثِ،ِضعفوِعلىِينصِوِ،ِ-وسلم

 .ِِشديًداِالِيسيًراِضعًفاِالحديثِضعفِيكونِأن

ِأخرِأحاديثِفيِثابتِالحديثِىذاِفيِعملِمنِجاءِماِيكونِأن
 .ِالضعيفِالحديثِبهذاِالِالثابتةِاْلحاديثِبتلكِفالعملِ،

ِمنِوغيرهِ-تعالىِاللِرحمو-ِاْللبانيِيقولِكماِالثالثةِالشروطِىذهِتأملناِلو
 :ِالضعيفِبالحديثِيعملِالِأنوِإلىِمؤّداىاِأنِلوجدناِ،ِالعلمِأىل

 .ِلضعفوِالنبيِحديثِمنِليسِأنوِعلىِننصِْلنناِوذلك -

ِىذاِمنِالِ،ِصحيحِحديثِفيِجاءِلماِبالعملِنعملِإنماِْلنناِوأيًضا -
 .ِالحديث

ِالعملِجوازِيرىِالذيِالثانيِوالمذىبِ،ِأقواىاِاْلولِالمذىبِكانِلذلكِ
ِيرىِالذيِالثالثِوالمذىبِ،ِوباطلِضعيفِمطلًقاِالضعيفِبالحديث
ِاْلمرِىذاِذكرواِاالحتياطِبابِمنِولكنِاْلولِىبالمذِإلىِمرجعوِالشروط

ِ. 
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ِخطبةِفيِالخطيبِجاءِلوِالعامةِأنِإلىِالعلمِأىلِمنِوغيرهِاْللبانيِنبَّوِوقد
ِوذكرِ،ِموعظتوِفيِواعظالِوِ،ِمحاضرتوِفيِالمحاضرِجاءِأوِ،ِالجمعة
ِمعنىِماِيفهمونِالِالناسِعامةِ،ِضعيفِحديثِىذا:ِفقالِضعيفِحديثٌِ
 .ِفضعيِحديث

ِالجمعةِصالةِفيِخطيًباِأن)ِ:ِىيِوِ،ِطريفةِقصةًِِالعلمِأىلِبعضِذكرِبلِ
ِفيِذكرهِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِعلىِمكذوبًاِحديثًاِفأوردِخطب

ِاللِبارك-ِأخيِيا:ِلوِوقالِالعلماءِبعضِإليوِقامِالصالةِبعدِوِ،ِالخطبة
ِعنِذوبمكِموضوعِبلِ،ِضعيفِحديثِذكرتوِالذيِالحديثِىذاِ-فيك
ِمكذوبِيكونِكيف:ِِقالِالخطيبِفتعجبِ؛ِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبي
ِالِوىوِجمعةِخطيبِفهذاِ؛(ِِالموضوعاتِكتابِفيِالجوزيِابنِذكرهِوقد
ِابنِفيوِجمعِكتابِىوِالجوزيِالبنِالموضوعاتِكتابِأنِيدريِوالِيعلم

 .ِ-ِوسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِعلىِالمكذوبةِاْلحاديثِالجوزي

ِمنِالضعيفِوالِ،ِالضعيفِمنِالصحيحِيعرفِالِالخطيبِىذاِكانِفإذا
ِ،ِلديهمِدرايةِالِوِ،ِعندىمِعلمِالِالذينِالناسِبعامةِبالناِفماِ،ِالمكذوب

ِأوِ،ِمرسلٌِِأوِ،ِضعيفٌِِ؟ِالمصطلحاتِىذهِيميزونِوكيفِيعرفونِكيف
 .ِِذلكِنحوِأوِ،ِمنقطعٌِ

ِللنبيِشيءِنسبةِمنِالحذرِأعني-ِوأىميتهاِالقضيةِىذهِعلىِأؤكدِأناِلذلك
ِالتواصلِبرامجِطريقِعنِاْليامِىذهِفيِخاصةِ،ِ-ِوسلمِعليوِاللِصلىِ-

–النبيِإلىِمنسوبةِأحاديثِنشرِيكثرِ،ِغيرىماِوِابِالواتسِوِبوكِكالفيس
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ِىيِىلِيعلمِالِ-اْلحاديثِىذهِينشرِالذيِأي-ِوىو-وسلمِعليوِاللِصلى
ِبكرِأباِيسب ونِالذينِوالرافضةِ،ِذوبةمكِبعضهاِبلِ،ِضعيفةِأوِصحيحة

ِ،ِ-يكفرونهمِالِالصحابةِمنِأي-ِمنهمِثالثةِإالِالصحابةِويكفرونِ،ِوعمر
ِالسنةِأىلِوبعضِ،ِالمكذوبةِاْلحاديثِوتوزيعِنشرِفيِالنشاطِكلِطوننش
ِغيرىماِفيِأوِالواتسِفيِأوِبوكِالفيسِفيِالرسالةِتأتيوِ،ِيدريِالِالعوامِمن

ِجميلِالحديثِىذاِأنِلجهلوِنظرهِفيِعظيًماِحديثًاِيرىِ،ِبنشرىاِفيقوم
ِللحقِمريدِمنِوكم:"ِمسعودِبنِقالِكماِولكنِ،ِللخيرِحًباِ،ِللناسِفينشره

 "ِ.ِيصبوِلم

 .ِمسلكوِتسلكِأنِالبدِبلِفقطِالخيرِتريدِأنِالعبرةِفليستِ
ِصلى–النبيِعنِالحديثِقضيةِعلىِيشددِكانِ-عنوِاللِرضي-عمرِلذلك

ِيردِفلمِثالثًاِالبابِعليوِفطرقِاْلشعريِموسىِأبوِأتاهِ؛ِ-وسلمِعليوِالل
ِعمرِففتحِ،ِاْلشعريِموسىِأبوِفذىبِ،ِ-أجمعينِعنهمِاللِرضي-عمر

–النبيِلقول:ِِاْلشعريِموسىِأبوِلوِفقالِ،ِ؟ِذىبتِلم:ِِلوِوقالِالباب
-ِاىدٍِبشِلتأتيني:ِعمرِلوِفقالِ،(ِثالثِاالستئذان):ِ-وسلمِعليوِاللِصلى
ِموسىِأبوِفذىبِ،ِظهركِْلوجعنِِّأوِ-الحديثِىذاِيقولِالنبيِسمعِيعني
ِصلى–النبيِسمعِمن:ِِلهمِقالِثمِ،ِالصحابةِمنِجماعةِفلقيِالمسجدِإلى
ِأبوِمعكِويقومِنحن:"ِِفقالواِ،"ِثالثِاالستئذان"ِ:ِيقولِ-وسلمِعليوِالل

ِ؛-أجمعينِنهمعِاللِرضي-ِسعيدِأبوِمعوِفقامِ،"ِأصغرناِالخدريِسعيد
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ِىذا-وسلمِعليوِاللِصلى–النبيِمنِسمعتِنعم:ِ"وقالِعمرِإلىِفذىب
 ".الحديث

ِاللِصلى–النبيِسمعتِإنيِأما"ِ:ِِقالِأنوِعمرِعنِالرواياتِبعضِفيِجاء
ِيروىِالِأنِأوِ،ِالناسِيتثبتِأنِأردتِولكنيِذلكِيقولِ-وسلمِعليو

 ."ِِبعلمِإال-وسلمِعليوِاللِصلى–النبيِعنِحديث

ِعلىِحفاظًاِالفعلِىذاِويفعلِالكالمِىذاِيقولِ-عنوِاللِرضي-عمرِفهذا
ِ؛ِالسنة

ِصحيحِىوِىلِتعلمِالِوأنتِحديثِنشرِمنِالحذرِالحذرِفيكمِاللِفبارك
 :ِِيقولِقائاًلِِولعلِال،ِأم

 :ِىذاِعلىِجوابًاِفنقول-

ِالعلمِلطالبِالِالناسِلعوامِىناِوكالمي-ِ،ِالحديثِصحةِتعرفِأنِمكنمِ
ِالناسِعوامِوأماِدرجتوِوإلىِللحديثِيصلونِكيفِيتعلمونِالعلمِفطالبِ،-

 :ِِِِالعلماءِسؤالِعنِطريق:ِلهمِفنقول

ِأنِثبتِوىلِالحديثِىذاِصحةِعنِفتسألوِ،ِمتخصصِعالمِعلىِتتصلِأن
 ِ؟ِالِأمِالوقِ-وسلمِعليوِاللِصلى–النبي
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ِحديثِأنوِلكِبيَّنِوإذاِ،ِنشرهِمنِمانعِفالِصحيحِحديثِأنوِلكِبيَّنِفإذاِ
ِسألتِأسفلوِفيِالحديثِفيِفاكتبِقبلِمنِنشرتوقدِِكنتِفإنِضعيف
ِماِيكفرِلعلوِ،ِضعفوِمبيًناِفانشره"ِضعيفِحديثِىذا:ِ"ِفقالِالفالنيِالعالم
 .ِِطريقةِ،ىذهِالضعيفِللحديثِنشركِمنِسبق

 :ِاْلخرىِالطريقة- 

ِىذاِكانِإنِاْلحاديثِعلى-تعالىِاللِرحمو–ِاْللبانيِْلحكامِترجعِأن
ِىذاِإمام-تعالىِاللِرحمو–ِفاْللبانيِ،ِاْللبانيِعليوِحكمِمماِالحديث

 .ِالحديثِوفقوِالحديثِفيِالعصر

ِحكموِمنِفتستفيدِودرجتوِحكموِاْللبانيِبينِمماِالحديثِكانِفإذا -
 .ِِ-فيكِاللِبارك-ِمنوِتحذرِضعيًفاِكانِوإنِ،ِتنشرهِصحيًحاِكانِإن

 :ِ-تعالىِاللِرحمو-النوويِقولِثم

 "ِ.اْلعمالِفضائلِفيِالضعيفِبالحديثِالعملِجوَّزواِالعلماءِأن"

 ِوالحرامِالحاللِفيِ،ِاْلحكامِفيِالضعيفِبالحديثِالعملِيجوزواِلمِيعنيِ

 :ِِقالِوأنِتعالىِِاللِرحموِأحمدِاإلمامِعنِجاء

 "ِ.ِتساىلناِاْلعمالِفضائلِجاءِ،وإذاِنادِْشدَِِّوالحرامِالحاللِجاءِإذا"

ِتعنيِوإنماِ،ِالضعيفِبالحديثِيعملِأنوِتعنيِالِأحمدِاإلمامِعنِالعبارةِىذه
ِمرتبةِفيِتكونِاجتمعتِإذاِالتيِباْلحاديثِأنوِوغيرهِتيميةِابنِذكرِكما
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ِفيِالضعفِمنِشيءِعندىمِلكنِوِحفظِعندىمِرواتهاِويكونِ،ِلغيرهِالحسن
ِعلىِ-تعالىِاللِرحمو-أحمدِاإلمامِكالمِيفهمِأنِينبغيِفالِ؛ِالحفظ

 .ِ-وسلمِعليوِاللِصلى–النبيِإلىِالحديثِبنسبةِأوِبالعملِالتساىل

ِعندِعظيمِأوِمهمِوتنبيوِ،ِوضروريةِمهمةِوقفةِىذهِ-فيكمِاللِبارك-ِإًذا
ِاْلحاديثِروايةِبابِأعنيِ؛ِالبابِاىذِفيِالعلماءِعليوِنبوِأوِالعلماء

ِقبلِوالحذرِالتثبتِفينبغيِ؛ِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِللنبيِونسبتهاِالضعيفة
 .ِِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِللنبيِذلكِنسبة

ِاعتماديِفليسِ-الضعيفِبالحديثِالعملِجوازِمعِأي-ِىذاِمعِ:ِ"ِيقولِ
 "ِ.ِحديثالِىذاِعلى

ِصنفواِالعلماءِْلنِوإنماِ،ِالحديثِفيِوردِلماِىذهِاْلربعينِأصنفِلمِيعنيِ
 .ِالعلماءِطريقةِعلىِجريتِفأناِ،ِحديثًاِأربعين

ِفيِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِقولوِعلىِبل":ِِيقولِ،ِمهمِوىذاِوأيًضاِ
امرًءاِِاللِرنظَّ):ِِوقولوِِ،(ِالغائبِمنكمِالشاىدِليبلغ)ِ:ِالصحيحةِاْلحاديث

ِعلىِاعتمادهِأنِبيَّنِفالنوويِِ؛ِ"(ِسمعهاِكماِفأداىاِفوعاىاِمقالتيِسمع
ِ-وسلمِعليوِاللِصلى-ِقولوِ،ِ،ِالصحيحِالحديث

 :ِمعناهِ،(ِالغائبِمنكمِالشاىدِليبلغ):ِ

 .ِللناسِوأرووىاِأحاديثيِعنيِأنقلواِ
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-ِالنبيِعنِالصحيحةِالثابتةِالسننِنقلِلمنِدعاء(ِِاللِرنظَّ)ِ:ِقولوِوكذا
ِقالِكماِظرةالنِ ِومعنىِ،ِِنقلهاِمنِاللِرظِّنَِي ُِِأنِ-وسلمِعليوِاللِصلى

 .ِوالبهاءِالحسن:ِِالعلماء

ِفيِالمخلصينِالحديثِبعلمِالمشتغلينِأنِالحديثِعلماءِذكرِولذلك
ِ،ِاوحسنًِِ،ِبهاءًِِوجوىهمِعلىِأوِوجوىهمِفيِتجدِللسنة،ِالمتبعينِعملهم

ِوىي:ِِبالنظرةِلهمِدعاِ-ِوسلمِعليوِاللِصلى-ِالنبيِْلنِوذلكِ؛اِونورًِ
 .ِوالبهاءِالحسن

ِلمِيعنيِ،(ِِسمعهاِكماِفأداىاِ-حفظهاِأي-ِفوعاىاِمقالتيِسمع)ِ:ِقالِِ
-ِالنبيِلوِفدعاِِ؛ِ(أقلوِلمِبشيءِيأتِولم)ِ،ِمعناىاِيحرفِولمِفيهاِيزد

 .ِوالبهاءِوالحسنِبالنظرةِ-وسلمِعليوِاللِصلى

 :-تعالىِاللِرحمو-:ِقالِالنوويِكالمِنكملإًذاِ

ِ،ِالفروعِفيِوبعضهمِ،ِالدينِأصولِفيِاْلربعينِجمعِمنِالعلماءِمنِثم"ِ
ِوبعضهمِ،ِاآلدابِفيِوبعضهمِ،ِالزىدِفيِوبعضهمِ،ِالجهادِفيِوبعضهم

 "ِ.ِقاصديهاِعنِاللِرضيِصالحةِمقاصدِوكلهاِ،ِالخطبِفي

ِ،ِالدينِأصولِفيِبعضهاِ،ِ"اْلربعين"ِبعنوانِىيِالتيِالمؤلفاتِىذهِيعني
-ِالفروعِفيِوبعضهاِ-ِالعقائدِفيِالدينِأصولِيعنيِ-الفروعِفيِوبعضها

 .ِالزىدِفيِوبعضهاِ،ِىكذاِالجهادِفيِوبعضهاِ،ِ-فقهيةِمسائلِفيِيعني

 ."ِِِقاصديهاِعنِاللِرضي":ِوقولو
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ِلهمِيحصلِأنِلهمِالدعاءِ،ِضىبالِرِلهمِالدعاءِبمعنى:ِِىنا"ِاللِرضي"ِيعني
 .ِ-وجلِعز-ِاللِرضا

ِحديثًاِأربعونِوىي"ِِكلوِىذاِمنِأىمِأربعينِجمعِرأيتِوقد:"ِِالنوويِقال
 .ِالدينِقواعدِمنِعظيمةِقاعدةِمنهاِحديثٍِِوكلِ،ِذلكِجميعِعلىِمشتملةًِ

 "ِ.ِكلوِىذاِمنِأىمِحديثاِأربعينِجمعِرأيتِوقد":ِِأقول

ِبابِأنِشكِفالِ؛ِ-العقائدِفيِأي-ِالدينِأصولِيفِِأربعينِذكرِأنوِسبق
ِالذيِالجمعِىذاِأنِقصدِلعلوِأيًضاِوِ،ِالعلماءِعندِغيرهِمنِكدآِالعقائد
 .ِالمهماتِمنِىوِجمعو

ِأوِ،ِعليوِاإلسالمِمدارِبأنِمنهاِحديثٍِِكلِالعلماءِوصفِوقد":ِِقالِثمِ
ِأنِاْلربعينِىذهِفيِألتزمِثمِ،ِذلكِنحوِأوِثلثوِأوِ،ِاإلسالمِنصفِىو

ِمحذوفةِوأذكرىاِ،ِومسلمِالبخاريِيصحيحِفيِمعظمهاِوِصحيحةِتكون
 ".ِ-تعالىِاللِشاءِإن-ِبهاِاالنتفاعِويعمِحفظهاِليسهلِاْلسانيد

ِرجبِابنِالحافظِنبوِولكنِ،ِصحيحةِأغلبهاِاْلربعينِاْلحاديثِىذهِنعم
ِاللِاءشِإنِسيأتيِ،كماِفيهاِاْلحاديثِبعضِضعفِعلىِالعلماءِمنِوغيره

 .ِموطنوِفي

ِفيِراغبِلكلِوينبغيِ،ِألفاظهاِخفيِِِّفيِببابٍِِأتبعهاِثم"ِ:ِِالنوويِقال
ِعليوِواحتوتِالمهماتِمنِعليوِاشتملتِلماِاْلحاديثِىذهِيعرفِأنِخرةاآل
 ".ِتدبرهِلمنِِظاىرِوذلكِالطاعاتِجميعِعلىِالتنبيوِمن
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 :ِِيعني

ِمعناِمرَِِّوقدِ،ِاْلحاديثِىذهِحفظِفيِ-تعالىِاللِرحمو-ِالنوويِبغِّرَِي ُِ
ِيشتغلواِأنِوطالباتوِالمعهدِطالبِمنِنطلبِ-تعالىِاللِبإذن-ِأنناِباْلمس
 .ِاْلربعينِىذهِبحفظ

ِوالنعمةِالحمدِولوِواستناديِتفويضيِوإليوِاعتمادهِاللِوعلى"ِ:ِالنوويِقال
 ".ِوالعصمةِالتوفيقِوبو

 .نافعةِمقدمةِوىيِ-تعالىِاللِرحمو-ِمقدمتوِانتهتِ

 .ِالنوويةِاْلربعينِبدرسِيتعلقِمماِالقدرِبهذاِونكتفي

 جمعينأِوصحبوِلوآِوعلىِمحمدِنبيناِعلىِوسلمِاللِوصلى

 

 

 

 

 

 

 


