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مدى تساهل الحاكم
دارسة تطبيقية حول األحاديث التي صححها الحاكم وحكم عليها الذهبي بالوضع
Anas ALJAAD
الملخص
المحدثون في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف على ثالثة أقسام :القسم األول :متشددون يضعفون
الراوي بالغلطة والغلطتين فهؤالء يقبل توثيقهم ويبحث في تضعيفهم ،والثاني :معتدلون في ذلك وهؤالء يقبل
توثيقهم وتضعيفهم ،والثالث :متساهلون وهؤالء يقبل تضعيفهم ويبحث في أمر توثيقهم ،ومن هؤالء
المتساهلين في التصحيح والتضعيف اإلمام الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين الذي يعد من الكتب
التسعة ،الذي استدرك فيه بعض األحاديث الصحيحة على الشيخين ،فقد اتفق العلماء على تساهله في كتابه
المستدرك ،واختلفوا في حكم األحاديث التي صححها في كتابه المستدرك على ثالثة أقوال :منهم من رد كل
أحاديث الكتاب ،ومنهم من قبلها مطلقا ،ومنهم من توسط في ذلك كابن الصالح فرأى أن يتوسط في أمره فما
حكم بصحته ولم نجد ذلك عند غيره من األئمة فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إال أن يظهر فيه سبب
يضعفه ،وألهمي ة كتاب المستدرك مع التساهل الموجود من مؤلفه الحاكم علق اإلمام الذهبي على الكتاب
بالتصحيح والتضعيف ،فوافق الحاكم في بعضها وخالفه في كثير منها ،ومن تلك األحاديث أحاديث صححها
الحاكم وحكم عليها الذهبي بالوضع ،ولهذا التباين الشاسع واالختالف الكبير بين حكميهما عالمات ونتائج
مهمة  ،لذلك جمعت تلك األحاديث وحققتها ،وذكرت في نهايتها النتائج التي توصلت إليها بما يخص الحاكم
وتوثيقه وبما يخص كتابه المستدرك ،وبما يخص الذهبي وتعليقاته في التلخيص ،ألصل في نتيجة البحث إلى
معرفة مدى تساهل الحاكم ،وإلى أي حد يمكننا الوثوق بتصحيحه أو تضعيفه ،وما هو القول الراجح في
األخذ بما صححه في كتابه من األقوال الثالثة  ،ومن جهة أخرى إلى معرفة مدى االعتماد على تعليقات
الذهبي على المستدرك في التصحيح والتضعيف ال سيما وأنه قد علق على المستدرك في بداية اشتغاله في
علم الحديث ،كما أشار إلى ذلك بعض المحدثين المعاصرين وأوصوا أال يعتمد على تصحيح الذهبي أو
تضعيفه في تعليقاته على مستدرك الحاكم إال بعد التحقق.
الكلمات المفتاحية :الحاكم ،الذهبي ،موضوع ،صحيح ،سند.
HÂKİM'İN MÜTESÂHİLLİĞİNİN KAPSAMI
HÂKİM'İN MÜSTEDREK’İNDE SAHİH KABUL ETTİĞİ, EZZEHEBİ'NİN DE MEVZU SAYDIĞI HADİSLERİN İNCELENMESİ
Öz
Muhaddisler cerh, tadil, tashih ve tad’if hususunda üç guruba ayrılmışlardır.
Birinci grup, bir veya iki hatası sebebiyle ravilerin zayıflığına hükmeden
müteşeddidlerdir (sert ve tavizsiz olanlar). Bu gurubun güvendikleri kabul
edilmekle birlikte, zayıf buldukları araştırılır. İkinci gurup, bu mevzuda itidalli
olanlardır. Bunların güvendikleri de zayıf buldukları da kabul edilir. Üçüncü grup

Makale Gönderim Tarihi: 11.10.2018, Kabul Tarihi: 19.12.2018
Doi: 10.26791/sarkiat.469602


Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi, Hadis Ana Bilim Dalı.
Anas.aljaad@gop.edu.tr. ORCID ID: 0000-0003-0810-7550.

1398

Anas ALJAAD

mütesahil/toleranslı olanlar. Bunların zayıf buldukları kabul edilir, ancak
güvendikleri araştırılır. el-İmamu’l-Hakim, kütüb-i tis’a’dan sayılan ve Sahihayne
bazı sahih hadisleri de ilave ettiği “el-Mustedrak ala’s-sahihayn” adlı kitabındaki
görüşleri itibariyle, doğru veya zayıflığına hükmetme hususunda bu üçüncü
gruptandır. Âlimler onun Müstedrek’inde mütesâhil olduğu konusunda ittifak
etmiştir. Onlar,1 Hâkim’in Müstedrek’inde Sahih bulduğu hadislerin hükmü
konusunda üç görüşe ayrıldılar: Bir kısmı Müstedrek’teki hadislerin hepsini
reddetti, bir kısmı mutlak olarak kabul etti, İbnu’s-Salâh gibi bir kısmı ise orta
yolu benimsediler. İbnu’s-Salâh’a göre Hakim’in hadisçiliği konusunda orta yolu
benimsemek daha evlâdır. Zira onun sahih dediğine diğer imamlarda hiçbir
değerlendirme bulamıyoruz. Bu yüzden ilgili hadisler “sahih” olarak kabul
edilmese de “hasen” olarak kabul edilir. Zayıf olduğuna dair illet ortaya
çıkmadıkça kendisiyle delil getirilir ve amel edilir. Hakim’in mütesahil
yaklaşımına rağmen Müstedrek’in önemli bir kitap olmasından dolayı İmam
Zehebî bazı hadislerin zayıf bazı hadislerin sahihliği noktasında
değerlendirmelerde bulunmuştur. Bazı hadislere muvafakat gösterirken çoğuna da
muhalefet etmiştir. Bu hadisler Hakim’in sahih dediği İmam Zehebî’nin ise
mevzu olduğuna hükmettiği hadislerdendir. Bu büyük fark ve ihtilâftan dolayı
verdikleri hükümlerde önemli sonuçlar çıkmaktadır. Bundan dolayı bu hadisleri
toplayıp tahkik ettim. Sonuç olarak Hakim’in hadis ricaliyle ilgili yorumlarını,
Müstedrek adlı kitabına mahsus görüşleriyle ilgili sonuçları ve Zehebi’nin
Telhis’le ilgili değerlendirmelerini dile getirdim. Böylelikle araştırmanın
sonucunda Hakim’in tesahül derecesini bilmek, onun sahih veya zayıf yönünde
hadislerle ilgili yaptığı değerlendirmelere ne derece güvenebileceğimizi ve
önceden zikredilen üç yaklaşım hususunda ortaya koyduğu görüşlerden hangisini
almanın daha uygun olacağını; diğer yandan Zehebi’nin sıhhat ve zayıflık
noktasında Müstedrek ile ilgili değerlendirmelerine ne kadar güvenilebileceğini
özellikle muasır hadisçilerin de işaret ettiği gibi Zehebî’nin Müstedrek’e talikatta
bulunduğu dönemde genç olması ve onun müstedrek’e yönelik sıhhat ve zayıflık
noktasındaki değerlendirmelerine ancak iyi bir araştırma neticesinde itimat
edilebileceği yönündeki tavsiyelerini de dikkate alarak tespit etmek istedim.
Anahtar kelimeleri: el-Hâkim, ez-Zehebî, Mevzu, Sahih, Senet.
ALHAKEM LENIENCY
AN APPLIED STUDY ON THE HADEETH WHICH WAS CORRECTED
BY ALHAKEM AND RULED BY AL-ZAHABI
Abstract
Modernists in the wound and adjustment and correction and weakening in three
sections, Section I: hardliners weaken the narrator of the mistake and the two
mistakes, They accept their documentation and seek to weaken them. And the
second: moderates in this and those who accept their documentation and weaken
them. And the third: they are lenient and these accept and weaken them and look
into the matter of documenting them. And those who are lenient in the correction
and weaken Al imam Al hakem in his book Almostdrak on Al sahehaen. Which
is considered one of the nine books in which some of the saheeh hadeeths were
narrated by the two sheikhs. The scholars agreed to make it easier in his book Al-
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Mustaqraq, And differed in the ruling on the hadiths that he corrected in his book
Al-Mustadrak on three sayings: Some of them answered all the hadiths of the
book, And by them at all, And some of them mediate in it as Ibn Alsalah, He saw
that he mediated in his matter, what is the ruling on his health, and we did not find
that among other imams. It is a good example to protest and work, but to show a
reason to weaken it, And the importance of the book Almtadrk with the
indulgence of the author of Al hakem suspended Al Imam Al zahabe on the book
corrected and weakened. agreed Al hakem in some of them and disagreed with
many of them. And from those ahaadeeth is a saheeh hadeeth which was recited
by al-Hakim and ruled by al-Zahabi in the situation. And for this vast disparity
and the great difference between their judgments are important signs and results.
So I gathered those conversations and realized them. At the end, I mentioned the
conclusions I had reached regarding Al hakem and his documentation, and with
regard to his book Al-Mustadrak. with regard to Al-Zahabi and his comments in
the summary. To find in the result of the research to know the extent of Al hakem.
leniency and to what extent we can trust to correct it and weaken it. And what is
the most correct view in taking what he corrected in his book of the three words.
And on the other hand to know the extent of reliance on the comments of AlZahabi on Al-Mustadrak in the correction and weakening. Especially as he had
commented on Almostadrk at the beginning of his work in the science of modern
as pointed out by some modern modernists and recommended not to rely on the
correction Al zahabe or weaken in comments on Mstadrak Al hakem only after
verification.
Keywords: Al hakem, Al zahbe, Maudu, true, support.
مدخل
 ومن،يختلف المحدثون في تصحيح األحاديث وتضعيفها وكذلك يختلفون في التعديل والتجريح للرواة
 وتصحيح الحديث،أسباب ذلك اختالف منهجهم من حيث التساهل والتشدد في توثيق الرواة أو تضعيفهم
.وتضعيفه فرع عن الحكم على رجال دراسة الحديث
 وغيرهما قسموا المحدثين في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف على ثالثة2 وابن حجر1والذهبي
 وهذا، متساهلون: والقسم الثالث، معتدلون متوسطون: والقسم الثاني، متشددون: القسم األول:أقسام
 واالختالف المتردد ما،االختالف في المنهج يؤدي إلى االختالف في الجرح والتعديل والتصحيح التضعيف
 أما أن، أو ما بين الضعيف وشديد الضعف يعد مقبوال، أو ما بين الحسن والضعيف،بين الحسن والصحيح
.يكون االختالف ما بين الصحيح والموضوع فهذا الفرق قد يدل على نتائج أخرى غير التصحيح والتضعيف
 الذي،ومن هؤالء المتساهلين في التصحيح والتضعيف اإلمام الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين
 قال، فقد اتفق العلماء على تساهله في كتابه المستدرك،استدرك فيه بعض األحاديث الصحيحة على الشيخين
 وعلى ذلك اختلفوا في حكم،3" "وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به:ابن الصالح
 ومنهم، منهم من رد كل أحاديث المستدرك:األحاديث التي صححها الحاكم في المستدرك على ثالثة أقوال
 ما حكم: "فاألولى أن يتوسط في أمره فنقول: ومنهم من توسط في ذلك كابن الصالح فقال،من قبلها مطلقا
بصحته و لم نجد ذلك عند غيره من األئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل
.4"به إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه

.070 :0991 ، بيروت، دار البشائر، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل،دمحم بن أحمد الذهبي
.194 :0991 ، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، النكت على كتاب ابن الصالح،أحمد بن علي بن حجر العسقالني
.44 :0991 ، سوريا، دار الفكر،" معرفة أنواع علوم الحديث "مقدمة ابن الصالح،عثمان بن عبد الرحمن ابن الصالح
.المصدر السابق
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وألهمية كتاب المستدرك مع التساهل الموجود من مؤلفه الحاكم علق اإلمام الذهبي على الكتاب بالتصحيح
والتضعيف ،ومن ذلك أحاديث صححها الحاكم وحكم عليها الذهبي بالوضع ،ولهذا التباين الشاسع
واالختالف الكبير بينهما عالمات ونتائج مهمة تسوقنا إلى قضيتين:
األولى :معرفة مدى تساهل الحاكم ،وإلى أي حد يمكن األخذ بتصحيحه على اإلطالق دون دارسة للحديث،
وما هو القول الراجح في األخذ بما صححه في كتابه من األقوال الثالثة التي مرت.
الثانية :أحكام الذهبي :لم يستوعب الباحث في هذا البحث األحاديث الموضوعة في كتاب المستدرك فهذا ال
يجعلنا نحيط بمدى تساهل الحاكم ،فالحاكم قد ذكر بعض علل األحاديث ،5ولم يستوعب الباحث األحاديث
التي حكم عليها الذهبي بالوضع في المستدرك ،فهذا ما جمعه الذهبي في كتابه موضوعات المستدرك ،إنما
جمع الباحث األحاديث 6التي نص الحاكم على صحتها وأنها علي شرط الشيخين أو أحدهما وحكم عليها
الذهبي بالوضع ،وقد بلغت ثمانية عشر حديثا ،وهو عدد ال بأس به للتمثيل واالستدالل على النتيجة المرجوة
من هذا البحث ،ومن خالل ذلك ،سيتمكن الباحث من الوقوف على سبب االختالف الكبير بين حكم الحاكم
وحكم الذهبي ،هل هو بسبب شدة تساهل الحاكم أم بسبب شدة أحكام الذهبي ،وإن كان السبب تشدد الذهبي
فإلى أي حد تقبل أحكامه على إطالقها ،وما حكم األحاديث الكثيرة التي سكت عنها.
لذلك جمعت تلك األحاديث البالغ عددها ثمانية عشر حديثا وحققتها ،وذكرت في نهايتها النتائج التي توصلت
إليها بما يخص الحاكم وتوثيقه وبما يخص كتابه المستدرك ،وبما يخص الذهبي وتعليقاته في التلخيص.
الدراسات السابقة :توجد بعض الدراسات حول كتاب المستدرك ،منها كتابا اإلمام الذهبي :التعليقات،
وموضوعات المستدرك ،كما توجد دراسات في الشبكة العنكبوتية حول منهج الحاكم في المستدرك ،ومنهج
الذهبي في تعليقاته على المستدرك ،وغير ذلك ،لكن لم أقف على دراسات حول تساهل الحاكم.
الحديث األول :قال الحاكم" :أخبرنا أبو الحسن علي بن دمحم بن عقبة الشيباني بالكوفة ،ثنا إبراهيم بن أبي
العنبس القاضي ،ثنا سعيد بن عثمان الخراز ،ثنا عبد الرحمن بن سعيد المؤذن ،عن أبي الطفيل ،عن علي،
وعمار ،أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يجهر في المكتوبات ببسم هللا الرحمن الرحيم ،وكان يقنت في صالة الفجر ،وكان
يكبر من يوم عرفة صالة الغداة ،ويقطعها صالة العصر آخر أيام التشريق ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح
اإلسناد ،وال أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح" ،وتعقبه الذهبي فقال" :بل خبر واه كأنه موضوع".7
دراسة الحديث :علي بن دمحم بن عقبة الشيباني :قال عنه الخطيب البغدادي" :كان ثقة أمينا" ،8إبراهيم بن
أبي العنبس القاضي :وثقه الدارقطني ،9سعيد بن عثمان الخراز :ضعفه الدارقطني ،10عبد الرحمن بن سعد
المؤذن :ضعفه ابن معين ،وقال البخاري" :فيه نظر" ،11وقال الحاكم أبو أحمد" :ليس بالقائم ولكن ذكره ابن
حبان في الثقات" ،12وكذلك ضعفه ابن حجر ،13وفطر بن خليفة :وثقه يحيى بن سعيد القطان ،وأحمد بن
حنبل ،وقال فيه أبو حاتم الرازي" :صالح" ،14عامر بن واثلة أبو الطفيل :صحابي.15
وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه فقال" :حدثنا عبد هللا بن أحمد بن ثابت البزاز ،ثنا القاسم بن الحسن
الزبيدي ،ثنا أسيد بن زيد ،ثنا عمرو بن شمر ،عن جابر ،عن أبي الطفيل به" ،16وقال" :ثنا دمحم بن القاسم بن
زكريا المحاربي الكوفي ،ثنا الحسن بن دمحم بن عبد الواحد ،ثنا سعيد بن عثمان حدثني عمرو بن شمر به".17
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من ذلك ما أخرجه عن مسلمة بن علي ،عن قتادة ،عن ابن المسيب ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه
وسلم ،قال :تكون هدة في شهر رمضان  ...الحديث قال الحاكم" :قد احتج الشيخان رضي هللا عنهما برواة هذا الحديث عن
آخرهم غير مسلمة بن علي الخشني ،وهو حديث غريب المتن ،ومسلمة أيضا ممن ال تقوم الحجة به" وعلق الذهبي" :ذا
موضوع" ،المستدرك على الصحيحين للحاكم 315/ 1 :رقم .9391
أو كثير من تلك األحاديث ولم يلتزم الباحث اإلحاطة بها.
دمحم بن عبد هللا الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،دار الكتب العلمية ،بيروت 159 ،0 :0991 ،رقم.0000
أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بيروت 79 ،04 :0107 ،رقم .1199
المصدر السابق 41 ،1 :رقم.5137
أحمد بن علي بن حجر ،لسان الميزان ،مكتبة المطبعة اإلسالمية 19 ،1 :4114 ،رقم .030
دمحم بن إسماعيل البخاري ،التاريخ الكبير ،دار المعارف العثمانية ،الهند 497 ،3 :0934 ،رقم .955
أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب ،دائرة المعارف النظامية ،الهند 095 ،1 :0507 ،رقم .075
أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،تقريب التهذيب ،دار الرشيد ،سوريا 510 :0991 ،رقم .5975
عبد الرحمن بن دمحم بن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل ،دائرة المعارف العثمانية ،الهند 91 ،7 :0934 ،رقم .304
دمحم بن حبان البستي ،الثقات ،دائرة المعارف العثمانية ،الهند 490 ،5 :0975،رقم .911
علي بن عمر الدارقطني ،سنن الدارقطني ،دار المعرفة ،بيروت 599 ،4 :0911 ،رقم .0751
المصدر السابق 599 ،4 :رقم .0755
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فسعيد بن عثمان روى الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد المؤذن عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل في سند
الحاكم ،ورواه عن عمرو بن شمر عن جابر في سند الدارقطني ،ومدار إسنادي الدارقطني على عمرو بن
شمر عن جابر الجعفي.
أما عمرو بن شمر فقال عنه يحيى بن معين" :ليس بشيء" ،وقال ابن حبان" :كان رافضيا يشتم أصحاب
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها ال يحل كتابة حديثه
إال على جهة التعجب" ،18وقال البخاري" :منكر الحديث" ،19وقال يحيى" :ال يكتب حديثه" ،20وأما جابر
الجعفي الكوفي فقال عنه ابن حجر" :ضعيف رافضي".21
الخالصة :سند ا لدارقطني شديد الضعف بسبب عمرو بن شمر ،وشديد الضعف ال يتقوى بمتابعة أو طريق
فال يصلح لمتابعة طريق الحاكم ،وأما طريق الحاكم فالحكم عليه بالضعف هو األقرب بالنظر ألقوال األئمة
وهو أولى من الحكم عليه بالوضع أو بشدة الضعف لعدم وجود أسباب ذلك ،وهذا ما اختاره البيهقي فقال:
.23
"إسناده ضعيف" ،22وقال ابن عبد الهادي :هو خبر منكر
الحديث الثاني :قال الحاكم" :أخبرنا أبو دمحم عبد هللا بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ،ثنا أحمد بن الهيثم
العسكري ،ثنا عبد هللا بن عمرو بن حسان ،ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي ،قال :سمعت مكحوال ،يقول:
ثنا نافع بن محمود بن الربيع ،عن أبيه ،أنه سمع عبادة بن الصامت رضي هللا عنه ،يقول :نهى رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص أن يفرق بين األم وولدها ،فقيل :يا رسول هللا إلى متى؟ قال :حتى يبلغ الغالم ،وتحيض الجارية قال
الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي بقوله :موضوع وابن حسان كذاب".24
دراسة الحديث :هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني من طريق عبد هللا بن عمرو بن حسان وقال عنه:
"عبد هللا هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث ،رماه علي بن المديني بالكذب ،ولم يروه عن سعيد غيره".25
الخالصة  :مدار إسناد الحاكم والدارقطني على عبد هللا بن عمرو بن حسان وبسببه رد الذهبي الحديث وقال
عنه موضوع ،وقال عنه علي بن المديني" :كان يضع الحديث" ،26وقال الرازي" :كان ال يصدق" ،27وقال
الدارقطني" :يكذب" .28فالحديث موضوع وما ذهب إليه الذهبي هو الصحيح ،ونقل الزيلعي عن ابن عبد
الهادي قوله بعد ما ذكر تصحيح الحاكم فقال" :قال صاحب التنقيح :وهذا خطأ ،واألشبه أن يكون هذا
الحديث موضوعا ،ولم يخرجه أحمد ،وال أحد من أصحاب الكتب الستة" ،29وللحديث شاهد عند أحمد
والترمذي ،عن أبي أيوب األنصاري ،قال :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول :من فرق بين والدة وولدها فرق هللا
بينه وبين أحبته يوم القيامة ،قال الترمذي" :هذا حديث حسن غريب".30
الحديث الثالث :قال الحاكم" :حدثنا أبو علي الحافظ ،أنبأ دمحم بن دمحم بن سليمان ،ثنا عبد الوهاب بن
الضحاك ،ثنا شعيب بن إسحاق ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ال تنزلوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة {يعني النساء} وعلموهن المغزل وسورة النور ،قال
الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :بل موضوع".31
دراسة الحديث :في سند الحديث عبد الوهاب بن الضحاك :قال فيه أبو حاتم الرازي" :كان يكذب وحدث
بأحاديث كثيرة موضوعة" ،32وقال ابن حبان" :كان يسرق الحديث ويرويه ال يحل االحتجاج به وال الذكر

 18دمحم بن حبان البستي ،المجروحين من المحدثين الضعفاء والمتروكين ،دار الوعي ،حلب 73 ،4 :0591 ،رقم .145
 19التاريخ الكبير 511 ،1 :رقم .4395
20
دمحم بن أحمد الذهبي ،ميزان االعتدال ،دار المعارف ،بيروت 419 ،419 ،5 :0915 ،رقم  ،1591لسان الميزان،1 :
 517 ،511رقم .0173
 21تقريب التهذيب 057 :رقم .979
 22أحمد بن حسين البيهقي ،معرفة السنن واآلثار ،جامعة الدراسات اإلسالمية ،باكستان 017 ،3 :0990 ،رقم .7115
23
دمحم بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ،أضواء السلف ،الرياض 097/4 :4117 ،رقم:
.751
 24المستدرك 11 ،4 :رقم .4553
 25سنن الدارقطني 55 ،1 :رقم .5119
 26ميزان االعتدال 119 ،4 :رقم .1195
 27الجرح والتعديل 009 ،3 :رقم .319
 28عبد الرحمن بن علي الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ،إدارة العلوم األثرية ،باكستان 011 ،4 :0990 ،برقم .509
 29عبد هللا بن يوسف بن دمحم الزيلعي ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،مؤسسة الريان ،بيروت.51/1 :0997 ،
 30دمحم بن عيسى الترمذي ،سنن الترمذي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر 051 ،1 :برقم .0311
 31المستدرك 151 ،4 :رقم .5191
32
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عنه إال على جهة االعتبار"  ،وكذلك أخرجه البيهقي من طريق الحاكم ،وللحديث طريق أخرى عند
الطبراني أخرجها من طريق دمحم بن عبد هللا الحضرمي عن دمحم بن إبراهيم الشامي عن شعيب بن إسحاق
به ،وقال" :لم يرو هذا الح ديث عن هشام بن عروة إال شعيب بن إسحاق ،تفرد به دمحم بن إبراهيم" ،35ومن
طريقه أخرجه أيضا البيهقي وقال" :وهذا بهذا اإلسناد منكر وهللا أعلم" ،36وفي سند الطبراني والبيهقي دمحم
بن إبراهيم الشامي قال عنه ابن حبان" :كان دمحم بن إبراهيم الشامي يضع الحديث على الشاميين" ،37وقال
الحاكم" :روى عن الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز أحاديث موضوعة".38
الخالصة :طرق الحديث كلها ال تخلو من وضاع ،والحديث بذلك موضوع ،كما قال الذهبي.
الحديث الرابع :قال الحاكم" :أخبرنا أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا الصفار ،ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ،حدثني
دمحم بن إسحاق بن حمزة البخاري ،ثنا أبي ،ثنا عبد هللا بن المبارك ،أنا دمحم بن مطرف ،عن أبي حازم ،أظنه
عن سهل بن سعد ،أن فتى من األنصار دخلته خشية من النار ،فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في
البيت ،فذكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاءه في البيت ،فلما دخل عليه اعتنقه الفتى وخر ميتا ،فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :جهزوا
صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده  ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال:
والخبر شبه موضوع" ،39والحديث أحرجه البيهقي أيضا من طريق الحاكم.40
دراسة الحديث :رد اإل مام الذهبي هذا الحديث لجهالة دمحم بن إسحاق بن حمزة البخاري وأبيه وقال" :ال
أدري من هما" ،وقال ابن حجر بعدما نقل كالم الذهبي" :قلت :بل إسحاق ذكره ابن حبان في الثقات"،41
وذكره الخليلي في اإلرشاد وقال" :رضيه دمحم بن إسماعيل ،وأثنى عليه ،وقد أدركه لكنه لم يخرجه في
تصانيفه" .42وأما ابنه دمحم بن إسحاق فلم يترجم له ابن حجر أو أحد غيره فالراوي بذلك مجهول الحال ،وقال
العراقي " :أخرجه ابن أبي الدنيا في الخائفين من حديث حذيفة ،والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد
.43
بإسنادين فيهما نظر"
الخالصة :أما إسحاق بن دمحم فقد أزال ابن حجر عنه الجهالة ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وأما ابنه دمحم فهو
مجهول الحال والحديث ضعيف بجهالة الراوي.
الحديث الخامس :قال الحاكم" :حدثنا أبو سعيد عمرو بن دمحم بن منصور العدل ،ثنا أبو الحسن دمحم بن
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،ثن ا أبو الحارث عبد هللا بن مسلم الفهري ،ثنا إسماعيل بن مسلمة ،أنبأ عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن جده ،عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص :لما اقترف آدم الخطيئة قال :يا رب أسألك بحق دمحم لما غفرت لي ،فقال هللا :يا آدم ،وكيف عرفت دمحما
ولم أخلقه؟ قال :يا رب ،ألنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم
العرش مكتوبا ال إله إال هللا دمحم رسول هللا فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إال أحب الخلق إليك ،فقال هللا:
صدقت يا آدم ،إنه ألحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولوال دمحم ما خلقتك ،قال الحاكم :هذا حديث
صحيح اإلسناد ،وتعقبه الذهبي فقال :بل موضوع" ،44وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم وقال" :تفرد به
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" .45وكذلك أخرجه ابن عساكر46من طريق الحاكم ،وأخرجه الطبراني عن دمحم
بن داود ،عن أحمد بن سعيد الفهري ،عن عبد هللا بن إسماعيل المدني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به بمثله.
وقال" :لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرحمن وال عن ابنه إال عبد هللا بن إسماعيل المدني
وال يروى عن عمر إال بهذا اإلسناد".47
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دراسة الحديث :إسناد الحاكم فيه عبد هللا بن مسلم الفهري قال عنه ابن حجر" :ال أستبعد أن يكون هو الذي
قبله فإنه من طبقته (والذي قبله هو عبد هللا بن مسلم بن رشيد) ذكره ابن حبان متهما بوضع الحديث وقال:
حدثنا عنه جماعة يضع على ليث ومالك وابن لهيعة ال يحل كتب حديثه" ،48وأما إسناد الطبراني فقال
الهيثمي" :رواه الطبراني في األوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم".49
الخالصة  :عبد هللا بن مسلم الفهري الذي في سند الحاكم إما مجهول العين أو وضاعا وإسناد الطبراني فيه
مجاهيل فالرأي ما قاله الذهبي.
الحديث السادس :قال الحاكم" :حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني ببخارى ،ثنا عبد هللا بن محمود ،ثنا
عبدان بن سيار ،ثنا أحمد بن عبد هللا البرقي ،ثنا يزيد بن يزيد البلوي ،ثنا أبو إسحاق الفزاري ،عن
األوزاعي ،عن مكحول ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،قال :كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في سفر فنزلنا منزال
فإذا رجل في الوادي يقول :اللهم اجعلني من أمة دمحم المرحومة المغفورة ،المثاب لها قال :فأشرفت على
الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثالث مائة ذراع ،فقال لي :من أنت؟ قال :قلت :أنس بن مالك خادم رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قال :أين هو؟ قلت :هو ذا يسمع كالمك ،قال :فأته وأقرئه مني السالم وقل له :أخوك إلياس يقرئك
السالم ،فأتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأخبرته فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم عليه ،ثم قعدا يتحدثان فقال له :يا رسول هللا،
إني إنما آكل في كل سنة يوما ،وهذا يوم فطري ،فآكل أنا وأنت فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز
وحوت وكرفس ،فأكال وأطعماني وصلينا العصر ثم ودعه ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء ،قال
الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :بل موضوع قبح هللا من وضعه".50
دراسة الحديث  :قال الذهبي في الميزان" :فما استحيى الحاكم من هللا يصحح مثل هذا" ،51واكتفى ابن حجر
بنقل قول الذهبي ،52وذكره الذهبي في التلخيص وقال" :بل موضوع وآفته إما من دمحم بن يزيد البلوي ،وأما
من عبدان بن سيار فأحدهما افتراه" ،53أما يزيد بن يزيد البلوي فقال عنه الذهبي :كذاب ،54وأما عبدان بن
يسار أو سيار فقال عنه" :روى عن أحمد بن البرقي خبرا موضوعا ال أعرفه" ،55قال السيوطي" :يزيد
وشيخه ال يعرفان".56
وأخرج ابن عساكر الحديث من طريق البيهقي ونقل عن البيهقي قوله" :إسناد هذا الحديث ضعيف بمرة"،
وذكر ابن عساكر هذا الحديث من وجه آخر وقال عقبه" :هذا حديث منكر وإسناده ليس بالقوي" ،57وكذلك
حكم عليه ابن كثير بالوضع وقال" :حديث موضوع مخالف لألحاديث الصحاح من وجوه ،ومعناه ال
يصح".58
الخالصة :القول ما قال الذهبي فالوضع ظاهر في سند الحديث ومتنه.
الحديث السابع :قال الحاكم" :أخبرني دمحم بن عبد هللا الجوهري ،ثنا دمحم بن إسحاق ،ثنا بشر بن معاذ
العقدي ،ثنا عبد هللا بن داود ال واسطي ،ثنا عبد الرحمن ابن أخي دمحم بن المنكدر ،عن عمه دمحم بن المنكدر،
عن جابر رضي هللا عنه قال :قال عمر بن الخطاب ذات يوم ألبي بكر الصديق رضي هللا عنهما :يا خير
الناس بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال أبو بكر :أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول :ما طلعت
الشمس على رجل خير من عمر  ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي
فقال :الحديث شبه موضوع".59
دراسة الحديث :الحديث أخرجه الحاكم وغيره وكلهم من طريق عبد هللا بن داود الواسطي ،عن عبد الرحمن
بن أخي دمحم بن المنكدر ،أخرجه الترمذي وقال" :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وليس إسناده
بذاك" ،60وأخرجه البزار وقال" :ال نعلمه يروى إال من هذا الوجه ،وال نعلمه حدث عن ابن أخي دمحم بن
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المجروحين 11 ،4 :رقم .373
علي بن بكر الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار مأمون للتراث ،بيروت.435 ،9 :4103 ،
المستدرك 171 ،4 :رقم .1450
ميزان االعتدال 110 ،1 :رقم .9715
لسان الميزان.493 ،1 :
عمر بن علي بن الملقن ،مختصر تلخيص الذهبي ،دار العاصمة ،الرياض.0177 ،4 :0100 ،
دمحم بن أحمد الذهبي ،المغني في الضعفاء ،دار إحياء التراث اإلسالمية ،قطر 141 ،4 :رقم .7034
ميزان االعتدال 193 ،4 :رقم .3555
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الآللئ المصنوعة ،دار الكتب العلمية بيروت.033 ،0 :0991 ،
تاريخ دمشق.404 ،9 :
إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية ،دار إحياء التراث العربي.593 ،0 :0999 ،
المستدرك 91 ،5 :رقم .1319
سنن الترمذي 109 ،3 :رقم .5191
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المنكدر سوى عبد هللا بن داود"  ،وأخرجه العقيلي وقال عن عبد الرحمن بن أخي بن المنكدر" :ال يتابع
عليه ،وال يعرف إال به" ،62وأخرجه وابن الجوزي وقال" :هذا الحديث ال يصح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"،63
وكذلك أخرجه ابن عدي.64
وللحديث علتان :عبد الرحمن ابن أخي دمحم بن المنكدر فإنه مجهول كما مر من أقول المحدثين وقال عنه
يحيى بن معين :ما أعرفه ،وأنكر الحديث ،ولم يعرفه ،65وقال عنه ابن حجر :مجهول ،66والعلة الثانية :عبد
هللا بن داود قال عنه الذهبي" :هالك وهذا باطل" ،وقال عن الحديث" :هذا كذب" ،67وقال البخاري :فيه
نظر ،وقال أبو حاتم :ليس بقوي في حديثه مناكير ،وقال النسائي :ضعيف ،وقال ابن حبان :منكر الحديث
جدا يروي المناكير عن المشاهير ال يجوز االحتجاج بروايته ،وقال الدارقطني :ضعيف.68
الخالصة :الحديث شديد الضعف لجهالة أحد الرواة وشدة ضعف اآلخر.
الحديث الثامن :قال الحاكم" :حدثنا أبو بكر بن إسحاق ،أنبأ دمحم بن هشام بن أبي الدميك ،ثنا الحسين بن عبيد
هللا  ،ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ،عن أبيه ،عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال :سأل رجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص :أفي
الجنة برق؟ قال :نعم ،والذي نفسي بيده إن عثمان ليتحول من منزل إلى منزل فتبرق له الجنة ،قال الحاكم:
إن كان الحسين بن عبيد هللا هذا حفظه عن عبد العزيز بن أبي حازم فإنه صحيح على شرط الشيخين ،ولم
يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :ذا موضوع".69
دراسة الحديث :الحديث أخرجه كذلك ابن عدي وقال" :وهذا باطل بهذا اإلسناد" ،70وكذلك ابن شاهين،71
وأبو نعيم األصبهاني ،72كلهم من طريق الحسين بن عبيد هللا العجلي
وعلة الحديث ال حسين بن عبيد هللا العجلي قال الذهبي" :فهذا كذب والحسين هو المتهم بوضعه" 73وكذلك
قال ابن طاهر المقدسي ،74وأبو الفرج ابن الجوزي 75والسيوطي ،76وقد تكلم العلماء واتهموه بأنه كان يضع
األحاديث :قال ابن عدي" :يشبه أن يكون ممن يضع الحديث" ،77وقال الدارقطني" :هذا يضع الحديث على
الثقات" ،78وقال الذهبي" :كان ممن يضع الحديث".79
الخالصة :الحديث موضوع وعلته ظاهرة والرأي ما ذهب إليه العلماء والذهبي.
الحديث التاسع :قال الحاكم" :حدثني أبو بكر دمحم بن علي الفقيه اإلمام الشاشي ،ببخارى ،ثنا النعمان بن
هارون البلدي ،ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد هللا بن يزيد الحراني ،ثنا عبد الرزاق ،ثنا سفيان الثوري ،عن عبد
هللا بن عثمان بن خثيم ،عن عبد الرحمن بن بهمان قال :سمعت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يقول:
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وهو يقول :هذا أمير البررة ،قاتل
الفجرة ،منصور من نصره ،مخذول من خذله ،ثم مد بها صوته ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ولم
يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :بل وهللا موضوع".80
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أحمد بن عمر البزار ،مسند البزار ،مطبعة العلوم والحكم ،المدينة المنورة 039 ،0 :0999 ،رقم .90
دمحم بن عمرو العقيلي ،الضعفاء الكبير ،دار المكتبة العلمية ،بيروت 1 ،5 :0991 ،رقم .939
عبد الرحمن بن علي بن دمحم الجوزي ،العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،إدارة العلوم األثرية ،باكستان،0 :0990 ،
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عبد هللا بن عدي الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجال ،دار الفكر ،بيروت.111 ،3 :0999 ،
يحيى بن معين ،سؤاالت ابن الجنيد ،مكتبة الدار ،المدينة المنورة 509 :0999 ،رقم .039
تقريب التهذيب 535 :رقم .1130
ميزان االعتدال 114 ،4 :رقم .3145
تهذيب التهذيب 410 ،3 :رقم .511
المستدرك 013 ،5 :رقم .1311
الكامل في ضعفاء الرجال 511 ،4 :رقم .191
عمر بن أحمد بن شاهين ،شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن ،مؤسسة قرطبة.033 :0993 ،
أحمد بن عبد هللا بن نعيم األصفهاني ،فضائل الخلفاء الراشدين ،دار البخاري ،المدينة المنورة.10 :0997 ،
ميزان االعتدال في نقد الرجال 491 ،4 :رقم .4140
دمحم بن طاهر المقدسي ،ذخيرة الحفاظ ،دار الريادة.4330 ،3 :0991 ،
عبد الرحمن بن علي الجوزي ،الموضوعات ،المكتبة السلفية ،المدينة المنورة.551 ،0 :0911 ،
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الآللئ المصنوعة ،دار الكتب العلمية بيروت.491 ،0 :0991 ،
الكامل في ضعفاء الرجال 511 ،4 :رقم .191
سنن الدارقطني ،77 ،0 :تاريخ بغداد 33 ،9 :رقم .1045
المغني في الضعفاء 431 ،0 :رقم  ،0315لسان الميزان 491 ،4 :رقم .0449
المستدرك 011 ،5 :رقم .1111
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مدى تساهل الحاكم دارسة تطبيقية حول األحاديث التي صححها الحاكم وحكم عليها الذهبي بالوضع

دراسة الحديث :الحديث أخرجه ابن عدي ،81وابن المقري ،82والخطيب 83كلهم من طريق أحمد بن عبد هللا
بن يزيد الحراني عن عبد الرزاق ،ولم يروه عن عبد الرزاق غيره صرح بذلك الخطيب عقب الحديث،
وكذلك قال ابن عدي عقب ذكره الحديث قال" :ال أعلم رواه عن عبد الرزاق إال أحمد بن عبد هللا المؤدب
هذا" ،وأحمد هذا ممن اتفق المحدثون على أنه وضاع قال ابن حبان" :يروى عن عبد الرزاق والثقات
األوابد والطامات" ،84قال ابن عدي "كان بسر من رأى يضع الحديث" ،قال الدارقطني" :يحدث عن عبد
الرزاق وغيره بالمناكير يترك" ،85قال ابن طاهر المقدسي" :كان بسر من رأى ،يضع الحديث ،ويكذب علي
الثقات".86
الخالصة :الحديث موضوع والرأي ما ذهب إليه الذهبي ووافقه على ذلك كل من أخرج الحديث.
الحديث العاشر :قال الحاكم" :حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ،ثنا أبو بكر دمحم بن أحمد بن سفيان
الترمذي ،ثنا سريج بن يونس ،ثنا أبو حفص األبار ،ثنا األعمش ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :قالت فاطمة رضي هللا عنها :يا رسول هللا ،زوجتني من علي بن أبي طالب وهو فقير ال مال له،
فقال :يا فاطمة ،أما ترضين أن هللا عز وجل اطلع إلى أهل األرض ،فاختار رجلين أحدهما أبوك ،واآلخر
بعلك  ،قال الذهبي :بل موضوع" ،ثم قال الحاكم" :أبو الصلت عبد السالم بن صالح ،ثنا عبد الرزاق عن
معمر ،عن أبي نجيح ،عن مجاهد ،عن ابن عباس ،قالت فاطمة :زوجتني من عائل ال مال له ،فذكر نحوه
على شرط الشيخين" ،وتعقبه الذهبي وقال :بل موضوع.87
دراسة الحديث :لم يصحح الحاكم الطريق األول وصحح الطريق الثاني ،وأخرج الحديث الخطيب وابن
عدي والطبراني الحديث عن عبد السالم بن صالح عن عبد الرزاق به كما عند الحاكم ،88وأخرجه الطبراني
وقال" :حدثنا دمحم بن جابان الجنديسابوري ،والحسن بن علي المعمري ،قاال :ثنا عبد الرزاق به" ،89وأخرجه
ابن عدي عن الحسن بن عثمان التستري ثنا دمحم بن سهل البخاري ثنا عبد الرزاق به ،90وتابعهم عن عبد
الرزاق أيضا أحمد بن عبد هللا بن زيد الهشيمي وإبراهيم بن الحجاج عند الخطيب.91
واإلسناد من عبد الرزاق إلى ابن عباس حسن مشهور في كتب الحديث ،وقد رواه عن عبد الرزاق سبعة من
الرواة هم:
عبد السالم بن صالح :قال العقيلي" :كان رافضيا خبيثا ،غير مستقيم األمر" ،92وقال" :له أحاديث مناكير
في فضائل علي وفاطمة والحسن والحسين وهو متهم في هذه األحاديث" ،93وقال ابن حبان" :يروي عن
حماد بن زيد وأهل العراق العجائب في فضائل علي وأهل بيته ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد" ،94وقال ابن
شاهين" :ثقة صدوق إال أنه يتشيع" ،95ووثقه الحاكم وكذلك ابن معين وقال مرة :هو صدوق ،96وقال "لم
يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب وهذه األحاديث التي يرويها ما نعرفها".97
دمحم بن جابان الجنديسابوري :قال أبو الطيب المنصوري بعد ذكره تالمذته وشيوخه " :ترجمه ابن ماكوال،
ولم يذكر فيه جر ًحا وال تعديالً ،وذكره المزي في تهذيبه ،ثم قال :مجهول الحال إلكثار الطبراني عنه".98
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الكامل094 ،0 :رقم .54
دمحم بن إبراهيم بن المقري ،معجم ابن المقري ،مكتبة الرشد ،الرياض.071 :0999 :
تاريخ بغداد 110 ،1 :رقم .4051
المجروحين034 ،0 :رقم .93
تاريخ بغداد 114 ،1 :رقم .4051
ذخيرة الحفاظ.4379 ،3 :
المستدرك011 ،5 :برقم 1113ولم يحكم عليه.
سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الكبير ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة91 ،00 :برقم ،00031تاريخ بغداد ،091 ،1 :الكامل
في ضعفاء الرجال 310 ،1 :برقم .0115
المعجم الكبير 91 ،95 ،00 :برقم .00035
الكامل في ضعفاء الرجال 310 ،1 :الرقم .0115
تاريخ بغداد.091 ،093 ،1 :
ضعفاء العقيلي.71 ،5 :
الكامل في ضعفاء الرجال.43 ،7 :
المجروحين.030 ،4 :
عمر بن أحمد ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات ،الدار السلفية ،الكويت.031 ،0 :0991 ،
المستدرك.057 ،5 :
تاريخ بغداد.19 ،00 :
أبو الطيب نايف بن صالح بن علي المنصوري ،إشارد القاضي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ،دار الكيان ،الرياض:
 331رقم.915
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وإبراهيم بن الحجاج :لم أقف على من تكلم فيه بجرح أو تعديل.
الحسن بن علي بن شبيب المعمري :اإلمام ،الحافظ ،المجود ،البارع ،قال الخطيب" :كان من أوعية العلم،
يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ ،وفي حديثه غرائب ،وأشياء ينفرد بها ،وقال الدارقطني :صدوق حافظ مات
سنة(493هــ)".99
الحسن بن عثمان التستري ثنا دمحم بن سهل البخاري :أما دمحم بن سهل بن عسكر البخاري :ذكره ابن حبان في
الثقات ،100ووثقه ابن حجر ،101وأما الحسن بن عثمان التستري :قال ابن عدي" :كان عندي يضع ،ويسرق
حديث الناس ،وسألت عنه عبدان األهوازي فقال :كذاب" ،102وقال أبو علي النيسابوري" :هذا كذاب يسرق
الحديث" .103وقال الدارقطني" :وكان ضعيفا".104
أحمد بن عبد هللا بن زيد الهشيمي :قال ابن عدي" :كان بسر من رأى يضع الحديث" ،105وقال ابن حبان:
"يروي عن عبد الرزاق والثقات األوابد والطامات" .106وقال الخطيب" :وفي بعض أحاديثه نكرة" ،ونقل
عن الدارقطني .أنه قال" :يحدث عن عبد الرزاق وغيره بالمناكير ،يترك حديثه".107
الخالصة  :دراسة الحديث من عبد الرزاق إلى آخر السند يقبله العلماء ،فرواته مشهورون ،وعن عبد الرزاق
رواه سبعة فيهم من لم يعرف وفيهم من وثق وفيهم الكذاب ،وهذا ما دعا السيوطي إلى تحسينه ،108أما ابن
الجوزي فقد رد الحديث بسبب عبد الرزاق ،109وعبد الرزاق بن همام الصنعاني :ذكره العجلي في
الثقات ،110وقال ابن حجر" :ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع" ،111فالحديث
ال يرقى للصحيح والحسن لكثرة علله وحكم الذهبي عليه بالوضع فيه شدة ،والحديث ما بين الضعف وشدة
الضعف ،وليس بموضوع.
الحديث الحادي عشر :قال الحاكم" :حدثنا دعلج بن أحمد السجزي ،ثنا علي بن عبد العزيز بن معاوية ،ثنا
إبراهيم بن إسحاق الجعفي ،ثنا عبد هللا بن عبد ربه العجلي ،ثنا شعبة ،عن قتادة ،عن حميد بن عبد الرحمن،
عن أبي سعيد الخدري ،عن عمران بن حصين قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :النظر إلى علي عبادة ،قال الحاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد وشواهده عن عبد هللا بن مسعود صحيحة ،وتعقبه الذهبي فقال :ذا موضوع".112
دراسة الحديث :هذا الحديث رواه من الصحابة :عمران بن حصين ومعاذ بن جبل وعائشة وعبد هللا بن
مسعود وأبو بكر الصديق وعثمان وابن عباس وجابر وأبو هريرة وأنس وثوبان ،وكلها في إسنادها إما راو
متهم أو كذاب ،فهي إما شديدة الضعف أو موضوعة ،وقد فصل ابن الجوزي 113والسيوطي 114في ذلك،
وأقرب طريق هو طريق ابن مسعود التي أشار إليها الحاكم وأخرجها عقب طريق عمران بن الحصين
وقال" :حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ،ثنا صالح بن مقاتل بن صالح ،ثنا دمحم بن عبد بن عتبة ،ثنا عبد هللا
بن دمحم بن سالم ،ثنا يحيى بن عيسى الرملي ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبد هللا قال :قال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :النظر إلى وجه علي عبادة ،قال الذهبي :وذا موضوع ،وقال الحاكم :تابعه عمرو بن مرة،
عن إبراهيم النخعي" 115وذكر المتابعة فقال" :حدثنا أبو بكر دمحم بن أحمد بن يحيى القاري ،ثنا المسيب بن
زهير الضبي ،ثنا عاصم بن علي ،ثنا المسعودي ،عن عمرو بن مرة ،عن إبراهيم به" ،116أخرجه الطبراني
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تاريخ بغداد 590 ،7 :رقم  ،5994تاريخ دمشق 33 ،05 :رقم  ،0594أحمد بن دمحم الذهبي ،سير أعالم النبالء ،دار
الحديث ،القاهرة311 ،01 :4111 ،رقم.4171
الثقات البن حبان047 ،9 :برقم.03310
تقريب التهذيب 194 :رقم .3957
الكامل في ضعفاء الرجال 417 ،5 :رقم .179
لسان الميزان.441 ،4 :
لسان الميزان409 ،4 :برقم.919
الكامل في ضعفاء الرجال  501 ،0رقم .54
المجروحين034 ،0 :رقم .93
تاريخ بغداد 110 ،1 :رقم.4450 :
جامع األحاديث.451 ،01 :
العلل المتناهية 443 ،0 :ـــ.441
أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي ،الثقات ،دار الباز 514 :0991 ،رقم .0111
تقريب التهذيب 531 :رقم .1111
المستدرك 034 ،5 :رقم .1190
الموضوعات.510 ،0 :
الآللئ المصنوعة.501 ،0 :
المستدرك 034 ،5 :رقم .1194
المستدرك 034 ،5 :رقم .1195
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و قال" :حدثنا دمحم بن عثمان بن أبي شيبة ،ثنا أحمد بن بديل اليامي ،ثنا يحيى بن عيسى به" ،117قال الهيثمي:
"رواه الطبراني ،وفيه أحمد بن بديل اليامي ،وثقه ابن حبان ،وقال :مستقيم الحديث وابن أبي حاتم ،وفيه
ضعف ،وبقية رجاله رجال الصحيح" ،118وأخرجه ابن الجوزي وقال" :أنبأنا دمحم بن عبد الباقي بن أحمد
قال أنبأنا أحمد ابن أحمد قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد هللا الحافظ قال حدثنا أبو الهيثم أحمد بن أحمد
الهمداني قال حدثنا الحسن بن خباش قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي به" ،قال
الجوزي" :فيه يحيى بن عيسى :قال يحيى بن معين :ما هو بشيء وال يكتب حديثه" ،119وقال ابن حبان:
"يروي المناكير عن المشاهير حتى إذا سمعها المبتدي شهد لها بالوضع" ،120وذكر الذهبي الحديث في
ديوان الضعفاء وقال :لعله من وضع هارون ،ولم يتهمه بالحديث.
الخالصة :الحديث يروى عن كثير من الصحابة وكل رواية لها طرق ،وأقرب طريق ما ذكرته عن ابن
مسعود إذ إن األعمش متابع في إبراهيم ويحيى بن عيسى الذي علل الوضع ابن الجوزي بسببه هو متابع في
الرواية الثانية عند الحاكم ،والذهبي قال عن طريق عمران بن حصين موضوع ،وعن طريق ابن مسعود
قال وذا موضوع ،أما المتابعة التي ذكرها الحاكم فسكت عنها الذهبي مما يدل على أنه ال يوجد في سنده علة
الوضع ،ولذلك فإن هذا الحديث لكثرة طرقه وحسن طريق الحاكم الثاني الذي تابع به رواية األعمش يخرج
عن الموضوع وشديد الضعف ،من حيث السند ،أما من حيث المتن فأماراتالوضع بادية فيه وظاهرة ،ومثل
هذا المتن ال يشبه كالم النبوة.
الحديث الثاني عشر :قال الحاكم" :حدثنا مكرم بن أحمد القاضي ،ثنا أحمد بن علي األبار ،ثنا إسحاق بن
سعيد بن أركون الدمشقي ،ثنا خليد بن دعلج أبو عمرو السدوسي ،أظنه عن قتادة ،عن عطاء ،عن ابن عباس
رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :النجوم أمان ألهل األرض من الغرق ،وأهل بيتي أمان ألمتي من
االختالف ،فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح
اإلسناد ،ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :بل موضوع" .121وقال في موضع آخر" :كال ،فخليد واه".122
دراسة الحديث :الحديث أخرجه الطبراني 123وأبو تمام من طريق خليد بن دعلج ،124وهو علة الحديث التي
بسببها قال الذهبي عنه موضوع ،أما خليد بن دعلج السدوسي فقال عنه يحيى بن معين :ليس بشيء ،125قال
النسائي :ليس بثقة ،126وضعفه أبو حاتم الرازي ،127وكذلك ابن حجر ،128وقال ابن حبان" :كان كثير الخطأ
فيما يروي عن قتادة وغيره يعجبني التنكب عن حديثه إذا انفرد".129
الخالصة :الحديث ضعيف فلم يتهم أحد من المحدثين خليدا بالكذب أو الوضع.
الحديث الثالث عشر :قال الحاكم" :أخبرنا أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن عتاب العبدي ،ببغداد ،وأبو بكر بن أبي
دارم الحافظ ،بالكوفة ،وأبو العباس دمحم بن يعقوب ،وأبو الحسين بن ماتي ،بالكوفة ،والحسن بن يعقوب،
العدل ،قالوا :ثنا إبراهيم بن عبد هللا العبسي ،ثنا العباس بن الوليد بن بكار الضبي ،ثنا خالد بن عبد هللا
الواسطي ،عن بيان ،عن الشعبي ،عن أبي جحيفة ،عن علي عليه السالم قال :سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول :إذا كان
يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب :يا أهل الجمع ،غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت دمحم صلى هللا
عليه وسلم حتى تمر ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ،ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال:
ال وهللا بل موضوع".130
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المعجم الكبير 71 ،01 :رقم .01111
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 009 ،9 :رقم .01191
الموضوعات.539 ،0 :
الموضوعات.514 ،0 :
المستدرك 014 ،5 :رقم .1703
موضوعات المستدرك.09 :

المعجم الكبير 091 ،00 :رقم .00179
تمام بن دمحم الرازي ،فوائد تمام ،مكتبة رشد ،الرياض 041 ،0 :0104 ،رقم .0419
يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين ،مركز البحوث العلمية ،الكويت 154 ،1 :0991 ،رقم .3031
الضعفاء والمتروكون 51 :رقم .073
الجرح والتعديل 591 ،5 :رقم .0739
تقريب التهذيب 093 :رقم .0711
دمحم بن حبان أبو حاتم البستي ،المجروحين ،دار الوعي ،حلب 493/0 :0591 ،رقم.501
المستدرك 011 ،5 :رقم .1749
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دراسة الحديث :الحديث أخرجه ابن األعرابي وأبو تمام عن إبراهيم بن عبد هللا العبسي به ،وأخرجه
أحمد133والطبراني 134وأبو نعيم األصبهاني ،135ثالثتهم من طريق إبراهيم بن عبد هللا العبسي ،عن عبد
الحميد بن بحر الكوفي الزهراني عن خالد بن عبد هللا بمثله.
وعلة الحديث في كل الروايات :عباس بن بكار الضبي البصري ،قال أبو حاتم الرازي" :شيخ" ،136قال ابن
حبان" :كان يغرب حديثه عن الثقات ال بأس به" ،137وقال ابن عدي" :منكر الحديث عن الثقات وغيرهم...
وهذا الحديث بهذا اإلسناد منكر ال أعلم قد رواه عن خالد غير عباس هذا" ،138قال الدارقطني" :بصري
كذاب" ،139قال أبو نعيم األصبهاني" :يروي المناكير ال شيء" ،140قال ابن حجر في ترجمته بعد أن أورد
هذا الحديث من طريقه" :هذا من وضع العباس".141
الخالصة :الرأي ما ذهب إليه الذهبي وابن حجر وابن عدي ،والحديث موضوع والراوي اتهمه الدارقطني
وكذبه.
الحديث الرابع عشر :قال الحاكم" :أخبرني مكرم بن أحمد القاضي ،ثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي ،ثنا
سعد بن عبد الحميد ،ثنا عبد هللا بن زياد اليمامي ،عن عكرمة بن عمار ،عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي
طلحة ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قال :نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة :أنا
وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ولم
يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :ذا موضوع".142
دراسة الحديث :الحديث أخرجه ابن ماجه وقال :هدية بن عبد الوهاب قال :حدثنا سعد بن عبد الحميد بن
جعفر ،عن علي بن زياد اليمامي ،به ،143وفي السند :سعد بن عبد الحميد :قال عنه يحيى بن معين" :ليس به
بأس ،قد كتبت عنه" ،144ووثقه يعقوب بن شيبة ،145والذهبي ،146وقال ابن حجر" :صدوق له أغاليط"،147
وفي السند أيضا عبد هللا بن زياد السحيمي :قال البخاري عنه :منكر الحديث ،148وذكره ابن حبان في
الثقات ،149وضعفه ابن حجر ،150ومرة قال :مستور.151
الخالصة :الحديث شديد الضعف بهذا اإلسناد ،قال الخطيب" :هذا الحديث منكر جدا ،وهو غير ثابت ،وفي
إسناده غير واحد من المجهولين" ،152وقال ابن كثير بعد أورد الحديث بسند ابن ماجه :وهذا الحديث
منكر.153
الحديث الخامس عشر :قال الحاكم" :أخبرنا أبو زكريا يحيى بن دمحم العنبري ،ثنا أبو بكر دمحم بن النضر
الماوردي ،ثنا أحمد بن منيع ،ثنا يعقوب بن الوليد ،ثنا ابن أبي ذئب ،عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ،قال:
سمعت أبا هريرة رضي هللا عنه يقول :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم
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أحمد بن دمحم بن األعرابي ،معجم ابن األعرابي ،دار ابن الجوزي ،السعودية 309 ،4 :0997 ،رقم .0117
تمام بن دمحم الرازي ،فوائد تمام ،مكتبة رشد ،الرياض 071 ،0 :0104 ،رقم .101
أحمد بن دمحم بن حنبل ،فضائل الصحابة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 715 ،4 :0995 ،رقم .0511
المعجم الكبير 019 ،0 :رقم .091
أحمد بن عبد هللا بن نعيم األصفهاني ،معرفة الصحابة ،دار الوطن ،الرياض 95 ،0 :0999 ،رقم .531
الجرح والتعديل 401 ،1 :رقم .0090
الثقات البن حبان 304 ،9:رقم .01715
الكامل في ضعفاء الرجال 1 ،1 :رقم .0091
الضعفاء والمتروكون 017 ،4 :رقم .144
أحمد بن عبد هللا أبو نعيم األصفهاني ،الضعفاء ،دار الثقافة ،الدار البيضاء 045 :0991 ،رقم .079
لسان الميزان 111 ،1 :رقم .0134
المستدرك 455 ،5 :رقم .1911
دمحم بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،دار إحياء الكتب العلمية 0519 ،4 :رقم .1197
تاريخ بغداد 049 ،9 :رقم .1714
يوسف بن عبد الرحمن المزي ،تهذيب الكمال ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 497 ،01 :0991 ،رقم .4409
دمحم بن أحمد الذهبي ،الكاشف ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،جدة 149 ،0 :0994 ،رقم .0953
تقريب التهذيب 450 :رقم .4417
التاريخ الكبير 93 ،3 :رقم .419
الثقات 510 ،9 :رقم 05791
تقريب التهذيب.110 :
تقريب التهذيب 511 :رقم .5549
تاريخ بغداد 151 ،9 :رقم .3131
إسماعيل بن عمر بن كثير ،النهاية في الفتن والمالحم ،دار الجيل.37 ،0 :0999 ،
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من بات وفي يده ريح فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه بهذه األلفاظ ،وتعقبه الذهبي فقال :بل موضوع".154
دراسة الحديث :أخرجه الترمذي 155وقال" :حدثنا أحمد بن منيع به" ،وابن الجعد 156وقال" :حدثنا جدي،
حدثنا يعقوب بن الوليد به" ،وعلة الحديث :يعقوب بن الوليد بن عبد هللا بن أبي هالل األزدي ،أبو يوسف:
اتهمه بالكذب والوضع أحمد بن حنبل وأبو حاتم وابن حبان ،157وأما الرواية األخرى التي يرويها األعمش،
وغيره ،فرواتها ثقات وال إشكال فيها.
الخالصة  :الحديث بهذا السند موضوع كما قال الذهبي ولكن له شاهد حسن عند الترمذي عن أبي هريرة
قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه ،قال الترمذي" :هذا
حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث األعمش إال من هذا الوجه" ،158وكذلك أخرجه أبو داود 159وابن
ماجه.160
الحديث السادس عشر :قال الحاكم" :حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ،وأبو الحسن علي بن بندار
الزاهد قاال :أنبأ أبو العباس دمحم بن الحسن العسقالني ،ثنا إبراهيم بن عمرو السكسكي ،ثنا أبي ،ثنا عبد
العزيز بن أبي رواد ،عن نافع ،عن ابن عمر ،رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :من طلب ما عند هللا
كانت السماء ظالله واألرض فراشه لم يهتم بشيء من أمر الدنيا ،فهو ال يزرع الزرع وهو يأكل الخبز،
وه و ال يغرس الشجر ويأكل الثمار توكال على هللا تعالى وطلبا لمرضاته فضمن هللا السماوات السبع
واألرضين السبع رزقه فهم يتعبون فيه ويأتون به حالال ويستوفي هو رزقه بغير حساب عند هللا تعالى
حتى أتاه اليقين ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد للشاميين ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :بل منكر
أو موضوع".161
دراسة الحديث :علة الحديث إبراهيم بن عمرو السكسكي ،قال عنه الدارقطني :متروك ،162وأورد ابن حبان
الحديث في ترجمة الراوي وقال" :يروى عن أبيه األشياء الموضوعة التي ال تعرف من حديث أبيه وأبوه
أيضا ال شيء في الحديث ،وهذا ليس من كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال ابن عمر وال نافع وإنما هو يعني من كالم
الحسن" ،163والحاكم نفسه تكلم فيه وقال" :روى عن ابن جريج وإبراهيم بن أبي عبلة وغيرهما أحاديث
مناكير يروي عن الثقات فليس الحمل فيه إال عليه".164
الخالصة :الحديث موضوع كما نص عليه الذهبي بسبب إبراهيم السكسكي.
الحديث السابع عشر :قال الحاكم" :حدثنا أبو بكر بن إسحاق ،وعبد هللا بن دمحم بن موسى ،العدل قاال :ثنا دمحم
بن أيوب ،أنبأ عمرو بن حصين العقيلي ،ثنا معتمر بن سليمان ،ثنا سالم بن أبي الذيال ،عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ال مساعاة في اإلسالم من ساعى في الجاهلية فقد
ألحقه بعصبته ،ومن ادعى ولدا من غير رشدة لم يرث ولم يورث ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :لعله موضوع".165
دراسة الحديث :الحديث أخرجه أحمد قال :حدثنا معتمر بن سليمان ،عن سلم ،عن بعض أصحابه ،عن سعيد
بن جبيربه ،166وأخرجه أبو داود قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم ،عن سلم يعني ابن أبي الزياد ،حدثني بعض
أصحابنا ،عن سعيد بن جبير به ،167وأخرجه الطبراني قال :حدثنا أحمد بن داود المكي ،ثنا عمرو بن
الحصين العقيلي قال :نا المعتمر بن سليمان ،عن أسلم بن أبي الذيال ،عن سعيد بن جبير به ،168وسند
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المستدرك 054 ،1 :رقم .7047
سنن الترمذي.499 ،1 :
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دمحم بن عبد هللا النيسابوري ،المدخل إلى الصحيح ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.039 :0111 ،
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الطبراني وسند الحاكم فيه علتين :األولى أن سلم بن أبي الذيال أخرجه عن بعض أصحابه في رواية أحمد
وأبي داود وليس عن سعيد مباشرة ،والثانية في إسناد الحاكم والطبراني عمرو بن الحصين ،قال الهيثمي:
رواه الطبراني في األوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك.169
الخالصة  :الحديث بسند الحاكم والطبراني فيه راو متروك وفيه علة أخرى كما ذكرت آنفا ،وسند أحمد وأبي
داود فيه مجهول والقول ما قاله الذهبي وهللا أعلم.
الحديث الثامن عشر :قال الحاكم" :حدثنا أبو بكر دمحم بن جعفر اآلدمي القارئ ،ببغداد ،ثنا أبو جعفر أحمد
بن عبيد بن ناصح ،ثنا خالد بن عمرو القرشي ،ثنا سفيان الثوري ،عن أبي حازم ،عن سهل بن سعد ،رضي
هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعظ رجال فقال :ازهد في الدنيا يحبك هللا عز وجل وازهد فيما في أيدي الناس يحبك
الناس  ،قال الحاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وتعقبه الذهبي فقال :خالد بن عمرو القرشي
وضاع".170
دراسة الحديث :الحديث أخرجه ابن ماجه 171وقال" :حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال :حدثنا شهاب بن
عباد قال :حدثنا خالد بن عمرو القرشي به" ،والطبراني 172قال" :حدثنا دمحم بن عبد هللا الحضرمي ،ثنا
منجاب الحارث ،ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ،ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم قاال :ثنا خالد بن عمرو األموي
به" ،ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي ،173وعلة الحديث في كل الطرق :خالد بن عمرو القرشي قال عنه
أحمد وابن معين :وأحاديثه موضوعة ،وقال البخاري وأبو زرعة :منكر الحديث ،وقال ابن حبان" :كان
ينفرد عن الثقات بالموضوعات ال يحل االحتجاج به بخبره" ،وقال ابن عدي" :عامة أحاديثه أو كلها
موضوعة".174
الخالصة :الحديث موضوع والرأي ما ذهب إليه الذهبي.
مدى تساهل الحاكم:
بعد دراسة هذا البحث يستطيع الباحث أن يظهر أبرز ما توصل إليه في ما يخص ثالث مسائل :مدى تساهل
الحاكم ،الحكم على أحاديث الحاكم ،تعليقات الذهبي واألحاديث التي سكت عنها ،وذلك من خالل دراسة
األحاديث التي تعارض فيها حكم الحاكم مع حكم الذهبي ،بل التي كان االختالف فيها من أقصى التعديل إلى
أقصى التجريح؛ أحدهما حكم بوضع الحديث واآلخر حكم بصحته.
أوال :ما يخص تساهل الحاكم:
ال شك في تساهل اإلمام الحاكم ،وهذا أمر متفق عليه عند علماء الحديث ،ونصوا عليه باسمه في كتب
المصطلح في باب التساهل ،وهذا ما ثبت بالتتبع العملي لجملة األحاديث التي دُرست في هذا البحث ،لكن
تساهل الحاكم ليس كتساهل الترمذي وال ابن حبان وال ابن خزيمة فتساهل هؤالء مقبول ومداه أن ينزل
درجة واحدة من حكمهم عن الحكم الصحيح للحديث ،وال يصل إلى تصحيح حديث موضوع  ،أما مدى
تساهل الحاكم فهو واسع شديد التوسع في التصحيح ،فقد صحح أحاديثا وهي في حقيقتها موضوعة أو شديدة
الضعف ،و قد حكم عليها بالصحة وأنها على شرط الشيخين مع أنها موضوعة ،كما ذكر الذهبي ،وأثبتت
الدراسة صحة كالم الذهبي في أغلب ذلك ،ولذلك ال يعول على تصحيحه دون دراسة للحديث أو موافقة
غيره من األئمة له ،وعلى العكس من الترمذي وابن حبان وابن خزيمة فإنه يستأنس بتصحيحهم.
وبما أن تصحيح الحديث يعني توثيق رجال سنده ،والحاكم متساهل في تصحيح األحاديث فهذا يعني أنه
يوثق رجال السند ،وهذا يعني أيضا أن حكم الحاكم على الرجال فيه تساهل أيضا ،وذلك في حالة التعديل
والتصحيح.
ومما يجدر التنبيه إليه أن االمام الحاكم متهم بالتشيع فيما ذكرته كتب التراجم عنه وفيما هو مشهور بذلك بين
العلماء ،ولكنه مع ذلك لم يختص تساهله بأحاديث أهل البيت التي تخص مذهبه ،وال شك أن التشيع في ذلك
الزمان يختلف مفهومه وخصائصه عن يومنا هذا ،فالتشيع كان يعني الميل إلى علي رضي هللا عنه ،ومن
ذلك تشيع اإلمام النسائي أيضا ،والحاكم أخرج عن الشيخين أحاديثا في كتابه ،بل وأخرج في فضائلهما

169
170
171
172
173
174

مجمع الزوائد.447 ،1 :
المستدرك 519 ،1 :رقم .7975
سنن ابن ماجه 0575 ،4 :رقم .1014
المعجم الكبير 095 ،1 :رقم .3974
شعب اإليمان 003 ،05 :رقم .01115
أحمد بن أبي بكر البوصيري ،مصباح الزجاجة ،دار العربية ،بيروت.401 ،1 :0115 ،
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أيضا ،وليس هنا مجال اإلطالة في ذلك ،فالتشيع لم يطعن في روايات الحاكم ولم يكن سببا لتساهله،
واألحاديث الموضوعة التي صححها الحاكم التي وردت في هذا البحث وردت في مواضيع وأبواب متنوعة،
بعضها في فضائل آل البيت ،وبعضها في غير ذلك ،فليست التساهل من قبل تشيعه.
ما يخص الحكم على أحاديث الحاكم:
ال شك أن كتاب المستدرك من الكتب الهامة في موضوعه ،فقد أضاف اإلمام الحاكم أحاديثا صحيحة وافقه
عليها الذهبي ،فهو كتاب فيه إضافة كبيرة لمادة الحديث بشكل عام وللحديث الصحيح بشكل خاص ،فقد ذكر
جملة من األحاديث التي هي على شرط الشيخين أو أحدهما ووافقه عليه الذهبي في ذلك.
وعلى ذلك فالذين ردوا كل أحاديث المستدرك أسرفوا في ذلك ألن رد الكتاب إجحاف بحق الحاكم وتضييع
لكثير من األحاديث النبوية الشريفة.
والذين قبلوا كل أحاديث الحاكم أيضا تساهلوا في ذلك ،ألن في كتاب المستدرك أحاديث موضوعة كما مر،
وضعيفة وشديدة الضعف أيضا ،فاألخذ بكل أحاديث الحاكم أمر غير صحيح ،ألنه يعني قبول األحاديث
الضعيفة وشديدة الضعف واألحاديث الموضوعة والواهية وغير ذلك.
والذين توسطوا في ذلك من العلماء كابن الصالح الذي رأى أن يتوسط في أمره_ ،فما حكم بصحته ولم نجد
ذلك عند غيره من األئمة فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إال أن يظهر فيه سبب يضعفه_ ،أيضا لم
يكونوا دقيقين في ذلك ،فالواجب دراسة كل الحديث قبل األخذ به.
ما يخص اإلمام الذهبي:
نعم إن اإلمام الذهبي علق على أحاديث المستدرك ولكنه لم يعلق عليها جميعها ،بل سكت عن كثير من ذلك،
لذلك ال ينبغي اإلعتماد على تعليق الذهبي فقط ،فقد ترك كثيرا من األحاديث التي لم يتكلم فيها بصحة أو
بضعف.
أما األحاديث التي علق عليها الذهبي :فالدراسة وافقت أغلب آراءه وأقواله ،ولكن بعض النتائج خالفت رأيه
بعد التحقيق في المسألة ،فجملة األحاديث التي صححها الحاكم واعتبرها الذهبي موضوعة في هذا البحث
هي ثمانية عشر حديثا ،وقد جائت نتائج دراسة األحاديث أن أربعة عشر حديثا اعتبرها الذهبي موضوعة،
وكان الحق معه ،وثالثة أحاديث اعتبرها موضوعة وهي ضعيفة ،وهناك حديث واحد حسن اعتبره الذهبي
موضوعا ،فتعلقيات الذهبي في غالبيتها صحيحة ومع ذلك فاألولى دراستها.
من خالل ما تبين من أحكام أحاديث الحاكم ومن خالل مدى تساهله ومن كثرة األحاديث التي لم يعلق عليها
الذهبي ومن بعض األحاديث التي لم نوافق الذهبي في حكمه عليها من خالل ذلك كله نستطيع أن نجزم أنه
يجب دراسة كل سند في أحاديث المستدرك ،لنتوصل بذلك إلى األحكام الصحيحة ،وحتى نستطيع أن نضيف
إلى األحاديث الصحيحة بعضا مما ورد في غير الصحيحين.
النتائج
كتاب المستدرك من الكتب الهامة في موضوعه ،فقد أضاف اإلمام الحاكم أحاديثا صحيحة وافقه عليها
الذهبي والمحدثون ،وهو كتاب فيه إضافة كبيرة لمادة الحديث بشكل عام وللحديث الصحيح بشكل خاص.
تساهل اإلمام الحاكم متفق عليه عند علماء الحديث ،وهذا ما ثبت بالتتبع العملي لجملة األحاديث التي درست
في هذا البحث.
تساهل الحاكم مداه واسع في التصحيح فقد صحح أحاديثا موضوعة ،ولذلك ال يعول على تصحيحه ،وكذلك
ال يعول على توثيقه للرجال إذ أن تصحيح الحديث يعني توثيق رجال سنده.
الذين ردوا كل أحاديث المستدرك أسرفوا في ذلك ألن في الكتاب جملة من األحاديث الصحيحة التي وافقه
فيها الذهبي وكثير من العلماء ،والذين قبلوا كل أحاديث الحاكم أيضا تساهلوا في ذلك ،ألن في كتاب
المستدرك أحاديث موضوعة كما مر ،والذين توسطوا في ذلك من العلماء أيضا لم يكونوا دقيقين في ذلك،
فيجب دراسة أحاديث المستدرك ،وخاصة التي سكت عنها الذهبي.
اإلمام الذهبي علق على أحاديث المستدرك ولم يعلق عليها جميعها بل سكت عن كثير من ذلك ،لذلك ال
ينبغي اإلعتماد على تعليق الذهبي فقط ،فقد ترك كثيرا من األحاديث التي لم يتكلم فيها بصحة أو بضعف.
الحاكم متهم بالتشيع ،والتشيع في ذلك الزمان يختلف عما تذهب إليه الرافضة ،ومع ذلك فتساهل الحاكم ليس
من قبل تشيعه.
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،جملة األحاديث التي صححها الحاكم واعتبرها الذهبي موضوعة الواردة في البحث هي ثمانية عشر حديثا
 وقد أثبتت دراسة،والباحث ال يتفق مع الحاكم في تصحيحه لكل األحاديث الثمانية عشر حسب دراستها
 وثالثة أحاديث اعتبرها، وكان الحق معه،األ حاديث أن أربعة عشر حديثا اعتبرها الذهبي موضوعة
. وهناك حديث واحد حسن اعتبره الذهبي موضوعا،موضوعة وهي ضعيفة
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