
 
 

 
 
 
 
 

  

 



   

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال هلإ إال اهل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممداً 
 عبده ورسوهل، 

أحببت  -مع أمور أخرى يأيت ذكرها-فمن باب املشاركة يف تصفية السنة انلبوية 
انه أن ينفعين بها وسائر املسلمني يف ادلنيا ، أسأل اهلل سبحأن أكتب هذه الوريقات

 واآلخرة.
 : عناوينوهذا ابلحث الصغري هل 

 سبب كتابة هذا ابلحث. -1
 .ماكنة احلافظ اهليثيم  -2
 ؟«ال يرفع بها رأساً »هل يقال يف حتسينات اهليثيم:  -3
 عرشة أحاديث خمتلفة املراتب يف الضعف حسنها اهليثيم. -4
 ها شديد حسنها اهليثيم وتعقبه فيها العالمة األبلاين.أحاديث ضعف ستة -5
 إشارة إىل تعقبات األبلاين للهيثيم يف اتلحسني. -6
 اهليثيم حيسن أحاديث خمتلفة املراتب يف الضعف. -7
 اخلاتمة. -8

  



 

 
 

قوهل  دأنين كنت أرى بعض إخواين ابلاحثني يبحث عن حتسني اهليثيم يلعتم 
يف احلكم ىلع احلديث، حىت لو بني هل الضعف فيه، فيقول: قد حسنه اهليثيم 
وخالص، فحاك يف نفيس ما أعلمه من تساهل اهليثيم يف اتلحسني، ثم قدر اهلل أن 

من ضمن ، ف«اجلامع الصحيح يف األذاكر واألدعية»أتمم كتاباً يل يف األذاكر سميته: 
ذاكر من مجمع الووائد، فاكنت تمر  ي أحاديث الكتب اليت مررت عليها كتاب األ

حيسنها اهليثيم فأفرح بها، ثم أعود للبحث عن سندها واحلكم عليها فأجدها 
 هذه ابلحث ىلع تلقييمضعيفة، فجمعت من ذلك عرشة أمثلة، ونرشتها، ثم نشطت 

ن أ مع ما سبق: أنه من تصفية السنة انلبوية واحلماية هلا من -أيضاً –الصورة، وذلك 
 .ينسب إيلها ما ليس منها، واتلحري فيما ينقل ويضاف إىل انليب 

 
 

 
 

  



   



هو عيل بن أ ي بكر بن سليمان الشافيع نور ادلين اهليثيم،  
 .ه( 807)ت

اكن إماماً، اعملاً، حافظاً، زاهداً، متواضعاً، »لعل أمجع عبارة فيه قول األقفهيس: 
 .«تودد إىل انلاس، ذا عبادة وتقشف وورعم

 .«مجمع الووائد»ومجع كتباً نافعة يف زوائد عدد من األمهات، أشهر تلك الكتب: 

والشيخ نور ادلين اكن يدري »(: 5/172) «إنباء الغمر»قال احلافظ ابن حجر يف 
 .«فناً واحداً منه 

وأما يف احلديث فاحلق ما قاهل شيخنا: »(: 5/202) «الضوء الالمع»قال السخاوي يف 
 .«أنه اكن يدري منه فناً واحداً، يعين: اذلي دربه فيه شيخهما العرايق

يعين: علم الووائد، اذلي صنف فيه عدة مصنفات حتت إشارة شيخه أ ي  
 الفضل عبد الرحيم بن احلسني العرايق.

اكن هيناً، ديناً، خرياً، حمباً يف »(: 5/257) «إنباء الغمر»قال احلافظ ابن حجر يف 
أهل اخلري، ال يسأم وال يضجر من خدمة الشيخ وكتابة احلديث، سليم الفطرة، كثري 

 .«اخلري واالحتمال لألذى، خصوصاً من مجاعة الشيخ
، «مجمع الووائد»وهذا اإلمام قد دون أحاكماً ىلع أكرث األحاديث اليت ينقلها يف 

ومن  ،وهو األكرث اهل، ومنها ما يوافق عليها، ومنها ما يتعقب فيهاوتناقل العلماء أقو
ني يف ذلك يف هذا العرص مصنفباحثان ذلك رجال لم يعرفهم عرفهم غريه، وقد صنف 

 منهم احلافظ ابن حجر، ومن ذلك اتلحسني، فقد تعقبه العلماء يف ذلك ،مفردين
 ريهما.من املعارصين: العالمة األبلاين وشيخنا الواديع وغو



 

 
 

 

أنه ال يعتمد اعتماداً لكياً ىلع حتسني اهليثيم فيحتج  
ألن هناك عرشات األحاديث حسنها ويه شديدة  ؛باحلديث بمجرد حتسني اهليثيم هل

أنه ال ا مينه مثلولكن ال اعضد هلا، فال يعتمد ىلع حتس الضعف، أو ضعفها ينجرب 
، بل لك حديث حيكم عليه «اجلامع»يعتمد ىلع تصحيح احلاكم والرتمذي يف 

 هؤالء حيتاج إىل حبث عن سنده ومن َثمَّ احلكم عليه.

 .«ال يعتمد العلماء ىلع تصحيح الرتمذي»(: 3/407) «املزيان»قال اذلهيب يف 
 .«عافضتمد بتحسني الرتمذي، فعند املحاققة اغبلها ال يع»(: 4/416وقال أيضاً )

 (.601-601للذهبي )ص «املوقظة»وهل نصوص أخرى ذكرتها يف تعلييق ىلع 

 بإمجاع املعتد به من أهل العلم. «املستدرك»فمتساهل يف التصحيح يف 

مام ل اإلقاد فق ،يف حق من هو أرفع من اهليثمي وأحفظ هذه العبارةوقد اسُتعِملت 

وأما تصحيح احلاكم فكام قال »(: 541-542)ص «الفروسية»يف  ابن القيم 

 القائل:

 عىل املاء خانته فروج األصابع قابضكداة غفأصبحت من ليىل ال

، بل لبتةوال يرفعون به رأسًا اوال يعبأ احلفاظ أطباء احلديث بتصحيح احلاكم شيئًا، 

ل أهعند صحح أشياء موضوعة بال شك ال يدل تصحيحه عىل حسن احلديث، بل ي
العلم باحلديث، وإن اكن ما ال علم هل باحلديث ال يعرف ذلك فليس بمعيار ىلع سنة 

 .«وال يعبأ أهل احلديث به شيئاً  ،رسول اهلل 
ولم يتعقب أحد من أهل العلم هذه العبارة ىلع ابن القيم، بل قال شيخنا مقبل يف 

 .«كالم نفيس للحافظ ابن القيم»(: 6/61مقدمة تتبعه ملستدرك احلاكم )



   

 « راا....باهللمن قال إذا أصبح... رضيت »:  قال يف حديث املنيذر (1
، وتبع يف ذلك «( وإسناده حسن838( )20/355رواه الطرباين )»: (10/115) «املجمع»

 (.969) «الرتغيب»يف  ياملنذر
 .يف سنده رشدين بن سعد واكن رجاًل صاحلاً  

عيف ثلقات، ضوقال أبو حاتم: منكر احلديث، وفيه غفلة وحيدث باملناكري عن ا
( حديث حبان بن 10/159) «املجمع»احلديث. وحسن هل أحاديث أخرى منها ما يف 

 ، وستأيت أمثلة أخرى أيضاً.منقذ
من صىل »:  ( معلقاً ىلع حديث أ ي ادلرداء10/119) «املجمع»قال يف  (2

ذري يف لمنل اً ، تبع«رواه الطرباين بإسنادين، أحدهما جيد ورجاهل وثقوا :«عيل عرشا....

 (.994) «الرتغيب»

 «ريالكب»يف سنده إبراهيم بن حممد بن زياد األهلاين، ترمجه البخاري يف  

(، وذكره ابن حبان يف 5/651) «لاجلرح والتعدي»(، وابن أيب حاتم يف 6/353)

من ( وهو من طريق خالد بن معدان عن أيب الدرداء، وخالد مل يسمع 1/61) «الثقات»

 أيب الدرداء.

امهلل إين أسألك غىن »:  ( يف حديث زيد بن ثابت60/654وقال أيضًا ) (2
 .«رواه الطرباين وإسناده جيد»: «األهل واملوىل...

( ويف سنده خادل بن القاسم: كذبه ابن 4849) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 
 راهويه، وقال ابلخاري: مرتوك، تركه انلاس.



 

 
 

 .«ما من راكب خيلو يف مسريه باهلل وذكره...»حديث عقبة بن اعمر:  (4
وإسناده  (895( )17/324رواه الطرباين )»(: 10/130) «املجمع»قال اهليثيم يف 

 .«حسن
 بن صالح عن ابن هليعة، ومهاهما ضعيف، وقد تبع هو من طريق عبد اهلل

 (.4683) «الرتغيب»يف ذلك املنذري يف 
حديث عبد اهلل بن هشام قال: اكن الصحابة يتعلمون هذا ادلاعء إذا خلت  (5

 .«امهلل أدخله علينا باألمن...»السنة أو الشهر: 
( 1531ط )األوسرواه الطرباين يف »(: 10/138) «املجمع»قال اهليثيم يف 

 .«)الطحان(، وإسناده حسن

 ، ورشدين ضعيف جدًا، فاخلرب منكر.«تفرد به رشدين»: قال الطرباين 

قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم لرجل:  حديث عبد اهلل بن عمر  (6

 احلديث. «كيف أصبحت يا فالن؟ قال: أمحد اهلل إيلك...»

 .«اده حسنوإسنرواه الطرباين، »(: 60/639قال اهليثمي )
 يف سنده أيضاً رشدين وهو شديد الضعف.

 وإن اكن فاجرا. ففجوره ىلع دعوة املظلوم مستجابة»حديث أ ي هريرة مرفواعً: ( 7
 ، أخرجه أمحد والزبار.«نفسه

 .«إسناده حسن»(: 10/150قال اهليثيم )
 يف سنده أبو معرش جنيح السندي: ضعيف باالتفاق. 

قلت: يا رسول اهلل، أي ادلاعء أفضل؟ قال: »الت: ق حديث اعئشة ( 8
 .«نلفسه ءداعء املر



   

 «األدب املفرد»، وابلخاري يف «كشف األستار»( كما يف 3173أخرجه الزبار )
(715.) 

 .«رواه الزبار بإسنادين، وأحدهما جيد»(: 10/152قال اهليثيم )
وقال األزدي:  مداره ىلع مبارك بن حسان، قال أبو داود: منكر احلديث.

 مرتوك ُريم بالكذب، وضعفه النسايئ.
من داع بهذه اللكمات اخلمس لم يسأل »: حديث معاوية بن أ ي سفيان ( 9

 .«اهلل شيئا. إال أعطاه إياه
 ( )الطحان(.8629( واألوسط )849رقم  19) «الكبري»أخرجه الطرباين يف 

 (.2558) «الرتغيب»يف  ، وتبع املنذري«وإسناده حسن»(: 10/156قال اهليثيم )
 يف سنده عبد اهلل بن صالح اكتب الليث: ضعيف. 

 .«ينادي مناد يف انلار: يا حنان يا منان...»مرفواعً:  حديث أ ي هريرة ( 10
( )الطحان( وقال: ومل يروه عن يوسف بن 4611) «األوسط»أخرجه الطرباين يف 

 عبده إال األصمعي، تفرد به قعنب.

 .«إسناده حسن»(: 60/629)قال اهليثمي 

رب ويوسف بن عبدة: ضعيف، فاخلجمهول، وذكره ابن حبان يف الثقات، قعنب  

 منكر.

 

 
 



 

 
 

 .«إن هلل سيارة...»:  حديث أنس( 1
 (.4062) «كشف األستار»أخرجه الزبار كما يف 

رواه الزبار من طريق زائدة بن أ ي الرقاد عن »(: 11/76) «املجمع»قال اهليثيم يف 
 .«ومهاهما وثق ىلع ضعفه، فعىل هذا إسناده حسن زياد انلمريي

أحاديث مرفوعة  حيدث عن زياد انلمريي عن أنس »قال أبو حاتم:  
 .«فكنا نعترب حبديثهمنكرة، وال ندري منه أو من زياد، وال أعلم روى عن غري زياد 

، ومعلوم عن ابلخاري أنه إذا قال هذه العبارة «منكر احلديث»ابلخاري: وقال 
فال يقوهلا إال فيمن ال حتل الرواية عنه، وهذا احلديث من املنكرات اليت أشار إيلها 

 .أبو حاتم 
 وقال النسايئ: منكر احلديث، وفيه غري هذا.

 .«منكر احلديث»فقال:  «اتلقريب»خلص احلافظ القول فيه يف 
 .«من قال سبحان اهلل وحبمده...»مرفواعً:  حديث أ ي أمامة  (2

رواه الطرباين، وفيه سليم بن عثمان الفوزي... فاحلديث »(: 91-10/90قال اهليثيم )
 .«حسن

قال أبو جوصاء: سألت أبا زرعة عن أحاديث سليم بن عثمان الفوزري 
به أحاديث اثلقات عن حممد عن حممد بن زياد وعرضتها عليه فأنكرها، وقال: ال تش

 بن زياد. وقال مرة: مسواة موضوعة.
ا ثم ذكر هذ «روى عن حممد بن زياد األهلاين مناكري»: «الاكمل»وقال ابن عدي يف 

 احلديث يف ترمجته.



   

 .«من قال سبحان اهلل العظيم...»مرفواعً:  حديث معاذ بن أنس  (3
 .«نرواه أمحد، وإسناده حس»(: 60/94)قال اهليثيم 

هو من طريق ابن هليعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن 

 أنس به.

 وابن هليعة ضعيف معروف بذلك.

 وزبان بن فائد: قال أمحد: أحاديث مناكري.

وقال ابن حبان: منكر احلديث جدًا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأهنا موضوعة، 

 ال حيتج به.

نده مناكري، وضعفه اآلخرون يف ضبطه، إال أنه مذكور بالصالح وقال الساجي: ع

 .والعبادة 
 .«موضع سوط...»مرفواعً:  حديث أنس  (4

 .«رواه الزبار، وإسناده حسن»(: 1/414قال اهليثيم )
منكر »صالح بن حممد بن زائدة، قال ابلخاري:  يرويه عن أنس  

كه سليمان بن حرب، وضعفه اجلمهور، وذكر ، يعين: ال حتل الرواية عنه، وتر«احلديث
 العلماء منهم اذلهيب هذا احلديث يف ترمجته مما أنكر عليه.

إنكم حترشون إىل بيت »مرفواعً:   حديث سمرة بن جندب (5
 .«املقدس...

 .«رواه البزار والطرباين، وإسناد الطرباين حسن»(: 60/345قال اهليثمي )

ي عن أبيه، وخالد ضعيف، وأبوه توسف السمسند البزار فيه خالد بن ي 

 مرتوك.



 

 
 

قال ابن معني: كذاب. وقال أبو حاتم: رأيت هل كتاباً يف اتلجهم ينكر فيه املزيان 
 والقيامة.

وسند الطرباين من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة 
 عن أبيه سليمان عن أبيه سمرة.

م بهذا السند أحاديث، ث «املزيان»وجعفر ضعفه مجاعة، وساق احلافظ اذلهيب يف 
 .«وبكل حال، هذا إسناد مظلم ال ينهض حبكم»قال: 
 .«أشهد أن ال هلإ إال اهلل..»حديث صفوان بن عسال وفيه:  -6

رواه الطرباين يف الكبري، وإسناده »(: 323-2/322: )«املجمع»قال اهليثيم يف 
 .«حسن

سبحان اهلل! يف سنده عطاء بن عجالن، قال احلافظ: مرتوك. بل أطلق عليه  
 ابن معني والفالس وغريهما الكذب. واملسيب بن واضح: ضعيف.

 
 

 



   

الشمس أن  أمر »: حديث جابر بن عبد اهلل  (7
 .«تتأخر...

، «رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن»(: 8/297) «املجمع»قال اهليثيم يف 
 وتبعه احلافظ ابن حجر.

وهذا عجيب من هذين احلافظني، إذ »(: 982) «الضعيفة»قال الشيخ األبلاين يف 
 كيف يكون اإلسناد حسناً وفيه العلل اآلتية:

 أبو الوبري مدلس معروف بذلك، وقد عنعنه. 
 احد مجهول ال يعرف.الويلد بن عبد الو 
: سمعت أبا عروبة يقول: كان «الاكمل»حمفوظ بن حبر، قال ابن عدي يف  

 يكذب...

( أمحد بن عبد الرمحن بن 4039) «األوسط»حمفوظ متابع عند الطرباين يف  

 املفضل احلرازي: جمهول حال، وجمهول احلال يف هذه الطبقة غري مأمون عنه.

 تفرد الوليد به، وهو جمهول، فيكون اخلرب منكرًا. وقد أفاد الطرباين

 .«إن يف جهنم واديا. يقال هل: هبهب...»مرفوعًا:  حديث أيب موسى  (8

 .«رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن»(: 2/691) «املجمع»قال اهليثمي يف 

غري  فيه أمران: األول: أنه ضعيف»(: 6616) «الضعيفة»قال العالمة األلباين يف 

 .«حسن، كام سبق



 

 
 

و ، قال: وه«تفرد به أزهر بن سنان»سبق أن الشيخ ذكر عن احلاكم أنه قال:  

 .منهاضعيف، وذكر أن ابن عدي ساق له أحاديث مما أنكرت عليه هذا 

 اآلخر: أن احلاكم مع تساهله املعروف مل يصححه، واهلل أعلم.

ما حيب ليرسه رسه اهلل من ليق أخاه املسلم ب»مرفوعًا:  حديث أنس  (9
 .«يوم القيامة

، وسبقه «وإسناده حسن»(: 1/693) ، قال اهليثمي«الصغري»أخرجه الطرباين يف 

 .«الرتغيب»احلكم املنذري يف هبذا 
ذلك من تساهلهما، ومن أجل ذلك »(: 1286) «الضعيفة»قال الشيخ األبلاين يف 

لكن ال يفرت من ال علم عنده  رأيت أن أحرر القول يف إسناده، وأبني حقيقة أمره،
 .«اكلغماري يف كزنه، واهلل املوفق

 .«حديث منكر بهذا اإلسناد»قال ابن عدي:  
وكذلك قال الشيخ األبلاين: قال الطرباين: تفرد به ابن أ ي بورة، قال األبلاين: واسمه 

ث. حلديأمحد بن حممد بن عبد اهلل... قال أمحد: لني احلديث. قال العقييل: منكر ا
وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث ال أحدث عنه. وقال ابن أ ي حاتم: روى حديثاً 

 .منكراً 

 وله علة أخرى وهي عنعنة احلسن البرصي...

لن ختلو األرض من أراعني رجال. مثل خليل »مرفوعًا:  حديث أنس ( 9
 .«آخرالرمحن، فبهم تسقون، واهم تنرصون، ما مات منهم أحد إال أبدل اهلل ماكنه 

 .«رواه الطرباين يف األوسط، وإسنادمها حسن»(: 60/15) «املجمع»قال اهليثمي يف 



   

ضعيف، أخرجه الطرباين يف األوسط »(: 4346) «الضعيفة»قال الشيخ األلباين يف 

 .«... وقال: مل يروه عن قتادة إال سعيد، وال عنه إال عبد الوهاب، تفرد به إسحاق

نه عترمجة يف يشء من كتب الرجال ... عىل أن الراوي  : ومل أجد له-األلباين-
وقال:  «املغين يف الضعفاء»فيه ضعف، أورده اذلهيب يف  -وهو الرازي–عيل بن سعيد 

قال ادلارقطين: ليس بذاك، تفرد بأشياء، فال أدري وجه تقوية اهليثيم إياه بقوهل: .. 
 . ثم تنبهت لعلة أخرى ...إسناده حسن

 .«اعقل يعرثأنا الشاهد ىلع اهلل أن ال »مرفوعًا:  اس حديث ابن عب (10

 .«الصغري»أخرجه الطرباين يف 

 .«إسناده حسن»(: 1/515) «املجمع»قال اهليثمي يف 

إسناده ضعيف، حممد بن عمر بن عبد »(: 5342) «الضعيفة»قال الشيخ األلباين يف 

 اهلل هذا لني احلديث، وقد تفرد به كام قال الطرباين... 

(: فيه حممد بن عمرو الرومي: وثقه ابن حبان 1/59) «املجمع»قال اهليثمي يف و

 .«وضعفه مجاعة، وبقية رجاله ثقات

وإن أخرج له مسلم  بن مسلم حممدو ،كذا قال، «إسناده حسن»(: 1/515وقال )

استشهادًا فام ذلك إال ألن يف حفظه ضعفًا، وأحاديث العقل ليس فيها ما يصح، بل قال 

 . انتهى كالم العالمة األلباين.«كلها موضوعة»: ميةابن تي

 

 
 

  



 

 
 

سبق حتت العنوان السابق مخسة أحاديث ضعفها شديد تعقبها العالمة األلباين عىل 

سنه كثرية، وله  حالعالمة اهليثمي رمحهام اهلل، وتعقبات العالمة األلباين عىل اهليثمي فيام

 يف ذلك عبارات متفرقة أذكر هنا عرشة أمثلة:

وكأن اهليثمي يتبع شيخه العراقي فقال يف »(: 6295) «الضعيفة»يف  قال  -1

 . وقلده املناوي.«... إسناده حسن»(: 60/52) «املجمع»

: أنى له احلسن مع الضعف الذي بينا يف سنده، واالختالف الذي -األلباين- 

 ه العراقي يف متنه..بين

رواه أمحد »(: 1/49... ونحوه قول اهليثمي )»(: 6123) «الضعيفة»وقال يف  -2

 .«وإسناده حسن

أنى له احلسن وفيه شهر وعنه ليث، وقد زاد يف متنه ما مل يذكره عبد احلميد  

 .«يف روايته عن شهر

ية بقوله يف كل من روا ومنه يتبني تساهل اهليثمي»(: 5620) «الضعيفة»وقال يف  -3

 .«وإسناده حسن»(: 6/534الطرباين وأيب يعىل )

ل ، وقا«صحيح»وقال البزار أو خمترصه اهليثمي: »(: 5101) «الضعيفة»وقال يف  -4

 .«رواه البزار، وإسناده حسن»(: 1/521) «املجمع»يف 

 .«وكل ذلك بعيد عن الصواب، فإن عباد بن منصور هذا ضعيف... 



   

( وقال: 60/695وقد أعاد اهليثمي احلديث )»(: 5192) «الضعيفة»يف  وقال -5

، كذا قال، فهذا وهم آخر، فإين ال أعلم أحدًا حيسن «رواه أمحد والبزار، وإسناده حسن»

 .«حديث الليث هذا ولو كان من املتساهلني

 «جممع الزوائد»لذلك قال اهليثمي يف »(: 5923) «الضعيفة»وقال يف  -6

 .«وإسناده حسنرواه الطرباين، » (:60/302)

 وليس كذلك، لوجهني: 

 ما عرفت من غفلة عطية بن بقية. 

 أن بقية بن الوليد مدلس.

( البن أيب حاتم من هذا الوجه بدون 5/323) «العلل»ثم رأيت احلديث يف 

له  ال أصلالتحديث، ثم قال: وسمعت أيب وأبا زرعة مجيعًا يقوالن: هذا حديث باطل 

 .«هبذا اإلسناد

وعىل هامشه ما  «وإسناده حسن»قال اهليثمي: »(: 3204) «الضعيفة»وقال يف  -7

 .«قلت: فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. ابن حجر»نصه: 

 .«وهذا من تعقبات احلافظ الكثرية عىل اهليثمي يف أحكامه بالتحسني وغريه 

ونصه  «املجمع»كالم اهليثمي يف ثم رأيت »(: 3216) «الضعيفة»وقال يف  -8

رواه أبو يعىل وإسناده حسن، ألنه يعتضد بام يأيت، يعني: احلديث املشار »(: 9/541)

 إليه اآليت عن ميمون، وهو حديث موضوع...

 احلديث منكر جدًا، بل موضوع ملخالفته حلديث عائشة املذكور.

 .«هذا من األحاديث املوضوعة التي حيسنها اهليثمي  



 

 
 

رواه »(: 3/366فقول املناوي تبعًا للهيثمي )»(: 4351) «الضعيفة»وقال يف  -9

 .«، بل هو عندي منكر يف شطره األول...غري حسن «أمحد وإسناده حسن

رواه أبو يعىل »(: 60/11وقال اهليثمي )»(: 2351) «الضعيفة»وقال يف  (10

 .«وإسناده حسن

عفه اجلمهور، وله ما ال يتابع عليه، فقال وهذا من تساهله، فإن دراجًا هذا ض 

أمحد: أحاديثه مناكري. وقال فضلك: ما هو بثقة وال كرامة. وقال النسائي: منكر 

 إلخ. «احلديث...

 

 
 

  



   

وقع يف حتسني أحاديث وقع فيها أنوااعً  فاحلافظ اهليثيم  
 ذلك:  من الضعف، من

 حتسني بعض األحاديث املوضوعة كما تقدم يف تعقبات األبلاين. -1
 .ابلحثيف هذا سبق منها واحد حتسني أحاديث منقطعة، وهل أمثلة  -2

امهلل باعد بيين »( يف حديث سمرة: 2/105) «املجمع»قال اهليثيم يف  
 .«رواه الطرباين يف الكبري، وإسناده حسن»: «وبني ذنيب...

قوهل: )حسن( مردود، فإن إسماعيل ضعيف، واحلسن »قال ابن حجر يف تعليقه: 
 .«لم يسمع من سمرة

يشء يُرفع من هذه األمة: أول »(: 2/135وقال يف حديث أ ي ادلرداء ) 
 .«رواه الطرباين يف الكبري، وإسناده حسن»: «اخلشوع...
ولقمان لم يسمع من أ ي هو من طريق لقمان بن اعمر عن أ ي ادلرداء،  

 ادلرداء.
حتسينه ألحاديث الضعفاء، مثل: عبد اهلل بن هليعة، وشهر بن حوشب، ويلث  -3

بن أ ي سليم، وعطية بن سعد العويف، ومسلم بن خادل الونيج، وأبو معرش السندي، 
 وعيل بن زيد بن جداعن، وحممد بن موىس بن أ ي نعيم، ورواية دراج عن أ ي اهليثم.

سن عنعنة املدلسني، مثل: بقية بن الويلد )يف شيخ شيخه(، وأ ي الوبري، حي -4
وحممد بن إسحاق، واحلجاج بن أرطأة اذلي يسقط اهللىك أحياناً مثل: حممد بن عبيد 

 اهلل العوريم.



 

 
 

حيسن أحاديث فيها من ترجم هل ابلخاري وابن أ ي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً  -5
كره ابن حبان يف اثلقات، وابن حبان ال يعتمد عليه يف وال تعدياًل، وبعضهم ربما ذ

 توثيق  املجاهيل.
 
 

 
 
 



   

يف ختام هذا املبحث املخترص أهيب بإخواين ابلاحثني وانلاقلني أنه ال يعتمد ىلع 
إن تمت ف حتسني احلافظ اهليثيم، وإنما ينظر فيه ويبحث عن احلديث اذلي حسنه،

ل، خفيف الضبط، متصل السند، خايل من الشذوذ فيه الرشوط: اكن بنقل العد
 من أهل العلموالعلل: حسن، وإال حكم عليه بما يستحقه، فمعلوم عند املحققني 

يف حكم  فتح اللطيف»أنه ال جيوز العمل باحلديث الضعيف كما بينت يف رساليت 
َ ، وَ «العمل باحلديث الضعيف بهة ش قل حتسني اهليثيم حلديث الضعيف تودادن  ا يُ مَّ ل

فليحتط يف هذا األمر اغية االحتياط، حترياً للثابت عن انليب  ،احلديث عند انلاظر
 .والرد ملا سوى ذلك 

 أصلح اهلل أحوال املسلمني وأهلمهم رشدهم، وباهل اتلوفيق.
 

 كتبه/ أبو احلسن عيل بن أمحد الرازيح
 ه1438صفر   8يوم يف 

 مكتبة دار احلديث بمعرب
 رياتعمرها اهلل باخل
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