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 حكم احلديث الضعيف
 د. نور الدين عرت حفظه اهلل تعاىل .أ

ملا كان احلديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه قد حفظه وأداه على وجهه الصحيح فقد كان 
دارت فيه مناقشات طويلة حىت وضع بعض العصريني ، ذلك مثار اختالف كبري بني العلماء يف العمل به

  .وتقلب بينها حبيث يعسر على القارئ معرفة وجهه فيها، بعض عباراهتم يف غري موضعها
  :ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسألة الهامة

لواجب بشرط أن والفرض وا أنه يعمل باحلديث الضعيف مطلقا أي يف احلالل واحلرام :املذهب األول
  . . ذهب إىل ذلك بعض األئمة األجلة كاإلمام أمحد وأيب داود وغريمهاال يوجد غريه

، ألن ما كان ضعفه شديدا فهو مرتوك عند العلماء، وهذا حممول على ضعيف غري شديد الضعف
 . وأن ال يكون مثة ما يعارضه

فإن هذا ال لإلصابة ومل يعارضه شيء وكأن وجهة هذا املذهب أن احلديث الضعيف ملا كان حمتم
 . يف روايته فيعمل بهيقوي اإلصابة 

كان من مذهب أيب عبد الرمحن )): روى احلافظ ابن منده أنه مسع حممد بن سعد الباوردي يقول
 (( . النسائي أن خيرج عن كل من مل جيمع على تركه

وخيرج اإلسناد الضعيف إذا مل جيد يف وكذلك أبو داود السجستاين يأخذ مأخذه )): قال ابن منده
 ((. الباب غريه ألنه أقوى عنده من رأي الرجال

إن ضعيف احلديث أحب إليه من رأي الرجال ألنه ال يعدل )): وهذا مذهب اإلمام أمحد فإنه قال
 ((.إىل القياس إال بعد عدم النص

 
معىن آخر غري املعىن املتعارف لكلمة وقد تأول مجاعة من العلماء هذه الروايات بأن املراد هبا 

 .ألنه ضعف عن درجة الصحيح ،((الحسن))وهذا املعىن املراد هو  ،((ضعيف))
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  :لكن هذا التأويل يشكل عندنا مبا قاله أبو داود ولفظه
، وهو إذا مل توجد ، وهو مرسل ومدلسديث يف كتايب السنن ما ليس مبتصلوإن من األحا))

: احلسن عن جابر واحلسن عن أيب ، وهو مثلعامة أهل احلديث على معىن أنه متصل الصحاح عند
 ...((. واحلكم عن مقسم عم ابن عباس، هريرة

ومعلوم أن املنقطع من ، حيث جعل أبو داود احلديث غري املتصل صاحلا للعمل عند عدم الصحيح
 .أنواع احلديث الضعيف ال احلسن

الضعيف باحلسن ال معىن لتخصيص هؤالء األئمة بالعمل به وتقدميه على كما أنه على تأويل 
  .ألن هذا مذهب مجاهري العلماء، القياس
 

، يستحب العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال من املستحبات واملكروهات املذهب الثاني:
عليه بني العلماء اإلمام وحكى االتفاق ، وهو مذهب مجاهري العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم

 . النووي والشيخ علي القاري وابن حجر اهليتمي
 

 : إن شرائط العمل بالضعيف ثالثة)): وقد أوضح احلافظ ابن حجر شروطه خري إيضاح فقال
فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني ، وهو أن يكون الضعف غريشديد، متفق عليه :األول

 .بالكذب ومن فحش غلطه
 . فيخرج ما خيرتع حبيث ال يكون له أصل أصال، أن يكون مندرجا حتت أصل عام :الثاني
 ((.لئال ينسب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله، أال يعتقد عند العمل به ثبوته :الثالث

 
تفق العلماء قد ا)): وقد وجه احلافظ اهليتمي االستدالل للعمل بالضعيف يف فضائل األعمال فقال

على جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال ألنه إن كان صحيحا يف نفس األمر فقد أعطي 
 ((. حقه من العمل به . وإال مل يرتتب على العمل به مفسدة حتليل وال حترمي وال ضياع حق للغري
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عمال وال يف احلالل ال يف فضائل األ، ال جيوز العمل باحلديث الضعيف مطلقا   املذهب الثالث:
ومال ، وقال به الشهاب اخلفاجي واجلالل الدواين، نسب ذلك إىل القاضي أيب بكر بن العريب، واحلرام

وإن يف األحاديث ، إليه بعض العصريني من الكاتبني مستدال بأهنا كالفرض واحلرام ألن الكل شرع
  .الصحاح واحلسان مندوحة عن األحاديث الضعيفة

 
إال ، سألة ذات إشكاالت كثرية ومناقشات نرجو أن نوفق لبسطها يف مقام آخر إن شاء اهللهذا وامل

وذلك أننا إذا تأملنا الشروط اليت وضعها العلماء ، أنه يبدو أن أوسط هذه املذاهب هو أعدهلا وأقواها
ن مل يرتجح لك، فإننا نالحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه مل حيكم بكذبه، للعمل باحلديث الضعيف

وهذا االحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن ، إمنا بقي حمتمال، فيه جانب اإلصابة
 . رعاية لذلك، مما جيعل العمل به مستحبا ومقبوال، أصل شرعي معمول به

ذن به اهلل أما زعم املعارضني أن العمل بالضعيف يف الفضائل اخرتاع عبادة وتشريع يف الدين ملا مل يأ
تعاىل . فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا االستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب 

والعمل باحلديث الضعيف من هذا القبيل فليس مثة إثبات شيء من الشرع ، االحتياط يف أمر الدين
 . باحلديث الضعيف

جيد فيها ما ينفي الزعم بأنه إثبات شرع ويف رأيي أن الناظر يف شروط العمل باحلديث الضعيف 
، وذلك أهنم اشرتطوا أن يكون مضمونه مندرجا حتت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة، جديد

  وجاء هذا اخلرب الضعيف موافقا له، فأصل املشروعية ثابت باألصل الشرعي العام
 

  :رواية احلديث الضعيف
كأن يروي يف الرتغيب ،  ضعيف يف غري العقائد وأحكام احلالل واحلرامأما جمرد رواية احلديث ال

والرتهيب والقصص واملواعظ وحنو ذلك فقد أجاز العلماء احملدثون رواية ما سوى املوضوع وما يشاهبه 
واآلثار عنهم يف ذلك كثرية مستفيضة ذكر اخلطيب البغدادي مجلة منها يف  ، من غري اهتمام ببيان ضعفه

  .كفايته
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إذا روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلالل واحلرام والسنن )): منها قول اإلمام أمحد
وإذا روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف فضائل األعمال أو ماال ، واألحكام تشددنا يف األسانيد

 ((. يضع حكما وال يرفعه تساهلنا يف األسانيد
لذلك ال يسوغون روايته بصيغة جازمة ، عون الدقة يف رواية احلديث الضعيفلكن علماء احلديث يرا

: قال فال جيوز لك أن تقول يف روايتك حلديث ضعيف، يف نسبة احلديث إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم
, أو أمر وما شابه ذلك من األلفاظ اجلازمة بصدوره أو فعل، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذا ...

  :وإمنا تقول فيه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
وهكذا  أو ينقل...((، أو يحكى، أو ورد، أو يروى، روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم))

 . تقول أيضا فيما تشك يف صحته وضعفه
  .صحته أو حسنهفيما ظهر  ((ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمق)): إمنا تقول

 
(( اعتمادا على اشتهار ورمبا عربوا عن الصحيح بقوهلم ))روي، تقدمني كانوا يتساهلون يف ذلكلكن امل

  .كما ستقف عليه يف حبث املعلق إن شاء اهلل تعاىل،  األحاديث واألسانيد يف عصرهم
 

 منهج النقد عند احملدثني :من كتاب
 


