
 "احلديث الضعيف":
ىو كل حديث لم تجتمع فيو صفات الحديث الصحيح وال صفات الحديث الحسن ويمكن إجمال 

 شروط الصحيح والحسن بقسميو في ستة شروط:
 اتصال السند. -1
 عدالة الرواة. -2
 السالمة من كثرة الخطأ والغفمة وىو الضبط. -3
 السالمة من الشذوذ. -4
 السالمة من العمة. -5
مجيء الحديث من وجو آخر حيث كان في اإلسناد مستور ليس متيما، وال كثير الغمط  -6

فكل حديث فقدت فيو بعض ىذه الشروط أو كميا ىو حديث  عمى ما ذكرنا في الحسن لغيره.
 ضعيف.

 "حكم الحديث الضعيف رواية وعمال":
مقترًنا ببيان وضعو، أو الحديث الموضوع أو الساقط أو الذي ال أصل لو ال تجوز روايتو إال 

سقوطو، أو أنو ال أصل لو، ومن روى شيًئا من ذلك من غير بيان، وىو يعمم، فيو آثم أشد 
اإلثم كما أنو ال يجوز العمل بالموضوع، وما شاكمو قط ال في الحالل والحرام، وال في باب 

فمن عمل بو، الترغيب والترىيب، والقصص والمواعظ، وال في التفسير؛ ألنو مختمق مكذوب 
 فقد زاد في الشرع ما ليس منو.

أما الضعيف الذي لم يصل إلى حد السقوط والوضع، وىو الضعيف المحتمل فقد اختمفت فيو 
ليك آراءىم في ىذا:  أنظار العمماء وا 

قال ابن الصالح: يجوز رواية ما عدا الموضوع من أنواع األحاديث الضعيفة، من غير اىتمام 
سوى صفات اهلل تعالى وأحكام الشريعة من الحالل والحرام وغيرىما، وذلك ببيان ضعفيا فييما 

ما ال تعمق لو كالمواعظ والقصص، وفضائل األعمال، وسائر فنون الترغيب والترىيب، وسائر 
 .باألحكام والعقائد

ومقتضى ذلك العمل بو فيما ذكر قال: وممن روينا عنو التنصيص عمى التساىل في نحو ذلك 
 من بن ميدي، وأحمد بن حنبل رضي اهلل عنيما.عبد الرح

والمراد بفضائل األعمال: األعمال الفاضمة الثابتة قبُل باألحاديث الصحيحة، بمعنى أنو إذا ورد 
حديث ضعيف دال عمى ثواب مخصوص من األعمال الثابتة قبل، فإن أصل العمل ثابت 

مرتب عمى ىذا العمل، وحينئذ لم استحبابا من دليل آخر، ولم يثبت بالضعيف إال الثواب ال
 يثبت حكم شرعي بالحديث الضعيف.



: ال يعمل بو مطمقا ال في الحالل والحرام وال في الفضائل وقال اإلمام ابن العربي المالكي
 ونحوىا.

 وأجاز بعض األئمة رواية الضعيف من غير بيان ضعفو والعمل بو، ولكن بشروط:
أن يكون الحديث في القصص، أو المواعظ، أو فضائل األعمال، أو نحو ذلك مما ال  -1

يتعمق بصفات اهلل، وما يجوز لو، وما يستحيل عميو سبحانو، وال بتفسير القرآن وال باألحكام 
 كالحالل والحرام، وغيرىما.

ن بالكذب، أن يكون الضعف فيو غير شديد فيخرج حديث من انفرد من الكذابين والمتيمي -2
والذين فحش غمطيم في الرواية، والحديث الذي كثرت طرقو، ولم تخل طريق منيا من شدة 

 الضعف.
أن يكون ما ثبت بو مندرًجا تحت أصل من أصول الشريعة لئال يثبت ما لم يثبت شرًعا  -3

 بو، وحينئذ يكون الضعيف مؤكًدا لما ثبت بذاك األصل الكمي.
 ثبوتو بل يقصد االحتياط والخروج من العيدة.أن ال يعتقد العامل بو  -4
 .ليل آخر أقوى منوأن ال يعارضو د -5

في ىذه العصور التي قمت  والحق أنو ال يجوز رواية الضعيف إال مقترًنا ببيان ضعفو وبخاصة
معرفة الناس فييا باألحاديث، وعدم القدرة عمى معرفة درجة األحاديث، ومن ىذه الشروط 

 ف قسمان:تستخمص أن الضعي
ضعيف منجبر بغيره كتعدد الطرق أو نحوىا، وىو الذي يعمل بو في الفضائل وما  -1

 شابييا، واالنجبار إنما يكون بمساو أو بأقوى، أما بما ىو أقل منو فال.
ضعيف غير منجبر، وال يشيد لو أصل شرعي، وىذا ال يعمل بو قط ال في الفضائل وال  -2

 غيرىا.
 


