
 مصطلح الحدیث
 اإلنكار على الواعظ الذي أورد أحادیث ضع�فة في موعظته 

 
ولكنه ذ�ر أثناء حدیثه �عض األحادیث    ،ر الناس �عد الصالة �كالم حسن مؤثِّرإذا قام واعظ یذ�ِّ   :السؤال

بین للناس في الالقط  وهل �جب �ذلك أن أُ  ؟نكر عل�ه �عد انتهائه من الموعظةفهل �جب َعَليَّ أن أُ  ،الضع�فة
 ؟)الما�كروفون (

ب�انٍ   :الجواب الضع�فة من غیر  �األحادیث  مَ   االستدالل  �ُ لضعفها عند  �أنه ال  �قول  بها مطلقً ن  ا في  حتج 
  ، ما لم �قله  -عل�ه الصالة والسالم-نسب إلى النبي  وال یُ   ،جم�ع أبواب الدین ال �جوز إال مع ب�ان ضعفها

 و�ذا رواه الواعظ �ص�غة تمر�ضٍ   ،والضع�ف الغالب على الظن أنه لم �قله  ،وما لم �غلب على الظن أنه قاله
ن �ستمع  إذا �ان مَ أو (ُیروى) فتبرأ ذمته    )أنه قال �ذا   -صلى هللا عل�ه وسلم -ذ�ر عن النبي  یُ (  :قال  كأن

�میِّ  الص�غكالمه  بین  �میِّ   ،ز  السامع ال  �ان  إذا  �فرِّ أما  الص�غ وال  بین  و�ین ص�غة  ز  الجزم  بین ص�غة  ق 
 �ستدل وال یورد إال ما صح  واألصل أالَّ   )،هذا حدیث ضع�ف(  :ن و�قولبیِّ التمر�ض فإنه ال �جوز إال أن یُ 

 لصح�ح. فله حكم ا ،الحسن :القبول مثلا في دائرة ر دائرً صاأو  -عل�ه الصالة والسالم-عن النبي  

یبیَّن �عد الصالة أن  ، بل  -مسألة إنكار ول�س-بیَّن الموقف منه أن یُ  هذا الذي أورد األحادیث الضع�فة
المقصود أن هذا على مذهب    .فه أهل العلمضعَّ   ،حدیث ضع�ف  -اجزاه هللا خیرً -الحدیث الذي ذ�ره الواعظ  

 ، وال في الفضائل  ،ال في األحكام  ،أبواب الدینا في جم�ع  نه ال �جوز االحتجاج �الضع�ف مطلقً إ  :ن �قولمَ 
التفسیر  ،وال في السیر  ،وال في المغازي  أما على مذهب الجمهور    ،وال في غیرها من أبواب الدین  ،وال في 

وهو قول جمهور    ،الذین یرون االستدالل �الضع�ف واالحتجاج �ه في فضائل األعمال فاألمر في هذا سعة
عل�ه  -روى عن النبي یُ (  :�ع طر�قة أهل العلم في إیراده �ص�غة التمر�ض فقالاعظ اتَّ لكن لو أن الو   ،أهل العلم

صلى هللا -قال رسول هللا  (  :جزم �ه ف�قولال شك أن هذا أحوط دون أن �َ   )ُیذَ�ر عنه �ذا(  )-الصالة والسالم
 . )-عل�ه وسلم

فضو  في  الضع�ف  �الحدیث  االحتجاج  من  مانع  ال  أنه  یرون  الذین  �شترطون  الجمهور  األعمال  ائل 
فینزلون عن درجة الضع�ف الذي ل�س �شدید الضعف   ،لقیها من الوعاظممن یُ   ا قد تخفى على �ثیرٍ شروطً 

 ف�شترط الجمهور: ،زون في الغالب ألنهم ال �میِّ  ؛إلى شدید الضعف

  �كون الضعف شدیًدا.أالَّ  -

 .ال أصل له  امختَرعً  ا�كون مبتَدعً ال و  ،�ستند إل�ه و�عتمد عل�ه في الشرع وأن �كون له أصل  -



 .مجرد احت�اط ال للثبوت �معنى أنه حت�اط اال  و�نما �عتقد  ،وته  �عتقد عند إیراده ثبوأالَّ  -

  لقي هذه األحادیث على عامة الناس ال وعلى �ل حال هذه الشروط صع�ة التطبیق عند �ثیر ممن یُ 
 س�ما من الوعاظ. 

 


