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 الموضوعةو  الضعیفةاألحادیث  روا�ة
 مصطلح الحدیث

 
ــة مــن األحادیــث الموضــوعة والضــعیفة جــًدا :الســؤال ــاس طائف فهــل مــن نصــیحة  ،انتشــر بــین الن

ــر تمییــز الصــحیح مــن  ــى لســانه �ــل مــا وقــع لــه مــن األحادیــث مــن غی ــا�كم هللا لمــن ینقــل عل أث
 ؟-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :و�قول ،الضعیف

: -علیه الصالة والسالم-وغیره من قوله  )صحیح مسلم(ثبت في الحدیث في مقدمة  :الجواب
�عض وفي  ]٨مسلم: المقدمة ص[ »ث عني �حدیث ُیرى أنه �ذب فهو أحد الكاِذِبینمن حدّ «

المرء یوقع  التحدیث �كل ما سمع، و ]٣٨ابن ماجه: [ »نفهو أحد الكاِذَبیْ  أنه �ذب َیرى « :األلفاظ
فالبد أن �میز بین  ]٤٩٩٢: أبو داود[ »كفى �المرء إثما أن �حدث �كل ما سمع«في قوله: 
 ،حتى یتحقق من ثبوته إلیه -علیه الصالة والسالم- �جزم بنسبة شيء إلى النبي ّال أو  ،األحادیث

مشارك لمن  و�ذا ألقى �األحادیث الضعیفة والموضوعة على الناس من غیر بیان لحكمها فإنه آثم
 یلقي إلى الناس أحادیث ّال أو  ،فعلیه أن �عتني بذلك ،»ینفهو أحد الكاذبِ «لقوله: اخترع الحدیث 
 وأما التساهل في هذا ،حتى یتحقق من ثبوتها إلیه -علیه الصالة والسالم- بيمنسو�ة إلى الن

وهو ال یثبت  ،فیه حث على عبادة مثالً الذي ینقله فقد �كون الحدیث  فهو مشار�ة في الكذب،
 ،فیكون مبتدًعا ،لمن �عمل �شرع لیس له أصل ایكون مشار�ً ف -علیه الصالة والسالم-عن النبي 
و�نما ُیروى �صیغة التمر�ض  ،لحدیث الضعیف ال ُیروى �صیغة الجزم�قولون: إن اوأهل العلم 
 ،نه موضوععلى أ وأن ُینصَّ  ،وال تجوز روا�ة الحدیث الموضوع إال ببیان وضعه ،والتضعیف

ن لهم أنه فُیَبیّ  )،موضوع(ألن الناس قد �خفى علیهم معنى �لمة  ؛والبد من بیان معنى الموضوع
ومن الطرائف أن الحافظ العراقي ُسئل عن  ،-علیه الصالة والسالم-مكذوب مفترى على النبي 

فقام شخص من األعاجم  له، ال أصل -علیه الصالة والسالم-مكذوب على النبي  :حدیث فقال
وهو  ،-علیه الصالة والسالم-هذا الحدیث مكذوب على النبي  :�ا شیخ �یف تقول :فقال له

ا أحضره لنا من �تب السنة جزاك هللا خیرً  :فقال ؟وله طرق  ،موجود في �تب السنة �اإلسناد
ف موضوع فتعجبوا من �ونه ال �عر  !البن الجوزي  )الموضوعات( �تاب فأحضره من ،�أسانیده

أن ال شك معلمین وغیرهم الخطباء و الالذي یتصدى إللقاء الكالم على العامة من ف )،الموضوع(
بنى علیها أعمال دیث یُ اال بد من التحقیق والتمحیص فال یلقون إلى العامة أحف ،علیهم تبعة

أصل في  أو ترك عبادة لها ،فیكونوا شر�اء في نشر التعبد �غیر دلیل ،وأحكام وهي ال أصل لها
 ،�هوالعنا�ة بد من االهتمام  مثل هذا الف ،الشرع �مجرد حدیث ضعیف �عارض األصل الصحیح
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فیجوزون روا�ة  ،عند الجمهور أخف من األحكامفهو �اب الترغیب والترهیب أما 
 :األحادیث الضعیفة في هذا الباب �الشروط المعروفة عندهم

 .أال �كون ضعفه شدیًدا -

 .وأن یندرج تحت أصل عام -

 .عتقد االحتیاطو�نما �ُ  ،عتقد عند العمل �ه ثبوتهال �ُ وأ -

ب في فإذا �نت  ،كمهوالشك أن الترغیب في عمل من األعمال إنما �كون تبًعا لحُ   ُتَرغِّ
إلى شيء واحد وهو  إًذا رجع األمرفوالسنة حكم من األحكام  ،أقل أحواله أن �كون سنةً فعمل 

انتقلنا إلى و�ذا �ان للحدیث الضعیف أصل �شهد له و�قرر المسألة �أصل صحیح  ،األحكام
ال أ"وأما االحتیاط الذي أشاروا إلیه في الشرط الثالث  ،األصل الصحیح ولم نحتج إلى الضعیف

 أن االحتیاط -رحمه هللا-شیخ اإلسالم  قررفقد  "عتقد االحتیاطو�نما �ُ  ،عتقد عند العمل �ه ثبوته�ُ 
ولذا یرى جمع من ، ر فاالحتیاط في ترك هذا االحتیاطور أو ترك مأمو ظإذا أدى إلى فعل مح

أهل التحقیق أن الضعیف ال �حتج �ه مطلًقا ال في الفضائل وال في األحكام وال في التفسیر وال 
 .افي المغازي وال في غیره
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