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الضعيف
لقد قسم العلماء اخلرب املردود إىل أقسام كثرية ،وأطلقوا على كثري من تلك األقسام أمساء خاصة هبا،
ومنها ما مل يطلقوا عليها امسا خاصا هبا ،بل مسوها ابسم عام ،هو "الضعيف".أما أسباب رد احلديث
فكثرية ،لكنها ترجع يف اجلملة إىل أدد سبب ن رييسي ن ،اما
أ -سقط من اإلسناد.
ب -طعن يف الراوي.
* -تعريفه الضعيف

هو ما مل جيمع صفة احلسن ،بفقد شرط من شروطه.

* -تفاوته
ويتفاوت ضعفه حبسب شدة ضعف رواته وخفته ،كما يتفاوت الصحيح .فمنه الضعيف ،ومنه
الضعيف جدا ،ومنه الواهي ،ومنه املنكر ،وشر أوواعه املوضو
* -مثاله الرتمذي(
ِ
ال د َّدثَنَا ََْيَي بن س ِع ٍ
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ال «من أَتَى …أَو َك ِ
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يث ِمن قِب ِل إِسنَ ِ
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ضعَّ َ
َو َ
ف ُُمَ َّم ٌد ]البخاري[ َه َذا احلَد َ ْ َ ْ
قلت ألن يف إسناده دكيما األثرم ،وقد ضعفه العلماء ،فقد قال عنه احلافظ ابن دجر يف تقريب
التهذيب "فيه ل ن".
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* -دكم روايته
جيوز عند أهل احلديث وغريهم رواية األداديث الضعيفة ،والتساهل يف أساويدها من غري بيان ضعفها
خبالف األداديث املوضوعة فإوه َل جيوز روايتها إَل مع بيان وضعها -بشرط ن ،اماأ -أَل تتعلق ابلعقايد ،كصفات هللا تعاىل.
ب -أَل يكون يف بيان األدكام الشرعية مما يتعلق ابحلالل واحلرام.
يعين جتوز روايتها يف مثل املواعظ والرتغيب والرتهيب والقصص وما أشبه ذلك ،وممن روي عنه
التساهل يف روايتها سفيان الثوري ،وعبد الرْحن بن مهدي ،وأْحد بن دنبل.
وينبغي التنبه إىل أوك إذا رويتها من غري إسناد فال تقل فيها قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذا ،وإَّنا تقول
روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذا ،أو بلغنا عنه كذا ،وما أشبه ذلك؛ لئال جتزم بنسبة ذلك احلديث للرسول
وأوت تعرف ضعفه.
* -دكم العمل به
اختلف العلماء يف العمل ابحلديث الضعيف ،الذي عليه مجهور العلماء أوه يستحب العمل به يف
فضايل األعمال ،لكن بشروط ثالثة ،أوضحها احلافظ ابن دجر وهي
أ -أن يكون الضعف غري شديد.
ب -أن يندرج احلديث حتت أصل معمول به.
ج -أَل يعتقد عند العمل به ثبوته ،بل يعتقد اَلدتياط.
* -أشهر املصنفات اليت هي مظنة الضعيف
أ -الكتب اليت صنفت يف بيان الضعفاء ككتاب الضعفاء َلبن دبان ،وكتاب ميزان اَلعتدال
للذهب؛ فإن مؤلفيها يذكرون أمثلة لألداديث اليت صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لا.
درج وغريها.
ب -الكتب اليت صنفت يف أووا من الضعيف خاصة مثل كتب املراسيل والعلل واملُ َ
ككتاب املراسيل ألِب داود ،وكتاب العلل والدارقطين.
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املردود بسبب سقط من اإلسناد
* -املراد ابلسقط من اإلسناد

املراد ابلسقط من اإلسناد اوقطا سلسلة اإلسناد بسقوط را ٍو أو أكثر ،عمدا من بعض الرواة ،أو عن

غري عمد ،من أول السند أو من آخره أو من أثنايه ،سقوطًا ظاهرا أو خفيا.
* -أووا السقط
يتنو السقط من اإلسناد حبسب ظهوره وخفايه إىل ووع ن ،اما
أ -سقط ظاهر وهذا النو من السقط يشرتك يف معرفته األيمة وغريهم من املشتغل ن بعلوم احلديث،
ويعرف هذا السقط من عدم التالقي ب ن الراوي وشيخه؛ إما ألوه مل يدرك عصره ،أو أدرك عصره،
لكنه مل جيتمع به "وليست له منه إجازة وَل وجادة" لذلك َيتاج البادث يف األساويد إىل معرفة اتريخ
الرواة؛ ألوه يتضمن بيان مواليدهم ،ووفياهتم ،وأوقات طلبهم وارحتالم ،وغري ذلك.
وقد اصطلح علماء احلديث على تسمية السقط الظاهر أبمساء ،حبسب مكان السقط ،أو عدد الرواة
الذين أسقطوا .وهذه األمساء هي
 -1املعلق.
 -2املرسل.
 -3املنقطع.

ب -سقط خفي وهذا َل يدركه إَل األيمة احلُ َّذاق املطلعون على طرق احلديث وعلل األساويد-1 .
املدلس.
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