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 احلديث الضعيف : املطلب الثالث
لسهولة هذا ابإلحالة على القسمني السابقني يكتفي احملدثون بتعريف هذا القسم 

 .ولصعوبة مجع أسباب الضعف يف صياغة هذا التعريف التعريف،
الصحيح وال صفات  احلديث مع فيه صفاتتالضعيف كل حديث مل جت: قال ابن الصالح

تمع فيه صفات حديث مل جت كل: "وتعقبه ابن حجر و اقرتح تعريفا أدق فقال .احلسن
 .(1)"القبول

 واالتصال، ،(خفيفا ولو)والضبط  العدالة،: وصفات القبول الشامل للصحيح واحلسن
 (. عند احلاجة) وتوفر اجلرب ونفي الشذوذ، ونفي العلة،

 الضعف لسقوط حلقة من السند: املبحث األول
 :هذا وينتج عن كل األقسام اآلتية ،وافرتاضا وخفاء هذا السقوط ظهورا وختتلف صور

 احلديث املعلق: أوال
لشرط فهو فاقد ، راو فأكثر ولو سقط كل السندإسناد سقط من أول  ماهو 
استعمال صحيحه للمعلق يف  استعمال اإلمام البخاريعليه فهو ضعيف، إال ان و  االتصال،

فهو اثبت عنده متصل السند ( قال فالن، روى فالن: مثل)فما علقه بصيغة اجلزم : خاص
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم : "أبو هريرة عن النيب  قال : مبن علقه عنه ومثاله

  . (2)"ابلسواك عند كل وضوء
فهذا يعين  ...(يروى، يذكر: مثل)علقه بصيغة التمريض املبنية للمجهول  أما ما

قضى ابلدين قبل  أن النيب  ويذكر : التضعيف إذا مل يصله يف موضع آخر، ومثاله
  . (3)الوصية

 املنقطع : اثنيا
سقط من رواته واحد غري الصحايب سواء سقط يف موضع  ما: املشهور يف تعريفه أنه

و أال يكون ذلك يف أول  ان متصلني،أال يكو : أو يف موضعني بشرطني منفرد واحد

                           
 .دار الراية  تح ربيع بن هادي عمري ط 4/194: النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر  (1)

 صحيح البخاري كتاب الصوم ابب السواك الرطب واليابس للصائم (2)

 "من بعد وصية يوصي هبا أو دين"صحيح البخاري كتاب الوصااي ابب أتويل قول هللا تعاىل  (3)



 .السند
بن حجر ثنا معمر بن سليمان الرقي عن احلجاج ثنا علي : رواه الرتمذي قال ومثاله ما

فدرأ  استكرهت امرأة على عهد الرسول : بن أرطاة عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال
عبد اجلبار بن  احلجاج مل يسمع من:  قال البخاري... على الذي أصاهبا عنها احلد وأقامه 

 . (4)وائل، وعبد اجلبار مل يسمع من أبيه
 املعضل : اثلثا

سنده أكثر من راو على التوايل، سواء وقع أول السند أو وسطه أو سقط من  هو ما
 ... جيتمع يف السند الواحد صورة املعضل مع املعلق وهذا يعين إمكان أن. آخره

لوك طعامه و  مللم : "قال بلغين عن أيب هريرة عن النيب  :ومثاله قول مالك يف املوطأ
عن دمحم بن عجالن عن  -خارج املوطأ-فإن مالكا رواه مرة أخرى. (5)"ابملعروف وته سك

  .أبيه عن أيب هريرة عن النيب 
 املرسل : رابعا

صورته اليت ال خالف فيها حديث التابعي الكبري الذي لقي :  قال ابن الصالح
مثاهلم مجاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد هللا بن عدي بن اخليار مث سعيد بن املسيب وأ

 . (6)واملشهور التسوية بني التابعني أمجعني، قال رسول هللا:"إذا قال 
هؤالء عن الصحابة والذين رفضوا مراسيل صغار التابعني خيافون أال يكون حديث 

 ...ولكن عن التابعني عن الصحابة
كان إذا  النيب  أنومثاله ما رواه عبد الرزاق يف املصنف عن ابن جريج عن عطاء 

 .(7)السالم عليكم: أقبل بوجهه على الناس، فقال صعد املنرب 
 .فعطاء اتبعي بينه و بني النيب يف السند صحايب

                           
ط عامل الكتب  تح السامرائي والصعيدي والنوري 432: علل الرتمذي الكبري برتتيب أيب طالب القاضي  (4)

 م 4999

 .املوطأ كتاب االستئذان ابب األمر ابلرفق ابململوك  (5)

  441 :معرفة أنواع علوم احلديث  (6)

 ط مركز التأصيل  3/431: مصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  (7)



مع أنه مسعه  هو الذي يرويه الصحايب عن النيب نوع خاص من املرسل ويذكر هنا 
و احملدثون حكموا مبرسل الصحايب، يصطلح عليه  ، وهو ماآخر عن النيب  من صحايب 
مادام الصحابة عدوال مقبولني مع احتمال أن يكون روى عن اتبعي عن  ابلقبول هلذا املرسل 

كأحاديث الصحابة عن وقائع حدثت   صحايب، وأمثلة هذا النوع وافرة يف الصحاح و غريها،
 ... قبل إسالمهم أو قبل والدهتم أو يف غياهبم

وهو أن يروي الراوي عمن ابملرسل اخلفي ويذكر أيضا نوع آخر من املرسل يسمى 
روى  أو لقيه ومل يسمع منه، ويستعمل صيغة حتتمل السماع، مثل ما ،عاصره دون أن يلقاه

قد قامت : "إذا قال بالل كان الرسول : أيب أوىف قالالعوام بن حوشب عن عبد هللا بن 
 . هنض وكرب "الصالة

 .مل يلق العوام بن حوشب ابن أيب أوىف: قال أمحد بن حنبل
أليب قد اعتىن العلماء هبذا الصنف من األحاديث ووضعوا مؤلفات يف ذلك منها املراسيل و 

 . ومها مطبوعان ،داود السجستاين، ولصالح الدين العالئي
 املدلس: خامسا

 :تعريفه: أوال
معىن التدليس يف اللغة هو اإلخفاء والتغطية وكتمان العيب، وكذلك املدلس خيفي عيب 

مل يسمعه منه دون أن  الراوي عمن مسعه منه ما أن يروياحلديث يف سنده، والتدليس 
قال،  :بل يلجأ إىل عبارة مومهة تدل على السماع وعلى عدمه، مثليصرح أنه مسعه منه، 

 . اإلرسال اخلفي، متقارابت الصورةوالتدليس، واإلرسال، و ... عن
أما املدلس فريوي  أن املرسل يروي عمن مل يسمع منه،فالفرق بني اإلرسال و التدليس 

ومعيار  ،رسال، لكن يفارقه يإيهام السماععمن لقيه ومسع منه، فالتدليس متضمن لإل
ال خفي، وإذا املومهة عمن عاصره ومل يلقه فهو إرسأن الراوي إذا استعمل الصيغ التفريق 

أما إذا استعمل املدلس صيغة تفيد  ،هو إرسال مطلقفاستعمل الصيغة املومهة عمن مل يعاصره 
 . السماع فقد أصبح كذااب، وحديث الكذاب موضوع

  



 أقسامه : اثنيا
 : ميكن تقسيمه إىل قسمني أساسني

 : وهو أنواع ثالثة فيما يذكرون أمهها :تدليس اإلسناد .1
أن يروي حديثا عن ضعيف موقعه يف السند بني راويني عناه مو : تدليس التسوية

دمها اآلخر، فيسقط املدلس اسم حمتعاصران لقي أ -مع ذلك-الثقتان ثقتني، وهذان
ويستعمل صيغة مومهة للسماع بني الثقتني، فيتخلص من الضعيف  الراوي الضعيف

فإن  -وإن التقيا-ملن حيمل عن احلديث، أن سنده كله ثقاة، و الواقع ان الثقتنيليظهر 
 . ضعيف عن الثقة اآلخر ات إمنا رواه الثقة األول عن راوهذا احلديث ابلذ

وذكر احلديث الذي رواه إسحاق –مسعت أيب :قال (8)ذكر ابن حامت يف العلل ومثاله ما
حدثين أبو وهب األسدي قال حدثنا انفع عن ابن عمر  قال–بن راهويه عن بقية بن الوليد 

قال أيب هذا احلديث له علة قل من ". حتمدوا إسالم املرء حىت تعرفوا عقدة رأيه ال: "قال 
عن ( ضعيف)عن إسحاق بن أيب فروة ( ثقة)يفهمها؛ وروى هذا احلديث عبيد هللا بن عمرو 

بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، وعبيد هللا . عن ابن عمر عن النيب ( ثقة)انفع 
لكيال يفطن له حىت إذا ترك إسحاق بن أيب  فكأن بقية كىن عبيد هللا ونسبه إىل بين أسد 

 . فروة من الوسط ال يهتدى له
  : تدليس الشيوخ .2

ال يعرف به،  يكنيه أو يصفه مبا ال يشتهر به أو أوأن يسمى الراوي شيخه وهو 
 . هاميبقصد التعمية و اإل

موىل –أخربين بعض بين أيب رافع : ن جريج قالبعن ا (9)ومثاله ما يف سنن أيب داود
طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح : عكرمة عن ابن عباس قال عن  النيب 

                           
الد بن عبد الرمحن تح فريق من الباحثني يإشراف سعيد بن عبد هللا احلميد وخ 4/442: العلل البن أيب حامت  (8)

 اجلريسي 

 سنن أيب داود كتاب الطالق ابب نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث وانظر تعليق الشيخ األرنؤوط (9)



 ... امرأة من مزينة
 -وهو دمحم بن عبد عبيد هللا بن أيب رافع-فابن جريج من املدلسني، ووصف شيخه هنا

يعرف به، وقد تبني من طريق آخر فيما رواه احلاكم عن ابن جريج عن دمحم بن عبيد هللا  مبا ال
 . ودمحم بن عبيد هللا هذا مرتوك منكر احلديث. بن أيب رافع عن عكرمة عن ابن عباس

 الضعف للطعن يف رواة السند : املبحث الثاين
 :و الصور الناجتة عن كل ذلك كما أييت الطعن قد يقع يف العدالة أو الضبط،

 .املرتوك: أوال
ويتهم الراوي . ال من يعرف ابلكذب مايف رواته من يتهم ابلكذب،احلديث املرتوك هو 

 مل يرو احلديث املشكوك فيه إال من جهتهوإذا  يكذب يف حديثه العادي،ابلكذب إذا كان 
 .دون بقية من حتملوا احلديث معه عن شيخه فيه

 .املنكر: ااثني
وعكسه الذي  .رواه الضعيف خمالفا ملا روى الثقة ماوتعريفه الذي حرره ابن حجر هو 

أن مما جيعل ويذكر املؤلفون حتديدا  .ابملعروفرواه الثقة خمالفا ملا روى الضعيف يسمى 
  .احلديث منكرا هو أن يرويه فاسق أو فاحش الغلط أو كثري الغفلة

 . املدرج: اثلثا
 . وليس هو منه –من غري فصل  -ذكر ضمن احلديث متصال به ماأنه وتعريفه 

  .وقد يقع اإلدراج يف املنت أو اإلسناد
 .وقد يكون يف أول النص أو وسطه أو آخره: مدرج املنت .1

أسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من : "حديث شعبة عن دمحم بن زايد عن أيب هريرة: مثاله
 .(10)"النار

                           
 مسند إسحاق بن راهويه (10)



مسعت أاب هريرة و  : هذع الرواية مايف البخاري عن دمحم بن زايد قالويدل على اإلدراج يف 
ويل : فإن أاب القاسم قال أسبغوا الوضوء: كان مير بنا والناس يتوضئون من املطهرة قال

 . (11)"لألعقاب من النار
فريويه عن رواة عديدين  أن يكون املنت مرواي أبلفاظ خمتلفةومن صوره  :مدرج السند .2

 .حد فال مييز الرواايت عن بعضها فيدرجها مجيعااو عنهم راو 
، واجلزء اآلخر يإسناد خمتلف، فريويه عنه ديكون جزء من اإلسناد عند راو له يإسنا أو

 .مييز الراوي يإسناد واحد وال
 .املضطرب: رابعا

ميكن  رواه راو أو أكثر على أوجه خمتلفة لكنها متساوية يف القوة حبيث ال ماوهو 
 :وقد يقع يف السند أو يف املنت. اجلمع بينها وال الرتجيح

قال . شيبتين هود وأخواهتا:ومثاله حديث أيب بكر عن النيب : االضطراب يف السند .1
اختلف فيه على أيب إسحاق السبيعي على اثين عشر وجها، هذه ":النكت"حجر يف  ابن 

 : بعضها
 .عن أيب إسحاق عن عكرمة عن أيب بكر-
 ه عن أيب جحيفة عن أيب بكرعن-
 عن يونس بن أيب إسحاق عن علقمة عن أيب بكر -
 (12)إسحاق عن عامر بن سعد عن أبيه عن أيب بكر أيبعن -
ثنا : ومثاله يف سنن البيهقي من طريق أيب داوود السجستاين قال :االضطراب يف املنت .2
ثنا عبد الرزاق عن : ودمحم بن رافع ودمحم بن عبد امللك الغزال قالوا محد بن دمحم بن شبويهأ

ويف لفظ حديث ابن شبويه : قال (.حديث االعتماد على اليدين يف الصالةوذكر )معمر 

                           
 صحيح البخاري كتاب الوضوء ابب غسل األعقاب (11)

 4/771: النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر  (12)



هنى أن يصلي الرجل وهو : وقال ابن رافع. هنى أن يعتمد الرجل على يديه يف الصالة: 
يعتمد الرجل على يديه إذا هنض يف  أنهنى : وقال ابن عبد امللك. معتمد على يديه

 .(13)الصالة
: قراءة البسملة يف الصالة، قال ابن عبد الرب بعد أن سرد طرقه املضطربة ثحديومن ذلك 

اختلف يف ألفاظ هذا احلديث اختالفا كثريا متدافعا مضطراب، منهم من يقول صليت خلف 
فكانوا ال : )يذكر ومنهم من ال. بكر و عثمان وأيب  رسول هللا 

. جيهرون ببسم هللا الرمحن الرحيم فكانوا ال: ومنهم من قال"(. بسمميحرلا نمحرلا هللا "قرأوني
فكانوا يفتتحون :  ومنهم من قاليرتكون بسمميحرلا نمحرلا هللا  فكانوا ال: ومنهم من قال

وهذا . فكانوا يقرأون بسمميحرلا نمحرلا هللا : لومنهم من قا. القراءة ابحلمد هلل رب العاملني
  .(14)اضطراب ال تقوم معه حجة ألحد

 . الشاذ:خامسا
 : سبق تعريف هذا النوع، وملزيد من توضيحه هذه أمثلة

روى أبو داوود من حديث عبد الواحد بن زايد عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب 
 .(15)الفجر فليضطجع عن ميينه أحدكمإذا صلى : هريرة مرفوعا
يف هذا، فإن الناس إمنا رووه من فعل  العدد الكثريعبد الواحد بن زايد خالف : قال البيهقي

  . ال من قوله، وانفراد عبد الواحد من بني ثقاة أصحاب األعمش هبذا اللفظ النيب 
:  ثنا قتادة عن احلسن عن مسرة عن رسول هللا : روى أبو داوود عن مهام بن حيىي

 . تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه ويدمى غالم رهينة بعقيقته، كل "

                           
 للبيهقي كتاب الصالة ابب االعتماد بيديه على األرضالسن الكربى  (13)

 4/449: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  (14)

 سنن أيب داود كتاب الصالة ابب االضطجاع (15)



خولف مهام يف هذا الكالم،وهو وهم من مهام، وإمنا : قال أبو داوود
منه كسعيد بن أيب عروبة وأابن بن  وخالف األضبطومهام ثقة له أوهام  .(16)"ويسمى:"قالوا

 .يزيد العطار
 .املعلل :سادسا 

وأنه حباجة إىل منهج يقوم على  هذا النوع من علوم احلديث أمهيةسبق التأكيد على 
 ، وسأكتفي هنا بتعريفه فقطستقراء واملقارنة ودقة املالحظةا

وهو قواعد تكشف به  ،وأدقها أجل علوم احلديث ه، ومنيث علم قائم بذاتعلم علل احلد
واحلفاظ املتقنون من  الكبار،  يتكلم فيه إال اجلهابذةاألسباب اخلفية القادحة يف احلديث، وال

 .، الضابطون لسائر أنواع علوم احلديث علماء احلديث
 

                           
 سنن أيب داود كتاب الضحااي ابب يف العقيقة (16)


