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سحام موعد

الحديث الضعيف أقسامه 
وضوابطه ومراتبه وروايته

المطلب األول: الحديث وتقسيمه الى مقبول ومردود.

وتحته فرعان : -

الفرع األول : تعريف الحديث لغة واصطالحا .

1-الحديث في اللغة :-

األول :نقيض القديم .ورد في لسان العرب1 الحديث : نقيض القديم.

والثاني : الخبر .ورد في القاموس2 الحديث : الجديد والخبر.

وقال السيوطي3 :الحديث لغة : ضد القديم ، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره ، ألنه يحدث شيئا 
فشيئا .

وقد ورد لفظ الحديث في القرآن الكريم بمعنى الخبر في أكثر من موضع منها قوله تعالى

َتَشابًِها)5 ََّل أَْحَسَن الَْحِديِث ِكَتابًا مُّ ثِْلهِ)4وقوله (اللَُّهَنز (َفلَْيأْتُوا بَِحِديٍث مِّ

كما ورد لفظ الحديث في كالم النبي r,بمعنى نقيض القديم في مواضع منها قولهr, (يا عباس أال 

-ابن منظور،لسان العرب)حديث(،2\131  1

-الفيروزابادي،.القاموس المحيط)حديث(،ص214 .  2
-تدريب الراوي �ي شرح تقريب النواوي،1\29  3

-اآلية34 من سورة الطور.  4
-اآلية23من سورة الزمر.  5
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سحام موعد

أعطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك ؟ أال أفعل بك؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك أّوله وآخره ، 
قديمه وحديثه ......)6

2-الحديث في اصطالح المحدثين :

الحديث في اصطالح جمهور المحدثين هو (ما أضيف إلى النبي r,من قول أو فعل أوتقرير أو وصف ٍخلقي 
أو ُخُلقي أوأضيف إلى الّصحابي أو التَّابعي )7

وخالف الكرماني والطيي ومن وافقهما اصطالح جمهور المحدثين فهو عندهما :( ما أضيف إلى النبي 
صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أوتقرير أو وصف ٍخلقي أو ُخُلقي).فال يدخل في التعريف الحديث 

الموقوف ،وهوما أضيف إلى الصحابي ،وال المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي.8

الفرع الثاني :تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود:

قال الخّطابي في «معالم السنن»9وتبعه ابن الصالح 10» اعلم –علّمك اهلل واياي- أّّن الحديث عند أهله 
ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف «.

وقال السيوطي في «تدريبه «بعد أن نقل كالم الخّطابي وابن الصالح :(ألنه (أي الحديث)إما مقبول أو 
مردود ،والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعالها أو ال ،واألول :الصحيح ، والثاني :الحسن ،والمردود 

الى تقسيمه .

والمقياس الذي نعرف به ما يقبل من الحديث أو ما يرد هو الشروط التي تحقق سالمة االنتقال خالل 
االسناد ، باالضافه الى شروط الراوي.11

وقيل :الحديث صحيح ضعيف فقط.

قال شيخ االسالم ابن تيميه 12»واما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ،فهذا أول من عرف 
أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي»وقال أيضا:»وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم 

هذا التقسيم الثالثي ،لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف».

قال العراقي في «نكته»13ولم أر من سبقا الخطابي إلى تقسيمه المذكور ،وإن كان كالم المتقدمين 
ذكر الحسن ،وهو موجود في كالم الشافعي والبخاري وجماعه.لكن الخطابي نقل هذا التقسيم عن أهل 

الحديث .وهو إمام ثقه ،وتبعه ابن الصالح على ذلك.

قال ابن كثير14 :هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس األمر ،فليس إال صحيح أو ضعيف ،وإن 
كان بالنسبة إلى اصطالح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر كم ذلك.

المطلب الثاني :الحديث الضعيف وضوابطه:

-رواه ابو داوود �ي السنن)2(:ك�اب الّصالة)3،2(،باب صالة ال�سابيح،ح)1291(،2\193-194 وابن ماجه �ي السنن:ك�اب إقامة   6
الّصالة والّسنة �يها،ما جاء �ي صالة ال�سبيح، ح)1387(،2\159-158.
-انظر:نور الدين ع�ر،منهج النثد �ي علوم الحديث،ص27.  7

-المرجع نفسه،ص27.  8
-علوم الحديث البن الصالح،ص11  9

60\1-  10
- انظر:نور الدين ع�ر،منهج النثد �ي علوم الحديث،ص240.  11

-مجموع الف�اوى،25-23/18.  12
-ال�قييد واإليضاح،ص19  13

-الباعث الحثيث شرح اخ�صار علوم الحديث،ص32.  14
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الحديث الضعيف أقسامه وضوابطه ومراتبه ورواي�ه

وتحته فرعان:-

الفرع األول : الحديث الضعيف لغة واصطالحا.

1-الضعيف في اللغة:

قال الفيومي15 :»والضعيف بفتح الضاد-لغو تميم ،وبضمها لغو قريش خالف القوة والصحة».

وفي لسان العرب 16»والضعف: خالف القوة،وقيل :الضعف،بالضم،في الجسد،والضعف،بالفتح،في الرأي 
والعقل،وقيل:هما معاجائزان في كل وجه»

قال اهلل تعالى:

ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة يَْخُلُق  ًة ثُمَّ َجَعَل ِمن بَْعِد ُقوَّ نَضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّ ( اللَُّهالَِّذيَخَلَقُكممِّ
َما يََشاُء َوُهَو الَْعِليُم الَْقِديُر)17

فالحديث الضعيف في اللغة:هو الخبر الذي فيه علة أو وجبت ضعفه وأثرت في قوته وصحته.18

2-الحديث الضعيف في االصطالح:-

قال ابن الصالح19:»كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح وال صفات الحديث الحسن فهو 
حديث ضعيف «.وتبعه ابن كثير على تعريفه هذا.20

وقال ابن دقيق العيد21:»هو ما نقص عن درجة الحسن»

وتبعه على هذا الذهبي في (الموقظه) 22والعراقي في (فتح المغيث) 23وابن حجر في (النكت) 
24والسيوطي في (األلفية)25.

ولعل ما ذهب إليه ابن دقيق هو الراجح.وذلك ألن كالم ابن الصالح منتقد إذ ليس كل من عدمت فيه صفه 
من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وإنما ينزل إلى رتبو الحسن،بخالف الحديث الحسن فإنه اذا فقدت صفه 

من صفاته فإنه ينزل الى رتبة الضعيف وقد علل ابن دقيق العيد(اإلقتصار في تعريفه للحديث الضعيف على 
ما لم يجتمع صفات الحديث الحسن ، ألنه ما لم يحمع صفات الحديث الحسن فهو من صفات الصحيح 

أبعد).26

ولذلك نجد جماهير المحدثين ممن كتب في علوم الحديث يميل الى ما ذهب إليه ابن دقيق العيد،وقالوا 
لو عبر ابن الصالح بقوله (حديث لم تجتمع فيه صفات القبول،لكان أسلم من اإلعتراض وأخصر)27.

-المصباح المنير)ضعف(ص187.  15
-ابن منظور،لسان العرب)ضعف(،62-61/8.  16

-اآلية54 من سورة الروم.  17
-نهاد عبد الحليم عبيد،موقف المحدثين من العمل بالحديث الّضعيف الفرد �ي �ضائل األعمال،ص7  18

-علوم الحديث البن الصالح،ص41  19
-الباعث الحثيث شرح اخ�صار علوم الحديث،ص53.  20

-اإلق�راح �ي بيان اإلصطالح،ص201.  21
-الموقظة �ي علم مصطلح الحديث،ص33.  22
-��ح المغيث بشرح ألفية الحديث،ص49.  23
-النكت على ك�اب ابن الصالح،ص492.  24
-ألفية السيوطي �ي علم الحديث،ص12.  25

-انظر:محمد بن علي بن دقيق العيد،اإلق�راح �ي بيان اإلصطالح،ص201.  26
-انظر:ابن حجر العسقالني،النكت على ك�اب ابن الصالح،492/1.  27
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الفرع الثاني:ضوابط الحديث الضعيف:

ضوابط الحديث الضعيف تؤخذ من شروط الحديث الصحيح والحسن.

قال ابن حجر28:(وخبر اآلحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل وال شاذ هو الصحيح لذاته).

ثم قال 29:(فإن خف الضبط أي قل-والمراد مع الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته 
ال لشيء خارج.وهو الذي يكون حسنه بسبب االعتضاد،نحو حديث المستور إذا تتعددت طرقه،وخرج باشتراط 

باقي األوصاف الضعيف).

ثم إن ضوابط الحديث الضعيف يتعلق بعضها بالعدالة وبعضها بالضبط وبعضها باإلنقطاع وبعضها 
بالشذوذ والعلة.

1-أما ما يتعلق بالعدالة فتحته الصور اآلتية:30-

1-أن يكون راويه مجهوال سواء أكانت الجهالة عينية أم حالية.

2- أن يكون راويه معروفا بالضعف عند المحدثين أو متروكا أو مطروحا.

3-أن يكون معروفا بالكذب في حديث الناس.

4- أن يكون معروفا ببدعة كافرا بها اجماعا أو ليس كافرا لكنه غال فيها داع إليها على المذهب األصح 
عند جمهور المحدثين.

5- أن يكون معروفا بالفسق والفجور.

2-وأما ما يتعلق بالضبط فتحته الصور اآلتيه 31:

1-أن يكون راويه معروفا بقبول التلقين في الحديث.

أو من يحدث ال من أصل صحيح. 

3-أو أن يكون معروفا بالتساهل في السماع.

4- أن يكون راويه معروفا بالخطأ أو الوهم أو الغلط أو الغفلة قلة أو كثرة مع أوبين التفريق بين القليل 
والكثير بأن األول يكتب حديثه والآلخرال يكتب حديثه.

3- أما ما يتعلق بالضبط فتحته الصور اآل تية:-

1-أن يكون الحديث معلقا،ويستثنى معلقات البخاري ومسلم ما كان منها بصيغة الجزم فإن هذة 

-نزهة النظر �ي شرح نخبة الفكر �ي مصطلح أصل األثر،ص38.  28
-المرحع نفسه،ص46.  29

-انظر: نهاد عبد الحليم عبيد،موقف المحدثين من العمل بالحديث الّضعيف الفرد �ي �ضائل األعمال،ص10-9-8  30
-ومعنى ال�لقين:أن يعرض عليه الحديث ليس من رواي�ه،ويقال له:انه من رواي�ك �يقبله وال يميزه،وذلك ألنه مغفل �اقد لشرط ال�يقظ �ال يقبل   31

حديثه.
انظر:نور الدين ع�ر،منهج النثد �ي علوم الحديث،ص86.

سحام موعد
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الصيغة تعتبر حكما بصحة الحديث إلى من جزم عنه فقط.

2-أو أن يكون الراوي مدلسا ممن أكثر التدليس ولم يصرح بالسماع.

3-أو أن يكون الحديث مرسال على رأي الجمهور الذين يحتجون به إال عند االعتضاد وبعضهم ال يحتج به 
إال بشروط، وبعضهم ال يحتج به مطلقا.

4- أو أن يكون الحديث معضال.

4- أما ما يتعلق بالشذوذ والعلة فتحته الصور اآل تية:- 

1-أن يكون معلال بعلة قادحة كقطع الموصول أو وقف المرفوع ونحوهما.

2-أو أن يكون شاذا أو مرسال.

3-أو أن يكون مضطرا روي بأوجه مختلفة متعارضة ومتساوبة في القوة وال يمكن الترجيح بينها.

4-أو أن يكون مقلوبا.

5-أو أن يكون مرجحا.

المطلب الثالث:مراتب الحديث الضعيف وروايته:

وتحته فرعان:-

الفرع األول : مراتب الحديث الضعيف:-

نبين قبل الشروع بذكر مراتبه أسباب ضعفه التي يؤدي تفاوتها الى جعله مراتب الضعف وأسبابه وهي ست:-

1-اختالل عدالة الراوي.

2-اختالل ضبط الراوي.

3-عدم اتصال السند.

4-الشذوذ.

5- العلة القادحة.

6-فقد العاضد عند اإلحتجاج إليه.

ولما كانت أسباب الضعف تتفاوت قوتها في توهين الحديث،فإن مراتب الحديث الضعيف تتفاوت بحسب 
ذلك،وبحسب بعده من شروط الصحة ،كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها32.

قال السيوطي33: «ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته»

- انظر:نور الدين ع�ر،منهج النثد �ي علوم الحديث،ص288.  32
-تدريب الراوي،197/1.  33

الحديث الضعيف أقسامه وضوابطه ومراتبه ورواي�ه
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يتنوع الضعيف إلى أنواع كثيرة،ولكن أهل العلم اختصروها في أنواع رئيسة لتكون ضوابط كافيه في 
تمييز المقبول من المردود، تندرج تحتها الصور كافة،ومن خالل هذة األنواع الرئيسية ينبين لنا مبلغ الضعف 

إن كان يصلح للتقوية إن وجد العاضد،أو أن ضعفه شديد ال يصلح أو أنه مكذوب مختلف جزما 34.

فالحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين رئيسين:

1-حديث ضعيف غير شديد الضعف:وهو ما كان الضعف ف الرواة من جهة الحفظ أو ما كان ضعفه 
إلرسال أو لجهالة بعض رواته.فهذا القسم إذا تعددت طرقه ارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره.للعاضد 

الذي عضده،ألن مجيئه من طريق مقبول أو طرق أخرى يجير ضعفه.

2- حديث ضعيف شديد الضعف:وهذا القسم ال ينجبر بتعدد طرقهوهو ما كان الضعف لكون راويه 
كاذبا أو متهما بالكذب أو فاسقا أو متبدعا يدعو إلى بدعته أو كون الحديث شاذا، فال يرتقي بتعدد طرقه عن 

درجة الضعف إلى الحسن لشدة هذا الضعف وتقاعد الجابر عن جبر ضعف المروي ، وربما يرتقي بمجموع 
طرقه عن كونه منكرا أو ال أصل له إلى درجة المستور السيء الحفظ 35.

قال ابن الصالح36: «ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت ، فمنه ضعف 
يزيله ذلك،أن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أصل الصدق والديانة.فإذا رأينا ما رواه قد 

جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبط له.وكذلك إذا كان ضعفه من جهة اإلرسال 
زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من جهة آخر.ومن ذلك 

ضعف ال يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته،وذلك كالضعيف الذي ينشأ من 
كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا».

الفرع الثاني : رواية الحديث الصعيف:

يجوز عند بعض أهل الحديث وغيرهم التساهل في األسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع األحاديث 
الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات اهلل تعالى وأحكام الشريعة من الحالل والحرام 

وغيرهما.وذلك كالمواعظ،زالقصص،وفضائل األعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب،وسائر ما ال تعلق له 
باألحكام والعقائد.وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نهو ذلك عبد الرحمن بي مهدي وأحمد بي 

حنبل رضي اهلل عنهما 37.

واآلثار في ذلك كثيرة ذكر الخطيب البغدادي جملة منها في كفايته 38.

منها قول اإلمام أحمد:»إذا روينا عن رسول اهلل r,في الحالل والحرام والسنن واألحكام تشددنا في 
األسانيد وإذا روينا عن النبي r,في فضائل األعمال وما ال يضع حكما وال يرفعه تساهلنا في األسانيد».

أما إذا أردنا رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فال نرويه بصغية الجزم والقطع مثل :قال رسول اهلل 
r,:»كذا وكذا «أو فعل : بل نرويه بصيغة التمريض والشك كيروى وروي ونحو ذلك.

فقد قال ابن الصالح في (علوم الحديث) 39.»إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فال تقل فيه: 
قال رسول اهلل r,كذا وكذان وما أشبه هذا من األلفاظ الجازمة بأنه r,قال ذلك، وإنما تقول فيه : روي عن رسول 

اهلل r,كذا وكذا ،أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم، وما أشبه ذلك.وهكذا الحكم 

- انظر:نور الدين ع�ر،منهج النثد �ي علوم الحديث،ص289-287.  34
-انظر:السيوطي،تدريب الراوي،194-192/1.  35

وحسين من محسن األنصاري اليماني،ال�حفة المرضية �ي حل المشكالت الحديثية ،ص278.
-علوم الحديث ،ص34.  36

-انظر :ابن الصالح،علوم الحديث،ص103.  37
-ص134،باب ال�شدد �ي أحاديث األحكام وال�جوز �ي �ضائل األعمال.  38

-ص104-103.  39
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فيما تشك في صحته وضعفه،وإنما تقول:قال رسول اهلل r,، فيما ظهر صحته بطريقه الذي أوضحناه أو 
ال.واهلل أعلم».

هذا في اصطالح المتأخرين،أما المتقدمين فكانوا يتساهلون في ذلك وربما عبروا عن الصحيح بقولهم 
(روي)اعتمادا على اشتهار األحاديث واألسانيد في عصرهم.

لذلك نجد في معلقات البخاري الصحيحة ما يعلقه ب روي، ونحوهما،فاعلم ذلك واحذر ما وثع فيه 
بعض العصريين من الغلط حيث قال:(ولقد أشار الترمذي في سننه إلى عدم ثبوت عدد العشرين-يعني في 

(,r التراويح-عن عمر وغيره من الصحابة رضي اهلل عنهم، فقال:روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي
فاستدل المعاصر بقول الترمذي (روي)، على عدم ثبوته مع أن للترمذي وغيره من المتقدمين أحاديث صحيحه 

كثيرة يذكرونها بهذه العبارة ونهوهما 40.

-انظر تفصيل هذة المسألة: ابن الصالح ،علوم الحديث،ص104.  40
ونور الدين ع�ر ،منهج النقد �ي علوم الحديث،ص297.

الحديث الضعيف أقسامه وضوابطه ومراتبه ورواي�ه


