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أهم أنواع الحديث الضعيف
اإلمام الشهيد البوطي
تنقسم األحاديث الضعيفة إىل طائفتني:
الطائفة األوىل يرجع سبب الضعف فيها إىل عدم اتصال السند.
الطائفة الثانية يرجع سبب الضعف فيها إىل عوامل أخرى ...
فلنستعرض أوالً أهم أنواع الطائفة األوىل:
 ( .1الحديث المرسل )

عنه.

وهو مارفعه التابعي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون أن يذكر اسم الصحايب الذي رواه

ومجهور العلماء ذهبوا إىل أن احلديث املرسل ضعيف ،وسبب ضعفه احتمال أن يكون التابعي
قد رواه عن تابعي مثله ،ورمبا كان غري موثوق ,ومادام هذا االحتمال قائماً فاحلديث يصبح بسبب
ذلك ضعيفاً.
ومعىن ذلك أننا إذا تيقنا بأن التابعي الذي أرسل احلديث ،إمنا رواه عن أحد الصحابة ال عن
تابعي مثله ،فإنه يرتفع بذلك عن مستوى الضعف وإن مل نعلم الصحايب الذي رواه عنه ،ألن
الصحابة كلهم عُدول.
 ( .2الحديث المنقطع )

وهو ما سقط من سنده راو واحد يف موضع واحد أو أكثر ،أو ذكر فيه راو مبهم ،سواء كان
هذا يف منتصف السند أو آخره أو أوله .مثاله :ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيب إسحاق عن
فقوي أمني"
زيد بن يُ َشْيع عن حذيفة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إن وليتموها أبا بكر ٌّ
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هذا السند فيه انقطاع من مكانني :أحدمها أن عبد الرزاق مل يسمعه من الثوري ،وإمنا مسعه من
النعمان بن أيب شيبة اجلندي عن الثوري ،وثانيهما أن الثوري مل يسمعه من أيب إسحاق وإمنا رواه عن
شريك عن أيب إسحاق.
 ( .3الحديث المعضل )

هو ما سقط من سنده راويان فأكثر يف مكان واحد.
وذلك كقول االمام مالك :بلغين أن أبا هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال " :للمملوك طعامه
وكسوته " .فإن بني االمام مالك وأيب هريرة يف هذا احلديث راويني ساقطني مها :حممد بن عجالن
عن أبيه.
ثانياً :أهم أنواع الطائفة الثانية:
 ( .1الحديث المضطرب )

هو الذي يروى على أوجه خمتلفة متقاربة ،مع عدم إمكان ترجيح وجه على آخر .فإن ُرجح
أحدمها بدليل مرجح فاحلكم عندئذ للرواية الراجحة وال يسمى احلديث عندئذ مضطرباً .وقد يقع
االضطراب يف السند ،كما يقع يف املنت.
مثال االضطراب يف السند :حديث أيب بكر انه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا رسول
اهلل أراك شبت  !..قال" :شيبتين هود وأخواهتا"
فهذا احلديث مضطرب يف اإلسناد ألنه مل يرو إال من طريق أيب إسحاق السبيعي ،ولكن
اختلف الرواة عليه ،فمنهم من رواه عنه مرسالً أي بدون ذكر أيب بكر  ،ومنهم من جعله من مسند
سعد ،ومنهم من جعله من مسند عائشة رضي اهلل عنها ،ورواته كلهم ثقاة ال ميكن ترجيح بعضهم
على بعض ،فهو لذلك حديث مضطرب يف االسناد.
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ومثال االضطراب يف املنت حديث فاطمة بنت قيس قالت :سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن
الزكاة فقال " :إن يف املال حقاً سوى الزكاة" هكذا رواه الرتمذي عن شريك عن أيب محزة عن الشعيب
عن فاطمة.
ورواه ابن ماجه من هذا الطريق نفسه بلفظ" :ليس يف املال حق سوى الزكاة" فهذا اضطراب يف
منت احلديث ال حيتمل التأويل أو الرتجيح.
( .2الحديث الشاذ)

هو احلديث الذي يرويه الثقة من احملدثني على حنو خيالف فيه غريه من الثقات.
ومعىن هذا أن احملدث الثقة إذا انفرد برواية احلديث دون أن خيالف فيه غريه فحديثه صحيح
غري شاذ ،وإمنا يأيت الشذوذ من خمالفته لزمالئه الثقات يف رواية ذلك احلديث.
ومن أمثلة الشاذ ما رواه أبو داوود والرتمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن
أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهلل عنهم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :إذا صلى أحدكم
ركعيت الفجر فليضطجع عن ميينه".
قال البيهقي :خالف عبد الواحد  -وهو من رواة هذا احلديث  -العدد الكثري يف هذا ،فإن
الناس إمنا رووه من فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ال من قوله .وانفرد عبد الواحد من بني الثقات
برواية هذا اللفظ.
المنكر)
( .3الحديث
َ

هو احلديث الذي خالف فيه الراوي الضعيف سائر املوثوقني وهو أشد أنواع الضعيف ،أما إذا
انفرد غري املوثوق برواية حديث دون أن خيالف فيه اآلخرين فهو حديث ضعيف فقط وال يسمى
منكراً.
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