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)مقدمة  الكتاب المقرر : تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان ، الكتب المساعدة
 ، تحرير علوم الحديث ( الحميدمناهج المحدثين للدكتور سعد عبدهللا  ابن الصالح ،

 (   المردودأقسام الخبرمن حيث القوة والضعف) الحديث  
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين وبعد 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

الحديث المقبول ) الحديث اعزائي الطلبة بعد الحديث في المحاضرة السابقة عن 
 الضعيف . ( ، سنتطرق في هذه المحاضرة المباركة عن الحديث حسنال

 احلديث الضعيف 
 تعريفُه:  -1

. لغًة:  ضّد القوّي، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنويُّ
 هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.  اصطالحًا:

 
 الحديث الضعيف : هو ما لم يجمع صفات القبول .

_ الضبط إن كان تامًا أو 3_ العدالة . 2_ االتصال .  1وصفات القبول : 
 _ وجود العاضد إن احتيج إليه 6عدم العلة .  -5 _ عدم الشذوذ .4خفيفًا . 

فكل حديث فقد شرطًا من هذه الشروط ، أو أكثر فهو ضعيف ، ويتفاوت 
 الضعف ، فكلما ُفقَدْت شروط أكثر كلما ازداد الحديث ضعفًا .



  : منها   ، عدة  أنواع  إلى  الضعيف  ، ويتنوع  والمعّل   ، والشاذ   ، المقلوب 
والمضطرب ، والمرسل ، و المنقطع ، والمعضل ، والمدلَّس ، و المنكر ،  

 والمتروك ، والمدرج ، والمصحف ، والمحرف 
 ُحكم روايتِه: -2

في   والتساهل،  الضعيفة،  األحاديث  رواية  وغيرهم  الحديث  أهل  عند  يجوز 
بخالف األحاديث الموضوعة فإنه ال يجوز    –ضعِفها  أسانيدها من غير بيان  

 بشرطين هما: –روايتها إال مع بيان وضعها 
 عالى.أال تتعلق بالعقائد، كصفات هللا ت -أ

 ب ــــــ أال تكون في بيان األحكام الشرعية مما يتعلق بالحالل والحرام. 
وما أشبه    تجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص يعني  

بن  الرحمن  وعبد  الثوري  سفيان  روايتها  في  التساهل  عنه  روي  وممن  ذلك، 
 مهدي وأحمد بن حنبل.

وينبغي التنبه الى أنك إذا رويتها من غير إسناد فال تقل فيها: قال رسول هللا 
تقول، ُروي عن رسول هللا )صلى هللا عليه )صلى هللا عليه وسلم( كذا، وإنما  

غنا عنه كذا، وما أشبه ذلك، لئال تجزم بنسبة ذلك الحديث وسلم( كذا، أو بل
 للرسول وأنت تعرف ضعفُه.

 ُحكم العمل به: -3
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه 

، لكن بشروط ثالثٍة، أوضحها الحافظ  ُيستحبُّ العمل به في فضائل األعمال 
 ابن حجر وهي: 

 ف غير شديد. أن يكون الّضع -أ
 ب ــــــ أن يندرج الحديث تحت أصٍل معمول به.

 ج ـــــ أال يعتقد عند العمل به ُثبوته، بل يعتقد االحتياط. 
 مثالُه:



، قالت : سمعت  ما رواه الدارقطني من طريق الزهري ، عن أم عبد هللا الدوسية     
يقول : )) الجمعة واجبة على أهل كل قرية ،   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

 وإن لم يكونوا إال ثالثة ، رابعهم إمامهم (( .
؛ فإنَّ الزهري لم اسناده ضعيف وسبب الضعف وجود انقطاع في السندفهذا الحديث  

 رضي هللا عنها . يسمع من أّم عبد هللا
 

 ب سقطٍ من اإلسناد املردود بسب 
المراد بالسقط من اإلسناد انقطاع سلسلة اإلسناد بسقوط راٍو أو أكثر، عمدًا من      

، سقوطًا ظاهرًا اثنائهخره أو من  آبعض الرواة، أو من غير عمد، من أول السند أو من  
ولكل منهما أنواع تندرج تحتها. وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط   أو خفّيًا.

حسب مكان السقط، أو عدد الرواة الذين أسقطوا. وهي ) الُمعلَّق الظاهر بأربعة أسماء، ب
 الُمنقطُع (. وسوف نأخذ المعلق، والمرسل فقط.  – الُمعضل  – الُمرسل  –

 الُمعلَّق: 
 تعريفه: -1

الشيء بالشيء، أي أناطه وربطُه به، وجعله    لغة: هو اسم مفعول من )علق(   
ُمعلقًا. وُسمي هذا السند معلقًا بسبب اتصاله من الجهة العليا فقط، وانقطاعه من 

نيا، فصار كالشيء الُمعلق بالسقف ونحوه.  الجهة الدُّ
 اصطالحًا: ما ُحذف من مبدأ إسناده راٍو فأكثر على التوالي.  
 رح التعريف:ــش -2

السند هو طرفُه األدنى الذي من جهتنا، وهو شيخ المؤلف. ويسمى  ومبدأ     
 أول السند أيضا. وُسمي مبدأ السند ألننا نبدأ قراءة الحديث به.

 ورِه: ــن صــم -3
أن يحذف جميع اإلسناد، ثم يقال مثال: ))قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(   -أ

 كذا((.
 الصحابّي، أو إال الصحابي والتابعّي.ب ـــ ومنها: أن ُيحذف كلُّ اإلسناد إال 



 حكمُه:  -4
الحديث المعلق مردود، ألنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند،    

 وذلك بحذف راٍو أو أكثر من إسناده، مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف. 
 أما حكم المعلقات في الصحيحين   

 مثاله: 
ما يذكر في الفخذ: "وقال أبو موسى: ما أخرجه البخاري في مقدمة باب 

 غطى النبي صلى هللا عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان".
فهذا حديث معلق؛ ألن البخاري حذف جميع إسناده إال الصحابي، وهو أبو 

  موسى األشعري.
 حكم المعلقات في الصحيحين:  -6

ن وجد هو للحديث المعلق مطلقا، لكن إ -وهو أن المعلق مردود- هذا الحكم 
فهذا له حكم خاص،  وال   -كالصحيحين-المعلق في كتاب التزمت صحته 

 بأس بالتذكير به هنا، وهو أن:
ما ذكر بصيغة الجزم: كـ "قال"، و"ذكر"، و"حكى" فهو حكم بصحته عن  -أ

 المضاف إليه.
وما ذكر بصيغة التمريض: كـ "قيل"، و"ذكر"، و"ُحِكَي"؛ فليس فيه حكم   -ب 

الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه    ف إليه. بل فيهبصحته عن المضا
حديث واٍه؛ لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريق معرفة الصحيح من  

ومن منهج .  غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث، والحكم عليه بما يليق به
االمام البخاري في ايراد المعلقات في صحيحه انه يورد الحديث دون ذكر سنده  
وبعد البحث تجده في صحيح االمام مسلم او في صحيحه او في السنن االخرى 

 باسناد متصل .  
 ( .14( وفي صحيح مسلم )159بلغ عدد المعلقات في صحيح البخاري )

اجع كتاب  ومن اراد االستزادة والوقوف اكثر على المعلقات في الصحيحن فلير 
 . الحميدمناهج المحدثين للدكتور سعد عبدهللا 

 الُمرسل: 



 تعريفه: -1
هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن الُمرسل أطلق اإلسناد ولم    لغة:

 يقيدُه براٍو معروف. 
 هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي.   اصطالحا:

 شرح التعريف: -2
أي هو الحديث الذي سقط من إسناده الراوي الذي بعد التابعي، والذي بعد     

 التابعي هو الصحابي، وآخر اإلسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي.
 

 صورته: -3
     : قال رسول هللا    -سواء كان صغيرًا أو كبيراً -وصورتُه: أن يقول التابعيُّ

)صلى هللا عليه وسلم( كذا، أو فعل كذا، أو ُفِعَل بحضرتِه كذا، وهذه صورة  
 المرسل عند المحدثين. 

 وليين:المرسل عند الفقهاء واألص -4
ما ذكرتُه من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند     

الفقهاء واألصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أّن كل منقطع مرسل على أّي وجٍه 
 أيضًا. البغدادي  كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب 

 حكمه:  -5
المقبول، وهو المرسل في األصل ضعيف مردود، لفقده شرطًا من شروط     

المحذوف  المحذوف، الحتمال أن يكون  الراوي  السند، وللجهل بحال  اتصال 
 غير صحابّي، وفي هذه الحال ُيحتمل أن يكون ضعيفًا.

لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل، واالحتجاج به، ألن  
ن الساقط منه  هذا النوع من االنقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، أل

 غالبًا ما يكون صحابيًا، والصحابة كلُّهم عدول، ال يضرُّ عدم معرفتهم.
 ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثالثة أقوال، هي:



وهذا عند جمهور المحدثين، وكثير من أصحاب األصول   ضعيف مردود: -أ
ة هؤالء هو الجهل بحال الراوي المحذوف، الحتمال أن يكون   والفقهاء. وُحجَّ

 غير صحابي.
أبي حنيفة، ومالك، وأحمد   –وهذا عند األئمة الثالثة    ب ـــــ صحيح ُيحتجُّ به:

وطائفة من العلماء، بشرط أن يكون الُمرسل ثقًة، وال ُيرسل    – في المشهور عنه  
تهم أن التابعّي الثقة ال يستحلُّ أن يقول: قال رسول هللا )صلى   إال عن ثقة. وُحجَّ

 هللا عليه وسلم( إال أذا سمعه من ثقٍة.
، وبعض أهل العلم.   جـ ــــــ قبوله بشروط: أي يصحُّ بشروط، وهذه عند الشافعيِّ

ال الُمرسل،  وهذه  الحديث  في  وواحد  الُمرسل،  الراوي  في  ثالثة  أربعة،  شروط 
 وإليك هذه الشروط:

 أن يكون الُمرسل من كبار التابعين. -1
وإذا سمَّى من أرسل عنه سمَّى ثقًة، أي إذا ُسئل عن اسم الراوي الذي   -2

 حذفه، فإنه يذكر اسم شخص ثقة.
أّن الراوي المرسل ضابُط تام وإذا شاركُه الُحفاظ المأمونون لم يخالفوه. أي    -3

 الضبط، بحيث إذا شاركه الرواة الضابطون يوافقونه على روايته.
 وأن ينضمَّ إلى هذه الشروط الثالثة واحٌد مما يلي:  -4
 أن ُيروى الحديث من وجٍه آخر ُمسندًا. -أ

ب ـــــ أو ُيروى من وجٍه آخر مرساًل أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل  
 األول. 

 ـ ـــــ أو يوافق قول صحابّي.ج
 د ــــــ أو ُيفتى ُبمقتضاُه أكثر أهل العلم.

وأنهما     وما عضده،  المرسل  مخرج  تبين صحة  الشروط  هذه  تحققت  فإذا 
صحيحان، لو عارضها حديث صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد  

 الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. 
أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إال أن يصح مخرجه بمجيئه من 

  -رضي هللا عنه  -كما سبق بيانه ولهذا احتج الشافعي  - وجه آخر 



فإنها وجدت مسانيد من  -رضي هللا عنهما  -بمرسالت سعيد بن المسيب 
وجوه أخر وال يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق، ومن أنكر  

أن االعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا ال هذا زاعما 
حاجة إليه، فجوابه: أنه بالمسند يتبين  صحة اإلسناد الذي فيه اإلرسال حتى 

 ،يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة 
وما ذكرناه من سقوط االحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي  

آر  عليه  في استقر  تداولوه  وقد   ، األثر   ونقاد  الحديث  حفاظ  جماهير  اء 
"صحيح مسلم": ))المرسل في أصل قولنا وقول أهل وفي مقدمة   تصانيفهم.  

 .  العلم باألخبار ليس بحجة((
 ُمرسل الصحابّي: -5

هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول )صلى هللا عليه وسلم( أو    
فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه، أو تأخر إسالمه، أو غيابِه، 
بير،   ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة، كابن عباس، وابن الزُّ

 ا. موغيره
6-  :  ُحكم ُمرسل الصحابيِّ

ذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، القول الصحيح المشهور ال   
ألن رواية الصحابة عن التابعين نادرٌة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم ُيبينوا، 

، فاألصل أنهم سمعوها من وقالوا: قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(
، كما تقدم.  صحابيٍّ آخر، وحذف الصحابي ال يضرُّ

غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف    وقيل: إن مرسل الصحابي كمرسل   
 مردود.

 
، وآخر دعوانا أن الحمد هلل وفقكم هللا وحفظكم وزادكم علما ويسر اموركم   

 رب العالمين .


