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 جامعة المدينة العالمية

بات مشروعية استخدام األبحاث العلمية غير المنشورة إقرار بحقوق الطبع وإث  
  محفوظة © ٢٠١٢حقوق الطبع 

  سامي توين حممد عبد الغفارسامي توين حممد عبد الغفار

  تَدِليس الرواية عند المحدثين؛تَدِليس الرواية عند المحدثين؛
  مفهومه، وأثر هذا المفهوم في الجرح والتَّعديل ونَقْد المروياتمفهومه، وأثر هذا المفهوم في الجرح والتَّعديل ونَقْد المرويات

  
لمنشور في أي شكل أو صورة دون إذن مكتوب من الباحث إال فـي              ال يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير ا         

  :الحاالت اآلتية 
  .يمكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه  . ١
ولـيس  يحق لجامعة المدينة العالمية بماليزيا اإلفادة من هذا البحث بشتى الوسائل وذلك ألغـراض تعليميـة،                  . ٢

 .ألغراض تجارية أو تسويقية

لمنـشور إذا طلبتهـا مكتبـات       ة المدينة العالمية بماليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غير ا          يحق لمكتبة جامع   . ٣
 .الجامعات، ومراكز البحث األخرى

  
  سامي توني محمد : أكَّد هذا اإلقرار
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   البحثملخص

  
  
  

  
 تستهدف حتديـد املـدارس      ) واحلديث املُدلَّس  ،التدليس( حول مصطلح    ،دراسة يف أصول احلديث   

تعلقة ذا املصطلح على     وتتتبع أثر اختالف املفاهيم امل     ،هوأحكام العلمية املختلفة ملفهوم هذا املصطلح    
 وذلك بالنظر يف أقوال علمـاء       ،، ونقد املرويات  اجلرح والتعديل :  للمحدثني يف جمالَي   التطبيق العملي 

  .احلديث وواقعهم العملي
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ABSTRACT  
  
  
 
 
  
  

A study on " Hadith Origins", about the term of (falsification and false Hadith), It aims to identifying 
the different scientific schools for its concept and rule, following the effect of the difference between 
the concepts concerning this term on the practical application of Hadith narrators in the fields of 
criticising and changing and criticising narrations, this is to see the views of Hadith scientists and 
their practical reality.  
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 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(كَان (لَاتَهص ِل افْتَتَحاللَّي نم ِإذَا قَام: 

 " 


 ")١(.  

                                                 
، وأبـو داود، كتـاب      )٢٠٠ - ٧٧٠(احلديث  ، رقم   ٥٣٤ / ١وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه،        مسلم، كتاب صالة املسافرين     صحيح   ) 1( 

، كتاب الدعوات، باب ما جاء يف الدعاء عنـد افتتـاح   يذمر، والت)٧٦٨، ٧٦٧(، رقم ٣٤٣ - ٣٤٢ / ١، باب ما يستفتح به الصالة من الدعاء،   الصالة
 كتاب إقامـة    ،، وابن ماجه  ٢١٢ / ٣،  بأي شيء تستفتح صالة الليل     كتاب قيام الليل، باب      ،يائس، والن )٣٤٢٠(رقم  ،  ٤٨٥ - ٤٨٤ / ٥الصالة بالليل،   

 الصالة والسـ          ،)١٣٥٧( رقم   ٤٣١ / ١،  باب ما جاء يف الدعاء إذا قام الرجل من الليل         ة فيها،   ن لَ من رواية حيىي بن أيب كثري عن أيب سة عـن عائـشة أم      م
 .املؤمنني



 ٤  

 شكر وتقدير
مصطفى نوارج الذي أشرف على حبثي هذا . ال يسعين إال أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل أستاذي د    

وف خاصة أملت يب فما وجدت منه إال كل مساندة ومعاونة صادقة أعانتين على إمتام حبثي هـذا                  يف ظر 
  .؛ فله مين كل الشكر والتقدير)بفضل اهللا وبرمحته(على خري وجه 

نوارج فمـضى   . عزت الرويب الذي توىل اإلشراف بعد د      .  د  الفاضل الشكر والتقدير ألستاذي  عظيم  مث  
  . والعرفانله مين كل التقديرحث إىل غايته، فبذا ال

              جامعة املدينـة   (وأتقدم بالشكر إىل مجيع السادة الفُضالء ومجيع القائمني على هذا الصرح العلمي العلي
اليت أتاحت يل فرصة هذه الدراسة وذا األسلوب العلمي األكادميي احلديث الراقي، أسأل اهللا أن   ) العاملية

ها دوما دار العلم والعلماء وفخر اإلسالم واملسلمني وقبلة طالب العلم           يزيدها تشريفا وتعظيما، وأن جيعل    
  .وأئمة اإلسالم، وأن حييي ا ما اندرس من تراث وجمد وعلم أمتنا الغابر

منصور يوسف، ود أشرف زاهـر،      . عصام السيد، ود  . د:  وأخص بالشكر األساتذة الفضالء بالقاهرة    
  .ين وجدت منهم التعاون الصادق واخللق الرفيع وحسن املعاملةوغريهم، وأيضا اإلخوة العاملني الذ

  .إمساعيل فهمي.  ومن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أذكر بالشكر واإلخاء واملودة د

 بل هذا أخي الصديق الصادق الصدوق األستاذ حسن كامل الذي ساندين يف صروف الزمان وتقلـب                
  . زادته النار إال نقاًء له مين كل شكر وعرفاناأليام فما رأيته إال كإبريز ما

 وأخي الصادق األيب حممد علي امليموين رمز الوفاء وخلُقِ اإلسالم وحكْمة احلُكَماء، وأخي األكرب أبـا                
  .إسالم يوسف عويس، وأخي العزيز أمحد ميين، وقبل ذلك والده العالمة العلَم الشامخ األستاذ ميين حممد

من كانت من خلْف سترٍ رقَيقٍ تعاونين املعاونة الصادقة وتبعث يفَّ الروح كلما خبت ال تنتظر                 بل أشكر   
  .شكرا وال عرفانا وإمنا هو اخللق السامي وحسن األدب، يعجز اللسان عن الوفاء حبقها

ر عيين بأن أراهم زاد نور       وهؤالء أبنائي وبنايت الذين انقطعت عنهم طويال تفرغا للعلم، أسأل اهللا أن يق            
  .ألمتنا املتطلعة لغد مشرق وضاء

 وغريهم كثري من أخوايت وإخواين وأحبايب ممن يطول املقام بسردهم إليهم مجيعـا شـكري وعرفـاين،       
  .جزاهم اهللا خريا



 ٥  

  

  
  

  مقـدمةال
 احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا                 إنَّ

  . ي لهفهو املهتد ومن يضلل فال هاد

  :وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وبعد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

واملـصطلح يـستخدم يف الفقـه       . )١(ب السلعة وحتسني ظاهرها   يإخفاء ع :  يف اللغة هو   "التدليس "فَـ
 عند احملـدثني    ، وأما )٢(اإلسالمي ويف مصطلح احلديث أيضا، أما معناه يف الفقه فهو نفس معناه يف اللغة             

 )٣ ( يف السند وإظهاره بصورة مقبولة      عيبٍ  إلخفاءِ اةو يف رواية بعض الر     على أسلوبٍ  لُّداصطالح ي فهو  
  . وسنتناوله يف حبثنا هذا يف كتب أصول احلديثوهطُس بعلى تفصيلٍ

  وقد أفرد ابن  نوعـا   "احلـديث علوم  " املسماة   يف أصول احلديث   يف مقدمته  )٤()هـ٦٤٣ت  ( حالَ الص 
، كما وضعت مؤلفات يف ذكر أمساء       هذا العلم  بعده يف    فلَّ أَ نمأكثر   وتابعه على ذلك     بالتدليس،خاصا  

ـ " تعريف أهل التقديس   ":املدلسني أشهرها   البـن حجـر العـسقالين     " طبقات املدلـسني  "املعروف بِ

                                                 
 .٢٣ - ٢٢يأيت تفصيل ذلك وتوثيقه يف صدر الفصل األول من الباب األول من هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل ص  ) 1( 
  .١٣٠ - ١٢٦ / ١١، )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، وزارة األوقاف :الكويت(املوسوعة الفقهية مجاعة من العلماء، : انظر مثال)  2( 
  .، وما بعدها٢٥من حبثنا هذا ص يأيت تعريفه تفصيال يف الفصل األول )  3( 
 ، املوصـلي  ،يانِخرالش ، يدر الكُ ،يرِص الن ، الشهرزورِي ،رصبن عثمان بن موسى بن أيب الن      )   الصلَاح -صالح الدين    (عثمان بن عبد الرمحن     : هو)  4( 

لد يف و . عامل بالرجال، مفسر، فقيه،)حافظ(حمدث : ) هـ٦٤٣ - ٥٧٧ أو ،٥٧٠(  ـ ابن الصالَح ،مرو أبو ع،احلافظ،  تقي الدين ، الشافعي،الدمشقي
، )مل يتمـه  " (شرح صحيح مـسلم   "وله أيضا   . مبقدمة ابن الصالح  الذي عرِف   " علوم احلديث "اشتهر بكتابه    .)بالعراق" ورزرهش"قُرب مدينة   (" شرخان"
، وفَيات اَألعيـان   ،، أمحد بن حممد   ابن خلِّكَان : انظر (.توىف بدمشق  و .، وغريها يف فقه الشافعية  " طيسمشكل الو " و ،"ياوِتالفَ" و ،"يتفْتسي واملُ تفْأدب املُ "و

علي حممد  . د: ، حتقيق طبقات املفسرين ، حممد بن علي،     ياودالد ،٢٤٥ - ٢٤٣ / ٣،  )١٩٧٢ - ١٩٦٨دار صادر،   : بريوت   (١إحسان عباس، ط  : حتقيق
حممود حممد  . د: ، حتقيق   طبقات الشافعية الكربى  ، عبد الوهاب بن علي،      يكبالس،  )٣٢٧(رقم   ٣٨٢ / ١،  )هـ١٣٩٢ ،مكتبة وهبة : القاهرة( ١ط،  عمر

 .٣٣٦ - ٣٢٦ / ٨ ،) هـ١٣٩٦ - هـ ١٣٨٣مطبعة عيسى البايب احلليب، : القاهرة( ١، ط، عبد الفتاح حممد احللو. الطناحي ود



 ٦  

  .مها وغري)٢()هـ٩١١ت( يطويللس" أمساء املدلسني"و )١( )هـ٨٥٢ت(

 ولقد ج ىر استخدام     متفاوتة، وخباصة فيما قبل احلافظ ابن حجر العسقالين          احملدثني للفظ التدليس مبعان 
ـ ٨٥٢ت(  مث صار هذا اللقب يوصم به كثري من الرواة والعلماء، بل أصاب أكابر علمـاء                ، وبعده ) ه

     م مثل ش احلديث الذين نعتزعة بن احلَ  ب٣()هـ١٦٠ت   (اجج( وأ يب نعم األصبهاين ي)   ٤()هـ٤٣٠ت( ،

                                                 
 ، الـشافعي  ، املـصري  ، القـاهري  ، الكنانِي ،ينِالَقَس الع ،أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن حجر            ؛   شهاب الدين  ،لأبو الفض : هو ) 1( 

ـ ٨٥٢ت  ( ،ابن حجر العسقَالَنِي  املعروف ب  كثرة االطـالع   عرِف باحلفظ و  .  وأحد أئمة العلم يف احلديث والتاريخ وغريمها       ،حافظ اإلسالم يف عصره    ،) ه
اإلصابة "، و"ذيب التهذيب"، و"فتح الباري شرح صحيح البخاري: " أشهرها، من املؤلفاتا وألف كثري، وتقدم يف مجيع فنونه ، وبرع يف احلديث   ،والسماع

  . وغريها،"رم بأبناء العرِمإنباء الغ" و ،"ة يف أعيان املائة الثامنةنامر الكَرالد" ، و"يف متييز أمساء الصحابة 
 عارفا بأيام املتقـدمني وأخبـار       ، راوية للشعر  ، وكان فصيح اللسان   ، وكتبها األكابر  ، وادا امللوك  ،انتشرت مصنفاته يف حياته    " :ياوِخالستلميذه   قال  

  ".املتأخرين
 -هــ   ١٤١٩ ،دار ابن حزم  : بريوت (يم باجس عبد ايد   إبراه: ، حتقيق بن حجر ااجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم       ،   مشس الدين  ،السخاوي: انظر( 

  )م١٩٩٩
، املصري،  )أيضا_ األسيوطي  : و(، السيوطي   يرِيضبن حممد بن سابق الدين بن عثمان، اخلُ       ) كمال الدين ( عبد الرمحن بن أيب بكر       ،جالل الدين : هو ) 2( 

حنـو   له .حافظ، فقيه، مفسر، لغوي، حنوي، مؤرخ، أديب، بالغي، مشارك يف علوم عدة ،  حمدثٌ ،)هـ٩١١ت (،الل الدين السيوطي  جب املعروفالشافعي،  
" املُزهر" يف باا مثل  عمدةًدعمؤلفات ت، وله  وغري ذلك وتعقبٍ وتعليقٍمٍظْ ونرٍص وخمتحٍر وشفلَّؤ منيمصنف بني كبري يف أجزاء وصغري يف أوراق، ب    ستمائة  

وحسن احملاضـرة يف أخبـار مـصر        "،  "اةح يف طبقات اللغويني والن    اةعة الو يغب"، و "االقتراح يف أصول النحو   "، و "م القرآن واإلتقان يف عل  "للغة، و اعلوم  يف  
  . وا دفن،بيل الفتح العثماينوكانت وفاته بالقاهرة قُ .وغري ذلك، وله مشاركة يف األدب فله شعر ومقامات" وطبقات املفسرين"، "والقاهرة

 - ١٤٢٣اهليئة العامة لقـصور الثقافـة،   : القاهرة( E. M. Sartain إليزابث ماري سارتني: ، حتقيق التحدث بنعمة اهللا،السيوطي، جالل الدين: انظر (
 ،الـس األعلـى للـشئون اإلسـالمية    اهرة، ، الق٣٤٤ - ٣٣٥ / ١ ،ن احملاضرةس ح ،السيوطي، جالل الدين  سريته الذاتية كتبها بنفسه،     ، وهي   )٢٠٠٣

ضم مخس حماضرات عن السيوطي، تناولت السيوطي مفسرا، وحمدثا،         ت ("السيوطيجالل الدين   : ندوة: ")بالقاهرة(باالشتراك مع اجلمعية املصرية للدراسات      
 )ومؤرخا، ومؤلفا

عامل أهل البصرة وشيخها يف علـوم   ،) هـ١٦٠- ٨٢( ،، الواسطي، البصري)بالوالء(العتكي زدي، ة بن احلَجاج بن الورد، األ بع ش ؛امطَأبو بِس : هو ) 3( 
 تكلم يف الرواة جرحا وتعديالً نأول مهو ا من الرواية، و وكان مكثر، يف احلديث  "أمري املؤمنني "حاز مرتبة    . وأحد أئمة احلديث حفظا ودراية وتثبتا      ،احلديث

  . الضعفاء واملتروكنيبان بالعراق عن أمر احملدثني وجشتل من فَوأو. بعد اإلمام مالك
عبـد الـرمحن بـن       ،ابن أيب حامت   ،٢٤٥ - ٢٤٤ / ٢ / ٢ ،)دائرة املعارف العثمانية  : اهلند (التاريخ الكبري ، حممد بن إمساعيل،     البخاري: انظر يف ترمجته  ( 

 )٤٧٠ - ٤٦٩ / ٢ ، مرجع سابق،وفَيات اَألعيان، ابن خلِّكَان، ١٥٧ - ١٣٢ ص ،) العثمانيةدائرة املعارف: اهلند(تقدمة املعرفة ، بن إدريس حممد
، )حـافظ (حمدث   ،)م١٠٣٨/ هـ  ٤٣٠ت( ، نعيم األصبهاين  يبأب املعروف ، احلافظ ،أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران           : هو ) 4( 

 حلية األولياء"اشتهر بكتابيه ". يف احلديث وفنونه اإلسناد مع احلفظ واالستبحار ولُ يف الدنيا بعدرفَت" بأنه فصاية حىت ودأب على التطواف لطلب العلم والرو 
  .، وله غريمها أيضا"تاريخ أصبهان"، و"وطبقات األصفياء

 ٢ ط ،عبدالرحمن بن حيىي املعلمـي اليمـاين      : ، تذكرة احلفاظ، حتقيق   الذهيب،  ٩٢ - ٩١ / ١ مرجع سابق،    ،وفَيات اَألعيان ،  ابن خلِّكَان :  ترمجته يف  انظر (
عيـسى البـايب احللـيب،    مطبعة : القاهرة(علي حممد البجاوي :  الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق،١٠٩٢ص ، )دائرة املعارف العثمانية : اهلند(

 )١١١ / ١، )ون تاريخ املعرفة، بددار: بريوت: م، أعادت نشره مصورا١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢
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  بل اإلمام البارِخرمحهم اهللا تعاىل،   - أيضا   - )١()هـ٢٥٦ت   ( ي ... وهو أمر فشعبة القائـل    عجيب  :
:  من السماء إىل األرض أحب إيلَّ من أن أقـول     رخ أَ نََأل: "والقائل )٢("ألن أزين أحب إىل من أن أدلس      "

!! )٤( بالتدليس ىمرعلم وحافظ الدنيا اإلمام البخاري ي     ، وجبلُ ال  )٣("ث منه زعم فالن ومل أمسع ذلك احلدي     
 املدلسني، ما هم عندي إال       بيوت  اهللاُ ربخ: " القائل )٥()هـ٢٠١ت   ( ةامساد بن أُ  مة ح امسوهذا أبو أُ  
ي فاعله بالكذب مث    ليس ويرم  التد يرمى بالتدليس، أكان محاد بقوله هذا منافقا أو كاذبا؟ يذم          )٦("كذابون

  !!وغريهم كثري... أيضا )٧()هـ١٧٩ت (دي حلماد بن زنِسبوهذا ما ! حاشا هللايأتيه 

                                                 
حرب اإلسالم، واحلافظ حلديث رسول اهللا صـلى   ،) هـ٢٥٦ - ١٩٤( ، أبو عبد اهللا  ، البخاري ، اجلُعفي ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املُغرية      : هو   ) 1( 

ـ         ".األدب املفرد " و ،"خلْق أفعال العباد  " و ،يف رجال احلديث  " اءالضعف"و" التاريخ"و" صحيح البخاري "اهللا عليه وسلم، صاحب اجلامع الصحيح املعروف بِ
، وهو أول من وضع يف اإلسالم كتابا قَـصره علـى            رآه أصح الصحيح   اختار منها يف صحيحه ما       ،مسع من حنو ألف شيخ، ومجع حنو ستمائة ألف حديث         

          وقـه         : "وصفه ابن حجر العسقالين بقوله     .ل عليها الصحيح من احلديث النبوي، وكتابه يف احلديث أوثق كتب السنة املُعـام الـدنيا يف ففْظ، وإِمل احلبج
  ".احلديث

ـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة،   : بريوت( ٣، ط )وغريه(شعيب األرناؤوط   : ، حممد بن أمحد، سري أعالم النبالء، حتقق       الذهيب:  ترمجته يف  انظر ( ، )م١٩٨٥ - هـ
تقريـب التهـذيب،     ،٤٩٣ : ٤٧٧ص  ،  )١٣٨٠املطبعة السلفية ومكتبتها،    : القاهرة( ١ ط ،هدي الساري   بن علي،  أمحد،   ابن حجر  ،٤٧١: ٣٩١ / ١٢
  )٥٧٢٧ رقم ،٤٦٨، ص )١٩٩١ - ١٤١١دار الرشيد، : حلب( ٣ عوامة، طحممد: حتقيق

: املغـرب (أمحد العلوي، وحممد عبدالكبري البكـري  مصطفى بن : ابن عبدالرب، يوسف بن عبداهللا، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق  ( 2 )
دائرة املعارف العثمانية، : اهلند(الكفاية يف أصول علم الرواية :  اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت،١٦ / ١، )م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧وزارة األوقاف،   

  .٣٥٦، ص )هـ١٣٥٧
  .١٦ / ١ ابن عبدالرب، التمهيد، مرجع سابق،  ( 3 )

، وسيأيت بيان ذلك والرد )٢٣رقم  (٢٤ه، وبناء على ذلك أورده ابن حجر يف الطبقة األوىل من طبقات املدلسني ص        دنفه بذلك أبو عبد اهللا ابن م      وص ) 4( 
 .١٦٥ : ١٦٤، ١٣٣، ٤٢، ٤٠ : ٣٩عليه ص 

ـ   :  عن ثَحد،  صغار أتباع التابعني   طبقة   من راو،   ،)هـ٢٠١ت (،، الكويف )ًءوال(اد بن أسامة بن زيد، القرشي       م ح  أبو أسامة؛  هو ) 5(  هشام بن عرة، و
  . ن، وغريهميع مه، وابنيواهالشافعي، وأمحد، وإسحاق ابن ر: هم، وعنه حدثة، وغريبعش، وشمعواَأل

أحد األئمـة   ": وقال ابن حجر  . "يسا، صدوقا أبو أسامة أثبت من مائة مثْل أيب عاصم، كان صحيح الكتاب، ضابطا للحديث، كَ             ":  بن حنبل   قال فيه أمحد  
  )٣٩٩هدي الساري مقدمة فتح الباري، مرجع سابق، ص . ("األثبات، اتفقوا على توثيقه

ـ  : ، تاريخ الثقات، حتقيقيلج، الع١٣٢ / ١ حامت، اجلرح والتعديل، ، ابن أيب٢٤ / ١ / ٢البخاري، التاريخ الكبري،    : انظر ترمجته يف   (  ١، طيأمـني قلعج
 ابـن   ،٣٢٢ / ١،  )١٩٨٢ - ١٤٠٢ن للتـراث،    دار املأمو : دمشق (١، ط ، املزي، ذيب الكمال   )٣٢٨(رقم  ،  ١٣٠ص  ،  )دار الكتب العلمية  : بريوت(

  .٣٩٩، هدي الساري، ص ٣: ٢ / ٣حجر، ذيب التهذيب، 
 .٣٥٦اخلطيب البغدادي، الكفاية، مرجع سابق ص  ) 6( 
من كبار ثقات احملـدثني،     ،  )هـ١٧٩ت( ،مازِر بن ح  يرِموىل آل ج   األزرق، البصري، ،اجلَهضمي األزدي، م،هر بن زيد بن د    محادأبو إمساعيل؛   : هو   ) 7( 

، وقـال   "د بالبصرة  ومحاد بن زي   ، بالشام ياعزو واألَ ، ومالك باحلجاز  ، بالكوفة يرِوسفيان الثَّ : أئمة الناس يف زمام أربعة    " : يدهعبد الرمحن بن م   فيه  قال  
ة وال باحلديث الذي    ن أعلم بالس   أحدا قطّ  رمل أَ ":  وقال عبد الرمحن بن مهدي     ،"ني فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من احلماد      ،انادمإمنا مها احلَ  ": عبيد اهللا بن احلسن   

يدخل يف السة من محاد بن زيدن".   
 ).١٤٩٨ رقم ١٧٨ص  ،، تقريب التهذيب١٣  /٣ ، ذيب التهذيبابن حجر،:  ترمجته يفانظر( 
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 إىل تفاوم يف استخدام هذا اللفظ بني إرادة املعىن اللغوي تارة واملعىن             - يف واقع األمر     -ومرجع ذلك    
 عليه إال أن ما عدا       متفق كرتش م رد بينهم قَ  االصطالحي تارة أخرى، وهذا املعىن االصطالحي وإن كان       

هذا القدر مل يكن أبدا متفقا عليه بينهم يف مدلوله بل تفاوتوا وبالتايل تفاوتت النتيجة، وـذا تفـاوت                   
  .)١(املسمى واتفق االسم وهذا أمر خطري

  بكثري من العلماء، مث جاء من ال يعي ضو            لقد صار التدليس قةً أُلْصبابطه وشروطه ومالبساته فـصار      س
ينتقص العلماء وأكابر رموز اإلسالم باعتبارهم مدلسني، وكان هلذا أثره السيء لدى بعض طالب العلم               
املبتدئني الذين رأوا قدوم من العلماء يوصمونَ به فهون على بعضهم التدليس الذي قد يفضي ببعضهم                

 بأجلـة   د على شبكة اإلنترنت كثريا من الصفحات اليت ـزأُ         إىل االستهانة بالكذب أيضا، وها حنن جن      
علمائنا واصفة إياهم بالتدليس جهال منهم باملفهوم وظروف إطالق األلفاظ أو متأثرين بذكر احلافظ ابن               

  أو ألقـوالٍ   -راده بـذلك     على جهلٍ منهم مب    -" طبقات املدلسني "حجر هلم يف الطبقة األوىل يف كتابه        
 هو  ن يف مدلول اللفظ وشروط االصطالح عند كل منهم، منهم م          علماء على تفاوت  صدرت من بعض ال   

  .)٢(حسن النية، ومنهم خبيث الطَّوِية الذي وجد جماال للطعن يف أهل السنة وعلمائهم

يف احلكم بعدالتـهم وقَبـول      ( وعند علمائنا كان الام احملدثني بالتدليس أثر خطري يف اجلرح والتعديل            
ويف نقد مرويام نفسها بني من يقبلها ومن يردها ومن يقف بني الطرفني موقفـا متوسـطا،                 ) ممرويا

  .وكان هلذا أثره يف قَبول كثري من املرويات واليت ينبين عليها أمر الدين وحكم اإلسالم وشريعته

                                                 
، ) تدليس السماع  ١-٣-٤: (يف الفصل األول من الباب األول من هذا البحث، وخباصة يف العنصر            مفصال   "التدليس"م يف مفهوم    هِ اختالف سيأيت بيانُ  ) 1( 

  :، حيث انتهينا إىل أن وما بعدها،٦١ص 
ال اختالف عليه بني مجاعة احملدثني، وأنه التدليس املُجتمـع          ( بأنه   ر عبدالب  ابن هفَصدثني يف مفهومه، وهو الذي و     مثت قَدر مشترك متفق عليه لدى كافة احمل        

 .ي التدليس، أما ما عدا ذلك فمذاهب متعددةفَر، وهو الذي يشترط اللُّقْيا بني طَ)عليه
  : )بأخطائها( من ذلك مثال على شبكة اإلنترنت هذه األقوال املنكرة ) 2( 

  . شبكة الكايف-!! وهو مدلس __ يعيب املدلسني __ اإلمام احلافظ  - 
  سئلة الشيعة من أهل السنةأموسوعة و.  منتديات أنا شيعـي العاملية-االمام الثقة الثبت لكنه مدلس خمادع  - 
  بعض األمثلة على تدليس احلديث اليت فيها حقائق تكشف عن عمر بن اخلطاب - 
   شبكة أنا املسلم للحوار اإلسالمي-يس أيب هريرة رضي اهللا عنه تدل - 
  سئلة الشيعة من أهل السنةأ موسوعة -تدليس أكثر رواة الصحاح الستة  - 
  منتديات السادة املباركة -تدليس البخاري يف الوضوء  - 
   !تدليس وغش من األلباين يفضحه احلافظ الغماري - 
 .إخل.. .)ع(أنصار اإلمام املهدي ___  منتديات أنصار اهللا - هريرة يبأفتوى يف تدليس  - 
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ه قدميا وحديثا، وصار على      ما وقع من تفاوت يف مدلول هذا اللفظ كان له أثر            ومن هذا كله ندرك أنَّ    
ات وتتبع ما   يى انتصارا للحق لبحث هذه القضية وحتريرها حتريرا منصفا لتحديد املسم          دصت ي  أنْ فصناملُ

  .ترتب عليها

 واحلق أن هذه املسألة خطرية وهامة وأثرها غائر عميق لكن القدماء مل يستقصوها وانشغلوا بالتطبيق عن                
 وهو ،)١(ن شغلُوا بغريها من فروع ومشكالت علوم احلديث اليت ال يكاد حيصيها حمصٍ   التنظري، واملعاصرو 

رنا بالكثري من الثغرات يف جدار حبثنا العلمي الشرعي اليت حتتاج إىل املنصفني اجلادين للتصدي هلا                ما يذكّ 
  : العنوانوالذي اخترت له هذاوإيفائها حقها، ومن هنا كان علي أن أتقدم إلجراء هذا البحث 

  

  عند المحدثين؛عند المحدثين؛  )٢(تَدِليس الروايةتَدِليس الرواية
  مفهومه، وأثر هذا املفهوم يف اجلرح والتعديل ونقْد املَروياتمفهومه، وأثر هذا املفهوم يف اجلرح والتعديل ونقْد املَرويات

  

 على النسق التايلخطة حبثي يف هذه الدراسة وقد جعلت :  

                                                 
 )1 ( ُّذه القضية قدمي، بدأت يف تتبعه       نَّ أَ واحلق كتابات جيدة معاصرة تتعلـق مبوضـوعه   انتفعت يف حبثي هذا بمنذ عقود، وقد      يف كتب التراث   ا انشغايل

املرسل اخلفـي   "حامت بن عارف العوين يف      ) الشريف(، و "منهج املتقدمني يف التدليس   "يف  ناصر بن محد الفهد      :فرجعت إليها واستفدت منها، أعين دراسات     
إمجاع احملدثني على عدم اشتراط العلم بالسماع "، و"املنهج املقترح لفهم املصطلح"، و"وعالقته بالتدليس؛ دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات احلسن البصري     

  ".شرح املوقظة"سليمان بن ناصر العلوان يف . ، ود"يف احلديث املعنعن بني املتعاصرين
 )2 (     التدليس تدهنا أين قَي هويف العنوان بـ    أُن )الروايوحنوه مما ميكن للمحدثني أن يتناولوه أيضا بالدراسة والبحث من حيـث  )تدليس البيوع( إلخراج )ة 

 .إخل.. .،ا عندهممروياته، وختريج هذه املرويات ونقدها وعللها ومفهومه
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  أقسام الدراسة
  )  يف السند، وسبب ردهلسقطاملردود (: التمهيد ]

  . املرويات من حيث حال هذه املرويات بني املقبول واملردودنظرة يف أقسام: أوال* 
  .نظرة يف أقسام املرويات بسبب نقص يف السند، وبيان سبب رد علماء أصول احلديث هلا: ثانيا* 
  
  : مفهوم التدليس:األولالباب  ]]

  )تعريف التدليس وأسبابه وأقسامه: (الفصل األول ]
  . اصطالحا٢.  لغة١): عموما( تعريف التدليس - 
  . أسباب التدليس- 
   أقسامه، وتعريف كل قسم منها - 
  . طرق حتديد املدلسني- 

  )حكم التدليس، وحكم املدلسني: (الفصل الثاين ]
 وأهم الكتب املؤلفة يف مراتب املدلسني، ومذاهب احملدثني يف حتديد هذه املراتب: (الفصل الثالث ]
  )ذلك
  )يف السندلسقط يس وغريه من أنواع املردود الفرق بني التدل: (الفصل الرابع ]
  

  :أثر اختالف المحدثين في مفهوم التدليس في أحكامهم :الباب الثاني ]]

  )أثر اختالف احملدثني يف مفهوم التدليس يف أحكامهم يف اجلرح والتعديل: (الفصل األول ]
  )وياتأثر اختالف احملدثني يف مفهوم التدليس يف نقد املر( :الفصل الثاين ]
  
  الخاتمة ونتائج البحث ]]
  .قائمة املصادر واملراجع ¤
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  :أما فيما يتعلق بأمهية املوضوع ¤

  :فهو موضوع يتعلق بقضية هامة ذات حساسية خاصة تنبين عليها آثار خطرية وهلا أمهية كبرية 

 الذين محلوا   هم لنا قدوة، وهم   ،  فهي تتعلق بشرف وعدالة رجال عظماء يف تارخينا العلمي اإلسالمي          -
 من قدرهم إهانة هلذا الدين وحط من قدره، وفتح لباب واسع للنيل من مصادر طِّإلينا هذا الدين، ويف احلَ

  .اإلسالم األصيلة اليت عليها يقوم بنيانه العظيم

حد أسباب اخلالف العلمي الواقع يف تراثنا العلمي الزاخر، والذي كـان مبعثـه              أل التأصيل يستهدف   -
، والذي يترتب عليه اخلالف يف النتائج، كما أن فيـه  ما اصطالحٍ مفهوم   كثري من املواطن يف    خالفهم يف 

اخلالف (فض الرتاع يف واحد من وجوه اخلالف العلمي يف تراثنا اإلسالمي القائم يف بعض األحيان على                 
فهم فيما بينهم يف    فحسب، ويفسر لنا أسباب رد العلماء ملرويات بعينها أو قبوهلا، وسبب اختال           ) اللفظي

  .قبول هذه املرويات أو ردها

يـة يف   ل يستهدف حترير أحد قضايا أصول احلديث اهلامة اليت تترتب عليها الكثري من التطبيقـات العم               -
اجلرح والتعديل، ونقد املرويات، وذلك يف الرواة الذين رموا بالتدليس أو قد يرى الـبعض أـم                 : جمايل

 واليت يترتب على حترير هـذه       - وهي آالف املرويات     -نظر يف مرويام     هذه الصفة، ويف ال    نيستحقو
  .املسألة حسم املوقف من قبول مرويام أو رفضها

  

  :أسلوب التعامل مع مادة البحث العلمية ¤

 تتبع أقوال احملدثني يف الكتب املخصصة املفردة هلذه القضية أو من خالل املعلومات املنثورة يف بطون                 - 
  .تعلقة االكتب امل

  . سبر األقوال واستقراء النصوص، والنظر يف مدى تطبيقها العملي يف نقد الرواة ومرويام- 
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 احلرص على الترتيب التارخيي يف حبث وسرد املعلومات، وهو ما يفيد يف بيان تسلسل الفكرة وبيـان                  -
  .أصوهلا وما ترتب عليها

ل إىل أقواهلم من مؤلفام أو باإلسـناد إلـيهم، وعـدم             بالوصو - قدر املستطاع    - العلو يف النقول     - 
  . كتب وسيطة أحالت إليهمد أخذ النقول عنيفالتوقف 

ليس الغرض من هذه الدراسة حصر املدلسني، أو حتقيق احلق يف صحة نسبة كل منهم إىل التدليس من                  و 
ل راو من شىت جوانب     بله أن يكون اهلدف هو حبث كل ما قيل يف ك           - على سبيل االستقصاء     -خالفه  

  :اجلرح والتعديل، وإمنا الغرض من هذه الدراسة أن تكون

  .)التدليس( تبحث يف أصول هذه القضية تأصيلية دراسة ١ 

 ٢تطبيقية تطبق مفهومهم على أقواهلم للتحقق م فَن ما أرادوا لتحقيق مرادهم قطعا بال ريبمِه .  

   :امن هيلي يف اجتاه تتبع نتائج هذه اآلراء يف التطبيق العم٣ 

   نقد الرواة - 

   نقد مرويام- 

 لتكشف لنا وجها من وجوه أصول اخلالف العلمي الواقع يف مباحثنا العلمية، ولتكشف أحد أسـباب                
  .اختالفهم

  

  :أهداف الدراسة ¤

يرحب اإلسالم    الَ  بالبحث العلمي ويفتحا  رحب      يف أي خالف    ةً غضاض ا إلعمال النظر والعقل، وال جيد 
 ، وقد عـرف علمـاءُ  )١(]قُلْ هاتوا برهانكُم إِن كُنتم صادقني [ ينشأ ما دام قائما على قاعدته الذهبية

 - ما استطاعوا إىل ذلك سبيال       -املسلمني من قدمي فضل العلم والعلماء، وفضل البحث العلمي، وسعوا           

                                                 
 .١١١:  سورة البقرة، اآلية )1( 
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      ومن هنـا   .. الختالف ما دامت آراؤهم قائمة على الربهان      ا من ا  إىل النظر طلبا للحق، ومل جيدوا حرج
 وإمنا مقصدنا فَهم مذاهبهم يف هذه القـضية،         - حاشا هللا    -فليس هدف حبثنا احلط من أي من العلماء         

  :وتتبع آثار هذا املفهوم، ومن هنا كانت هلذه الدراسة مجلة أهداف أمهها

  ).التدليس(وم حتديد املدارس احلديثية املختلفة ملفه: أوال * 

تتبع تطبيق احملدثني العملي ملفاهيمهم املختلفة ملعىن التدليس وحتقيق هل ما نقلَ عنهم هو حقا ما                : ثانيا * 
  أرادوا؟

  .تبني أثر اختالف احملدثني يف هذه القضية يف أقواهلم يف الرواة جرحا وتعديال: ثالثا * 

  .ضية يف أقواهلم يف نقد املرويات قبوال ورداتبني أثر اختالف احملدثني يف هذه الق: رابعا * 

  

  : فرضية الدراسة ¤

  :األسئلة التالية الختبار فرضية الدراسة ومدى حتققها حتاول الدراسة اإلجابة على

  ما هي مدارس احملدثني املختلفة يف مفهوم التدليس واملدلسني ؟: أوال * 

  كامهم على الرواة ؟كيف كان هلذه املدارس املختلفة أثر يف أح: ثانيا * 

كيف كان هلذه املدارس املختلفة أثر يف نقدهم للمرويات املختلفة من األحاديث واآلثار،  : ثالثا * 
  واليت عليها عماد اإلسالم يف العقائد والفقه وغريمها من شىت فروع املعرفة اإلسالمية ؟

  

  :صعوبات الدراسة ¤

ري ال حييط به أحد، عجز اخللق إىل اليوم عن حصره، ولقد            تراثنا اإلسالمي عامة وتراثنا احلديثي خاصة ث      
انتشرت املعلومات واملعارف العلمية يف تراثنا اإلسالمي يف آالف املؤلفات بني مطـوالت وخمتـصرات               
وتشابكت وتداخلت وانتشرت يف شىت فروع التخصص العلمي فتجد الكثري من املعلومـات املتعلقـة               
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إخل، كما أن كثريا من عيون .. .)١( وكتب التاريخ والفقه واألصول والبلدانباحلديث واحملدثني يف التفاسري
، ومنها ما هو حبيس خزائن املخطوطات يف        - أو يعتقد ضياعه     -تراثنا اإلسالمي الثمني منها ما فقدناه       

  :شىت بقاع األرض، ومن هنا تكمن صعوبات هذه الدراسة

ت لعدم وصول هذه املؤلفات إلينا إىل اليوم لضياعها فعـال  صعوبة الوصول إيل كثري من املعلوما  : أوال * 
مثل كثري ) وإن علمنا مكاا(أو جهلنا مبكاا أو عدم طبعها أو صعوبة الوصول إليها خمطوطة أو مطبوعة          

  .من املخطوطات يف املكتبات يف أوربا وأمريكا واهلند وغريها

وذلك لوصوهلا إلينا مبتـورة أو      ) املتعلقة مبجال حبثنا  (ة   األقوال واآلراء العلمي   بعضصعوبة حترير   : ثانيا * 
  .جتارية ليست حمال للثقة العلميةبواسطة قد ال نثق ا أو مشوهة حمرفة يف خمطوطات أو طبعات 

واملنتشرة يف ماليني الصفحات يف فنـون       ) املتعلقة مبجال حبثنا  (صعوبة تتبع كافة أقوال العلماء      : ثالثا * 
بله شىت فنـون    ) بني كتب الرجال والتاريخ والرواية والوفيات وعلوم احلديث املختلفة         (احلديث املختلفة 

  . التأليف يف تراثنا اإلسالمي

عرفة  طلبا مل   بعون اهللا تعاىل   ي ما استطعت إىل ذلك سبيال      جهد  فاألمر شاق متسع مد البصر، لكين بذلت      
  .نا ونعم النصري، واهللا موالو هديف اإلنصاف هاحلق جمردا من اهلوى، جاعال

  وأؤكد أن ما أوردته يف حبثي هذا إمنا هو مناقشة علمية دف طلب احلقيقة مع كل االحترام والتقدير                  
لكافة علمائنا األجالء يف القدمي واحلديث، فما أردت إساءة أبدا، ومن أنا حىت أفكر يف هـذا بلـه أن                    

خر على سائر األمم، واعتزازنا بشخصهم وعلمهم وفـضلهم         أحاوله، فَهم أئمةُ اهلُدى ومنار العلْم م نفْ       
وورعهم وبذهلم للدين وصربهم على حتمله ونقله ال حدود له، فاهللا يأجرهم عنا وعن دينه خري اجلـزاء،                  

  .واهللا املستعانويلحقنا م يف جنات النعيم، ويبصرنا باحلق، ويطهر نفوسنا من العصبية اجلاهلية، 

  وبعد، فهذا ج ه دي جد املُهلّ، أسأل اهللا أن يتقبله، وأن جينبين الزلل ال أدعي العصمة وال الـصواب يف  ق
  . قصارى جهدي واهللا املوفق للصوابتكل ما سطرته فيه، وحسيب أين اجتهدت وبذل

                                                 
 وليس يف كتب ٤١٩ - ٤١٥ / ١لياقوت احلموي " معجم البلدان"ان البستي وأوفاها جتدها يف ب للحافظ ابن ح ترمجة مه أَ من أوضح األمثلة لذلك أنَّ     ) 1( 

الرجال اليت ال حيصيها عاد.  
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نه على  يهدينا ملا اختلف فيه من احلق بإذنه إ       أن   باحلق و  ى ويبصرين طَأسأل أن يسدد اخلُ   ه  جل جاللُ  واَهللا  
، واحلمد هللا أوال وآخرا، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبـده ورسـوله              كل شيء قدير وباإلجابة جدير    

  .حممد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات املؤمنني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  

  

  

  أبو الفداء

  سامي توين حممد

  )املعروف بأيب الفداء سامي التوين(

  )د اهللا القاضيوامللقب بأيب الفداء عب(
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  التمهِيد ¤
  
  
  

  
[   

في أقسام المرويات من حيث حال هذه المرويات بين المقبـول           نظرة   :أوال* 
  .والمردود

في أقسام المرويات بسبب نقص في السند، وبيـان سـبب رد            نظرة  : ثانيا* 
  .علماء أصول الحديث لها
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  :إىل قسمنيعلى أساسهما  ها فيقَسمون، احملدثون إىل األحاديث من زاويتنيظرين

  

  :التقسيم األول * 
 فاألول ما   . املتواتر، واآلحاد  : تنقسم األحاديث بالنظر إىل انتشار طرقها وعدد رواا إىل قسمني         

هـذه الـضوابط    اشتهر وانتشر واقترنت به ضوابط حتيل العادة تواطؤ رواا على الكذب مـع              
  .والشروط، والثاين ما مل تتوفر فيه هذه الشروط أو بعضها

  

   :التقسيم الثاين * 
 ، املقبول : األول : تنقسم األحاديث بالنظر إىل حاهلا من حيث القَبول أو الرد إىل قسمني رئيسني            

  . املردود:والثاين
  

ول ألن جمال بسطه أصول الفقه ال أصول         وعلماء أصول احلديث ال يطيلون البحث كثريا يف التقسيم األ         
 الذي عليه مدار علم مصطلح      ، مث يفيضون يف التقسيم الثاين     ، ومن هنا فَهم يتحدثون عنه بإجياز      ،احلديث
  ... احلديث
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  أوال

  في أقسام المرويات من حيث حال هذه المرويات بين المقبول والمردودنظرة 
~~~  

  
   ما باعتبار قَ   - أو خربٍ    -  إذا نظرنا إىل رواية بوله  أو ر دأي باعتبار صحة نِ    - ه سة هذا القول إىل قائله      ب- 
فإنه ينقسم إىل قسم١(ني(:   

  ). الصحيح:ويسميه بعض احملدثني(قبول  املَ:األول 
  .) الضعيف:ويسميه بعضهم(ردود  املَ:والثاين 

                                                 
، ٢٥ص  " خنبة الفكر "حاله من حيث القَبول أو الرد هو أحسن تقسيم له فيما نرى، وهو ما نص عليه احلافظ ابن حجر يف                     هذا التقسيم للخرب باعتبار     )  1( 

  .٢٦ص " نزهة النظر"ويف 
، أمحد حممد "ننامل السعم" يف د بن حممد،م، حيابِطَّاخلَوهو تقسيم   (.  ضعيف -٣.  حسن -٢.  صحيح -١:  وقد قَسمه بعض احملدثني إىل تقسيمٍ ثُالثي وهو       

   شاكر، وحممد حامد الفذيب سنن أيب داود   ": مطبوع مع (ي  ق"    ١١ / ١،  )م١٩٥٠ - هـ   ١٣٦٩مكتبة السنة احملمدية،    :  البن قيم اجلوزية، القاهرة،  نوم 
  التقييد واإليضاح ملـا  : مطبوع مع(عبدالرمحن حممد عثمان : قالح، عثمان بن عبدالرمحن، يف علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح، حتقيتبعه كابن الص

  ).، وغريه١٨ص ) م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ة، يفلَاملكتبة الس:  للعراقي، املدينة املنورةغلق من مقدمة ابن الصالح،طلق وأُأ
  أول م واخلَطَّابِي ذا التقسيم  الَ قَ ن         ،١٩، مرجع سابق، ص     "د واإليضاح يف التقيي "؛ كما قال احلافظ زين الدين العراقي         وال نراه دقيقا إذ جعـل احلـسن ،

إخل، وقـد أفـاض     .. .وا للضعيف مثال الشاذ واملتروك واملوضوع     فُا للصحيح وإمنا هو قسم منه، وإن قيل إمنا هذا تقسيم لألنواع فكان عليهم أن يضي               ميِسقَ
  :ل انظركثريون يف نقده واال هنا ال يتسع لبسط القضية ؛ للتفصي

مطبعـة  : القاهرة(أمحد حممد شاكر : ، ابن كثري، إمساعيل بن عمر، اختصار علوم احلديث، حتقيق٢٧١، ٢٦٣، ٦٠ ابن الصالَح، املقدمة، مرجع سابق، ص     
، ١٧، ص   )فظ ابن كثري  فالشرح للعالمة أمحد شاكر واملنت للحا     " شرح اختصار علوم احلديث   الباعث احلثيث   : "، نشر بعنوان  م١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥،  صبيح
 ٢عبدالرمحن حممد عثمان، ط   : ، السخاوي، حممد بن عبدالرمحن، فتح املغيث شرح ألفية احلديث، تصحيح          ١٩ التقييد واإليضاح، مرجع سابق، ص       ،العراقي

ـ       ، السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر، تدريب الر       ١٦ / ١،  )١٩٦٨ - ١٣٨٨املكتبة السلفية،   : ةاملدينة املنور ( اوي يف شـرح تقريـب الناوِوحتقيـق  ي ، :
ـ ر، حممد بن عبدالباقي، شرح الزيانِقَر، الز ٦٢ / ١،  )١٩٦٦ - ١٣٨٥دار الكتب احلديثة،    : القاهرة (٢ ط ،عبدالوهاب عبداللطيف   علـى املنظومـة   يانِقَ

البونِقُيحاشية اَأل"مطبوع حباشية (ة يجهرِويعلى شرح الز انِقَر١٤، ص )هـ١٣١٠املطبعة العثمانية، :  القاهرة،"يالت ،رِسمحممد حمفوظ بن عبداهللا، منهج ي ،
  ...،٩، ص )م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤شركة مصطفى البايب احلليب، : القاهرة( ٣ذَوِي النظَر شرح منظومة علم األثر، ط

 عن بعض أهل    ٦٠، وقد حكاه ابن الصالح، يف املقدمة، ص         )الضعيف( و   )صحيحال( ومن احملدثني من قسم احلديث من حيث قبوله أو رده إىل قسمني مها              
  :احلديث، فقال

من أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجا يف أنواع الصحيح الندراجه يف أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كالم احلاكم أيب عبداهللا احلافظ           "
  .هـ. ا".  كتاب الترمذي باجلامع الصحيح، وأطلق اخلطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائييف تصرفاته، وإليه يومئ يف تسمية

ر، ص رط الدقْ، لَيوِد، الع٢٤ة، ص ينِوقُي، الزرقاين، حاشيته على الب٦٢ / ١، والسيوطي، تدريب الراوي،    ١٦ / ١، فتح املغيث،    ياوِخالس: وانظر أيضا  ( 
   )٩ س ٥٨
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  .سن واحل، الصحيح: على قسمني مها)أو الصحيح( ويشتمل املقبول 
هي مخسة عشر قـسما علـى       (  فيشتمل على أنواع كثرية    ) الضعيف :أو ما يسميه بعضهم   (أما املردود    

  .)األغلب

شترط لقبول روايةويما ت فُّوشروطأربعة ر :   
  . اتصال السند-١ 
  . عدالة الرواة وضبطهم-٣، ٢ 
  ) وذلك يف السند أو املنت.عدم خمالفة الراوي لغريه من رواة نفس احلديث( عدم املخالفة -٤ 

  .)١( وانعدام شرط أو أكثر من هذه الشروط يرتل باحلديث من املقبول إىل املردود

   : هي، إىل مخسة أقسام رئيسة- فيما نرى - ومن هنا فيمكن تقسيم أنواع املردود مبجملها 
وقد أضاف إليـه    (، املدلس    املعلق ، املعضل ، املنقطع ، املرسل : وهي : يف السند  لسقط املردود   -١ 

  ).املتأخرون من احملدثني ما أمسوه باملرسل اخلفي
 ٢-املردود بسبب نقص يف الض ٢(الضعيف : وهو نوع واحد هو:طب(.  
ـ قْ املَ ،جرداملُ،  برِطَ املض ،ركَن املُ ،اذ الش :ةفَالَخ املردود بسبب املُ   -٣  ـ زِ املَ ،وبلُ ي  ـ د يف م تل ص

                                                 
 )1 (        هذه الشروط مستفادة من تعريف ابن الصالح ومن بِ تعمن أهل العلم     ه )   وغريه اخلَطَّابِي هِملايب، معامل  اخلطَّ: انظر  . للحديث الصحيح واحلسن  ) ومن قَب

، العراقي، التقييد   )خمتصرا ( ٦٣ / ١قريب،  ، النووي، الت  ٤٨،  ٤٧،  ٢٠، ابن الصالح، املقدمة، ص      ٦٢، احلاكم، معرفة علوم احلديث، ص     ١١ / ١السنن،  
، ٦٥،  ٦٤ / ١ ،، تدريب الـراوي   ١٥،  ١٤، السيوطي، األلفية    ٢٩ر ص   كَ، ابن حجر، خنبة الف    ١٧ ابن كثري، اختصار علوم احلديث،       ،٤٧واإليضاح ص   

٦٦،...  
  إضافة شرط  عترض هنا بلزوم    وال يفهي مـضمنة فيهـا   ف، وهذه الوجوه واحدة من هذه األربعة املتقدمةة إذ العلة وجه خفي من وجوه الضعلَّاخللو من الع 

 .وليست مستقلة عنها
، ومـن   - كما سبق تفصيله ويف احلاشية السابقة        -" املردود"، والثاين يسمى    "املقبول"احلديث من حيث قبوله أو رده قسمان رئيسان، األول يسمى            ) 2( 

، وهم ال يريـدون هنـا مرتبـة    )الضعيف(ويطلقون على املردود اسم ) الصحيح(خرى فيطلقون على املقبول هنا اسم على التعبري بألفاظ أ   من درج   احملدثني  
 إذ الصحيح ) إذا جاز التعبري أيضا-الضعيف املوسع ( و ) إذا جاز التعبري -الصحيح املوسع   (هو  من ذلك   ا أعم   حوإمنا يريدون اصطال  ) الضعيف( و )الصحيح(

املـذكورة هنـا    (ب األنواع الرئيـسة     سبح ف )ملردودبا وهو املراد    ، إذا جاز التعبري   -املوسع  الضعيف  ( أما   ،)احلسن( و   )الصحيح(مونه إىل   املوسع هذا يقس  
ي مـستوى بلـغ     حيث إا ضوابط كافية لتمييز املقبول من املردود تندرج حتتها كافة الصور، كما أا تبني إىل أ                ) إخل.. .املرسل، املنقطع، املعضل، املعلق،   (

   الضعف، هل هو هين            العاضد، أو شديد ال يصلح، أو مكذوب م جِديصلح للتقوية إِنْ و خلَتوال ريب أن هذا التمييز الدقيق ملراتب الضعيف هدف         ،   جزما ق
لفروع غري املتناهية فضول عقلي وحبث نظري       ة فإن االستمرار يف تتبع ا     التوصل إليه ذه األنواع الرئيس     وحيث حتقق    ،عظيم يقصد إليه علم مصطلح احلديث     

ف احلديث بسبب سوء حفظ الراوي      عضليدل على   ) مبعىن حمدد غري موسع   (أيضا  " ضعيف"لكن احملدثني درجوا عند إطالق قوهلم       ،  جمرد عن الفائدة التطبيقية   
 من وقوع اخلطأ فيه حكمنـا       أصاب، لكن ملا طرأ هذا التخوف القوي      وغلطه مع صدقه وأمانته، فإنه ال يعين أنه قد أخطأ فيه حتما، بل حيتمل أن يكون قد                  

  )٢٩٨ : ٢٨٦ ص ،منهج النقد يف علوم احلديث، رتنور الدين ع: انظر(. عليه بالرد



 ٢٠  

  .األسانيد
  . املوضوع، املتروك:بب الطعن يف العدالة املردود بس-٤ 

  . واهللا املستعان،وما يعنينا يف هذه الدراسة هو القسم األول منها



 ٢١  

  
  ثانيا

، وبيان سبب رد علماء أصول دنَ في السصٍقْفي أقسام المرويات بسبب نَنظرة 
  الحديث لها

~~~ 
  

 عن طبقة حـىت      عن جيل طبقة   ها لنا الرواةُ جيال    حملَ ،تقوم روح هذا العلم على أَنَّ هذه املرويات دين        
 إال بـالنظر يف  - من حيث االحتجاج ـا   - وأن هذه املرويات ال تقبل       ،دونت يف بطون كتب الرواية    

، ومن لَـم تثْبـت      )١(حال الرواة إذ الرواة كالشهود لدى القاضي ال تقبل شهادم إال بثبوت عدالتهم            
 وهكذا احلال لدى احملدثني ال يقبلون روايةً حىت ينظروا يف سلسلة إسناد الروايـة     ،بل شهادته عدالته مل تقْ  

 ويتأكدون من عدم وقوع نقص      ،من أوهلا إىل آخرها فينظرون هل توفرت العدالةُ والضبطُ يف كافَّة رواا           
ا صار وقوع نقـصٍ يف      ، ومن هن  )واتصال اإلسناد أيضا  ( يف السند وهو ما يسمونه اتصال السند         )سقط(

 :- سبق ذكرها آنفـا      - أنواع   مخسة وهو ما احنصر يف      ،السند سببا يف رد الرواية للجهل حبال الساقط       
   ).واملرسل اخلفي لدى املتأخرين من احملدثني ( املدلَّس، املُعلَّق، املعضل، املنقطع،املرسل

 أو يف   -وإن كان السقط يف موضعٍ واحد       ،  "املرسل" يف موضع الصحايب يف السند فهو        لسقط فما وقع ا  
 وما كان من    ،"املُعضل"ط يف مواضع متصلة فهو      قْ س ن وما كان م   ،-" املنقطع"مواضع غري متتابعة فهو     

 فإن كان يف السند سقط بني راويـني         ،"املعلَّق" احلديث يف كتابه فهو      نَوالذي د املُصنف  سقط من جهة    
، وما كان فيه من سقْط      )٢(- عند من قال بذلك من املتأخرين        - "املرسل اخلفي "هو  متعاصرين مل يلتقيا ف   

 يفلَّس" فهو ) وذلك بشروط وضوابط حمددة يأيت تفصيلها،أو إخفاء لراو أو رواة(خاملُد."  

  إمنا قـام علـى     - يف السند    لسقط وهو املردود    - ومن هنا خنلص إىل أن هذا القسم من أقسام املردود           

                                                 
سى البايب احللـيب،  القاهرة، مكتبة عي( ٢، طصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج: مع بعض الفروق بني الرواية والشهادة بسطوها يف مؤلفام؛ انظر مثال       )  1( 

 ص  ،)مطبعة ندوة العلمـاء   : ، اهلند لكهنؤ(. ةدعبدالفتاح أبو غُ  : حتقيق شروط األئمة اخلمسة،   حممد بن موسى،     ، احلازمي، ٩ / ١ ،)م١٣٧٨ -هـ  ١٣٩٨
 .٣١ - ٣٠ / ١ ،)بتها، بدون تاريخعة السلفية ومكتالقاهرة، املطب( ثالثيات مسند أمحد، حممد بن أمحد، ينِيارِفَّ، الس٣٠  و ص وما بعدها،،٢٥
 ،) تدليس السماع  ١-٣-٤: (كثري من مواضع هذا البحث، ومن أمهها الفصل األول من الباب األول، وخباصة يف العنصر              على خالف وتفصيلٍ يرِد يف       ) 2( 

  .، وما بعدها٦١ص 



 ٢٢  

قاعدة االحتياط فال تقبل رواية حىت يعلم كافة رواة سلسلة اإلسناد خـشية ضـعف هـذا أو هـؤالء                    
  .الساقطني

  . وما يعنينا من هذه األنواع هو احلديث املدلس موضع حبثنا هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  



 ٢٣  

  
  
  
  
  األولالباب 

  مفهوم التدليسمفهوم التدليس
  
  :الفصل األول ]

  وأقسامه، وأسبابه، سيِلدتعريف التَّ
  

  : الفصل الثاني]
كم التدليسحكم المدلِّسين، وح  

  
  : الفصل الثالث]

  ثين في تحديد هذه المراتبسين، ومذاهب المحدمراتب المدلِّ
  

  : الفصل الرابع]
  دنَ في السلسقطق بين التدليس وغيره من أنواع المردود رالفَ



 ٢٤  

  
  

  :الفصل األول ]
  وأقسامه، وأسبابه، سيِلدتعريف التَّ

~~~ 
  

  )عموما بكافة أقسامه( تعريف التدليس -

  : الداللة اللغوية-١

  :المعنى ١-١

ستخدمت جمازا للداللة على اخلديعة واخليانة       وا ، الظَّالم :فالدلَس ،ةلْمظُّال و ترِسالعلى   )سلَد(تدل مادة    
ال " :ومنه قوهلم  ،يف اخلفاء أو الظالم سواء احلقيقي أو اازي       وحنو ذلك مما يفعل     .. والغدر وكتم العيب  

سدالخادع  :، أي "يال ي  ،               ه وأتاهعه خادعن عيبه، فكأن ه من غري إبانةليس يف البيع، وهو أن يبِيعدومنه الت
   .به يف ظالمٍ

  :)١(ات العربية فيما بني أيدينامجع هذا ما أفاده أصحاب املُ

                                                 
 وكسرها أيضا مع فتح احلاء املهملة اخلفيفة بغري املهملةبفتح الصاد  (حاحالصَاملعروف ب تاج اللغة وصحاح العربية،     اجلَوهرِي، إمساعيل بن محاد،     : انظر ) 1( 

دار العلم للماليـني،    : بريوت (٣، ط أمحد عبدالغفور عطّار  : حتقيق،  )١١١تشديد، كما حققه أمحد عبد الغفور عطار يف مقدمة الصحاح، اجلزء املفرد ص              
١٩٨٤ - ١٤٠٤(  ،٩٣٠ / ٣ الز ،مخرِش١حممد باسل، ط  : ، حممود بن عمر، أساس البالغة، حتقيق      ي )١٩٩٨ - ١٤١٩دار الكتب العلميـة،     : بريوت( ،

٢٩٤/  ١ الز ،مخرِشعيسى البايب احلليب، بـدون     مكتبة  : القاهرة( ٢ ط علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم،      : الفائق يف غريب احلديث، حتقيق    : ي
 / ٢،  )م١٩٧٥ -هــ   ١٣٩٥مصطفى البايب احللـيب،     : القاهرة(عبدالسالم هارون   : مقاييس اللغة، حتقيق  بن فَارِس، أمحد بن فارس،      ، ا ٤٣٧/  ١،  )تاريخ
/  ١٢،  )الدار املصرية للتأليف والنشر   : القاهرة(علي حممد البجاوي    : أمحد عبدالعليم الربدوين، مراجعة   : حتقيقذيب اللغة،   : ، األزهري، حممد بن أمحد    ٢٩٦
 ٤بكسر الفاء، كما نص عليه ياقوت يف معجم البلدان  (الفيروزابادي، ٨٦ / ٦، )دار صادر: بريوت( ١، لسان العرب، ط  حممد بن مكَرم  ،  منظُورابن  ،  ٣٦٢

، الرازِي،  ٨٤ / ١٦،  )م١٩٧٦ - ـه١٣٩٦وزارة اإلعالم،   : ، الكويت تاج العروس، للزبِيدي  : مطبوع ضمن (القاموس احمليط   : حممد بن يعقوب  ،  )٢٨٣/ 
، ص )م١٩٢٥ - هـ ١٣٤٣وزارة املعارف العمومية، : القاهرة(محزة فتح اهللا : مراجعة وتصحيح. حممود خاطر: ترتيب، حاحالصَمختار : حممد بن أيب بكر

ة ارزو:  القاهرة (٤، طحممد حسنني الغمراوي: راجعه  محزة فتح اهللا،:صححهاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، : ، الفَيومي، أمحد بن حممد بن علي٢٠٩
 ٣٢٣، ص   )١٩٦١- ١٩٦٠  جممع اللغـة العربيـة،     :القاهرة( ٢ ط سالم هارون، عبدال: ، إشراف )وغريه(إبراهيم مصطفى   ،  ٢٧٠، ص   )عارف العمومية امل
  ). دلس: مجيعهم يف مادة(

= 



 ٢٥  

 ١()هـ٣٩٥ت (سارِ فَ  قال ابن(: "       ةرٍ وظُلْمتاهـ."الدال والالم والسني أصلٌ، يدل على س)لَس   )٢فالـد ،
: الدلْـسة "و. )٤(املُخادعة، فكأنه يأتيك به يف الظـالم      ": املُدالَسةُ"و. )٣( والدلْسة الظُّلْمة  – بالتحريك   –

  .)٥(اخلديعة
وفالن  ":"اللسان" وقال يف    ،)٦( اخليانة :هو" َأللْسا" يعامل بالتدليس، و   ال": فُالن ال يدالس وال يؤالس    " و

  .)٧()القاموسوذكر حنوه يف (. اهـ". ال يخادع وال يغدر: أي: ال يدالس وال يوالس
 إذا كـتم عيـب  ": دلَّـس عليـه  " و،" يف البيعدلَّس فالنٌ لفالن : "، يقال )٨(إخفاُء العيب ": التدليس" و

  .)٩(السلعة
  .)١٠(يرِتشة عن املُعلْب السيان عمتك: عي يف الب"التدليس" و
 إذا مل يـبني     :، ويف كـل شـيء     "دلَّس يف البيع  " و ،)١١( أخفى علي عيبه   :أي" دلَّس علَي كذا  : "قول وت
  .)١٢(عيبه

  .)١٣(يإذا خف": لشيُءاندلَس ا ": ويقال
  
  

                                                                                                                                                                   
 ربيع بن هادي عمري املـدخلي،     . د: حتقيق ودراسة ت على كتاب ابن الصالح،      كَالعسقَلَانِي، أمحد بن علي، الن    ابن حجر   : وانظر أيضا من غري كتب اللغة      =
 ١ماهر ياسني الفحـل، ط . د: النكَت الوفية مبا يف شرح األلفية، حتقيق: ، إبراهيم بن عمرياعقَ، الب٦١٤ِ / ٢،  )١٩٩٤ - ١٤١٥دار الراية،   : الرياض (٣ط
  .وغريمها كثري..  .،٤٣٢ / ١ ،)م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨مكتبة الرشد، : اضالري(
ـ ٣٩٥ - ٣٢٩(ابن فَارِس   املعروف ب  ، أبو احلسني  ، الرازي ، القزويين ،أمحد بن فَارِس بن زكريا بن حممد بن حبيب        : هو ) 1(  ـ ٣٩٠ وقيل   ، ه مـن  : ) ه

ابن : انظر (".مقاييس اللغة " ومعجمه   ،يف اللغة " املُجمل" و ،يف فقه اللغة  " الصاحيب ":آثارههر  أش .شاعرا كان فقيها شافعيا متكلما حنويا    و .أئمة اللغة واألدب  
 )٣٣٥ / ١١ ،البداية والنهاية، ابن كثري، ١٢٠ - ١١٨ / ١ ،وفَيات اَألعيان، خلِّكَان

 .٢٩٦ / ٢ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق،  ) 2( 
 )3 ( السابق، الفريوزابادي، القاموس احمليط، السابقنظور، لسان العرب،ابن م . 
 .لسان العرب، السابق ) 4( 
 .املصباح املنري، السابق ) 5( 
 )6 ( بِأساس البالغة، السابق، الزيديحممد م ،رتى، تاج العروسض )٤٠٣ / ١٥، )م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦وزارة اإلعالم، : الكويت. 
 .بقانلسان العرب، والقاموس، السا ) 7( 
 .اللسان، السابق ) 8( 
  .أساس البالغة، السابق، وحنوه يف املصباح املنري، السابق، وعزاه للخطايب ومجاعة ) 9( 
 .اللسان، والقاموس، وخمتار الصحاح، السابقون ) 10( 
 .األساس، السابق ) 11( 
  .اللسان، السابق ) 12( 
 .السابق ) 13( 



 ٢٦  

  :الضبط ٢-١
 - أيـضا    - )مدلَس( و   - وهو األشهر    - بالتشديد   )مدلَّس(ضبط   )١()هـ٧٧٠ت حنو    (يومي أفاد الفَ 
  .)٢(بتصرف. اهـ".  والتشديد أشهر يف االستعمال ،)ضرب( من باب -يقَالُ دلَس  " : فقال،بالتخفيف

" دلَّس بفتح الالم املـشددة    وامل ":رمحه اهللا على التشديد فقال     )٣()هـ٩٢٣ت   ( ينِالَّطَس وقد نص القَ  
  .، ومل يذكرا التخفيف)٦()هـ١٠٩٨ت(  )٥(يوِم وكذا قال احلَ،)٤(اهـ

   وقال احلافظ ابن ح أو  اتشديديذكر  ومل   " بفتح الالم  )املدلَس(": "شرح النخبة "يف  ) هـ٨٥٢ت   ( رج 
  .)٧(اختفيف

قال الن بانِههـ١٣٦٩ت ( )٨(ي:(" قَالُ هلذا الفعللِّس بكسر الالم: والفاعل،دليس الت:ويداهـ".  م)٩(.  

  
  :وجه التَّسمية ٣-١

                                                 
ولـه مـن   ،  عارفا باللغة والنحو، مقرئـا ،كان فاضال ،)هـ٧٧٠ت( ،يموي، املقرئ، املعروف بالفَيوِمعلي، احلَ أمحد بن حممد بن ؛أبو العباس : هو ) 1( 

: انظـر . (، وغريهـا  " يف غريب الشرح الكـبري     املصباح املنري "و،  "خمتصر معامل الترتيل  "و،  "نثر اجلُمان يف تراجم األعيان    "و،  "زيجِغريب شرح الو  ": الكتب
دار العلـم للماليـني،   : بريوت( ٧ط ، األعالم، الزرِكْلي، خري الدين، ١١٣ / ١ ،)دار إحياء التراث العريب، بدون تاريخ     : بريوت (هدية العارفني  ،البغدادي
٢٢٤ / ١، )١٩٨٦. 

 .٢٧٠ ص ،املصباح ) 2( 
ـ ٩٢٣ت (،ينِالَّطَسالقَ،  عبد امللك أمحد بن حممد بن أيب بكر بن        ؛   العباس وأب،  شهاب الدين : هو ) 3(  أحد أئمة احلديث يف القرنني التاسع والعاشـر         ،) ه

هديـة  ، باشـا ، إمساعيل البغدادي". (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"ت يف شرح صحيح البخاري     عضأشهر الكتب اليت و   ، وصاحب أحد    اهلجريني
 )٢٣٢ / ١ع سابق، جر، ماألعالم، الزرِكْلي، خري الدين، ١٣٩ / ١ مرجع سابق، ،العارفني

 .١٠ / ١، )١٣٢٣مطبعة بوالق األمريية، : القاهرة (٧القسطالين، أمحد بن حممد بن أيب بكر، إرشاد الساري، ط ) 4( 
كـان  .  مصري ،محوي األصل .  من علماء احلنفية   ،مدرس ،)هـ١٠٩٨ت (،يوِم احلَ ،احلسيين،  أمحد بن حممد مكي   ؛   أبو العباس  ،شهاب الدين : هو ) 5( 
ـ  البـن ن   "األشباه والنظائر " يف شرح    "رائصز عيون الب  مغَ" منها   ،صنف كتبا كثرية  ،  وتوىل إفتاء احلنفية  . درسا باملدرسة السليمانية بالقاهرة   م جاحلنفـي  مي ، 
البغدادي، هدية العارفني،   . (ذلكوغري  .. .يف احلديث، " تلقيح الفكر شرح منظومة األثر    "، و "تذييل وتكميل لشرح البيقونية   "، و "نفحات القرب واالتصال  "و

 )٢٣٩ / ١، الزرِكْلي، األعالم، مرجع سابق، ١٦٤ / ١مرجع سابق، 
 .٥٥، ص )١٣١٠املطبعة العثمانية، : القاهرة(فيما نقله عنه األجهوري، عطية، حاشية األجهوري على شرح الزرقاين  ) 6( 
، ص  )١٩٧٥مكتبة الفرقان، القاهرة،    : أعادت نشره مصورا  . العلميةاملكتبة  : املدينة املنورة  (٣ح نخبة الفكَر، ط    ابن حجر، العسقَلَانِي، نزهة النظَر شر       )7( 
٤٢.  
:  من آثاره  . مؤرخ البحرين يف العصر احلديث، كان من مدرسي احلرم املكي          ،)١٣٦٩ت  (، املالكي،   يائ الطَّ ،يانِهبحممد بن خليفة بن محد، الن     : هو   ) 8( 
، ةالَحكَ،  ١١٧ - ١١٦ / ٦ ، األعالم ،الزرِكْلي. (يف أصول احلديث  " النخبة البهائية بشرح املنظومة البيقونية      "، و "التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية     "

 )٢٨٧/ ٩، )دار إحياء التراث العريب: بريوتمكتبة املثىن، و : بغداد (١، طمعجم املؤلفنيعمر رضا، 
 .٢٦نزهة النظر، مرجع سابق، ص  ) 9( 



 ٢٧  

١()هـ٣٧٠ت  ( قال األزهري( - ةيف اإلسناد ":- بعد أن ساق معىن الظُّلم ذَ التدليسومن هنا أُخ")٢(.  

واب وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الص       .. . ":"النكت على ابن الصالح   " وقال ابن حجر يف     
  .)٣("فيه

  وحنوه قول الس اوِخلَس     "):)٤(هـ٩٠٢ت  ( يإذ هو اختالطُ الظالم،     - بالتحريك   -واشتقاقه من الد ،
  .)٦(اهـ". عليه أظلم أمره )٥(كَأَنه لتغطيته على الواقف

ـ        ": "شرح النخبة " يف   - أيضا   - وقال ابن حجر     ه وأَوهـم   سمي بذلك لكون الراوي مل يسم من حدثَ
 وهو اختالط الظالم بالنور؛ سمي      ،- بالتحريك   -واشتقاقه من الدلَس    . مساعه للحديث ممن مل حيدثه به     
  .)٧(اهـ". بذلك الشتراكهما يف اخلفاء

 من  )يقصد راجع إىل معىن الظُّلْمة    (الح راجع إىل ذلك     طوهو يف االص   ":)٨()هـ٨٨٥ت (ياعقَ وقال البِ 
 ،تيانه بعبارة مومهة  إ أسقط من اإلسناد شيئا فقد غطى ذلك الذي أسقطه وزاد يف التغطية يف               ن م حيث إنَّ 

 بوصفه بغري   )الشيخ( الراوي يغطي الوصف الذي يعرف به الشيخ أو يغطي           وكذلك تدليس الشيوخ فإنَّ   

                                                 
ـ ٣٧٠ - هـ   ٢٨٢( ،، اهلَروِي، اللغوي، الشافعي   يرِهزر، األَ هزحممد بن أمحد بن األَ    ؛  أبو منصور   : هو   ) 1(   كان رأسا يف    ،أحد أئمة اللغة واألدب    ،) ه

  ذيب اللغة ": ن أشهر آثاره  م.  عايل اإلسناد  ،مطلعا على أسرارها ودقائقها، عارفا باحلديث      ،االلغة، جامعا لشتا"  ،  استعملها  غريب األلفاظ اليت  ": أيضاوله
 / ٥األعـالم   ، الزرِكْلـي،    ٧ / ٣ ،أجبد العلوم ،  يجِونصديق بن حسن القَ   : انظر(.  وغري ذلك  ، والتقريب يف التفسري   ،تفسري ألفاظ خمتصر املزين   ، و "الفقهاء
٣١١(  

 .، ونقله عنه ابن منظور يف اللسان، السابق٣٦٢ / ١٢ذيب اللغة، مرجع سابق،  ) 2( 
 .٦١٤ / ٢ابن حجر، النكت على ابن الصالح، مرجع سابق،  ) 3( 
 مشارك يف   ، مقرئ ، فقيه ، حمدث ،مؤرخ ،)هـ٩٠٢ت( ،ياوِخ حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد، الس              ؛مشس الدين : هو ) 4( 

اإلعـالن  "، و "غيث بشرح ألفية احلـديث    فتح املُ "، و "ء الالمع يف أعيان القرن التاسع     والض: "من آثاره . سري وأصول الفقه وامليقات   الفرائض واحلساب والتف  
ـ رِقْهو ذيل على تاريخ املَ    و" وك ملعرفة دول امللوك   لُل الس ير املسبوك يف ذَ   بالت" و ،وهو يف تاريخ املدينة املنورة    " تاريخ املدنيني " و ،"ملن ذَم التاريخ  بالتوبيخ   زِيي 

  . وغري ذلك كثري،"اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر" و،"التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة"  وله أيضا ،املسمى بالسلوك
، ٥٤ - ٥٣ / ١،  )م١٩٧٩دار اآلفاق اجلديـدة،     : بريوت( ٢ ط ، جربائيل سليمان جبور   .د:  بأعيان املائة العاشرة، حتقيق    الكواكب السائرة ،  يزالغ: انظر (

ابن العادم،ذَ ش١٧ - ١٥ / ٨، )مكتبة القدسي: القاهرة(ات الذهب ر، ،يرِكْل١٩٥ : ١٩٤ / ٦ األعالم الز( 
  . ، وأظنه خطأ٠ مبيم بعد الالم - )املواقف( يف املطبوعة  ( 5 )

  .١٦٩/  ١السخاوي، فتح املغيث، مرجع سابق،  ) 6( 
 .٤٢نزهة النظر، مرجع سابق، ص  ) 7( 
/ هــ  ٩من علماء القـرن  ، )هـ٨٨٥ت( ،، الشافعيياعقَ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر، البِ        ؛ برهان الدين  ،أبو احلسن : هو ) 8( 
اختـصره مـن    " سر الروح " : ومنها   ،تنوعها ثرة املصنفات اليت خلفها   تشهد بذلك ك  ،  برع يف علوم كثرية كالتفسري والفقه وأصوله والتاريخ       ،  م املربزين ١٥

ر يف تناسب   رم الد ظْن: "هعلى أن أهم مؤلفات   شرح ألفية العراقي، يف أصول احلديث،       يف  " ة مبا يف شرح األلفية    يفت الو كَالن"ة،  يزِوم اجلَ يالبن قَ " الروح"كتاب  
 )٥٦ / ١ األعالم ، الزرِكْلي،١١١ -١٠١ / ١ ،الضوء الالمع، السخاوي(. قرآن الكرمييف تفسري ال" اآلي والسور



 ٢٨  

  .)١("ما يشتهر به 
  
  : الداللة االصطالحية-٢

  :هاء ولدى احملدثنيلدى الفق" التدليس"يستخدم اصطالح    

 إخفاء عيب   - كما سبق    -، وهو   )البيوعوخاصة يف   (املعامالت  فيقصدون به التدليس يف      :الفقهاء أما   *
  .)٢(السلعة عن املشتري وحتسني ظاهرها له

 ،يف حتسني الظاهر  إمنا هو   وبني التدليس، والفارق     )٣(البيوع فرق بني الغش   لديهم يف فقه     ومن هنا صار    
  .)٤( ذا الضابطا تدليسفليس كل غش

 وإمنا أشرنا إليه هنا لبيان العالقة العامة يف مدلول          ،والتدليس يف الفقه اإلسالمي ليس هو موضوع حبثنا          
  .اللفظ

  :- هو موضوع حبثنا هذا و- احملدثنيى دأما لَ* 

 يف الـسند     عيـبٍ  ِء إلخفـا  اةوبعض الر يستخدمه  األخبار   يف رواية     على أسلوبٍ  لُّداصطالح ي هو  ف   
  ."احلديث املدلس"ـ خدم فيه التدليس بِ ويسمى احلديث الذي است،وإظهاره بصورة مقبولة

  . مفاهيم أخرى تأيت عليها هذه الدراسةمثت، وإن كانت )٥( هذا هو املقبول الراجح يف مفهومه لديهم

 )التدليس(صول احلديث عند دراسة      فقد دأبت املؤلفات يف أ     ،أما حتديد تعريفهم له فأمر ليس باليسري         
                                                 

 .٤٣٣ / ١النكت الوفية، مرجع سابق، : البقاعي ) 1( 
 املؤسسة املصرية العامة :القاهرة (أمني اخلويل: لطفي عبدالبديع، وعبد املنعم حممد حسنني، راجعه: حتقيق، كشاف اصطالحات الفنون، يوِانهالت: انظر ) 2( 

  .وغريمها.. .،١٣٠: ١٢٦ / ١١ ، مرجع سابق،املوسوعة الفقهية: )الكويت(وزارة األوقاف ، ٤٨٢: ٤٨١ / ٢ ،)١٩٦٩للكتاب، 
هر له غري ما أضمر، ولـنب       ظإذا زين له غري املصلحة وأ     : غش صاحبه : قيض النصحِ، يقال   يف اللغة ن   - بالكسر   -الغش  : ""فقهيةاملوسوعة ال "جاء يف    ) 3( 

 - ١٤١٤سـالمية،   وزارة األوقاف والـشئون اإل    : الكويت(املوسوعة الفقهية   ( ." وال خيرج استعمال الفقهاء عن املعىن اللغوي       .خملوط باملاء : يمغشوش أ 
٢١٨ / ٣١، )١٩٩٤(  

، القَرافي، أمحد بن    ٤٨٣،  ٣٠٧ / ٢،  )م١٩٩١ - هـ   ١٤١١،   العلمية دار الكتب : بريوت (١، ط األشباه والنظائر ،  تاج الدين ،  يكبالس: انظر مثال  ) 4( 
، رمحن بن أمحد بن رجب، ابن رجب احلنبلي، عبدال  ٩٥ / ٥،  )م١٩٩٤ اإلسالمي،   دار الغرب : بريوت ( حممد حجي  :، حتقيق ةريخالذَّإدريس بن عبدالرمحن،    

حممـد  ،  املُنـاوِي ، و ٤٢ / ١،  )م١٩٧١ - هـ١٣٩١،  مكتبة الكليات األزهرية  : القاهرة (١، ط طه عبدالرؤوف سعد  : ، حتقيق القواعد يف الفقه اإلسالمي   
ـ ١٤١٠دار الفكر املعاصر، بريوت،     : بريوت (١، ط حممد رضوان الداية  . د: حتقيق،  التوقيف على مهِمات التعارِيف   ،  عبدالرؤوف بن تاج العارفني     ص  ،) ه

١٦٧.  
  .ال التعريف االصطالحي، أما التعريف االصطالحي فسأذكره بعد عرض ما وجدت من تعريفات لدى أهل العلمأردت هنا املفهوم  ) 5( 



 ٢٩  

 وإمنا تذْكُر أقسام التدليس مث تعرف       ،- )١( أو بكافة أنواعه   -لتدليس بنوعيه   على أال تذكر تعريفا جامعا ل     
 ال  )وهو تدليس اإلسـناد   ( األول   ه لتعريفه فإذا به يعرف قسم     ى، وبعضهم يتصد  )٢(كُلَّ نوعٍ على حدة   

  .)٤( لديهم)مبجمله(نا كانت صعوبة الوصول إىل تعريف التدليس ، ومن ه)٣(عموم التدليس

  :قال" اخلالصة"يف  )٥()هـ٧٤٣ت( للطِّيبِي وقد وجدت تعريفا 
"لَّسه:املُدعيب يف٦(" ما أُخ(.  

 فجاء بتعريف عجيبٍ حيملُ من عالمات االستفهام أكثـر ممـا     - رمحه اهللا تعاىل     - هكذا أوجز الكالم    
  ى؟ ومن يخفيه؟ وما ضوابط ذلك كله؟، ال يفْهِم القارئ ما العيب؟ وكيف يخفَلُييزِ

                                                 
  .هل يقسم التدليس لقسمني أو أكثر؟ وهو ما سيأيت تفصيله فيما بعد:  وفق اخلالف بينهم يف  ( 1 )

مطبوع (التقْرِيب والتيِسري ملعرفة سنن البشري النذير  ووِي، حيىي بن شرف، يف والن،، وما بعدها١٦٥ابن الصالح، يف مقدمته، ص :  من فعل هذا كلٌّ ( 2 )
، يف فتح املغيث مرجع سابق، ياوِخ، والس٤٥ص ، ابن كثري، اختصار علوم احلديث، مرجع سابق،        ٢٢٣ / ١ ،)مع تدريب الراوي، للسيوطي، مرجع سابق     

  .وغريهم.. .،، وما بعدها٢٢٣، والسيوطي، يف تدريب الراوي، ١٦٩ / ١
  : ومن غري احملدثني أيضا

، التوقيف على   ياوِن، واملُ ٧٧ ص   ،) بدون تاريخ  دار الشئون الثقافية العامة،   : بغداد(  أمحد مطلوب  .د: ، تقدمي التعريفات، الشريف، علي بن حممد،      يانِجراجلُ 
هِممات التارِع١٦٧ف، مرجع سابق، ص ي.  

 - ١٤٠٥ عمان، األردن، دار العدوي،( ١ ط،يانع الثَّمر يف مصطلح أهل األثر محاد األنصاري، محاد بن حممد، )الشيخ(: مثال: ر املعاصرين وهذا مسلك أكث
  .. .،٩٥٢ص ) م٢٠٠٣ - ١٤٢٤ان، يمؤسسة الر: بريوت (١، عبداهللا بن يوسف اجلُديع، حترير علوم احلديث، ط٣٠ص ، )١٩٨٥
  .، وغريمها٤٧ ص ،"املوقظة"، واحلافظ الذهيب يف كتابه ٤٥ ص ،"املدخل إىل كتاب اإلكليل"يف النيسابورِي ك كثريون، منهم احلاكم  فعل ذل ( 3 )

 تصدى لتعريف التدليس فجـنح لتعريـف        - وهو املخصص لتعريف املصطلحات والفروق اللغوية        -" الكليات"يف كتابه   ) هـ١٠٩٤ت (يوِفَ وهذا الكَ   
 ).يف تدليس اإلسناد(، وسيأيت تعريفه )٣١٤الكليات أليب البقاء الكفوي ص : انظر (دليس اإلسناد واقتصر عليهت

  .   ٣، ص )١٩٨٩، مكتبة العال: مكة املكرمة (" بالتدليس من الشيوخيمإحتاف ذوي الرسوخ مبن ر"محاد اَألنصاري يف :    ومن املعاصرين ممن فعل ذلك
 )4 ( دوقد أَي صعوبة تقدمي تعريف جامع له، لكن بالنسبة ملفهوم املتقدمني له فحسب من وجهة اختالف مفهومه لديهم حيثسليمان بن ناصر العلوان. د  

  :١١٩ص "  للذهيبشرح املوقظة"قال يف 
فلها معـان متعـددة بـصريح    ، ا واحدا حكم الكلمةَىطَعفال ن،  على اصطالح متفق عليه  وال، املدلَّس يف اصطالح األئمة املتقدمني ليس على معىن واحد         "

 وهو رواية الراوي عمـن      ؛ بالتدليس فال نعطيه وصف التدليس املعروف عند املتأخرين         من األئمة وصف حافظ     فإذا جاء عن أحد    ،عبارام ومفهوم كالمهم  
  ".اةووجنين على الر، وحني نصنع هذا جنين على األحاديث، لقيه ومسعه ما مل يسمعه منه

أيضا أنه قَ   الحظُ وي دالعلوان، سليمان بن ناصر، شرح     . ( تعريف التدليس عند املتأخرين بوصف تدليس اإلسناد فحسب، وهو ما يشهد ملا سبق بيانه عاليه               م
      املوقظة للذهيب، أشرطة مسجلة صوتية، انتسخت ونشيف  ت  رصيغة  ب ملف.Doc     ترنـت، علـى الـرابط     باإلن" ملتقـى أهـل احلـديث     " يف منتـدى :

84930=t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http(  
وكان . يز، من عراق العجممن أهل تور . من علماء احلديث والتفسري والبيان،)هـ٧٤٣ت( يبِي احلسني بن حممد بن عبد اهللا، الطِّ؛ شرف الدين:هو)  5( 

فتوح الغيب يف الكشف عن      "يف التفسري، مساه    وشرح الكشاف  "الصة يف معرفة احلديث   اخلُ"و،  "التبيان يف املعاين والبيان   : "من آثاره شديد الرد على املبتدعة،     
ق ناع الر٦٨ / ٢، ) دائرة املعارف العثمانية:اهلند( الدرر الكامنة ،ابن حجر: انظر (. يف احلديث"شرح مشكاة املصابيح" و ،"بي ، ـيرِكْل٢ ،األعـالم ، الز / 

٢٥٦( 
  .٧١، ص )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عامل الكتب، : بريوت (١امرائي، طصبحي الس:  الطِّيبِي، احلسني بن حممد، اخلالصة يف أصول احلديث، حتقيق ( 6 )



 ٣٠  

 )٢()هـ٨١٦ت   (يانِجرللشريف اجلُ املنسوب   )١("املختصر يف أصول احلديث   " وأحسن منه ما جاء يف      
  : إذ قال

 مل يسمعه منـه     وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما        -خفي عيبه إما يف اإلسناد      ما أُ  :سلَّداملُ "
 "عن فالن " أو   "قال فالن " : بل يقول  "حدثنا" ال يقول    نْ أَ هقِّ ح نمفَ أنه مسعه منه     موهت على سبيلٍ 

ـ  ي سقط من بعده رجالً ضعيفا أو صغري السنِّ        لكن ي  ه شيخ سقط املدلس ورمبا مل ي   .وحنوه حن س
  ...احلديث بذلك

 حديثا مسعه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبـا ال              وإما يف الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ       
يعرفبه كيال ي عفر،. ..أو مسته غري ر وقد حيمله عليه كون شيخه الذي غي صغر منه أو غري أثقة

  .)٣("ذلك
  وهو تعريف مستطرد  لٌ مطو،  زِ لو اجتهو ما أخفي عيبه إما يف اإلسـناد، أو يف           ": بعبارة  منه ئ

  .)٤(لكان جيدا" الشيوخ
  
   :ل لمعاصرينا أقوثمتو 
   :)٥( )هـ١٣٧٧ت (  أمحد شاكرالعالمة قال  - 

                                                 
 )1 (        املختصر يف أصول   "، وباسم   "رسالة يف أصول احلديث   : " ، وباسم "ة يف فن أصول احلديث    رسال"شرت باسم   وقع تضارب كبري يف اسم هذه الرسالة فن

محد يف حتقيقه هلا بـصحة      فؤاد عبداملنعم أ  . ، وقد جزم د   "املختصر اجلامع ملعرفة صفة مصطلح احلديث النافع      : "، وباسم "الديباج املذهب : "، وباسم "احلديث
  .إىل أصول الرسالة اخلطيةمستندا " املختصر يف أصول احلديث: "عنوان

 . للشريف اجلرجاين ال جمال له هنايف التشكيك يف صحة نسبة هذه الرسالة ومثت كالم 
ـ ٨١٦ت( ،السيد الشرِيف اجلُرجانِي  املعروف ب اجلرجاين،  ، سيين، احلنفي  علي بن حممد بن علي، احلُ      ؛أبو احلسن زين الدين،   : هو ) 2(   ، فيلـسوف  ،)هـ

 ،تصدى لإلقراء والتصنيف والفتيا، وخترج به أئمة حنارير، وكثرت أتباعـه وطلبتـه            : "وصفه السخاوي بعامل الشرق، وقال     . علماء العربية  بالغي، من كبار  
  واشتهر ذكره وبعد ص ـ               : "، وقال "هيت باحثـة  ق املنـاظرة وامل   رووصف بأنه كان شيخا أبيض اللحية نريا وضيئا ذا فصاحة وطالقة وعبارة رشيقة ومعرفة بطُ

الضوء الالمع ( " رمحهما اهللا وإيانا ، ورمبا رجح على السعد التفتازاين، ذا قوة يف املناظرة وطول روح وعقل تام ومداومة على االشغال واالشتغال،واالحتجاج
. ، وغريهـم  "التعريفـات "، و "لوطَاملُ" على   ، وحاشية "يجِين اإلِ يد الد ضف لع اقوشرح املَ : "زادت مؤلفاته على اخلمسني، منها    . )٣٣٠ ،٣٢٩،  ٣٢٨  /٥
 )٥٨ / ٣أجبد العلوم : يجِونق بن حسن القَيدص، ٣٣٠ - ٣٢٨ / ٥، ٦٧ / ٤ ،الضوء الالمع، السخاوي: انظر(

 ٥٧ -٥٦، ص )الدعوة، بدون تاريخدار : اإلسكندرية(فؤاد عبداملنعم أمحد، : ، املختصر يف أصول احلديث، حتقيق)منسوب إليه( يانِجر الشريف اجلُ ( 3 )
ال تتعلـق   ، وموضع النقاط عبارات)هـ١٣٥٠مصطفى البايب احلليب، : ، القاهرةيزِيرِب للت"شرح الديباج املذهب"، مطبوع مع    ٤٠ ص   ،ذهبالديباج املُ = (

  .بالتعريف بل هي شرح وتفصيل فاستبعدناها دفعا لإلطالة واخلروج عن املقصود
  . حىت عدت كأا حاشية عليها، ومن هنا وجدنا التقارب بينهما يف تعريف التدليسيبِي متأثرة خبالصة الطِّيانِجرف اجلُيرِن رسالة الش ومن املعروف أ

  . وهذا ما فعلته أمرية بنت علي احلريب كما سيأيت ( 4 )
ـ ١٣٧٧ت (،اكرأمحد ش املعروف ب  ،أمحد بن حممد شاكر بن أمحد بن عبد القادر        : هو  ) 5(   مـشارك  ،عامل باحلديث والتفسري واللغة واألدب والفقه  ،) ه

 =ري أمت منـه   ــيف اختصار تفسري ابن كث    " عمدة التفسري " و ،أمت منه ستة عشر جزًءا    " مسند اإلمام أمحد بن حنبل    "أعظم أعماله حتقيق     .يف عدة علوم، قاض   
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" إذا رى الراوي شيئا مل يسمعه من املروي عنه وصرح يف روايته بالتحديث والـسماع كـان                و
  .رغ من أمره وفُ،كاذبا فاسقا

  أما إذا روى  ذلك بصيغة   أو حنـو   " قال فـالنٌ  "أو  " عن فالن "كأن يقول   -ي السماع    ال تقتض
 وزعم  ،ى عنه مل يعاصره الراوي ومل يلقه كان ما يرويه منقطعا كما مض            فإنْ كان املروي   -ذلك
عبـدال   قـال ابـن    ، وهو قول مرجوح غـري مـشهور       ،هم أن هذا من باب التدليس     بعض ب١(ر( 

م كثريا مـا     أي أل  ،" من التدليس ال مالك وال غريه        وعلى هذا فما سلم أحد     ":)هـ٤٦٣ت(
يروون عمن مل يعاصروه بغري إسناد ثقة منهم مبعرفة أهل العلم أنه منقطع وأم قصدوا إىل روايته                 

  .بغري إسناد
نه لقيه وأتى يف روايته بصيغة ال تقتضي الـسماع          أوإذا كان الراوي معاصرا ملن روى عنه وثبت         

  .)٢("  ومسي الراوي مدلسا،وروى ا ما مل يسمع كان هذا تدليسا
إذ فيه استطراد وتطويلٌ تأباه احلدود، جيد وهذا شرح ٣( كما أنه غري حاصر، لكنه ليس حبد(.  

   ):وغريه ()٤(رفعت فوزي.  وقال د- 
 إخفاء الراوي شيئا يف     : وجيمعها كلها  ،أما يف االصطالح فيختلف تعريفه باختالف أقسامه      "... 

  .)٥("السند وتغطيته لغرض من األغراض
لكـن القـارئ     ،ا ليس تعريفا، لكنه يذكر املعىن الساري يف كل أنواع التدليس واملشترك بينهما               وهذ

                                                                                                                                                                   
شارك فيه أخـاه حممـود      " (تفسري الطربي "، وختريج أحاديث    "الشرع واللغة "و" أحباث يف أحكام  "، و "نظام الطالق يف اإلسالم    ":آثارهومن   .مخسة أجزاء =

  )٢٥٣ / ١ ، مرجع سابق،األعالم، الزركلي (). فقام بالتخريج وقام أخوه بتحقيق النص١٤شاكر حىت اجلزء 
ـ ٤٦٣ت( ،رابن عبد الب  املعروف ب ،  املالكي   ،طيب القر ،يرِم الن ، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبدالبر        ؛أبو عمر : هو ) 1(  ، من كبار حفَّاظ احلديث    ،) ه

 .وتويف بشاطبة . نيرِتنة وش نوبش، وويل قضاء لَ    ورحل رِحالت طويلة يف غَريب األندلس وشرقيها       ،ولد بقرطبة  ."حافظ املغرب " يقال له    .بحاثة، أديب، مؤرخ
وهو » التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد      « و، يف تراجم الصحابة  » االستيعاب« و ،»العقل والعقالء «  و ،»صار املغازي والسري  الدرر يف اخت  «: من آثاره 

  )٢٤٠ / ٨ ،األعالم: الزرِكْلي ، ٧٢ : ٦٦ / ٧، وفَيات اَألعيان، ابن خلِّكَان: انظر ( .وغري ذلك … ،أشهر آثاره
  .٣٤ص ، )دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ: أعادت نشرها مصورة(للسيوطي " ألفية احلديث"تعليق على  ال، أمحد شاكر ( 2 )
( 3) فلم يتعرض لنوع هام قامت عليه ر التدليس أم ال؟ مع شـدة أمهيـة   ، مل يبني هل يدخل يف )رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه(ى نزاع طويل هو ح
  .ذلك

رئيس قسم الـشريعة    ، و جامعة القاهرة ،   بكلية دار العلوم   يأستاذ الشريعة اإلسالمية واحلديث النبو     ،)-م  ١٩٤٠( ،زي عبد اللطيف  فعت فو رِ. هو د )  4( 
 مـن   له آثار علمية منشورة كثرية وتالميذ كُثَّر، وأشرف على كثري         . دار العلوم  ب خترج، و مهورية مصر العربية  ، جب حافظة الدقهلية ولد مب . نفس الكلية األسبق ب 

  )٢١٨ / ٢ ،تقومي دار العلوم، كلية دار العلوم. (األطروحات اجلامعية
املنصورة،  (١ط، نافذ حسني محاد. د رفعت فوزي عبداملطلب، و .د:  أمحد بن عبدالرحيم، حتقيق،ياقرالعابن ة عر زيبأل" املدلسني: "مقدمة حتقيق  ( 5 )

  .٦: ٥ص ، )١٩٩٥ - ١٤١٥دار الوفاء،  :مصر
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ـ سيجد صعوبة يف فهم ا     " شـيئا "بدال من   " عيبا"، ولو قال    "األغراض"و" التغطية"و" الشيء" ملراد بِ
  .)١(لكان أقرب

  :)٢(كرمي اخلضري عبدال.دوقال  - 
" عرما أُ : يف االصطالح بأنهفخفيع يبهعلى و جهي وهمأنه ال ع يفيهب .  
  .)٣(" إخفاء عيبٍ يف اإلسناد على وجه يوهم أنه ال عيب فيه:فالتدليس  
هذا تعريف غري مستوعب، إذ مل يشمل تدليس الشيوخ، وقد يفعله يف شيخ ثقة فال يكـون فيـه        و

لعدالة والضبط واملخالفـة وانقطـاع      ، وهو أيضا ليس جامعا مانعا فيدخل فيه عيوب ا         إخفاء عيب 
  .السند

  : الصاعدي احلريب عبداهللاأمرية بنت علي بن . د وقالت-
"٤("خفي عيبه إما يف اإلسناد، أو يف الشيوخ هو ما أُ:االتدليس اصطالح(.  

 اجتزأَته من تعريف الشريف اجلرجاين املتقدم، لوال أن لفظي اإلسناد والـشيوخ             ، وهو تعريف جيد  
مومهان فهي وإن كانت تريد املعنيني االصطالحيني لتدليس اإلسناد وتـدليس الـشيوخ إال أن               فيه  

 على املغايرة مما يوقعه )أو( وحيمل  ،القارئ قد يتوهم أن التدليس يقع يف إسناد احلديث أو يف شيوخه           
  .يف اللبس والغموض

  :ينِوحامت الع) الشريف( ولعل أحسن تعريف له هو قول - 
  .)٥(" إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها اإلسنادية عمدا أو بغري عمد بنوعٍ من التأولحماولة "

                                                 
 .مروان شاهني أثناء مناقشة األطروحة، فله جزيل الشكر والعرفان. أفادين ذا االستبدال د)  1( 
باململكة العربية السعودية،   (ولد يف بريدة     ،)- هـ   ١٣٧٤( عبد الكرمي اخلضري  املعروف ب  ،عبد الكرمي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن محد اخلضري          : هو)  2( 

احلديث الضعيف وحكم االحتجاج     ": له آثار كثرية منها    .ها يف كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض            السنة وعلوم  ودرس بقسم 
  .، وغريمها للسخاوي"فتح املغيث"حتقيق ، "به
 )هل العلمأهل احلديث بواسطة العضو حمب إعداد موقع ملتقى أ" املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين"مستمد بتصرف من برنامج ( 

 على اإلنترنت يف عـدة  Docحماضرات ألقاها، مث أعيد نشرها مكتوبة بصيغة (عبدالكرمي اخلضري، شرح كتاب اختصار علوم احلديث البن كثري .  د ( 3 )
  )book&91=cat?php.open/book/net.saaid.www://http=4605: مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية، على الرابط" منها ،مواقع

أطروحة دكتوراه ( ٢٧٦ / ١ج يف التفسري من سورة الفاحتة إىل سورة احلج يرمرويات وأقوال ابن ج:  أمرية بنت علي بن عبداهللا، الصاعدي، احلريب ( 4 )
  ).، غري منشورة٢٠٠٤ - ١٤٢٥لقرى، ، جامعة أم ابكلية الدعوة وأصول الدين

 .١١٥شرح املوقظة، ص )  5( 
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      كما سبق بيانه فـإن      - أو أقسامه    -فوه من خالل تعريف قسميه      وملا كان أكثر علماء احلديث إمنا عر 
 ذلك بيـانُ   قبِس على أن ي   ،)١( وتعريف كل قسم   ،معاجلة تعريف التدليس ال تتم إال بالكالم على تقسيمه        

  .، وهو ما نفصله فيما يلي نتبني أسباب التدليسومنها  وبواعث التدليس،عيوب اإلسناد

                                                 
 .٥٦ - ٤٦، وأما تعريف كل قسم منها ففي ص ٤٢ - ٣٨أما أقسامه فترد يف ص  ) 1( 
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  : عيوب اإلسناد وبواعث التدليس-٣

 ألسـباب  وذلك  ،أو إخفائهيف السند  - أو غري شيخه     -إلسقاط شيخه   تدعوه   ات للراوي حاج  تعرِض
، ذلكدون  ما هو مفهوم معذور فاعله، ومنها        ومنها   ، منها ما هو حممود مقدر مشكور      ،ودوافع متعددة 

وفيما يلي نجملُ ذلك، مث نتبعه بأمثلة وتفصيل يكشف عن حقيقة احلال، ويعين على فهـم التـدليس                  
  :وأسبابه وحقيقته، وما الذي يصح وصفه بالتدليس من غريه

اعه من ثقة أو ثقـات مـن        لعدم نشاط الشيخ واكتفاء منه بسم     قد يكون ذلك     : الباعث األول  - 
، فال ينشط للتصريح بامسه أو أمسائهم، وهذا شبيه بصنيع من يـروون املراسـيل واملنقطعـات                 شيوخه

، حيث كان بعضهم يفعل هذا ثقة بشيخه الذي أخذ عنه فـال              أيضا واملعضالت من الرواة بل املعلقات    
  .)١(ينشط لتسميته

 فيـه    عبداهللا  يا أبا  : فقيل له  ، يوما حديثا ترك فيه رجال     يرِولثَّ ثنا سفيان ا   :ة قال صيبِقَفمن ذلك ما رواه     
  .)٢(" الطريقهذا أسهلَ " : قال،رجل

رمحه اهللا حيث كان يدلس ولكن ال يـدلس إال عـن             )٣()هـ١٩٨ت( وقد فعل ذلك سفيان بن عيينة       
  : القاضي عياض بقولهبه الثقات، وهذا ما وصفه 

د مسعوه من مجاعة من الثقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذلك بذكره            وحجةُ بعضهم أن يكونوا ق    "
  .)٤("عن ذكر أحدهم أو ذكر مجيعهم لتحققهم صحة احلديث عنه، كما يفعل يف املراسيل

 يف حتديد شيخه الذي أخذ عنه مـا يريـد            الراوي يرِتعي لشكقد يكون ذلك    و : الباعث الثاين  - 
  :روايته على سبيل القطع

                                                 
ون فيها احلديث إرسـاال وال  األئمة الذين نقلوا األخبار أم كانت هلم تارات يرسل      .. .: "٣٢ / ١ويف هذا قال مسلم بن احلجاج يف مقدمة صحيحه           ) 1( 

يذكرون منسندون اخلرب على هيئة ما مسعوا فيخربون بالرتول فيه إن نزلوا، وبالصعود إن صعدوا  مسعوه منه، وتارات ينشطون فيها في." 
 .٣٦٤رواه اخلطيب، يف الكفاية، ص  ) 2( 
 من طبقة ، فقيه، مفسر،، حافظ) هـ١٩٨ - ١٠٧( احلافظ ، األعور، مث املكي،، الكويف)ءوال (يلالَ اهل، ميمون)أيب عمران(بن   سفيان بن عيينة  : هو  ) 3( 

 وكان أثبت الناس    ،... لكن عن الثقات   سلَّ وكان رمبا د   ، إال أنه تغري حفظه بأخرة     ، حجة ، إمام ، فقيه ، حافظ ،ثقة: "قال فيه ابن حجر   . أوسط أتباع التابعني  
لِّكَان، ٥٤ - ٣٢ ص ،تقدمة املعرفة، بن أيب حامتا: انظر". (مرو بن ديناريف عان، ابن خيات اَألعفَي٣٩٣ - ٣٩١ / ٢ ،و( 

 .١٦٥وجِدت هذه العبارة يف رقعة ألصقت حباشية إحدى النسخ اخلطية ملقدمة ابن الصالح، وقد نشرا حمققته د عائشة عبدالرحمن، ص  ) 4( 



 ٣٥  

 فيدعوه ذلك   ،ن أو أكثر  ي به بني شيخ   مِز أو يتردد يف اجلَ    ،ينسى الراوي شيخه الذي أخذ عنه الرواية       فقد  
  .ع مبا مل يعطَ أو خوف رميه بالوهم والتخليط أو الكذبإسقاطه تورعا عن الكذب أو التشبإىل 

من  ولذا فهو    ،سند بل قد يقع يف شيخه أو غريه من رواة ال          ، وهذا الداعي ال يقتصر على شيخه فحسب      
 عنـد   -  املرسل اخلفـي   ، املعلق ، املعضل ، املنقطع ،املرسل( يف السند    لسقطكافة أنواع املردود    أسباب  

  ).س املدلَّ،-املتأخرين 

 مـا  لدى الراوي غضاضة العتقـاده ببدعـة   - أو غريه    - الشيخ   يكون يف أو   : الباعث الثالث  - 
 يغترتزكية له   أو روايته عنه    تسميته له   تعد  لئال  ، و دى الناس حىت ال يشهره ل    فيتورع الراوي عن تسميته   

 وهو ما قد يؤدي ، فيطلبون السماع منه وخيالطوه،ا اجلاهلون فيدعوهم ذلك للوثوق مبن مسى يف الرواية     
  ).جبواز الرواية عنه مع تلبسه ا -ابتداًء-مع اعتقاد الراوي هذا ( ووقوعهم يف بدعتهبه إىل تأثرهم 

أو " أحد شيوخنا "أو  " الثقة"أو   "ثقة"أو  " رجل"بأن يقول   (امه  إ وهذا يدعوه إىل إسقاطه من السند أو        
  .)١( على العامة مراده بهيو نسبته مبا خيفأ أو تعميته بتكنيته أو تلقيبه ،)حنو ذلك

  : دوافع أخرى حمض بشريةمثتو  

 مما جيد الراوي يف نفـسه غـضاضة يف          ،أنهر سن الشيخ أو حقارة ش     غصالداعي لذلك    فقد يكون    - 
  .)تعميته(التصريح بامسه لكونه أدىن منه سنا أو مكانة فيدعوه ذلك إلسقاطه أو إخفائه 

 - يف رأي الناس     -معيبا  قوط حال الشيخ لكونه كذابا أو ضعيفا أو متهما أو           لس وقد يكون ذلك     - 
 فيلجأ إىل إسقاطه أو ،اته إن صرح الراوي بامسه مما يدعو الناس إىل االنصراف عن مروي     كان من أي وجه  

  .تعميته إخفاء ألمره لترويج الرواية

 لكن هذا وقع مـن  .ن وأداء األمانة على وجهها   ية يف الد  حيص وهي خالف الن   ، وهي وسيلة غري حممودة   
  .بعض الرواة هلذا السبب

ـ         فيلجأ إىل التفنن يف التعبري     ،لقلة شيوخ الراوي   وقد تكون    -  ب س عن شيخه بأمسـاء ونعـوت ونِ
                                                 

إين ألمسع احلديث أستحسنه فما مينعين من ذكره إال كراهية أن يسمعه            : "قالعروة بن الزبري     بإسناده عن    ٣٢ ص   "فايةالك"وتأمل ما رواه اخلطيب يف       ) 1( 
  ".ث به وذلك أين أمسعه من الرجل ال أثق به عمن أثق به، أو أمسعه من رجل أثق به عمن ال أثق به فأدعه ال أحد؛سامع فيقتدي به

 .بهمه لئال خيدع الناس بهسقط اسم الضعيف أو ي ال يترك الرواية لكنه ينمنهم مفكان لئال ينخدع الناس بالضعيف، أما غريه  فهذا عروة يترك الرواية 



 ٣٦  

ختلفةم:   
 ومنه ما يكون على سبيل التفنن والتزيني        ، وهذا مسلَك منه ما يكون املقصود منه التعمية وإخفاء احلقيقة         

؛ يفعله بعض الرواة واملصنفني يف أمسـاء شـيوخهم   التأنق يف التصنيفودفع امللل والسآمة واحلرص على      
 يف العبارة ال لغرض اإلخفاء والتضليل يفعلونه يف شيوخهم املعـروفني بالروايـة              تأنقا يف التصنيف وتفننا   

  .)١(عنهم مما يعلمون مبعرفة السامع ملرادهم م

وم ن ه ن هذا النوع ما يكون حممودا إن كان على سبيل التزيني والتفنن يف التصنيف إن كان                   نا جند أنَّ م
 ومنه ما هو مذموم من قبيل التشبع مبا مل يعـطَ            ،ى السامعني والقارئني   شخصه ال ينبهِم عل    االشيخ معروفً 

 إن أدى   مرح ومنها ما هو م    ،- )٢( كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        - رٍو ز يبوففاعله كالبس ثَ  
ـ                   ري إىل غموض الشيخ املذكور أو اجلهل به أو اختالط الضعيف بآخر من الثقات أو توثيق ضعيف أو غ
  .ذلك عند تشابه األمساء أو الوقوع يف اإلام الذي يؤدي إىل ضياع الرواية جلهالة الشيخ املذكور املعمى

 اخلطيـب    احملـدثني  ى بعض م فقد ر  ،على حال الشيخ وتقدير دافعه ونتيجة صنيعه      كله   واملُعول يف هذا    
و اام غري مقبول فهو يف غري حاجـة          وه ،بالتدليس لتفننه يف أمساء شيوخه     )٣()هـ٤٦٣ت  ( البغدادي

                                                 
ني، هو النوع الثامن واألربع   " علوم احلديث " يف كتابه    أفرد له ابن الصالح نوعا خاصا     " معرفة من ذُكر بأمساء ونعوت متعددة وأسباب ذلك وعوارضه        " ) 1( 

  .فلرياجعه من أراد التفصيل
، ابن كثري، اختصار علوم احلديث،      ٢٧١ - ٢٦٨ / ٢، النووي، التقريب، مرجع سابق،      )٤٨النوع  ( ٢٩٢ - ٢٩٠ابن الصالح، مرجع سابق،     :  انظر مثال 

فتح املغيـث بـشرح ألفيـة       : خطأ باسم املطبوع  (ين الدين، عبدالرحيم بن احلسني، شرح التبصرة والتذكرة         ، العراقي، ز  ١٧٧ - ١٧٦مرجع سابق، ص    
 ١٤٠٣دار الكتب السلفية،    : القاهرة: أعادت نشره مصورا عنها   . ١٩٣٧ - ١٣٥٥مجعية النشر والتأليف األزهرية،     : القاهرة(حممود ربيع   : ، حتقيق )احلديث

- ١٩٨٣(  ،٧٧ - ٧٥ / ٤      سراج الدين، عمر بن ر ،نِييلْقالب ،عائشة عبدالرمحن، بنت الشاطئ     . د: يقن، حماسن االصطالح، حتق   الَس)ُمقدمـة  "بعت معه   ط
أيب : ، فَصيح اهلَروِي، حممد بن حممد بن علي، جواهر األصول يف علم حديث الرسول، حتقيق              ٤٩٩، ص   )م١٩٧٤مطبعة دار الكتب،    : القاهرة" ابن الصالح 

، ١٩٤ - ١٩٠ / ٣، السخاوي، فتح املغيث، مرجع سابق،       ١٢٧: ١٢٦، ص   )هـ١٣٧٣ة،  املكتبة العلمي : املدينة املنورة (باركفوري  املعايل القاضي أطهر املُ   
ـ ر، الت )٧٦٨ - ٧٦٦(، السيوطي، ألفية احلديث، األبيات      ٢٧١ - ٢٦٨ / ٢،   الراوي السيوطي، تدريب  ِسم٢٤٧ - ٢٤٦، منـهج ذوي النظـر، ص   ي ،

، ص  )هـ١٣٢٣املطبعة املَيمنِية،   : القاهرة(عبداهلادي بن رضوان، نيل األماين يف توضيح مقدمة القسطالين          ، األبياري،   ١٤ / ١، إرشاد الساري،    ينِالقسطالَّ
٦٢،. .. 
 )2 (              صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب املتشبع مبا مل ينل وما ينهى من افتخار الضرقم احلديث    ٣١٨ / ٩ة،  ر ،)مطبوع مع فتح الباري البن      ()٥٢١٩

، رقـم احلـديث     ١٦٨١ / ٣ باب النهي عن التزوير يف اللباس وغـريه،          ، كتاب اللباس والزينة   ،، وصحيح مسلم  ) بدون تاريخ  ،دار املعرفة : وتبريحجر،  
  .، من حديث عائشة رضي اهللا عنها)٢١٢٩(
أحـد املُحـدثين    ،)هـ٤٦٣ت(يب البغدادي اخلطاملعروف ب ، أبو بكر، احلافظ، البغدادي،أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي بن ثابت  : هو  ) 3( 

اجلامع ألخالق الـراوي    «و» الكفاية يف أصول علم الرواية    «، و )وهو أشهر كتبه على اإلطالق    (» تاريخ بغداد «: احلُفَّاظ املؤرخني املُقَدمني، من أشهر آثاره     
  . وغري ذلك،"األمساء واأللقاب" و،"التطفيل" و،"أصحاب احلديثشرف " و،"تقييد العلم" و،"الفوائد املنتخبة" و،"البخالء" و،»وآداب السامع

= 



 ٣٧  

 ، فهو يف غىن عن التشبع بـذلك       ،ونال يكادون حيص  ، فشيوخه من الكثرة مبكان    ،للتظاهر بكثرة الشيوخ  
  .)١( ودفعا مللل وسآمة القارئ، تأنقا يف التصنيف- يف أمساء شيوخه  التفننوهو -منا فعل ذلك وإ

هذا أيضا يف     الُقَ وي   بين الساج الدتي٣(الذي رماه بعضهم بتدليس أمساء شـيوخه       )٢()هـ٧٧١ت (ك( ،
ه للتـشبع والتظـاهر     لُهرة وال حيتاج مثُ   وا بعلمهم الدنيا ش   قُبوهو من املكثرين يف الشيوخ األئمة الذين طَ       

  .بكثرة الشيوخ

اإلسـناد،  فتدعوه نفسه إىل التظاهر بعلو       يرويه الراوي     يف إسناد  نزولٍ وقد يكون اإلسقاط يف حال       - 
  :  أيضافيسقط شيخه أو شيخه وغريه

 يف إسناد مشابه له عند أقـران        درِيباملقارنة مبا    من الرواة     كثري  فيه عدد  درِ حيث ي  - ما    إسناد  طولَ نَّإِ  
لضعفه أو بدعته أو غـري      ( أو وجود راو معيب      -) وهو ما يسمى اصطالحا بالسند النازل     (هذا احملدث   

ليبدو  - أو أكثر    -إسقاط راو يف السند     إىل  احملدثون غضاضة، وهو ما كان يدعو بعضهم         جيد فيه    )ذلك
أو يبدو السند مقبوال ال عيب فيـه        )وهو ما يسمى اصطالحا بالسند العايل     ( يف عدد الرواة      أقلَّ السند ،، 

من حيـث   نه سند متصل ال نقص فيه عال        أحبيث إذا روى احملدث السند بعد اإلسقاط أوهم السامعني          
  .عدد الرواة

 أو إعضاال، أو إرساال، أو - ال تدليسا -  ويف هذه احلالة قد يقع يف اإلسناد تدليس، وقد يكون انقطاعا    
                                                                                                                                                                   

 / ١٢، البداية والنهايـة ، ابن كثري، ٩٣ - ٩٢ / ١، )م١٩٧٢: م ١٩٦٨دار صادر، : بريوت(إحسان عباس : ، حتقيقوفَيات األعيان، ابن خلِّكَان : انظر( =
١٠٣ - ١٠١(. 

 وقد جمعت   - كما قدمنا يف احلاشية السابقة       - كثري الشيوخ فهو  ة، مسع من كثريين يف البقاع املختلفة،        اخلطيب البغدادي، حافظ كبري، واسع الرحل      ) 1( 
تسمية ما ورد به اخلطيب دمشق من روايته من األجزاء املسموعة والكبـار  : "كتبه اليت حتملها عن شيوخه ودخل ا مدينة دمشق وحدها يف كتاب مفرد هو   

مطبعـة  : دمـشق  طبع   ١١٩ : ٩٢من ص   " اخلطيب البغدادي " ضمن كتابه    نشره يوسف العش  (" سوى الفوائد واألمايل واملنثور      املصنفة وما جرى جمراها   
  !، فماذا عن عدد شيوخه)هـ١٣٦٤الترقي، 

  ).٣٢: ٢٩انظر مسرد م يف مقدمة حتقيق الكتاب هناك ص ( من شيوخه )٦٣( عن "السابق والالحق"  هوكتبهأحد ى يف ورقد  و
 .)١٩٨٥ - ١٤٠٥دار طيبة، : الرياض(، موارد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، يرِم أكرم ضياء الع.د:  وملطالعة قوائم بشيوخه يف بغداد انظر

ـ ين الـسبكي، و تاج الد املعروف بوهاب بن علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى، السبكي،   عبدال ؛تاج الدين  ،أبو نصر : هو ) 2(  ابن ب
يكبمؤرخ فقيه، قاض، أصويل،     ،)هـ٧٧١ - ٧٢٧( ،الس .         ا تولد بالقاهرة، وانتقل إىل دمشق مع والده فسكنها، وفَّولْكان طَ . يق  احلُ  اللسان، قوي ة، ج

، "األشباه والنظائر "، و )يف أصول الفقه  " (ع اجلوامع مج"، و "مقَد الن يبِم وم عد الن يعم"، و "طبقات الشافعية الكربى  ": من آثاره  .شديد العصبية ملذهب األشاعرة   
   .وغريها

 عبدالفتاح احللو، مقدمة حتقيـق      . حممود الطناحي، ود   .، د ٢٢٢ - ٢٢١ / ٦ ،شذرات الذهب ،  ابن العماد ،  ٤٢٥ / ٢ ،الدرر الكامنة ،  ابن حجر : انظر (
  )م٣٥م و ٣٠ -م ٣ / ١، "طبقات الشافعية الكربى"
 .١احلاشية  ٣٧يف احلديث ص " ألفية السيوطي"أمحد شاكر يف التعليق على حكاه  ) 3 (



 ٣٨  

  .تعليقا

  :ات شيء من احلديث عن شيخ مسع منه الكثريوفَ: كل ومما هو قريب من ذ- 
خذه عن أقرانه عن شيخه، فتكون       للراوي فيأ  ضرِعي  من مرويات شيخه لعارضٍ     فقد يفوت الراوي شيءٌ   

الرواية على هذا الوجه نازلة اإلسناد فيسقط الواسطة بينه وبني شيخه ويرويه بغري إشارة إىل مبينهمان .  

 وليست وأخرى غري مقبولة،مربرات قد تكون مقبولة و ا أسبابأيضاسقاط الشيخ وتعميته إل ومن هنا فإنَّ 
، وال كلها من باب التعايل وإخفاء طَعمن قبيل تشبع الراوي مبا مل يكلها مذمومة مرفوضة، وليست كلها   

 أن ما مسي بالتدليس ليس كله تدليسا بل منه تدليس، وهو مذموم،             مل، فإذا تقرر هذا ع    كذاب أو ضعيف  
،  فيه وال مالمة بل لبعضه وجاهة مقبولة       ذموهو على درجات يف الذم، ومنه ما هو إسقاط ال تدليس ال             

  .يأيت الحقا بيان الضوابط اليت يتميز ا التدليس من غريهوس
  

   :ومن هنا نقول
 فما هي عيوب اإلسناد الـيت حيـرص         ،بإخفاِء عيبٍ يف السند    -كما سبق احلديث     - يرتبط التدليس   

  :املدلسون على إخفائها
  . أو ضعف راوٍ يف سند رجاله ثقات أو كونه غري مرغوب فيه، ضعف الشيخ-١ 
  .نزول اإلسناد -٢ 
  . قلة الشيوخ-٣ 
  .)يف نظر الناس ( صغر سن الشيخ أو حقارة شأنه-٤ 

ـ : مترين الطالب– وليس عيبا يف السند – )باإلسقاط أو التعمية ( ومن أسباب التدليس     فمن احملدثني م ن 
لَّدال يريد بذلك حقيقة التدليس، تدريبا وتعليما للسامعنيس .  

بواعث اإلسـقاط والتعميـة يف      : ايلّ يف عيوب اإلسناد وبواعث التدليس، أو بعبارة أخرى         هذا قولٌ إمج  
  .اإلسناد، وفيما يلي أمثلة توضح ذلك وتفصله



 ٣٩  

  

  :ةيمعأمثلة على بواعث اإلسقاط والتَّ ١-٣

) ١ (تعمية البارِخي ) هـ٢٥٦ت(يلالسم الذُّه ) ١()هـ٢٥٨ت(:  

 حيث رماه الذهلي يف اعتقاده مبا       ةٌوفْج  وحممد بن حيىي الذُّهلي    يارِخاعيل الب وقعت بني حممد بن إمس       
   ليس فيه ومنع أصحاب       ر به ه من األخذ عنه أو حضور جمالسه وشومل يكن ذلك مبانع للبخاري مـن        ،)٢(ه 

ريح به أن يكون    التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته وكونه عذره يف نفسه بالتأويل غري أنه خشي من التص              
:  قال ابن حجـر    )٣(ح بامسه ولكن يعميه    فكان ال يصر   ؛أخفى امسه لذا  كأنه بتعديله له صدقه على نفسه       

 بل يقول ،ح البخاري بهمل يصر ": وقال ،"صحيحه" يريد يف    )٤("روى عنه البخاري أربعة وثالثني حديثا     "
 حدثنا حممـد بـن      : يف موضعٍ  لْقُ ومل ي  ،ن خالد  وتارة حممد ب   ، عبداهللا  حدثنا حممد وتارة حممد بن     :تارة
 ، عبداهللا  حدثنا حممد بن   : وقال مرة  ، حدثنا حممد  :روى عنه البخاري فقال مرة    : "، وقال الذهيب  )٥("حيىي
نسب٦(" ومل يصرح به، حدثنا حممد بن خالد: وقال مرة، إىل جدهه(.  

قال الز كَرش٧()٧٩٤ت (ي(:  
                                                 

عبدالرمحن بن مهـدي،    : روى عن ،  )هـ٢٥٨ت (،، احلافظ، اإلمام  يرِوابسي، الن يلهحممد بن حيىي بن عبداهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب، الذُّ           : هو ) 1( 
  .سعيد بن أيب مرمي، وسعيد بن منصور، وغريهم: روى عنه .كر الربساين، ووهب بن جرير، وغريهمر بن عمر الزهراين، وحممد بن بشوبِ
كان أحد األئمة العارفني واحلفـاظ املتقـنني والثقـات    : "، وقال اخلطيب " من حممد بن حيىي    يرِه أعلم حبديث الز    علينا رجلٌ  مدما قَ  ":اإلمام أمحد فيه  قال   

  ."يل، جلحافظ، ثقة: "وقال ابن حجر العسقالين، " أحد األئمة يف احلديث، ثبت،ثقة: "يائس وقال الن،"هدو وجيرِه الزثَ حديفن ص،املأمونني
 )٥١٦ - ٥١١ / ٩، ابن حجر، ذيب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٥: ٢٧٣ / ١٢الذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سابق، : انظر (
، ابن كثري، إمساعيـل بـن       ٣٣ - ٣٠ / ٢،  )دار الكتاب العريب  : بريوت( اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد           :جتد قصة ذلك يف    ) 2( 

 .٢٧ / ١١، )دار الفكر العريب، بدون تاريخ: القاهرة: ، أعادت نشره مصورا١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨السعادة، مطبعة : القاهرة(عمر، البداية والنهاية 
 .١٨١ / ١ك السخاوي يف فتح املغيث، صرح بذل ) 3( 
 .٥١٦ / ٩ابن حجر، ذيب التهذيب،  ) 4( 
 .٥١٢ / ٩السابق،  ) 5( 
 .٢٧٦: ٢٧٥ / ١٢الذهيب، سري أعالم النبالء،  ) 6( 
له تـصانيف   ،   بفقه الشافعية واألصول   عامل،  )هـ٧٩٤ت( ،الزركَشياملعروف ب بدر الدين،   ، حممد بن عبد اهللا بن ادر بن عبد اهللا         ؛أبو عبد اهللا   هو ) 7( 

يف أُصـول   » البحر املُحيط «و، يف أصول الفقه  » لَقطة العجالن   «: منها، زادت على الثالثني يف عدة فنون كالفقه واألصول وعلوم احلديث والقرآن والتفسري           
الربهان يف  «و،  يف أُصول الفقه   )قواعد الزركَشي (ويعرف بِـ   » املَنثور«و، يف الفقه » جالديباج يف توضيح املنها   «و» إِعالم الساجِد بأحكام املساجد   «و، الفقه

  . وغري ذلك،»علوم القرآن
 ٥ / ١،  )مكتبة عيسى البايب احلليب   : القاهرة (٢ط ،زركشيلل" الربهان"مقدمة حتقيق   ،  حممد أبو الفضل إبراهيم   ،  ٦١ - ٦٠ / ٦ ،األعالم،  الزرِكْلي: انظر( 
- ١٣( 



 ٤٠  

 لك ال لقادح يف الشيخ بل ملعىن عند الراوي مثل حممد بن حيـىي بـن               واعلم أم قد يفعلون ذ    "
 بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري اإلمام املشهور يروي عنه البخـاري يف                عبداهللا

              الصحيح وال يصرح بنسبه بل ينسبه مرة إىل جده ومرة إىل جد أبيه قال النسائهـو ثقـة     :)١(ي 
 مـن   :لفتنة الواقعة بينه وبينه فيما حكاه اخلطيب يف تارخيه وقول الذهلي           وإمنا فعل ذلك ل    ،مأمون

ه يف الـصحيح    امس   وإمنا أم البخاري   : املُنير  قال ابن  ،كان خيتلف إىل هذا الرجل فال خيتلف إلينا       
   ألنه ملا اقتضى التحقيق         ذَ عنده أن تبقى روايته عنه خشية كتم العلم وعريف قَ  ه دحالتأويـل   فيه ب  ه

خشي        على الناس أن يقعوا فيه فإنه قد ع دد م ن ج رحه  وذلك ي وهم قه على نفسه فيجـر       أنه صد
 ذلك وهن  واهللا  ، فجمع بني املـصلحتني    ، وما كتم عليه   ، وغطى ومسه  ، فأخفى امسه  ،ا إىل البخاري 

 .)٢("أعلم مبراده

) ٢ (فَتهن اخلطيب البغدادي يف أمساء شيوخن:  

  :كما تقدم، فمن ذلك )٣(اخلطيب البغدادي مذْكُور فيمن أَكْثَر من ذلك   
عبيد اهللا بن أحمد بن عثمان بن الفَرج، األزهري، أبو القاسم ابن أبـي              : "يحدثُ عن شيخه   -   

يد اهللا بـن    عب: وأحيانا،  )٥( أبو القاسم األزهري   :فيقول له أحيانا   )٤("ابن السوادي "الفتح، المعروف بِـ    

                                                 
 ،)هـ٣٠٣ - ٢١٥( ،يائسالناملعروف ب  ، القاضي ،يانِاسراخلُ،  )يوِسالنو( يائس الن ،رحان بن ب  نب بن علي بن س    يعأمحد بن ش  ؛  أبو عبد الرمحن  : هو ) 1( 

، وقـال   " األئمة املربزين واحلفاظ املتقنني واألعالم املـشهورين       أحد: "املزي  فيه  قال  .  الكتب الستة  خامسة" يائسنن الن س"من كبار أئمة احلديث، صاحب      
  ".ن التأليفسر ونقد الرجال وحص كان من حبور العلم مع الفهم واإلتقان والب، ناقد احلديث، شيخ اإلسالم،اإلمام احلافظ الثبت: "الذهيب

)١٣٥ - ١٢٥ / ١٤ ،الء الذهيب، سري أعالم النب،٣٤٠ - ٣٢٨ / ١ ،املزي، ذيب الكمال: انظر(   
 .٨٠: ٧٩ / ٢الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح،  ) 2( 

( 3 )قال الن وِواهـ". واستعمل اخلطيب كثريا من هذا يف شيوخه: "٢٧١ / ٢" والتيسريالتقريب " يف ي.  
حدثَ عن أيب بكر ، )هـ٤٣٥ – ٣٥٥( ، احلافظ،، األزهري، الصرييف أمحد بن عثمان بن الفَرج بن األزهر)أيب الفتح( عبيد اهللا بن ؛أبو القاسم:  هو ( 4 )

وكان أحد املعنيني باحلديث،    : "قال اخلطيب  .روى عنه اخلطيب فأكثر، وهو من أشهر شيوخه       . القَطيعي، وابن ماسي، والعسكري، وابن املُظَفَّر، وخلق كثري       
  ."آن، مسعنا منه املصنفات الكباراجلامعني له، مع صدقٍ واستقامة ودوامِ درسِ القر

ـ ١٣٩٦ - هـ   ١٣٨٣عيسى البايب احلليب،    : القاهرة( ١عبدالفتاح احللو، وآخر، ط   : السبكي، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق    : انظر ترمجته يف   (  / ٥،  ) ه
، اخلطيب البغـدادي، تـاريخ      ٤٨ / ١،  )ر، بدون تاريخ  دار صاد : بريوت(، ابن األثري، عز الدين، علي بن حممد، اللُّباب يف ذيب األنساب             )٤٨٦( ٢٣٢

املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، بـدون        : أعاد نشره مصورا  . مكتبة القدسي : القاهرة(، ابن العماد، شذرات الذهب      ٣٨٥ / ١٠بغداد،  
  )٢٥٥ / ٣، )تاريخ

، أرقـام  )١٩٨٣ - ١٤٠٣ مكتبة املعارف،: الرياض(حممود الطحان : اب السامع، حتقيقاخلطيب البغدادي، اجلامع ألخالق الراوي وآد:  انظر مثال( 5 )
)٦٧٨، ٦٦٢، ٦٥٥، ٦١٩، ٥٧٦، ٥٧٥، ٥٠٨، ٤٩٣، ٣٧٧، ٣٦٢، ٣٢٤، ١٠٤،...(  



 ٤١  

  .وكلهم واحد، )٣(  األزهري:ومرات، )٢(وعبيد اهللا بن أمحد بن عثمان الصرييف، )١(أيب الفتح الفارسي

  :)٤(محمد بن الحسن، البغدادي، الخَلَّال) أبي طالب(أبو محمد الحسن بن  -   
 أبو حممد   :ويقول ،)٦( احلسن بن أيب طالب    :ويقول،  )٥( احلسن بن حممد اخلالل    : يروي عنه اخلطيب فيقول   

   .)٨(وكلهم واحد، )٧( اخلالل

   :)٩(القاضي التَّنُوخي،المحسن، ) القاضي أبي علي(علي بن أبو القاسم  -   
، )١١( القاضي أبو القاسـم التنـوخي     : ويقول أحيانا ،  )١٠(أبو القاسم التنوخي  : فيقول:  يروي عنه اخلطيب  

وعلي بن أيب علي     ،)١٤(وعلي بن أيب علي املعدل    ،  )١٣(  علي بن أيب علي    :ويقول ،)١٢(علي بن احملسن  : ويقول
   )١٦( املعدل التنوخي بن أيب عليعليو، )١٥(البصري

  . بل كان تفننا لدفع امللل والسآمة والتأنق يف العبارة، ومل يكن هذا منه تدليسا إلخفاء قلة شيوخه
                                                 

  )...،٩٥٠، ٧٨٨، ٧٢٢، ٦٩٧، ٦٨١، ٦٢٣، ٤٠٤، ٢٧٦، ٢١٤، ١١٩، ٢٥(السابق، أرقام :  انظر مثال ( 1 )
  ...،٤ س ٦٢، واخلطيب، الكفاية، مرجع سابق، ص )٤٩٧(رقم السابق، :  انظر مثال( 2 )

 ...،٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٢، ٥٩، ٥٨، ٦ / ١اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، مرجع سابق، : انظر مثال ) 3( 
روى .  مكثرا من احلـديث كان، )هـ٤٣٩ – ٣٥٢(،  حممد بن احلسن بن علي، البغدادي، اخلالل، احلافظ)أيب طالب( احلسن بن أبو حممد؛:  هو ( 4 )

 ومجـع أبوابـا   ،كان ثقة، له معرفة، خرج املسند على الصحيحني: "قال اخلطيب. أيب بكر القَطيعي، وأيب عمر ابن حيويه، وأيب سعيد احلرقي، وغريهم : عن
  ".وتراجم كثرية

ب، ، ابن العماد، شذرات الذه    ١١١١ - ١١٠٩ / ٣ذكرة احلفاظ، مرجع سابق،     ت: ، الذهيب ٤٧٣ / ١اب، مرجع سابق،    ابن األثري، اللُّب  : انظر ترمجته يف   (
  )١٨ - ١٥ س ٢٦٢ / ٣مرجع سابق، 

  ...،٢٧٥، ٢٧٤، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٠٨، ٢٠٥، ٦٥ / ١اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، :  انظر مثال ( 5 )
  )...،٥٣٣، ٤٢٦، ٣٨٥، ٣٢٩، ٢٢٩، ١٢٤(اخلطيب البغدادي، اجلامع، أرقام :  انظر مثال (  6 )
  ...،٣١٩، ٣١٥، ١٤/ ٤، ٤٠٩، ٣٥/ ٣، ٣٢٢، ٢٤٥/ ٢اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، :  انظر مثال ( 7 )

 . فعل فيه اخلطيب ذلكن على م٢٩٢وقد مثَّل به ابن الصالح، املقدمة، ص  ) 8( 
 البصري، البغدادي،  التنوخي، داود بن إبراهيم بن متيم بن جابر،   )أيب الفهم (  املُحسن بن علي بن حممد بن      )القاضي أيب علي  (علي بن   أبو القاسم؛   : هو ) 9( 

   .حمدث، تقلد قضاء املدائن، وقرميِسين والبردان، وكان شيعيا معتزليا، )هـ٤٤٧ - ٣٦٥ (،القاضي
  ".نشوار احملاضرة"و" الفرج بعد الشدة"التنوخي صاحب كتاب هو والده  و
  )٦٥١ - ٦٤٩ / ١٧ أعالم النبالء، ، الذهيب، سري١١٥ / ١٢طيب البغدادي، تاريخ بغداد، اخل: انظر (

 .٢٩٢ وقد مثَّل به ابن الصالح أيضا على تفنن اخلطيب يف األمساء واأللقاب يف مقدمته، ص 
 ...،٣١٥، ٢٩٣، ٢٣٤، ١٠٩ / ٤، ٢٢٨، ١٣٥ / ٣اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : انظر مثال ) 10( 
 ...،٣٢٢، ١٥٧، ١٥٤ / ٢، ٣٢٥، ٢٧٣، ٢٦٥، ١١٩، ٧٣ / ١السابق، : انظر مثال ) 11( 
 ...،٣٢٨، ٣٠٩، ٢٠٠، ١٤٨، ٦٤ / ٢، ٢٧٣، ٧٦ / ١انظر مثال السابق،  ) 12( 
 ...،٣٢٦، ٢٢٧، ٦١، ٤٧، ٣٠ / ١انظر مثال السابق،  ) 13( 
 ...،٢٦٧، ٢٥٣، ٢٣٧، ٢٢٦، ٢٠٢، ١٢٥، ٤٦، ٢٨ / ١انظر مثال السابق،  ) 14( 
 ...،١٨٥، ١٥٩، ١٤٦، ١٤٢، ١٦ / ٥، ٣٧٤، ٥٩ / ١انظر مثال السابق،  ) 15( 
 ...،٦٦ / ١انظر مثال السابق،  ) 16( 



 ٤٢  

 يطويقـال الـس   ؛  ا فيه غضاضة وال مـساءة      ومل جيدو  ،وقد استساغ احملدثون هذا وشاع بني كبارهم       
  :)هـ٩١١ت(

 " اخلطيب بِعوآخرهم شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن       – خصوصا املتأخرين    – يف ذلك احملدثون     وت 
  .)١(اهـ".  مل أَر العراقي يف أماليه يصنع شيئا من ذلك ،نعم. حجر

 قـال  والعلم اإلمام البخـاري نفـسه كمـا           بل ممن عدد يف أمساء شيوخه إمام الصنعة وجبل احلفظ         
الساوِخ٢(ي(.  

  
  :خيف الشعلتدليس إلخفاء ضأمثلة ل) ٣(

  ) علي ما سيأيت بيانه- تدليس الشيوخ : ويسميه بعض احملدثني- )٣(وهذا هو تدليس التعمية( 
اس يف اإلسناد فينفضوا    الرواة عنه إىل تعميته لئال يعرفه الن      بعض   إذا افتضح ضعف شيخ من الشيوخ جلأ        

كلما كثرت أسماء الشيخ وألقابه دلَّ ذلـك علـى           : حىت لقد صار ملحوظا أنه     ، فعددوا من أمسائه وألقابه    ،عنهم

  .كلما زاد ضعفُ شيخٍ كَثُرتْ أسماؤه وألقابه ونسبه وكُنَاه :أو قُلْ ،مدى ضعفه

  :ومن أمثلة ذلك
   :المثال األول* 
  :)٤()هـ١٤٦ت (، الكَلْبِي محمد بن الساِئب- 

                                                 
 .١٣: ١١ س ٢٧١ / ٢السيوطي، تدريب الراوي، مرجع سابق،  ) 1( 
   .١٩٠ / ٣  السخاوي، فتح املغيث، مرجع سابق، )2( 

، مع أن هذا اللقب غري معـروف        )ابن وهب : (عن شيخه ابن دقيق العيد بقوله     " املوقظة" ه يف كتاب  ربأن الذهيب ع   يف أمساء شيوخهم     الرواةمن أمثلة تفنن       و
حتقيـق  مقدمة  ،  عبدالفتاح أبو غدة  : انظر". حممد بن علي احلافظ   : " بلفظ ،١٤٨٣ / ٤ ،"تذكرة احلفاظ " عنه يف    رعبأنه  ، و بل معروف عن جده األعلى    عنه  

  .٧: ٦ ص يب،للذه" ملوقظةا"
وذلك " التغطية: "، واستخدم السخاوي قريبا منها فقال"أو ذكره وتعمية وصفه: " حيث قال٤٣٣ / ١" النكت"وقد استخدم البقاعي هذه التسمية يف  ) 3( 

 .١٣١يف شرح التقريب، ص 
 .نسابة، مفسر، أخباري، حمدث، ) هـ١٤٦ت(لكَلْبِي، الكويف،  حممد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبداحلارث بن عبدالعزى، ا؛أبو النضر : هو ( 4 )
قال معتمر  .ابنه هشام، والسفيانان، ومحاد بن سلمة، وابن املبارك، وغريهم: روى عنه .، واألصبغ بن نباتة، وغريهميبِعأيب صاحل باذام، وعامر الش  : روى عن 

وقال أبـو   ."مسعت الكليب يتكلم بشيٍء من تكَلَّم به كَفَر، فسألته عنه فجحده     ": ، وقال أبو عوانة   "كان بالكوفة كذابان أحدمها الكليب    : "بن سليمان عن أبيه   
  ."الناس مجمعون على ترك حديثه، هو ذاهب احلديث ال يشتغلُ به": حامت

ص ،  ) مطبوع معه الضعفاء واملتروكني للنـسائي       هـ، ١٣٩٦لوعي،  دار ا : حلب(  حممود إبراهيم زايد   :البخاري، الضعفاء الصغري، حتقيق    :انظر ترمجته يف   (
، النـسائي، الـضعفاء     ١٠١ / ١ / ١،  )دائرة املعـارف العثمانيـة    : اهلند(عبدالرحمن بن حيىي املعلمي اليماين      : ، التاريخ الكبري، حتقيق   )٣٢٢(رقم  ،  ١٠١

 =، الذهيب، )٥١٤(رقم  ،  ٩١ص  ،  )للبخاري" الضعفاء الصغري " مطبوع مع     هـ، ١٣٩٦ دار الوعي، حلب،  : حلب(  حممود إبراهيم زايد   :واملتروكني، حتقيق 



 ٤٣  

   لَّدمنها، امسه على صور عدة الرواةُس :  

١- أبو سعدي:  
 اهكَن  ا  يفوة العيطإلخفاء أمره، وله يف ذلك قصة      )١()هـ١١١ت ( ع،    فقد كان عطية الع وفقبل ذلك   ي 

 :فعل ذلك حـىت إذا قـال      مث   رضي اهللا عنه،   )هـ٧٤ت (أيب سعيد اخلُدرِي  الصحايب اجلليل   يروي عن   
  .أنه اخلُدرِي وإمنا هو الكَلْبِي  السامعنظَ )حدثنا أبو سعيد(

مسع من أيب سعيد اخلُدرِي أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل جيالس             ":)٢()هـ٣٥٤ت ( قال ابن حبان  
أبـا  ( وكناه   ، فيحفظه )م بكذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      ( :الكليب حيضر قَصصه فإذا قال الكليب     

، فيتومهون أنه يريـد أبـا   )حدثين أبو سعيد  (:  من حدثَك ذا ؟ فيقول     : فإذا قيل له   ، ويروي عنه  )سعيد
  .)٣(اهـ". )الكليب( وإمنا أراد به يرِدسعيد اخلُ

اوِيخقال الس :  

                                                                                                                                                                   
أكـرم ضـياء    . د: اط، طبقات خليفة بن خياط، حتقيق     ي، خليفة بن خ   ١٧٨ / ٩، ابن حجر، ذيب التهذيب،      ٥٥٦ / ٣ميزان االعتدال، مرجع سابق،     =

،رِيمدار طَ: الرياض( ٢ طالعي١٦٧ ، ص)م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ ،ةب،...(  
اختصار علوم  "يف  ، وابن كثري،    ٢٦٩ / ٢،  "التقريب"يف   لتعدد األمساء أو النعوت، وتبعه النووي،        ٢٩٢: ٢٩١وقد مثَّلَ به ابن الصالح، يف املقدمة، ص          * 

فـتح  "يف ، والسخاوي، ١٢٧، مصدر سابق، ص "جواهر األصول"يف ، وفصيح اهلروي، ٧٥ / ٤، شرح التبصرة والتذكرة ، والعراقي يف    ١٧٧ ص   "احلديث
 / ١،  "إرشاد الـساري  "يف  ، والقسطالين،   ٢٤٧، ص   "منهج ذوي النظر  "يف  ، والترمسي،   ٢٦٩ / ٢،  "تدريب الراوي "يف  ، والسيوطي،   ١٩١ / ٣،  "املغيث
  .. .،٦٢، ص "نيل األماين"يف ، واألبياري، ١٤

أيب سعيد اخلُدرِي، وأيب هريرة، وابن عباس، :  راو، حدث عن،) هـ١١١ت(، الكويف، يِسي القَة بن سعد بن جنادة، العوفي،يط ع؛أبو احلسن: هو  ( 1 )
 وابن عوقال ابـن    ،"هو ضعيف احلديث  ":  بن حنبل  أمحدفيه  قال   .األعمش، واحلجاج بن أرطاة، وإمساعيل بن أيب خالد، وغريهم        : روى عنه  .ر، وغريهم م 

حب حديثه إال ": انبعليه": وقال أبو داود، "على التعجبال حيل كَت دمتعليس بالذي ي". )يفوف رضي اهللا عنه، وقيل نسبة : والعونسبة إىل عبدالرمحن بن ع
إىل عف بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوانو(  

الذهيب،  ،١٧٧: ١٧٦ / ٢، ابن حبان، الضعفاء، ٤٨١رقم ، ٨٦ص  ، النسائي، الضعفاء واملتروكني،٨ / ١ / ٤البخاري، التاريخ الكبري، : انظر ترمجته يف (
  )...،٢٢٦ - ٢٢٤ / ٧، ابن حجر، ذيب التهذيب، ٧٩ / ٣امليزان، 

، ل عـامل بالرجـا    ،حافظ ،)هـ٣٥٤ت(،  ابن حبان املعروف ب  ، البستي ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي           أبو حامت؛   : هو ) 2( 
له مذهب يف التوثيق والتصحيح خالف فيه الراجح عند األئمة فجاءت يف كتبه خمالفات يف توثيق الرواة وتصحيح احلديث بناًء                    ،  أحد املكثرين من التصنيف   و

الـضعفاء  " و ،"الثقـات " و ،)ويعرف بصحيح ابن حبان   (" التقاسيم واألنواع : "من أشهر آثاره     . وهو أيضا متشدد مبالغٌ يف جرح الرواة       ،على هذا املذهب  
   ."وكانت الرحلة يف خراسان إىلَ مصنفاته، أخرج من علوم احلديث ما عجز عنه غريه": قال ياقوت .وغري ذلك كثري، وقد فُقدت أكثر كتبه.. .،"واروحني

 )١٠٤ - ٩٢ / ١٠نبالء، الذهيب، سري أعالم ال: انظر( 
  .١٧٦ / ٢، )هـ١٣٩٦دار الوعي، : حلب( ١، طحممود إبراهيم زايد: حتقيق، احملدثني والضعفاء واملتروكنياروحني من ) كتاب( ابن حبان،  ( 3 )

أعادت  .دائرة املعارف العثمانية، اهلند   : اهلند(اجلَمع والتفْرِيق   أخرجها عنه اخلطيب يف موضح أوهام       ( وتكنيته للكليب بأيب سعيد مروية أيضا عن اإلمام أمحد          
 من رواية مسلم بن احلجاج عن اإلمـام         ٩٤٠ / ٢،  ، مرجع سابق  ، وأوردها املزي يف ذيب الكمال     ٣٥٥ / ٢،  )دار الكتب العلمية، بريوت   : مصورانشره  
  .أمحد



 ٤٤  

كَنـانِي   " :أنه مسع الكليب نفسه يقول    روى من طريق الثّوري      مع أا ليست كُنية له حىت إنَّ اخلطيب        "
  "!عطية أبا سعيد

 فأنـا   ، كَنيتك بأيب سعيد   :قال يل عطية   " : قال يل الكليب   :)١()هـ١٩٠ت ( وكذا قال أبو خالد األمحر    
  )٢(! ")حدثنا أبو سعيد( :أقول

  .)٣(هـا". أبو سعيد اخلُدرِي "  وإمنا فعل ذلك ليوهم الناس أنه :  قال اخلطيب عقبه

  :حماد بن الساِئب -٢
ـ ٢٠١ت( مساه به أبو أسامة حماد بن أُسامة          أخـرج احلـاكم يف   : يف حـديث رواه عنـه      )٤()هـ
   :قال )٥("املستدرك"

أخربين حممد بن املؤمل بن احلسن ثنا الفضل بن حممد الشعراين ثنا نعيم بن حماد ثنا أبو أُسـامة ثنـا                        
  اد بن السمب ثنا إسحاق بن   حمسعت رسول اهللا صلى     :مسعت ابن عباس يقول   :  بن احلارث قال    عبداهللا ائ 

  .)٦( " دباغُهذَكَاةُ كُلّ مسك " :اهللا عليه وسلم يقول
   إنا نسافر مع هذه األعاجم ومعهم قُدور يطبخون فيها امليتة وحلم اخلنازير ؟:فقلت له  
، وما كان من النحاس فاغسلوه؛ فاملاء طهـور         )٧(لوا فيها املاء مث غسلوها     فاغ ارٍخما كان من فَ    ": فقال 

  .)٨("لكل شيء
                                                 

: ل فيه ابن حجرحمدث، من طبقة أوسط أتباع التابعني، قا ،)هـ١٩٠ت( ، خالد األمحرأيباملعروف بسليمان بن حيان، األزدي، الكويف، األمحر، : هو ) 1( 
  ".ئصدوق، خيط"

  )...،)٢٥٤٧( رقم ،٢٥٠، ص ، تقريب التهذيب٣٤١ / ١١، ٦٣٤ / ٩، ٢٣ / ٢ ،فتح الباري، ابن حجر: انظر (
 ١٩٢ / ٣السخاوي، فتح املغيث،  ) 2( 

  .٣٥٥ / ٢ اخلطيب، موضح أوهام اجلمع والتفريق،  ( 3 )
  . ١٧٧ / ٢ان يف الضعفاء،  ابن حب– أيضا – ورواية أيب خالد األمحر أخرجها 

  .٧ تقدمت ترمجته يف صدر البحث ص  ( 4 )
 .١٢٤ / ٤، )ومل يذكر له بابا(، كتاب األطعمة )دائرة املعارف العثمانية: اهلند(احلاكم، املستدرك على الصحيحني  ) 5( 

، ومعىن احلديث أن الدباغ طهارة ) مسك:، مادة٣٣١ / ٢٧، جع سابق، مر، تاج العروسيديبِالز. (أي جِلْد: - بفتح امليم وسكون السني – مسك  ( 6 )
  .، أو ميت- أي مذبوح ذحبا شرعيا –لكل جلد سواء كان جلد حيوان مذَكَّي 

سلم، كتاب احلـيض،    أخرجه م ": إذا دبِغَ اإلهاب فقد طَهر    : " وهذا املعىن ثابت صحيح من أحاديث كثرية يف الصحيح وغريه منه قوله صلى اهللا عليه وسلم               
، )٤١٢٣(، رقـم    ٢٣٧ - ٢٣٦ / ٤ وأبو داود، كتاب اللباس، باب يف أُهب امليتـة،           ،)١٠٥ / ٣٦٦(، رقم   ٢٧٧ / ١باب طهارة جلود امليتة بالدباغ،      

 / ٧ العقيقة، باب جلود امليتـة،  ، كتاب)يف الصغرى(، والنسائي )١٧٢٨(، رقم ٢٢١ / ٤ما جاء يف جلود امليتة إذا دبِغت،  والترمذي، كتاب اللباس، باب 
  .، عن ابن عباس رضي اهللا عنه)٣٦٠٩(، رقم ١١٩٣ / ٢، باب لبس جلود امليتة إذا دبغت، وابن ماجه، كتاب اللباس، ١٧٣

  . بغني معجمة يف أوله- يف املطبوعة -هكذا  ) 7( 
 ".هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: " قال احلاكم عقبه  ) 8( 



 ٤٥  

   وكذا أخرجه الدالبِو٢("الكىن"يف  )١(ي(.  

  . )٣(به_ من رواية حممد بن العالء ثنا أبو أسامة  "املُوضح"وأخرجه اخلطيب يف    

        ييضبه أنه قد اخترع اسم وملا كان محاد بن أسامة من الثقات املَر ظَنحممد ( وأطلقه على )محاد(ن فال ي
   : لكن يقَالوإال لكان كاذبا،) بن السائب

  . ذلك على غريه فسماه به وخفياد كان يلقب حبمبِائ الس ابن إما أنه قد أطَّلَع على أنَّ-   
 لذا قال احلـافظ     )محاد( فأطلق عليه اسم      إذ فيه معىن احلمد    )حممد( لعله أخذه من معاين      : أو يقال  -   

اوِيخبه ابتكار ذلـك                  : "الس ظَنلديه أبو أسامة مبعرفته ألنه مع جاللته ال ي له اختص والظاهر أنه لَقَب
  .)٤(اهـ". وإنْ وصف بالتدليس فقد كان يبين تدليسه

   يطويفاهللا أعلم،)٥(اهـ)". حممد(ومساه محادا أخذا من : "وقال الس .  

                     ـانِينأهل احلديث يف اللبس فلم يعرفه احلافظ محـزة بـن حممـد الك ت (وقد أوقع هذا التدليس 
   :وظنه غريه فوقع يف خطأ فاحش إذ قال )٦()هـ٣٥٧

 ، ومحاد هذا ثقة كويف    ،ال أعلم أن أحدا روى هذا احلديث عن محاد بن السائب غري أيب أسامة             "
  .)٧" يف التشهد عبداهللايب إسحاق عن أيب األحوص عنوله حديث آخر عن أ

فيما هو أقبح من ذلك إذ أخرج هـذا          -رمحه اهللا    -) هـ٣٠٣ت (رمحن النسائي  عبدال وقد وقع أبو     
 فأسقط لفـظ    –عن أمحد بن علي عن أيب معمر عن أيب أسامة محاد بن السائب               )٨("الكىن"احلديث يف   

                                                 
ـ ٣١٠يل  ، وق ٣٢٠ – ٢٢٤( ، الدولَابِي ، األنصاري ، حممد بن أمحد بن محاد بن سعد       ؛أبو بِشر  :هو ) 1(  ، نسبته  "الري"من أهل   ،  من حفَّاظ احلديث  ،  ) ه

  ".الذرية الطاهرة النبوية"و" األمساء والكىن" اشتهر بكتابيه ، واستوطن مصر،رحل يف طلب احلديث. من أعماهلا" الدوالب"إىل 
)٧٦٠ - ٧٥٩ / ٢، تذكرة احلفاظ ٣١١ - ٣٠٩ / ١٤ ،النبالءأعالم سري ،  الذهيب،١٤٥ / ١١ ،البداية والنهاية، ابن كثري: ظران (  

   .١٠٥ / ١، )دائرة املعارف العثمانية: اهلند( الدواليب، الكىن واألمساء  ( 2 )
 )3 ( ٣٥٧ / ٢. 
 .١٩٢ / ٣السخاوي، فتح املغيث،  ) 4( 
 .٢٦٩ / ٢لتدريب، السيوطي، ا ) 5( 

مسع أبا عبـدالرمحن النـسائي   . حمدث مصر، ) هـ٣٥٧ – ٢٧٥( محزة بن حممد بن علي بن العباس، الكنانِي، املصري، احلافظ، ؛ أبو القاسم: هو ( 6 )
ومحزة املصري على تقَدمه يف معرفة      ": احلاكميه  قال ف . ابن منده، وعبد الغين األزدي، والدارقطين وغريهم      : روى عنه . وغريه، وأكثر التطواف، ومجع وصنف    

  ".كان محزة ثَبتا حافظا: "رِيوقال الصو، "احلديث كان أحد من يذكر بالزهد والورع والعبادة
)٣٧٧ص طبقات احلفاظ ، السيوطي، ١٧٩ / ١٦ ،النبالءأعالم سري ، ٩٣٤ - ٩٣٢ / ٣يب، تذكرة احلفاظ، الذه: انظر ترمجته يف (  

 من رواية إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن ١٤٨ / ٢، )دائرة املعارف العثمانية: اهلند( "السنن الكربى"هذا احلديث البيهقي يف أخرج   ( 7 )
  . رضي اهللا عنهابن مسعود

  .، عن عبدالغين األزدي٧٦ / ٤ كما نقل العراقي يف شرح التبصرة والتذكرة،  ( 8 )



 ٤٦  

  . )محاد(  وبني)أيب أسامة(التحديث بني 
     هـ٣٢٠ت (وقد تبع الدواليب (        النسائي يف هذا اخلطأ فذكر يف الكىن واألمساء "اإلمام")حتت ترمجة   )١
  ".أبا أسامة محاد بن أسامة الكويف : " )ذكْر من كُنيته أبو أسامة(

     قُطْنِياررمحه اهللا    – )٢()هـ٣٨٥ت (وقد كشف الد -     قُصا لنا    هذا التدليس وقصة ذلك ياحلـافظ  ه
  :)٤(فيقول )٣()هـ٤٠٩ت(غين بن سعيد األزدي عبدال

 هذا احلديث عن محاد بـن       ىو أحدا ر   ال أعلم  :قال لنا محزة بن حممد ملا أملى علينا هذا احلديث         
  أيب األحوص عن: وله حديث آخر عن أيب إسحاق، ومحاد هذا ثقة كويف    ،السائب غري أيب أسامة   

  )٦(بن خمارق )٥(واه عنه أبو جنادة حصين يف التشهد رعبداهللا
   :غين عبدال قال

مث قَدم علينا الدارقُطْنِي بعد ذلك بسنني فسألته عن هذا احلديث وعن هذا الرجل محاد بن السائب   
   :فقال يل

  !الذي روى عنه أبو أسامة هو حممد بن السائب الكليب إال أنَّ أبا أسامة كان يسميه محادا" 
   :غيندال عبقال

                                                 
 .١٠٥، ص )دائرة املعارف العثمانية: اهلند(يب، حممد بن أمحد، الكىن واألمساء الدوال ) 1( 
 - ٣٠٦( ، احلـافظ ، الـشافعي ، البغدادي، الدارقُطْنِي،علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهللا  ؛  أبو احلسن : هو   ) 2( 

تـويف  و ، ورحل إىل مـصر  إليها،بِس فن)من أحياء بغداد(ن طْولد بدار القُ .صنف القراآت وعقد هلا أبوابا وأول من ،إمام عصره يف احلديث، ) هـ٣٨٥
 ،ات األعيان يفَو: ان  كَلِّابن خ : انظر(. ، وغريها "املؤتلف واملختلف " و ،"األفراد"، و "العلل الواردة يف األحاديث النبوية    " و ،"السنن"من تصانيفه كتاب     .بغدادب
 )٣١٤ / ٤ ،األعالم، الزرِكْلي، ١٤٦ / ٣ ،أجبد العلوم، ن القنوجيسق حيدص، ٤٤٩ / ١٦النبالء أعالم سري ،الذهيب، ٢٩٩ - ٢٩٧ / ٣
اتفقـوا  ،  ةٌابس ن ،شيخ حفاظ احلديث مبصر يف عصره     ،  )هـ٤٠٩ - ٣٣٢( ، املصري ،يدز األَ ، بن سعيد بن علي بن سعيد      ينِعبد الغ أبو حممد؛   : هو   ) 3( 

   على فضله وثقته وصدقه    هكْرويرفع ذ هرأَم مفَخمن آثاره". من ناركأنه شعلةٌ: " ويقول، وكان الدارقطين ي  :"املؤتلف واملختبِه  " و،يف أمساء الرجال" فلمـشت
  .وغريها، "نياملتوارِ" و،"الغوامض واملبهمات"و، "النسبة

 )٣٣ / ٤األعالم ، الزركلي، ٤١٢ - ٤١١ ص ،طبقات احلفاظ، السيوطي، ٢٧٣ - ٢٦٨ / ١٧ ،م النبالءسري أعال، الذهيب: انظر (
  .٣٥٩ - ٣٥٧ / ٢ح، ضو، املُ البغدادي اخلطيب ( 4 )

، ١٧٩  رقم،١٨٩ص  ،الضعفاء ،الدارقُطْنِي: مكربا ، وهو حتريف خمالف ملا يف الكثري من كتب احلديث، انظر مثال" حصن: "املطبوع" حضواملُ" يف  ( 5 )
 / ٢ ،لسان امليـزان  ،  ابن حجر ،  ١٥٩٤ ، رقم ١٧٨ / ١ ،ياملغنِ و ،٢٠٩٧ رقم ،٥٥٤ / ١ ،امليزان،  الذهيب،  ٩٢٦  رقم ،٢٢٠ / ١،  الضعفاء،  وزيابن اجلَ 
  .. .،١٥٨رقم  ١٦٤ / ١، طبقات املفسرين، يداوالد، ٢٨ / ٧، ١٣٠٨رقم  ،٣١٩

( 6 ) ة؛ حادنهو أبو ج ارِق بن وخن بن ميصن(اء قَريصراو، حدث عن األعمش ،)بضاد معجمةاحللي بصاد مهملة، وقد ضبطه : ح .  قُطْنِيارقـال الـد :
   ".كذاب: "، وقال الذهيب"يضع احلديث"
، ابن حجر، لسان امليزان، )٧٣٨٥،  ١٥٩٤( ، املغين رقم  )١٠٠٧٤،  ٢٠٩٧(، الذهيب، امليزان، رقم     ١٥٦: ١٥٥ / ٣ابن حبان، الضعفاء،    : انظر ترمجته يف   (
، احلُلِّـي،   ١١٢، ص   )خانهء مـصطفوي  پاچمركز نشر كتاب    : إيران(، النجاشي، أمحد بن علي بن أمحد بن العباس، الرجال           ٢٨ / ٧،  ٣٢٠ - ٣١٩ / ٢

  .)٣ رقم ،٢١٩، ص )م١٩٦١ - ١٣٨١املطبعة احليدرية، : النجف( ٢احلسن بن يوسف بن علي بن املطهر، الرجال، ط



 ٤٧  

فتبني له أن محزة قد وهممن و جهني:  
  . أن جعل الرجلني واحدا:أحدمها
  . ألن الكليب عند العلماء غري ثقة، أن وثَّق من ليس بثقة:واآلخر

   :غين عبدالقال
فوجدته قد وهم فيه وهما أقبح من        )١(يوِسرمحن الن  عبدال أليب" ىن  الكُ" مث إين نظرت يف كتاب      

أمحد بن علي عن أيب معمر عن أيب أسامة         " رأيته قد أخرج هذا احلديث عن        ،وهم محزة بن حممد   
 وخفي عليه أَنِّ الـصواب      ،)عن(فأسقط قوله   " عن محاد بن السائب   "وإمنا هو   " محاد بن السائب  

  .)الكليب( هو )محاد بن السائب(وأن ) عن أيب أسامة محاد بن أسامة(
  :غين عبدالقال

 أَنَّ عيسى بـن     - )الدارقُطْنِي: يريد( -ليل على صحة قول شيخنا أيب احلسن علي بن عمر           والد
 دخلـت  : بن احلارث قال عبداهللارواه عن الكليب مصرحا به غري مخفيه عن إسحاق بن   )٢(يونس

   :قول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي:لفقا" الفراء" مع أيب على ابن عباس فسأله عن 
  .)٣("دباغُ كل أدميٍ ذكاته  " 

   : البغداديقال اخلطيب
ورو  ى أبو جنن اديص٤(ة ح(  بن مق عن محاد بن السائب حديثا غري الذي ذكره محـزة بـن             ارِخ

حممد أخربناه أبو احلسن أمحد بن حممد بن الصلت األهوازي ثنا أبو العباس أمحد بن حممـد بـن          
لقمة ابين  بار وع  عبداجل ب عن ائبن يوسف ثنا أبو جنادة عن محاد بن الس        سعيد الكويف أنا يعقوب     

وائل عن ور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان جيهر بآمنيائجاهـ.)٥(ل بن ح .  
                                                 

  .)السنن( هو اإلمام النسائي صاحب  ( 1 )
ـ ر، وسعيد اجلُيرِوحمدث، روى عن الثَّ، ) هـ١٩١ت(،  السبِيعي، الكويفّ، عيسى بن يونس بن أيب إسحاق؛)أبو حممد: وقيل(ر مأبو ع : هو ( 2 ) رِيي ،

إن أبا قتادة   : قلت ألمحد بن حنبل   : ليفَعلي بن عثمان بن ن    فيه  قال   .ة، والقَعنبِي، وغريهم  إمساعيل بن عياش، ومحاد بن سلَم     : روى عنه  .واألعمش، وغريهم 
– انِيأهلَ الصدق فهو الكَذَّاب:  كان يتكلم يف وكيع وعيسى بن يونس وابن املبارك ؟ فقال– يعين احلر من كَذَّب.  

)١١٨ص ، طبقات احلفاظ: ي السيوط، ٢٧٩ص ، تذكرة احلفاظ، الذهيب: انظر ترمجته يف (  
( 3 ) هذا احلديث ع زومل يـرد يف األجـزاء   "سننه" إىل سعيد بن منصور يف ١٩ / ١ )إدارة الطباعة املنريية: القاهرة ("احلاوي للفتاوي" السيوطي يف اه ،

  .سعد احلميد. اخلمسة املطبوعة منه حتقيق د
  )وقد قدمنا دليل ذلك يف الصفحة السابقة(هو حتريف  و– مكربا – حصن – )املوضح( يف املطبوعة من ( 4 )

  . من رواية محاد بن السائب عن عبد اجلبار وعلقمة ابين وائل عن وائل٣٥٩ / ٢" املوضح"رواه اخلطيب يف   )5( 
= 



 ٤٨  

ـ     صهم  وهذه القصة تكشف كثريا من خماطر التدليس، كما تكشف يف املقابل حنكة علماء احلديث وترب
  .هل يثري اإلعجابوسربهم للمرويات بشكل مذ

  :)١(أبو هشَام -٣
  )٣("هشام"على اسم ابنه  )٢("القاسم بن الوليد اهلَمدانِي" كَناه بذلك 
 – وقد بينه اخلطيب فقال    ،ومما دلِّس به الكليب مما مل يذكره ابن الصالح تكنيته بأيب هشام            ": قال العراقي 

، وكان للكليب ابـن     ")٤(القاسم بن الوليد اهلَمدانِي   "نه  الذي روى ع  " أبو هشام " وهو   –فيما قرأت خبطه    
  .يسمى هشاما فكناه القاسم به يف روايته عنه

   : مث روى بإسناده إىل القاسم بن الوليد عن أيب هشام عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
"    لَتزا نلَم)       ثَ ععبلَى أَن يع رالقَاد وقُلْ ه           كُملْبِـسي أَو كُملجأَر تحن تم أَو كُمقن فَوذَاباً مع كُملَي

توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صلى ركعتني، مث دعا             )٥().. .شيعاً ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ    
                                                                                                                                                                   

 من رواية قيس بـن      ١٩٤ / ٢ ،كوعباب رفع اليدين عند الرفع من الر       ، كتاب التطبيق  ،"السنن"واحلديث ثابت من غري هذا الوجه؛ أخرجه النسائي يف          = 
سليم العنربي عن علقمة بن وائل عن وائل بن حدون ذكر التأمني،ببعضه(ر ج .(  

ورواه الن سائذُ رفع اليدين حيال اُأل باب، كتاب االفتتاح،"السنن" أيضا يف ين٢  ،قول املأموم إذا عطس خلف اإلمام باب ،، وكتاب االفتتاح١٢٢ / ٢، ني / 
 من طرق عن أيب إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن            )٨٥٥( ٢٧٨ / ١،  باب اجلهر بآمني  ،  إقامة الصالة والسنة فيها    كتاب   ،"السنن" وابن ماجه يف     ،١٤٥
  .أبيه

باب مـا جـاء يف   ، كتاب الصالة، "السنن"، والترمذي يف    )٩٣٣ ،٩٣٢( ٤٠٢ / ١، كتاب الصالة، باب التأمني وراء اإلمام،        "السنن" ورواه أبو داود يف     
 عـن  )ليهبن كُ (ة  ملَ من طرق عن س    )٧٣٨( ٥٣٠ / ١،  "معرفة السنن واآلثار  "، والبيهقي يف    ٣١٦ / ٤ وأمحد يف املسند     ،)٢٤٩ ،٢٤٨( ٢٧ / ٢التأمني،  

ححديث حسن: "وقال الترمذي عقبه .  عن وائل) أيب العنبس،بن عنبس(ر ج." 
  . وزاده على ابن الصالح)٣٥٥ / ٢نقال عن اخلطيب يف املوضح ( ٧٧: ٧٦ / ٤،  والتذكرةشرح التبصرة مثَّل به العراقي يف ( 1 )

ـ نالشعبِي، وقتادة، وجماهد، وامل: حدثَ عن. ، راو) هـ١٤١ت(، الكويف، القاضي، اجلُندعيأبو عبد الرمحن؛ القاسم بن الوليد، اهلَمدانِي، :  هو ( 2 ) ال ه
خيطـئ  : "وقـال " الثقـات "وثقه ابن معني، والعجلي، وذكره ابن حبان يف         . الفَضل بن دكَين، واملُحبر بن قَحذَم، وغريمها      : وى عنه ر. بن عمرو، وغريهم  

  ".صدوق يغرِب: "وقال ابن حجر". وخيالف
،  التهذيب ، تقريب ١٢١ / ٢حجر، ذيب التهذيب،    ابن  ،  ١١١٨ : ١١١٧ / ٢، ذيب الكمال،    ، املزي ٣٣٨ / ٧ابن حبان، الثقات،    : انظر ترمجته يف  ( 

  ...)، ٥٥٠٣، رقم ٤٥٢ص 
ولـه  . روى عن أبيه، وعن جماهد بن سعيد، وغريمها.  نساَبة، أَخباري،)هـ٢٠٤ت(، الكويف، يبِلْ هشام بن حممد بن السائب، الكَ؛ املنذراأب:  يريد ( 3 )
دار الغرب  : بريوت( ١طعجم األدباء،   ياقوت احلموي، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، املعروف مب         (" تصنيفا ١٥٠تزيد على   : "قوت كثرية قال يا   تصانيف
وغريها، وهو ..  .،"أسواق العرب"، و"املثالب"، و"األصنام"، و "حلْف عبداملطلب وخزاعة  "، و   "مجهرة األنساب : "، منها )٢٧٧٩ / ٦،  )م١٩٩٣،  اإلسالمي
  ".متروك: "، وقال الدارقُطْنِي وغريه" بهقثَوهشام ال ي: " يف احلديث، قال الذهيبجمروح

).. .، ١١٠ / ٧لسان امليزان ، ابن حجر  ،٣٠٥:  ٣٠٤ / ٤، الذهيب، ميزان االعتدال، ٤٦ - ٤٥ / ١٤اخلطيب، تاريخ بغداد، : انظر يف ترمجته (  
، بل ثابـت يف  "املُوضح"، وهو حتريف، وهو مثبت على الصواب يف - بذال معجمة -" اهلمذاين  " :للعراقي" شرح التبصرة والتذكرة" يف مطبوعة  ( 4 )

  .بالدال املهملة أيضا) حتقيق، ماهر الفحل (٢٠١ / ٢شرح التبصرة والتذكرة 
  .٦٥:  سورة األنعام، اآلية ( 5 )



 ٤٩  

 يلبسهم شيعا، وال يذيق بعضهم       وال ،اهللا تعاىل أن ال يهلك أمته بعذابٍ من فوقهم، وال من حتت أرجلهم            
  .)١(يف حديث طويل.." .أس بعضب

 أبو هشام هو الكليب وكان كنيته :أنه سأل أباه عن هذا احلديث فقال )٢(جادةً إىل ابن أيب حامت  مث روى وِ  
  .)٣(وكان له ابن يقال له هشام ابن الكليب صاحب حنو وعربية فكَناه به" أبو النضر"
  

  :مالحظة
  الص ابن د٤()هـ٦٤٣ت (الح ع(      حممد بـن إسـحاق     مما يدخل يف هذا الباب صنيع ) ـ ١٥٠ت ) هـ

 ؛ قال ابـن     )أبا النضر ( إذ يروي مرةً عن الكليب فيسميه ومرة يكَنيه دون أن يسميه             – )٥(صاحب السرية 
الحالص:   
ي روى عنه حممد بن إسحاق بن يـسار         حممد بن السائب الكليب صاحب التفسري هو أبو النضر الذ            "

  ".حديث تميم الدارِي وعدي بن بداء

                                                 
عن أيب هشام عن أيب صـاحل  ) اهلَمدانِي( من رواية القاسم بن الوليد ،٣٥٧ : ٣٥٥ / ٢ ،"قيرِفْع والتمح أوهام اجلَضوم"أخرجه اخلطيب البغدادي يف  )  1( 

  .ل عاليه كما هو مفص فيه الكليب، واه وهو إسناد، مطوال،عن ابن عباس رضي اهللا عنه
أيب ( من رواية شجاع بن الوليد       ١٤٣ / ٢ فيما نقله عنه ابن كثري يف التفسري      ( فأخرجه ابن مردويه     ،وقد روي خمتصرا من وجوه عن ابن عباس رضي اهللا عنه          

كُونِيعن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس)بدر الس .  
 من رواية إسحاق بن عبد اهللا بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عـن           )١٤٣ / ٢فيما نقله عنه ابن كثري يف التفسري        ( - أيضا   -وأخرجه ابن مردويه يف التفسري      

   .ابن عباس
  . عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس من رواية عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل٢٢٠ / ٧ )دار الفكر: بريوت(ي يف التفسري وأخرجه الطَّبرِ 
    رِيمن رواية ابن وهب عن خالد بن سليمان عـن  )٧٤٠٠( رقم ،١٣٠٩ / ٤ ، يف التفسري ، وابن أيب حامت   ،٢٢٠ / ٧ ،يف التفسري  - أيضا   -وأخرجه الطَّب 
  .مر بن عبدالرمحن عن ابن عباسعا

قُلْ هو القَادر علَـى أَن يبعـثَ علَـيكُم عـذَاباً مـن      (باب قوله  ، سورة األنعام، كتاب التفسري،"صحيحه" أخرجه البخاري يف ، واحلديث ثابت خمتصرا 
كُمقـن           (قوله تعاىل    باب   ، كتاب التفسري  ،"ىالسنن الكرب " والنسائي يف    ،)٤٦٢٨( رقم   ،٢٩١ / ٨،  )... فَوـذَاباً مع كُملَيثَ ععبلَى أَن يع رالقَاد وقُلْ ه
كُمقعن جابر رضي اهللا عنه)١١١٦٤(رقم ، ٣٤١ / ٦، )  ...فَو . 
  .)١٦٥٤( ، رقم٥٦ / ٢، )هـ١٣٧٤املطبعة السلفية، : القاهرة( ابن أيب حامت، علل احلديث  ( 2 )

 )3 ( العرنَّظ أَويالح قالاقي " :البخاري قنسبه ابن سعد وخليفة بن خياط فر نام وبني الكليب وبيش١٨ - ١٧ / ١املوضح : ، وانظر" بني أيب ه.  
  . )٧٥ / ٤ة، رصبوتبعه العراقي، شرح الت( ٢٩٠ املقدمة، ص  ( 4 )

أخباري، ،  )هـ١٥٠ - ٨٠( ،ابن إسحاق ، املعروف ب  ، املدين، نزيل العراق   )ءوال(بِي  حممد بن إسحاق بن يسار، املُطَّل     ؛  )أبو عبداهللا : أو(أبو بكر   : هو ) 5( 
ال : "وهو من أقدم مؤلفي املسلمني، أثىن عليه أهل العلم فقال فيه الزهـري            . رأى أنس بن مالك باملدينة وسعيد بن املسيب       . "السرية النبوية "مؤرخ، صاحب   

فصار علم الستة عند    : "فذكرهم، مث قال  .. " . مدار حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ستة         : "ابن املديين  وقال علي    ،" هذا يزال باملدينة علم ما بقي    
 ،" يف املغازي فهو عيال على حممد بـن إسـحاق   رحبت ي أنْ أرادنم: "وروى حرملة عن اإلمام الشافعي أنه قال . حممد بن إسحاق ذكر منهم .." . اثين عشر 
  ".حممد بن إسحاق أمري احملدثني حلفظه: " ةوقال شعب

).. .،٣٣ / ٧ ،النبالءأعالم سري ، الذهيب، ١٠٩ / ١٠ ،البداية والنهاية، ابن كثري : ترمجته يفانظر (  



 ٥٠  

 حدثنا احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين ثنا حممد بن سلمة احلـراين ثنـا           : وهو ما أخرجه الترمذي   
يا (حممد بن إسحاق عن أيب النضر عن باذان موىل أم هانئ عن ابن عباس عن متيم الداري يف هذه اآلية                     

تاملَو كُمدأَح رضإِذَا ح نِكُميةُ بادهوا شنآم ينا الَّذهقال )١ ().. .أَي:  
   .)٢(احلديث بطوله.." . برِئ منها الناس غريي وغري عدي بن بداء "

  وقال ابن ح ـ  )أبو النضر ( :يروي عنه الثوري وحممد بن إسحاق ويقوالن      : ")٣("الضعفاء"ان يف   ب ال ىت   ح
  ".يعرف
ر (  لكنضهي الكنية الشهرية للكليب فليس يف ذلك تدليس، ولذا قـال الـسخاوي رمحـه اهللا                )أبا الن  :

ولكنها كنية شهرية البن السائب، مع كون ابن إسحاق روى عنه مرة أخرى فـسماه، ولـذا قـال                   "
  .)٤(اهـ".  صحيح - النضر  يعين يف كنية أيب– وهذا القول :اخلطيب

  
   :)٥(ال الثانيالمث* 

  :)٦( محمد بن سعيد المصلُوب
                                                 

  .١٠٦:  سورة املائدة، اآلية ( 1 )
دار : بـريوت " (التفـسري "، والطـربي يف     )٣٠٥٩( ، رقم ٢٥٩ - ٢٥٨ / ٥ ، باب ومن سورة املائدة    ،، كتاب التفسري  "السنن"أخرجه الترمذي يف     ) 2( 

تاريخ "، وابن عساكر يف     )٦٩٤١( رقم   ،١٢٣٠ / ٤،  )املكتبة العصرية : صيدا (أسعد حممد الطيب  : ، حتقيق "التفسري"، وابن أيب حامت يف      ١١٥ / ٧،  )الفكر
  .ر عن باذان موىل أم هانئ عن ابن عباس عن متيم الداريض عن ابن إسحاق عن أيب النيانِر من رواية حممد بن سلمة احلَ،٧٠ - ٦٩ / ١١ "دمشق

 وأبو النضر الذي روى عنه حممد بن إسحاق هذا احلديث هو عندي حممد بن الـسائب                 ، وليس إسناده بصحيح   ،هذا حديث غريب  : " وقال الترمذي عقبه    
 وال نعـرف   ،حممد بن السائب الكليب يكىن أبا النضر      : إمساعيل يقول    مسعت حممد بن     . وهو صاحب التفسري   ، وقد تركه أهل احلديث    ،الكليب يكىن أبا النضر   

  ".لسامل أيب النضر املدين رواية عن أيب صاحل موىل أم هانئ 
 ، ال نطلب مثنه إال إىل اهللا فهو جائز: باب إذا قال الواقف،، كتاب الوصايا"صحيحه" أخرجه البخاري يف ، واحلديث حمفوظ ثابت صحيح من غري هذا الوجه  

، الترمـذي يف  )٣٦٠٦(رقم  ،٢٣ - ٢٢ / ٤ ، باب شهادة أهل الذمة ويف الوصية يف السفر      ، كتاب األقضية  ،، وأبو داود  )٢٧٨٠(، رقم   ٢١٠ : ٤٠٩ / ٥
 / ٧ ،"تفسريال"، والطربي يف )٢٤٥٣( ، رقم٣٣٨ / ٤ ،"املسند"ى يف ، وأبو يعلَ)٣٠٦٠ (، رقم٢٥٩ / ٥ ، باب ومن سورة املائدة ، كتاب التفسري  ،"السنن"

 ،)٢٦٨( ، رقم ١٠٩ / ١٧ ،)١٢٥٠٩( ، رقم ٧١ / ١٢ ،"املعجم الكبري "، والطرباين يف    )٤٥٤٦( ، رقم ٤٥٧ / ١١ ،"ارل اآلثَ مشك" يف   ياوِح، والطَّ ١١٥
 من رواية ابن أيب     ،٤٠٨  ص ،"الناسخ واملنسوخ "، والنحاس يف    ٦٩ / ١١ ،"تاريخ دمشق " وابن عساكر يف     ،)٣٠( ، رقم ١٦٨ / ٤ ،"السنن"والدارقطين يف   

زائدة عن حممد بن أيب القاسم عن عبد امللك بن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبر عن ابن عباس رضي اهللا عنهي. 
 .٢٥٣ / ٢الضعفاء، )  3( 
 .١٩١ / ٣فتح املغيث،  ) 4( 

  .٢٧١ - ٢٧٠ / ٢، والسيوطي، التدريب، ١٩٣ - ١٩٢ / ٣السخاوي، فتح املغيث، :  وبه مثل ( 5 )
ـ س حممد بن سعيد بن ح؛)ويقال غري ذلك يف كنيته(أبو عبدالرمحن :  هو ( 6 ) : وب، راو، حـدث عـن  صلُان بن قيس، األسدي، الدمشقي، الشامي، املَ

  .. .الثوري، وابن عجالن، وسعيد بن أيب هالل،: روى عنه.. .مكحول، والزهري، ونافع موىل ابن عمر،
الكذابون املعروفون بوضع احلديث    ": وقال النسائي ،  "عمدا كان يضع  ":  وقال مرة  ،"ر املنصور يف الزندقة، حديثُه حديثٌ موضوع      قتله أبو جعف  ": قال أمحد  

= بن سعيد األردين مسعت حممد :وقال خالد بن يزيد األزرق، "إبراهيم بن أيب حيىي باملدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل خبراسان، وحممد بن سعيد بالشام   : أربعة



 ٥١  

نـاه ونِـسبِه     كذابا شديد الكذب لذا فقد أسرف الرواة يف التفنن يف أمسائه وألقابـه وكُ              ، كان زنديقا 
   :إلخفائه

يقْلَب امسه على حنو مائـة       " :وبلغين عن بعض أصحاب احلديث أنه قال      : )هـ٣٢٢ت ( قال العقيلي  
  . )١(اهـ.  أن يكون كما قال، وما أُبعد"اسم

قَلَب أهلُ الشام امسه على مائـة        " : مسعت أبا طالب ابن سوادة يقول      ):هـ٣٣٢ت ( وقال ابن عقْدة   
  .)٢("وكذا وكذا امسا، قد مجعتها يف كتاب

  : فمن ذلك
   :أَطْلَق عليه حيىي بن سعيد األموي* 
   .مد بن حسان بن قيس األسدي سعيد بن حم: وقال بعضهم، حممد بن سعيد بن حسان- 

  : وقال له مروان بن معاوية* 
 ، حممد بن زكريـا    : ومرة ، حممد بن أيب زينب    : ومرة ، حممد بن أيب قيس    : ومرة ، حممد بن حسان مرة    - 

   . حممد بن أيب احلسن:ومرة
   :وأطلق عليه املُحاريب* 

  . سعيد بن أيب هالل حممد بن سعيد األسدي
  . وحممد الطربي،رمحن الشامي عبدال و أبو،ن حسان الطربي حممد ب:وبعضهم يقول* 
  . الشامي عبداهللا وأبو، وأبو قيس الدمشقي، أبو قيس املالئي:ويقولون* 
  .وغري ذلك على معىن التعبيد هللا.. . ،كرميعبدال و، وعبدالرمحن،عبداهللا: ورمبا قالوا* 

   : فيقولون،ا يف هذا وينسبونه أيضا إىل جده يكنون اجلد حىت يتسع األمر جد
  وحممد بن، وحممد بن أيب سهل   ، وحممد بن أيب حسان    ، وحممد بن أيب عتبة    ،عزيز عبدال  حممد بن سعيد بن   

  .)٣(ىض وحممد املرت، وحممد األردين، وحممد الطَّبرِي،رمحنعبدال

                                                                                                                                                                   
 زنديق، ضرِبت عنقُه، وضع أربعـة آالف      : " وقال أمحد بن صاحل املصري     !" مل أُبالِ أَنْ أجعل له إسنادا      إذا كان الكالم حسنا   : " يقول - )وهو املصلوب  (-=

  ".حديث عند هؤالء احلمقى فاحذروها
  ...)، ١٨٦ - ١٨٤ / ٩ابن حجر، ذيب التهذيب  ،١٢٣، ص ) حتقيق حممود زايد"كنيالضعفاء واملترو" ملحقات ( يائسالن: انظر ترمجته يف (
  .٧١ / ٤، )دار الكتب العلمية: بريوت( ١، طعبداملعطي قلعجي: العقيلي، الضعفاء الكبري، حتقيق ) 1( 
  .١٨٥ / ٩ابن حجر، ذيب التهذيب،  ) 2( 

  .١٩٣ - ١٩٢ / ٣، السخاوي، فتح املغيث، ١٨٦ - ١٨٤ / ٩بن حجر، ذيب التهذيب، ، ا٣٥١ - ٣٤٣ / ٢اخلطيب، املوضح :  راجع يف ذلك(3 )



 ٥٢  

لعيب على الشاميني الـذين    وإمنا ا  ،مل يعرفوه  " : فقال – وذُكرت له رواية الكوفيني عنه       - قال ابن نمري    
  .)١(اهـ".  كذاب يضع احلديث ،عرفوه مث رووا عن هذا العدو هللا

  
  :)٢(المثال الثالث* 

  )٣( إبراهيم بن أبي يحيى
  :قيل له

  . إبراهيم بن حممد- 
  :وقيل له أيضا

   . إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء–  
  . أبو إسحاق بن حممد-  
  . أبو إسحاق األسلمي-  
  األسلمي ابن حممد  -  
   موىل أسلم ، أبو إسحاق ابن مسعان-  
    عبداهللا أبو إسحاق ابن أيب-  
  . أبو الذئب-  
  )٤(وهاب املغريب عبدال-  

                                                 
  .١٨٦ - ١٨٤ / ٩، ذيب التهذيب ٣٥١ - ٤٣٤ / ٢ املوضح، ( 1 )

  .١٩٣ / ٣ وبه مثَّلَ السخاوي، فتح املغيث،  ( 2 )
الزهري، وحيـىي بـن سـعيد األنـصاري، وحممـد      : روى عن ملدين،، ا)ءوال(، األسلمي )مسعان(إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي ؛ أبو إسحاق  هو ( 3 )

  ...،)ومل يكن يعرف ضعفه(م بن طَهمان، والثوري، والشافعي إبراهي: روى عنه ...املنكدر، بن
حاديث منكرة ال أصل هلا، وكـان       ال يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أ        ": ، وقال مرة  "كان قَدرِيا، معتزليا، جهميا، كلَّ البالء فيه      ":  قال أمحد 

  ."يأخذ أحاديث الناس يضعها يف كتبه
، ابن  ١٠٥ / ١، ابن حبان، الضعفاء،     )٥(رقم  ،  ١٢ص  ، النسائي، الضعفاء واملتروكني     )٨،  ٧(رقم  ،  ١٣ص  البخاري، الضعفاء الصغري،    : انظر ترمجته يف   (

  )...،١٥٨ / ١حجر، ذيب التهذيب، 
  .٣٧١ - ٣٦٥ / ١وضح، اخلطيب، امل:  انظر ( 4 )

  )١٩٣ / ٣فتح املغيث، : انظر(وكذا مثَّلَ السخاوي يف هذا الباب بأيب اليقظان شيخ املدائين، وال نطيل بذكره  * 



 ٥٣  

  
  
  : أقسام التدليس-٤

  :توطئة ١-٤

   دإخفاء هذه العيوب، وهذا ما     بعض احملدثني إىل     - )١( واليت ذكرناها فيما قبله      - اإلسناد   ُ عيوب فعت 
وقد ذكرنا قبل ذلك أنَّ من هذا اإلخفاء         ،- يف شروطه سنعرفه فيما بعد        على تفصيلٍ  - التدليسيسمونه  

  .ذلكدون ما هو مفهوم معذور فاعله، ومنه  ، ومنهما هو حممود مقدر مشكور

 مشابه له عند أقـران   يف إسناددرِيباملقارنة مبا  من الرواة    كثري  حيث يرد فيه عدد    - ما    إسناد  طولَ إنَّ   
لضعفه أو بدعته أو غـري      (  أو وجود راو معيبٍ    -) ى اصطالحا بالسند النازل   مسوهو ما ي  (هذا احملدث   

ليبدو  - أو أكثر    - راو يف السند     إسقاطإىل  ، وهو ما كان يدعو بعضهم        فيه احملدثون غضاضةً    جيد )ذلك
أو يبدو السند مقبوال ال عيب فيه       )٢()حا بالسند العايل  وهو ما يسمى اصطال   ( يف عدد الرواة      أقلَّ السند ، ،

 ،املعاصـرة ( :إال أن جمرد إسقاط احملدث لراو يف السند ال يعد تدليسا، إذ التدليس البد فيه مـن تـوفر                  
ه يف السند بعد التدليس ويبدو للناس أنـه         يبني الراوي املسقط وبني شيخ شيخه الذي يبق        )إمكان اللُّقْيا و

 على تفصيل -  أسقطه منخِِي شخِي شوذلك بأن يكون احملدث سمع أو لقي أو كان ممكنا لقاَءنه، يرويه ع
 السامعني أنه سند متصل ال نقص فيه،        مهو حبيث إذا روى احملدثُ السند بعد اإلسقاط أَ        ،-يأيت فيما بعد    

ـ      ن أو جيدو  ويكون ذلك من معرفة السامعني بأن هذا احملدث مسع من هذا الشيخ             ا من إمكان اللقيـا م
  .ول مثل هذه الروايةبيدعوهم لقَ

فإنـه  ) فهو ليس مـن الكـذابني     (ونظرا لكون هذا الراوي الذي يريد إخفاء العيب ال يريد الكذب               
، أو حنو   )ا قال الن فُ أنَّ(أو  ) قال(أو  ) عن( للتحديث ال توقعه يف الكذب فيقول        يستخدم يف الرواية صيغةً   

  .، وحنوها)مسعت(و ) أنبأنا(و ) أخربنا(و) حدثنا(جنبا عبارات قاطعة بالسماع املباشر مثل ذلك مت
إسقاط احملدث لشيخه والرواية عن شيخ شيخه مباشـرة         . اإلسقاطوهذا النوع من التدليس قائم على          

  .بصيغة حمتملة غري قاطعة يف السماع
لسند هو نزول هذا السند أو ضعف شيخه الذي         ويكون هذا حرصا من الراوي على إخفاء عيبٍ يف ا            

                                                 
 .٢٤ - ٢٠راجع ص  ) 1( 
 .الية خلت منهم اشتمل على أئمة أجلة هو خري من أسانيد ع نازلٍدن سب فر،ننوه هنا أنه ليس كل سند نازل معيبا برتوله)  2( 



 ٥٤  

مرتلته مما قد جيد احملدث غضاضة يف التصريح بامسه        ثُحيد ونأو د هنر سغعنه أو ص )لْثَّعلى ما فصلناه وما ن
  ).له فيما سبق

ـ   بتعمية الشيخ  ولقد جلأ بعض املدلسني إىل حيلة أخرى إلخفاء عيبٍ يف السند وذلك               ب يف  حمل العي
 علـى أن    -ة عليه غري مشهورة     بٍ أو كنية أو نِسب    ، وذلك بإطالق اسمٍ أو لق     )بدال من إسقاطه  (السند  

 وهو مـا يخفـي   - )على ما سبق تفصيله والتمثيل له(تكون مرتبطة به فعال وذلك لئال يقع يف الكذب     
املعيـب  شخصية شـيخ شـيخهم      يث ال يتعرفون على      حب - بغري إسقاطه    -عيب السند عن السامعني     

  .)أو غري ذلك... أو الصغري أو داين املرتلةأو املبتدع الضعيف (

نَ يف غري اإلسناد النازل إذ النازل ال        استخدمه املُدلِّسو  التدليس بالتعمية  هذا النوع من التدليس، وهو       و
  .عالج له عندهم إال باإلسقاط

ى هذا التقسيم من حيث احلقيقة وإن كان من حيث الواقع قـد             ومن هنا يتبني لنا أن التدليس قائم عل          
  :ال خترج عما بيناه، وهاكم بيان ذلكلكنها تباينت تقسيمام وتسميات أقسامهم وفقا الجتهادهم، 

٢-٤ ثين في أقسام التدليسمذاهب المحد:  

التدليس(ثون فيما بينهم يف تقسيم  اختلف احملد:(  
 -     همقَس نن مها   فمنهم ميوعلى رأس هذا القول اخلطيب     ): تدليس اإلسناد، وتدليس الشيوخ   : (إىل قسم

  .البغدادي رمحه اهللا
وعلى رأس هـذا القـول      ): تدليس اإلسناد، والشيوخ، والتسوية   : ( ومنهم من قَسمه إىل ثالثة أقسام      - 

  . رمحه اهللا تعاىل-العراقي 

 تدليس اإلسقاط الذي ذكرناه، ومرادهم بتدليس الشيوخ ما أطلقنا           وننبه أنَّ مرادهم بتدليس اإلسناد هو     
، هكذا جرت اصطالحام، فال خنرج عنها، وإن كنا نرى أن اإلسقاط والتعميـة              )تدليس التعمية (عليه  

  .أقرب وأدق يف الداللة على املراد



 ٥٥  

  

  ::بيان مذاهب احملدثني يف أقسام التدليسبيان مذاهب احملدثني يف أقسام التدليس  

  :دليس اإلسناد، وتدليس الشيوخت: تقسيم التدليس إلى قسمين ١-٢-٤
  ): هــ٤٦٣ت ( الخطيب البغدادي -١ 

  .)١(اهـ...". التدليس على ضربني: "التدليس قسمني فقال "الكفاية"قَسم يف    

 ٢- هــ٦٤٣ت ( الحابن الص :(  
   .)٢(اهـ... " التدليس قسمان: "تبع اخلطيب البغدادي فقال   

 / ١، والنووي، يف التقريـب،      ٤٥بن كثري، يف االختصار، ص      ا:  كل من  وتبِع ابن الصالح   (
 ٧٩ص   )٣(، ويف مقدمته لشرح صحيح البخـاري      ٣٣ / ١، ويف شرح صحيح مسلم،      ٢٢٣

، والـشريف اجلرجـاين يف      ٧١الطييب يف اخلالصة ص     و،  )لكن مل ينص على اسم كل قسم      (
والترمسي يف ، ٤٩لبيت ا" األلفية" والسيوطي، يف ،٥٧ - ٥٦املختصر يف أصول احلديث، ص 

  )١٦١ص " شرح ألفية السيوطي "واألثيويب يف ، ٥٩ص " منهج ذوي النظر"

 ٣- لَاِئيهـ٧٦١ت (  )٤(الع:(  
  .)٥(اهـ...". تدليس السماع وتدليس الشيوخ: فيما يتعلق بالتدليس، وهو قسمان: "قال   

  ):هـ٨٥٢ت ( ابن حجر -٤ 
فالالئق ما  : "اهـ، وقال ...". التدليس تارة يف اإلسناد وتارة يف الشيوخ      "": طبقات املدلسني "قال يف      

                                                 
 .١٢الكفاية، ص  ) 1( 
 .٩٥ابن الصالح، املقدمة، ص  ) 2( 
دار الفكر، بدون : ندعمان، األر( ١، طعلي حسن علي عبداحلميد  : ، حتقيق "ما متس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري      ": منتزع مطبوع حمققا باسم    ) 3( 

  )وهذا العنوان من وضع حمقق الكتاب() تاريخ
كان " :  قال فيه احلسيين   ،)هـ٧٦١ت (،العلَائياملعروف ب  احلافظ   ، الشافعي ، الدمشقي ،خليل بن كَيكَلْدي بن عبد اهللا     ؛  صالح الدين ،  بو سعيد أ: هو)  4( 

 .فاته تنبئ عن إمامته يف كل فن       ومصن ، بقية احلفاظ  ، عالمة يف معرفة املتون واألسانيد     ،ا يف علم احلديث ومعرفة الرجال     ننفَ م ،إماما يف الفقه والنحو واألصول    
درلِّف بعده مثله سخ٤٣ ص ،)١٣٧٦ - ١٣٧٤اهلند، دائرة املعارف العثمانية، ( احلفاظ ذيل تذكرةاحلسيين، ( ." وناظر ومل ي( 
 .١٠، ص )م١٩٧٨وزارة األوقاف، : قالعرا( محدي بن عبدايد السلفي: ، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، حتقيقكَيكَلْديالعالئي، خليل بن  ) 5( 



 ٥٦  

 . )١(اهـ...". فعله ابن الصالح من تقسيمه قسمني فقط

ترك  ":علق على قول العراقيأيضا حيث " النكت على ابن الصالح"وسلك ابن حجر نفس املسلك يف    
فيـه  : أقـول "  :ابن حجـر فقال   إىل آخره .." .ماملصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر األقسا        

مشتـدليس  : واآلخـر  .تدليس اإلسناد : أحدمها : وذلك أن ابن الصالح قسم التدليس إىل قسمني        ،ةاح
 .والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم األول وهو تـدليس اإلسـناد          .الشيوخ

 أو أخل بتعريفه ومشى على ذلـك العالئـي   .رك تفريع القسم األول  فعلى هذا مل يترك قسما ثالثا، إمنا ت       
  .)٢(فذكره" ...تدليس السماع نوعان ":فقال

  ):هـ٨٨٥ت ( ياعقَالبِ -٥
إن أراد أصل التدليس فليس إال مـا        : " فقال) على ثالثة أقسام  ( علق على قول العراقي يف األلفية بقوله        
وإن أراد األنـواع    . بار إسقاط الراوي، أو ذكره وتعمية وصفه      ذكر ابن الصالح من كوما اثنني، باعت      

  .)٣("فهي أكثر من ثالثة، ملا يأيت من تدليس القطع وتدليس العطف
  .)٤(اهـ". تدليس الشيوخ: تدليس اإلسناد، والثاين: األول: بالتحقيق إنه ليس لنا إال قسمان: " وقال
  ):٩٠٢ت ( السخاوي -٦

 فقال  ، ثم مضى يزيد األمر تفصيال بأن تحت هذين التقسيمين أنواع          ،ه التدليس إلى قسمين   في تقسيم  وافق ابن الصالح    
حيث قال عقب قول    " شرح التقريب "، وأوضح منه مسلكه في      )٥(.. ". أولهما أنواع  ،وهو قسمان ": "فتح المغيث "في  

فهو يوافق على أنه ، )٦("التغطيةبل أكثر، كلها متعلقة باإلسناد لكوا دائرة بني احلذف أصال أو   ): "وهو قسمان (

                                                 
وقد نقله  ،  ١١، ص   )دار الصحوة : القاهرة( املعروف بطبقات املدلسني،     ،تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس     ابن حجر، حممد بن علي،       ) 1( 

 .٢٢٧ / ١عنه السيوطي أيضا يف التدريب 
  .٦١٦ / ٢ ،النكت على ابن الصالحابن حجر،  ) 2( 

والتـدليس  " :ابن كـثري  احلافظ  يف التعليق على قول     " شرح اختصار علوم احلديث   "قد جانبه الصواب حني قال يف        عبدالكرمي اخلضري    .د ومن هنا نرى أن     
ابن حجـر إىل مخـسة   وزاد احلافظ العراقي قسما ثالثا، وهو تدليس التسوية، وأوصلها احلافظ           هذا ما فعله ابن الصالح يف علوم احلديث،       : "إذ قال " قسمان
، فأنت " تدليس اإلسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس العطف: فزاد تدليس القطع وتدليس العطف، فعلى هذا تكون األقسام: أقسام
  .قسيم حجر يقول بوضوح أن التدليس قسمان، وإمنا هذه اليت ذكرها هي معدودة عنده فروع ال من أساس الت ابنترى أنَّ
: ، والثاين )تدليس اإلسناد، وتدليس التسوية   : وهو قسمان عنده  (تدليس الوصل   : األول:  نوعني ٩٥٢ ص   "حترير علوم احلديث  "قسمه يوسف اجلديع يف      وقد  

 .)الوصل( إال يف اسم - أو لعله مأخوذ عنه -، وهو شبيه بقول ابن حجر )تدليس الشيوخ: أو(تدليس األمساء 
 .٤٣٣ / ١  مرحع سابق،ة،يفنكت الوالبقاعي، ال ) 3( 
 .٥٧، ص"البيقونية"نقله عنه األجهوري يف حاشيته على شرح الزرقاين على  ) 4( 
  .١٦١ / ١فتح املغيث  ) 5( 
، )٢٠٠٨ -١٤٢٩يـة،   الدار األثر : ان  مع( ١، ط محد الكندي أعلي بن   : ، حتقيق والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير للنووي     السخاوي، شرح التقريب     ) 6( 

 .١٣١ص 



 ٥٧  

  .)١(ينقسم رأسا إلى قسمين ثم يتفرع تحتهما غيرهما

٧- نَاوِيهـ١٠٣١ت ( )٢(الم:(  
   .)٣(..".واآلخر تدليس الشيوخ.. . تدليس إسناد:قسمان: التدليس في الحديث: "   قال

 ٨- ينقُويهـ١٠٨٠ت(  )٤(الب:(  

  :قال 
  )١٨(تى مدلَّسا نوعان وما أَ............... *** 

   ٦(اهـ...". التدليس قسمان: " فقال)هـ١١٢٢ت(  )٥(رقاينوتبعه الز(.  

 ٩- الحوِمهـ١٠٩٨ت ()٧(ي:(  
 .)٨(اهـ". احلديث إذا اتصف سنده بكونه مدلسا نوعان: "قال   

                                                 
: البن اجلزري والذي قال فيه    ) ١٤٣(عند شرح البيت    ) القاهرة، مكتبة أوالد الشيخ للتراث    " (الغاية يف شرح اهلداية   " يف كتابه     السخاوي واملالحظ أنَّ  ) 1( 
 )ثناء مناقشة األطروحة، فله جزيل الشكر والتقديرأكرم املكي يف أ. استفدنا ذلك من د(. ، مل يعترض عليه، بل شرح كالمه دون إنكار"مدلس ثالث"
 بن زين العابدين بن حميي الدين بن حممد، احلـدادي، القـاهري، الـشافعي،        بن تاج العارفني بن علي    ) حممد: وامسه  (عبد الرؤوف    ؛زين الدين : هو ) 2( 

ـ ١٠٢٩، وقيل   هـ١٠٣١ت( ،عبد الرؤوف املُناوِي  املعروف ب  . مكثر من التـأليف . متصوف.  أنواع من العلوم منها التفسري واحلديث   عامل مشارك يف  ،  ) ه
 وأجل ، صاحب التصانيف السائرة   ، القدوة ، الثبت ، احلجة ،اإلمام الكبري  : " يبحقال املُ  .شرح اجلامع الصغري للسيوطي يف احلديث     " فيض القدير "ره  أشهر آثا 

 مثابرا على التسبيح واألذكـار صـابرا   ،سن العمل وكان متقربا حب، عابدا قانتا هللا خاشعا له كثري النفع وكان إماما فاضال زاهدا    ،أهل عصره من غري ارتياب    
 ." ممن عاصرهدح وقد مجع من العلوم واملعارف على اختالف أنواعها وتباين أقسامها ما مل جيتمع يف أَ، واحدة من الطعام  ةلَك وكان يقتصر يومه على أَ     ،صادقا

  .)٤١٦ - ٤١٢ / ٢، )١٩١٦املطبعة الوهبية، : القاهرة (الصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر خ،يبحاملُ(
ابن املُناوِي  املعروف ب احلدادي، املُناوِي، القاهري، الشافعي،      زين العابدين بن عبد الرؤوف بن تاج العارفني،       : تراز من اخللط بني هذا وبني ابنه       وينبغي االح 

 .) هـ١٠٢٢ت(
 .١٦٧ص ، ) هـ١٤١٠دار الفكر املعاصر، بريوت، : بريوت( ١ طحممد رضوان الداية،. د: حتقيق، التوقيف على مهمات التعاريف، املناوي ) 3( 
ـ ١٠٨٠ت حنو   ( ،ينِوقُيالب املعروف ب   بن حممد بن فتوح، الشافعي، الدمشقي،      )طه: أو(عمر  : هو ) 4(  ـ ،  عامل مبصطلح احلديث، دمـشقي     ،) ه افعي، ش
هر مبنظومته املعروفة بامسه     اشت"البقُينِويف احلديث " فتح القادر املغيث  ": أيضاوله  ،  يف املصطلح " ةي. )يرِكْلتـاريخ األدب   ،  بروكلمان،  ٦٤ / ٥ ،األعالم،  الز

مكتبـة الثقافـة    : القاهرة(بة  العربية واملعر عات  معجم املطبو ،  سركيس،  ١٢٧ - ١٢٦ / ٨ ،)١٩٩٥،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر    : القاهرة(العريب  
 )٦١٩ص ، )الدينية، بدون تاريخ

 )5 ـ ١١٢٢ت( ، األزهري ، املالكي ، املصري ، الزرقَانِي ،بن أمحد بن علوان   حممد بن عبد الباقي بن يوسف        ؛أبو عبد اهللا  : هو )  وصفَه الزرِكْلي خبامتة    ،  ) ه
  ".وصول األماين "و" شرح موطأ االمام مالك   "و" شرح املواهب اللدنية  "، و "شرح البيقونية " و ،"تلخيص املقاصد احلسنة  : "ن آثاره   م. احملدثني بالديار املصرية  

)، وما بعدها١٨٥ / ٨، تاريخ األدب العريب: بروكلمان ، ١٨٤ / ٦ ،األعالم، الزرِكْلي، ١١٠ / ٢، هدية العارفني، البغدادي: انظر(  
 .٥٥رقاين، ص حاشية الز ) 6( 
ـ ١٠٩٨ت( ،يوِمالشهري باحلَ شهاب الدين،    احلسيين،  أمحد بن حممد مكي،    ؛أبو العباس : هو ) 7(  كـان  ،  محوي األصل، مصري  ،  من علماء احلنفية   ،) ه
مدرس  غَ: "صنف كتبا كثرية، منها    .وتوىل إفتاء احلنفية  . ليمانية بالقاهرة ا باملدرسة الس مز عاألشباه والنظائر " شرح    يف "ون البصائر ي"  ـ  البن ن جمي  احلنفـي  ،
 )٢٣٩ / ١الزرِكْلي، األعالم، : انظر. (شرح هلا أيضا" تلقيح الفكر "و" البيقونية"، وتذييل وتكميل لشرح "الب واالتصرنفحات القُ"و
 .٥٥نقله عنه األجهوري، ص  ) 8( 



 ٥٨  

 ١٠- هـ١٣٠٥ت ( األبياري:(  
وفيه نظر، ) ثالثة: (... م القسطالين للتدليس إىل ثالثة، وقالاعترِض على تقسي ": "نيل األماين "قال يف      

تدليس للشيوخ، وتدليس إسناد، وتدليس قطع، وتـدليس عطـف،          : بل إنْ نظرنا إىل األنواع فخمسة     
تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ، وكلـها مـن        : وتدليس تسوية، وإن نظرنا إىل األقسام فقسمني فقط       

  .)١(اهـ".  كالم الشارح فهو تدليس الشيوختدليس اإلسناد إال الثالث يف
  

  :ةيوِساإلسناد، والشيوخ، والتَّ: تقسيم التدليس إلى ثالثة أقسام ٢-٢-٤
  :)هـ٨٠٦ت ( العراقي -١

 رمحه اهللا   -ترك املصنف   : "اعترض احلافظ العراقي على تقسيم ابن الصالح التدليس إىل قسمني فقال             
  . )٢(اهـ...".  تدليس، وهو شر أقسامه، وهو الذي يسمونه تدليس التسوية قسما ثالثا من أنواع ال-تعاىل 

، وكـذا يف    األقسام الثالثة إال أنه مل يصرح بانقسام التدليس إىل ثالثة          )٣(   وكذا ذكر العراقي يف األلفية    
  .)٤("التدليس على ثالثة أقسام: "حيث قال" شرح التبصرة والتذكرة"

نظم مـصطلح   "يف   عبداحلفيظالسلطان  ، و ٢٢٤ / ١تح الباقي   زكريا األنصاري يف ف   : وتبعه(
  )٤٦ ص  يف الباعث احلثيث، وأمحد شاكر١٦ص  )٥("أهل األثر

  ):ھـ٨٣٣ت(  )٦(ّيابن الَجَزرِِِ -٢

                                                 
 .٣٥األبياري، نيل األماين، ص  ) 1( 
 .٩٥ص التقييد،  ) 2( 
 )3 ( ١٦٩ / ١. 
  .٨٣ / ١، شرح التبصرة، يالعراق)  4( 
نظْم مـصطلح   "، وألفيته يف أصول احلديث مساها       )هـ١٣٥٦ت(، العلوي، الفاسي، سلطان املغرب       عبد احلفيظ بن احلسن، احلسين     )السلطان(: هو)  5( 

دار األرقم بن   : بريوت(عبد اهللا اخلالدي    : حتقيق،  التراتيب اإلدارية ،  احلي، الكَتانِي عبد  : انظر ترمجته . (١٣٢٦ سنة   ،بعت مبطبعة املنار، بالقاهرة   ، طُ "احلديث
 )٣٣ / ٤، ١٩٠ / ١، األعالم: الزرِكْلي ، ٤١ / ١ ،)أيب األرقم، بدون تاريخ

ـ      ، الشافعي ،ي مث الشرياز  ، الدمشقي ، العمري ،حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف        ؛  أبو اخلري ،  مشس الدين  :هو)  6(  ت ( ،يرِز الـشهري بـابن اجلَ
ـ ، "اءرغاية النهاية يف طبقات القُ"و، "ر يف القراآت العشرشالن: " من آثاره.اظ احلديثفَّن ح م. شيخ اإلقراء يف زمانه    ،)هـ٨٣٣ ايـة  ": هاختصره من كتابٍ

اهلداية إىل "، و"تذكرة العلماء يف أصول احلديث   "، و )نثر( "البداية يف علوم الرواية   ": يف أصول احلديث  ومن آثاره   . ، وغريها "الدرايات يف أمساء رجال القراآت    
 / ٩  ،الضوء الالمع، السخاوي: انظر ()شرحه ابنه أبو بكر. نظم( "مقدمة يف احلديث"، و)"الغاية يف شرح اهلداية "  شرحه السخاوي يف .نظم( "علوم الرواية

 )٤٦ - ٤٥ / ٧، الزرِكْلي، األعالم ٢٦٠ : ٢٥٥
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  :  قال 

  )١( ......... * مدلس ثالث؛ فاألول رد
  .)٢(وهذا واضح يف اعتماده التقسيم الثالثي  

  ):هـ٩٢٣ت ( نيالقسطالَّ -٣ 
  .)٣(اهـ...". ثالثة: "قال   

  ):هـ١١٩٠ت(  )٤(األجهوري -٤ 
  .)٥(اهـ". وأسقط الناظم نوعا ثالثا، وهو تدليس التسوية: "وقال" البيقونية"اعترض على صاحب    

  :)هـ١٣٣٢ت ( القاسميجمال الدين  -٥ 
  .)٦(التدليس إليهاثالثة أقسام إال أنه مل يسمها ومل يذكر انقسام " قواعد التحديث"ذكر يف    

بل : "بقوله" هو قسمان "السابق  على قول النووي    فلم حيسم األمر، فعقَّب     ) هـ٩١١ت (السيوطيوقد تردد    * 
  .)٧("ثالثة أو أكثر

                                                 
. أفادنيه د . ()مكتبة أوالد الشيخ للتراث   :  القاهرة ،للسخاوي" الغاية يف شرح اهلداية   " مع شرحه   () ١٤٣(ابن اجلزري، اهلداية يف علم الرواية، البيت        )  1( 

  ).أكرم بن رضوان املكي يف أثناء مناقشة األطروحة، فله جزيل الشكر والتقدير
 )2 ( وقد وجدتالع وِدإليه القول بالتقسيم الثنائي، فلعله وهم منه، واهللا أعلم٧٧ ص ،"لقط الدرر" يف ي بسقد ن ،.  
 .١٦ / ١ ،إرشاد الساري ) 3( 
 عامل، فقيه، مشارك يف احلديث وأصوله واملنطق والتفـسري والنحـو            ،)هـ١١٩٠ت (،، الشافعي، الربهاين، الضرير   يرِوهجعطية بن عطية، األَ   : هو ) 4( 
قيل على ألفية   حاشية على شرح ابن ع    وإرشاد الرمحن ألسباب الرتول والنسخ واملتشابه وجتويد القرآن،         وحاشية على شرح ابن القاسم،      : ثارهمن آ . غريهمو

  . حاشية على شرح الزرقاين على املنظومة البيقونية، وغري ذلكوابن مالك، 
 )٢٨٧ / ٦ ،معجم املؤلفني، كحالة، ٣٦٥ ص ،معجم املطبوعات، سركيس، ٦٦٥ / ١، هدية العارفني، البغدادي: انظر( 

  .٥٥حاشية األجهوري على شرح الزرقاين على البيقونية، ص  ) 5( 
  .١٣٢ التحديث، ص دقواع ) 6( 
  .٢٢٣ / ١،تدريب الراوي ) 7( 

، وانظـر   "تدريبال املؤلف يف    ا ذكره دليس أنواع كثرية  وللت ":٣٥ ص   للسيوطي" ألفية احلديث "يف التعليق على     وكذا مل حيسم األمر أمحد شاكر حيث قال         
ابـن كـثري يف      حيث اقتـصر     ٢ احلاشية   ٤٦ص  " الباعث احلثيث "وحنو هذا فعل يف     . ، وما بعدها حيث نقل أنواعا أخر عن السيوطي        ٣٦هناك أيضا ص    

تدليس ، فذكر "...وبقيت أقسام من التدليس منها" :فقال شاكر زاد عليه أمحدفنوعني مها تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ على ذكر " اختصار علوم احلديث"
  .دليس السكوتوت ،دليس العطفوتالتسوية، 

وقد رأينا من املعاصرين أيضا م نلَ سالتدليس : "١٧ ص )تدليس رواة احلديث وأنواعه(قال الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن السعد يف حبث  هذا املسلك حيث ك
أي :  غيتدليس الص ،تدليس القطع أو السكوت ،تدليس املتابعة ،تدليس العطف ،تدليس اإلرسال ،تدليس الشيوخ ،تدليس التسوية ،إلسنادتدليس ا :ينقسم إىل

 خاص حكم له األنواع هذه من نوع ، وكل تدليس قد خيتلف عما تقدم وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل الكالم عليه            ،تدليس املتون  ،تدليس البلدان  ،صيغة التحمل 
  .، وهذا الذي قاله غري مقبول إذ فيه ما يصلح أن يندرج حتت عام"معه التعامل يف
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ينقـسم ثالثـة    ": "إحتـاف ذوي الرسـوخ    "فقال يف   ) هـ١٤١٨ت (حماد األنصاري ) الشيخ( وتردد  
، فذكر  .."اصطالحا قسمان : "فقال )٢("يانع الثمر "ذا يف كتابه    ، وناقض ه  )١(، مث ذكر هذه الثالثة    ...":أقسام

  .)٣(المذهب األول
ـ ١٤٢٠ت(  )٤(األلباني ناصر الدين   ومل جيزم  إنَّ " : فقال،، لكنه وصف املذهب األول بأنه األشهر      بشيء )هـ

والـشيوخ  اهـ، مث ذكر تدليس اإلسناد      ..." التدليس عند احملدثني على أقسام كثرية من أشهرها ما يلي         
  .)٥(فحسب

 منه ما - فيما نرى -فتدليس التسوية   وما نراه أن تقسيم اخلطيب وابن الصالح هو األوىل، واهللا أعلم،            * 
تـدليس  (وسيأيت يف   هو تدليس إسناد ومنه ما هو تدليس شيوخ، ولذا فال يصلح أن يكون نوعا مفردا،                

تـدليس العطـف، تـدليس      (هم مفـردة    ، وأما األنواع األخرى اليت ساقها بعـض       بيان ذلك ) التسوية
  .، فهي فروع من تدليس اإلسناد، فال وجه إلفرادها بقسم خيصها...)السكوت،

  .واآلن نأيت إىل دراسة كل قسم من التدليس 

                                                                                                                                                                   
ليس كما قال، بل هو أقسام، وسنتكلم       : "فقال" التدليس قسمان "، فاعترض على قول ابن الصالح       كشي إىل جعل كل فرع منه قسما خاصا        وقد جنح الزر  
 )٦٨ / ٣الصالح، الزركشي، النكت على مقدمة ابن (". على ما أمهله

  .٣ص إحتاف ذوي الرسوخ  ) 1( 
 .٣٠ر، ص ميانع الثَّ ) 2( 
 )3 (       وقد حكى عبدالعزيز بن حممد بن الصدي ق الغارِمقَ القولني، وإنْ ي دمتقسيم وهو على ثالثة أقسام عند أهل احلديث، واقتصر بعـضهم  : " لثالثة فقاله

تدليس اإلسناد، وتـدليس الـشيوخ، وتـدليس        : ، مث ذكر األقسام الثالثة    "اح يف مقدمته، وتبعه ابن كثري يف خمتصره       على قسمني فقط، كما فعل ابن الصال      
  )٧التأنيس، ص (. التسوية

مفهومـه  ، فاقتضي استنباط     ومن املالحظ أنين مل أجد احلاكم النيسابوري من املتقدمني قد نص على بيان مذهبه، مع أنه وضع يف أصول احلديث غري كتاب                     
  .عند من خالل ما ساق من أمثلة وتعليق

 .١٦٥تأيت ترمجته يف الباب الثاين من هذا البحث ص  ) 4( 
 .٩٥التوسل، ص  ) 5( 
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٣-٤  

 تبعه       _ سمي التدليس   تفصيل ق نكـابن  (على مذهب الخطيب البغدادي وم
حناهالصالح وابن حجر وغيرهما، وهو ما رج:(  

  

١-٣-٤  

  ))  السماعالسماعتدليس تدليس : : أوأو  ((اإلسناد اإلسناد تدليس تدليس : : أوالأوال
  

 نْمن أمهيتـه أَ بلغ   و ،- )١( كما شهد العلماء ذا    - التدليس   هذا القسم هو أهم وأشهر وأخطر نوعي         
ف هـذا النـوع     ف التدليس عموما عـر    يتعرأراد   فترى أكثرهم إذا     ،التدليس بعمومه اسم  غلب على   
  . وما ذلك إال لغلبة هذا النوع على االصطالح ألمهيته،- كما قدمنا بيان ذلك -خبصوصه 

 وفيما يلي نقدم اصطالحه لدى احملدثني، وصفاته وشروطه لنخلُص من هذا إىل بسط الرتاع يف حتديـد                 
مفهوم التدليس، وهي القضية اليت وصفت بالرتاع بني القدماء واملتأخرين من احملدثني يف حتديد مفهومه،               

  .عليها نتائج خطرية، هي أحد أركان حبثنا هذا، واهللا املستعانوهي اليت ترتبت 

  :اسمهاسمه )١(

وهو اللقب األقل شيوعا،    ،  )٢()هـ٧٦١ت( العالئي  " تدليس السماع "طلق عليه اسم       أقدم من رأيته أ   
تدليس (، والتسميتان   )رون عنه بالتدليس يف اإلسناد    أو يعب " (تدليس اإلسناد : "فيطلقون عليه  األكثرون   أما

 ملناسبته ملدلوله أكثر فيما نرى،       على الثاين  مترادفتان، لكنا نفضل االسم األول    ) السماع وتدليس اإلسناد  
  .كما سبق بيانه" تدليس اإلسقاط"ى مس ينْ املناسب أَا نرى أنَّن كُوإنْ

  :تعريفهتعريفه )٢(

                                                 
عبدالفتاح أبو غـدة    : شروط األئمة اخلمسة، حتقيق   : احلازمي: ، وانظر أيضا  )١٥٧البيت  (" ودونه التدليس للشيوخ  : "من ذلك قول العراقي يف األلفية      ) 1( 

 .٢٤ص 
 .١٠٢العالئي، جامع التحصيل ص  ) 2( 
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  ):هـ٢٩٢ت ()١( البزار-١ 
  .)٢("ري أن يذكر أنه مسعه منه غَنمل يسمعه منه من قد مسع منه ما مأن يروي ع: "   قال

) ضِومل يرت لْ فيه املُ     - هذا القول     العراقيخدومل يعـده   -عاصرة على ما يأيت تفصيله    ألنه مل ي
 مع قول البـزار وابـن       - اآليت   -معربا عن اصطالح احملدثني، فقد نقل تعريف ابن الصالح          

  :ان، مث قالطَّالقَ
يف حد التدليس هو املشهور بني أهل احلـديث،   -) يعين ابن الصالح (-صنف وما ذكره امل   "

وإمنا ذكرت قول البزار وابن القطان لئال يغتر ما من وقف عليهما فيظن موافقة أهـل هـذا          
  ")الشأن لذلك، واهللا أعلم

 ٢-رِيوابسهـ٤٠٥ت(  )٣( الحاكم النَّي( :  
  : فقال باملثال  له، وإمنا عرفينص على تعريف  مل 

: هـرِي قال الز : "- وهو إمام من أئمة أهل مكة        - سفيان بن عيينة   )٤(أن يقول ومعىن التدليس   "
 وسـفيان بـن عيينـة       ،" جابرا ينار مسعت مرو بن د  قال ع ": ، أو يقول  "حدثنا سعيد بن املسيب   

٥( " يف هذه الروايةمشهور مساعه منهما مجيعا إال أنه مل يذكر السماع(.  

رواية الراوي عمن مسع منه ما مل يسمعه منه، وهو الـسابق يف             :    وهذا الوصف من احلاكم يدور حول     

                                                 
ة الـصال ": من آثاره . احلديثطلب   يف   ةكان كثري الرحل  ،  من أهل البصرة   حافظ،،  )هـ٢٩٢ت( ،ارز أمحد بن عمرو بن عبداخلالق، الب      ؛أبو بكر  :هو ) 1( 

  ."املسند الكبري"و، "املسند الصغري"و، "سكراألشربة وحترمي املُ"و، "على النيب صلى اهللا عليه وسلم
)٢٨٥ ص ،طبقات احلفاظ، السيوطي، ٦٥٣ ، صتذكرة احلفاظ، ٥٥٤ / ١٣ ،سري أعالم النبالء، الذهيب:  ترمجته يفانظر (  

 هذا اجلـزء مل  ، ويبدو أنَّ"ترك حديثه أو يقبلمعرفة من ي"، وذكر أنه قال ذلك يف جزء له يف       ٩٧ ص   ،"التقييد واإليضاح "نقله عنه احلافظ العراقي يف       ) 2( 
ولعلهم إمنا نقلوه عن العراقي ال عن جزء        . ٥٦وقد نقله عن البزار غري واحد من أهل العلم، منهم من املتأخرين الزرقاين يف حاشيته على البيقونية ص                   . يصلنا

 .٨٤ / ١أحال إليه أيضا العراقي دون نقل عبارته يف شرح التبصرة له قد و. اهللا أعلمفالبزار مباشرة، 
ـ ٤٠٥ت (،عي وبابن الب  ،باحلاكماملعروف   ، النيسابوري ، الطهماين ، الضيب ،حممد بن عبد اهللا بن محدويه بن نعيم       أبو عبد اهللا؛      ) 3(  من أكابر حفاظ   ،  ) ه

  ". احلديثم علومعرفة "و، "اإلكليل"و، "املستدرك على الصحيحني"و، "ورابسيتاريخ ن: "صنف كتبا كثرية، منها، احلديث واملصنفني فيه
)٢٢٧ / ٦، الزرِكْلي، األعالم ١٦٢ / ١٧، النبالءأعالم سري ، الذهيب: انظر ترمجته يف(   

  .، وهو خطأ يأباه السياق)قال( بزيادة لفظ -" أن يقول قال: "وقع يف املطبوعة ) 4( 
  .٤٥، ص )م١٩٨٣دار الدعوة، : اإلسكندرية( عبداملنعم أمحد فؤاد: احلاكم النيسابوري، حممد بن عبداهللا، املدخل إىل كتاب اإلكليل، حتقيق ) 5( 

وقـد تأكـد يل    ()١٩٣٢ - ١٣٥١املطبعة العلمية، : حلب(" املدخل يف أصول احلديث: " وهذا الكتاب هو نفسه الذي نشره راغب الطباخ من قبل باسم    
  .)ذلك جزما مبقارنة كامل حمتوى الطبعتني

ـ (أقسام املدلسني وبيان أقوال يف ذم احملدثني للتدليس، : ركْذ، حيث اقتصر هناك على      "معرفة علوم احلديث  "يف كتابه      ومل جند للحاكم تعريفا للتدليس       من 
 . )٢٦النوع ( ١١٢: ١٠٣معرفة علوم احلديث ص : ، انظر)، مث موقف البلدان املختلفة من التدليس)إخل.. .س عن ضعفاء، يدلّنقات، مثيدلس عن 
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ذا املفهوم يف غري موضع من مؤلفاتهتعريف البز ١(ار، وقد استخدم هذا االصطالح(.  

املتأمل ألقـوال   باشتراط اللقيا يف اصطالح التدليس، لكن      يقول للحاكم يظن أنه ذا      القول وقارئ هذا   
أجنـاس  "أخرى له يتبني له أنه هنا إمنا يتحدث عن أحد أفراد التدليس فحسب، أو بتعبريه هو على أحد                   

لبيان هذه األجناس، فذكر منها ما سـبق،        نوعا   )٢("معرفة علوم احلديث  "يف كتابه   أفرد  ، فقد   "التدليس
  : أيضافيه وذكر 

قـال  (يوخ مل يروهم قطّ ومل يسمعوا منهم إمنـا قـالوا   قوم رووا عن ش: اجلنس السادس من التدليس    "
  .)٣(" ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم مساع عالٍ وال نازللَم فح،)فالن

 وهذا يفيد املعاصرة، وال يقال أنه يفيد مطلق االنقطاع يف السند إذ لو كان انقطاعا بغري معاصـرة مـا                    
  .أوهم السامعني فحملوه على السماع

٣- غداديهـ٤٦٣ت (الخَطيب الب:(  
  ":الكفاية"يف  قال   

روايةُ احملدث عمن عاصره ومل يلقه فَيتوهم أنه مسع منه، أو روايته عمن لقيـه مـا مل                  : واملدلّس"
  .)٤(اهـ". هذا هو التدليس يف اإلسناد. يسمعه منه

  : أيضا "الكفاية "  وقال يف -   
تدليس احلديث الذي مل يسمعه الراوي ممن دلَّسه عنه         : لضرب األول ا... والتدليس على ضربين،  "

  .)٥(اهـ..". .بروايته إياه على وجه يوهم أَنه مسعه منه، ويعدل عن البيان بذلك
  ))٦(وبعد أن أطال وأفاض، ذكر الضرب الثاين، وهو تدليس الشيوخ   (

 رواية الراوي عمن عاصره ومل يـسمع منـه             والتعريف األول واضح يف أنه يدخل يف التدليس حالتني        

                                                 
 ،١٧٥ - ١٧٤، ص )١٩٨٤ - ١٤٠٤الرياض، مكتبـة املعـارف،   (موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر    : سؤاالت الدارقطين، حتقيق  : احلاكم: الانظر مث  ) 1( 
 .١٠٤، ٣٥، معرفة علوم احلديث، ص )٢٦٥: رقم(
 .١١٢ - ١٠٣ص )  2( 
 .١٠٩ص  ) 3( 
  .٥٩ص  ) 4( 
  .٣٥٧ص )  5 (
 .٣٦٥ص  ) 6( 



 ٦٤  

  . ، ورواية الراوي عمن مسع منه ما مل يسمعه منه)بشرط أن يكون مومها أنه مسع منه(
                   فـرفقد ع ،روأما التعريف الثاين فغامض غري قطعي يف مراده، وهو ال يصلح أن يكون حدا، ففيه د   

ده وال بين هل يشترط املعاصرة أو اللقيا أم أي سـقط يف          ومل يفسر مرا  ! التدليس بالتدليس ممن دلسه عنه    
  السند؟

  .   وقد ترتب على غموضه إشكال لدى احلافظ ابن حجر العسقَلَانِي يأيت بيانه

 ٤-  رهـ٤٦٣ت(ابن عبدالب(:  
  : قال

ث أخذ عنه ومسع منه وحد    أن حيدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه و         وأما التدليس فهو    "
ى، على أنَّ األغلـب يف  ضرأو ال تحالُه ؛ ممن ترضى مل يسمعه منه وإمنا مسعه من غريه عنه  عنه مبا 
  . مرضية لذكره وقد يكون ألنه استصغرهه لو كانت حالُنْذلك أَ

  ...هذا هو التدليس عند مجاعتهم ال اختالف بينهم يف ذلك
عن سـعيد بـن     ) هـ١٧٩ - هـ   ٩٣(ك   مثل مال  - حديث الرجل عمن مل يلقه    واختلفوا يف   

ـ ٤٦(عن إبراهيم النخعـي     ) هـ١٦١ -هـ٩٥(، والثَّورِي   )هـ٩٤ -هـ١٥(املسيب    -هـ
 حدثهما كما فعال نا ميهذا تدليس ألما لو شاءا لسم     :  فقالت فرقة  -وما أشبه هذا     )١()هـ٩٦

   .)٢(ةسلْ من حدثَه مع علْمه بِه دكوت احملدث عن ذكروس: يف الكثري مما بلغهما عنهما، قالوا

أي ابن عبدالرب(مر    قال أبو ع :(  

                                                 
كم وإن كان بني مالك وابن املسيب سنة واحدة من املعاصرة، لكنها يف ح   (معاصرة  مثت  لد والوفاة يف كل منهم ليتبني أنه ليست         أضفنا هنا تارخيي املو    ) 1( 

 ).املعدومة، فمن املستحيل أن يتحمل مالك عن شيخه وهو ابن عام واحد
ويقابل هذا القول يف تضييق حد التدليس القول اآلخر الذي حكاه ابـن              ...: "حكى العراقي هذا املذهب يف التدليس بعبارة باملعىن غري منصفة فقال           ) 2( 

التقييـد  (".  ال مالـك وال غـريه       من التدليس أحـد    ملوعلى هذا فما س   :  التدليس أن حيدث الرجل مبا مل يسمعه، قال ابن عبدالرب           أنَّ "التمهيد "عبدالرب يف 
 أنـه   وحكى ابن عبدالرب يف التمهيد عن قـومٍ       : " أفضل حيث قال   ٨٤ / ١ارته يف شرح التبصرة     وجاءت عب . ، وبني العبارتني بون كبري    )٩٧واإليضاح، ص   

  ".تدليس، فجعلوا التدليس أن حيدث الرجل عن الرجل مبا مل يسمعه منه بلفظ ال يقتضي تصرحيا بالسماع، وإال كان كذبا
 ال يقتضي تصرحيا    ث الرجل عن الرجل مبا مل يسمعه منه بلفظ         بأن حيد  هودح: "فقال  أما السيوطي فأثبت العبارة باملعىن أيضا ال بنصها، ولكن بشكل أفضل            

  )٢٢٤ / ١تدريب الراوي (" بالسماع
! ا أيـض "فتح املغيـث  " ويف   "التقييد واإليضاح "مع أنه عزاها له يف      " التمهيد"غري موجودة يف املطبوعة من      ) ال مالك وال غريه    ( عبارةَ  ومن الالفت للنظر أنَّ   

 عبارة ابن عبدالرب مطابقة للفظ املطبوعـة        ٩٧ ص   "جامع التحصيل "وقد نقل العالئي يف     . ٢٢٤ / ١ "تدريب الراوي "وكذا أثبت هذه العبارة السيوطي يف       
ة األوقاف كْليس فيها ذارزهيدالتم"من ) باملغرب(ر مالك وال غريه، فلعلها مل تقع يف النسخ اخلطية املعتمدة يف حتقيق طبعة و."  



 ٦٥  

حديثه اللـهم إال    يف  فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه يف قدمي الدهر وال                
  .)١(..".شعبة بن احلجاج وحيىي بن سعيد القطان فإن هذين ليس يوجد هلما شيء من هذا

  :  قالإىل أن
.. .ليس ما ذكرنا جيري عليه لقب التدليس وإمنا هـو إرسـال           : وقالت طائفة من أهل احلديث    "

واألصل يف هذا الباب اعتبار حال احملدث فإن كان ال يأخذ إال عن ثقة وهو يف نفسه ثقة وجب                   
قبول حديثه مرسله ومسنده، وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه يف ذلك وجب التوقف               

 وكـان مـن   ع عليهمتجالتدليس املُ وكذلك من عرِف ب   .  حىت يسمي من الذي أخربه     هلَسرأَعما  
  .)٢(... "أخربنا أو مسعه: املُسامحين يف األخذ عن كُلِّ أَحد مل يحتج بشيٍء مما رواه حىت يقول

ة هامة، تتناول مفهوم التدليس عند       عبارات مثين  - رمحه اهللا تعاىل     -   هذه العبارات للحافظ ابن عبدالرب      
  .احملدثني على تفاوت مدلوله عندهم

وهـو مـا   (لدى كافة احملدثني    " التدليس"   وصف احلافظ ابن عبدالرب هنا قَدرا متفقا عليه يف اصطالح           
ا عرفه به  وهو م-عه منه بأنه رواية الراوي عمن مسع منه ما مل يسم") عليه عمتجاملُالتدليس "وصفه بقوله 
 وذكر أن هذا القَدر ال خالف بينهم أنه يسمى مدلسا، أما إن روى الراوي عمن مل يلقه            - البزار من قبل  

ولنـا  . - )٣( أي منقطعا  -" مرسال"ففي هذا خالف بني احملدثني فمنهم من مساه مدلسا، ومنهم من مساه             
 يعاصره، فهو قد أطلق الكالم وليس مثت     أن نفهم هذه احلالة األخرية بأا روايته عمن عاصره أو عمن مل           

  .ما يدعو لتضييقه

وقد ع   ادتمع عليه( عبدالرب بعد ذلك وشرح معىن التدليس  ابنمؤكدا ما سبق بيانه فقال) ا:  
أن يكونَ الرجلُ قد لَقي شيخا من شـيوخه         أما التدليس فمعناه عند مجاعة أهل العلم باحلديث         "

 يسمع غريها منه مث أخربه بعض أصحابه ممن يثق به عـن ذلـك الـشيخ                 فسمع منه أحاديث مل   
بأحاديث غري تلك اليت مسع منه فيحدث ا عن الشيخ دون أنْ يذكر صاحبه الذي حدثَـه ـا                   

                                                 
  .١٦ - ١٥ / ١، )هـ١٣٨٧وزارة األوقاف، : ربغامل(مصطفى العلوي، وحممد عبدالكبري البكري : ابن عبدالرب، يوسف بن عبداهللا، التمهيد، حتقيق ) 1( 
) التدليس اتمع عليه  (عبارة اهلامة   قناه هنا لنصل إىل هذه ال      وإمنا س  - فهذا سيأيت فيما بعد      -وال يعنينا هنا الكالم يف حجية املدلس        . ١٦ / ١السابق،   ) 2( 

  .يف سياقها
 )3 (             هو ال يقصد بالطبع املرسل باملعىن املضيق لالصطالح والذي يعين رفع تابعي حلديث          عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا أراد أي  يف السند    سقط 
 .ك، وكذا ما ضربه من أمثلة على طريقة بعض الفقهاء يف استخدام هذا املصطلح، والسياق يؤيد ذل-



 ٦٦  

  .)١("يعين ذلك الشيخ" عن فالن ":فيقول فيها

  : مث عاد وأكد هذا القَدر فقال
هـو أن حيـدث     ي أجازه من أجازه من العلماء باحلديث        ومجلة تلخيص القول يف التدليس الذ     "

الرجل عن شيخ قد لقيه ومسع منه مبا مل يسمع منه ومسعه من غريه عنه فيوهم أنه مسعه من شيخه                    
  .)٢("ذلك وإمنا مسعه من غريه أو من بعض أصحابه عنه

  ):هـ٦٠٦ت( )٣(املَجد ابن اَألثير -٥
  :ا يفهم منه حاله فقَال   مل يقدم له تعريفا، لكنه وصفه مب

قال فالن ممن هو معاصرهم رأوه أو مل        : رواية املدلسني إذا مل يذكروا مساعهم يف الرواية فيقولون        "
قال فالن أم قد : ، فيومهون بقوهلميروه وال يكون هلم عنه مساع وال إجازة وال طريق من الرواية        

م قال فالن صادقني ألم يكونـون قـد         مسعوا منه أو أجازه هلم أو غري ذلك، فيكونون يف قوهل          
مسعوه من٤(" أو أكثر منه عنه، وهذا يسمونه بينهم تدليسا؛ لإليهام الذي حصل فيه واحد(.  

  :)هـ٦٢٨ت( )٥(ابن القَطَّان -٦
  :  قال

  .)٦("أن يروي احملدث عمن قد مسع منه ما مل يسمع منه من غري أن يذكر أنه مسعه منهنعين به "

  :  مث قال
  .ق بينه وبني اإلرسال هو أن اإلرسال روايته عمن مل يسمع منهروالفَ"

                                                 
  .٢٧ / ١السابق،  ) 1( 
  .٢٨ / ١السابق، )  2( 
، الكاتب، الشافعي، املوصلي، اجلَزرِي، الشيباين، بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد       ) أيب الكرم ( املبارك بن حممد     ؛أبو السعادات ، مجد الدين : هو)  3( 

   ".النهاية يف غريب احلديث "و"  يف أحاديث الرسولجامع األصول"اشتهر بكتابيه ، ) هـ٦٠٦ت( األثري جد الدين ابنمب وابن األثري،املعروف ب
)٤٩١ - ٤٨٨ / ٢١ ،النبالءأعالم سري ، الذهيب، ١٤٣ - ١٤١ / ٤ ،وفَيات اَألعيان، ابن خلِّكَان:  ترمجته يفانظر(   

 .١٦٧ / ١، )م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩مكتبة احللواين، وغريها، : دمشق(عبدالقادر األرناؤوط : يقابن األثري، املبارك بن حممد، جامع األصول، حتق ) 4( 
ـ ٦٢٨ت (،انطَّابن القَ املعروف ب ،   الفاسي ، احلمريي ، الكتامي ،علي بن حممد بن عبد امللك     أبو احلسن؛   : هو ) 5(  قرطيب . هتدقَفاظ احلديث ون   من ح  ،) ه

   .انتقد به أحكام عبد احلق ابن اخلراط" ن يف كتاب األحكاميبيان الوهم واإليهام الواقع" : من أشهر آثاره. من أهل فاس،األصل
)٣٣١ / ٤األعالم : ، الزرِكْلي ٣٠٦ / ٢٢، النبالءأعالم سري : الذهيب : انظر ترمجته يف (  

  .٤٩٣ / ٥، ١٩٩٧ - ١٤١٨، )يبةدار طَ: املدينة (١، ط احلسني آيت سعيد.د: حتقيقم، ان، بيان الوهم واإليهاطَّابن القَ ) 6( 



 ٦٧  

وملا كان يف هذا قد مسع منه جاءت روايته عنه ما مل يسمع منه كأا إيهام مساعه ذلك الـشيء،                    
  .)١("فلذلك مسي تدلسا

ف ابن الصالح    ومل يرتض احلافظ العراقي هذا القول ومل يعده معربا عن اصطالح احملدثني، فقد نقل تعري              
  :  مع قول البزار وابن القطَّان، مث قال- اآليت -

يف حد التدليس هو املشهور بني أهل احلديث، وإمنا          -) يعين ابن الصالح   (-وما ذكره املصنف    "
ذكرت قول البزار وابن القطان لئال يغتر ما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل هـذا الـشأن                  

  .)٢("لذلك، واهللا أعلم

  : شعر أنه يرتضيهما، مث قالتعريف البزار وابن القطان ومل ينقل سوامها مبا ي )٣(د نقل الزرقَانِي وق
  .اهـ". أما إذا روى عمن مل يدركه بلفظ موهم فليس بتدليس على الصحيح واملشهور"

 ٧- قال: )هـ٦٤٣ت( ح الابن الص:  
مسعه منه، أو عمن عاصره ومل يلقه مومها أنه          منه مومها أنه     هأن يروي عمن لقيه ما مل يسمع      هو  "

  .)٤(اهـ". قد لقيه ومسعه منه
 / ١،  شرح التبصرة والتـذكرة   ، والعراقي،   ٤٥ابن كثري، اختصار علوم احلديث، ص       : تابعه(

 ابن كثري،   ٩٥ص  " التوسل"وتابع األلباينّ يف    . ١٥٤ - ١٥٣، واأللفية، البيت    )١٧٨ (١٦٩
  ))٥(ن الصالح عليه يف حتقيق الكتابووافق نور الدين عتر اب

وما ذكره املصنف يف حد التدليس      : "٩٧وقد ارتضاه العراقي يف التقييد واإليضاح وقال ص         (
  ")هو املشهور بني أهل احلديث

  : مث قال ابن الصالح عقب ذلك
 وال" أخربنا فـالن "مث قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر، ومن شأنه أن ال يقول يف ذلك               "
  .، وحنو ذلك اهـ"عن فالن"أو " قال فالن"وما أشبههما، وإمنا يقول " حدثنا"

                                                 
  .السابق ) 1( 
 .٩٧العراقي، التقييد واإليضاح، ص  ) 2( 
 ٥٦يف شرح املنظومة البيقونية ص  ) 3( 
 ) فهو أوثق واملثبت من حتقيق عتر،،"ما مل يسمع ":واللفظ يف طبعة عبدالرحمن عثمان( ) بتحقيق نور الدين عتر، التحقيق الثاين٧٣ص . (= ٩٥ص  ) 4( 
  .١، احلاشية ٧٣البن الصالح، التحقيق الثاين، ص " علوم احلديث"نور الدين عتر، حتقيق  ) 5( 



 ٦٨  

  : )٢()هـ٦٧٦ت(  )١(يالنوو -٨
  ":بيرِقْالت" يف قال - 

: )٣("التدريب"زاد هنا السيوطي يف    ( - أن يروِي عمن عاصره ما مل يسمعه منه       تدليس اإلسناد ب  " 
  .وحنوه" عن فالن " أو " قال فالن : "  مساعه قائالمومها - )بل مسعه من رجلٍ عنه

  .)٥(اهـ" أسقط غريه ضعيفا أو صغريا حتسينا للحديث )٤(ورمبا مل يسقطْ شيخه أو

  .   فهو هنا جعل املعاصرة مع اإليهام شرط التدليس
  :)٦(لتدريبقال السيوطي يف ا   مث أردف تعريف هذا التدليس بنوع خاص منه هو تدليس التسوية؛ 

ـ           " ن التـدليس يـسمى تـدليس       وهذا من زوائد املصنف على ابن الصالح، وهو قسم آخر م
  .اهـ". ...التسوية

   -   وِيو٧(")وأسـقط : "بلفظ" (شرح صحيح مسلم  " رمحه اهللا تعاىل نفس التعريف يف         وقد ساق الن( ،
  .)٨( )ضعيفا(ى عل) صغريا(، وبتقدمي "وأسقط: "بلفظ(وكذا يف مقدمته لشرح البخاري 

                                                 
كان ،  )هـ٦٧٦ت (،، الشافعي )النواوِي: ويقال له أيضا  ( النووِي   ، بن حسن، احلزامي، احلوراين    ي حيىي بن شرف بن مر     ؛أبو زكريا  ، حميي الدين  :هو ) 1( 

 ،يف احلـديث  " األربعـون النوويـة   : " الكثري من املؤلفات، منها      فلَّخ،   آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر     ، ورعا ، زاهد ، علم احلديث والفقه واللغة    رأسا يف 
، "املنثـورات "، و " الشافعي مناقب"، و "التبيان يف آداب محلة القرآن    "، و "ذيب األمساء واللغات  "يف فروع الفقه الشافعي، و    " فتنيروضة الطالبني وعمدة املُ   "و
  .وغريها … ،)مل يتمه(للشريازي " اموع شرح املهذب"و
 من العلماء يف رسائل مفردة منهم السحيميوقد ترجم للنووي كثري ،والس اوِخويف ي ،"للسيوطي" يوِاملنهاج الس.  

عبد الفتاح احللـو    . حممود الطناحي، ود  . د: الكربى، حتقيق طبقات الشافعية   ،  السبكي،  ١٤٧٤ - ١٤٧٠ / ٤ ،تذكرة احلفاظ ،  الذهيب: ترمجته يف : انظر (
 .)٣٩٧ - ٣٩٥ / ٨، )مطبعة عيسى البايب احلليب: القاهرة(
 .٢٢٤ - ٢٢٣ / ١التقريب،  ) 2( 
 )3 ( ٢٢٤ / ١. 
 هو املثبت يف حتقيق عبـدالوهاب       )أو(، إال أن لفظ     )لكن(و   أ )بل( هنا غري مريح، فهو يشعر باملغايرة، وليست مرادة هنا، بل السياق يفيد              )أو(لفظ   ) 4( 

 وإن كانت طبعة ليس حمال للثقة، الغالب أا مـأخوذة عـن حتقيـق               - ) صالح حممد عويضة   :تعليق( ١١٩ / ١عبداللطيف، ويف طبعة دار الكتب العلمية       
، وال ندري هل مصدر استبداهلا "ورمبا مل يسقط شيخه وأسقط غريه: "ها فاللفظ في٣٥٥ و ٣٥٢ / ١أما يف حتقيق طارق عوض اهللا       . عبدالوهاب عبداللطيف 

، وقد عاد وكرر نفس     )٨ / ١أمحد معبد عبدالكرمي    . وفق ما أشار إىل ذلك مقدمه د      (الواو بأو هنا هو األصل اخلطي للكتاب أو هو من متييز وتصرف احملقق              
  . )بل(على أية حال فالواو هنا أيضا تفيد معىن و، ١٥٥ص " املختصر احلاوي ملهمات تدريب الراوي"اللفظ يف 

ورمبا مل يسقط شـيخه     : قال اخلطيب : قال أبو زكريا  : "  عن أيب زكريا النووي نصه     خمطوطات مقدمة ابن الصالح اقتباس     ويالحظ أنه أثبت يف طرة إحدى       
مقدمة ابن الصالح، حتقيق    (" نقلته من خط شيخنا أيده اهللا     : "طرة، ويف آخر ال   .. ".لكن يسقط ممن بعده رجال ضعيفا أو صغري السن ليحسن احلديث بذلك           

 ".لكن: "، فأظهر هذا أن النقص أخذه النووي عن اخلطيب، ويالحظ هنا أنه بلفظ)٢، احلاشية ١٦٧عائشة عبدالرحمن، ص 
 .٢٢٤ - ٢٢٣ / ١النووي، التقريب،  ) 5( 
 )6 ( ٢٢٤ / ١. 
 ٣٣ / ١النووي، شرح صحيح مسلم  ) 7( 
 .٧٩النووي، مقدمة شرح البخاري، مرجع سابق، ص  ) 8( 



 ٦٩  

٩- ابن دقدييهـ٧٠٢ت( )١(ق الع(:  
  : قال

فإن كانت صيغة روايته تقتضي مساعـه منـه    ؛ عمن مل يسمعه منه   ا الراوي حديثً  يوِر ي نْوهو أَ "
اً، فهذا كذب، ال ينصسى بالتدليسم .  

 "أخربنا" : يقولون ، وال "فالن عن فالن  ": كما كان املتقدمون يقولون    - ا ذلك نص  مل يقتضِ  وإن
، أو غريمها من األلفاظ اليت ال تصرح        "روى فالن " أو   "قال فالن ": وكذلك إذا قال   ،"حدثنا"وال  
  .)٢(" فهذا هو التدليس- باللقاء

  . فهذا أيضا على مذهب التفريق

١٠- بِيهـ٧٤٣ت( )٣(الطِّي(:  
  : قال

، ومن شأن من هو كذلك أَنْ ال        منه مومها أنه مسعه منه     أو عاصره ما مل يسمعه       هيقن لَ م ع يوِر ي نْأَهو  "
عـن  "أو  " قال فالن : "وما أشبههما حىت يكون مدلسا، بل يقول      " أخربنا"وال  " حدثنا: "يقولَ يف ذلك  

  .)٤("مث قد يكون بينهما واحد فأكثر. وحنو ذلك" فالن

١١- بِيهـ٧٤٨ت( )٥(الذَّه(:  
                                                 

ـ ق، املصري، املالكي، الـشافعي، املعـروف بـابن د         يطولُفَن، املَ يرِيش حممد بن علي بن وهب بن مطيع، القُ        ؛أبو الفتح  ،تقي الدين : هو)  1(  قِي ـ  الع دي، 
ـ ، ونـشأ     مبصر على ساحل البحر األمحر   " ينبع"يف  ولد   .من أكابر العلماء األعالم، وقاضي القضاة      ،)هـ٧٠٢ت( ، وتعلـم بدمـشق     هابـصعيد وص  بقُ

شـرح  "، و"شرح عمدة األحكـام  "يف احلديث، و  " اإلمام يف شرح اإلملام   " و ،"اإلملام بأحاديث األحكام  " :منهاله تصانيف بديعة     .واإلسكندرية، مث بالقاهرة  
 زِمقدمة املطراالقتراح يف بيان االصطالح وما أضـيف  "، و"حتفة اللبيب يف شرح التقريب"، و" يف الرواية عن رب العاملني   مجع األربعني "يف أصول الفقه، و   " ي

   .وله أشعار وملَح وأخبار ."اقتناص السوانح"و، "شرح األربعني حديثا للنووي"، و"إىل ذلك من األحاديث املعدودة من الصحاح
  )٢٨٣ / ٦ ،األعالم، الزرِكْلي، ١٥٦  /٣، )بريوت، دار الكتب العلمية( علومأجبد ال، صديق حسن القنوجي: انظر ترمجته يف( 

قحطان عبـد الـرمحن     : ابن دقيق العيد، حممد بن علي، االقتراح يف بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث املعدودة من الصحاح، حتقيق                    ) 2( 
 .٢٨٣، ص )٢٠٠٧ - ١٤٢٧دار العلوم، : عمان، األردن (٢الدوري، ط

  . تقدمت ترمجته )3( 
 .٧٢ - ٧١الطييب، اخلالصة، ص  ) 4( 
 واألول ، أيـضا يبِهابن الذَّبو،  يبِهالذَّاملعروف ب حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا، التركُمانِي، الدمشقي،             مشس الدين، أبو عبد اهللا؛      : هو ) 5( 

 حمقق يف حبوثه، منصف يف آرائـه، سـلفي يف   . والرجال، والقراآت، والعقائد، والكالم، عامل بأصول احلديث،مؤرخحافظ، ، حمدث،  )هـ٧٤٨ت (،أشهر
تـذكرة  "، و"ميزان االعتدال يف نقد الرجال"، و"ر أعالم النبالءيس"، و"تاريخ اإلسالم ":من أشهرها،  متيز بتآليفه الكثرية املتنوعة يف التاريخ والتراجم       ،اعتقاده

  ).ويعرف أيضا بطبقات احلفاظ" (فاظاحل
= 



 ٧٠  

  ": املوقظة"قال يف 
  .)١(" رواه الرجل عن آخر ومل يسمعه منه، أو مل يدركهما: املدلس"

  .فاشترط اللقيا، أو املعاصرة

١٢- يلَائهـ٧٦١ت (الع(:  
  :قال

وحنو ذلك مما   ) ذكر(أو  ) قال(أو  ) عن(بأن يروي الراوي عن شيخه حديثا مل يسمعه منه بلفظ           "
  .)٢(")...مسعت(وال ) أخربنا(وال ) حدثنا(يوهم االتصال وال يصرح بِـ 

١٣- يكَشرهـ٧٩٤ت( )٣(الز(:  
  : قال

شرط التدليس أن يكون املدلس قد لَقي املروي عنه ومل يسمع منه ذلك احلديث الـذي دلـسه      "
  .)٤("عنه

١٤- ياقرهـ٨٠٦ت (الع(:  
  ":األلفية"قال يف 

  )١٥٣(حدثَه ويرتقي بعن وأن * تدليس اإلسناد كمن يسقط من 
  )١٥٤........ (.*وهم اتصاال ي: وقال

 وعبارته يف األلفية هذه ليس فيها ذكر املعاصرة، وهو ما يوهم أنه ال يدخلها يف املدلس، مـع أن هـذا                     
جـاءت قاطعـة    " التبصرة والتذكرة "شرح  يف  خمالف البن الصالح الذي هذا نظم لكتابه، إال أن عبارته           

  :مبذهبه حيث قال
ـ و فَ نقط اسم شيخه الذي مسع منه ويرتقي إىل شيخ شيخه أو م           هو أن يس  و: تدليس اإلسناد "  هقَ

                                                                                                                                                                   
 تقدمي  ،بشار عواد معروف  . ، د ١٦ - ١٥ / ١ ،أجبد العلوم ،  صديق حسن خان  ،  ١٢٣ - ١٠٠ / ٩طبقات الشافعية الكربى    السبكي،  :  ترمجته يف  انظر (=

 )٩٠ - ٧٥ / ١، )مؤسسة الرسالة: بريوت(لذهيب ل" سري أعالم النبالء: "حتقيق
 .٤٧، ص )١٤٠٥مكتب املطبوعات اإلسالمية، : حلب( ١عبدالفتاح أبو غدة، ط: حممد بن أمحد، املوقظة، حتقيقالذهيب،  ) 1( 
  .٩٧العالئي، جامع التحصيل، ص  ) 2( 
 .٣٩ تقدمت ترمجته ص  )3( 
 .٦٨ / ٢الزركشي، النكت  ) 4( 



 ٧١  

في   سند ذلك إليه بلفظ     ال يقتضي االتصال بل بلفظ  له كقوله    مٍ موه )عـ أنَّ فُ( أو  )الن فُ ن أو )االن 
  .ا بذلك أنه مسعه ممن رواه عنهم موه)النٌ فُالَقَ(

وي عنه أو لقيه ومل يسمع منه أو مسع منـه ومل            وإمنا يكون تدليسا إذا كان املدلس قد عاصر املر        
  .)١("يسمع منه ذلك احلديث الذي دلسه عنه 

  : مث قال
  )٢("أما إذا روى عمن مل يدرِكْه بلفظ موهمٍ فإِنَّ ذلك ليس بتدليس على الصحيح املشهور"

يف نصه الصريح يف    ) ، أو املعاصرة  اللقاء(   فظهر ذا أن العراقي موافق البن الصالح يف رأيه يف التدليس            
 على أا ال تـدخل      ٦٨ / ٢، أما عبارة األلفية فقد فهمها الزركشي يف النكت          "التبصرة والتذكرة "شرح  

، وتبعه يف هذا أيـضا، فإمـا أن         "فتح املغيث "املعاصرة، وتبعه يف هذا الرأي، وكذا فهمها السخاوي يف          
  . مراد الناظم، واألول أوىل، واهللا أعلمنلنظم قد قصرت عيكون قد تغري اجتهاده، أو تكون عبارة ا

١٥- انِيجهـ٨١٦ت( )٣(الشريف اجلُر( :  
  : تبِع الشريف اجلرجاينُّ الطييب يف تعريفه السابق مع حتسني للعبارة، فقال

 يسمعه منه على    ما أُخفي عيبه إما يف اإلسناد، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما مل              : املُدلَّس"
" عن فـالن  "أو  " قال فالن : "بل يقول " حدثنا: "سبيل توهم أنه مسعه منه، فمن حقه أن ال يقول         

  .وحنوه
ورمبا مل يسقط املدلس شيخه لكن يسقطُ من بعده رجال ضعيفا أو صغري السن يحسن احلـديث                 

  .)٤("بذلك

مث عرف تدليس التـسوية     . املعاصرة مع وصف اإليهام      ونراه هنا قد أدخل يف تدليس اإلسناد اللقيا، و        
  . باإلسقاط

  :)هـ٨٥٢ت (  العسقَلَانِي،ابن حجر -١٦
                                                 

 .٨٤ - ٨٣ / ١العراقي، شرح التبصرة والتذكرة،  ) 1( 
  .٨٤ / ١السابق  ) 2( 
 .٣٠تقدمت ترمجته ص  ) 3( 
 . ٥٧ - ٥٦الشريف اجلرجاين، املختصر يف أصول احلديث، ص  ) 4( 



 ٧٢  

   :)١("طبقات املدلسني"قال يف  - 
أن يروي عمن لقيه شيئا مل يسمعه منـه بـصيغة           :  يف اإلسناد  -) التدليس الذي : أي (-الذي  "

  .اهـ. ..".حمتملة، ويلتحق به ما رآه ومل جيالسه
 والتدليس بالتعبري عـن  ، وتدليس التسوية  ، وتدليس العطف  ، القطع  تدليس : أنه يلتحق به   ركَمث ذَ (

يغة ن صرح بالتحديث لكن جتوز يف ص  وم ،اإلجازة والوجادة بصيغة السماع واإلخبار والتحديث     
  .)اجلمع فأوهم دخوله وليس كذلك

  :)٢("نخبة الفكَر" وقال يف - 
  : إما أن يكونَ من مبادي السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غري ذلكوالسقْطُ"

إن كان باثنني فصاعدا مع التوايل فهو املعـضل، وإال          : املرسل، والثالث : املعلق، والثاين :  فاألول
  .فاملنقطع

ـ   - مث قد يكون واضحا أو خفيا؛ فاألول يدرك بعدم التالقي      ، -اريخ  ومـن مث احتـيج إىل الت
  ". وقال، وكذا املرسل اخلفي من معاصر مل يلق ويرد بصيغة حتتمل اللقي كعن،املدلس: والثاين

وعبارته هنا تفيد اشتراط اللقي يف التدليس، وتفرق بني التدليس واملرسل اخلفي، وجتعل املعاصرة شـرطا                
  .للمرسل اخلفي ال املدلس

  :فقال "رنزهة النظ" وقد شرح ابن حجر ما تقدم يف -  

ـ       ويرِد املدلَّس بصيغة من صيغ األداء حتتمل وقوع         " " عـن "ـاللقي بني املدلس ومن أسند عنه كَ
  ...، ومىت وقع بصيغة صرحية ال جتوز فيها كان كذبا"قال"وكذا 

  . من حدثَ عنه بل بينه وبينه واسطة معاصر مل يلقنل اخلفي إذا صدر موكذلك املرس
 مبـن    خيتص التدليس نَّا، وهو أَ  ن ه ركواملرسل اخلفي دقيق حصل حتريره مبا ذُ      والفرق بني املدلس    

روى عمرِن عفلقاؤ نْ فأما إِ، إياههعرف أنه لقيه فهو املرسل اخلفيعاصره ومل ي .  
، ومن أدخل يف تعريف التدليس املعاصرة ولو بغري لقي لزمه دخول املرسـل اخلفـي يف تعريفـه     

                                                 
 .١١ص  ) 1( 
، البـن   "نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثـر         ": مطبوع مع املكتبة العلمية،   : نورةاملدينة امل  (٣، ط ابن حجر، أمحد بن علي، خنبة الفكر       ) 2( 

 .٤٣ - ٤٠، )حجر العسقالين



 ٧٣  

  .ب التفرقة بينهماوالصوا
اعتبار اللقي يف التدليس دون املعاصرة وحدها البد منه إطباق أهل العلم باحلديث             أنَّ  ويدل على   

      على أن رواية املخضرمني كأيب عثمان النهدي    م عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       ازِ وقيس بن أيب ح
كتفى به يف التدليس لكان هؤالء      رة ي من قبيل اإلرسال ال من قبيل التدليس، ولو كان جمرد املعاص          

  .)١("مدلسني ألم عاصروا النيب صلى اهللا عليه وسلم قطعا ولكن مل يعرف هل لقوه أم ال

، )٢(، من التفريق بني املدلس واملرسل اخلفي      "خنبة الفكر " هكذا أكد احلافظ ابن حجر هنا ما قرره قبل يف           
                                                 

 .٤٣ - ٤٢ابن حجر، أمحد بن علي، نزهة النظر، ص  ) 1( 
 )2 ( " يل اخلَفساملُر ")  اإلرسال : أو وفق تقسيم وترتيب ابن الصالح ألنواع علوم احلديث ومن تبعه    - من أنواع علوم احلديث      )٣٨(هو النوع رقم    ) خفي 

وحكمه أنه من املردود لنقص يف  ."رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه : " -لعسقَلَانِي ومن تبعه  وفق تعريف ابن حجر ا     - به   ادري،  من علماء أصول احلديث   
  .)وفق ضوابط االعتبار عند احملدثني( إال إنْ عرف الساقط، أو وجِد للسند متابع أو شاهد فأكثر السند، للجهل بالساقط الذي مل يذكر يف السند،

واية فيه تقع بني راويني متعاصرين مما يوهم باتصال السند يف الظاهر مع أنه منقطع يف حقيقة احلال لعدم اتصال الـسماع بـني                         وقد وصف باخلفي ألن الر    
  .الطرفني

  .أرساه ابن حجر ومن تبعه، ومل يكن هلذا االصطالح وجود لدى احملدثني من قبله" املرسل اخلفي "  وهذا االصطالح 
 استخدمه ابن الصالح يف مقدمته، حيث أفرد نوعا من أنواع علوم - دون قصد اعتباره اصطالحا خاصا لنوع من أنواع الرواية       - وأول استخدام هلذا التعبري     

رِد به  ومل ي، مث اشتهر باسم املرسل اخلفي،)املراسيل اخلفي إرساهلا(وقد جعل ابن الصالح عنوانه ، "معرفة املراسيل اخلفي إرساهلا : "  بقوله)٣٨رقم (احلديث 
إال أن ابن حجر جعله اصطالحا لنوع حمدد مـن أنـواع          اصطالحا خاصا لنوعٍ خاص من أنواع احلديث وإمنا أراد التنبيه على حالة تعرض لبعض األسانيد،              

، فهي ال تعـدو أن تكـون        "امعرفة املراسيل اخلفي إرساهل   " وجعل له تعريفا خاصا به، ويشري عنوان ابن الصالح إىل ذلك             ورسخه ونظَّره، الرواية املردودة،   
 ذات صفة تعتريها تصعب التعرف عليها، وعبارة ابن كثري أكثر وضوحا يف اختصاره لعبـارة ابـن                  )وهو يريد عموم االنقطاع ال املرسل بالتحديد      (مراسيل  

وقـد صـنف    .  وهو يعم املنقطع واملعضل أيضا     معرفة اخلفي من املراسيل،   : النوع الثامن والثالثون  : "٤٨٧اختصار علوم احلديث ص     "الصالح، إذ قال يف     
فإن اإلسناد إذا عرض على     .. .اخلطيب البغدادي يف ذلك كتابه املسمى بالتفصيل ملبهم املراسيل، وهذا النوع إمنا يدركه نقاد احلديث وجهابذته قدميا وحديثا                 

ملا فيه من االنقطاع أو اإلعضال أو اإلرسال، ألنه قد ال مييز الصحايب من              قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته وال يهتدي           .. .كثري من العلماء  
فهو ال يقصد نوعا لـه      . ، فهو هنا إمنا ينبه على خفاء اإلرسال أو االنقطاع أو اإلعضال يف السند يف حالة املعاصرة، وأا ال يهتدي هلا إال اجلهابذة                      "التابعي  

ن ينبه إىل صعوبة معرفة اخلفي من املراسيل واملنقطعات واملعضالت يف حالة املعاصرة، وهذا يـشبه كالمـه علـى                  ، بل يريد أ   )هو املرسل اخلفي  (اسم مفرد   
احلديث املعل، فاملعل ليس لقبا لنوع خاص من أنواع احلديث، بل هو وصف يوصف به احلديث الذي يقع فيه وجه خفي من وجوه الضعف، وهكذا هنا أراد 

، والكتاب وإن مل يصلنا فإن أحـدا مـن   "التفصيل ملبهم املراسيل " ل، ويؤيد ذلك أنه أحال إىل اخلطيب البغدادي أنه أفرد له كتاب        مبعرفة اخلفي من املراسي   
ورمبا أيد  . نه تكلم عن اصطالح يسمى باملرسل اخلفي، وال عن وصف نوع من أنواع احلديث ذه الصفة               أالسابقني مل ينقل عن اخلطيب وال عن كتابه هذا          

 مباعدا بينه وبني املرسل واملنقطع واملعضل واملدلس، فهو         )٣٨(ذلك أيضا يف مسلك ابن الصالح أنه أخر هذا النوع يف ترتيب أنواع علوم احلديث إىل النوع                  
  .ليس قسيما هلم وال نوعا من أنواع سقط السند، وإمنا هي حالة نبه عليها كما سبق ونبه على املعل من الروايات خفية العلة

  . على أن هذا االصطالح شاع باعتماد ابن حجر له، واستقر، لكنه أدى إىل تضارب يف مفهوم التدليس، كما فصلنا ونفصل هذا يف هذا البحث
اخلطيـب  ،  )حتقيق عتر، التحقيـق الثـاين     ( ٢٩١ - ٢٨٨ص   = )حتقيق عتر، التحقيق األول   ( )٣٨النوع  ( ٢٦٢ - ٢٦٠املقدمة ص   ،  ابن الصالح  : انظر
، ابـن   ٢٠٦ - ٢٠٥ / ٢،  )املطبوع مع تدريب الراوي للـسيوطي      (التقريب،  النووي،  )حده (٥٤٦ص   ،)دار الكتب احلديثة  : القاهرة(الكفاية  ،  غداديالب

ـ (فتح املغيث : السخاوي،  )٣٨النوع   ( ٤٩٠ - ٤٨٧ص  ،  )مكتبة املعارف : الرياض( ١، ط كثري، اختصار علوم احلديث    / ٣،  ٣١٣/ ١ )اخلـضري : قحتقي
 ،١٥ص   حاشـيته،    األجهـوري،  ،٣٠ س ٢٩ص   نيل األمـاين،     األبياري،،  ٢٠٦: ٢٠٥ / ٢تدريب الراوي   : السيوطي، جالل الدين   وما بعده،    ،٣٧٧

 =؛املرسل اخلفي وعالقتـه بالتـدليس     «،  الشريف حامت بن عارف العوين    ،  ١١التأنيس ص   الغمارِي،   عبدالعزيز   ،٤٢ص  يف علوم احلديث،    قواعد  : التهانوي
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وقد أقر ها هنـا أن مـن أدخـل    . ري لقيا هي املرسل اخلفي  وأن التدليس خيتص باللقيا، وأن املعاصرة بغ      
 كما سيأيت   -املعاصرة يف التدليس لزمه إدخال املرسل اخلفي، وهذا حق، وقد أدخلها ابن الصالح وغريه               

 أول  كانفقد  ، أما ابن حجر     )١( خاص ا، وإمنا مشلها اسم التدليس      ، ومل خيتصوا املعاصرة باسمٍ    -تفصيله  
  . مواصفاته، على ما يأيت تفصيلهصطلح ووضع لهمن وضع هذا امل

 " على ابن الـصالح    النكت"كتابه  يف  لقد متسك احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل ذا الرأي وأكده               و
 منه  ه عمن لقيه ما مل يسمع     يهو أن يرو  ": للتدليس الذي قال فيه   على تعريف ابن الصالح     حيث اعترض   

  : فقال" مسعه منهوصره ومل يلقه مومها أنه قد لقيه مومها أنه مسعه منه، أو عمن عا
 ليس من التدليس يف شيء، إمنا هو املرسل اخلفي، كما سيأيت حتقيقه عنـد             )عمن عاصره (: قوله"

  ."الكالم عليه 
  : ، مث قال املتقدممث احتج بقول ابن القطان

" واية عمن له عنه مسـاع،       يف التفرقة بني التدليس واإلرسال، وأن التدليس خمتص بالر         وهو صريح
   )٢("خبالف اإلرسال، واهللا أعلم

  : وقال به رغت لئال يهماأنه إمنا حكى كالم وقوله على البزار وابن القطانمث نقل كالم العراقي يف النكري 
"بل كالمهما هو الصواب على ما يظهر يل يف التفرقة بني التدليس واملرسل              ،وال غرور هنا  : قلت 

ل احلديث  هذا ما يقتضيه النظر، وأما كون املشهور عن أه        . ن يف احلكم  يانا مشتركَ اخلفي وإن ك  
  ".خالف ما قااله ففيه نظر

قابلـه  ت و ،)٣(إطباق أهل العلم على هذا التفريـق       -" نزهة النظر   "  يف   - دعوى ابن حجر     توقد تقدم 
  .دعوى ابن الصالح إطباق أهل احلديث على عدم التفريق

 ١٧- يهـ٨٨٥ت( البِقَاع:(  

                                                                                                                                                                   
 ،)حول مفهوم املرسل اخلفي والعالقة بينه وبني التـدليس         أطروحة جبامعة أم القرى، مبكة املكرمة     (. »دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات احلسن البصري      =

 ...،)٢٢(رقم  ١٢٥: ١٢٢ / ١إحتاف النبيل : مصطفى إمساعيل السليماين
) 1 (     ال يعىن دخول ما سمعا لتفصيالت عندهم   بلتدليس لدى القدماء أحكام متفاوتة ت     ل أنه يتحمل نفس حكمه، بل       "التدليس"  باملرسل اخلفي حتت اسم    ي

 . ا يف حبثنا هذا خاصتأيت يف فصلٍ
 .٦١٥ -٦١٤ / ٢ابن حجر، النكت على ابن الصالح،  ) 2( 
  .٤٣نزهة النظر، ص  ) 3( 
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  .)١("تدليس اإلسناد أن يسند عمن لقيه ما مل يسمعه منه بلفظ موهم: "   قال
  .يذكر شرطَي اللقيا واإليهام فقط، دون املعاصرة   فهو ذا 

 ١٨-  اوِيخهـ٩٠٢ت(الس:(  
 بظاهر ، وقد تعلق    )إخراج املرسل اخلفي من التدليس    ( رأي شيخه ابن حجر يف التدليس           اتبع السخاوي

على هذا النحو فقالاألفية العراقي فشرح أبيا :  
 من الثقات لـصغره أو      )كمن يسقط من حدثه   (، وهو قسمان، أوهلما أنواع      )تدليس اإلسناد "(

بعـن  (وقه ممن عرف لقاؤه له      لشيخ شيخه فمن ف   ) ويرتقي(الضعفاء إما مطلقا أو عند من عداه        
وغريها من الصيغ احملتملة لئال يكون كـذبا        ) وقال (- بتشديد النون املسكنة للضرورة      -) وأنَّ

  ).اتصاال(بذلك ) يوهم(
   ،ا    فخرج باللقاء املرسل اخلفيمفَه إِو     ن اشتركا يف االنقطاع فاملرسل خيتص   مبـن ر ـ  و ن ى عم

  وهو الصواب إلطبـاق أهـل العلـم    .. .عرف أنه لقيه كما حققه شيخنا تبعا لغريهعاصره ومل ي
  .)٢("باحلديث

 فصل املقام وكان على قول ابن الـصالح يف          "التبصرة والتذكرة "شرح   وقد قدمنا أن العراقي يف      
  .عدم التفريق

 ١٩- يطويهـ٩١١ت( الس:(  
  :)٣("األلفية" قال يف - 

تدلياِإلس سنأَ بِادنْ يوِريع ن *** معاصا لَرٍ ممي حثْد١٦٠ (نْأَ، بِه(  
أْيتفْلَ بِيي ظوهمات كَ *** االَصعنأَ واذَكَنَّ و١٦١ (االَ قَك(  

  )مث حكى القول اآلخر يف خروج املرسل اخلفي من اصطالح التدليس (
  ) )٤("وهذا هو المشهور في تعريف التدليس: " وقال١٦٢ص " شرح ألفية السيوطي "ثيوبي في ه اإلوتابع(

                                                 
 .٤٣٣ / ١النكت الوفية، ) 1( 
 .١٦٩/  ١السخاوي، فتح املغيث  ) 2( 
 .٥٩ص  ) 3( 
وحاصل معىن البيتني أن تدليس اإلسناد هو أن يروي شخص عمن عاصره أو لقيه ما مل يسمعه منه مومها مساعه بإتيانه بلفـظ                       : " أيضا ١٦٢وقال ص   )  4( 

 ".يوهم االتصال وال يقتضيه مثل عن فالن أو أن فالنا أو قال فالن أو حنوها
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  ":يتدريب الراو" وقال يف - 
ما مل يسمعه منه بل مسعه       - أو لقيه :  زاد ابن الصالح   - أن يروي عمن عاصره   تدليس اإلسناد ب  "
من       قال فالن أو عـن     :  يوهم االتصال وال يقتضيه قائال      رجل عنه مومها مساعه حيث أورده بلفظ

  .فالن وحنوه كأنَّ فالنا
  .)٢(..."شهور، وقال قوم إنه تدليسمل يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على امل)١(فإن

  . وهنا تابع جند السيوطي قد تابع ابن الصالح ومن معه يف شروط التدليس، وخالف ابن حجر

  :)هـ٩٢٣ت (نِيالقَسطَالَّ -٢٠ 
  : قال

 اسم شيخه ويرتقي إىل شيخ شيخه أو من فَوقَه          أن يسقطَ : }أحد أقسام التدليس    : أي{ أحدمها  
سموهمٍ له، فال يقول في ال يقتضي االتصال، بل بلفظ عنه ذلك بلفظ وما يف معناها، " أخربنا " نِد

مومها بذلك أنه مسعه ممن رواه عنه       ... " أَنَّ فالنا " ، أو   "قال فالن   " ، أو   "عن فالن   : " بل يقول 
  .)٣(اهـ". وإمنا يكون تدليسا

  .، وإمنا أورده هكذا بصفته دون امسه"س اإلسنادتدلي"إال أن القسطالين مل يطلق عليه اسم    

  :)هـ٩٢٦ت( )٤(زكريا، األنصاري -٢١ 
  : قال

  ".التدليس أن يروي عمن مسع منه ما مل يسمع منه مومها أنه مسعه منه"
  : مث قال

                                                 
 - ١٤٢٤دار العاصـمة،    : الرياض(ثبت على الصواب يف حتقيق طارق عوض اهللا للكتاب          و تصحيف ينايف السياق، وقد أُ     ، وه )فإنه(وقع يف املطبوعة     ) 1( 

٣٥٢ / ١ ،)٢٠٠٣  
 .٢٢٤ / ١تدريب الراوي، : السيوطي، جالل الدين ) 2( 
 ٣٥ص  ) 3( 
، )هـ٩٢٦ت( ،زكريا األنصاري ، املعروف بشيخ اإلسالم     ملصري، الشافعي زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا، األنصاري، السنيكي، ا         أبو حيىي؛   : هو ) 4( 

له مؤلفات  ".خدمته عشرين سنة فما رأيته قطّ يف غفلة وال اشتغال مبا ال يغين ال ليال وال ارا: "قال فيه أحد تالميذه .من حفَّاظ احلديث، قاض، مفسرفقيه، 
، يف املنطق » يوجِشرح إيساغُ «و، تعليق على تفسري البيضاوي   » فتح اجلليل «و»  الباري على صحيح البخاري    حتفة«و، يف التفسري » فتح الرمحن  «:منها، كثرية

» اللؤلؤ النظيم يف روم التعلم والتعليم     «و، يف التجويد » حتفة نجباء العصر  «و، يف النحو » شرح شذور الذهب  «و، يف مصطلح احلديث  » شرح ألفية العراقي  «و
، يف أصول الفقه  » غاية الوصول «و، فقه» تنقيح حترير اللباب  «و، »فتح العالم بشرح اإلعالم بأحاديث األحكام     «و، يف القراآت » حكَمةالدقائق املُ «و، رسالة

  .اختصره من مجع اجلوامع» ب األصوللُ«و
)٤٦ / ٣، األعالم، ليالزرِكْ، ٣٧٤ / ١ ،هدية العارفني، البغدادي، ١١٣نظم العقيان ص السيوطي، : انظر ترمجته يف (  
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وهذا خبالف اإلرسال اخلفي فإنه وإن شارك التدليس يف االنقطاع خيتص مبن روى عمن عاصره               "
  .)١("ومل يسمع منه

 ٢٢- البونِقُيهـ١٠٨٠ت ( ي(:  
  :)٢(  قال

  )١٨(نْ أَ ونع بِهقَو فَنملَ مقُني *** نْأَ وخِيلش لاطُقَساِإل: لُواَأل

  :)هـ١٤١٨ت( محاد األنصاري  -٢٣

  :)٣(إحتاف ذوي الرسوخ" قال يف 
ه بلفظ يـوهم     شيخ شيخ  ويرتقي إىل ه  سقط اسم شيخه الذي مسع من      وهو أن ي   :تدليس اإلسناد "

  ."مثال. فالن: الشيخ فقط، فيقولسقط أداة الرواية ويسمي ، أو يالسماع كعن وأن وقال

 )٤("يانع الثمر"وقال يف 
و أ ،و قـال  أ ،وهم السماع كعن فالن   بأن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة ت       : تدليس اإلسناد "
ـ دثكم الز  ح : فقيل له  ، الزهري : فقال يينة كنا عند ابن ع    :مرش كما قال علي بن خ     ،أنَّ رِهي. "..

  .فذكر القصة

 فاللقيا مذكورة يف التعريف األول فقط، أما يف الثاين فاللقيا واملعاصرة، وهذا منه إما أن يعد تـضاربا يف      
الرأي، أو يحمل الثاين على األول، ولعل هذا هو األوىل إذ سكت يف األول عن املعاصرة ومل ينفهـا يف                    

  . صرح ا يف الثاين فيعد الثاين مفسرا مل، واهللا أعلمحني

 ،"توجيـه النظـر   " يف كتابه     مذهبه - املتأخرين من   - )٥()هـ١٣٣٨ت(  طاهر اجلزائري ومل حيدد    * 
                                                 

دار : بـريوت ( ١د عبداللطيف اهلميم، وماهر ياسني الفحل، ط      : زكريا اَألنصارِي، زكريا بن حممد بن زكريا، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، حتقيق             ) 1( 
 .٢٢٥ / ١، )الكتب العلمية

 ٢٥ص  ) 2( 
 .٣سوخ ص محاد اَألنصارِي، محاد بن حممد، إحتاف ذوي الر ) 3( 
  .٣٠محاد اَألنصارِي، يانع الثمر، ص  ) 4( 
فيـه  قـال    ،)هـ١٣٣٨ت( ،طاهر اجلزائري املعروف ب بن أمحد بن موهب، السمعوين، اجلَزائرِي، الدمشقي،        ) حممد صاحل : أو  (طَاهر بن صاحل    : هو ) 5( 

يف الـسرية   ( "إلملاما: "، منها له حنو عشرين مصنفا   . " ومولده ووفاته يف دمشق    ،زائرأصله من اجل  . حباثة من أكابر العلماء باللغة واألدب يف عصره       : "الزركلي
                                          =". ى واأللغازمعتسهيل ااز إىل فن املُ"و، "توجيه النظر إىل علم األثر"و، "متهيد العروض إىل فن العروض"و، )النبوية



 ٧٨  

  .)١( بالذكر مذهب ابن حجرمد وإن قَ،واقتصر على حكاية القولني

تعريف ابن كثري الذي     )٢("التوسل"ل يف كتابه    فقد نق  - من املعاصرين    -) هـ١٤٢٠ت (األلباينوأما   
" ةنام امل مت" أما يف كتابه     ، ومل يتعقبه أو يعترض بشيء     ،تضمن اللقيا واملعاصرة واسترسل يف النقل والتعليق      

لكنه حذف مـن تعريـف ابـن         -ح بأنه البن الصالح      دون أن يصر   -فقد أثبت تعريف ابن الصالح      
جاء متأخرا يف التأليف عـن      " متام املنة " إال أن يقال أن      ،، فجاء موقفه غامضا    ما يتعلق باملعاصرة   الصالح

  .لمؤلف، واهللا أعلملفيكون هذا هو آخر الرأيني " التوسل"

 وهو املخصص لتعريـف املـصطلحات       -" الكليات" يف كتابه    )هـ١٠٩٤ت (أليب البقاء الكَفَوِي   و
فجنح لتعريف تدليس اإلسـناد     عامة،  ) التدليس (غريب، فقد تصدى لتعريف    تعريف   -والفروق اللغوية   

  :قالفواقتصر عليه 
ث عـن   أن حيد : ب السلعة عن املشتري، ومنه التدليس يف اإلسناد، وهو        ي هو كتمان ع   :التدليس"

  .)٣("الشيخ األكرب، ولعله ما رآه وإمنا مسعه ممن هو دونه أو ممن مسعه منه ونقله مجاعة من الثقات
 فهو وإن جرى فيه على مذهب من مجع بني اللقيـا أو املعاصـرة يف اصـطالح                   وهو تعريف غريب،  

  !التدليس، لكن نقل مجاعة من الثقات له ال أعلم له وجها وال قائال به غريه

***  

                                                                                                                                                                   
 - ٩، ٥ص ، )١٩٨٤ - ١٤٠٤، دار الفكـر : دمـشق ( ٢، طكنوز األجداد، حممد كرد علي  ،  ٢٢٢ - ٢٢١ / ٣ ،األعالم،  ركليالز:  ترمجته يف  انظر( =
 )١٥٢ - ١٥١ / ١٠) اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة (١، طتاريخ األدب العريب: بروكلمان ، ٥٦
  .٥٦٧ - ٥٦٦ / ٢، )١٩٩٥ - ١٤١٦مكتب املطبوعات اإلسالمية، : حلب( ١غدة، ط عبدالفتح أبو: توجيه النظر، حتقيقطاهر اجلزائري، : انظر ) 1( 
  .٩٥، ص )دار العلم: بنها، مصر( ٤حممد عيد العباسي، ط: األلباين، حممد ناصر الدين، التوسل أنواعه وأحكامه، إعداد ) 2( 
 .٣١٤الكليات، مرجع سابق، ص  ) 3( 



 ٧٩  

  ::تحديد مذاهب المحدثين في تعريف التدليستحديد مذاهب المحدثين في تعريف التدليس )٣(

هبهم، ومنها يبدو لنا واضحا      طال بنا احلديث يف نقل عبارات احملدثني يف مفهوم التدليس لنتبني منها مذا            
أم خمتلفون كثريا فيما بينهم يف حتديد مفهومه، وأعدلُ األقوال وأنصفها فيما تقدم هو قـول حـافظ                  

  .- الذي تقدم بيانه -املغرب ابن عبدالرب رمحه اهللا تعاىل 

ال (بدالرب بأنه    فثمت قَدر مشترك متفق عليه لدى كافة احملدثني يف مفهومه، وهو الذي وصفه ابن ع               -١ 
 بـني طـريف     اللُّقْيا، وهو الذي يشترط     )عليه املُجتمع وأنه التدليس    ،مجاعة احملدثني بني   عليه   اختالف

  :يدور حول هذا التعريففالتدليس، 

  "رواية الراوي عمن لقيه ما مل يسمعه منه"

 
والسخاوِي، والبِقاعي،  ،وابن حجروالزركَشي، والعلَائي،  وابن دقيق العيد، احلافظ البزار، وابن القَطَّان، 

والقسطالين، والبيقوين، وزكريا األنصاري، مث أكثر املتأخرين واملعاصرين تأَثُّرا أو اتباعا أو تقليدا لـشيخ       
ـ (اإلسالم ابن حجر العسقَلَانِي رمحه اهللا تعاىل، وقد قدمنا عبارام وتوثيقهـا، منـهم                محـاد  ) شيخال

  .)١(األنصاري، وناصر الدين األلباين، وغريمها

  .)٢(الصواب بإطباق أهل العلم باحلديث عليه   وقد وصف هذا القول احلافظ السخاوي بأنه 

 حني وصف املذهب    - فيما نرى، واهللا أعلم      -   واحلق أنَّ احلافظ السخاوي رمحه اهللا قد جاىف احلقيقة          
 ونرى أن األعدل هو قول ابن عبدالرب أنه القدر اتمع عليه، أو قول شيخه شـيخ                 األول بأنه الصواب،  

                                                 
  .صار علوم احلديث عبدالكرمي اخلضري، شرح اخت.ومنهم د ) 1( 

، الـدوري،   ٤٦من كالم أيب زكريا ابن معني يف الرجـال، ص           (ابن معني   :       وقد جرت عبارات أئمة احملدثني املتقدمني ذا اللفظ ذا املعىن فمن ذلك           
 ).يفهم منه أم يقصرونه على هذا املعىنلكن هذا ال (.. .،)٢٥٠ / ٢، ٢٥٥ / ١العلل ومعرفة الرجال، (، أمحد بن حنبل )٤٥٢ / ٣التاريخ عن ابن معني، 

ويدل على أن اعتبار اللقي يف التـدليس دون         : "٤٣ولعله أخذ هذا من قول احلافظ ابن حجر يف نزهة النظر ص             . ١٦٩ / ١السخاوي، فتح املغيث،     ) 2( 
 وقيس بن أيب حازم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قبيل يدهالنثمان  البد منه إطباق أهل العلم باحلديث على أن رواية املخضرمني كأيب ع         ااملعاصرة وحده 

 وما نرى هذا داال على ما قال السخاوي، أو أخذه من نفي ابن حجر لقول العراقي بأن املشهور عن أهل احلـديث القـول                         ،"اإلرسال ال من قبيل التدليس    
 .، وإن كانت العبارة ال تفيد هذا"ون املشهور عن أهل احلديث خالف ما قااله ففيه نظرأما ك: " حيث قال- على ما سيأيت نقله -باملعاصرة أو اللقيا 



 ٨٠  

  . اإلسالم ابن حجر اآليت

  .واملعاصرين من احملدثني والباحثني    لكن احلق على أية حال أن هذا القول هو قول مجهور املتأخرين 

  . يف التدليسالقول األول    هذا هو 

رواية الراوي عمن عاصره مومها أنه      (لون للقسم اخلارج عن التدليس ها هنا           والقائلون ذا الرأي جيع   
وهو خارج جمال " (املرسل اخلفي"اصطالحا خاصا به هو ) مسع منه، إذا مل يقم بينه وبني اللقيا مانع قطعي

  ).حبثنا هذا

، والذي يدور حول هذا )عاصرةاملُ (و) اللُّقْيا(يدخلُ يف دائرة التدليس كلَا الوصفني ف أما القول الثاين   -٢ 
  :التعريف

توهم أنه مسعه منه، أو عمن لقيه ما مل فيأو لقيه ومل يسمع منه رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه "
  ". يسمعه منه

   :  

الـذهيب، وابـن     احلاكم النيسابورِي، واخلطيب البغدادي، واد ابن األثري، وابن الصالح، والنووي، و          
       يطويوالشريف اجلرجاين، وجالل الدين الس ،بِينور الـدين   :  ومن املعاصرين  ،)١(كثري، والعراقي، والطِّي

  ... ثيويب،عتر، واإل

  . يف التدليسالقول الثاين   وهذا هو 

ـ               ب وال     ويقف اخلطيب البغدادي وابن الصالح على رأس هذا املذهب، وهذا القول مل خيترعه اخلطي
كما سـبق   (ادعاه، بل قد حكى ابن عبدالرب أنه معروف لدى طائفة من احملدثني، لكنه ليس جممعا عليه                 

  .)٢("املشهور عن أهل احلديث"، وذكر الزين العراقي أنَّ هذا القول هو )نقل عبارته

                                                 
 )1 (  ومنهم املدلس عمن مل يره، كاحلجاج بن أَ       .. .: "٨٠ / ١فهم قول ابن حبان، يف الضعفاء،       وعليه ياة وذويه، كانوا حيدثون عمن مل يروه ويدلسون        طَر

، فقـد  "، ومل يرهيرِهاة مل يسمع من الزطَراحلجاج بن أَ:  يقوليلهمسعت حممد بن حيىي الذُّ:  عمر بن سلميان يقولمسعت حممد بن. حىت ال يعلم ذلك منهم 
 .أراد بالتدليس هنا مطلق املعاصرة مع إمكان اللقيا وإيهام السماع

 .٩٧العراقي، التقييد واإليضاح، ص  ) 2( 



 ٨١  

ـ    : "   وقد اعترض ابن حجر على ادعاء العراقي شهرة هذا القول، وقال           ن أهـل   وأما كون املشهور ع
 ففيه نظَر، فكالم اخلطيب يف باب التدليس يؤيد -) يقصد البزار وابن القطان (-احلديث خالف ما قااله    

 اليت سبق نقلها، وغفـل عـن        -مث استدل بالعبارة الثانية املومهة للخطيب البغدادي        . ما قاله ابن القطان   
هنا نسب ابن حجر للخطيب مذهبا ليس       ، ومن   - )١( وقد سبقت أيضا     -العبارة األوىل الصرحية القطعية     

  .، وهذا وهم منه رمحه اهللا)٢(له

ـ ثْ ومل ي  هراصن ع مى ع ووإذا ر ...  ":"طبقات املدلسني " احلافظ ابن حجر يف مقدمة        قولَ على أنَّ     بت 
وىل التفرقـة لتمييـز     ، واأل  فهو كاإلرسال اخلفي، ومنهم من أحلقه بالتدليس       ةلَم حمت  له شيئا بصيغة   هيقلُ

   )٣("األنواع 
، وأن فيدخل املرسل اخل آخر للتدليس يا تعريفمثت فهو هنا قد أقر أن ،هذه العبارة نراها عادلة منصفة    
مكما تشري عبارة تلميذه السخاوي الذي وصف الرأي         -خمطئا   قال بأنه داخل فيه من العلماء مل يكن          ن 

ر عن حقيقة موجودة لدى بعض احملدثني أم         يعب ، وإمنا هو قولٌ   باخلطأالف بأنه الصواب فوصم هذا      املخ
 وإن متييزه باصطالح خاص به إمنا هو مـن بـاب            ،ذا االصطالح مدخلني املرسل اخلفي    يستخدمون  

  ."متييز األنواع : " )٤( وأن هذا األوىل مربره،- الذي خالفه خطأ حمض - ال من باب الصواب )األوىل(

ول من احلافظ ابن حجر قول عادل منصف، فمن األوىل حقا متييز هذا النوع من املرويـات                 فهذا الق    
 للتدليس  عباصطالح خاص به، ولكن غري املقبول أن تتداخل االصطالحات وتتضارب إذ صار ذا الوض             

    اصطالحان أحدمها موسع واآلخر مضي        م أحكـا فله  ق  ق، صار هذا اللفظ يطلق على مفهومني، أما املضي
  . مشكالت غري محيدةت على ذلكترتبوقد ختتلف عن القسم املفصول من املوسع، 

، إال أن االختالف مل يقف عنـد        "التدليس" وإذا كان هذان القوالن مها أبرز ما قيل يف معىن اصطالح            
  :هذين القولني، بل مثت استخدامات أخرى له، هي

                                                 
 .٥٩انظر ص )  1( 
 .٦١٤ / ٢ى ابن الصالح ابن حجر، النكت عل ) 2( 
 .١٦ابن حجر، طبقات املدلسني، ص  ) 3( 
عرف من قبل، بل حنن بصدد رصد وحتديد اصطالح أهل احلديث           مل ي ملعىن حادث   وهذا املربر غري مقبول أبدا، فإنا لسنا بصدد وضع اصطالح جديد            )  4( 

ـ  أَ نْ خمترعة وإمنا هو حيدد اصطالحات أهل احلديث ومرادهم منها، فـإِ           ومفهومهم فيما استخدموه، فعلم مصطلح احلديث ال يقوم بوضع اصطالحات           مدقْ
 على رقعة مترامية األطراف هي العامل اإلسالمي الفـسيح  )وهو هنا اصطالح التدليس( استخدموه لعشرات السنني     املتأخر على وضع مفهوم مغاير الصطالحٍ     

)حات، وهو ما حنن بصدد دراسته يف حبثنا هذاوقع اخللط يف املصطل) ق املفهوم أو توسع فيهأو ضي.  



 ٨٢  

  
  :استخدام ثالث للفظ التدليس -٣ 

  :لفظ باملعىن اللغوي للتدليس التعبري ذا ال
وال يريدون ا هذا املعـىن      ...) دلس، يدلس، ( جترى أحيانا على ألسنة احملدثني لفظة التدليس ومشتقاا         

ن، وإمنا يريدون املعىن اللغوي للفظ، أي مطلق اإلخفاء، وهم ذا           ي املتقدم -االصطالحي األول أو الثاين     
امال يقصدون امرة أولئك املدلسني الذين جتري عليهم أحكام التدليس راو بأنه من ز.  

  :ض حديثه يف طبقات الرواةيف معرِ) هـ٣٢٧ت ( ابن أيب حامت ومن أمثلة ذلك قول 
"  ومنهم مم      ن ممن قد ظهر للنقـاد      ، ودلسها بينهم  - )يعين بالرواة الثقات  ( - قد ألصق نفسه 
  .)١(... "لماء بالرجال منهم الكذبالع
  : وقوله

"      كنا ال جند منهم إال إماما مبرز قَا مدم    ا يف الفضل والعلم ووا ولـزوم الطريقـة       عي السنن وإثبا
 إال ما كان ممن أحلق نفسه م ودلسها بينهم ممن           - رمحة اهللا ومغفرته عليهم أمجعني       -واحتبائها  

  .)٢("ليس يلحقهم وال هو يف مثل حاهلم
  : وقوله

ـ  ن وم ، ممن ليس من أهل الصدق واألمانة      ، ودلسها بينهم  ،ق نفسه م   قد ألص  خامسو "...   د قَ
 فهذا يتـرك حديثـه ويطـرح روايتـه          ،ظهر للنقاد العلماء بالرجال أوىل املعرفة منهم الكذب       

  .)٣("األئمة

  :اصطالح رابع للتدليس -٤ 
  :   التعبري عنه مبعىن وجود سقْط يف السند

باملعىن العـام  ( "منقطع"إذ استخدم بعض احملدثني هذا اللفظ مرادفا للفظ         هذا مذهب رابع يف التدليس      
بـاملعىن  (، ومرادفا للفظ املرسل     )٤()لدى بعض احملدثني الذين استخدموه للداللة على أي سقط يف السند          

                                                 
 .٧ ص ،تقدمة املعرفة، ابن أيب حامت ) 1( 
 .٩السابق، ص  ) 2( 
  ١٠السابق، ص  ) 3( 
 إذا انقطع اإلسـناد قبـل  : "٧١، ص   "املقدمة"نص ابن الصالح على أن بعض احملدثني يستخدم لفظ املنقطع للداللة على أي سقط يف السند فقال يف                    ) 4( 

 =الوصول إىل التابعي فكان فيه رواية راو مل يسمع من املذكور فوقه فالذي قطع به احلاكم أبو عبداهللا وغريه من أهل احلديث أن ذلك ال يسمى مرسـال وأنَّ     



 ٨٣  

لة  من األصوليني والفقهاء الذي استخدموه مبعىن متسع للدال        ريالعام له لدى البعض اآلخر من احملدثني وكث       
على أي سقط يف الس١()دن(.  

  : وهذا املذهب حكاه ابن عبدالرب عن بعض احملدثني حيث قال رمحه اهللا
واختلفوا يف حديث الرجل عمن مل يلقه مثل مالك عن سعيد بن املُسيب والثَّورِي عن إبراهيم                 "

يا من حدثهما كما فعال يف      هذا تدليس، ألما لو شاءا لسم     : النخعي وما أشبه هذا، فقالت فرقة     
  . )٢(ةوسكوت احملدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلس: الكثري مما بلغهما عنهما، قالوا

قال أبو عيعىن ابن عبدالرب(ر م :(  
فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه يف قدمي الدهر وال حديثه اللهم إال شعبة "

  )٣("سعيد القَطَّانبن احلجاج وحيىي بن 

لكن ابن عبدالرب حيكي وجوده، وهو        فهذا املذهب قالت به فرقة من احملدثني، وال نعلم اسم أحد منهم،           
                                                                                                                                                                   

مسـى معـضال،   اإلرسال خمصوص بالتابعني، بل من سقط ذكره قبل الوصول إىل التابعي شخصا واحدا مسى منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحـد                    =
النووي، : ، وانظر.. ".ويسمى أيضا منقطعا، واملعروف يف الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسال، وإليه ذهب من أهل احلديث أبو بكر اخلطيب، وقطع به                

  .٧٦ / ٣ت الفنون، ، التهانوي، كشاف اصطالحا٣٠ / ٢مناقب الشافعي، : ، البيهقي١٩٦ / ١، السيوطي، تدريب الراوي، ١٩٦ - ١٩٥ / ١التقريب، 
املرسل من احلديث أن يرويه من دون الصحابة وال يذكر عمن أخذه من الصحابة وحيتمل                : "- كما قال ابن تيمية      - املرسل لدى مجهور احملدثني هو        )1( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       " ريا أو صغريا    كان كب  صورته أن يقول التابعي سواء    : "، وقال ابن حجر   )٣٨ / ١٨جمموع الفتاوي،   " (أنه أخذه عن غريهم     
من هذا البحث بيان ذلك، إال أن ما يعنينـا          ) التمهيد(، وقد قدمنا يف     )٤١نزهة النظر، ص    ". ( أو حنو ذلك   ، أو فعل حبضرته كذا    ، كذا أو فعل كذا    –وسلم  

مجهـور األصـوليني    مرسل، وهو قول مجهور األصوليني املرسل عنـد          اصطالح آخر استخدم لل    ت هو بيان أنه مث    - وهو ما يتعلق مبسألتنا املطروحة       -هنا  
مث إن احلاكم خيص املرسل بالتـابعني، واجلمهـور مـن الفقهـاء             : "  هو ما وقع نقص يف سنده يف أي موضع كان؛ قال ابن كثري             والفقهاء وبعض احملدثني  

لفرق بني املرسل واملنقطع واملعضل وأنه اصطالح حديثي، واسم اإلرسال شامل لكل ذلك             تقدم ا : " وقال العالئي . اهـ. واألصوليني يعمونَ التابعني وغريهم   
ما انقطع إسناده بأن يكون يف رواته       : أما املرسل فهو  : "، وقال اخلطيب البغدادي   )٩٦جامع التحصيل، ص    (" عند أئمة األصول وكذلك بعض أهل احلديث        

: ، مث قـال يف نفـس املوضـع   " عن النيب صلى اهللا عليه وسلمالتابعيإلرسال من حيث االستعمال ما رواه      من مل يسمعه ممن فوقه، إال أن أكثر ما يوصف با          
  )٢١الكفاية ص " (مثل املرسل، إال أن هذه العبارة تستعمل غالبا يف رواية من دون التابعي عن الصحابة: واملنقطع"

  .)٢ احلاشية ٢٧لفية ص شرح األ(اهـ . وهو اختالف يف االصطالح فقط:    قال أمحد شاكر
  :  انظر

، ٥٨، اخلطيب البغـدادي، الكفايـة، ص   ٢٦، احلاكم، معرفة علوم احلديث ص    ١٣٥ / ١، ابن حزم، اإلحكام،     ١٢٨٦ - ١٢٨٥الشافعي، الرسالة، رقم    
 ١، العراقي، شرح التبصرة والتذكرة،      ١٦٩ / ١، الغزايل، املستصفى،    ٤٠، العالئي، جامع التحصيل، ص      ١٦٨ / ٢، السبكي، مجع اجلوامع،     ٥٤٧ - ٥٤٦

 / ١م الثبوت،   ، ابن عبدالشكور، مسلَّ   ١٦٨ / ٢ي  ، ابن حزم، احمللَّ   ٤٨ع ص   م، اللُّ يازِري، أبو إسحاق الش   ١٣١،  ١٣٠ / ١، السخاوي، فتح املغيث،     ٦٩/ 
 ...،١٠٢ / ٣، ابن اهلُمام، التحرير، ١٧٤

" إن مل يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على املشهور، وقال قوم إنـه تـدليس           .. .: "الختصار فقال وقد حكاه أيضا السيوطي على وجه ا       ) 2( 
  .٥٦، وكذا قال الزرقاين يف حاشيته، ص )٢٢٤ / ١تدريب الراوي، (
 .١٥ / ١ابن عبدالرب، التمهيد،  ) 3( 



 ٨٤  

" املعـضل "و" املنقطع"و" املرسل"استخدام للَّفظ يتوسع فيه ليشمل كل سقْط يف السند، وذا يدخل فيه             
" املنقطـع "أو لغري إخفاء، فهو مـرادف ملـصطلحي         ، سواء كان هذا اإلسقاط إلخفاء عيب        "املعلَّق"و
  .عند طائفتني من أهل العلم، كما ذكرنا آنفا" املرسل"و

من األجلة واألكابر مـن      )١( ومن هنا كما قال ابن عبدالرب فما سلم أحد من التدليس ال مالك وال غريه              
           أهل العلم، إال أن هذا معىن آخر ال لوم فيه على مفَ ن لَعوه ه ، و استخدام ال يضري من أُطلقت عليه       خاص 

  .إن كان السامع يراعي مفهوم ما قيل

  :  حيث قالأمحد شاكر) العالمة( وهو ما أشار إليه أيضا 
"إذا روى الراوي شيئا مل يسمعه من املرويح يف روايته بالتحديث والسماع كان كاذبا  عنه وصر

  . أمرهنمرغ فاسقا، وفُ
أو حنو  " قال فالن   " أو  " عن فالن   " كأن يقول    - ال تقتضي السماع      بصيغة أما إذا روى ذلك   

 ،ى عنه مل يعاصره الراوي ومل يلقه كان ما يرويه منقطعا كمـا مـض              فإنْ كان املروي   ؛   -ذلك  
 وزعم بعض   هم أن هذا موعلى  ":رب عبدال  قال ابن  ، مرجوح غري مشهور    وهو قولٌ  ، باب التدليس  ن

    ملهذا فما س    أحد من التدليس ال مالك  م كثريا ما يروون عمن مل يعاصـروه          "هوال غريأي أل ،
م قصدوا إىل روايته بغري إسناد ثقةًبغري إسناد٢(" منهم مبعرفة أهل العلم أنه منقطع وأ( .  

 أحدا من أصحاب احلديث إال يدلس إال ابـن          ما رأيت : " ولعل من هذا القبيل قول شعبة بن احلجاج        
  )٣("ةر وعمرو بن معون

   قَّوقد عب  أبو زرة  ع ابن العراقولو أُ  ":بقولهعلى هذه العبارة لشعبة      )٤(يذَخ  على عمومـه     هذا الكالم 
                                                 

ص ) البن الصالح " علوم احلديث "، مطبوع مع    ١٩٣١ - ١٣٥٠املطبعة العلمية،   : لبح(،  راغب الطباخ : ، حتقيق "التقييد واإليضاح "نقل العراقي يف     ) 1( 
وقد أثبتنا عاليـه  !  مالك مل يثبت يف مطبوعة التمهيد، لكن ذكر"وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد ال مالك وال غريه  ": عبارة ابن عبدالرب وفيها لفظ  ٨٠

  .عبارة املطبوعة
 .١ احلاشية ٣٤ص للسيوطي، " حلديثألفية ا"التعليق على  ) 2( 
، "طبقـات املدلـسني   "، يف   ابن حجر ، وذكره   )، بإسناد جيد  ٥٢رقم  ( "اجلعديات"، والبغوي يف    ٣٤٥ / ٣١،  "تاريخ دمشق "رواه ابن عساكر، يف      ) 3( 

  ."روينا: "ا بقولههردوص ٣٣ املدلسني ص )كتاب(العراقي هذه العبارة يف ابن وذكر أبو زرعة . ٥٩ص  القريويت، :حتقيق
ـ ٨٢٦ت(، املهراين، الشافعي، احلافظ،     الكردي، العراقي، املصري،    أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن        ويل الدين، أبو زرعة؛     : هو ) 4(  ، قاضي الـديار    ) ه

رواة "، و"اإلطراف بأوهـام األطـراف للمـزي   "، و" بضرب من التجريحالبيان والتوضيح مل أخرج له يف الصحيح وقد مس  : "من آثاره   . املصرية، مولده ووفاته بالقاهرة   
لَحظ األلْحاظ ص   ،  ابن فَهد ،  ٣١٢ - ٣١١ / ٣ ،إنباء الغمر ،  ابن حجر : انظر. (، وذيل على ميزان االعتدال، وغري ذلك، وله نظم ونثر كثري          "أخبار املدلسني "، و "املراسيل
 )١٧٣  /٧ ،شذرات الذهب، ابن العماد، ٢٩١ - ٢٨٤



 ٨٥  

   لدخل فيه كل مهكذا قال،    " رآه شعبة  ن ،  على قول بعض  - دون غريهم    العراق أهل   ورمبا أراد خصوص 
صد بالتدليس هنا   قشعبة   آخر أن يكون      احتمالٌ مثت، و )٢(فيهم وقد كان التدليس شائعا      - )١(أهل العلم 

  . وهو هذا املذهبكل انقطاع يف السند،

       عن ش وِيستدل هلذا املذهب مبا روقد يعأَ: "ة أنه قال  بب و هريةُر ي لِّدبأن شعبة يريد بالتدليس هنا      )٣("س ،
رة رضي اهللا عنه معروفا باإلرسال عن الصحابة        ، وكان أبو هري   مرسل الصحايب وهو هنا   مطلق االنقطاع،   

  .ألنه مل يشهد من حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم إال سنواته األخرية
                                                 

 .٩٨٩ / ٢يوسف اجلديع، حترير علوم احلديث،  ) 1( 
 )2 (    لَنص علي ذلك وفصوما بعدها، وانظر   ٣٥٦ احلاكم، يف معرفة علوم احلديث، ص        ه ، : ابن : ، وانظر أيضا١١٢: ١١٠املدلسني ص رعة العراقي،  أبو ز

  .٣٣ / ١عبدالرب، التمهيد، 
    د بن هارون  شبه أن يكون كقول يزي     وقد يقال إن هذا ي:" قدمت الكوفة فما رأيت ا أحدا ال يدلس إال ما خال م سعاحللية"رواه أبو نعيم، يف " ا وشريكار" ،

كما قال ابـن    (، فيه احلسن بن علي بن زكريا العدوي البصري كان معروفا بوضع احلديث              ، لكن إسناده واه   ٥١٥، ص   "الكفاية"، واخلطيب يف    ٢٥٠ / ٧
 ،٢٠٦ / ٢،  )١٩٨٤دار الكتب العلميـة،     : بريوت (١، ط )االسم املستعار لسامي التوين   ( عبد اهللا القاضي     أيب الفداء :  واملتروكني، حتقيق  اجلوزي، الضعفاء 

 ).٨٤٢رقم 
 التـسترِي   أخربنا احلسن بن عثمان   :  قال   ٦٨ / ١،  )١٩٨٨ - ١٤٠٩ ،دار الفكر : بريوت (٣ ط ،حيىي غزاوي : ، حتقيق   "الكامل"رواه ابن عدي يف      ) 3( 

  ".أبو هريرة كان يدلس: "مسعت شعبة يقول:] مسعت يزيد بن هارون قال: [أخربنا سلمة بن شبيب قال
 بإسـناده إىل أيب     ٣٥٩ / ٦٧،  )١٩٩٨ - ١٤١٩،  دار الفكر : بريوت (١، ط  عمر غرامة  :، حتقيق "تاريخ دمشق " ومن طريق ابن عدي رواه ابن عساكر يف         

  . فذكره-أنا احلسن بن عثمان التسترِي ) احب الكامل ص،وهو ابن عدي(أمحد 
    كما قلنا عاليه     - وهو إسناد واه -     رِيتسابـن   )٧٧(حممد بن عثمان بن أيب شيبة، الـسؤاالت رقـم           : انظر مثال ( وهو كذاب    ، فيه احلسن بن عثمان الت ،

  .)...،٢١٩ / ٢لسان امليزان، ، ابن حجر، ١٦٢ / ١، الذهيب، املغين، ٣٥٤ / ١اجلوزي، املوضوعات، 
  : وهنا تنبيهان 

، ويف هذا سقط، لعله خطأ طباعي فهذه الطبعة كـثرية        )مسعت شعبة : سلمة بن شبيب قال     ( : - الطبعة املذكورة    -البن عدي   " الكامل"وقع يف   :  األول - 
: ابن أيب يعلـى   ،  ١٦٤ / ١ / ٢اجلرح  : ابن أيب حامت    : رمجته مثال يف  انظر ت (األخطاء والسقط، إذ مل يروِ سلمة بن شبيب عن شعبة بله أن يصرح بالسماع               

: ابن حجر، ٢٥٨ - ٢٥٦ / ١٢النبالء أعالم سري  ،٥٤٣تذكرة احلفاظ ص : الذهيب ، ١٧٠ - ١٦٨ / ١ ،)مطبعة السنة احملمدية: القاهرة  (طبقات احلنابلة   
  ).١٤٧ - ١٤٦ / ٤ذيب التهذيب ، )٦٨ (١٦٧ص ، )١٩٨٥ الكتب العلمية، دار: بريوت (أيب الفداء سامي التوين : ، حتقيقتوايل التأسيس

 وقد أُثْبِت بنفس السقط أيضا يف طبعة دار الكتب العلميـة            ،)مسعت شعبة : قال] مسعت يزيد بن هارون   : قال  [سلمة بن شبيب    ( واملناسب أن يكون النص     
ويزيـد  . ى احملققان الرجوع ملخطوطات   ع وإن اد  - آنفة الذكر    -دار الفكر   . ا منقولة عن ط   ، وهي طبعة جتارية ليست حمال للثقة، وغالب الظن أ         )ببريوت(

  .تأكيد ذلك أنه قد أثبت مبا نبهنا عليه يف رواية ابن عساكر اليت رواها عن ابن عدي
  : ، لسببني ) شبيبسلمة بن(، وهو تصحيف صوابه )سلمة بن حبيب( : - املذكورة -" تاريخ دمشق"وقع يف طبعة :  الثاين- 
، أما سلمة بن    )انظر ترمجته فيما أحلنا إليه قبل سطور من مصادر ومراجع         ( ألن ابن شبيب من أصحاب يزيد بن هارون والرواة عنه، وهو املناسب لطبقته               ١ 

 وهو من   ،احلجاج بن احلجاج األسلمي   :  به    وعنه حدث  ،حبيب فراو جمهول احلال والعني، ال يعرفُ له سوى حديثٌ واحد رواه عن عروة بن علي السهمي                
ابـن  ،  ٧٥ / ٢ / ٢التاريخ الكبري   : البخاري  : انظر ترمجة سلمة بن حبيب مثال يف         (.طبقة أتباع التابعني، فال عالقة له ذه الرواية وإمنا هو جمرد تصحيف           

  )٦٧ / ٣ ،)دائرة املعارف العثمانية: اهلند (لسان امليزان : ابن حجر  ،١٨٩ / ٢امليزان : الذهيب ، ٢٧٤ / ١املغين : الذهيب ، ٣٩٦ / ٦الثقات : حبان 
نص الكامل بنص تاريخ دمشق     (وذا نكون قد صححنا كال النصني باآلخر        . )سلمة بن شبيب  ( ألن هذا اإلسناد هو إسناد ابن عدي، وهو يف ابن عدي             ٢ 

 .)والعكس



 ٨٦  

 فال تصح هذه الرواية عن      اب، وهو كذَّ  )١( احلسن بن عثمان التسترِي     فيه   إال أن إسناد هذه الرواية واه،     
  .)٢(شعبة

   :"نكت على ابن الصالحال" يف حيث قال   وقد أبعد ابن حجر 
 التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه الصحابة عن النيب صلى اهللا عليـه            نَّعلم أَ او"

وسلم مما مل يسمعوه منه، وإمنا مل يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا، على أن بعضهم أطلق ذلـك،                  
كان أبو هريرة رضي    : "قالعن شعبة    عن يزيد بن هارون      "الكامل"روى أبو أمحد ابن عدي يف       

  .)٣(" يف عدم إطالق ذلك، واهللا املوفقوالصواب ما عليه اجلمهور من األدب". اهللا عنه رمبا دلس
  .ا وقد سقطت فال حاجة ملا قالمحمل على ما ذكرنا، أَأن ت -لو ثبتت الرواية  - وكان األرفق 

قَ ولعل من ذلك قول ابن حبان يف ماناتيل بن ح :  
  )٤("مدلَّسة يصح له عن صحايب لقي، إمنا تلك أخبار ال"

ال تدليس، لعدم ثبوت اللقاء بينه وبني الصحابة، ويكون الصواب أن ال يوصف             ) انقطاع( فهذا إرسال   
  .)اتمع عليه(بالتدليس 

  :  وكذا قول ابن حبان يف عبداجلبار بن وائل
  )٥("مدلَّسكل ما روى عن أبيه "

مـات  : "يد مطلق اإلرسال ألنه مل يلْق أباه ومل يسمع منه كما قال ابن حبان نفسه               هكذا قال، وهو ير   
  .)٦("أبوه وائل وأمه حامل به

  : وقول ابن حبان
عبدالعزيز بن جريج والد عبدامللك بن عبدالعزيز من فقهاء أهل مكة، ليس له عن صحايب مساع، وكل                  "

                                                 
  .راجع احلاشية السابقة يف توثيق ذلك ) 1( 
، )١٩٣٩ - ١٣٥٨مطبعة السعادة، : القاهرة(، ابن كثري، البداية والنهاية     ٤٩٧ / ٥،  ان، بيان الوهم واإليهام   طَّابن القَ : انظر أيضا يف رد هذه املقولة       و ) 2( 
 .٢٠٩  /١املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس : حامت بن عارف العوين، ٦٠٨ / ٢، الذهيب، سري أعالم النبالء، ١٠٩ / ٨
 )3 ( ٦٢٣ / ٢ 
 .٣٠٩ابن حبان، مشاهري علماء األمصار، ص )  4( 
 .٢٥٩مشاهري علماء األمصار، ص  ) 5( 
 .٢٥٨السابق، ص  ) 6( 



 ٨٧  

  .)١("ما روى عن عائشة مدلّس، مل يسمع منها شيئا

ريد به االنقطاع، مث محله من      صف بلفظ التدليس وأُ   ا وجدنا من احملدثني من و     ن   ومن آثار هذا املذهب أَ    
وغريه بالتدليس، على ما     )٢(جاء بعد ذلك على التدليس اتمع عليه، كما فعلوا يف اام احلسن البصري            

  .)٣(سيأيت بيانه يف الباب الثاين
  

  :تنبيه* 
فقد كـانوا رمبـا   " يرسل: "ويريد" يدلس"كما أن منهم من كان يطلق أحيانا لفظ     نه  أجدير بالذكر      

  :، فمن ذلك"يدلس" ويريدون "يرسل"أطلقوا لفظ 
: يدلس ؟ قـال   : ، قيل "كان يرسل عن احلسن   : "ل أمحد بن حنبل وذكر املُبارك بن فَضالَة       وق -
  .)٤("نعم"
 غري هـذا     )٥(نوما مسع سفيان الثوري من أيب ع      : "قال أيب :  وقول عبداهللا بن أمحد بن حنبل      - 

  .)٧(" والباقي يرسلها عنه-  )٦(ارت النسحديث الوضوء مما م:  يعين-احلديث 
س، مسع مغرية   مغرية يدلِّ  ":يف مغرية بن مقسم الضيب    السجِستانِي   داود   ل أيب وقومن ذلك أيضا     -

  )٨("من إبراهيم مائة ومثانني حديثا
وقـف أخـربهم عمـن      يرسل احلديث عن إبراهيم، وإذا أُ     ) يعين مغرية (كان  : " ل العجلي وقا  

  )٩("مسعه

                                                 
 )١١٤٥(ابن حبان، مشاهري علماء األمصار، رقم  ) 1( 
 .١٥٤ - ١٥٢تأيت ترمجته يف الباب الثاين مع حبث قضية وصفه بالتدليس ص  ) 2( 
أن إطالق من أطلق ذلك عليهم فيـه  : والغالب: "ر حني تكلم عن طبقات من أخرج هلم من املدلسني يف الصحيحني إذ قال ولعل هذا ما عناه ابن حج      ) 3( 
تجو٦٣٦ / ٢النكت على ابن الصالح، ( "  من اإلرسال إىل التدليسز(  

   ٦٣٣ / ٢ رواه يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ  ( 4 )
ـ ١١٦ت(  األعور ، الكويف ،الثقفي ، عبيد اهللا بن سعيد    حممد بن أبو عون؛   : هو)  5(   ،حدث عن أبيه وأيب الزبري املكي وسعيد بن جبري وغريهم     ،  تابعي،  ) ه

 وروى عنه األعمش وأبو حنيفة ومسعأخـرج لـه   ".ثقـة  : " ابن حجر ابن سعد وابن معني وأبو زرعة والنسائي و قال فيه ،.عبة بن احلجاج وغريهمر وش 
   .اخلمسة

)٦١٠٧ رقم ٤٩٤، تقريب التهذيب ص ٣٢٢ / ٩ذيب التهذيب : ابن حجر ، ٣٨٠ / ٥الثقات : ابن حبان :  ترمجته يفانظر(   
 / ١ ، باب الوضوء مما غريت النـار      ، والنسائي، كتاب الطهارة،   )٣٥١( رقم   ،٢٧٢ / ١ باب الوضوء مما مست النار،       ،أخرجه مسلم، كتاب احليض   )  6( 

  .بت رضي اهللا عنه عن زيد بن ثا١٠٧
 .)٥٦٩٦(العلل ومعرفة الرجال، رقم )  7( 
 .)١٦٦(سؤاالت اآلجري أليب داود رقم  ) 8( 
 ).١٧٧٧(ترتيب ثقات العجلي، رقم  ) 9( 



 ٨٨  

   فهذا مقَن ويثبت تدليسه عن إبراهيم ويعرب عنه بلفظ يرسلل العجلي .  
  : )١(وقال ابن حجر يف ترمجة هشام بن عروة - 

 " مجمحديث من مسع منه يف قدمتـه الثالثـة إىل            على تثبيته إال أنه يف كربه تغري حفظه فتغري         ع 
  .العراق

   قال يعقوب بن ش يام ثبت ثقة مل ينكر عليه شيء إال بعد ما صار إىل العراق فإنه انبـسط يف                 : ةبشه
 حيدث عن أبيه إال مبا مسع منه، فكان الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان ال     

  .عن أبيه ما كان يسمعه من غري أبيه عن أبيه أرسلتساهله أنه 
  .)٢("التدليسهذا هو :  قلت

ع وخالد الواسطي وزهري بن     ير رواه يزيد بن ز    ة عن حديث  عر أيب وأبا ز   سألت:  قال ابن أيب حامت    - 
       معاوية وحيىي بن أيوب وأبو بكر بن عهللا عاد النيب صلى ا   : "عن محيد عن أنس قال    (: اش فقالوا كلهم  ي

هل كنت تدعو اهللا بـشيء ؟       : عليه وسلم رجال قد جهد حىت صار مثل الفرخ من شدة املرض فقال            
" : ، فقاال )احلديث... " نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقيب به يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا             : قال

  .)٣("الصحيح عن محيد عن ثابت عن أنس
  !روي هكذا :  قلت
  . وغريمهاواألنصاريخالد بن احلارث :  فقاال
   ؟أخطئوافهؤالء :  قلت
  .)٤("ال، ولكن قصروا، وكان محيد كثريا ما يرسل":  قاال

  .أي يدلّس
    ذا نكون قد فرغنا مو   بسط اخلالف يف تعريف تدليس اإلسناد لدى احملدثني، وهو القـسم األبـرز يف               ن 

  التدليس، والذي يرف بصور فرعيه من  عند اإلطالق، وهو الذي يرتبط ارتبط      ادا وثيقا ببحثنا هذا، وبقي أن نعر
  . وهو أيسر حاال ومآال- أعين تدليس الشيوخ -تدليس اإلسناد، مث بالقسم الثاين منه 

                                                 
، املـدين   يشر، القُ يدس، األَ يرِيبد، الز س أَ د بن ليوهشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خ        ؛  )أبو بكر   : ، وقيل   أبو عبد اهللا    : وقيل  ( أبو املنذر   : هو ) 1( 
، ابن أيب حـامت   ،  ١٩٣ / ٢ / ٤التاريخ الكبري   : البخاري  : ترمجته يف انظر  (. من طبقة صغار التابعني     . حمدث، فقيه ،  )، وقيل يف وفاته غري ذلك     هـ١٤٥ت(

  )٨٢ - ٨٠ / ٦ ،وفَيات اَألعيان،  خلِّكَانابن، ٢٣٠ ص ،املَراسيل، ٦٣ / ٢ / ٤، ٣٤ / ١ / ١والتعديل، اجلرح 

 .٣٥ / ٦الذهيب، سري أعالم النبالء، : ، وانظر أيضا٤٤٨ ابن حجر، هدي الساري ص  )2( 
، )٢٦٨٨( رقم احلديث ٢٠٦٩ - ٢٠٦٨ / ٤هة الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا،     ار والدعاء والتوبة واالستغفار، باب كر     كْصحيح مسلم، كتاب الذِّ    ) 3( 

، من رواية محيد عن ثابـت       ١٠٧ / ٣، مسند أمحد    )٣٤٨٧(، رقم احلديث    ٥٢١ / ٥سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء يف عقد التسبيح باليد،            
  .عن أنس رضي اهللا عنه

 .)٢٠٧١( ١٩٣ / ٢ابن أيب حامت، العلل،  ) 4( 



 ٨٩  

))٤٤ ( (ور مصور مصنتدليس السماع  تدليس السماع ن ))تدليس اإلسنادتدليس اإلسناد:(:(  

تفق عليهـا يف    إىل جانب الصورة األساسية امل    ) أو اإلسناد (ا أخرى لتدليس السماع     رو احملدثون ص  ركَ ذَ
  .)املُجتمع عليه(التدليس 

 حتت تدليس اإلسناد، ومنهم من جيعـل         تندرج - أو أقساما    - ومن احملدثني من يعد هذه الصور أنواعا        
 وجيعل إىل جانبها    - ويسمي الفرعية أيضا تدليس اإلسناد     -الصورة املعهودة إحدى أقسام تدليس اإلسناد       

 هذه الصر باعتبارها أقسا  و       ا تأ شبه أن تكونَ  ما أخرى هلذا القسم العام، واحلَق صـور، أكثرهـا      جمرد 
  حاالت فردية، نت إلينا من صنيع أحد احملدثني، وهي ال ترقى أن تكون قسما أو فرعا من فروع هـذا             لَق
  .القسم الرئيس

 وقد ضي ق بعض       احملدثني يف حصر هذه الصور وتوس ع    آخرون، وهي ال ت عن تكون صورا من إسقاط و أ د
الشيخ املباشر يف السند والتحديث عن شيخ شيخه مع مراعاة ما سبق تفصيله مـن شـروط وضـوابط       

ق األقوال املختلفةفْالتدليس و.  

  : قال ابن حجر 
  ."وتدليس التسوية... وتدليس العطف،... تدليس القطع: ويلتحق بتدليس اإلسناد"... 

  : قال
 من بعض احملدثني من التعبري بالتحديث أو اإلخبار عن اإلجازة مومهـا             ويلحق بالتدليس ما يقع   "

  .)١(اهـ". للسماع، وال يكون مسع من ذلك الشيخ شيئا
  : ياعقَوقال البِ

  .تدليس الشيوخ: تدليس اإلسناد، والثاين: األول: نه ليس لنا إال قسمانوالتحقيق أ"
  . )٢(فذْتدليس العطف وتدليس احلَ: ويتفرع على األول

فتارة يصف شيوخ السند مبا ال يعرفون به مـن غـري            ،  وأما تدليس التسوية فيدخل يف القسمني     

                                                 
 .١١طبقات املدلسني، ص  ) 1( 
مد بـن عبدالـسالم، مرعـاة    املباركفوري، حم(، وهو أن يسكت الراوي بني صيغ األداء ناويا بذلك القطع أو احلذف           "س القطع تدلي"ويسمى أيضا    ) 2( 

 .، ويف الصفحة التالية بسط الكالم على تدليس القَطْع)٢٨ / ١) اجلامعة السلفية: بنارس(، مطبوع مع مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي املفاتيح



 ٩٠  

   )١(.اهـ". تسوية السندإسقاط فيكون تسوية الشيوخ، وتارة يسقط الضعف فيكون 
   :)٢("نيل األماين"وقال صاحب 
وخ، وتدليس إسناد،   تدليس الشي :  فخمسة -) أنواع التدليس : أي (-إنْ نظرنا إىل األنواع     "... 

  . وتدليس قطع، وتدليس عطف، وتدليس تسوية
تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ، وكلـها مـن تـدليس          : وإن نظرنا إىل األقسام فقسمني فقط      

  .اهـ". اإلسناد إال الثالث يف كالم الشارح فهو تدليس الشيوخ

قوه على أحد أنواعه، وكان عليهم      ، مث أطل  )تدليس اإلسناد ( وكما نالحظ فإم أطلقوا على القسم كله        
  : األبيارييقولأن خيصوا ذلك النوع بلقب خاص به مييزه عن غريه، ويف ذلك 

تـدليس  "ه كما فعلوا بالبقية، ولو مسوه       باسم خيص " تدليس إسناد "مث تسمية النوع املذكور     "... 
  )٣(إخل..." لراوي أداة الروايةمن تدليس اإلسناد أن يسقطَ ا:  قال النووي؛لكان له وجه" اإلسقاط

  .وقد سبق بيان ذلك

  :إجياز تعريفا ذه الصوربفيما يلي ونعرض 

  :)فذْتدليس احلَ: ويسمى أيضا (تدليس القَطْع -١ 

". الزهري عن أنـس   : هو أن حيذف الصيغة ويقتصر على قوله مثال       و: تدليس القطع : "   قال ابن حجر  
  )٤(اهـ

: أن يسقط الراوي أداةَ الرواية مقتصرا على اسم الـشيخ فيقـول           اإلسناد  من تدليس   : "   وقال النووي 
   )٥(هـ. ا" فالن

مـن أسـقط أداة     ): من أنواع تدليس اإلسناد   : أي(وكذا  : ")٦(   وهو عند السخاوي نوعان، فقد قال     
  .الرواية مقتصرا على اسم شيخه، ويفعله أهل احلديث كثريا

                                                 
 ). نفس هذه العبارة٥٧نقله عن األجهوري، ص وقد  (٤٥١ / ١ النكت الوفية، البقاعي، ) 1( 
 .٣٥ ص ) 2( 
 .٣٥نيل األماين، ص  ) 3( 
 .١١ابن حجر، طبقات املدلسني، ص  ) 4( 
 .٣٥نقله عنه األبياري، نيل األماين، ص  ) 5( 
 .١٧٣: ١٧٢ / ١السخاوي، فتح املغيث،  ) 6( 



 ٩١  

  : لتدليس اإلسناد ما قال علي بن خشرم )١( الصالح يف التمثيل وعليه اقتصر ابن–   ومن أمثلته 
  ".الزهري: "كنا عند ابن عيينة فقال"

  حدثك الزهري ؟:    فقيل له
  ".الزهري: "..    فسكت، مث قال

  أمسعته من الزهري ؟:    فقيل له
 عـن معمـر عـن       رزاق عبـدال  حدثين: ال، مل أمسعه من الزهري، وال ممن مسعه من الزهري         :    فقال
  .)٢("الزهري

من توضأَ فأحـسن   «: وحنوه أنَّ رجال قال لعبداهللا بن عطاء الطائفي حدثنا حبديث    : " وقال السخاوي  -
  .عقبة بن عامر:.. فقال.. .)٣(»الوضوء دخل من أي أبواب اجلنة شاء 

  مسعته منه؟:    فقيل
  . حدثين زياد بن مخراق:)٤(لال، حدثين سعد بن إبراهيم، فقيل لسعد فقا:    قال

  .)٥(" يعين عن عقبة–حدثين رجل عن شهر بن حوشب :    فقيل لزياد

 -  قال الساوِخولكنه قد   "تدليس القطع : " يف تصنيفه يف املدلسني   ) ابن حجر : يريد(ومساه شيخنا   : "ي ،
ريه عن عمر بن عبيد الطَّنافِسي أنه كان         وغ يد البن ع  "الكامل"مثَّلَ له يف نكته على ابن الصالح مبا يف          

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وحينئذ فهـو          : مث يسكت وينوي القطع مث يقول     . .حدثنا:.. يقول
  .)٦(اهـ". نوعان

                                                 
  . على أنه تدليس إسناد ال قطع)قال الزهري(ل بالرواية اليت قال فيها  إال أن ابن الصالح مثَّ (1 )

 ).عن الزهري: (، إال أن رواية احلاكم بلفظ١٠٥ص " املعرفة"، واحلاكم، يف ٥١٣ص " الكفاية"أخرجه اخلطيب، يف  ) 2( 
، كتاب الطهارة، باب ثواب من توضأ كما أمر،         "السنن" من هذا الوجه، وقد روى النسائي يف         ١٣٥٥ - ١٣٥٤ / ٤،  "الكامل"رواه ابن عدي يف       ) 3( 
ـ  كلذَكَ، أَ لٍم ع ن م مدا قَ  م ه لَ رف غُ رما أُ مى كَ لَّص و رما أُ م كَ أَضو ت نم" :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  عن أيب أيوب قال      ٩١ - ٩٠ / ١ ا  ي
قْعلَ؟ قاَةُب :نن بويف سنده . "معمحد الربمل يوثقه غري ابن حبان  املكي، الثقفي،ن عاصم بن سفيان بن عبد اهللاسفيان بن ع.  

)٢٤٤٧، رقم ٢٤٤، التقريب، ص ١١٦ / ٤ذيب التهذيب ، ابن حجر: ، وانظر٤٠٥، ٤٠١ / ٦الثقات  (  
  . وفيه أيضا أبو الزبري، وهو مدلس وقد عنعنه

  . كذا ( 4 )
  .١٧٣/  ١فتح املغيث،  ) 5( 
 .السابق ) 6( 



 ٩٢  

وكان زهري وإسرائيل يقوالن عن     : قال علي : )١( ومما ميكن أن يلحق بتدليس القطع ما حكاه احلاكم قال          
رمحن بن األسود عن أبيه عن النيب صلى اهللا          عبدال ليس أبو عبيدة حدثنا، ولكن    : "ان يقول إسحاق أنه ك  
  .)٢(يف االستنجاء باألحجار الثالثة... " عليه وسلم

ونِكُاذَ   قال ابن الشقطّ أعجب من هذا وال أخفى: ي ما مسعت!  
". ومل يقل حدثين فجاز احلديث وسار. رمحن ابن فالن عن فالن   عبدال أبو عبيدة مل حيدثين، ولكن    :    قال
  .اهـ

عشرة عن  : ورمبا كان سفيان بن عيينة إذا أراد أن يدلّس يقول         : قال علي ابن املديين   : "  وقال احلاكم  - 
  .)٣("إن اهللا قسم بينكم أخالقكم:  عبداهللازبيد منهم مالك بن مغول عن مرة عن مرة عن

  
 ٢- فطْتدليس الع:  

هو أنْ يصرح بالتحديث يف شيخٍ له ويعطف عليه شيخا آخر له، وال   دليس العطف و  ت: "   قال ابن حجر  
  .)٤("يكون مسع ذلك من الثاين

وال يكون مسع ذلك املروي منه سواء اشتراكًا يف الرواية عـن            : "...    وذكر مثله السخاوي إال أنه قال     
  .)٥("ال... مشيخٍ واحد كما قيده شيخنا ألجل املثال الذي وقع له وهو أخف أ

 أنَّ مجاعة من أصـحاب هـشيم        )٦()حدثونا: قال(فروى احلاكم يف علومه     : "قال السخاوي :  مثال -  
               هحـدثنا  : "اجتمعوا يوما على أن ال يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك، فكان يقول يف كل حديث يذكُر

  ليوم ؟هل دلَّست لكم ا: ، فلما فرغ قال هلم"حصني ومغرية عن إبراهيم 
  !ال :  فقالوا
 .)انتـهى (. حدثين حصني ومغرية غري مسموع يل     : مل أمسع من مغرية حرفا مما ذكرته، إمنا قلت        :  فقال

                                                 
 .١٠٩احلاكم، معرفة علوم احلديث، ص  ) 1( 
:  حدثنا أبو نعيم قـال :، قال)١٥٦( رقم احلديث ،٢٥٦ / ١، االستنجاء باحلجارة باب  ،، كتاب الوضوء  "صحيحه"يشري إىل ما أخرجه البخاري يف        ) 2( 

، النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط     أتى  " :ن بن األسود عن أبيه أنه مسع عبد اهللا يقول           ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرمح      : ن أيب إسحاق قال   حدثنا زهري ع  
 ."هذا ركس: ة، وقال ثَو، وألقى الرني فأخذ احلجر، فأتيته ا،ةثَو فأخذت ر، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده،فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار

 عن ابن مسعود رضي     ،١٨٢ / ٤ ،٤٨٥ / ٢ ،٨٨ / ١ ،"املستدرك" واحلاكم يف    ،٣٨٧ / ١ ،"املسند"خرجه أمحد يف    احلديث أ  و .١٠٩السابق، ص    ) 3( 
 ".هذا حديث صحيح اإلسناد: " وقال احلاكم عقبه .اهللا عنه مرفوعا

 . دون عزو٣٥ص " نيل األماين"، وذكره يف ١١طبقات املدلسني، ص  ) 4( 
 .١٧٣ / ١فتح املغيث،  ) 5( 
  .١٠٥احلاكم، معرفة علوم احلديث، ص   )6( 



 ٩٣  

  .)١("وحديث فالن: أي" وفالن : " وهو حممول على أنه نوى القَطْع مث قال

عطف ال جيدون سواها،       واحلق أن هذه القصة املتعلقة شيم يرددها املصنفون عند الكالم عن تدليس ال            
 أعين تدليس العطف، مع أنه معروف بتدليس اإلسناد         -وال جند أن هشيما فعل ذلك يف غري هذه الواقعة           

، وما أراه أن هشيما إمنا أراد تدريب تالميذه، أو مداعبتهم، ولذا فإنه سأهلم يف آخر الـس،                  -املعهود  
أقرب، ال تعدو أن تكون كذلك، واهللا  - أو املداعبة - وملا عجزوا أفصح هلم عما فعل، فهو إىل التدريب    

  .أعلم

بالتحديث يف اإلجازة، ومنهم من جعله مفردا  وقد أدخل بعض احملدثني يف تدليس العطف التعبري .  

ويـسميه بعـض     (ة بصيغة السماع واإلخبار والتحديث    ادجالتدليس بالتعبري عن اإلجازة والوِ     -٣ 
  :)غتدليس الصي: املعاصرين

   وهو أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غري ما تواضع عليه أهلُ االصطالح، كأن يصرح                 
  .)٢(باإلخبار يف اإلجازة، أو بالتحديث يف الوجادة أو فيما مل يسمعه

  : ل ابن حجروقد قا   
جازة مومهـا   ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض احملدثني من التعبري بالتحديث أو اإلخبار عن اإل             "

  .)٣("للسماع وال يكون مسع من ذلك الشيخ شيئا
  :    قال السخاوي

" نبه م فصة، بل ومجالسه وبالصيغة املوهن رآه ومل يمى عوواحد بالتدليس ممن ر غري فصوو
 ،)٥(زرِي أو التحديث يف الوجادة كإسحاق بن راشد اجلَ        ،)٤(صرح باإلخبار يف اإلجازة كأيب نعيم     
  .)٦("وكذا فيما مل يسمه كفطْر بن خليفَة

                                                 
 .١٧٣ / ١السابق،  ) 1( 
 .٣٤٤ / ١السخاوي، فتح املغيث، : انظر ) 2( 
 .١١طبقات املدلسني، ص  ) 3( 
في، وقد ساق القـصة      بالتدليس يف صيغة اإلجازة لقصة تتعلق بروايته جلزء حممد بن عاصم الثق            يموقد ر . "ليةاحل"م األصبهاين، صاحب    يعأبا ن : يريد ) 4( 

 .٢٤ - ٢٣ / ٤، "طبقات الشافعية الكربى " التاج السبكي، وأطال الكالم عن هذا االام، وأبطله، يف 
، راو، وثقه حيىي بن معني، وقـال        )موىل عمر بن اخلطاب   : وقيل(، موىل بين أمية     )الرقي: وقيل( إسحاق بن راشد، اجلَزرِي، احلراين       أبو سليمان؛ : هو ) 5( 
  . مات يف خالفة أيب جعفر املنصور. "ليس به بأس": لنسائيا

)٤٤٢ - ٤٤١ / ٢ذيب تاريخ دمشق ، ابن بدران، ٣٨٩ ص ،هدي الساري، ابن حجر، ٢٩٣ / ١، النبالءأعالم سري ، الذهيب:  ترمجته يفانظر (  
 .١٧٢ / ١فتح املغيث،  ) 6( 



 ٩٤  

 )١("املعرفـة " على هذا املذهب؛ فقد مثَّلَ للتـدليس يف          - رمحه اهللا    - النيسابورِي    احلاكم    والظاهر أنَّ 
ب جئت إىل رباح بن زيد فأملى علي كتا     : فأخرج بسنده إىل عبدالرزاق أنا معتمر بن سليمان التيمي قال         

  ".ال، ولكن أخرج إيلَّ معتمر كتابا فدفعه إىلّ: مسعته من معتمر ؟ قال: س، فلما فرغت قلتوابن طا

  :  وقال ابن حجر أيضا
لكن تجـوز يف     )٢(وممن وصف بالتدليس من صرح بالتحديث يف الوجادة، أو صرح بالتحديث          "

  .)٣("صيغة اجلمع فأوهم دخوله وليس كذلك

 يف التدليس فيها جمافاة لالصطالح الذي يقـوم علـى           -  ني أو الصورت  -ن إدخال هذه الصورة      واحلق أ 
ـ ال واسطة، ومن هنـا فـال   ) اإلجازة، والوجادة(إسقاط الواسطة أو تعميته، ويف كال الصورتني     صح ي

ـ       أ نعم للنقاد أن يردوا االحتجاج ما أو ب        .إدخاهلا يف التدليس   ازة حدمها ضمن حبثهم يف حجيـة اإلج
والوجادة عموما، لكن هذا ال يدخل يف التدليس، وال يصح أن تطبق عليه ضوابط التدليس مثل حتـري                  

  .تصريح املدلس بالسماع وترك ما عنعنه

 ٤- من صرز يف صيغة اجلمع فأوهم دخوله وليس كذلكحبالتحديث لكن جتو :  

ل القول فيها أو ميثـل      ، ومل يفص  )٤("طبقات املدلسني "يف     هذه صورة أخرى ذكرها احلافظ ابن حجر        
  .هلا

لسخاوي فقالا ا هللَثَّ   وقد م :  
، وأراد أهل البصرة بلده     )خطبنا عتبة بن غزوان   (، و )خطبنا ابن عباس  (: كقول احلسن البصري  "

  . فإنه مل يكن ا حني خطبتهما
أراد أهل بلده فإنـه مل       و )قدم علينا معاذ اليمن   (: ، وقول طاوس  )ثنا أبو هريرة  (: وحنوه يف قوله  

  .)٥("يدركه

                                                 
  .١٠٤ص )  1( 

  . كذا (2 )
  .١٢طبقات املدلسني، ص  ) 3( 
 .١١ص  ) 4( 
 .١٧٢ / ١السخاوي، فتح املغيث،  ) 5( 



 ٩٥  

 أن هذه الصورة األخرية جيب أن تضبط بضابط اإليهام، فلغة العرب حتتمـل              - واهللا أعلم    -   وما نراه   
يف أصل لغة العرب تعين االتصال كـذلك مثـل هـذه            ) عن(هذا يف األصل، ويف عادة الناس، كما أن         

عتمدا على قرينة عدم املعاصرة أصال أو استحالة اللقيا، م" قومنا"ويقصد " خطبنا"األلفاظ معهود أن يقول 
وعليه فيجب أن تضبط هذه الصورة يف احلكم بكوا تدليسا على ضابط اإليهام وإمكان اللقيا، وإال فهي      

  .)١(من مألوف كالم الناس الذي متيزه العقول

يعده قسما مفـردا، وهـو       ما يعده بعض احملدثني قسما من أقسام تدليس اإلسناد، ومنهم من             مثتو * 
  .)٢(، وما نراه أن يف نسبته لتدليس اإلسناد تفصيل، وسيأيت بيانه الحقا إن شاء اهللا تعاىل)تدليس التسوية(

                                                 
 قوله  :قال ابن عساكر  . "مل يكن فينا فارس يوم بدر إال املقداد       ": اء قال راستدل على أن التدليس غري حرام مبا أخرجه ابن عدي عن الب           : "قال السيوطي  ) 1( 

 )٢٣٢ / ١ ،تدريب الراوي (".فينا يعين املسلمني، ألن الرباء مل يشهد بدرا 
  . من هذا البحث٩٧ - ٩٤انظر ص  ) 2( 



 ٩٦  

٢-٣-٤  

  يوخيوخــــــــــــــــــتدليس الشتدليس الش: : ثانياثانيا
  ))  تدليس التَّعميةتدليس التَّعمية: : أوأو  ((

تـدليس  ( بِــ     )٢(ح، ولقبه ابن الـصال    )التدليس للشيوخ : (لقب )١("الكفاية" أطلق عليه اخلطيب يف     
  .، وغريه)٣("طبقات املدلسني"، وعليه ابن حجر يف )الشيوخ

  . وما نراه أن األنسب أن يسمى بتدليس التعمية، كما سبق بيانه

١-٢-٣-٤  

  :)٤(تَعرِيفُه) ١(
  :اخلطيب البغدادي -١

 الناس يرغبـون عـن   فأما التدليس للشيوخ فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه بأنَّ        ":)٥("الكفاية"   قال يف   
  .اهـ". الرواية عنه أو يكنيه بغري كنيته أو ينسبه إىل غري نسبته املعروفة من أمره

  :ابن الصالح -٢
تدليس الشيوخ وهو أنْ يروي عن شيخٍ حديثا مسعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه مبا ال يعرف                  : "   قال

  .)٦("به كي ال يعرف
 ، بتصرف ٢٢٨ / ١ ، في التقريب،   والنووي ، بمعناه ٤٦ ص    علوم الحديث،  ، في اختصار   ابن كثير  :وتابعه(

  )١٦٩ / ١، وفي شرحها  مختصرا١٥٨ :١٥٧ن يالبيت، في األلفية، في والعراقي

  :ابن حجر -٣ 

  .)٧("ا تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه مبا مل يشتهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبةأم: "   قال
                                                 

 .٥٩ص  ) 1( 
 .٩٦ص  ) 2( 
 .١٢ص  ) 3( 
  .تعريفا ألنه مل يذكره أصال فيهما" املدخل إىل كتاب اإلكليل"وال يف " معرفة علوم احلديث"مل يذكر له احلاكم يف : تنبيه ) 4( 
 .٣٦٥، وقال حنو ذلك أيضا يف ص ٢٢ص  ) 5( 
 .٩٦ح، املقدمة، ص ابن الصال ) 6( 
 ١٢طبقات املدلسني، ص  ) 7( 



 ٩٧  

  :ينِالَّطَسالقَ -٤ 
نسبه أو يـصفه مبـا مل       يامسه املعروف أو    بغري  تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه الذي مسع منه         : "   قال

  .)١("يشتهر به تعمية كيال يعرف
  :البيقوين -٥

  :   قال
 فصسقطه لكن يال ي ٢()٢٠(أوصافه مبا به ال ينعرف *** والثان(   

  . إشكال بينهم يف مفهومهإخل، وال نطيل باستقصاء تعريفام، فال... 

٢-٢-٣-٤  

  :التمثيل لتدليس الشيوخ) ٢(

  :بأمثلة فمن ذلك )٣("الكفاية" مثَّلَ له اخلطيب البغدادي يف 

  :  بن أمحد بن حنبل ثنا أيب قال عبداهللامن طريق "الكفاية" أخرج يف -١ 
قال : " التفسري، فكان يكنيه بأيب سعيد فيقول      كان يأيت الكليب فيأخذ عنه    ) العوفي: أي( بلَغنِي أنَّ عطيةَ    

  .، وكان هشيم يضعف حديث عطية"أبو سعيد
ى   :  قلتكَنعطية كنيته ليوهم الناس أنه يروي عن أيب سعيد اخلـدري              "أبا النضر   " الكليب ي روإمنا غي ،

  .)٤("التفسري الذي كان يأخذه عنه

ثين حـد : قال  ثين الزبري بن بكار     حد: قالد بن سعيد الدمشقي     من طريق أمح   "الكفاية" وأخرج يف    -٢ 
أبو اليقظان هو سحيم بن حفص، وسحيم لقب، وامسه عامر بـن            : قال يل أبو احلسن املدائين    : رجل ثقة 

حفص، وكان حلفص ابن يقال له حممد، وكان أكرب أوالده فكنيته أنا به، ومل يكن يكىن بـه، وكـان                    
"   عبـداهللا "مستين أمي مخسة عشر يوما    : ف باألسود، قال يل أبو اليقظان     حفص أسود شديد السواد يعر    

و " عامر بن حفـص   "و  " سحيم بن حفص  : "حدثنا أبو اليقظان فهو أبو اليقظان، وإذا قلت       : فإذا قلت 

                                                 
 .١٠ / ١ ،إرشاد الساري ) 1( 
  ٢٠، البيت ٢٥ ص ،البيقونية ) 2( 
 ٣٦٨ - ٣٦٦الكفاية، ص  ) 3( 
 .، وهو أيضا مثال لتدليس التعمية هنا٤٠وقد تقدم هذا املثال يف أمثلة التدليس إلخفاء عيب الشيخ ص  ، ٣٦٦ السابق، ص  )4( 



 ٩٨  

و أبو إسـحاق  "  بن عائذ  عبداهللا"و " سحيم بن األسود " و " عامر بن األسود "و" عامر بن أيب حممد  "
  .)١("فهو أبو اليقظان" املالكي 

  :من طريق حممد بن عمرو بن موسى العقيلي قال )٢("الكفاية" وأخرج يف -٣ 
  :يغريون امسه إذا حدثوا عنه) حممد بن سعيد املصلوب " (

حممد : "، ويقول "حممد بن حممد بن أيب قيس     : "، ويقول أيضا  "حممد بن حسان  : "  فمروان الفزاري يقول  
  ".حممد بن أيب احلسن: "ويقول" حممد بن أيب زكريا": ، ويقول"بن أيب زينب

  "حممد بن سعيد بن حسان بن قيس: " وقال ابن عجالن وعبدالرحيم بن سليمان
، وهـذا   "حممد بن حسان الطربي   : "وال يسميه، ويقولون  " رمحن الشامي  عبدال أيب"عن  :  وبعضهم يقول 

  ".كله حممد بن سعيد املصلوب

  : بن أمحد بن سوادة أيب طالب يقولعبداهللا من طريق )٣( وأخرج اخلطيب
قَلَب أهلُ الشام اسم حممد بن سعيد الزنديق على مائة اسم وكذا وكذا امسا قد مجعتها يف كتاب، وهو                    "

  :الذي أفسد كثريا من حديثهم قال
 يف رمحن املـصلوب  عبدال األسدي، ويقال أبو  عبداهللا  أبو العباس بن سعيد، حممد بن سعيد األسدي، أبو        

  .الزندقة
 رمحن ورمبـا قـال     عبدال أبو قيس حممد بن   :  حممد بن غامن، قال أبو معاوية      – يعين ابن سليمان     – وقال  
  الطربي، ويقال حممد بن حسان، ويقال حممـد بـن          : ويقال ، الربضي :رحيم بن أيب قيس، ويقال    عبدال
  .رمحنعبدال

  . روى عنه الثوري واحلسن بن صاحل
  ".ن عن حممد بن سعيد بن حسان بن قيس، وهو هذاالَجن أيب أيوب عن ابن ع وقال املقري عن سعيد ب

ـ مقلت البن ن  : قال أبو زرعة  : من طريق سعيد بن عمرو الربذعي قال       )٤("الكفاية" وأخرج يف    -٤  ري :
شيخ حيدث عنه احلانِميقال لهي  :علي بن سود، فقالي :مل تفطن مهذا ؟ن   

                                                 
 ٣٦٦سابق، ص ال ) 1( 
 .السابق ) 2( 
 .٣٦٧السابق، ص  ) 3( 
 .السابق ) 4( 



 ٩٩  

  !ال :  قلت
". ى بن هالل بن سـويد     لَّعى عليا، ونسبه إىل جده، وهو م      لَّع م يانِما معلَّى بن هالل، جعل احل     هذ:  قال
  اهـ

  ".الكفاية" وغري ذلك من األمثلة يف 

٣-٢-٣-٤  

  ؟) الشيخ(هل يعد من تدليس الشيوخ التفنن يف اسم  )٣(

 من الرواة املـصنفني منـهم        بذلك مجاعةٌ  وسمح: "   قال ابن الصالح يف حديثه عن تعديد أمساء الشيخ        
  .)١("اخلطيب أبو بكر فقد كان لَهِجا به يف تصانيفه، واهللا أعلم

أيب القاسم األزهري،   : واخلطيب احلافظ يروي يف كتبه عن      ": الصالح أيضا فقال    ذلك ابن  لَص   وقد فَ 
ثمان الصرييف، واجلميع شخص واحد     وعن عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي، وعن عبيد اهللا بن أمحد بن ع             

  .)٢(إخل.." .من مشاخيه، وكذلك يروي عن

 يفعل هذا يف مؤلفاته، ويكْثـر منـه،         يزِووكذلك احلافظ أبو الفرج ابن اجلَ     : أقول: " قال أمحد شاكر  
  .)٣(.. ".وتبعهما كثري من املؤلفني، وهو عملٌ غري مستحسن

وال " حـدثنا حممـد   : " فإنه تارة يقول   يله للبخاري يف شيخه الذُّ    ويقرب منه ما يقع   : " قال السخاوي 
فينسبه إىل والد جده، ومل     " حممد بن خالد    " فينسبه إىل جده، وتارة     " حممد بن عبداهللا    : " ينسبه، وتارة 

  .)٤("يف نظائر لذلك كثرية" حممد بن حيىي " يقل يف موضعه 

وقد أجاب السخاوي على م عل من أهل احلديث استكثارا منهم من الشيوخ قال يظن أن هذا الفن :  
" اإلولكن ال يلزم من كون الناظر قد يتوهم         : قلتأنْ يكونَ  كثار  الظـن باألئمـة    ا لفاعله، بل     مقصود

ـ نج ملا يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعي ت        ا ورعه خالف  ع من اشتهر إكثاره م    خصوصا به  أربـاب  
  ...انرمى بن عافَع العلماء املُما نبه عليه ياقوتةُ ك والقلوبِالصالحِ

                                                 
 .١٠٠املقدمة، ص  ) 1( 

  .٣٥٨ص السابق   (2 )
 .٤٧الباعث احلثيث ص  ) 3( 
 .١٨٠ / ١فتح املغيث،  ) 4( 



 ١٠٠  

      م إىل           واإللفات    لليقظة وال مانع من قصدهم به االختبارن النظر يف الرواة وأحـواهلم وأنـساسإىل ح
 الـشيوخ دائـر بـني مـا         فتدليس . يف آبائهم  قبائلهم وبلدام وحرفهم وألقام وكناهم، وكذا احلالُ      

  .)١("وصفنا
 - يف هذه املسألة، ورأينا أن احلافظ إن كان كثري الشيوخ فال حاجة له لالسـتكثار                 ا الكالم نمد قد  وق

، وإمنا فعلوا هذا تأنقا وتفننا ودفعـا لـسآمة القـارئ            -وزي  كما هو احلال بالنسبة للخطيب وابن اجلَ      
  .س كل تفنن تدليس، واهللا أعلمخفاء شخص الشيخ املعمى، إذا ليإ بتعمية وا األمر متعلقوليسواملستمع، 

٤-٢-٣-٤  

  هل يعد من تدليس الشيوخ تلقيب الشيخ بلقب شيخ آخر مشهور تشبيها به ؟) ٤(
  : مما ميكن أن يلحق بتدليس الشيوخ قول السيوطي

ذكـره ابـن    ... من أقسام التدليس ما هو عكس هذا وهو إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها              " 
 تـشبيها بـالبيهقي     - يعين الذهيب    - احلافظ    عبداهللا أخربنا أبو : كقولنا:  قال "عمجع اجلوام "السبكي يف   

  .)٢("حيث يقول ذلك يعين به احلاكم
، تشبيها  - يعين ابن فهد     –حدثنا أبو الفضل احلافظ     ): يعين السيوطي (وكقول املصنف   : " قال الترمسي 

  .)٣("باحلافظ ابن حجر يقول ذلك ويريد به العراقي
ه أن هذا كسابقه، منه تأنق يف العبارة وتعظيم للشيخ، ومنه تدليس وتعمية، واألمر يتوقف على                   وما نرا 

  . كما سبق بيانه، واهللا أعلم،احلال

٥-٢-٣-٤  

  :تدليس البلدان) ٥(
بزقاق : حدثين فالن باألندلس، ويريد موضعا بالقرافة، أو يقول       :    صورته أن يقول الراوي املصري مثال     

  . ضعا بالقاهرةحلب، ويريد مو

                                                 
، ١طحممد بن عبد اهللا آل فهيد،       .  د ،ضريعبد الكرمي بن عبد اهللا اخلُ     . د:  حتقيق   ٣٣٦ - ٣٣٥ / ١= املكتبة السلفية   . ط( ١٨١: ١٨٠ / ١السابق،   ) 1( 

 . وقد وقع يف النص حتريف كثري يف طبعة املكتبة السلفية فأصلحناه من طبعة دار املنهاج،)١٤٢٦دار املنهاج، : الرياض
 .٢٣١ / ١التدريب،  ) 2( 
 .٦١ص منهج ذوي النظر  ) 3( 



 ١٠١  

  .  وذكر كراهته ملا فيه من التشبع مبا مل يعط، وملا فيه من إيهام الرحلة،)١( وقد ذكر ابن حجر هذا النوع
  . وهذا النوع أشبه به أن يلحق بتدليس التعمية

  

٣-٣-٤  

  تدليس التَّسوِيةتدليس التَّسوِية: : ثالثاثالثا

    هذا نوع من التدليس يعمد     فيه الراوي إىل ع لكنه فيمن فوقه أو فوق فوقه     )  شيخه ليس يف ( يف السند    بٍي
إىل أعلى السند فيدلس هذا العيب إما بإسقاط أو بتعمية، وقد جيمع يف سند واحد بني اإلسقاط والتعمية،                  
وعبارات احملدثني تدور حول هذا املعىن، وإن كان بعضهم يتحدث عنه من جانب اإلسـناد فحـسب،                 

ن جانب اإلسناد فحسب عده من فروع تـدليس         وآخرون من جانب الشيوخ فحسب، ومن نظر إليه م        
اإلسناد، واألوىل أن ينظر إليه من كال اجلانبني، كما فعلنا ها هنا، وذا نصون لتعريف تدليس اإلسـناد                  
وتدليس الشيوخ أنه مقصور على شيخ الراوي، وأن يكون لتدليس التسوية مسة خاصة به بأنـه يف غـري             

  . شيخ الراوي

  :دثني لتدليس التسوية بعض تعريفات احمله وهذ

١-٣-٣-٤  

  :تعريفه) ١(
ورمبا مل يسقط املدلس اسم شيخه الذي حدثَه لكنه يسقط ممن بعـده يف              : "اخلطيب البغدادي  قال   -١ 

  .)٢("اإلسناد رجال يكون ضعيفا يف الرواية أو صغري السن ويحسن احلديث بذلك
وهو أن يكون بني الرجلني الثقـتني ضـعيف         : احلديثوكان فيهم من يسوي     : "ابن اجلوزي  قال   -٢ 

  .)٣("وحيتمل أن يكون الثقتان قد رأى أحدمها اآلخر فيسقط الراوي ذلك الضعيف ليتصل اخلرب عن الثقاة
وصورة هذا القسم من التدليس أنْ جييء املدلس إىل حديث مسعه من شيخ ثقة وقد               : "العراقي قال   -٣ 

 املدلس الذي   د ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعم         مسعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ     
                                                 

 .٦٥١ / ٢النكت على ابن الصالح،  ) 1( 
  .٣٦٤الكفاية، ص  ) 2( 

  .٥٣ / ١ ، املوضوعات (  3 )



 ١٠٢  

مسع احلديث من الثقة األول فيسقطُ منه شيخ شيخه الضعيف وجيعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاين                  
بلفظ حمتمل كالعنعنة وحنوها، فيصري اإلسناد كله ثقاة، ويصرح هو باالتصال بينه وبني شيخه ألنه قـد                 

  .)١("ه منه، فال يظهر حينئذ يف اإلسناد ما يقتضي عدم قبوله إال ألهل النقد واملعرفة بالعللمسع
  )٥٧ - ٥٦ص ح البيقونية رفي ش وكذا الزرقاني ، دون عزو١٨٣ / ١ ثي في فتح المغونحوه ذكر السخاوي(

ا قد مسعه مـن     أن يسمع الراوي من شيخه حديث     : والنوع الثاين من تدليس السماع    : "العالئي قال   -٤ 
رجل ضعيف عن شيخٍ مسع منه ذلك الشيخ هذا احلديث فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما                 

  .)٢("ويسمى هذا النوع أيضا التسوية... ويروي احلديث عن شيخه عن األعلى لكونه مسع منه أو أدركه
هما الثقتني فيستوي اإلسـناد كلـه       تدليس التسوية بأن يسقطَ ضعيفًا بني شيخي      : "القسطالين قال   -٥ 
  .)٣("تثقا

  . وال جند ما يدعو لإلطالة باالستقصاء، إذ هي تدور حول هذا املعىن

٢-٣-٣-٤  

  :التمثيل لمدلس التسوية) ٢(
 وذكـر   –مسعـت أيب    : قال" العلل"مثال ذلك ما ذكره حممد ابن أيب حامت يف كتاب           : " قال العراقي  - 

حدثين أبو وهب األسدي عن نافع عن ابن عمـر          : راهويه عن بقية قال   احلديث الذي رواه إسحاق ابن      
  : فقال يل–  )٤(»هيِأْ رةَدقْوا عفُرِعى تت حِءر املَمالَسوا إِدمح تالَ«: مرفوعا

 ة عنورن إسحاق بن أيب فَعروى هذا احلديث عبيد اهللا بن عمرو :  إنَّ هذا احلديث له أمر قَلَّ من يفهمه      
  .نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إىل بين أسد لكيال يفطن له              )٥(وعبيد اهللا بن عمرو كنيته    :  قال
ـ فْ أَ ن م ان بقية وك: قال. حىت إذا ترِك إسحاق بن أيب فروة من الوسط ال يهتدى له            هلـذا   النـاسِ  لِع  ."

                                                 
 ٩٦ - ٩٥ ص ،التقييد ) 1( 
 .١٠٢ ص ،جامع التحصيل ) 2( 
 .١٠ / ١ ،إرشاد الساري ) 3( 
ة عن عبيد اهللا بن عمرو عـن        يق من طريق موسى بن سليمان عن ب       ٨٠ / ١٣ ،"تاريخ بغداد "، ويف   ٣٦٥ ص   ،"الكفاية" يف   البغداديأخرجه اخلطيب   )  4( 

 . به،ةور فَأيب بن اهللا بن عبدإسحاق
  .١٥٥ / ٢ البن أيب حامت "العلل"ة، وهو خطأ، وهو على الصواب يف يقوبزيادة موحدة حتتية بعد املوحدة الفَ) كنبيته( يف املطبوعة  (  5 )



 ١٠٣  

  .)١(اهـ

تدليس الشيوخ، وهو   : تسوية، وهو إسقاط إسحاق، والثاين    : األول: ا املثال نوعان من التدليس     ففي هذ 
  . عبيد اهللا بأيب وهب األسديةتكني

وقول أيب حامت كله يف هـذا احلـديث         : "على ما قاله أبو حامت فقال     " الكفاية  " وقد عقب اخلطيب يف     
  .)٢("أن يغريه ويدلسه إلسحاق قبل – كما شرح –صحيح، وقد روِي احلديث عن بقية 

قال رسول اهللا صـلى اهللا  :  بن أيب فروة عن نافع عن ابن عمر قال       عبداهللا  وأخرج عن طريق إسحاق بن    
  .)٣(فذكره... عليه وسلم

٣-٣-٣-٤  

  :الفرق بين التَّسوِية وتَدِليس التَّسوِية) ٣(

  :   قال ابن حجر
ذكر من فيه  :  أي –" جوده فالن "فيقولون  " جتويدا"لقدماء يسمونه   وا" تسوية"مث ابن القطان إمنا مساه         "
فالبد أن يكون كل    " تدليس التسوية   " مىت قيل   : والتحقيق أن يقال  . األجواد وحذف غريهم  ) الرواة(من  

من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط يف ذلك اإلسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه يف ذلك                 
  .احلديث

مل حيتج إىل اجتماع أحد منهم مبن فوقه، كما فعل مالك           " التدليس  " بدون لفظ   " تسوية  "    وإن قيل   
فإنه مل يقع يف التدليس أصال ووقع يف هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور مل يلقه، وإمنـا روى                      

  .)٤(..".عن عكرمة عنه، فأسقط عكرمة ألنه غري حجة عنده، وعلى هذا يفارق املنقطع

٤-٣-٣-٤  

  :أشهر المتهمين بتدليس التسوية) ٤(

                                                 
مع اختالف طفيـف  ) لفيةاملكتبة الس: ةالقاهر ()١٩٥٧(، رقم ١٥٥ : ١٥٤ / ٢" علل احلديث" والنص املنقول عن ابن أيب حامت يف     ،٩٦التقييد ص    ) 1( 

 .يف النص
 .٣٦٥ - ٣٦٤ص  ) 2( 
 .٣٦٥ص  ) 3( 
 .٢٦٦ / ١نقله عنه السيوطي يف التدريب  ) 4( 



 ١٠٤  

  :بقية بن الوليد - 
  ".من أفعل الناس هلذا) ابن الوليد: يعين(كان بقية ): أيب(قال : ")١("العلل" قال ابن أيب حامت يف 

 بـن   الوليد: وممن كان يصنع هذا النوع من التدليس      : " مث قال  ،)٢("التقييد" وقد نقله عنه يف العراقي يف       
  .٥١٨ص " الكفاية"وكذا قال اخلطيب يف . )٣("مسلم، وحكي أيضا عن األعمش وسفيان الثوري

  :سفيان الثوري - 
يا : من طريق قبيصة ثنا سفيان الثوري يوما حديثا ترك فيه رجال، فقيل له            " الكفاية" أخرج اخلطيب يف    

  .)٤("هذا أسهل الطريق: "قال!  فيه رجل عبداهللاأبا

  : ن مسلمالوليد ب - 
كان الوليد بن مسلم حيدث     : وروينا عن أيب مسهر قال    . حكى الدارقُطْنِي أنه كان يفعله    : "قال العراقي  

  .بأحاديث األوزاعي عن الكذابني مث يدلسها عنهم
قد أفسدت حديث   : قلت للوليد بن مسلم   : مسعت اهليثم بن خارجة يقول    :  وروينا عن صاحل جزرة قال    

تروى عن األوزاعي عن نافع، وعن األوزاعي عن الزهري وعن األوزاعي           : كيف؟ قلت : قال! األوزاعي  
 بن عامر السلمي، وبينه وبـني الزهـري          عبداهللا عن حيىي بن سعيد، وغريك يدخل بني األوزاعي ونافع        

  .إبراهيم بن مرة وقرة
  !ل األوزاعي أن يروي عن مثل هؤالءأنب:  قال
اء أحاديث مناكري فأسقطهم أنت وصريا من رواية األوزاعي عن          فإذا روى عن هؤالء وهم ضعف     :  قلت

  .)٥("فلم يلتفت إىل قويل... الثقاة ضعف األوزاعي
  

                                                 
 .١٥٥ / ٢، ، مرجع سابقابن أيب حامت، العلل ) 1( 
  .٩٦ص  ) 2( 
  .٩٧:  ٩٦ص  ) 3( 

  .٣٦٤ ص  ( 4 )
 .٩٧التقييد، ص  ) 5( 



 ١٠٥  

٥-٣-٣-٤  
  : طُرق تحديد التدليس والمدلسين-٥
  
  : طرق متعددة لتبني التدليس واملدلسني من الرواة، هيمثت 
  :إقرار املدلِّس -١

تكون عادة بأن يخرب املدلس السامعني أنه دلس هلم حـديث كـذا                وهي أيسر هذه الطرق وأقرا، و     
وكذا، وهذا يقع غالبا يف حالة التدليس بغرض التدريب، أو رد املمازحة حيث ال يقصد احملـدث أن                  

  .يدلس حقيقة، كما وقع ذلك من هشيم، وقد تقدم
قصد به التدليس، فال جيوز جرح         على أن على الناقد أن يفرق بني ما قصد به التدريب واالمتحان وما              

  .الراوي أو اامه بالتدليس يف احلالة األوىل

  :تفقد السماع من فم الراوي نفسه -٢

 وذلك كثري األمثلة من صنيع األئمة يف توقيف الراوي على ما مسع وما مل يسمع يستكشفون به وقـوع                   
  .التدليس أو عدم السماع

يف حق من ذُكر من شيوخه بالتدليس كقَتادة بن دعامة وأيب            فمن ذلك ما كان يصنع شعبة بن احلجاج         
: مسعت أو حدثنا حفظـت وإذا قـال       : كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال     : "إسحاق السبِيعي، وكان يقول   

" ، وكذا كان هشام بن عمار يستوقف سفيان الثوري عند كل حديث يقول لـه                )١("حدث فالن تركته  
  . وهكذا،)٢("حدثين، مسعت: قل

  : كشف أمره بسبر املَروِيات -٣
   وهو أكثر أدوات معرفة املدلسني، وذلك بسرب املرويات، ومقارنة األسانيد بغريها فيتبني للنقاد وجود              
سقط يف السند حيث توفرت صفات التدليس املذكورة من قبل، ومن هنا حيكم الناقد علـى احملـدث                  

  .)٣(بالتدليس

                                                 
 .. .،١٧٠ - ١٦٩، ١٦١، ١٣٥ - ١٣٥٤، ١٢٨حامت، تقدمة املعرفة ص ابن أيب : انظر ) 1( 
 .١١٧السابق، ص   ) 2( 
 )3 ( انظر من أمثلة س١٦٧، ١٢٨، ١١٧ابن أيب حامت، تقدمة املعرفة، ص : ر النقاد للمروياتب،. .. 



 ١٠٦  

نعلم أنه ليس كل سقط أو تعمية من راو تعين أنه مدلس، بل على الناقد أن يطبق مجلة                     لكن علينا أن    
  .شروط التدليس ليحكم على الراوي بذلك

ومع ذلك فحكم من ذكر رجاله بتـدليس أو إرسـال أن تـسرب              : " ويف هذا يقول احلافظ ابن حجر      
  .)١(" اندفع االعتراض وإال فالأحاديثهم املوجودة عنه بالعنعنة، فإن وجد التصريح بالسماع فيها

معرفة قدر ما روى الراوي عن شيخه متصال، فإذا روى عنه غري ذلك علمنا أنه إمنا تلقاه عنـه                    -٤ 
  :بواسطة فأسقطها

   وهذا إمنا يتقنه احلفاظ من أهل العلم ال سواهم، الذين عرفوا مرويات الشيوخ فإذا وجـدوا خالفهـا          
ال هذا ما وقع هلشام بن عروة حني ذهب للعراق يف قدمته الثالثة فدلس              ثمعلموا أنه قد وقع فيها شيء، و      

   .هلم أشياء عن والده فعرفها أهل العلم

  : تنبيه أهل العلم عليه -٥
   ويكون ذلك بنص نقَّاد احلديث على أنَّ فالنا من الرواة مدلس، وهذا يكون نامجا عن سربٍ أحيانا أو                  

  . رى أو شيوع ذلك واشتهاره بينهمغَلَبة ظن يف أحيان أخ
 عمن اسـتخدم    ا   وهذا املسلك الثالث مثار كثري من املشكالت فقد يكون ذلك حمض ظن، أو مأخوذ             

لفظ التدليس قاصدا غري معناه االصطالحي، ومن هنا يقع على الناقد عبء ومسئولية التحقيق الدقيق يف                
  .هذا الشأن

                                                 
 .٣٨٥ابن حجر، هدي الساري، ص  ) 1( 
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  :الثانيالفصل  ]

  حكم المدلِّسين، وحكم التدليس
~~~ 

   جلنا يف الفصل األول من هذا البحث جولة واسعة حول مفهوم التدليس لدى احملدثني، وعلمنا أن هذا                 
 مبعان عدة، اتفقوا يف اللفظ ومشتقاته واختلفوا        - مع مشتقاته    -اللفظ ذي اخلمسة حروف جرى تداوله       

م يف حكم التدليس واملدلسني أن يـستوقف        فيما يقصدون به، ومن هنا فإن من اإلنصاف على من تكل          
أهو يقصد املعـىن    : أي تدليس يريد  : النصوص ليسأل كل قائل وليتساءل عند كل نص       يستنطق  القائل و 

اللغوي احملض، أم يقصد أي سقط يف السند، أم يقصد تدليس اللقيا واملعاصرة، أم يقصد تدليس اللقيـا                  
التدليس واملدلسني من حيث اجلرح  أي احملدثني يف أحكامفحسب، ومن هنا فإننا نعرض يف هذا الفصل لر      

  ؟يدعلينا أن نتحقق أي تدليس نرأنَّ والتعديل وأحكام مرويام من حيث القبول والرد إال 
  

  :)١( نظرة العلماء للتدليس-١

 رتكاب أكـرب  ا ورأى   ، فمنهم من رأى يف التدليس خيانة      ،تباينت نظرة السلف إىل التدليس واملدلسني        
 أو جمرد سقط يف السند ،)٢( ال يعدو أن يكون تزيينا للرواية يف حني رآه آخرون،الكبائر أهون من ارتكابه

 وبالغ بعضهم فـرأى يف      ،- الذي فعله كثري من األئمة بال لوم أو نكري           -مثله مثل اإلرسال واالنقطاع     
وتوسط آخرون فرأوه مكروها،    ،  )فاءإال إن غاىل املدلس يف اإلخ     (تدليس الشيوخ خاصة مصلحة وفائدة      

   .)٣("إمنا هو ضرب من اإليهام: "وقال بعضهم

أقل حاالت املدلس عندي أنه يدخل يف حديث النيب صلى          : ")هـ٢١٢ت (ليبِعاصم الن   فقال أبو  -   

                                                 
 .٣٥٧ - ٣٥٥، وما بعدها، اخلطيب البغدادي، الكفاية ص ١٧٣ تقدمة املعرفة صابن أيب حامت، : انظر يف ذمه ) 1( 
كان الثوري يـدلس؟    : قلت أليب عامر  : ومنع بعضهم إطالق اسم التدليس على هذا؛ روى البيهقي يف املدخل عن حممد بن رافع قال               : "ل السيوطي اق ) 2( 
: قال.  بالكنية مساهفرِحدثين رجل، وإذا عرِف الرجل باالسم كناه، وإذا ع   :  قال ا ال يكتبون حديث رجل    ه يعلم أن أهل   ةًروأليس إذا دخل كُ   : ال، قلت : قال

  )٢٣١ / ١التدريب ( ".هذا تزيني ليس بتدليس
 .٢٣٠ / ١السيوطي، تدريب الراوي،  ) 3( 
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  .)١("رٍو زيبو ثَسِابِلَ كَطَع يما لَم بِعبشتاملُ ":اهللا عليه وسلم
 يف تدليس الشيوخ الثقة مصلحة وهي امتحان األذهان يف          إنَّ: ")هـ٧٠٢ت (يدق الع قيقال ابن د   و -   

 وفيه مفسدة من جهة أنه قد خيفـى         ،استخراج ذلك و إلقائه إىل من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال          
٢("عرف فيسقط العمل باحلديث مع كونه عدال يف نفس األمرفيصري الراوي املدلس جمهوال ال ي.(  

ن مفسدته أن يوافق مـا      لكن م  " : بقوله بقَّعهذا القول، مث    ) هـ٨٥٢ت (  حجر ابناستحسن  قد   و
يدلس به شهرة راو ضعيف ميكن ذلك الراوي األخذ عنه، فيصري احلديث من أجل ذلك ضعيفا وهو يف                  
 نفس األمر صحيح، وعكس هذا يف حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره فينتقل عن رتبة من يرد خـربه                  

مطلقا إىل رتبة من يتوقف فيه، فإن صادف شهرة راو ثقة ميكن ذلك الراوي األخذ عنه فمفسدته أشد،                  
   كما وقع لعطية العوفحـدثين  :  يف تكنيته حممد بن السائب الكليب أبا سعيد، فكان إذا حدث عنه يقول          ي

 ،كان لقيـه وروى عنـه      ألن عطية    - رضي اهللا عنه     -أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد اخلدري الصحايب         
وأما ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ فليس فيه مفـسدة           ،  وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ       

   ملا فيه من قمه بل فيه مفسدة دينية فيما إذا كان مراد املدلس إيهام تكثري الشيوخ          تتعلق بصحة اإلسناد وس
  .واهللا أعلم، التشبع

  )٣("واهللا أعلم،  يوهم العلو وهو عنده برتولونظريه يف تدليس اإلسناد أن   

  :يف ذم التدليس واستشناعه   ومما ورد عنهم 
  .)٤("املدلس متشبع مبا مل يعطَ : " )هـ١٧٩ت ( قال محاد بن زيد -   
  .)٥("التدليس ذلّ : " وارث بن سعيد عبدال قال-   
   -قال سليمان بن داود، امل رِقَنالتدليس والغش والغ: "يرور واخلداع والكذب حيشر يوم تى السرائر لَب

  .)٦("يف نفَاذ واحد
  : ل ممن كان يدلس، فقال فيه قوال شديدا، مث أنشد فيهج البن املبارك ررك ذُ-   

                                                 
باب النهي عن التزويـر يف اللبـاس         اللباس،، كتاب   "صحيحه"واحلديث أخرجه مسلم يف     . ٦٣٢ / ٢نقله ابن حجر، يف النكت على ابن الصالح،          ) 1( 

 .١٢٧، ١٢٦رقم وغريه، 
 .٦٢٧ / ٢ابن حجر، النكت على ابن الصالح،  ) 2( 
 .السابق ) 3( 
 .٣٥٦، ورواه بنحوه اخلطيب، يف الكفاية ص ١٠٣ص يف معرفة علوم احلديث،  رواه احلاكم، ) 4( 
  .١٠٣ ص رواه احلاكم يف معرفة علوم احلديث، ) 5( 
 .السابقرواه  ) 6( 
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   )١(ا واهللا ال يقبل تدليس. دلّس للناس أحاديثه
 بالكعبة،  حاب احلديث، فتعلقت   ثالثة أيام ال جييئين أص      فمكثت ،تججح: بن مهام رزاق   عبدال  قال -   

فرجعـت إىل البيـت،   ! أبقية بـن الوليـد أنـا ؟   !ب أنا ؟ أمدلس أنا ؟  ايا رب مايل أكذ   : فقلت 
  .)٢("فجاءوين

  ".ثار من التدليس بقرينة ذكره بقيةوحيتمل أن يكون نفى اإلك: "وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله   
  .)٣( كان شريك يتربأ من التدليس-   

  : ر ما جاء يف ذم التدليس عن شعبة بن احلجاج رمحه اهللا تعاىل، قالوأشه
  .)٤("التدليس أخو الكذب "  -   
  .)٥("التدليس يف احلديث أشد من الزنا، وألن أسقط من السماء أحب إيل من أن أدلس "  -   
  .)٦("ألن أزين أحب إيل من أدلس "  -   

، حيث يؤدي ذلـك  )باإلسقاط أو التعمية(لضعفاء والكذابني    وهذه األقوال حممولة على التدليس عن ا 
  .إىل إفساد الدين، والدس على املسلمني، وهلذا استحق هذا الذم الشديد

 أو  ،لعله يقصد خيانة ممن تعمد دس حديث موضوع       ، و )٧("هو خيانة ممن تعمده    ":ابن حجر  وقال   -   
  . أحد باخليانة أو إهدار األمانة وإال فقد دلس كثريون وما امهم،كذب ليس من احلديث

التدليس ليس بكذب، وإمنا هو حتسني لظاهر       ": وتسامح فيه  كثريا، قَالَ أبو بكر البزار          ومنهم من تسهل يف أمره      
  .)٨("اإلسناد

ه بعضهم مبرتلة الكذب مـع أن       دمذهبا شديدا يف التدليس حىت ع     ذهب  بعض السلف      مما تقدم نرى أن     
 به حديث الراوي مطلقا، ولو كان كذبا لكـان        ا يرد رحلعملي أم مل يكونوا جيعلون التدليس ج      الواقع ا 

   قادحا يف العدالة مسق   أنه دلس فيه    لكنهم يردون ما  قبل روايته،   طا للديانة فال ت رِف أنه دلسه، أو ما ظُنع 
                                                 

 .السابقرواه  ) 1( 
 .٣٤طبقات املدلسني ص  ) 2( 
 .٣٣طبقات املدلسني البن حجر ص  ) 3( 
 .٣٥٥، واخلطيب، يف الكفاية، ص ١٠٧ / ٩رواه أبو نعيم، يف احللية،  ) 4( 
 .٣٥٦ - ٣٥٥رواه السابق، ص  ) 5( 
  .٣٥٦فاية، ص ، واخلطيب، يف الك١٧٣رواه ابن أيب حامت، يف تقدمة املعرفة، ص  ) 6( 
 .١٧ص  طبقات املدلسني، ) 7( 
  .٨١ / ٢الزركشي، يف النكت، : نقله ) 8( 



 ١١٠  

 عندهم يف عدالته مع ما جـاء        فلم يكن وقوع التدليس من الراوي قادحا       مبجرد عنعنته على قول آخرين    
  .، وإمنا هو ضرب من اإليهامعن طائفة يف عيبه وإنكاره

 لكنه ليس بكذب يصح به القدح يف عدالة الراوي حىت نـرد مجيـع               ،)١(   والصحيح الذي عليه اجلمهور أنه مكروه       
أن التدليس لـيس     -ته  سيأيت من عبار   كما   -حديثه، وإمنا هو ضرب من اإليهام، ومن هنا بني اإلمام الشافعي            

  .)٢(هذا أيضا قول أمحد وغريه من األئمة: كذبا يرد به كل حديث الراوي، وقال ابن رجب

  .التدليس طعن يف املروي ال يف الراوي   ومن هنا فإن 

  .(3)   وميكن محل التشدد الوارد عن شعبة على املبالغة يف الزجر عنه والتنفري منه

  .)٤("إنه قادح فيمن تعمد فعله: "  كراهة تدليس التسوية، حىت قال العراقي   وأشد أنواع تدليس اإلسناد

   وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس اإلسناد، ألن املدلس مل يسقط أحدا بل وعر الطريق على السامع يف                   
لطالب أو تنشيط أذهام    معرفة املروي عنه، وقد ال يكون يف بعض تدليس الشيوخ بأس إن كان احلامل عليه اختبار ا                

   .)٥(أو التفنن يف الرواية عن الثقة، وعلى كلّ حال فحكم تدليس الشيوخ يراعى فيه الغرض احلامل عليه

   ما حكم رواية املدلِّس ؟:فما حكم حديث من عرِف بالتدليس؟ أو بعبارة أخرى وإذا تقرر هذا 

  .لتدليس واملدلس، وفيما يلي تفصيل ذلك  للعلماء مذاهب عدة يف ذلك وفقا ملوقفهم من حكم ا
  

  :والمدلسين  مذاهب أهل العلم في التدليس-٢
  : س الذي ال يذكر فيه السماع، وهي مذاهب أهل العلم يف حديث املدلِّتتعدد   

  :رد رواية املدلس مطلقا، سواء صرح بالسماع فيما روى أو مل يصرح :املذهب األول ١-٢
التدليس قادحا يف عدالة الراوي، وأخذوا بظاهر القول بأنه كذب وخيانـة             أصحاب هذا املذهب        عد
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وحنو هذه العبارات، فردوا رواية املدلس سواء صرح بالسماع أو مل يصرح، وقد حكى ابن الصالح هذا                 
 ومن  : "حيث قال " اختصار علوم الحديث  "ابن كثير في    ، وكذا حكاه    )١(القول عن فريق من أهل احلديث والفقه      

 روايته مطلقا وإن أتى بلفظ االتصال، ولو لم يعرف أنه دلس             بهذا التدليس من الرواة، فرد     فَرِ ع ن م حرفاظ من ج  الح
  .)٢(" كما قد نص عليه الشافعي رحمه اهللا ةإال مرة واحد

  .)٣("وهو الظاهر عندي على أصول مالك": "امللخص" وقال القاضي عبدالوهاب يف 

 من الناحية العملية مل يعمل به، ويف العمل به رد ملعظم احلديث النبـوي ويف هـذا     واحلق أن هذا الرأي   
 -  ومن كبارِهم ابن الصالح والنووي وابن حجر والسيوطي        -مفسدة عظيمة، بل إن الشافعية أنفسهم       

تدل على ذلك   ه،   مل يأخذوا بقول اإلمام الشافعي هذا ملا يعلمون من استحالة العمل ب            -رمحهم اهللا تعاىل    
 كما تدل عليها مسالكهم     ،تعريفام وأحكامهم املتعلقة بالتدليس اليت أوردناها يف هذا البحث ويف غريه          

 للحافظ  " عن مسند أمحد   بد يف الذَّ  دسالقول املُ " و "التلخيص احلبري " و "فتح الباري " ومنها   ،يف مؤلفام 
 للحافظ جالل الدين الـسيوطي      "الآللئ املصنوعة "ظر يف    بل سائر مؤلفاته احلديثية، وكذا النا      ،ابن حجر 

واملتأمل لطرق تقويته للمرويات ورده على ابن اجلوزي يف تضعيف الروايات بل احلكم عليها بالوضـع                
  . مل يأخذوا به- أعيان املذهب وأعالمه -يعلم متاما أن هذا الذي قاله اإلمام الشافعي حمض رأي لكنهم 

  :دام ثقة ومل يتبني فيها علة قادحة وإن مل يبني مساعه ول روايته مطلقا مابقَ :الثايناملذهب  ٢-٢

 ألنه يف التحقيق أوىل بالقبول مـن املرسـل،          املدلسول  ب   وهذا ميكن أن ترتل عليه مذاهب من رأي قَ        
فاملرسل قد علمفيه االنقطاع ج ةا واملدلس انقطاعه على سبيل املظنة الواردة بسبب العنعنزم.  

  :  وممن ذهب هذا املذهب ابن حزم الظاهري، فقد قال
"                  يف إسناده، ونأخذ م ننترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله، وما علمنا أنه أسقط بعض من حديث ه 

كل ) فالن عن فالن(أو قال   ) عن فالن : (أو قال ) أخربنا فالن (ما مل نوقن فيه شيئا من ذلك، وسواء قال          
بوله ما مل يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غري مسند، فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك احلديث                 ذلك واجب ق  

  .)٤("وحده وأخذنا سائر مروياته
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 ملا ثبت عنده، وهو خيشى أن يصرح بشيخه فريد          غاية التدليس أنه نوع من اإلرسال     : "   وقال ابن كثري  
  .)١("من أجله، واهللا أعلم

قتادة إذا مل يقل مسعت وخولف      : "ع عدد من األئمة منهم ابن عبدالرب حيث قال           ويؤيد هذا القول صني   
 فقد اشترط لرد حديثه يف حال عدم السماع املخالفة يف النقل، أما إذا              ،)٢(..."يف نقله فال تقوم به حجة     

ا مل يقل قتادة إذ: قال بعضهم: "عنعن عنده ومل خيالف فعنعنته مقبولة، ويرد على ذلك قوله يف موطن آخر    
  .، إال أن يقال أن هذا خاص برواة بأعيام)٣("مسعت أو حدثنا فال حجة يف نقله، وهذا تعسف

 فيـه مساعـه   نيمنع قبول رواية من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة إال فيما ب            :الثالثاملذهب   ٣-٢
  .صرحيا ورد ما رواه بصيغة احتمال السماع واحتمال التدليس، كالعنعنة

ومن عرفناه دلَّس مرة فقد أبان لنا عورتـه يف روايتـه،        : "وهذا هو مذهب الشافعي رمحه اهللا، فإنه قال        
وليست تلك العورة بالكذب فنرد ا حديثه وال النصيحة يف الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة                  

  .)٤("حدثين أو مسعت: ال نقبل من مدلس حديثا حىت يقول فيه: يف الصدق، فقلنا
املدلس ما مل يبني مساع خربه عمن كتب عنه ال جيوز االحتجاج بذلك اخلرب، ألنه ال                : " وقال ابن حبان  

يدى لعله مسعه من إنسان ضعيف يبطل اخلرب بذكره إذا وقف عليه وعرف اخلرب به، فما مل يقل املدلس                   ر
  .)٥("هفال جيوز االحتجاج خبرب) حدثين(أو ) مسعت(يف خربه وإن كان ثقة 

: ، وقال اخلطيب البغـدادي    )٦(" تبعه من شيوخنا   ن الشافعي رمحه اهللا وم     عبداهللا وهذا أصل أيب  : " وقال
  .)٧("وهذا هو الصحيح عندنا"

 قَبِلَ املراسيل، وحكاه الزركشي عن بعـض        نعن مجهور م  هذا املذهب   نقل الْخطيب البغدادي    قد  و   
بول املرسل ؛ من أنّ إضراب الثقـة        قَعليه  ما بنوا   ا على   وبنوا هذ  ،)٨(شارحي أصول البزدوي من احلنفية    

اوِي تعديل لَهر ثقة فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من رو،عن ذكر الرإذا كَانَ غَي هنى ع.  

                                                 
 .٤٦ابن كثري، اختصار علوم احلديث، ص  ) 1( 
 .٣٠٧ / ٣التمهيد،  ) 2( 
  .٢٨٧ / ١٩السابق، )  3( 
 ).١٠٣٥ - ١٠٣٣(، رقم )دار التراث: القاهرة(مد شاكر أمحد حم: الشافعي، حممد بن إدريس، الرسالة، حتقيق ) 4( 
 .)١/١٦١اإلحسان، (، ويف صحيح ابن حبان ٩٢ / ١، ومعناه أيضا يف الضعفاء له، ١٢ / ١ابن حبان، الثقات،  ) 5( 
  .٩٢ / ١ابن حبان، الضعفاء،  ) 6( 
 .٣٦١اخلطيب البغدادي، الكفاية، ص  ) 7( 
 )8 ( الزكَرشي٨٨ - ٨٧ / ٢ ت،كَ، الن. 
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اع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه حىت يبني مساعه صـرحيا             ش نرد رواية م   :الرابعاملذهب   ٤-٢
 دون مذُ ن كفيه ومل يعرف له كبري أثر على صحة حديثه وروايته يف اجلملة            ر   قبل حديثـه وإن    ، فهذا ي

عنعن فيه من أجل ضعف مظنة التدليس، خصوصا وأن حديث الراوي معروض يف العادة على املعـروف    
  .دجِ ومن حديث الثقات املتقنني، فلدينا ذا االعتبار ميزان لكشف أثر تدليسه إنْ

 يف الراوي، مظنته فيمن استقرت ثقته ومل يكثر منه شبهة مبظنة  نسيبحد قَالتدليسى هذا املذهب أَنَّ     وير
  .خطئه، فمع احتمال وقوع ذلك منه إال أن روايته مقبولة ما مل يثبت خطؤه فيها

ار أئمة   وعليه دلت عبارات كب    ،)١(- البخاري ومسلم    -وعلى هذا املذهب يف التحقيق عمل الشيخني           
  : احلديث

أفيكـون  :  سألت حيىي بن معني عن التدليس، فكرهه وعابه، قلت له          : السدوسي قال يعقوب بن شيبة      
  .)٢("ال يكون حجة فيما دلس : " ؟ فقال) أخربنا(و ) حدثنا(املدلس حجة فيما روى ؟ أو حىت يقول 

دلس، وإمنا هو لديه مقبول إال فيمـا         فقد بني ابن معني هنا أنه ال يشترط بيان السماع لقبول حديث امل            
  .ثبت أنه دلس فيه

؟ )حدثنا(ون حجة فيما مل يقل      كسألت علي بن املديين عن الرجل يدلس أي       :  وقال يعقوب بن شيبة أيضا    
  .)٣()"حدثنا(إن كان الغالب عليه التدليس فال حىت يقول : "قال

د ما مل يبني فيه السماع دون من مل يغلب           فجعل ابن املديين غلبة التدليس على الراوي هي السبب يف ر          
  .عليه وكان يذكر به نادرا

إذا كان مقالً من التدليس فاألصل يف روايته االتصال واحتمال التدليس قليل أو نـادر فـال                  الراوي   ألن
يترك األصل الغالبذهب إىل القليل النادر وي.  

  ثُكْوألنه أيضا يفإذا قيل ال بد يف قَ      ،يس من الرواة الوقوع يف شيء من التدل       ر ول حديثهم من التـصريح     ب
بالتحديث منهم رت كثري من األحاديث الصحيحةد.  

  ولذلك مل ياخلرب مبجرد العنعنة ممن وصـف بـشيء مـن           ايردوأن   عند من تقدم من احلفاظ        العملُ رِج 
  .فاظالتدليس ودونك ما جاء يف الصحيحني وتصحيح الترمذي وابن خزمية وغريهم من احل

                                                 
 )1 ( وما بعدها٣٨٤ يف غري موضع من الكتاب، انظر مثال ص "هدي الساري"ستفاد من احلافظ ابن حجر يف وهو ما ي ،. 
 .٣٦٢، ص "الكفاية"، واخلطيب يف ١٠٧ / ١، "الكامل "رواه ابن عدي يف ) 2( 
  . أيضا٣٦٢ ص "الكفاية"رواه اخلطيب يف  ) 3( 
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 وهو معروف بالتـدليس     - وكأن من هذا صنيع أمحد بن حنبل يف توقفه يف قبول رواية هلشيم بن بشري                
نـذرت أن   : قال رجل للشعيب  : حديث ابن شربمة  : مسعت أمحد يقول  : ، فقد قال أبو داود    -مشهور به   

  .)١(أطلق امرأيت مل يقل فيه هشيم أخربنا ؟ فال أدري مسعه أم ال

: ؟ قال ) مسعت(مسعت أمحد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس حيتج فيما مل يقل            :  داود  وكذلك قال أبو  
  .)٢(يضيق هذا، أي أنك حتتج به: األعمش مىت تصاد له األلفاظ ؟ قال: ال أدري، فقلت

 وهذا دلَّ على توقف أمحد يف قبول عنعنة املدلس يف حال وقبوهلا دون توقف يف حال أخرى، فحـال                    
ي أن تحمل على عنعنة من اشتهر أمره بالتدليس وكثر ذلك منه كهشيم، أما من ذُكـر بـه              التوقف ينبغ 

 به من   ثرة ما روى وندرة أثر ما ذُكر      وكان كثري احلديث الصحيح املتصل وشق تتبع ذكره للسماع يف ك          
  .ما مل يثبت أنه دلس فيه: التدليس كاألعمش فهذا حيتج به، لكن جيب أن يقيد بالقول

ـ هة بن كُ ملَال أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت وال عن س           : "  ومن ذلك قول البخاري    ل ي
  .)٣(" ال أعرف لسفيان عن هؤالء تدليسا، ما أقل تدليسه - وذكر مشايخ كثرية -وال عن منصور 

عنهم إذا كـان    وإمنا كان تفقد من تفقد منهم مساع رواة احلديث ممن روى            : "  وقال مسلم بن احلجاج   
الراوي ممن عرف بالتدليس يف احلديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن مساعه يف روايته ويتفقدون ذلك منه    

  .)٤(حىت ترتاح عنهم علة التدليس

 ال :فقلنا. . فقد أبان لنا عورته يف روايته     مرةً سلَّ د اهنفْر ع نوم ":الشافعيتقدم من قول اإلمام     وأما ما    - 
 بل لعل الشافعي    ،فهذا األقرب أنه كالم نظري    " حدثين أو مسعت  : حىت يقول فيه   مدلس حديثاً    نقبل من 

 ومل يذكر الشافعي أن     ،ج يف مواضع من كتبه بعضه حمتجاً به بالعنعنة        ير فقد روى البن ج    ،مل يعمل به هو   
 ابن جر٥(ج مسع هذا اخلرب ممن حدث عنه      ي(، و  أبو الزبر أيضا ي)لة على هذا كـثرية ملـن أراد أن         ، واألمث )٦
  .يتتبعها

وعمل احلفاظ على خالف ، عن قول الشافعيبه جيب ا أُ مب- املتقدم -ابن حبان  وكذا يجاب على قول 
                                                 

 .٣٢٢، سليمان بن األشعث، سؤاالت اإلمام أمحد، ص تانِي السجِسأبو داود ) 1( 
  .١٣٨السابق، رقم  ) 2( 
 .٩٦٦ / ٢الترمذي، العلل الكبري،  ) 3( 
  .٣٣ / ١مسلم بن احلجاج، مقدمة صحيح مسلم،  ) 4( 
 .)٩٠٣ ،٨٩٠ ،٤٩٨(الشافعي، الرسالة، الفقرات : انظر ) 5( 
 )٨٨٩، ٤٨٤(السابق، الفقرتني ظر ان ) 6( 



 ١١٥  

ولذلك قال حيىي بن معني عندما سأله يعقوب بن شيبة عن املدلس أيكون حجـة فيمـا                 ،  هذا كما تقدم  
  الدليلُلَّإذا د :، يعين)وقد تقدم" (ال يكون حجة فيما دلس" :ا، فقالحدثنا وأخربن:  أو حىت يقول،روى

  لَّعلى أنه دس     ١(لذلك قال يعقوب بن سفيان     و .، وليس حىت يصرح بالتحديث    حتج به  يف هذا اخلرب ال ي(: 
"علم أنه مدلس يقوم مقام احلجةوحديث سفيان وأيب إسحاق واألعمش ما مل ي".  

 أصناف املدلسني من الثقات، بني من عرف أنه مل يدلس إال عـن              التفريق بني  :اخلامساملذهب   ٥-٢
ثقة معروف عند أهل العلم باحلديث وبين منرِ عهولنيفروحني والضعفاء وابالتدليس عن ا .  

   وقد نقل ابن ر ب احلَ جنبلوأيب الفَ  )٢( هذا املذهب عن الكرابيسي    يح األَ تزدـ قَ وبعض فُ  ي اء احلنابلـة  ه ،
  .)٣("هذا بناء على قوهلم يف قبول املراسيل ":وقال

                                                 
 .٦٣٧ / ٢، يعقوب بن سفيان، املعرفة والتاريخ، يوِسالفَ ) 1( 
، فقيه، من أصحاب اإلمام )هـ٢٤٨ت(، ، الشافعي ، صاحب الشافعي، البغدادي ، املهليب  يِسيابِراحلسني بن علي بن يزيد ، الكَأبو علي؛ : هو ) 2( 

 / ٢ / ١، ذيب األمساء واللغات، النووي: انظر. (وكان متكلما عارفا باحلديث. تعديلله تصانيف كثرية يف أصول الفقه وفروعه واجلرح وال، الشافعي
 )١٣٣ - ١٣٢ / ٢ ،وفَيات اَألعيان، ابن خلِّكَان، ٢٨٤

  .٣٥٤ / ١ابن رجب، شرح علل الترمذي،  ) 3( 
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 التصريح بالسماع أو التحديث أو نحو ذلك      متى يتَحرى    -٣
  رواية المدلس ؟في 

  :يف تدليس اإلسناد ١-٣
  :  يف وصف صيغة رواية املدلسقدمنا قول ابن الصالح   املدلس ال يصرح بالسماع بصيغة قطعية، وقد 

قال (وإمنا يقول   ... وما أشبهها ) حدثنا(وال  ) أخربنا فالن : (ال يقول يف ذلك   ومن شأنه أن    "... 
  )١("وحنو ذلك) عن فالن(أو ) فالن

  . لو صرح بالسماع يف هذا املوطن ما عد مدلسا بل كاذباهألن 

  ": شرح النخبة" قال ابن حجر يف 
  .)٢(" بصيغة صرحية ال جتَوز فيها كان كذبا)التدليس(مىت وقع "

 لَّوقد عقالع وِدعلى ذلك فقالي  :  
ألنه " حدثنا ابن عباس  : "عن غريها كقول احلسن البصري عن ابن عباس       " الصرحية  " احترز بـ   "

فـاملراد  " خطبنا عمر بن حسني: "وكقول ثابت البناين. معلوم أنه مل يلقه، ولكن يقال هو صريح     
  .)٣("خطب بلدتنا

  ): "كذبا(تفسري قوله   يف" الدررلقط"يف العدوي قال   و
وليس مبدلس " كاذبا " أي الراوي " كان " أي احلديث يكون كذبا ال تدليسا، ويف بعض النسخ      

  .)٤("أصال
  :    قال العالئي
وهذا ليس من التدليس، فمىت كان صرحيا يف السماع ومل يكن كذلك فهو كذب يقتـضي                "... 

   )٥(..."كما فيما روى عن احلسناجلرح لفاعله، اللهم إال أن يؤول بتأويل بعيد 
                                                 

  .٩٥ص  ) 1( 
  .٤٣ص  ) 2( 
 .٧٧اللقط ص  ) 3( 
 .السابق ) 4( 
  .١١٣حصيل، ص العالئي، جامع الت ) 5( 
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إن دلَّس عمن مل يسمع منه فقد جـاوز         : "رب عبدال قال ابن :  دلس عمن مل يسمع منه     وكذلك إنْ 
  .)١("حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إىل ما ينكرونه ويذمونه وال حيمدونه

١-١-٣  

مذهب اخلطيب وابـن    ( وفق اصطالح املتقدمني     يف نقد املرسل اخلفي ومدلس اإلسناد      تنبيه هام *    
  ):ابن حجر ومن تابعه( واملتأخرين )الصالح وغريمها

عند املتقدمني امسا ال حكما، فنحن   ) املدلَّس(كما يسميه املتأخرون داخلٌ يف اصطالح       ) ل اخلفي املرس(   
وي من شيخه ولـو مـرة       وإن مسيناه تدليسا على اصطالح املتقدمني فإنه يكفي لقبوله ثبوت مساع الرا           

واحدة، فليس كل ما قال عنه املتقدمون تدليسا حيتاج إىل تصريح بالسماع يف كل رواية، ألم يطلقون                 
  .التدليس على رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه مومها السماع، كما تقدم بيانه

تفى بثبوت اللقاء ولو مـرة      فمن يروى عمن عاصره ومل يلقه مومها السماع ال ترد عنعنته مطلقا، بل يك             
    .)٢(عن شيخه الذي يروي عنه، على الراجح لدى العلماء يف حكم احلديث املعنعن

                                                 
 .١٠٨ص " نيبن اَألنالس" ابن رشيد يف - أيضا -، ونقله عنه ٢٨ / ١ابن عبدالرب، التمهيد، )  1( 
 )2 ( ال هنا ال يتسع لبسط حكم احلديث املعنعن، وقد بسطه غريواحد من أهل العلم، لكين أسوق موجزا عنه فأقولا :  
 لها الرواة يف النقل عمن فوقهم يف اإلسناد، ملا فيها من احتمال عدم االتصال الذي هو أحد شروط قَبول احلـديث،                    يدرس احملدثون بعض الصيغ اليت يستعم      

  ".عن: "والعنعنة هي إحدى هذه الصيغ، وهي التعبري يف الرواية بلفظ
، بدال من الصيغ الصرحية يف الـسماع        )عن(يف سلسلة اإلسناد لفظ     هو الذي يستخدم فيه الراوي عند حتديثه عمن فوقه          : )والسند املُعنعن (ن  عنعاحلديث املُ  

   .، حنو ذلك)مسعت( و )أنبأنا( و )حدثنا( و )أخربنا(كـ 
 )السند املُؤنن، واحلديث املُؤنن، وهو ما عرب فيه الراوي بلفظ أنَّ: ويلحق به احملدثون أيضا( 
 كما يعربون ببقية ألفاظ السماع الصريح سواء وال يقصدون من وراء ذلك إال السماع املتـصل وال                  )نع(وقد كان الرواة يف العصور األوىل يعربون بلفظ          

 إال إن دلت قرينة صرحية يف عدم السماع كتباعد الزمان بني الراوي املعنعن ومن فوقه كقول مالك مثال عن أيب هريرة إذ معلوم قطعا                         -يفهم منهم غري ذلك     
 الرواة من استغل هاتني الصيغتني غري القطعيتني يف السماع إلخفاء انقطاع يف السند دون الوقوع يف الكذب، فقد يكون الراوي مل                     عدم تعاصرمها، مث نشأ من    

 .)عن(يسمع ممن فوقه وهو ال يريد أن يلتفت السامع إىل ذلك حىت ال يعرض عن روايته فاستخدموا لفظ 
 . عنعن يف حكم املرسل واملنقطع من احلديث حىت يتبني اتصاله بالتصريح بالسماع احلديث إزاء هذا فجعلوا املدوقد تشدد بعض نقا

وذهب اإلمام البخاري إىل عدم قَبول املعنعن إال بشرط ثبوت لقيا الراوي ملن عنعن عنه على وجه اإلمجال، وهذا يف حالة غري املدلسني مـن الـرواة، أمـا                             
 .)ف بقرائن وأسباب تدعو الناقد لقبول ما توفر له فيه ذلكإال أن حتت(م ن منهم فال تقبل عنعنتهواملدلس

صـحيح  " وقد وقع اخلالف بني العلماء حول هذا املذهب هل هو شرط قبول املعنعن على العموم، أو هو شرط خاص متشدد اختاره البخاري يف كتابـه                          
 .شرطا عاما يف كل حديث معنعنالذي ارتضى فيه أن يأيت بأصح احلديث، فيكون شرطا خاصا بالكتاب ال " البخاري 

، ذهب يف   - وكأنه مل يكن يعلم أن قائله هو شيخه األجل           -وقد أفرد اإلمام مسلم بن احلجاج حبثا طويال يف مقدمة صحيحه هاجم هذا املذهب وسفَّه قائله                 
 : مقدمته إىل أن مذهب اجلمهور أن املعنعن مقبول إذا توفرت فيه ثالثة شروط

                                                                                                    =.)الشيخ والراوي عنه(بني طريف العنعنة : ةاملعاصر:  األول- 



 ١١٨  

  :يف تدليس الصيغ ٢-٣
   هذا النوع من التدليس ال ترد عنعنة راويه، وذلك ألن املدلس هنا يذكر صيغة تفيد التصريح بالسماع                 

ال، هو مل يعنعن يف األصل حىت نبحث لـه عـن تـصريح              مع أنه قد أخذ احلديث إجازة أو وجادة مث        
            بالسماع، بل إنه صرح يف موضع ال يصح فيه التصريح بالسماع، ومع ذلـك ال يـؤدي ذلـك إىل رد
احلديث غالبا إن كان املدلس من هذا النوع، وذلك ألن اإلجازة والوجادة طريقان صحيحان من طـرق     

رب هذا النوع تدليسا أصال، إذ ال ينتمي إىل أي مـن نـوعي              التحمل، مع أنا نرى أن الصواب أن ال يعت        
  .، وال وقع فيه إسقاط لواسطة أصال، كما سبق بيانه)١(التدليس فما وقعت فيه تعمية

  :يف تدليس الشيوخ ٣-٣
 فالتدليس هنا ال حذف فيه لشيخ الراوي املـدلس  ،   وهذا النوع من أنواع التدليس ال تضر عنعنة راويه 

    .  وحديث املدلس تدليس شيوخ مقبول إذا روى عن املعروفني،وال للصيغة
أي تدليس  (والتصريح بالسماع إمنا يفيد إذا كان التدليس من النوع األول           ": "التوسل"   قال األلباين يف    

  .)٢(" من النوع اآلخر القبيح)العويف( وتدليس عطية )اإلسناد

                                                                                                                                                                   
=  
 .بأن ال يكون قائما ما جيعل اللقيا بني الطرفني مستحيال: إمكان القيا:  الثاين- 
 . على ظاهر االتصال حىت يثبت خالفه فنأخذ به" عن "  فإذا توفرت هذه الشروط كان قول الراوي .خلو املعنعن من التدليس:  الثالث- 
وهذا هو املذهب الراجح يف هذه القضية، وهو مذهب مجاهري األئمة من أهل احلديث وغريهم، وهو ما جرى عليه املـشترطون للـصحيح يف تـصانيفهم                           

 . عمرو الدانِي إمجاع أهل النقل على ذلكوادعى ابن عبدالرب، وأبو . الصحيحة وقبلوه
، "السنن اَألبني واملورد اَألمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السند املعـنعن   " هبا رائعا يف دراسة احلديث املعنعن واملؤنن مسا اوقد خصص ابن رشيد السبيت كت      

 . أشفى فيه واستوىف البحث
، ٥٥٣الكفايـة ص  : اخلطيب البغدادي، ٣٤معرفة علوم احلديث ص : احلاكم، )مبحث مطول، هام( ٣٥: ٢٨ / ١صحيح مسلم : مسلم بن احلجاج : انظر
) كتاب: (العراقي، ٣٤التقييد واإليضاح ص : العراقي وما بعدها، ،١٢٧ / ١شرح صحيح مسلم : النووي، وما بعدها، ١٢ / ١التمهيد : ابن عبدالرب، ٥٥٤

: الـسخاوي ،  ٥٥،  ٣٠ / ١فتح املغيث   : السخاوي ،٥ / ٢،  ١٦٩ / ١فتح الباري   : ابن حجر ،  ٣٨٤ / ١ب التهذيب   ذي: ابن حجر  ،٩٥املدلسني ص   
 س ١احلاشية  ٢٨لسيوطي ص ل ألفية احلديث  شرح:أمحد شاكر، ١٣ / ١تنوير احلوالك : السيوطي، جالل الدين، ٤٥التوضيح األر لتذكرة ابن امللقن ص      

، ٣٥٣: ٣٥٠منـهج النقـد يف علـوم احلـديث ص           : نور الدين عتر   ،٧٩ / ٢إرواء الغليل   : األلباين وما بعدها،    ،٨١ / ١التنكيل  : مي اليمانِي املُعلِّ،  ١٦
يث املعنعن بني   إمجاع احملدثني على عدم اشتراط العلم بالسماع يف احلد        «:  حامت بن عارف العوين    )الشريف( ،١١١: ١٠٥التأنيس ص   : عزيز، الغماري عبدال

املرسل : الشريف حامت بن عارف العوين    ،  )يف نفي ما نِسب إىل البخاري أن مذهبه اشتراط العلم بالسماع بني املتعاصرين لقبول العنعنة بينهما                (.»املتعاصرين
موقف اإلمـامني   « : د منصور عبداهللا الدريس   خال،  )حكم عنعنة الراوي املعروف بالرواية عمن عاصره ومل يلقه         (٢٣٠: ٢١٧اخلفي وعالقته بالتدليس ص     

  ...،)أطروحة ماجستري(. »البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بني املتعاصرين 
ل ھ، وإن ك ان ف ي ص نیعھ      بإخف اء ش یخھ بكنی ة أو لق ب أو ن سبة غی ر م شتھرة        - ب المعنى االص طالحي لت دلیس التعمی ة      - تدلیس تعمیة    منھمرادنا أنھ لم یقع      ) 1( 

 . لطریق التحمل حیث یوھم السامع خالف حقیقة األمر- بالداللة اللغویة -تعمیة 
 ٩٦مرجع سابق، ص  ) 2( 



 ١١٩  

 وقد صرح   – وقد قدمنا احلديث عنه      –ث عطية العويف     أثناء كالمه على حدي    - رمحه اهللا    -   قال ذلك   
إن عطية هذا كان يروي عن أيب سعيد اخلدري رضي          : قال األلباين ف" حدثين أبو سعيد  ": بالتحديث وقال 

 فكان عطية إذا    - وهو الكليب    -اهللا عنه فلما مات جالس أحد الكذابني اروحني بالكذب يف احلديث            
  )١(" فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد اخلُدرِي)أبو سعيد(روى عنه كناه 

   بل ال يغري احلكم على احلديث بالتدليس يف مثل هذه احلالة تصريح الراوي باسم املروي عنه كامال إذ                  
  .ال نأمن أن يكون ذلك تصرف من أحد الرواة رواه من فهمه ال كما مسعه

 حيث  " الضعيفة ة األحاديث سلسل" يف   - رمحه اهللا تعاىل     -لباين  األناصر الدين      وهذه الفائدة نبه عليها     
  :قال يف تضعيف حديث أخرجه ابن ماجه وغريه فيه عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال األلباين

"      هزيل، فالش فْعأن عطيـة    - كما تقدم نقله عنـه       -بهة ال تزال قائمة ألن ابن حبان صرح         وهذا د 
ان حيدث عن الكليب ويكنيه بأيب سعيد كان الذين يسمعون احلديث عنه يتومهون أنه يريد                ملا ك  )العويف(

 إمنا هو من عطية وليس مـن تـوهم الـراوي           يرِداخلُبفمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح       . اخلدري
  . اهـ)٢( ..".عنه

  . نعم إذا ثبت أنه هو القائل زال سبب الطعن يف احلديث من هذا الباب

  
  

 :تحقيق صحة تدليس الراوي -٤

  : على الناقد أن ال يقبل وصف راو بالتدليس مسلَّما به، بل عليه اتباع اخلطوات التالية

  : وصفه بالتدليسالتأكد من صحة )١(
ذلك، ومثت رواة رموا ذا خطـأ أو ومهـا،           بالتدليس يصح عنه     فصن املعلوم أنه ليس كل من و         م

  : وممن وصف بالتدليس ومل يصح عنهذلك،وعلى الناقد حتري احلق يف 

                                                 
 .٤٠، وقد تقدمت الرواية يف حبثنا هذا ص ٩٥ص  ) 1( 
هنا أن يف هذا طعن يف رجال السلسلة مجيعـا أو اـام             وال يقال   .  رمحه اهللا، وحجته قوية ال أجد فيها مطعنا        - هذا هو ما طرحه األلباين       .٣١ / ١ ) 2( 

قْلعدالتهم، فإمنا هي حالة خاصة سا تؤدي إىل توهم الراوي أنَّنفيسوقه يف السند على التوهم أو على الفهم أو  هذا املروي عنه يف السند هو اخلُا مالبسا دري
، وليس فيه مطعن فيهم بل هو التوهم وغلبة الظن، وليس فيه منهم سـوء               )أي الرواية على املعىن   (على املعىن وهذا معروف كثري لدى احملدثني ومجهور الرواة          

 .قصد وال إرادة تدليس، واهللا أعلم



 ١٢٠  

 - شعة بن احلَ  ببـل الثابـت عنـه    ،فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواين ومل يثبت ذلك عنـه          : اجج 
  .)١(خالفه

 - ع  بيد الطَّ مر بن عنِسافحتت ترمجة    )٢("النكت"فقد ذكره ابن حجر يف      : ي"ن أكثروا من التـدليس     م
وفَ": قال احلافظ ابن حجر    أيضا   كت، ويف الن  "وا به فُرِوعاتم أيضا همثاله ما ، آخر وهو تدليس القطع فرع 

 مث )ثنـا (: بن عدي وغريه عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كـان يقـول    ا أليب أمحد    "الكامل"رويناه يف   
  .)٣(هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها: يسكت ينوي القطع مث يقول

قال ابن سعد   ؛  ميعمر بن علي بن عطاء بن مقدم املقد       " واملوصوف بذلك هو      احلافظ،    وهذا وهم من  
هشام بـن عـروة،   : مسعت وحدثنا مث يسكت مث يقول:  وكان يقول،وكان يدلس تدليسا شديدا  ": عنه

  .)٤("األعمش
: عته يقولان يدلس، مسك ": وقالعمر بن علي فأثىن عليه خريا   مسعت أيب ذكر    ":  بن أمحد   عبداهللا وقال   

   )٥("هكذا كان يدلس:  قال أيب،ثنا آخر: حجاج مسعته يعين
" النكـت " غري احلافظ ابن حجر يف        عبيد الطنافسي فال أعلم أحدا وصفه بالتدليس أصال        وأما عمر بن    

هذا يـدل   ومل يذكره،   ) طبقاته( حىت ابن حجر يف      "طبقات املدلسني " ذكره يف    ولذلك ال أعلم أن أحدا    
  .)٦( واهللا أعلم،ندما وصفه بالتدليسعلى ومهه ع

  .فعلى هذا ال بد من التأكد أوالً من وصف الشخص بالتدليس     

)٢ (حتديد نوع التدليس الذي وصبهف :  
         عندما يثبت أن هذا الراوي قد و       صف بالتدليس فينبغي حتديد نوع التدليس الذي وصبه، فـأنواع    ف 

بوصفها، كما اهتموا ببيان أي نوع ارتكبه كـل راو          أهل العلم   تم  اهالتدليس كما تقدم عديدة، ولذلك      
 ىخـر أضع امع أم يف كثري من املواضع يطلقون الوصف بالتدليس وال حيددونه، ويف مو          وصف بذلك،   

                                                 
 .٤٢٦، ٤١٤، ٤٢٠ص سؤاالت أمحد :  بن أمحدعبداهللا: ، وانظر٦٣٠ - ٦٢٨ / ٢، النكت على ابن الصالح ابن حجر،  )1( 
 )2 ( ٦٤١ / ٢. 
 .٦١٧ / ٢السابق،  ) 3( 
 .٢٩١ / ٧ابن سعد، الطبقات الكربى،  ) 4( 
 .١٠٢٠ / ٢املزي، ذيب الكمال،  ) 5( 
 .)بتصرف( ١٨، ص  تدليس رواة احلديث وأنواعه، بن عبدالرمحن السعد عبداهللا:مستفاد من ) 6( 



 ١٢١  

مـا  ن  يبقد  طلق وال يبني مث جتد غريه       بالتدليس وي بعضهم  يصفه  وقد   ،املوصوف به يبينون نوع التدليس    
  .أمجله األول

  : ومن أمثلة ذلك 
  ." وكان يدلس،)حدثنا(:  ثقة فيما قال،كان كثري العلم ":)١(دال عنه ابن سعق: هب بن وعبداهللا -   
 وقد يظن من كالم ابن سعد أنه يصفه بتدليس اإلسناد           ، وصفه بالتدليس غري ابن سعد     أحداال أعلم      و

 وإمنا يـدلس    ، يسقط من اإلسناد من حدثه     والذي يظهر أن ابن وهب ال يدلس تدليس اإلسناد مبعىن أنه          
  )وسيأيت تفصيل ذلك يف الباب الثاين( ويسيء األخذ أحيانا يف الرواية عن شيوخه تدليس الصيغ

   -   الوليد بن مسمل :وصبالتدليس ف ،           ويف بعض املواضع مل يبني هذا النوع من التدليس الذي و صف 
، تـدليس اإلسـناد    :أنه يدلس ثالثة أنواع من التدليس وهـي        املطوالت من كتب التراجم جند     ويف   ،به
  :دليس الشيوخت، و- )٢(وهذان مشهوران عنه - تدليس التسويةو

 فيتوهم أنه أراد األوزاعي وإمنا أراد بـه         وثنا أبو عمر  : ومثل الوليد بن مسلم إذا قال     " :انببن ح اقال     
  .)٣("لزهرِياوقد مسعا مجيعا عن عبدالرمحن بن يزيد بن متيم 

   - يدلس هذه األنواع الثالثة مثل سابقه، :ة بن الوليدبقي.  
  . ألن كل تدليس يعامل خبالف اآلخر ال بد من حتديد نوع التدليس ؛:فعلى هذا   

  .   فإذا سلمت له صفة التدليس، نظر يف روايته، وهذا ما جيب أن يقوم به الناقد قبل نقد مروياته

  .ني مسلك النقاد يف مرويات املدلسني   وفيما يلي نب
   

                                                 
 .٥١٨ / ٧ الكربى، الطبقات ) 1( 
  .. .،٦٤٣ / ٢، النكت على ابن الصالح، ١٢٧، رقم ٥١ ابن حجر، تعريف أهل التقديس، ص: راجع يف ذلك إن شئت )  2( 
 .٩١ / ١الضعفاء   )3( 



 ١٢٢  

  

  : مرويات المدلسيندقْكيفية نَ -٥

 أما على املذهبني األول والثاين فاملوقف من رواية املدلس          ،   قَدمنا مذاهب احملدثني يف مرويات املدلسني     
 ،يـصرح  فعلى األول فروايته مردودة صرح بالـسماع أو مل           ،حمسومة مبجرد ثبوت تدليس اإلسناد عليه     

 صرح بالسماع أو سكَت عن التصريح إال أن يتبني الناقد           ،وعلى الثاين فتدليسه ال يؤثر على قبول الرواية       
  . علةً قادحةً يف الرواية أو يثبت له التدليس فيها فهي مردودة حينئذ

للناقـد مـسالك     فإن   ،   وأما على بقية املذاهب اليت ترى التفصيل يف قَبول مرويات املدلسني أو ردها            
  :حنددها فيما يلي

١-٥  
  :)تدليس اإلسناد(تدليس الراوي إن كان : )أوال( 

  : على املذهب الثالث-    
 ، مسعـت  ، أخربنـا  ،حدثنا(    ينظر يف صيغة الراوي فإن صرح بالسماع بأي صيغة من الصيغ القطعية             

 ةاية ومساعه هلا فقـد زالـت شـبه         عرب بأي صيغة تفيد شهوده الرو      أو ،) أنبأين ، أخربين ، حدثين ،أنبأنا
  .التدليس

 فينظر يف سائر طرق احلـديث       ،)وحنو ذلك .. .، أن فالنا قال   ، قال ،عن(   وإن صرح بصيغة غري قطعية      
 فقد زالـت  - كما قدمنا -فإن وجد من طريق مقبول اإلسناد إليه أنه صرح بالسماع بأي صيغة قطعية             

 ومل يقع له التصريح بالسماع يف أية رواية بإسناد مقبول           ،ناقد فإن امتنع هذا على ال     ،شبهة التدليس أيضا  
  . موسومة بالتدليس، مردودة- على املذهب الثالث -إىل الراوي فالرواية 

  : واخلامس، على املذهبني الرابع-   
 كان مقالً من هذا النـوع مـن         نإف؟  هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقلّ        : ينظر يف الراوي   -١

 وقد قدمنا قول يعقوب بن شيبة وابن املـديين       ، على هذا املذهب   -معاملة املكثر   يعامل غري   ه  فإنالتدليس  
   -وغريمها يف ذلك 

  هل ثبت هلذا الراوي لقاء ومساع عمن حدث عنه أو ال؟: مث ينظر -٢



 ١٢٣  

سواء كان هذا الراوي موصـوفا  بني الراوي ومن فوقه يف السند      اتصال اخلرب   ثبوت  ألنه البد من      
على ما ذكرناه من مذاهب احملدثني يف صفات التـدليس وعالقتـها باللقيـا              (سال والتدليس أم ال     باإلر

 فـإذا   ،األصل هو االنقطاع فالبد من ثبوت اللقاء والسماع حىت حيكم للخرب باالتصال           ، ألن   )واملعاصرة
ـ                   راوي مـن   ثبت ذلك فنحن على هذا األصل حىت يدل دليل على خالفه من كونه مثالً مل يسمع هذا ال

  .شيخه إال القليل وحنو ذلك
أما إذا نص احلفاظ على أن هذا الراوي مل يسمع من شيخه إال القليل كأن يكون مسع منه حديثا                      

أو حديثني أو حنو ذلك فحينئذ يكون األصل يف روايته االنقطاع إال ما صرح فيـه بالـسماع أو نـص        
  .نه وحنو ذلكاحلفاظ على أنه مسع هذا اخلرب بعينه عمن رواه ع

ـ    "صحيح البخاري "ثبت يف   حيث   ،ةرم رواية احلسن عن س    ذلكومثال     مساعه من س مبـن  ة  ر
جنُاملعجـم  " حديثا باملكرر كمـا يف الطـرباين يف          )١٦٤( وقد روى حنوا من      ،)١(حلديث العقيقة ب  د

 ، احلسن ألنه إمـام    وبعض هذه األحاديث فيها نكارة، وال شك أن العلة يف ذلك ليست من            ،  )٢("الكبري
 األصـل أـا     : الراجح يف رواية احلسن عن مسـرة        القولُ ؛فعلى هذا تكون من الواسطة بينهما ولذلك      

 بن أمحد عن أبيه ثنا       عبداهللا  والقول بأنه مل يسمع منه إال حديث العقيقة قول قوي، وقد أخرج            ،منقطعة
 فهذا يؤيد أا صحيفة     )٣("...تابا من مسرة  دخلنا على احلسن فأخرج إلينا ك     ": هشيم أخربنا ابن عون قال    
  .ومل تكن مساعاً، واهللا أعلم

عينهم، أو إذا روى عـن شـيخه        بهل هو يدلس على اإلطالق، أو دلس عن شيوخ          : مث ينظر  -٣ 
   معني، أو ال يدلس إال عن ثقة؟فإنه ال يدلس عنه، أو أنه يدلس يف فن) فالن(

 روى  "حيجِبن أيب ن  اعبداهللا  ": يصلح تعميمه يف غريه، فمثالً    فإذا كان يدلس يف شيوخ معينني فال          
 فعلى هذا ال يعمم هذا احلكم يف كـل روايـة   ،وهو مل يسمعه منه، وإمنا لعله دلسه  ) التفسري(عن جماهد   

جِرواها ابن أيب نفعلى هذا تكون صحيحة، على أن الواسطة بينهما يف رواية التفسري ثقة،ح عن جماهدي .  
هو ضعيف احلديث،   ":  فقال "عطية العويف "وقد ذكر    - بن أمحد عن أبيه       عبداهللا  ما قاله  ومن ذلك 

     قال أبو سعيد قال أبو     :  فيقول ، فيأخذ عنه التفسري وكان يكنيه بأيب سعيد       بلغين أن عطية كان يأيت الكليب
  ) وقد تقدمت القصة،اخل(.. .سعيد

                                                 
 . )٥٤٧٢(، رقم عن الصيب يف العقيقةة األذى طصحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب إما ) 1( 
 ).٦٩٦٤ ـ ٦٨٠٠( رقم ٢٣١ - ١٩٣ / ٧املعجم الكبري : انظر ) 2( 
 .٢٦٠ / ٢ العلل ) 3( 



 ١٢٤  

ت هذه احلكاية عن عطية فإمنـا       يه، وإن صح  عتمد على ما يرو   لكن الكليب ال ي   ": قال ابن رجب    
يقتضي التوقف فيما حيكيه عطية عن أيب سعيد من التفسري خاصة، فأما األحاديث املرفوعة اليت يرويهـا                 

  )١(" ويصرح يف بعضها بنسبتهيرِدعن أيب سعيد فإمنا يريد أبا سعيد اخلُ
لعلـه  " : عطية عن أيب سعيد فيقـال      والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا احلكم يف كل ما رواه              
  .ويستدل على هذا بالقصة السابقة" الكليب

      ومـن  ،ون أحيانا أن فالنا ليس له تدليس عن فالن أو غريه من شيوخهومن ذلك أن احلفاظ ينص 
ل يهة بن كُ  ملَوال أعرف للثوري عن حبيب بن أيب ثابت وال عن س          ": ذلك ما قاله البخاري عن الثوري     

  .)٢(" ما أقل تدليسه، وال أعرف لسفيان عن هؤالء تدليساـ وذكر مشايخ كثرية ـ منصور وال عن
وي املوصوف بالتدليس مكثرا عن شيوخ معينني فاألصل يف روايته أـا            اإذا كان الر  : ومن ذلك    

تحفمىت ، ورمبا دلس عن ضعيف وال يدري به       ،وهو يدلس ":  قال الذهيب عن األعمش    ،ل على االتصال  م  
 إليه احتمال التدليس إال يف شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم           قرطَ ت )عن( ومىت قال    ، فال كالم  )حدثنا(قال  

  .)٣("وأيب وائل وأيب صاحل السمان فإن روايته عن هذا الصنف حممولة على االتصال
أو غرابـة أو    فإذا وجد يف اخلرب نكارة      ،  مث ينظر بعد ذلك إىل القرائن األخرى من استقامة اخلرب          -٤

  . ولذلك جتد أن األئمة أحيانا إذا استنكروا شيئا ردوه بعدم ذكر السماع،خمالفة فهذا قرينة على التدليس

 فأما تدليس اإلجازة واملناولـة والوجـادة       ،وهذا كله يف تدليس الراوي ما مل يتحمله أصال بطريق         "
قيل يف رواية أيب اليمان احلكم بن نافع عن          كما   ،فلم يعده أئمة هذا الفن يف هذا الباب       " أخربنا"بإطالق  
  . وشبه ذلك، وصاحل بن أيب األخضر عن الزهري، ورواية خمرمة بن بكري بن األشج عن أبيه،شعيب

ومن هذا القبيل ما ذكره حممد بن طاهر املقدسي عن احلافظ أيب احلسن الدارقطين أنه كان يقـول                  
 ، ويسوق الـسند إىل آخـره  ،" حدثكم فالن:سم البغويقرئ على أيب القا    ":فيما مل يسمع  من البغوي     

أخربنا أبـو القاسـم   " أو " قرئ على أيب القاسم البغوي وأنا أمسع ": فإنه يقول فيه   ،خبالف ما هو مساعه   
 فإما أن يكون له من البغوي إجازة شاملة مبروياته كلها فيكون متـصال أو ال  ،وحنو ذلك" البغوي قراءة  
 ، على أن التدليس بعد سنة ثالمثائة يقل جدا        ،دة وهو قد حتقق صحة ذلك عنه       فيكون وجا  ،يكون كذلك 

                                                 
 وقد قـدمناه ص  ، ملظنة توهم الرواة، وللشيخ األلباين رأي آخر يف ذلك بعدم قبول ما ورد مصرحا فيه بنسبته أيضا.٤٧١ص  عللشرح الابن رجب،   ) 1( 

١١٥ - ١١٤. 
 )2  (يذمر٩٦٦ / ٢العلل الكبري، الت. 
 .٢٢٤ / ٢  االعتدال،ميزان)  3( 



 ١٢٥  

  .)١("يدناغالب ال أعرف يف املتأخرين من يذكر به إال أبا بكر حممد بن حممد بن سليمان :قال احلاكم

٢-٥  
  :)التسويةتدليس (تدليس الراوي إن كان : )ثانيا(

:إذا كان المدلس يدلس تدليس التسوية     

فينظر إىل تصرحيه بالتحديث بينه وبني شيخه وشيخ شيخه ألن التسوية هي إسقاط شيخ شيخه مـن                    
  .)٢(لغالبوهو اقط ضعيفا اوقد يكون الس ،- كما قدمنا - قبل الراوي

 أكثر من يفعل ذلـك      "الوليد بن مسلم  "ولعل  ،  تدليس التسوية من حيث الناحية العملية ليس بالكثري          و
  .وزاعي خاصة وهذا مل يثبت عنه إال يف حديث األ،ترمجتهيف ذكروا كما 

٣-٥  
  :)التعميةتدليس (تدليس الشيوخ إن كان : )ثالثا( 

 فيعطى حكمه ،، فإن تبني لهفالذي ينبغي عمله جتاه هذا النوع هو حتديد اسم الراوي والتأكد من ذلك   
 يضعف به السند    ،ى معرفته فهو جمهول    واستعص ، فإن جهله  ،يف اجلرح والتعديل ونقد األسانيد وفق حاله      

  .)٣(إال أن يتابع أو تشهد له رواية أخرى 
  
  

  : مدلِّسون ال يسَأُل عن تدليسهم-٦

   مما يأخذ به م   أَ ن ذَخ       م تصدى هلم       فُرِ بالتفصيل يف نقد مرويات املدلسني رواة عوا بالتدليس ثبت لنا أ
من ض م وأَ  طَبمرويا كَحما  معرفةَ م  لَّ دم قد كُ    ،وا مما مل يدلسوا   سلنا أن نقلدهم     وأنَّ ،ؤنةفونا املُ  فريون أ 

   : فمن ذلك،بول هذه املرويات وإن عنعنها هؤالء املدلسونيف قَ

  . وقتادة، وأيب إسحاق، األعمش: روايته عن:شعبة بن احلجاج - 

                                                 
 .٨محاد اَألنصارِي، إحتاف ذوي الرسوخ، ص  ) 1( 
  .٦٢١ / ٢ابن حجر، النكت، : رانظ ) 2( 
 .، بتصرف٢٤، ص تدليس رواة احلديث وأنواعه،  عبداهللا بن عبدالرمحن السعدمستفاد من ) 3( 



 ١٢٦  

  .)١(" وقتادة، وأيب إسحاق،األعمش: كفيتكم تدليس ثالثة ":   لقول شعبة
 تقْبلُ أحاديث هؤالء إذا كان عن شعبة        ،وهي قاعدة حسنة   ": وقال ،   وقد حكى ابن حجر هذه العبارة     

  .)٢("ولو عنعنوها
 ؛ وذلك لقول حيىي بـن  بول رواية شعبة عن أي مدلس عنعن روايتهرمبا صح التوسع يف القاعدة لقَ    بل  

تاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه مسع فالنا؟ قد          كل شيء حيدث به شعبة عن رجل فال حت         ":سعيد القطان 
فاملعروف عنه أنه كان ال حيمل عن شيوخه املعروفني بالتـدليس           : "... ، ولقول ابن حجر   )٣("كفاك أمره 
  .)٤("إال ما مسعوه

  .ابرر عن جيب أيب الز: روايته عن:الليث بن سعد - 
عن جابر جيعل عنعنة أيب الزبر غري مؤثرة وحممولة         عن أيب الزبري    بن سعد      كل ما كان من رواية الليث       

  .)٥(على السماع

 - حمأنس رضي اهللا عنه: روايته عن:د الطويلي .  
 فروايته عن أنس دائـرة بـني        ، إال أن ما يرويه عن أنس وإن عنعن حممول على السماع           ،   محيد مدلس 

         لَمساعه عنه ومساعه عن ثابت عنه؛ قال محاد بن سمعامة  : "ةم  ا يروي حم٦("د عن أنس مسعه من ثابت     ي( ،
  وقال ابن ح  كان يدلس، مسع من أنس مثانية عشر حديثا، ومسع الباقي من ثابت           : "ميد الطويل بان يف ح، 
  .)٧("فدلس عنه

  . عطاء بن أيب رباح: روايته عن:ابن جريج - 
أنـا مسعتـه منـه وإن مل أقـل      ف)قال عطاء ( :إذا قلت  ":-قبل قوله بال شك      وهو صدوق ي   -  لقوله  

)٨(")مسعت(.  
                                                 

 ) مكتبة الصحابة: جدة(، ١عبد بن علي مرشد، ط:  معلقا، ووصله ابن طاهر املقدسي يف مسألة التسمية، حتقيق ٦٥ / ١رواه البيهقي يف املعرفة  ) 1( 
 )املكي فله جزيل الشكربن رضوان أكرم . قد أفادين خترجيه دو. (٤٧ص 

 .٦٣١ / ٢ابن حجر، النكت،  ) 2( 
  .١٦٦ / ١ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل،  ) 3( 
 .٢٥٩ / ١، وحنوه ٦٣٠ / ٢النكت،  ) 4( 
 . ٦٣١ / ٢، السابق  )5( 
 .١٦٥ / ٦الذهيب، سري أعالم النبالء،  ) 6( 
 .١٤٨ / ٤ت، ابن حبان، الثقا ) 7( 
 .٤٠٦ / ٦ابن حجر، ذيب التهذيب،  ) 8( 



 ١٢٧  

  . ابن أيب ملَيكة: روايته عن:  وأيضا
  .)١("أحاديث ابن جريج عن ابن أيب مليكة كلها صحاح ":  لقول حيىي بن سعيد القطان

  . روايته عن شيوخه املكثر عنهم:شمعاَأل - 
 تطرق إليه احتمـال التـدليس إال يف    )عن( ومىت قال    ، فال كالم  )حدثنا(فمىت قال   .. . ":  لقول الذهيب 

 فإن روايته عن هذا الصنف حممولة       ، وأيب صاحل السمان   ، وأيب وائل  ،شيوخ أَكْثَر عنهم كإبراهيم النخعي    
  .)٢("على االتصال

  ...فهذا أمثلة. .وهكذا.. .

ال عنعنة   واحتم ،اعتماد رواية املدلس إن كان من أثبت الناس يف شيخه          : ومما يأخذ به بعض األئمة     - 
  .املدلس عمن أكثر عنه والزمه

 ن وبه يجاب على م    ،)٣( وغريهم ، ومسلم ،، والبخاري يديم   وهذا مذهب عدد من أئمة احلديث كاحلُ      
  ر عن جابر        أخذ على ميبسلم بن احلجاج إخراجه لعنعنة أيب الز،    مع أن أبا الز بر من املدلـسني   ي، قـال   في

  .)٤(و أربعني سنة فاستغىن عن تدليس مروياتهقد الزمه حن: ضللمعترِ
  
  
  
  
  

***  
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 ١٢٨  

  

  :الفصل الثالث ]
   ومذاهب المحدثين في تحديد هذه المراتب،سينمراتب المدلِّ

   في ذلكةوأهم الكتب المؤلف
~~~ 

 ورأينا منها مذاهب أخذت املدلسني      ،   عرضنا يف الفصل السابق اجتاهات احملدثني جتاه روايات املدلسني        
  .مجلة واحدة وجعلتهم مجيعا طبقة واحدة يف احلكم عليهم وعلى مروياتهكلهم 

   ورأينا مذاهب أخرى مالت للتفصيل يف معاجلة مرويام، وهذا ما دعا إىل تقسيم الرواة املوصـوفني                
 وهو ما يساعد النقاد يف التعامل معهم وفق قواعـد           ، يصنفُونَ فيها  - أو طبقات    -بالتدليس إىل مراتب    

 وأيـضا وجِـدت     ،جدت عدة حماوالت لتحديد مراتب املدلسني أو طبقام        ومن هنا و   ،ومعايري حمددة 
  .مؤلفات ومنظومات هلذا الغرض

، وفيما يلي تفصيل    )أجناس املدلسني (   وأقدم ما نعلمه ذا الصدد هو ما وصفه احلاكم النيسابورِي بِـ            
  .ذلك

  ):هـ٤٠٥ت ( النيسابورِيأجناس املدلسني عند احلاكم )١(
  :)١("معرفة علوم احلديث"   قال احلاكم النيسابورِي يف 

   :والتدليس عندنا ستة أجناس"   
 إال أـم مل      على الثقات الذين هم يف الثقة مثل احملدث أو فوقه أو دونـه             سلَّ د نمفمن املدلسني    -١

خيرجوا منع دادمقبل أخباره الذين ي.  
  ... وغريمها، وقتادة بن دعامة، أبو سفيان طلحة بن نافع:فمنهم من التابعني   
  ...ففي هؤالء األئمة املذكورين بالتدليس من التابعني مجاعة وأتباعهم   
 فإذا وقع إليهم من ينقِّر عن مساعام ويلح ويراجعهم          ،)قال فالن ( :قوم يدلسون احلديث فيقولون    -٢

  ." امذكروا فيه مساع
   ) ـ  لَثَّمث م ـ يي وسـفيان بـن ع     ، وهشام بن عروة   ، وسفيان ، رباح بن زيد   : فيه بِ واألَ ،ةن ـ ع شم، 

 .)شيم وه،غرية وم، وأيب إسحاق،اكب وش، ويزيد بن أيب زياد،إسحاق بن وحممد
                                                 

  .)باختصار( ١١١ - ١٠٣ص  ) 1( 



 ١٢٩  

٣- " قومدلسوا عن أقوام جمهولني ال ي درى منه موم أين همن  ".  
 ) وبقية بن الوليد، وسفيان الثوري، حسني األشقر: فيه بِـلَومثَّ(   
٤- "لَّقوم دروحنيسعرفوا،وا أحاديث رووها عن افغريوا أساميهم وكناهم كي ال ي " .  

 ) وأيب إسحاق السبِيعي، وابن إسحاق، وقتادة، واألعمش،يرِو وسفيان الثَّ،جير ابن ج: بِـلَومثَّ(   
٥- "لَّقوم دم الشيُءوا عن قومٍسعنهم فيدلسونه مسعوا منهم الكثري ورمبا فا " .  

   )صاحل بن أيب األخضر: بِـلَثَّوم ،واحلسن بن ذكوان، وزهري وإسرائيل،يينة وسفيان بن ع ( 
 فحمل ذلك عنهم على     ، قال فالن  : إمنا قالوا  قوم رووا عن شيوخ مل يروهم قط ومل يسمعوا منهم         " - ٦

  ."س عندهم عنهم مساع عال وال نازل السماع ولي
)وغريه كثري.. .، خمرمة،)وعرب حبدثنا( إسحاق بن راشد : بِـلَثَّوم(  

   : فقال،)١( وقد خلص ابن حجر ذلك بعبارته،   هكذا قال احلاكم
  : التدليس إىل ستة أقسام- )٢( وتبعه أبو نعيم-  احلاكم يف علوم احلديثمسقَ "

  .الثقاتمن دلس عن : األول   
  .من مسى من دلس عنه ملا حوقق وروجع فيه: الثاين   
  .فرعمن دلس عن من ال ي: الثالث   
  .من دلس عن الضعفاء: الرابع   
  .من دلس القليل عن من مسع منه الكثري: اخلامس   
  .")٣(هقَلْ مل ين م صحيفةن مثَد حنم: السادس   

األقسام متغايرة، بل هي متداخلة، وحاصلها يرجع إىل القسمني اللذين وليست هذه  ":   مث عقب بقوله
  .)٤( "لكن أحببت التنبيه على ذلك، لئال يعترض به من ال يتحقق ،ذكرمها ابن الصالح

 أا راجعة إىل قسمني، تدليس اإلسناد، وتدليس الشيوخ، وهذا صحيح، فالثاين            - رمحه اهللا    -ومراده     
ع لتدليس اإلسناد، والرابع راجع لتدليس الشيوخ، واألول راجع لكال القـسمني،            والثالث واخلامس راج  

                                                 
  .١٠٠ - ٩٩، ص "جامع التحصيل"وانظر أيضا تلخيص العالئي هلا بأسلوبه يف )  1( 
 أمحد بن فـارس     كما فصله (، وهو كتاب يف عداد املفقود فيما يظَن         األصبهاينيم   أليب نع  »خرج على كتاب علوم احلديث للحاكم     املست«يريد كتاب    ) 2( 

  )٢٥، ص )٢٠٠٣ - ١٤٢٤دار ابن حزم، : بريوت(م يف مقدمة حتقيقه ملعرفة علوم احلديث للحاكم السلو
 )أكرم بن رضوان املكي فله جزيل الشكر. أفادنيه د. (يف هذا التلخيص قصور، فعبارة احلاكم املذكورة آنفا ال حتصره يف الصحيفة ) 3( 
  .، واملقصود سواء)مراتب(، وقد مساها - ٦٢٢ / ٢ابن حجر، النكت على ابن الصالح،  ) 4( 
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سـناد  ، وهو راجع لتدليس اإل)١( )على ما انتهينا إليه يف دراستنا هذه(س يأما السادس فهو انقطاع ال تدل     
 ولكنه من جهة أخرى تشري إىل اختالفات موجودة بني          ، هذا من جهة   ،على مذهب ابن حجر ومن تابعه     

 وهو ما استفاد    ،املدلسني تدعو ملراعاا عند التعامل مع مرويام مستفيدين من االختالفات الواقعة بينهم           
 األجناس اليت ذكرها احلاكم تشري إىل       ه ومن هنا فهذ   ،منه من اختاروا التفصيل يف نقد مرويات املدلسني       

 به احلـافظ ابـن      ، وانتفع ئي فيما بعد   وهو ما قدمه احلافظ العال     ،حماولة مبكرة لتقسيم املدلسني لطبقات    
  . أيضا"النكت"، بل يف الطبقات اليت أوردها يف كتابه "طبقات املدلسني"حجر يف كتابه 

 دون ، وساق أمثلة تبني ذلك، للمدلسني- كما مساها -    وقد وقف احلاكم هنا عند بيان هذه األجناس 
  .أن يبني موقف النقاد من كل منها

  ):هـ٧٦١ت (  عند احلافظ العالئيطبقات املدلسني )٢(
 صـالح الـدين     ، املعروف بالعالئي  ،للحافظ خليل بن كيكلدي   " جامع التحصيل يف أحكام املراسيل    " 
ـ ٧٦١ - ٦٩٤(  ، املنقطع،املرسل( كتاب جامع فيما يتعلق باالنقطاع يف السند بكافة أمسائه وصوره      ) ه

 ،الكتاب العمدة يف التراث اإلسالمي يف هـذه املـسألة         وهو  . )٢() املرسل اخلفي  ، املدلس ، املعلق ،املعضل
 ،)٣()حبسب قبول عنعنتهم وردها    (وكان مما تناوله يف كتابه ذكر طبقات املدلسني فقسمهم مخس طبقات          

طبقات " وأخذها عنه احلافظ ابن حجر فبىن عليها كتابه          ، وتلقوها بالقبول  ،لقيت استحسان أهل احلديث   
 . واملآخذ عليها،ا بعد احلديث عنها وسنفصل فيم،"املدلسني

  ):هـ٨٥٢ت ( طبقات املدلسني عند احلافظ ابن حجر العسقالين )٣( 
للحافظ ابن حجر   " طبقات املدلسني "املعروف بِـ   " تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس        "

 له بتعريف   ، قدم طبقات مقسمني على مخس     ، يف بيان املدلسني من الرواة     ،كتاب مشهور يف علم الرجال    
وقائمـة باملؤلفـات يف هـذا       . وجيز بأقسام التدليس، وحجيته، والفرق بني التدليس واإلرسال اخلفي        

املوضوع، مث أفضى إىل طبقات املدلسني، فسرد أمساء كل طبقة على حروف اهلجاء، وعلق عند كل اسم                 
وفـق تـرقيم    (شخـصية    )١٥٢( :لىواشتمل الكتاب ع  . ممن أورد بتعليق وجيز يبني حاله يف التدليس       

                                                 
  .أكرم املكي جزاه اهللا خريا. أفادين بعض هذا د ) 1( 
/ ١٤٠٧ربية، بريوت أيضا، الطبعة الثانيـة،    ة النهضة الع  ونشرته عامل الكتب، بريوت، ومكتب    . محدي عبدايد السلفي  : حققه وقدم له وخرج أحاديثه    )  2( 

  . صفحة٣٤٩ ، يف١٩٨٦
  ).من الطبعة الثانية( ١١٤ -١١٣، و ص )من الطبعة األوىل، حتقيق محدي السلفي( ١٣١ - ١٣٠شغلت من الباب الرابع ص  ) 3( 
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الطبقـة   ،١٢ :الرابعـة  الطبقـة    ،٥٠ :الثالثة الطبقة   ،٣٣ :الثانية الطبقة   ،٣٣ :األوىل؛ الطبقة   القريويت
 )٢٤ :اخلامسة

 أنه يف معرفة مراتب املوصوفني بالتدليس يف أسانيد احلديث النبوي، وأنه       )١(ذكر مؤلفه يف مقدمة الكتاب     
وقد ميز الشخصيات الـيت ذكرهـا       (.  للعالئي مع زيادات كثرية يف األمساء      "جامع التحصيل "خلصه من   

 )، وما ذكر بغري هذا احلرف فهو من زيادات ابن حجر)٢(العالئي حبرف ن

وفق عبارة ( وهي ،خمس طبقاتطبقات املدلسني اليت أوردها العالئي واعتمدها ابن حجر فأما  
 :)العالئي

 حيىي بـن   : مثل .جدا حبيث أنه ال ينبغي أن يعد فيهم       لتدليس إال نادرا     من مل يوصف با    :الطبقة األوىل  - 
 .سعيد األنصاري

وإن مل يصرح بالسماع وذلك إمـا       خرجوا له يف الصحيح     أ األئمة تدليسه و   لَم من احت  :الطبقة الثانية  - 
 ال يـدلس إال      أو كان  . الثوري : مثل . أو ال يدلس إال عن ثقة      ،قلة تدليسه يف جنب ما روى      ل وأإلمامته  

 .عن ثقة كابن عيينة
 وقبلـهم آخـرون     ،من توقف فيهم مجاعة فلم حيتجوا م إال مبا صرحوا فيه بالسماع            :الطبقة الثالثة  - 

  ... احلسن وقتادة وأيب إسحاق السبِيعي،مطلقا كالطبقة اليت قبلها ألحد األسباب املتقدمة
لم حيتج األئمة من أحـاديثهم إال مبـا صـرحوا فيـه          من أكثر من التدليس ف     :وعبارة ابن حجر هي   (  

 ) ومنهم من قبلهم كأيب الزبري املكي، ومنهم من رد حديثهم مطلقا،بالسماع
 غلبـة  إال مبا صرحوا فيـه بالـسماع ل        م على أنه ال حيتج بشيء من حديثه       وا من اتفق  :الطبقة الرابعة  - 

  .يدالضعفاء وااهيل كبقية بن الولوكثرته عن تدليسهم 
 ) كما تقدم،)٣( حبكم املرسل)عن(حكم على ما رووه بلفظ  فهؤالء هم الذين ي:قال العالئي(   

                                                 
 ).يتحتقيق القريو( ١٣ص  ) 1( 
ـ  : ()٢ص  ) (١٣٢٢القاهرة، سنة   (واملطبعة احلسينية   ) ٦٣ص  (املباركي   و )١٤ص  (ويت   القري هذا املوضع يف طبعات   احلرف يف   وقع   ) 2(  ، لكـن   )هـ

 اهلاء فالظن أن...)! ،٣٠، ١٦، ١٣، ١٠، ٨، ٦، ٥: انظر مثال طبعة املباركي عقب أرقام    ()ن (هو ييف طبعة املبارك  املوجود عقب تراجم يف الكتاب كثرية       
 - ١٤٢٨ ،دار ابن كثري للنـشر    : عمان( ١ ط ،حتقيق أيب إبراهيم املكي   راجم من طبعة القريويت واحلسينية، أما يف        ، وقد أسقط هذا احلرف عقب الت      صحيفت

  !)٤: (فأثبت بدل اهلاء  ٣٤، ص )٢٠٠٧
 .ويقصد حبكم املرسل، أي حيكم على السند باالنقطاع، ال االتصال ) 3( 
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 إذ لو صرح بالتحديث ، ال وجه له،فرد حديثهم به التدليس غري من ضعف بأمر آخر :الطبقة اخلامسة - 
 .مل يكن حمتجا به كأيب جناب الكليب وأيب سعد البقال وحنومها

 يف تراثنا يف اجلرح والتعـديل مـن         فرِخطر وصف راو بالتدليس وعلى الرغم مما ع       على الرغم من     و
  وتبـع يف أكثـره      ،قال يف الراوي الواحد فإن ابن حجر وضع هذا الكتاب على عجل           خالفات كثرية ت 

 كما يبدو من عملـه يف       - وكان أكثر مهه     ، واعتمد على تقليد من سبق يف اام رواة بالتدليس         ،العالئي
 فكثري من الرواة أوردهم الامهم بالتحديث يف اإلجازة بـصيغة           ،دون التحرير اجلمع والتتبع    -لكتاب  ا

. )١( لكنه عاد وأدرج عددا منهم يف غري الطبقـة األوىل          ، وهو وإن جعل أكثرهم يف الطبقة األوىل       ،اخلرب
فرد باام أحد الرواة بالتـدليس      ومن الرواة من قلد فيه السابقني حىت بلغ به أن قلد ابن اجلوزي الذي ان              

، ومن الرواة من شك أحد العلماء يف كونه مدلسا فـأورده           )٢(فتبعه يف ذلك وجعله يف كتابه يف املدلسني       
، وما كان له أن يفعل هذا قبل أن حيرر املسألة فإن ثبت أنه مدلس أورده وبـين       )٣(ابن حجر يف املدلسني   

  .اامه رد القول ومل يورده يف الكتابدليله يف ذلك، وإن ثبت خطأ 
 وأخـذوا  ،- ثقة يف مؤلفه احلافظ ابن حجـر  - فلقد تلقى الناس كتاب ابن حجر يف املدلسني بالقبول    

 مع أَنَّ الكتاب مل حيرره احلافظ ابن حجر على سعة           ، وتبعوه يف اام من أوردهم بالتدليس      ،كالمه مسلَّما 
 كما أنه من اخلطأ تقليد ابن حجر يف كـل           .كتاب حيتاج لدراسة متأنية حمررة     ومن هنا فإن هذا ال     .علمه

 .من أوردهم يف الكتاب
 فقد أشار إليـه يف      ،للحافظ ابن حجر  " النكت على ابن الصالح     " هذا الكتاب سبق يف تأليفه كتاب        و

 وزاد ،واضع كثرية وقد سرد هناك املدلسني بشكل خمتلف وتناقض عما ها هنا يف م، وأحال إليه )٤(النكت
 .)٥( فما يف النكت أكثر تنقيحا مما هنا.عليه أيضا

املدلسني من رجال الصحيحني يف ثالث مراتب سواء أخرج هلم الـشيخان  ابن حجر أفرد احلافظ  وقد  * 
  :املراتب التالية  على )١(أو أحدمها أصال أو استشهادا أو تعليقا

                                                 
 .)٥٧رقم (، شعيب بن حممد )٤١رقم (ابن املذهب : فممن روى باإلجازة وذكره يف غري الطبقة األوىل ) 1( 
 .، وقد أورده يف الطبقة اخلامسة)١٣١رقم (هو بشري بن زاذان  ) 2( 
 .. .،)١٢رقم (، وسلمة بن متيم )٨رقم (احلسني بن واقد، املروزي  ) 3( 
 )4 ( ٦٥٠ / ٢. 
ـ ١٣٢٢سينية، القاهرة،   املطبعة احلُ  وطبعة   ح، القاهرة، يب حممود علي ص   للكتاب عدة طبعات، منها طبعة مطبعة      ) 5(   عاصم بـن عبـداهللا      .د: حتقيق، و  ه

  . مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، طبعالقريويت
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غالب روايام مصرحة بالسماع، والغالب أن إطالق من        و ،من مل يوصف بذلك إال نادرا     : األوىل -   
  : أطلق ذلك عليهم فيه جتوز من اإلرسال إىل التدليس

ـ                 و " : قال ا منهم من يطلق ذلك بناء على الظن، فيكون التحقيق خبالفه كما بينا ذلك يف حق شعبة قريب
  ".ويف حق حممد بن إمساعيل البخاري 

إخراج حديثه إما إلمامته أو لكونه قليل التدليس يف جنب ما روى مـن   من أكثر األئمة من     : الثانية -   
  .احلديث الكثري أو أنه كان ال يدلس إال عن ثقة

  .وا بهفُرِمن أكثروا من التدليس وع: الثالثة -   
  : بطبقتني أخريني من املدلسني خارج الصحيحني مها، مث أعقب ذلك

  . من وصف بذلك مع صدقه: الرابعة-   
  . من ضعف منهم بأمر آخر غري التدليس: اخلامسة-   
  

منـهم  و ، فتابعوه وقلدوه ورددوا ما ورد فيه  ،القبول لدى أهل العلم   " طبقات املدلسني "كتاب   وقد لقي   
 ،٨ - ٧ من املعاصرين يف كتابه إحتاف ذوي الرسوخ ص          -) هـ١٤١٨ت (  محاد األنصاري  )الشيخ(

اجلوهر النفيس يف نظم أمساء ومراتـب        « : يف  الولوي ،ثيويبإلا ،حممد بن علي بن آدم بن موسى       ونظمه
  .أرجوزة عدا مائة ومثانية عشر بيتا وهي ،»ذوي التدليس 

  :مالحظات وتنبيهات على الكتب الثالثة )٤(

جمع كل ما علـم أنـه       فهو اجلمع دون التحرير،      - يف هذا الصدد     - كان شغل العالئي الشاغل      - ١
  :س، دون أن حيقق حقيقة حاله، وقد صرح بذلك بقوله هناكوصف بالتدلي

  .)٢(" بالتدليسركهذه أمساء من ظفرت به أنه ذُ"
 وإذا علمنا أن كثريا ممن وصف بذلك قد قام الرتاع طويال حول صحة ذلك صار علينا أن ال نأخذ من                    

  : ردوهم مسلِّمني بصحة هذا الوصف فيهم، أو بعبارة أخرىوأ

                                                                                                                                                                   
 -٣ احلسن بن عمـارة،  -٢ شباك الضيب، -١:  منهم فلم يذكرهم يف هذه املراتب اخلاصة م بل ذكرهم يف القسمني األخريين وهم   إال أنه فاته ثالثةٌ    ) 1( 
 .زيد بن أيب زيادي

  ).من الطبعة الثانية( ١١٣، و ص )من الطبعة األوىل، حتقيق محدي السلفي( ١٣٠ العالئي، جامع التحصيل، ص  )2( 
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رد وروده يف هـذا الكتـاب  ن الظلم   م أو ،والتجين واخلطأ العلمي احلكم على راو بأنه مدلس 
  ) رمحهما اهللا تعاىل (ين عليه ابن حجر الذي ب)كتاب(

 منهم من يـستحق     ، راو مذكور يف املدلسني    )١٥٢(البن حجر على    " طبقات املدلسني " اشتملت   - ٢
 وفق املذهب املقـصود     بالتدليسوقف احلكم عليه     ومنهم من يت   ،هذه الصفة ومنهم من نسبت إليه خطأ      

  .ذا االصطالح

 يف مرتبة مخسة من - الذي هو أصل كتابه -كتاب العالئي " طبقات املدلسني" خالف ابن حجر يف   - ٣
 واحلسن البصري، فرتل م مجيعا من       ، وهشيم بن بشري   ،جير الزهرِي، ومحيد الطويل، وابن ج     :الرواة هم 
  . إال احلسن البصري، فرفعه من الثالثة إىل الثانية،ثانية إىل الثالثةالطبقة ال

، فقـد  )تدليس اإلسـناد (حصر واستقصاء الرواة املوصوفني بالتدليس " النكت" قَصد ابن حجر يف    - ٤
هذه أمساء من    ":، وقال بعد سردهم   )١("سرد أمساء باقي املوصوفني بالتدليس من باقي رواة احلديث        : "قال
  .)٢(..". أما تدليس الشيوخ فال حتصى أمساء أهله،فت عليه ممن وصف بالتدليس أي تدليس اإلسنادوق
  ).تدليس اإلسناد( راو فقط موصوف بالتدليس )١١٢(على " النكت"وقد اشتمل    

 وبالرغم من أن مؤلفه أراد      ،)٣("طبقات املدلسني "جاء يف التأليف بعد     " النكت" جيب أن يراعى أن      - ٥
  .)٤( راويا)١٧( فاتهتقصاء إال أنه االس

  :راويني مها" طبقات املدلسني" زاد النكت على - ٦
 ١ ع م  ر بن عبد الطَّ ينِسافممن أكثر من التـدليس وعرفـوا       ( فقد ذكره يف الطبقة الثالثة من املدلسني         ،ي
منا تصحف عليه مـن      وإ ، من أهل العلم الطنافسي بالتدليس     حد فما رمى أ   ،، وكان هذا خطأ منه    )٥()به
  . وكما يأيت تفصيله يف الباب الثاين، كما سبقت اإلشارة إليه،)املقدمي(
  .)٦(هرةدجنيد بن العالء بن أيب  ٢ 

                                                 
  .٦٤٤ / ٢النكت،  ) 1( 
 .٦٥٠ / ٢، السابق ) 2( 
 .٦٥٠ / ٢: يف غري موضع، منها مثال" الطبقات"فقد أشار يف النكت إىل  ) 3( 
 .٤٧٦ - ٤٧٥، ص "روايات املدلسني يف صحيح مسلم"واد خلف يف دراسته الثمينة ع. وفق إحصاء د ) 4( 
 .٦٤١ / ٢النكت،  ) 5( 
  .٦٤٤ / ٢السابق،  ) 6( 



 ١٣٥  

علي :  ، هم"النكت"وال " الطبقات" سبعة رواة اموا بالتدليس مل يذكرهم احلافظ ابن حجر يف مثت - ٧
بار بن   عبداجل ، إبراهيم بن يزيد بن شريك     ،ن بن أيب شبيب    ميمو ، علقمة بن أيب علقمة    ،بن املبارك اهلنائي  

  .)١(مقاتل بن حيان ،ليث بن أيب سليم ،وائل

فقد تضارب صنيع ابن حجر فـيمن       " الطبقات املدلسني " وباإلضافة إىل من أسقطهم ابن حجر من         - ٨
ي يف الطبقة الثالثة     فمن ذلك أنه وضع الزهرِ     ،وضعهم حتت هذه الطبقات بني الكتابني يف بعض املواضع        

 ووضعه يف الطبقة الثانية يف      ،- كما قدمنا    ، خمالفا للعالئي الذي جعله يف الثانية      -) طبقات املدلسني (يف  
واألعمش جعله يف طبقات املدلسني يف الطبقة       .  وهو مسلكه يف فتح الباري     ، وهو األوىل  ،)النكت(كتابه  
 نقله من األوىل إىل الثانية،      ، وعبداهللا بن عطاء   ،-كما سبق    - وجعله يف النكت يف الطبقة الثالث        ،الثانية

 وحيىي بن أيب كثري نزل به من الثانية إىل الثالثة، ورفع كال من              ،وسليمان التيمي رفعه من الثانية إىل األوىل      
بقية بن الوليد وحجاج بن أرطاة وسويد بن سعيد وعمر املقدمي وحممد بن إسحاق والوليد بن مسلم من     

  .بعة إىل الثالثةالرا

 ، وجعله يف الطبقة الثانية من مراتب املدلسني،"الطبقات" ذكره ابن حجر يف ):محاد بن أيب سليمان( - ٩
 ، بل احلافظ نفسه مل يذكره يف النكت يف املدلسني         ،ومل أقف على غري احلافظ ابن حجر وصفه بالتدليس        

  ".الطبقات"مع أن النكت متأخر عن 
، مع  األوىل باالهتمام  هو   األخري  وأنَّ ،ن حجر قد نقح الطبقات فيما بعد يف النكت          كل هذا يؤكد أن اب    
قابل للنقاشمراعاة أن هذا اجتهاد .  

 ووقعت منهم موقعـا     ، حسنٍ  ولقد تلقى الباحثون املعاصرون طبقات املدلسني البن حجر بقبولٍ         - ١٠ 
 ويأخذون عنه تقسيمه هلذه الطبقـات يف        ،ه وصاروا يقلدون احلافظ ابن حجر فيما أورده يف كتاب         ،مكينا
 وصـاروا ال    ، وجروا على نقد الرواة املدلسني وفق رقم الطبقة اليت وضعه فيها احلافظ ابن حجر              ،كتابه

فمن بعدها، مع أن صنيعه يف هذا الكتـاب كـان            )٢(يقبلون عنعنة من عنعن منهم من أهل الطبقة الثالثة        
وعظيم شأنه يف علم احلديث ومعرفة الرجال لكنه بـشر كالبـشر    وهو مع علو كعبه    ،حمض اجتهاد منه  

 بني ما يف طبقات املدلسني      مأنه هو نفسه تناقض يف بعض من أورده       ا يدل على ذلك      ومم ،خيطئ ويصيب 
                                                 

 .٤٧٦عواد حسني اخللف يف روايات املدلسني يف صحيح مسلم، ص . استدركهم د ) 1( 
الوادعي الوارد عقب هذا الكالم ها هنا، وهو من املعاصرين، ومن مشاهري النقـاد              مما يدل على ما ذكرنا بشأن الطبقة الثالثة تصريح مقبل بن هادي              ) 2( 

 .املعاصرين، ومن كبار مدرسة احلديث املعاصرة



 ١٣٦  

 وقـد   - رمحه اهللا تعاىل     - وما أحسن قول مقبل بن هادي الوادعي         ،- كما قدمنا آنفا     -وما يف النكت    
هذا الكتابئل عن رأيه يف تقليدس :  

 ويف الغالب أن اجتـهادات      ، اجتهاد منه  -ه اهللا تعاىل   رمح -طبقات املدلسني للحافظ ابن حجر      "
لكن إذا عجز   فلسنا ملزمني ا ،احلافظ ابن حجر واجتهادات غريه من احلفاظ أسد من اجتهاداتنا         

    ا، وقد          الشخص ومل يستطع أن ميي نوزع احلافظ ابـن     ز بني أقوال أهل العلم فال بأس أن يأخذ 
   حجر يف بعضهم، فالزرِهه من الطبقة الثالثة،      يونازعـه   وهي من الطبقات اليت تضر عنعنتها      عد ،

الصنانِعمن الطبقة الثانية     : وقال" توضيح األفكار " يف   ي فهذا اجتهاد من احلافظ ابن     . ينبغي أن يعد
  .)١("تهاد وفهم فال بأس بذلك وإذا رأينا خالف هذا عن اج،-رمحه اهللا تعاىل -حجر 

، وهذا من األخطاء    "وهي من الطبقات اليت تضر عنعنتها      ":   وهذا كالم جيد، إال قوله عن الطبقة الثالثة       
 فما صرح به ابن حجـر       ، بتخريج ونقد احلديث   نيالعجيبة اليت شاعت لدى كثري من املعاصرين املشتغل       

   : فابن حجر يقول، وأوضح منه عبارة العالئي،، فقول ابن حجر واضح)٢(خبالف ما شاع بشأا

" من  ن التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع            أكثر م،    ومنهم من رد 
  ."منهم من قبلهم كأيب الزبري املكي و،حديثهم مطلقا

  : والعالئي يقول
" مم إال مبا صرحوا فيه            ن وقبلهم آخـرون مطلقـا      ،بالسماع توقف فيهم مجاعة فلم حيتجوا 

  .قد تقدما و،"وقتادة وأيب إسحاق السبِيعي احلسن ،كالطبقة اليت قبلها ألحد األسباب املتقدمة

                                                 
  .)١٤٩رقم (، ٢مقبل بن هادي الوادعي، املقترح يف أسئلة املصطلح، الطبعة  ) 1( 
روايـات  ( و   - وهذه أطروحته للـدكتوراه      - )ات املدلسني يف صحيح البخاري    رواي(ولقد جاءت الدراستان اجليدتان للدكتور عواد حسني اخللف          ) 2( 

 جاءتا صدى هلذا الفهم، فقد بنامها على املدلسني من الطبقة الثالثة فما فـوق، وبـني        - وهذه الثانية هي أطروحته للماجستري       - )املدلسني يف صحيح مسلم   
 املرتبة األوىل والثانية ألن أصحاب هاتني املرتبتني ممن احتمل األئمة عنعنتهم، كمـا سـيأيت يف   عدم الكالم على مرويات أصحاب: "منهجه يف البحث بقوله   

، مث ذكر أنه خالفه فقط يف      .. ".اعتبار املرتبة اليت جعل احلافظ املدلس فيها يف كتابه تعريف أهل التقديس، مع أين خالفت ذلك يف موضعني                 . مراتب املدلسني 
تكلمت على روايات املدلسني من أصحاب املرتبة الثالثة فما دون مبا يفيد تصرحيهم بالسماع يف صحيح مـسلم أو خارجـه أو                      : األعمش والزهري، مث قال   

، فأنت  )١٦، وروايات املدلسني يف صحيح مسلم، ص        ١١ - ١٠روايات املدلسني يف صحيح البخاري، ص       (.. " .بذكر اعتبار حيمل عنعنتهم على االتصال     
عدا عدة استثناءات ذكرها يف روايات املدلسني يف        (ئمة احتملوا عنعنة األوىل والثانية فقط، وأن الثالثة مثلها مثل ما بعدها يف اقتضاء العنعنة                ترى أنه جعل األ   

  . ، وهذا كما قدمنا غري صحيح فمن الثالثة ما يلحق بالثانية ومنهم من يلحق بالرابعة)٣١صحيح البخاري ص 



 ١٣٧  

 فقد خ   م املعنعنـة               صالعالئي وابن حجر الطبقة الثانية مبن تغاضى النقاد عن عنعنتهم وقبلوا مرويـا ، 
 ألسـباب   ،ن اتفق النقاد على أن ال يقبلوا عنعنتهم من املدلسني          وخص الطبقة الرابعة مب    ،ألسباب ارتأوها 

 أما الطبقة الثالثة فأفردها ابن حجر لقوم وقع اخلالف بني النقاد يف موقفهم من عنعنتهم فمنـهم            ،ارتأوها
  . ومنهم من أحلقهم بالرابعة،من أحلقهم بالطبقة الثانية

 وهـي   ،للمدلسني الذين اختلف النقاد يف حكم عنعنتهم       هي طبقة أفردها ابن حجر       ، فهذه الطبقة الثالثة  
طبقة تستدعي النظر يف حال أفرادها فردا فردا، وليسوا كلهم على نسق واحد من حيث قبول العنعنة أو                  

 ومن هنا فإن هذه العبارة اليت ذكرها مقبل بن هادي رمحه اهللا واليت أخذ ا كثري من املعاصـرين                    ،ردها
  . ترتبت عليها أخطاء علمية وقد،حتمل فهما خاطئا

   : عن هذه الطبقة بعبارة واضحة فقالرب حني ع)١( اجلديع عبداهللا  وقد أحسن

، فهذه الطبقة توقف "نوا فيه السماع  فلم حيتجوا إال مبا بي،ن توقف فيهم مجاعة من العلماء م:الثالثة" 
  )٢ (!"قيق حال كل منهم  أم تقتضي حت، فهل هذا يربر األخذ بذلك،فيمن حتتها مجاعة

هذه القسمة والتمثيل للحافظ العالئي بتـصرف،        " :أحسن حني قال معقبا على طبقات العالئي      قد     و
ـ لطْلكن حماكمة من أُ ،املنقولة عن السلف من قسمة من جاء بعدهوهي أدق وألصق باملذاهب    ت فيـه  قَ

        مذكور به على سبيل االستقالل، مبرتلة حتريـر         كل راو    العبارة من أولئك الرواة حيتاج إىل حترير يف حق
ألفاظ اجلرح والتعديل فيه، ملا تقدم بيانه من كون إطالق اسم التدليس على الراوي إمنا هو مـن قبيـل                    

   .اجلرح امل

طبقـات  "وكثري من املتأخرين من العلماء وطلبة هذا العلم صاروا إىل تقليد ابن حجر فيمن مسـاهم يف                   
 وما بعدها لرد حديثه     )الطبقة الثالثة (أليفه، وسلموا له مبجرد إيراده للراوي فيما اصطلحه         من ت " املدلسني

 فال  ، فهذا علم بناؤه على البحث والنظر      ، والتقليد يف هذا ال جيوز     ، ويف ذلك قصور ظاهر    ،مبجرد العنعنة 
                                                 

الس األورويب لإلفتاء   "أحد أعضاء   بصري املولد والنشأة،    :  )-م  ١٩٥٩( يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع ، العرتي          عبد اهللا بن    : هو   ) 1( 
اللجنة الفرعية للفتـوى التابعـة للمجلـس،        رئيس   والذي يضم عددا كبريا من علماء األمة، وشغل وظيفة األمني العام للمجلس ملدة سنتني، و               "والبحوث

: حتقيقو،  »حترير علوم احلديث  «: له آثار كنثرية منها    .يف ااالت املالية اإلسالمية لبعض الشركات     مستشار  شار الشرعي ملسجد مدينة ليدز الكبري، و      املستو
نفـسه أرسـلها   ة كتبها بمن ترمج.(، وغريمهاأمحد بن حنبل لإلمام »األمساء والكىن«: حتقيقو، املقدسي للضياء »اختصاص القرآن بعوده إىل الرحيم الرمحن   «

باإلنترنتإعداد موقع ملتقى أهل احلديث" املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين"برنامج شرت ضمن للشيخ عبد اهللا الشهري، ن (. 
 .٩٨٨ / ٢ اجلديع، حترير علوم احلديث، عبداهللا ) 2( 



 ١٣٨  

حجـر أورد هـذا    يسوغ ملنتصب له أن يقلد فيه فيصري إىل الطعن يف احلديث الصحيح مبجرد كون ابن                
 واملتتبع لكالمه نفسه يف ، علماً بأن ابن حجر أورد األمساء يف غاية من االختصار         ،الراوي أو ذاك يف كتابه    

  .)١("التزمه هؤالء املقلدون تقوية األحاديث جيده ال يلتزم ما

  :  مث نقول
ممن جاء بعده جند أنه      وهو عمدة كثري     - وأصله للعالئي    -البن حجر   " طبقات املدلسني " عند النظر إىل    

ووضع فيه مجيع أو أكثر من      ) قبول عنعنة املدلس أو ردها    (اعتمد يف تقسيمه ملراتب املدلسني على مسألة        
  :ذَكَر عنه السلف أنه مدلس، ويف هذا إشكال من وجوه

ه ممن فوقـه    نظر يف روايته إىل العنعنة أصال، بل ينظر فيه إىل مطلق مساع           أن من املدلسني من ال ي     :  األول
فإن مسع منه وإال فهو منقطع، وذلك كروايات احلسن البصري وسعيد بن أيب عروبة وكثري من تـدليس                  

يعبِيقتادة وأيب إسحاق الس.  
أن من املدلسني من ال ينظر فيه إىل الصيغة أصال ألن تدليسهم تدليس شيوخ ال إسناد وذلك حنو                  :  الثاين

  .يفولعة ايط وعيارِزمروان الفَ
 تدليسه فيه التصريح بالتحديث وهو ما يسمى تدليس القطع كتدليس عمر            نن املدلسني م   م أنَّ:  الثالث

  . فهو من تصرحيه بالتحديث ال من عنعنته- إن وجِد -بن علي املقدمي، فاخلوف 
 مثال يف روايته عـن حـصني،        ريشم بن ب  يش ال يدلس عن شيوخ معينني كه      ن املدلسني م  ن م نَّأَ:  الرابع

ل، حىت لو سلمت يهوالثوري يف روايته عن عدد من شيوخه كمنصور وحبيب بن أيب ثابت وسلمة بن كُ       
  .)٢(هذه األحكام فإا ال تغين مطلقا عن النظر يف تراجم املدلسني املوسعة 

   :تنبيه* 
 أليب ز  رـ ٨٢٦ت ( ة العراقي ع  رتبهم على حـروف     ، أمساء املدلسني   وهو يف  ،"املدلسنيكتاب  " )٣() ه
به مؤلفه  ، ومل يقصد    )مع متييز زياداته  (تبع فيه ابن الصالح وزاد عليه       . )ذكر منهم مثانني شخصا   (اهلجاء  

 .)٤(" واهللا املوفق،القصد ذكْر من صرح أحد من األئمة بنسبته للتدليس: "استقصاء املدلسني لكن قال

                                                 
  .السابق ) 1( 
  .٦٨ - ٦٧، ص )٢٠٠١ - ١٤٢٢أضواء السلف، : الرياض(نهج املتقدمني يف التدليس مستفاد من ناصر بن محد الفهد، م)  2( 
  .٨٤تقدمت ترمجته ص  ) 3( 
 .٣٣ص  ) 4( 
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 وقد س راقتصر على ذكر اسـم      ، ومل يقسمهم إىل طبقات    ،م مرتبة على حروف اهلجاء     املؤلف التراج  د 
 أو بنقل رميه بالتدليس عـن بعـض         ،تعليق وجيز يتعلق بتدليسه من كونه مشهورا به       على  الشخصية و 

 والكتاب غـري    . ووضع قبل أمساء الشخصيات رموزا ملن أخرج هلم من أصحاب الكتب الستة            .العلماء
 ومن هنا فهو غري داخل يف حديثنا ، بالتدليس دون حتقيق حلقيقة هذا االام    يمن ر  قام على حشد م    ،حمرر
  .)١(هنا

                                                 
  . صفحة١٢٧يف  الطبعة األوىل،، ١٩٩٥ / ١٤١٥دار الوفاء، املنصورة، مصر، ، وطبع ب نافذ حسني محاد. رفعت فوزي عبداملطلب، ود. دحققه ) 1( 



 ١٤٠  

  
  
  : الرابعالفصل ]

  في السندلسقط الفرق بين التدليس وغيره من أنواع المردود 
~~~ 

 ، واملعـضل   واملنقطـع،  ، املرسل :هي( يف السند أنواع     لسقط  املردود ذه الدراسة أنَّ  هلتمهيد  الا يف   نمدقَ
، وقد عرفْنا مبا يـراد      ) عند ابن حجر رمحه اهللا ومن تابعه       املرسل اخلفي ، ويضاف إليها     واملدلس ،واملعلق

 هذه  نَودراد احلديث ي  قَّ فن ، رواية  يف سند  لسقط كوا صفات    حولتدور  بكل منها هناك، وهذه كلها      
  .املرويات للجهل بالناقص من الرواة

  ولقد جبعض هذه املصطلحات بشكل خمتلف بني بعض احملدثني وبني بعـض األصـوليني               استعمالُ ىر 
، أو بعبارة أخرى هلذه االصطالحات مفاهيم خمتلفة عند بعضهم على القارئ ملصادر هـذا      والفقهاء أيضا 

  :العلم أن يراعي ذلك جيدا وإال وقع يف اخللط وانتهى لنتائج خاطئة

 -   املرسل" خدام اصطالح  فقد جرى است"   االصطالح الشائع   ، وهو خالف   نقص يف السند    داال على أي 
  - )١( كما سبق بيانه- احملدثني عند

 ليشريوا بـه إىل أي نقـص يف     )نقطعامل( بعض احملدثني استخدموا اصطالح      وعلى اجلهة األخرى فإنَّ    - 
، وهو االصـطالح    )الصحايبيف غري موضع    ( يف السند     على سقوط راوٍ   هرص ومنهم من قَ   ،)٢(السند أيضا 

  .األشهر لدى احملدثني

 فقد جرى استعماله ليعرب عن نفس       ، يف هذا الشأن مشاا لذلك     "التدليس" اصطالح    ولقد كان حظُّ   - 
جيب مراعاته عند أحد اصطالحاته و فهذا . يف السند نقصٍ عند أولئك الذين قصدوا به أي    "املنقطع"داللة  

                                                 
، واحلاشية  ٨٢ ص   ٤، وانظر هناك احلاشية     )اصطالح رابع للتدليس  ( عند حديثنا عن     ٨٣ - ٨٢ا يف الفصل األول من الباب األول ص         تقدم بيان هذ   ) 1( 
 .٨٣ ص ١
 .انظر السابق، أيضا ) 2( 



 ١٤١  

، وعلى هذا االصطالح فإنه ال فرق يف الداللـة          )١( وقد قدمنا هذا مفصال    .لماالطالع على أقوال أهل الع    
  . عند آخرين"املنقطع" و"املرسل" عند بعضهم، وال فرق بني "املدلس" و"املرسل"بني 

  :الصطالح التدليسن اخمتلف من القدماء واملتأخرين لديهم مفهومان -مجهور احملدثني  وقد عرفنا أن - 
   .ن التقيايرن أو بني متعاصينقطاع يف السند بني متعاصر يعين اال:األول 

 إسقاط الراوي شيخه أو تعميته والرواية عن شيخ شيخه الذي مسع منه من حيث اجلملة لكن مل                  : والثاين
  .يسمع منه هذه الرواية اليت أسقط فيها شيخه املباشر

 وهـذا   .يه بني التدليس وبني اإلرسال اخلفـي       ويفرق ف  ،  وهذا الثاين هو املفهوم الشائع لدى املعاصرين      
أخذ األمر مأخذ اجلد فأقام حدا ومعامل حمددة        احلافظ ابن حجر ف   االصطالح أول من استخدمه ذا القيد       

بعد ختليصه من املرسل  )على هذا االصطالح الثاين( والتدليس  . وميزه عن املدلس   الصطالح املرسل اخلفي  
 خبالف النوع األول فليس كله مذموم بل منه املذموم ومنه ما هو شبيه             ، العلم اخلفي هو املذموم لدى أهل    

   .بأي منقطع أو معضل يف السند فال يذم فاعله
والـذين  ( إال أنه وقع خلط بني أهل العلم حيث أخذوا هذا االصطالح عن املتقدمني من احملدثني والنقاد         

 مما أحلق الذم والتحقري بكثري من احملدثني        ،)الثاين( املضيق    مث فهموه باملعىن   ) باملعىن املتسع األول   هاستخدمو
   .األئمة األجلة ممن نعتز م من أهل الدين والورع والثقة

 وبني ما كان بدءا مـن ابـن         ،ل ابن حجر  ببغي وضع عالمة فارقة يف هذا االصطالح بني ما قَ         ن وعليه في 
  .حجر

ة فـشاع   بلَ يف مفهوم التدليس كان له حظ الغ       )ن تبعه مدرسة ابن حجر وم   ( على أن اصطالح املتأخرين     
، إال أنه قد صار على املطلع على اصـطالحام أن  هو أضبط وأدق من اصطالح املتقدمني  ف اصطالحهم،

  .يراعي الفرق بني املصطلح باملفهومني

 يف  -التدليس   والذي ذكرناه من قبل يف تعريف        -   وما أحسن قول العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل          
  : وصف التدليس وبيان الفرق بينه وبني غريه إذ يقول

وصرح يف روايته بالتحديث والـسماع كـان   إذا روى الراوي شيئا مل يسمعه من املروي عنه          " 

                                                 
 .السابق ) 1( 



 ١٤٢  

  .رغ من أمرهكاذبا فاسقا، وفُ
أو حنو  " قال فالن   " أو  " عن فالن   " كأن يقول    - روى ذلك بصيغة ال تقتضي السماع     أما إذا   

 ،ى كمـا مـض    مل يعاصره الراوي ومل يلقه كان ما يرويه منقطعا         عنه   فإنْ كان املروي   ؛   -لك  ذ
 وعلى  ":رب عبدال  قال ابن  ، وهو قول مرجوح غري مشهور     ،هم أن هذا من باب التدليس     وزعم بعض

 أي ألم كثريا ما يروون عمن مل يعاصروه         ،"هذا فما سلم أحد من التدليس ال مالك وال غريه           
  .بغري إسناد ثقة منهم مبعرفة أهل العلم أنه منقطع وأم قصدوا إىل روايته بغري إسناد

نه لقيه وأتى يف روايته بصيغة ال تقتضي الـسماع          أوإذا كان الراوي معاصرا ملن روى عنه وثبت         
  .)١(" ومسي الراوي مدلسا ،وروى ا ما مل يسمع كان هذا تدليسا

ال يصح إطالق وصف    ، ف ومتيزه عن بقية أنواع املردود    التدليس   اصطالح   لولَ مد ددح ضوابط ت  مثت  إنَّ
   مدلس إال على من ج معدلسنيتدليس وامل ا وال خيضع ألحكام ال    يسدلت فإن سقط منها شرط فال يعد        ،اه، 

 وكان حكمه حكم مـن يرسـلون        ،إن خال منها شرط نزل الراوي من كونه مدلسا إىل وصفه مرسال           
  . ألسباب ودوافع عدة ال غضاضة على فعله وال لوم،يسقطون أحد رجال السندروايام ف

  :لتدليساضوابط وشروط هي  وهذه 

 ١ إخفاء العب يف الروايةي:  

   فما مل يكن ع   يسواء أطلق عليه االسـم أو مل  - تدليسحكم السقاطه أو تعميته فليس إل )٢(ا يف السندب 
عطية العويفّ وغريه من إخفاء أمساء شيوخهم اروحني هـو           صنيع   نَّإ ومن هنا ف   ،-يطلق، أعين التدليس    

تدليس، وخيضع فاعله ألحكام املدلسني، ويوصف بالتدليس، وإسقاط راو ألحد أقرانه الذين مسع منهم ما    
فاته مساعه مباشرة من شيخهما املشترك تدليس، يوصف فاعله بذلك، وخيضع ألحكام املدلـسني، أمـا                

ن تزيني األسانيد بـالتفنن يف أمسـاء         م أكابر احملدثني من  ابن اجلوزي وغريمها    البغدادي و اخلطيب  صنيع  
 ، وال يقال أن العيب قلـة الـشيوخ        . لعدم وجود عيب يف شيخه يريد إخفاءه       ، تدليسا دعال ي فشيوخهم  

   .)٣(فمثل اخلطيب ال يوصف بقلة الشيوخ أبدا

                                                 
  .٣٤ص ، ) بدون تاريخدار املعرفة، بريوت،: أعادت نشرها مصورة(للسيوطي " ألفية احلديث " تعليق على ال:  أمحد شاكر ( 1 )

 .، وما بعده٣٤قدمنا احلديث عن عيوب اإلسناد تفصيال ص  ) 2( 
  .، وانظر احلاشية هناك٣٦تقدم الكالم عن اخلطيب البغدادي رمحه اهللا وشيوخه مفصال ص  ) 3( 



 ١٤٣  

، والضابط يف حتديد ذلك هي       وصفوا بالتدليس بغري وجه حق      ومن هنا تندفع مجلة كبرية من الرواة ممن       
القرائن وتقدير الناقد، فالنقد يف حقيقته تذوق شخصي، يعتمد على السرب وتتبع الطرق والنظر يف أحوال                
الرواة واملتون، نابع من علم عميق لدى علماء اجلرح والتعديل، فهو يشبه تقدير القاضي بعد االطـالع                 

  .مع اخلربة والدراية والعدالة والكفاءة التامة ليحكم مبا يراهعلى واقع احلال 

  .)١( وقد قدمنا يف تعريف التدليس لدى أهل العلم أقوهلم اليت نصت على هذا الشرط فال نعيده ها هنا

       فما وقع من تزيني يف األسانيد ال ي جربول رواية املدلسني، وما وقع مـن        فاعله، وال خيضع لضوابط قَ     ح
إسقاط  يف سند     بغري غرض إخفاء ع فالسند حكمه االنقطاع، وفاعله ال جرح فيه، وال يسمى مدلسا           بٍي 

    طلقون على فعله أنه تدليس، لكنهم ال يريدون به التدليس اجلارح، فهو            لدى املتأخرين، أما املتقدمون في
  .اختالف يف االسم وإن اتفق املقصود

  :حتسني ظاهر السند ٢ 

 مث  )املعيب لضعف أو صغر سن أو مـا إىل ذلـك          (بد من مراعاته فمن أسقط شيخه        وهذا شرط ثان ال   
 بل السند ظاهر للعيـان      ،روى عمن فوقه من الرواة ممن مل يلقهم هذا املسقط فهذا مل حيسن ظاهر السند              

 ومل يكـن    ،ث عن شيخ شـيخه     وحد ، ومن هنا فمن أسقط شيخه     ، فال حسن فيه   ،أن به سقطا ونقصا   
  بل هو منقطع ال مـدلَّس      ، فال يعد هذا تدليسا    ،د لقي شيخ الشيخ أو مسع منه فال يوهم اللقيا         املسقط ق 

 وال خيـضع    ، وفاعله ليس مبدلِّس   ،)منقطع حكما مدلس امسا عند املتقدمني، مرسل خفي عند املتأخرين         (
عند بعض  (ه   من حيث اشتراط تصرحيه بالسماع يف كل رواية لتقبل عنه ورد ما عنعن             ،ألحكام املدلسني 

  ) على ما فصلناه يف فصل سابق،من رأى ذلك يف أحكام املدلسني

على وجه يوهم أَنه مسعه منه، ويعدل عن البيـان  : "...  وقد تقدم هذا الشرط يف قول اخلطيب البغدادي   
 ، وقـول ابـن    )٣("فيوهم أنه مسعه من شيخه ذلـك      ... : "رب رمحه اهللا تعاىل    عبدال ، وقول ابن  )٢( "بذلك

وكذا قدمنا ذلك من قول النووي والعراقي والطييب واجلرجـاين          ،  )٤(" مومها أنه مسعه منه   "... : الصالح
                                                 

 .، وما بعدها١٠٧ ص )حكم التدليس وحكم املدلسني(، وما بعدها، وانظر الفصل الثاين ٥٤انظر تعريف قسمي التدليس ص  ) 1( 
  .٦٣انظر ص  ) 2( 
 .٦٦انظر ص  ) 3( 
 .٦٧انظر ص  ) 4( 



 ١٤٤  

  .والسخاوي وغريهم

    ومن هنا يقول ابن ر شي د السبتأشترط يف حد التدليس ما قدمته من أن يعنعن عمن مسع ما مل يسمع              : "ي
ما فهم العلماء ذلك من قوم جلة ما عدوهم مدلـسني           مومها أنه مسعه، وال يفعل ذلك حيث يوهم ولوال          

  .)١("وعدوا مثلهم يف الرتبة أو دوم مرسلني

 أو ضرورة حتقق مساع الراوي من حيث اجلملة ممن          ، بني الراوي ومن يدلس عنه     ضرورة توفر اللقيا   ٣ 
  . كما فصلناه يف الشرط الثاين، فهذا مرسل، فمن مل تتوفر فيه اللقيا،دلس عنه
 وإن إغفال هذه الضوابط أو التساهل يف مراعاا هي    يف وصف راو بالتدليس،    شروط جيب مراعاا      هذه

اليت ترتبت عليها الكثري من املشكالت العلمية املتمثلة يف اام من ال يستحق هذا االام وهو ما انعكس                  
  .على نقد مرويام

   :بالتدليس )٢()هـ١٣١ت (يانِيتخأيوب الساام  : ومن أمثلة ذلك
وذكر أنه رأى   ،  )٥رقم  ( "طبقات املدلسني "ذكره ابن حجر يف الطبقة األوىل من املدلسني يف كتابه            فقد  

عنه بالعنعنةثَأنسا ومل يسمع منه، وحد .  
 عليهم التدليس على الظن والتحقيـق  قلطْ ضمن من أُ)٣("النكت على ابن الصالح" وذكره ابن حجر يف   

  .خالفه
وقد رأى أنس بن مالك وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه يف بلـد                : ""سري النبالء "ل الذهيب يف     وقا
  .)٤("نه أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنةوكو

  . وإمنا هو انقطاع، فال يوصف هذا بأنه تدليس، ومل يتحقق اإليهام، فقد حتققت اللقيا هنا

سعيد بـن   هم التدليس ومفهوم املدلسني رمي مسفر الدميين ل       ومن األمثلة التطبيقية خلطأ املعاصرين يف ف       
   : حيث قال)٥("التدليس يف احلديث" بالتدليس يف كتابه املسيب

                                                 
  .١٠٨ابن رشيد، السبتي،السنن اَألبين، مرجع سابق، ص  ) 1( 
لـد  و،   والتـابعني الزهـاد    ،ثقاتأحد احلفاظ ال   ،)هـ١٣١ت (،أيوب السختيانِي املعروف ب  ،، البصري )كَيسان( أيوب بن أيب تميمة      ؛أبو بكر : هو ) 2( 

  .)يف عصره: أي" (أيوب سيد الفقهاء: "شعبةفيه قال ، وفيها كانت نشأته، وكان كثري الرواية، بالبصرة
 )١٥ / ٦سري أعالم النبالء، : ، الذهيب ١٣١ / ١ / ١ ،ذيب األمساء واللغات: النووي :  ترمجته يفانظر (
 )3 ( ٦٣٧ / ٢.  
 )4 ( ١٦ / ٦. 
 .٩ ص  )5( 



 ١٤٥  

 بعد أن ساق حديث احلاكم من طريق سـعيد بـن            "إحتاف املهرة "انظر إىل قول احلافظ ابن حجر يف        " 
 وسعيد قد مسع من عمر      ،حيح اإلسناد  ص :املسيب عن عمر يف خطبة عمر يوم توليه اخلالفة وقول احلاكم          

 ،"  لكنه مل يسمع منه هذه اخلطبة ملا خطبها فإنه ولد بعد أن ولِّي عمر بسنتني : قال احلافظ،على الصحيح
قَّوهنا عالدميين بقولهب :  

م، ذلك تدليس اإلسناد بال خالف بني أهل العل   نه مث روى عنه ما مل يسمعه منه ف         ما دام قد مسع م     :قلت "
  ر يف املدلسني لكن ما قدمناه يقتضي تدليسه، مث إنه ممن أكثر الرواية عن عمر رضـي اهللا                  كَذْوسعيد مل ي

  ".عنه

 فسعيد بن املسيب مع أنه مكثر يف الرواية عن عمر بـن اخلطـاب               ،وهذا الذي قاله الدميين خطأ جسيم     
 هـل   ، مل يرمه أحد بالتدليس    -  كما أقر الدميين     - رضي اهللا عنه وهذا شائع مشهور معلوم ومع ذلك        

ال إخفاء ها هنا فالناس يعلمـون أنـه مل          ف ،بي إخفاء الع  عن شرط  كال بل غفل هو      ،كانت غفلة منهم  
        يسمع من عمر بن اخلطاب هذه اخلطبة ألنه ولبعدها بعامني فال خفاء وال تدليس وإمنا هو انقطاع مثل          د  

  .ن يروون املنقطع واملعضل وال يصح رميهم بالتدليسمرويات مالك وغريه من األئمة الذيمن  غريه

 وعليه فهناك فرق يف احلاجة إىل إثبات ، بني اإلرسال والتدليسا وعلى الناقد أن يتذكر دائما أن هناك فرق    
 أو ما يقـوم     -فإلزالة شبهة التدليس حنتاج إىل إثبات مساع الراوي عن شيخه            ،مساع الراوي من شيخه   

ل حديث يعنعنه عنه، وإلزالة شبهة اإلرسال يكتفى بإثبات مساعه عن شيخه مطلقا              يف ك  -مقام السماع   
  .وإن مل يكن يف احلديث نفسه

 بل ، ليس كل من وصفه املتقدمون بالتدليس حيتاج إىل إثبات مساعه من شيخه يف كل حديث يدلسه عنه
عاصره ومل يسمع منه ايته عمن يكتفى بثبوت السماع مطلقا إذا تبني أن املراد من وصفه بالتدليس هو رو

  .مومها السماع
 فإن مل يتوفر    ، وأنه يشترط يف تدليس التسوية التقاء الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط يف ذلك اإلسناد             

  .ذلك فليس بتدليس تسوية وإمنا هو حمض انقطاع
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  :وخالصة القول

ل بالتدليس تسبب إغفاله أو الغفلة عنه لـدى          ضابط هام جيب االنتباه إليه جيدا ومراعاته عند القو         مثت 
  .بعض العلماء من القدماء واملعاصرين إىل الوقوع يف أخطاء جسيمة ترتبت عليها عواقب وخيمة

  :  والضابط هو هذه القاعدة
إياه ممكنة ال ال يحكَم على من أَسقَطَ شيخه بالتدليس إال إِنْ كَانَ قد لَقي من أَرسلَ إليه أو كانت لقياه 

  .، ويكون املسقط يف اجلملة له مساع ممن دلس عنهحيول بينه وبينها حائل
  )وفق اصطالح ابن حجر ومن تبعه(

  
  . فال وجه إلعادته ها هنا، وقد قدمنا توثيق هذا وفصلناه
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  الباب الثاني

أثر اختالف المحدثين في مفهوم أثر اختالف المحدثين في مفهوم 
  التَّدِليس في أحكامهِمالتَّدِليس في أحكامهِم

  
  
  
  :ل األولالفص ]

  أثر اختالف المحدثين في مفهوم التدليس في أحكامهم في الجرح والتعديل
  

  : الفصل الثاني]
  أثر اختالف المحدثين في مفهوم التدليس في نقد المرويات
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  :توطئة ]

 استعماهلم   لنا أم مل يكونوا يف     نيب لدى احملدثني، وت    للتدليسِ  املختلفةَ  املفاهيم الباب األول  استعرضنا يف   
 هلذا اللفظ وتصريفات على فَ  ه مٍه واحد ،  بل ت باينت قَ ماصده  ـ  املعـىن اللُّ   م بني إرادة وِغي املعـىن    وإرادة 

االصطالحي،  مث ت باين    وا فيما أرادوا باملعىن االصطالحي،  فمنهم م  ن استخدمـ   مبعىن متسعٍ  ه ا ملعـىن    مرادفً
وا مجيعا علـى    قُفَن ات إٍ و مه و ،دو حمد  على مفهومٍ  هرص قَ ن ومنهم م  ،) من السند  عٍ موض  يف أي  االنقطاعِ(
 عِم ات  هذا القدرِ   فإنَّ ،اهد لكنهم اختلفوا فيما ع    "ع عليه مس ات املدلَّ"ـ بِ رب عبدال  ابن هفَص و رٍ مشترك دقَ

 فجعلوا هلذا األخـري     "املرسل اخلفي "ـا عنه ما أمسوه بِ     وباينو ،عليه جعله املتأخرون هو التدليس فحسب     
 اصطالحا مفرد أما املتقدمون فأدخلوا هذا      ،ا به ا خاص " امسا لكنهم   "التدليس" يف اصطالح    "املرسل اخلفي 
كْمل يعاملوه حما نفسمعاملة  "تعليهمعِالتدليس ا ."   

 استخدمت املختلفةَ  األطراف  يف أنَّ  تلَثَّم ت  املشكلة  فداحةَ ا لكن ا م ا نوع يلكْا ش الفً خ هانر ومن هنا فقد    
مث مل يراعِ كلُّ     االصطالح نفس ، طرف  م رذا االصطالح  ين اآلخر اد ،  َّلَّ كُ ولو أن اختذ اصطالحا    طرف 
خاص      ـ   ولقُ ، أصال يف هذا الصدد     ما قامت مشكلةٌ   ا به يطلقه على املفهوم الذي يريد ال  ":ل ثقـة  لنا بك

 احملدثني لفظا مشتركا فيما بينـهم   ، لكن املشاحةَ كلَّ املشاحة حني يستخدم مجلةُ       "مشاحة يف االصطالح  
منهم ليطلقه على معىن خاص مغاير لآلخر، فتتضارب املفاهيم وتتـداخل املقاصـد               فريقٍ لُّ كُ ينصرف 

  . املشكلة وهذا هو جوهر،وتؤدي لنتائج خاطئة

روا به عن اإلرسـال أو االنقطـاع         ليعب "التدليس" لفظَي احملدثني كانوا يستخدمون     من متقد ا م  كثري  إنَّ
   احملض أو اإلرسال اخلفي )   مبفهوم ابن حجر وموال يقصدون   )  تابعه ن" تـ التدليس ا فجـاء   "ع عليـه  م 

على ( املدلسني   ةرمم يف ز   فأدخلوه "مع عليه التدليس ات "املتأخرون فأخذوا هذه النصوص فحملوها على       
 وما كانوا مدلسني يف حقيقة      ، التدليس يف اصطالحهم    ونزلُوا عليهم وعلى مرويام أحكام     )اصطالحهم

   األمر بل كانوا مرسني  ل) إرساال جلي  ١( )اا أو خفي(،    فال يصح أن ي عوا معاملة املدلسني    لُام)  على اصطالح

                                                 
 )1  ( كُلُّ مروياته اليت عنعنها عن مجيع الرواة الذين روى عنهم بغري تصريح        :  فنقول   ،وما الفارق فكالمها مردود   : قال يف هذا املقام     وال ي دركَالَّ؛ فاملدلِّس ت

ـ   هاملرسل أو املنقطع فال مة على فاعل      ، فاملردود هنا عدد قد يكون كبريا جدا، أما          )إال يف حاالت استثنائية ذكرنا بعضها     (قطعي بالسماع    كـل   ، وال ت رد
 =ومثال ذلـك واضـح يف احلـسن       .  بينهما ع من عنعناته إال ما ثبت االنقطا      در، وال ي  )ه به ءال حتيل العادة التقا   ( بل تقبل منه كل عنعنة عن معاصرٍ         عنعناته
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وهو  )١("كان كثري التدليس   ": يف راوٍ ما    يقولُ نن املتقدمني م  ى م ر ن ات أنْ نزِحن املُ  وصار م  ،)املتأخرين
هذا اللفظ علـى مذهبـه يف اصـطالح         من يحملُ   املتأخرين  فيأيت من    )اإلرسال(يريد ذا االصطالح    

 أبدا   وصفه أحد  فيضعه يف الطبقة الثالثة يف املدلسني، وما كان مدلسا أبدا بل كان مرسال، وما             " التدليس"
  .من هنا خرجت نتائج علمية خاطئةوبالتدليس وإمنا هو اإلرسال ال التدليس، 

احلافظ م مؤلفات   هر املعاصرين من املشتغلني بعلوم احلديث ونقد املرويات اعتمد أكثَ         نَّة أَ  مث زاد الطني بلََّ   
 فأخذوا  -املتأخرين يف مفهوم التدليس      اصطالح    مدرسة  وهو على رأسِ   -ابن حجر العسقَلَانِي رمحه اهللا      

فأخذوا عنه  " تقريب التهذيب "ن وصفهم بالتدليس يف كتابه      وم" طبقات املدلسني "عنه ما أثبته يف كتابه      
الطبقة الثالثة فما بعدها رد إيراده هلـم يف هـذه           يف   أورده   ن م لَّ وصاروا جيرحون كُ   ،ام مسلَّ هلَّهذا كُ 
 وقد قدمنا بعـض     - ذلك يف حقهم      من هؤالء الذين وصفهم بالتدليس ال يصح        مع أن كثريا   ،الطبقات

 مث ارتقى م احلال أن نظروا يف كتـب          ،-يف هذا الباب     أخرى على ذلك      وتأيت أمثلةٌ  ،ذلك فيما سبق  
      املتقدمني وأقواهلم كأمحد بن حنبل وابن معطَّن والقَ ي  ان وابن حلٍان وغريهم فأخذوا أقـواهلم يف رجـا       ب 

 - وما كان هذا مراد املتقدمني       -اصطالح املتأخرين   بهم على التدليس    فوهم بالتدليس فحملوا كالم   صو
  فنشأت عن ذلك أخطـاءٌ ، فطبقوا عليهم أحكاما ال تليق م وال يستحقوا،فلم يراعوا فَرق االصطالح 

  .)٢(جسيمة

 وهو ليس يف حقيقة -  بالتدليس راوٍا أن يوصفيمسجفكيف ال يكون ،  األمر هنا أننا ولُالُقَال ي و
 الذين يروي عنهم بصيغة غري قطيعـة،        الرواة ة كافة مروياته اليت عنعنها عن كافَّ      درفت -األمر كذلك   
  من التدليس  مع أنه برئ    قْوحقه أن تاليت صرح فيها بالسماع عـن      ) مادام عدال ضابطا  ( مروياته   لَب

  .ا بينهما ألنه برئ من التدليسيقْها عمن حدث عنهم ممن عاصرهم وأمكنت اللُّشيوخه أو اليت عنعن

 يكفي  ن عن شيخه وم   ن حيتاج إىل إثبات السماع يف كل رواية        بني م  كيف ال يكون جسيما اخللطُ     و
 ولو مرة واحدة عن الشيخ الذي يروي عنه وإن مل يكن هذا السماع يف               هلنفي ذلك عنه ثبوت مساع    

 بذلك على اعتبار عدم مساعه منه فإذا ثبت العكس حملَت العنعنةُ            فصواية نفسها فهو إمنا و    هذه الر 
                                                                                                                                                                   

املرويات، أما من رفض وصفه بالتدليس فيقبل كل مروياته عنعنها أو صـرح فيهـا               البصري، فمن قال بأنه مدلس رد كل عنعنة له، وهي عدد كبري من               =
 .إال ما قام دليل على االنقطاع فريد خبصوصه) عدم استحالة اللقيامع (بالسماع ما كانت املعاصرة تشملهما 

  .١٥٨ - ١٥٧من ذلك قول احلافظ الذهيب يف احلسن البصري رمحهما اهللا تعاىل، يف حبثنا هذا ص  ) 1( 
 .يأيت يف هذا الباب تفصيل ذلك وتوثيقه  ) 2( 
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 اليت هي   - احلالتني وانظر إىل جسيم ما يسقَطُ من مروياته          بنيفانظر إىل الفارق الكبري     ؛  على االتصال 
  . يف فهم االصطالح خلطأ-دين 

ى مجهور املتقـدمني    د لَ "التدليس"لصدد هو اخللط بني معىن      ومن هنا نتبني أن أفدح ما وقع يف هذا ا          
خـال لـدى املتقـدمني يف اصـطالح         اومجهور املتأخرين، فما مساه املتأخرون باملرسل اخلفي كان د        

مل يعاملوه نفس املعاملة اليت عاملوها إلسقاط الراوي لشيخه مـع حتـسني     امسا ال حكما و   " التدليس"
  )تمع عليه يف معىن التدليس عند سائر احملدثنيوهو القدر ا(ظاهر السند 

   : وذلك على صعيدين،ويف هذا الباب نسوق أمثلة تكشف أبعاد هذه املشكلة 

   . أثر هذا التداخل واخللط يف املفاهيم يف جرح الرواة وتعديلهم١ 

  . أثر هذا التداخل واخللط يف املفاهيم يف نقد املرويات٢ 

  داخل مع اآلخر فجرح الرواة وتعديلهم ينعكس مباشـرة علـى نقـد             ال الصعيدين مت  ومعلوم أن ك
 ومن هنا فـإن     ،ى ألحوال الرواة جرحا وتعديال     إال صد  - إىل حد كبري     - املرويات    وما نقد  ،املرويات

 بل إن الفصل األول يتحدث بدوره عن ، من الناحية الواقعية ال الفصلني التاليني هو مستحيلٌ     بني ك  لَصالفَ
 على حدة    طرف لِّط الضوء على كُ   ي تسل ت أرد  لكين ، يف معاجلته   من القولِ  لثاين ويغين عن كثريٍ   الفصل ا 

  .  واهللا املستعان،ح الفكرة وجتليتهايبشكل مكثف مركّز لتوض

 الدراسة أن حتتمل التوسـع      ه فما كان ملثل هذ    ،وأؤكد ها هنا أين مل أقصد االستقصاء يف هذا اال         
 ، وجتريد احلقيقة شاخصة للعيان    ، وبيان النتائج  ، وضرب األمثلة  ، تأصيل القاعدة  دت أر  لكين ،واالستقصاء

 بـل والتحـذير مـن ختطـي         ، ومراعاة تباين مصطلحات القـوم     ،لتكون دعوة لتحرير االصطالحات   
 كل ذلك طلبا لإلنصاف وحترير علم احلديث وعلم الرجال بشكل خاص حتريرا             ،مصطلحام أو جتاهلها  

  .مر دينمنصفا، فإن األ

 هنا إمنا هو مناقشة علمية دف طلب احلقيقة مع كل االحتـرام والتقـدير               هدرِوما أُ كما أؤكد أن    
       إساءةً لكافة علمائنا األجالء يف القدمي واحلديث، فما أردت  أبد  ا، ومأَ ن ا حىت أفكر يف هـذا بلـه أن         ن

 سائر األمم، واعتزازنا بشخصهم وعلمهم وفـضلهم        لم م نفخر على   ار الع نى وم دأحاوله، فهم أئمة اهلُ   
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 ذْوورعهم وبهِل م للدنِي وص رِبفاهللا يأجرهم عنا وعن دينه خري اجلزاء،        م على حتمله ونقله ال حدود له      ه ،
م يف جنات النعيم، ويبص ويلحقناواهللا املستعانر نفوسنا من العصبية اجلاهلية، رنا باحلق، ويطه.  

  
  
  



 ١٥٢  

  
  

  :األولصل الف ]

  أثر اختالف المحدثين في مفهوم التدليس
  في أحكامهم في الجرح والتعديل

  

 في مجرد التسمية، بل اإلشكال في عدم معرفة اصطالح          ال يكمن اإلشكالُ  "
القوم، ومنبناء نتائج ال أساس لها من الص ثم ةح".  

  

 جري بياا يف البـاب      -مبعان متعددة    فاستخدموه   "التدليس" اختلف احملدثون قدميا يف مفهوم مصطلح       
 على رواية   "التدليس" ويضاف إىل ذلك أن مجهور احملدثني كانوا يطلقون مصطلح           ،- )١(األول باستفاضة 

الراوي عمن عاصره ومل يلقه إذا أوهم السماع، أما إذا مل يوهم السماع أو علم عدم مساعه ممن يـروي                    
 رواية الراوي عمن مسع منه ما مل        لككذو ،لة وإن كان معاصرا له    عنه مطلقا فإن روايته عنه عندهم مرس      

  .)٢(يسمعه منه من غري إيهام للسماع ال تعترب تدليسا

 ، التدليس على ما ال يعترب تدليسا عند احلافظ ابن حجر ومن تبعـه             فجمهور العلماء كانوا يطلقون لفظ     
  .)٣( إذا أوهم السماعه ومل يسمع منهفكانوا يطلقونه على رواية الراوي عمن عاصر

 ليسوا كذلك علـى     م ومن هنا ندرك أن عددا ال بأس به من الرواة وصفوا بالتدليس عند املتقدمني وه              
    اصطالح احلافظ ابن حجر وملُّوا اإلسناد بعنعنة كلّ مدلس      نَّ  أصحيح  . .  تبعه نعوذلك  )٤(املتقدمني مل ي ،

                                                 
، حيث ذكرنا أن لدى العلماء أربعـة         وما بعدها  ٢٤، ص   )حتديد مذاهب احملدثني يف تعريف التدليس     (: راجع ذلك يف الفصل األول من الباب األول          ) 1( 

 . وما بعدها١٤٠مذاهب يف مدلول هذا اللفظ، وانظر أيضا ص 
 .١٤٢ : ١٣٦ص ) الفرق بني التدليس وغريه من أنواع املردود لسقط يف السند(ذلك وتوثيقه يف الفصل الرابع من الباب األول املترجم تقدم تفصيل  ) 2( 
 .استوفينا تفصيل ذلك وتوثيقه يف الباب األول، وخاصة فيما أشرنا إليه يف احلاشيتني السابقتني ) 3( 
إذ قوى كثريا من الروايات ورد على       " القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد      "جر عن أحاديث املسند يف كتابه       هذا كثري جدا يف دفاع احلافظ ابن ح         ) 4( 

 . مع عدم وجود شاهد أم متابعة، ومل يلتفت لوجود عنعنة مدلس ا،كالم ابن اجلوزي فيها
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ت متفاوتة بعضها ال تستدعي رد العنعنة مطلقا، لكن عددا          لدرايتهم بأم أطلقوا اسم التدليس على حاال      
يف ترمجة الراوي أَعلَّ احلديث بعنعنـة هـذا         ) مدلِّس(من املتأخرين بل ومن املعاصرين رد قراءة كلمة         

، فليس كـل  )١(الراوي من غري نظر إىل اصطالح القوم ودومنا متييز لنوع التدليس الذي وصف به الراوي     
درصاحبه إىل تصريحٍ بالسماعمدلس ت مطلقا، وليس كل نوعٍ من أنواع التدليس حيتاج هعنعنت .  

 وإذا نظرت يف كثريٍ من حتقيقات املعاصرين وجدت خلطا بينا يف هذه القضية، ومن نتائج هذا اخللـط                  
وف، وقد جتد آخر    أنك ترى من يعلّ إسنادا بعنعنة مدلس من مدلسي الشيوخ مع أنه روى عن شيخِ معر               

يضعف إسنادا بسبب عنعنة مدلس مع أنَّ هذا املدلس من مدلسي الصيغ، أو يعلّ إسناد لعنعنة مدلسٍ مع                  
   .أنه من أصحاب املرتبة األوىل أو الثانية ممن احتملَ األئمة عنعنته

احلكم على  لكنهم غايروا    )دليسالت( مجعوا بني التدليس واملرسل اخلفي يف اصطالحِ         فجمهور املتقدمني    
 أما ابن حجر ومن تبِعه فقد فَرقُوا ابتداًء بني االصطالحني وخصوا الثاين باصطالح آخـر                ،كال احلالتني 

، وألن  يكفي لنفي اإلرسال اخلفي ثبوت مساعِ الراوي عن شيخه ولو مرة خبالف تدليس اإلسـناد              حيث  
الذي أشار إليه ابن حجر      - "املرسل اخلفي " و "تدليس اإلسناد "بني    يف اصطالحهم  مجعوامجهور احملدثني   

عند إيهام السماع أما عند عدم اإليهام فهي رواية مرسلة مع إدراكهم الفرق بني رواية الراوي عمـن                   -
مسع منه ما مل يسمعه مومها السماع وبني رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه مومها السماع مع إطـالق                   

 لكن االختالف يف احلكم بل اخلطأ سيقع إذا ما طبقنا أحكام املتأخرين             ، على احلالتني  "تدليسال"مصطلح  
 وذلك ألن اصطالح احلافظ ابن حجر ومن تبعـه أضـيق مـن اصـطالح     ، املتقدمني مطلقاأقوالعلى  

   .املتقدمني

 بل يكفـي    ،شيخه فليس كل من وصفه املتقدمون بالتدليس حباجة إىل إثبات السماع يف كل رواية عن               
مل  السماع ولو مرة واحدة عن الشيخ الذي يروي عنه وإنْلنفي كثري مما وصفه املتقدمون بالتدليس ثبوت 

         يكن هذا السماع يف هذه الرواية نفسها فهو إمنا وصبذلك على اعتبار عدم مساعه منه فـإذا ثبـت           ف 
العكس حعلى االتصالت العنعنةُلَم .  

                                                 
 .تأيت أمثلة لذلك يف الفصل الثاين من هذا الباب ) 1( 



 ١٥٤  

 عنعنة كل راو وصف بالتدليس وذلك ألنه قد يكون وصف           املتقدمون ذلك فلم يعلُّو    لقد أدرك علماؤنا ا   
 فإذا ثبت أنه مسع زال احلكم املـبين         ،بذلك لعدم ثبوت مساعه من هذا الشيخ مطلقا مع اإليهام بالسماع          

  .)١("على هذه العلة لزواهلا

 وهذا املصدر مثار    ،هي أقوال العلماء والرواة   املصادر األساسية للجرح والتعديل يف هذا العلم        إحدى   إن  
      ظَ كثري من املشكالت فقد يكون ذلك حمض ا عمن استخدم لفظ التدليس قاصدا به مفهوما        ، أو مأخوذً  ن

  .خاصا غري ما يفهمه به املتلقي

قـاد  عن ن والشهادات واألقوال واآلراء والوقائع      كبري من النقول      ولدينا يف كتب اجلرح والتعديل تراثٌ     
 من املشكالت، وعلى املُنصف أن ال يقبلها مـسلَّمةً   الكثريحتملُنصوص احلديث من هذا الصنف، وهي     

 االصـطالحي ( كل راو بوصف التدليس    ذَخحىت يتحقق من مراد القائل ومباذا أراد بلفظ التدليس، فإنَّ أَ          
ئلة القواعد والضوابط اليت وضعها النقاد       رد إطالق أحدهم عليه يوقع هذا الراوي حتت طا         )للمتأخرين

، وقد يكون مراد القائل حمض اإلسقاط وهنـا         )لدى متأخري احملدثني   (يف التعامل مع مرويات املدلسني    
  .تكون النتائج خاطئة

  :يف أحكامهم يف اجلرح والتعديل) التدليس(أثر اختالف احملدثني يف مفهوم ومن أمثلة  

 ١-الَ أبو قة اجلَبرمي.  
  .احلسن البصري -٢ 
  . مكحول الشامي-٣ 
  . قتادة بن دعامة-٤ 
 ٥-انِييتخأيوب الس .  
  . علقمة بن أيب علقمة-٦ 
  . حجاج بن أرطاة-٧ 
  . مقاتل بن حيان-٨ 
  . مالك بن أنس-٩ 

                                                 
  . )بتصرف( ٨٣لف يف روايات املدلسني يف صحيح مسلم ص مستفاد من د عواد خ) 1 ( 



 ١٥٥  

  . عبداهللا بن وهب-١٠ 
  . يزيد بن هارون-١١ 
  . البخاري-١٢ 
  . اخلطيب البغدادي-١٣ 

  

  :يما يلي وتفصيل ذلك ف 

)١(  يمة اجلَرالَبأبو ق)١()١٠٤ت(:  

 عمن حلقهم وعمن مل     سلِّدي: "الذهيب، يف حني قال     )٢(" له تدليس  فرال يع  ": قال فيه أبو حامت الرازي      
  .)٣("يلحقهم، وكان له صحف حيدث منها ويدلس

و أبو قالبة اجلرمي بني نفي التدليس        ه  واحد هكذا أطلق إمامان من أئمة اجلرح والتعديل القول يف رجلٍ          
للناظر أما متعارضان، أحدمها ينفي عنه      احلال  بدا  و !! وعمن مل يلحقهم     معنه وإطالقه عليه عمن حلقه    

التدليس واآلخر يثبته، وليس األمر كذلك، بل األول ينفي عنه التدليس، أما الثاين فيثبت له اإلرسـال،                 
البة مل يكن يـدلس     ، فأبو ق  - )٤( وقد قدمناه  -ح الذهيب يف معىن التدليس    وهذا يتبني لنا إذا راعينا اصطال     

، وذلـك   )إرساال خفيا أو جليـا     (إمنا كان يرسل  ) الذي اعتمده ابن حجر   (مبعىن التدليس االصطالحي    
وقول أيب حامت أوىل باالعتبار والتقدمي ملوافقتـه املعـىن    . منصوص عليه يف رواة أدركهم ومل يسمع منهم       

  .للتدليس) املضيق(الحي االصط

                                                 
ـ  بن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد، البصري، اجلَرمي، األزدي، )ناتل: أو( بن نابل )عامر: أو( بن زيد بن عمرو    عبداهللا: هو ) 1(   قالبـة  أيباملعروف ب

ـ ١٠٤ت( ،اجلَرمي ثقة، فاضل، كثري اإلرسال، قال : " قال فيه ابن حجر .ن طبقة أوسط التابعنيم. حمدث، فقيه ،) هـ١٠٧أو  هـ،  ١٠٥وقيل وفاته   ( ) ه
  ".مات بالشام هاربا من القضاء.. ."فيه نصب يسري : " العجلي

،  كـثري  ابـن ،  ٢ / ٥ ، الثقات ،ابن حبان ،  )١٧٣( ١١٠ - ١٠٩ ص   ، املَراسيل ،ابن أيب حامت  ،  )٢٦٨( ٥٨ - ٥٧ / ٢ / ٢ ،اجلرح،  ابن أيب حامت  : انظر( 
 )...،)٣٣٣٣(، تقريب التهذيب )٣٨٧( ٢٢٤ / ٥ ، ذيب التهذيب،ابن حجر ،٢٣١ / ٩ ،البداية والنهاية

 .٥٨ / ٢ / ٢اجلرح والتعديل  ) 2( 
 .٤٢٦ / ٢امليزان،  ) 3( 
  .وما بعدها ٨٠ ،٧٠ : ٦٩تقدم يف املذهب الثاين من مذاهب مفهوم التدليس لدى احملدثني ص  ) 4( 
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وهذا يقوي من ذهـب إىل اشـتراط   : " قال ابن حجر بعد ذكر عبارة أيب حامت يف نفي تدليس أيب قالبة  
  .)١("اللقاء يف التدليس، ال االكتفاء باملعاصرة

، وأدرجـه يف طبقـات   )٢(املصطلح أن رماه العالئي بالتدليس  مدلول   وكان من نتيجة هذا التضارب يف       
، وما كـان لـه أن يـورده يف       )٣(سني لديه، مث تبعه ابن حجر فأورده يف الطبقة األوىل من املدلسني           املدل

النكت " القول فيه يف حاملدلسني أصال، وإمنا فعل ذلك اتباعا للعالئي وتأثرا بتضارب االصطالحات، مث نقَّ
، وهلذا جتاهـل    ) والتحقيق خالفه  من أُطْلق عليهم التدليس على الظن     (ضمن  فذكره   )٤("على ابن الصالح  

  .)٥("، كثري اإلرسالثقة، فاضل: "فقال" التقريب"هذا الوصف متاما يف 

 واملتأمل يف هذا املثال يرى كيف تباين موقف ابن حجر منه، كما يرى ضرر االقتـصار علـى كتابـه           
  .يف احلكم على الرجال بالتدليس" طبقات املدلسني"

  

)٢(رِيصن الباحلَس  )٦() هـ١١٠ت( :  

                                                 
 .٣٤٠ / ٢ التهذيب ذيب ) 1( 
  .١١٢جامع التحصيل ص  ) 2( 
 . )١٥(، رقم ٢١تعريف أهل التقديس، ص  ) 3( 
 .٦٣٧ / ٢النكت،  ) 4( 
 .)٣٣٣٣( ٣٠٤ ص ،التقريب)  5( 
ـ ١١٠ - هـ   ٢٠حنو  (، البصري، املعروف باحلسن البصري      )والء(، األنصاري   )أيب احلسن ( احلسن بن يسار     ؛أبو سعيد : هو)  6(  مام أهل البصرة،   إ :) ه

، أخرج له أصحاب الكتب الـستة     . ولد باملدينة، ونشأ بوادي القرى    . من التابعني . وحرب األمة يف زمنه، وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء، الشجعان، النساك         
 .وفضائله منشورة مبثوثة يف بطون الكتب

 ١٦١ / ١ / ١ ذيب األمساء واللغـات  ،النووي، ١٦١ - ١٣١ / ٢احللية : أبو نعيم، )٢٥٠٣( ٢٨٩ / ٢ / ١التاريخ الكبري   ،  البخاري: انظر ترمجته يف   (
 تذكرة احلفاظ : الذهيب،  )١٩٦٨( ٥٢٧ / ١امليزان  : الذهيب،  )٢٦٢( ٣٧املُعين ص   : الذهيب،  )١٥٦( ٧٣ - ٦٩ / ٢وفَيات اَألعيان   ،  ابن خلِّكَان ،  )١٢٢(
  )...،٢٨طبقات احلفاظ ص ، السيوطي، )١٢٢٧(تقريب التهذيب ، )٤٨٨( ٢٧١ - ٢٦٣ / ٢ ، ابن حجر، ذيب التهذيب،٧٢ - ٧١  /١

  :  وانظر فيما يتعلق بتدليسه خاصة
، العالئي، جامع التحصيل، ص     ٢منظومة املدلسني، البيت    : الذهيب،  ١٠٨،  ١٠٦معرفة علوم احلديث ص     : احلاكم،  )١( ١٢١ذكر املدلسني ص    : النسائي 

املدلسني : سبط ابن العجمي  ،  )٤٠( ٢٩طبقات املدلسني ص    : ابن حجر ،  ١٠: ٩ س   ١٧٠ / ٩،  ١٧٠ / ٩،  ١٠٩ / ١فتح الباري   : ابن حجر ،  )٩( ١٠٥
مـسألة   (٥ ها   ٥٠: ٤٩ص  " الذهيب  / املوقظة  : " حتقيق: فتاح أبو غدة  ، عبدال )حممود نصار : حتقيق( )٩( ٣٩أمساء املدلسني ص    : السيوطي،  )١٢ (٢٠ص  

احلسن البصري ومراسيله دراسة اسـتقرائية يف الكتـب          « :عاطف التهامي ،  )بسط القضية واإلحالة لتفصيله يف مصادر مطولة      / ن من أيب هريرة     مساع احلس 
 - ٧٢منهج املتقدمني يف التدليس ص : ناصر بن محد الفهد، ٢٩٣ - ٢٩١التدليس يف احلديث ص : مسفر بن غرم اهللا الدميين، )أطروحة جامعية(. »التسعة  
 =الـشريف ،  ١٦روايات املدلسني يف صحيح البخـاري، ص        : عواد اخللف . ، د )حترير مسألة رميه بالتدليس، وبيان أن مراد املتقدمني مطلق اإلرسال         ( ٧٣



 ١٥٧  

من أبرز وأفدح األمثلة اليت متثل أثر اختالف مفهوم احملدثني للتدليس يف نتائج النقد هـو احلـسن                   
  : البصري رمحه اهللا تعاىل

"      قَلَانِيسوقد  )١("ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثريا ويدلس       : "قال فيه احلافظ ابن حجر الع ،
  .)٢(ة من املدلسني خالفا للعالئي الذي جعله يف الطبقة الثالثةجعله ابن حجر يف الطبقة الثاني

وم قَ ن بهِليف اجلنس السادس   " معرفة علوم احلديث  "، وذكره احلاكم يف     )٣("املدلسني"ا ذكره النسائي يف     م
، )٤( وقد مضى تعريف ذلك    -) قوم رووا عن شيوخ مل يروهم قط ومل يسمعوا منهم         (من املدلسني وهم    

جابر وال من ابن عمر وال من ابـن         من  ن احلسن مل يسمع من أيب هريرة وال         أ"... :  لذلك بقوله  ومثَّلَ
  .)٥("قطّعباس شيئا 

 واحلق أَنَّ أكثر الذين تكلموا يف روايات احلسن أَعلُّوها بأنه مل يسمع من شيخه، وهذا هـو اإلرسـال                   
          ،هبِعت نوإن مسيناه تدليسا على اصطالح املتقدمني على ابن        اخلفي ال التدليس على اصطالح ابن حجر وم

حجر فإنه يكفي لقبوله ثبوت السماع من شيخه ولو مرة واحدة، كما سبق بيانه، وال ينظَـر فيـه إىل                    
  .العنعنة والتحديث بل ينظر فيه إىل كتب املراسيل فمن ثبت عدم مساعه منه فهو منقطع وإال فمتصل

ألنه يروي عمن عاصره ومل يسمع منهم، وهناك        به  التدليس إمنا وصفوه     والذين وصفوا احلسن البصري ب    
، وقبله  )٦("ذيب التهذيب " كما أشار إىل ذلك ابن حجر يف         -مجاعة مل يسمع منهم احلسن يروي عنهم        

ضـعف  ) عـن فـالن   (كان احلسن كثري التدليس، فإذا قال يف حديث         : "حيث قال " امليزان"الذهيب يف   

                                                                                                                                                                   
يات احلسن البصري   يقوم على دراسة مرو   " (املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس؛ دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات احلسن البصري          : "بن عارف العوين   حامت=

استقراء واستقصاء كافة مرويات احلسن البصري من كافة كتـب الـسنة وأصـوهلا              حاول فيها   من ناحية مساعه ممن روى عنهم أو إثبات عدم السماع، و          
 ).هل يصح وصفه بالتدليس ؟: ليصل إىل نتائج منصفة لتحريرومشهورها وغريبها ومغمورها 

  .١٢٢٧ ، رقم١٦٠تقريب التهذيب، ص   )1( 
 .تقدم موضع ترمجته يف الكتابني، ويف مؤلفات غريها يف مسألة تدليسه يف احلاشية قبل السابقة ) 2( 
تسمية مشايخ أيب عبدالرحمن بن أمحد بن شعيب النسائي الذين مسع           : مطبوع مع (" ذكر املدلسني   " أورده على رأس قائمة املدلسني يف جزئه املسمى          ) 3( 

  .٧٤ / ٧، وهكذا قال فيه يف سري أعالم النبالء، )١( رقم ١٢١، ص )١٤٢٣لشريف حامت بن عارف العوين، دار عامل الفوائد، ا: منهم، حتقيق
  .١٢٦ - ١٢٤أعىن مضى التعريف بتقسيم احلاكم املدلسني إىل أجناس ومراده بذلك، انظر ص  ) 4( 
 .١١١احلاكم، معرفة علوم احلديث، ص  ) 5( 
 )6  (٢٦٨ / ٢. 



 ١٥٨  

ما عمن قيل إنه مل يسمع منهم كأيب هريرة وحنوه، فعدوا ما كان له عن أيب هريرة يف                  ، والسي )١(احتجاجه
  .)٢("مجلة املنقطع

 رواية احلسن عمن مل يلقه سواء كان من الصحابة أو التابعني ليست بتدليس على اصطالح املتأخرين                  إنَّ
           عنعنته مطلقا، بل ي درى بثبوت اللقاء عن شيخه ولـو مـرة         كتفبل هي إرسال وإن مسيناه تدليسا فال ن

، وذلك ألن الذهيب عرف التـدليس  "كان احلسن كثري التدليس: "واحدة، وال يضر قول الذهيب رمحه اهللا    
، ويؤكد ذلـك قـول      )٣()كما تقدم بيانه  " (ما رواه الرجل عن آخر ومل يسمعه منه أو مل يدركه          : "بأنه

يف من مل يدركه، وقد يدلس عمن لقيه ويـسقط          ) عن(وله  وهو مدلس، فال حيتج بق    : "الذهيب يف احلسن  
، ولعل هذا يفسر صنيع ابن حجر يف جعله احلسن من املرتبة الثانية من مراتب املدلسني                )٤("من بينه وبينه  

ومن هنا فإن رد عنعنة احلسن مطلقا خطأ واضح،         . حيث مل يكن مكثرا يف التدليس ككثرته يف اإلرسال        
 مومها السماع    الثانية ممن احتمل األئمة عنعنته، أما روايته عمن مل يلقه وعاصره           فهو من أصحاب الطبقة   

فسواء مسيناها إرساال خفيا أو تدليسا ال يلزم منها رد عنعنته يف كل حديث يرويه، بل تقبل عنعنته عـن                    
التـصريح  املعاصر له بثبوت السماع ولو مرة واحدة يف أي حديث، أو نقل يثبت السماع، وال يلـزم                  

  .)٥("بالسماع يف احلديث عينه

  

  :)٦()هـ١١٢ت (الشاميمكحول  )٣(

                                                 
، وقد أشار حمققه هناك أن اللفظ من إحدى نسخ الكتاب وأنه غري مقروء يف نسخ الكتاب األخرى، والظن أنه تصحيف، صوابه                      )حلاجة(يف املطبوعة    ) 1( 

 .ما أثبتناه
 .٥٢٧ / ١  الذهيب، ميزان االعتدال، )2( 
  .٦٦راجع حبثنا هذا، ص )  3( 
 .٧٢ / ١الذهيب، تذكرة احلفاظ،  ) 4( 
  . )بتصرف( ١٦روايات املدلسني يف صحيح البخاري، ص : عواد اخللف. د: فاد منمست ) 5( 

كحـول  ويعرف مب، )والء، موىل امرأة من هذيل( مكحول، الدمشقي، الشامي، الفقيه، هذيل ؛)أبو مسلم: أبو أيوب، وقيل: وقيل(أبو عبداهللا :  هو ( 6 )
  . من التابعني.حمدث، فقيه): هـ على خالف يف سنة وفاته١١٢ت (الشامي

، ٤٤٧ - ٤٤٦ / ٥الثقـات   : ، ابن حبان  )٧٣١. (٢١٧ / ٢سؤاالت ابن معني    : ابن حمرز  ،)٢٠٠٨ (٢٢ - ٢١ / ٢ / ٤التاريخ الكبري   : البخاري: انظر(
 ميزان االعتدال،    الذهيب، ،٢٤٢،  ١٩٩،  ١٨٧،  ١١١،  ١٠٩،  ٧١،  ٣٤،  ٢٥معرفة علوم احلديث ص     : احلاكم،  )٨٧٠(مشاهري علماء األمصار    : ابن حبان 

 ،)٦٨٧٥) (حتقيق عوامة (تقريب التهذيب   ،  ٣٧٦ / ١٢،  )٥٠٩ (٢٨٩ / ١٠ذيب التهذيب   : ابن حجر ،  ١٠٨ - ١٠٧ / ١، تذكرة احلفاظ،    ١٧٧ / ٤
  .)١٠٨طبقات املدلسني رقم 



 ١٥٩  

ى كثريا من املراسيل، فأرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وأرسل       رو:  وهذا مكحول الشامي  
بادة بن الصامت وأيب هريـرة وأيب ثعلبـة         ان وع بو بن كعب وثَ   يبعن عدة من الصحابة مل يدركهم كأُ      

أبـو عيـسى    وقال فيـه    ، )١( وأم أمين وعائشة ومجاعة    يارِهيل وأيب هند الد   ندل بن س   وأيب ج  ينِشاخلُ
 )٢("مسع من واثلة وأنس وأيب هند، يقال مل يسمع من أحد من الصحابة سوى هؤالء الثالثة: "الترمذي

يروي باإلرسال  احب تدليس،ص ":أنه "امليزان"يف  أطلق الذهيب ،ةجبالتدليس بغري ح مكحولٌ يمر  وقد
 ويـدلس   ،يرسل كثريا ": "تذكرة احلفاظ "، وقال يف    )٣(" وعبادة بن الصامت وعائشة وأيب هريرة      يبأُعن  
، )٥(يبِهفهوم التدليس عند الـذَّ    وقد مضى م  ،  )٤("اربت وعائشة والك  امة بن الص  ادببن كعب وع   يبعن أُ 

و مغاير ملفهومه عند ابن حجر، إال أن ابن حجر أخذ بظاهر قول   فهو على اصطالح مجهور املتقدمني، وه     
ـ   نسني، وأدرجه يف الطبقة الثالثة منه، وهم م        فجعله يف املدلّ   - مع تفاوت املفهوم     -الذهيب   ن  أكثروا م

  ".أطلق الذهيب أنه كان يدلس، ومل أره للمتقدمني إال يف قول ابن حبان: "... التدليس، وقال

 وقد مضى مفهـوم     - )٦("كان من فقهاء أهل الشام، ورمبا دلس      : "يف الثقات ابن حبان   يريد قول   هو   و
هـو مـشهور    : ")٧(، وإمنا أرسل عن عدد من الصحابة، قال الربهان احللـيب          -التدليس لدى ابن حبان     

ثة  يف الطبقة الثال)٩("النكت على ابن الصالح"يف ابن حجر ذكره ، وكذا )٨("باإلرسال عن مجاعة مل يلقهم
 وصفه بالتدليس على اصطالح املتأخرين،      لَم، فح )وا به فُرِن التدليس وع   أكثروا م  نم(أيضا من املدلسني    

 مع تـصرحيه بأنـه مل يـره         ول والرد بوجعله مشهورا بالتدليس، وجعل عنعنته حمل حبث من حيث القَ         
   يدلس عن أُ   هدة بأن للمتقدمني، وعبارة الذهيب مقي بي وع بة وع اد    لْائشة والكبار، وهو مل يق ا منهم ومل    أحد

                                                 
  .١٥٦ / ٥النبالء أعالم كما قال الذهيب يف سري   (  1 )
  .١٥٨ / ٥النبالء أعالم سري   (  2 )

 .١٧٧ / ٤الذهيب، ميزان االعتدال،  ) 3( 
 .١٠٨ - ١٠٧ / ١تذكرة احلفاظ،  ) 4( 
  .وما بعدها ٨٠ ،٧٠ : ٦٩تقدم يف املذهب الثاين من مذاهب مفهوم التدليس لدى احملدثني ص )  5( 

  .٤٤٧ / ٥ الثقات  ( 6 )
ـ  احلليب ، الشافعي ،     إبراهيم بن حممد بن خليل ، الطرابلسي ،         ؛  ، أبو الوفاء  برهان الدين : هو)  7(  ، وبالربهـان احللـيب     ِسبط ابـن العجمـي    املعروف ب
التبـيني ألمسـاء    «، و »االغتباط يف معرفة من رمي باالختالط     «: من آثاره . أصله من طرابلس الشام، ومولده ووفاته يف حلب       . ، حافظ ، فقيه   )هـ٨٤١ت(

  ... ، )شرح صحيح البخاري (»التلقيح«، و»املدلسني
)٢٣٧ / ٧ ،شذرات الذهب، ابن العماد، ٥٤٦ ص ،طبقات احلفاظ، السيوطي، ١٤٥ - ١٣٨ / ١ ،الضوء الالمع، خاويالس: انظر(  

 .٥٦البرھان الحلبي، التبیین ألسماء المدلسین، ص   ) 8( 
( 9 )  ٦٤٣ / ٢  



 ١٦٠  

 ا منهم، فال يدخل يف اصطالح التدليس لديه، وقول ابن حبان ولو كان داال على مذهب ابـن                  يسمع أي
  .، وهذا دالّ على قلته فال يناسب املرتبة الثالثة املكثرة"ورمبا دلس: "حجر فإنه قال

  :)١()هـ١١٨ت(قتادة بن دعامة  )٤(

هو مشهور بالتدليس؛ وصفه به     : "افظ ابن حجر رمحه اهللا يف الطبقة الثالثة من املدلسني، وقال           ذكره احل 
 نم( وهي طبقة    ،"النكت على ابن الصالح   "، وكذا ذكره يف الطبقة الثالثة يف كتابه         )٣("وغريه )٢(النسائي

  .)٤()وا من التدليس وعرِفُوا بهرثَكْأَ

 ،)٩(، والعالئـي  )٨( واملقدسـي  ،)٧(، والذهيب )٦(، واخلطيب البغدادي  )٥(ماحلاك:  وذكره يف املدلسني أيضا   
  .)١٠(وسبط ابن العجمي

  .)١٢("وهو حجة باإلمجاع إذا بين السماع: "...  وقال الذهيب،)١١("كان مدلسا: " وقال ابن حبان
                                                 

ـ ١١٨ - هـ   ٦١(لسدوسي، البصري،   ة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، ا         امعقَتادة بن د   ؛ابطَّأبو اخلَ : هو ) 1(  حمدث، حافظ، مفسر، إمام،     ،) ه
وكان مع علمه باحلديث، رأسا يف العربية ومفردات اللغة وأيـام العـرب             ". قتادة أحفظ أهل البصرة   : "اإلمام أمحد فيه  قال   .من التابعني، كان ضريرا أكمه    

 .مات بواسط يف الطاعون. وكان يرى القدر. والنسب
 ،ابن أيب حامت  ،  )٧٥٦(رقم   ١٣٣ / ٢ / ٣،  ١٨ / ١ / ١  والتعديل، اجلرح،  ابن أيب حامت  ،  ١١٧ ص   ،قلعجيعبد املعطي   :  حتقيق ، العلل ،ملديينابن ا : انظر (

ة، مؤسـسة الرسـال   : بريوت( ٢شكر اهللا بن نعمة اهللا قوجاين، ط      : حتقيقاملَراسيل،  ،  ابن أيب حامت  ،  )١٦٥٢،  ١٤٤٥،  ٢٢٨،  ٢٠٩،  ٩١،  ٢٦(رقم  العلل  
 ،ابن حبـان ، ٢٤٠، ٢٣٦، ١٧٥، ١٦٩، ١٦٦، ١٦١، ١٢٧، ٧٥ ص ، تقدمة املعرفة،ابن أيب حامت  ،  )٣٢١(رقم   ١٧٥ - ١٦٨ص  ،  )١٩٩٨ - ١٤١٨
 ،١٠٧، ١٠٤ - ١٠٣ ص ، معرفـة علـوم احلـديث    النيسابورِي،احلاكم، )٧٠٢( ، رقم٩٦، ص   مشاهري علماء األمصار   ،ابن حبان ،  ٣٢١ / ٥ ،الثقات
 ،هدي الساري ،٥٧ / ١ ، فتح الباري،ابن حجر،  )١٣٢(رقم   ٢٦٩ / ٥ ،النبالءأعالم   سري   ،)٦٨٦٤(رقم   ٣٨٥ / ٣،  ٤٩٤ / ١  االعتدال،  ميزان ،هيبالذ

، ٩٣ / ١ ، إرواء الغليـل   ،األلباين،  )٥٥١٨( ، رقم ٤٥٣، ص   تقريب التهذيب ،  )٦٣٥( ، رقم ٣٥١ / ٨ ،ذيب التهذيب ،  )٤٦٠ ،٢٧٧(رقم   ٤٣٦ص  
٩٤،...( 
 . )٢( ، رقم١٢١ذكر املدلسني ص ، النسائي ) 2( 
  . )٩٢(رقم ، ٤٣ص ابن حجر، طبقات املدلسني،  ) 3( 
 )4 ( ٦٤٢ / ٢. 
  .١٠٣  صمعرفة علوم احلديث، ) 5( 
 .٣٦٣الكفاية، ص  ) 6( 
 .٣٨٥ / ٣ ميزان االعتدال، ) 7( 
 .٣٧قصيدته، ص  ) 8( 
 .١٠٨  صجامع التحصيل، ) 9( 
 .٤٦، ص التبيني ) 10( 
 .٣٢٢ / ٥الثقات،  ) 11( 
 .٢٧١ / ٥سري أعالم النبالء،  ) 12( 



 ١٦١  

      واحلق أنَّ تدليسه يف أغلبه هو م جِ ن صره ومل يـسمع     تدليس احلسن البصري، وهو روايته عمن عا       سِن
، )١(يف ترمجة قتادة  " املراسيل" على ذلك ما ذكره ابن أيب حامت يف كتابه           منه، فحكمه حكم املرسل، ويدلّ    

 بقدر مـا    - عنه   ا ومل يذكرو  ،وما ذكره األئمة املتقدمون يف ترمجته من كثرة روايته عمن مل يسمع منه            
ما ذكروه صراحة عن األعمش والثـوري        بأنه يروي عمن مسع منه ما مل يسمع منه على حنو             - علمت

  ." عن ثالثني رجال مل يسمع منهمثَدح: "وهشيم مثال، وقد قال أبو داود عنه

 ابن حبان والنسائي فيه، فقد قدمنا مذهبهم يف هذا االصطالح، فهم ال يقصرونه على اصطالح               أما قول  و
  .املتأخرين

حمل على املعـىن   فهو مما قد ي- وقد تقدم بعضه -  وأما ما هو مشهور من تعقب شعبة له اتقاء تدليسه         
املراد عند املتأخرين، لكنه قليل، خبالف األول، وهو ما كفانا بعضه شعبة، ومن هنا فليست كل عنعنـة                  

  .لقتادة هي تدليس، وال هو مكثر من التدليس، بل هو مكثر من اإلرسال

  

  ):ـه١٣١ت(أيوب السختيانِي أيضا ومن أمثلة ذلك  )٥(
  .)٢( مفصال وقد مضى بيانه

  

                                                 
 .١٧٥ - ١٦٨ص المراسیل،   ) 1( 

  .١٤٤ص )  2( 



 ١٦٢  

ل بن  اتقَ، وم )٢()هـ١٤٥ت(، واحلجاج بن أَرطَاة     )١()هـ١٣ت؟(علقمة بن أيب علقمة     ) ٨،  ٧،  ٦(
ح٣()هـ١٥٠ حنو ت(ان ي(:  

 ،)٤( على مذهب القدماء يف إطالق التدليس علـى املعاصـرة          - كما قدمنا    -  كان ابن حبان رمحه اهللا      
 يطلع على قول ابن حبان وال يـدري شـيئا عـن             من إال أن    ، بالتدليس واةًوجتده يف مؤلفاته يصف ر    

وهو يعـدد أصـناف الـضعفاء        "الضعفاء" فمن ذلك أنه قال يف كتابه        ،اصطالحه يقع يف خطأ جسيم    
  :واروحني

وذويه، كانوا يحـدثُونَ عمـن مل يـروه          احلجاج بن أَرطَاة   ك ،ومنهم املدلِّس عمن مل يره    .. ."
 مسعت حممد بن حيىي     :مان يقول يمسعت حممد بن عمر بن سل     . لسون حىت ال يعلم ذلك منهم     ويد

  .)٥("احلجاج بن أرطاة مل يسمع من الزهري، ومل يره: الذُّهلي يقول

 فقد أراد ابن حبان بالتدليس هنا مطلق املعاصرة مع إمكان اللقيا وإيهام السماع، وعليه أيضا يفهم قوله                 
  :أيب علقمةعلقمة بن يف 

   .)٦("قد روى عن أنس بن مالك أحرفا، فلست أدري أَدلَّسها عنه أم مسعها منه" 

فلم نقف على م نو فَصفهو حممول على ما سبق بيانه، بالتدليس غري ابن حبانه .  

  :انيل بن حاتقَم  ومثله قول ابن حبان يف 

                                                 
 روى عن أنس بن مالك ، من طبقة التابعني، راو،)وفاته سنة بضع وثالثني ومائة (، موىل عائشة رضي اهللا عنه  ، املدين ،)بالل( علقمة بن أيب علقمة      :هو ) 1( 

صاحل : وثقه ابن معني وأبو داود والنسائي، وقال أبو حامت .  وسليمان بن بالل، والدراوردي، وغريهم،د بن املسيب واألعرج وغريمها، وعنه روى مالكوسعي
 )٤٦٧٩ رقم ،٣٩٧، التقريب ص ٢٧٦ - ٢٧٥ / ٧ابن حجر، ذيب التهذيب، . (احلديث ال بأس به

، قـال  )هـ، وقيل غري ذلك١٤٥ت  ( القاضي، الكويف، النخعي،)حجاج بن أرطاة(برية بن شراحيل اة بن ثور بن هطَر احلجاج بن أَ  ؛أبو أرطاة : هو   ) 2( 
 أحد األعالم، ولد يف حياة أنس بن مالك وغريه مـن صـغار              ، مفيت الكوفة مع اإلمام أيب حنيفة والقاضي أبن أيب ليلى، الفقيه           ،اإلمام، العالمة : "فيه الذهيب 
 )١١١٩  رقمالتقريب: ابن حجر : ، وانظر أيضا ٦٩ ،٦٨ / ٧سري أعالم النبالء ( ."كان من حبور العلم، و...الصحابة

 من طبقة من عاصروا صغار التابعني، قال فيه         ،، راو )هـ١٥٠ت حنو    (، موىل بكر بن وائل    ، اخلزاز ، البلخي ، النبطي ، مقاتل بن حيان   ؛أبو بسطام : هو ) 3( 
ابن : انظر). (يريد كذبوا مقاتل بن سليمان، فخلطه بعضه ذا" ( كذب الذي بعدهوإمنا ،أ األزدي يف زعمه أن وكيعا كذبه     أخط ، فاضل ،صدوق: "ابن حجر 

 )٤٢٣ / ٦، )دار الفكر: بريوت( السيوطي، الدر املنثور ،٦٨٦٧ رقم ٥٤٤حجر، تقريب التهذيب ص 
  .١٢٢، ٨٢انظر ص  ) 4( 
 )5 ( ٨٠ / ١. 
 .٢٩١ / ٧، ابن حبان، الثقات ) 6( 



 ١٦٣  

"     ال تدليس، لعدم    )انقطاع(، فهذا إرسال    )١("سة إمنا تلك أخبار مدلَّ    ،ال يصح له عن صحايب لقي 
  .ثبوت اللقاء بينه وبني صحايب، ويكون الصواب من اخلطأ إمهال مراعاة اصطالحه

  ):هـ١٧٩ت(اإلمام مالك رمحه اهللا ) ٩(

           كان من آثار اختالف احملدثني يف مفهوم التدليس أن وصيف رمحه اهللا   أكابر األئمة اإلمام مالك     من   به   م
  :قول احلافظ ابن حجر يف حقه

 ألنه كان يروي عن ثور بن زيد حديث عكرمة عن ابن            ؛يلزم من جعلَ التسوية تدليسا أن يذكره فيهم        "
 وال  )عن ثور عن ابن عباس    ( : وقع ذلك يف غري ما حديث يف املوطأ يقول         ،عباس، وكان حيذف عكرمة   

  .)٢("الدارقُطْنِي ذكر ذلك .ناد آخر من إس عبداهللا وكذا كان يسقط عاصم بن،يذكر عكرمة

 وهذا الذي فعله اإلمام مالك هـو حمـض          ، وقد جعله ابن حجر من أصحاب املرتبة األوىل يف املدلسني         
 فال لقيا بينهما، كما أن هذا ليس بتدليس تسوية على االصطالح لعدم وجـود               ، ال تدليس فيه   ،انقطاع

  . فيكون هذا انقطاعا،زيد مل يلتق بابن عباس فثور بن ،مساع بني الراويني بعد السقط

  

  :)٣()هـ١٩٧ت (هببن وعبداهللا ) ١٠(

  .)٤(" وكان يدلس،)حدثنا(:  ثقة فيما قال،كان كثري العلم: "دابن سعفيه قال    

وقد أخذ عنه ذلك ابن حجر فأورده يف الطبقـة األوىل            ،ال أعلم أحدا وصفه بالتدليس غري ابن سعد          و
وقد يظن من كالم ابن سعد أنه يصفه بتدليس اإلسناد والذي يظهر أن ابن وهب  ،  )٥(دلسنيمن طبقات امل  

                                                 
 .٣٠٩ابن حبان، مشاهري علماء األمصار، ص )  1( 
 .)٢٢(، رقم ٢٤ - ٢٣تعريف أهل التقديس، ص  ) 2( 
فقيه من األئمة، من أصحاب      ،)هـ١٩٧ - هـ   ١٢٥( ،وهبابن  املعروف ب  ،، املصري )بالوالء( يرِهب بن مسلم، الف   ه عبد اهللا بن و    ؛أبو حممد : هو ) 3( 

يف " اجلامع: "من آثاره. مولده ووفاته مبصر.  فخبأ نفسه ولزم مرتله عليه القضاُءضرِع بني الفقه واحلديث والعبادة، كان حافظا ثقة جمتهدا، ع       االمام مالك، مج  
ـ   ،  ٣٠٤ / ١،  تذكرة احلفاظ الذهيب،   ، وما بعدها  ،٩٠إحتاف السالك، ص    ،  ابن ناصر الدين  : انظر( .يف احلديث " املوطأ"احلديث، و  ـذيب  ر،  ابـن حج
 .١٤٤ / ٤األعالم الزركلي،  ،٦٥ / ٦التهذيب، 

 .٥١٨ / ٧ الكربى، الطبقات ) 4( 
 .)٧(رقم  ) 5( 



 ١٦٤  

      ال يدلس تدليس اإلسناد مبعىن أنه ي   سقط من اإلسناد م ن حد    ثه، وإمنا يدلس تدليس الصاألخذ  غ ويسيءُ ي 
يا أبا حممـد    : ن عيينة  بن وهب قال لسفيان ب      عبداهللا مسعت: ال ابن معني  ؛ ق أحيانا يف الرواية عن شيوخه    

  .نعم: الذي عرض عليك أمس فالن أجزها يل، فقال

  )١(" بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم عبداهللارأيت": وقال أيضا 

 يفصل السماع من العرض واحلديث من احلديث، مـا          ،عبداهللا بن وهب صحيح احلديث    ": وقال أمحد   
أليس كان يسيء األخذ؟ قال : فقيل ألمحد  ."ثبته حديثه وأ  أصح :" يف قد يسيء األخذ ولكن إذا نظـرت 

  .)٢("حديثه وما روى عن مشاخيه وجدته صحيحا

 بن وهب ومعه جزء      عبداهللا عني فجاء يينة وعنده ابن م   كنت عند ابن ع   :  بن أيوب املخرمي    عبداهللا وقال 
يا شيخ هذا والريح مبرتلة، ادفع      : زء عنك؟ فقال يل حيىي بن معني       مبا يف هذا اجل    ثُدحيا أبا حممد أُ   : فقال

  .)٣(إليه اجلزء حىت ينظر يف حديثه

 نَّاد، وكان يتساهل يف السماع ألن مذهب أهل بلده أَ         ب ثقة، وكان من الع    ،صدوق": وقال الساجي عنه   
  .)٤("حدثين فالن: اإلجازة عندهم جائزة، ويقول فيها

، مع أن من أخذ     )٥(هثَد ح ن، وال يقصد أن ابن وهب يسقط م       ذلك ابن سعد يقصد     ن ومن هنا فالظاهر أ   
ظاهر قول ابن سعد أو أخذ بإيراد ابن حجر له يف الطبقات خيطئ إن أخذه تدليس إسناد، وقد قدمنا أن                    ب

به ال حجيتهما خمتلفة، فليس على الناقد هنا أن يبحث عن تصريح ابن وهب بالعنعنة إذ هذا الذي وصف   
  .ذلكبعالقة له 

  :)٦()هـ٢٠٦ت (يزيد بن هارون ) ١١(
                                                 

 .٢٣٦ / ٢الدوري، التاريخ عن ابن معني،  ) 1( 
 .٧٥٤ - ٧٥٣ / ٢املزي، ذيب الكمال،  ) 2( 
 .١٥١٨ / ٤ابن عدي، الكامل،  ) 3( 
 .٦٥/  ٦ابن حجر، ذيب التهذيب،  ) 4( 
 .)بتصرف( ١٩ - ١٨، ص تدليس رواة احلديث وأنواعه:  عبداهللا بن عبدالرمحن السعد يفمستفاد من ) 5 (
ـ  ٢٠٦ - ١١٦ حنو(، الواسطي، )ءوال(، البجلي )ءوال( بن ثابت، السلمي    )زاذان: وقيل( )ذاذي -زاذي  (يزيد بن هارون بن      ؛أبو خالد : هو ) 6(  ، )هـ

  .ثقة، متقن، عابد: "  قال فيه ابن حجر.أتباع التابعنيصغار من طبقة . حمدث، حافظ، عابد
= 



 ١٦٥  

ذكر  في ،)١(ك له فيه  ارب بنفسه بأنه دلس حديثا واحدا فلم ي       حريزيد بن هارون ص   هذا اإلمام الثقة اجلليل       
لعلها جاءت يف ظروف    و  عن شخص حمدد،   ، مع أا واقعة واحدة،    )٢( ويوصم ذه الوصمة   نييف املدلس 

  .و الذي أعلنها ومل تتكررخاصة، وه

  

  ):هـ٢٥٦ت(اإلمام البخاري ) ١٢( 

 فوصفه بعضهم   ، مث بلغ ذا االختالف أن أصاب إمام الدنيا وجبل احلفظ وفخر اإلسالم اإلمام البخاري             
 وهو ثقة الثقات وإمام أهل الصدق مـن حمـدثي           - وصار اجلبني يندى حياء حني يرى امسه         ،بالتدليس
 وصار مثـار تنـدر      ، حىت وإن كان يف الطبقة األوىل منهم       -رِج يف طبقات املدلسني      وقد أُد  -اإلسالم  

، مث يقرنون هذا بالكـذب واالحتيـال        وغمز الرافضة وأعداء اإلسالم أن هذا إمامكم يف زمرة املدلسني         
مـا   ف ، وما ذلك إال جراء اختالف املفاهيم      االنطباع اخلاطئ ملفهوم التدليس لدى كثريين،     وهو  واخلداع  

، وقد   بل بعضه نصيحة للمسلمني وحرصا على فائدم       ، وال كل تدليس خيانة للدين     ،كل تدليس مذموم  
  .)٣(قدمنا تفصيل ذلك مبا ال داعي لتكراره هنا

  

  :)هـ٤٦٣ت (اخلطيب البغدادي) ١٣( 

                                                                                                                                                                   
، ٤٥٣هدي الـساري ص     : ابن حجر ،  )٧٦٦١( ٣٣٧ / ١٤تاريخ بغداد   : اخلطيب البغدادي ،  )٣٣٥٤( ٣٦٨ / ٢ / ٤التاريخ الكبري   : البخاري:  انظر =

  .)٧٧٨٩(تقريب التهذيب ، )٧١١( ٣٦٦ / ١١ذيب التهذيب ، ٤٦٤
ما دلست قط إال حديثا واحدا عن عون فما بورك يل           : " مسعت يزيد يقول  :  عن مؤمل بن إهاب قال     ٣٦٧ / ١١ ذيب التهذيب،    نقله ابن حجر يف    ) 1( 
 ".فيه
  .)٣٣رقم ( ،٢٧، ص ذكره ابن حجر يف الطبقة األوىل من طبقات املدلسني ) 2( 

إال فقد بينا يف حبثنا هنا أن أغراض التدليس تتفاوت، منهم املقدر احملمود، ومنه               على وفق االنطباع العام لدى الناس من أنه وصمة عار و           )يوصم( وأقول هنا   
  .دون ذلك

جفْوةٌ حيث  رمحهما اهللا    أنه وقعت بني البخارِي وحممد بن حيىي الذُّهلي       ) عيوب اإلسناد وبواعث التدليس   (ا يف الفصل األول من الباب األول يف         نمدقَ  )3( 
 اعتقاده مبا ليس فيه ومنع أصحابه من األخذ عنه أو حضور جمالسه وشهر به ومل يكن ذلك مبانع للبخاري من التخريج عنه غري أنه خشي من                           رماه الذهلي يف  

، )حممـد ( فيقـول    ولكن يعميه باالقتصار على امسه األول     تاما  التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسه لذا أخفى امسه؛ فكان ال يصرح بامسه                  
 .١٣٣، ٤٢، ٤٠ : ٣٩؛ انظر ص فوصفه بعضهم بالتدليس لذلك، وما هو بتدليس، على ما فصلناه هناك



 ١٦٦  

ن يب يف السند أع حيث تغاضى بعضهم عن شرط وجود ال، ومن أمثلة نتائج اختالفهم يف مفهوم التدليس
 على جالل قدره وعلو مرتلته يف علم احلديث خاصة ويف مساء علماء اإلسـالم   -صار اخلطيب البغدادي    

 وصـاروا   ،ضرب به املثل يف أكثر املؤلفات يف مصطلح احلديث عند كالمهم عن تدليس الشيوخ             عامة ي 
 يعجز العادون عن    ، مع أنه حافظ كبري ملء السمع والبصر       ،يرددون أنه دلس أمساء شيوخه ليوهم كثرم      

  .)١( فأسيء إليه رمحه اهللا أثرا من هذا االختالف، فهو يف غىن عن االستكثار،إحصاء أمساء شيوخه

وغريه فزعموا أم كانوا يدلـسون       )٢(وزيفاظ وأعالم العلماء كأيب الفرج ابن اجلَ      حل مث أحلقوا به كبار ا    
  . وما أصابوا فيما زعموا،أمساء شيوخهم تكثرا

بـصيغة  لروايتهم ما حتملوا إجازة     من احملدثني واألجلة ممن أدرجوهم يف املدلسني        أيضا زمرة   ذه  وه * 
 لكن رأى بعـض     التدليس رواية بالواسطة، خبالف اإلجازة فال واسطة بني ايز وااز،         ، مع أن    اإلخبار

  :وهأهل العلم أن هذا من التدليس، مث تناقلت املصادر واملراجع هذا الوصف عنهم وردد

 - أبو نع٣()اإلمام، احلافظ، صاحب حلية األولياء(م األصبهاين ي(  

  )٤(يِسيابِرأمحد بن حممد الكَ - 

  )٥(محزة القاضيحيىي بن أمحد بن حممد بن  - 

  )٦()يعيطراوي مسند اإلمام أمحد عن القَ(ب هذْابن املُ - 
                                                 

 .٣٧ - ٣٦ وبيان حقيقته ورد اامه بالتدليس ص ،وقد تقدم تفصيل ذلك)  1( 
 ١٤٢، ١٠٠ : ٩٩ر ص انظ ) 2( 
  .٦رمجة أيب نعيم ص وقد تقدمت ت.  )١(يف الطبقة األوىل من املدلسني، رقم  ) 3( 
، راو، حدث عن حممد بـن       يِسيابِرأمحد بن محمد بن إبراهيم بن حازم، السمرقندي، الكَ        أبو حيىي؛   : هوو.  )٢(يف الطبقة األوىل من املدلسني، رقم        ) 4( 

، وجعلـه يف    )يثه باإلجازة دون أن يبني أا إجازة        تدليس الصيغ ، لتحد   ( اإلدريسي، وامه ابن حجر بالتدليس      : وحدث عنه . نصر املروزي ، وابن خزمية      
، تعريـف أهـل     ٢٥٢  ٢٥١ / ١،  لسان امليـزان  ،  ابن حجر ،  ١٢٩ / ١ ،امليزان،  الذهيب: انظر. (الطبقة األوىل من املدلسني ، وهو أول من وصفه بذلك         

 )١٩ - ١٨ص التقديس، 
، راو، حدث عن أبيـه،      )هـ٢٨٩ت (القاضيالدمشقي،  محزة، البتلَهي،   حيىي بن    حممد بن    أمحد بن : وهو) . ٣(يف الطبقة األوىل من املدلسني، رقم        ) 5( 

فيه نظر، وحـدث  : "وملا كرب صار يلَقَّن ما ليس من حديثه فيتلقن، ومن هنا قال فيه أبو أمحد احلاكم     . وعنه حدث الطرباين، وخيثمة، وابن جوصا، وغريهم      
تدليس الصيغ، لعـدم    ( يعتقد أن روايته عن أبيه عن جده إجازة، فامه ابن حجر بالتدليس             ". له مناكري   : "قال الذهيب   ، و "عنه أبو اجلهم املشغرائي ببواطيل    

  )٢٩٥ / ١ ،لسان امليزان، بن حجر، ٥٨ / ١ ،املغين، ١٥١ / ١ ،امليزان، الذهيب: انظر. (، وأورده يف الطبقة األوىل من املدلسني)التصريح بأن حتمله إجازة
ـ   ،احلسن بن علي بن حممد بن علي، التميمي، البغدادي، الواعظ         ؛  أبو علي : وهو). ٤١(يف الطبقة الثانية من املدلسني، رقم       )  6(  ـ  املعروف ب  بهذْابن املُ
 = حـديث وطَلَـب،   كان صاحب ... اإلمام العامل مسنِد العراق     : "قال فيه الذهيب    . عن القَطيعي " مسند اإلمام أمحد  "، راوي   حمدث، واعظ : )هـ٤٤٤ت(



 ١٦٧  

  . وغريهم...
  

  :تنبيه   *

  :"دليسكان كثري الت" داللة قوهلم 

 له عند قراءة أقوال العلماء يف الرجال احلذر من صرف الذهن إىل اصطالح التدليس عند التفطنمما ينبغي  
 ،جيب أن ال تحمل مباشرة على هذا املعىن        " كان فالن كثري التدليس   "  فمثل عبارة    ،املتأخرين فحسب 

وقد قدمنا أمثلـة لـذلك        يسمع منه  عمن مل  الرواية   ري أو كث  ،فقد يكون قائلها يريد كان كثري اإلرسال      
  ...  )١(توضح ذلك

  

                                                                                                                                                                   
=هن، وقد ذكر اخلطيب عنـه  : "، وقال ابن اجلوزي  )٦٤١،  ٦٤٠ / ١٧سري أعالم النبالء    : الذهيب" (أقوى منه وأمثلُ منه    وغرييعرف عنه إال اخلري والدوال ي

) ١٩٩٢ / ١٤١٢دار الكتب العلميـة،     : ، بريوت ٣٣٧ / ١٥املنتظم  : ابن اجلوزي ...". (أشياء ال توجب القدح عند الفقهاء وإمنا يقدح ا عوام احملدثني            
: ابن حجر ، ٦٤٣ - ٦٤٠ / ١٧طبقات الشافعية الكربى ، السبكي، ٥١٠ / ١امليزان : الذهيب  ،  ٣٩٠ / ٧ ،تاريخ بغداد : اخلطيب البغدادي   : وانظر أيضا (

  ).١٥٦، ٨٤ / ٧، ٢٣٧ - ٢٣٦ / ٢لسان امليزان 
 .١٥٨ : ١٥٧انظر ص  ) 1( 



 ١٦٨  

  

  : تذييل* 
  :أثر اخلطأ يف احلكم على راو بالتدليس  

 وهي  ،تؤدي أيضا إىل نتائج خاطئة يف اجلرح والتعديل ونقد املرويات          أخطاء يف احلكم على الرواة       مثت 
   لكنا تذييل ا استكماال للفائدة ،خارج نطاق حبثنا هذا

  :ك فمن ذل
  : أن يوصف الشيخ بالتدليس وهو مل يقصده وإمنا أراد التدريب أو املمازحة- 

      وأشهر مثال على ذلك أن هشيما و صبتدليس العطف  ف ،  كَ بقصة حوا أن تالميذه قالوا  ه:ال ن دعاليوم ه 
   وقد تقدمت القصة، فدلس عليهم تدليس العطف،يدلس علينا

  رف هلا أخرىعي ال ، وهي قصة وحيدة فريدة يف سريته
وجعلوها مثـاال علـى تـدليس     ، وقد اختذها احملدثون دليال على أن هشيما كان يدلس تدليس العطف   

  العطف تناقلوه يف كتب أصول احلديث يف القدمي واحلديث 
 ولـذا فقـد     ، أو املمازحة  - تدريب تالميذه    - فإن غالب الظن أنه إمنا أراد التدريب         ،وهذا غري سليم   

  .م حقيقة احلال يف اية السكشف هل
  .وال عرض نفسه لتهمة تلصق به أبد الدهر ، نفسهحض ولو كان يقصد حقيقة تدليس العطف ما فَ

ومن هنا جند أن من الظلم البني أن يسجل الرواة واقعة كهذه على أحد احملدثني مث يرمونـه بالتـدليس                     
عة يف ترمجته يف كتب اجلرح والتعديل مستدلني ا على          ويضعونه يف كتب املدلسني، ويوردون هذه الواق      

عـوار  علـى  أنه مدلس وإمنا أراد التدريب أو املمازحة، ولو أراد حقيقة التدليس ما فضح نفسه وال دل           
            مـشني يف    م ملروياتـه لـديه    نفسه، خاصة وهو يعلم أن هذا املسلك مسقط لعدالته عند الـرواة راد 

  .)١(أعينهم

أن يكتشف الناقد نقصا يف السند أو سقوط شـيخ احملـدث فيـصمه              من احلاالت    وقع يف كثري     - 
، وهذا خطأ غري مقبول إذ ليس كل نقص يف السند يعين التدليس وليس كل إسقاط من حمدث                  بالتدليس

  .لشيخه يعين تدليسه له، وكذا ليست كل تعمية لشيخ احملدث تعين تدليسه
                                                 

 .م هو موصوف بالتدليس، لكن حديثنا هنا عن تدليس العطفنع ) 1( 



 ١٦٩  

 من تراثنا من أقوال علماء اجلرح والتعديل جنده حافال برواة وصفوا             إال أن الواقع العملي فيما بني أيدينا      
عند احملـدثني أو    ) اإلسقاط(نظريا للفظ   ) التدليس(بالتدليس رد سقط أو تعمية، حيث استخدموا لفظ         

  أي حيث أرادوا به   - كما هو شائع يف كالم املتقدمني        -وعند احملدثني أيضا    عند األصوليني   ) اإلرسال(
  . يف السند أو إسقاط لراو مانقص

  :لتوسع يف احلكم بتدليس الرواةا - 
 ، بكونه عن شخص ما أو عند أهل بلد مـا أو يف توقيـت حمـدد                ا  قد يكون احلكم بتدليس راو مقيد     

   : ومن أمثلة ذلك، فيخطئون، هذا القيد وجيعلون احلكم عاما يف كافة مروياتهفيتوسع النقاد أو يتجاهلون
   :ةهشام بن عرو 

  :وقال )٣٠رقم (" طبقات املدلسني" ذكره ابن حجر يف الطبقة األويل من املدلسني يف  فقد
 فإن  )١(ان معذور طَّ القَ  وابن ، وأنكره الذهيب  ،انطَّالقَ  أبو احلسن ابن   - )يعين بالتدليس ( -ذكره بذلك    "

 ويف  ،ه فـصرح بـسماعه     ففي األوىل حدث عن أبي     ،احلكاية املشهورة عنه أنه قدم العراق ثالث مرات       
 وهذا هـو    ، عنه مبا مل يسمعه منه     ثَد وهي تقتضي أنه ح    ،القصة. .. بالكثري فلم يصرح   ثَد ح )٢(الثانية

  ".التدليس 
النكت علـى  " مث عاد يف ، وبناء على ذلك جعله ابن حجر يف الطبقة األوىل من املدلسني يف هذا الكتاب            

عليهم التدليس على الظن  طلق فذكره فيمن أُ)ف عن الكتاب السابقوهو متأخر يف التألي( )٣("ابن الصالح
  .والتحقيق خالفه

 عم س ن  م   حديثُ ر فتغي ه حفظُ ر تغي هرِب إال أنه يف ك    ،ع على تثبيته  مجم " : قال فيه  "هدي الساري " ويف  
  .منه يف قدمته الثالثة إىل العراق

 فإنـه انبـسط يف   ،بعد ما صار إىل العراق  مل ينكر عليه شيء إال، هشام ثبت ثقة: قال يعقوب بن شيبة 
 فكان  ،ث عن أبيه إال مبا مسع منه       بلده، والذي نراه أنه كان ال حيد        ذلك عليه أهلُ   ركَن فأَ ،الرواية عن أبيه  

  .تساهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غري أبيه عن  أبيه

                                                 
 فـاللفظ  ) أيضا٣٠رقم (، أخذ ذلك عن أصوله اخلطية، أما يف حتقيق القريويت ) أيضا٣٠الترمجة ( يف حتقيق املباركي للكتاب )معذور(أثبت هذا اللفظ     ) 1( 

 .ساقط
 الثالثة ال   ةاملقدم، وهذا تصحيف، فاملذكور يف ترمجته يف كتب التراجم أن ذلك كان يف              "صرح  بالكثري فلم ي  ويف الثانية حدث    "  يف الطبعتني    وقد وقع  ) 2( 

 .٤٤٨انظر مثال هدي الساري ص . الثانية
 . )١٢(رقم  ،٦٣٨ / ٢)  3( 



 ١٧٠  

  .)١(" هذا هو التدليس: قلت

ـ مد وأنه كان يف قَ    ، تدليسه بأنه كان يف آخر حياته      دي لكنه قَ  ،بأنه مدلس بن حجر هنا    ا فأقر   تالثالثـة   ه 
  . سواها للعراق دون ما

، )مروياته يف قدمته الثالثة للعراق وقع فيها تـدليس ( ميكن حصره وحتديده ذه القيود  ، وهذا قول عادل  
؛ قدمـة كـان      قدم الكوفة ثالث مرات    ؛ه ألهل العراق  حديثَ عليه   مقبلغين أن مالكا ن    ":قال ابن خراش  

 وقدم الثالثة فكان    ، أخربين أيب عن عائشة    : وقدم الثانية فكان يقول    ، مسعت عائشة  : حدثين أيب قال   :يقول
  .)٢(" مسع منه بأخرة وكيع وابن منري وحماضر؛ أيب عن عائشة:يقول

 ال على ،كان على علمائنا أن يتعاملوا معه ذه  القيود و،- واهللا أعلم - وهذا هو حترير املسألة فيما نرى
كما (إمهال هذا مجلة     ، أو )٣()كما فعل ابن حجر يف طبقات املدلسني      (التوسع برميه مدلسا على اإلطالق      

   .)٤() يف النكتلَعفَ

ـ             ا إذ  مث بعد ذلك لنا أن نعمل على أن هذه املرويات قليلة إىل جنب مروياته عامة يسهل التعـرف عليه
  من الطبقة األوىل أيـضا     دع في ، ومن هنا ميكن التغاضي عن تدليسه      ،روايته عند أهل بلده معروفة مستقرة     

  .)لكن بالقيد السابق(

                                                 
 .٥٠ / ١١وعبارة يعقوب بن شيبة ذكرها ابن حجر أيضا يف ذيب التهذيب . ٤٤٨ص هدي الساري  ) 1( 
 .٥٠ / ١١يب ذيب التهذ ) 2( 
  .كما سبقت اإلشارة إليه قريبا )٣٠(رقم ، ٢٦ تعريف أهل التقديس، ص)  3( 
 .كما سبقت اإلشارة إليه قريبا )١٢(رقم  ،٦٣٨ / ٢)  4( 



 ١٧١  

  
  :الفصل الثاني ]

  أثر اختالف المحدثين في مفهوم التدليس

  في نقد المرويات
  

ختالف يف مفهوم التدليس على اختالفهم       الرحم موصولة بني نقد الرواة ونقد مرويام، وقد انعكس اال         
يف نقد املرويات، وكانت النتائج غري حممودة، ويف هذا الفصل نبني أثر اخـتالف احملـدثني يف مفهـوم                   

  . تطبيقيةالتدليس يف نقد املرويات وذلك من خالل أمثلة واقعية

  

  : املعنعنة قالَبةمرويات أيب  ) ١ ( 

قالَبةَ اجلَرمي كان من جلة ثقات التابعني روى عن كثري           أن أبا    )١(لباب عرفنا يف الفصل األول من هذا ا      
، وكان من   - هذا باإلضافة إىل من روى عنهم من التابعني أيضا           -من الصحابة ممن أدرك وممن مل يدرك        

ـ       ثوبان: روى عنهم من الصحابة ممن مل يدرك مجاعة كبرية منهم          ت، ، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثاب
            ر، وابـن عسب، وعائشة أم املؤمنني، وعبد اهللا بن بدنة بن جرمـ وس ر، وعلـي بـن أيب طالـب        م

، ومن ثَم فقد غلب     )٢(رضي اهللا عنهم  ... اخلطاب، ومعاوية بن أيب سفيان، وهشام بن عامر،          بن وعمر
      على مروياته اإلرسال واإلرسال اخلفي)    على اصطالح ابن حجر ومن ت ابعه    يف اصطالح املرسل اخلفي ( ،

ال يعرف لـه    : "، ومن هنا قال فيه أبو حامت الرازي       )على اصطالح املتأخرين  (ومل يعرف عنه تدليس قطّ      
 - كما فصلناه يف الفصل األول       -، وكان أول من وصفه بالتدليس هو احلافظ الذهيب رمحه اهللا            "تدليس

 وذلك وفق مفهومه للتدليس على ما فصلناه من قبـل       -ع  وكان مراد الذهيب بالتدليس هو مطلق االنقطا      
جـامع  "كره يف املدلسني يف كتابه       إال أَنَّ احلافظَ العالئي حملَ هذا الوصف على غَري مراد الذهيب فذ            -

                                                 
  .١٥٦ : ١٥٥انظر ص  ( 1 )
  ...، ١٠٩املراسيل ص ، ٥٨ / ٢ / ٢  والتعديل،اجلرح، ابن أيب حامت: انظر ( 2 )



 ١٧٢  

التحصكتاب"(أبو زرعة ابن العراقي يف       وتبعه على ذلك كل من ألف يف املدلسني بعده، فذكره            ،)١("لي (
تعريـف أهـل     "يف، وابـن حجـر      )٣("التبيني لألمساء املدلسني  " يف   يمجِط ابن الع  ب، وس )٢("نياملدلس

قائمـة املدلـسني يف كتابـه      يف  وكذا ذكره الزركَشي    ،  )٥("أمساء املدلسني "، والسيوطي يف    )٤("التقديس
  .)٦("النكت على ابن الصالح"

ـ      ألوىل من املدلسني     وإذا كان احلافظ ابن حجر قد أورده يف الطبقة ا          : وهي اليت وصفها بأا خاصة بِـ
)من  وصف بذلك إال نادرا،    مل ي        م مصرحة بالسماع، والغالب أن إطالق موغالب رواياأطلق ذلـك   ن  

  عليهم فيه تجوز النكت على ابن   "إال أنه عاد وحترر له حالُه فجعله يف كتابه           )٧()ن اإلرسال إىل التدليس    م
، وهذا هو القول العادل يف هـذا        "طلق عليهم التدليس على الظن والتحقيق خالفه      أُُمن  " يف   )٨("الصالح

  :مل يذكر شيئا عن تدليسه فقال" تقريب التهذيب"املقام كما بينا، وهلذا حني ترجم له يف 
  .)٩( ..."من الثالثة.  يسريبصفيه ن: "ثقة، فاضل، كثري اإلرسال، قال العجلي "

أو  )١٠("فـتح البـاري  " لـذلك يف  ض فلم جنده تعر- فيما أعلم -ار يف مؤلفاته األخرى  وعلى هذا س  
  .أو غريمها عند حبث مروياته واملعنعن منها خاصة، فيما نعلم )١١("التلخيص احلبري"

                                                 
  .)٦٨( ١١٢ ص ( 1 )
  .)٨٠ ،٣٣(يف الرقمني  ( 2 )
  .)٩٣(رقم  ( 3 )
  .)ترقيم القريويتب) (١٥( رقم ( 4 )
  .)٣٣(رقم  ( 5 )
( 6 ) ١١٥ / ٢.  
  .١٣١تقدم بيان هذه الطبقات ومراده بكل طبقة ص  ( 7 )

  . وأحال إليه٦٥٠/  ٢، بدليل أنه ذكره يف النكت "تعريف أهل التقديس" تال يف التأليف على "النكت"وننبه هنا أن . ٦٣٧ / ٢ ( 8 ) 
عدا  ("التقريب" منابن حجر   فرغ  ، إذ   "تعريف أهل التقديس  " تال يف التأليف على      "التقريب"والثابت أن   . )٣٣٣٣( رقم   ،٣٠٤تقريب التهذيب ص     ) 9( 

ـ ٨١٥فألفه سنة    "طبقات املدلسني " أما   ) حتقيق عوامة  ،٧٦٥ ص   "التقريب"كما نص عليه يف ختام      ( هـ   ٨٢٧ / ٦ / ١٤يف  ) بعض اإلضافات  كمـا   ( ه
 . بأكثر من عشر سنوات"التقريب"أي قبل ) ٥٩لكتاب ص قال يف آخر ا

ـ ٨٤٢ سنة   "فتح الباري " فرغ من وننبه هنا أن ابن حجر       ) 10(  كمـا  ( هـ ٨١٧، وكان قد بدأه يف أوائل سنة      ٨٤٢ / ٧ / ١٢ سوى ما أحلقه يف       هـ
  . بسنوات"طبقات املدلسني" أي بعد )دمة احلَبي ش: حتقيق٥٥٦ / ١٣ "فتح الباري"قال يف ختام 

أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجـه      ": أفرضكم زيد : "حديث: " حيث قال    ٨٠ : ٧٩ / ٣" يف التلخيص احلبري  "ومما يؤيد ذلك أيضا ما جاء يف         ) 11( 
، صححه الترمـذي    "وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت    : "  وفيه احلديث،..." أرحم أميت بأميت أبو بكر      : "وابن حبان واحلاكم من حديث أيب قالبة عن أنس        

 باإلرسال ومساع أيب قالبة من أنس صحيح إال أنه قيل مل يسمع منه              لَّعوقد أُ . وصححها أيضا  ،"أفرض أميت زيد  : " واحلاكم وابن حبان، ويف رواية للحاكم     
 هو وغريه كالبيهقي واخلطيب يف املدرج أن املوصول منه ذكر أيب عبيـدة والبـاقي                حج ور  الدارقطين االختالف فيه على أيب قالبة يف العلل،        ركَهذا، وقد ذَ  

 وهو ، وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي من رواية داود العطار عن قتادة عنه، وفيه سفيان بن وكيع.املوصول مرسل، ورجح ابن املواق وغريه رواية  
                                                   =."هذا أصح: قال الدارقطين . تادة مرسالضعيف، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ق



 ١٧٣  

قبولـة  ياته م ا ومن هنا فَإِنَّ عنعنةَ أيب قالبة عند هذا الفريق من أهل العلم ال أثر هلا يف رد املرويات، فرو                  
  عنعنها أو صرفقد احتج بكثري مـن     " صحيحه" فيها بالسماع، وعلى هذا سار البخاري رمحه اهللا يف           ح

عنعنة، ومنها على سبيل املثال مروياته عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، وأنس لقيـه               مرويات أيب قالبة املُ   
البة على العموم معنعنة  بل أكثر مرويات أيب ق-  مروياته عنه بالعنعنة عنهم، وأكثر   األخذَ رثَكْأبو قالبة وأَ  

  .)١( فيه بالسماعحرنعنه وما ص بني ما عق البخاري، فلم يفر- يف مروياته  بالسماعِا يصرحملَّفهو قَ
٢(فقد أكثر من إخراج مروياته املعنعنة بال غضاضة       " صحيحه"ل هذا وجدناه يف رواية مسلم له يف         ثْ وم( ،

 أيضا يف    وهذا الت يذمهذه املرويات فقال           " سننه"ر يذمرأخرج كثريا من رواياته اليت عنعنها، وصحح الت
  .)٣(" صحيح حسنهذا حديثٌ: " منهايف كثريٍ
 ومل ن صحيح البخاري " ممن انتقد    ر "من اعترض علـى إخراجـه            نأهل العلم قدميا كالدارقطين وغريه م 

    لشيٍء من عنعنعات أيب ق   ابن جرمن ذلك، وال احتاج لتربير ذلك أو التماس          حجر على شيءٍ   البة، وال ع 
 على أن عنعنة أيب قالبة مقبولة عنـدهم،         كل هذا يدلُّ  . )٤(موضعٍ آخر فيه تصريح بالسماع أو متابعة له       

  . عندهم سلبا يف قبول املروياتروأا ال تؤثِّ

 الذهيب له بالتدليس على      احلافظ  بوصف ض املعاصرين أخذَ   هذا من جانب، وعلى اجلانب اآلخر فإنَّ بع       
 غري مرادوآخذه على العنعنة ومل يقبل منه إال ما صرح فيه )وفق مفهوم املتأخرين(، فجعله مدلسا  الذهيب ،

رمحـه اهللا   (ناصر الدين األلبـاين     ) العالمة  ( بالسماع أو ما وجد له متابعا أو شاهدا وعلى هذا جرى            
  : نقد املرويات، ومن أمثلة ذلك  يف مؤلفاته يف)٥()تعاىل

                                                                                                                                                                   
  )١٦٩ / ٦، )١٩٧٣،  دار اجليل:بريوت (وحنو هذا قاله الشوكَانِي يف نيل األوطار( =

 . حول االنقطاع، ومل يطرح كونه دلسه مع أن الرواية معنعنة هكذا دار البحثُ
، ٦٠٧، ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٦٠٣(  أرقـام  ٢ ج   ،)٢٣٣،  ٢١٣،  ١٦(أرقـام    ١ج  بعنعنة أيب قالبة عن أنس      " صحيحه" ما أخرجه البخاري يف      انظر مثال )  1( 

  . إخل) ...، ٧٩٨
  )....، ٦٣٠، ٦٢٨ ( وانظر أيضا إخراجه لعنعنة أيب قالبة عن مالك بن احلويرث يف البخاري رقم

 ١٢٩٦ / ٣، )١٤٦١ (١٠٨٤ / ٢، )٦٩٠ (٤٨٠، )٣٧٨ (٢٨٦، )٤٣( ٦٦ / ١البة عن أنـس  نة أيب ق  روايات بعنع " صحيح مسلم "انظر مثال يف     ) 2( 
)٢٤١٩ (١٨٨١، )٢٣٢٣ (١٨١١ / ٤، )١٦٧٢ (١٢٩٩، )١٦٧١( ،... 
، )سن صحيحهذا حديث ح: وقال عقبه ( ٣٧٩١، )هذا حديث حسن صحيح   : وقال عقبه   ( ٢٦٢٤،  ١١٣٩،  ١٩٣(سنن الترمذي مثال أرقام     : انظر ) 3( 

... 
 .شرح األحاديث املشار إليها قبل حاشيتني فلن جتد ابن حجر تعرض لعنعنته أبدا" فتح الباري"راجع مثال يف  ) 4( 
 حامل لواء علم احلديث علـى رأس        ،)م١٩٩٩/  هـ   ١٤٢٠ -م  ١٩١٤/ هـ  ١٣٣٣( ، نوح، املعروف باأللباين   )احلاج(حممد ناصر الدين بن     : هو ) 5( 

 =اتسم باجلد والنـشاط   . أياديه البيضاء على كل مشتغل بعلم احلديث يف العصر احلديث من املوافقني واملخالفني            .  وجمدد أعالمه بعد اندراس    هـ،١٥القرن  



 ١٧٤  

- ددررجال البخاري أورده احلـاكم يف           يف تصحيحِ  - رمحه اهللا    - األلباين    ت رجالُه املـستدرك " إسناد "
إن الرؤيا تقع على مـا      "ووافقه على تصحيحه الذهيب، واحتاج إلجياد شاهد له لتصحيحه، وهو حديث            

تعبر، ذل لُثَ وم  رجلٍ لُثَك م  فَ ررِ ع لَجه       كُ فهو ينتظر مىت يضعها، فإذا رأى أحد   م رؤيا فال يحـا إال    ثُد 
  ) : ١٢٠رقم " (سلسلة األحاديث الصحيحة"قال األلباين يف ف )١("ناصحا أو عاملا

 : من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال             ) ٣٩١ / ٤(أخرجه احلاكم    "
 ووافقه الـذهيب، وحقهمـا أن       ،"صحيح اإلسناد : " فذكره، وقال    ،قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

يضنَّفإِ" على شرط البخاري  "ا إىل ذلك    فَي     رجاله كلهم من رجال الشيخ ي ن سى الـراوي لـه عـن       و
    يف نَّى أَلَعبدالرزاق وهو حيىي بن جعفر البخاري فمن شيوخ البخاري وحده، ع سِفْالنيف تصحيحه ةًفَقْ و 

  ألن أبا ق  البة قد وصكان مسعه من أنس فهو صحيح اإلسناد، وإال فال  نْ بالتدليس وقد عنعنه، فإِ    ف "...  ،
  .مث ساق له شواهد لتقويته

ـ  ي آت انِتأَ: "حلديث ) ٨١٩رقم   ( ٣٩٠ / ٢البن أيب عاصم    " ةنالس" يف حتقيقه لكتاب     -  م  ـ ن ر ي ب
  .ةَاعفَ الشترتاخ فَةاعفَ الشنيب وةَني اجلَّتم أُفص نِلَخد ينْ أَنيي بنِريخفَ

  .مهني منِلَعج ينْ أَ اَهللاعادي فَلزِنمي وارِ دتكْري تن إِ اِهللالَوسا ري يمأُ وتني أَبِأَبِ : اذٌع مالَقَ فَ
  :احلديث قال األلباين )٢("...م هن متنٍأَ : الَ قَ

"           إسناده صحيح على شرط مسلم إن كان أبو قالبة مسعه من عو       ـ ف بن مالك فإنـه قـد ر مي 
  ".بالتدليس

                                                                                                                                                                   
، وصـار   فجذب إليه انتباه طالب العلم    . العجيب يف التخريج ونقد احلديث، وتتبع الطرق والشواهد واملتابعات، تأليفا وحتققا للعشرات من كتب احلديث              =

   .على رأس مدرسة علمية سلفية ختطت ختريج ونقد احلديث إىل إعالء الدعوة التباع عقيدة أهل السنة واجلماعة، ونبذ التقليد، واالهتمام بالدليل
  ".إرواء الغليل"، و"سلسلة األحاديث الصحيحة"و" سلسلة األحاديث الضعيفة"على قائمة أبرز مؤلفاته  

 أيب  )الشيخ(ترمجة موجزة لفضيلة احملدث     « :  عاصم عبداهللا القريويت   .، د »تنبيه اهلاجد إىل ما وقع من النظر يف كتب األماجد           « : أبو إسحاق احلويين  :  انظر
ق عـوض اهللا    ، طـار  »حياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه       « : ، حممد إبراهيم الشيباين   »عبدالرمحن حممد ناصر الدين األلباين وأضواء على حياته العلمية          

  .» ناصر الدين األلباين )الشيخ(املنهج السلفي عند « : ، عمرو عبداملنعم سليم»ردع اجلاين املتعدي على األلباين « : حممد، أبو معاذ
  .كفى باملرء نبال أن تعد معايبه:  وما أعرضه ها هنا إمنا هو حبث علمي ال يغض من قدر الشيخ، وقدميا قالوا

  .  من رواية أيب قالبة عن أنس رضي اهللا عنه مرفوعا٣٩١ / ٤م يف املستدرك، أخرجه احلاك)  1( 
 .، ووافقه الذهيب يف التلخيص"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: " وقال احلاكم عقبه 

 . عنهمن رواية أيب قالبة عن عوف بن مالك رضي اهللا) ٨١٩( رقم ٣٩٠ : ٣٨٩ / ٢، "السنة"رواه ابن أيب عاصم يف  ) 2( 



 ١٧٥  

 تطلـع  مم، ثُ هن م داحى و لَ إِ ريص ي  الَ م، ثُ ةفَيل خ م ابن هلُّ كُ ةٌثَالَم ثَ كُزِن كَ دن ع لُتتقْي": يف نقد حديث   - 
الرايات الس و د من ق املَ لِب فَ قِرِش قْيلُتم قَ كُونلَالًت قْم يلْتقَه وسلـسلة األحاديـث   " قال األلباين يف )١(" ...م

  ) : ٨٥رقم  ١٩٥ / ١ ( "الضعيفة
 ... "  وقد ذهل م       البة، فإنه من املدلسني كما تقدم نقله عن        ن صححه عن علته، وهي عنعنة أيب ق

          لَالذهيب وغريه يف احلديث السابق ولعله لذلك ضعف احلديث ابن عة من طريق خالد كما حكاه      ي
  ".، لكن احلديث صحيح املعىنهرقَوأَ ) ٣٥٦ / ١" ( العلل " عنه أمحد يف 

، وممن صححه )٢( وليس األمر كذلك، بل اختالف املفهوم هو ما جعلهم ال يعرجون على عنعنة أيب قالبة
، الـذهيب ، ووافقـه    )٣("هذا حديث صحيح على شـرط الـشيخني       : "إذ قال " املستدرك" يف   ماحلاك

  .)٤("هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات: "إذ قال" ةاججصباح الزم" يف يرِيوصالبو

  : ومما يندرج تحت ذلك أيضا 

 سلسلة األحاديـث    الذي أورده يف  ( )٥("كلكم أفضل منه  "جعل األلباين من وجهي تضعيفه حلديث        - 
  : البة اجلَرمي فقال عنعنةَ أيب ق) ٨٤الضعيفة رقم 

                                                 
، والبيهقي يف   ٤٦٤ : ٤٦٣ / ٤ ،"املستدرك"، واحلاكم يف    )٤٠٨٤( رقم   ،١٣٦٧ / ٢رواه ابن ماجه يف السنن، كتاب الفنت، باب خروج املهدي،            ) 1( 
  .االبة عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان مرفوع، من رواية أيب ق٢٨١ / ٣٢، "تاريخ دمشق"، وابن عساكر يف ٥١٥ / ٥، "دالئل النبوة"
  .، ووافقه الذهيب"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: "وقال احلاكم عقبه  
   ورواه أبو ع انِمرو الد١٠٣٣ : ١٠٣٢ / ٥،  )دار العاصـمة  : الرياض (رضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري     .  د :، حتقيق "السنن الواردة يف الفنت   "، يف   ي، 

 .وعاالبة عن ثوبان مرفمن رواية أيب ق) ٥٤٨(رقم 
يالحظ أنه تراجع فيما بعد عن حكمه هناك ألنه وجد متابعة وتصرحيا بالسماع، لكن هذا ال يغير من أن حكمه كان بالرد رد العنعنـة اامـا لـه     (2 )

  .بالتدليس، وأن هذا خالف ما عليه أبو حامت والذهيب وغريمها ممن يأخذون باملذهب اآلخر يف مفهوم التدليس
  .وغريه كثري... ، ١٣١ / ٣، ٧٥ / ١إرواء الغليل : األلباين: د األلباين ألحاديث عنعنها أبو قالبة انظر أيضا ومن أمثلة ر

 .تقدم قبل حاشية)  3( 
 / ٣، )١٩٨٥القاهرة، دار الكتب اإلسالمية،  (١، طعزت علي عطية.  موسى حممد علي، ود:حتقيق، مصباح الزجاجةأمحد بن أيب بكر، البوصريي، )  4( 

٢٦٣. 
 من رواية خالد احلذاء عن أيب       ٢٦٧، ص   ١٩٩٥ / ١٤١٥ ، دار الفكر  ،حممد عبد الرحيم، بريوت   : ، حتقيق   "تأويل خمتلف احلديث  "رواه ابن قُتيبة يف     )  5( 

  . مرسال،قالبة عن مسلم بن يسار
املكتـب اإلسـالمي،   :  بريوت  ، املصنف لعبد الرزاق بن مهام     مطبوع بآخر  (٢، ط  حبيب الرمحن األعظمي   :قيق، حت "اجلامع"وقد أخرجه معمر بن راشد يف       

، بريوت، دار الكتب العلمية    (١ط،  ، وسعيد بن منصور يف السنن، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي         )٢٠٤٤٢( رقم   ،٢٤٥ : ٢٤٤ / ١١،  )١٩٨٣ / ١٤٠٣
، ص  )دار الصميعي : الرياض ( بن مساعد بن خضران الزهراين     عبد اهللا . د: ، حتقيق "املراسيل"، وأبو داود، يف     )٢٩١٩( رقم   ،٣٢٨ / ٢،  )١٩٨٥ / ١٤٠٥
  .من رواية أيوب عن أيب قالبة مرسال) ٢٩٧( رقم ٣٧٦



 ١٧٦  

وهذا احلديث من رواية أيب قالبة عنه، وقد كانت وفاما بعد املائة ببضع سنني ولكن أبا قالبة مدلس،                  "
لس عمـن    من علماء التابعني، ثقة يف نفسه، إال أنه مـد           شهري إمام" : امليزان"قال الذهيب يف ترمجته من      

       ث منها ويدلس، وهلذا أورده احلـافظ برهـان الـدين           حلقهم وعمن مل يلحقهم، وكان له صحف حيد
طبقـات  "، وكذا احلافظ ابـن حجـر يف         )٢١ص  " (التبيني ألمساء املدلسني  "احلليب يف رسالته     العجمي
 من  ملا س ماإلرسال لَ  من   مل س  احلديثَ نَّوصفه بذلك الذهيب والعالئي، فلو أَ     : وقال  ) ٥ص  " (املدلسني

نعنة أيب قالبة، فاحلديث ضعيف على كل حالع".  

  

  : البصري املعنعنة احلسنمرويات  ) ٢( 

 وقد قَدمنا أَنَّ ما وصف بِه من تدليسٍ إمنا أُرِيد به محـض        - البصري رمحه اهللا     احلسن من أخذ بتدليس    
ما مل يثبت تصرحيه بالسماع يف أي من طُرقِ احلديث، أو            - أخضعه لقاعدة رد كل عنعنة له        -اإلرسال  

  .، مع أن الصواب معاملته معاملة املنقطع فحسب كما سبق بيانه-جيد لروايته شاهدا أو متابعة 

     نويأيت على رأس م ارللحسن          س كل عنعنة دجِ يف رهرمحه  ناصر الدين األلباين  ) الشيخ: ( على هذا الن 
  .)١(د أخذ بذلك يف سائر حبوثه احلديثية، مث تبعه يف ذلك من أخذ مبنهجهاهللا، فق

  : من ذلك مثال

  ": األحاديث الضعيفةسلسلة" قوله يف - 
أَنَّ احلديث املرسـل    " مصطلح احلديث "وال يلزم منه أن يكون احلديث صحيحا ملا عرِف من علم            ...  "

يث، وال سيما إذا كان من مرسـل احلـسن وهـو            من أقسام احلديث الضعيف عند مجهور علماء احلد       
وحىت إنه لو . )٢("ما أرسله فليس حبجة... كان عاملا جامعا رفيعا ثقة : "البصري، قال ابن سعد يف ترمجته

فرض أن احلسن وصل احلديث وأسنده ومل يصرح بالتحديث أو بسماعه من الذي أسنده إليه كما لـو                  
قال ! مل يكن حديثُه حجة، فكيف لو أرسله كما يف هذا احلديث؟          ) رةعن أيب هري  (أو  ) عن سمرة : (قال

                                                 
، ٢٤ / ١،  )١٩٩٠ - ١٤١٠مكتبة التوعيـة اإلسـالمية،      : القاهرة(، بذل اإلحسان     بن شريف  ، حجازي بن حممد   ينِيوأبو إسحاق احلُ  : انظر مثال )  1( 

 .)...، ١٧٣، ١٤٢، ٦٨، ٥٠، ٤٥، ١٩(أرقام ) طنطا، دار الصحابة(األحاديث الضعيفة والباطلة  يف احلويين، النافلة
 .٥٤ / ١األلباين، حممد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف اتمع،  ) 2( 



 ١٧٧  

، فإذا قال يف حديث عن فـالن ضـعف          كان احلسن كثري التدليس   ": ميزان االعتدال "احلافظ الذهيب يف    
احتجاجه وال سيما عمن قيل إنه مل يسمع منهم كأيب هريرة وحنوه، فعدوا ما كان له عن أيب هريـرة يف                     

  .)١("طع مجلة املنق

 هي القاعدة عنده يف احلسن البصري، واليت متسك ا ومل يتهاون فيها أبدا،              وهذه هكذا قال رمحه اهللا،     
وقد قدمنا أن عبارة الذهيب إمنا أراد ا اإلرسال ال التدليس، وإمنا كان عليه قَبول عنعنته أو ردها وفـق                    

اام بالتدليس، وهو االام الذي يقتضي رد كل        ثبوت مساعه ممن روى عنه أو انقطاع السند بينهما دون           
  .)٢()على ما فصلناه(عنعنة له 

  :)٣("الَ مهدي إِالَّ عيسى: " ومن ذلك قوله يف نقد حديث- 

"وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثالث: قلت:  
  .عنعنة احلسن البصري، فإنه قد كان يدلس:  األوىل
تبعا لغـريه   " التقريب  "  فإنه جمهول كما قال احلافظ يف        جهالة حممد بن خالد اجلندي،    :  الثانية

  .كما يأيت
  

  .)١("االختالف يف سنده :  الثالثة
                                                 

 .، وقد تقدمت العبارة٥٢٧ / ١الذهيب، ميزان االعتدال،  ) 1( 
 .اع احلسن من سمرة ومن أيب هريرة نزاع قدمي، ولكن ليس هذا حمل حبثنا هنانعم يف مس ) 2( 
، وأبـو  ٤٤١ / ٤ ،"املـستدرك "يف  ،واحلاكم، )٤٠٣٩(، رقم ١٣٤١ : ١٣٤٠ / ٢، باب شدة الزمان، ، كتاب الفنت"السنن" يف  أخرجه ابن ماجه   ) 3( 

 : ٥٧١ / ٧ ،"معرفة الـسنن واآلثـار    "، والبيهقي يف    )٩٠٠ : ٨٩٨( رقم   ،٦٩ : ٦٨ / ٢ ،"ابهسند الش م" يف   ياعض، والقُ ١٦١ / ٩،  "احللية"نعيم يف   
وابـن  ،  ٢٩٨ : ٢٩٦ص  ،  )١٤٠٢،  مؤسـسة الرسـالة   : بريوت  ( ١ط،  الشريف نايف الدعيس  . د:  حتقيق ،"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي     "، و ٥٧٢
 / ٤٣،  "تـاريخ دمـشق   "، وابن عـساكر يف      ٢٢١  :٢٢٠  /٤،  "تاريخ بغداد "البغدادي يف    واخلطيب،  ١٥٥ / ١،  "جامع بيان العلم وفضله   " يف   ،عبدالرب
  .ن عن أنس مرفوعاسان بن صاحل عن احلَب عن أَيدنمن طريق حممد بن خالد اجلَ، ٥١٨ : ٥١٥ / ٤٧، ١٩١:  ١٩٠

    وقد أنكره احلاكم فقال ع قبه" :    ما انتهى إيلَّ م ذكرتن لَّ عهذا احلدي  ة  ث تعجب  ا ال موأقره الذهيب يف    "ا به يف املستدرك على الشيخني رضي اهللا عنهما        حتج ،
 :بريوت (١ط،  )حتقيق أيب الفداء عبد اهللا القاضي، االسم املستعار لسامي التوين         " (طقَتلْ املُ رالد"، وعده الصغاين يف املوضوعات يف كتابه        "تلخيص املستدرك "

: عبد الرمحن بن حيىي املُعلِّمي اليماين، إشراف      : ، حتقيق   "الفوائد اموعة "، وتبعه الشوكَانِي يف     )٤٤( رقم   ،٣٤، ص   )١٩٨٥ / ١٤٠٥مية،  دار الكتب العل  
 "وضـوعات تـذكرة امل  "، والفَتنِـي يف     )١٢٧( رقم   ٥١١ : ٥١٠، ص   ١٩٦٠ / ١٣٨٠،  ) مطبعة السنة احملمدية   :القاهرة (١، ط عبد الوهاب عبد اللطيف   

  .٢٢٣، ص ) دار إحياء التراث العريب:بريوت(
  اوِيقال الذهيب    )بن مرمي اوال مهدي إال عيسى     ( وأما خرب    : "وقال املُن  :وبفرض صحته حيتمل أنـه  .  منكر :، واحلاكم أورده متعجبا ال حمتجا، والنسائي      واه

 ،)١٩٧٢ - ١٣٩١دار املعرفة،   : بريوت (٢املناوي، فيض القدير، ط   " ( كامال معصوما   ال مهدي  : أو معناه  ،ضمر فيه  وهو م  )إال( بعد   )زمن(سقط منه لفظ    
٤٦٦ / ١.(  



 ١٧٨  

 يف  )٢( يف نقد احلديث يف حتقيقه ملُسند الشهاب للقُضاعي        محدي عبد ايد السلَفي    وعلى هذا النهج سار     
  .إعالله بوجوه منها عنعنة احلسن

 علته الوجهان اآلخران اللذين ذكرمها، وإمنا هو اخلالف يف املفهوم الـذي             بلحلسن،   وال علة يف عنعنة ا    
 وهو ما رأيناه يف نقد أئمة احلديث الذين تكلموا يف هذا احلديث فأعلوه دون أن                ،أدى للخالف يف النقد   

  : هذا احلديث يف" املنار املنيف" رمحه اهللا حيث قال يف ابن قيم اجلوزيةيعرجوا على عنعنة احلسن، منهم 

فرواه ابن ماجه يف سننه عن يونس بن عبد األعلـى عـن             " ال مهدي إال عيسى ابن مرمي     "فأما حديث    "
الشافعي عن حممد بن خالد اجلندي عن أبان بن صاحل عن احلسن عن أنس بن مالك عن النيب صـلى اهللا                    

  . عليه وسلم، وهو مما تفرد به حممد بن خالد

 غري معروف عند    - هذا   -حممد بن خالد    : مناقب الشافعي ) كتاب  ( يف   برِياآل  ني قال حممد بن احلس   
أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

د هذا  تفرد به حممد بن خال     : يقهيالبوقال  ... ..  سبع سنني    نبذكر املهدي وأنه من أهل بيته وأنه ميك       
هو جمهول، وقد اختلف عليه يف إسناده فروي عنه عن أبان بن أيب عياش              : وقد قال احلاكم أبو عبد اهللا       

فرجع احلديث إىل رواية حممد بن خالد وهو جمهول عن : قال . عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  
 وهو منقطع، واألحاديث علـى      أبان بن أيب عياش وهو متروك عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم             

بيـان  " ويف   )٤("معرفة السنن واآلثار  " يف   - أيضا   - البيهقيوكذا فعل   . )٣("خروج املهدي أصح إسنادا   
  .يف نقد هذا احلديث )٥("خطأ من أخطأ على الشافعي

  

                                                                                                                                                                   
  .١٧٥ / ١الضعيفة، األحاديث األلباين، سلسلة  ) 1( 
  .)٨٩٨( رقم ،٦٩ : ٦٨ / ٢، )١٩٨٥ - ١٤٠٥بريوت، مؤسسة الرسالة،  (يفلَ محدي عبد ايد الس:اب، حتقيقهد الشنس، مياعضالقُ ) 2( 
 منصور بن عبد العزيز الـسماري،     : ، أعده وأخرجه  يانِم الي يملِّعاملُعبد الرحمن بن حيىي      :حتقيق،  املنار املنيف يف الصحيح والضعيف    ابن قيم اجلوزية،     ) 3( 
  .٩٠ : ٨٩، ص )١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ) دار العاصمة:الرياض (١ط
  .٥٧٢ / ٧، )بدون تاريخ، دار الكتب العلمية :بريوت( ١ن، ط سيد كسروي حس: حتقيق،البيهقي، معرفة السنن واآلثار ) 4( 
 .٣٠٠:  ٢٩٩، مرجع سابق، ص البيهقي، بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)  5( 



 ١٧٩  

العلـل  " يف   ابـن اجلَـوزِي   ، و )١(يف نقد احلديث  " تاريخ دمشق " يف   ابن عساكر  وعلى هذا النهج سار     
  .)٣("مصباح الزجاجة" يف البوصيرِي، و)٢("املتناهية

 فلم يلتفتوا إىل عنعنة احلسن ومل يرو شبهة تدليس، إال يف الوجه األخري حيث جاءت الروايـة مرسـلة                   
فنقده البيهقي باالنقطاع، ويريد به اإلرسال ال التدليس فما يف روايته عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                   

  .نعنة تدليس البتةبالع

  :  حيث تكلم عن وجوه نقد احلديث دون أن يلتفت لعنعنة احلسن فقالالذهيب وكذا فعل احلافظ 

 ذكره ابن الصالح    ، لكن قيل إنه مل يسمع من احلسن       ، وما علمت به بأسا    ،وأبان بن صاحل صدوق    "... 
وروى عنه ثالثة  . واهللا أعلم،ن معنيقد وثقه حيىي ب:  قلت  . مث قال حممد بن خالد شيخ جمهول،يف أماليه

  .رجال سوى الشافعي
 :وللحديث علة أخرى  

أخربنا احلاكم حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يزداد املذكر من كتابه حدثنا عبد الرمحن     :  قال البيهقي   
عـاذ  بن أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين مبصر حدثنا املفضل بن حممد اجلندي حدثنا صامت بن م                 

ن أيب  بد فدخلت على حمدث هلم فوجدت عنده عن حممد بن خالد اجلندي عن أبان               ن عدلت إىل اجلَ   :قال
 .عياش عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤("ىهفانكشف وو:  قلت 

لحديث علـتني    حيث أورد ل   )٥("إِنَّ من السرف أَنْ تأْكُلَ كُلَّ ما اشتهيت       : " ومن ذلك نقده حلديث    - 
  انـومثت علة ثالثة وهي عنعنة احلسن وهو البصري فقد ك: "اقتضتاه أن جيزم بكونه موضوعا، مث قال

                                                 
  .٥١٨ / ٤٧ ، تاريخ دمشق،ابن عساكر: انظر  ) 1( 

، واملبـاركفوري يف حتفـة      ٢٤٤ / ١١،  )١٤١٥ دار الكتب العلميـة،      :ريوتب (٢طالعظيم آبادي يف عون املعبود،      :  ومن املتأخرين أيضا ممن فعل ذلك       
  .٤٨٥ : ٤٨٤ / ٦، ) دار الفكر، بدون تاريخ:بريوت ( حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان،األحوذي

 .٨٦٣ : ٨٦٢ / ٢ ،)١٤٠٣، ار الكتب العلمية د:بريوت (١، طخليل امليس: حتقيقابن اجلوزي، العلل املتناهية يف األحاديث الواهية،  ) 2( 
 .٢٥٢ / ٣، مرجع سابقالبوصريي، مصباح الزجاجة،  ) 3( 
 .٥٣٦ : ٥٣٥ / ٣الذهيب، ميزان االعتدال، )  4( 
 / ٥، "املسند"، وأبو يعلَى يف )٣٣٥٢(، رقم ١١١٢ / ٢، كتاب األطعمة، باب من اإلسراف أن تأكل كل ما اشتهيت،        "السنن"أخرجه ابن ماجه يف      ) 5( 

، "شعب اإلميان "، والبيهقي يف    ٢١٣ / ١٠،  "احللية"، وأبو نعيم يف     ٤٤ / ٧،  "الكامل"، وابن عدي يف     ٤٧ / ٣،  "الضعفاء"، وابن حبان يف     )٢٧٦٥( ١٥٤
           =.فوعاان عن احلسن عن أنس رضي اهللا عنه مروكْر عن نوح بن ذَيثد عن يوسف بن أيب كَيلة بن الويق، من رواية ب)٥٧٢١(، رقم ٤٦ / ٥



 ١٨٠  

  .)١(" يدلس

  .)٢( وليست بعلة، كما أوضحنا، بل علته غريه

يف تعليقه علـى    محدي عبد ايد السلَفي     ) الشيخ  ( للطرباين  " املعجم الكبري " ومن ذلك قول حمقق      - 
 يسوق بعريا له عليـه      )٣( عمران القَطَّان عن احلسن عن صعصعةَ بن معاوِية أنه لَقي أبا ذَر بالربذَة             حديث

  ".ويف احلديث عنعنة احلسن البصري: "، فقال احملقق يف احلاشية )٤(احلديث... مزادتان 

 لئالآل"بعنعنة احلسن ومثَّل بالسيوطي يف أن األئمة النقاد من طريقتهم اإلعالل   وقد ادعى العالمة األلباين  
ومن طريقة األئمة النقاد إعالل احلديث بعنعنة احلسن البصري؛ فـانظر           : " ... فقال األلباين   " املصنوعة
  .)٥( ..."٣٨٩ / ٢ املصنوعة الآللئ

نا محاد بن زيد  رمحه اهللا تعقيبا على احلديث املروي من طريق خالد بن خداش ثالسيوطي وهو يريد قول 
: قـال  )٦("الَ يولَد مولُود بعد املائَتينِ ِهللا فيه حاجةٌ       : " عن أيوب عن احلسن عن صخرِ بن قُدامةَ مرفوعا        

                                                                                                                                                                   
=    وقال أبو نعيم ع قبه" :     وحغريب من حديث احلسن عن أنس، ال أعلم رواه عنه إال ن"وقال ابن ع ،دعن احلسن عن أنس ليست وهذه األحاديث: " عقبهي 

  ".مبحفوظة
حيىي بن عثمان منكر احلـديث ال       : قال ابن حبان  . وسلمعن رسول اهللا صلى اهللا عليه       هذا حديث ال يصح     : "٣٠ / ٣" املوضوعات" يف   يزِو وقال ابن اجلَ  

  ". على حديث نوحبكُّنوجيب الت: قال . جيوز االحتجاج به
، ٩٨٥،  ٩٥٣،  ٩٣٨،  ٣٤٢ ،٣٣٢،  ٢٤١،  ١٧٤(:  أرقـام  ، مـثال  "سلسلة األحاديث الضعيفة  " وانظر أمثلة أخرى كثرية لرده املرويات بعنعنة احلسن يف          

١٩٦٢، ١٨٥٨، ١٨٠٢، ١٧١٧، ١٤٧٧، ١٤٤٦، ١٤٤٢ ،١٣٨٨ ،١٢٨٦، ١٢٣٨، ١١٦١، ١١١٣ ،... (  
  .٤١٤ / ١السابق،  ) 1( 
، ...، ٢٥ / ٢، ٦٩٦، ٥٣٦، ٥١٦، ٥٠٣ / ١ ،الـضعيفة األحاديـث   سلسلة  :  أمثلة لذلك يف   - إن شئت    -وال نطيل النقل يف هذا الشأن، فانظر         ) 2( 

، األلبـاين، إرواء    ٢ احلاشية   ،٤٧ ص   ،بجبن ر ال "كلمة اإلخالص " حتقيق   ،، األلباين ٩٨ احلاشية   ،١١٣،  ٦٦ للصنعانِي، ص " رفع األستار "حتقيق   ،األلباين
  ...، ٣٥٥ / ٥الغليل، 

  .بزاي معجمة ودال مهملة، وهو تصحيف) الزبدة(وقع يف املطبوعة  ) 3( 
 رضي اهللا  وا قرب أيب ذر الغفاري، إذا رحلت من فيد تريد مكة      اجى طريق احل  ق عل رقريب من ذات ع   موضع معروف باجلزيرة العربية قرب املدينة       : الربذَة و
  .عنه
 .)١٦٤ / ٦ ، وفَيات اَألعيان،ابن خلِّكَان، ١٣١ / ١ / ٢ ، ذيب األمساء واللغات،النووي، ٢٤ / ٣، ٦٨ / ١ ، معجم البلدان،ياقوت احلموي: انظر (

  .)١٦٤٤(، رقم ١٥٥ : ١٥٤ / ٢ ،"املعجم الكبري"، والطرباين يف ١٦٤، ١٥٩، ١٥٣، ١٥١ / ٥ ،"املسند" يف ،أخرجه أمحد ( 4 )
  .٣٧٠ / ٢ ، سلسلة األحاديث الضعيفة،األلباين ) 5( 
 )6 (  ١ط ،صالح سامل املصرايت: ، حتقيق   "معجم الصحابة "ع يف   انِ قَ رواه ابن) ـ ١٤١٨مكتبة الغرباء األثرية، : املدينة املنورة  رقـم  ،٢٣  :٢٢ / ٢، ) هـ
  .من رواية أيوب عن احلسن عن صخر بن قدامة مرفوعا) ٤٦٤(
                       =...".بعد سنة مائة : " بلفظ، بهمن رواية خالد بن خداش) ٧٢٨٣(م  رق،٢٧ / ٨، "املعجم الكبري"ورواه الطرباين يف  



 ١٨١  

حكى الساجِي عن علي ابن املَدينِي أنه كان يضعف خالد بن خداش يف روايته عن محاد بن زيد، وعن                   "
. خمتلف يف صـحبته    )١(صخر بن قدامة  : ده انفرد عن محاد بأحاديث، وقال ابن من       حيىي بن معني أن خالد    

مل يصرح بسماعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يصرح احلسن بسماعه منه فهذه علة                : قال احلافظ   
  .)٣("انتهى، واهللا أعلم. )٢(أخرى هلذا اخلرب

 قدامة وعدم تصريح صخر بن قدامة بالـسماع          فإعالل احلديث بوجوه منها عنعنة احلسن عن صخر بن        
من النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يريد ا احلافظ اام احلسن بالتدليس وال اإلعالل بالتدليس، بل أراد به                   
االنقطاع، وذلك أن صخر بن قدامة ال تعرف له روايةٌ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال هذه الروايـة،                    

خالف إذ روايته الوحيدة هذه مل يصرح فيها بالسماع من النيب صلى اهللا عليه وسلم               ويف اجلزم بصحبته    
فال دليل على لقياه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن هنا فهو بني كونه صحابيا مقبول الرواية أو تابعيـا                    

منه فلـم  جمهول احلال والعني منقطع الرواية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فال دليل على مساع احلسن         
. يصرح بالسماع وال عرف تاريخ مولده أو وفاه فينظر يف املعاصرة ومن هنا فشبهة االنقطاع قوية قائمة                

  .وال ذكْر للتدليس ها هنا
  

  : الشامي املعنعنة ولحكْممرويات  ) ٣( 

 وصـفه    أَنَّ مكحولَ الشامي كان كثري اإلرسال عن الصحابة وأن ابن حبان           )٤( قدمنا يف الفصل األول   
صاحب  ":بالتدليس مريدا غري املعىن املستقر عند املتأخرين، مث جاء احلافظ الذهيب فأطلق القول فيه فقال              

 ،يرسـل كـثريا   ": وقال   ،)٥("بادة بن الصامت وعائشة وأيب هريرة      وع يبيروي باإلرسال عن أُ    تدليس،

                                                                                                                                                                   
 "واحلديث منكر : "وقال الذهيب عقبه    ". بعد ستمائة : "ية خالد بن خداش، به، بلفظ     من روا ) ٦٣٠ / ١" امليزان"كما قال الذهيب يف     (لرمادي يف تارخيه    او= 
 .)٦٣٠ / ١ميزان االعتدال، (

: قـال الـذهيب  ). على خالف يف اللفظ ("ال يولد بعد سنة مائة مولود هللا فيه حاجة ":حبته، تفرد حبديث خمتلف يف ص،صخر بن قدامة، العقيلي: هو (1 )
  ).٢٦٤ / ١أمساء الصحابة، د جتري" (كأنه تابعي"
بن األثري،  ا،  ١٩٢ / ٢ ، االستيعاب ،ابن عبد البر  ،  ٣١ / ٨،  )وزارة األوقاف : بغداد(١محدي السلفي، ط  : ، حتقيق   املعجم الكبري ،  الطرباين:  ترمجته يف  انظر (

   ...)،١٨٠ / ٢ ،اإلصابة، ابن حجر، ٢٩٠ / ١٦  بالوفيات،الوايف، يدفَالص، ٢٦٤ / ١ ،جتريد أمساء الصحابة: الذهيب ، ١٤ / ٣ ،سد الغابةأُالدين، عز 
  ).بتصرف يسري (١٨١ / ٢ ،نقلها السيوطي عن ابن حجر يف اإلصابة (2 )

 .٣٨٩ / ٢ ،الآللئ املصنوعة: السيوطي ) 3( 
  .١٥٩ : ١٥٨انظر ص  ( 4 )

 .١٧٧ / ٤الذهيب، ميزان االعتدال،  ) 5( 



 ١٨٢  

 والذهيب يريد بالتدليس هنا اصـطالح       )١("رابت وعائشة والك  امة بن الص  ادب بن كعب وع   يبويدلس عن أُ  
 وهو مغاير ملفهومه عند ابن حجر، إال أن ابن حجر أخذ بظاهر قـول               - كما قدمنا    -مجهور املتقدمني   

  . فجعله يف املدلّسني، وأدرجه يف الطبقة الثالثة منه- مع تفاوت املفهوم -الذهيب 

 مروياته ورد ما مل يصرح فيها بالـسماع،          وهذا القول يف مكحول يقتضي حتري التصريح بالسماع يف        
فمن ذلك أنـه أعـلَّ      ،  )٢( وقد أخذ من املعاصرين بذلك العالمة األلباين فأعلَّ ما مل يصرح فيه بالسماع            

  :حديث
مالَئكَتك وجميـع   اللَّهم إِني أَصبحت أُشهِدك وأُشهِد حملَةَ عرشك و       : من قَالَ حين يصبِح أَو يمِسي      "

     تإِالَّ أَن اُهللا الَ إِلَه تأَن كأَن كلْقخنَّأَوم حمدا عبدكو رسلُوأَك عتاُهللاق ر بعهم فَ،ارِن الن مالَ قَنها مرتنِي 
  )٣("ارِن الن م اُهللاهقَتعا أَعبرا أَهالَ قَنْإِ فَ،هاعبر أَةَثَالَ ثَ اُهللاقتعا أَالثًا ثَهالَ قَنم و،هفَص نِ اُهللاقتعأَ

 وهو من رواية هشام بن الغاز بن ربِيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه مرفوعا،                   
فأعله األلباين من وجهن قال يف أحدمها ي:  

 ونفَاه البخارِي، فإِنْ ثَبت مساعه منه فالعلة        و مسهر كحول من أنس، فأثبته أب     م اختلفوا يف مساعِ  "
  )٤("رمبا دلَّس: عنعنة مكحول فقد قال ابن حبان

 ابن حبان رمحه اهللا      ألثر اختالفهم يف مفهوم التدليس يف نقد املرويات، فقد قدمنا مراد            واضح  وهذا مثالٌ 
وكان من أثر ذلك أَنْ عده هنا من وجوه         . لباين رمحه اهللا  وأن مفهومه الصطالح التدليس مغاير ملفهوم األ      

                صـاحلة   اتضعيف هذا احلديث، بل وبالرغم من أنه وجد للحديث طريقا أخرى ضعيفة إال أنه مل ير أ 
  :لالعتضاد برواية مكحول هذه لتتقوى فقال 

يمنع من ذلك أمـور،     : ينبغي أن يكون هنا مقبوال ملتابعة مكحول إياه ألننا نقول           : وال يقَالُ   "
أنَّ مكحولَ قد رمي بالتدليسِ ورواه بالعنعنة كما سبق فيحتمل أن يكون بينه وبني أنس               : األول

                                                 
 .١٠٨ - ١٠٧  /١تذكرة احلفاظ،  ) 1( 
 .)٣٨٣( رقم ،٢١٤ / ١ ،وأخذ ذا القول أيضا محدي عبد ايد السلفي، انظر مثال حتقيقه ملسند الشاميني للطرباين ) 2( 
يـة  ، من روا  ١٨٥ / ٥ ،"احللية"، وأبو نعيم يف     )٥٠٦٩(، رقم   ٣١٢ : ٣١١ / ٥، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح،         "السنن"رواه أبو داود يف     )  3( 

  . به،هشام بن الغاز
  . وللحديث طرق أخرى ال جمال لبسطها ها هنا

 .)١٠٤١( رقم ،١٤٤ : ١٤٣ / ٣ ،سلسلة األحاديث الضعيفة، األلباين ) 4( 



 ١٨٣  

مسلم بن زياد هذا أو غريه فريجع الطريقان حينئذ إىل كوما من طريق واحدة ال يعرف تابعيها                 
  )١(" هلذاعينا أو حاال فمن جود إسناده أو حسنه لعله مل يتنبه

 واحلق أن من جود أو حسن احلديث مل يفعل هذا غفلة أو لعدم انتباه منه وإمنا ألنه يأخذ باملفهوم اآلخر                    
ابن ، وممن سار على هذا النهج )٢( مكحوال مدلسا أصال وال يعد هذا سببا لضعف الروايةللتدليس فال يعد

  .)٣("حديث حسن": "ملعادزاد ا"فقد قال عقبه يف  - رمحه اهللا - مِيالقَ

ذا املفهوم اآلخ ومل يعد مكحوال مدلسا فلم يرد عنعنته - أيضا -ر  وممن أخذ :  

 - يذمرالت:   
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ع قال قَسة بن اَأللَاثعن وروايته بالعنعنة  "السنن" أخرج له يف 

"هِظْال تر الشموقال عقبه ، )٤("ه اهللا ويبتليك ألخيك فريمحةَات :  
"                هذا حديث حسن غريب، ومكحول قد مسع من واثلة بن األسقع وأنس بن مالك وأيب هن  ارِد الـدي ،
أ قالُويه مل يسمع من أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من هؤالء الثالثةن".  

ثلَةَ بن اَألسقَع من شيوخ مكحول، وقد روى عنـه هنـا    هكذا نص الترمذي رمحه اهللا تعاىل على أنَّ وا     
، فلما فعل دلَّ )٥(بالعنعنة، ولو كان يعده مدلسا لَما كان له أن يقبل عنعنته يف هذه الرواية وال أن حيسنها                

  .على أثر اختالف املفهوم يف نقد الرواية
 وهو اختالفهم يف    -لضد هذا    )٦("ضعيف الترغيب والترهيب  " وقد ضعف األلباين هذا احلديث يف كتابه        

حـديث حـسن    " وتعقيبا على قول الترمذي املتقـدم        -مفهوم التدليس الذي انعكس على نقد الرواية        
  :قال" غريب، ومكحول قد مسع من واثلة

                                                 
  .١٤٥ / ٣السابق  ) 1( 
 )2( هذا عند م نبِثْ يتس ماعمن أنس رضي اهللا عنه كحولٍ م ) يثبت مساعه منه فيبقى االنقطاع يف السند، أما من ال)، كما أسلفنارمسهومنهم أبو . 
 .٣٧٢ / ٢ زاد املعاد، ،ابن القيم)  3( 

، وأبـو   ٩٥ / ٩،  "تاريخ بغـداد  " يف   ،، اخلطيب البغدادي  )٢٥٠٦( رقم   ،٦٦٢ / ٤،  )مل يسم (، كتاب صفة القيامة، باب      "السنن"رواه الترمذي يف     ) 4( 
 ،"شعب اإلميان" يف ،، والبيهقي)٢٠٢(، رقم ٢٤٠ ص ،)١٩٨٧ - ١٤٠٨الدار السلفية،  : اهلند( ٢بد احلميد، ط  عبد العلي ع  . ، حتقيق د  "األمثال"الشيخ يف   

 .عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه مرفوعا) ٣٧٣٩( رقم ،١١١ : ١١٠ / ٤ ،"املعجم األوسط"، والطرباين يف )٦٧٧٧( رقم ،٣١٥ / ٥
صلى اهللا عليه    عن رسول اهللا     ىور وال ي  ،ال حفص إ وال عن برد     ،ال برد إمل يرو هذا احلديث عن مكحول        : "يانِربع له، قال الطَّ    وهو إسناد فرد ال متابِ      )5( 

  .)١١١ / ٤ ،املعجم األوسطالطرباين، " (ال ذا اإلسنادوسلم إ
 .)١٤٧٠( رقم ،١٣٧ / ٢ ) 6( 



 ١٨٤  

" م، لكنه صاحب تدليس كما قال الذهيب يف امليزان، فالنفس ال تطمئن لرواية مثله إال إذا صرح                 : قلتعن
  .)١("ثبالتحدي

  

       وفيما قلناه ها     طبيعية وحتمية للفصل السابق    مثرة هنا إمنا هو     الُقَ وال جمال لإلطالة يف هذا الفصل فما ي ،
  .، وقد أكثرنا هناك من األمثلة اليت بينت املقصود، واهللا املستعانهنا كفاية

  

                                                 
 .١٣٧ / ٢ ،ضعيف الترغيب والترهيب، األلباين ) 1( 



 ١٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمةالخاتمة
  ونتائج البحثونتائج البحث



 ١٨٦  

  
  اخلامتة ونتائج البحث ]]

  
 )التـدليس (دراسة الواسعة حول واحد من مصطلحات علم مصطلح احلديث هو مصطلح               بعد هذه ال  
  :مفاهيم أخرى نستطيع أن نستخلص النتائج التاليةمن وما اتصل به 

 املصطلحات العلمية يف تراثنا اإلسالمي متثل قيمة هامة محلت فكْر هذه األمة وتنقلت به عرب خمتلـف                  - 
  .العصور حىت يوم الناس هذا

 وتباحثوا فيها   ، كل عناية فناقشوها طويال    - جزاهم اهللا عن هذا الدين خري اجلزاء         -د أوالها علماؤنا     وق
 ، فأصلوا األصول وقعدوا القواعـد     ، ابتغاء الوصول للحقيقة العلمية النقية الصحيحة      ،حبوثا عميقة راسخة  
عتراض وتعقُّبٍ وتذييل وتنكيـت      وتنوعت دراسام وحبوثهم يف هذا الصدد بني ا        ،وأفردوا هلا املؤلفات  

  .إىل غري ذلك.. .واستدراك ودفاع وشرح ونظْم
يف وهـي   و ومن مثَّ فإن املصطلحات العلمية يف الوقت الذي متثله من ثروة فكرية مثينة هي مثار اعتزازنا                 

علمـي أمانـة    الوقت نفسه متثل أمانة ال حيق لنا التالعب ا، ومن هنا فإن احلفاظ على داللة املصطلح ال                
 فليس من حقهم تغيري مفهـوم مـا اسـتقر مـن             ،هامة جيب على العلماء والباحثني أن حيافظوا عليها       

 نعـم مـن حقهـم       ، أو االحنراف مبفهومها إىل معان أخرى      ، أو إضافة مفاهيم جديدة هلا     ،اصطالحات
أو تتداخل مع   استحداث اصطالحات جديدة ملعان مل توضع هلا اصطالحات سابقة شريطة أال تتعارض             

ما استقر.  
 إن تغيري املفاهيم املستقرة يف تراثنا العريب واإلسالمي يؤدي ملفسدة عظيمة حيث ينحرف ذه املفـاهيم                
وينشئ هلان معان مل يقصدها قائلوها ممن سبقونا، وتؤدي لنتائج خاطئة، وتنسب لألهل العلـم مـا مل                  

  .يقولوه أو يقصدوه أو يفكروا فيه
 اآلن ملحة إىل املضي قُدما يف العناية بتحرير االصـطالحات يف تراثنـا العلمـي العـريب              إن احلاجة  - 

واإلسالمي، ودراسة العالقة بني هذه االصطالحات، وحتديد املدارس العلمية والفكرية يف كل ذلك، وهي 
ثري مما حقِّق وطُبِـع     حاجة عاجلة ال يصلح التراخي فيها أو تأجيلها، يعني على ذلك اليوم ما توفر من ك               

 ما توفر مـن تقنيـة       - بفضل اهللا تعاىل     -ونشر من تراثنا هذا الثمني ورقيا وإلكترونيا، كما يعني عليه           



 ١٨٧  

 وهو ما يسهل البحث     ،عصرية يسرت سبلَ ختزين املعلومات واستدعائها وتكشيفها ومقارنتها وغري ذلك         
  .اويعجله ويؤدي لنتائج أكثر دقة وإحاطة وحترير

 بل إن هذه املـصطلحات  ، بل أصول احلديث عامة ليست مبعزل عن احلياة  ، إن علم مصطلح احلديث    - 
والقواعد احلديثية اليت قد يظَن أا ترف فكري يتداول يف دهاليز البحث العلمي وعلى صفحات الكتب                

 نبيه وأصول وفروع هذا الدين       ويف ديننا ومعتقدنا وفهمنا لكتاب وسنة      ،الصفراء تؤثر يف حياتنا أميا تأثري     
احلنيف، وما عنِي ا علماؤنا األجالء إال ملا وجدوا من صادق احلاجة إىل تأصيل هذا العلـم وحتريـره                   

  . ومتابعة كل ذلك بالبحث والتمحيص والنقد والتصحيح،والتقعيد له

تعديل الرواة والعلمـاء     من املصطلحات اليت كان هلا أثر بعيد الغور يف جرح و           )التدليس( إن مصطلح    - 
الذين نقلوا إلينا هذا الدين من خالل مسموعام ومرويام، وإن ما وصفُوا به من تعديلٍ أو جتريح هـو                   
املتحكم يف قَبول مرويام هذه اليت حملَت إلينا عرب القرون، وإن اخلطأ يف وصف أي منهم يؤثر بالسلب                  

إنَّ : " )رمحه اهللا تعاىل ( وقدميا قال حممد بن سريين       ،ع األمر ديننا  على قبول هذه املرويات، اليت هي يف واق       
، وإِنَّ هؤالء الرواة إِنْ هم إال نقَلَة هذا الدين حنملُ عنهم       )١("هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم        

  .وتعديالديننا، ومن هنا فإنَّ علينا أن ننظر كل النظر يف دقة ما نصفهم به من ألقاب جرحا 

فـال  ، متفق عليه وال على اصطالح    ،  يف اصطالح األئمة املتقدمني ليس على معىن واحد        )املدلَّس( إن   - 
 من  فإذا جاء عن أحد   . ومفهوم كالمهم ، فلها معان متعددة بصريح عبارام    ، نعطي الكلمة حكما واحدا   

وهو رواية الـراوي    ، املتأخرينفال نعطيه وصف التدليس املعروف عند       ، األئمة وصف حافظ بالتدليس   
  .وجنين على الرواة، وحني نصنع هذا جنين على األحاديث، عمن لقيه ومسعه ما مل يسمعه منه

 وتصريفاته جرى استخدامه لدى الرواة والعلماء والنقاد وعلماء األصول مبعان           )التدليس( إن مصطلح    - 
  . حصرناه يف مخسة مذاهب واستعماالت منها املتداخل، ومنها املختلف،خمتلفة ومدلوالت متعددة

 -    شإذا كان ال م     احةَ يف االصطالح فإن املُشاالصطالح ألكثر مـن          اح نفس مدختسأَنْ ي ةاحةَ كُلَّ املُش
مدلول، وإن الفساد يف الدين أن يتجاهل الباحثون والعلماء اختالف هذا املفهوم لدى املدارس املتعددة،               

  .التعامل به مع هذا املصطلح حمل الدراسة بكل أسفوهذا ما جرى 

                                                 
 .١٢٢طيب البغدادي، يف الكفاية، ص رواه اخل ) 1( 



 ١٨٨  

 مبعىن فصلناه يف دراستنا هذه، مث جاء من بعـدهم           )التدليس( جرى استخدام مجهور القدماء ملصطلح       - 
               كَّـما مغايرا لألول مع استخدام نفس االصطالح، مث حاملتأخرون من احملدثني فاختذ مجهورهم اصطالح

  . مما أدى لنتائج خاطئة غري محيدة،صوص األقدمنياملتأخرون مفهومهم على ن

 وكان لـدى  ، استحدثه املتأخرون من احملدثني ومل يكن موجودا من قبل      )املرسل اخلفي ( إن اصطالح    - 
  .امسا ال حكْما" التدليس " املتقدمني داخال مفهومه يف 

دلسون أو دلسوا إمنـا أرادوا ـا    كثري من عبارات املتقدمني اليت وصفوا ا رواة بأم مدلسون أو ي            - 
 وهو ما مل يراعه من املتأخرين فريق أخـذوا هـذه            ،اإلرسال واالنقطاع ال التدليس باصطالح املتأخرين     

  .النصوص على اصطالحهم هم فأدرجوهم يف املدلسني وسلطوا عليهم أحكام املدلسني

دراء من فعله ال حمل له من احلقيقـة          إن ما هو شائع لدى املعاصرين من ذم للمدلسني ومن انطباع از            - 
 فقد كانت للتدليس دوافع خمتلفة منها احملمود املقدر املشكور ومنها املذموم ومنها             ،يف كثري من احلاالت   

 وفـق معـايري     ، ومن هنا تفاوتت أحكامه لدى القدماء بني التحرمي والكراهة واإلباحـة           ،املعذور فاعله 
  .وضعوها

يس لدى أهل العلم قدميا وحديثا وراء قوائم طويلة حشدت فيها كثري من              كان اختالف مفهوم التدل    - 
 ومن هنـا  ،هيلدى قائللتفاوت مفهومه  بذلك دون مراعاة   فص و ن فقد جمع فيها كل م     ،أعالم اإلسالم 

 والوصـول   ،فإن الدعوة قائمة لتحرير هذه املؤلفات اليت هي مصدر النقد العلمي للرجال لدرء املفسدة             
  .اجح من األحكامللر

 إن للتدليس صورا عدة، ولكل صورة حكمها اخلاص، بل لكثري من املدلسني أحكـام واعتبـارات                 - 
خاصة جيب مراعاا عند نقد مرويام، وإن من التدليس ما هو عام ومنه ما هو خاص براو معني، ومن                   

عينني أو من روايات شيوخ معينني      الروايات ما يؤمن فيها من التدليس ألا من رواية املدلس عن شيوخ م            
  .عن املدلس، كل هذا جيب مراعاته يف نقد مرويات املدلسني

  .واهللا املستعان... 



 ١٨٩  

  

  

  الفهارس الفهارس 
  

  

   فهرست اآليات- 

   فهرست األحاديث واآلثار - 

   فهرست األعالم- 

   قائمة املصادر واملراجع- 

   فهرست املوضوعات- 

  



 ١٩٠  

  فهرست اآليات

  

  الصفحة  رقم اآلية  سورةاسم ال  طرف اآلية

أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم ي
تاملَو...  

  ٥٠  ١٠٦  املائدة

قُلْ هو القَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَاباً من 
فَوقكُم أَو من تحت أَرجلكُم أَو يلْبِسكُم شيعاً 

ضٍوعب أْسكُم بضعب يقذي...  

  ٤٨  ٦٥  األنعام

  

  



 ١٩١  

  )١(فهرست األحاديث واآلثار

  ١٧٤... ... ... ةاعفَ الشنيب وةَني اجلَّتم أُفص نِلَخد ينْ أَنيي بنِريخي فَبن ر مي آتانِتأَ

رفقد طَه بِغَ اإلهاب٤٤ص ...  ... ...إذا د 
  ٩٢ص ...  ... ... قسم بينكم أخالقكمإنَّ اهللا

إن الرؤيا تقع على ما تعب١٧٤ ... ... ... ر  
  ١٧٨ص ...  ... ...إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت

 ٤٧ص ...  ... ...أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان جيهر بآمني
 ٥٠ص ...  ... ...برِئ منها الناس غريي وغري عدي بن بداء

ضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث صلى ركعتني، مث دعا اهللا تعاىل أن ال يهلك أمته بعذابٍ مـن                     تو
  ٤٩ص ...  ... ...فوقهم

  ٩٢ص ...  ... ...حديث االستنجاء باألحجار الثالثة
  ١٢٣ص ...  ... ...حديث العقيقة
  ٩٤ص ...  ... ...خطبنا ابن عباس

  ٩٤ ص...  ... ...خطبنا عتبة بن غزوان
  ١١٦ص ...  ... ...خطبنا عمر بن حسني
 ٤٧ص ...  ... ...دباغُ كل أدميٍ ذكاته

 ٤٤ص ...  ... ...ُ ذَكَاةُ كُلّ مسك دباغُه
  ٨٨ص ...  ... ...عاد النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال قد جهد حىت صار مثل الفرخ

  ٩٤ص ......... قدم علينا معاذ اليمن
  ١٧٥ص ... ... ... كلكم أفضل منه 

  ١٠٢ص ...  ... ...ال حتمدوا إسالم املرء حىت تعرفوا عقدة رأيه
  ١٧٤ص ...  ... ...ال مهدي إال عيسى

 لَتزا نلَى (لَمع رالقَاد و٤٨ص ...  ... ...) ...قُلْ ه 
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 ١٩٢  

  ١٠٨ص ...  ... ...رٍو زيبو ثَسِابِلَ كَطَع يما لَم بِعبشتاملُ
لُثَمرجلٍلُثَ ذلك م فَ ررِع لَج١٧٤ ص ... ... ...  فهو ينتظر مىت يضعهاه  

  ٩١ص ...  ... ...من توضأَ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب اجلنة شاء
  ٨٨ص ...  ... ...هل كنت تدعو اهللا بشيء ؟

  ٨٧ص ...  ... ...الوضوء مما مست النار
قْيتلُتع نكَد لُّ كُةٌثَالَم ثَكُزِنهم ابنخ لفَي١٧٥ ص ... ... ... ة  

  



 ١٩٣  

  فهرست األعالم

  )أبو، ابن، بن، أم، الـ التعريف: مل حتتسب يف الترتيب اهلجائي األلفاظ: تنبيه(
  
  

 ٥٢إبراهيم بن حممد ص 
 ٥٢إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء ص 

، األسلمي  )مسعان(إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي       
 ٥٢إسحاق ص ، املدين، أبو )موالهم(

  ١٠٤إبراهيم بن مرة ص 
  ١٢٧، ٨٣، ٦٤إبراهيم، النخعي ص 

 ٥٢إبراهيم بن أيب حيىي ص 
  ١٣٥ ص إبراهيم بن يزيد بن شريك

  ١٥٩ص  بن كعب يبأُ
  ٩٠، ٥٨األبياري ص 

  ٨٠، ٦٦ابن اَألثير، املَجد ص 
، حممد بن علي بن آدم بـن موسـى،          اإلثيويب
  ١٣٣، ٨٠، ٧٥، ٥٥ص الولوي 

  ٥٩ألجهوري ص ا
، ١١٤،  ٩٧،  ٨٧أمحد بن حنبل، اإلمـام ص       

١٧٥، ١٤٩  
  ١٤١، ٩٩، ٨٤، ٥٨، ٣٠ ص أمحد شاكر

  ٩٧أمحد بن سعيد، الدمشقي ص 
 ٤٧، ٤٥أمحد بن علي ص 

  ١٦٦ أمحد بن حممد، الكرابيسي ص

أمحد بن حممد بن الصلت، األهوازي، أبو احلسن        
 ٤٧ص 

محزة، القاضـي ص    حيىي بن   أمحد بن حممد بن     
١٦٦  

أمحد بن حممد بن سعيد، الكويف، أبو العباس ص         
٤٧  

شهاب احلموي،  احلسيين،  ،  أمحد بن حممد مكي   
  ٥٧ ،٢٦ ص أبو العباس الدين،

 ٤٦، ٤٥أبو األحوص ص 
  ٢٧األزهري ص 

 ٥٢أبو إسحاق، األسلمي ص 
  ١٠٢إسحاق ابن راهويه ص 

إسحاق بن عبداهللا بـن     = ة  ورإسحاق بن أيب فَ   
  أيب فروة
  ١٢٩، ٩٣بن راشد، اجلَزرِي ص إسحاق 

    يعبِي١٠٥،  ٤٦،  ٤٥ص   أبو إسـحاق، الـس ،
١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١١٥ ،
١٣٨، ١٣٦  

 ٥٢أبو إسحاق ابن مسعان، موىل أسلم ص 
 ٥٢أبو إسحاق ابن أيب عبداهللا ص 

 ٤٧، ٤٤إسحاق بن عبداهللا بن احلارث ص 



 ١٩٤  

  ١٠٣، ١٠٢إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة ص 
  ٩٨إسحاق، املالكي ص أبو 

 ٥٢أبو إسحاق بن حممد ص 
  ١٢٩، ٩٢إسرائيل ص 

 ٥٢األسلمي ابن حممد ص 
  ٩٢األسود ص 

ــش ص  ، ١٢٠، ١١٥، ١١٤ ،١٠٤األعمـ
١٢٨،  ١٢٧ ،١٢٦،  ١٢٤،  ١٢٥،  ١٢٤ ،
١٦١، ١٣٥ ،١٢٩  
  حممد ناصر الدين األلباين=  األلباين

أمرية بنت علي بن عبداهللا، الصاعدي، احلـريب        
 ٣٢ص 

، ١٧٤،  ١٧٢،  ١٦٢،  ١٤٤ن مالك ص    بأنس  
١٨٢، ١٨١  

  ٨٨ص  األنصاري
  ١٢٥، ١٢١، ١٠٤األوزاعي ص 

  ١٥٩ص أم أمين 
، ١٦١،  ١٥٤،  ١٤٤ الـسختيانِي ص     أيوب،
١٧٤  

 ٥٠باذان، موىل أم هانئ ص 
، ١١٤،  ١١٣،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٩،  ٧البخارِي ص   

١٧٢،  ١٦٥،  ١٥٥،  ١٣٣،  ١٢٧،  ١٢٤ ،
١٨١، ١٧٤، ١٧٣  

  ١٧٦، ١٥٩ ص الربهان احلليب

، ٨١، ٧٩،  ٧٤،  ٦٧،  ٦٥،  ٦٣،  ٦٢ص  البزار  
١٠٩  

 ١١٢ ص البزدوي
  ١٢٤ ص البغوي

  ٧٨أبو البقاء، الكَفَوِي ص 
  ٨٩، ٧٩، ٧٤، ٥٦، ٢٧البِقَاعي ص 

، ١٢٩،  ١٢١،  ١٠٩،  ١٠٤بقية بن الوليد ص     
١٣٥، ١٣١  

أبو بكر بن ع٨٨ص اش ي  
  ١٢٤ ص بكري بن األشج
  ١٧٥البوصريي ص 

يص الب نِي٩٧، ٧٩، ٧٧، ٥٩، ٥٧قُو  
  ١٧٨، ١٧٧، ١٠٠البيهقي ص 

  ١٨٢، ١٧٢، ١٥٩، ١١٣، ٥٠الترمذي ص 
  ١٠٠، ٥٥الترمسي ص 

 ٥٠، ٤٩تميم الدارِي ص 
  ١٢٦، ١١٦، ٨٨ البناين ص ثابت،

  ١٥٩ص  ينِشاخلُ ثعلبة،أبو 
  ١٧٠، ١٥٩ص ثوبان 

  ١٦٣، ١٦٢ثور بن زيد ص 
  سفيان، الثوري= الثّوري 
  ١٥٧، ١٢٧، ١٢٦، ٦٢ن عبداهللا ص جابر ب

، ٧١،  ٥٥،  ٣٢،  ٣٠ الـشريف ص     اجلرجاين،
١٤٣، ٨٠  

   بن جريجعبدامللك بن عبدالعزيز = ابن جريج



 ١٩٥  

رِي٥٩، ٥٨ ص ابن اجلَز  
  ١٣١أبو جناب، الكليب ص 

 حصني بن خمارق، أبو جنادة= أبو جنادة 
  ١٥٩ص هيل ندل بن سجأبو 

، ١٠١،  ١٠٠ ،٩٩ابن اجلوزي، أبو الفرج ص      
١٧٨، ١٦٥، ١٤٢، ١٣٢، ١١١  

 يطويالسيوطي، جالل الدين = جالل الدين الس  
  القامسي، مجال الدين= مجال الدين، القامسي 

  ١٣٤جنيد بن العالء بن أيب دهرة ص 
، ١٠٤،  ١٠٢،  ٨٨،  ٨٢،  ٤٩ ابن أيب حامت ص   

١٦٠  
، ١٠٣،  ١٠٢،  ٨٨،  ٤٩أبو حامت، الرازي ص     

١٧٠، ١٥٦، ١٥٥، ١٠٤  
، ٩٢،  ٨٠،  ٦٢،  ٤٤ص   كم، النيسابوري احلا
١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٥،  ١٠٠،  ٩٤ ،
١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٦٠،  ١٥٧،  ١٤٤ ،
١٧٨  

ـ       ، ٥٠،  ٤٣امت ص   ابن حبان، البستي، أبـو ح
١٢٦،  ١٢١،  ١١٩،  ١١٤،  ١١٢،  ٨٦ ،
١٨٠،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٤٩ ،
١٨١  

  ١٣٨، ١٢٤، ١١٤حبيب بن أيب ثابت ص 
، ١٦١،  ١٥٤ ،١٣٥حجاج بـن أرطـاة ص       

١٦٢  

، ٢٦ ،   ٨،  ٦،  ٥ابن حجـر، العـسقَالَنِي ص       
٧١،  ٦٤،  ٦١ ،   ٥٦،  ٥٥،  ٤٢،  ٣٩،  ٢٧ : 
١٠٠،  ٩٦،  ٩٤ : ٨٨،  ٨٦،  ٨١ : ٧٨،  ٧٦ ،
١١١،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٦،  ١٠٣،  ١٠١ ،
١٤١ : ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٠،  ١١٧،  ١١٦ ،
١٥٣،  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٤ ،
١٧٣ : ١٦٨،  ١٦٤ : ١٦٢ ،   ١٦٠ : ١٥٥ ،
١٨١، ١٧٧ ،١٧٦  

  ١١١ابن حزم، الظاهري ص 
، ١٢٣، ١١٦، ٩٤، ٨٧سن، البـصري ص   احل

١٥٦،  ١٥٤،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٣٤،  ١٣١ : 
١٨٠ : ١٧٦، ١٦٠، ١٥٨  

 ٤١احلسن بن أيب طالب ص 
 ٥٠احلسن بن أمحد بن أيب شعيب، احلراين ص 

  ١٢٩ ص احلسن بن ذكوان
  ٩٨احلسن بن صاحل ص 

  ٨٦احلسن بن عثمان، التسترِي ص 
احلسن بن حممد بن احلسن، البغدادي، اخلَلَّـال،        

  ٤١أبو حممد ص 
  ٩٧أبو احلسن، املدائين ص 

  ١٢٩ ص األشقر حسني،
  ١١٥ احلسني بن علي، الكرابيسي ص 

، ٤٧، ٤٦بن خمارق، أبـو جنـادة ص      حصين
١٣٨، ٩٢ 

  ١٢٤ص اليمان  أبو احلكم بن نافع،



 ١٩٦  

  ١٣٣، ٧٩، ٧٧، ٦٠محاد، األنصاري ص 
 : ٤٤، ٧امة، الكويف، أبو أسامة ص محاد بن أس

٤٧ 
  ١٨٠، ١٧٩، ١٠٨، ٧ ص محاد بن زيد

 ٤٨ : ٤٤محاد بن السائب ص 
  ١٢٦محاد بن سلمة ص 

  ١٣٥محاد بن أيب سليمان ص 
  ٩٩، ٩٨احلماين ص 

 ٤٨ : ٤٥محزة بن حممد، الكنانِي ص 
  وِياحلـسيين،  ،  أمحد بن حممد مكـي    = احلَم
  العباسأبو  شهاب الدين،احلموي، 

  ١٣٤، ١٢٦، ٨٨ الطويل ص محيد،
  ١٢٧احلميدي ص 

 ٤٤أبو خالد، األمحر ص 
  ٨٨ص الواسطي  خالد،

  ٨٨ص خالد بن احلارث 
  ١٦٩ ص ابن خراش
  ١١٣ص ابن خزمية 

، ٤٤،  ٤٢ : ٤٠،  ٣٦اخلطيب البغـدادي ص     
٦١،  ٦٠،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٠،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٥ ،
١٠٣،  ١٠١،  ٩٩ : ٩٦،  ٨١،  ٨٠،  ٦٣ ،
١٥٥،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١١٧،  ١١٢،  ١٠٤ ،
١٦٦، ١٦٥، ١٦٠  

، ٥٥ص  خليل بن كيكلدي، العالئي، احلـافظ       
١٣٠،  ١١٦،  ١٠٢،  ٧٩،  ٧٠،  ٦١،  ٥٦ : 
١٧٦، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٠، ١٥٦، ١٣٨  

، ١٦٢،  ١٢٤،  ١٠٤،  ٤٧،  ٤٦الدارقُطْنِي ص   
١٧٢  
  ١٦١، ١١٤، ٨٧ السجِستانِي ص داود،أبو 

  ١٠٨، ٧٩، ٦٩ابن دقيق العيد ص 
  ٤٦، ٤٥ي ص الدوالبِ

 ٥٢أبو الذئب ص 
بِي٨٠،  ٧٠،  ٦٩،  ٣٩ مشس الدين ص     ،الذَّه ،
١٥٧،  ١٥٥،  ١٤٤،  ١٢٧،  ١٢٤،  ١٠٠ : 
١٨٠،  ١٧٨ : ١٧٢،  ١٧٠،  ١٦٨،  ١٦٠ ،
١٨٣، ١٨١  

  ١٢٨، ٩٤رباح بن زيد ص 
  ٩٨الربضي ص 

  ١٢٤، ١١٥، ١١٠ص  ابن رجب، احلنبلي
  ١٤٣ابن رشيد، السبيت ص 

 ٣١ص رفعت فوزي 
  ٩٢زبيد ص 

  ٩٧الزبري بن بكار ص 
 أبو الزـ ب ١٢٧،  ١٢٦،  ١١٤ص  املكـي    ر،ي ،
١٣٦، ١٣١  

  ٨٨أبو زرعة، الرازي ص 
أبو زر١٧١، ١٣٨، ٩٨، ٨٤ العراقي ص ة،ع  

  ١٠٢، ٦٧، ٥٧الزرقَانِي ص 



 ١٩٧  

، ١١٢، ٧٩، ٧١، ٧٠، ٣٩الزركـــشي ص 
١٧١  

  ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٥٨زكريا، األنصاري ص 
، ١٠٤، ٩١، ٩٠، ٧٧، ٦٢الزهــــرِي ص 

١٦٢، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٤، ١٢١  
  ١٢٩، ٩٢، ٨٨ص زهري بن معاوية 

  ٩١زياد بن مخراق ص 
  ١٨٠، ١٦٤ص الساجي 

  ١٧١، ١٦٠سبط ابن العجمي ص 
  السبكي، تاج الدين= ابن السبكي 

  ١٠٠، ٣٧السبكي، تاج الدين ص 
  ٩٨سحيم بن األسود ص 
  ٩٧سحيم بن حفص ص 

ـ     ، ٤٣، ٤٢، ٢٧دين ص  السخاوِي، مشـس ال
٩٠،  ٨١،  ٧٩،  ٧٥،  ٧١،  ٥٦،  ٥٠،  ٤٥ : 
١٤٣، ١٠٢، ٩٩، ٩٤  

  ٩١سعد بن إبراهيم ص 
  ١٣١أبو سعد، البقال ص 

، ١١٩،  ١٠٨،  ٩٧،  ٤٤،  ٤٣أبو سـعيد ص     
١٢٤، ١٢٣ 

  ٩٨سعيد بن أيب أيوب ص 
، ١٠٨،  ٩٧،  ٤٤،  ٤٣أبو سعيد، اخلُدرِي ص     

١٢٤، ١١٩  
  ١٣٨سعيد بن أيب عروبة ص 

ن أيب هالل حممد بن سعيد األسدي ص        سعيد ب 
٥١  

، ١٤٤،  ٨٣،  ٦٤،  ٦٢سعيد بن املُـسيب ص      
١٤٥  

  ٩٨سعيد بن عمرو، الربذعي ص 
سعيد بن حممد بن حسان بن قيس، األسدي ص         

٩٨، ٥١  
، ٨٣،  ٦٤،  ٥٠،  ٤٤ ،٣٤ص  الثوري   سفيان،
١٢٨،  ١٢٤،  ١١٤،  ١٠٥،  ١٠٤،  ٩٨،  ٨٧ ،
١٦١، ١٣٨، ١٣١، ١٢٩  

، ٩٢،  ٩١،  ٧٧،  ٦٢،  ٣٤ ص   سفيان بن عيينة  
١٦٤، ١٦٣، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨  

  ١٣٨، ١٢٤، ١١٤سلمة بن كُهيل ص 
  ١٣٥سليمان، التيمي ص 

  ١٠٨ ص  املنقري،سليمان بن داود
  ١٧٦، ١٧٠، ١٢٣ بن جندب ص مسرة

عبداهللا بن أمحد بـن     = ابن سوادة، أبو طالب     
  سوادة، أبو طالب

  ١٣٥سويد بن سعيد ص 
، ٥٥،  ٥٤،  ٤٢،  ٦لدين ص   السيوطي، جالل ا  

١١١،  ١٠٠،  ٨٠،  ٧٦،  ٧٥،  ٦٨،  ٥٩ ،
١٧٩، ١٧١  

  ٩٢ابن الشاذكوين ص 
، ١٧٧،  ١١،  ١١٢ : ١١٠الشافعي، اإلمام ص    

١٧٨ 



 ١٩٨  

  ١٢٨ ص شباك
  ١١٤ص  ابن شربمة

رِشص ك،ي يعخ١٠٩ الن  
، ٨٦ : ٨٣،  ٦٥،  ٧،  ٦شعبة بن احلجاج ص     

١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٠،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٥ ،
١٦١، ١٣٣، ١٢٩  
  ١١٤ص  الشعيب
  ١٢٤ ص شعيب

  ٩١شهر بن حوشب ص 
  ١٠٤صاحل، جزرة ص 

 ٤٨أبو صاحل ص 
  ١٢٩، ١٢٤ص صاحل بن أيب األخضر 

  ١٢٧، ١٢٤ص السمان  صاحل،أبو 
 ١٣٦ األمري ص ،يانِعالصن

، ٤٩،  ٤٨،  ٢٧،  ٥ابن الصالح، أبو عمرو ص      
٧٠،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٢ : ٦٠،  ٥٨،  ٥٦،  ٥٥ ،
٩٩،  ٩٦،  ٩١،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٦ : ٧٤،  ٧١ ،
١٣٨،  ١٣٢،  ١٢٩،  ١١٧،  ١١٦،  ١١١ ،
١٧٨، ١٦٨، ١٥٩، ١٥٦، ١٤٤، ١٤٣  

  ٧٧طاهر اجلزائري ص 
  ٩٤طاوس ص 
  عبداهللا بن طاوس= ابن طاوس 

  ١٢٣ص الطرباين 
  ٩٨الطَّبرِي ص 

  ١٢٨ص طلحة بن نافع، أبو سفيان 

  ١٤٣، ٨٠، ٧١، ٦٩، ٥٥، ٢٩الطِّيبِي ص 
، ١٥٩،  ١٢٠،  ٩١،  ٨٧عائشة، أم املؤمنني ص     

١٨١، ١٨٠، ١٧٠، ١٦٩  
  ١٠٧ ص ليبِالن عاصم،أبو 

  ١٧٤ ص ابن أيب عاصم
  ١٦٢عاصم بن عبداهللا ص 
  ٩٨عامر بن األسود ص 
  ٩٧عامر بن حفص ص 

  ٩٨عامر بن أيب حممد ص 
عبادة بن الص١٨١، ١٨٠، ١٥٩ ص تام  

  ٩٨أبو العباس بن سعيد ص 
، ١٢٠،  ٩٧،  ٨٧عبداهللا بن أمحد بن حنبل ص       

١٢٣  
، ٥١عبداهللا بن أمحد بن سوادة، أبو طالب ص         

٩٨  
  ٩٨أبو عبداهللا، األسدي ص 

  ١٦٤ ص املخرمي عبداهللا بن أيوب،
  الذهيب، مشس الدين= أبو عبداهللا، احلافظ 

 ٥١أبو عبداهللا، الشامي ص 
  ٩٤عبداهللا بن طاوس ص 
  ٩٨عبداهللا بن عائذ ص 

  ١٠٤عبداهللا بن عامر، السلمي ص 
، ٩٤،  ٥٠،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٤ص  عبداهللا بن عباس    

١٦٣، ١٦٢، ١٥٧، ١١٦، ١٠٣  
  ١٣٥، ٩١عبداهللا بن عطاء، الطائفي ص 



 ١٩٩  

  ١٥٧، ١٠٣، ١٠٢عبداهللا بن عمر ص 
  ١٢٣، ٨٠ص بن عون عبداهللا 
  ١٠٨ص بن املبارك عبداهللا 
  ١٢٣ ص حيجِبن أيب ناعبداهللا 

  ١٦٩، ٩٨، ٥٢عبداهللا بن منري ص 
   ١٦٣،  ١٥٥،  ١٢١ص  هـب   عبداهللا بـن و ،

١٦٤  
  ١٣٧عبداهللا بن يوسف اجلديع ص 

، ٨٠، ٧٩، ٦٦ : ٦٤، ٣١ ص عبـدالرب  ابـن 
١٤٨، ١٤٣، ١٤١، ١١٧، ١١٢، ٨٤، ٨٣  

  ١٣٥، ٨٦، ٤٧ص بن وائل عبداجلبار 
  ٥٨عبداحلفيظ بن احلسن، السلطان ص 

  ٩٨أبو عبدالرمحن، األسدي ص 
  ٩٢عبدالرمحن بن األسود ص 

  ٩٨، ٥١أبو عبدالرمحن، الشامي ص 
  ١٢١ص  بن يزيد بن متيم عبدالرمحن

  ٩٨عبدالرحيم بن أيب قيس ص 
  ٩٨عبدالرحيم بن سليمان ص 

  ١٧٤، ١٠٩، ٩٤، ٩١عبدالرزاق بن مهام ص 
  ٨٦ص ) والد عبدامللك(عبدالعزيز بن جريج 

 ٤٦عبدالغين بن سعيد، األزدي ص 
 ٣٢ ص عبدالكرمي اخلضري

، ١١٤عبدامللك بن عبدالعزيز بن جـريج ص        
١٣٤ ،١٢٩، ١٢٧، ١٢٦  

  ١٠٨ ص عبدالوارث بن سعيد

  ١١١عبدالوهاب، القاضي ص 
 ٥٢عبدالوهاب املغريب ص 

عبيد اهللا بـن    =  عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي     
أمحد بن عثمان بن الفرج، أبو القاسم ابـن أيب          

  الفتح، ابن السوادي
، ٤١ص   عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان، الصرييف      

٩٩  
 بـن الفَـرج،     عبيد اهللا بن أمحد بـن عثمـان       

األزهري، أبو القاسم ابـن أيب الفـتح، ابـن          
 ٩٩، ٤١، ٤٠ص  السوادي

عبيد اهللا بن عمرو، أبو وهـب، األسـدي ص          
١٠٣، ١٠٢  

  ٩٢أبو عبيدة ص 
  ٩٤عتبة بن غزوان ص 

  ٧٣أبو عثمان، النهدي ص 
  حممد بن عجالن= ابن عجالن 

  ١٧١، ٨٨، ٨٧ ص العجلي
وِيد١١٦ص  الع  
يد١٢٠، ٩١، ٨٦، أبو أمحد ص ابن ع  

 ٥٠، ٩عدي بن بداء ص 
، ٥٤،  ٤٨،  ٤٢العراقي، احلافظ، زين الدين ص      

٧٥،  ٧٤،  ٧١،  ٧٠،  ٦٧،  ٦٢،  ٥٨،  ٥٦ ،
١١٠،  ١٠٤،  ١٠٢ : ١٠٠،  ٩٦،  ٨١،  ٨٠ ،
١٤٣  



 ٢٠٠  

، ١٢٠،  ١٠٦،  ٩١،  ٨٨عروة بن الـزبري ص      
١٦٨  

  ١٢٦عطاء بن أيب رباح ص 
ــوفي ص  ــة، الع يط١٠٨، ٩٧، ٤٤، ٤٣ع ،

١٤٢، ١٣٨، ١٢٤، ١٢٣، ١١٩، ١١٨  
  ٩١عقبة بن عامر ص 

 ٥١ابن عقْدة ص 
 حممد بن عمرو بن موسى، العقيلي= العقيلي 

  ١٦٢، ١٠٣عكرمة ص 
 خليل بن كيكلدي، العالئي، احلافظ= العالئي  

 ١٦١علقمة بن بالل ص 
، ١٦١،  ١٥٤،  ١٣٥ ص   علقمة بن أيب علقمة   

١٦٢  
علي بن خش٩١، ٧٧ ص مر  

لَابن ع١٧٥ص  ةي  
  ١٧٠، ١٤٥ر بن اخلطاب ص عم

  ١١٦ص  عمر بن حسني
  ١٣٤، ١٢٠، ٩١عمر بن عبيد، الطَّنافِسي ص 

 ،، البـصري التنوخي ،)احملسن (علي بن أيب علي 
 ٤١، أبو القاسم ص املعدلالقاضي، 

  ١٣٥ ص اهلنائي، علي بن املبارك
، أبو القاسم   ضيالقا التنوخي،املُحسن،  علي بن   

، التنـوخي  ،)احملـسن  (علي بن أيب علـي    = 
 ، أبو القاسماملعدل القاضي، ،البصري

  ١٨٠، ١٢٢، ١١٣، ٩٢علي ابن املديين ص 

  ٩٨علي بن سويد ص 
ص مي  املقـد  عمر بن علي بن عطاء بن مقدم،      

١٣٨، ١٣٤، ١٢٠  
  ٦٢عمرو بن دينار ص 

  ٨٤ ص عمرو بن مرة
  ١٧٤عوف بن مالك ص 

  ٨٧ن ص أبو عو
  ٣٤عياض، القاضي ص 

 ١٧٧ص ) عليه السالم ( عيسى 
 ٤٧عيسى بن يونس ص 

  ٢٥ابن فَارِس ص 
  ١١٥ص  أبو الفتح، األزدي

  ١٢٠ص النهرواين  أبو الفرج،
  ابن فهد= أبو الفضل، احلافظ 
  العراقي، زين الدين= أبو الفضل، احلافظ 

 ٤٤الفضل بن حممد، الشعراين ص 
  ١٠٠ابن فهد ص 

  ٩٣بن خليفَة ص فطْر 
  ٢٦الفَيومي ص 

عبيد اهللا بن أمحد بـن      =  أبو القاسم، األزهري  
عثمان بن الفَرج، األزهري، أبو القاسم ابن أيب        

  الفتح، ابن السوادي
    يوخنعلـي بـن أيب علـي      = أبو القاسم، الت 

، املعدل القاضي،   ،، البصري التنوخي ،)احملسن(
 أبو القاسم



 ٢٠١  

 ٤٨د، اهلَمدانِي ص القاسم بن الولي
  ٥٩القامسي، مجال الدين ص 

  ١٠٤، ٣٤ص قبيصة 
، ١٢٦،  ١٢٥،  ١١٢،  ١٠٥قتادة بن دعامة ص     

١٥٤،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٣١،  ١٢٩ ،   ١٢٨ ،
١٦١، ١٦٠  

، ٩٧، ٧٩،  ٧٦،  ٥٩،  ٥٨،  ٢٦القَسطَالَّنِي ص   
١٠٢  

، ٦٧،  ٦٦،  ٦٢ابن القَطَّان، أبـو احلـسن ص        
١٦٨، ١٠٣، ٨١، ٧٩، ٧٤  

، ١٧٠،  ١٥٦ : ١٥٤البة، اجلرمـي ص     أبو ق 
١٧٦ : ١٧٢  

  ٧٣قيس بن أيب حازم ص 
 ٥١أبو قيس، الدمشقي ص 

 ٥١أبو قيس، املالئي ص 
، ١١١،  ٩٦،  ٨٠،  ٧٨،  ٦٧،  ٥٥ابن كثري ص    

١١٢  
  ١٦٦، ١١٥ص  الكرابيسي

، ٩٧،  ٥٠ : ٤٢الكليب، حممد بن السائب ص      
١٢٤، ١٢٣، ١١٩، ١٠٨  

  ١٢٦الليث بن سعد ص 
  ١٣٥ ص يمليث بن أيب سل
  ١٧٧، ١١٩ابن ماجه ص 

، ٨٤،  ٨٣،  ٦٤،  ٣١مالك بن أنس، اإلمام ص      
١٦٢،  ١٥٤،  ١٤٥،  ١٤٢،  ١١١،  ١٠٣ ،
١٦٩، ١٦٣  

  ٩٢مالك بن مغول ص 
  ٨٧املُبارك بن فَضالَة ص 

  ١٢٣ص جماهد 
 ٥١املُحاريب ص 

  ١٦٩ ص حماضر
 ٥١حممد، األردين ص 

 ٤١أبو حممد، اخلالل ص 
 ٥١حممد، الطَّبرِي ص 
 ٥١حممد، املرتضى ص 

، ١٢٨، ٥٠،  ٤٩حممد بن إسحاق بن يسار ص       
١٣٥، ١٢٩  

  ٩٨، ٥١حممد بن حسان ص 
 ٥١حممد بن أيب حسان ص 

  ٩٨، ٥١حممد بن حسان، الطَّبرِي ص 
  ٩٨، ٥١حممد بن أيب احلسن ص 

  ١٧٨، ١٧٧، ٩٩، ٣٩حممد بن خالد ص 
  ١٧٧، ١٧٦ ص اجلندي حممد بن خالد،

  ١١٩ حممد زاهد الكوثري ص
 ٥١حممد بن زكريا ص 

  ٩٨حممد بن أيب زكريا ص 
  ٩٨، ٥١حممد بن أيب زينب ص 



 ٢٠٢  

، ١٢٠ص    كاتـب الواقـدي    بن سعد، حممد  
١٧٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٢١  

  ٩٨، ٥١حممد بن سعيد، األسدي ص 
  ٩٨، ٥١حممد بن سعيد، املَصلُوب ص 
 ٥١حممد بن سعيد بن حسان ص 

  ٩٨حممد بن سعيد بن حسان بن قيس ص 
 ٥١سعيد بن عبدالعزيز ص حممد بن 

 ٥٠حممد بن سلمة، احلراين ص 
 ٥١حممد بن أيب سهل ص 

  ١٢٤ص املقدسي  حممد بن طاهر،
  ٩٩، ٣٩حممد بن عبداهللا ص 

  ٩٨، ٥١حممد بن عبدالرمحن ص 
  ٩٨حممد بن عبدالرمحن، أبو قيس ص 

 ٥١حممد بن أيب عتبة ص 
  ٩٨حممد بن عجالن ص 
 ٤٥حممد بن العالء ص 

 ،ثيـويب اإل ،بن آدم بن موسـى    حممد بن علي    
  اإلثيويب= الولوي 

  ١٦٢حممد بن عمر بن سليمان ص 
  ٩٨، ٥١حممد بن عمرو بن موسى، العقيلي ص 

  ٩٨حممد بن غامن ص 
 ٥١حممد بن أيب قيس ص 

 ٤٤حممد بن املؤمل بن احلسن ص 
  ١٢٥ ص يدناغالب حممد بن حممد بن سليمان،

  ٩٨حممد بن حممد بن أيب قيس ص 

، ٧٨،  ٦٧،  ٦٠ ناصر الدين األلبـاين ص       حممد
١٧٧ ،١٧٥ : ١٧٢،  ١١٩،  ١١٨،  ٧٩، 
١٨٢، ١٨١، ١٧٩  

  ٩٩، ٣٩حممد بن حيىي ص 
، ٩٩،  ٤٠،  ٣٩حممد بن حيـىي، الـذُّهلي ص        

١٦٢  
  ١٢٩، ١٢٤ص خمرمة بن بكري بن األشج 

  علي ابن املديين= ابن املديين 
  ١٦٦ابن املذهب ص 

  ١٠٤، ٩٢مرة ص 
  ١٣٨، ٩٨ري ص مروان، الفزا

 ٥١مروان بن معاوية ص 
  ١٤٥ : ١٤٠ص مسفر الدميين 

، ١٧٢،  ١٢٧،  ١١٤ص   مسلم بـن احلجـاج    
١٧٤  

  ١٨١، ١٠٤أبو مسهر ص 
  ١٧٤، ٩٤معاذ بن جبل ص 

  ٩٨أبو معاوية ص 
  ٩٤معتمر بن سليمان التيمي ص 
  ٩٩معلَّى بن هالل بن سويد ص 

 ٤٧، ٤٥أبو معمر ص 
  ١٧٤، ٩١معمر بن راشد ص 

  ١٢٨، ٩٢، ٨٧ ص  الضيب،ة بن مقسممغري
، ١٦١،  ١٥٤،  ١٣٥،  ٨٦مقاتل بن حيان ص     

١٦٢  



 ٢٠٣  

  ١٣٧، ١٣٦مقبل بن هادي الوادعي ص 
  ١٦٠املقدسي، أبو حممد ص 

  ٩٨املقري ص 
، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٤مكحــول، الــشامي ص 

١٨٣ : ١٨٠  
  ١٢٧ابن أيب ملَيكة ص 

  ٥٧املُناوِي ص 
  ١٣٨، ١٢٤، ١١٤ص  منصور
  ٤٠ص ر ينابن املُ

  ١٧٧ص ) مهدي آخر الزمان ( املهدي 
  ١٣٥ ص ميمون بن أيب شبيب

  ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢نافع ص 
 ٢٦النبهانِي ص 

ــسائي ص  ، ١٦٠، ١٥٧، ٤٦، ٤٥، ٤٠النـ
١٦١  

 وِيسالنسائي= الن  
 ٩٧، ٥٠، ٤٩أبو النضر ص 

  ١٦٦، ٦أبو نعيم، األصبهاين ص 
  ٤٤نعيم بن حماد ص 

  عبداهللا بن منري= ري ابن من
  ٨٠، ٦٧نور الدين عتر ص 

ــووي ص  ، ٩٦، ٩٠، ٨٠، ٦٨، ٥٩، ٥٥الن
١٤٣، ١١١  

، ١٥٩ : ١٥٧،  ٩٤،  ٨٦،  ٨٥أبو هريـرة ص     
١٨٠ ،١٧٧ ،١٧٦  

  ٤٩ : ٤٨أبو هشام ص 
 ١٧٠هشام بن عامر ص 

، ١٢٠،  ١٠٦،  ٩١،  ٨٨هشام بن عـروة ص      
١٦٨، ١٢٨  

  ١٠٥هشام بن عمار ص 
  ١٨٨ ص هشام بن الغاز

 ٤٩هشام بن حممد بن السائب، ابن الكليب ص 
، ١٠٥،  ٩٧،  ٩٣،  ٩٢ص   هشيم بـن بـشري    

١٦١،  ١٣٨،  ١٣٤،  ١٢٨،  ١٢٣،  ١١٤ ،
١٦٧  
  ١٨٢، ١٥٩ص  يارِالد هند،أبو 

  ١٠٤اهليثم بن خارجة ص 
  ١٢٧، ١٢٤ص وائل أبو 

 ٨٦، ٤٧وائل بن حجر ص 
  ١٨٢، ١٥٩بن األسقع ص واثلة 
  ١٦٩ص وكيع 
  ١٣٥، ١٢٥، ١٢١، ١٠٤يد بن مسلم ص الول

عبيد اهللا بن عمرو، أبـو      = أبو وهب، األسدي    
  وهب، األسدي
  ٨٨ص حيىي بن أيوب 

  ١٧٤  صحيىي بن جعفر البخاري
  ٥١حيىي بن سعيد، األموي ص 

 ١٣١حيىي بن سعيد، اَألنصارِي ص 
، ١٢٦،  ٨٣،  ٦٥حيىي بن سعيد، القطـان ص       

١٢٧  
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  ١٣٥حيىي بن أيب كثري ص 
، ١٦٣،  ١٤٩،  ١١٥،  ١١٣ بن معني ص     حيىي
١٨٠، ١٧٨، ١٦٤  

يزيد بن زر٨٨ص ع ي  
  ١٢٨ ص يزيد بن أيب زياد

  ١٦، ١٥٥، ٨٦يزيد بن هارون ص 

  ١١٥ الفسوي ص يعقوب بن سفيان،
، ١١٣،  ٨٨يعقوب بن شيبة، الـسدوسي ص       

١٦٨، ١٢٢، ١١٥  
  ٤٧يعقوب بن يوسف ص 

  ٩٨، ٩٧أبو اليقظان ص 
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   )١(المراجعقائمة المصادر و
  

 .القرآن الكرمي - 
***  

- اآلجري،  أبو ع ب١٩٩٧ - ١٤١٨ .دي.   سؤاالت أيب عبي د اآلجرأبا داود سليمان بـن األشـعث        ي 
  انِيتجِسوي  عبدال عليمعبدال. دراسة وحتقيق د  . يف معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم    الستسعظيم الب. 
  .١ ط،مؤسسة الريان :بريوت؛ وتقامة مكتبة دار االس :مكة املكرمة

 :إشـراف  ؛    وحممـد علـي النجـار      ؛قادر   عبدال  وحامد ؛ وأمحد حسن الزيات     ؛إبراهيم مصطفى    -
  .٢ ط-  جممع اللغة العربية،: القاهرة. املعجم الوسيط.م١٩٦١ -م  ١٩٦٠ .سالم هارونعبدال

:  القـاهرة  .يح مقدمة القـسطالين   نيل األماين يف توض   . هـ١٣٢٣. ادي بن رضوان   عبداهل األبياري، -
  .املطبعة املَيمنِية

 : حتقيـق   يف أحاديث الرسـول،     جامع األصول  .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩ .ابن األثري، املبارك بن حممد     - 
 . مكتبة احللواين: دمشق.قادر األرناؤوطعبدال

  . دار صادر: بريوت.اباللُّباب يف ذيب األنس. )بدون تاريخ(. ابن األثري، عز الدين، علي بن حممد - 
إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر يف علـم         . ١٩٩٣ - ١٤١٤.  اإلثيويب، حممد بن علي بن آدم      - 

 .١، ط٢، ١، جمكتبة الغرباء األثرية: املدينة املنورة). وتعرف بشرح ألفية السيوطي(األثر 
ـ ١٣١٠ .األجهوري، عطية بن عطية    -   املطبعـة   :القاهرة. لزرقاين حاشية األجهوري على شرح ا     . ه

  .العثمانية
 علـي حممـد     :مراجعـة . عليم الربدوين  عبدال  أمحد :حتقيق . ذيب اللغة  .األزهري، حممد بن أمحد    - 

  . الدار املصرية للتأليف والنشر:القاهرة .البجاوي
 بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أيب      .١٩٩٠ - ١٤١٠ . حجازي بن حممد   ،أبو إسحاق احلويين   - 

  .٢ ،١ ج ،مكتبة التربية اإلسالمية : القاهرة.رمحنعبدال
   ،األلباين، حممد ناصر الدين - 

                                                 
 )1 ( حتسب يف الترتيب اهلجائي مل ت ) الـ التعريف، أبو، ابن، بن(. 
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 ، املكتب اإلسالمي  : بريوت .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف اتمع       * 
 . مكتبة املعارف: الرياض:مث

املكتـب   :بـريوت  ."منار الـسبيل    " إرواء الغليل يف ختريج أحاديث       .١٩٧٩ - ١٣٩٩* 
  .١ ط،اإلسالمي

 دار  : حممد عيد العباسي، بنها، مـصر      : إعداد .التوسل أنواعه وأحكامه  . ١٩٨١ - ١٤٠١* 
  .٤ ط،العلم

  ،البخاري، حممد بن إمساعيل - 
 .دائرة املعارف العثمانية:  اهلند.رحمن بن حيىي املعلمي اليماين عبدال:حتقيق. التاريخ الكبري* 
  )مطبوع مع فتح الباري( )صحيح البخاريويعرف ب (حيح املسند املختصر اجلامع الص* 
مطبوع معـه   ( دار الوعي  : حلب . حممود إبراهيم زايد   :حتقيق. الضعفاء الصغري . هـ١٣٩٦* 

 )الضعفاء واملتروكني للنسائي
ماهر .  د :قيق حت .النكَت الوفية مبا يف شرح األلفية     . م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ .البقاعي، إبراهيم بن عمر    - 

  .١ مكتبة الرشد، ط:الرياض. ياسني الفحل
 .اإلحسان يف تقريب صحيح ابـن حبـان        .١٩٨٨ - ١٤٠٨ . عبداهللا ابن بلبان، علي بن بلبان بن      - 

  .١ ط،مؤسسة الرسالة :بريوت
 رمحن، عبدال عائشة.  د :حتقيق.  حماسن االصطالح  .م١٩٧٤. البلْقينِي، سراج الدين، عمر بن رسالن      - 

  )"مقدمة ابن الصالح"طبع معه ( مطبعة دار الكتب : القاهرة.بنت الشاطئ
  )مطبوع مع النخبة النبهانية(املنظومة البيقونية  ،بن حممد بن فتوح) طه : أو( عمر ، البيقوين - 
ذُيلَت حواشـيها بكتـاب     (دار املعرفة    :بريوت .السنن الكربى  .١٩٧١ .البيهقي، أمحد بن احلسني    - 

  )"ر النقياجلوه"
  .مكتبة مصطفى البايب احلليب : القاهرة.شرح الديباج املذهب.  منال حنفي،التربيزي - 
حممد أمحد   :حتقيق .)الترمذيسنن  املعروف ب (اجلامع الصحيح    .م١٩٣٧ .الترمذي، حممد بن عيسى    - 

  .مصطفى البايب احلليب : القاهرة.باقي عبدال؛ وحممد فؤادشاكر 
 منهج ذَوِي النظَر شرح منظومـة علـم         .م١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤.  عبداهللا مسي، حممد حمفوظ بن   التر - 

  .٣ مصطفى البايب احلليب، ط:القاهرة. األثر
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 وعبد املنعم    ؛ بديع عبدال  لطفي :حتقيق. كشاف اصطالحات الفنون  . ١٩٦٩ .، حممد أعلى  يوِانهلتا - 
  .ملؤسسة املصرية العامة للكتاب ا: القاهرة. أمني اخلويل: راجعه.حممد حسنني

  . ، الشريف، علي بن حممديانِجراجلُ - 
  )دار الشئون الثقافية العامة : بغداد. أمحد مطلوب.د : تقدمي.التعريفات. )بدون تاريخ* (
دار : اإلسكندرية. نعم أمحد  عبدامل فؤاد:  حتقيق .املختصر يف أصول احلديث   . )بدون تاريخ * (
  الدعوة

املنهل الروي يف خمتـصر علـوم احلـديث          .هـ ١٤٠٦ . حممد بن إبراهيم   ، بدر الدين  ،عةابن جما  - 
  .٢ ط ،طبعة دار الفكر :دمشق ، رمحن رمضان عبدالحميي الدين.  د:حتقيق. النبوي

 - زِيرمحن بن علي عبدال،ابن اجلَو،  
ة الـسلفية،    املكتب :املدينة. رمحن حممد عثمان   عبدال : حتقيق .املوضوعات. ١٩٦٦ - ١٣٨٦* 
  .١ط

  .١ ط،إدارة الطباعة املنريية:  القاهرة.تلبيس إبليس. م١٩٢٨* 
االسم املستعار أليب الفـداء سـامي       ( القاضي    عبداهللا : حتقيق .الضعفاء واملتروكني . ١٩٨٤* 
  .١طدار الكتب العلمية،  :بريوت. )التوين

. الـصحاح املعـروف ب حاح العربية، تاج اللغة وص. ١٩٨٤ - ١٤٠٤. اجلَوهرِي، إمساعيل بن محاد   - 
  .٣طدار العلم للماليني،  :بريوت. غفور عطّار عبدال أمحد:حتقيق

حديث علي  " ويسمى أيضا   (مسند ابن اجلعد     .١٩٨٥ - ١٤٠٥ .علي بن اجلعد بن عبيد     ،اجلوهري - 
 هدي بن بداملع: حتقيق )."اجلعديات  " و" األجزاء اجلعديات   " و" حديث اجلعديات   "  و ،"بن اجلعد   

  .١ ط،مكتبة الفالح :الكويت .ادي عبداهلقادر بنعبدال
  .رمحن بن حممد، عبدالابن أيب حامت - 

دائـرة   : اهلند .رمحن بن حيىي املعلمي    عبدال :حتقيق. اجلرح والتعديل . م١٩٥٢ -هـ  ١٢٧١* 
  .١ ط،املعارف العثمانية

دائـرة   : اهلنـد  .ىي املعلمي رمحن بن حي   عبدال :حتقيق. تقدمة املعرفة . م١٩٥٢ -هـ  ١٢٧١* 
  ) اجلرح والتعديل، البن أيب حامت:مطبوع مع( .١ ط ،املعارف العثمانية

  .١ ط ،املطبعة السلفية: القاهرة. علل احلديث. هـ١٣٧٤* 



 ٢٠٨  

  .١ط . شكر اهللا نعمة اهللا قوچاين: حتقيق ، مؤسسة الرسالة:بريوت. املَراسيل. م١٩٧٧* 
  .عوين حامت بن عارف ال)الشريف( - 

  .١ ط، دار اهلجرة: الرياض. املنهج املقترح لفهم املصطلح.١٩٩٦ - ١٤١٦* 
املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس ؛ دراسة نظرية وتطبيقية على مرويـات            .١٩٩٧- ١٤١٨* 

  ) مبكة املكرمة،أصله أطروحة جبامعة أم القرى(. ١ط ،دار اهلجرة :الرياض .احلسن البصري
 .احلديث املعنعن بني املتعاصرين     على عدم اشتراط العلم بالسماع يف      إمجاع احملدثني  .١٤٢١* 
  .١ ط،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع :مكة

مطبعـة   :، اهلند لكهنؤ. فتاح أبو غدة  عبدال: حتقيق .روط األئمة اخلمسة  ش.  حممد بن موسى   احلازمي، - 
 .ندوة العلماء

   .اهللا عبد النيسابورِي، حممد بن،احلاكم - 
املطبعـة   : حلـب  .حتقيق، راغب الطبـاخ   . املدخل يف أصول احلديث   . ١٩٣٢ - ١٣٥١* 
  .العلمية
 أم أي دي    : و ، معظم حسني  )السيد( :حتقيق .معرفة علوم احلديث   .م١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧* 
  .دار الكتب العلمية :بريوت ).أكسن(فل 

  .دار الدعوة:  اإلسكندرية.أمحدنعم  عبداملفؤاد: حتقيق.  املدخل إىل كتاب اإلكليل.م١٩٨٣* 
  .دائرة املعارف العثمانية:  اهلند.املستدرك على الصحيحني* 
 الريـاض،   .قادر عبدال  بن  عبداهللا  موفق بن  :حتقيق.الدارقُطْنِيسؤاالت  . ١٩٨٤ - ١٤٠٤* 

  .مكتبة املعارف
   . حممد بن حبان، البسيت،ابن حبان - 

مطبعة جلنـة    : القاهرة ).فليشهمر(فاليشهمر  . م: يق حتق .مشاهري علماء األمصار  . م١٩٥٩* 
  .١، طالتأليف
دائـرة   : اهلنـد  ، حيدر آباد الدكن   .رشيد عبدال  حممد :تصحيح .الثقات. ١٩٧٣ - ١٣٩٣* 

  .١ط ،املعارف العثمانية
 . حممود إبـراهيم زايـد     :حتقيق. اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني     .هـ١٣٩٦* 
  .١ ط- ،دار الوعي: حلب
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   . أمحد بن علي،العسقَلَانِي ،ابن حجر - 
 املعـروف بطبقـات     تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتـدليس       ).بدون تاريخ * (
وهي الطبعة  (. ١ ط ،مكتبة املنار  : األردن ،الزرقاء . القريويت  عبداهللا عاصم بن .  د :حتقيق .املدلسني

  ) إال أن خنصص اإلحالة بغريها،رقام وإليها إحالة األ،املعتمدة يف هذه الدراسة
 :بـريوت  .حمب الدين اخلطيب؛ وباقي  عبدال  حممد فؤاد  :بعناية .فتح الباري  ).بدون تاريخ * (

  .ر املعرفةدا
  .مطبوع مع فتح الباريهدي الساري مقدمة فتح الباري،  ).بدون تاريخ* (
مطبوع مع  (. ٣ ط ،املكتبة العلمية  : املدينة . خنبة الفكَر يف مصطلح أهل األثر      ).بدون تاريخ (* 

  )نزهة النظر البن حجر أيضا
مطبوع معـه   (. ٣ ط ، املكتبة العلمية  :املدينة. نزهة النظَر شرح نخبة الفكَر     ).بدون تاريخ * (

  )١٩٧٥ ، مكتبة الفرقان: القاهرة:أعادت نشره مصورا( )خنبة الفكر البن حجر أيضا
  .١ط ،دائرة املعارف العثمانية : اهلند،ر آباد الدكنحيد . ذيب التهذيب. هـ١٣٢٥* 
  . املدينة املنورة هاشم اليماين، عبداهللا)السيد( : حققه ونشره.التلخيص احلبري* 
   .١ ط،مؤسسة األعلمي للمطبوعات :بريوت .لسان امليزان. ١٩٨٦ - ١٤٠٦* 
  .٣ ط،د دار الرشي: حلب.حممد عوامة:  حتقيق.تقريب التهذيب. ١٩٩١ - ١٤١١* 
 املعـروف بطبقـات     تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس     . ١٩٩٣ - ١٤١٤* 

  .٢ط ، املؤلف:الرياض . د أمحد بن علي سري املباركي:حتقيق .املدلسني
ربيع بـن هـادي     .  د :حتقيق ودراسة  .النكت على كتاب ابن الصالح    . ١٩٩٤ - ١٤١٥* 

  .٣ ط،دار الراية : الرياض.عمري املدخلي
 أمحد حممد   :حتقيق .اإلحكام يف أصول األحكام   ). بدون تاريخ ( . الظاهري، علي بن أمحد    ،ابن حزم  - 

  .يوسفزكريا علي  :القاهرة .شاكر
   .محاد اَألنصاري، محاد بن حممد - 

  .١ ط،عمان، األردن، دار العدوي. يانع الثَّمر يف مصطلح أهل األثر. ١٩٨٥ - ١٤٠٥* 
  .مكتبة العال : مكة املكرمة. بالتدليس من الشيوخيم الرسوخ مبن رإحتاف ذوي. ١٩٨٩* 
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 ، دار الصحابة  ، طنطا . النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة     . حجازي بن حممد   ،احلويين، أبو إسحاق   - 
 .٢ ،١ج

 - اخلَطَّابِي ح ،ـ  ؛أمحد حممد شاكر   : حتقيق .معامل السنن  .م١٩٥٠ - هـ   ١٣٦٩. د بن حممد  م د  وحمم
  ) البن قيم اجلوزية"ذيب سنن أيب داود" :مطبوع مع(  مكتبة السنة احملمدية: القاهرة.حامد الفقي

   .اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت - 
  . دائرة املعارف العثمانية: اهلند. الكفاية يف أصول علم الرواية.هـ١٣٥٧* 
ليم عبـداحل :  مراجعة .احلافظ التيجاين  حممد   : تقدمي .علم الرواية أصول  الكفاية يف   . ١٩٧٢* 
وهي الطبعـة   (. ٢ط ،دار الكتب احلديثة   : القاهرة .ليم ؛ وعبد الرمحن حسن حممود      عبداحل حممد

 ) وما خالف ذلك نبهنا عليه يف موضعه،املعتمدة يف إحاالت هذه الدراسة
 :الرياض . حممود الطحان:حتقيق.  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع    .١٩٨٣ - ١٤٠٣* 

  .١مكتبة املعارف، ط
  .دار الكتاب العريب:  بريوت.تاريخ بغداد* 
: أعادت نشره مـصورا   (دائرة املعارف العثمانية، اهلند      : اهلند .اجلَمع والتفْرِيق موضح أوهام   * 

 )دار الكتب العلمية، بريوت
. كرم ضياء العمرِي  أ. د:  حتقيق .طبقات خليفة بن خياط   . م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢. خليفة بن خياط   - 

  .٢ ط،ةبيدار طَ :الرياض
 : القاهرة . حممد رشيد رضا   :حتقيق، أبو داود، السجِستانِي، سليمان بن األشعث، مسائل اإلمام أمحد           - 

  . مطبعة املنار
 .دائرة املعارف العثمانية:  اهلند.الكىن واألمساء. الدواليب، حممد بن أمحد - 
   .محد حممد بن أ،الذهيب - 

 ،دائرة املعارف العثمانية  :  اهلند .رحمن بن حيىي املعلمي اليماين    عبدال:  حتقيق .تذكرة احلفاظ * 
  .٢ط

 ،١٠٩ :١٠٧ :٩  السبكي يف طبقات الـشافعية الكـربى       ساقها( منظومة أمساء املدلسني  * 
  ) التأنيس لعبد العزيز الغمارِي:ونشرت مع شرحها



 ٢١١  

 .علي حممـد البجـاوي    : حتقيق. زان االعتدال يف نقد الرجال    مي. م١٩٦٣ - هـ   ١٣٨٢* 
  )ون تاريخدار املعرفة، بد :بريوت :أعادت نشره مصورا( عيسى البايب احلليب :القاهرة
  .دار املعارف :سورية . نور الدين عتر:حتقيق .املغين يف الضعفاء. ١٩٧١* 
 مؤسـسة   : بـريوت  .وطشعيب األرناؤ :  حتقق .سري أعالم النبالء  . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥* 

  .٣ ط،الرسالة،
ـ ١٤٠٥*   مكتب املطبوعـات اإلسـالمية،   : حلب .فتاح أبو غدة   عبدال :حتقيق.  املوقظة . ه
  .١ط

مراجعة .  حممود خاطر  :ترتيب . مختار الصحاح  .م١٩٢٥ - هـ ١٣٤٣ .الرازِي، حممد بن أيب بكر     - 
  . عمومية وزارة املعارف ال: القاهرة. محزة فتح اهللا:وتصحيح

:  حتقيـق  .شرح علل الترمذي  .  م ١٩٨٧ - هـ   ١٤٠٧ .رمحن بن أمحد   عبدال ابن رجب، احلنبلي،   - 
  .١ ط،،مكتبة املنار : األردن،الزرقاء .رحيم سعيد عبدالمهام

 -   شيد السبيتن األبني واملورد األمعن يف احملاكمة بـني        . ١٩٧٧ - ١٣٩٧ .حممد بن عمر  ،  ابن رنالس
 و  ؛الدار التونـسية للنـشر       : تونس . حممد احلبيب بن اخلوجة    : د :قيق حت .لسند املعنعن اإلمامني يف ا  

  .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
 رفعـت فـوزي   : حتقيـق . املدلـسني .١٩٩٥ - ١٤١٥ .رحيم عبدال  العراقي، أمحد بن   ،أبو زرعة  - 

  .١ط ،دار الوفاء ب: مصر،املنصورة.  ود نافذ حسني محاد ؛طلبعبدامل
حاشية "مطبوع حباشية   (شرح الزرقاين على املنظومة البيقونية      . ١٣١٠. باقي عبدال الزرقاين، حممد بن   - 

  ) املطبعة العثمانية:، القاهرة"األجهوري على شرح الزرقاين
زين .  د :حتقيق . النكت على مقدمة ابن الصالح     .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ .الزركشي، حممد بن ادر    - 

  .١ ط،أضواء السلف : الرياض.يجالعابدين بن حممد بال فر
  .٧ ط ،دار العلم للماليني : بريوت.األعالم .١٩٨٦ .الزرِكْلي، خري الدين - 
لطيف  عبـدال  د: حتقيق. زكريا اَألنصارِي، زكريا بن حممد بن زكريا، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي            - 

 .١ط ، دار الكتب العلمية:بريوت. اهلميم؛ وماهر ياسني الفحل
   .الزخمشري، حممود بن عمر - 



 ٢١٢  

 وحممد أبو الفـضل     ؛علي حممد البجاوي   :حتقيق.  الفائق يف غريب احلديث    ).بدون تاريخ * (
  .٢طعيسى البايب احلليب،  مكتبة : القاهرة.إبراهيم،

  .١ دار الكتب العلمية، ط: حممد باسل، بريوت:حتقيق. أساس البالغة. ١٩٩٨ - ١٤١٩* 
تب  دار الك: بريوت. حيىي شفيق:حتقيق .التبيني ألمساء املدلسني .١٩٨٦- ١٤٠٦ .سبط ابن العجمي  - 

  .العلمية
   .وهاب عبدال،تاج الدينالسبكي،  - 

 .فتاح احللـو ؛ وحممـود الطنـاحي       عبدال:  حتقيق . طبقات الشافعية الكربى   .هـ ١٣٨٣* 
  .١عيسى البايب احلليب، ط: القاهرة
  .١، طدار الكتب العلمية: بريوت. ائراألشباه والنظ. م١٩٩١ - هـ ١٤١١* 

   .رمحن عبدالحممد بن ،السخاوي - 
 .رمحن حممـد عثمـان    عبدال:  تصحيح .فتح املغيث شرح ألفية احلديث    . ١٩٦٨ - ١٣٨٨* 

 وهـي املقـصودة     ،وهي الطبعة املعتمدة يف هذه الدراسة     (. ٢ ط ، املكتبة السلفية،  :املدينة املنورة 
  )ه إال ما خصص بتنبي،باإلحاالت

: حتقيق وختريج وتعليـق   . التوضيح األر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر        .١٩٩٨ - ١٤١٨* 
 .رحيم بن حممد القشقري    عبدال  د : وتقدمي ظتقري. رحيم بن حسن البخاري    عبدال  بن حممد  عبداهللا
  .١ ط، مكتبة أضواء السلف،الرياض
  بـن   عبـداهللا  كرمي بـن   عبدال  د :دراسة وحتقيق  .فتح املغيث بشرح ألفية احلديث    . ١٤٢٦* 
مكتبة دار املنهاج للنـشر      :الرياض . بن فهيد آل فهيد     عبداهللا  ود حممد بن   ؛رحمن اخلضري   عبدال

  .١ ط،والتوزيع
 . املعروفة بطبقات ابـن سـعد      ،الطبقات الكربى  ).بدون تاريخ ( .حممد بن سعد بن منيع     ،ابن سعد  - 

 . دار صادر:بريوت
 - يطويرمحن بن أيب بكر، عبدال جالل الدين،الس.   

 وهابعبـدال : حتقيـق . تدريب الراوي يف شرح تقريـب النـواوي       . ١٩٦٦ - ١٣٨٥* 
  . ٢ دار الكتب احلديثة، ط: القاهرة.لطيفعبدال



 ٢١٣  

دار  : بـريوت  . حممود حممد حممود حسن نصار     :حتقيق .أمساء املدلسني  .١٩٩٢ - ١٤١٢* 
  .١ط ،اجليل
   . دار املعرفة: بريوت. أمحد حممد شاكر: شرح.احلديثألفية ). بدون تاريخ(* 

  . دار التراث: القاهرة. أمحد حممد شاكر: حتقيق.الشافعي، حممد بن إدريس، الرسالة - 
   .رمحن عبدالابن الصالح، عثمان بن - 

 حممـد راغـب   :تصحيح.  علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح     .م١٩٣١ - ١٣٥٠* 
   ) التقييد واإليضاح للعراقي:مطبوع مع(عة العلمية املطب :حلب. الطباخ

  .املطبعة القيمة : اهلند،مبباي.  علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح*
غلق من مقدمة   طلق وأُ التقييد واإليضاح ملا أ    " :مطبوع مع (رمحن حممد عثمان    عبدال: حتقيق* 

  .١ ط،سلفية املكتبة ال:املدينة املنورة).  للعراقي، "ابن الصالح
 .التحقيق الثـاين  ، نور الدين عتر:حتقيق وشرح. علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح    * 
  . ١ ط، بريوت،دار الفكر املعاصر: ؛ وبريوتدار الفكر  :دمشق
وهذه هـي الطبعـة      (.املكتبة العلمية  ):غري حمدد ( ؟   .األول التحقيق   ، نور الدين عتر   :حتقيق* 

إال أن  . ا هذا، وإليها إحالة أرقام الصفحات، مع مقارنتهـا بغيرهـا مـن الطبعـات              المعتمدة في بحثن  
  )أخصص اإلحالة بطبعة محددة

 بنـت   ،رمحن عبدال  عائشة . د :حتقيق. علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح     . م١٩٧٤* 
" الصطالح  حماسن ا " مطبوع مع   ( ١ط ، القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب    :القاهرة .الشاطئ
  )للبلقيين

 .اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات .١٩٩٨ - ١٤١٧ .حممد طارق عوض اهللا - 
   ١ ط،مكتبة ابن تيمية :القاهرة

 صبحي الـسامرائي ؛     :حتقيق . ترتيب علل الترمذي الكبري    .١٩٨٩ - ١٤٠٩.  القاضي ،أبو طالب  - 
  .١مكتبة النهضة العربية، ط: عامل الكتب ؛ و:  بريوت.والسيد أبو املعاطي النوري

 مكتـب   :حلـب .ح أبـو غـدة    افت عبدال :حتقيق.  توجيه النظر  .١٩٩٥ - ١٤١٦. طاهر اجلزائري  - 
  .١املطبوعات اإلسالمية، ط

 صـبحي   :حتقيـق . اخلالصة يف أصول احلديث   . م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥.  عبداهللا الطِّيبِي، احلسني بن   - 
  .١ الكتب، ط عامل: بريوت.السامرائي



 ٢١٤  

. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد        .م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧.  عبداهللا رب، يوسف بن   عبدال ابن - 
  . وزارة األوقاف:املغرب .كبري البكري عبدال وحممد؛ مصطفى بن أمحد العلوي:حتقيق

منهج  ):كتاب( صدر   مطبوع يف ( )تدليس رواة احلديث وأنواعه   (حبث  . عبداهللا بن عبدالرمحن السعد    - 
 )املتقدمني يف التدليس لناصر الفهد

  .١ ط، مؤسسة الريان:بريوت. حترير علوم احلديث. م٢٠٠٣ - ١٤٢٤. عبداهللا بن يوسف اجلُديع - 
علـوم   . دار الكتب العلميـة    : بريوت . أمني قلعجي  :حتقيق. تاريخ الثقات . ، أمحد بن عبداهللا   العجلي - 

 .ابن الصالحاحلديث املعروف مبقدمة 
 .لَقْط الدرر بشرح منت نخبـة الفكَـر       . م١٩٣٨ -هـ  ١٣٥٦.  بن حسني خاطر    عبداهللا العدوي، - 

  . مصطفى البايب احلليب:القاهرة
دار  : بـريوت  .الكامل يف ضعفاء الرجال   . ١٩٩٨ - ١٤٠٩ . عبداهللا  بن عدى بن    عبداهللا ابن عدي،  - 

  .٣ ط،الفكر
   .رحيم بن احلسنيدال، عب، زين الدينالعراقي - 

فـتح  : "املنشور خطأ باسم    (للعراقي  " شرح التبصرة والتذكرة  "مطبوعة مع    (ألفية احلديث * 
  ) وغريمها، وفتح املغيث للسخاوي،"املغيث
فتح املغيث بشرح ألفية  : "مطبوع خطأ باسم  " (شرح التبصرة والتذكرة  ". ١٩٣٧ - ١٣٥٥* 

أعادت نشره مـصورا    (مجعية النشر والتأليف األزهرية      :القاهرة.  حممود ربيع  :حتقيق. "احلديث
  )١٩٨٣ - ١٤٠٣ دار الكتب السلفية، : القاهرة:عنها

حب الـدين أيب    ؛ و  عمر بن غرامة العمري      :حتقيق .مدينة دمشق تاريخ  ابن عساكر، علي بن احلسن       - 
  .دار الفكر :بريوت. سعيد

 .دار الكتب العلمية:  بريوت.يجعطي قلع عبدامل:حتقيق.  الضعفاء الكبري.، حممد بن عمروالعقيلي - 
حققه وقدم لـه وخـرج   .  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل.١٩٨٦ .، خليل بن كيكلدي العالئي - 

  .٢ ط، بريوت ؛ ومكتبة النهضة العربية، عامل الكتب: بريوت.يد السلفي عبدا محدي:أحاديثه
املكتـب   : بريوت . شذرات الذهب  .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٩. ي بن أمحد   عبداحل ابن العماد، احلنبلي،   - 

 .١، طالتجاري للطباعة والنشر والتوزيع
  .عواد حسني اخللف - 



 ٢١٥  

 . دار البـشائر اإلسـالمية     : بريوت . روايات املدلسني يف صحيح مسلم     .٢٠٠٠ - ١٤٢١* 
  )أطروحته للماجستري(

 )أطروحة للدكتوراه( .ة دار البشائر اإلسالمي: بريوت.روايات املدلسني يف صحيح البخاري* 
 - ارِيمالتأنيس بشرح منظومة الذهيب يف أهل  .١٩٨٤ - ١٤٠٤ .عزيز بن حممد بن الصديق عبدال،الغ

  .مؤسسة الرسالة :بريوت .التدليس
ـ : حتقيـق . مقاييس اللغة . م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥. ابن فارس، أمحد بن فارس     -   .سالم هـارون  عبدال

  .، مصطفى البايب احلليب:القاهرة
 :قحتقي.  جواهر األصول يف علم حديث الرسول      .هـ١٣٧٣. فَصيح اهلَروِي، حممد بن حممد بن علي       - 

  . املكتبة العلمية: املدينة املنورة.أيب املعايل القاضي أطهر املباركفوري
 : الكويـت   تاج العروس، للزبِيدي،   :مطبوع ضمن ( القاموس احمليط    :الفيروزابادي، حممد بن يعقوب    - 

 )م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦وزارة اإلعالم، 
  محـزة فـتح اهللا،     :صححه.  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري      .الفَيومي، أمحد بن حممد بن علي      - 

 .٤طوزارة املعارف العمومية،  : القاهرة.، حممد حسنني الغمراوي:راجعه
  .البايب احلليب عيسى : القاهرة.قواعد التحديث .، مجال الدينالقامسي - 
 دار الغرب  : بريوت . حممد حجي  : حتقيق .الذخرية .م١٩٩٤. رمحن عبدال القَرافي، أمحد بن إدريس بن     - 

 .اإلسالمية
 مطبعة بوالق، القـاهرة،     :القاهرة. إرشاد الساري . ١٣٢٣. القسطالين، أمحد بن حممد بن أيب بكر       - 

  ٧األمريية، ط
 بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتـاب        .١٩٩٧ - ١٤١٨ .حممد علي بن    ، أبو احلسن  ،ابن القطان  - 

  ١ ط، دار طيبة: املدينة.د احلسني آيت سعيد: حتقيق .األحكام
  .ابن كثري، إمساعيل بن عمر - 

مطبعة  : القاهرة .أمحد حممد شاكر  :  حتقيق .اختصار علوم احلديث   ، م١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥ *
 )"شرح اختصار علوم احلديثث احلثيث الباع ":منشور مع شرحه بعنوان( صبيح

عن أعادت نشره مصورا    ( السعادة مطبعة   : القاهرة . البداية والنهاية  .م١٩٣٩ - هـ   ١٣٥٨
  ) بدون تاريخ،دار الفكر العريب :القاهرة :هذه الطبعة



 ٢١٦  

 ، مكتبـة الرشـد    : الرياض .االتصال واالنقطاع . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦.  عبداهللا  إبراهيم بن  ،الالحم - 
  .١ط

 املكتـب   : بـريوت  . حممد مصطفى األعظمي   :حتقيق .العلل. ١٩٨٠ . عبداهللا ، علي بن  ينِيدابن املَ  - 
  .٢ ط،اإلسالمي

عيـسى   : القاهرة .باقي عبدال حممد فؤاد  :حتقيق .سنن ابن ماجه   . م ١٩٥٢ . حممد بن يزيد   ،ابن ماجه  - 
  .البايب احلليب

 -  حتقيـق .  معرفة الرجال عن حيىي بن معني      .١٩٨٥ - ١٤٠٥ .أمحد بن حممد بن القاسم     ،حرزابن م: 
  .١ ط، جممع اللغة العربية: دمشق.حممد كامل القصار

 -   ،يزف بن عبد الرمحن    املوسذيب الكمال يف أمساء الرجال    . ١٩٨٢ - ١٤٠٢. ي . عبـد  : قدم له
  .١، طدار املأمون للتراث: العزيز رباح، وأمحد يوسف دقاق، دمشق

التدليس يف احلديث حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه       . ١٩٩٢ - ١٤١٢. رم اهللا الدميين  مسفر بن غ   - 
  .١ ط،املؤلف :الرياض. واملوصوفون به

 :القـاهرة . )صحيح مـسلم  املعروف ب (اجلامع الصحيح   . م١٣٧٨ -هـ  ١٣٩٨. مسلم بن احلجاج   - 
  .٢مكتبة عيسى البايب احلليب، ط

  .٢ ط، املطبعة احليدرية:النجف. الرجال. م١٩٦١ - ١٣٨١ .يوسفابن مطهر احلُلِّي، احلسن بن  - 
 أحلقت بطبقات املدلسني البـن حجـر        .يف املدلسني منظومة أيب حممد املقدسي      . أبو حممد  ،املقدسي - 

    القريويت عبداهللاعاصم بن:  د:حتقيق
 - وِاَاملنحتقيـق . ت التعاريف التوقيف على مهما   .هـ ١٤١٠ .حممد عبدالرؤوف بن تاج العارفني    ،  ي: 

  .١طالفكر املعاصر،  دار :بريوت. حممد رضوان الداية. د
 .١ دار صادر، ط: بريوت. لسان العرب).بدون تاريخ(. حممد بن مكَرم، منظُورابن  - 
  .أضواء السلف:  الرياض. منهج املتقدمني يف التدليس.٢٠٠١ - ١٤٢٢. ناصر بن محد الفهد - 
 .خانهء مصطفويپاچ مركز نشر كتاب : إيران.الرجال. علي بن أمحد بن العباسالنجاشي، أمحد بن  - 
   . أمحد بن شعيب،النسائي - 

 دار عامل الفوائد    : بريوت . حامت بن عارف العوين    )الشريف( : حتقيق . ذكر املدلسني  .١٤٢٣* 
  )همرحمن بن أمحد بن شعيب النسائي الذين مسع من عبدال تسمية مشايخ أيب:مطبوع مع(



 ٢١٧  

ـ ١٣٩٦*  مطبوع ( دار الوعي  : حلب . حممود إبراهيم زايد   :الضعفاء واملتروكني، حتقيق  .  ه
  )للبخاري" الضعفاء الصغري " مع 

 .حلية األولياء وطبقات األصـفياء     . م ١٩٧٤ - هـ   ١٣٩٤ . عبداهللا  أمحد بن  ، األصبهاين ،أبو نعيم  - 
  .١ ط،مطبعة السعادة :القاهرة

   .حيىي بن شرفالنووي،  - 
 ما متس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري= مقدمة شرح البخاري * 
 علـي حـسن علـي   :  ما متس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري، حتقيق).بدون تاريخ (* 
 )وهذا العنوان من وضع حمقق الكتاب( دار الفكر : عمان، األردن.ميدعبداحل
 . املطبعة املصرية: القاهرة.شرح صحيح مسلم* 
مطبوع مع تدريب الراوي، للسيوطي، مرجـع       (رِيب والتيِسري ملعرفة سنن البشري النذير       التقْ* 
 )سابق

  . مؤسسة الريان: بريوت. حترير علوم احلديث.٢٠٠٣ - ١٤٢٤ .يوسف اجلديع - 
  

***  
  

  :نشر إلكتروين
ملف (  التدليسالتعليقات على منهج املتقدمني يف .عبداهللا بن حسني بن سعيد ،ابن سفران الشريفي - 

  . من اإلنترنت، مستمد من موقع ملتقى أهل احلديث)DOCبصيغة 
نشر الكتـاب    ." االتصال واالنقطاع    )كتاب(نتفاع مبناقشة   اال " . حامت بن عارف العوين    )الشريف( - 

 )٦كما أفاده مؤلفه يف مقدمة الكتاب ص _ ومل ينشر ورقيا (على اإلنترنت 
حماضرات ألقاها، مث أعيد نشرها مكتوبة      (  اب اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري      شرح كت  ،عبدالكرمي اخلضري  - 

: مكتبـــة صـــيد الفوائـــد اإلســـالمية، علـــى الـــرابط" منـــها ، يف عـــدة مواقـــع علـــى اإلنترنـــتDocبـــصيغة 
4605=book&91=cat?php.enop/book/net.saaid.www://http (  
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  :أطروحات جامعية غري منشورة
ـ ، احلريب، الصاعدي، عبداهللاأمرية بنت علي بن -  رويـات   م.٢٠٠٤ - ١٤٢٥ .أم حممد املكيـة   

 بكلية الـدعوة    ،أطروحة دكتوراه  ."وأقوال ابن جريج يف التفسري من سورة الفاحتة إىل سورة احلج            
 )غري منشورة( .قرى جامعة أم ال،وأصول الدين

موقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشتراط اللقيـا والـسماع يف           «  . الدريس  عبداهللا خالد منصور  - 
 ختصص التفسري واحلـديث،     ،بقسم الثقافة اإلسالمية  أطروحة ماجستري   . »السند املعنعن بني املتعاصرين     
  .كلية التربية جامعة امللك سعود
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  فهرست املوضوعات
  

 ١ ص )بالعربية(البحث خص  مل- 
 ٢ ص )باإلجنليزية(البحث  ملخص - 
 ٤ شكر وتقدير ص - 

 ١٥:  ٥ ص املقدمة* 
 ١٠ص  خطة البحث - 

 ٢٢ : ١٦ ص ) يف السند، وسبب ردهلسقطاملردود : (التمهيد* 
 ١٨نظرة يف أقسام املرويات من حيث حال هذه املرويات بني املقبول واملردود ص :  أوال- 
نظرة يف أقسام املرويات بسبب نقص يف السند، وبيان سبب رد علماء أصول احلديث هلـا   :  ثانيا - 

 ٢١ص 

 ١٤٦ : ٢٣ ص :مفهوم التدليس: الباب األول** 
 ١٠٦ : ٢٤ ص )تعريف التدليس وأسبابه وأقسامه: (الفصل األول* 
 ): بكافة أقسامهعموما( تعريف التدليس - 

 ٢٤ لغة ص ١ 
 ٢٨ اصطالحا ص ٢ 

  ٣٤وب اإلسناد وبواعث التدليس ص  عي- 
 ٥٣ أقسامه، وتعريف كل قسم منها ص - 
 ١٠٥ طرق حتديد التدليس واملدلسني ص - 

 ١٢٧ : ١٠٧ ص )حكم التدليس، وحكم املدلسني: (الفصل الثاين* 
 ١٣٩ :١٢٨ ص )مراتب املدلسني، ومذاهب احملدثني يف حتديد هذه املراتب: (الفصل الثالث* 
 ١٤٦ :١٤٠ ص ) يف السندلسقطالفرق بني التدليس وغريه من أنواع املردود : (عالفصل الراب* 
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  .١٨٣ : ١٤٧ص أثر اختالف احملدثني يف مفهوم التدليس يف أحكامهم : الباب الثاين** 

 .١٥١ : ١٤٨ توطئة ص -    

 ص  )أثر اختالف احملدثني يف مفهوم التدليس يف أحكامهم يف اجلـرح والتعـديل            : (الفصل األول * 
١٦٩ :١٥٢  

  .١٥٦ : ١٥٥ أبو قالبة اجلرمي ص -١ 
  .١٥٨ : ١٥٦ احلسن البصري ص -٢ 
  .١٥٩ : ١٥٨ مكحول الشامي ص -٣ 
  .١٦١ : ١٦٠ قتادة بن دعامة ص -٤ 
  .١٦١ أيوب السختيانِي ص -٥ 
  .١٦٢ : ١٦١ علقمة بن أيب علقمة، واحلجاج بن أرطاة، ومقاتل بن حيان ص -٨، ٧، ٦ 
  .١٦٣ : ١٦٢م مالك ص  اإلما-٩ 
  .١٦٤ : ١٦٣ عبد اهللا بن وهب ص -١٠ 
  .١٦٤ يزيد بن هارون ص -١١ 
  .١٦٥ اإلمام البخاري ص -١٢ 
  .١٦٦ : ١٦٥ اخلطيب البغدادي ص -١٣ 
  .١٦٧ص " كان كثري التدليس: "داللة قوهلم :  تنبيه - 
  .١٧٠ : ١٦٨أثر اخلطأ يف احلكم على راو بالتدليس ص :  تذييل - 

 
  .١٨٤ : ١٧١ ص )أثر اختالف احملدثني يف مفهوم التدليس يف نقد املرويات: (لفصل الثاينا* 
  .١٧٦ : ١٧١ مرويات أيب قالبة املعنعنة ص -١ 
  .١٨١ : ١٧٦ مرويات احلسن البصري املعنعنة ص -٢ 
 .١٨٤ : ١٨١ مرويات مكحول الشامي املعنعنة ص -٣ 

 .١٨٨ : ١٨٥ ص اخلامتة ونتائج البحث** 

 .٢٢١ : ١٨٩ ص الفهارس** 
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 .١٩٠ فهرست اآليات ص - 
 .١٩٢ : ١٩١ فهرست األحاديث واآلثار ص - 
 .٢٠٤ : ١٩٣ فهرست األعالم ص - 
 .٢١٨ : ٢٠٥ قائمة املصادر واملراجع ص - 
 .٢٢١ : ٢١٩ فهرست املوضوعات ص - 
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