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ملخص: 

فجعلته  التَّمهيد  ا  اأمَّ ومبحثني،  متهيدي  ومبحث  ومتهيد  مقدِّمة  اإىل  البحث  ق�سمت 
للحديث عن اأهميَّة التِّ�سال يف احلكم على احلديث، وجعلت املبحث التَّمهيدي للتَّعريف 
بالتَّدلي�ص  للتعريف  منهما:  الأول  خ�س�ست  فقد  املبحثان،  ا  واأمَّ البحث،  مبفردات 
التَّدلي�ص  حكم  لبيان  والثاين  عليه،  احلاملة  والأ�سباب  التطبيقيَّة  واأمثلته  واأق�سامه 
منها،  العلماء  وموقف  املدَلّ�سني  طبقات  وبيان  وروايته،  اوي  الرَّ عدالة  على  واأثره 

امل�سادر.  بفهار�ص  البحث  واأنهيت 
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Abstract: 
The research was divided into an introduction, foreword, an introductory 

part and two sections. In the foreword, the importance of communication in 
judging the “Hadith” was explained. The introductory part was dedicated 
for introducing the vocabulary used in Al-Hadith. As for the other two 
sections, they were designed for talking about what is known as fraudulent 
(forged, incorrect) Hadith. The first part was designed for defining what 
the fraudulent (incorrect) Hadith is, its kinds and some practical examples 
for these kinds in addition for explaining the reasons behind creating and 
narrating it. The second part was for explaining the penalty for creating a 
fraudulent (incorrect) Hadith and the effect of creating such Hadith on the 
overall reliability of its narrator. The section also talked about the types of 
these narrators and the judgment of the religious scholars for such narrators. 
The study was ended by a list of references. 
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بسم اهلل الرَّمحن الرحيم

اآله  وعلى  د  حممَّ �سيِّدنا  على  �سليم  التَّ واأمّت  الة  ال�سَّ واأف�سل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
العارفني،  فتوح  علينا  وافتح  اأويل،  التَّ وعلِّمنا  الدِّين،  يف  فقِّهنا  اللهمَّ  اأجمعني،  و�سحبه 

برحمتك يا اأرحم الرَّاحمني. 
ا بعد:  اأمَّ

فاإّن علم احلديث من اأ�رشف العلوم، وطلبه من اأف�سل القرب اإىل اهلل تعاىل، وكيف ل 
يكون كذلك، وهو متعلِّق باحلبيب امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، و�رشف املتعلِّق من �رشف 
ة  الدِّقَّ من  ب�سور  نة  ال�سُّ فاأحاطوا  العناية،  غاية  احلديث  بعلوم  العلماء  عني  لذلك  املتعلَّق، 

العلميَّة املتناهية التي ل مثيل لها يف التَّاريخ. 
للتَّمييز بني  بيل  ال�سَّ لأّنه  نالت عنايتهم علم م�سطلح احلديث،  التي  العلوم  ومن بني 
نَّة و�سعيفها للو�سول اإىل الغاية العظمى، وهي العمل مبا جاء به النَّبيُّ �سلى  �سحيح ال�سُّ

اهلل عليه و�سلم عن اهلل تعاىل. 
جعلته  الذي  بحثي  مو�سوع  وهي  التَّدلي�ص،  م�ساألة  العظيم  العلم  هذا  م�سائل  ومن 

بعنوان: 
ة(.  ة تطبيقيَّ )احلديث املدلرّ�س درا�صة تاأ�صيليَّ

أوالً- أهميَّة البحث: 
التَّدلي�ص من اأ�سباب وقوع العلَّة يف احلديث، وهو �سبب خفي غام�ص ُيعُلّ به احلديث 
اأهميَّة بالغة،  المة من العلل والأ�سباب القادحة، لذلك كان البحث فيه ذا  الذي ظاهره ال�سَّ
رون باأحوال الرجال يف اأع�سارهم ورحالتهم  وقد اخت�صَّ مبعرفة التَّدلي�ص العلماء املتبحِّ
لوا اأحكامه وبيَّنوا  اأن، فف�سّ اأئّمة هذا ال�سَّ وتنقُّالتهم و�سماعاتهم، ول�سدة خفائه نال عناية 
حيث  من  واحدة  درجة  على  لي�ست  بقات  الطَّ هذه  لأّن  طبقة،  كّل  وحكم  املدّل�سني  طبقات 

، كما �سياأتي الكالم يف ذلك، اإن �ساء اهلل تعاىل.  القبوُل والردُّ

ثانياً- سبب اختيار البحث: 
لأّن البحث يف التَّدلي�ص واأ�سماء املدّل�سني وطبقاتهم يزيد من معرفة الباحث باأحوال 
الرِّجال  اإىل مطالعة كتب  واألقابهم، وغري ذلك من علوم احلديث، ويدفعه  وُكناهم  الرِّجال 

اأن.  ة هذا ال�سَّ التي تركها لنا اأئمَّ
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ثالثاً- خطَّة البحث: 
ت�سمن البحث مقدِّمة ومتهيد ومبحث متهيدي ومبحثني. 

املبحث الأول: تعريف التَّدلي�ص واأق�سامه، ويت�سّمن هذا املبحث:  ♦
والظاهر  - اخلفي  الإر�سال  وبني  بينه  الفرق  وبيان  الإ�سناد  تدلي�ص  تعريف  اأوًل: 

والنقطاع. 
ثانيًا: اأنواع تدلي�ص الإ�سناد.  -
ثالثًا: تدلي�ص ال�سيوخ.  -
رابعًا: الأ�سباب احلاملة على التَّدلي�ص.  -
املبحث الثاين: حكم التَّدلي�ص واأثره.  ♦

ن هذا املبحث:  ويت�سمَّ
اأوًل: حكم تدلي�ص الإ�سناد وما يندرج حتته.  -
ثانيًا: حكم تدلي�ص ال�سيوخ وما يلتحق به.  -
ثالثًا: اأثر التدلي�ص على عدالة الراوي وعلى روايته.  -
رابعًا: بيان طبقات املدلِّ�سني وموقف العلماء منها.  -

متهيد: 

أهميَّة اتِّصال السَّند يف احلكم على احلديث: 

عندما ذكر علماء احلديث رحمهم اهلل تعاىل �رشوط قبول احلديث، ذكروا منها اتِّ�سال 
ن فوقه  ل احلديث عمَّ ند قد حتمَّ ال�سَّ اأن يكون كلُّ راو من رواة  ند  ال�سَّ ات�سال  ال�سند، ومعنى 
ة اأو  حَّ ل املعتربة عند العلماء، فال ميكن اأن ُيحكم على احلديث بال�سِّ بطريقة من طرق التَّحمُّ
بب يف ذلك  ط كان احلديث �سعيفًا، وال�سَّ باحل�سن اإل اإذا كان �سنده متَّ�ساًل، فاإذا ُفقد هذا ال�رشَّ
اوي الذي �سقط  اأنه ُي�سرتط لقبول احلديث ثقة ناقليه، ومع النقطاع تكون هناك جهالة الرَّ

ند، فال ُيعلم هل هو ثقة اأو ل؟ .  من ال�سَّ
ا النقطاع الظاهر فُيدَرك مبعرفة  ًا، اأمَّ ند يكون ظاهراً، ويكون خفيَّ والنقطاع يف ال�سَّ
اوي واملرويِّ عنه باأن يكون كل منهما يف ع�رش غري ع�رش الآخر،  عدم املعا�رشة بني الرَّ

وهنا ياأتي الكالم يف املنقطع واملع�سل ونحوهما من اأنواع علوم احلديث. 
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اوي واملروي عنه، فهما  ا النقطاع اخلفيُّ فمحلُّه حيث تكون هناك معا�رشة بني الرَّ واأمَّ
ابق، فيخت�صُّ  يف ع�رش واحد، مما يجعل معرفة هذا النَّوع اأ�سدَّ خفاًء من معرفة النَّوع ال�سَّ
اأن، وياأخذ هذا النقطاع عدَّة �سور ياأتي بيانها اإن �ساء  مبعرفته اجلهابذة من علماء هذا ال�سَّ

اهلل تعاىل، وهذا النقطاع اخلفي هو التَّدلي�ص الذي هو مو�سوع هذا البحث. 

املبحث التَّمهيدي - تعريف مبفردات البحث: 

ن هذا املبحث:  ويت�صمَّ
الً- تعريف احلديث لغة وا�صطالحاً:  ♦ اأوَّ
احلديث لغة: . 1

واجلمع  والكثري،  القليل  على  وياأتي  اخلرب،  مبعنى  ويطلق  القدمي،  نقي�ُص  احلديُث 
اأحاديث )1( . 

احلديث ا�سطالحًا: . 2
هو ما اأ�سيف اإىل النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم من قول اأو فعل اأو تقرير اأو و�سف ِخْلقيٍّ 
حابّي اأو التابعّي )2( . وال�سّنُة واخلرُب والأثر مبعنى احلديث  ، وكذا ما اأ�سيف اإىل ال�سّ اأو ُخُلقيٍّ

اأي�سًا. 
وعند جماعة من املحدِّثني: احلديُث ما اأ�سيف اإىل النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم، واخلرب 

ما جاء عن غريه. 
بال�ّسّنة  ي�ستغل  وملن  )الإخبارّي(  �ساكلها  وما  بالّتواريخ  ي�ستغل  ملن  قيل  ثّمة  ومن 

ة )3( .  حابّي خا�سّ املحدث. والأثر ما اأ�سيف اإىل ال�سّ
ثانياً- تعريُف الترّدلي�س لغة وا�صطالحاً:  ♦
تعريف الّتدلي�ص لغة: . 1

لعة عن امل�سرتي، ومن  التَّدلي�ُص بالّتحريك: الُظلمة، والتدلي�ص يف البيع: كتمان عيب ال�سِّ
هذا اأُخذ التدلي�ُص يف الإ�سناد )4( . 

تعريف التَّدلي�ص ا�سطالحًا: . 2
ُعِرف باأنه هو: )اإخفاُء عيٍب يف الإ�سناد، وحت�سنٌي لظاهرِه( )5( 

�س:  ♦ ثالثاً- تعريف احلديث املدلَّ
)هو الذي رواه من ُعِرف بالتَّدلي�ص، وفيه �سبهُة انقطاٍع اأو اإيهاٌم يف ا�سم راٍو( )6( . 
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املبحث األوَّل:

تعريف التَّدليس، وأمثلُته التطبيقّية، واألسباُب احلاملُة عليه من الثقات 
والّضعفاء: 

اأوالً- تعريف تدلي�س االإ�صناد، وبياُن الفرق بينه وبني االإر�صال اخلفي والظاهر 
واالنقطاع: 

ن لقيه ما مل  اأن يروي عمَّ الإ�سناد، فقال: )وهو  )7( تدلي�ص  الح  ال�سّ ابُن  الإماُم  عرَّف 
ه قد لقيه و�سمعه منه،  ن عا�رشه ومل يلقه موهمًا اأنَّ ه �سمعه منه، اأو عمَّ ي�سمعه منه ُموهمًا اأنَّ

ثمَّ قد يكون بينهما واحد، وقد يكون اأكرث( )8( . 
الح -رحمه اهلل تعاىل- يحتمل ثالث �صور:  و كالم ابن ال�صرّ

Ú  .ه �سمع منه ن لقيه و�سمع منه ما مل ي�سمعه منه، موهمًا اأنَّ الأوىل: اأن يروَي عمَّ
Ú  .ه �سمع منه ن لقيه ومل ي�سمع منه ما مل ي�سمعه منه، ُموهمًا اأنَّ الثانية: اأن يروَي عمَّ
Ú  .ه لقيه و�سمع منه ن عا�رشه ومل يلقه، ُموهمًا اأنَّ الثالثة: اأن يروي حديثًا عمَّ

ويف جميع ذلك ي�ستخدم �سيغًة حتتمل ال�ّسماع ول تقت�سيه، مثل )عن فالن( ، )قال 
ه �سمع من القائل مبا�رشة،  فالن( ، )اأنَّ فالنًا( ، فكلمة )قال( مثاًل يف اأ�سل اللغة حتتمل اأنَّ
)حدَّثنا  مثل:  ال�سماع  ا�ستخدم �سيغًة �رشيحًة يف  اإن  ا  اأمَّ بوا�سطة،  منه  �سمع  ه  اأنَّ وحتتمل 

ابًا ل مدلِّ�سًا.  ه يكون كذَّ فالن( )اأخربنا فالن( ، فاإنَّ
ومثال ذلك ما اأخرجه الإمام م�سلم رحمه اهلل تعاىل يف مقدمة �سحيحه قال )9( : )قال 
ه ذكره فقال رحمه اهلل:  وَب اغتاب اأحداً قطُّ اإل عبَد الكرمي يعني اأبا اأميَّة فاإنَّ معمر: ما راأيُت اأيُّ

كان غري ثقة، لقد �ساألني عن حديث لعكرمة، ثمَّ قال: �سمعت عكرمة( . 
ماع )�سمعت( ، وهو  نالحظ يف هذا املثال اأنَّ عبد الكرمي روى ب�سيغة �رشيحة يف ال�سَّ

ا �سمعه من اأيوب.  مل ي�سمع احلديث من عكرمة، واإمنَّ
وخرج باملعا�رشة ما لو روى عّمن مل يعا�رشه، فال يكون ذلك تدلي�سًا على املعتمد، 
اأحٌد من  َي�سلم  اأي�سًا، وعلى قولهم هذا ل  انقطاع ظاهر، واإن جعله بع�سهم تدلي�سًا  بل هو 

الّتدلي�ص حتى البخاريُّ )10( يف معّلقاته. 
بلفظ يحتمله ول يقت�سيه، وهذا  ماع  ال�سَّ اإيهام  اأ�سله  التدلي�ص  اأّن  ويُردُّ قولهم هذا 
يكون  ماع غري ممكن حتَّى  فال�سَّ  ،  )11( اأ�ساًل  ُيدركه  اأّنه مل  ُيعلم  بروايته عّمن  يتحّقق  ل 

اإيهام.  هناك 
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وتبع ابَن ال�سالح يف تعريف تدلي�ص الإ�سناد الإماُم النووي )12( والعراقي )13( وكثري 
حّد  يف  امل�سّنف ُ ذكره  )وما  الّتدلي�ص:  حّد  يف  الأقوال  �رشد  بعد  العراقي  قال  العلماء.  من 

التدلي�ص هو امل�سهوُر بني اأهل احلديث( )14( . 
الح،  ال�سّ ابن  تعريف  من  اأخ�ّص  تعريفًا  الإ�سناد  تدلي�ص  عّرف  من  العلماء  من  ولكن 
ومن  لل�سماع،  ب�سيغة حمتملة  منه  ي�سمع  مل  ما  منه،  �سمع  عّمن  روى  ًا مبن  فجعله خا�سّ
عبد  وابن   )17( البغدادي  واخلطيب   )16( القطان  ابن  احل�سن  واأبو   )15( البّزاُر  العلماء  هوؤلء 

الرب)18(، وفررّقوا بني تدلي�س االإ�صناد وبني االإر�صال اخلفيرّ من ناحيتني: 
Ú  الّتدلي�ص خا�ص ّمبن روى عن �سيخه الذي �سمع منه، ما مل ي�سمع منه اأن ّ الأوىل: 

ماع، واأّما الإر�سال اخلفّي فهو روايته عّمن عا�رشه ومل ي�سمع منه، �سواء  ب�سيغة توهم ال�سَّ
لقيه اأم مل َيْلَقه. 

Ú  بنّي فلو  اإيهام،  الإر�سال  يف  ولي�ص  ي�سمع،  مل  ما  �سماع  اإيهام  التَّدلي�ص  الثانية: 
املدّل�ص اأّنه مل ي�سمع احلديث من الذي دّل�سه عنه ل�سار احلديث مر�َساًل ل مدلَّ�سًا. 

ْفرقة احلافُظ ابن حجر )19( وَمْن بعَده، فخ�صَّ ابن حجر التَّدلي�ص  وم�سى على هذه التَّ
ن �سمع منه ما مل ي�سمع منه )20( ، فالعالقة بني التَّدلي�ص واملر�سل اخلفي ّعنده  مبن روى عمَّ

عالقة تباين. 
اللُّقيِّ  اعتبار  اأّن  على  )ويدّل  فقال:  بالدَّليل  مذهبه  تعاىل  اهلل  رحمه  حجر  ابن  واأّيد 
رواية  اأّن  على  باحلديث  العلم  اأهل  اإطباُق  منه:  لبّد  وحدها  املعا�رشة  دون  التَّدلي�ص  يف 
املخ�رَشمني كاأبي عثمان النَّهدي وقي�ص بن اأبي حازم عن الّنبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم، من 
قبيل الإر�سال، ل من قبيل التدلي�ص، ولو كان جمّرد املعا�رشة يكفي لكان هوؤلء مدّل�سني، 
لأّنهم عا�رشوا الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم قطعًا، ولكن مل ُيعرف، هل لقوه اأم ل( )21( ، ولكن 
ُنوق�ص )22( فيما ذكر باأّن املخ�رَشمني اإمنا مل ُتعدَّ روايُتهم من قبيل التدلي�ص، بل من قبيل 
الإر�سال اجللي، لأّن املخ�رشم هو من ُعرف عدم لقائه النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم، ل من مل 

ُيعرف اأّنه لقي املرويَّ عنه اأم ل، وبينهما فرق. 
معا�رشة  توجد  ل  النقطاع  ففي  الظاهر،  النقطاع  وبني  التَّدلي�ص  بني  الفرق  واأّما 
اوي واملروّي عنه، بل كل منهما يف ع�رش غري ع�رش الآخر، وهذا ُيدرك من خالل  بني الرَّ
واة و�سماعهم وارحتالهم وغري ذلك من اأحوالهم، وقد ادعى اأنا�ص الرِّوايَة عن  علم تاريخ الرُّ

�سيوخ، فاأظهر التَّاريخ كذب دعواهم. 
واأّما التدلي�ص فهناك معا�رشة ولقاء و�سماع – على مذهب ابن حجر - ثّم ياأتي ويروي 
ماع، وبينهما واحد اأو اأكرث، فمعرفة التَّدلي�ص اأخفى  عنه ما مل ي�سمع منه ب�سيغة موهمة لل�سَّ
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لعون على طرق احلديث وعللها،  اق املطَّ ة احلذَّ من معرفة النقطاع لذلك يخت�ّص بها الأئمَّ
وقليل ما هم )23( ، ومع ذلك فالتَّدلي�ص نوع من النقطاع، والفرق بينهما اإمّنا هو من حيث 

الظهوُر واخلفاء. 
واأّما الإر�سال الظاهر – على املعنى امل�سهور – فهو قول التَّابعي: قال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم كذا اأو فعل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كذا، وُيعرف بالبحث عن طبقة من 
اأو من التَّابعني، فالفرق بينه وبني التَّدلي�ص يكون من  حابة  رفع احلديث، هل هو من ال�سَّ

حيُث املعا�رشة وعدمها، واهلل تعاىل اأعلم. 
- اأنواُع تدلي�س االإ�صناد، واأمثلتها التطبيقية: 

اأ�صوق هنا جملة من اأمثلة تدلي�س االإ�صناد الذي تقدَّم تعريفه: 
عن . 1 �سلمة  اأبي  عن  �سهاب  ابن  حديث  من  جامعه  يف   )24( الرتمذيُّ  الإمام  اأخرج 

؛  نٍي( ، ثّم قال: وهذا حديث ل ي�سحُّ اَرُة مَيِ اَرُته َكَفّ َيٍة وَكَفّ عائ�سة مرفوعًا: )ل َنَذر يف َمْع�سِ
داً يقول: روى غري واحد منهم:  لأّن الزُّهري مل ي�سمع هذا احلديث من اأبي �سلمة، �سمعت حممَّ
مو�سى بن عقبة وابن اأبي عتيق، عن الزُّهري، عن �سليمان بن اأرقم، عن يحيى بن اأبي كثري، 
د: واحلديث هو هذا )25( .  عن اأبي �سلمة، عن عائ�سة، عن النَّبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم قال حممَّ
اأ�سقط من  الزُّهري  اأنَّ  اهلل تعاىل-  البخاريِّ -رحمهما  نقاًل عن  مذي  الرتِّ الإمام  بنيَّ 

الإ�سناد رجلني، وهما �سليمان بن اأرقم ويحيى بن اأبي كثري، واهلل اأعلم. 
النَّبيُّ . 2 )بعَث  قال:  عبا�ص،  ابن  عن  ِمْق�سم  عن  احلكم  عن  اأي�سًا  الرتمذي  واأخرج 

، ثّم قال:  يٍة، فواَفَق ذلَك يوم اجُلمَعِة....(  َرَواحَة يف �رَشَّ �سلى اهلل عليه و�سلم َعبد اهلل بن 
قال عليُّ ابن املديني: قال يحيى بن �سعيد: قال �سعبة: مل ي�سمع احلكم من ِمْق�سم اإل خم�سة 
ه �سعبة، وكاأّن هذا احلديث مل ي�سمعه  اأحاديث، وعدَّها �سعبة، ولي�ص هذا احلديث فيما عدَّ

احلكم من مق�سم )26( . 
ه  دلَّ كالم الإمام �سعبة رحمه اهلل تعاىل اأنَّ احَلَكم بَن عُتيبة دلَّ�ص يف هذا احلديث، لأنَّ
هذا  منها  ولي�ص  فقط،  اأحاديث  خم�سة  منه  �سمع  وقد  عبَّا�ص،  ابن  موىل  ِمْق�سم  تالميذ  من 

ه دلَّ�سه، واحلكم بن عتيبة و�سفه غري واحد بالتَّدلي�ص )27( ، واهلل تعاىل اأعلم.  احلديث، فكاأنَّ
قال ابن اأبي حامت )28( : )و�ساألت اأبي واأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن اأبي . 3

َتِل�ٍص ولَخاِئٍن ول  الزُّبري عن جابر بن عبد اهلل عن الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )لْي�َص على خُمْ
ُمْنَتِهٍب َقْطٌع( )29( ، فقال: مل ي�سمع ابن جريج هذا احلديث من اأبي الزبري، يقال: اإّنه �سمعه من 
يا�سني الزيات عن اأبي الزبري، فقال: قال زيد بن ُحباب عن يا�سني: اأنا حّدثت به ابن جريج 

عن اأبي الزبري، فقلت لهما: ما حال يا�سني؟ فقال: لي�ص بقوي( )30( . 
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بنيَّ ابن اأبي حامت -رحمه اهلل تعاىل- نقاًل عن اأبيه واأبي زرعة رحمهما اهلل تعاىل اأنَّ 
ابن جريج دلَّ�ص يف هذا احلديث، فحذف الوا�سطة بينه وبني �سيخه اأبي الزُّبري، وهذه الوا�سطة 

، واهلل اأعلم.  ات، وهو لي�ص بالقويِّ يَّ هي يا�سني الزَّ
ْهري، عن عبد اهلل واحل�سن . 4 ويف علل الدارقطني )31( : عن يحيى بن �سعيد، عن الزُّ

ابني حمّمد بن علي، عن اأبيهما حمّمد بن علي عن علي قال: )َنَهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
 . )32( ) �َساِء َيْوَم َخْيرَبَ و�سلم عن ُمْتَعِة الِنّ

ي�سمع  الزهري، ويحيى مل  �سعيد، عن  الدارقطني: كذا قال: عن يحيى بن  الإمام  قال 
الثقفي  اب  الوهَّ الزهري، قال ذلك عبد  اأن�ص عن  اإمّنا �سمعه من مالك بن  الزهري،  هذا من 

واإ�سماعيل بن عيَّا�ص وحّماد بن زيد )33( . 
بنيَّ الإمام الدارقطني -رحمه اهلل تعاىل- اأّن يحيى بن �سعيد دلَّ�ص يف هذا احلديث، 
فحذف الوا�سطة بينه وبني �سيخه الإمام الزهري، وهو الإمام مالك -رحمه اهلل تعاىل- واهلل 

اأعلم. 
هذا وقد ذكر العلماء اأنواعاً عدة تندرج حتت تدلي�س االإ�صناد، وهي: 

تدلي�س الت�صوية: . 1
عيَف  وهو اأن يروي املدلِّ�ص عن �سعيف بني ثقتني لقي اأحدهما الآخر، فُي�سِقط ال�سَّ
ى  اأن، وُي�سمَّ ال�سَّ العارف بهذا  الأمر على غري  الثقتني عبارة موهمة، فيخفى  ويجعل بني 
كان  ن  وممَّ الثقات،  واإبقاء  عفاء  ال�سُّ بحذف  ند  ال�سَّ ن  ُيح�سِّ ه  لأنَّ اأي�سًا،  جتويداً  النَّوع  هذا 
بع�ص  فيهما  تكلَّم  حتَّى  م�سلم،  بن  والوليد  الوليد،  بن  َبقيَّة  منه:  وُيكرث  بذلك  ُيعرف 

 .  )34( العلماء ب�سبب ذلك 
مثاله: قال ابن اأبي حامت يف العلل: �سمعت اأبي، وذكر احلديث الذي رواه اإ�سحاق ابن 
راهويه عن بقيَّة: حدَّثني اأبو َوْهب الأ�سدي، عن نافع، عن ابن عمر، ر�سي اهلل عنهما: ))ل 
ْرِء َحَتّى َتْعِرُفوا ُعْقَدَة راأِْيِه(( ، فقال اأبي: هذا احلديث له اأمر قلَّ من يفهمه،  َمُدوا اإ�ْسالَم امْلَ حَتْ
روى هذا احلديَث عبيد اهلل بن عمرو عن اإ�سحاق بن اأبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، وعبيُد 
ُة، ون�سبه اإىل بني اأ�سد كي ل ُيفطن له، حتَّى اإذا ترك  اهلل كنيته اأبو وهب، وهو اأ�سدي فكنَّاه بقيَّ

اإ�سحاق ل ُيهتدى له، قال: وكان بقيَّة من اأفعل النَّا�ص لهذا )35( . 
بنيَّ ابن اأبي حامت نقاًل عن اأبيه - رحمهما اهلل تعاىل- اأنَّ بقيَّة بن الوليد كنى ُعبيَد 
اهلل بن عمرو باأبي َوْهب الأ�سدي، وحذف اإ�سحاق، وذلك لأنَّ عبيد اهلل بن عمرو مل ي�سمع من 
ه راو اآخر لقي نافعًا، ثمَّ حذف بقيَّة ابن  نافع، فكناه بقيَّة باأبي وهب الأ�سدي؛ حتى ُيظنَّ اأنَّ

ه �سعيف.  اأبي فروة لأنَّ
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ا الوليد بن م�سلم فكان يحدِّث باأحاديث الأوزاعي عن الكذَّابني ثمَّ ُيدلِّ�سها عنهم،  واأمَّ
فريوي عن الأوزاعي، عن نافع، فُي�سقط بذلك وا�سطًة بينه وبني نافع، وهو عبد اهلل بن عامر 
ه مل ي�سمعه، واإن كان  ه �سعيف، ويوهم �سماَع الأوزاعي هذا احلديث من نافع، واحلقيقة اأنَّ لأنَّ

من تالميذ نافع، وكلٌّ من الأوزاعي ونافع ثقة )36( . 
ولكن ينبغي التَّنبيه على اأَنّ التَّ�سوية قد تكون بال تدلي�ص، ومثال ذلك: اإنَّ الإمام مالك 
�سمع من ثور بن يزيد اأحاديَث عن عكرمة عن ابن عبَّا�ص ر�سي اهلل عنهم، ثمَّ حدَّث بها عن 
ًا به عنده، فالإمام مالك هنا �سوَّى  ه مل يكن حمتجَّ ثور عن ابن عبا�ص، وحذف عكرمة، لأنَّ
ند بحذف  ا اأراد تنقية ال�سَّ عفاء واإبقاء الثِّقات، ولكنَّه مل ُيرِد التَّدلي�ص، واإمنَّ ند بحذف ال�سُّ ال�سَّ

عيف، وهنا ل ُي�سرتط اأن يكون الثقات الذين ُحذفت بينهم الو�سائط قد اجتمعوا )37( .  ال�سَّ
تدلي�س القطع: . 2

ا عند  اوي )38( . مثاله: قال علي بن َخ�رْشم: كنَّ وهو اأن يقطع اتِّ�سال اأداة الرِّواية بالرَّ
قال:  ثمَّ  ف�سكت،  الزُّهري؟  حدَّثكم  له:  فقيل  الزُّهري،  فقال:  جمل�سه،  يف  عيينة  بن  �سفيان 
ن �سمعه من  اأ�سمعه من الزُّهري ول ممَّ الزهري، فقيل له: �سمعته من الزهري؟ فقال: ل، مل 

ْهري )39( .  اق عن معمر عن الزُّ زَّ الزهري، حدَّثني عبد الرَّ
ا  واإمنَّ ي�سمع منه هذا احلديث مبا�رشة،  �سفيان مل  �سفيان، ولكن  �سيوخ  فالزُّهري من 
�سمعه بوا�سطة، فاأ�سقط �سفيان هذه الوا�سطة، وروى احلديث مبا�رشة عن الزُّهري دون ذكر 

اأداة الرِّواية. 
يخ.  ومن تدلي�ص القطع اأي�سًا: اأن يذكر اأداة الرِّواية، ثمَّ ي�سكت وينوي القطع، ثمَّ يذكر ا�سم ال�سَّ
ه كان يقول: حدَّثنا، ثمَّ ي�سكت وينوي  ناف�سيُّ اأنَّ ومثاله: ما كان يفعله ُعمر بن ُعبيد الطَّ
ه ل يحذف اأداة  القطع، ثمَّ يقول: ه�سام بن عروة عن اأبيه عن عائ�سة )40( . وهنا نالحظ اأنَّ

يخ، واهلل تعاىل اأعلم.  الرِّواية، ولكن يذكرها وينوي القطع بعدها، ثمَّ يذكر ا�سم ال�سَّ
تدلي�س العطف: . 3

وهو اأن ي�رشِّح بالتَّحديث عن �سيخ له ويعِطَف عليه �سيخًا اآخر له، ول يكون �سمع ذلك 
من الثَّاين )41( . 

مثاله: قال الإمام احلاكم )42( : )حدَّثونا اأنَّ جماعة من اأ�سحاب ُه�سيم اجتمعوا على األ 
دلي�ص، ففطن لذلك، فكان يقول يف كل حديث يذكره: حدَّثنا ُح�سني وُمغرية  ياأخذوا منه التَّ
اأ�سمع من  �سيئًا؟ قالوا: ل، فقال: مل  اليوم  لكم  دلَّ�سُت  لهم: هل  ا فرغ قال  اإبراهيم، فلمَّ عن 

ا قلت: حدَّثني ُح�سني، ومغرية غري م�سموع يل( )43( .  ا ذكرُته، اإمنَّ ُمغرية حرفًا ممَّ
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ه  ة: وهذا حممول على اأنَّ خاويُّ رحمه اهلل تعاىل عقب ذكره هذه الق�سَّ قال الإمام ال�سَّ
نوى القطع، ثمَّ قال: وفالن، اأي: وحدَّث فالن )44( . 

ثالثاً- تدلي�س ال�صيوخ: 
َيه، اأو َيْكنَيه، اأو ين�ُسَبه،  تدلي�ص ال�ُسيوخ: هو اأن يروَي عن �سيخ حديثًا �سمعه منه، فُي�سمِّ
ه مل  اأو ي�سَفه مبا ل ُيعرف به كي ل ُيعَرف )45( ، ويلحق بذلك اأن يذكره مبا ُيعرف به، اإل اأنَّ

ي�ْسَتهر به )46( . 
ُيحدِّث عن  اأبو بكر بن جماهد، حيث كان  يوخ: ما كان يفعله  ال�سُّ اأمثلة تدلي�ص  ومن 
�سيخه اأبي بكر بن اأبي داود ال�سج�ستاين، فيقول: حدَّثنا عبد اهلل بن اأبي عبد اهلل. فاأبو بكر بن 
ا ا�ستهر بكنيته، فكان ُيدلِّ�سه ابن جماهد،  ه مل ي�ستهر بذلك، واإمنَّ اأبي داود ا�سُمه عبد اهلل، اإل اأنَّ

ويذكره با�سمه فيقول: )عبد اهلل( . 
د  ا�ص املف�رشِّ املقرئ، فقال: )حدَّثنا حممَّ د بن احل�سن النقَّ وكذلك روى عن اأبي بكر حممَّ

ابن �سند( ن�سبه اإىل جدٍّ له. )47( 
د بن ُعبيد بن �ُسفيان بن  وقد روى احلارث بن اأبي اأُ�سامة عن اأبي بكر عبد اهلل بن حممَّ
ًة  ًة: عبد اهلل بن ُعبيد، ومرَّ نيا، فلكون ابن اأبي الدنيا اأ�سغَر منه، كان ُيدلِّ�سه، فيقول َمرَّ اأبي الدُّ
ًة يقول: اأبو بكر الأموي )48( .  ًة يقول: اأبو بكر بن �سفيان، ومرَّ يقول: عبد اهلل بن �سفيان، ومرَّ
اأخربنا  ة:  مرَّ يقول  الواحد، حيث  يخ  ال�سَّ تنويع  البغداديِّ يف  اخلطيب  فعل  ذلك  وِمْثُل 
ًة يقول: اأخربنا اأبو  ًة يقول: اأخربنا احل�سن بن اأبي طالب، ومرَّ د اخلالَّل، ومرَّ احل�سن بن حممَّ

د اخلالَّل، واجلميع واحد.  حممَّ
 ، ًة يقول: عن ُعبيد اهلل بن اأبي القا�سم الفار�سيِّ ، ومرَّ ًة: عن اأبي القا�سم الأزهريِّ ويقول مرَّ

، واجلميع واحد )49( .  ًة يقول: عن ُعبيد اهلل بن اأحمد بن عثمان ال�سرييفِّ ومرَّ
اه تزيينًا )50( .  يوخ، و�سمَّ ومنع بع�ص العلماء اأن ُيطلق ا�سم التَّدلي�ص على تدلي�ص ال�سُّ

رين  اه العلماء )تدلي�ص البالد( ، وهو من مقا�سد املتاأخِّ يوخ ما �سمَّ ويلحق بتدلي�ص ال�سُّ
ه �سمع  ه من اأهل الرِّْحلة يف طلب احلديث، باأن يذكر اأنَّ ا�َص اأنَّ يف التَّدلي�ص، ُيوهم املدلِّ�ص النَّ
له  بلده  يريد مكانًا يف  بعيد، وهو  ل احلديث يف مكان  ه حتمَّ اأنَّ الفالين موهمًا  املكان  يف 
 : ال�سم نف�سه، واملق�سود بهذا التَّدلي�ص اأي�سًا الإغراب )51( . ومن اأمثلة ذلك: اأن يقول امل�رشيُّ
ه �سمع احلديث يف العراق؛ البلد املعروف، وهو يريد  حدَّثني فالن بالعراق، فيوهم النَّا�ص اأنَّ
ام،  ه �سمع احلديَث يف بالد ال�سَّ مو�سعًا ببلده م�رش، اأو يقول: حدَّثني بُزقاق حلب، فُيوهم اأنَّ

وهو يريد مو�سعًا بالقاهرة، اأو يقول: حدَّثني بالأندل�ص، يريد مو�سعًا بالقرافة )52( . 
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اإىل بغداد بع�ُص طلبة احلديث، فكان ياأخذ  اإلينا  : )وقد دخل   )53( ابن اجلوزي  وقال 
يف  ويقول  عليه،  فَيْقراأُ  ِدْجلَة،  �ساطئ  على  الذي  الُب�ستان  وهي  ة،  الرِّقَّ على  ُيقعده  يَخ  ال�سَّ
ه  وا اأنَّ ام، ليظنُّ ها البلدة التي بناحية ال�سَّ ة، ويوهم النا�َص اأنَّ جمموعاته: حدَّثني فالن بالرِّقَّ
قد تعب يف الأ�سفار، وكان ُيقعد ال�سيَخ بني نهر عي�سى والفرات، ويقول: حدَّثني فالن من 

ه قد عرب ُخرا�سان يف طلب احلديث( )54( .  وراء النَّهر، ُيوِهم اأنَّ
ه تدلي�ص لرواة الإ�سناد،  يوخ يتعلَّق بالإ�سناد اأي�سًا، من حيث اإنَّ ونالحظ اأنَّ تدلي�ص ال�سُّ
امُلْدَرج،  ه  اأنَّ بع�سهم  ويرى  التَّدلي�ص،  العلماء يف بحثهم يف  يبحثه  فلم  املنت  تدلي�ص  ا  واأمَّ

ده حرام )55( ، واهلل اأعلم.  وتعمُّ
رابعاً- االأ�صباب احلاملة على التدلي�س: 

دلي�س، ثمَّ اأذكر جملًة من  الً ُجملًة من االأ�صباب احلاملة للثِّقات على التَّ �صاأذكر اأوَّ
عفاء على ذلك.  االأ�صباب احلاملة لل�صُّ

الً- االأ�صباب احلاملة على التدلي�س من الثقات:  ♦ اأوَّ
يخ الذي دلَّ�ص بالرِّواية . 1 الخت�سار: اأن يكون �سمع احلديث من اأكرث من واحد عن ال�سَّ

يخ.  عنه، فُي�سقطهم، ويقول: قال فالن؛ لأنَّ �سماعه متحقِّق من هذا ال�سَّ
يخ اأحاديث، ثمَّ يروي عنه حديثًا مل ي�سمعه منه، فيذكر . 2 اأن يكون قد روى عن ال�سَّ

يخ.  ال�سيَخ دون غريه، لعلمه اأنَّ الثِّقات حدَّثوا بهذا احلديث عن ال�سَّ
وقوع اأمر بينه وبني �سيخه يحمله على تدلي�سه، وعدم التَّ�رشيح با�سمه امل�سهور، . 3

ومل حتمله ديانته على ترك التَّحديث عنه، كراهية اأن يكون كامتًا للعلم عن امل�سلمني. 
رَك�سيُّ )56( بعد ذكره هذه الأ�سباب: )وهذه الأغرا�ص كلُّها غرُي قادحة،  قال الإمام الزَّ
من  �سبق  ما  ُينَزّل  الأ�سباب  هذه  وعلى  اجلملة،  يف  احلديث  ة  ب�سحَّ متحقِّقون  هم  باأنَّ للعلم 

التَّدلي�ص عن الثِّقات املذكورين( )57( . 
بب الثَّالث:  ا ال�سَّ ل والثاين- حملُّهما يف تدلي�ص الإ�سناد، واأمَّ َببني -الأوَّ ونالحظ اأنَّ ال�سَّ

يوخ، واهلل تعاىل اأعلم.  فمحلُّه يف تدلي�ص ال�سُّ
عفاء:  ♦ ثانياً- االأ�صباب احلاملة على التدلي�س من ال�صُّ
يخ، فاأ�سقطه من ال�سند، واقت�رش . 1 اأن يكون روى احلديث عن �سعيف اأو جمهول عن ال�سَّ

يخ، اإذ ُعرف �سماعه منه لغري هذا احلديث، وهذا يدخل يف تدلي�ص الإ�سناد.  على ذكر ال�سَّ
اأخرى . 2 ُكنية  اأو  اآخر  ا�سم  اإىل  ُكنيته  عن  اأو  عيف  لل�سَّ امل�سهور  ال�سم  عن  َيعِدل  اأن 



348

أ. رزان محمد عرفة احلديث املدلّس دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة

ه يروي عن �سيوخ  واة قد ين�رشفون عنه اإن علموا اأنَّ حتَّى ل ُيعرف فُيزهَد يف حديثه، لأنَّ الرُّ
يوخ الذي تقدَّم.  �سعفاء، وهذا داخل يف تدلي�ص ال�سُّ

اأن يروَي عن �سعيف له ُكنية ي�ساركه فيها رجل مقبول احلديث، وقد حدَّث عنهما، . 3
تدلي�ص  من  اأي�سًا  وهذا  املقبول،  ذلك  عن  يروي  ه  اأنَّ ُيوِهم  حتَّى  بيان،  دون  الُكنيَة  فُيطِلق 
يوخ، وهذه احلالة من اأكرث حالت التَّدلي�ص �رشراً، لأنَّ الأمر قد يخفى على غري العارف،  ال�سُّ

ة احلديث، والأمر بخالف ذلك )58( .  فيحكم ب�سحَّ
يوخ  و�سياأتي مزيد بيان لالأ�سباب احلاملة على التَّدلي�ص عند الكالم عن حكم تدلي�ص ال�سُّ

اإن �ساء اهلل تعاىل. 

املبحث الثاني: حكم التدليس وأثره على عدالة الراوي، وبيان طبقات 
املدلِّسني، وموقف العلماء منها: 

ن هذا املبحث:  ويت�صمَّ
ًل: حكم تدلي�ص الإ�سناد وما يندرج حتته.  ● اأوَّ
ثانيًا: حكم تدلي�ص ال�سيوخ وما يلتحق به.  ●
اوي وعلى روايته.  ● ثالثًا: اأثر التَّدلي�ص على عدالة الرَّ
رابعًا: بيان طبقات املدلِّ�سني وموقف العلماء منها.  ●

أّوالً: حكم تدليس اإلسناد وما يندرج حتته: 

اً، ل �سيَّما عندما يكون املحذوف فيه �سعيفًا، لذلك  هذا الق�سم من التَّدلي�ص مكروه جدَّ
بالتَّدلي�ص،  ُو�سفوا  من  عدَد  ل  تاأمَّ ومن  عنه،  اأنف�سهم  و�سانوا  وجتنَّبوه  العلماء،  اأكرث  ه  ذمَّ

اً.  واة يتبنيَّ له اأنَّ عدد املدلِّ�سني قليل جدَّ وقارن بينه وبني العدد الإجمايل للرُّ
ًا للتَّدلي�ص، بحيث قال يف  اج )59( من اأكرث العلماء ذمَّ وقد كان الإمام �ُسعبة بن احلجَّ
الح رحمه اهلل تعاىل:  اأدلِّ�ص( . قال الإمام ابن ال�سَّ اأن  اأزيَن اأحبُّ اإيلَّ من  التنفري عنه: )لأْن 
ْجر عنه والتَّنفري( )60( . وقال �ُسعبة اأي�سًا:  )وهذا من �ُسْعبة اإفراط حممول على املبالغة يف الزَّ
ماء اأحبُّ اإيلَّ من اأن  )التَّدلي�ص اأخو الكذب( . وقال عبد اهلل بن املبارك )61( : )لأَْن اأَِخرَّ من ال�سَّ

اأُدلِّ�ص( )62( . 
اوي  فكلُّ ما �سبق من اأقوال العلماء حممول على التَّنفري من التَّدلي�ص؛ حتَّى ل يقع الرَّ
اوي على  ا قد ل نعرف احلامل للرَّ فيه، واإل فالتَّدلي�ص لي�ص كذبًا على املعتمد، وبخا�سة اأنَّ

التَّدلي�ص كما يف تدلي�ص الثِّقات، واهلل تعاىل اأعلم. 
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ند، وهو عنده بنزول،  ومن اأ�سباب كراهة العلماء لتدلي�ص الإ�سناد: كونه يوهم علوَّ ال�سَّ
ند، وُهْم اأكرث  ى ذلك اإىل تقليل عدد رجال ال�سَّ ند، اأدَّ ه عندما حذف راويًا اأو اأكرث من ال�سَّ لأنَّ

من ذلك. 
�ْسوية، لأّنه غ�ص وتغطية حلال احلديث، لأنَّ  التَّ اأنواع تدلي�ص الإ�سناد تدلي�ص  واأفح�ص 
الثاين  والثِّقة  �سيخه  بني  العنعنة  ويجعل  الثِّقة،  �سيخه  من  ماع  بال�سَّ ي�رشِّح  قد  املدلِّ�ص 
ُيعلِّه  النَّاظر يف احلديث له علًَّة  ُيعرف بالتَّدلي�ص، فال يجد  الثَّاين، ول  الثقَة  التقى  و�سيُخه 
ته على ما ظهر له. وهو لي�ص كذلك، وهذا تلبي�ص على امل�سلمني يف دينهم،  بها، فيحكم ب�سحَّ
وتغرير �سديد بهم )63( ، وكذلك قد ُيلِحق و�سمة التَّدلي�ص ب�سيخه، وهو بريٌء من ذلك )64( ، 

وهذا النَّوع من تدلي�ص الإ�سناد قد ي�سل اإىل درجة احُلْرمة، واهلل تعاىل اأعلم. 

ثانياً- حكم تدليس الشيوخ وما يلتحق به: 

ابق، و�سبب الكراهة فيه هو توعري  هذا الِق�ْسم من التَّدلي�ص اأخفُّ كراهًة من الق�سم ال�سَّ
اوي والوقوِف على حاله، فقد ل يفطن له النَّاظر يف احلديث فيحكم عليه  طريق معرفِة الرَّ

اوي واملروي.  باجلهالة، فيكون ذلك ت�سييعًا للرَّ
اوي الذي ُدلِّ�ص ا�سُمه ميكن  ل؛ لأنَّ الرَّ ا كانت كراهة هذا الِق�ْسم اأخفَّ من الق�سم الأوَّ واإمنَّ
ا ُذكر فيه جُملًة  ند واإمنَّ اوي مل ُيحَذف من ال�سَّ واة، وذلك لأنَّ الرَّ اأن يعرفه املاهر اخلبري بالرُّ
واة وُكناهم واألقاَبهم  )65( ، وما طراأ من التَّغيري بفعل املدلِّ�ص ل يخفى على من َخرِب اأ�سماَء الرُّ

واة.  وقبائَلهم ونحَو ذلك من علوم الرُّ
والكراهة يف هذا الِق�ْصم لي�صْت على درجة واحدة، بل تختلف باختالف الغر�س 

دلي�س:  احلامل على التَّ
عفاء . 1 ال�سُّ ا�سُمه �سعيفًا، فُيدلِّ�سه، حتَّى ل تظهر روايُته عن  امُلغرَيّ  فاإن كان لكون 

ه رجل اآخر من  فهو �رشُّ هذا الِق�ْسم )66( ، وقد ي�سل اإىل درجة احُلْرمة، ويلَحق بذلك اأن ُيوهم اأنَّ
ه يروي عن الثِّقات )67( .  الثِّقات على َوْفق ا�سمه وُكنيته، فُيوهم اأنَّ

بيدي  ار الزُّ ا روى عن �سعيد بن عبد اجلبَّ ه رمبَّ ن كان يفعل ذلك َبقيَّة بن الوليد، فاإنَّ وممَّ
بيدي الثِّقة �ساحب الزُّهري )68( .  د بن الوليد الزُّ ه حممَّ ، ويوهم اأنَّ بيديِّ اأو ُزْرعة بن عمرو الزُّ

ر الوفاة حتَّى �ساركه . 2 ن اأو متاأخِّ واإن كان احلامُل عليه كوَن املروي عنه �سغرياً يف ال�سِّ
يوخ.  يف الأخذ عنه َمْن هو دونه، فالأمر فيه �سهل، وتقدَّم مثال ذلك عند الكالم عن تدلي�ص ال�سُّ
ًا.  وهو مثال احلارث بن اأ�سامة يف تدلي�سه ا�سم �سيخه ابن اأبي الدنيا؛ لكونه اأ�سغر منه �سنَّ
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عه يف الرِّواية، اأو كان . 3 يوخ واإيهام تو�سُّ واإن كان احلامُل له على ذلك اإيهاَم َكرْثة ال�سُّ
يخ بلفظ واحد، فالأمر فيه �سهل، وهذا  َب ِذْكر ال�سَّ َ يف العبارة وجتنُّ احلامُل على ذلك التفننُّ

يوخ، والأعمال بالنِّيات.  ند وكرثة ال�سُّ رين الذين يعتنون بُعُلوِّ ال�سَّ كثري عند املتاأخِّ
واأحوالهم . 4 واة  الرُّ يف  النَّظر  ُح�سن  على  وحثَّهم  الب  الطُّ اختباَر  به  ق�سد  اإن  ا  واأمَّ

واأن�سابهم اإىل قبائلهم وُبْلدانهم وُمُدنهم واألقابهم وُكناهم، فذلك اأمر جائز، بل هو مطلوب؛ 
يخ ُيبنيِّ ذلك لتالميذه، وقد كان العلماء يحثُّون ُطالَّبهم على العناية به، ويختربونهم  لأنَّ ال�سَّ
ه  خاويُّ رحمه اهلل تعاىل: )وقد ذكر الإمام الذهبيُّ يف فوائد رحلته اأنَّ بذلك، قال الإمام ال�سَّ
؟ فقال: �سفيان  د الهاليلُّ ا اجتمع بابن دقيق الِعيد، �ساأله التقيُّ ابن دقيق العيد َمْن اأبو حممَّ ملَّ
؟ فقال: اأبو طاهر  بن عيينة، فاأعجبه ا�ستح�ساُره، واأعجب ُمنه قوُله: َمْن اأبو العبَّا�ص الذَّهبيُّ
العبَّا�ص  اأبو  حدَّثنا  قوُله:  �سيخنا  يدي  بني  واأنا  ِحبَّان  ابن  �سحيح  يف  َمرَّ  وكذا  امُلْخِل�ص، 
ه مل يق�سدين بذلك وقلت: هو اأبو احل�سن اأحمد بن  اأنَّ ، فقال: َمْن هذا؟ فباَدْرُته مع  الدم�سقيُّ

ا، فاأعجبه اجلواب... ( )69( .  ُعمري ابن َجْو�سَ
ا م�سلحته فامتحان الأذهان  وقال الإمام ابن دقيق العيد )70( ُيَبنيِّ التَّدلي�ص اجلائز: )واأمَّ
يف ا�ستخراج التَّدلي�سات واإلقاء ذلك اإىل من ُيراد اختباُر ِحْفظه ومعرفته بالرِّجال، ووراَء ذلك 

ن()71( .  الح والقلوب، وهو ما يف التَّدلي�ص من التزيُّ مف�سدة اأخرى، يراعيها اأرباب ال�سَّ
ا حكم تدلي�ص الُبْلدان فهو من باب املعاري�ص، ويف املعاري�ص َمْندوحة عن الكذب،  واأمَّ

واهلل اأعلم )72( . 

ثالثاً- أثُر التدليس على عدالة الراوي وعلى روايته )73( : 

ني لذلك مبا  اوي بالتَّدلي�ص، فجرَحه بذلك بع�سهم، حمتجِّ اختلف العلماء يف جرح الرَّ
ند،  ماع وهو مل ي�سمع واإيهام علو ال�سَّ يف التَّدلي�ص من الغ�صِّ والت�سبُّع مبا مل ُيعَط واإيهام ال�سَّ

وهو عنده بنزول. 
واملعتمد عند ُجمهور العلماء اأنَّ التَّدلي�ص لي�ص بجرٍح، ول يقدح يف عدالة امُلدلِّ�ص، وهذا 
ن  ماع ممَّ ا هو �رشب من الإيهام، لأنَّ املدلِّ�ص مل ي�رشِّح بال�سَّ لأنَّ التَّدلي�ص لي�ص كذبًا، واإمنَّ
ا ا�ستخدم يف روايته للحديث لفظًا حمتماًل، فهو عندما يقول: )قال فالن(  مل ي�سمع منه، واإمنَّ
ه �سمع احلديث من �سيخه مبا�رشًة وحتتمل  ي�ستند اإىل اأنَّ هذه الكلمة يف اأ�سل اللُّغة حتتمل اأنَّ
ه �سمع احلديث بوا�سطة عن �سيخه، وقد حمل بع�ُص العلماء )74( كالم اجلارحني على َمْن  اأنَّ
�سعيف  ا�سم  دلَّ�ص  َمْن  وكذلك  حلالهم،  تغطية  ذكرهم  واأ�سقط  عفاء،  ال�سُّ عن  التَّدلي�ص  اأكرث 
اوي الذي دلَّ�سه ثقٌة عنده؛ لأنَّ الواجب عليه  حتَّى ل ُيعرف، ول يعتِذر َمْن فعل هذا، باأنَّ الرَّ

اأن يذكره با�سمه امل�سهور، فلعلَّ غريه َعَرف فيه جرحًا )75( . 
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اأن  يكفي  بل  بالتَّدلي�ص،  ف  يو�سَ حتَّى  اوي  الرَّ من  التَّدلي�ص  ر  يتكرَّ اأن  ُي�سرتط  ول 
افعي )76( : )ومن عرفناه دلَّ�ص  ة واحدة، ويف ذلك يقول الإمام ال�سَّ يثبت ذلك عنه ولو مرَّ
ول  حديثه،  بها  فريدُّ  بالكذب  العورة  تلك  ولي�ص  روايته،  يف  عورته  لنا  اأبان  فقد  ة  مرَّ
مدلِّ�ص  نقبل من  ل  فقلنا:  دق،  ال�سِّ النَّ�سيحة يف  اأهل  من  قبلناه  ما  منه  فنقبل  دق  بال�سِّ

 . اأو �سمعت...( )77(  ثني  حتَّى يقول: حدَّ
دلي�س على َقبول رواية املدلِّ�س، فقد اختلف فيه العلماء على خم�صة  ا اأثر التَّ واأمرّ

اأقوال: 
القول االأول:  ♦

ماع، وهذا قول بع�ص املحدِّثني والفقهاء، وهذا  ُترد رواية املدلِّ�ص ُمطلقًا واإن بنيَّ ال�سَّ
، وللجهل  القول مبنيٌّ على اأنَّ التَّدلي�ص جرح ُتردُّ به رواية املدلِّ�ص، ملا يف تدلي�سه من الِغ�صِّ
ند، ولكن قد تقدَّم اأنَّ التَّدلي�ص ل عالقة له باجلرح، فال يكون  اوي املحذوف من ال�سَّ بحال الرَّ
هو  ما  ومنها  املدلِّ�سني،  الثِّقات  اأحاديث  ردَّ  عليه  ب  يرتتَّ ه  اأنَّ وبخا�سة  مقبوًل،  القول  هذا 

حيحني؟؟ ؟ .  موجود يف ال�سَّ
القول الثاين:  ♦

ُتهم يف ذلك اأنَّ نهاية  اوي ل ُيدلِّ�ص اإل عن ثقة، وحجَّ القبول مطلقًا، ل�سيَّما اإن كان الرَّ
اأمر التَّدلي�ص اأن يكون اإر�ساًل. 

ه �رشُّ  �ْسوية، وقد تقدَّم اأنَّ ه يرتتَّب عليه قبول تدلي�ص التَّ وهذا القول اأي�سًا غري مقبول لأنَّ
اأنواع التَّدلي�ص. 

القول الثالث:  ♦
ب عليه قبول رواية  ُيقبل تدلي�سه اإن كان ل ُيدلِّ�ص اإل عن ثقة، واإل فال، وهذا القول يرتتَّ

بع�ص املدلِّ�سني فقط. 
القول الرابع:  ♦

يف  قيل  ما  القول  هذا  يف  وُيقال  فال،  واإل  نادراً،  منه  التَّدلي�ص  وقوُع  كان  اإن  ُيقبل 
�سابقه، واهلل تعاىل اأعلم. 

حيح التَّف�صيل:  ♦ القول اخلام�س وهو ال�صَّ
ّح فيه بال�سماع، وُيَرد ما مل ُي�رشِّح فيه بال�سماع اإن  ُيقَبل من حديث املدلِّ�ص ما �رشَ
ماع،  ا اإن مل ُيبنيِّ ال�سَّ رت يف احلديث باقي �رشوط القبول لزوال احتمال النقطاع، واأمَّ توفَّ
حيحني وغريهما من الكتب التي  ف يف َقبول روايته، ويوؤيِّد هذا القوَل ما يف ال�سَّ ا نتوقَّ فاإنَّ
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حيح،  ب، فلو مل تكن مقبولًة مل يخرجها �ساحب ال�سَّ ة من حديث اأهل هذا ال�رشَّ حَّ ت�سرتط ال�سِّ
ماع  حيحني اأو اأحدهما عن املدلِّ�سني بالعنعنة، فهو حممول على ثبوت ال�سَّ وما جاء يف ال�سَّ
العنعنة، لكونها  حيح طريق  ا اختار �ساحب ال�سَّ اأخرى واإمنَّ الكتاب من جهة  عند �ساحب 
على �رشطه دون تلك، اأو لأنَّ الرِّواية التي فيها العنعنة وقعت لهم من طريق من كان ل يروي 
ه �سمعه من �سيخه، حتَّى لو مل  ه من �سحيح حديثه، واأنَّ من حديث املدلِّ�ص اإل ما ثبت له اأنَّ
ماع فيما بني اأيدينا من كتب احلديث، فالأمر مبني على  نعرث على الرِّواية امل�رشِّحة بال�سَّ

يخني، واهلل تعاىل اأعلم.  اإح�سان الظنِّ بال�سَّ
الثِّقات،  غري  عن  تدلي�سه  ظهر  من   :  )78( رييف  ال�سَّ عن  نقاًل  اوي  الرَّ تدريب  ويف 
املذكور،  التَّف�سيل  غري  اآخر  قول  وهذا  �سمعُت،  اأو  ثني  حدَّ يقول:  حتَّى  خرُبه  ُيقبل  مل 
غري  عن  ُيدلِّ�ص  ومن  مطلقًا،  ُتقبل  الثقات  عن  يدلِّ�ص  من  رواية  اأنَّ  القول  هذا  فمقت�سى 
الثِّقات ففي روايته التَّف�سيل، وياأتي مزيد كالم عن حكم رواية املدلِّ�ص عند الكالم عن 

اإن �ساء اهلل تعاىل.  طبقات املدلِّ�سني، 
رابعاً- بيان طبقات املدلِّسني وموقف العلماء منها: )79( 

ن حقق �سبط مراتب املدلِّ�سني وطبقاتهم  بنيَّ العلماء اأق�سام التَّدلي�ص واملدلِّ�سني، وممَّ
اأهل  )تعريف  كتابه:  ابن حجر يف  احلافظ  منه  ا�ستمدَّ  ثمَّ   ،  )80( العالئي  الإمام  واأحكامها 

التَّقدي�ص مبراتب املو�سوفني بالتَّدلي�ص( فقال: وهم على خم�س مراتب: 
Ú  .الأُوىل: من مل يو�سف بذلك اإل نادراً كيحيى بن �سعيد الأن�ساري
Ú  حيح، لإمامته وقلَّة تدلي�سه ة تدلي�سه، واأخرجوا له يف ال�سَّ الثَّانية: من احتمل الأئمَّ

يف جنب ما روى كالثوري، اأو كان ل يدلِّ�ص اإّل عن ثقة كابن ُعيينة. 
Ú  ة من اأحاديثهم اإل مبا �رشَّحوا فيه الثة: من اأكرث من التَّدلي�ص، فلم يحتجَّ الأئمَّ الثَّ

ي.  ماع ومنهم من ردَّ حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم، كاأبي الزُّبري املكِّ بال�سَّ
Ú  ماع ه ل يحتجُّ ب�سيء من حديثهم، اإل مبا �رشَّحوا فيه بال�سَّ فق على اأنَّ ابعة: من اتُّ الرَّ

عفاء واملجاهيل كبقيَّة بن الوليد.  لكرثة تدلي�سهم على ال�سُّ
Ú  عِّف باأمر اآخر �سوى التَّدلي�ص، فحديثهم مردود، ولو �رشَّحوا فيه اخلام�سة: من �سُ

ق من كان �سعفه ي�سرياً كابن َلهيعة...( )81( .  ماع، اإل اأن ُيوثَّ بال�سَّ
الرابعة  الطبقة  وبني  املدلِّ�سني  طبقات  من  الثالثة  الطبقة  بني  الفرق  اأنَّ  وُيالحظ 
ا�سرتاط  العلماء على  اتفق  الرابعة فقد  ا  واأمَّ العلماء،  الثالثة فيها خالف بني  الطبقة  اأنَّ 
عن  التَّدلي�ص  من  اأ�سحابها  ُيكرِث  ابعة  الرَّ اأخرى:  ناحية  ومن  ماع،  بال�سَّ ت�رشيحهم 

واملجاهيل.  عفاء  ال�سُّ
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وقد اعرت�ص الدكتور نور الدين عرت على تق�سيم العالئي وابن حجر، فراأى اأن اأ�سحاب 
الطبقة الثانية يوجد �سببان لحتمال تدلي�سهم: 1- قلة تدلي�سهم يف جنب ما رووا، 2-اأّنهم 
ل يدل�سون اإل عن ثقات، فال�سبب الأول وهو قلة تدلي�سه، يجعلهم من اأ�سحاب الطبقة الأوىل، 

فيكون التق�سيم هكذا: 
الطبقة الأوىل: من مل يو�سف بذلك اإل نادراً، اأو قلياًل بالن�سبة ملا روى، الطبقة الثانية: 

من كان ل يدل�ص اإل عن ثقة، وباقي الطبقات كما ذكرها ابن حجر )82( . 
لكن ميكن اأن ُيقال: املراد بالطبقة الثانية من ثبت عنه التدلي�ص، ولكن تدلي�سه قليل، 
ا بناء على  واملراد بالطبقة الأوىل من مل يثبت عنه التدلي�ص، واإمّنا كان و�سفه بالتدلي�ص اإمَّ
الظن، والتحقيق بخالفه، اأو اأطلق عليه التدلي�ص جتوزاً من الإر�سال اإىل التدلي�ص، وبناء على 

ذلك ل يوجد تداخل بني الطبقتني الأوىل والثانية، واهلل تعاىل اأعلم. 

خامتة: 
حمداً هلل تعاىل يف البدء ويف اخلتام... 

يف نهاية هذا البحث اأختمه مبا تو�صلت اإليه من نتائج وهي: 
ال�سند . 1 ات�سال  على  بالغ  اأثر  من  له  واأحكامه، ملا  واأنواعه،  التدلي�ص  هّمية معرفة 

واحلكم على احلديث، وتتاأّكد معرفته يف حق امل�ستغل بعلم علل احلديث. 
للبحث . 2 خا�سعًا  يزال  ول  جداً،  دقيق  اخلفي  واملر�سل  الإ�سناد  تدلي�ص  بني  الفرق 

اأي الذي تبنَّاه احلافظ ابن حجر.  والنظر وال�ستقراء، واإن كان اأغلب العلماء مييلون اإىل الرَّ
التدلي�ص نوع من النقطاع، ولكّنه انقطاع خفي. . 3
الذي . 4 تبعًا لالأثر والإف�ساد  التدلي�ص منه ما هو مكروه، ومنه ما هو حمرم، وذلك 

ي�سببه، و�رش التدلي�ص تدلي�ص الت�سوية لأّنه غ�ص وتغطية حلال احلديث. 
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وغري ذلك. ينظر: ال�سيوطي، طبقات احلفاظ برقم )1190( )�ص552( ، ال�سخاوي، حممد 
بن عبد الرحمن، ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع، دار اجليل، بريوت، ط1 1412هـ- 
1992م. برقم )104( )2/ 36-40( ، ابن العماد، عبد احلي بن اأحمد احلنبلي الدم�سقي، 
�سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، حتقيق حممود الأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�سق، ط1 

1406 هـ-1986م )9/ 395 -399( . 
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ينظر: الع�سقالين، ابن حجر، النكت على ابن ال�سالح، حتقيق: ربيع بن هادي عمري، ط1، . 20
1984م. )�ص614ـ615( . 

الع�سقالين، ابن حجر، نزهة النظر، )�ص 86( . . 21
ينظر: علي القاري، �رشح النخبة، حتقيق: حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، دار الأرقم، . 22

عبد  الأثر، حتقيق:  اأهل  اأ�سول  اإىل  النظر  توجيه  اجلزائري،  وينظر: طاهر   . )�ص427( 
الفتاح اأبو غدة، مكتبة املطبوعات الإ�سالمية، ط1: 1416/ م1995. )2/ 570( . 

دار . 23 اأبو غدة،  الفتاح  الأثر، حتقيق: عبد  الأثر يف �سفوة علوم  قفو  احلنبلي،  ابن  ينظر: 
الب�سائر، ط3: 1430هـ. )�ص71 ). والزبيدي، حممد مرت�سى. بلغة الأريب يف م�سطلح 
اآثار احلبيب، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، دار الب�سائر، ط3: 1430هـ. )�ص192ـ193( . 

و اجلزائري، طاهر. توجيه النظر )2/ 566( . 
ِمِذي )ت279هـ( ، الإمام احَلاِفظ، . 24 ْ َلِمّي الرتِّ اك ال�سُّ حَّ د بن ِعي�َسى بن �َسورة بن ال�سَّ مَّ حُمَ

طاف البالد و�سمع خلقًا كثرياً من اخلرا�سانيني والعراقيني واحلَجازيني وغريهم. ينظر: 
 – الفكر، ط1 )1395هـ  دار  اأحمد،  الدين  الثقات، ت �رشف  ابن حبان،  الب�ستي، حممد 

1975م( )9/ 153( . 
الرتمذي، حممد بن �سورة. اجلامع الكبري )جامع الرتمذي( ، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، . 25

موؤ�س�سة الر�سالة، ط1: 1430هـ/ 2009م. اأبواب النذور والأميان عن ر�سول اهللr: باب 
ما جاء عن ر�سول اهللr اأن ل نذر يف مع�سية، رقم )1603( ، )3/ 349ـ 350( . 

جامع الرتمذي: كتاب ال�سالة: باب ما جاء يف ال�سفر يوم اجلمعة، رقم )535( ، )2/ . 26
75ـ 76( . 

ينظر: ال�سيوطي، اأ�سماء املدلِّ�سني من الرواة )2/ 397( ، وهو مطبوع مع تدريب الراوي، . 27
حتقيق الدكتور بديع اللحام. 

اأبو حممد عبد الرحمن بن اأبي حامت الرازي، اأخذ علم اأبيه وعلم اأبي زرعة )ت327هـ( . . 28
ينظر: ال�سيوطي، طبقات احلفاظ، )346 347( . 

ال�سيوطي . 29 ب�رشح  الن�سائي  �سنن  �سعيب.  بن  اأحمد  الرحمن  عبد  اأبو  الن�سائي،  اأخرجه 
وحا�سية ال�سندي، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث، بريوت، دار املعرفة، ط5: 1420هـ. باب 

مال قطع فيه، رقم )4987 4988 4989( )8/ 463 464( . 
2006م. . 30  /1427 ط1:  الريا�ص،  اجلري�سي،  خالد  حتقيق  العلل،  حامت،  اأبي  ابن 

 . )189 187 /4(
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اأبو احل�سن علي بن عمر الدارقطني، احلافظ امل�سهور، له كتاب ال�سنن وغريه من الكتب . 31
)ت385هـ( . ينظر: وفيات الأعيان: )3/ 297 298( . 

البخاري، . 32 �سحيح  اإ�سماعيل،  بن  حممد  ينظر:  الزهري،  عن  طرق  من  مروي  واحلديث 
مكتبة الثقافة الدينية، ط1: 1425 هـ/ 2004م. كتاب املغازي: باب غزوة خيرب، رقم 
النكاح: باب نكاح املتعة وبيان  ، وم�سلم بن احلجاج، �سحيح م�سلم. كتاب   )4216(
اأّنه اأبيح ثّم ُن�سخ ثّم اأبيح ثّم ُن�سخ وا�ستقر حترميه اإىل يوم القيامة، رقم )1407( ، )1/ 

 )635
الدارقطني، العلل الواردة يف الأحاديث النبوية، حتقيق: حمفوظ عبد الرحمن زيد، دار . 33

طيبة، ط1: 1405 هـ/ 1985م. )4/ 116( . 
ينظر: تدريب الراوي )1/ 252ـ 254( . . 34
ينظر: ابن اأبي حامت، العلل: )5/ 250ـ 251( . . 35
ينظر: ال�سيوطي، تدريب الراوي )1/ 253( . . 36
ينظر: الع�سقالين، ابن حجر، النكت )�ص617 618 619 620( . . 37
عرت، نور الدين. منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، ط3: 1997. )�ص382( . . 38
اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، حتقيق: اأبو عبد اهلل الورقي واإبراهيم حمدي . 39

املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة. )�ص359( . 
ينظر: الع�سقالين، ابن حجر، النكت )�ص617( . . 40
الع�سقالين، ابن حجر، تعريف اأهل التقدي�ص مبراتب املو�سوفني بالتدلي�ص، حتقيق: اأحمد . 41

املباركي، ط2: 1414هـ/ 1993م. )�ص69( . 
احلاكم: هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه، اأبو عبد اهلل ال�سبي الني�سابوري، . 42

ويعرف بابن الَبّيع، احلافظ، من كتبه: امل�ستدرك على ال�سحيحني، والإكليل، )ت405هـ( 
. ينظر: الذهبي، تذكرة احلفاظ )3/ 1039( . 

43 . /1397 ط:  العلمية،  الكتب  دار  ح�سني،  معظم  حتقيق:  احلديث،  علوم  معرفة  احلاكم، 
1977م. )�ص164( . 

ينظر: ال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 209( . . 44
ينظر: ابن ال�سالح، علوم احلديث )�ص74( . . 45
ينظر: الع�سقالين، ابن حجر، النكت )615( . . 46
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ينظر: ابن ال�سالح، علوم احلديث )�ص74( . . 47
ينظر: ال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 210( . . 48
ينظر: ال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 211( . . 49
ينظر: ال�سيوطي، تدريب الراوي )1/ 259( . . 50
ينظر: ابن امللقن، عمر بن علي. املقنع يف علوم احلديث، حتقيق: عبد اهلل يو�سف اجلديع، . 51

دار فواز: ط1: 1413هـ. �ص )159( . 
ينظر: ال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 216( . . 52
له . 53 )ت597هـ(  الفرج  اأبو  البغدادي،  القر�سي  اجلوزي  حممد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد 

)�سذور  و  اإبلي�ص(  )تلبي�ص  و  احلديث،  يف  واملن�سوخ(  )النا�سخ  منها:  كثرية،  ت�سانيف 
العلم  دار  الأعالم،  بن حممود.  الدين  الزركلي، خري  ينظر:   . العهود(  تاريخ  العقود يف 

للماليني، ط15: 2002 م. )3/ 316( . 
اإبلي�ص، حتقيق: ال�سيد اجلميلي ، دار الكتاب العربي، ط1: 1985. . 54 ابن اجلوزي، تلبي�ص 

)�ص142( . 
ينظر: الزرك�سي، النكت على مقدمة ابن ال�سالح، حتقيق: زين العابدين بن مال فريح، . 55

مكتبة اأ�سواء ال�سلف، ط1: 1419هـ 1998م. )2/ 113( . وال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 
 . )216

حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي، اأبو عبد اهلل )ت794هـ( له ت�سانيف كثرية يف . 56
عدة فنون منها: )التنقيح لألفاظ اجلامع ال�سحيح( و )البحر املحيط( . ينظر: الزركلي، 

الأعالم )6/ 61( . 
الح )2/ 130 131( . . 57 الزرك�سي، النكت على مقدِّمة ابن ال�سَّ
الح )2/ 131 132( . . 58 ينظر: الزرك�سي، النكت على مقدِّمة ابن ال�سَّ
اأمر . 59 عن  بالعراق  فت�ص  من  اأول  هو   ، )ت160هـ(  الأزدي  الورد  بن  احلجاج  بن  �سعبة 

املحدثني. ينظر: ابن حبان، الثقات )6/ 446( . 
ابن ال�سالح، علوم احلديث )�ص74( . . 60
عبد . 61 اأبو  هـ(  )ت181  التميمي  احلنَظلي  وا�سح  بن  املبارك  بن  اهلل  عبد  الإمام  هو 

اأعالم  �سري  الذهبي،  ينظر:  الإ�سالم.  وحفاظ  الأعالم  الأئمة  اأحد  املروزي  الرحمن 
النبالء )8/ 378( . 
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ينظر: فيما �سبق اأقوال العلماء: العالئي، جامع التَّح�سيل )�ص97( ، وال�سخاوي، حممد . 62
العلوم  دار  الكندي،  اأحمد  بن  علي  حتقيق:  والتي�سري،  التقريب  �رشح  الرحمن.  عبد  بن 

الأثرية، ط: 2008م. )�ص133( . 
ينظر: العراقي، التقييد والإي�ساح )�ص97( . . 63
ينظر: العالئي، جامع التَّح�سيل )�ص101( . . 64
ينظر: ال�سخاوي، التو�سيح الأبهر لتذكرة ابن امللقن يف علم الأثر، مكتبة اأ�سواء ال�سلف، . 65

ط1: 1418هـ/ 1998م. )�ص46( . ونور الدين، منهج النقد )�ص385( . 
ال�سيوطي: تدريب الراوي )�ص259( . . 66
ينظر: ابن كثري، اخت�سار علوم احلديث وهو مطبوع مع �رشحه الباعث احلثيث لل�سيخ . 67

اأحمد �ساكر، دار الكتب العلمية. )�ص52( ، والكتاب مطبوع مع �رشحه الباعث احلثيث 
لل�سيخ اأحمد �ساكر رحمه اهلل تعاىل. 

ينظر: ابن رجب احلنبلي، �رشح علل الرتمذي، حتقيق: نور الدين عرت، دار البريوتي، ط5: . 68
 . )692 691 /2( .2008

ال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 212( . ال�سخاوي، العناية يف �رشح الهداية يف علم الرواية، . 69
 296 /1( واحلكم، ط: 2 1422هـ 2002م.  العوم  الأمني، مكتبة  �سيد  حتقيق: حممد 

 . )297
الق�سريي . 70 مطيع  بن  وهب  بن  علي  بن  حممد  الفتح  اأبو  الدين  تقي  العيد:  دقيق  ابن 

اأذكياء زمانه وا�سع العلم  املنفلوطي ال�سعيدي املالكي، �ساحب الت�سانيف، كان من 
كثري الكتب، وقوراً، ورعًا، ويل ق�ساء الديار امل�رشية �سنوات اإىل اأن مات �رشح بع�ص 

خمت�رش ابن احلاجب، )ت702 هـ( . ينظر: الذهبي، تذكرة احلفاظ، )4/ 181( . 
ابن دقيق العيد، حممد بن علي. القرتاح يف بيان ال�سطالح وما اأ�سيف اإىل ذلك من . 71

الأحاديث املعدودة يف ال�سحاح، حتقيق: عامر ح�سن �سربي، دار الب�سائر الإ�سالمية، 
ط2: 1427/ 2006 م. )�ص221( . 

مطبعة . 72 الأثر،  علم  منظومة  �رشح  النظر  ذوي  منهج  حمفوظ.  حممد  الرتم�سي،  ينظر: 
م�سطفى البابي احللبي، ط4: 1406 هـ/ 1985 م. )�ص75( . 

ابن . 73  . التمهيد. )1/ 17ـ 18(  الرب،  ابن عبد   . الكفاية )�ص361 365(  ينظر: اخلطيب، 
جماعة، بدر الدين. املنهل الروي، حتقيق: حمي الدين رم�سان، دار الفكر، ط2: 1986م. 
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�ص )72( . العالئي، جامع التح�سيل: )�ص99 103( . ابن رجب �رشح علل الرتمذي )1/ 
353 355( ، الأنبا�سي، برهان الدين. ال�سذا الفياح من علوم ابن ال�سالح، حتقيق: �سالح 
فتحي هلل، مكتبة الر�سد، ط1: 1418هـ/ 1998م. )1/ 179( . ابن امللقن، املقنع يف 
علوم احلديث )�ص158( . ال�سخاوي، فتح املغيث )1/ 203 204( . ال�سيوطي، تدريب 
الراوي )1/ 257 258 259( . ال�سنعاين، حممد بن اإ�سماعيل. تو�سيح الأفكار ملعاين 
تنقيح الأنظار، حتقيق: حمي الدين عبد احلميد، املدينة املنورة، املكتبة ال�سلفية. )1/ 

351ـ 352( . 
الب�سائر . 74 دار  غدة،  اأبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  احلديث،  م�سطلح  علم  يف  املوقظة  الذهبي، 

الإ�سالمية، ط8: 1425م. )�ص 47( . العالئي، جامع التح�سيل )�ص99( . 
اأ�سماء املدل�سني، حتقيق يحيى �سقيق، دار الكتب . 75 ينظر: �سبط ابن العجمي، التبيني يف 

العلمية، ط1: 1986م. )�ص 12( . 
عامل الع�رش، نا�رش احلديث حممد بن اإدري�ص بن الَعبَّا�ص بن عثمان بن �سافع القر�سي . 76

املطلبي، اأبو عبد اهلل ال�سافعي )ت204هـ( . ينظر: الذهبي، �سري اأعالم النبالء )10/ 5( . 
ال�سافعي، حممد بن اإدري�ص. الر�سالة، حتقيق: اأحمد �ساكر، مكتبة احللبي، ط1، 1940 م. . 77

)�ص379 380( . 
ينظر: ال�سيوطي، تدريب الراوي )1/ 259( . . 78
مالحظة: منا�سبة ذكري لطبقات املدلِّ�سني يف هذا املبحث ظاهرة من حيث اإن الكالم . 79

العلماء من  مراد  اأن  ، ول�سك  روايته  قبول  املدل�ص وعلى  عدالة  التدلي�ص على  اأثر  عن 
 ، الرواية وردها  اأحكامها من حيث قبول  اإىل هذه الطبقات هو بيان  تق�سيم املدل�سني 
ومثل ذلك اأقوله يف ذكري للملحق )�سوابط يف قبول عنعنة املدل�ص( الذي و�سعته بعد 

طبقات املدل�سني ، واهلل تعاىل اأعلم. 
الأئمة . 80 اأحد  ال�سافعي،  الدم�سقي  اهلل  عبد  بن  كيكلدي  بن  خليل  الدين  �سالح  العالئي: 

منها:  كثرية  م�سنفات  له  والعلل،  واملتون  الرجال  ومعرفة  احلديث  يف  برع  الأعالم، 
وغريها  املبتكرة،  واملجال�ص  وامل�سل�سالت،  املرا�سيل،  اأحكام  يف  التح�سيل  جامع 

)ت761هـ( . ال�سيوطي، طبقات احلفاظ )�ص532- 533( . 
ابن حجر، تعريف اأهل التقدي�ص )�ص62 63( . . 81
ط: . 82 دم�سق،  جامعة  ال�رشيعة  كلية  العلل،  اأ�سول  يف  ملحات  عرت.  الدين،  نور  ينظر: 

1426هـ/ 2003م. )�ص103( . 
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املصادر واملراجع: 
ابن اأبي حامت، العلل، ط1: 1427/ 2006م. . 1
ط2: . 2 الفكر،  دار  رم�سان،  الدين  حمي  حتقيق:  الروي،  املنهل  الدين.  بدر  جماعة،  ابن 

1986م. 
ابن اجلوزي، تلبي�ص اإبلي�ص، حتقيق: ال�سيد اجلميلي، دار الكتاب العربي، ط1: 1985. . 3
ابن خلكان، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، دار الفكر، د. ط. . 4
ابن دقيق العيد، حممد بن علي. القرتاح يف بيان ال�سطالح وما اأ�سيف اإىل ذلك من . 5

الأحاديث املعدودة يف ال�سحاح، حتقيق: عامر ح�سن �سربي، دار الب�سائر الإ�سالمية، 
ط2: 1427هـ/ 2006 م. 

ابن رجب احلنبلي، �رشح علل الرتمذي، حتقيق: نور الدين عرت، دار البريوتي، ط5: 2008. . 6
ابن ال�سالح، علوم احلديث، حتقيق: نور الدين عرت، دار الفكر، ط3: 1984م. . 7
ابن عدي، الكامل يف ال�سعفاء، حتقيق: �سهيل زكار، دار الفكر، ط3. . 8
اأخبار من ذهب، . 9 اأحمد احلنبلي الدم�سقي، �سذرات الذهب يف  ابن العماد، عبد احلي بن 

حتقيق حممود الأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�سق، ط1: 1406هـ/ 1986م. 
اأحمد . 10 الباعث احلثيث لل�سيخ  ابن كثري، اخت�سار علوم احلديث وهو مطبوع مع �رشحه 
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