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  ملخص البحث
  

ثم ذكرت أقسامه عنـد     ،  س عند المحدثين  قمت في هذا البحث بتعريف التدلي       
وبينت أن أقسام التدليس تندرج تحت قسمين رئيـسيين مـن أقـسام             ،  المحدثين
: وذكرت باقي أقسامه وهـي    ،  وتدليس الشيوخ ،  تدليس اإلسناد : وهما  ،  التدليس

، وتـدليس القطـع   ،  وتدليس العطـف  ،  وتدليس األماكن والبالد  ،  تدليس التسوية 
 تحت كل قسم من أقسام التدليس أمثلة تطبيقية للتوضيح          وذكرت،  وتدليس الصيغ 

وذكـرت فيـه    ،  وبينت في هذا البحث حكم كل قسم من أقسام التدليس         ،  والبيان
  .وأسباب التدليس عن الثقات والضعفاء، األسباب الداعية إلى ذم المدِلس

  
  . تطبيقية– دراسة – الحدثين –التدليس  :الكلمات المفتاحية
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Summary of the research entitled 

 

 In this research, I defined fraud in the context of modernizers 
and then mentioned its sections in the context of modernizers. It 
showed that fraud sections fall under two main sections of fraud, 
namely the falsification of attribution and the falsification of the 
scholars. Other sections were mentioned, namely, fraud of 
equalization (knocking down a weak unarrator between two 
trusts), falsification of places and countries, fraud of sympathy, 
falsification of parts and falsification of formulations. Under each 
section of fraud, examples were cited for clarification and 
statement. In this paper, the judgment of each section of fraud 
was stated, in which the reasons for defamation of the fraudster 
and the reasons for falsification of trust were mentioned and the 
weak.  
 
Key Words: Contravention - Context of Modernists – Study – 
Applied. 
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A  
  

سيدنا ،  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين           
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

و ،،،،  
، مصادر التشريع بعد القرآن الكريم    صدر الثاني من    فإن السنة النبوية هي الم      

، فحفظوا األسـانيد والمتـون    ،  ولذلك صرف المحدثون جهودهم إلى العناية بها      
 )٢(فمعرفة العلـة  ،  )١(وميزوا الصحيح منها والمعلول   ،  وتتبعوا طرقها وجمعوها  

ال يقـدر   ،  راك العلة من أدق األمور وأصعبها     وإد،  من أهم أنواع علوم الحديث    
 التعليـل و"، والجهابذة المتقنون من علمـاء الحـديث   ،  عليه إال األئمة المطلعون   

   .شروط الصحة من حيث الظاهرالجامع ،  الذي رجاله ثقات إلى اإلسناديتطرق
أن معرفة علل الحديث من أجـل علـوم الحـديث        : واعلم :قال ابن الصالح    

  .")٣(الفهم الثاقبوإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة و، وأدقها وأشرفها

                                                
: األئمة :للحديث الذي توجد فيه العلة منهم "معلول" كثير من المحدثين يستعملون كلمة     )١(

وقد أنكر بعض العلماء اسـتعمال      : وغيرهم،  حاكموال،  والدارقطني،  والترمذي،  البخاري
 ألن اسم المفعول من الرباعي ال يكون على         ؛للحديث الذي توجد فيه العلة     "معلول" كلمة

العلـل الـواردة فـي      : ينظر. وزن مفعول فهو ضعيف مرذول عند أهل اللغة العربية        
 - الريـاض - طيبـة ط ١/٣٦ الـدارقطني   ألبي الحسن علي بن عمر     "األحاديث النبوية 

 . محفوظ الرحمن السلفي/ت: م١٩٨٥ –األولى /ط

فـي  : أي: قلـت  ."وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيـه        " :قال ابن الصالح  ) ٢(
ألبي عمرو عثمان بـن عبـد الـرحمن          مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث      .اإلسناد

 .ويعبد اهللا المنشا: تحقيق: القاهرة دار الحديث:  ط١/١٢٠الشهزوري

  .المصدر السابق) ٣(
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اتصال : ولقد ذكر علماء الحديث شروط قبول الحديث وصحته وذكروا منها           
قـد تحملـه    ،  أن يكون كل راو من رواة الحديث       :ومعنى اتصال السند  ،  السند

فال يمكن أن   ،  عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعروفة عند علماء الحديث         
وإال فالحـديث  ،  )١( كان سنده متصال   يحكم على حديث بالصحة أو الحسن إال إذا       

وباالنقطـاع  ،  أنه يشترط لقبول الحديث أن يكون رواته ثقات       وعلة ذلك؛ ،  ضعيفاً
 فيحكم على اإلسناد بالضعف     ؛تكون هناك جهالة بالراوي الذي سقط من اإلسناد       

إما أن يكون ظـاهراً     ،  واالنقطاع كما هو معلوم عند علماء الحديث      ،  واالنقطاع
، والظاهر يدرك لكل باحث في علـوم الحـديث        ،  إما أن يكون خفياً   و،  في السند 

وأما االنقطاع الخفـي فـال      ،  ويعرف بعدم المعاصرة بين الراوي والمروي عنه      
  فيـه  إنذاق من األئمة المطلعون على األحاديث وعللهـا؛ حيـث     يعرفه إال الح 

نقطـاع  مما يجعل هذا النوع مـن اال ، معاصرة ولقاء بين الراوي والمروي عنه     
  . أشد خفاء من االنقطاع الظاهر

وال يقـوم   ،   مسلكاً  أغمض أنواع الحديث وأدقها    )٢(وهذا الفن " :قال ابن حجر    
وإدراكـاً لمراتـب   ، واطالعاً حاويـاً ، )٣(به إال من منحه اهللا تعالى فهماً غايصاً    

ـ     ،  ولهذا لم يتكلم فيه إال أفراد     ،  الرواة ومعرفة ثاقبة   مذاقهأئمة هذا الـشأن وح ،
الطـالع علـى    او،  وإليهم المرجع في ذلك؛ لما جعل اهللا فيهم من معرفة ذلـك           

                                                
  .وهذا شرط واحد من شروط صحة الحديث) ١(

  .فن معرفة الحديث المعلل :يأ) ٢(

وغَاص علَى  ،  بلغ أقصاها حتَّى استخرج ما بعد ِمنْها      وغاص على الْمعاِني     :أي: غايصاً )٣(
   طَهتَنْبتَّى اسالمتـوفى  (بن فارس القزويني  ألحمد ٤/٤٠٢مقاييس اللغة   .الِْعلِْم الْغَاِمِض ح

 مجمع اللغـة    ٢/٦٦٦المعجم الوسيط   ،  عبد السالم هارون  /ت،  دار الفكر : ط) هـ ٣٩٥
 .دار الدعوة: الناشر، العربية بالقاهرة
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فمعرفة العلة من علوم المصطلح      )١("غوامصه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك      
ولما كان التدليس من أسباب العلـة       ،  الدقيقة ال يقوم بها إال الجهابذة من الحفاظ       

جعلت بحثي  ،  صحيح من الضعيف  وبمعرفته يعرف اإلسناد ال   ،  الخفية في اإلسناد  
 مبينـاً مـا      التدليس قسم من أقسام  وقمت بذكر نماذج تطبيقية لكل      ،  عن التدليس 

أقـسام   ألبين من خالله     "دراسة تطبيقية "دثين  حالتدليس عند الم  " هوعنونتُ،  فيها
  . واألسباب الداعية إليه، وحكم كل قسم، التدليس

  . وخاتمة، مباحثة  وأربع،مقدمة وقد قسمت هذا البحث إلى -
  . فقد اشتملت على أهمية الموضوع وسبب اختياره :المقدمةأما 

  : فاشتملت على ما يأتي: وأما المباحث
   :وفيه مطالب، تعريف التدليس وأقسامه: المبحث األول

  . تعريف التدليس :المطلب األول ·
  . أقسام التدليس :المطلب الثاني ·
  .  على تدليس اإلسنادأمثلة تطبيقية :المطلب الثالث ·
  . حكم تدليس اإلسناد :المطلب الرابع ·
تـدليس الـشيوخ وأمثلـة      : القسم الثاني من أقسام التدليس     :المطلب الخامس  ·

  . تطبيقية عليه
  . األسباب الحاملة على تدليس الشيوخ :المطلب السادس ·
  . حكم تدليس الشيوخ :المطلب السابع ·

  : وفيه مطالبلتدليس أقسام أخرى ل: المبحث الثاني
  . تدليس التسوية وأمثلة تطبيقية عليه :المطلب األول ·

                                                
دار الكتـب   /ط ١/٢٩٥النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابـن حجـر العـسقالني          ) ١(

 . محمد فارس: السعدنيمسعود  /ت:  الطبعة الثالثة.م٢٠٠٩ - بيروت-العلمية
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  . األسباب الحاملة على تدليس التسوية :المطلب الثاني ·
  . حكم تدليس التسوية :المطلب الثالث ·
  . تدليس األماكن والبالد :المطلب الرابع ·
  . تدليس العطف :المطلب الخامس ·
  .  القطعتدليس :المطلب السادس ·
  . تدليس الصيغ :المطلب السابع ·
، وابـن دقيـق العيـد     ،  أقسام التدليس عند الخطيب البغدادي     :المطلب الثامن  ·

   .والحاكم
 سـباب واأل، شرط التدليس والفرق بينه وبين المرسل الخفـي      : المبحث الثالث 
  . وفيه مطلبان، لتدليس عن الثقات والضعفاءالحاملة على ا

  . شرط التدليس والفرق بينه وبين المرسل الخفي :المطلب األول ·
  . األسباب الحاملة للتدليس عن الثقات والضعفاء :المطلب الثاني ·
   .وفيه مطلبان، ذم العلماء للتدليس: المبحث الرابع ·
  . األسباب الداعية إلى ذم المدلس :المطلب األول ·
  . عرف التدليسكيف ي :المطلب الثاني ·

  . فقد اشتملت على أهم نتائج هذا البحث :الخاتمة وأما
و،،،،،  

 ِةو َوم َمِ  ركو َا و اوأ أو ِ ُأَِ ٍَُ )r(  
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  املبحث األول
  ف التدليس وأقسامهتعر

  

ا ولا  
 ا   

  

ا َِْ :  
 .اخْـِتالطُ الظَّـالمِ   : والدلَس،   الظُّلْمةِ وهو: بالتَّحِريِك،  الدلَِس مشتق من  :لغة  

 اسـم   وفتح اللَّام الْمـشَددة   ِبضم الِْميم  سالمدلَّو .)١(َأتانَا دلَس الظَّالَمِ  : وِمنْه قَولهم 
وَأوهـم سـماعه   ، سمي بذلك لكوِن الراوي لم يسم من حدثَه    من التدليس  مفعول

، وهو اخِْتلَاطُ الظَّلَامِ  ،  واشِْتقَاقُه ِمن الدلَِس ِبالتَّحِريكِ   ،  )٢(للحديِث ممن لم يحدثْه بهِ    
  )٣(. علَى الْواِقِف علَيِه َأظْلَم َأمرهكََأنَّه ِلتَغِْطيِتِه

ستر عنه الْعيب الَِّذي    : َأي،  دلّس فلَان على فلَان   : ِفي البيع يقَال    التَدِليس وِمنْه  
   .ِفي متَاعه كََأنَّه أظلم علَيِه الَْأمر

ـ   ،   اإلسناد  في هو إخفاء عيب  : المحدثين صطالحفي ا و   أن يـروي   وذلـك ب
أو أن   وأن،  وقال،  كعن( ما لم يسمعه بلفظ يوهم السماع     ،   عمن سمع منه   الراوي

   .وهذا تعريف تدليس اإلسناد، )ونحو ذلك، أو فعل، فالناً قال
                                                

  ،  لمحمد بن محمد بن عبد الـرزاق الزبيـدي        ١٦/٨٤ تاج العروس من جواهر القاموس    ) ١(
 .دار الهداية: ط

 ألبي الفضل أحمـد     ١/١٠٣ في مصطلح أهل األثر    نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر     ) ٢(
 اهللا  عبـد : تحقيـق ،  األولى: الطبعة،   الرياض -سفير: ط،  العسقالني بن علي بن حجر   

  .الرحيلي

 ألبي الخير شمس الدين محمد بن عبـد         ١/٢٢٢فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي     ) ٣(
، علي حـسين  : تحقيق،  األولى: ط،  م٢٠٠٣،   مصر - مكتبة السنة  طالرحمن السخاوي   

 ص )١(ج برهان الدين إبـراهيم بـن عمـر        النكت الوفية بما في شرح األلفية للبقاعي      
  .ماهر الفحل: ت، األولى: الطبعة، م٢٠٠٧، شددار الر: ط، )٤٣٢(
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فَيـسميه  ،  )١(َأن يرِوي عن شَيٍخ حِديثًا سِمعه ِمنْه      " :وأما تدليس الشيوخ فهو     
هكَنِّيي َأو ،هبنْسي َأو ،فُ ِبِهَأورعا لَا يِبم ِصفَه٢( ي( ،َفرعلَا ي كَي.)٣(  

 أن  فكما،  شتراك في الخفاء   اال ووجه الشبه بين المعنى اللغوي واالصطالحي       
فقد أخْفى ذَِلـك الَّـِذي   ، اسناد شَيًئمن أسقط من اإل   فكذلك  ،  الظلمة تغطي ما فيها   

  ==، )٤(أسقطه وغطاه

                                                
بل لو فعَل ذِلك في شـيِخ      ،  ال يختص ذِلك بشيخِه الِذي سمع منه      " :قال الحافظ ابن حجر    )١(

النكت الوفية بما في شـرح األلفيـة   . "كان حكمه كذلك: إلى آخِر السندِ  شيخِه ومن فوقه  
 ). ٤٤٨( ص)١(جللبقاعي 

 ألبي عمرو عثمـان بـن   ٧٤ص  ،١ ج"مقدمة ابن الصالح  "  علوم الحديث  معرفة أنواع ) ٢(
نور : تحقيق،  هـ ١٤٠٦- سوريا -دار الفكر : ط،  المعروف بــ الصالح   عبد الرحمن 

  البن الملقن لسراج الـدين أبـو       )١٥٦( ص )١(ج،  المقنع في علوم الحديث   ،  الدين عتر 
 ،عبد اهللا الجـديع   : تحقيق،  األولى: الطبعة،  هـ١٤١٣- السعودية -دار فواز : ط،  حفص

، زين الدين العراقي    ألبي الفضل  )٢٤١( ص )١(جشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي      
عبد اللطيـف   ،  ماهر الفحل : ت،  األولى: ط،  م٢٠٠٢- بيروت   -دار الكتب العلمية  : ط

 لشمس الدين محمد بن     )١٧٩( ص )١(ج  في علم الرواية   الغاية في شرح الهداية    .الهميم
عبـد المـنعم    : ت،  األولـى : ط -م٢٠٠١-،  أوالد الـشيخ  : ط،  رحمن السخاوي عبد ال 
 .إبراهيم

حدثنا عِلـي   " أو،  وتَقِصد به من يبخِّر الناس    ،  "حدثَنا البخَاري " : كما تقولُ  -وأمثاَل ذلك   ) ٣(
. وضعا باليمن ويِريد موضعاً وزبيد م   ،  "حدثنا بزِبيد " أو،  وتعني به نهراً  ،  "بما وراء النهر  

       ، )٤٨( ص)١(ج للـذهبي   في علم مـصطلح الحـديث لـشمس الـدين        الموقظة: ينظر
  .أبوغدة: ت، الثانية: ط -هـ١٤١٢- حلب-مكتبة المطبوعات: ط

َأو يغطي الشَّيخ   ،  فَِإن الراِوي يغطي الْوصف الَِّذي ِبِه يعرف الشَّيخ       : وفي تدليس الشُّيوخ   )٤(
النكت الوفية بما   ،  )٤١٧( ص )١(جشرح نخبة الفكر للقاري     . تهر ِبهِ اشْ بوصفه ِبغَير ما  

 . ١/٤٣٢في شرح األلفية للبقاعي 
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 )عـن (  وذلك بأن يقول الـراوي     )١(.ه ِبِعبارة موهمة  وزاد ِفي التغطية بإتيان   ==
  . )٢(ونحوها وال يصرح بالتحديث

                                                
 شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر لعلي بن سلطان أبو الحسن الهروي القـاري       ) ١(

واليواقيت والدرر شرح   ،  هيثم نزار ،  محمد نزار :  ت -بيروت،  دار األرقم : ، ط ١/٤١٧
 -مكتبة الرشـد  : ط،  ٢/١١الرؤوف بن تاج الدين ج     ر للمناوي زين الدين عبد    نخبة الفك 
  .المرتضي الزين: تحقيق، األولى: ط، م١٩٩٩ -الرياض

)٢(       اعه ِمنْهمته تَقْتَِضي ساياِوي       ،  فَِإن كَانَت ِصيغَة ِروالـر والحال أنه ثبت عدم سماعه كَان 
 سلَيا ووالموقظة في علم مـصطلح     : )٤١٩( ص )١(جقاري  نخبة الفكر لل  . بمدلس كَاِذب

 . ١/٤٧الحديث للذهبي
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ما ا  
ا أ  

  

  : قسمان أشهرها كثيرة  له أقسامالتدليس عند المحِدثين  
  : )١(التَّدِليس ِقسماِن" :قال ابن الصالح  
موِهما َأنَّه  ،   َأن يرِوي عمن لَِقيه ما لَم يسمع ِمنْه        وهو،  تَدِليس الِْإسنَادِ  :َأحدهما  

ِمنْه هِمعس ،هراصع نمع ٢(َأو( ==  
                                                

 اختصار علـوم الحـديث   الدمشقي في ابن كثير : منهم وقد قسمه إلى قسمين جل العلماء      )١(
، أحمد شاكر : تحقيق،  الثانية: الطبعة - بيروت -دار الكتب العلمية  : ، ط )٥٣( ص )١(ج

دار : ط) ١٠٢(ص) ١(جيخة القزويني   كتابه مش  وأبو حفص عمر بن علي القزويني في      
الكناني فـي   وأبو عبد اهللا بدر الدين     عامر حسن : ت،  األولى:  الطبعة -م٢٠٠٥-البشائر

 - دمشق -دار الفكر : ط ١/٧٢كتابه المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ج          
ـ ١٤٠٦  محيى الـدين يحيـى بـن        والنووي،  محيى الدين رمضان  : ت،  الثانية: ط،   ه
 )١(ج لمعرفة سـنن البـشيرالنذير فـي أصـول الحـديث      في التقريب والتيسير  شرف

محمد الخشت : ت ،األولى: ط،  هـ ١٤٠٥ - بيروت -دار الكتاب العربي  : ط،  )٣٩(ص
 وما زاده العلماء من أقـسام     ،  للتدليس وجميعهم وافقوه ولم يخالفوه في تقسيمه     ،  وغيرهم

الحافظ في   ذكرو ،ها تحت هذين القسمين   لتدليس على تقسيم ابن الصالح تندرج في أصل       ا
: األقسام يرجع إلى القسمين اللذين ذكرهما ابـن الـصالح فقـال            النكت أن حاصل هذه   

وحاصلها يرجـع إلـى القـسمين اللـذين          بل هي متداخلة  : متغايرة األقسام وليست هذه 
مـن ال   التنبيه على ذلك لـئال يعتـرض بـه    أحببت لكن: ثم قال : ذكرهما ابن الصالح  

، العلميـة  دار الكتـب  :  ط .)٢٤٧( ص )١(ج  على كتاب ابـن الـصالح      النكت. يتحقق
  محمد فارس، مسعود السعدني: تحقيق، بيروت

فيـِه خلـطٌ للمرسـِل الخفـي        ) قد عاصر المروي عنه   (: وقوله" :قال الحافظ ابن حجر   ) ٢(
حـديثاً  : ه ولم يلقه  هو أن يضيفَ الشخص إلى من عاصر      : الخفي بالمدلِس؛ فإن المرسلَ  

وإنما يكون تدليساً إذا كان المدلس قد       : يقاَل فالصواب في العبارِة أن    .بلفٍظ موهٍم للسماعِ  
  عنه المروي المعاصر الذي لم يلقَ    : لقي ويدخُل من : فيخرج الحـديِث      سمع ذِلـك غير

 ١(ج ن الـدين بـن عمـر     النكت الوفية بما في شرح األلفية للبقاعي برها       . "الذي دلَّسه( 
 ). ٤٣٦(ص
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== لْقَهي لَم١(و(      ِمنْه هِمعسو هلَِقي قَد ا َأنَّهوِهمم  ،       كُوني قَدو اِحدا ومنَهيب كُوني قَد ثُم
َأكْثَر.   
    قُوَل ِفي ذَِلـكلَا ي شَْأِنِه َأن ِمنو: )نَا فُلَانرَأخْب (لَاو )ثَنَادا  ) حمههـا َأشْـبمو ،

  . )٣("ونَحو ذَِلك) )٢(قَاَل فُلَان َأو عن فُلَاٍن(: وِإنَّما يقُوُل
 :مـنهم ،  تدليس اإلسناد صالح في تعريف    وقد تبع الكثير من العلماء ابن ال        

  . وغيرهم، )٨( والعراقي)٧( وابن كثير)٦( والقزويني)٥( والكناني)٤(النووي

                                                
ِبالـصيغَِة  : ووصفَ غَير واِحٍد ِبالتَّدِليِس من روى عمن رآه ولَم يجاِلسه         " :قال السخاوي ) ١(

 ). ٢٢٥( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي . الْموِهمِة
وهذا يفعلُـه   : فالن:  فقط فيقولُ  ويسمي الشيخَ : ومثله أن يسِقطَ أداةَ الروايةِ     :قال العراقي  )٢(

ألبي الفـضل زيـن الـدين       : شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي    . كثيراً أهُل الحديثِ 
 ). ٢٣٥( ص)١(جالعراقي 

 ). ٧٣( ص)١(ج " مقدمة ابن الصالح"معرفة أنواع علوم الحديث) ٣(
 . ١/٣٩للنووي ج التقريب والتيسير) ٤(
لوم الحديث النبوي ألبي عبد اهللا محمد بن إبراهيم الكنـاني     المنهل الروي في مختصر ع    ) ٥(

 . ٧٢ص )١(ج
  . )١٠٢( ص)١(جمشيخة القزويني ألبي حفص عمر بن علي ) ٦(
 ). ٥٣( ص)١(ج اختصار علوم الحديث البن كثير) ٧(

 ألبي الفـضل زيـن الـدين        )٩٥( ص )١(جالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح       ) ٨(
عبـد  : تحقيـق ،  األولـى : ط -م١٩٦٩ - المدينة المنورة  -السلفية تبةالمك: ط،  العراقي

 .الرحمن محمد
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   وك   أ  ا

والحافظ أبـو الحـسن بـن    ، ر البزاأحمد بن عمرو قد حده الحافظ أبو بكر      
ِر َأن يذْكُر َأنَّه    ِمن غَي ،  ما لَم يسمع ِمنْه   ،  َأن يرِوي عمن سِمع ِمنْه     :وهو)١(القطان

ِمنْه هِمعقَ )٢(سثم بينوا أن الْفَرسالِْإر نيبو نَهيـ ب لَم نمع تُهاياَل ِروسالِْإر اِل َأن  

                                                
النكت الوفية للبقـاعي    . "وتعريفُ أبي الحسِن القطاِن أقرب إلى الصوابِ      " :قال ابن حجر  ) ١(

 .)٤٣٦( ص)١(ج
أمـا  : وقد أشار العراقي إلى أن تعريف ابن الصالح هو المشهور عند أهل الشأن فقـال        ) ٢(

التقييد . البزار وابن القطان للتدليس على خالف المشهور والمعروف عند العلماء          تعريف
 فـي  واعتراض الحافظ ابن حجر    ).٩٨( ص )١(جواإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح      

أن يروي الـراوي    " : على تعريف ابن الصالح لتدليس اإلسناد بقوله       "نكته على المقدمة  "
موهما أنـه  : أو عمن عاصره ولم يلقه، اعه منه موهما سم ،  ما لم يسمعه منه   ،  عمن لقيه 

أو عمن عاصره مالم يسمعه منه موهماً " :اعترض الحافظ على قوله . "قد لقيه وسمع منه   
وإنمـا هـو المرسـل    ،  بأنه ليس من التدليس في شيء"أي سواء كان قد لقيه أو لم يلقه   

  . الخفي
 :حيث قال "  بعبارة غير معترضة   وعرفه :ثم ذكر كالم ابن القطان في تعريفه للتدليس وقال        

من غير أن يذكر أنه سمعه      ،  ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه مالم يسمعه منه           "
بأن التدليس مختص بالرواية عمن لـه       :  ثم ذكر بأنه فرق بين التدليس واإلرسال الخفي        "منه

علـى  ،  علم بالحديث واستدل لما ذهب إليه بإطباق أهل ال      ،  بخالف اإلرسال الخفي  ،  منه سماع 
 مـن قبيـل   )r(عن النبي ، وقيس بن أبي حازم،  أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي     

لكان هـؤالء   ، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس       ،  اإلرسال ال من قبيل التدليس    
ق وقد سـب :  وقالهل لقوه؟ أم ال؟: ولكن لم يعرف،  قطعا)r(مدلسين؛ ألنهم عاصروا النبي   

وابـن  ،  ثم إن العراقي حكى كلم البزار     : وقال الحافظ أيضا   .القطان إلى التفرقة بينهما البزار    
  . "إنه هو المشهور عن أهل الحديث" :وصوب تعريف ابن الصالح وقال، قطانال

وأنكر مـا ادعـاه   ، وتفرقتهما بين المرسل الخفي والتدليس، وصوب تعريفهما، فتعقبه الحافظ 
 =ونقل عن الخطيب،  ليس الذي ذكره ابن الصالح هو المشهور عند المحدثين        العراقي بأن التد  
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ِمنْه عمس١(ي( .  
أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع       " :ومعنى هذا التعريف أن تدليس اإلسناد       

وإنمـا سـمعه   ،  الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه  لكن هذا ،  منه بعض األحاديث  
، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيـره ، من شيخ آخر عنه  

لكن ال يصرح بأنه سمع منه هـذا        ،   ليوهم غيره أنه سمعه منه     عن ؛ "أو" قال"ك  
ثم قد يكـون    ،  حتى ال يصير كذابا بذلك    " حدثني"أو  " سمعت"فال يقول   ،  الحديث

: )٣(فاألحسن في العبارِة أن يقولَ    ": ابن حجر قال  . )٢( أسقطه واحداً أو أكثر    الذي
وعبـارةُ ابـن    . ما لم يسمع منه بلفٍظ موهمٍ     ،   لقيه منأن يسند ع   :تدليس اإلسنادِ 

أو ،   لقيه ما لم يسمعه منه موهماً َأنَّه سمعه منـه          من أن يروي ع   وهو: الصالِح
  رهن عاصولم   عن م    منه وسمعه قد لقيه موهماً َأنَّه يلقه ،بينهمـا     ثم قـد يكـون

                                                                                                                  
؛ التدليس متـضمن لإلرسـال ال محالـة       " :قال الخطيب . ما يؤيد كالم ابن قطان ومن معه      =

وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه          ،،إلمساك المدلس عن ذكر الواسطة    
واإلرسـال ال يتـضمن   ، التدليس متـضمناً لإلرسـال  فوجب كون  ،فقط وهو الموهن ألمره   

ولهذا لم يذم العلمـاء مـن أرسـل    ، التدليس ألنه ال يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه   
 )١(جالنكت على مقدمة ابن الـصالح للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني                .وذموا من دلس  

، )٣٥٧( ص )١(جوالكفاية في علم الرواية للخطيب البغـدادي        ،  بتصرف) ٢٤٣ ،٢٤٢(ص
 . المدينة المنورة-المكتبة العلمية: ط

، )١٧٥( ص )١( ج إسحاق األبناسي  الشذا الفياح من علوم ابن الصالح لبرهان الدين أبو         )١(
في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبـي بكـر جـالل الـدين                وتدريب الراوي 

  .دار طيبة:  ط).٢٥٦( ص)١(جالسيوطي 

 - الريـاض  -مكتبة المعـارف  : ط،  )٨٠( ص محمود الطحان /د تيسير مصطلح الحديث  ) ٢(
  .التاسعة:  ط-م١٩٩٦

 . ابن الصالح في تعريف تدليس اإلسناد: أي) ٣(
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أكثر  ،  واحد وقد يكون  شيخُنا  ،  واألوُل حسن ولـم  ،   إرساالً خفياً  )١(والثاني جعله
فالحافظ ابن الصالح   . )٢("فإن أمره فيِه ظهور بالنسبِة إلى التدليسِ      ،  يجعله تدليساً 

وهـذا خـالف   ، د سوى بينه وبين المرسل الخفـي    في تعريفه للتدليس اإلسناد ق    
  .)٣(الراجح من أن هناك فرق بينهما

  
  :    ا اح  اد آإل

 منطبق علـى مرسـل      ابن الصالح هذَا التَّعِريف الَِّذي ذكره      :قال الزركشي   
عـن  ،  ا رواه ابن عدي ِفي كَاِمله     وأما م ،  مع َأنه لَا يطلق علَيِه تَدِليس     ،  الصحابة

فَِإنَّمـا َأراد    )٤("َأبو هريرة كَان يدلس   ": سِمعت شُعبة يقُول  : قَاَل،  يِزيد بن هارون  
ولَا ينْبِغي ِإطْلَاق   ،  )٥( ِفي بعض األحيان   )r(وبين النَِّبي    ِإسقَاط الْواِسطَة بينه  : ِبِه

وقـد   ِفي حق الصحابة رِضي اهللا تَعالَى عنْهم وِإنَّما ذَِلك إرسال      مثل هِذه الْعبارة    
 يـدل   )r(قَاَل رسـول اهللا     ،  َأن قَول الصحاِبي الْعدل   : نقل ابن الْحاِجب وغَيره   

                                                
 . ابن حجر: والكالم للبقاعي وقوله شيخنا أي) ١(

 ). ٤٣٤( ص)١(جالنكت الوفية بما في شرح األلفية للبقاعي ) ٢(

الخفي بالتفصيل في مطلب من مطالـب هـذا         سوف نذكر الفرق بين التدليس والمرسل       ) ٣(
 . البحث

 -الكتـب العلميـة   : ط،  ألبي أحمد بـن عـدي     ،  ١/١٥١ ج    في ضعفاء الرجال   الكامل )٤(
  .ولىاأل: ط. هـ١٤١٨-بيروت

الحسن بن عثمان بن زياد أبوسعيد التستري قال فيـه ابـن             :وهذا اإلسناد موضوع فيه   ) ٥(
: سألت عبدان األهوازي عنه فقـال     ،  لناسكان عندي يضع ويسرق حديث ا     : عدي نفسه 
والعجيـب أن   :  قلت .٣/٢٠٧/٤٧٨البن عدي ج     الكامل في ضعفاء الرجال   . هو كذاب 

 . ذلك وذكره في إسناده أنه كذاب وغاب عنه ابن عدي يعلم
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  اعه ِمنْهمابن حجـر  وقال   )١(خالفًا للْقَاِضي أبي بكر   ،  على س :"    أصـحاب فـإن
وال ،  وال يكشفُ أحـد مـنهم     ،  هم ثقاتٌ ال يرد خبر أحٍد منهم       كلَّ )r(رسوِل اِهللا   

٢("يمتحن(.   

                                                
النكت على مقدمة ابن الصالح ألبي عبد اهللا بدرالدين محمد بـن عبـد اهللا الزركـشي                 ) ١(

زيـن  : تحقيق،  األولى: الطبعة،  هـ١٤١٩ - الرياض –السلف   دار أضواء : ط،  ٢/٦٩
 .العابدين بن محمد

 ). ٤٣٧( ص)١(جالنكت الوفية بما في شرح األلفية ) ٢(
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ا ا  
  أ    اد

  

روينَا عن عِلـي بـِن      " :)١( وغيره  ابن الصالح  هقال  وهي كثيرة منها ما    -١  
 حدثَكُم الزهـِري؟  ": فَِقيَل لَه ،  ")٢(الزهِري": فَقَاَل،  كُنَّا ِعنْد ابِن عيينَةَ   : خَشْرٍم قَالَ 

 َأسمعه  لَم،  لَا": فَقَاَل "سِمعتَه ِمن الزهِري؟  ": فَِقيَل لَه ،  "الزهِري": اَلثُم قَ ،  فَسكَتَ"
 ِريهالز ِمن  ،    ِريهالز ِمن هِمعس نلَا ِممو  ، دبثَِني عداقِ حزرٍ ،   الرمعم نـِن   عع

ِريه٣("الز( .  

                                                
 ألبي عمرو عثمـان بـن عبـد         "مقدمة ابن الصالح  " معرفة أنواع علوم الحديث    :ينظر) ١(

ث ألبـي   علوم الحـدي    اختصار و،  ٧٤ ،٧٣ص   ،١الرحمن المعروف بابن الصالح ج    
ومشيخة القزويني ألبي حفـص القزوينـي        ،١/٥٤ ج بن عمر بن كثير    الفداء إسماعيل 

 ). ١٠٢( ص)١(ج

، وإنما أسـقط أداة الروايـة     ،  في هذا اإلسناد لم يصرح ابن عيينة ال بتحديث وال إخبار           )٢(
وقد يقع التـدليس بحـذف      " :وهذا من التدليس قال الحافظ ابن حجر      : وسمى الشيخ فقط  

المصنف وإنما نبهت عليه ألنه ليس داخـل فـي           كلها كما في المثال الذي ذكره     الصيغ  
وكَـذَا مـن َأسـقَطَ َأداةَ       " :نصارياألوقال السخاوي والسيوطي والشيخ زكريا       "عبارته

غيـث  فـتح الم  . ويفْعلُه َأهـُل الْحـِديِث كَِثيـرا      ،  الروايِة َأصلَا مقْتَِصرا علَى اسِم شَيِخهِ     
   ١/٢٢٦للسخاوي

وتدريب الـراوي للـسيوطي     ،  )٢٤٨( ص )١(جوالنكت على كتاب ابن الصالح البن حجر        
االنـصاري   فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ألبي يحيى زكريا بن محمد         و ،)٢٥٧( ص )١(ج
 ). ٢٢٥( ص)١(ج

كليـل   في المدخل إلى كتـاب اإل       النيسابوري محمد بن عبد اهللا ابن البيع       أخرجه الحاكم ) ٣(
والخطيب فـي    .فؤاد عبد المنعم  : تحقيق،   اإلسكندرية -دار الدعوة : ط،  )٤٥( ص )١(ج

 في كتـاب     األصبهاني وأبوموسى األصبهاني محمد بن عمر    ،  )٣٥٩( ص )١(جالكفاية  
 ). ٢٧٢( ص)١(ج اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ األعارف



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
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، الزهِري قد أوهم السماع لهذا الحديث من         عيينَةَ ابنفي هذا اإلسناد نجد أن        
 وإنمـا   ؛غير أن هذا الحديث لم يسمعه من الزهـري        ،  الزهِريوهو من تالميذ    

وهـذا  ،   أبان عنهما  ولما سئل ،  هِريعِن الز ،  عن معمرٍ ،   الرزاقِ عبِدسمعه عن   
  . من تدليس اإلسناد

أنا عمـر بـن     ،  حدثَِني عبيد اللَِّه بن َأِبي الْفَتْحِ     " :قال الخطيب البغدادي  و -٢  
   النَّاِقد ِليِن عِد بمحةَ    ،  منَاِجي ناللَِّه ب دبثنا ع  ،     اللَِّه ب دبةَ عو ِرفَاعِن   ثنا َأبِد بمحم ن

عن عمـِرو بـِن     ،  ثنا ابن عيينَةَ  ،  ثنا ِإبراِهيم بن بشَّاٍر الرماِدي    ،  حِبيٍب الْقَاِضي 
 ِإذَا جاءه مـاٌل لَـمr(      (كَان النَِّبي   «: قَاَل،  عِن الْحسِن بِن محمِد بِن عِلي     ،  ِدينَاٍر

  قَيي لَمو تْهيبيِن ِدينَاٍر؟ قَالَ           : قَاَل» لْهِرو بمع ِمن اعمٍد سمحا ما َأبٌل يجر فَقَاَل لَه :
  هلَا تُفِْسد هعِن ِدينَاٍر؟ قَـالَ         : قَاَل،  دِرو بمع ِمن اعمٍد سمحا ما َأبلَـا    : ي ـكحيو

هِن ِدينَارٍ  ،  تُفِْسدِرو بمع نٍج عيرج نٍج؟  : ؟ قَاَلابيـرِن جِمِن اب اعمٍد سمحا ما َأبي
يا َأبـا   : الضحاك بن مخْلٍَد َأبو عاِصٍم عِن ابِن جريٍج قَالَ        ،  ويحك كَم تُفِْسده  : قَاَل

،  بـن الْمـِديِني    حدثَِني عِلي ،  ويحك كَم تُفِْسده  : قَاَل محمٍد سماع ِمن َأِبي عاِصٍم؟    
  . )١(عن عمِرو بِن ِدينَاٍر، عِن ابِن جريٍج، عِن الضحاِك بِن مخْلٍَد

، عن عمِرو بِن ِدينَـارٍ    ،   فيه السماع لهذا الحديث    ابن عيينَةَ هذا اإلسناد أوهم      
عه عـن  غير أن هذا الحديث لم يسم،  عمرو بن دينار وتالميذهوهو من أصحاب 
عِن ،  عِن الضحاِك بِن مخْلَدٍ   ،  عِلي بن الْمِديِني   وإنما سمعه عن  ،  عمرو بن دينار  

وهـذا  ،   عن هذا اإلسناد أبان ما فيه      ولما سئل ،  عن عمِرو بِن ِدينَارٍ   ،  ابِن جريجٍ 
   .من تدليس اإلسناد

     عـن  ،  عـن َأِبـي سـلَمةَ     ،  ٍبعن ابِن ِشها   التِّرِمِذي ِفي جامعه     أخرج -٣  
وكَفَّارتُه كَفَّـارةُ   ،  لَا نَذْر ِفي معِصيةٍ   «: )r(قَاَل رسوُل اللَِّه     :قَالَتْ )1( عاِئشَةَ

                                                
 ). ٣٥٩( ص)١(جأخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية ) ١(



ا  ا  "  درا"     
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ِلَأن الزهِري لَم يسمع هذَا الحـِديثَ       ،  هذَا حِديثٌ لَا يِصح   : قال الترمذي  )١(»يِميٍن
، بن عقْبـةَ اموسى : روى غَير واِحٍد ِمنْهم:  يقُوُل)٢(سِمعتُ محمدا، مةَِمن َأِبي سلَ 

، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيـرٍ     ،  عن سلَيمان بِن َأرقَم   ،  عِن الزهِري ،  وابن َأِبي عِتيقٍ  
   "الحديث ...)r(عِن النَِّبي ، عن عاِئشَةَ، عن َأِبي سلَمةَ

  دمحذَا :)٣(قَاَل مه وِديثُ هالحو .  
 فيه  الزهِريقد أوهم   ،  عن عاِئشَةَ ،  عن َأِبي سلَمةَ  ،  عن ابِن ِشهابٍ  هذا اإلسناد     

وهو من  ،  وقَد عنعن هنا ولَم يصرح بسماعه      مدلسوهو  ،  السماع عن أبي سلمة   
                                                

بابr(  ، (عن رسوِل اللَِّه     والَْأيماِن َأبواب النُّذُورِ : الترمذي في جامعه  أبو عيسى   أخرجه  ) ١(
مكتبة ومطبعـة   : ط ٤/١٠٣/١٥٢٤ َأن لَا نَذْر ِفي معِصيٍة       )r(ما جاء عن رسوِل اللَِّه      

فــي العلــل قــال الترمــذي و .الثانيــة: ط -١٩٧٥ - مــصر–مــصطفى البــابي 
وسـئل  . متْـروك ذَاِهـب الْحـِديثِ   : قَاَل محمد وسلَيمان بن َأرقَم  ١/٢٥٠/٤٥١الكبيرج

،  اهللاال نذر فـي معـصية  " )r(عِن النَِّبي ، عن عاِئشَةَ، الدارقطني عن حديث َأِبي سلَمةَ 
، عِن الزهـِري  ،  خْتُِلفَ عنْه؛فَرواه عقَيلُ  وا،  يرِويِه الزهِري : فَقَاَل ."وكفارته كفارة يمين  

وعثْمان ،  وابن وهبٍ ،  واختلف عن يونس فرواه ابن المبارك     . عن عاِئشَةَ ،  عن َأِبي سلَمةَ  
 رمع نب  ، ونُسي نع  ، ِريهِن الزو ضمرة     ،  عقَاَل َأبةَ ولَمَأِبي س نعن ابن ،  عن يونس : ع
عـن  ، وموسـى بـن عقْبـةَ   ، ورواه محمد بن َأِبي عِتيقٍ    . حدث أبو سلمة  : قال،  شهاب

. عـن عائـشة   ،  عن َأِبي سلمة  ،  عن يحيى بِن َأِبي كَِثيرٍ    ،  عن سليمان بن أرقم   ،  الزهري
عـن  :  وقـال الزبيـدي    .عن عائشة ،  عن عروة ،  عن الزهري ،  ورواه زيد بن مسروق   

عـن  ، عـن األوزاعـي   ،  عن عائشة وكذلك قال مروان بن بشير      ،  اسمعن الق ،  الزهري
العلـل  . عـِن الزهـِري  ، وموسى بن عقْبـةَ ، حديث ابن َأِبي عِتيقٍ : الزهري والصحيح 

 - الريـاض  -دار طيبـة  : ط،  ١٤/٣٠١/٣٦٤٢الواردة في األحاديث النبوية للدارقطني      
 .حمن السلفيمحفوظ الر: تحقيق، األولى: الطبعة، هـ١٤٠٥

 . البخاري :يعني) ٢(

والمقنع في علوم الحديث البن     ) ٧٥( ص )٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي        )٣(
 . ١/١٥٤الملقن
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 بـين  وقـد ، الحديث لم يسمعه عن أبي سـلمة      غير أن هذا    ،  سلَمةَأصحاب أبي   
وذكر أن ابن شهاب لم يسمع هذا الحديث عن         ،  نقالً عن البخاري  ،  الترمذي ِعلته 

عن َأِبـي   ،  عن يحيى بِن َأِبي كَِثيرٍ    ،  عن سلَيمان بِن َأرقَم   أبي سلمة؛ وإنما سمعه     
وهـذا مـن    ،  جلين من اإلسـناد   وأن ابن شهاب قد أسقط ر     ،  عن عاِئشَةَ ،  سلَمةَ

   .التدليس
عـِن  ،  حـدثنا سـفْيان   : قال،  حدثَنا يحيى بن مِعين    : ابن أبي خَيثَمة   قَاَل -٤  

ِريهة ،  الزورع ناِئشَةَ ،  عع ن1( ع(    النَِّبي َأن )r( َـا   ":  قَالِني مـاٌل ما نَفَعم
هذَا الْحـِديث   :  قَالَ - صِديقٌ كَان لَه     -ه ابن شَيبة    فََأتْبع. ")١(نَفَعِني ماُل أبي بكر   

  . ال؛ ولَِكن حدثَِني ِبِه واِئُل بن داود: سمعتَه ِمن الزهِري؟ قَاَل
ِنِه واِئُل بن داود لَم يسمع ِمن الزهِري؛ وِإنَّما سِمع ِمِن اب           :قَاَل يحيى بن مِعين     

  . )٢(قَد رَأى الزهِري، وكَان بكْر بن واِئِل بِن داود، بِن واِئٍلابكِْر 
عـن  ،  حـدثَنَا هـشَيم   : حدثِني أبي قَالَ   : بن أحمد بن حنبل    قال عبد اهللا   -٥  

 سِمعت  ")٣(لموطيكُنَّا لَا نَتَوضأ من ا    ": عن عبد اللَّه قَالَ   ،  عن َأِبي واِئل  ،  الَْأعمش
ولَا الْـَأعمش سـمعه مـن َأِبـي         ،  هذَا لم يسمعه هشَيم من الَْأعمش     : َأِبي يقُول 

  . )٤("واِئل
                                                

وابـن أبـي خيثمـة فـي تاريخـه           ،١/٦٧/٢٨أخرجه أحمد في فـضائل الـصحابة        ) ١(
مكتبـة  : ط،  ١/٣٧٠/٨١  في معرفة علماء الحديث    والخليلي في اإلرشاد  ،  ١/٢٧٦/٩٧٠

  .محمد سعيد: ت، الطبعة األولى،  الرياض-الرشد

 ). ٧٤( ص)٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ) ٢(

)٣ (الَْأذَى ِفي الطَِّريقِ      :َأي وطَأ ِمنا يم .    ِمنْه ضوءالو لَا نُِعيد غِْسلُونه    ،  أرادكَانُوا لَا ي ملَا َأنَّه .
  أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري       ر البن األثير  النهاية في غريب الحديث واألث    

 .والطناحي، طاهر الزاوي: تحقيق، هـ١٣٩٩ - بيروت-المكتبة العلمية: ط، ٥/٢٠٢

دار : ط،  ٢/٢٥٢/٢١٥٥العلل ومعرفة الرجال ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبـل             ) ٤(
 . عباسوصي اهللا: تحقيق، الثانية: الطبعة، هـ١٤٢٢ -  الرياض-الخاني
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قلـت   .لم يسمعه من أبي وائـل هذا الحديث   ،  كان األعمش يدلس   :وقال مرة   
عـن  ،  كان األعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمـى        : وعمن هو؟ قال  : له

  . )١(وجعله عن أبي وائل ولم يسمعه منه، رح الحسن بن عمروفط، أبي وائل
عن ،  أخبرنا الححاج بن أرطَاةَ   ،  روناحدثنا يزيد بن ه   :  قال اإلمام أحمد   -٦  

 رد ابنَتَه إلـى َأِبـي       )r(َأن رسوَل اللَِّه    : عن جده ،  عن أبيه ،  بن شعيب ا عمرو
  ")٢(الْعاِص ِبِنكَاٍح جِديٍد ومهٍر جِديٍد

:  قـال  -" رد زينب ابنته  "في حديث حجاج    ،  قال أبي  :قال عبد اهللا بن أحمد      
إنما ،  بن شعيب ولم يسمعه الحجاج من عمرو      ،  ؟واٍه: أو قال ،  هذا حديث ضعيف  

 .ال يـساوي حديثـه شـيئاً      : والعرزمي،   محمد بن عبيد اهللا العرزمي     منسمعه  
  .  أقرهما على النكاح األول)r(ي أن النب: والحديث الصحيح الذي روي

والصواب حـِديثُ ابـِن     ،  هذَا لَا يثْبتُ وحجاج لَا يحتَج ِبهِ      " :وقال الدارقطني   
 النَِّبي اٍس َأنبع)r(ِلا ِبالنِّكَاِح الَْأوهدر )٣( ."  

   .النكاح األول أقرهما على )r(والحديث الصحيح الذي روي أن النبي  :قلت  
حدثنا محمد  ،  حدثنا عبد اهللا بن محمد النُّفيلي     " :داود في سننه قال    أخرجه أبو   

 يعني ابن الفَـضِل   -حدثنا سلمةُ   ،  وحدثنا محمد بن عمرو الرازي    ) ح( بن سلمة 

                                                
جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي صالح الدين أبوسعيد خليـل بـن كيكلـدي            ) ١(

حمـدي عبـد    : تحقيـق ،  الثانية: الطبعة،  م١٩٨٦ - بيروت -الكتب عالم: ط،  ١/١٨٩
  .المجيد

، األولـى :  ط- القاهرة-دار الحديث: ط، ٦/٤٠٥/٦٩٣٩أخرجه اإلمام أحمد في المسند  ) ٢(
  .أحمد شاكر: ت

شعيب : ت،  األولى: ط - بيروت -مؤسسة الرسالة : ط .٤/٣٧٣/٣٦٢٥سنن الدارقطني   ) ٣(
 .األرنؤوط
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عن ،  بِن إسحاقَ  كلهم عن ا   -المعنى-حدثنا يزيد   ،  وحدثنا الحسن بن علي   ) ح(-
  .داود بِن الحصين

 ابنته زينب على أبـي      )r(رد رسوُل اهللا     :قال،  عن ابن عباس   عن عكرمةَ   
بعد ستِّ  : قال محمد بن عمرو في حديثهِ     ،  لم يحدثْ شيئاً  ،  العاِص بالنكاِح األول  

  .سنين
   .)١(بعد سنتين :وقال الحسن بن علي  
به وصرح   ...صينعن داود بن ح   ،  ابن إسحاق  الترمذي من طريق  وأخرجه    

عـن داود بـن   ، يق ابن إسـحاق من طرواإلمام أحمد ، )٢(ابن إسحاق بالتحديث  
   .)٣(به ...حصين

 :قَـالَ ، عن ابن عمـر ، عن نافع، من طريق ابن جريج  ابن حبان روى -٧  
   .)٤()ال تَبْل قائماً(: )r(قَاَل رسول اهللا 

وقَد عنعن هنا ولَم يـصرح       مدلسهذا اإلسناد رجاله ثقات إال أن ابن جريج           
فهو معروف بالروايـة    ،  وهو قَد سِمع من نافع أحاديث كثيرة      ،  بسماعه من نافع  

نْهفي الكتب الستة    ،  ع نْهولكن النقاد ببـصيرتهم الناقـدة ونظـرهم        ،  وروايته ع

                                                
باب إلى متى تُرد عليه امرأته إذا أسلم بعـدها؟  ، كتاب الطالقداود في سننه  أخرجه أبو ) ١(

وابن إسحاق صرح بالتحـديث عنـد الترمـذى         .والحديث إسناده حسن   ٣/٥٥٤/٢٢٤٠
 . فانتفى تدليسه

باب ما جاء ِفي الزوجيِن المـشِْركَيِن يـسِلم         ،  النكاح :أخرجه الترمذي في جامعه كتاب    ) ٢(
ولَِكن لَا نَعِرفُ وجه هـذَا   ،  هذَا حِديثٌ لَيس ِبِإسنَاِدِه بْأس    «:  وقال ٣/٤٤٠/١١٤٣َأحدهما  
 . » داود بِن حصيٍن ِمن ِقبِل ِحفِْظِهولَعلَّه قَد جاء هذَا ِمن ِقبِل، الحِديِث

 . ٢/٤٣٦/١٨٧٦أخرجه اإلمام أحمد في المسند ) ٣(

 - بيـروت -مؤسـسة الرسـالة  : ط .٤/٢٧١/١٤٢٣أخرجه ابن حبان فـي صـحيحه        ) ٤(
  .الشيخ شعيب األرنؤوط: تحقيق، الثانية: ط، هـ١٤١٤
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 جريج لَـم  وأن ابن، الثاقب كشفوا أن في هذَا السند واسطة بين ابن جريج ونافع     
، بْل سمعه من عبد الكريم بن أبي المخارق الـضعيف         ،  يسمعه من نافع مباشرة   

فبان تدليـسه؛ فَقَـد   ، وقَد صرح ابن جريج في بعض طرق الْحِديث بهذا الساقط     
، )٤(وتمـام الـرازي   ،  )٣(وأبـو عوانـة   ،  )٢(ابن ماجـه  و،  )١( عبد الرزاق  روى

عـن  ، لكريم بن أبي المخارقعن عبد ا ،  بن جريج عن ا ،  )٦(والبيهقي،  )٥(والحاكم
  . ِبِه ...نافع

  

  :  و ة اب ا   اد
  == ؛)٧(رف ضعفه ِلَأنَّه لَو صرح ِبِه لع؛الراِوي  اسم ذكريتعمد عدمَأن  -١

                                                
المجلـس  : ط.٨/٤٦٧/١٥٩٤٢ فـي مـصنفه    بن همام الـصنعاني  أخرجه عبد الرزاق  ) ١(

  .حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، الثانية: الطبعة،  هـ١٤٠٣- الهند-العلمي

 في سننه باب مـا جـاء فـي البـول قائمـا           محمد بن يزيد القزويني    أخرجه ابن ماجه  ) ٢(
شـعيب  : تحقيـق ،  األولـى :  الطبعة -م٢٠٠٩ -العلمية دار الرسالة :  ط .١/٢٠٦/٣٠٨

  .وجماعة غيره، األرنؤوط

 -دار المعرفـة : ط.٤/٢٥/٥٨٩٨ فـي مـستخرجه    يعقوب بن إسحاق  أخرجه أبوعوانة ) ٣(
  .أيمن عارف: تحقيق، األولى: الطبعة-م١٩٩٨ -بيروت

 –مكتبة الرشـد    : ط. ١/٣١٦/٧٩٦ الرازي في الفوائد      بن محمد  تمامأبو القاسم   أخرجه  ) ٤(
 .حمدي السلفي: تحقيق، الطبعة األولى، هـ١٤١٢ -الرياض

 . ١/٢٩٥/٦٦١خرجه الحاكم في المستدرك كتاب اإليمان أ) ٥(

دار : ط .١/١٦٥/٤٩٣ في السنن الكبـرى       أحمد بن الحسين الخراساني    أخرجه البيهقي ) ٦(
  .محمد عطا: تحقيق، الثالثة:  الطبعة-م٢٠٠٣ -الكتب العلميةـ بيروت

لما ِبِه وهو َأن يتْـرك ذكـر   قَاِدح ِفيمن فعله لذَِلك الْغَرض عاوهو " :قال ابن دقيق العيد ) ٧(
الراِوي ِلَأنَّه لَو صرح ِبِه لعرف ضعفه ولم يقبل حِديثه وِإنَّما قُلْنَا َأنه قَاِدح لما ِفيـِه مـن        

بن  لتقي الدين محمد بن علي    : االقتراح في بيان االصطالح   . عدم النصح وترويج الْباِطل   
والكفايـة  ، - بيـروت -الكتب العلميـة  ارد: ط، ١/٢٠وهب المعروف بابن دقيق العيد    

 ). ٣٦١( ص)١(ج
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==لم يِديثهو١(.قبل ح(  
  ٢-  لُوِليس    أكْثر في اإلسناد وهذا   طلب الْعتََأخِّرين ِفي التَّدود الْمقْصفبحذف   م 

  . )٢(الراوي يوهم علو اإلسناد
  ٣-نفَاِة شيخه كَوالْو تََأخِّرو،  مونَهةٌ داعمج اِع ِمنْهمِفي الس كَهشَار قَد.   
   .)٤(فيستحي من ذكره )٣( من شيخهِسنا الراوي أصغر أن يكون -٤  

                                                
 ؛ِفيـِه حمـاد  :  حيثُ ِقيَل؛كَما فُِعَل ِفي محمِد بِن الساِئِب الْكَلِْبي الضِعيفِ " :قال السخاوي ) ١(

 ). ٢٣٧( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي . وذَِلك حرام، والِْغشَّ والْغُرور ِلتَضمِنِه الِْخيانَةَ

مـرزوق بـن     الغرامية في مصطلح الحديث ألبي العباس أحمد بن فرج اإلشبيلي شرح           )٢(
 .األولى:  الطبعة-هـ١٤٢٤ - المدينة المنورة-المآثر دار: ط، ١/٥٩هياس 

حمـِد بـِن   عن َأِبي بكٍْر عبِد اللَِّه بِن م، وقَد روى الْحاِرثُ بن َأِبي ُأسامةَ" :قال السخاوي ) ٣(
فَِلكَوِن الْحـاِرِث َأكْبـر   ، الْحاِفِظ الشَِّهيِر صاِحِب التَّصاِنيفِ ،  َأِبي الدنْيا  عبيِد بِن سفْيان بنِ   
كْـِر بـن    َأبـو ب  : ومرةً،  عبد اللَِّه بن سفْيان   : ومرةً ،عبد اللَِّه بن عبيدٍ   : ِمنْه قَاَل ِفيِه مرةً   

انفْيةً، سرمو :ِويكٍْر الُْأمو ب١/٢٣٧فتح المغيث  .َأب. 

الجعبـري   ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر      " رسوم التحديث في علوم الحديث    ) ٤(
  .إبراهيم الميلي: تحقيق، األولى:  الطبعة-م٢٠٠٠ - بيروت–دار ابن حزم : ط.١/٧٥
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اا ا  
دا    

  

 الأ ا   ءاذ :  

ولَم يروا التَّدِليس   ،   ِلَأنَّهم لَم يجعلُوه ِبمثَابِة الْكَذَّبِ     ؛ الْمدلِِّس مقْبولٌ  رخَب أن   -١  
وزعموا  ِمن الَْأحاِديثِ وذَهب ِإلَى ذَِلك جمهور ِمن ِقبِل الْمراِسيِل        ،  نَاِقضا ِلعدالَِتهِ 

  .)١(وهذا الرأي حكاه الخطيب، َأن ِنهايةَ َأمِرِه َأن يكُون التَّدِليس ِبمعنَى الِْإرساِل
، )٢( أهل الحديث مثل شعبة     من ذَمه َأكْثَر الْعلَماءِ  ،  مكْروه ِجدا  أن التدليس    -٢  

  .هموغير، والذهبي، وحماد بن زيد، ووكيع
فإن كـان  ، وإما أن يكون عن غير ثقة،  أن التدليس إما أن يكون عن ثقةٍ       -٣  

ِلَأنَّه يِحيُل  ؛  )٣(سواء صرح بالتحديث أم ال    ،   قُبل منه  عيينَةَ ونُظَراِئهِ  كابن   عن ثقةٍ 
 ِإذَا َأرسـلَه    يدلِّس عن غَيِر ِثقٍَة لَم يقْبْل ِمنْه الْحـِديثُ        ومن كان   ،  علَى مِليٍء ِثقَةٍ  

  . )٤(ونُظَراِئِه كاألعمش َأو سِمعتُ، حدثَِني فُلَان: حتَّى يقُوَل
                                                

 )١(ج الرواية للخطيب البغـدادي أبـو بكـر أحمـد بـن علـي        الكفاية في علم   :ينظر )١(
 ). ٣٦١(ص

التَّـدِليس َأخُـو    : وقَـالَ . لََأن َأزِني َأحب ِإلَي ِمن َأن ُأدلِّس       :فَقَاَل،  وبالَغَ شُعبةُ ِفي ذَمهِ    )٢(
محموٌل علَـى الْمبالَغَـِة ِفـي       ،  وهذَا ِمنْه ِإفْراطٌ  :  قَاَل ابن الصلَاحِ   ١/٣٥٥الكفاية  .الْكَِذِب

  .١/٧٥مقدمة ابن الصالح .الزجِر عنْه والتَّنِْفيِر

فالمعروف عنه أنه كان ال يحمل عن شيوخه المعروفين بالتـدليس إال        ومن هؤالء شعبة    ) ٣(
 : قال ابن حجـر    "وقتادة،  وأبوإسحاق،  األعمش" كفيتكم تدليس ثالث  : فقد قال : ما سمعوه 

وكـذا مـا رواه     . قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤالء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها          هي  "
كتاب ابن الصالح للحـافظ ابـن    النكت على. عن جابر، عن أبي الزبير  ،  الليث بن سعد  

 ). ٢٥٢( ص)١(جحجر 

 )٣٦٢( ص )١(جالكفاية في علم الروايـة      :  ينظر .حكاه الخطيب عن أبي الفتح األزِدي     ) ٤(
  .وذكره طائفة من فقهاء أصحابنا: الحوقال ابن الص
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، وَأن التَّدِليس جرح   سواء بين السماع َأو لَم يبين     ،  ال تقبل ِرواية المدلس    -٤  
   .)١(الحنفيةبعض أهل الفقه من حكاه ابن الصالَِح عن فريق من أهل الْحِديث و

قـال أبـو    ،  كأحمد بن حنبل   من األئمة من توقف في حكم خبر المدِلس          -٥  
يحتج فيما لـم    ،  ئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث      سمعت أحمد س  : داود

  .)٢("ال أدري: أو سمعت؟ قال، حدثني:  فيهليق
 ِبلَفٍْظ محتَمٍل لَم يبـين ِفيـِه        وَأن ما رواه الْمدلِّس   ،  )٣(والصِحيح التَّفِْصيلُ  -٦  

ومـا رواه   ،  فال تُقبل روايته  ،  )٥(وَأنْواِعِه )٤(السماع واِلاتِّصاَل حكْمه حكْم الْمرسلِ    

                                                
 . ٧٥ص  ،١ج" مقدمة ابن الصالح )١(

 )٢(جشرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي زين الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد             ) ٢(
ـ ١٤٠٧ - األردن - الزرقاء -المنار مكتبة: ط ).٥٨٣(ص : تحقيق،   الطبعة األولى  - ه

  .الدكتور همام سعيد

 . ٧٥ص  ،١ج" مقدمة ابن الصالح: ينظر.  وهو الراجح وهذا رأي ابن الصالح)٣(

 يستَثْنى من هذَا ما ِإذا كَان المدلس لَا يدلس ِإلَّا عن ِثقَة فَِإنَّه تقبل ِروايته وِإن لـم يبـين                     )٤(
 النكـت   .فإنَّهم ال يرسلون إالّ عن صحابي     ومراسيل الصحابة    ،عيينَة السماع كسفيان بن  

ذكر ابن الصالح أن    : وقال العراقي ،  )٩٢( ص )٢(ج  ابن الصالح للزركشي   على مقدمة 
كالمه أن من يقبل المرسل      فاقتضى  حكمه حكم المرسل   تصالالاما لم يبين فيه المدلس      

 مـن يحـتج   يقبل معنعن المدلس وليس ذلك قول جميع من يحتج بالمرسل بـل بعـض      
 )١(جالتقييد واإليضاح للعراقـي  : ينظر. بالمرسل يرد معنعن المدلس لما فيه من التهمة     

  ).٩٩(ص
)٥ (               ـوها وِبه تَجحم راِز غَياِء الِْحجفُقَه ِديِث ِمنِل الْحِة َأهاعمج ةٌ ِعنْداِهيا واِسيُل كُلُّهرالْمو

وعبـِد  ،  ِن َأنَـٍس الَْأصـبِحي    وماِلِك ب ،  ومحمِد بِن مسِلٍم الزهِري   ،  قَوُل سِعيِد بِن الْمسيبِ   
   اِعيزٍرو الَْأومِن عِن بمحالر  ،   الشَّاِفِعي ِريسِن ِإدِد بمحمو  ،      مهـدعب نٍل فَمنْبِن حب دمَأحو

بن عبـد   االمدخل إلى كتاب اإلكليل ألبي عبد اهللا الحاكم محمد          : ينظر. ِمن فُقَهاِء الْمِدينَةِ  
 . ٤٣ص : هللا النيسابوريا
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   واِل نَحٍن ِلِلاتِّصيبتُ( ِبلَفٍْظ مِمعثَنَا،  سدحنَا،  ورَأخْبو (  قْبم وا فَهاِههَأشْبوٌلو   ـتَجحم
هو قَول الَْأكْثَرين من الْمحدثين والْفُقَهاء وِمنْهم علي بن الْمِديِني ويحيـى بـن            ِبِه

  . مِعين وغَيرهم
              ِب كَِثيـررذَا الضِديِث هح ِة ِمندتَمعالْكُتُِب الْم ا ِمنِرِهمغَيِن ويِحيحِفي الصو
  . وغَيِرِهم، وِهشَاِم بِن بِشيٍر، والسفْيانَيِن، والَْأعمِش، كَقَتَادةَ )١(جدا
  . وِإنَّما هو ضرب ِمن الِْإيهاِم ِبلَفٍْظ محتَمٍل، وهذَا ِلَأن التَّدِليس لَيس كَِذبا  
   ى يبـين قَـد َأجـراه       والْحكْم ِبَأنَّه لَا يقْبُل ِمن الْمدلِِّس حتَّ       :وقال ابن الصالح    

  الشَّاِفِعي)(t    ًةرم لَّسد فْنَاهرع نة فقد أبان لنـا  : فقال،  ِفيمدلّس مر رفْنَاهمن عو
ولَا نصيحة ِفـي    ،  ولَيست ِتلْك الْعورة بكذب فَيرد بها حِديثه      ،  عورته ِفي ِروايته  

فَقُلْنَا لَا يقبل من مـدلّس      ،  من أهل النَِّصيحة والصدق   الصدق فنقبل ِمنْه ما قبلناه      
  .)٢(حِديثا حتَّى يقُول ِفيِه حدثِني َأو سِمعت

                                                
قال النووي ما كَان ِفي الصِحيحيِن عن المدلسين فَمحمول على ثُبـوت             :قال ابن الملقن  ) ١(

قَـاَل  : وقال العراقي، )١٥٨( ص)١(جالمقنع في علوم الحديث   . السماع من ِجهة ُأخْرى   
     الكريِم الحلبي العلما  " الحافظُ أبو محمٍد عبد لـةٌ       : ِءقاَل أكثرنَزالَِّتي في الـصحيحيِن م إن

وقـال  ). ٢٣٩( ص )١(جشرح التبـصرة والتـذكرة ألفيـة العراقـي          . بمنزلِة السماعِ 
 الصِحيحيِن وغَيرهما ِممن ألحق بهما من حِديث أهل هذَا الْقسم           ي وقد خرج ف   :"السخاوي

وما ِفيها من حِديثهم بالعنعنـة      ،  والثورى،  ةوقَتَاد،  الْمصرح ِفيِه ِبالسماِع كثير كاألعمش    
ولَو لم يطلع على ذَِلـك      ،  ونَحوها محمول على ثبات السماع ِعنْد الْمخْرج من وجه آخر         

  . "تحسينا للظن بأصحاب الصِحيح
 )١(جالغاية في شرح الهداية في علم الراوية ألبي الخير شـمس الـدين الـسخاوي                 :ينظر
 ). ١٦( ص)١(جللمناوي  اقيت والدرر شرح نخبة الفكراليو، )١٧٩(ص

والمقنـع فـي    ،  )٨٨ ،٨٧ ( ص )٢(النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ح       :ينظر )٢(
 )١(جتـدريب الـراوي للـسيوطي       و ،)١٥٧( ص )١(جعلوم الحديث البـن الملقـن       

  . )٤١٩( ص)١(جشرح نخبة الفكر للقاري ، )٢٦٢(ص
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ا ا  
  

  وأمثلة تطبيقية عليه تَدِليس الشُّيوِخ:  من أقسام التدليسالِْقسم الثَّاِني
فَيـسميه َأو   ،  )١(ثًا سِمعه ِمنْـه   َأن يرِوي عن شَيٍخ حِدي    " :وهوتدليس الشيوخ     

هكَنِّيي ،هبنْسي فُ ِبِه، َأورعا لَا يِبم ِصفَهي ٢(َأو( ،َفرعلَا ي كَي.)٣(   
أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه ذلك الحديث بوصـٍف ال            ": وصورته  

ونحو ذلـك؛   ،  أو صنعة ،  دأو بل ،  أو ِنسبٍة إلى قبيلة   ،  أو كنيةٍ ،  يعرف به من اسمٍ   
ومنه مـا   ،  ومنه ماهو قادح فيمن فعله    . ")٤(ر الطريق إلى معرفة السامع له     وِعلي

  . ليس بقادح
  :  فعله وتعمده وهي قادحة فيمنأمثلة تطبيقية على تدليس الشيوخ

ـ    ": َأبو بكر بن مجاِهد الْمقِْرئ اِإلمام حيثُ قَالَ        ما فعله  -١   ن حدثنَا عبد اهللا ب
 كي  فنسبه إلى هذه النسبة    "عبد اهللا بن أبي داود السجستاِني     : يِريد ِبهِ "أبي عبد اهللا  

  .ال يعرف
                                                

بل لو فعَل ذِلك في شـيِخ      ،   يختص ذِلك بشيخِه الِذي سمع منه      ال" :قال الحافظ ابن حجر    )١(
النكت الوفية بما في شـرح األلفيـة   . "كان حكمه كذلك، إلى آخِر السندِ  شيخِه ومن فوقه  

 ). ٤٤٨( ص)١(جللبقاعي 

المقنع في علوم الحديث    . ٧٤ص   ،١ ج "مقدمة ابن الصالح  " معرفة أنواع علوم الحديث   ) ٢(
، )٢٤١( ص )١(جشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي      ،  )١٥٦( ص )١(جالملقن  البن  

 ). ١٧٩( ص)١(جللسخاوي  الغاية في شرح الهداية

حدثنا عِلـي   " أو،  وتَقِصد به من يبخِّر الناس    ،  "حدثَنا البخَاري " : كما تقولُ  -وأمثاَل ذلك   ) ٣(
. ويِريد موضعاً وزبيد موضعا باليمن    ،  "دثنا بزِبيد ح" أو،  وتعني به نهراً  ،  "بما وراء النهر  

 ). ٤٨( ص)١(جالموقظة للذهبي : ينظر

بـن   مفتاح السعيدية في شرح األلفية الحديثية البن عمار شمس الدين محمد بن عمـار             ) ٤(
 -صـنعاء ،  مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسـالمية     : ط .١/١٢١محمد المصري 

  .شادي آل نعمان/ د: تحقيق، األولى:  الطبعة-م٢٠١١
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، عن َأِبي بكٍْر محمِد بِن الْحسِن النَّقَّاِش الْمفَسِر الْمقِْرئِ        ،   ابن مجاهدٍ  روى -٢  
 كي ال يعرف؛ حتى يـصعب       )١("ى جد لَه  ِإلَنَسبه  ،  "حدثَنَا محمد بن سنٍَد     ": فَقَاَل

   .الوقوف عليه
عن َأِبي بكٍْر عبِد اللَِّه بـِن  ، روى الْحاِرثُ بن َأِبي ُأسامةَ    ": قال السخاوي  -٣  

، ِفالْحاِفِظ الـشَِّهيِر صـاِحِب التَّـصاِني   ، بِن عبيِد بِن سفْيان بِن َأِبي الدنْيا امحمِد  
عبد اللَّـِه بـن     : ومرةً،  عبد اللَِّه بن عبيدٍ   : فَِلكَوِن الْحاِرِث َأكْبر ِمنْه قَاَل ِفيِه مرةً      

انفْيةً، سرمكِْر : وو باَأبانفْيس نب ،رمةًو :ِويكٍْر الُْأمو ب٢("َأب(.  
لكونه أصغر من شيخه؛استحى مـن ذكـره         )~( الْحاِرثُ بن َأِبي ُأسامةَ   ف  

   .ونسبه إلى أجداده بما ال يعرف به، باسمه الصريح المعروف عند المحدثين
   ِع ِفـي       ( :قَاَل الْخَِطيباضالتَّو انَِة ِمنيى الدقْتَضمالَِة ودوِجِب الْعِخلَافُ م ذَِلكو

   .)٣()خْباِر ِبَأخِْذ الِْعلِْم عمن َأخَذَهوتَرِك الْحِميِة ِفي الَْأ، طَلَِب الِْعلِْم
  ٤-      َؤالَات البغداديين لَهاِكم ِفي سان بن سعيد َأن يكنـي       ": قَاَل الْحفْيب سذْهم

  : الصلت بن ِدينَار يقُول: مثل، الْمجروحين من الْمحدثين ِإذا روى عنْهم
 فيظن أنه أراد به سعيد بن       دثنَا َأبو النَّضر  ح: والكلبي يقُول ،  حدثنَا َأبو شُعيب    

  )٤(."حدثنَا َأبو معاذ: وسليمان بن َأرقم يقُول،  أو جرير بن حازمأبي عروبة
 .ومن لَا يحـتَج ِبِروايِتـهِ     ،  كَان يحدثُ عِن الضعفَاءِ     الثَّوِري فسفيان بن سعيد    

  . ؛حتى ال يعرف ضعفهِه ذَكَر كُنْيتَه تَدِليسا ِللروايِة عنْهفَمِن اشْتُِهر ِمنْهم ِباسِم
                                                

والمقنع في علوم الحديث   ،٧٤ص   ،١ ج "مقدمة ابن الصالح  " معرفة أنواع علوم الحديث   ) ١(
شرح نخبـة   ،  )٢٤١( ص )١(جشرح التبصرة والتذكرة    ،  )١٥٦( ص )١(ج البن الملقن 

 ). ٤٢١( ص)١(جالفكر للقاري 

 ). ٢٣٧( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي ) ٢(

 . ١/٣٥٧الكفاية ) ٣(

 ). ٧٧( ص)٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ) ٤(
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، حدثنَا َأبـو معاِويـة  : قَاَل، حدثَِني َأِبي" :قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل      -٥  
لَـا  ": قَاَل، عن ِإبراِهيم، شيخ كَان ِفي بجيلة،  حدثنَا عبد اهللا بن عبد الرحمن     : قَاَل
صةياِحدلَاة ومم ِإلَّا صتَيلِّي الْم"  
الْحسن بن عمارة ينزل ِفي     : قَاَل أبي ،  زعموا َأنه الْحسن بن عمارة     :قَاَل أبي   

  . )١(بجيلة أرى َأبا معاِوية غير اسمه
الَّـِذي  ،  وهو عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمنِ      :قال الخطيب في الحسن بن عمارة     و  
والحسن بـن عمـارة      .كشف ذلك اإلمام أحمد   و،  ى عنه َأبو معاِوية الضِرير    رو

  . )٢(فدلّس أبو معاوية اسمه لكي ال يعرف، وكالبجلي متر
أحـِد  ، ما فعله الرواةُ عِن محمِد بِن السائِب الكَلْبي العالَّمِة في األنـسابِ       -٦  

حماد بـن الـسائِب     :  بن أسامةَ فَسماه   أبو أسامةَ حماد  : فقد روى عنه  ،  الضعفاء
 وروى عنه : مرةًامحمد اهإسحاقَ بِن يساٍر فسم مرةً، بن بـأبي النـضرِ  : وكنَّاه ،
   .)٣(ولم يسمِه، بأبي سعيٍد: عِطيةُ العوفي فكنَّاه: وروى عنه .ولم يسمِه

  : ومن تدليس الشيوخ أيضا -
  "  ِعيف باسمه َأو كنيته    اِويَأن يذكر الرِريفـه     و،   الضتَابع ِفـي تَعقـد  و،  لَا ي

  . م َأنه ذَِلك الثِّقَةوِهفَتُ، شاركه ِفي ِتلْك الكنية ِثقَة
  : مثاله
هـو ضـعيف    : فقال،  سمعت أبي ذكر عطية العوفي     :قال عبد اهللا بن أحمد      

 ِبأبي سعيد   يكنيه وكان،   الكلبي فيأخذ عنه التفسير    بلغني أن عطية يأتي   ،  الحديث
   :فَيقُول

                                                
الـضعفاء الكبيـر للعقيلـي       ،٢/٥٣٢/٣٥١٦بن حنبـل ج    العلل ومعرفة الرجال ألحمد   ) ١(

١/٢٤٠ . 

 . ١/٥٤٧/١١٨موضح أوهام الجمع والتفريق ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  )٢(

  .٢/١٩٩شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ) ٣(
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ليوهم النَّاس َأنه يروي عن أبي سعيد الْخُدِري التَّفْـِسير   : يعِني :قَاَل َأبو سعيد    
نهع ْأخُذهي ١(الَِّذي كَان( ،  

: قـال ،  سمعت الثـوري  ،  أبو أحمد الزبيري  ) ثنا(،  أبي) ثنا(و :قال عبد اهللا  و  
  .)٢(كناني عطية بأبي سعيد: قال، سمعت الكلبي

فكناه عطية العوفي بأبي سعيد؛ حتى يظـن الـرواة    ،  فالكلبي ضعيف متروك    
وهو في حقيقة األمر يـروي عـن        ،  أنه يروي عن أبي سعيد الصحابي الجليل      

  . وهذا قادح فيمن يتعمده، الكلبي المتروك الحديث
فيذكره بما يعـرف    ،  أن يروي الراوي عن شيخ    :  كذلك ومن تدليس الشيوخ   -

  . )٣(م يشتهر بهبه إال أنه ل
ومراده ،  )٤(َأخْبرنَا عِلي بن َأِبي عِلي الْبصِري     : قول الخطيب البغدادي  : مثاله  

وأصـله مـن    ،  القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنـوخي          أبو: بذلك
ولكنه لم يشتهر بـذلك وإنمـا اشـتهر بكنيتـه     ،  فقد ذكره بما يعرف به  البصرة

   .)٥(ه واشتهرا بنسبتهما إلى القبيلة ال إلى البلدواشتهر أبوه باسم
وهو ِإعطَاء شَـخٍْص  ، ِمن َأقْساِم التَّدِليِس ما هو عكْس هذَا  ": وقال السيوطي  -
  . سم آخَر مشْهوٍر تَشِْبيهاا

                                                
فـتح المغيـث للـسخاوي     ،  )٧٨( ص )٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركـشي        ) ١(

٤/٢٠٣ . 

 ). ٨٢٣( ص)٢(جشرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي زين الدين بن عبد الرحمن ) ٢(

 ). ٢٤٣( ص)١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للحافظ ابن حجر ) ٣(

 . رةوهذا تكرر في أسانيد كثي. ١/٥٦الكفاية ) ٤(

توضـيح األفكـار    ،  )٢٤٣( ص )١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للحافظ ابن حجر         ) ٥(
دار الكتـب   : ط. ١/٣٣٢لمعاني تنقيح األنظار لألمير الصنعاني محمد بـن إسـماعيل         

 . صالح عويضة/ ت، األولى:  ط- بيروت-العلمية
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الـذَّهِبي تَـشِْبيها   : ِنييع، َأخْبرنَا َأبو عبِد اللَِّه الْحاِفظُ:  ابن السبِكي قول: مثاله  
ِقيهيِبالْب ،اِكمِني ِبِه الْحعي قُوُل ذَِلكثُ يي١(.ح(  

  :  فعله وتعمدهلى تدليس الشيوخ وليست قادحة فيمنأمثلة تطبيقية ع
محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن خَاِلد بن فَـارس بـن ذَُؤيـب الـذهلي                   -١  

 خَاِري ِفي الـصِحيح ولَـا يـصرح       يروي عنه الب  ،  الْمشْهورالنَّيسابوِري اِإلمام   
هو ِثقَة مـْأمون  : قَاَل النَّساِئي ،  ومرة ِإلَى جد َأِبيه   ،  بل ينْسبه مرة ِإلَى جده    ،  بنسبه

وقَـول  ،  ِفيما حكَاه الْخَِطيب ِفي تَاِريخه    ،  وِإنَّما فعل ذَِلك للفتنة الْواِقعة بينه وبينه      
وِإنَّما : قَاَل ابن الْمِنير   . فَلَا يخْتَلف ِإلَينَا   )٢(من كَان يخْتَلف ِإلَى هذَا الرجل     : الذهلي

 خَاِريِحيح   أبهم البمه ِفي الصتـه        ؛اسايِقيق ِعنْده َأن تبقى ِرولما اقْتضى التَّح ِلَأنَّه 
خِشي على النَّاس َأن يقعـوا  ، تأويلوعذره ِفي قدحه ِفيِه بال    ،  عنه خشية كتم الْعلم   

فيجر ذَِلك وهنـا  ، وذَِلك يوهم َأنه صدقه على نَفسه ،   فَِإنَّه قد عدد من جرحه     ؛ِفيِه
 خَاِريين المـصلحتين          ،  ِإلَى البِه فَجمع بلَيا كتم عممه وغطى وسمه وفأخفى اس ،

  . )٣(واهللا أعلم بمراده
محمد بن يحيى بـن عبـد اهللا بـن     خه  عن شي روى   )~(اإلمام البخاري   ف  

فقـال  ،  فوقعت فتنة بينه وبين شيخه    ،  ذَُؤيب الذهلي النَّيسابوِري اِإلمام الْمشْهور    
، يعني البخـاري  من كَان يخْتَلف ِإلَى هذَا الرجل: محمد بن يحيى : شيخ البخاري 

 وال يضيع   في الصحيح وأراد البخاري أن يروي عن شيخه هذا        ،  فَلَا يخْتَلف ِإلَينَا  
 )~(وربمـا الـتمس البخـاري    ،  وخشية كتمان العلم  ،   ألمانته وعلمه  روايته؛

ولكنـه  ،  ؛ وهذا من جالل البخـاري وتواضـعه       العذر لشيخه في سوء رأيه به     

                                                
 ). ٢٦٦( ص)١(جتدريب الراوي ) ١(

 . يعني البخاري) ٢(

  .)٧٩( ص)٢(ج مقدمة ابن الصالح للزركشي النكت على) ٣(
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،  فكأنه صدقه على نفسه فيما قالـه عنـه          صراحة؛ باسمهيخشى أن يروي عنه     
ومـا كـتم   ، مرة إلى جد أبيـه  و،  ونسبه مرة إلى جده   ،  أخفى اسمه وفروى عنه   

ومـن عـدم    ،  من الرواية عن شيخه لثقتـه بـه       ،  فَجمع بين المصلحتين  ،  علَيِه
  .قال أنه صدقه على نفسه ال ي؛حتىالتصريح باسمه

قَاَل  ومن ذلك أنه  ،  )١(تَنِْويِع الشَّيِخ الْواِحدِ   عن الخطيب البغدادي   المشهور -٢  
، بن َأِبـي طَاِلـبٍ    اَأخْبرنَا الْحسن   : ومرةً،   بن محمٍد الْخَلَّالُ   َأخْبرنَا الْحسن : مرةً

  . والْجِميع واِحد، َأنَا َأبو محمٍد الْخَلَّاُل: ومرةً
اِسـِم  عن عبيِد اللَِّه بِن َأِبـي الْقَ      : ومرةً،  عن َأِبي الْقَاِسِم الَْأزهِري   : وقَاَل مرةً   

ةً، الْفَاِرِسيرمو :ِفيريالص انثْمِن عب دمِن َأحِد اللَِّه بيبع نع ،اِحدو ِميعالْجو .  
: ومرةً،  َأنَا عِلي بن الْحسنِ   : ومرةً،  َأنَا عِلي بن َأِبي عِلي الْبصِري      :وقَاَل مرةً   

: ومرةً،  ويِصفُه مرةً ِبالْقَاِضي  ،  َأنَا عِلي بن الْحسنِ   : ومرةً،  اِسِم التَّنُوِخي َأنَا َأبو الْقَ  
ومراده ِبهذَا كُلِِّه َأبو الْقَاِسِم عِلي بن َأِبي عِلي الْمحِسِن بـِن            . ِبالْمعدِل ِإلَى غَيِرها  
صالْب التُّنُوِخي ِليِل الْقَاِضيعالَْأص ا، ِريِجد ذَِلك اِنيِفِه ِمنِفي تَص كِْثرم وه٢(.و(  

   وهوهو "ومرة الروياِني، حدثنَا َأحمد بن أبي جعفَر الْقطيِعي":  وقال أيضاً-٣  
الْمعدلو ليبن أبي ع ليدثنَا عح ،ِريصة الْبمرو" ،وه وه٣(و( .  

                                                
فإنه مكثر مـن الـشيوِخ   ، ولم يكِن الخطيب يفعلُه إيهاماً للكثرِة" :قال الحافظ ابن حجـر   )١(

وربمـا أدتْ  ، وإنما يفعُل ذِلك؛ تفنناً فـي العبـارةِ   ،والناس بعده عياٌل عليهِ ،  والمروياِت
فينوع أوصافه؛ لئال يصير مبتذالً     ،  احِد عن قربٍ  ضرورةُ التصنيِف إلى تكراِر الشيِخ الو     

 . ١/٤٤٩النكت الوفية بما في شرح األلفية. "واُهللا أعلم، ينفر السمع منه؛ للتكراِر المحِض

 ). ٢٣٨( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي ) ٢(

 )٢(جوالنكت على مقدمة ابـن الـصالح للزركـشي    ، ١/١٥٦المقنع في علوم الحديث    ) ٣(
 ). ١٠١ ،١٠٠(ص
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  : من الرواة الذين كانوا يدلسون تدليس الشيوخو
     ِريِعيٍد الثَّوس نب انفْيفَاءِ    سعِن الضثُ عدحي ِتهِ   ،  كَانايِبِرو تَجحلَا ي نمِن  .وفَم

       نْهِة عايوا ِللرِليستَد تَهكُنْي ِمِه ذَكَرِباس مِمنْه عنه حتى أن شعبة قال    )١(اشْتُِهر  :" منع
         النَّاِس كُلِِّهم ْأخُذُ ِمنِني يعشُ يقَمي لَا َأنَّهلَو انفْيُل سجوهـشيم بـن بـشير       )٢("الر 

  . والوليد بن مسلم الدمشقي، الواسطي
الْموضح ِلَأوهـاِم الْجمـِع      ":كتاب،  ومن مظان كشف هذا النوع من التدليس       -

" ِإيـضاح الِْإشْـكَالِ  ": وكتاب،  لناقد أبي بكر الخطيب البغدادي     ا للحافظ" والتَّفِْريِق
  ِلعبِد الْغَِني بِن سِعيٍد الَْأزِدي الِْمصِري الْحاِفِظ

                                                
 ). ١١٩( ص)١(جشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ) ١(

 ). ١٢١( ص)١(جالمصدر السابق  :ينظر) ٢(
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  ا ادس
  اب ا   اخ

  : وهي كثيرة منها
  . كَون شَيِخِه الَِّذي غَير سمتَه غَير ِثقٍَة -١  
  ٢-نكَو فَاِة شيخه َأوالْو تََأخِّرم  ،ونَهةٌ داعمج اِع ِمنْهمِفي الس كَهشَار قَد .  
  ٣-نْهاِوي عالر ا ِمنِسن غَرَأص نُهكَو َأو  .  
 باسـمه   فيروي عـن شـيخه مـرة       )١(إيهام الرواة عنه بتعدد مشايخه     -٤  

ثم ،  ذكره مرة ُأخْرى بكنيته   يثم  ،  رى ِإلَى جد لَه َأعلَى    نسبه مرة ُأخْ  يثم  ،  الْمشْهور
   .نسبه مرة ُأخْرى ِإلَى موِضع لَا تشتهر نسبته ِإلَيِه

       نِِّفينصاِة الْموالر ةٌ ِمناعمج ِبذَِلك حمتَسكْرٍ   ،  وو بَأب الْخَِطيب مِمنْه  ،   كَـان فَقَد
   .)٢("ِنيِفِه واللَّه َأعلَملَِهجا ِبِه ِفي تَصا

  ٥-       نْهِم َأخِْذِه عدع ِف ِمنِللْخَو كُوني قَدـهِ     ،  وـاِج ِإلَيِتياِلاح عانِْتشَاِرِه مو  ، َأو
                    .)٣(وعدِم التَّصِريِح ِبِه َأبعد عِن الْمحذُوِر، ِلكَوِن الْمدلَِّس عنْه حيا

                                                
: ولَِكن لَا يلْزم ِمن كَوِن النَّاِظِر قَد يتَوهم الِْإكْثَار َأن يكُون مقْصودا ِلفَاِعِلهِ          " :قال السخاوي ) ١(

 ِلمـا يتَـضمن ِمـن    ؛ ِخلَافُه- خُصوصا مِن اشْتُِهر ِإكْثَاره مع ورِعِه       - بِل الظَّن ِبالَْأِئمةِ  
 )١(ج فتح المغيث للسخاوي     "تَجنُّبه َأرباب الصلَاِح والْقُلُوبِ    التَّشَبِع والتَّزيِن الَِّذي يراِعي   

 ). ٢٣٨(ص

واالقتـراح فـي   ، ٣٩والتيسير للنووي ص والتقريب ، ١/٧٦مقدمة ابن الصالح     :ينظر) ٢(
، )١٥٩( ص )١(جوالمقنع البـن الملقـن      ١/٧٣والمنهل الروي ،  ١/٢٠االصطالح   بيان

 ). ٤٢١( ص)١(جشرح نخبة الفكر للقاري ، )٢٣٧( ص)١(جوفتح المغيث 

بـِن َأِبـي عبـِد اللَّـِه        َأنَا َأبو الْعباِس بن َأِبي الْفَرِج       : وِمنْه قَوُل شَيِخنَا  " :قال السخاوي ) ٣(
وعنَى ِبذَِلك الْوِلي َأبا زرعةَ ابن شَيِخِه الزيِن َأِبـي  ، الصحراِوي ِبِقراءِتي علَيِه ِبالصاِلِحيةِ 

 اِقيِل الِْعرالْفَض  ،   ادِإلَّا َأفْر لَه هتَنَبي لَمتَّى، وح ِديِثِه ِبذَِلكتَح عماصخَو ٍة ِمناعمِلج    ِليالْـو
 . )٢٣٧( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي  .وما عِلموه، وملَاِزِميِه
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اا   
 خُا َُِْ  

  

وتَوِعير ،  وِفيِه تَضِييع ِللْمرِوي عنْه   ،  )١(فََأمره َأخَفُّ ":  وغيره قال ابن الصالح   -
  . )٢(ِلطَِريِق معِرفَِتِه علَى من يطْلُب الْوقُوفَ علَى حاِلِه وَأهِليِتِه

فـشر ذلـك أن      " الْغَرِض الْحاِمِل علَيهِ   راهِة ذَِلك ِبحسبِ  ويخْتَِلفُ الْحاُل ِفي كَ     
 حتى ال تظهر روايته     ؛فيدلسه،  يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا       

إذا كان يعتقد أن ضعف من دلسه ضـعف         و،   وهذا غش للمسلمين   عن الضعفاء 
 لما له مـن     ؛واعتقد وجوب العلم بخبره   ،  وعرفه بالصدق واألمانة  ،  يسير يحتمل 

واية عنه وقوع فتنة من غال مقبول عند        وخاف من إظهار الر   ،  التوابع والشواهد 
ويترتب على ذلك سقوط جملة من الـسنن        ،  ينهى عن حديث هذا المدلس    الناس  
ألنه إنما قـصد بتدليـسه نـصح    ،  له أن يفعل مثل هذا وال حرج عليه       ف،  النبوية

فهو غيـر قـادح   وبالجملة ،  المفسدةوإيثار المصلحة على، المسلمين في الحقيقة  
  . )٣("في الراوي

                                                
األوُل أشد ِمن هـذا لكـان       : لو قالَ " :قال ابن حجر  ،  أخف حاالً من تدليس اإلسناد     :أي) ١(

وال يريـدون معناهـا     ) )أفعَل((لكن تارةً يطلقون    ،  أولَى؛ ألنه ليس في واحٍد منهما خفةٌ      
 النكت الوفية بما في شرح األلفية للبقـاعي         إنما يجعلون ذِلك على سبيِل الفرضِ     ،  حقيقةً

 ). ٤٤٧( ص)١(ج
والِْإلْفَاِت ِإلَى حـسِن النَّظَـِر ِفـي     ،  ولَا ماِنع ِمن قَصِدِهم اِلاخِْتبار ِللْيقَظَةِ     " :قال السخاوي ) ٢(

 وَأحاِة ووالر   اِئِلِهمِإلَى قَب اِبِهمَأنْسو اِلِهم  ،   مكُنَاهو َألْقَاِبِهمو ِفِهمِحرو اِنِهملْدباُل ِفي   ،  وكَذَا الْحو
اِئِهمفْنَا     ،  آبصا وم نيب اِئروِخ دالشُّي ِليسـا          . فَتَدلَم لَِتِه َأنَّـهاِئِد ِرحِفي فَو ِبيالذَّه ذَكَر قَدو

فََأعجبه : سفْيان بن عيينَةَ  : اجتَمع ِبابِن دِقيِق الِْعيِد سَألَه التَِّقي من َأبو محمٍد الِْهلَاِلي؟ فَقَالَ          
هارضِتح٢٣٩( ص)١(جفتح المغيث . اس .( 

 )١(جوالمقنع في علوم الحديث البن الملقـن         ،٧٦ص   ،١مقدمة ابن الصالح ج    :ينظر )٣(
فكار لمعاني تنقيح األنظـار  وتوضيح األ، )٢٦٤( ص)١(جوتدريب الراوي  ،  )١٥٨(ص

 ). ٣٣٣( ص)١(جلألمير الصنعاني 
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وإنمـا  ، من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس      ": وقال العراقي  -
وإن كان هو يعتقـد فيـه      ،   يقبل خبره  أاليجب  ،  أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره     

،  يعرفـه هـو  ما ال، من جرحهمفقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره   ،  الثقة
ن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول ال يجب قبول خبـره حتـى      إو

  ". )١(يعرف من روى عنه
جماعةٌ ِمن الْمحدِثين لَـا     : فَقَاَل يعقُوب بن شَيبةَ   : وَأما حكْمه : وقال السخاوي  -

يخْتَِلـفْ  ":  وقال أيضا )٢(و معظَمهم يعِني وهم الْفَاِعلُون لَه أَ    ،  يرون ِبالتَّدِليِس بْأسا  
وفـي  ،  هنافَشَره ما كَانَتْ تَغِْطيتُه ِللضعِف ِفي الراِوي وذَِلك حرام          ،  ِفي الْكَراهةِ 

م يكُن  فَهو َأسهُل ِإن لَ   ،  ِإلَّا َأن يكُون ِثقَةً ِعنْد فَاِعِلهِ     ،   كَما تَقَدم ِإجماعا   )٣(الذي قبله 
ومع ذَِلك فَهـو َأسـهُل ِمـن    ، مع ِعلِْمِه ِبتَضِعيِف النَّاِس لَه  ،  قَِد انْفَرد هو ِبتَوِثيِقهِ   

  . )٤(الَْأوِل
فإن ،  واألئمة للنوع األول أشد كراهيةً منهم للثاني       :وقال أبو حفص القزويني     

  . )٥(ماء الحفاظوقد استعمله كثير من العل، الثاني ال طائل تحته
   )٦(.والورع تَركُه، فهذا محتَمٌل : وقال الذهبي-  
  

                                                
والتقييد واإليـضاح شـرح     ،  )٩٩( ص )١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي        )١(

 )١(جوشرح التبصرة والتذكرة ألفيـة العراقـي        ،  )١٠٠( ص )١(جمقدمة ابن الصالح    
 ). ٢٦٤( ص)١(جدريب الراوي وت) ٢٤١(ص

 . ١/٢٣٤فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي لشمس الدين السخاوي ج )٢(

 . يشير إلى تدليس اإلسناد) ٣(

 ). ٢٣٧( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي ) ٤(

  .١/١٠٢مشيخة القزويني ) ٥(

 ). ٤٩( ص)١(جلشمس الدين الذهبي : الموقظة في علم مصطلح الحديث) ٦(
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  :  استدراك العراقي على تقسيم ابن الصالح المدلس لقسمين فقط والرد عليه-
مـن أقـسام     على ابن الصالح فذكر أنه تـرك         )~( )١(وقد استدرك العراقي  

  . قسام وهو شر األ"تدليس التسوية": التدليس قسما ثالثا وهو
وذلـك أن ابـن    ،  فيه مشاحة " :وقال )~(  ابن حجر العسقالني    الحافظ فرد  

تـدليس  : واآلخـر ،  تدليس اإلسـناد  :  قسمين أحدهما   إلى سالصالح قسم التدلي  
 من قبيـل القـسم األول     هي  ،  تسميتها تدليسا تسليم  والتسوية على تقدير     الشيوخ

وإنما تـرك تفريـع القـسم        ،فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا     ،  تدليس اإلسناد : وهو
  . "األول أو أخل بتعريفه

، فـذكره ،  تدليس السماع نوعان  :  فقال  العالئي ومشى على ذلك  " :قال الحافظ   
وتـدليس  ، تدليس العطف: ثم نبه الحافظ إلى أنهم فاتهم جميعا من تدليس اإلسناد     

وضـرب لـذلك    ،  ثم استطرد في بحث التسوية وما يسمى منها تدليـسا         ،  القطع
  . "ةأمثل
وتبعـه  ،   إلى ستة أقسام    في كتابه علوم الحديث     الحاكم قسم التدليس   أن وذكر  

  . أبو نعيم في ذلك
ثم ذكر الحافظ أن حاصل هذه األقسام يرجع إلى القسمين اللـذين ذكرهمـا                

بل هي متداخلة وحاصلها يرجع     ،  وليست هذه األقسام متغايرة    : فقال ابن الصالح 
لكن أحببت التنبيه على ذلـك      : ثم قال ،  ابن الصالح إلى القسمين اللذين ذكرهما     
  . )٢(لئال يعترض به من ال يتحقق

                                                
 ). ٢٤٢( ص)١(جالتبصرة والتذكرة ألفية العراقي  :ينظر) ١(

 بتـصرف  .٢٤٧- ٢٤٤النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالني ص          ) ٢(
 . يسير
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وجعل منه تـدليس     تدليس اإلسناد : وقسم السخاوي التدليس إلى قسمين     :قلت  
وإنما ترك  ،  فعلى هذا لم يترك قسما ثالثاً     تدليس الشيوخ   : والقسم الثاني ،  التسوية

  . )١( كما ذكر ابن حجرتفريع القسم األول
إن أراد أصَل التدليِس فليس إال ما ذكر ابن الصالِح مـن            " :وقال البقاعي  -  

وإن أراد  ،  )٣(أو ذكرِه وتعميـِة وصـفهِ     ،  )٢(باعتباِر إسقاِط الراوي  : كونهما اثنينِ 
  . )٤(".وتدليِس العطِف،  تدليِس القطِعومنها، األنواع فهي أكثر من ثالثٍة

وتـدليس  ،  تَدليس اإلسنادِ : فَالتَّدِليس ِقسمانِ " :نصاري وقال الشيخ زكريا األ    -  
، وأشار إلى أن تدليس التسوية    ،  والنَّوِوي،  وعليِهما اقتصر ابن الصالحِ   ،  الشيوِخ

  . )٥("خالفا لمن جعله قسماً ثالثاً، نَوعاً ِمن اَألوِل جعلَه ابن حجر

                                                
 ). ١٧٩( ص)١(جالغاية في شرح الهداية للسخاوي ) ١(

 . وهذا يسمى بتدليس اإلسناد) ٢(

 . وهذا يسمى بتدليس الشيوخ) ٣(

 ). ٤٣٣( ص)١(ج بما في شرح األلفية للبقاعي النكت الوفية) ٤(

 )٢٣١( ص)١(جفتح الباقي بشرح ألفية العراقي للشيخ زكريا األنصاري ) ٥(
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  املبحث الثاني
  أقسام أخرى للتدليس

  

ولاا   
  وأ ا   

  

، )٢(لقـن وابـن الم  ،  )١(إسـحاق األبناسـي    وأبـو ،  الزركـشي " : األئمة زاد  
، وغيـرهم  )٤(إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري       وأبو،  )٣(والعراقي

قد فَاتَ ابن الصالح من      وقالوا إنه ،   أخرى من التدليس   اأقسام على ابن الصالح  
  :  منهادِليس َأقسامالتَّ

: وعرفـه وقـال    "تَدِليس الِْإسقَاط ": وسماه الزركشي  )٥(دِليس التَّسِوية ت -١  
   السن َأوصِغير، ن بعده لكَونه رجال ضِعيفاـلَِكن يسقط م، وهو َأال يسقط شَيخه"

                                                
 . والشيوخ: زاد أبوإسحاق األبناسي تدليس التسوية فقط بعد تدليس اإلسناد) ١(

 تـدليس    يندرج تحـت   "تدليس التسوية " وأشار ابن الملقن إلى أن هذا النوع من التدليس         )٢(
فأول نوع تدليس   : قلت "وِفي كَلَام الشَّيخ ِفي أول النَّوع ِإشَارة ِإلَى هذَا        " :اإلسناد حيث قال  

   .اإلسناد والمشار إليه تدليس التسوية
. وكذا ذكره السخاوي وجعله من تدليس اإلسـناد ، )١٦٤( ص)١(جالمقنع البن الملقن   :ينظر
 ). ١٧٩( ص)١(جوي شرح الهداية للسخا الغاية في :ينظر

 . والشيوخ، زاد العراقي تدليس التسوية فقط بعد تدليس اإلسناد) ٣(

ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبـري         : رسوم التحديث في علوم الحديث    ) ٤(
 .)٧٥( ص)١(ج

 ؛وه تَجِويدا وَأما الْقُدماء فَسم  ،  نسماه بذلك أبو الحسن بن القطان وغيره من أهل هذا الشأ           )٥(
  فُلَان هدوج قُولُونادِ     ،  فَيوالَْأج ِفيِه ِمن نم ذَكَر َأي  ، مهرذَفَ غَيحالتقييد واإليضاح فـي    . و

 ).٢٤١( ص )١(جفـتح المغيـث     و) ٩٥( ص )١(جللعراقي  : شرح مقدمة ابن الصالح   
                     =.                              )٢٥٧( ص)١(جوتدريب الراوي 
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  ".)١(لتحسين الحِديث بإسقاطه
وبـين مـن رواه     ،  ط راو من بين شَيخه    َأن يعمد الراِوي ِإلَى ِإسقَا    : وصورته  

، ليقرب بذلك الِْإسـنَاد   ،  َأو من بين شَيخه ومن رواه عنه شيخ شَيخه        ،  عنه شَيخه 
واشتهرت ِرواية َأحـدهما    ،  وِإنَّما يفعل من يفْعله ِمنْهم ِفي راِوييِن علم التقاؤهما        

ثم يتَّفق لَه ِفي حِديث َأن يرويِه عـن         ،  اع ِمنْه عن اآلخر حتَّى يصير معلُوم السم     
 نهـنَاد ظَـاهر     ،  فيعمد ذَِلك المسوي ِإلَى ذَِلك الرجل فيسقطه      ،  رجل عفَيبقى الِْإس
  . )٢(فيسوي الِْإسنَاد كُله ِثقَات، اِلاتِّصال

أن يجئ المدلس إلى حـديث      : وصورة هذا القسم من التدليس    ": وقال العراقي   
وذلك الـشيخ   ،  وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف       ،  ن شيخ ثقة  سمعه م 

                                                                                                                  
 أي: قـاَل شـيخُنا   ) وقد سماه ابن القطاِن تدليس التسويةِ     (": العراقي"قولُه أي " :وقال البقاعي =
، )التـدليسِ (لَم يذكر معه لفظةَ )) تسويةً((فإن ابن القطاِن إنما سماه   ،  ليس كذلك  (("ابن حجر "

متـى  : أن يقالَ : والتحقيقُ في هذا القسمِ   . ونحو هذا )) وهذِه تسويةٌ ،  )سواه فالن (: وإنما يقولُ 
فال بد أن يكون كلٌّ من الثقاِت الذين حذفتْ بينهم الوسائطُ فـي ذِلـك               ) تدليس التسويةِ (: قيل

من غيِر أن   ) تسويةٌ(: قيَل وإن،  اإلسناِد قَد اجتمع الشخص منهم بشيِخ شيخِه في ذِلك الحديثِ         
فإنَّه لَم يقـع     ،)~(كَما فعَل مالك    ،  فال يحتاج إلى اجتماِع أحٍد ِمنهم بمن فوقه       ،  سيذكر تدلي 

وثور لَم يلـقَ ابـن      ،  عباٍس عِن ابنِ ،  فإنَّه يروي عن ثورٍ   : ووقع في هذا  ،  في التدليِس أصالً  
ما : فإن قيلَ  .ندهفأسقطَ مالك عكرمةَ؛ ألنَّه غير حجٍة ع      ،  وإنما روى عن عكرمةَ عنه    ،  عباٍس

فهو منقطـع   ،  هذا شرطُه أن يكون الساقطُ ضعيفاً     : وبين المنقطِع؟ قيلَ  ،  الفرقُ بين هذا القسمِ   
١/٢٥٩تدريب الراوي للسيوطي ، )٤٥٣( ص)١(جالنكت الوفية للبقاعي . خاص . 

  الـصالح والشذا الفياح من علوم ابن ،٢/١٠٢النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي        )١(
وتـدريب  ،  )١٦٣( ص )١(جوالمقنع في علوم الحديث البن الملقـن        ،  )١٧٤( ص )١(ج

 . ١/٢٥٧الراوي ج

والنكت على كتاب ابن الصالح البن      ،  ٢/١٠٥النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي        )٢(
 .١/٢٤٥حجر
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، ولألافيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة        ،  الضعيف يرويه عن شيخ ثقة    
ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثـاني  ، فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف    

ح هو بإالتصال   ويصر،  فيصير اإلسناد كله ثقات   ،  بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها   
فال يظهر حينئذ في اإلسناد ما يقتضى عدم        ،   ألنه قد سمعه منه    ؛بينه وبين شيخه  

  .)١(إال ألهل النقد والمعرفة بالعلل، ولهبق
  

اا   ا  :  
  تعريف العراقي للتـدليس التـسوية      )٢(وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت        

  : وقال
 ليـشمل   –أن يجيء الراوي    ": لعبارة أن يقول  جامع بل حق ا    تعريف غير "   

وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن      ،   إلى حديث قد سمعه من شيخ      - المدلس وغيره 
وهو فـي الحقيقـة   ، فيصير اإلسناد عالياً ،  فيسقط الواسطة بصيغة محتملة   ،  آخر
  . نازل
" تـدليس التـسوية   "ثم ذكر الحافظ أن تعريف العراقي لهذا النوع من التدليس           
   واستدل على ذلك ؛والصحيح أنه ال تقييد فيه، د فيه بإسقاط الشيخ الضعيفتقيي

  : أن العلماء قد ذكروا في أمثلة التسوية
    مشَيه اهوا رم  ،    اِريِعيٍد الَْأنْصِن سى بيحي نع  ، ِريهِن الزِد اللَّـِه    ،  عبع نع

لُحـوِم  "ِفـي تَحـِريِم     ،  )٣(عن عِلي ،  مد بن الْحنَِفيةِ  هو مح ،  عن َأِبيهِ ،  بِن الْحنَِفيةِ 
                                                

  . ١/٢٤٢وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي ). ٩٦( ص)١(جالتقييد واإليضاح للعراقي ) ١(
 ). ٢٤٥( ص)١(جالنكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ) ٢(
حـدثَنَا  " : قـال  ١/٢٥١/٨٤٩أخرجه أبو عثمان سعيد بن منصورالجوزجاني في السنن         ) ٣(

ِد ابنَي محم  والْحسِن،  عن عبِد اللَّهِ  ،  عِن الزهِري ،  أنا يحيى بن سِعيدٍ   ،  نا هشَيم : سِعيد قَالَ 
 مر ِبابِن عباٍس وهو يفِْتي ِفي متْعِة النِّساِء َأنَّه لَـا       t)(،  َأن عِليا ،  عن َأِبيِهما ،  بِن الْحنَِفيةِ 

 وعن لُحوِم الْحمِر الَْأهِليةِ   ،   نَهى عنْها  )r(ِإن رسوَل اللَِّه    «: t)(فَقَاَل لَه عِلي    ،  بْأس ِبها 
ربخَي موي«. 
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، وإنما أخذه عـن مالـك     ،  ويحيى لَم يسمعه ِمن الزهِري    :  قَالُوا )١("الْحمِر الَْأهِليةِ 
وغير واحـد   ،  هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد        . )٢(عن الزهري 

وجعله عن يحيى   ،  فأسقط هشيم ذكر مالك منه    ،  )٣(عن مالك ،  عن يحيى بن سعيد   
  .  مع جاللة قدرهفأسقط هشيم مالكا لصغر سنه .عن الزهري، بن سعيد

فال إنكار في روايته عنـه إال أن هـشيماً قـد        ،  ويحيى قد سمع من الزهري      
  . وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره، سوى هذا اإلسناد

، ا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضـعيف         فهذ" : ابن حجر  قال الحافظ و  
  )٤(".فال اختصاص بذلك بالضعيف واهللا أعلم، وإنما سقط شيخ ثقة

                                                
  عن ِنكَـاِح المتْعـةِ  )r(باب نَهِي رسوِل اللَِّه   ِكتَاب النِّكَاِحأخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

وأخـوه  ،  عن الحسن بن محمد   ،  عن الزهري ،   من طريق ابن عيينة    ٧/١٢/٥١١٥آِخرا  
  به...عبد اهللا

جاء فـي لحـوم الحمـر األهليـة         باب ما    أخرجه الترمذي في جامعه أبواب األطعمة     ) ٢(
عن يحيى بِن   ،  حدثَنَا عبد الوهاِب الثَّقَِفي   : حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر قَالَ    :  قال ٤/٢٥٤/١٧٩٤

 اِريِعيٍد اَألنْصِن َأنَسٍ   ،  ساِلِك بم نع  ، ِريهالز نقَالَ   )ح(،  ع رمَأِبي ع نثَنَا ابدثَنَا :  وحدح
، عن َأِبيِهما ،  ابنَى محمِد بِن عِلي   ،  والحسِن،  عن عبِد اللَّهِ  ،  عن الزهِري ،  سفْيان بن عيينَةَ  

وعن لُحـوِم الحمـِر   ،  عن متْعِة النِّساِء زمن خَيبرr( (نَهى رسوُل اللَِّه    «: عن عِلي قَالَ  
عـن  ،  عِن الزهِري ،  حدثَنَا سفْيان : حدثَنَا سِعيد بن عبِد الرحمِن المخْزوِمي قَالَ      » هِليِةاَأل

والحسِن هما ابنَا محمِد ابِن الحنَِفيِة وعبد اللَِّه بن محمٍد يكْنَى َأبا هاِشـٍم قَـاَل                ،  عبِد اللَّهِ 
الزِريه :      هونَح ٍد فَذَكَرمحم نب نسا الحماهضَأر كَاننِ     ،  ومحِد الربِن عِعيِد بس روقَاَل غَي 

 . هذَا حِديثٌ صِحيح: وقال الترمذي. وكَان َأرضاهما عبد اللَِّه بن محمٍد، عن ابِن عيينَةَ

 . ر السابقسبق تخريجه في المصد) ٣(

فـتح المغيـث للـسخاوي      ،  )٢٤٦( ص )١(جالنكت على كتاب ابن الصالح البن حجر         )٤(
 ). ٢٤٢( ص)١(ج
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، األعمـش  وكـذا ، والْوِليد بـن مـسِلمٍ  ، بِقيةُ بن الْوِليِد": وأشهر من يفعلـه    
وِإن ،  نَّه جـرح  لَا شَك أَ  : قَاَل شَيخُ الِْإسلَامِ  )١(وغيرهم،  "وسنيد بن داود  ،  الثوريو

  ِريِصفَ ِبِه الثَّوشُ،  ومالَْأعِثقَةً          ،  و كُوني نقِّ ملَاِنِه ِإلَّا ِفي حفْعا لَا يمَأنَّه ِتذَارفَاِلاع
   )٢(.ضِعيفًا ِعنْد غَيِرِهما، ِعنْدهما

  

ا    أ :  

وذَكَر الْحِديثَ الَّـِذي    ،  سِمعتُ َأِبي  :قال،  )٣(ه ابن أبي حاِتم ِفي علل      روى -١  
عِن ابِن  ،  عن نَاِفعٍ ،  حدثَِني َأبو وهٍب الَْأسِدي   : عن بِقيةَ ،  رواه ِإسحاقُ ابن راهويهِ   

هـذَا  : فَقَـاَل َأِبـي   ،  "لَا تَحمدوا ِإسلَام الْمرِء حتَّى تَعِرفُوا عقْدةَ رْأِيهِ       ": عمر قَالَ 
 عـن ،  روى هذَا الْحِديثَ عبيد اللَِّه بـن عمـٍرو        ،  الْحِديثُ لَه ِعلَّةٌ قَلَّ من يفْهمها     

، وعبيد اللَِّه كُنْيتُه َأبـو وهـبٍ  ، عِن ابِن عمر،  عن نَاِفعٍ ،  )٤(ِإسحاقَ بِن َأِبي فَروةَ   
 ِديَأس وهةُ ،  وِقيب فَكَنَّاه  ،        لَـه فْطَنلَا ي ٍد كَيِني َأسِإلَى ب هبنَسو  ،     تَّـى ِإذَا تُـِركح

ولَعلَّ ِإسحاق بـن راهويـه     ،  ِإسحاقُ لَا يهتَدى لَه وكَان بِقية من أفعل النَّاس لهذَا         
  )٥(.حفظ الحِديث عن بِقية ولم يتفطن لهذَا

في هذا اإلسناد صرح بالتحديث عن أبي وهٍب األسِدي لتزول            بن الوليد  بقية  
فيقبـل روايتـه دون     ،  ويغتر به من ال يعرف    ،  عنه شبهة التدليس؛ فتُقبل روايته    

وأبو وهب األسدي هذا هو عبيد اهللا بن عمرو روى عن شيخه            ،  نظر فيمن دونه  
                                                

 . ١/٢٤٤شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ) ١(

 . ١/٢٥٩تدريب الراوي ) ٢(

 الطبعـة   -م٢٠٠٦-مطابع الحميـضي    : ط.٥/٢٥٠/١٩٥٧ديث البن أبي حاتم     حعلل ال ) ٣(
 . ١/٣٦٤الخطيب بسنده في الكفاية  هوكذا روا. األولى

 . وهو متروك) ٤(

وتـدريب  ،  )٩٦( ص )١(جللعراقـي   : التقييد واإليضاح في شرح مقدمة ابن الـصالح       ) ٥(
 . ١/٢٥٨الراوي ج



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٧٨٢ -

فكنا بقية شيخه ونسبه إلى     ،  ن نافع ع،  ِإسحاقَ بِن َأِبي فَروةَ    - المتروك الحديث  –
وهذا مـن  . وسوى اإلسناد كلهم ثقات، وأسقط إسحاق، بني أسد؛ كي ال يفطن له    

    .تدليس التسوية
ثنا : قال،   محمٍد الدوِري   بنِ الْعباِسعن  ،  روى الخطيب البغدادي بسنده    -٢  

يا َأبا عبِد   : فَِقيَل لَه ،  وما حِديثًا تَرك ِفيِه رجلًا    حدثَنَا سفْيان الثَّوِري ي   : قَاَل،  قَِبيصةُ
   .)١(»هذَا َأسهُل ِللطَِّريِق«: قَاَل، ِفيِه رجٌل، اللَِّه
بن خالٍد  وى عن هشام    وسمعتُ َأِبي ر  :  أيضا قال ابن أبي حاتم الرازي    و -٣  

عِن ابـِن  ، عن عطاٍء، حدثنا ابن جريٍج: َلقَا، حدثنا بِقيةُ بن الوليدِ  : قَاَل،  األزرِق
من ُأِصيب ِبمِصيبٍة ِمن سقٍَم َأو ذَهـاِب        ": )r(قال رسوُل اهللا    : قَاَل،  t)( عباٍس

شْكُو، اٍلمي لَمو بتَس؛ ِإلَى النَّاِس فَاحلَه غِْفري لَى اِهللا َأنا عقح كَان " .  
وكان بِقيةُ يدلِّس؛ فظنُّوا هؤالِء َأنَّه      ،  ا حديثٌ موضوع ال َأصَل له     هذَ :قَاَل َأِبي   

  . )٢(وال يفْتَِقدون الخبر منه، حدثنا: يقوُل ِفي كلِّ حديٍث
، وهو ال يسقط لهم واسطة بينه وبين شيخه       ،  "حدثنا فالن " :يعني يغرهم قوله    

   .إنما يسقط من المجروحين من بعد شيخه
  ٤- الك بن أنس      :قَاليم اهوا رر بن زيد   ،  ِإن من ثَواس  ،  عبن عن ابع  ، كَان

، وكَان مالك يكره الرواية عن ِعكِْرمـة ، عن ابن عباس،  ثَور يرويِه عن ِعكِْرمة   
  وهذَا لَا يجوز وِإن احتج : قَاَل الْخَِطيب،  وأرسله)٣(فأسقط اسمه من الحِديث

                                                
  .١/٣٦٤الكفاية ) ١(

 . ٥/١٤٥/١٨٧١علل الحديث البن أبي حاتم ) ٢(

متَـى ِقيـَل    : التَّحِقيقُ َأن يقَالَ  و" :والسيوطي ال يرى ما وقع من مالك تدليساً حيث قال         ) ٣(
فَلَا بد َأن يكُون كُلٌّ ِمن الثِّقَاِت الَِّذين حِذفَتْ بينَهم الْوسـاِئطُ ِفـي ذَِلـك                : تَدِليس التَّسِويةِ 

تَـسِويةٌ ِبـدوِن   : ِإن ِقيَلو، قَِد اجتَمع الشَّخْص ِمنْهم ِبشَيِخ شَيِخِه ِفي ذَِلك الْحِديثِ   ،  الِْإسنَاِد
         قَهفَو نِبم مٍد ِمنْهاِع َأحِتمِإلَى اج تَجحي ِليِس لَملَفِْظ التَّد  ،  اِلكَل ما فَعِفـي    ،  كَم قَعي لَم فَِإنَّه= 



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٧٨٣ -

  . )١(ك بالمرسلمال
يحدث كان  ،  الْوِليد بن مسلم  : وممن كانوا يدلسون تدليس التسوية أيضا      -٥  

سِمعت الْهيثَم بن   : قَاَل صالح جزرة  و،  ِبَأحاِديث الَْأوزاِعي عن الْكَذَّابين ثم يدلسها     
 ؟كَيـفَ : َل قَـا "قد أفسدت حِديث الَْأوزاِعي": قلت للوليد بن مسلم: يقُول،  خَارجه

وعـن   .عـن الزهـِري  ، وعن الَْأوزاِعي  .عن نَاِفع ،  تروي عن الَْأوزاِعي  : قلت
اِعيزن يحيى بن سعيد ،  الَْأوين نَاِفع عبـد اهللا   .عبو اِعيزين الَْأوخل برك يدغَيو

  لَِميامر الَْأسبن ع  ، ِريهين الزبينه وباِهيم بن، ورة وقـرة  ِإبأنبـل  : قَـالَ ،  مـر
وهـم ضـعفاء   ، فَِإذا روى عن هُؤلَاِء: قلت، الَْأوزاِعي َأن يروي عن مثل هُؤلَاءِ  

، عـن الثِّقَـات   ،  فأسقطتهم وصيرتها من ِرواية الَْأوزاِعي    ،  َأحاِديث كَِثيرة منَاِكير  
اِعيز٢(فَلم يلْتَفت ِإلَى قولي، ضعف الَْأو( .  

                                                                                                                  
وثَور لَم يلْقَه وِإنَّما    ،  عِن ابِن عباسٍ  ،  فَِإنَّه يرِوي عن ثَورٍ   : ووقَع ِفي هذَا  ،  التَّدِليِس َأصلًا =

، وعلَى هذَا يفَاِرقُ الْمنْقَِطـع    ،  عن ِعكِْرمةَ عنْه فََأسقَطَ ِعكِْرمةَ ِلَأنَّه غَير حجٍة ِعنْده         روى
للـسيوطي  تدريب الـراوي    . فَهو منْقَِطع خَاص  ،  ِبَأن شَرطَ الساِقِط هنَا َأن يكُون ضِعيفًا      

فما سلم من التـدليِس أحـد ال    (: وأشار البقاعي إلى قول ابن عبد البر      ) ٢٥٩( ص )١(ج
  وال غيره من حديِث ابِن عباسٍ         : يعني: قال) مالك يخرج أن أن مالكاً مثالً يريد  ،  ولم يقع

يسقطُ و، عِن ابِن عباٍس، أخبرنا ثور: وهو عنده ضعيفٌ فيقولُ ،  طريِق عكرمةَ  له إال من  
ومراد ابِن عبِد البر بهـذا رد       . وثور لم يدرِك ابن عباسٍ    ،  عكرمةَ بين ثوٍر وابِن عباسٍ    

، والتشنيع عليِه؛ فإن االتفاقَ واقع علـى أن مالكـاً لـيس مدلـساً    ، قوِل من سماه تدليساً 
ُل مـن اختـرع اسـم       ويؤيد ذِلك أن ابن القطـاِن أو      ،  فاقتضى أن التسويةَ ليست تدليساً    

 )١(جالنكـت الوفيـة للبقـاعي       .وال أدخلها فـي أنواعـهِ     ،  ولم يسمها تدليساً  ،  التسويِة
 ). ٤٣٨(ص

 )١(جوتدريب الـراوي للـسيوطي      ،  ٢/١٠٤النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي       ) ١(
  .)٢٥٩(ص

 )١(جتـدريب الـراوي للـسيوطي        ،٢/١٠٧النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي        )٢(
 ). ٢٥٨(ص
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عن عاصم  ،  أبي ثابت  عن حبيب بن  ،  الحسن بن ذكوان   رواية :علماءقال ال  -٦
  .)١(يرويها عنه عبد الوارث بن سعيد، عن علي، بن ضمرة

وهو كـذاب ـ   ، عن عمرو بن خالد الواسطي، إنما رواها الحسن بن ذكوان  
  . )٢(ثم أسقط عمراً من إسنادها،  عن حبيب-متهم بالوضع

يل يعني الحسن بن ذكوان؛ يروي عن حبيـب         أحاديثه أباط " :قال اإلمام أحمد    
عن علي في   ،   حديث عجيب عن عاصم بن ضمرة      روى: فقيل له  .بن أبي ثابت  

هو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما هِذه أحاديث           : فقال اِإلمام أحمد  ،  المسألة
   .)٣(عمرو بن خالد الواسطي

                                                
:  قال ٨/١٣٨/٨٢٠٥ما أخرجه الطبراني في المعجم األوسط        :ومنها على سبيل المثال   ) ١(

   وناره نى بوسثَنَا مدهِ   ،  حيواهر ناقُ بحاِرِث قَـالَ        ،  نا ِإسِد الْـوبع نِد بمالص دبَأنَا ع :
عـن عاِصـِم بـِن      ،  عن حِبيِب بِن َأِبي ثَاِبتٍ    : ذَكْوانثَنَا الْحسن بن    ،  سِمعتُ َأِبي يحدثُ  

من سَأَل مسَألَةً عن ظَهِر ِغنًى استَكْثَر ِبها ِمـن  «:  قَاَل)r(عِن النَِّبي  ،  عن عِلي ،  ضمرةَ
 نَّمهِف جضِغنًى؟ قَالَ   : قَالُوا. »ر را ظَهملَةٍ «: ولَي وقال» ِعشَاء: "     نِديثَ عذَا الْحِو هري لَم

       انذَكْو نب نسِن َأِبي ثَاِبٍت ِإلَّا الْحِبيِب باِرثِ     ،  حالْو دبِن ِإلَّا عسِن الْحلَا عِبهِ ،  و دتَفَر : دبع
 . ١/٢٢٣وأخرجها العقيلي في الضعفاء الكبير "الصمِد

 ثنا يحيى بن معلَّـى    ،حدثَنَا الْقَاِسم بن ِإسماِعيلَ    :٣/٢٧/١٩٩٩قال الدارقطني في سننه     ) ٢(
 ،"الحـسن " والصواب:  حدثَِني الْحسين قلت   ، ثنا عبد الْواِرثِ   ، ثنا َأبو معمرٍ   ،بِن منْصورٍ 

      َأن ، عـن عِلـي  ، عن عاِصِم بِن ضـمرةَ ، عن حِبيِب بِن َأِبي ثَاِبتٍ  ،عن عمِرو بِن خَاِلدٍ   
  النَِّبي)r( َقَال  :»          نَّمهِف جضر ا ِمنِبه تَكْثَرِر ِغنًى اسظَه نَألَةً عسَأَل مس نا :  قَالُوا ،»مي

ورواهـا ابـن    ،عمرو بن خَاِلٍد متْروك .»عشَاء لَيلٍَة«:  قَالَ ،رسوَل اللَِّه وما ظَهر الِْغنَى    
هـذا الحـديث ال     " : وقال ٢/١١/٨٢٩الجوزي في العلل المتناهية في األحاديث الواهية        

             عـضاِرنَـا يِفـي ِجو كَان ِكيعقَاَل وى ويحيو دمَأح هكَذَّب وكتْرخَاِلٍد م نو برمعو ِصحي
 . "الْحِديثَ

  .١٤/٣٩٤/٣٧٤علل الحديث لإلمام أحمد ) ٣(
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لـم يـسمع    : وقال أيضاً ،  بين الحسن وحبيب رجل غير ثقة      :وقال ابن معين    
  .)١(وعمرو متروك، إنما سمع حديثه من عمرو بن خالد عنه، الحسن من حبيب

أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة ال تصح إنمـا هـي     :وقال ابن المديني    
   .)٢(مأخوذة عن عمرو بن خالد الواسطي

عـن  ،  عن عاصم بن ضمرة   ،  عن حبيب بن أبي ثابت    ،  روى ابن جريج   -٧  
   .)٣(ي كشف الفخذحديثاً ف، علي مرفوعاً

ابن جريج لم يسمع هذا الحديثَ بذى اإلسناد من حبيب؛ إنمـا             :قال أبو حاتم    
، وال يثبت لحبيب روايةٌ عـن عاِصـم       ،  هو من حِديث عمرو بن خَاِلد الواِسطي      

عـن  ،  عن عمرو بـن خَاِلـد     ،  فأرى أن ابن جريج أخذه من الْحسن بن ذكوان        
  . )٤(سن بن ذَكْوان وعمرو بن خالٍد ضعيفَي الْحِديثوالح، حبيب

  

                                                
 ). ٨٢٧( ص)٢(جالترمذي البن رجب الحنبلي شرح علل ) ١(

 . المصدر السابق) ٢(

 ٥/٥٨/٣١٤٠في ستر الميت عند غـسله  : باب، الجنائز: أخرجه أبوداود في سننه كتاب   ) ٣(
حبيب ُأخِبرتُ عن   : قال،  عن ابن جريجِ  ،  حدثنا حجاج ،  حدثنا علي بن سهل الرملي    " :قال

وال ، ال تُبِرز فخـِذك " : قال)r(أن النبي ، عن علي عن عاصم بن ضمرة، بن أبي ثابت  
باب ما جـاء فـي      ،  وابن ماجه في سننه أبواب الجنائز     ،  "تَنْظُرن إلى فخِذ حٍي وال ميتٍ     

  .٢/١١٧/١٢٤٨وأحمد في المسند  ،٢/٤٤٦/١٤٥٩غسل الميت 

  .٦/٥١/٢٣٠٩علل الحديث البن أبي حاتم ) ٤(
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ما ا  
ا   ب اا  

  

  : وهي كثيرة منها
وربـط  ،  بحذف الـراوي الـضعيف    ،  عدم إظهار ما يقتضي رد الرواية     -١  

أو حـدثنا أو أخبرنـي بالثقـة شـيخ     ، سـمعت ، صيغة األداء المروي بها عنه 
  . تفيستوي اإلسناد كله ثقا الضعيف ؛

فإنه بإسقاط الراوي الضعيف؛ حصل على درجة في علـو          ،  طلب العلو  -٢  
  . )١(والواقع أنه نازل، اإلسناد

وقـد يكـون   ،  فيسقطه من اإلسناد تحرجا   ،  لراوي عن شيخه  صغر سن ا   -٣  
   "لُحوِم الحمِر اَألهِليِةتحريم ": حديثمثل ، ثقة
   عن عبد اهللا بـن     ،  عن الزهري ،  بن سعيد األنصاري   يىعن يح ،  شيمرواه ه

،  بن سعيد لم يسمعه من الزهـري       يىويح،  )٢(t)(عن علي   ،  هعن أبي ،  الحنفية
  . جاللة قدره مع شيم مالكا لصغر سنهفأسقط ه، )٣(عن الزهري، بل عن مالك

                                                
مـرزوق بـن     الغرامية في مصطلح الحديث ألبي العباس أحمد بن فرج اإلشبيلي شرح           )١(

 .١/٥٩هياس 

حدثَنَا " : قال ١/٢٥١/٨٤٩الجوزجاني في السنن     أخرجه أبو عثمان سعيد بن منصور     ) ٢(
ابنَـي  ، والْحـسنِ ، اللَّـهِ عن عبِد ، عِن الزهِري، أنا يحيى بن سِعيدٍ ،  نا هشَيم : سِعيد قَالَ 

 مر ِبابِن عباٍس وهو يفِْتي ِفي متْعِة النِّساِء         t)(،  َأن عِليا ،  عن َأِبيِهما ،  محمِد ابِن الْحنَِفيةِ  
عن لُحوِم الْحمـِر  و،  نَهى عنْها)r(ِإن رسوَل اللَِّه   «: t)(فَقَاَل لَه عِلي    ،  َأنَّه لَا بْأس ِبها   

ربخَي موِة يِليالَْأه«.  

باب ما جاء فـي لحـوم الحمـر األهليـة            أخرجه الترمذي في جامعه أبواب األطعمة     ) ٣(
عن يحيـى   ،  حدثَنَا عبد الوهاِب الثَّقَِفي   : حدثَنَا محمد بن بشَّاٍر قَالَ     : قال ٤/٢٥٤/١٧٩٤

: ح وحدثَنَا ابن َأِبي عمـر قَـالَ       ،  عن الزهِري ،  عن ماِلِك بِن َأنَسٍ   ،  ٍد اَألنْصاِري بِن سِعي 
 =عن،  ابنَى محمِد بِن عِلي   ،  والحسِن،  عن عبِد اللَّهِ  ،  عن الزهِري ،  حدثَنَا سفْيان بن عيينَةَ   
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  .ن جهة أمر ال يعود إلى نفس حديثه لسوء حاله مإسقاط الراوي -٤  
عـن  ،  حدث بحديث عن شيبان بن عبد الرحمن      ،  ليد بن مسلم  مثل ما وقع للو     

  .علي بن عبد اهللا بن عباس
سليمان بن علي بن عبد اهللا      لرازي أن الوليد ترك من اإلسناد       فبين أبو حاتم ا     
من اإلسـناد    الذي أرى أن الوليد بن مسلم ترك سليمان       ": وعلله فقال ،  عباسبن  

فكان يكـره أن يكـون      ،  النكاية فيهم على العمد؛ ألن سليمان أسرف في القتل و       
    .)١(ذكره في الحديث

                                                                                                                  
وعن لُحـوِم  ،  عن متْعِة النِّساِء زمن خَيبرr((نَهى رسوُل اللَِّه «:  قَاَلعن عِلي،  َأِبيِهما=

، عِن الزهِري ،  حدثَنَا سفْيان : حدثَنَا سِعيد بن عبِد الرحمِن المخْزوِمي قَالَ      » الحمِر اَألهِليةِ 
ما ابنَا محمِد ابِن الحنَِفيِة وعبد اللَِّه بن محمٍد يكْنَى َأبا هاِشٍم قَاَل             والحسِن ه ،  عن عبِد اللَّهِ  

ِريهالز :      هونَح ٍد فَذَكَرمحم نب نسا الحماهضَأر كَانِن      ،  ومحِد الربِن عِعيِد بس روقَاَل غَي
  .  َأرضاهما عبد اللَِّه بن محمٍدوكَان، عن ابِن عيينَةَ

 . "هذَا حِديثٌ صِحيح" :وقال الترمذي

عن علـي  ، عن شَيبان، قال ابن أبي حاتم سألتُ َأِبي عن حديٍث رواه الوليد ابن مسِلمٍ          )١(
روى زيد بـن    : اَل َأِبي  قَ ،"يمن الخَيِل ِفي شُقِْرها   " :أن النبي قَالَ   :بن عبد اهللا بن عباس    

    عـن  ،  عـن جـده   ،  عن َأِبيـهِ   ،عن عبد الصمد بن علي بن عبد اهللا بِن عباسٍ          ،الحباب
  النبي)r(.  وِذيرورٍد الممحم نب نيسح اهورشَيبان ، و نبـن   ، ع ِن علـيلَيمان بس نع

  أيهما أصح؟: قلتُ َألِبي .)r(عن النبي ، عن جده، ِبيِهعن َأ، عبد اهللا بِن عباٍس
وحديثُ زيِد بِن حباب صحيح؛ كـان سـلَيمان وعبـد           ،  حديثُ حسيِن بِن محمٍد صحيح     :قَاَل

   .عن جده،  موصًل عن َأِبيِه-وقَد رويا هذَا الحديثَ جميعا ، الصمد أخويِن
َأن الوليد بن مسِلٍم تَرك سلَيمان ِمن اِإلسنَاِد علَى العمد؛ َألن سلَيمان أسرفَ ِفـي       :ي َأرى والَِّذ

ة ِفيِهمِديِث، الْقَتِْل والنِّكايه ِفي الْحِذكْر يكون َأن هكْري فَكَان .  
، وكَان بالشَّام صـالح بـن علـي        .الْبصرِةكَان بِ ،  ال: سلَيمان بن علي كَان بالشَّام؟ قَالَ      :قلتُ

اهللا بن علي٣/٤٢٢  البن أبي حاتمعلل الحديث. وعبد. 
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ا ا  
 َْا ِْ  

  

 ِلَأن الثِّقَة األول قد لَـا يكـون معروفـا      ؛شَر َأقسام التَّدِليس  : دِليس التَّسِوية ت  
، اه عن ِثقَة آخـر    قد رو ،  ويجده الْواِقف على الْمسند كَذَِلك بعد التَّسِوية      ،  بالتدليس

وهو قَاِدح ِفيمن تَعمـد     : قَاَل الِْعراِقي ،  وِفي هذَا غرور شَِديد   ،  فَيحكم لَه ِبالصحةِ  
لَه١(ِفع( .  
وبالجملـة فهـذا النـوع       :قَاَل الْحاِفظ َأبو سعيد العالئي ِفي ِكتَابه الْمراِسيل       و  

ه قليل بالنـسبة إلـى مـا يوجـد عـن      لكن، أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها  
   .)٢(المدلسين

 ؛وضم الْقوي ِإلَـى القـوى     ،  ِإسقَاط الْمجروح  صح عن قوم   :وقَاَل ابن حزم    
فَهذَا مجـروح وفـسقه ظَـاهر    ، وغرورا لمن يْأخُذ عنه،  تلبيسا على من يحدث   

وشـريك  ،  الْحسن بن عمارة  : ا النَّوع ومن هذَ ،   ِلَأنَّه ساِقط الْعدالَة   ؛وخَبره مردود 
   .بن عبد اهللا القَاِضي

وقَاَل شَـيخُ   وسفْيان الثَّوِري يفْعلُون ِمثَْل هذَا، وكَان الَْأعمشُ :قَاَل الْخَِطيـب  و  
اِلاعِتذَار َأنَّهما لَـا    فَ،  والَْأعمشُ،  وِإن وِصفَ ِبِه الثَّوِري   ،  لَا شَك َأنَّه جرح   : الِْإسلَاِم

   .)٣(.يفْعلَاِنِه ِإلَّا ِفي حقِّ من يكُون ِثقَةً ِعنْدهما ضِعيفًا ِعنْد غَيِرِهما

                                                
والتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابـن      ،  ٢/١٠٥النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي        )١(

 )١(جوشـرح التبـصرة والتـذكرة ألفيـة العراقـي           )٩٧( ص )١(ج الصالح للعراقي 
 ). ٢٥٧( ص)١(جيب الراوي تدر، )٢٤٣(ص

 . ١/١٠٣جامع التحصيل في أحكام المراسيل ألبي سعيد خليل بن كيكيلدي العالئي ) ٢(

 )١(جفـتح المغيـث للـسخاوي        ،٢/١٠٨النكت على مقدمة ابن الصالح للزركـشي        ) ٣(
 ). ٢٥٩( ص)١(جتدريب الراوي  ،)٢٤٢(ص
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سألت شيخنا يريد به الحافظ ابن حجر هل تـدليس التـسوية             :قال البقاعي و  
كيـف   :وغرور فقلت ،  فإنه خيانة لمن ينقل إليهم    ،  ال شك أنه جرح   :  قال ؟جرح

أحسن ما يعتذر به فـي هـذا       :  فقال ؟يوصف به الثوري واألعمش مع جاللتهما     
ضـعيفا عنـد   ، الباب أن مثلهما ال يفعل ذلك إال في حق من يكون ثقـة عنـده         

   .)١(غيره

  
  

                                                
 ). ٤٥٣( ص)١(جالنكت الوفية بما في شرح األلفية ) ١(



ا  ا  "  درا"     
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اا ا  

َِْدو  اِ١(ا(  
  

: قـول الـراوي   أن ي : وصورته الِْبلَادو  األماكن تَدِليس: من أقسام التدليس    
ـ     و،   ِبالْقَاِهرةِ وهو اسم حي أو شارع    ،   بحلب حدثني فالن  ي قَاَل ابن الْجـوِزي ِف
فَكَان يْأخُذ الشَّيخ يقعـده     ،   بغْداد بعض طلبة الحِديث    دخل ِإلَينَا ِإلَى  : تلبيس ِإبِليس 

ـ   - دجلة   شاطئ وِهي الْبستَان الَِّذي على      -ِفي الرقة    لَيأ عقُـول ِفـي      فَيقْريِه و
 ؛ ويوهم النَّاس َأنَّها الْبلدة الَِّتـي ِبنَاِحيـة الـشَّام          "حدثِني فلَان بالرقة  ": مجموعاته

 دجلـة  يقْعد الشَّيخ بين نهر      وكَان،  ِليظُنُّوا َأنه قد تَعب ِفي الَْأسفَار لطلب الحِديث       
وهم نهر خُراسان ِفـي طلـب        ي "حدثِني فلَان من وراء النَّهر    ": ويقُول،  والفرات
  . )٢(الحِديث

  

د واا   :  

إليهامه الْكَِذب والتشبع ِبما لـم   ؛عن كَراهة لَّا َأنه لَا يخْلُو   ِإ،  فَهذَا أخف الَْأقْسام    
   )٣(يعط

                                                
ويلتحق بقسم تـدليس الـشيوخ      " :و ذكره ابن حجر وقال    ،  ألحقه الذهبي بتدليس الشيوخ   ) ١(

النكت على كتـاب     .من قبله ابن دقيق العيد وألحقه بتدليس الشيوخ        وذكره،  تدليس البالد 
الموقظـة  ،  ١/٢٠االقتراح في بيان االصـطالح      ،  ١/٢٦٢ابن الصالح للحافط ابن حجر    

 . ١/٤٨للذهبي 

  ١/٢٤٣وفتح المغيث،  بتصرف٢/١٠٨لنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ا :ينظر) ٢(
ومن مقَاِصـد   : وقال حيث أشار إليه  ) ١٥٩( ص )١(جوالمقنع في علوم الحديث البن الملقن       

التَّدِليس َأن يذكروا لفظا مشْتَركا يطلق ِفي الْمشْهور على غير الْموضع الَّـِذي              الْمتََأخِّرين ِفي 
 . دهَأرا

 )١(جوفـتح المغيـث للـسخاوي    ، ٢/١٠٩النكت على مقدمة ابن الصالح للزركـشي        ) ٣(
 ). ٢٤٣(ص
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ـ   ،  هذَا كُله ِإذا كَان صِحيحا ِفي نفس الَْأمر       و": وقال ابن الملقن     ذب فَلَـيس بك
  . )١("ِإنَّما الْمقْصود ِمنْه اإلغراب

  : وقد ذكر الزركشي قسماً أخرى من أقسام التدليس ذكره عن ابن حزم فقال
الْعـدل   َأن يعمد الْحاِفظ" :جعل ابن حزم ِفي ِكتَابه اإلحكام من َأقسام التَّدِليس        "  

ولَا يـذكر لَـه     ،  َأو المناظرة ِإلَى حِديث فَيحدث ِبِه على سِبيل المذاكرة َأو الْفتيا          
فَهذَا لَا  : قَاَل،  وربما أرسله ،  وربما أسنده ،  وربما اقْتصر على بعض رواته    ،  سندا

 يضر رته اوايِرواء قَالَ   يه ووسئا ون   :  شَيأخبرنَا فلَان َأو ع"  قد رن عبـد     ووينَا ع
فَلَما قدم علَيِه عبد اهللا بن الْمبـارك        ،  َأحاِديثكَان معمر يرسل لنا     : قَاَل،  الرزاق

 ذَا النَّ ": قَاَل،  أسندها لَههـِديث  واب الحـحع فعله جّل َأصـسلمين  ، ووأئمـة الْم :
 ِريصة،  كالحسن الْبقَتَادرو بن ِدينَار،  ومعش، ومالَْأعاق الـسبيِعي ، وحأبي ِإسو ،

ولَـيس  ،  وقد َأدخل الدارقُطِْني فيهم مالك بن أنس      : قَاَل،  وأبي الزبير ،  والسفيانين
  . )٢(كَذَِلك ولم يوجد لَه هذَا ِإلَّا ِفي قَِليل من حِديثه أرسله مرة وأسنده ُأخْرى

، المرسل الخفي قسماً من أقسام التـدليس      ،  لقنوابن الم ،  جعل الزركشي وقد    
التَّـدِليس الْخَفـي ولَـا    ": فقاال، وتدليس البالد" تدليس التسوية "بعد تدليس السقط    

َأنهم اخْتلفُوا ِفي سماع الْحـسن      : ومن أمثلته ،  يعرفه ِإلَّا المدقق ِفي هِذه الصنَاعة     
:  فَقيل "حدثنَا َأبو هريرة  ": وورد ِفي بعض الروايات عن الْحسن     ،  من أبي هريرة  

ـ على َأن الْحسن   هذَا ِإذا لم يقم دِليل قَاطع     و،  َأراد حدث أهل بلدنا    سمع مـن  لم ي
  . )٣(لم يجز َأن يضاف ِإلَيِه، أبي هريرة

                                                
 ). ١٥٩( ص)١(جالمقنع في علوم الحديث البن الملقن ) ١(

  .٢/١١٠النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ) ٢(

 )١( جوالمقنع فـي علـوم الحـديث   ، ٢/١١٠النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي    ) ٣(
  .)١٦٠(ص
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ا ا  
ا   

  

 أن يـروي  ": وصـورته تدليس العطف    : الخامس من أقسام التدليس    قسمال  
 سمع  ون قد ويك،  ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه     ،   عن شيخين من شيوخه    الراوي

، ويعطف الثاني عليـه ،  فيصرح عن األول بالسماع   ،  ذلك من أحدهم دون اآلخر    
ثـم نـوى    ،  وإنما حدث بالسماع عن األول    ،  فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا     

  . )١(.وفالن أي حدث فالن: القطع فقال
  : مثاله
لَا نَكْتُـب عنْـه     : لُوافَقَا،  اجتَمع َأصحاب هشَيمٍ  " :قال روى الْحاِكم ِفي علُوِمهِ     

   هلِّسدا يًئا ِممشَي موالْي  ، ِلذَِلك قَالَ  ،  فَفَِطن لَسا جفَلَم :       ـنةُ عِغيـرمو نيـصثَنَا ح
اِهيمراِديثَ  ،  ِإبةَ َأحاقَ ِعدسغَ قَالَ  ،  وا فَرًئا؟ قَـالُوا      : فَلَمشَـي تُ لَكُملَّسْل دلَـا : ه ،

  . ولَم َأسمع عن مِغيرةَ شَيًئا، كُلُّ ما حدثْتُكُم عن حصيٍن فَهو سماِعي، بلَى :فَقَاَل
ى الْقَطْعنَو لَى َأنَّهوٌل عمحذَا مهقَاَل .و ثُم :فُلَانو ،َأي :ثَ فُلَاندح٢(."و( .  

  

                                                
وذكر الـسيوطي تـدليس     ،  )٢٤٤( ص )١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر         )١(

فـي   وذكـره الـصنعاني  ، ١/٢٥٩تدريب الـراوي ج  .شيخ اإلسالم العطف ونسبه إلى 
 .١/٣٣٩توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار

ـ  ). ٢٤٤( ص)١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر    )٢( ث للـسخاوي  فـتح المغي
  .)٢٦٠( ص)١(جتدريب الراوي  )٢٢٧( ص)١(ج
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  ا ادس
ا   

  

: أن يقول الـراوي   : وصورتهتدليس القطع   : قسام التدليس  السادس من أ   قسمال  
  . وينوي القطع، حدثنا ثم يسكت

  : مثاله
 عـن ،  وغيره،  ويناه في الكامل ألبي أحمد بن عدي      ما ر  : قال ابن حجر   -١  

   ٍد الطَّنَاِفِسييببِن ع رمقُولُ  ،  عي ثَنَا: أنَّه كَاندِيسكُتُ ،  ح ثُم  ،  ـ ،  وينوي القَطْـع م ثُ
   .)١()1(عن عاِئشةَ ، عن أبيِه، ِهشام بن عروةَ: يقُوُل
عن َأِبي حفٍْص عمر بِن عِلـي     ،  ما ذَكَر محمد بن سعدٍ    " : وقال السيوطي  -٢  

ِميقَدا   ،  الَما شَِديدِليستَد لِّسدي كَان قُوُل، َأنَّهتُ: يِمعثَنَا، سدحـ ، و ثُـم  ، م يـسكُتُ ثُ
  . )٢(الَْأعمشُ، ِهشَام بن عروةَ: يقُوُل
لَيس َأبـو   : كَان َأبو ِإسحاقَ السِبيِعي يقُولُ     :وقَاَل جماعةٌ وقال السيوطي    -٣  

 هةَ ذَكَرديبدِ    ،  عوالَْأس نِن بمحالر دبع لَِكنَأِبيهِ ،  و نع  ،لُهفَقَو :   ِليسِن تَدمحالر دبع
ِمنْه هِمعس َأنَّه وِهم٣(ي( .  

                                                
 )١(جوفـتح المغيـث للـسخاوي       ). ٢٤٤( ص )١(جالنكت على المقدمة البن حجـر        )١(

  .)٢٢٧(ص

 ). ٢٦٠( ص)١(جتدريب الراوي ) ٢(

 . المصدر السابق) ٣(
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ا ا  
ا   

  

أن يحـذف   : وصـورته : تدليس الـصيغ   : السابع من أقسام التدليس    القسم  
   )١(.الراوي الصيغ الموهمة في اإلسناد فضالً عن المصرحة

  . )٢(t)( مع جابراًعمرو بن دينار س: كان ابن عيينة يقول: مثاله -١  
كُنَّا ِعنْد ابِن   : ما روينَا عن عِلي بِن خَشْرٍم قَالَ       ": ابن الصالح  ومنه قول  -٢  

، "الزهـِري   ": ثُم قَالَ ،  فَسكَتَ "حدثَكُم الزهِري؟ ": فَِقيَل لَه  الزهِري": فَقَاَل،  عيينَةَ
 فَِقيَل لَه :"  تَهِمع؟ سِريهالز لَا": فَقَاَل "ِمن  ،   ِريهالز ِمن هعمَأس لَم  ،   هِمعس نلَا ِممو

ِريهالز اِق، ِمنزالر دبثَِني عدح ، ِريهِن الزٍر عمعم ن٣("ع(.   
 داخلة في التعريف الذي عرف به       )٤(كلها  أن هذه األقسام   وقد ذكر ابن حجر     

موهمـاً  ،  أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه       ": لصالح التدليس وهو قوله   ابن ا 
  .  فهي تندرج تحت تدليس اإلسناد)٥("أنه سمعه

   .)٦("وهذه أنواع لهذا القسم من تدليس اإلسناد": وقال السخاوي  

                                                
ن َأسقَطَ  وكَذَا م " :والصنعاني من التدليس وقال   ،  والمناوي،  وقد عده السخاوي والسيوطي   ) ١(

فـتح المغيـث    . ويفْعلُه َأهُل الْحِديِث كَِثيـرا    ،  َأصلَا مقْتَِصرا علَى اسِم شَيِخهِ     َأداةَ الروايةِ 
توضيح األفكـار لمعـاني تنقـيح       ،  )٢٥٧( ص )١(جتدريب الراوي   ،  )٢٢٦( ص )١(ج

 ). ٣١٨( ص)١(جاألنظار لألمير الصنعاني محمد بن إسماعيل 

  ).٢٤٤( ص)١(جت على مقدمة ابن الصالح البن حجر النك) ٢(

 والباعث الحثيـث   ،٧٤،  ٧٣ص   ،١ ج "مقدمة ابن الصالح  " معرفة أنواع علوم الحديث   ) ٣(
  .١/٥٤  جعلوم الحديث إلى اختصار

 .وتدليس القطع، وتدليس الصيغ، تدليس العطف :يأ) ٤(

  ).٢٤٤( ص)١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح البن حجر  :ينظر) ٥(

 ). ٢٢٨( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي ) ٦(
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، تَدِليس الِْإسـنَادِ  وهِذِه الَْأقْسام كُلُّها يشْملُها     : قَاَل شَيخُ الِْإسلَامِ  ": وقال السيوطي   
  )١(.فَاللَّاِئقُ ما فَعلَه ابن الصلَاِح ِمن تَقِْسيِمِه ِقسميِن فَقَطْ

 أن هذه األقسام السابقة كلها تندرج في      :  أيضا والسخاوي،  وقد ذكر الزركشي    
  : ثم ذكرا أن هناك ما يسمى، "تدليس اإلسناد" تَدِليس الرواة

َأن َ": وهـو ،  "المـدرج "هو الَِّذي يسميه المحدثون     و:  وقاال -نتَدِليس الْمتُو ب  
      فـيظن الـسامع َأن الْجِميـع مـن كَلَـام            " كَلَام غَيره  )r(يدرج ِفي كَلَام النَِّبي     

، وكَان ذكره هنَـا أنـسب  ،  ِفي النَّوع الْعشْرين)٢(وقد ذكره المصنّف، )r(النَِّبي  
  ، الُْأستَاذ َأبو منْصور الْبغْداِدي: ا من الُْأصوِليينوِممن ذكره هنَ

    اِنيعمو المظفر السَأبقَاالَ،  وو: والَـة       )٣(هدوح الْعـرجِديث ممطرح ِفي الح  ،
، ولم يقبـل حِديثـه    ،  وكَان ملْحقًا بالكذابين  ،  وهو من تَحِريف الْكَلم عن مواضعه     

فقسما ،  ِفي الْحاِوي والْبحر ِفي كتاب الْقَضاء     ،  والروياِني،  كره الْماورِدي وكَذَِلك ذ 
من عرف بتدليس   : وِإلَى ما يقع ِفي الْمتْن ثم قَالَا      ،  ما يقع ِفي الِْإسنَاد    التَّدِليس ِإلَى 

   .)٤(الْمتُون فَهو مجروح مطرح
، - التَّعبـد  -: وهو،   يْأِتي ِحراء فَيتَحنَّثُ ِفيهِ    فَكَان" )1(قول عائشة   ": مثاله  

  . )٥("اللَّياِلي ذَواِت العدِد

                                                
 ). ٢٦٠( ص)١(جتدريب الراوي للسيوطي ) ١(

 . ابن الصالح في المقدمة :أي) ٢(

وأدرج ولم  ،   مع أنه يمكن اإلسغناء عنه     )r(من يتعمد اإلدراج في كالم رسول اهللا         :أي) ٣(
  .يبين

 )١(جالمغيـث للـسخاوي   وفـتح  ، ٢/١١٣النكت على مقدمة ابن الصالح للزركـشي        ) ٤(
  ).٢٠( ص)١(جشرح نخبة الفكر للمناوي  واليواقيت والدرر )٢٤٣(ص

  ِمـنr(  (َأوُل ما بِدَئ ِبِه رسوُل اللَِّه       : التَّعِبيِر باب  :ِكتَابأخرجه البخاري في صحيحه     ) ٥(
  .٩/٢٩/٦٩٨٢الوحِي الرْؤيا الصاِلحةُ 
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 الليـالي ذوات    -يتعبد: يعني- يتحنث   )r(وكان النبي   " :رواه الزهري بلفظ    
  . "العدد في غار حراء

 تبـين ،  دخيلة على المـتن    :يعني،  هنا لفظة مدرجة في المتن    ) يتعبد( فكلمة  
  . وهي يتحنث، لفظة غريبة وردت في المتن

فهذه اللفظة إن كانت داخلة لبيان الغريب أو غيـر ذلـك مـن األغـراض                  
أما لـو أدرجهـا الـراوي       ،  بشرط بيان أنها مدرجة   ،  المسموح بها فال بأس بها    

ولم يبين أنها لفظـة    ،  بل يمكن االستغناء عنها   ،  متعمداً اإلدراج وليس لها موطن    
  . ده العلماء من تدليس المتنمدرجة؛ فهذا ع
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ا ا  
، وا د ا، أ ا  ا اادي

وا  
  

  : قسم الخطيب البغدادي التدليس إلى قسمين فقال -
  ١-" لَّسدالْمو:      لْقَهي لَمو هراصع نمِث عدحةُ الْمايـمِ     ،  ِروس َأنَّـه مهتَـوفَي ع
١(ِمنْه( ،ِمنْه هعمسي ا لَمم هلَِقي قَد نمع تُهايِرو نَاِد، َأوِفي الِْإس ِليسالتَّد وذَا هه.   
فَِمثُْل َأن يغَير اسم شَـيِخِه ِلِعلِْمـِه ِبـَأن النَّـاس             :فََأما التَّدِليس ِللشُّيوخِ   -٢  

َأو ينْـسبه ِإلَـى غَيـِر ِنـسبِتِه         ،  َأو يكَنِّيه ِبغَيِر كُنْيِتهِ   ،  يِة عنْه يرغَبون عِن الروا  
  . ")٢(الْمعروفَِة ِمن َأمِرِه

من لم يسمعه   َأن يروي الراِوي حِديثا ع    : التَّدِليس وهو ":  وقال ابن دقيق العيد    -
ته تَقْتَضِ    ،  ِمنْهاينصا فإن كَانَت ِصيغَة ِرو اعه ِمنْهمـسمى    ، ي سذَا كـذب لَـا يفَه

 "فلَان عن فلَـان   ": كَما كَان المتقدمون يقُولُون   ،  بالتدليس وِإن لم يقتض ذَِلك نصا     
 َأو  "قَـاَل فلَـان َأو روى فلَـان       ": وكَذَِلك ِإذا قَـالَ   ،  ولَا يقُولُون أخبرنَا ولَا حدثنَا    

  .  لَا تصرح باللقاء فَهذَا هو التَّدِليسغَيرهما من الَْألْفَاظ الَِّتي
  : والمعتمد من كالم ابن دقيق العيد أنه قسم التدليس إلى قسمين

  .  تدليس اإلسناد-١  
  .  تدليس الشيوخ-٢  
  وزاد ابن دقيق قسماً ثالثا وأدخله في تدليس الشيوخ وهو تدليس األماكن            -٣  

أو يقـول   ،   ِبالْقَـاِهرةِ  شـارعاً يِريد   حدثِني فلَان بحلب و     الراوي وذلك بأن يقول  
                                                

مع أنه قد فرق بينهما فـي        ،يب بين التدليس واإلرسال الخفي    وعلى هذا فقد سوى الخط    ) ١(
  .٣٥٧صالكفاية : ينظر كتابه هذا

: إبـراهيم المـدني   : تحقيق،  المكتبة العلمية : ط). ٢٢( ص )١( ج الكفاية في علم الرواية   ) ٢(
 أبوعبد اهللا السورقي



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٧٩٨ -

 ويِريد َأنه انْتقل من أحد جاِنبي بغْداد ِإلَى اآلخر          حدثني فالن ببالد ما وراء النهر     
فَهذَا كُله ِإذا كَان صِحيحا ِفي نفس الَْأمر فَلَيس بكذب ِإنَّما الْمقْصود            ،  والنّهر دجلة 
   .")١(ِمنْه اإلغراب

ماكن هذا يندرج أيضا تحت تدليس الشيوخ فهو ينسب شيخه إلـى         وتدليس األ   
  . )٢(بلد أو محل ال يعرف

   

  : التَّدِليس ِعنْدنَا علَى ِستَِّة َأجنَاٍس فَِمن الْمدلِِّسينو": قال الحاكم: فوائد
، َأو دونَه ،  َأو فَوقَه ،  من دلَّس عِن الثِّقَاِت الَِّذين هم ِفي الثِّقَِة ِمثُْل الْمحدثِ          -١  

        مهارُل َأخْبقْبي عداِد الَِّذين وا ِمنجخْري لَم مِإلَّا َأنَّه  ،  ِن التَّاِبِعينم مفَِمنْه :  انفْيو سَأب
  . )٣(وغَيرهما، وقَتَادةُ بن ِدعامةَ، طَلْحةُ بن نَاِفٍع

قَـاَل  : ي ِمن الْمدلِِّسين فَقَوم يدلِّسون الْحـِديثَ فَيقُولُـون  وَأما الِْجنْس الثَّانِ   -٢  
فُلَان ،اِتِهماعمس نَقِّري نم ِهمِإلَي قَعفَِإذَا و ،مهاِجعريو ِلحيو ،اِتِهماعموا ِفيِه سذَكَر   
وسـِمعتُ  : قَاَل َأِبـي  : ِديِني قَالَ  عبِد اللَِّه الْم   عِلي بن ما ذكره الحاكم عن     : مثاله
  : قَالَتْ، عن عاِئشَةَ، كَان ِهشَام بن عروةَ يحدثُ عن َأِبيِه: يقُوُل، يحيى
 )٤(الْحـِديثِ » وما ضرب ِبيِدِه شَيًئا قَطُّ    ،   بين َأمرينِ  )r(ما خُير رسوُل اللَِّه     «  

 رسوُل اللَّـِه    ما خُير : قَالَتْ،  عاِئشَةََأخْبرِني َأِبي عن    : قَاَل،  لَما سَألْتُه فَ: قَاَل يحيى 

                                                
 بابن دقيـق    لتقي الدين محمد بن علي بن وهب المعروف       : االقتراح في بيان االصطالح   ) ١(

ألبي إسحاق برهـان الـدين      : ورسوم التحديث في علوم الحديث    ،  بتصرف ١/٢٠العيد  
 ١/٧٥إبراهيم بن عمر الجعبري

  .١/٤٨الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي  :ينظر) ٢(

 . ١/١٠٣معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد اهللا النيسابوري ) ٣(

يـسروا والَ   «: بـاب قَـوِل النَِّبـي     ،  دبأخرجه البخـاري فـي صـحيحه كتـاب األ         ) ٤(
 .٨/٣٠/٦١٢٦»تُعسروا
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)r(  ِنيرَأم نيذَا     ،   بَأِبي ِإلَّا ه ِمن عمَأس لَم  ،  هعمَأس اِقي لَمالْبـِن      ،  وع ـوـا هِإنَّم
ِريه١("الز( .  

قَوم دلَّسوا علَى َأقْواٍم مجهوِلين لَا يـدرى         :ن التَّدِليسِ والِْجنْس الثَّاِلثُ مِ   -٣  
مه نم ،مه نَأي ِمنو.   

ثنا محمد  : ما َأخْبرنَاه الْحسن بن محمِد بِن ِإسحاقَ قَالَ       : ِمثَاُل ذَِلك  :قال الحاكم   
   دمَأح ناِء قَالَ  ابرِن الْبِد اللَِّه قَالَ     ثنا: ببع نب ِليقَالَ   :  ع الَْأشْقَر نيسثَِني حدثنا : ح

    ِميِد اللَِّه النَّهبع نب بيِد اللَّهِ   ،  شُعبَأِبي ع نٍف قَالَ  ،  عنَو نع :"     ِلـيع ِبتُّ ِعنْـد
   ."فَذَكَر كَلَاما

      ِديِنيالْم نقَاَل اب:  سثَِني حدفَحننٍ ،  ييس؟ فَقَـالَ      فَقُلْتُ ِلحتَهـِمعس ـنِمم :
 بيثَِنيِه شُعدِد اللَّهِ   ،  حبَأِبي ع نفٍ ،  عنَو نذَا؟ قَـالَ      ،  عِبه ثَكدح نٍب ميفَقُلْتُ ِلشُع 

   اصصِد اللَِّه الْجبو ع؟ قَالَ  : قُلْتُ،  َأبنم نارِ  : عاٍد الْقَصمح نا  ،  عـادمفَلَِقيتُ ح ،
فَِإذَا هـو قَـد     ،  عن نَوفٍ ،  بلَغَِني عن فَرقٍَد السبِخي   : من حدثَك ِبهذَا؟ قَالَ   : فَقُلْتُ
لَّسد ، نْقَِطعم دعِديثُ بالْحثَلَاثٍَة و نع  
وبلَّغَه عن  ،   لَا يدرى من هو    وحماد الْقَصار ،  وَأبو عبِد اللَِّه الْجصاص مجهولٌ      

  . )٢(ولَا رآه، وفَرقَد لَم يدِرك نَوفًا، فَرقٍَد
  ٤-           وِحينرجِن الْما عهوواِديثَ روا َأحلَّسد مقَو لِِّسيندالْم ِمن اِبعالر الِْجنْسو

مكُنَاهو مهاِميوا َأسرلَا، فَغَي فُوا كَيرعي   
 ثنا: قَاَل،  َأخْبرِني محمد بن صاِلٍح الْهاِشِمي قَاِضي الْقُضاةِ      ": مثاله قال الحاكم    

: حدثَِني َأِبي قَـالَ : حدثَنَا عبد اللَِّه بن عِلي الْمِديِني قَاَل: َأبو جعفٍَر الْمستَِعيِني قَالَ  

                                                
 .١/١٠٤معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد اهللا النيسابوري ) ١(

 . ١/١٠٥ المصدر السابق) ٢(
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وُأخِْبـرتُ عـن    ،  ُأخِْبرتُ عن داود بِن الْحـصينِ     ،  ِب ابِن جريجٍ  كُلُّ ما ِفي ِكتَا   «
  . )١(»فَهو ِمن كُتُِب ِإبراِهيم بِن َأِبي يحيى، صاِلٍح مولَى التَّوَأمِة

  ٥-          وا ِمـنْهِمعٍم سقَو نوا علَّسد مقَو لِِّسيندالْم ِمن الْخَاِمس الِْجنْس الْكَِثيـر م ،
منْهع ءالشَّي ما فَاتَهمبرو ،ونَهلِّسدفَي.  

ثنا : َأخْبرِني قَاِضي الْقُضاِة محمد بن صاِلٍح الْهاِشِمي قَالَ       " :قال الحاكم  :مثاله  
:  عبِد اللَِّه بِن الْمِديِني قَـالَ      حدثَنَا عبد اللَِّه بن عِلي بنِ     : َأبو جعفٍَر الْمستَِعيِني قَالَ   

: حدثَنَا صاِلح بن َأِبي الَْأخْـضِر قَـالَ       : سِمعتُ يحيى بن سِعيٍد يقُولُ    : ثنا َأِبي قَالَ  
»     ِريهلَى الزْأتُ عا قَرم ثَِني ِمنْهدتُ  ،  حِمعا سم ِمنْهتُ ِفـي       ،  وـدجـا وم ِمنْهو

  ، »ولَستُ َأفِْصُل ذَا ِمن ذَا، ِكتَاٍب
  . )٢(»حدثَنَا الزهِري، حدثَنَا الزهِري«: فَكَان يقُوُل، وكَان قَِدم علَينَا :قَاَل يحيى  
 ،الْمتَقَـدِمين : وِمن هِذِه الطَّبقَِة جماعـةٌ ِمـن الْمحـدِثين         :قَاَل َأبو عبِد اللَّهِ     

تََأخِِّرينالْمِحيحِ   ،  وِفي الص مِديثُهح جخَرم  ،        نيب زيمذَا الِْعلِْم يِفي ه رحتَبالْم ِإلَّا َأن
وهِمعا سم ،وهلَّسا دم٣(و(  

ولَـم   ،عن شُيوٍخ لَم يروهم قَطُّ    ،  والِْجنْس الساِدس ِمن التَّدِليِس قَوم رووا      -٦  
 موا ِمنْهعمسا قَالُوا ،  يِإنَّم : اعِ    : قَاَل فُلَانملَى السع منْهع َل ذَِلكمفَح  ،  مهِعنْد سلَيو

   ولَا نَاِزٌل، عنْهم سماع عاٍل
ـ ، َأخْبرنَا عبد الرحمِن بن حمدان الْجلَّـاب ِبهمـذَان       " :مثاله قال الحاكم     : اَلقَ

حدثَِني صاِحب ِلي ِمن    : ثنا َأبو الْوِليِد الطَّياِلِسي قَالَ    : حدثَنَا ِإبراِهيم بن نَصٍر قَالَ    
    سَأشْر قَاُل لَهي يِل الرثُنَا       : قَاَل،  َأهـدحي اقَ فَكَانحِإس نب دمحنَا ملَيع قَِدم ،  ـنع

                                                
 . ١/١٠٧معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد اهللا النيسابوري ) ١(

 . ١/١٠٨ المصدر السابق) ٢(

 ١/١٠٩ سابق المصدر ال)٣(
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وثَنَـا  ، ثَنَا الزهـِري : فَجعَل يقُوُل، فَقَِدم علَينَا ِإسحاقُ بن راِشٍد، ٍدِإسحاقَ بِن راشِ  
ِريهقَاَل،  الز : ابٍ   : فَقُلْتُ لَهِشه نلَِقيتَ اب نقَاَل،  ؟َأي :  َألْقَـه ـِت    ،  لَميتُ ِببرـرم
  .)١(فَوجدتُ ِكتَابا لَه، الْمقِْدِس

  : م التدليس إلى ستة أقسامقس )~(فالحاكم 
  .تقبل أخبارهمالذين   من دلس عن الثقات-١  
  . من سمى من دلس عنه لما روجع فيه وسئل عنه-٢  
  . عن المجاهيل ومن ال يعرفون من دلس-٣  
  .عمن سمع منه أحاديث كثيرة،  من دلس القليل-٤  
 فغير كناهم وأسـمائهم؛ حتـى ال      ،   من دلس عن المجروحين والضعفاء     -٥  

عرفواي.  
ولم يـسمعوا   ،  عن شيوخ لم يروهم قط    ،   من حدثوا من صحيفة وجدوها     -٦  

  .منهم
  : قال ابن حجر

 )٢(بل هي متداخلة وحاصلها يرجع إلى القسمين      ،  وليست هذه األقسام متغايرة     
  .)٣(اللذين ذكرهما ابن الصالح

                                                
 .١/١١٠معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد اهللا النيسابوري ) ١(

 .وتدليس الشيوخ، تدليس اإلسناد: أي) ٢(

الكتـب   دار:  ط.١/٢٤٧العـسقالني   النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجـر        ) ٣(
 .محمد فارس، مسعود السعدني: تحقيق، م٢٠٠٩- بيروت-العلمية
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  املبحث الثالث
األسباب و، شرط التدليس والفرق بينه وبني املرسل اخلفي
  احلاملة للتدليس عن الثقات والضعفاء

  

 ولاا  
ا ا ا و  قوا   

  

ولم يسمع ِمنْه ذَِلـك     ،  س قد لَِقي الْمرِوي عنه    دِلَأن يكون الم  " :شَرط التَّدِليس   
   نهِديث الَِّذي دلسه عالح  ، غَِويشرط الْبورا    : وشْهَأن يكون م نهِمثْـلَ  بالرواية ع :

    انفْيقُوَل سي نَةَ اَأنييع نابٍ  : بِشه نن   ،  قَاَل ابمِبلَفْـظ      أما ِإذا روى ع ِركـهدلم ي
شْهِحيح الْمبتدليس على الص سالموهم فَلَيسمن قبيل الِْإر و١(ور بل ه(.   

وا التَّدِليس َأن يحـدث الرجـل   َأنه تَدِليس فَجعلُ:  عن قوموحكى ابن عبد الْبر     
   .وِإلَّا لَكَان كذبا، ِبما لم يسمعه ِمنْه ِبلَفْظ لَا يقْتَِضي تَصِريحا ِبالسماِع، عن الرجل

  . )٢(ٌ وعلى هذَا فَما سلم من التَّدِليس أحد لَا مالك ولَا غَيره :قَاَل ابن عبد الْبر  
، ما لم يـسمع ِمنْـه  ، لتَّدِليس َأن يروي عمن قد سمع ِمنْه    ا": وقَاَل ابن الْقطَّان    

  . )٣("وكَذَِلك قَاَل الْحاِفظ َأبو بكر الْبزار
وإنّما يكون تدليساً إذا كان المدلِّس قد عاصر المروي عنه أو           ": قال العراقي و  

   . الذي دلَّسه عنهأو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديثَ، لقيه ولم يسمع منه
وإنّمـا يقـع اإليهـام مـع         .)يوِهم اتصاالً ( :وقد فُِهم هذا الشرطُ ِمن قوِلهِ       

بـأن  : "بيان الوهم واإليهام "وقد حده أبو الحسِن ابن القطاِن في كتاِبهِ   ،  المعاصرِة

                                                
 . ١/٢٤٧ي محمد الحسين بن مسعود البغوي شرح السنة ألب) ١(

  .)١٧، ١٦ ،١٥ص /١التمهيد البن عبد البر ) ٢(

 . ٢/٦٨النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ) ٣(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٨٠٣ -

        منه منه ما لم يسمع ِمعقد س نعم يروي  ،    أنّه يذكر منه  من غيِر أن هقال،   سمع :
  ، هو أن اإلرساَل روايتُه عمن لم يسمع منه: والفرقُ بينَه وبين اإلرساِل

ِرو بِن عبـِد    وقد سبقَ ابن القطاِن إلى حدِه بذلك الحافظُ أبو بكٍر أحمد بن عم              
 ارفقال الخالِق البز  :"     لم يدركْه نذلـك    ،  بلفٍظ موهمٍ ،  أما إذا روى عم لـيس  فإن

  . )١(."بتدليٍس على الصحيِح المشهوِر
حصل تحريـره   ،  والفَرقُ بين المدلَّس والمرسل الخفي دقيقٌ     ": قال ابن حجر  و  

فَأما ِإن  . وهو َأن التَّدليس يختص بمن روى عمن عِرفَ لقاؤه إياه         : بما ذُِكر هنا  
هرعاص ،هفْ َأنَّه لِقيرعولم ي ،و المفَهل الخَِفيسر .  

            ةَ ولو بغيـِر لُِقـيرخََل في تعريِف التَّدليِس المعاصَأد ندخـوُل    ،  وم ـهلَِزم
  . والصواب التَّفرقةُ بينَهما .المرسل الخفي في تعريِفِه

  : ويدل على َأن اعتبار اللُِّقي في التَّدليِس دون المعاصرِة وحدها  
، يكَأبي عثمان النَّهدِ  ،  لِم بالحديِث على َأن روايةَ المخَضرمين     ِإطباقُ َأهِل الع    

، ال ِمن قَبيـِل التـدليس     ،   ِمن قَِبيِل اِإلرسالِ   )r(عن النبي   ،   أبي حازم  وقيِس بنِ 
ولو كان مجرد المعاصرِة يكْتَفى بِه في التَّدليِس لكان هـؤالء مدلـسين؛ ألنهـم           

 وروايتهم من قبيل    )٢(.هل لَقُوه أم ال   : كن لم يعرف  ول،   قطعاً )r(عاصروا النبي   
   .)٣(المرسل ال من قبيل المدلس

                                                
 )١(جشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي             ) ١(

 .٢٣٥ص

 ). ١٠٥( ص)١(جن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر الب )٢(

 ). ٢٤٨، ٢٤٧( ص)١(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالني  )٣(
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، اإلمام الـشافعي  : وممن قاَل باشتراِط اللِّقاِء في التَّدليسِ     ": وقال الحافظ أيضا    
ارالخطيِب في الِكفايِة، وَأبو بكٍر البز ١(وكالم(يقتَضيِه  ،دتَمعو الموه)٢( .  

، وقد وافق السخاوي ابن حجر في الفرق بين المدلس والمرسل الخفـي         : قلت  
  . )٣( من كالم الحافظ جداً قريباًوذكر كالماً

  : شرطان"أي لتدليس اإلسناد " وله": وقال األمير الصنعاني  
  .عن فالن ونحوه: مثل، أن يأتي بلفظ محتمل غير كذب :أحدهما  
وال يتم إال  " لتدليس إيهام أنه سمع منه    أن يكون عاصره ألن شرط ا      :وثانيهما  

وصـار كـذابا أو   " وإذا لم يعاصره زال التدليس"بالمعاصرة واللقاء عند شرطه     
  . )٤(المشهور هذا هو الصحيح"مرسال محضا 

  
                                                

والتَّدِليس علَى ضربيِن قَد َأفْردنَا ِفي ِذكِْر كُـلِّ  " :قسم الخطيب التدليس إلى قسمين وقال  ) ١(
 .ا َأنَّا نُوِرد ِفي هذَا الِْكتَاِب شَيًئا ِمنْه ِإذْ كَان مقْتَِضيا لَه           ِبشَرِحِه وبياِنِه ِكتَابا ِإلَّ    واِحٍد ِمنْهما 

الَِّذي لَم يسمعه الراِوي ِممن دلَّسه عنْه ِبِروايِتِه ِإياه علَى           تَدِليس الْحِديثِ : فَالضرب الَْأولُ 
     و ِمنْه هِمعس َأنَّه وِهمٍه يجو     نيب لَوو اِن ِلذَِلكيِن الْبِدُل ععِخ الَّـِذي        يالشَّي ِمن هعمسي لَم َأنَّه

ِللْحـِديِث   دلَّسه عنْه وكَشَفَ ذَِلك لَصار ِببياِنِه مرِسلًا ِللْحِديِث غَير مدلٍِّس ِفيِه ِلَأن الِْإرسالَ            
   رالْم اٍم ِمنِبِإيه سلَي              ِليسالتَّد ِإلَّا َأن لْقَهي لَم نا ِلملَاِقيمو ِمنْه عمسي لَم نا ِمماِمعس نَهِسِل كَو

 نَاهالَِّذي ذَكَر               نَـهيب نِذكِْر م نِسكًا عمم لِّسدالْم ثُ كَانيح الَةَ ِمنحاِل لَا مسِللِْإر نمتَضم
  د نم نيبفَقَطْ              و ِمنْه عمسي لَم نِمم اعماِمِه السِسِل ِبِإيهراَل الْمح الُهفِْرقُ حا يِإنَّمو نْهع لَّس

               نمتَـضـاُل لَـا يسالِْإراِل وسنًا ِللِْإرمتَضِليِس مذَا التَّده نكَو بجِرِه فَولََأم وِهنالْم وهو
 . ١/٣٥٧الكفاية  .َأنَّه لَا يقْتَِضي ِإيهام السماِع ِممن لَم يسمع ِمنْهالتَّدِليس ِل

 ). ١٠٥(ص) ١(جنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر البن حجر ) ٢(

 ). ٢٢٢( ص)١(جفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي  :ينظر )٣(

 )١(جنعاني محمـد بـن إسـماعيل        لألمير الـص   توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار    ) ٤(
 ). ٣١٨(ص
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 اما  
  اب ا   ات واء

  

  :  منهاوذلك ألسباب، وقد يكون عن الضعفاء، والتدليس قد يكون عن الثقات
  

- أو : ِْا  ب اَْاتا  :  

وِلهذَا كَانُوا ِإذا سـئلوا     ،  وكَأن تدليسهم ِبمنِْزلَة روايتهم الْمرسل    اِلاخِْتصار -١  
  . أحالوا على الثِّقَات فَلم يكن ذَِلك قادحا

 لِصحة ِروايتـه  ؛كِرِه الشَّيخ دون من دونهوَأن يعلُو ِبذ،  َأال يتْرك الحِديث   -٢  
  . وتحققه َأن الثِّقَات حدثونا ِبِه عنه، عنه غير هذَا

  ٣-     نهع ِويرين الْمبينه وقُوع برح باسمه   ،  فيحمله على إبهامه  ،  )١(وصأال يو
خَـاِري ِفـي    كَما صـنع الب   ،  ولم تحمله ديانته على ترك الحِديث عنه      ،  الْمشْهور

حـدثنَا  :  فَمـرة يقُـول  )٢(حِديثه عن محمد بن يحيى الذهلي لما جرى بينه وبينه       
ومـرة  ،  حدثنَا محمد بن خَاِلد فنسبه ِإلَى جده الَْأعلَى       : ومرة يقُول ،  يِزيد محمد لَا 

  .نَىحدثنَا محمد بن عبد اهللا فنسبه ِإلَى جده الَْأد: يقُول
 للْعلم ِبَأنَّهم متحققون ِبِصحة الحـِديث ِفـي         ؛وهِذه الَْأغْراض كلها غير قادحة      

  . )٣(الْجملَة
واسِتخْراج ذَِلك وِإلْقَاُؤه ِإلَى من يـراد اخِْتبـار ِحفِْظـِه           ،  امِتحان الَْأذْهانِ  -٤  

  . )٤(ومعِرفَِتِه ِبالرجاِل
                                                

 . أي بين الراوي وشيخه)١(
)٢(      خَاِريالْب وِر ِعنْدضالْح ِمن هابحَأص ِليالذُّه نَعم  ،     ِمـن خَـاِريـاِنٍع ِللْبِبم ذَِلـك كُني لَمو

 نْه؛التَّخِْريِج ع     ِنِه عكَوانَِتِه وَأمانَِتِه وفُوِر ِديِفي نَفِْسِه ِبالتَّْأِويلِ    ِلو هذْر  ،     ِمـن خَِشي َأنَّه رغَي
. واللَّه َأعلَم ِبمراِدهِ  ،  َأن يكُون كََأنَّه ِبتَعِديِلِه لَه صدقَه علَى نَفِْسِه فََأخْفَى اسمه         ،  التَّصِريِح ِبهِ 
 ). ٢٣٩( ص)١(جفتح المغيث 

  ).١٣١ ،١٣٠( ص)٢(جلصالح للزركشي النكت على مقدمة ابن ا :ينظر )٣(

 ). ٢٣٩( ص)١(جفتح المغيث للسخاوي ) ٤(



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٨٠٦ -

أن من كانت عادته من الـرواة أن ال   مر في التدليس عن الثقات    وخالصة األ   
وِبذَِلك صرح َأبو الْفَتْح الْـَأزِدي وَأبـو بكـر          ،  يدلس إال عن ثقة فحديثه مقبول     

  . )١(الْبزار
  

- م : ِْا  ب اَْاءا  :  

 فيسقط،   شيخ له  عن،   مجهول عن ضِعيف َأو   الحديث،  أن يروي الراوي   -١  
  .  ِمنْه لغير هذَا الحِديثعلى ذكر الشَّيخ ِإذْ عرف سماعه الضعيف ويقتصر

وذلك بأن يروي الرواة الحِديث عن ضعفاء لَهـم         ،   لئال يزهد في حديثهم    -٢  
ورة وكُنَـاهم   فَلَو صرحوا ِبَأسماِئِهم الْمـشْه    ،  َأسماء َأو كنى مشْهورة عرفُوا بها     

   ِديِثِهمة لم يشْتَغل ِبحلُومعاِمل وبالكنية المجهولـة    باالسمفَأتوا  ،  الْمليبهمـوا   ؛ الْح 
ِديثهمعفه فيزهد ِفي حضاِوي وِلَئلَّا يعرف ذَاك الرالَْأمر و.   

  . )٢(وهذه األغراض كلها قادحة فيمن تعمد فعله  
فقد جاوز  ،  وعمن لم يسمع ِمنْه   ،   عن غير ِثقَة   من دلّس  :قَاَل يعقُوب بن شيبة     

   .)٣(التَّدِليس الَِّذي رخص ِفيِه الْعلماء
عند الحـديث  ، ذكر أسباب أخرى من أسباب التدليس، وقد سبق في بحثنا هذا   

، وتـدليس الـشيوخ   ،  عن تدليس اإلسناد وما يندرج تحته من األقسام األخـرى         
  . وتدليس التسوية

  

                                                
  ).٧٢( ص)٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )١(

  ).١٣١( ص)٢(ج المصدر السابق )٢(

  ).٨٩( ص)٢(ج  المصدر السابق)٣(
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  رابعاملبحث ال
  ذم العلماء للتدليس

  

  :  ومنهم)١(ولقد ذم التدليس وكرهه أغلب العلماء  
ِبحيثُ لُقِّـب َأِميـر     ؛  ذُو الرسوِخ ِفي الِْحفِْظ والِْإتْقَانِ     )٢(شُعبةُ بن الْحجاجِ  "-١  

  .)٣("دِليس َأخُو الْكَِذِبالتَّ": فَروى الشَّاِفِعي عنْه َأنَّه قَاَل، الْمْؤِمِنين ِفي الْحِديِث
    نْهع رقَاَل غُنْدنَا      :والز ِمن َأشَد ؛ِإنَّه         َأن ِمن ِإلَي باِء َأحمالس قُطَ ِمنَأس لََأنو

لِّس٤(ُأد(  ،  وقال شعبة أيضا :"      لِّسُأد َأن ِمن ِإلَي بَأح ِنيَأز لََأن")شـعبة وكان  ،  )٥ 
فالمعروف عنه أنه كان ال يحمـل عـن شـيوخه    ، ي عن المدلسين يرومع ذلك 

وينا من طريـق يحيـى   فقد ر: قال ابن حجر، المعروفين بالتدليس إال ما سمعوه   
سـمعت وحـدثنا    : فإذا قال ،  قتادة كنت أنظر إلى فم   ": القطان عنه أنه كان يقول    

                                                
وِإنَّما هـو تَحـِسين   ، يس لَيس بكذبالتَّدِل: وِمنْهم من سهله قَاَل َأبو بكر الْبزار ِفي مسنده   )١(

  .)٨١( ص)٢(جللزركشي : النكت على مقدمة ابن الصالح: الِْإسنَاد لظَاِهر
ويقُول ِفيِه ما يتَجاوز الْحد مع كَثْرة ِروايته        ،  شُعبة كَان ينكر التَّدِليس    وذكر الزركشي أن   )٢(

وسفْيان ، كاألعمش، لسا من َأعلَام أهل الْعلم الْمحدثين  عن المدلسين ومشاهدته من كَان مد     
رينَة ،  الثَّويين عابغَيرهم،  وهشيم بن بشير  ،  وِبكَـذَّاٍب ِفـي   ، و سُؤلَاِء لَيوالمدلس من ه
وأعالم الْفُقَهاء يحتجـون ِفـي   ، ولَا مغموص ِفي ِإمامته، ولَا مجروح ِفي عدالَته  ،  ِروايته

ِإلَّا َأن يقُول ِفي ِروايته حدثنَا      ،  وكَان الشَّاِفِعي لَا يرى ِبما يرويِه المدلس حجة       ،  دين بنقله ال
فقد وجدنَا لشعبة مع سوء قَوله ِفي التَّدِليس تدليسا ِفي عدة َأحاِديـث             ،  وأخْبرنَا َأو سِمعت  

 .)٨٤(ص )٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي . رواها

  ).٣٥٥( ص)١(جالكفاية في علم الرواية  )٣(

  ).٣٥٥( ص)١( جالمصدر السابق )٤(

  .المصدر السابق :ينظر )٥(
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تـدليس  كفيـتكم   ": عن شعبة أنه قال    وجاء،  ن تركته عن فال : وإذا قال ،  حفظته
  . )١("وقتادة، وأبو إسحاق، األعمش: ثالثة

  : جماعة من العلماء منهمبْل شَاركَه ، ولَم ينْفَِرد شُعبةُ ِبذَمِه
َأدنَى ما يكُون ِفيِه َأنَّه يِري النَّاس َأنَّه سـِمع          ": قَاَلحيث  ،  جرير بن حازم   -١  

 عمسي ا لَم٢("م( .  
ولَا َأعلَم الْمـدلِّس ِإلَّـا      ": وقال أيضا التَّدِليس كَِذب   " :بن زيد حماد   وقال -٢  

  ."متَشَبعا ِبما لَم يعطَ
  . )٣("ِخر ِمن السماِء َأحب ِإلَي ِمن َأن يدلِّس حِديثًاألََأن  :ابن الْمبارِكوقال  -٣  
  يعِني ِلسَؤاِلِه َأسِمع َأم لَا؟، ِإنَّه ذُلٌّ :وقَاَل عبد الْواِرِث بن سِعيٍد -٤  
  ٥- ِكيعقَاَل وِديثُ؟  :وفَ الْحفَكَي هِليسِحلُّ تَدلَا ي بالثَّو  
 غَشَّنَا  منu( :»( داِخٌل ِفي قَوِلِه     -التَّدِليس  :  َأيِ -وهو   :قَاَل الذَّهِبي و -٦  

هذَا ِإن دلَّـس  ، وِفيِه انِْقطَاع، ِلَأنَّه يوِهم الساِمِعين َأن حِديثَه متَِّصلٌ    ؛ )٤(»فَلَيس ِمنَّا 
 كَما قَاَل بعض الَْأِئمـِة  -بْل هو ، فَِإن كَان ضِعيفًا فَقَد خَان اللَّه ورسولَه،  عن ِثقَةٍ 

-ِإج امرا حاع٥("م( .  
اعلَم َأن عامة الْمحدثين من أهل الْحجاز        :قَاَل ابن السمعاِني ِفي القواطع     -٧  

وقـد  ،  ِإلَّا ما ذَكرنَاه عن ابن عيينَة وهو كُـوِفي        ،  قد صانوا أنفسهم عن التَّدِليس    
ا كثر التَّدِليس مـن أهـل الْكُوفَـة    وِإنَّم، سكن مكَّة وصار ِإمام الدنْيا ِفي الحِديث    

                                                
  ).٢٥٢( ص)١(جالنكت على كتاب ابن الصالح البن حجر  )١(

  ).٣٥٦( ص)١(جالكفاية  )٢(

  .المصدر السابق )٣(

مـن غَـشَّنَا فَلَـيسr( :»      ( النَِّبي   قوِل: باب،  اإليمان :أخرجه مسلم في صحيحه كتاب    ) ٤(
 .١/٩٩/١٠١»ِمنَّا

 . ٢٣٦ ،٢٣٥ ،١/٢٣٤فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي لشمس الدين السخاوي ج) ٥(
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لتَّـدِليس وهـو   شيم بن بشير كثير ا  وقد كَان ه  ،  وجماعة من أهل الْبصرة والشَّام    
فَلَـا  ،  وما وراء النَّهر  ،  وأهل خُراسان ،  والِْجبال،  وأما أهل بغْداد  ،  من أهل واِسط  

  . )١( الشَّيء الْيِسيريذكر عن أحد ِمنْهم التَّدِليس ِإلَّا

  

                                                
  .)٨٥( ص)٢(جالنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )١(
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  ا اول
ا ذ إ اب ااِ  

  

 لكَون الراِوي   ؛فَيسقط الْعمل ِبالْحِديثِ  ،   مجهوال  فيصير خفى الراِوي ي أنه   -١  
وهـِذه ِجنَايـة    )١(رِفي نفـس الْـَأم   عدال معروفا مع كَونه، مجهوال ِعنْد السامع 

  . )٣(ومفسدة كبرى )٢(عظمى
  . )٤(ِلما فيه من التَّزين، التدليس مناٍف لإلخالص -٢  
التَّدِليس يشْتَِمُل علَى ثَلَاثَِة َأحـواٍل تَقْتَـِضي ذَم          "وقال الخطيب البغدادي   -٣  

  : الْمدلِِّس وتَوِهيِنِه
  ١-      ِمنْه عمسي لَم نِمم اعماِمِه السِإيه  ،اعِ   وماِر ِبالسِللِْإخْب قَاِربم ذَِلك   لَم نِمم 

ِمنْه عمسي.   
   .وذَِلك ِبِخلَاِف موِجِب الْورِع والَْأمانَِة،  عدولُه عِن الْكَشِْف ِإلَى اِلاحِتماِل-٢  
  ٣-   نَهيب نم نيبي ا لَمِإنَّم لِّسدالْم َأن  ،ر نم نيبونْهى ع؛و    لَـو ِلِعلِْمـِه ِبَأنَّـه 

وِفيِه َأيضا َأنَّه   ،  ذَكَره لَم يكُن مرِضيا مقْبولًا ِعنْد َأهِل النَّقِْل فَِلذَِلك عدَل عن ِذكِْرهِ           
        نْهع لَّسد نم نيبو نَهيب نم ذْكُرا لَا ي؛ِإنَّم   لُوِهيِم عا ِلتَونَادِ  طَلَبالِْإس   ،   الَْأنَفَِة ِمـنو

  ثَهدح نمِة عايوالَةِ   ،  الردوِجِب الْعِخلَافَ م ذَِلكـِع     ،  واضالتَّو انَِة ِمنيى الدقْتَضمو
ُل الْمبين  والْمرِس،  وتَرِك الْحِميِة ِفي الِْإخْباِر ِبَأخِْذ الِْعلِْم عمن َأخَذَه       ،  ِفي طَلَِب الِْعلْمِ  

ِميِع ذَِلكج ِمن ِريء٥("ب( .  
                                                

الموقظة . وعه للصحاح الذي تَقرر أن موض   ،  "جامع البخاري " وهذا في غير   :قال الذهبي  )١(
 .١/٥٠للذهبي 

وهو امتحان النَّفس ِفـي اسـِتخْراج       ،  وقد يكون له مصلحة إذا كان على سبيل االختبار        ) ٢(
النكت على مقدمة    .ومعرفته ِبالرجالِ ،  ذَِلك ِإلَى من يراد اختبار حفظه      وإلقاء،  التدليسات

 ). ١٦٣( ص)١(جالملقن والمقنع البن ، )٩٨( ص)٢(جابن الصالح للزركشي 
والمقنع  ،١/٥٠والموقظة للذهبي ج  ،  ١/٢٠االقتراح في بيان االصطالح البن دقيق العيد        ) ٣(

 ). ١٦٣( ص)١(جالملقن  البن
  .١/٥١الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي ج) ٤(
  ).٣٥٧( ص)١(جالكفاية  )٥(
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ما ا  
ُف اَُْ   

  

  :  بين الراويينويعرفُ عدم المالقاِة"
وال يكْفي َأن يقَع في بعض " : وقال ابن حجـر )١(بِإخباره عن نفِسِه بذلك  -١  

وال يحكم فـي هـذه      ،  )٢(ن المزيدِ الطرق زيادةُ راٍو بينَهما؛ الحتمال َأن يكون مِ       
الصورة بحكٍم كلي ،ِض احتماِل االتصال واالنقطاع: أي٣("جازٍم؛ ِلتَعار(.   

   .)٥(وِإنَّما يعلم ذَِلك بالتاريخ، )٤(عدم المالقاةب َأو بجزم إماٍم مطَِّلٍع -٢  

                                                
ثُم ،  فَسكَتَ "حدثَكُم الزهِري؟ " :فَِقيَل لَه  زهِريال" :حينما قَالَ ،  ما جرى البِن عيينَةَ    :مثاله )١(

ولَـا  ،  لَم َأسمعه ِمن الزهِري   ،  لَا:"فَقَاَل " سِمعتَه ِمن الزهِري؟  " :فَِقيَل لَه ،  "الزهِري: "قَاَل
ِمن هِمعس نِمم ِريهالز ،زالر دبثَِني عداِقح ،ِريهِن الزٍر عمعم نع". 

 . وهماً ِمنْه وغلطاً، َأو َأكثر، وهو َأن يِزيد الراِوي ِفي ِإسنَاد واحٍد رجال )٢(

  .١/٨٧نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) ٣(

ِإذا قَـاَل    )r( كَان النَِّبي " :عن عبد اهللا بن أبي أوفى     ،  كَحِديث العوام بن حوشَب   " :مثاله) ٤(
. العوام لم يدِرك ابن أبـي أوفـى       : قَاَل اِإلمام َأحمد   ."قد قاِمت الصلَاة نَهض وكبر    : ِبلَال

  .)٤٢٧( ص)١(جشرح نخبة الفكر للقاري 

  للسخاوي فتح المغيث ،  )١٠٥( ص )١(جنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر البن حجر          )٥(
  ).٢٤٠( ص)١(ج
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A  
  

د عظيمة بـذلها  فقد اشتمل هذا البحث على فوائد عظيمة تدل على جهو        :ثم أما بعد    
  : ومن أهم نتائج هذا البحث، المحدثون لخدمة السنة النبوية المطهرة

ذاق من األئمـة المطلعـون   الذي ال يعرفه إال الح  ،   التدليس من االنقطاع الخفي    -١  
  . على األحاديث وعللها

  .  أغلب أقسام التدليس تندرج تحت تدليس اإلسناد-٢  
، س اإلسناد فيه خلط للمرسل الخفي بالمدلس       للتدلي )~( تعريف ابن الصالح     -٣  

  . هو ما تبناه ابن حجر من الفرق بينهما: والرأي الراجح فيه
  .  التدليس مذموم ومكروه عند أكثر العلماء-٤  
  . وإنما هو ضرب من اإليهام بلفظ محتمل،  التدليس ليس كذبا-٥  
 وذلـك بحـسب   ؛دحومنه ما ليس بقـا ،  إن التدليس منه ما هو قادح فيمن فعله       -٦  

  . واآلثار المترتبة عليه، الغرض الحامل عليه
  . عدم قبول خبره إال إذا صرح بالتحديث،  الراحج في تدليس اإلسناد-٧  
  . وهو تفريع من تدليس اإلسناد،  تدليس التسوية شر أقسام التدليس-٨  
 الثقـة   بل قد يسقط  ،   ال تقييد في تدليس التسوية بإسقاط الراوي للشيخ الضعيف         -٩  

  . أيضا
  .  أقل ما يوجد من التدليس عن المدلسين تدليس التسوية-١٠  

  

فمـن  ، فإن كان ما توصلت إليه صوابا، فهذا ما تيسر لي بعون اهللا وفضله   :وأخيرا  
وأسـأل  ، وإن كانت األخرى فما إليها قصدنا وال فيها رغبنـا ، توفيق اهللا تعالى وفضله 

  . وأن يجعله في ميزان حسناتي، جههاهللا تعالى أن يجعل عملي خالصا لو
 تـسليمــاً  وسـلم ، )r( عيِننَا محمـدٍ أوصلِّ اللَّهم وبارك على سيِدنَا ونبينَا وقُرِة        

   .كثيــراً
  در

 أ   ا    
  رس ا و  أل ا واة

 زا  ع  
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Fو K  
 

v     خليل بن عبد اهللا بن     ،  يعلى الخليلي ألبي   :ثاإلرشاد في معرفة علماء الحدي
ـ ١٤٠٩- الرياض -مكتبة الرشد : طـ،  القزويني أحمد ، األولـى : الطبعـة ،  هـ

  .محمد سعيد. د: تحقيق
v    المعروف ،  تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي      ل :االقتراح في بيان االصطالح

  . بيروت-دار الكتب العلمية: طـ، )هـ٧٠٢: المتوفى( بابن دقيق العيد
v    ـ  الفضل  ألبي: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث     :ألفية العراقي المسماة ب

ـ ٨٠٦: المتـوفى ( زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي     ـ ، )هـ دار : طـ
العربي الـدائز   : تحقيق ودراسة ،  الثانية: الطبعة،  هـ١٤٢٨- الرياض -المنهاج

  .الفرياطي
v  الفداء إسماعيل بن عمر بن     ألبي   :علوم الحديث  ختصارحثيث إلى ا  الباعث ال

أحمد : تحقيق،  الثانية: الطبعة،   بيروت -دار الكتب العلمية  : طـ،  كثير االدمشقي 
  .شاكر
v     بيدي      ل :تاج العروس من جواهر القاموساق الزد بن عبد الرزد بن محممحم 
  .عة من المحققينمجمو: المحقق، دار الهداية:  طـ)هـ١٢٠٥: المتوفى(
v       بكر أحمد بـن أبـي       ألبي :التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة 

ـ )هـ٢٧٩: المتوفى( خيثمة ـ ١٤٢٧ - القـاهرة  -الفاروق الحديثـة  :  ط ، هـ
  .صالح بن فتحي: تحقيق
v      جـالل  ،  عبد الرحمن بن أبي بكر    ل :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

ـ )ـه٩١١: المتوفى( الدين السيوطي  أبو قتيبـة نظـر     : تحقيق،  دار طيبة :  ط
  .محمد الفاريابي
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v           ألبـي   :التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصـول الحـديث
ـ ٦٧٦: المتـوفى ( زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي       ـ ) هـ دار : طـ

: تقديم وتحقيق وتعليـق   ،  األولى: الطبعة،  هـ١٤٠٥ - بيروت -الكتاب العربي 
  .الخشتمحمد عثمان 

v      الفضل زين الـدين عبـد      ألبي   :التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح
 المدينـة   -المكتبة السلفية : طـ) هـ٨٠٦: المتوفى( الرحيم بن الحسين العراقي   

  .عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق، الطبعة األولى، م١٩٦٩ -المنورة
v       يوسف بن عبد اهللا    عمر  ألبي   :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

ـ ٤٦٣: المتوفى( بن محمد بن عبد البر     ـ ،  )هـ وزارة عمـوم األوقـاف     : طـ
مصطفى بن أحمد العلوي    : تحقيق،  هـ١٣٨٧ - المغرب –والشؤون اإلسالمية   

  .محمد عبد الكبير البكري، 
v     محمد بن إسـماعيل بـن صـالح       ل :توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ،

ـ  )هـ١١٨٢: المتوفى( روف كأسالفه باألمير  المع أبو إبراهيم ،  الصنعاني : طـ
صـالح بـن   : تحقيق، األولى: الطبعة،  هـ١٤١٧ - بيروت -دار الكتب العلمية  
  .محمد بن عويضة

v   مكتبة المعـارف  : طـ،   محمود الطحان  /للدكتور :تيسير مصطلح الحديث-
  .التاسعة: الطبعة، م١٩٩٦-الرياض
v  ن أبـو سـعيد خليـل بـن     صالح الديل :جامع التحصيل في أحكام المراسيل

، الثانيـة : الطبعـة ،  م١٩٨٦ -بيـروت ،  دار عالم الكتب  : طـالعالئي   كيكلدي
  .حمدي عبد المجيد: تحقيق
v رة  ل : الترمذي جامعوالمتـوفى ( أبو عيسى، الترمذي، محمد بن عيسى بن س :

- مـصر –شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي       : طـ،  )هـ٢٧٩



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٨١٥ -

، ومحمد فؤاد عبد البـاقي    ،  أحمد محمد شاكر  : حقيقت،  الثانية: الطبعة-م١٩٧٥
  .وإبراهيم عطوة عوض

v    من أمور رسول اهللا    الجامع المسند الصحيح المختصر )r(  وسننه وأيامه: 
ـ ١٤٢٢،  دار طوق النجـاة   : طـ،  لمحمد بن إسماعيل البخاري    : الطبعـة ،  هـ

  .محمد زهير: تحقيق، األولى
v     ين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر      برهان الد ل :رسوم التحديث في علوم الحديث

الطبعـة ،  م٢٠٠٠- بيروت -ابن حزم  دار: طـ) هـ٧٣٢: المتوفى( الجعبري :
  .إبراهيم الميلي، األولى
v   ـ ٢٧٣: المتوفى( عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني     ألبي   :سنن ابن ماجه ) هـ

شعيب األرنؤوط  : تحقيق،  األولى: الطبعة،  م٢٠٠٩-،  دار الرسالة العلمية  : طـ
  . عبد اللّطيف حرز اهللا- محمد كامل قره بللي -ادل مرشد  ع-
v   تاني       ألبي   :سنن أبي داودِجسداود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي الس 
، األولـى : الطبعـة ،  م٢٠٠٩ -دار الرسالة العلميـة   : طـ) هـ٢٧٥: المتوفى(

  . محمد كاِمل قره بللي-شعيب األرنؤوط : تحقيق
v  الحسن علي بن عمر بن أحمد البغـدادي الـدارقطني      ألبي   :سنن الدارقطني 
، األولى: الطبعة،  م٢٠٠٤ -بيروت،  مؤسسة الرسالة : طـ) هـ٣٨٥: المتوفى(

عبـد  ، حـسن عبـد المـنعم   ،  شعيب االرنؤوط : حققه وضبط نصه وعلق عليه    
  .أحمد برهوم، اللطيف حرز اهللا

v  بكـر البيهقـي   أبـو   ،  حمد بن الحسين بن علي الخراساني     أل :السنن الكبرى 
: الطبعـة ،  م٢٠٠٣- بيـروت  -دار الكتب العلميـة   : طـ) هـ٤٥٨: المتوفى(

  .محمد عطا: تحقيق، الثالثة



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٨١٦ -

v    الخراسـاني   عثمـان سـعيد بـن منـصور       ألبي   :رسنن سعيد بن منصو
: الطبعة،  هـ١٤٠٣- الهند -الدار السلفية : طـ) هـ٢٢٧: المتوفى( الجوزجاني

  .حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، األولى
v برهان الدين أبو إسـحاق األبناسـي      ل :لشذا الفياح من علوم ابن الصالح     ا ،

، األولـى : الطبعة،  هـ١٤١٨ -مكتبة الرشد : طـ) هـ٨٠٢: المتوفى( الشافعي
  .صالح فتحي: تحقيق
v الفضل زين الـدين عبـد      ألبي   :)ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة   ( شرح

ـ ،  الرحيم بن الحسين العراقي    ، م٢٠٠٢- بيـروت  -العلميـة دار الكتـب    : طـ
  . ماهر ياسين فحل-عبد اللطيف الهميم : تحقيق، األولى: الطبعة
v  أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الـشافعي       ،  محيي السنة ل :شرح السنة ،

شـعيب  : تحقيـق ،  الثانيـة : الطبعة،  م١٩٨٣ - دمشق -المكتب اإلسالمي : طـ
  .محمد زهير-األرنؤوط

v   عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب الحنبلـي         زين الدين ل :شرح علل الترمذي  
ـ ١٤٠٧- األردن - الزرقـاء  -مكتبـة المنـار   : طـ،  )هـ٧٩٥: المتوفى( ، هـ

  .همام عبد الرحيم سعيد/ الدكتور: تحقيق، األولى: الطبعة
v       علـي بـن سـلطان القـاري        ل :شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر
هيثم ،  محمد نزار : تحقيق،  - بيروت -،  دار األرقم : طـ) هـ١٠١٤: المتوفى(

  .نزار
v   بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي        ألبي :شرف أصحاب الحديث  ،

  .وغليأمحمد سعيد خطي . د: تحقيق،  أنقرة-دار إحياء السنة: طـ
v      أبو ،  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان      ل :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

- بيـروت  -مؤسسة الرسالة : ـط،  )هـ٣٥٤: المتوفى( البستي،  الدارمي،  حاتم
  .شعيب األرنؤوط: تحقيق، الثانية: الطبعة، هـ١٤١٤



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٨١٧ -

v  المتـوفى ( العقيليجعفر محمد بن عمرو بن موسى       ألبي   :الضعفاء الكبير :
ـ ١٤٠٤ - بيروت -الكتب العلمية  دار: طـ) هـ٣٢٢ ، األولـى : الطبعـة ،  هـ
  .عبد المعطي أمين: تحقيق
v  رة الترمـذي  محمد بن عيسى بل :علل الترمذي الكبيرـوأبـو عيـسى  ، ن س 
 -بيـروت -مكتبـة النهـضة العربيـة     ،  عالم الكتب : طـ) هـ٢٧٩: المتوفى(

  ، األولى: الطبعة، هـ١٤٠٩
v     جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن       ل :العلل المتناهية في األحاديث الواهية

، إدارة العلـوم األثريـة    : طـ) هـ٥٩٧: المتوفى( بن علي بن محمد الجوزي    
  .إرشاد الحق األثري: تحقيق، الثانية:  الطبعة-م١٩٨١-، باكستان، دفيصل آبا

v     الـدارقطني   الحسن علي بن عمر    ألبي :العلل الواردة في األحاديث النبوية ،
محفـوظ الـرحمن     /ت،  األولى: الطبعة،  ١٤٠٥ - الرياض -دار طيبة : ـطـ

  .زين اهللا السلفي
v    مـد بـن إدريـس     محمد عبد الرحمن بـن مح     ألبي   :العلل البن أبي حاتم ،

-مطابع الحميـضي  : طـ،  )هـ٣٢٧: المتوفى( الرازي ابن أبي حاتم   ،  الحنظلي
سعد / فريق من الباحثين بإشراف وعناية د     : تحقيق،  األولى: الطبعة،  -م٢٠٠٦

  .خالد بن عبد الرحمن الجريسي/ بن عبد اهللا الحميد و د
v   المتـوفى ( عبد اهللا أحمد بن محمد بـن حنبـل    ألبي   :العلل ومعرفة الرجال :

: تحقيـق ،  الثانيـة : الطبعة،  هـ١٤٢٢ - الرياض -دار الخاني : طـ) هـ٢٤١
  .بن محمد عباساوصي اهللا 

v شمس الدين أبو الخير محمد بـن       ل :لغاية في شرح الهداية في علم الرواية      ا
-مكتبة أوالد الشيخ للتـراث    : طـ) هـ٩٠٢: المتوفى( عبد الرحمن السخاوي  

  .أبو عائش عبد المنعم إبراهيم: تحقيق، األولى: الطبعة، م٢٠٠١



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٨١٨ -

v    العبـاس أحمـد بـن فـرح اإلشـبيلي       ألبي :الغرامية في مصطلح الحديث         
  .األولى: الطبعة، هـ١٤٢٤ -المدينة المنورة، دار المآثر: طـ)  هـ٦٩٩ ت(
v     زين الدين أبي يحيى زكريا بـن محمـد         ل :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

ـ  ٩٢٦ت  ( األنصاري الـسنيكي   ـ )  هـ بيـروت  ،  دار الكتـب العلميـة    : طـ
  . ماهر الفحل-عبد اللطيف هميم : الطبعة األولى تحقيق، م٢٠٠٢، هـ١٤٢٢
v     شمس الدين محمـد بـن عبـد        ل :لفية الحديث للعراقي  أفتح المغيث بشرح

: تحقيق،  األولى: الطبعة،  م٢٠٠٣ - مصر -مكتبة السنة : طـالرحمن السخاوي   
  .علي حسين

v  ـ ،  بد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الـشيباني        عألبي   :فضائل الصحابة : طـ
وصـي اهللا  . د: تحقيـق ، األولى:  الطبعة –م  ١٩٨٣ - بيروت -مؤسسة الرسالة 

  .محمد عباس
v ـ ، الـرازي  القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفـر         ألبي   :الفوائد : طـ

  .حمدي السلفي: تحقيق، األولى: الطبعة، هـ١٤١٢ - الرياض-مكتبة الرشد
v المتـوفى (  أحمد بـن عـدي الجرجـاني       ألبي : في ضعفاء الرجال   الكامل :

: تحقيـق ، األولى: الطبعة، م١٩٩٧- بيروت-دار الكتب العلمية : طـ) هـ٣٦٥
  .علي معوض، عادل أحمد

v    محمد بن عمر بـن أحمـد األصـبهاني    ل :كتاب اللطائف من علوم المعارف
فـي برنـامج    مخطوط نُـشر    : الناشر،  )هـ٥٨١: المتوفى(أبو موسى ،  المديني

، م٢٠٠٤، األولـى : الطبعة،  جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة اإلسالمية      
  .والكتاب مخطوط

v    بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي         ألبي :الكفاية في علم الرواية 
إبـراهيم  ، أبو عبداهللا الـسورقي   : تحقيق،   المدينة المنورة  -المكتبة العلمية : طـ

  .حمدي



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٨١٩ -

v  عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمـد           ألبي :لى كتاب اإلكليل  المدخل إ 
ـ ٤٠٥: المتوفى( بن حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع      ـ ) هـ دار : طـ

  .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: تحقيق،  اإلسكندرية-الدعوة
v   المتـوفى (عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني    ألبي   :مستخرج أبي عوانة :

أيمـن  : تحقيق،  األولى: الطبعة،  م١٩٩٨ - بيروت -دار المعرفة : ط،  )هـ٣١٦
  .بن عارف

v   عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد         ألبي   :المستدرك على الصحيحين
ـ ،  المعروف بابن البيـع   ،  بن حمدويه النيسابوري   ، دار الكتـب العلميـة    : طـ

  .مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، األولى: الطبعة، م١٩٩٠-بيروت
v          هـ٢٤١: المتوفى( مسند اإلمام أحمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني( ،

أحمد محمـد   : تحقيق،  األولى: الطبعة،  هـ ١٤١٦- القاهرة -دار الحديث : طـ
  .شاكر
v          المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا )r(:  لمسلم

- بيـروت  - العربـي  إحياء التراث  دار: طـ،  بن الحجاج أبو الحسين القشيري    
  .محمد عبد الباقي: تحقيق
v  ـ ،  أبو حفص ،  عمر بن علي القزويني   ل :مشيخة القزويني دار البـشائر   : طـ

  .الدكتور عامر حسن صبري: المحقق، األولى: الطبعة، م٢٠٠٥-اإلسالمية
v ـ ٢١١: المتوفى(  بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني      ألبي :لمصنفا ، )هـ

حبيـب  : تحقيـق ، الثانيـة : الطبعـة ، هـ١٤٠٣ - الهند -المجلس العلمي : طـ
  .الرحمن األعظمي

v المتـوفى ( سليمان بن أحمد بن أيوب    ألبي القاسم الطبراني     :لمعجم األوسط ا :
عبد المحسن  ،طارق عوض اهللا  :  تحقيق - القاهرة -دار الحرمين : طـ) هـ٣٦٠

  .إبراهيم



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٨٢٠ -

v    ن ابـن   بي عمرو تقي الدي   أل "مقدمة ابن الصالح  " معرفة أنواع علوم الحديث
: تحقيق،  األولى: الطبعة،  م٢٠٠٢ - بيروت -دار الكتب العلمية  : طـ،  الصالح

  .عبد اللطيف الهميم، ماهر الفحل
v    عرف بمقدمة ابن الصالح ،  معرفة أنواع علوم الحديثعثمان بـن عبـد   ل: وي

ـ ٦٤٣: المتـوفى ( تقي الدين المعروف بابن الصالح    ،  أبوعمرو،  الرحمن ) هـ
ـ ١٤٠٦ بيروت   -ودار الفكر المعاصر  ،   سوريا -دار الفكر : طـ ، م١٩٨٦-هـ

  .نور الدين عتر: تحقيق
v   عبد اهللا الحاكم محمد بن عبـد اهللا النيـسابوري          ألبي  : معرفة علوم الحديث

- بيـروت  -دار الكتب العلميـة   "طـ،  )هـ٤٠٥: المتوفى( المعروف بابن البيع  
  .السيد معظم حسين: تحقيق، الثانية: الطبعة، م١٩٧٧
v  شمس الدين محمد بن عمار بن      ل :ة في شرح األلفية الحديثية    مفتاح السعيدي

مركـز  : طـ) هـ٨٤٤: المتوفى( محمد المصري المالكي المعروف بابن عمار     
 –صـنعاء   ،  النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمـة       

  .شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. د: تحقيق، األولى: الطبعة، م٢٠١١-اليمن
v ألبي عمرو عثمان بن عبد الـرحمن        :قدمة ابن الصالح في علوم الحديث     م

  .عبد اهللا المنشاوي/ ت-م٢٠١٠ - القاهرة-دار الحديث: طـ، الشهرزوري
v    الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علـي       البن :المقنع في علوم الحديث 

عبـد  : تحقيق،  األولى: الطبعة،  هـ١٤١٣- السعودية -دار فواز : طـالمصري  
  .اهللا بن يوسف الجديع

v       محمد بـن   ،   عبد اهللا  ألبي :المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
ـ ٧٣٣: المتوفى( بدر الدين ،  إبراهيم الكناني الحموي الشافعي    ـ ) هـ دار : طـ

محيي الدين عبد الرحمن    . د: تحقيق،  الثانية،   الطبعة -هـ١٤٠٦- دمشق -الفكر
  .رمضان



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٨٢١ -

v    بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب        ألبي   :موضح أوهام الجمع والتفريق
   : تحقيـق ،  األولـى : الطبعة،  هـ١٤٠٧ - بيروت -دار المعرفة : طـالبغدادي  

  .عبد المعطي أمين. د
v     شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد       ل: الموقظة في علم مصطلح الحديث 

ـ ١٤١٢-حلب-مكتبة المطبوعات اإلسالمية  : طـ الذهبي ـ ،  هـ     ، الثانيـة : طـ
  عبد الفتاح أبوغدة /ت
v           بـن حجـر    ال :نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثـر

: الطبعـة ،  هـ ١٤٢٢ - الرياض -سفير: طـ،  )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني
  .الرحيلي: تحقيق.األولى
v      الـصباح : طـ،  البن حجر العسقالني   :نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ،
  .نورالدين عتر: تحقيق، لثةالثا: الطبعة، م٢٠٠٠ -دمشق-
v      برهان الدين إبراهيم بن عمر البقـاعي      ل :النكت الوفية بما في شرح األلفية ،

  .ماهر الفحل: تحقيق، األولى: الطبعة، م٢٠٠٧، الراشد دار: طـ
v     ـ ،  البن حجر العـسقالني    :النكت على كتاب ابن الصالح الكتـب   دار: طـ

محمـد  ،  مسعود الـسعدني  : قيقتح،  الثالثة: الطبعة،  -م٢٠٠٩-بيروت-العلمية
  .فارس
v  الفضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر      ألبي :النكت على كتاب ابن الصالح 

، المدينـة المنـورة   ،  عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية    : طـ،  العسقالني
  .ربيع بن هادي عمير المدخلي: تحقيق، األولى: الطبعة١٩٨٤
v     در الدين محمد بن عبـد اهللا       عبد اهللا ب  ألبي   :النكت على مقدمة ابن الصالح

 - الريـاض -دار أضواء الـسلف   : طـ) هـ٧٩٤: المتوفى( الزركشي الشافعي 
  .زين العابدين بن محمد بال فريج. د: تحقيق، األولى: الطبعة، هـ١٤١٩



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٨٢٢ -

v   مجد الدين أبو الـسعادات المبـارك بـن    ل :النهاية في غريب الحديث واألثر
- بيـروت  -المكتبة العلمية : طـ) ـه٦٠٦: المتوفى( محمد الجزري ابن األثير   

  . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : تحقيق، م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
v   ل :اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجـرالمتوفى( يناوعبد الرؤوف الم :

المرتـضىى  : تحقيق،  األولى: الطبعة-م١٩٩٩ - الرياض -مكتبة الرشد : طـ
  .الزين أحمد

  

  



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ١٨٢٣ -

  هرس احملتوياتف
  

  عا  ا  

  ١٧٣٩  البحث عربيملخص    .١
  ١٧٤٠   إنجليزيالبحثملخص    .٢
  ١٧٤١  مقدمة    .٣
  ١٧٤٥  تعريف التدليس وأقسامه: المبحث األول   .٤
  ١٧٤٥  تعريف التدليس :المطلب األول ·   .٥
  ١٧٤٨  أقسام التدليس :المطلب الثاني ·   .٦
  ١٧٥٤  أمثلة تطبيقية على تدليس اإلسناد :المطلب الثالث ·   .٧
  ١٧٦٢  حكم تدليس اإلسناد :المطلب الرابع ·   .٨
  ١٧٦٥  ثلة تطبيقية عليهتدليس الشيوخ وأم :المطلب الخامس ·   .٩
  ١٧٧٢  األسباب الحاملة على تدليس الشيوخ :المطلب السادس · .١٠
  ١٧٧٣  حكم تدليس الشيوخ :المطلب السابع · .١١
  ١٧٧٧  أقسام أخرى للتدليس: المبحث الثاني .١٢
  ١٧٧٧  تدليس التسوية وأمثلة تطبيقية عليه :المطلب األول · .١٣
  ١٧٨٦  األسباب الحاملة على تدليس التسوية :المطلب الثاني · .١٤
  ١٧٨٨  حكم تدليس التسوية :المطلب الثالث · .١٥
  ١٧٩٠  تدليس األماكن والبالد :المطلب الرابع · .١٦
  ١٧٩٢  تدليس العطف :المطلب الخامس · .١٧
  ١٧٩٣  تدليس القطع :المطلب السادس · .١٨
  ١٧٩٤  تدليس الصيغ :المطلب السابع · .١٩



ا  ا  "  درا"     
  

 - ١٨٢٤ -

أقسام التدليس عند الخطيب وابن دقيـق        :المطلب الثامن  · .٢٠
  العيد والحاكم

١٧٩٧  

شرط التدليس والفرق بينه وبين المرسل      : المبحث الثالث  .٢١
  واألسباب الحاملة للتدليس عن الثقات والضعفاء، الخفي

١٨٠٢  

شرط التدليس والفرق بينه وبين المرسل       :المطلب األول  · .٢٢
  الخفي

١٨٠٢  

األسباب الحاملة للتدليس عـن الثقـات        :المطلب الثاني  · .٢٣
  والضعفاء

١٨٠٥  

  ١٨٠٧  ذم العلماء للتدليس: المبحث الرابع .٢٤
  ١٨١٠  األسباب الداعية إلى ذم المدلس :لمطلب األولا · .٢٥
  ١٨١١  كيف يعرف التدليس :المطلب الثاني · .٢٦
  ١٨١٢  الخاتمة  .٢٧
  ١٨١٣  المصادر والمراجع .٢٨
  ١٨٢٣  فهرس المحتويات .٢٩
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