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Abstract
“Illa” as a term in the sciences of Hadith refers to: a hidden factor that
undermines the authenticity of a Hadith despite the outward appearance of
its validity. There are several reasons for its presence in hadeeth which
weakens a Hadith’s chain of narrators and text. This research seeks to
identify the exact causes of these hidden blemishes with illustrative
examples. It consists of two sections. The first concerns the definition of
“illa” and “isbab” (reasons/causes) linguistically and technically. The
second is related to the main research topic, which defines the causes of the
“illa” in Hadith with illustrative examples. The study concludes by
mentioning the most important findings reached by the researchers.
Keywords: Illa, Asbab, Study, Hadith, Chain of narrators, Text.

امللخص:
َّ
أن ِ
ِ
ِ
قدح يف ِ
ٍ
احلديث مع َّ
أسباب إذا وقعت
ص َّحة
السالمة منها .وهناك ِع َّدةُ
ظاهَره َّ
"العِلَّةُ" يف اصطالح احملدِّثني يُطلَق على :أم ٍر َخف ٍّي يَ َ
يف هبذه األسباب مع األمثلة التوضيحية .فهو يشتمل على مبحثني :أوهلما
يف احلديث يُ َع ُّل هبا سنداً ومتناً .وهذا
ُ
البحث يتناول التعر َ
ِ
يف بأسباب ُوقوع "العِلَّة"
ص بتعريف "العِلَّ ِة"
ََيتَ ُّ
و"األسباب" لغةً واصطالحاًَّ .أما الثاين فهو يتعلَّق مبوضوع البحث الرئيسي الذي هو التعر ُ
الباحث ِمن خالل
وصل إليه
بس ْرد َأه ِّم النتائج اليت تَ َّ
يف احلديث ،مث ِّ
ُ
يعرج على تعريف ودراسة مجيع تلك األسباب مع األمثلة ،وَيتتم َ
إعداده له.
مقدمة البحث:
اْلَََِية
حممد املصطفى املبعوث رمحةً للعاملني ،وعلى آله ْ
رب العالَمني ،و َّ
احلمد هلل ِّ
رسلنيَّ :
الصالةُ و َّ
ُ
الس ُ
الم على أشرف األنبياء وأفضل الْ ُم َ
ومن تَبِ َعهم بإحسان هلم ودعا بدعوهتم إىل يوم الدين.
الَبَرة الغَُّر امليامنيَ ،
أمجعني ،وأصحابه ََ
اهرة و ْ ِ
فإن "العِلَّةَ" عند احملدِّثني تُطلَق على األسباب الظَّ ِ
ِ
قدح يف ِ
َّأما بعدَّ :
احلديث ،وهي يف ُُم َملها تَ ُعود إىل سببَني
ص َّحة
اْلَفيَّة اليت تَ َ
غَي َّ
السبَب
فكل ِعلَّ ٍة يُ َع ُّل هبا
الس ْق ُ
أن َّ
احلديث فهي ال بُ َّد أن تَتعلَّق بأحد هذين َّ
ط يف اإلسناد ،والطَّ ْع ُن يف َّ
ئيسني ،مهاَّ :
الراويُّ .
ُ
السببَنيَ ،
ر َ
كل أ ٍ
قد يكون ِ
األئمةُ ْ ِ
ِ
غَيهم جبَ ْمع طُُرِق احلديث ،وتَتَبُّ ِع االختالف،
حد ،وقد يكون َخ ِفيّاً ال يُد ِرُكه إالَّ َّ
ظاهراً يُد ِرُكه ُّ
اْلَهاب َذةُ ،وقد يُدرُكه ُ
ومعرفة طر ِ
ِ
يقة أهل احلديث بالرتجيح وقرائنه.
ِ
ِ
َّأما األسباب اليت تقع العِلَّةُ ألجلها يف األحاديث ِ
التصحيف،
التدليس ،و
ط ،و
اْلَ َّ
وسلُ ْو ُك ْ
ادة ،واالختال ُ
فمن َ
ُ
ُ
الوَه ُم ،وخ َّفةُ الضَّْبطُ ،
أمهِّهاَ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرَواة يف
اب ،وروايةُ احلديث باملعىن ،و
التلقني ،وقلَّةُ ُّ
مارسة حلديثه ،وتَشابُهُ ُّ
اختصار احلديث ،و ُ
واالنقطاعُ ،واالضطر ُ
الص ْحبَة للشَّيخ والْ ُم َ
ُ
األمساء وال ُك َىن واأللقاب والنَّس ِ
ب .وسيأيت تعريف مجيع هذه األسباب يف املبحث الثاين مع الشرح والتمثيل.
َ
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الرواةِ الثِّ َق ِ
ِ
"من
ات َوَمهاً منهم ،ومل يَسلَم منه ُ
أحدهم ،قال ُ
بارك (ت181ه)َ :
اإلمام عبد اهلل بن الْ ُم َ
وعلى األغلب تقع "العلَّةُ" يف أحاديث ُّ َ
1
ِ
ِ
ي ا ْْلُْر َج ِاينّ (ت365ه)" :الثِّ َقةُ وإ ْن كان ثَِقةً فال بُ َّد فإنه يَ ِه ُم يف الشَّيء بعد الشَّيء" ،2كما
الوَهم؟!"  ،وقال ُ
اإلمام ابن َعد ّ
ذا يَ ْسلَم من َ
يظهر ذلك من خالل األمثلة اليت ستُذ َكر يف بيان أسباب وقوع العلة يف األحاديث.
لقد وزَّع الباحث حمتويات هذا البحث على مقدِّمة ،ومبحثَني ،وخامتةَّ .أما املقدِّمة فتسلِّط الضوءَ على أمهية موضوع البحث .و َّأما املبحثان
ِ
أسباب وقوع "العِلَّة" يف احلديث النبوي يف ضوء أقوال
درس
يعرف
َّ
فأوُهلما ِّ
َ
َ
"األسباب" و"العلَّةَ" يف اللغة واالصطالح باختصار ،والثاين يَ ُ
فهرس املصادر واملراجع.
َّ
أئمة هذا الشَّأن مع األمثلة املوضَّحةَّ .أما اْلامتة فهي حتتوي على ّ
أهم النتائج ،مث يليها ُ
املبحث األول :تعريف "األسباب" و"العِلَّة":
األول :تعريف "األسباب" لغةً واصطالحاً:
املطلب ّ
ب" يف اللُّغَة:
( أ ) َّ
"السبَ ُ
توصل به إىل غَيه" ،3وقال" :كل ٍ
"السبب :ا ْحلبل ،وكل ٍ
شيء
مجعه:
شيء يُ َّ
َّ
ُّ
"أسباب" ،قال ابن منظور اإلفريقي (ت711ه)ُّ ُ َْ ُ َ َّ :
ٌ
ب" ُ
"السبَ ُ
5
4
ٍ
ٍ
"جعلت فالناً يل سبباً إىل فالن يف حاجيت؛ أي :وصلةً وذريعةً" .
توسل به إىل شيء غَيه"  .يُقال:
يُ َّ
ُ
ب يف االصطالح:
( ب ) َّ
"السبَ ُ
معر ٍ
ف له" .وقيل :هو "ما ظهر
هو "ما يُضاف إليه
احلكم ألجله هبه شرطاً
معر ٌ
ف للحكم أو غَي ِّ
احلكم لتعلُّق احلكم به ِمن حيث إنه ِّ
ُ
ُ
أو دليالً أو عِلَّةً".6
املطلب الثاين :تعريف "العِلَّة" لغةً واصطالحاً:
( أ ) "العِلَّةُ" يف اللُّغَة:
ِ
ظ م ْفرٌد ُُيمع على "عِلَ ٍل" .وهي تُطلَق يف اللغة على ٍ
معان ِعدَّةٍ ،منها كاآليت:
"العلَّةُ" :لف ٌ ُ َ َ
ض" :معلٌّ" ِ
ِ
ِ
األول :مبعىن" :الْ َمَر ِ
ض"َّ :
و"م ْعتَلٌّ".7
يتغَي ُ
ألن ِِبُلُوله َّ
َ
احلال من ال ُق َّوة إىل الض َّْعف ،ويُقال ل َمن أعلَّه اهللُ مبََر ٍ ُ َ
و"علْي ٌل" ُ
ّ
 1ابن رجب احلنبلي عبد الرمحن بن أمحد الدمشقي ،شرح علل الرتمذي.)436/1( ،
 2ابن عدي اْلرجاين أبو أمحد عبد اهلل ،الكامل يف ضعفاء الرجال.)385/5( ،
 3ابن منظور اإلفريقي علي بن أمحد ،لسان العرب.)101/7( ،
 4املرجع السابق.)101/7( :
 5الرازي حممد بن أبو بكر عبد القادر ،خمتار الصحاح  ،ص.119 :
 6املناوي حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني ،التوقيف على مهمات التعاريف  ،ص.252 :
 7ابن منظور ،لسان العرب.)471/11( ،
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"الس ْقية الثانية" ،أو :الشَّربة الثانية ،أو الشُّرب بعد الشُّر ِ ِ
و"علَّه بالشََّراب"؛ أيَ :س َقاه
"علَ ٌل بعد ََنَ ٍل"َ ،
ب تباعاً ،يُقالَ :
َْ
والثاين :مبعىنَ َّ :
ْ
ْ
الس ْقيَةَ الثانيةَ.8
َّ
"عائق" ي عوقُه عن ِ
والثالث :مبعىن" :ح َد ٍ
ث" يَشغُل صاحبَه عن و ْج ِهه ،أو ٍ
القيام َبع َم ٍل أو فِ ْع ٍلَّ ،
كأن تلك العِلَّةَ صارت ُش ْغالً ثانياً َمنَعه
َ
َُْ
َ
ِ
األول.9
عن ُش ْغله ّ
ِ
ب له ،و"هذه ِعلَّتُه"؛ أيَ :سبَبُه.10
والرابع :مبعىنَّ :
"السبَب" :يُقال" :هذا علَّةٌ هلذا"؛ أيَ :سبَ ٌ
وعالقةُ املعىن االصطالحي باملعىن اللُّغَ ِوي األول وهو "الْمرض" عالقةٌ ظاهرةٌ؛ وذلك َّ ِ
ض ْع َفه.
ت َ
أن "العلَّة" إذا طرأت يف احلديث أ َْو َجبَ ْ
ََ ُ
ّ ّ
( ب ) العِلَّةُ يف االصطالح:
أن "العِلَّة" يف اصطالحهم عبارةٌ عنٍ :
ٍ
أن أكثر هذه التعاريف تكاد تَتّ ِف ُق على َّ
يف علماء احلديث للعِلَّة ،إالَّ َّ
غامض
سبب
َّد ْ
ت تعار ُ
تَ َعد َ
أن ِ
ِ
ِ
احلديث مع َّ
السالمةُ.11
قد ُح يف ِص َّحة
الظاهَر منه َّ
َخف ٍّي يَ َ
ح يف احلديث.
صرها بوص َفنيْ :
معظم العلماء ،فهو ِّ
َيصص العِلَّةَ َ
اْلََفاءُ والغُ ُم ْو ُ
وَي ُ
ض ،وال َق ْد ُ
وعلى هذا التَّعريف َ
سار ُ
َّأما السابِقون من احملدِّثني فالعِلَّة عندهم ِ
معىن،
َّ
ُ
أع ُّم ِمَّا اشتهر بعد ،فهيُ :ك ُّل ما أثَّر  -ولو مل يَ َ
َ
قدح  -يف احلديث َسنَداً أو َمْتناً ،لَ ْفظاً أو ً
ِ
ِ
ِ
ِ
األول آنفاً ،فيُع ُّل مصنِّفو تلك
ظَ َهر أم َخف َيُ ،
الكثَي من إعالل األحاديث بغَي ما تقدَّم يف التعريف ّ
حيث جند يف كتب احلديث والعلَ ِل َ
الكتب األحادي َ ِ ِ ِ ٍ
ِ
الصحايب.
كالراوي املرتوك ،ويُعِلُّ ْون بغَي ٍ
قادح كتغيَي َّ
الوضوح َّ
ث بعلَ ٍل غَي َخفيَّة بل يف غاية ُ
املبحث الثاين :تعريف "أسباب كشف العِلَّة" يف األحاديث سنداً ومتناً:
الباحث كالًّ منها يف هذا املبحث مع الشرح والتمثيل.
وسيعرف
وهي على املشهور ثالثة عشرِّ ،
ُ
"الوَه ُم":
َّ
السبَ ُ
ب األ ََّو ُلَ :
"الوَه ِم" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
يف َ
َّأوالً :يف اللُّغَة :يُضبَط فِ ْعل "وهم" يف اللُّغَة على َو ْج َهني كاآليت:
" ) 1الوْهم" بسكون اهلاء مبعىن :ما َسبَق إليه ِّ
الذ ْه ُن مع إرادة غَيه.
َ ُ ُ

 8املرجع السابق.)471/11( :
 9انظر :ابن فارس أبو احلسني أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،)15 ،12/4( ،والفَيوزآبادي ُمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،ص:
.1035
 10ابن منظور ،لسان العرب.)471/11( :
 11انظر :ابن الصالح الشهرزوري أبو عمرو عثمان بن صالح الدين ،علوم احلديث ،ص.90 :
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الصو ِ
للوَه ِم هو
اب ،مع إرادته ذلك اْلطأَ؛ ألنه َّ
"الوَه ُم" بفتح اهلاء مبعىن :ما أخطأ فيه الْ َم ْرءُ َو ْجهَ َّ
الصواب يف ظَنِّه .وهذا املعىن َ
َ ) 2
ط ،و"يف أحاديثه
الراوي ،فيقولون" :يف حديثه َوَه ٌم"؛ أيَ :غلَ ٌ
الرجال والعِلَل عند ِذكرهم خطأَ َّ
مقصود احملدِّثني يف عباراهتم النَّ ْق ِديَّة يف كتب ِّ
ُ
12
ط .
أوهام"؛ أي :أغال ٌ
ٌ
الراوي) يف أسانيدها ،أو يف متوَنا ،أو يف
الراوي لألخبار سواء أكان وقوعُه منه (أي :من َّ
ضْبط َّ
ثانياً :يف االصطالح :هو " َخلَ ٌل يف َ
كِليهما".13
"الوَهم" بالعِلَّة:
( د ) عالقةُ َ
"الوَهم" َأه ُّم ٍ
َّام.
أي بش ٍر مع كونه موصوفاً بالضَّْب ِط الت ِّ
سبب من أسباب ُوقوع "العِلَّة" يف احلديث ،فهو من ِجبِلَّة اإلنسان ،وال يَ ْسلَم منه ُّ
َ َ
َّ
اإلمام بَ ْدر الدين
ت أمُّ املؤمنني السيِّدة عائشة  -رضي اهلل عنها  -مجاعةً من َّ
وقد َومهَ ْ
الص َحابة  يف رواياهتم ،وقد مجع بعضاً منه ُ
الصحابة".
َّ
الزْرَك ِش ُّي (ت794ه) يف كتاب َمسَّاه" :اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على َّ
احلديث الثِّ َق ِ
اْلهابِ َذةِ ،وحف ِ
ات ،و َّ ِ
ِ
فطبائعهم البَ َش ِريَّةُ ُم َعَّرضةٌ هلما؛ لذلك
َّاظه الْ ُم ِتقنِني،
الوَهم واْلطأ أح ٌد من ُرَواة
ُ
أئمته َْ َ
ُ
كما مل يَسلَم من َ
ِ
ص َّحت عدالتهم؛ بل هم
مل يَ ُرتك َّ
الرَواة الثِّ َقات َّ
َّاد وصيا ِرفةُ ِع ْل ِم العِلَ ِل أحداً من ُّ
األئمةُ النُّق ُ
الوَهم يف أحاديث إ ْن َ
جملرد ما َوقَع هلم من َ
ِ
َّحِّري ،ووضعوا لذلك شرطَني يف غاية األمهية يف قبول
الوَهم َ
الرواية َّ
االحتياط يف ِّ
احتاطوا غايةَ
وحتََّرْوا يف ذلك َ
أش َّد الت َ
عمن وقعوا يف َ
وظل هذان الشَّرطان حا ِرسني أمينني ي ِ
أي َوَه ٍم أو َغلَ ٍط يقع
"ع َد ُم ُّ
و"ع َد ُم العِلَّة ْ
"الصحيح" ْ
كشفان َّ
اْلَِفيَّة"َّ ،
الش ُذ ْوذ"َ ،
و"احلَ َسن" ،ومهاَ :
َ
َ
الراوي الثِّ َقة احلافظ.14
من َّ
( أ ) أمثلةُ األوهام الواقعة يف اإلسناد والْ َم ْْت:
ُيد املتتبِّع لكتب العِلَ ِل و ِّ ِ
بعض النَّماذج ِمن أوهامهم يف سند احلديث
الكثَي من األوهام اليت وقعت من ُّ
الرَواة الثِّ َقات وغ َِيهم ،وهذه ُ
ُ
الرواية َ
ومتنه.
"الوَهم" الواقع يف اإلسناد:
(أ) ُ
مثال َ
الرو ِ
ِ
ايات َّ
فصَيه مرفوعاً إىل
الص َحابة ،و
بأن راويها الثِّ َقة َرفَع
املقطوع على التابعني وغَيهم َّ ،
املوقوف على َّ
َ
َّاد ِّ
األئمةُ النُّق ُ
َ
كثَياً ما يُع ُّل ّ
النيب .
ِّ
ِ
ِ
ِ
سألت
الوضَّاح ابن عبد اهلل الواسط ِّي ،عن أيب يَ ْع ُف ْور ال ُك ْوِ ِّ
يف قالُ " :
من األمثلة على ذلك :ما رواه قُتَ ْيبَةُ بن سعيد البَ ْغالَينِّ ،عن أيب َع َوان َ
أنس بن ٍ
رسول اهلل ََ ي َسح عليهما".
مالك عن الْ َم ْسح على ْ
اْلُف َّْني ،فقال :كان ُ
َ
16
15
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلمام ابن حبَّان يف صحيحه .
الرتمذ ُّ
اإلمام ِّْ
ي يف كتابه "العلَل الكبَي"  ،و ُ
أخرج حديثَه هذا مرفوعاً ُ
 12انظر :تعليق الشيخ عبد الفتَّاح أيب غُدَّة على "الرفع والتكميل يف اْلرح والتعديل" للشيخ عبد احلي اللكنوي ،ص.551 ،550 :
 13انظر :الوريكات ،عبد الكرمي ،الوهم يف روايات خمتلفي األمصار ،ص.29 :
 14انظر :العرت ،نور الدين احلليب ،حملات موجزة يف أصول علل احلديث ،ص.53 :
 15الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة  ،العلل الكبَي.)169/1( ،
 16ابن حبان البسيت أبو حامت حممد بن حبان التميمي ،الصحيح ،كتاب :الطهارة ،باب :املسح على اْلفني وغَيمها ،)164/4( ،رقم احلديث.)1335( :
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الصحيح عن ٍ
أنس
ي  -عن هذا احلديث ،فقال :أخطأ فيه قُتَ ْيبَةُ بن سعيد ،و
سألت ُحمَ َّمداً  -يعين البُ َخا ِر َّ
الرتِم ِذ ُّ
ي يف إثرهُ " :
وقال ِّْ
ُ
موقوف".
ٌ
17
ِ
ٍ
صر قالَ :ح َّدثَنا سفيان ،عن أيب يَ ْع ُف ْور
اإلمام البَ ْي َهق ُّي يف ُّ
"السنَن الكَبى"  ،من طريق َس ْعدان بن نَ ْ
وأخرجه موقوفاً عن أنس بن مالك ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
وم َسح على ُخفَّْيه".
َ
أنس بن مالك يف دار َع ْمرو بن ُحَريْث دعا مباء فتَ َوضَّأَ ،
العْبدي :أنه رأى َ
( ب ) مثال الوهم الواقع يف الْ َم ْْت:
ومن أمثلة "الوهم" الواقع يف متون األحاديث" :اإلدراج" ،هو أن ي ِ
الراوي يف احلديث ما ليس منه سواء أكان من كالمه -
دخل أو يزيد َّ
ُ
ُ
18
ٍ
ُّ
دليل على
آخر ٍ
مرفوعِ ،من غَي أن ِّ
يفصل بينهماِ ،بيث يُتَ َوَّه ُم أنه ٌ
أي َّ
الراوي  -أم من حديث َ
طرف من احلديث الذي َرَواهُ  .ويَ ُدل ٌ
19
ِ
ٍ ِ
اج" يقع يف الْ َم ْْت واإلسناد ،لكن وقوعه يف
َّأَنا من لفظ را ٍو ،بأن يأيت
ُ
احلديث من بعض الطُُّرق بعبارة تَفصل هذا من هذا  .و"اإلدر ُ
األول أكثَ ُر.
ي ِ
ِ
ص ِحْي َحْيهما 20من طريق األ َْع َمش ،عن َش ِقْيق بن َسلَ َمة ،عن عبد اهلل بن
وم ْسل ٌم يف َ
من األمثلة على ذلك :ما رواه الشَّيخان البُ َخا ِر ُّ ُ
ِ
اْلَنَّةَ».
ات ال يُ ْش ِرُك باهلل َشْيئاً؛ َد َخ َل ْ
مسعود  ،قال :قال ُّ
وقلت أناَ « :م ْن َم َ
النيب َ « :م ْن َم َ
َّار»ُ ،
ات يُ ْش ِرُك باهلل َشْيئاً؛ َد َخ َل الن َ
ِِ
ِ
ِ
النيب َّ ،
وإَّنا
املرفوع منه اْلملةُ األ ُْوَىل فقط ،والثانيةُ موقوفةٌ
وقد َوه َم ُ
ُ
فج َعل ال ُكلَّ من قول ِّ
أمحد بن عبد ا ْْلَبَّار ُ
ي (ت272ه)َ ،
العطَارد ّ
السابقة.21
ي َّ
ش يف رواية البُ َخا ِر ِّ
كما َميَّزه األ َْع َم ُ
َّاينِ :
السبَب الث ِ
"خ َّفةُ الضَّبْ ِط":
َّ ُ
يف "الضَّْب ِط" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
ضِ
ضْبطاً ،و ِضبَاطةً"؛ أيَ :ح ِفظَه
ط"
ب ُُط" ،ومعناهْ :
"ضبَ َ
احلِْف ُ
ّأوالً :يف اللُّغَة" :الضَّْب ُ
"ضبَط يَ ْ
األمر َ
ظ با ْحلَْزم ،يُقالَ :
مصدر َ
ُ
ط فُال ٌن َ
قوي شدي ٌد.
ْ
و"ر ُج ٌل ضاب ٌ
ط"؛ أيٌّ :
باحلَْزم؛ َ
الداللة على قُ َّوةِ احلفظِ ،
وشدَّةِ اللُّزوم بني احلافظ واحملفوظ.22
يح يف ِّ
و ُّ
كل ذلك صر ٌ
الراوي موصوفاً بالْي َقظَة ،وع َدِم الْغَ ْفلَ ِة ،وباحلِْفظ إ ْن حدَّث ِمن ِ
حفظه،
ثانياً :يف االصطالحَّ :أما ُمراد احملدِّثني ب"الضَّْبط" فهو :أن يكون َّ
َ
َ
َ
احلديث إ ْن رواه بغَي ِ
ِ
و ِ
لفظه.23
اإلتقان إ ْن َحدَّث ِمن كتابهَ ،م َع ال ِّدراية التّ ّامة مبعىن
ََ

 17في كتاب :الطهارة ،باب :مسح النيب  على اْلفني يف السفر واحلضر معاً ،)413/1( ،رقم احلديث.)1302( :
18
امليسر يف علم مصطلح احلديث ،ص.225 :
انظر :الغوري سيد عبد املاجدَّ ،
 19الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الدمشقي ،املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،ص.54 ،53
ُ اهلل
 20البخاري ،يف الصحيح ،كتاب :اْلنائز ،باب :يف اْلنائز ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهلل ،برقم ،)1238( :ويف كتاب :التفسَي ،باب( :وم ُِنُ النُُاس ُِ مُن ُْ يُتُُخ ُِذ م ُِن ُْ دُو ُْن ِ
ُ
َ َّ
َ
َ َّ
أُنُدُاداً) ،برقم ،)4497( :ويف كتاب :األَيان والنذور ،باب :إذا قال" :واهلل! ال أتكلم اليوم فصلى أو قرأ" ،برقم .)6683( :ومسلم يف كتاب :اإلَيان ،باب :من مات ال يشرك باهلل شيئاً،
َ ْ َ
برقم.)150( :
 21الوريكات ،الوهم يف روايات خمتلفى األمصار ،ص.517 :
 22انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)13/9( ،
 23انظر السيوطي جالل الدين حممد بن أيب بكر ،تدريب ا َّلراوي يف شرح تقريب النواوي.)507/1( ،
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( ب ) أنواعُ الضَّْب ِط:
ِ
كل منهما:
ط
و"ضْب ُ
ط َّ
"ضْب ُ
يف ٍّ
الص ْد ِر"َ ،
للضَّْبط نوعان ،مهاَ :
الكتاب" ،وهذا تعر ُ
الراوي ما َِمس َعه من احلديث َم َع ال ُق ْد َرةِ على االستحضار عند احلاجة إليه.24
الص ْدر :هو احلِف ُ
ط َّ
ضْب ُ
ظ ِبيث يُثبِت َّ
األولَ :
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وص َّح َحه إىل أن
ط الكتاب :هو أن ََْي َف َ
ضْب ُ
ظ َّ
والثَّاينَ :
ص ْونَه لديه منذ َمس َع فيه َ
الراوي كتابَه الذي َكتَب فيه َم ْرويَّاته من التَّغيَي والتَّبديل ،ويَ ُ
لآلخ ِرين.25
يُ َؤِّدي منه َ
ِ ِ
الراوي" بالعِلَّة:
ضْبط َّ
( ج ) عالقةُ "خفَّة َ
ٍ
ِ
بألفاظ مثل:
أهم أسباب ُوقوع العِلَل يف احلديث ،واملر ُاد ِخبفَّة الضَّْب ِط هنا ما يُ َع ََّب عن صاحبها
ضْب ِط َّ
الرا ِوي" من ِّ
َع َّد العلماءُ "خ َّفةَ َ
"الص ُدوق" ،أو "ال بأس به" ،أو"ليس به بأس" ،أو حن ِوها من األلفاظ اليت اتَّصف هبا بعض رواةِ
ِ
احلديث مع بقاء عدالتهم.
َ َ
َّ ْ
ٌ
ُ َُ
َ
ب ْ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ظ ابن ر َج ٍ
َّ
الوَه ُم يف
وقد ذَ َكر احلاف ُ َ
"أهل ص ْدق وح ْفظ ،ولكن يقع َ
احلَْنبَل ّي يف شرحه للعلَل الصغَي املوصوفني هبذه األلفاظ بقوله :إَنم ُ
ِ
ب عليهم".26
حديثهم كثَياً ،لكن ليس هو الغال ُ
ِ
ِ
ط-
ف
ف َّ
ظ ابن َح َج ٍر" :فإ ْن َخ َّ
الضْب ُ
"ح َسناً لذاته" ،وهو الذي قال فيه احلاف ُ
باأللفاظ املذكورة قد َج َعل َّ
و َّ
الرا ِوي الْ ُمتَّص ُ
األئمةُ حديثَه َ
احلَ َس ُن لذاته".27
أي :قَلَّ  -فهو ْ
( د ) من األمثلة على ذلك:
28
ي يف جامعه 29من حديث َش ِريك بن عبد اهلل ،عن ِ
عاصم بن ُكلَْيب ،عن أبيه ،عن وائل
الرتِم ِذ ُّ
ْ
اإلمام ِّْ
اإلمام أبو داود يف ُسنَنه و ُ
روى ُ
ضع ُرْكبَتَ ْي ِه قَ ْب َل يَ َديْ ِه ،وإذا ََنَض َرفَع يَ َديِْه قَ ْب َل ُرْكبَتَ ْي ِه".
النيب  إذا َس َجد َو َ
أيت َّ
بن ُح ْج ٍر قال" :ر ُ
ِ
ِ
ِ
رسالً ،مل يَذ ُكر فيه( :عن وائل بن ُح ْج ٍر)،
الرتِم ِذ ُّ
اإلمام ِّْ
قال ُ
ي" :وروى َمهَّ ُام بن ََْي ََي ،عن َشقْيق ،عن عاصم بن ُكلَْيب شيئاً من هذا ُم َ
ِ
الوَه ِم".30
َ
وش ِريْ ُ
ك بن عبد اهلل كثَيُ الغَلَط و َ
ِ
ِ
ِ
الص َّحةُ واالستواءُ ،والذي يقع يف حديثه من
"ش ِريْك بن عبد اهلل" ما نَ ُّ
ب على حديثه ِّ
ي ا ْْلُْر َجاين يف ترمجة َ
وقال ُ
اإلمام ابن َعد ّ
صه" :والغال ُ
ستح ُّق أن ينسب فيه إىل ٍ
يتعمد يف احلديث شيئاً ِِمَّا ي ِ
الض ْعف".31
شيء من َّ
النَّ َكارة َّإَّنا أُِيتَ فيه من ُسوء ِح ْف ِظه ،ال أنه َّ
َ
َُ
ِ
ِ
احلِْف ِظ؛ ف َد َّل ذلك على ِخفَّة ِ
ِ
ِ َّ
أن َ ِ
وِمبا َّ
داده يف ُحكْم
وس ْوِء ْ
َ
ضْبطه للحديث ،وأصبح ع ُ
الوَه ِم ُ
"شريْكاً" قد تُكل َم فيه من ج َهة كثرة الغَلَط و َ
"احلَ َسن".
وصف حديثُه بْ :
َمن يُ َ

 24انظر :السخاوي حممد بن عبد الرمحن ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث.)157/3 ( ،
 25انظر :اْلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي ،الكفاية يف علم أصول الرواية  ،ص.220 :
 26ابن رجب احلنبلي ،شرح علل الرتمذي.)105/1( ،
 27ابن حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن حممد ،نزهة النظر  ،ص.66 ،65 :
 28يف كتاب :الصالة ،باب :كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ ،برقم.)834( :
 29يف أبواب :الصالة ،باب :ما جاء يف وضع الركبتني قبل اليدين يف السجود ،برقم.)268( :
 30الرتمذي ،العلل الكبَي ،ص.69 :
 31ابن عدي ،الكامل يف ضعاء الرجال.)35/5( ،
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ِ
ادةِ":
"سلُ ْو ُك ا ْْلَ َّ
َّ
ب الثَّال ُ
ثُ :
السبَ ُ
ِ
ادة" لُغَةً واصطالحاً:
"سلُ ْوك ا ْْلَ َّ
( أ ) تعر ُ
يف ُ
ٍ
ٍ
يق يَسلُكه" ،و"فال ٌن
"السلُ ْو ُك"
ك" ،ومعناهُ :
ّأوالً :يف اللُّغَةُّ :
"سلَك يَ ْسلُ ُ
دخول أو نفوذُ شيء يف شيء ،يُقال" :فال ٌن َسلَك الطَِّر َ
مصدر َ
ُ
سار فيه.32
َسلَك الشيءَ يف الشيء"؛ أي :أدخله وأنفذه .و"فال ٌن َسلَك الطَّ ِر َ
يق"؛ أيَ :
"جادات" ،ومعناها :الطَّ ِريقة الواضحة.33
مجعهاَّ :
و"اْلَ َّ
ْ
ادةُ" ُ
ٍ
بسنَ ٍد مشهوٍر َس ْه ٍلُ ،خمالِفاً فيه َمن هو مثلُه ،أو أقوى منه ِص َفةً أو عدداً.34
ثانياً :يف االصطالح :هي روايةُ َّ
الراوي حلديث َ
ادة" بالعِلَّة:
"سلُ ْو ِك ا ْْلَ َّ
( ب ) عالقةُ ُ
ألن كثَياً من األحاديث تُ َروى من طُُرٍق مشهورةٍ ك" :مالك بن ٍ
َّ
ومالك يروي
أنس ،عن ناف ٍع ،عن عبد اهلل بن ُع َمر رضي اهلل عنهما"،
ٌ
أحد ُّ ِ
ٍِ
يق عن
أحاديث البن ُع َمر  -رضي اهلل عنهما  -من غَي هذا الطَّ ِر ِيق ،فقد يروي ُ
َ
الرَواة حديثاً البن ُع َمر من طَ ِريق مالك فيكون الطَّ ِر ُ
ِ
ٍ
سار على هذه الطَّ ِريقة يكون قد
ع إىل ذ ْهن َّ
أسر َ
الراوي ،وأسبَ َق على لسانه لكثرة األحاديث الواردة عن مالك بتلك الطَّ ِريق ،فإنه إذا َ
ناف ٍع َ
ادة ،وبذلك تقع العِلَّةُ يف احلديث.
اْلَ َّ
َخَرج عن ْ
( ج ) من األمثلة على ذلك:
احلِز ِامي ،عن عبد العزيز بن الْم ِ
ِ
اج ُش ْون ،عن عبد اهلل بن ِديْنَا ٍر ،عن عبد اهلل بن ُع َمر رضي اهلل عنهماَّ :
أن
ُ
حديث الْ ُمْنذر بن عبد اهلل ْ َ ِّ
َ
35
ُّك. "» ...
اىل َجد َ
كَ ،وتَ َع َ
رسول اهلل " :كان إذا افتتح َّ
ك اللَّ ُه َّم ،تَبَ َارَك ْ
امسُ َ
الصالََة قالُ « :سْب َحانَ َ
ِ
ادةَِّ ،
ضل ،عن األ َْعَرِج ،عن عُبَ ْيد اهلل بن أيب رافِ ٍع،
اْلَ َّ
يق ْ
وإَّنا هو من حديث عبد العزيز ،قالَ :ح َّدثَنا عبد اهلل بن ال َف ْ
أَ
َخذ فيه الْ ُمْنذ ُر طر َ
علي بن أيب ٍ
طالب .36 
عن ِّ
ِ
ِ ِ
يق معروفةٌ ،وِهم هبا الْمْن ِذ ُرَّ ،
ضل ،عن األ َْعَرج ،عن ُعبَ ْيد
وإَّنا
عبد العزيز ،عن عبد اهلل بن ال َف ْ
احلديث يرويه ُ
ُ
فس ْلسلَةُ عبد العزيز هذه طر ٌ
ُ
َ َ
علي بن أيب ٍ
طالب .37
اهلل بن راف ٍع ،عن ِّ
ط":
"االختِالَ ُ
ب َّ
َّ
الرابِ ُعْ :
السبَ ُ
ِ
"االختالط" لُغَةً واصطالحاً:
يف
( أ ) تعر ُ
ِ
ط عقلُه"؛ إذا
ط"
اختَلَ َ
"اختَلَ َ
ط ََيْتَلِ ُ
"اختَ لَ َ
ّأوالً :يف اللُّغَة" :االختال ُ
ط الشَّيءُ بالشَّيء"؛ أي :امتزج .ويُقال" :فال ٌن ْ
ط" ،يُقالْ :
مصدر ْ
ُ
ِ
َح َس ِن إىل األ َْرَدأ.38
َّح ُّو ُل من األ ْ
تَغَََّي ،و"التَّغََُُّي" هو :الت َ
 32انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)238/7( ،
 33انظر :املرجع السابق.)110/3( ،
 34خالد الدريس ،إعالل احلديث بسلوك اْلادة  ،ص.895 :
 35أخرجه احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري يف "معرفة علوم احلديث" ،ص.118 :
36
النيب  ودعائه بالليل ،برقم.)771( :
أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب :صالة املسافرين ،باب :صالة ِّ
 37العرت ،حملات موجزة يف علم علل احلديث ،ص.57 :
 38انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)129 ،128/5( ،
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ِِ
الس ِّن ،أو ل َذ َه ِ
ٍ
اب بص ِره،
َجلِه َع ْقلُه؛ وذلك
ثانياً :يف االصطالح :هو
ٌ
طرأُ على َّ
ألسباب مثل :كِ ََِبه يف ِّ
فس ُد أل ْ
الراوي الضَّابط ،ويَ ُ
اختالل يَ َ
لضيَ ِاع ُكتُبِه أو الحرتاقِها ،أو َس ِر ِقة مالِه ،وحن ِو ذلك من األسباب.39
أو َ
( ب ) عالقةُ "االختالط" بالعِلَّة:
أحاديث رواها عن ِ
آخر،
الراوي
شيخه مع أحاديث رواها عن ٍ
"االختال ُط" من َأه ِّم أسباب وقوع العِلَّ ِة يف احلديث؛ كأن ََتتلِط على َّ
ُ
شيخ َ
40
ط عليه أحاديث َِمسعها من ٍ ٍ
دخل "العِلَّةُ" من هذا الطَِّريق
أو ََتتلِ َ
شيخ واحد فال يهتدي للتمييز بينها ،فَيويها على الت ََّوُّهم  .وهكذا تَ ُ
ُ َ
ِ
"االختالط".
الذي هو
( ج ) من األمثلة على ذلك:
هارْون ،عن َمحَّاد بن َسلَ َمة ،عن األ َْزَرق ابن قَ ْي ٍ
س ،عن ذَ ْك َوان ،عن أ ُِّم َسلَ َمة رضي اهلل عنها،
روى ُ
اإلمام أمحد بن َحْنبَل ،عن يزيد بن ُ
صلِّيها؟ فقال« :قَ ِد َم َعلَ َّي
فقلت :يا َ
صلَّى ُ
صلَّْي َ
فصلَّى َرْك َعتَ ْنيُ ،
الع ْ
ت صال ًة مل تكن تُ َ
رسول اهلل! َ
صَر ،مث َد َخل بييت َ
رسول اهلل َ 
قالتَ :
الرْك َعتَ ْ ِ
رسول اهلل! أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال« :ال».41
َم ٌ
فقلت :يا َ
ال فَ َشغَلَِ ْين َع ِن َّ
صلَّْيتُ ُه َما اآل َن»ُ .
ني ُكْن ُ
ت أ َْرَكعُ ُه َما بَ ْع َد الظُّ ْه ِر ،فَ َ
ِ
لكن فيه عِلَّةً ،هيَّ :
(محَّاد بن
رجال
احلديث وقال:
ظ نُ ْور الدِّين ا ْهلَْيثَ ِم ُّي (ت807ه) ِعلَّةً يف هذا
ِ
أمحد ُ
ُ
ذَ َكر احلاف ُ
الصحيح"َّ ،
أن َ
"رجال َ
سلَمة) ثقةٌ جليل ،احت َّج به مسلِم يف روايته عن ثابِت الب نَ ِاينِّ ،وروى له مقروناً مع غَيه ،ولكنه اختلط يف ِ
هارْون)
آخر ُع ُم ِره ،و(يز ُ
ٌ َْ
ُ
يد بن ُ
ُْ ٌ
ََ
42
ِ
الس َما ِع منهَُ ،يْ َشى أن يكون هذا َمس َعه منه بعد االختالط" .
ُم ِّ
تأخُر َّ
ِ
السبب ْ ِ
س":
َّ َ ُ
س" :التَّ ْدلْي ُ
اْلَام ُ
يف "التدليس" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
ب ،أو التَّم ِويه ،يقال" :دلَّس فال ٌن يف الب يع ،أو يف كل ٍ
ِ
العْي ِ
"دلَّ ِّ
ُّ
شيء"؛ أي:
يس"
ِّ
َْ
س" ،ومعناه :إخفاءُ َ
ْ ُ ُ
ُ
َ َ
س يُ َدل ُ
مصدر َ َ
ّأوالً :يف اللغَة" :التَّ ْدل ُ
ني َعْيبَه.43
َملْ يُبَ ِّ ْ
عيب يف اإلسناد ،وحتسني ِ
ثانياً :يف االصطالح :هو إخفاء ٍ
لظاه ِره.44
ٌ
ُ
ِ
"التدليس" بالعِلَّة:
( ب ) عالقةُ
وهم ِص َّحةَ َّ ِ
"التدليس" ي ِ
دخل يف أسباب وقوع العِلَّة يف احلديث.45
غَي
ٍ
صحيح ،لذلك فهو يَ ُ
ُ ُ
السنَد وهو ُ

39
امليسر يف علم الرجال ،ص.183 :
الغوري سيد عبد املاجدَّ ،
 40باحو أبو سفيان مصطفى ،العلة وأجناسها عند احملدِّثني  ،ص.239 :
 41مسند اإلمام أمحد ،)277 ،276/44( :برقم.)26678( :
 42اهليثمي نور الدين أبو احلسن علي بن أيب بكرُ ،ممع الزوائد ومنبع الفوائد)253/2( ،
 43انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)288 ،287/5( ،
 44الطحان حممود احلليب  ،تيسَي مصطلح احلديث  ،ص.79 :
 45انظر :العرت ،حملات موجزة يف أصول علل احلديث  ،ص.63 :
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( ج ) أقسامُ التدليس وأمثلتها:
ِ
للتدليس ِع َّدةُ ٍ
كل
"تدليس اإلسناد"،
أقسام ،أكتفي هنا بذكر اثنَني منها ،مها:
يف ٍّ
و"تدليس الشُّيوخ" ،ومها من َأه ِّم أقسامه ،وهذا تعر ُ
ُ
ُ
منهما مع األمثلة:
الراوي َّ ِ
ِ
بصي غَ ٍة َحت ِ
ِ
وعدمه ،46مثالً أن يقول" :عن
تدليس
األول:
القسم َّ
تمل َّ
اإلسناد :هو أن يَرِوي َّ
الس َم َ
عمن لَقيَه ما َملْ يَ ْس َم ْعه منه ْ
اع َ
ُ
ِ
فُ ٍ
قال" ،أو َّ
غَيه أنه َِمس َعه منه.47
قال" ،أو َ
"أن فُالناً َ
الن َ
"قال فُال ٌن" ،ليُوه َم َ
ٍ
بالسماع أو الت ِ
ِ
احلديث املدلَّ ِ
فحينئذ
َّحديث وقال" :مسعتُه يقول كذا" ،أو "قالَ :ح َّدثَنا كذا"؛
الراوي  -عند روايته لذلك
صَّر َح َّ
و َّأما إذا َ
سَ َّ -
ال يكون مدلِّساً؛ بل يصبِح ِ
كاذباً ِ
فاسقاً ،وال تَ ِ
الروايةُ عنه.
ص َّح ِّ
ُ
ُ
ِ
ي"ِ .فقيل له:
علي بن َخ ْشَرم ،قالُ :كنّا عند سفيان بن ُعيَ ْي نَة ،فقالُّ :
ظ ابن َّ
ومن األمثلة على ذلك :قال احلاف ُ
"الزْه ِر ُّ
الصالحُ :رِّويْنا عن ّ
ي"ِ .فقيل لهَِ :
ي،
ي ،وال ِِمَّن َِمس َعه ِمن ُّ
َمسَ ْعه ِمن ُّ
"مس ْعتَه ِمن ُّ
فس َكت مث قالُّ :
"ح َّدثَكم ُّ
الزْه ِر ُّ
ي؟" ،فقال" :ال ،مل أ ْ
الزْه ِر ِّ
الزْه ِر ِّ
الزْه ِر ِّ
"الزْه ِر ُّ ْ
َ
ي؟"َ .
ِ 48
ٍ
ِ
ي" .
الرزَّاق ،عن َم ْع َمر ،عن ُّ
الزْهر ِّ
عبد َّ
َح َّدثَين ُ
ِ
الصْن ِ
وم ْع َمُر بن
الرواة بينه وبني ُّ
عبد ا َّلرزَّاق َّ
َس َق َ
الزْه ِر ِّ
ط سفيا ُن بن ُعيَ ْي نَة اثنَ ْني من ُّ
ي كما ظَ َهر ذلك يف جوابه ،ومهاُ :
ويف هذا املثال ،أ ْ
عاينّ َ
ٍِ
ي.
راشد البَ ْ
ص ِر ّ
ِ
ِ
الرا ِوي.
ِّسبَة إىل غَيه
بالكشف عن ترمجَة َّ
وهذا الذي ذكرتُه من املدلِّسني فهو نوعٌ من أسباب العلَّة ،وتَ ْس ُهل معرفته بالن ْ
شيخ حديثاً َِمسعه منه ،فيس ِّميه ،أو ي َكنِّيه ،أو ي ْن ِسبه ،أو ي ِ
ص ُفه على ِخالف ما
والقسم الثاين:
الراوي عن ٍ
تدليس الشُّيوخ :هو أن يَرِوي َّ
ُ ْ
َ
َ
َ ُ
َُ
ُ
49
ِ
ِ
ٍ
ٍ
عرف به ثقةً.
عرف  .وأخطَُره :أ ْن يروي عن راو ضعيف ويُ َس ِّمْيه أويَكْنيَه مبا يُ َ
اشتهر به بني الناس ل َكْيال يُ َ
ِ
ِ
ِ
حيث كان َيدِّث عن شيخه
ظ ابن َّ
ومن األمثلة على ذلك :ما َمثَّل له احلاف ُ
فعلُه أبو بَكْر بن ُُماهد الْ ُمق ِرئُ ،
الصالح يف مقدِّمته مبا كان يَ َ
الس ِجس ِ
"عبد اهلل ابن اإلمام أيب داود
عبد اهلل بن أيب عبد اهلل" ،وهو يُريد بذلك َ
"ح َّدثَنا ُ
تاين ،فيقولَ :
أيب بَكْر عبد اهلل بن اإلمام أيب داود ِّ ْ
الس ِجس ِ
الده.
ضعَّفه و ُ
تاين" الذي َ
ِّ ْ
ٍ
ٍ
"عبد اهلل ابن أيب عبد اهلل" هذا َمن هو.50
عرف ُ
فذكر أبو بَكْر "أبا داود" بكنية وهو ُ
غَي معروف هبا؛ ل َكْيال يُ َ

 46انظر :ابن حجر العسقالين ،النكت على ابن الصالح.)614/2( ،
 47انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص.73 :
 48انظر :املصدر السابق ،ص.73 :
 49انظر :املصدر السابق ،ص.74 :
 50انظر :املصدر السابق ،ص.74 :
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السبب َّ ِ
ادس" :الت ِ
ف":
َّصحْي ُ
ْ
َّ َ ُ
الس ُ
ِ
يف "التصحيف" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
يتغَي املعىن املراد من الْم ِ
وضع ،وأصلُه :اْلطأ.51
"التصحيف"
ّأوالً :يف اللُّغَة:
ف" ،ومعناه :تغيَيُ اللَّ ْف ِظ حىت َّ
ُ
ص ِّح ُ
"ص َّح َ
ُ
ف يُ َ
مصدر َ
ُ
َ
ِ
ومعىن.
تغيَي الكلمة يف احلديث إىل غَي ما َرَواه الثِّ َق ُ
ات لفظاً ً
ثانياً :يف االصطالح :هو ُ
ِ
ٍ
املتعارفة ،إىل غَيها.52
حتويل الكلمة يف احلديث من اهليئة َ
أو بعبارة أخرىُ :
ط ،مثل" :أ َِسيد" ،و"أُسيد"َِ ،
اْلَ ِّ
و"جنيَة".
التغيَي يف حركات احلروف مع بقاء صورة ْ
و"جنيَّة"َْ ،
َْ
ْ
كأن يكون ُ
َّص ِحي ِ
ف" بالعِلَّة:
( ب ) عالقةُ "الت ْ ْ
ِ
َّاظ والثِّ َق ِ
ِ
احلف ِ
ِ
ع سبباً من أسباب العِلَّ ِة
ات
ٌ
تصحيفات يُستَغَْرب مثلُها من مثلهمِ ،مَّا َج َعل العلماءَ أن يَ ُع ُّدوا هذا الن َّْو َ
قد وقعت من أكابر ُْ
يف احلديث.
َّص ِحي ِ
ف" وأمثلتها:
( ج ) أقسام "الت ْ ْ
"التصحيف" باعتبار موقعِه باحلديث على ِستَّة ٍ
أقسام ،وهي كاآليت:
ينقسم
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
دي،
اإلسنَاد :ومن األمثلة على ذلك :ما رواه ُش ْعبَةُ بن ْ
الع َّوام بن ُمَراجم ،عن أيب ُعثمان الن َّْه ِّ
َّصح ُ
القسم األول :الت ْ
يف يف ْ
احلَ َّجاج عن َ
ِ
تصحيف
اإلسناد
رسول اهلل « :لَتُ َؤُّد َّن ا ْحلُُق ْو َق إِ َىل أ َْهلِها ...احلديث» .قد َوقَع ليَ ْح ََي بن َمعِ ْني يف هذا
عن عثما َن ب ِن َعفَّان ،قال :قال ُ
ٌ
فقال" :ابن مز ِ
بالزاي واحلاء ،فَرَّد عليهَّ ،
بالراء الْ ُم ْه َملة واْليم.53
احم" َّ
وإَّنا هو "ابن ُمَر ِاجم" َّ
ُ َُ
ُ
والقسم الثاين :تَص ِحيف اللَّ ْف ِظِ :
الس ْختِيَ ِاينّ:
الص ْوِيل (ت335ه)
ومن األمثلة على ذلك :أ َْملَى أبو بَ ْك ٍر ُحمَ َّمد بن ََْي ََي ُّ
حديث أيب أيوب ِّ
َ
ْ ْ ُ
ِ 54
ِ
ِ
ضا َن َوأَتْ بَ َعهُ ستّاً من َش َّوال ،»...فقال فيهَ « :شيئاً» بالش ِّْني بدالً من "ستّاً"  .وهذا النوعُ من التصحيف يقع كثَياً من
ص َام َرْم َ
« َم ْن َ
الرَواة.55
ُّ
َّصحيف يف الْمْتِ :
ِ
يب  أنه قالُ « :مثَّ ََيُْر ُج ِم َن النَّا ِر
ومن األمثلة على ذلك:
ٌ
َْ
والقسم الثالث :الت ْ ُ
حديث رواه أنس بن مالك  عن الن ِّ
ِ
احلديث ،حيث
تصحيف يف َم ْْت هذا
احلَ َّجاج
اْلََِْي َذ َّرةً» .56قد َوقَع لراويه ُش ْعبةُ بن ْ
ال :الَ إِلَهَ إالَّ اهللُ ،وَكا َن ِيف قَ ْلبِ ِه َما يَِز ُن ِم َن ْ
َم ْن قَ َ
ٌ
ِ
التخفيف.57
َّم و
فقال" :ذَُرة" بالض ّ
 51انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)204/8( ،
 52انظر :العرت نور الدين احلليب ،منهج النقد يف علوم احلديث  ،ص.444 :
 53ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.٢٧٩ :
 54املصدر السابق ،ص.٢٨٢ :
 55املصدر السابق :ص.٢٨٣ :
 56أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب :التوحيد ،باب :قول اهلل تعاىل( :ملا خلقت بيدي) ،برقم.)7410( :
 57ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.٢٨١ :
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والقسم الرابع :تَ ِ
ات ُمتماثِلةٌ .وكذلك يقع من
صر :وهو يَقع أحياناً من بعض َّ
األئمة عند النَّ ْقل من الكتب اليت تكون فيها عبار ٌ
صحْي ُ
ْ
ف البَ َ
ِ
ِ
الص ُحف ُد ْو َن التَّلَقِّي من الشيوخ .ومن
صل له هذا يف األكثر إذا أخذ
احلديث من بُطُون الكتب و ُّ
َّ
َ
الراوي بسبب ُسوء القراءة .وكذلك ََي ُ
ِ
عبد اهلل بن َهلي عة عن كتاب موسى بن ع ْقبة إليه بإسناده عن زيد بن ٍ
ثابتَّ :
احتَ َج َم يف
األمثلة على ذلك :ما رواه ُ
"أن رسول اهلل ْ 
َْ
َُ
ُْ َ
رسول اهلل  حجَيةً خب ٍ
ِ
صلِّي
"احتَ َجَر ُ
"احتَ َج َم" َّإَّنا هي َّ
بالراء ال باْليم ،كما يف احلديثْ :
املسجد" .فلفظةُ ْ
ص َفة أو َحص َْياً ...يُ َ
ُ َ َْ َ َ
الصالح" :فَص َّح َفه ابن َهلِْي عة ل َكونِه أخذه من ٍ
كتاب بغَي َمس ٍاع".59
ظ ابن َّ
إليها ،58"...قال احلاف ُ
َ
ُ َ ْ
والقسم اْلامس :تَ ِ
السامع.
األمر على َّ
ف َّ
صحْي ُ
ْ
الس ْم ِعََْ :ي ُدث هذا النوعُ من التصحيف بسبب تَشابُه َخمارِج الكلمات يف النُّطْق ،فيختلط ُ
ِ
ِ
الس ْمع"
ين أنَّه من "تصحيف َّ
َح َول" ،وقد رواه ُ
َّارقُطِْ ُّ
بعضهم فقال" :عن َواصل األ ْ
ومن األمثلة على ذلك" :عن عاصم األ ْ
َح َدب" .فذكر الد َ
أن ذلك ِِمَّا ال يشتبه ِمن حيث الكتابةَّ ،
صر ،كأنه ذَ َهب  -واهلل أعلَ ُم  -إىل َّ
وإَّنا أخطأ فيه مسَْ ُع َمن رواه.60
ال من تصحيف البَ َ
ٍ
السمع" إذا كان االسم واللَّ َقب ،أو االسم واسم ِ
احلروف
الراوي
"تصحيف َّ
ويقع من َّ
آخر واسم أبيه ،و ُ
ُ
آخر ولََقبِه ،أو اس ٍم َ
األب ،على وزن َ
ُ
ُ ُ
ُ
62
61
قارنةً مع أنو ٍاع أخرى.
قليل جداً من ُّ
خمتلفةٌ شكالً ونَ ْقطاً؛ فيشتبه ذلك على َّ
الرَواة ُم َ
الس ْم ِع  .وهذا النوعُ من ال َقلَب وقوعُه ٌ
ومن األمثلة على ذلكِ ُ :
والقسم السادس :تَص ِحيف الْمعىنِ :
رسول
صلَّى إلينا ُ
"حنن قَ ْوٌم لنا َشَر ٌ
ْ ْ ُ َْ
حنن من َعنَ َزةٍ َ
فُ ،
قول ُحمَ َّمد بن الْ ُمثَ َّىنُ :
ِ
"العنَ َزة"َّ ،
اهلل  ،"فَتَ َوَّه َم الْ ُمثَ َّىن َّ
ت بني يديه 
اسم مبعىن ْ
"احلَْربَة" اليت نُصبَ ْ
أن َّ
وإَّنا َ
صلَّى إىل قبيلتهم اليت امسُها َ
النيب َ 
العنَ َزةُ هنا ٌ
64
63
السابقة.
الرَواة بالنِّسبة لألنواع َّ
قليل من ُّ
حيث كان يصلِّي  .وهذا ُ
النوع من التصحيف وقوعُه ٌ
السابِ ُع" :االنْ ِقطَاعُ":
ب َّ
َّ
السبَ ُ
"االنقطاع" لُغَةً واصطالحاً:
يف
ِ
( أ ) تعر ُ
ِ
ف ،وهو ِضدُّ" :االتِّصال".65
ّأوالً :يف اللُّغَة" :االنقطاعُ"
مصدر "انقطع يَْن َقطع" ،ومعناه :التوقُّ ُ
ُ
ط را ٍو و ٍ
السنَد.66
ثانياً :يف االصطالح :هو سقو ُ
احد أو أكثر على غَي الت ََّو ِايل من أثناء َّ

 58أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب :األدب ،باب :ما ُيوز من الغضب والشدة ،برقم.)٦١١٣( :
 59ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.280 :
 60املصدر السابق ،ص.٢٨٣ :
 61السيوطي ،تدريب الراوي.)202/٢( ،
 62السخاوي ،فتح املغيث.)466/٣( ،
 63ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص.٢٨٢ :
 64السخاوي ،فتح املغيث.)467/٣( ،
 65انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)189/12( ،
 66انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص.56 :
70
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( ب ) عالقةُ "االنقطا ِع" بالعِلَّة:
ِ
ِ
ِ
ص ِميم تعريف "العِلَّة" ،وهو ما إذا
إ ْن كان
ُ
"م ْر َسالً َخفيَّاً" فيَ ُ
"االنقطاع" ال يَ ُ
دخل يف َ
دخل يف تعريف "العلَّة" ،لكنه إذا كان َخفيَّاً يُ َس َّمىُ :
وشيخه الذي مسع منه الكثَي ،والزمه ،فإذا كان مثل هذا ا ِ
شيخه بو ٍ
لتلميذ روى عن ِ
طالب ِ
كان االنقطاعُ بني ٍ
اسطةُ ،مثَّ َح َذف الواسطةَ؛
َ ََ
ُ
ِ
ِ
وج ْه ٌد يف مجع الطُُّرِق الكثَية .هذا إذا مل يكن التلمي ُذ معروفاً بالتدليس.
دخلت "العلَّةُ" ،فال يَْنتَبهُ هلا إالَّ َمن له َد ْرٌك ُ
الرا ِوي أو التلمي ُذ م ِ
فاالنقطاع قد ََيْ َفى على الكثَي .وَك ْونُه
الشيخ وهو يف طبقة تالميذ الشيخ؛
عاصراً ،لكنه مل يَلْ َق
وكذلك إذا كان َّ
ُ
َ
ُ
السم ِاع حا ِ
منقطعاً يف هذه ُّ ِ
اضح إذا ثَبَت لدى ِ
صالً ومل نتيقَّن بسماعه من
الناس َّ
أمر و ٌ
الصورة ٌ
عامةً أنه مل يَْل َقه ُمطْلَقاًَّ ،أما إذا كان إمكا ُن َّ َ
السماع أيضاً ِ
ِ
حاص ٌل.67
الشيخ فإمكا ُن عدم َّ َ
االنقطاع فيه َخ ِفيَّاً ال ظاهراً.
دخل يف البحث اْلاص بالعِلَّة إالَّ ما كان
ُ
وال يَ ُ
( ج ) من األمثلة على ذلك:
68
أمحدَ :ح َّدثَنا َم ْع َمٌر
أمحد بن ُحمَ َّمد بن َحْنبَل و ْ
عبد َّ
الرزَّاق ،قال ُ
علي قاالَ :ح َّدثَنا ُ
اإلمام أبو داود يف ُسنَنه قالَ :ح َّدثَنا ُ
احلَ َس ُن بن ٍّ
روى ُ
احلَ َس ُن :عن أ ْش َعث بن عبد اهلل ،عن احلسن ،عن عبد اهلل بن ُمغَف ٍ
َح ُد ُك ْم يف
ث ،وقال ْ
َّل قال :قال ُ
أخَبين أَ ْش َع ُ
رسول اهلل « :الَ يَبُ ْولَ َّن أ َ
مستح ِّم ِه ُمثَّ ي ْغت ِسل فِي ِه» ،ويف رو ٍ
الو ْس َو ِ
ضأُ فِْي ِهَّ ،
اس ِمْنهُ».
ايةُ « :مثَّ يَتَ َو َّ
ََ ُ ْ
ُ َْ َ
فإن َع َّامةَ َ
ِ
ِ
ظ مشس الدين َّ
يب
درك:69
"صحيح على شرطهما" ،ووافَ َقه احلاف ُ
الذ َهِ ُّ
ٌ
ي (ت405ه) يف الْ ُمستَ َ
قال احلاك ُم أبو عبد اهلل الن َّْي َسابُ ْور ّ
ي (ت656ه)" :إسناده صحيح مت ِ
َّص ٌل".70
(ت748ه) ،وقال احلاف ُ
ظ عبد العظيم الْ ُمْن ِذ ِر ُّ
ُ
ٌُ
أن رجاله ثَِقات إالَّ َّ ِ ِ
ي ،وقال فيه َّ
ك َّ
يب:
وهذا
بالص َّحة ال َش َّ
اإلسناد الذي َح َك ُموا عليه ِّ
ص ِر ِّ
ٌ
الذ َهِ ُّ
ُ
أن له علَّةً َخفيَّةً ،وهيَ :عْن َعنةُ ا ْحلَ َسن البَ ْ
ٍ
حديث( :عن ٍ
ِ
عمن قِيل :إنه مل يسمع منهم كأيب
ف
التدليس ،فإذا قال يف
كثَي
"كان ْ
احتجاجه ،وال ِسيَّما َّ
فالن)َ ،
ض ُع َ
احلَ َس ُن البَ ْ
ُ
ص ِر ّ
ي َ
ُهَريْ َرة  وحن ِوه" .71
َّامنِ ْ :
ِ
اب":
َّ
"االضط َر ُ
ب الث ُ
السبَ ُ
يف "االضطر ِ
اب" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
ب" ،ومعناه :االختالف.72
اب"
ب يَ ْ
مصدر ْ
ضطَ ِر ُ
"اضطََر َ
ّأوالً :يف اللُّغَة" :االضطر ُ
ُ
اية يف احلديث ،فَيويه بعض ُّ ِ
ٍ
ٍ
الرو ِ
آخر ُخمالِ ٍ
ف له.73
ثانياً :يف االصطالح :هو
ُ
اختالف ِّ
الرَواة على َو ْجهُ ،
وبعضهم على َو ْجه َ
ُ
 67وصي اهلل بن حممد عباس ،علم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية  ،ص.16 :
 68يف كتاب :الطهارة ،باب :يف البول يف املستحم ،رقم احلديث.)27( :
 69املستدرك على الصحيحني ،)424 /1( :برقم.)688( :
 70املنذري عبد العظيم بن عبد القوي ،الرتغيب والرتهيب )82/1( :برقم.)251( :
 71الذهيب ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال.)527 /1( ،
 72األزهري حممد بن أمحد ،هتذيب اللغة ،)20/12( ،و الرازي ،خمتار الصحاح ،ص.379 :
 73انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.84 :
71
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( ب ) عالقةُ "االضطر ِ
اب" بالعِلَّة:
الرا ِوي؛
اب" من أسباب "العِلَّ ِة" يف احلديث بسبب عدم َمتام الضَّْبط ِمن راويه .وهذه العِلَّةُ من األسباب ْ
اْلَِفيَّة ِّ
املضعفة حلديث َّ
"االضطر ُ
ل َكوَِنا ال تَظهر إالَّ جبمع الطُّرق واألسانيد و ِ
املتون.
َ
ْ
َْ ُ
( د ) أقسامُ االضطراب يف احلديث وأمثلتها :
اب يف َم ْْت احلديث،
ظ ابن َّ
السنَد ،وقد يكون يف الْ َم ْْت ،وقد يكون فيهما ،قال احلاف ُ
اب" يف َّ
الصالَح" :يقع االضطر ُ
قد يكون "االضطر ُ
شخص و ٍ
ٍ
احد ،وقد يكون على أكثر ِمن ذلك".74
وقد يقع يف اإلسناد ،وقد يكون على
السنَد:
أوالً :من أمثلة ُو ِ
قوع "االضطراب" يف َّ
ِ
َخ َو ُاهتا».75
الصدِّيق  :أنه قال :يا َ
حديث أيب بَكْر ِّ
ُ
رسول اهلل! أر َاك شْب َ
ت ،فقال َ « :شيَّبَْت ِ ْين ُه ْوٌد ،وأ َ
ِ
ٍ
ِ
ف فيه على حنو َع َشرةِ أ َْو ُجه ،فمنهم َمن
ين" :هذا
مضطرب ،فإنَّهُ مل يُْرَو إالَّ من طريق أيب إسحاق َّ
اختُل َ
عي ،وقد ْ
َّارقُطِْ ُّ
السبِْي ِّ
ٌ
قال ُ
اإلمام الد َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
َيكن ترجيح ِ
بعضهم
ورَواتُه ٌ
ُ
َرَواهُ ُم ْر َسالً من ُم ْسنَد َس ْعد ،ومنهم َمن َج َعلَهُ من ُم ْسنَد عائشةَ  -رضي اهلل عنها  -وغَي ذلكُ ،
ثقات ال ُ
على ٍ
اْلمع ُمتَ َع ِّذٌر".76
بعض ،و ُ
قوع "االضطراب" يف الْ َم ْْت:
ثانياً :من أمثلة ُو ِ
ي يف جامعه 77من حديث ِ
النيب  عن َّ
فاط َمة بنت قَ ْي ٍ
الزَكاة ،فقالَّ « :
إن ِيف
الرتِم ِذ ُّ
س  -رضي اهلل عنها َّ -أَنا قالتُ :سئل ُّ
اإلمام ِّْ
روى ُ
ماج ْه 78يف ُسنَنه هكذا« :ليس ِيف الْ َم ِال َح ٌّق ِس َوى َّ
الْ َم ِال َحلَقًّا ِس َوى َّ
الزَكاة.»...
الزَكاة« ،ورواه ُ
اإلمام ابن َ
ُ ِ
التأويل.
ض ْعفاً يف احلديث ،واضطراباً ال َيتمل
فهذا
االختالف الظَّاهُر يف الْ َم ْْت أورد َ
َ
السنَد والْم ْ ِ
نادر ج ّداً.
اب" يف َّ
ْت معاً ،لكن ذلك ٌ
وقد يقع "االضطر ُ
َ
السبب التاسعِ " :روايةُ ا ْحل ِدي ِ
ث بالْ َم ْع َىن":
َ َ ْ
َّ َ ُ
"الرواية باملعىن":
يف ِّ
( أ ) تعر ُ
ٍ
إبدال ِ
ألفاظ احلديث ،أو ِ
احلقيقي.
بألفاظ أخرى ال َُِت ُّل مبعناه
بعضها
يُراد هباُ :
ّ
ِ
وقد أجاز َمج ِ
الرا ِوي باملعىن عالِماً بلُغَة العرب ،وعالِماً ب ُفروق ِدالَ ِ
العلماء روايةَ احلديث باملعىن ٍ
الت األلفاظَ ،يَُيِّز ما
اه ْ َُي
بشرط أن يكون َّ
َ َ
79
غَيه .
غَي املعىن وما ال يُ ِّ
يُ ِّ
 74املصدر السابق :ص.85 :
 75أخرجه الرتمذي يف اْلامع ،أبواب :تفسَي القرآن ،باب :سورة الواقعة ،برقم.)٣٢٩٧( :
 76الدارقطين أبو احلسن علي بن عمر البغدادي  ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية.)٣١١ ١٩٣/١( ،
 77يف أبواب :الزكاة ،باب :ما جاء يف أن املال حقاً سوى الزكاة ،برقم.)659( :

 78يف كتاب :الزكاة ،باب :ما أدى زكاته ليس بكْنز ،برقم.)1789( :
 79انظر :عياض بن موسى اليحصيب ،اإلملاع يف أصول الرواية والسماع  ،ص.178 ،174 :
72
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( ب ) عالقةُ "رواية احلديث باملعىن" بالعِلَّة:
ِ
قد منع مجاعةٌ ِمن العلماء عن رواية
احلديث باملعىن إ ْن ُخ ِش َي على راويه أن َُي ِطئ يف روايته له باملعىن ِلقلَّة ِدرايته ،أو لعدم فَ ْه ِمه له فَ ْهماً
ِ ِ
األحاديث
ب له أن يُوِرد
لسماعه ،أو غَي ذلك؛ قال احلاف ُ
ظ اْلطيب البغدادي (ت463ه)" :والْ ُم ْستَ َح ُّ
َ
صحيحاً ،أو لطُْول عهده َ
بألفاظها؛ َّ
ألن ذلك أسلَ ُم له" .80ومن هنا ُخ ِش َي من وقوع العِلَّة يف احلديث.
ِ
احلديث باملعىن:
قوع "العِلَّة" بسبب رواية
مثال ُو ِ
(ج) ُ
روى بعض الثِّ َق ِ
احلديث باملعىن ،فأحالوا معناه مبا فهموه ،فأ ِ
احلديث بسبب ذلك.
ُع َّل
ات
ُ
َ
ُ
81
ُس َامةُ بن َزيْ ٍد َّ
ث الْ ُم ْسلِ ُم الكافَِر ،والَ الكافُِر الْ ُم ْسلِ َم»  ،ورواه ُه َشْي ُم بن بَ ِشَي
النيب  قال« :الَ يَِر ُ
أن َّ
ومن األمثلة على ذلك :ما رواه أ َ
ث أهل ِملَّتَ ْ ِ
ني َش َّىت".82
مبعناه ،فقال" :ال يَتو َار ُ ُ
ظ ابن حج ٍر معلِّقاً على هذا احلديث" :وعندي أنه [أي :ه َشيم] رواه ِمن ِح ْفظه ٍ
ِ
بَّ ،
فإن
بلفظ ظَ َّن أنه ِّ
قال احلاف ُ
َ َ َُ
يؤدي معناه ،فلم يُص ْ
ُ ٌْ
مبكة أحاديث ومل يسمعهاِ ،
ي َّ
وسبب ذلك َّ
بعضها،
أع ّم من اللَّ ْفظ الذي مسعه،
أن ُه َشْيماً مسع من ُّ
الزْه ِر ِّ
َ
وعل َق ِبفظه ُ
َ
اللَّ ْفظ الذي أتى به َ
ُ
َيرج الشَّيخان من روايته عنه شيئاً".83
فلم يكن من الضَّابِطني عنه؛ ولذلك مل ِّ
السبب ِ
العاشر" :اختِصار ا ْحل ِدي ِ
ث":
ُ ْ َُ َ ْ
َّ َ ُ
يف "اختصار احلديث" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
أوالً :يف اللُّغَة" :االختِصار" مصدر "اختَصر ََيْتَ ِ
الكالم"؛ أي :أ َْو َجَزه.84
صَر
صُر" ،ومعناه:
ُ
اإلُياز ،يُقال" :فال ٌن ْ
َ
اختَ َ
ّ
ْ َُ
ُ ْ ََ
ِ
ِ
الرواية على بعضه.
ف بعض احلديث ،و
ثانياً :يف االصطالح :هو َح ْذ ُ
االقتصار يف ِّ
ُ
لقد أجاز العلماء باختصار احلديث بشرط أالَّ َُِي َّل الْم ِ
َّص
ختصُر باملعىن ،وال يقطع
عما يتعلَّق به؛ ألنه إذا فَ َعل ذلك أصبح الن ُّ
الكالم َّ
َ
َ
ُ
ُ
ٍ
مستقل.
مبْنزلة حديث
ٍّ
( ب ) عالقةُ "اختصار احلديث" بالعِلَّة:
ِ
املقام ،وقد ال يرفعه
تقع العِلَّةُ يف اختصار احلديث إذا اختصره راويه اختصاراً ُِخمالَّ ،فقد يَقطَع َّ
الراوي الثِّ َقةُ من احلديث قطعةً تُناسب َ
بالرَواة.
العتقاده أنه
ٌ
معروف عند احلاضرين إىل غَي ذلك من األسباب اليت َتتلف باختالف الظروف الْ ُم ِحيطة ُّ

 80اْلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم أصول الرواية  ،ص.200 :
املسلم ،برقم .)6764( :ومسلم يف الصحيح ،كتاب :الفرائض،
املسلم الكاف ِر َُ والكافُِر
 81أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب :الفرائض ،باب :ال يرث
َ
ُ
الكافر ،...برقم.)1614( :
باب :ال يرث
املسلم َ
ُ
82
َّسائِ ّي يف السنن الكَبى ،كتاب :الفرائض ،باب :سقوط املوارثة بني امللتني ،برقم.)6348( :
أخرجه الن َ
 83ابن حجر العسقالين ،النكت على كتاب ابن الصالح.)617/2( ،
 84انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)79/5( ،
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مثال ُوقوع "العِلَّة" بسبب اختصار احلديث:
(ج) ُ
رسول اهللِ « :الَ وضوء إالَّ ِمن صو ٍ
ت أ َْو
ما رواه ُش ْعبَةُ بن ْ
احلَ َّجاج ،عن ُس َهْيل بن أيب صالِ ٍح ،عن أبيه ،عن أيب ُهَريْ َرة  قال :قال ُ
ْ َْ
ُ ُْ َ
ِريْ ٍح«.85
ِ
أح ُد ُك ْم
احلديث
بينما روى هذا
أصحاب ُس َهْي ٍل عن ُس َهْي ٍل ،عن أبيه ،عن أيب ُهَريْ َرة  قال :قال ُ
َ
ُ
رسول اهلل  هبذه األلفاظ« :إذَا َكا َن َ
ِِ
ِ
ص ْوتاً ،أ َْو َُِي َد ِرَْياً».86
ِيف الْ َم ْسجد َفو َج َد ِرَْياً بَْ َ
ني إِلْيَتَ ْيه؛ فَالَ ََيُْر ْج َح َّىت يَ ْس َم َع َ
أخ َّل به ،فأُعِ َّل احلديث بذلك.
احلَ َّجاج" لَ َّما اختصر هذا
و"ش ْعبَة بن ْ
َ
ُ
احلديث؛ َ
ِ
ني":
َّ
ب احلادي َع َشر" :التَّلْق ْ ُ
السبَ ُ
يف "التَّلق ِ
ني" لُغَةً واصطالحاً:
( أ ) تعر ُ
مصدر "لَقَّن يُلَقِّن" ،ومعناه :التفهيم.87
"التلقني"
ّأوالً :يف اللُّغَة:
ُ
ُ
ِ
شيخ حديثاً ليس من مرويَّاته ،ويُ ِومهه أنه من روايته ،ويقول له" :إنه ِمن روايتك" ،فيَقبَله
رجل على ٍ
ثانياً :يف االصطالح :هو أن يَعرض ٌ
الشيخ وال َييِّزه ،فيحدِّث به ِمن غَي أن يَعلَم أنه ِمن حديثه.88
ُ
ِ
َّلقني":
(ب) ُ
مثال قَبُول الثِّ َقة "الت َ
ما رواه ََْي ََي بن بُ َك َْي ،عن اللَّْيث بن َس ْعد ،عن عبد اهلل بن ُعبَ ْيد اهلل بن أيب ُملَْي َكة ،عن ُعبَ ْيد اهلل بن أيب ََنِْيك ،عن َسعِيد بن أيب َسعِيد،
ٍ
ِ
ِ َّ ِ ِ
عن النيب  أنه قال« :لَي ِ
ِ ِ
فج َعله
ِّ
وغَيه عن اللَّْيث بن َس ْعدَ ،
س منَّا َم ْن َملْ يَتَغَ َّن بالْ ُق ْرآن» ،ورواه أبو الوليد ه َش ُام بن عبد الْ َملك الطيَالس ّي ُ
ْ َ
بدل ِ
عن َس ْعد بن أيب َوقَّ ٍ
سعيد بن أيب سعيد.
اص َ ،
ِ
ِّن
الرازي عن هذا
الرازي أبا ُزْر َعة َّ
اإلمام ابن أيب حامت َّ
االختالف؟ فقال" :يف كتاب اللَّْيث يف أصلهُ :
فسأل ُ
سعيد بن أيب سعيدْ ،
ولكن لُق َ
بالعِراق :عن َس ْع ٍد (أي :ابن أيب َوقَّاص)".89
ِ
ِ
وهذا يعينَّ :
مشهور،
إمام
ِّن هذا فتَ لَقَّنَه ،وليس ذلك من عادته ،فهو :ث َقةٌ ثَْب ٌ
ت فقيهٌٌ ،
أن اللَّْيث لَ َّما َر َحل إىل العراق مل يكن معه ٌ
ٌ
كتاب ،فلُق َ
ظ ابن َح َج ٍر يف وصفه.90
كما قال احلاف ُ
السبب الثَّاين ع َشر" :قِلَّةُ ُّ ِ
مارسةِ حلديثه"
َ
الص ْحبَة للشَّْي ِخ والْ ُم َ
َّ َ ُ
ِ
ٍ
ط فيما رواه عنه من األحاديث؛ وهلذا أعطى
وذلك ألن التلميذ قد يلتقي مع شيخه يف َع َجلة من الوقت فال يُتقن حديثَه؛ فيقع له الغَلَ ُ
مة وكثرةَ الْممار ِ
احملدِّثون طُو َل الْمالز ِ
السبَبني.
فرجحوا
سة حلديث ِ
الشيخ أمهيةً كبَيةًَّ ،
أسانيد كثَيًة على أخرى هبذين َّ
َ
ْ ُ َ
ُ َ
 85ابن أيب حامت الرازي أبو حممد عبد الرمحن بن حممد احلنظلي ،علل احلديث.)47/1( ،
 86أخرجه الرتمذي يف اْلامع ،أبواب :الطهارة ،باب :ما جاء يف الوضوء من الريح ،برقم.)75( :
 87انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)225/13( ،
 88انظر :الصنعاين حممد بن إمساعيل األمَي  ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار.)155/2( ،
 89ابن أيب حامت الرازي ،كتاب العِلَل.)490/2( ،
 90انظر :ابن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب  ،ص.495 :
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مة له؛ َُيْ َشى عليه من ع َدِم ِ
الصحب ِة للشيخ ،وقصَي الْمالز ِ
األحاديث اليت رواها عن ذلك الشيخ ،والذي
ضبطه
َ
َ ُ َ
َ
قليل ُّ ْ َ
َّأما إذا كان التلمي ُذ َ
قد يَتسبَّب لإلعالل فيها.91
92
ِ
الع َّوام ،عن سفيان بن ُح َس ْني ،عن
اإلمام أبو داود يف ُسنَنه عن عبد اهلل بن ُحمَ َّمد النُّ َفْيل ّي ،عن َعبَّاد بن َ
ومن األمثلة على ذلك :ما رواه ُ
الزه ِري ،عن ِ
ِ
الص َد ِقة ،فلم َُي ِرجه إىل ُع َّماله
سامل بن عبد اهلل بن ُع َمر ،عن أبيه  -رضي اهلل عنهما  -قالَ " :كتَب ُ
اب َّ
ُّ ْ ِّ
رسول اهلل  كتَ َ
ِ
حىت قُبِض ،ف َقرنَه بسيفهِ ،
س ِمن اإلبِ ِل َشاةٌ ،ويف ع ْش ٍر شاتَ ِ
ض ،فكان فيه (يف َخَْ ٍ
ان،
َ
ض ،مث َعم َل به ُع َمُر حىت قُبِ َ
فعم َل به أبو بَ ْك ٍر حىت قُبِ َ
َ َ َْ َ
ٍ
ثالث ِشيَاه.")...
وع َشَرة ُ
ويف َخَْس َ

الص َّحة ،قِيلَّ :إَنا أص ُّح األسانيد مطلَقاً ،ولذلك هي تُس َّمىِ :
ي ،عن ٍِ
"س ْل ِسلَةَ َّ
الذ َهب".
الس ْل ِسلَةُُّ :
سامل ،عن أبيه" يف غاية ِّ
"الزْه ِر ُّ
وهذه ِّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ف يف
ضعَّف العلماءُ هذا
طي" عن ُّ
الزْه ِر ِّ
َ
ي .و"سفيا ُن بن ُح َس ْني" ث َقةٌ ،لكنه ُ
لكن َ
ض ِّع َ
احلديث؛ ألنه من رواية "سفيان بن ُح َس ْني الواس ِّ
احل ِّج فقطَِ ،
ط.93
ومس َع منه ،مث َحدَّث عنه
ي؛ ل َك ْونِه مل يُ ِتقن
حديث ُّ
ُّ
أحاديث َوقَع له فيها الغَلَ ُ
الزْه ِر ِّ
الزْه ِر ِّ
َ
َ
ي ،فقد لقيه يف موسم َْ
َمسَاء وال ُكىن واألَلْ َق ِ
اب والنَّس ِ
ب":
الرَواةِ يف األ ْ
ب الثالث َع َشر" :تَ َشابُهُ ُّ
َّ
َ
السبَ ُ
َ
َّشابُِه" لُغَةً واصطالحاً:
يف "الت َ
( أ ) تعر ُ
َّماثُل.
َّشابُهُ"
ّأوالً :يف اللُّغَة" :الت َ
ُ
مصدر "تَ َشابَهَ يَتَشابَهُ" ،ومعناه :الت َ
ِ
الرواةِ لفظاً وخطّاًِ َ ،
ِ
"حمَ َّمد بن َع ِقْي ٍل" بفتح
بالعكس ،مثلُ :
َ
وَتتلف أمساءُ اآلباء لفظاً ،ال َخطّاً ،أو َ
ثانياً :يف االصطالح :هو أ ْن تَتَّف ُق أمساءُ ُّ َ
الرَواة ،واختلفت أمساءُ اآلباء.
ت أمساءُ ُّ
الع ْنيُ ،
الع ْنيُ ،
و"حمَ َّمد بن ُع َقْي ٍل" َ
حيث اتَّ َف َق ْ
بض ِّم َ
َ
94
ِ
الرَواة واتّفقت أمساءُ اآلباء .
حيث اختلفت أمساءُ ُّ
و"سَريْج بن الن ُّْعمان"ُ ،
ُ
وشَريْح بن الن ُّْعمان" ُ
( ب ) عالقة تَشابُه األمساء بوقوع "العِلَّة" يف احلديث:
ب ،بل يف الت ِ
األمساء وال ُكىن و ِ
األلقاب والنَّس ِ
َّ
ُّيوخ وطبقتِهم؛ من أسباب ُوقوع العِلَّ ِة يف احلديث؛ وكثَياً ما
َّالمذةِ والش ِ
الرَواةِ يف ْ
إن تَ َشابُهَ ُّ
َ
َ
اقف
ضعيف بثِ َق ٍة،
أشدُّه إذا اشتبه عليه
ِّ
امساً باس ٍم ،أو ِّ
األمساء ،فيَقلِب ْ
الراوي يف ْ
يَغلَط َّ
بآخر ،و َ
ٌ
فيصحح الو ُ
يصحفه ،أو يشتبه عليه را ٍو َ
ِ
ط فيه ِمن ذلك.
على
السنَ َد ،وال ينتبه لِ َما َغلِ َ
احلديث َّ
ِ
ِ
الوَه ِم".95
يَ :
ولذا قال احلاك ُم أبو عبد اهلل الن َّْي َسابُ ْور ّ
مثل هذا َ
"ومن َهت َاون يف معرفة األسامي؛ أورثه َ

 91انظر :العرت ،املوجز يف علم علل احلديث  ،ص.58 :
 92يف كتاب :الزكاة ،باب :يف زكاة السائمة ،برقم.)1568( :
 93انظر :ابن رجب احلنبلي ،شرح علل الرتمذي.)664/2( ،
94
امليسر يف علم الرجال ،ص.341 :
انظر :الطحان ،تيسَي مصطلح احلديث ،ص ،256 :والغوريَّ ،
 95احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري ،معرفة علوم احلديث  ،ص.178 :
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( ج ) من األمثلة على ذلك:
96
الصْنعاين ،عن أ َْوس بن أ َْو ٍس،
علي ،عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ،عن األَ ْش َعث َّ
اإلمام أبو داود يف ُسنَنه من طريق ُح َس ْني بن ٍّ
روى ُ
إن ِمن أَفْض ِل أَيَّ ِام ُكم ي وم ْ ِ ِ ِ ِ
ِِ
الص ْع َقةُ ،فَأَ ْكثُِرواْ َعلَ َّي ِم َن
قال :قال ُ
ضَ ،وفِْي ِه النَّ ْف َخةَُ ،وفِْي ِه َّ
رسول اهلل َ ْ َّ « :
اْلُ ُم َعة ،فْيه ُخل َق َ
آد ُمَ ،وفْيه قُبِ َ
ْ َْ َ
الصالَةِ فِْي ِهَّ ،
ضةٌ َعلَ َّي».
َّ
صالَتَ ُك ْم َم ْعُرْو َ
فإن َ
ِ
ضعيف ،فيُخطئ الكثَيون يف
و"عبد الرمحن بن يزيد بن َمتِْيم" ،وهو
"عبد الرمحن بن يزيد بن جابر" ،وهو ثَِقةٌ،
ويف ُرَواة هذا
ُ
احلديثُ :
ٌ
اقف على حديثِهم ِص َّحةَ احلديث ،وفيه ما فيه من الض َّْعف.97
ابن جابر الثِّ َقةَّ ،
ْ
فيتوهم الو ُ
امسه ،وُيعلونه َ
بعض َأه ّم األسباب اليت ألجلها تقع العِلَ ُل يف أحاديث ُّ
الرَواة الثِّ َقات ،وقد يكون هناك أكثَ ُر من هذه األسباب ،لكين أرى الكفايةَ
هذه ُ
مبا ذكرته يف هذا املبحث.
خامتة البحث:
ِ
توصل من خالل
يسر اهللُ تعاىل للباحث يف هذا
البحث من دراسة أسباب وقوع "العِلَّة" يف أسانيد األحاديث ومتوَنا  ،وقد َّ
هذا ما َّ
إعداده له إىل بعض النتائج ،وهي كاآليت:
 )1أ ّن "العلَّة" تُطلَق يف اللغة على ٍ
لكن أقرب هذه املعاين اللغوية إىل املعىن
الس ْقيَة الثانية ،و ْ
السبَبَّ ،
احلَ َدث ،و َّ
معان عدة ،كاملرض ،و َّ
ض.
االصطالحي هو :الْ َمَر ُ
خفي يقدح يف صحة احلديث مع َّ
َّ )2
لسالمة.
سبب
أن الظاهر منه ا َّ
غامض ٌّ
ٌ
أن املراد بالعلَّة عند معظم علماء احلديث ّ
املتأخرين هوٌ :
ِ
معىن ،ظَ َهر أم َخ ِف َي.
َّأما املتقدِّمون فهم يُطلقوَنا على ُك ّل ما أثَّر  -ولو مل يَ َ
قدح  -يف احلديث َسنَداً أو َمتْناً ،لَْفظاً أو ً
ِ
ِ
َِّ َّ )3
التدليس،
ادة ،واالختال ُط ،و
اْلَ َّ
وسلُ ْو ُك ْ
الوَه ُم ،وخ َّفةُ الضَّْبطُ ،
أن "العلة" تقع يف األحاديث ألسباب عديدة ،وأ ْش َهُرهاَ :
ُ
الرواةِ
احلديث ،والتلقني ،وقِلَّةُ ُّ ِ
ِ
ِ
اختصار
احلديث باملعىن ،و
التصحيف ،و
و
اب ،وروايةُ
ُ
ُ
ُ
االنقطاع ،واالضطر ُ
ُ
الص ْحبَة للشَّيخ ،وتَشابُهُ ُّ َ
ئيسي للعِلَّة.
يف األمساء وال ُك َىن واأللقاب ،و ُّ
سبب ر ٌّ
"الوَهم" ،فهو ٌ
كل هذه األسباب تندرج حتت َ
أن "العِلَّة" على األغلب تقع يف أحاديث الثقات ،وقد تقع أيضاً يف أحاديث الضُّعفاء ،لكن قلَّما ي ِ
َّ )4
لتفت إليها عندهم َّ
األئمةُ
َ
َ
ِ
َّاد؛ َّ
ني.
ألن أمرهم واض ٌح بَِّ ٌ
النُّق ُ
َّ
النيب األكرم ،وعلى آله وصحبه وسلَّم.
توصل إليها
مهمة َّ
ُ
هذه أربعة نتائج ّ
الباحث .وصلى اهللُ على ّ

96
97

يف كتاب :الصالة ،باب :تفريع أبواب اْلمعة ،برقم.)1047( :
الباحو ،العلة وأجناسها عند احمل ّدثني  ،ص.140 :
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املصادر واملراجع:
بسلوك اْلادة :للدكتور خالد الدريسِ( .بث منشور يف "ُملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات
إعالل احلديث ُ
اإلسالمية" ،اجمللَّد ،7 :عدد عام1425 :ه 2004 -م).
السماع :للقاضي عياض بن موسى اليحصيب .حتقيق :السيد أمحد صقر .دار الرتاث  -القاهرة.
اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد َّ
ط1389 .1ه.
الراوي يف شرح تقريب النواوي :للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي .حتقيق :األستاذ أيب معاذ طارق بن
تدريب َّ
عوض اهلل  .دار العاصمة  -الرياض .ط1424 .1ه.
الرتغيب والرتهيب :لإلمام أيب َّ ِ
ي املنذري .دار ابن كثَي  -دمشق .ط1414 .1ه
حممد َزك ّي الدين عبد العظيم بن عبد ال َق ِو ّ
(1993م).
تقريب التهذيب :للحافظ ابن حجر أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين .حتقيق :الشيخ ُحمَ َّمد عوامة .دار اليُ ْسر -
املنورة ،ودار املنهاج  -جدة .ط1433 .3ه (2012م).
املدينة َّ
هتذيب اللغة :أليب منصور ُحمَ َّمد بن أمحد األزهري .حتقيق :األستاذ عبد السالم هارون .الدار املصرية للتأليف والرتمجة  -القاهرة.
ط .1د.ت.
توضيح األفكار مبعاين تنقيح األنظار :لألمَي ُحمَ َّمد بن إمساعيل األمَي احلسين الصنعاين .حتقيق :األستاذ عبد السالم هارون .مكتبة
اْلاجني  -القاهرة .ط1366 .1ه.
التوقيف على مهمات التعاريف :للشيخ عبد الرؤف املناوي .حتقيق :عبد احلميد صاحل بن محدان .عامل الكتب  -القاهرة .ط.1
1410ه.
تيسَي مصطلح احلديث :للدكتور حممود الطحان .مكتبة املعارف  -الرياض .ط ١٤٠٧ .٨ه
جامع الرتمذي :لإلمام أيب عيسى ُحمَ َّمد بن عيسى بن سورة الرتمذي .دار السالم  -الرياض .ط1420 .1ه.
الرفع والتكميل يف اْلرح والتعديل :للشيخ أيب احلسنات عبد احلي بن عبد احلليم اللكنوي .حتقيق :الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
مكتب املطبوعات اإلسالمية  -بَيوت .ط1425 .8ه (2004م).
سنن ابن ماجه :لإلمام أيب عبد اهلل ُحمَ َّمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويين .دار السالم  -الرياض .ط1420 .1ه (1999م).
سنن أيب داود :لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين .دار السالم  -الرياض .ط1420 .1ه (1999م).
السنن الكَبى :لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي .حتقيق :حسن عبد املنعم شليب .مؤسسة الرسالة  -بَيوت.
ط1421 .1ه (2001م).
السنن الكَبى :لإلمام أمحد بن احلسني اْلسروجردي البيهقي .حتقيقُ :حمَ َّمد عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية  -بَيوت .ط.2
1424ه (2002م).
سَي أعالم النبالء :للحافظ أيب عبد اهلل مشس الدين ُحمَ َّمد بن أمحد بن عثمان الذهيب الدمشقي حتقيق :الشيخ شعيب األرناؤوط
وآخرين .مؤسسة الرسالة  -بَيوت .ط1401 .1ه.
املسمى بالتبصرة والتذكرة :للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي .دار الكتب العلمية  -بَيوت .ط .1د.ت.
شرح ألفية العراقي َّ
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شرح علل الرتمذي :للحافظ ابن رجب عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي .حتقيق :الدكتور نور الدين عرت .دار املالح  -بَيوت .ط.1
د.ت.
شرح علل الرتمذي :للحافظ ابن رجب عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي .حتقيق :الدكتور مهام سعيد .مكتبة املنار  -عمان (األردن).
ط1987 .1م.
صحيح ابن حبان :لإلمام ُحمَ َّمد بن حبان بن أمحد أيب حامت التميمي البسيت .حتقيق :الشيخ شعيب األرناؤوط .مؤسسة الرسالة -
بَيوت .ط1414 .2ه.
صحيح البخاري :لإلمام أيب عبد اهلل ُحمَ َّمد بن إمساعيل البخاري اْلعفي .دار السالم  -الرياض .ط1421 .2ه (2001م).
وطبع دار الكتب العلمية – بَيوت .ط1428 .5ه (2007م).
صحيح مسلم :لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشَيي .دار السالم  -الرياض .ط1419 .1ه.
العلة وأجناسها عند احملدِّثني :لألستاذ أيب سفيان مصطفى باحو .دار الضياء  -اْليزة (مصر) .ط1426 .1ه (2005م).
علل احلديث :لإلمام ابن أيب حامت عبد الرمحن بن ُحمَ َّمد الرازي .الدار السلفية  -القاهرة .ط .1د.ت .وطبعة دار السالم ِبلب.
ط1343 .1ه .وطبعة األلوكة .حتقيق :الدكتور سعيد بن عبد اهلل احلميد والدكتور خالد بن عبد الرمحن اْلرسي.
ط1427 .1ه (2006م).
العلل الكبَي :لإلمام أيب عيسى حممد بن عسى بن سورة الرتمذي .ترتيب :أيب طالب حممود ابن علي القاضي .حتقيق :الشيخ
صبحي السامرائي وآخرين .عامل الكتب  -بَيوت .ط1409 .1ه.
العلل الوادرة يف األحاديث النبوية :لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين البغدادي .حتقيق :الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهلل
السلفي .دار طيبة  -الرياض .ط1405 .1ه.
علم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية :للدكتور وصي اهلل بن ُحمَ َّمد عباس .دار اإلمام أمحد  -القاهرة .ط1426 .1ه.
الصالح أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري .حتقيق :الدكتور نور الدين عرت .دار الفكر -
علوم احلديث :لإلمام ابن َّ
دمشق .ط1421 .1ه.
فتح املغيث بشرح ألفية احلديث :للحافظ أيب اْلَي مشس الدين ُحمَ َّمد بن عبد الرمحن السخاوي .حتقيق :الدكتور عبد الكرمي اْلضَي
والدكتور ُحمَ َّمد بن عبد اهلل آل فهيد .مكتبة دار املنهاج  -الرياض .ط1426 .1ه.
القاموس احمليط :جملد الدين ُحمَ َّمد بن يعقوب الفَيوزآبادي .مؤسسة الرسالة  -بَيوت .ط1426 .8ه (2005م).
الكامل يف ضعفاء الرجال :لإلمام ابن عدي عبد اهلل بن عدي اْلرجاين .حتقيقَ :يَي خمتار عزاوي .دار الفكر  -بَيوت .ط .1
1409ه.
الكفاية يف علم أصول الرواية :للحافظ اْلطيب البغدادي أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت .دار الكتب احلديثة  -القاهرة .ط.1
1972م.
لسان العرب :البن منظور أيب الفضل مجال الدين اإلفريقي .دار صادر  -بَيوت .ط1474 .1ه.
حملات موجزة يف أصول علل احلديث :للدكتور نور الدين عرت .توزيع دار القلم بدمشق .ط1417 .2ه.
ُممع الزوائد ومنبع الفوائد :للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي .مكتبة القدسي  -القاهرة .ط .1د.ت.
خمتار الصحاح :لِ ُم َح َّمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي .مكتبة لبنان  -بَيوت .ط1986 .1م.
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املستدرك على الصحيحني :للحاكم أيب عبد اهلل ُحمَ َّمد بن عبد اهلل النيسابوري .حتقيق :األستاذ مصطفى عبد القادر عطا .دار
الكتب العلمية  -بَيوت .ط1422 .1ه (2002م).
املسند :لإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن ُحمَ َّمد بن حنبل الشيباين .مؤسسة الرسالة  -بَيوت .ط1429 .2ه.
معجم مقاييس اللغة :ألمحد بن فارس بن زكريا أيب احلسن .حتقيق :األستاذ عبد السالم ُحمَ َّمد هارون .دار الفكر  -بَيوت .ط.1
1399ه (1979م).
املعجم الوسيط :للدكتور إبراهيم أنيس وآخرينُ .ممع اللغة العربية  -القاهرة .ط1392 .2ه 1972 -م.
معرفة علوم احلديث :لإلمام أيب عبد اهلل ُحمَ َّمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري .حتقيق :الدكتور معظم حسني .املكتب التجاري
للطباعة والنشر  -بَيوت .ط1373 .1ه.
منهج النقد يف علوم احلديث :للدكتور نور الدين عرت .دار الفكر  -دمشق .ط1418 .3ه.
ميزان االعتدال يف نقد الرجال :للحافظ أيب عبد اهلل مشس الدين ُحمَ َّمد بن أمحد بن عثمان الذهيب .مكتبة عيسى احلليب  -القاهرة.
ط1963 .1م.
امليسر يف علم الرجال :لسيد عبد املاجد الغوري .دار الشاكر  -سالجنور (ماليزيا) .ط1438 .5ه (2017م).
امليسر يف علم مصطلح احلديث :لسيد عبد املاجد الغوري .معهد دراسات احلديث النبوي ،الكلية اْلامعية اإلسالمية العاملية -
سالجنور (ماليزيا) .ط2015 .1م.
نزهة النظر شرح خنبة الفكر :للحافظ ابن حجر أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين .مكتبة الرتاث اإلسالمي -
القاهرة .د.ت.
النكت على كتاب ابن الصالح :للحافظ ابن حجر أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين .حتقيق :الدكتور ربيع بن
هادي .دار اإلمام أمحد  -القاهرة .ط1430 .1ه (2009م).
الوهم يف روايات خمتلفي األمصار :للدكتور عبد الكرمي وريكات .مكتبة أضواء السلف  -الرياض .ط1420 .1ه.
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