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أئمة احلديث ونُ َّقاده
َّ ُح ْكم التَّدليس يف
َّ "الص ِح ْي َح ْي" يف ضوء أقوال
دراسة استقرائيّة نقديّة
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Article Progress
Abstract
As per the nomenclature of Ḥadīth scholars, tadlīs (literally: misrepresentation)
refers to a case when the narrator hides a defect in sanad (line of narrators) in
order to improve its apparent view. Hence, it is one of the important topics in
Ḥadīth which results in giving the conclusion whether sanad is muttaṣil
(connected) or mursal, and eventually it helps to conclude whether Ḥadīth is Ṣaḥīḥ
or ḌaꜤīf. Imām al-Bukhārī and Imām Muslim have quoted in their Ṣaḥīḥ collections
from narrators who were known for committing tadlīs. Such a matter had made
some contemporary people suspect the authenticity of these collections and even
impugning upon them on the grounds that Ḥadīth of these collections are reported
from narrators who are not thiqa and could be ḍaꜤīf narrators who were attributed
with tadlīs. Hence, these people created allegations and suspicions about these
collections. This research conducts a study of this topic from its most important
aspects and explains the stand of tadlīs in both of the Ṣaḥīḥ based on the views of
stalwarts and critics of Ḥadīth and then refutes upon the allegations created by the
opponents. In this study, the researcher has arrived upon some important
conclusions like: all the instances in both of the Ṣaḥīḥs related to ꜤanꜤana (i.e.,
narrating by stating Ꜥan (from)) by narrators known for tadlīs are reflective of
connected and authentic Ḥadīths, and all the MuꜤanꜤan Ḥadīths narrated in both
the collections are explicitly stated with taḥdīth (i.e., earlier narrator narrating to
the receiver) and samāꜤ (audition) in other sands which are mentioned in other
authentic and reliable collections of masnad and sunan.
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:املق ِّدمة

ِّ َّ السالَم على نبيِّه املصطفى ُُم َّمد
،البَرة الطَّيِّّبِّ نني
َّ  و،رب العالَمني
ُ
َ
ّ احلمد هلل
ّ
ُ َّ الصالَةُ و
ََ  وعلى آله،الصادق األمني
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
.إبحسان ودعا بدعوهتم إىل يوم ال ِّّدينن
ومن تَبِّ َعهم
َ ،وأصحابه ا نْل ََيَة الغُّر الن َميَام نني
ِّ  فإنه يتطاو ُل بني احلني واآلخر بعض النم:َّأما بعد
ِّ الص ِّحني َح نني (البُ َخ
 ويُثَِّيون فيهما،)وم نسلٍِّم
َّ عاصرين على
َ
ُ ي
ّ ار
ُ ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ّإن ِّرَواية املدل
َّ : ويش ّكِّكون يف أحاديثهما ابالنقطاع؛ ويقولون، ويَطن َعنون فيهما ُلوجود ِّرَواايت املدلّسني،الشُّبُهات
س
ِّ
ِّ ٌّ واالنقطاع ُُِّمل،نقطاع
."احلديث
بص َّحة
ِّ إذا َعن َع َن ُممولةٌ على اال
ُ
َّ
 فراحوا،س قد َجَّرهم إىل التَّطَ ُاول على هذين الكِّتابَنني اجلليلَني اللَّ َذينن تَلَ َّقتنهما األ َُّمةُ اإلسالميةُ ابل َقبُ نول
ُ وهذا اللنب
ِّ
ِّ
ِّ
صف
َّ طعنون يف أسانيدمها
جملرد َو ن
ّ
َ َ وي،ابلعن َعنَة
َ يضعفون أحاديثَهما بِّناءً على َز نعمهم الواهي َّأَّنا من ِّرَواايت املدلّسني
24
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ
س من
أحد ُرَواته ابلتَّدليس ُد نو َن نَظَ ٍر إىل نوع التَّدليس الذي ُوص َ
ف به ،أو إىل الن َم نرتَبَة اليت ينتمي إليها هذا املدلّ ُ
مراتِّب املدلِّّسني اليت ليست كلُّها على ٍ
درجة واحدةٍ من حيث ال َقبُ نول والَّرِّّد ،كما َّأَّنم َغ َفلُوا يف ذلك أيضاً عن
َ
ٍ
ِّ
املوضوع.
َّاد يف هذا
ِّ
خاصة َّ
قعدها َّ
األئمةُ النُّق ُ
قواع َد ّ
ِّ
البحث إزالةَ هذا اللَّنب ِّ
س الذي يَ ُد نوُر يف أذهان بعض املشتغلِّني يف احلديث النبوي وعلومه ال
أيت يف هذا
لذلك ر ُ
ِّسيَّما منهم الطَّلَبةُ والباحثون حديثو ِّ
ِّ
ِّ
َّدليس"
ووز ن
عر ُ
َّع ُ
َ
َ
الع نهد هبذا العلمَ .
ت ُمتوايته على مبحثَنيّ ،
فت يف ّأوهلما "الت َ
ِّ
ِّ
ِّ
وخطَ ِّره على ال ّدينن،
وغَي الصرحية َّ
هت على َم َ
لغةً واصطالحاً ،مث ُ
للس َماع ،مث نبّ ُ
ضَّرة التَّدليس َ
ذكرت ّ
الصيَ َغ الصرحيةَ َ
ِّ
كل منها ،مث ذكرت يف ِّ
مث بينت حك ِّ
جت على َأهم أقسامه مع ِّذ نكر ِّ
مثال ُ ِّ
آخر
ُ
عر ُ
ّ
نم رواية املوصوفني به ،مث ّ
ّ ُ ُ َ
وحكنم ٍّ
املبحث مراتب املدلِّّسنيَّ .أما املبحث الثاين فخصصتُه للدراسة عن التَّدليس يف َّ ِّ
ِّ
نمه يف
هذا
الصحني َح نني ،وبيّ ُ
ّ
نت ُحك َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
املعرتضني
للرّد على
ضت َّ
تعر ُ
ضوء أقوال علماء هذا الشَّأن ،مث ُ
قمت بتتبُّع األحاديث اليت رواه املدلّسون فيهما ،مث ّ
ِّ
َ ٍ
لت
أَّنيت
البحث خبامتة ُ
توص ُ
على وجود مروايت املدلّسني يف هذين الكتابَنني .مث ُ
ذكرت فيها عدداً من النتائج اليت ّ
إليها من خالل إعدادي له.
الصلَو ِّ
ات
أفض ُل َّ
اضع َّ
أسأل هللاَ تبارك وتعاىل :أن يتقبّل مين هذا َ
املقل يف خدمة ُسنّة نبيِّّه املصطفى  -عليه َ
اجلهد املتو َ
َّسليم  -و َّ
وأ نَزَكى الت ِّ
القادر عليه.
ب عنها ،ويكتب له َ
النفع به ،إنه َوِّ ُّ
الذ ِّّ
القبول و َ
ِل ذلك و ُ
وحكم املوصوفي به ومراتبهم:
ض َّرتُه
األول" :التَّدليس"
وم َ
أقسامه َ
ُ
املبحث ّ
ُ
ي للتَّدليس:
يف اللُّغَ ِو ُّ
األول :التَّعر ُ
املطلب ّ
ِّ
ط الظَّالَِّم ،...والت َ ُّ
س معناه :الظُّلن َمةُُّ ،
الدلَس" ،و َّ
س" مأخوذٌ من " َّ
س :التَّ َكت ُُّم.1
كالدلن َسة ،واختال ُ
َّدل ُ
الدلَ ُ
"التَّ ندلني ُ
ِّ
ي ُ ِّ ٍ
ِّ ِّ
ين (ت395ه):
اإلمام اللُّغَ ِّو ُّ
َّدليس" يف البَ ني ِّع ،قال ُ
ومن هذا املعىن ا نشتَ َهَر "الت ُ
ابن فارس أبو احلسن أمحد ال َق نزوين ّ
ٍ
ي
خاد َعه وأاته به يف ظَالٍَم .2"...وقال :اللُّغَ ِّو ُّ
َّدليس يف البَ نيع ،وهو :أن يَبِّني َعه من غَي إابنة عن َعنيبه ،فكأنَّه َ
"ومنه الت ُ
ا نحل َّجةُ ابن منظُوٍر ُُم َّمد بن م َكَّرم اإلفن ِّري ِّقي (ت711ه)" :ود َّلَس يف الب يع ويف ِّ ٍ
ني َعني بَه ،وهو
كل شيء ،إذا مل يُبَِّّ ن
َُ ن َ
ن ُّ
َ َ َ َن
ُ
ُ
ّ
3
من الظُّلن َمة" .
 1الفَيوزآابدي جمد الدين ُُمَ َّمد بن يعقوب ،القاموس احمليط( ،بَيوت :مؤسسة الرسالة .ط1426 .8ه 2005-م) ،ص.546 :
2

ابن فارس أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسن ،معجم مقاييس اللغة( ،حتقيق :األستاذ عبد السالم ُُمَ َّمد هارون .بَيوت :دار الفكر .ط1399 .1ه
1979-م).)296/2( ،

 3انظر :ابن منظور أبو الفضل مجال الدين اإلفريقي ،لسان العرب ( ،بَيوت :دار صادر .ط1474 .1ه).)287/5( ،
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َّدليس" :أنه يف الب يع  -ويف ِّ ٍ
ِّ ِّ
وتبني ِِّمَّا َسبَق يف معاين "الت ِّ
الس نل َع ِّة وكِّنت َمانُه عن املشرتي،
َّ
َن
كل شيء  :-إخفاءُ َعنيب ّ
ّ
فكأن البائِّ َع أَظنلَم أمرها على املشرتي أو ِّ
َّ
غَيه.
َ َ
ِ
االصطالح ُّي للتَّدليس:
يف
املطلب الثَّاين :التعر ُ
َّدليس" عند احمل ِّّدثني جاء من اللغة ،حيث أطلقوه على فِّعل بعض ُّ ِّ
ِّ
استعمال لفظ "الت ِّ
بعض
ُ
ن
الرَواة من إخفائهم َ
العيوب يف األسانيد .قال اإلمام اللُّغَ ِّوي األديب أبو منصور ُُم َّمد بن أمحد األَنزه ِّري (ت370ه)ِّ " :
ومن هذا أ ُِّخ َذ
َ ُن َ
ُ
ُ
َ ّ
ّ
ِّ
التَّدليس يف اإلسناد ،وهو :أن حي ِّّدث به عن الشنَّيخ األكب وقد كان قد َرآهَّ ،
وإَّنا َِّس َعه َع َّمن ُد نونَه ِمَّن َِّس َعه منه،
ُ
4
وقد فَ َعل ذلك َمجَاعةٌ من الثَِّّقات" .
ِّ
ِّ
ِّ
الصو ِّ
وإلخفاء َعني ٍ
اب
ب يف اإلسناد؛ َسَّاه احمل ّدثون" :تدليساً" الشرتاكه مع املعىن اللُّغَ ِّو ّ
ي يف ا نْلََفاء ،ويف تغطية َو نجه َّ َ
5
حيث َّ
الس ِّامع أو
إن َّ
الس ِّام َع أنه قد سع من َشني ِّخه مع أنَّه مل يسمع منه ،فكأنَّه لتغطيته على َّ
الراوي يُ نوِّه ُم َّ
فيه ؛ ُ
ِّ
ِّ
"م َدلِّّساً".
فصار
ُ
صارُ :
"م َدلَّساً"َ ،
احلديثُ :
ومن قام هبذا الف نع ِّل َ
أمرهَ ،
الواقف على احلديث أَظنلَ َم َ
ٍ
شرتك يف هذا املعىن مجيع ِّ
ِّ
عامةً ،ويَ ِّ
اختالف
أقسامه مع
االصطالح ُّي للتَّدليس هو
يف
املقصود عند احمل ِّّدثني َّ
ُ
فهذا التعر ُ
ُ
ِّ
ٍ
لكل منها:
و"تدليس الشُّيُ نو ِّخ"
اإلسناد"
"تدليس
كل منها ،وهي:
َّس ِّويَة" ،وهذا تعر ٌ
و"تدليس الت ن
يف ُم نو َجٌز ّ
يسَي يف ِّّ
ُ
ُ
ُ
ِ
"تدليس اإلسناد":
األول:
الق ْس ُم ّ
ُ
ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ
الراوي  -النم َدلِّّس ِّ َّ -
هو أن يَ ِّ
"ع نن فُالَ ٍن"،
روي َّ
عمن َس َع منه ما مل يَ نس َم نعه منه؛ بصني غَة ُم نومهَة لالتّصال ،أبن يقولَ :
ُ ُ
ِّ
ِّ
أوَّ :
الصيَ ِّغ.6
"أن فُالَان قال" ،أوَ :
"قال فُالَ ٌن" ،أو شنبهُ ذلك من ّ
ِ
َّس ِويَِة":
س الت ْ
الق ْس ُم الثاين" :تَدلي ُ
حديث قد َِّسعه من َشي ٍخ ،و ِّسعه ذلك الشَّيخ من آخر عن آخر ،في ِّ
ِّ
ٍ
سقط
س  -إىل
هو أن َييء َّ
نُ
َ
ن َ َ
َ
َ ُ
الراوي  -الن ُم َدلّ ُ
ِّ
ِّ
بصي غَ ٍة ُُم ِّ
ِّ
احلقيقة ِّ
انزٌل.7
اإلسناد عالِّياً ،وهو يف
تم ٍلة ،فيصَي
ُ
الواسطةَ ن
 4انظر :األزهري أبو منصور ُُمَ َّمد بن أمحد ،هتذيب اللغة( ،حتقيق :األستاذ عبد السالم هارون .القاهرة :الدار املصرية للتأليف والرتمجة .ط .1د.ت)،
(.)253/12

 5املرتضى الزين أمحد ،مناهج احمل ِّدثي يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة( ،الرايض :مكتبة الرشد .ط1415 .1ه) ،ص.259 :

 6العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم ،التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح( ،حتقيق :الدكتور أسامة بن عبد هللا خياط.
بَيوت :دار البشائر اإلسالمية .ط.)451/1( ،)2

 7ابن حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،النكت على كتاب ابن الصالح( ،حتقيق :الدكتور ربيع بن هادي .القاهرة :دار اإلمام
أمحد .ط1430 .1ه 2009-م).)621/2( ،
26
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ِ
"تدليس ُّ
الشيُ ْو ِخ":
الق ْس ُم الثالث:
ُ
هو أن يروي النم َدلِّّس عن َشي ٍخ حديثاً َِّسعه منه؛ فيس ِّميه ،أو يكننِّيه ،أو ي نسبه ،أو ي ِّ
ص ُفه مبا ال يُ نعَرف به؛ َك ني ال
ن
َ
َ ُُ
َ
َ
ُ َّ
ُ ُ
يُ نعَرف.8
ِّ
األقسام مكروهةٌ ومذمومةٌ عند احمل ِّّدثني ،إالَّ َّأَّنم يرون َّ
أن "تدليس التَّسوية" أَقن بَ ُح قس ٍم من هذه األقسام
ومجيع هذه
ُ
ِّ
ِّ
الض ِّ
الثالثةَّ ،
تبني
ورَّمبا يَ نل َحق الثَّقةَ  -الذي هو ُد نو َن َّ
عيف  -الضََّرُر من بعد ُّ
ألن فيه الغ َّ
ش والتغطيةَ ،وتغريراً شديداًُ ،
الساقِّ ِّط إبلصاق ذلك به مع براءتِّه.9
َّ
الص ِ
الص ِ
رحية له:
ابلس َماع وغ ِري َّ
الصيَ ِغ َّ
رحية َّ
املطلب الثاين :تعر ُ
يف ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ابلصني غَة ِّ
الصرحية
الصني غَ ِّة اليت يروي هبا
اجلازمة َّ
َّدليس" من َّ
َ
يَثن بُ ُ
احلديث ،فإذا رواه ّ
الراوي من َع َدمه حسب ّ
ت "الت ُ
ٍ
مقبول لسالَمتِّه من التَّدليسَّ .أما إذا رواه ِّ
بصني غَ ٍة ُم نوِّمهٍَةِّ ،
الس َماع؛
وغَي
كالم ،و
صرحية يف َّ
يف َّ
ُ
الس َماع فال َ
احلديث ٌ َ
ف يف حديثه الحتمال تَطَُّرِّق التَّدليس ِّلرَوايته.
فهنا يُتَ َوقَّ ُ
ِّ
الص ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين" و"أَ نخ َبَان" ،وما يف
الصيَ ِّغ َّ
رحية َّ
ابلس َماعَ " :س نع ُ
وأَ نش َه ُر ّ
ين" و"أَنبَأَ َان"" ،أَ نخ ََب ن
ت"َ " ،ح َّدثَِّين" و" َح َّدثَنا"" ،أَنبَأَ ن
معىن ذلك.10
ِّ
للسماع ِّ
الرواةِّ النم َدلِّّ ِّسني ي ِّ
ِّ
ِّ
"ع نن" ،و"أ َّ
ستعملون هذه
َن"َ ،
وع َدمه فأَ نش َه ُرهاَ :
الصيَ ُغ الن ُمحتملةُ َّ َ َ
و َّأما ّ
ب ُّ َ ُ ن َ َ
و"قال" .وغال ُ
ِّ
الصيَ َغ يف رواايهتم اليت مل يسمعوها.11
ّ
ِّ
ٍ
ِّ
الصيَغ َّأَّنا تفيد االتِّّ َ
عاصرةُ
وحت َم ُل على َّ
صالُ ،ن
نم هذه ّ
الس َماع ،لكن بشروط ،أ ََمهّها اثنان :أوهلماُ :م َ
و َّأما ابلنسبة حلُك ُ
الس َماعُ.12
َّ
الراوي لِّ َمن روى عنه مع ثُبوت اللِّّ َقاء .والثاينَّ :
8

ابن الصالح أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ،علوم احلديث( ،حتقيق :الدكتور نور الدين عرت .دمشق :دار الفكر .ط1421 .1ه)،
ص.74 :

 9انظر :السخاوي أبو اْلَي مشس الدين ُُمَ َّمد بن عبد الرمحن ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث( ،حتقيق :الدكتور عبد الكرمي اْلضَي والدكتور ُُمَ َّمد
بن عبد هللا آل فهيد .الرايض :مكتبة دار املنهاج .ط1426 .1ه).)338/1( ،

 10انظر :اْلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت ،الكفاية يف علم الرواية( ،حتقيق :أيب عبد هللا السورقي وإبراهيم محدي املدين .املدينة
املنورة :املكتبة العلمية .ط1357 .1ه) ،ص.412 :
 11انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.73 :

 12انظر :ابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبد هللا النَّ َمري ال ُقرطيب ،التمهيد لِما يف املوطأ من املعاين واألسانيد( ،حتقيق :األستاذ مصطفى بن أمحد
العلوي واألستاذ ُُمَ َّمد عبد الكبَي البكري .املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية .ط1387 .1ه.)26/1( ،).
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ض َّرةُ "التَّ ْدلِْي ِ
س" و َخطَ ُره على ال ِّديْ ِن:
املطلب الثالثَ :م َ
ِّ
َّدليس ضرر كبَي يف ال ِّّدين؛ لذلك ذَ َّمه مجاهَي َّ ِّ
اإلمام
أئمة احلديث ذَ ّماً شديداً ،وهذه ُ
ن
بعض أقواهلم يف ذلك :قال ُ
للت ِّ َ ٌَ ٌ
ُ
ِّ
احلديث أَ َش ُّد من ِّّ
الس َماء
َّدليس يف
الزان؛ وألن أَس ُق َ
ط من َّ
ُش نعبَةُ بن ا نحلَ َّجاج أبو بِّ نسطَام البَ ن
ص ِّر ّ
ي (ت160ه)" :الت ُ
إِل ِّمن أن أُدلِّّس" ،13والظَّ ِّ
اه ُر َّ
أن هذه الكلمات ليست مقصودةً يف حقيقتهاَّ ،إَّنا هي َخَرجت
إىل األرض ،أَ َح ُّ
ب ََّ
َ َ
ِّ 14
وإظهار َم َدى َعني ِّ
ِّ
الذِّّم والتَّ ِّ
منه ُمَنر َج َّ
ي (ت181ه):
ب الت
نفَي
َّدليس  .وقال ُ
اإلمام عبد هللا بن الن ُمبَ َارك الن َم نرَوِّز ّ
َ
"إن هللا ال يقبل التَّدليس" .15وقال اإلمام َمحَّاد بن زيدٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س" ،وقالَّ :
الس َماء أَ َح ُّ
"ألَ نن أَخَّر من َّ
ب ََّ
ُ ُ َن
ََ
َ
إِل من أن أُدلّ َ
ِّ
حديث ِّ
ط
ب" ،مث ذَ َكر
رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم« :الن ُمتَ َشبِّّ ُع ِّمبَا َملن يُ نع َ
َ
البَ ن
َّدليس َكذ ٌ
ص ِّر ّ
ي (ت179ه)" :الت ُ
ٍ 16
ِّ
ِّ
َك َ ِّ ِّ
ط."17
س إالَّ ُمتَ َشبِّّعاً مبا مل يُ نع َ
البَس ثَ نوَ نيب ُزنور»  .وأيضاً قد نُق َل عنه أنه قال" :وال أعلَ ُم الن ُم َدلّ َ
األئمة على ٍ
شيء َّ
َّدليس" وقَ ند ِّحه يف أحاديث الن ُم َدلِّّ ِّ
فإَّنا تَ ُد ُّل على ذَِّّم "الت ِّ
ورَّمبا يف َع َدالتِّه،
ت أقو ُال هؤالء َّ
وإ نن َدلَّ ن
سُ ،
ِّ
ِّ
صل به ،من ِّّ
وح َّّت عن ال َك َّذابِّ نني واملرتوكِّ نني،
الرَوايَة عن ُّ
و ُّ
كل ذلك َّإَّنا هو بسبب الن َم نف َسدة اليت َحت ُ
الضعفاء واجملهول ننيَ ،
ِّ
مع إيهام َّ ِّ
وخلَُّوها من األدنياء  -وذلك إبسقاطهم وإخفائهم  -و َّ
ات؛
أن ُّ
الرَواة ُكلَّهم ث َق ٌ
السامعني َج نوَدةَ األسانيد ُ
عامة املسلمني.
فتنتشر تلك
األحاديث وتَ ُرنو ُج بني َّ
ُ

ِّ
السبَ ِّ
ٍ
احلديث َّ
بتحليل
األخبار يف أمر ال ِّّدينن إَّّنا أتيت
عظيم على ال ِّّدينن ،إ نذ
ب؛ رأى َّ
وهلذا َّ
أئمةُ
ُ
أن "التَّدليس" َخطٌَر ٌ
ترهيب ،إ نذ ال يؤمن على بعض من َِّسع تلك األخبار أن ي ِّ
ٍ
ٍ
أو ٍ
ستعملها أو
ترغيب أو
حترمي ،أو أَنم ٍر أو ََّنن ٍي ،أو
َ َ
َ َ
َُُ
ص َل هلا.
بعضها ،ولعلَّها أو أكثَ ُرها
يستعمل َ
أكاذيب ال أَ ن
َ
ْم ِرَواية املوصوفِي ابلتَّدليس:
املطلب الرابعُ :حك ُ
ِّ
جيح بينها:
ألئِّ َّمة
الرت ِّ
احلديث يف قَبُ نول ِّرَواية الن ُم َدلِّّ ِّسني ثالثةُ مذاهب ،أذكرها فيما أييت مع َّ

 13السخاوي ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث.)329/1( :
 14انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.75 :
 15السخاوي ،فتح املغيث.)329/2( :

 16أخرجه مسلم بن احلجاج القشَيي النيسابوري (الرايض :دار السالم .ط1419 .1ه) ،يف الصحيح ،كتاب اللباس والزينة ،ابب النهي عن التزوير
يف اللباس وغَيه ،برقم ،)2129( :عن عائشة رضي هللا عنها.

 17اْلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،ص.356 :
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َّ ِّ
س ٌ َّ
إن َخ َب الن ُم َدلِّّ ِّ
األول :قال ُمجن ُه نوُر األئِّ َّم ِّةَّ :
َّدليس"
املذهب ّ
مقبول؛ ألَّنم مل يعلوه مبثابة ال َكذاب ،ومل يََرنوا "الت َ
ِّ
انقِّصاً َلع َدالته .وذَ َهب إىل ذلك َم نن قَبِّ َل ِّمنهم الن َمَر ِّاسني َل من األحاديث ،وزعموا َّ
َّدليس"
أن َّناية أمره أن يكون "الت ُ
مبعىن "اإلرسال".18
ِّ
ب على حديثه
ث َّ
بعض العلماء :إذا َدلَّس احمل ِّّد ُ
واملذهب الثَّاين :قال ُ
عمن مل يسمع منه ومل يَ نل َقه؛ وكان ذلك الغال َ
ِّ
مقبول بشرط
عمن قد لَِّقيَه وسع منه فيدلِّّس عنه ِّرَوايَةَ ما مل يسمعه منه؛ فذلك ٌ
تدليسه َّ
مل تُ نقبَ نل رواايتُه .و َّأما إذا كان ُ
أن يكون الذي يدلِّّس عنه ثَِّقةٌ.19
ورده على و نج ٍه ُمبَ َّ ٍ
س ال يُ نقبَل إالَّ أن يُ ِّ
واملذهب الثَّالث :وقال آ َخ ُرونَ :خ َبُ الن ُم َدلِّّ ِّ
ني لالتّصال غَي ُنُمتَ ِّم ٍل لإلهبام،
َ
ُ
الصحيح عندان".20
ي يف املذهب الثالث األخَي" :وهذا هو
ظ
فإ نن أَنوَرَده على ذلك؛ قُبِّ َل .قال احلافِّ ُ
اْلطيب البَ نغ َد ِّاد ُّ
ُ
ُ
ظاهر.21
اْلطيب  -رمحه هللا تعاىل  -هو الذي اعتمده ُم نعظَ ُم علماء احلديث ،وله
ص َّححه
ٌ
استدالل ٌّ
وما َ
قوي ٌ
ُ
ِ
ب املدلِّسي وفائدةُ معرفتِها:
املطلب اخلامسَ :مرات ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب:
(أ)
تقسيم علماء احلديث "املدلّسي" يف َم َرات َ
ُ
ِّ
ٍ
أجناس يف كتابه "معرفة علوم احلديث"؛ إالَّ َّ
أن
ي (ت405ه) للمدلِّّسني ِّستّةَ
َج َعل احلاك ُم أبو عبد هللا الن نَّي َسابُ نوِّر ّ
ِّ
العالَئِّ ّي (ت761ه) تعديالً يف كتابه" :جامع التَّحصيل
داخالً ،لذلك أدخل عليها احلافِّ ُ
فيها تَ ُ
صالَح ال ّدين َ
ظ َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِل ال ِّّدين
مخس
طبقات ،وذَ َكر فيها ( )68مدلِّّساً ،وز َاد عليهم احلافِّ ُ
من أحكام الن َمَراسنيل"َ ،
ظ أبو ُزنر َعة َو ّ
وج َعلها َ
ِّ
ِّ
يب (ت841ه) ( )32مدلِّّساً ،مث ز َاد
العَِّراقِّ ّي (ت826ه) ( )13مدلِّّساً ،مث ز َاد عليه احلافِّ ُ
ظ بُنرهان ال ّدين ا نحلَلِّ ّ
الع نس َقالَِّينّ ( )39مدلِّّساً يف كتابه "تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتَّدليس"،
عليهما احلافِّ ُ
ظ ابن َح َج ٍر َ
ٍ
عدد املدلِّّسني يف كتاب ابن َح َج ٍر هذا ( )152نفساً ،وقال يف مق ِّّدمته له:
وصنَّفهم على مخس طبقات .فبلغ ُ
َ
ِّ
ٍ
ٍ
ئي مع زايدات كثَية يف األساء ."...وقال" :وهذا
صالَح ال ّدين َ
"وهي مستم ّدةٌ من (جامع التَّحصيل) لإلمام َ
العالَ ّ
صالَح ال ِّّدين املذكور يف كتابه املذكور".22
التقسيم
املذكور َحَّرره احلاف ُ
ظ َ
ُ
ُ
 18انظر :اْلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،ص.358 ،357 :
 19انظر :املصدر السابق ،ص.358 ،357 :
 20اْلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ، ،ص.361 :
 21انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص.74 ،73 :

 22ابن حجر العسقالين أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفي ابلتدليس( ،حتقيق :الدكتور أمحد بن علي
سَياملباركي .الرايض :احمل ِّّقق نفسه .ط1422 .3ه 2009 -م) ،ص.63 ،61 :
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تَظهر فائدةُ ِّ
معرفة َمَراتِّب املدلِّّسني حني ا نحلُك ِّنم على رواايهتم الن ُم َعن َعنَ ِّة :هل ُحي َكم عليها ابالتِّّصال أم ابالنقطاع.
َ
كل أحدٍ.
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
كمن َكثَُر منه واشتهر بهَ ،
ومن كان ال يدلّس إالَّ عن ث َقة ليس َ
تدليسه ليس َ
َ
فمن نَ ُد َر ُ
كمن يدلّس عن ِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
كمن مل
تدليسه وأخرجوا له يف ص َحاحهم لكثرةِّ َّ
ومن احتمل َّ
َ
مروايته ،وقلَّة تدليسه ،جبنب ما روى؛ ليس َ
األئمةُ َ
23
ِّ
ِّ
بعد
ُُيَّرج له فيها،
فاحلكم عليهم إذاً ُيتلف ابختالف هذه األوصاف واملراتب  ،قال احلاف ُ
العالَئ ُّي" :مث ليُعلَم َ
ظ َ
ُ
ٍ ٍ
(ع نن) ومل ِّّ
ذلك َّ
ابلس َماع،
يصرح َّ
كل ما قال فيه واح ٌد منهم َ
أن هؤالء كلّهم ليسوا على َح ّد واحد حبيث إنه يُ َتوقَّف يف ِّّ
بل هم على طَب ٍ
قات".24
َ
ومعرفةُ هذه النمراتِّ ِّ
الص ِّحني َح نني؛ لذا أرى من اللَِّّزِّام ِّذ نك َرها يف هذا
الرَواة املدلِّّسني يف َّ
ب ضروريةٌ ج ّداً ملعرفة أحوال ُّ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ظ ابن
العالَئ ُّي يف كتابه "جامع التحصيل" ،مث َْلَّصها احلاف ُ
ب املدلّسني اليت وضَّحها احلاف ُ
ظ َ
املطلب ،فأَن ُقل َمَرات َ
ٍ
طبقات ،وهي كاآليت:
َح َج ٍر يف كتابه "تعريف أهل التقديس" يف مخس
ِّ
أهل هذه الن َم نرتَبَ ِّة ِّرَوايتُهم
ص ن
ال َْم ْرتَبَةُ األ ُْو ََلَ :من مل يُ نو َ
ف ابلتَّدليس إالَّ اندراً ج ّداً ،حبيث ال ينبغي أن يُ َع َّد فيهم ،و ُ
ِّ
صِّّر ُحوا.25
صَّر ُحوا فيها َّ
ابلس َماع أو مل يُ َ
ُممولةٌ على االتّصال َ
ِ
األئمةُ تدليسه ،و َخَّر ُجوا له يف الصحيح وإ نن مل ِّّ
ابلس َماع؛ وذلك َّإما إلمامته أو
احتَ َم َل َّ
يصرح َّ
ال َْم ْرتَبَةُ الثَّانيةَُ :من ن
َ
ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ ِّ
صِّّر ُحوا.26
صَّر ُحوا َّ
ابلس َماع أو مل يُ َ
أهل هذه الن َم نرتَبَة روايتُهم ُممولةٌ على االتّصال َ
لقلة تدليسه يف َجنب ما رواه .و ُ
ابلسماعِّ .
ِّ
ومنهم َمن َرَّد
ال َْم ْرتَبَةُ الثَّالِثةَُ :من أَ نكثَ َر ِّمن التَّدليس ،فلم َنحيتَ َّج َّ
األئمةُ من أحاديثهم إالَّ مبا َ
صَّر ُحوا فيه َّ َ
حديثَهم مطنلَقاًِّ ،
الزبَنَي الن َم ّكِّ ّي.27
ومنهم َمن قَبِّلَهم كأيب ُّ
ُ

العالئي( ،حبث َّ
ُمكم منشور يف جملة احلكمة ،العدد العاشر،
ظ ابن حج ٍر
 23انظر :نعمان سلمان صاحل ،الرواة املدلِّسون الذين خالف فيهم احلافِ ُ
َّ
1996م) ،ص.175 :
 24العالئي صالح الدين بن خليل أيب سعيد الكيلكدي ،جامع التحصيل يف أحكام املراسيل( ،حتقيق :الشيخ محدي عبد اجمليد السلفي .بَيوت :عا َمل
الكتب .ط1407 .2ه 1986 -م) ،ص.113 :
 25انظر :املصدر السابق  ،ص.113 :
 26انظر :املصدر السابق  ،ص.113 :
 27انظر :ابن حجر ،تعريف أهل التقديس ،ص.63 :
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ِّ
ِّ
صَّر ُحوا فيه
نم أهل هذه الن َم نرتَبَة هو قَبُ نو ُل ما َ
ال َْم ْرتَبَةُ الرابعةَُ :من أَ نكثَ َر من التَّدليس عن الض َ
ُّعفاء واجملهولنيُ .
وحك ُ
ابلعن َعنَ ِّة.28
اب َّ
ورُّد ما َرَونوه َ
لس َماعَ ،
الْمرتَبةُ اخلامسةُ :من قد ِّ
ف أبم ٍر آ َخر ِّس َوى الت ِّ
ابلس َماع ،إالَّ إ نن تُ نوبِّ َع َمن
صَّر ُحوا َّ
َّدليس؛ فحديثُهم ٌ
ُ
ض ّع َ
َْ َ
مردود ولو َ
َ
ِّ 29
ض نع ُفه ِّمنهم يسَياًكعبد هللا بن َهلني َعة .
كان َ
ويتكرر ذكر هذه النمراتِّب يف مو ِّ
اضع عِّدَّة من املبحث اآليت.
َ
ََ
َّ ُ
والر ُّد على الطَّ ِ
ْم التَّدلي ِ
اعني فيهما:
س يف َّ
"الص ِح ْي َح ْي" َّ
املبحث الثَّاينُ :حك ُ
ل َقب ول عن عنَة "املدلِّّس" يف َّ ِّ
ص به وبرواايته عن شيوخهم الثِّّقات ،وأعرض يف
ات عديدةٌ ،واليت ََتنتَ ُّ
الصحني َحني اعتبار ٌ
ُن َ َ
املطالب اآلتية ُكالًّ من تلك االعتبارات.
الص ِح ْي َحي:
ات ل َقبُ ْول َعْن َعنَ ِة "املدلِّس" يف َّ
ألول :اعتبار ٌ
املطلب ا ّ
"عْن َعنَ ِة "املدلِّ ِ
الص ِح ْي َح ْي:
س" يف َّ
ات َّ
( أ ) اعتبار ٌ
عامةٌ ل َقبُ ْول َ
 ) 1أن يكون "الن ُم َعنعِّ ُن" من الن َم نرتَبَة األ نُوَىل أو الثَّانية من مراتب املدلِّّسني اللَّتَ نني سبق ِّذ نك ُرها يف ختام املبحث
السابق.
ِّ
الص ِّحني َح نني نفسهما.
ابلس َماع يف َّ
صَّرحاً فيه َّ
 ) 2أن يكون جميء احلديث ُم َ
ِّ
الص ِّحني َح نني كالن ُم نستَ نخَرجات عليهما ،وُم نسنَد اإلمام أمحد
ابلس َماع خار َِّج َّ
صَّرحاً فيه َّ
 ) 3أن يكون جميءُ احلديث ُم َ
ِّ
ِّ
وسنَ ِّن النَّسائِّ ِّي ...إىل غَي ذلك من كتب ِّّ
املعتمدة.
بن َحن بَلُ ،
يُ ،
وم نسنَد ا نحلُ َمنيد ِّّ
الرَواية َ
َ ّ
 ) 4أن تكون ِّرَوايةُ املدلِّّ ِّ
س عن َشنيخه مقرونةً بغَيه.
احتمال َعن َعنَ ِّة املدلِّّ ِّ
 ) 5أن يكون املدلِّّس ِّمن أَثنبَت الن ِّ
منهج
َّاس يف َشنيخه ،ويكون
ُ
س َّ
عمن أَ نكثَ َر عنه و َ
الزَمه .هو ُ
ُ
ِّ 30
ِّ
ِّ
ي (ت219ه) ،والشنَّي َخ نني وغَيهم .
أئم ِّة
احلديث كاإلمام عبد هللا بن ُّ
ّ
الزبَنَي ا نحلُ َمنيد ّ

 28انظر :العالئي ،جامع التحصيل  ،ص ،113 :وابن حجر ،تعريف أهل التقديس  ،ص.63 :
 29انظر :ابن حجر ،تعريف أهل التقديس ،ص.63 :

 30انظر :الرتمذي أبو عيسى ُُمَ َّمد بن عيسى بن سورة السلمي ،العلل الكبري( ،ترتيب :أيب طالب القاضي .حتقيق :الشيخ صبحي السامرائي .بَيوت:
عا َمل الكتب .ط1409 .1ه 1989 -م) ،ص ،966 :وابن عبد الب ،التمهيد ،)35/1( :والذهيب أبو عبد هللا مشس الدين ُُمَ َّمد بن أمحد بن
عثمان ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال( ،مكتبة عيسى احلليب .ط1963 .1م).)224/2( ،
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 ) 6أن يُتابع املدلِّّس َمن هو ليس مبدلِّّ ٍ
س ِِّمَّا يرفع ُشنب َهةَ التَّدليس .
ُ
ِّ
الشواهد.
الصحني َح نني ،بل يكون يف الن ُمتابَعات و َّ
 ) 7أن ال يكون
احلديث الن ُم َعن َع ُن يف أصول َّ
ُ
ِّ 31

مقصود
احلديث الن ُم َعن َع ُن من املرفوعات ،بل يكون من املوقوفات أو املقطوعات اليت هي ليست
 ) 8أن ال يكون
ُ
َ
ص ِّحني َحنيهما.
الشنَّي َخ نني يف َ
س واملدلَّ ِّ
 ) 9معرفةُ الو ِّاسطَِّة بني املدلِّّ ِّ
تدليس.32
س عنه إ نن كان هناك
ٌ
لم َدلِّ ِس ْي إذا كانت عن ُشيُوخهم الثَِّقات:
(ب)
ُ
رواايت ُم َ
عتَبةٌ ل ُ

بعض من تلك االعتبارات:
وهذه ٌ
َع َم ِّ
السبِّنيعِّي ،وقَتَ َادة بن ِّد َع َامة
ش ُسلَنيمان بن ِّم نهران ،وأيب إسحاق َّ
ِّ ) 1رَوايةُ اإلمام ُش نعبَة بن ا نحلَ َّجاج عن األ ن
الس ُدو ِّسي؛ وذلك لقول ُشعبةَ " :ك َفي تُكم تدليس ٍ
ثالثة :األ نَع َمش وأيب إسحاق وقَتَ َادة".33
ن
نَ
َ
َّ ن ّ

الرو ِّ
أحاديث هؤالء إذا كان عن ُش نعبَةَ ولو
اية بقوله" :وهي قاعدةٌ حسنةٌ تَقبَل
وعلَّق احلافِّ ُ
َ
ظ ابن َح َج ٍر على هذه َِّّ
َعن َعنُ نوها".34
ِّ
أي مدلِّّ ٍ
ي
س ََت َعل َعن َعنَ تَه ُممولةً على االتّصال ،بدليل قول اإلمام َنحي ََي بن سعيد ال َقطَّان البَ ن
ص ِّر ّ
بل ِّرَوايةُ ُش نعبَة عن ِّّ
(ت198ه)" :كل ٍ
اك
الر ُج ِّل أنه سع فُالَانً ،قد َك َف َ
شيء حي ِّّدث به ُش نعبَةُ عن َر ُج ٍل فال حتتاج أن تقول عن ذلك َّ
ُّ

أمره".35
ُ

ِّ
ِّ
ي ،عن ُزَه نَي بن ُم َع ِّ
يف ،عن أيب
 ) 2أن يكون جميءُ احلديث من ِّرَواية َنحي ََي بن سعيد ال َقطَّان البَ ن
ص ِّر ّ
اويَة ال ُك نو ّ
إسحاق َّ ِّ ِّ
ِّ
يف.
السبنيع ّي ال ُك نو ّ

 31انظر :الصنعاين ُُمَ َّمد بن إساعيل األمَي احلسين ،توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار( ،حتقيق :الدكتور ُُمَ َّمد ُمب الدين أبو زيد .الرايض :مكتبة
الرشد .ط1432 .1ه 2011 -م).)269/2( ،
 32انظر :اْللف عواد حسني ،رواايت املدلِّسي يف صحيح البخاري :مجعها خترجيها والكالم عليها ( ،بَيوت :دار البشائر اإلسالمية .ط1423 .1ه
 2002م) ،ص ،31 ،26 :ورواايت املدلِّسي يف صحيح مسلم( ،بَيوت :دار البشائر اإلسالمية .ط1421 .1ه 2000 -م) ،ص،67 :.71

 33البيهقي أمحد بن احلسني اْلسروجردي ،معرفة السنن واآلاثر( ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي .حلب :دار الوعي .ط1412 .1ه 1991 -م)،
(.)65/1

 34ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح.)631/2( :
 35ابن أيب حامت الرازي أبو ُُمَ َّمد عبد الرمحن بن ُُمَ َّمد ،اجلرح والتعديل( ،حيدرآابد :دائرة املعارف العثمانية .ط1372 .1ه).)173/1( ،
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 ) 3أن يكون جميء ِّرو ِّ
األنصاري من طريق اللَّنيث بن َس نع ٍد
الزبَنَي الن َم ّكِّ ّي فيما يرويه عن جابِّر بن عبد هللا
اية أيب ُّ
ّ
ُ َ
36
ِّ
ي (ت175ه) عنه .
النم ن
ص ِّر ّ
ِّ ) 4رَوايةُ ابن ُجَرين ٍج الن َم ّكِّي (ت150ه) عن َعطَاء بن أيب َرَاب ٍح الن َم ّكِّي (ت85ه)؛ وذلك َّ
ابن ُجَرين ٍج ِّمن
ألن َ
ّ
أَثنب ِّ
ت الن ِّ
قلت :قال َعطَاءٌ ،فأان سعتُه منه ،وإ نن مل أَقُ نل:
َّاس يف َعطَاء بن أيب َرَابح ،ولقول ابن ُجَرين ٍج نفسه" :إذا ُ
َ
37
سعت" .
ُ
ِّ
ِّ
ي ا نجلُنر ِّ
"أحاديث
جاينّ (ت365ه):
) 5
ُ
ُ
أحاديث األ نَع َمش عن طَنل َحة بن انف ٍع مستقيمةٌ ،قال ُ
اإلمام ابن َعد ّ
األ نَع َمش عنه مستقيمةٌ".38
ِّ
الرمحن األ نَوَزاعِّ ّي (ت157ه) ،قال
الولِّني ِّد بن ُم نسلِّم ال ِّّد َم نش ِّق ّي (ت195ه) عن َشني ِّخه أيب َع نمرو عبد َّ
 ) 6رَوايةُ َ
احتَ ُّجوا به يف ِّرَوايته عن األ نَوَزاعِّ ّي"39؛ وذلك ألنه كان يدلِّّس عن غَي األ نَوَزاعِّ ِّّي.
احلافِّ ُ
ظ ابن َح َج ٍر" :وقد ن
ِّ
ش عن شيوخه النمكثِّرين كإبراهيم بن يزيد الن ِّ
ِّ
ِّ ) 7رَوايةُ األ نَع َم ِّ
يف
َ
ُ
َّخع ّي (ت96ه) وأيب وائل شقيق بن َسلَ َمة ال ُك نو ّ
الس َّمان ذَ نكوان بن عبد هللا الن َم َدِّينّ (ت101ه)َّ ،
فإن ِّرَوايتَه عنهم ُممولةٌ على االتِّّصال
(ت82ه) ،وأيب صالِّح َّ
ظ َّ
احتمال التَّ ِّ
دليس
تطرق إليه
ُ
وإ نن َعن َع َن ،قال احلافِّ ُ
كالم ،ومّت قالَ ( :ع نن)َّ ،
الذ َهِّ ُّ
فم َّت قالَ ( :ح َّدثَنا) ،فال َ
يبَ " :
ِّ
الصن ِّ
َّ
ابن أيب و ٍ
َّخعِّي ،و ِّ
الس َّمانَّ ،
ف
ائل ،وأيب صالِّح َّ
فإن ِّرَوايتَه عن هذا ّ
إال يف ُشيُ نو ٍخ له أَ نكثَ َر عنهم كإبراهيم الن َ ّ
ُممولةٌ على االتِّّصال".40
ص بن غِّياث أيب عبد هللا الن ِّ
ِّ
َع َم ِّ
ِّ ) 8رَوايةُ َح نف ِّ
ش ُممولةً
يف (ت194ه) عن األ نَع َمش َتعل َعن َعنَةَ األ ن
َ
َ
َّخع ّي ال ُك نو ّ
ظ ابن َح َج ٍر" :اعتمد البُ َخ ِّ
ي على َح نف ٍ
ص هذا يف حديث األ نَع َمش؛ ألنه كان مييِّّز بني ما
الس َماع ،قال احلافِّ ُ
ار ُّ
على َّ
ضل ابن ِّ
طاه ٍر الن َم نق ِّد ِّس ّي".41
َّ
ش َّ
ابلس َماع وبني ما دلَّسه ،نبَّه على ذلك أبو ال َف ن
صرح به األ ن
َع َم ُ
 36انظر :ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح.)631/2( :

 37ابن حجر العسقالين أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،هتذيب التهذيب( ،حتقيق :األستاذين إبراهيم الزيبق وعادل مرشد .بَيوت :مؤسسة
الرسالة .ط1429 .1ه).)617/3( ،

 38ابن حجر العسقالين أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،هدي الساري مقد فتح الباري ( ،حتقيق :األستاذ ُمب الدين اْلطيب .القاهرة:
املكتبة السلفية .ط1379 .1ه) ،ص.431 :
 39املرجع السابق ،ص.473 :

 40الذهيب ،ميزان االعتدال.)414/2( :
 41ابن حجر ،هدي الساري  ،ص.398 :
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ِّ
ِّ ِّ
ِّ
خب املدلِّّ ِّ
ِّ
س يف صحيحه وإ نن كان ُم َعن َعناً؛ ألنه  -رمحه هللا
يت (ت354ه) َ
 ) 9رَوايَةُ ابن حبَّان أيب حامت البُ نس ّ
ِّ
أن من شروطه فيه َع َد ُم قَبُ نوِّل ِّ
خب املدلِّّ ِّ
صحيحه َّ
اع فيه وإ نن كان ثَِّقةً،
تعاىل  -ذَ َكر يف مق ِّّدمة
يبني َّ
الس َم َ
س إذا مل ِّّ
ِّ
تبني وقوفَه على ِّص َّحة َسَ ِّاع املدلِّّ ِّ
الس َم ِّاع
مقام َّ
واستثىن من ذلك سفيا َن بن عُيَ ني نَة ،مث ذَ َكر قاعدتَه اليت ِّّ
س أو ما يقوم َ
اع فيه ال أ ِّ
ص َّح عندي َخ َبٌ من ِّرَواية مدلِّّ ٍ
ُابِل
س أنه َّبني ا َّ
إذا ما أ ن
لس َم َ
َخَر َج له يف صحيحه ُم َعن َعناً ،حيث قال" :فإذا َ
ِّ ِّ
آخر".42
أن أَذ ُكره من غَي بيان َّ
الس َم ِّاع يف َخ َبه ،بعد ص َّحته عندي من طر ٍيق َ
هذه بعض اعتبار ٍ
ص عليها علماءُ احلديث.
ات ل َقبُول َعن َعنَ ِّة املدلِّّسني يف َّ
الص ِّحني َح نني نَ َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصح ْي َح ْي:
املطلب الثَّاينُ :
األئمة يف ُحكْم َع ْن َعنَة املدلّس يف َّ
أقوال َّ
اختلف العلماءُ يف ُحك ِّنم َعن َعنَ ِّة املدلِّّ ِّ
الص ِّحني َح نني على قَ نولَ نني ،مها كاآليت:
س يف َّ
الص ِح ْي َح ْ ِ
األولَّ :
أن َع ْن َعنَة املدلِّ ِ
والص َّحة:
س يف َّ
ي حممولةٌ على االتِّصال ِّ
القول ّ
ِّ
ُممول على ثُبوت َسَاع املدلِّّ ِّ
س من ِّج َه ٍة أخرى.
للعن َعنة هنا ٌ
وهذا َّ
هور احمل ّدثني ،وجعلوا قَبُ نوَهلم َ
ي عليه ُمج ُ
الرأن ُ
ظ قُطُب ال ِّّدينن عبد
ي (ت676ه) ،واحلافِّ ُ
ظ ابن َّ
الرأ ِّي :احلافِّ ُ
ِّوِمَّن قال هبذا َّ
الصالَح ،و ُ
اإلمام َنحي ََي بن َشَرف الن ََّوِّو ّ
العالَئِّ ّي.
يب (ت735ه) ،واحلافِّ ُ
ظ َ
الكرمي ا نحلَلَِّ ّ
ِّ
ٍ ِّ
التفصيل ،و َّ
صال؛
حيح:
اع واالتِّّ َ
الصالَح " :و َّ
ظ ابن َّ
قال احلافِّ ُ
يبني فيه َّ
الس َم َ
س بلفظ ُنُمتَم ٍل مل ِّّ
الص ُ
ُ
أن ما رواه املدلّ ُ
(سعت ،وح َّدثَنا ،وأَخبان) و ِّ
ِّ
بلفظ مبِّ ٍ ِّ
ح نكمه ح نكم النمرس ِّل وأنواعِّه ،وما رواه ٍ
مقبول
أشباهها فهو ٌ
َُّ
ني لالتّصال حنو َ :ن ُ َ
ُ ُ ُ ُ ُن َ
ن ََ
ُنُمتَ ٌّج به.
الضر ِّ
ِّ
ب كثَيٌ ج ّداً:
املعتمدة من حديث هذا
وغَيمها من ال ُكتب
الص ِّحني َح نني
ويف
َّ
َّ ن
َ
الس نفيانَنيِّ ،
وه َشام بن بَ ِّش نٍَيِّ ،
ألن التدليس ليس َك ِّذابًَّ ،
وغَيهم43؛ وهذا َّ
ب من
وإَّنا هو َ
ك َقتَ َادة ،واألَ نع َمش ،و ُّ َ ن
ض نر ٌ
َ
اإليهام ٍ
بلفظ ُنُمتَ ِّم ٍل".44

 42انظر :ابن بلبان أبو احلسن علي بن عبد هللا الفارسي ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان( ،حتقيق :الشيخ شعيب األرانؤوط .بَيوت :مؤسسة
الرسالة .ط1414 .2ه).)165/1( ،
43
ِّ
اإلمام البُ ِّ
اإلمام ُم نسلِّ ٌم وغَيمها.
خار ُّ
يو ُ
أي :من املدلّسني الذين أخرج هلم ُ
 44ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.75 :
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الص ِّحيحني ِّ
فمحمول
الصحيحة) عن املدلِّّسني َبع نن؛
ٌ
وشنب ِّههما (أي :من الكتب َّ
اإلمام الن ََّوِّو ُّ
ي" :وما كان يف َّ ن َ ن
وقالُ :
السيُ نو ِّط ُّي (ت911ه)َّ :
صاحب
اختار
الس َم ِّاع له من ِّج َه ٍة أخرى" ،45وقال احلافِّ ُ
ظ جالل ال ِّّدين ُّ
على ثُبوت َّ
"إَّنا َ
ُ
ابلس َماع ،ل َك نوَِّّنا على َش نر ِّطه ُد نو َن تلك".46
العن َعنَ ِّة على طريق التَّصر ِّ
(الص ِّ
َّ
يح َّ
حيح) طر َ
يق َ
ِّ
العلماءَّ :
الس َم ِّاع ،يعين َّإما لِّ َم ِّجنيئها
يب" :أَ نكثَ ُر
أن الن ُم َعن َعنات اليت يف َّ
وقال احلافِّ ُ
الص ِّحني َح نني ُمنَ َّزلةٌ َمن ِّزلةَ َّ
ظ ال ُقطُب ا نحلَلَِّ ُّ
ٍ
آخر ابلتَّصريح ،أو ل َك نون الن ُم َعنعِّ ِّن ال يدلِّّس إالَّ عن ثَِّق ٍة ،أو عن بعض ُشيُ نو ِّخه ،أو ُلوقوعها من ِّج َهة ِّ
بعض
من َو نجه َ
النُّقَّاد احمل ِّّققني َسَاع الن ُم َعنعِّ ِّن هلا".47
ِّ
ِّ
ِّ
ظ ِّ
وخَّر ُجوا له يف
احتَ َم َل َّ
تدليسهَ ،
العالَئ ُّي وهو يَذ ُكر الن َم نرتَبَةَ الثَّانيةَ من َمَراتب املدلّسني َّأَّناَ " :من ن
وقال احلاف ُ َ
األئمةُ َ
ابلسماع؛ وذلك َّإما إلمامته أو ِّلقلَّة ِّ
الصحيح وإ نن مل ِّّ
تدليسه يف َجنب ما َرَوى ،أو ألنَّه ال يدلِّّس إالَّ عن
يصرح َّ َ
ٍ
ِّ
ومحَنيد
ثَِّق ٍة ،وذلك ُّ
وسلَنيمان التَّ ني ِّم ّيُ ،
وسلَنيمان األَ نع َمش ،وإبراهيم النَّ َخع ّي ،وإساعيل بن أيب خالدُ ،
يُ ،
كالزنه ِّر ِّّ
وحيَي بن أيب كثَي ،وابن جري ٍج ،والثَّوِّري ،وابن عُي ي نَةٍ َ ،
َّ
الص ِّحني َح نني
وه َشني ٍم ،ففي َّ
وش ِّرينكُ ،
َن
ُ َن
ن ّ
الط ِّوينل ،وا نحلَ َكم بن عُنت بَةَ ،ن َ
ِّ
األئم ِّة َمحَل ذلك على َّ
الشني َخ نني اطَّلَ َعا على
أن َّ
ابلس َماع،
وغَيمها هلؤالء
وبعض َّ
يح َّ
ُ
ُ
احلديث الكثَيُ ِمَّا ليس فيه التصر ُ
َساع الو ِّ
احلديث الذي أخرجه ٍ
ِّ
تطويل.48 "...
بلفظ ( َع نن) وحنوها من َشني ِّخه ،وفيه
احد لذلك
َ
ٌ
ِّ
الص ِّحيحني مقبولةٌ إ نن ُِّ
السماع واالتِّّ ِّ
مجيع هذه األقوال علىَّ :
صال
محلَ ن
أن َعن َعنَة املدلّسني يف َّ ن َ ن
فيَ ُد ُّل ُ
ت على ثُبوت َّ َ
ِّ
الص َّح ِّة ،وإالَّ فال.
و ّ
الص ِح ْيح ْي كمعاملتِه يف ِ
عاملةُ املدلِّ ِ
خارجهما:
ُ
س يف َّ َ ُ َ
القول الثَّاينُ :م َ
يعين :ينبغي أن يعامل املدلِّّس يف َّ ِّ
عامل يف ِّ
الر ِّ
بعض علماء
خارجهما .وقد ذَ َهب إىل هذا َّ
أي ُ
الصحني َح نني كما يُ َ
ُ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األديب احمل ّدث ابن الن ُمَر ّحل أبو عبد
احلديث ،منهم :احلاف ُ
تقي ال ّدين ابن دقيق العنيد (ت702ه) ،و ُ
ظ أبو ال َف نتح ّ
هللا ُُمَ َّمد بن عُ َمر َّ ِّ
الصن َع ِّاينّ (ت1182ه) ،49واحلافِّظ ابن َح َج ٍر
يت (ت716ه) ،واألمَيُ ُُمَ َّمد بن إساعيل َّ
السنب ّ
الع نس َقالَِّينّ.
َ
الراوي يف شرح تقريب النواوي( ،حتقيق :األستاذ أيب معاذ طارق بن عوض هللا .الرايض:
 45السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،تدريب َّ
دار العاصمة .ط1424 .1ه).)363/1( ،
 46املرجع السابق.)363/1( :
 47السخاوي ،فتح املغيث.)327/2( :

 48العالئي ،جامع التحصيل  ،ص.113 :
 49انظر :الصنعاين ،توضيح األفكار.)311/2( :
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ٍ
ٍ
ِّ
كل ٍ
فقال احلافِّ ُ
الرُّد ُمطنلَقاً
كتاب ،أو َّ
ظ ابن دقيق العنيد" :ال بُ َّد من الثَّبَات على طريقة واحدةَّ ،إما ال َقبُ نو ُل ُمطنلَقاً يف ِّّ
كل ٍ
كتاب.
يف ِّّ
أمرين:
و َّأما التَّ نف ِّرقَةُ بني ما يف الصحيح ِّمن ذلك وما خرج عنه؛ فغايةُ ما يُ َّ
وجه به ُ
أحد َ
ٍ
َّعى َّ
جهالة ،وإثبات
الس َم ِّاع فيها ،وهذه إحالةٌ على
صاحب
أن تلك األحاديث َعَرف
ِّ
الصحيح ِّص َّحةَ َّ
َّإما أن يُد َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّعى َّ
الس َم ِّاع يف هذه
أن
مبجرد
االحتمالَّ .
أم ٍر َّ
دليل على ُوقوع َّ
َ
وإما أن يُد َ
اإلمجاع على ص َّحة ما يف الكتَابَنني ٌ
اإلمجاع ُجم َمعِّني على اْلطأ ،وهو ِمُنتَنِّ ٌع".50
أهل
ِّ
األحاديث ،وإالَّ لكان ُ
ِّ
االستثناء َغ َّ َّ
"إن يف النَّ نف ِّ
ث ابن الن ُم َرِّّحلَّ :
دليل عليها ،وال ِّسيَّما َّأان قد
س من هذا
وقال احمل ِّّد ُ
صةٌ؛ ألَّنا َد نع َوى ال َ
الص ِّحيحني أو ِّ
أحدمها بتدليس ُرَو ِّاهتا".51
وجدان كثَياً من ا نحلُفَّاظ يُ َعلِّّلُ نو َن
َ
أحاديث َوقَ َع ن
ت يف َّ ن َ ن
َخر َج هلم البُ َخ ِّ
ي ،لِّ َما عُلِّ َم من َش نرطه ،ومع
ظ ابن َح َج ٍر ..." :و َّأما َد نع َوى
ِّ
وقال احلافِّ ُ
االنقطاع فمرفوعةٌ َّ
ار ُّ
عمن أ ن َ
ِّ
ٍ
ٍ
يح
نم َمن ذُكَِّر من رجاله
بتدليس أو إرسال :أ نن تُ نس ََب أحاديثُهم املوجودةُ عنه َ
ذلك ُ
ابلعن َعنَة ،فإ نن ُوج َد التصر ُ
فحك ُ
اض ،وإالَّ فال.52"...
َّ
ابلس َم ِّاع فيها اندفع االعرت ُ
ِّ
وم َف ُ ِّ
الص ِّحني َح نني ،وإ نن ُوِّج َد
ابلعن َعنَة يف َّ
اد أقوال هؤالء العلماء :أنّه ال بُ َّد من َس نب أحاديث املدلّسني املرويَّة عنهم َ
َ
ابلس َماع فتُ نقبَل ،وإالَّ فال تُقبَل.
يح َّ
فيها التصر ُ
َّ ِّ ِّ
وهني بَةٌ كبَيةٌ يف نفوس املسلمنيَّ ،
وإن تَلَ ِّّقي األ َُّم ِّة هلما ابل َقبُول ،وإحسا َن الظَّ ِّّن
فالصحني َحان هلما مكانةٌ عظيمةٌ َ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
الص َّح ِّة
كل حديث من أصول هذين الكتَابَنني اجلليلَني؛ وذلك لتَ َوافُر ُش ُرنوط ّ
ابلشنَّي َخ نني؛ ُك ُّل ذلك يدفعنا إىل قَبُول ِّّ
ِّ
ِّ
ومن أر َاد الطَّ نع َن يف َعن َعنَة مدلِّّ ٍ
احلديث
س فيهما  -مثالً  -فإنه لن يُ َسلَّ َم له ذلك ،وذلك َّإما ُلورود
كلّها فيهماَ ،
ِّ
ٍ
آخر من هذين الكِّتَابَ نني ،أو ِّ
خارِّجهما ،أو أ نن تكون َعن َعنَةُ الن ُم َدلِّّ ِّ
س يف
صَّرحاً فيه َّ
ابلس َماع يف مكان َ
نفسه ُم َ
الن ُمتابَعات ال يف األصول.53

 50ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح.)635/2( :
 51املرجع السابق.)636 ،635/2( :

 52ابن حجر ،هدي الساري  ،ص.385 :
 53انظر :اْللف ،رواايت املدلِّسي يف صحيح البخاري  ،ص.25 :
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الص ِح ْي َح ْي:
املطلب الرابع :التَّتَ بُّ ُع ألحاديث املدلِّسي يف َّ
ِّ
ِّ
ص ِّحني َحنيهما؛ وذلك بتقسيمها حسب
أقوم يف هذا
املطلب ابلتتبُّع ألحاديث املدلّسني اليت أخرجها الشنَّي َخان يف َ
ظ ابن َح َج ٍر يف كتابه "تعريف أهل التقديس":
َمَراتِّب املدلِّّسني اليت ذَ َكرها احلافِّ ُ
ِ
ي":
(أ)
تقسيم أحاديث املدلّسي يف "صحيح البُ َخا ِر ِّ
ُ
تَ ِّ
أحاديث املدلِّّسني يف "صحيح البُ َخ ِّ
ي" إىل قِّ نس َم نني كاآليت:
نقسم
ُ
ار ِّّ
ض ُّر َع ْن َعنَ تُهم ُمطْلَقاً:
األول:
ُ
أحاديث املدلِّسي الذين ال تَ ُ
وهي كالتَّاِل:
ال َْم ْرتَبَةُ

الرَواة
عدد ُّ
ُ

عدد ِّ
الرواايت
ُ

ال َنمنرتَبَة األوىل

18

1860

21

3006

39

4866

ال َنمنرتَبَة الثانية
اجملموع

مالحظة:

صحيحه ألر ٍ
ِّ
بعة من أصحاب الن َم نرتَبَة األ نُوَىل والثَّانيةَّ ،
اري شيئاً يف أصول
َخَر َج هلم فيه تعليقاً
اإلمام البُ َخ ُّ
وإَّنا أ ن
مل ُُي ِّرج ُ
فقط ،وهم:
ِّ ٍ
ي ،أبو عبد هللا القاضي (ت159ه) من الن َم نرتَبَة األوىل.
 )1ا نحلُ َس ن ُ
ني بن واقد الن َم نرَوِّز ّ
ِّ
ي (ت142ه) من الن َم نرتَبَة الثانية.
 )2أَ نش َع ُ
ث بن عبد الن َملك ا نحلُ نمرِّاينّ ،أبو هانئ البَ ن
ص ِّر ّ
ك بن عبد هللا الن ِّ
ِّ
يف (ت177ه) من الن َم نرتَبَة الثانية.
َ )3ش ِّرين ُ
َ
َّخع ّي القاضي ،أبو عبد هللا ال ُك نو ّ
ِّ
ي (ت203ه) من الن َم نرتَبَة الثانية.
ُ )4سلَنيما ُن بن داود الطَّيَالَس ّي ،أبو داود البَ ن
ص ِّر ّ
ٍ
مقام
الثَّاين:
أحاديث املدلِّسي الذين ال تُقبَل أحاديثُهم ال ُْم َع ْن َعنَةُ إالَّ ابلتَّصريح َّ
ُ
ابلس َماع ،أو ابعتبارات تقوم َ
ابلس َماع:
التَّصر ِ
يح َّ

وهي كالتَّاِل:

عدد األحاديث
ُ

نسبةُ األحاديث

جمموعُ
األحاديث
1343
63

ال َْم ْرتَبَةُ

الرَواة
عدد ُّ
ُ

عدد األحاديث
ُ

ابلس َماع
َّ
املصرح فيها َّ

ال ُْمعَنْ عَن فيها

ال َنمنرتَبَة الثالثة

23

547

796

%59،27

6

37

26

%41،26

ال َنمنرتَبَة الرابعة

37

ال ُْم َع ْن َعنَة
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مالحظة:

صحيحه ألر ٍ
ِّ
بعة من أصحاب الن َم نرتَبَة الثَّالثة ،ل َك نوَِّّنم ليسوا على َش نرطهَّ ،
وإَّنا
اري شيئاً يف أصول
اإلمام البُ َخ ُّ
مل ُُي ِّرج ُ

َخَر َج هلم فيه تعليقاً ،وهم:
أن
ُُ )1مَ َّم ُد بن َع نجالَن ،أبو عبد هللا الن َم َدِّينّ (ت148ه).
ِّ
 )2وعِّك ِّ
ي (ت159ه).
نرَمةُ بن َع َّمار اليَ َمام ّي ،أبو َع َّمار البَ ن
ص ِّر ّ
ي (ت165ه).
ضالَة ،أبو فَ َ
بارُك بن فَ َ
ضالَة البَ ن
ُ )3
ص ِّر ّ
وم َ
ِّ
ِّ
ي (ت248ه).
ُ )4
وُمَ َّم ُد بن عيسى بن ََننيح ،أبو َج نع َفر البَ نغ َداد ّ

األئمةُ من أحاديثهم إالَّ
وقال احلافِّ ُ
ظ ابن َح َج ٍر يف أصحاب هذه الن َم نرتَبَ ِّةَّ " :إَّنم ِِّمَّن أَ نكثَ ُروا ِّمن التَّدليس ،فلم َنحيتَ َّج َّ
ومنهم من رَّد حديثَهم مطنلَقاًِّ ،
ابلسماعِّ ،
ومنهم َمن قَبِّلَهم".54
مبا َ
ُ
َ َ
صَّر ُح نوا فيه َّ َ
ٍ
صحيحه شيئاً ألر ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلمام البُ َخ ِّ
بعة منهم ،ل َك نوَِّّنم
ي يف أصول
َّأما
ار ُّ
أصحاب الن َم نرتَبَة الرابعة فهم ستَّةُ ُرَواة ،ومل ُُي ِّرج ُ
ُ
ليسوا على َش نرطهَّ ،
وإَّنا أَ نخَر َج هلم فيه تعليقاً ،وهم:
َِّّ
يب ،أبو عبد هللا الن َم َدِّينّ (ت150ه).
ُُ )1مَ َّم ُد بن إسحاق بن يَ َسار الن ُمطلِّ ّ
 )2وعبَّاد بن منصور البص ِّري ،أبو سلَمة الن ِّ
َّاج ّي (ت152ه).
َ ُ َ ُن َ ن ّ
ََ
اري ،أبو أمحد األ نَزرق الت ِّ
َّمني ِّم ّي الن ُملَقَّب بغُن َجار (ت186ه).
 )3وعيسى بن ُم نو َسى البُ َخ ِّ ّ
َ
 )4وب ِّقيَّةُ بن الولِّيد ا نحلِّم ِّ
ص ّي ،أبو ُنحي ِّمد ال َكالَعِّ ّي (ت197ه).
َن ن
َ
ِّ
ِّ
ويَتّض ُح من خالل ما تقدَّم:
ِّ
 َّضُّر َعن َعنَ تُهم )%57،3( :من عدد املدلِّّسني
أن نِّ نسبَة أ
صحاب الن َم نرتَبَة األ نُوَىل والثَّانية الذين ال تَ ُ
يف "صحيح البُ َخ ِّ
ي".
ار ّ
أن جمموع املدلِّّسني يف "صحيح البُ َخ ِّ
كل الن َمَراتِّب ( )68مدلِّّساً ،علماً َّ
 َّأبن املدلِّّسني الذين
ار ّ
ي" من ِّّ
عددهم ( )152مدلِّّساً ،أي ما
ذَ َكرهم احلافِّ ُ
ظ ابن َح َج ٍر يف كتابه "تعريف أهل التقديس" يَبلُغ ُ
نِّ نسبَ تُه.55)%44،7( :
أن اإلمام البُ َخ ِّ
 َّي مل ُُي ِّرج يف صحيحه شيئاً ألصحاب الن َم نرتَبَة اْلامسة ال يف األصول وال يف
ار َّ
ِّ
ض ّعِّ ُفوا أبم ٍر آ َخر ِّس َوى الت ِّ
َّدليس؛
الن ُمتابَعات ،وهم الذين قال فيهم احلافِّ ُ
ظ ابن َح َج ٍرَّ " :إَّنم ِمَّن ُ
ض نع ُفه يسَياً.56"...
صَّر ُحوا َّ
فحديثُهم ٌ
ابلس َماع ،إالَّ إ نن تُ نوبِّ َع َمن كان َ
مردود؛ ولو َ
 54ابن حجر ،تعريف أهل التقديس  ،ص.63 :
 55انظر :اْللف ،رواايت املدلِّسي يف صحيح البخاري  ،ص.592 ،591 :
 56ابن حجر ،تعريف أهل التقديس  ،ص.63 :
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تقسيم أحاديث املدلِّسي يف "صحيح ُم ْسلِ ٍم":
(ب)
ُ
تَ ِّ
أحاديث املدلِّّسني يف "صحيح ُم نسلٍِّم" إىل قِّ نس َم نني كاآليت:
نقسم
ُ
ض ُّر َع ْن َعنَ تُهم ُمطْلَقاً:
األول:
ُ
أحاديث املدلِّسي الذين ال تَ ُ
ّ
وهي كالتَّاِل:
ال َْم ْرتَبَةُ

الرَواة
عدد ُّ
ُ

عدد ِّ
الرواايت
ُ

ال َنمنرتَبَة األوىل

24

1723

ال َنمنرتَبَة الثانية

28

2791

اجملموع

52

4514

ٍ
مقام
الثاين:
أحاديث املدلِّسي الذين ال تُقبَل أحاديثُهم ال ُْم َع ْن َعنَةُ إالَّ ابلتصريح َّ
ُ
ابلس َماع ،أو ابعتبارات تقوم َ
ابلس َماع:
التصر ِ
يح َّ

وهي كالتَّاِل:

ال َْم ْرتَبَةُ

الرَواة
عدد ُّ
ُ

عدد األحاديث
ُ

ال َنمنرتَبَة الثالثة

ال َنمنرتَبَة الرابعة

ال َنمنرتَبَة اْلامسة
اجملموع

عدد األحاديث
ُ

نسبةُ األحاديث

جمموعُ
األحاديث

ال ُْم َع ْن َعنَة
%62،5

1427

6

66

36

%36،7

102

2

_

2

%100

2

34

600

931

26

ابلس َماع
َّ
املصرح فيها َّ
543

ال ُْم َع ْن َعن فيها
893

%60،8

1531

وي تّ ِّ
ض ُح من ِّخالل ما سبق:
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
 َّكل الن َمَراتب ( )86مدلّساً من ( )159مدلّساً ،وقد ذَ َكر
أن جمموع املدلّسني يف "صحيح ُم نسلم" من ِّّ
ظ ابن َح َج ٍر يف كتابه "تعريف أهل التقديس" ( )152مدلِّّساً ،وز َاد الدكتور َع َّواد حسني
منهم احلافِّ ُ
ا نْلَلَف ( )7مدلِّّسني ليسوا يف كتاب ابن َح َج ٍر .57فأصبحوا ( )86مدلِّّساً من ( )159مدلِّّساً؛ أي
ما نِّ نسبَ تُه ( .)%54وعِّلماً َّ
أبن ( )%60،4من هذه النِّّ نسبَ ِّة هي ألصحاب املرتبتَني األ نُوَىل والثَّانية
اللَّتَ ن ِّ
ضُّر َعن َعنَ تُهم.
ني ال تَ ُ
ِّ
ِّ
 َّصحيحه ،ومع ذلك فأحاديثُهم الواردة
اْلامسة شيئاً يف أصول
اإلمام ُم نسلِّماً مل ُُي ِّرج ألصحاب الن َم نرتَبَ ِّة
أن َ
الس َماع.
ُممولةٌ على َّ
 57انظر :اْللف ،رواايت املدلِّسي يف صحيح مسلم  ،ص.474 :
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ِّ ِّ
ِّ
 َّصحيحه كلّها صحيحةٌَّ ،إما
اإلمام ُم نسلِّ ٌم يف أصول
ضُّر َعن َعنَ تُهم ِِّمَّا ساقَه
أن أحاديث املدلّسني ِمَّن تَ ُ
ُ
ِّ
ٍ
ِّ
مقام التَّصريح.58
لتصرحيهم َّ
ابلس َماع يف صحيحه ،أو خارجه ،أو العتبارات أخرى تقوم َ
الر ُّد على الْمع ِرت ِ
الص ِح ْي َح ْي:
ضي على ُوجود أحاديث املدلِّسي يف َّ
املطلب اخلامسَّ :
ُ
أحاديث عن ٍ
َّ
ابلس َماع ،ومل
الص ِّحني َح نني؛ يرى فيهما
إن َمن يتتبَّع
أحاديث َّ
مجاعة من املدلِّّسني َّ
صرحوا يف بعضها َّ
َ
َ
ِّ
ُ ِّ
ِّّ
للس َماع.
اآلخر ،بل وردت تلك
الصيَغ غَي َّ
الصرحية َّ
األحاديث بصني غَة َ
يصرحوا به يف البعض َ
"ع نن" وحنوه من ّ
الص ِّحيحني من أحاديث املدلِّّسني ،ابعتذار ٍ
الدفاع عن الشنَّي َخ نني من ِّج َه ٍة،
ص
ات ََتُ ُّ
وقد اعتذر العلماءُ َّ
َ
عما َوَرد يف َّ ن َ ن
ِّ ٍ ٍ
الرواةَ الذين اشتهروا ابلتَّدليس ،ووردت ِّروااي ُهتم يف َّ ِّ
وجٌز
ومن ِّج َه ٍة أخرى ََتُ ُّ
الصحني َح نني من ج َهة اثنية .وهذا ُم َ
َ
ص ُّ َ

من أجوبة هؤالء العلماء:

الرَواايت اليت مل ِّّ
أن هذه ِّّ
َّ ) 1
آخر
"منَ َّزلَةٌ َمن ِّزلَةَ َّ
حاهبا َّ
يصرح فيها أص ُ
الس َم ِّاع؛ وذلك جمليئها من طر ٍيق َ
ابلس َماع ُ
ِّ
يب ،غَي َّ
ابلسماَع
الس َماع" 59كما قال احلافِّ ُ
ُم َّ
صَّر نح فيها َّ
صرحاً فيه َّ
ظ ال ُقطُب ا نحلَلَِّ ُّ
أن الشنَّي َخ نني يُؤثران الطر َ
يق اليت مل يُ َ
ِّ
ُممول على
"كل هذا
ل َك نون األ نُوَىل جاءت على َش نرط صاحب
ٌ
ظ ابن َّ
الكتاب ُد نو َن الثَّانية ،قال احلافِّ ُ
الصالَحُّ :
الس َم ِّاع عندهم من ِّج َه ٍة أخرى".60
ثُبوت َّ
الص ِّحني َح نني  -وال ِّسيَّما يف "صحيح البُ َخ ِّ
ي"  -كان يف ابب
ب ما جاء من حديث املدلِّّسني يف َّ
ار ّ
 ) 2أ َّن أَ نغلَ َ
الشواهد واملعلَّقات ،وما كان هذا شأنُه ال ي ع ُّد أصالً يف َّ ِّ
ط الشنَّي َخ نني
الن ُمتابَعات و َّ
فش نر ُ
اه ُل فيهَ ،
الصحنيح ،فهو يُتَ َس َ
َُ
حدثه ولو لِّمَّرةٍ واحدةٍ ،وشر ِّط مسلٍِّم النمعاصرةُ بينهما) يف ِّ
(ك َش نرط البُ َخ ِّ
وعمن َّ
أصوهلما
الراوي َّ
بوت اللِّّ َق ِّاء بني َّ
ي ثُ ُ
ار ِّّ
َ
َ ن ُ ن ُ َ ََ
الشواهد واملعلَّقات.61
ال يف الن ُمتابعات و َّ
الص ِّحني َح نني  -وال ِّسيّما يف "صحيح البُ َخ ِّ
ي  -كانت يف أبواب الن َمنَاقِّب،
 ) 3أ َّن كثَياً من رواايت املدلِّّسني يف َّ
ار ّ
اه ُل فيها.62
و َّ
اب يُتَ َس َ
الرقَاق ،وفضائل األعمال ،وهي أبو ٌ
 58انظر :املرجع السابق  ،ص.474 ،473 :
 59السخاوي ،فتح املغيث.)327/1( :

 60ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.75 :

 61انظر :القزاز فهمي أمحد عبد الرمحن ،كتاب املدلِّسي ومروايهتم يف صحيح البخاري( ،بَيوت :دار الكتب العلمية .ط2012 .1م)،408/2( ،
.)409
 62انظر :املرجع السابق.)409 ،408/2( :
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الص ِّحني َح نني ومل ِّّ
َّ ) 4
ابلس َماع؛ قد عُ ِّرفُ نوا عند أهل احلديث َّأَّنم ال يدلِّّسون
ت ِّرَوايتُهم يف َّ
يصرحوا فيها َّ
أن َمن َوَرَد ن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يت:
إالَّ عن الثَّقات كاإلمام ُس نفيان بن عُيَ ني نَة ،فإنَّه ما كان يدلّس إالَّ عن الثَّقات ،لذا قال ُ
اإلمام ابن حبَّان البُ نس ّ
ِّ ٍ
" ...اللَّ ُه َّم إالَّ أن يكون الن ُم َدلِّّس يُعلَم أنه ما َدلَّس قَ ُّ
ت ِّرَوايتُه وإ نن مل يُ ِّّبني
ط إالَّ عن ث َقة ،فإذا كان كذلك ،قُبِّلَ ن
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
اع ،وهذا ليس يف ُّ
وحده ،فإنه كان يدلّس ،وال يدلّس إالَّ عن ث َقة ُمنتق ٍن ،وال يكاد
َّ
لس نفيَان بن عُيَ ني نَة َ
الس َم َ
الدنيا إالَّ ُ
ِّ
اعه من ثَِّق ٍة مثل نفسه.63"...
لس نفيَان بن عُيَ ني نَة َخ َبٌ َدلَّس فيه إالَّ ُوج َد ذلك ا نْلََبُ بعينه قد بََّني َسَ َ
يُ َ
وجد ُ
ِّ
إن تدليس هؤالء النمش ِّ
اهَي يف َّ ِّ
 ) 5قال علماءُ احلديثَّ :
ب من اإليهام ،كما
ََ
الصحني َح نني ليس َكذابً؛ بل هو َ
ض نر ٌ
ِّ
ٍ ِّ
التفصيل ،و َّ
صال؛
حيح:
اع واالتِّّ َ
الصالَح" :و َّ
ظ ابن َّ
قال احلافِّ ُ
يبني فيه َّ
الس َم َ
س بلفظ ُنُمتَم ٍل مل ِّّ
الص ُ
ُ
أن ما رواه املدلّ ُ
ني لالتِّّصال حنو( :سعت ،وح َّدثَنا ،وأَخبان) و ِّ
ح نكمه ح نكم النمرس ِّل وأنواعِّه ،وما رواه ٍ
بلفظ ُمبَِّّ ٍ
مقبول
أشباهها فهو ٌ
ُ َ
ُ ُ ُ ُ ُن َ
ن ََ
ِّ
الضر ِّ
ِّ
ب كثَيٌ ج ّداً...؛ وهذا َّ
دليس
ُنُمتَ ٌّج به .ويف َّ
املعتمدة من حديث هذا َّ ن
الصحني َح نني وغَيمها من ال ُكتب َ
ألن التَّ َ
ضرب من اإليهام ٍ
ليس َك ِّذابًَّ ،
بلفظ ُنُمتَ ِّم ٍل".64
وإَّنا هو َ ن ٌ
فما رواه املدلِّّسون يف َّ ِّ
َخ َبَان" ،وحنوها.65
الس َم ِّاع ك :
عرف فيه نوعُ َّ
و"ح َّدثَنا" ،و"أ ن
ُ
"سعت"َ ،
الصحني َح نني؛ يُ َ
أن الشنَّي َخ نني  -البُ َخ ِّ
وم نسلِّماً  -مل يَ ِّ
اع ذلك املدلِّّ ِّ
ُ ) 6نحيتَ َم ُل َّ
س الذي َرَواي عنه ،لكن َعَرفا حلديثه من
ار َّ
عرفا َسَ َ
ي ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّع ِّ
ف عن
الن ُمتابَعات ما يَ ُد ُّل على ص َّحته ،ن
فاختا َرا َ
إسناد احلديث إىل املدلّس جلاللته وإمامته وأمانته وانتفاء ُهتن َمة الض ن
حديثه ،ومل يكن يف النمتابَعني الثَِّّقات َمن ُمياثِّل املدلِّّس أو يُ ِّ
وش نهَرةً.66
قاربُه فَ ن
ضالً ُ
ُ
َ
الص ِّحي ِّحني من التَّدليس ،فإنَّه ليس منه يف ٍ
ِّ
ِّ َّ ) 7
ِّ
اإلرسال ا نْلَِّف ِّّي،
شيء ،بل هو ِّمن قَبِّيل
بعض ُرَواة َّ ن ن
أن ما ُرم َي به ُ
عرف أنه لَِّقيَه فهو" :الن ُم نر َسل ا نْلَِّف ُّي" .67قال
َّدليس َُينتَ ُّ
ص ِّمبَن روى َّ
عمن عُ ِّر َ
ف لقاؤه َّإايهَّ .أما إ نن َ
عاصَره ومل يُ َ
فالت ُ

 63ابن حبان أبو حامت ُُمَ َّمد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت ،صحيح ابن حبان( ،حتقيق :الشيخ شعيب األرانؤوط .بَيوت :مؤسسة الرسالة .ط.2
1414ه).)90/1( ،
 64ابن الصالح ،علوم احلديث  ،ص.75 :

 65السيوطي ،تدريب الراوي.)363 ،362/1( :

 66انظر :الصنعاين ،توضيح األفكار ،)311/2( :و صبحي صاحل ،علوم احلديث ومصطلحه عرض ودراسة( ،بَيوت :دار العلم للماليني .ط.15
1984م) ،ص.178 :
 67انظر :ابن حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر( ،حتقيق :الدكتور

نور الدين عرت .القاهرة :دار البصائر .ط1421 .1ه 2000 -م) ،ص ،86 :وصبحي صاحل ،علوم احلديث ومصطلحه عرض ودراسة  ،ص:
.178
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ومن أَ ند َخل يف تعريف الت ِّ
دخول الن ُم نر َس ِّل ا نْلَِّف ّي يف تعريفه.
اصرةَ ولو بغَي لَُق ٍّي؛ لَ ِّزَمه ُ
احلافِّ ُ
َّدليس الن ُم َع َ
ظ ابن َح َج ٍرَ " :
َ
الصواب :التَّ نف ِّرقَةُ بينهما ،68"...وهو كذلك.
و َّ
 ) 8أَخرج الشَّيخان يف ِّ
ٍ
أمهُّها:
يحنيهما لبعض املدلِّّسني يف األصول احتجاجاً؛ وذلك
ألسباب عديدةٍَ ،
نَ َ ن َ
َ
صح َ
الص ِّحني َح نني.
ابلس َماع فيما أَ نخَر َجا عنهم ،ومن هذا النَّ نوِّع الكثَيُ يف َّ
 َّإما لتصرحيهم َِّّ
ابلس َماع يف موضع آخر ،ومن هذا النَّ نوِّع
صَّرحاً فيه َّ
 أو َّأَّنما أَ نخَر َجا هذا الن َم ن َت ُم َعن َعناً يف ع َّدة مواضع ،وأخرجاه ُم َ
الص ِّحني َح نني.
أيضاً الكثَيُ يف َّ
ِّ
 أو َّابلس َماع
أن كثَياً من ُم َعن َعنات املدلِّّسني يف َّ
الص ِّحني َح نني اليت مل يُ َّ
يح َّ
صرح فيها َّ
ابلس َماع ،لكن ُوج َد فيها التصر ُ
ِّ
ِّ
ِّ
وسنَ ِّن النَّ َسائي ...وغَيها من كتب
يف ابقي الكتب ،كالن ُم نستَ نخ َرجات ،وُم نسنَد اإلمام أمحدُ ،
يُ ،
وم نسنَد ا نحلُ َمنيد ِّّ
ِّّ
املعتمدة.
الرَواية َ
ِّ
ت عن هذا املدلِّّ ِّ
 أو َّوصِّّرح
س ُم َعن َعناً مقروانً بغَيه من ُّ
أن الشنَّي َخ نني أَ نخَر َجا هذا الن َم ن َ
الرَواة؛ سواء كان ُمدلّساً َ
ِّ
ِّ
دليس يف كِّلنتا احلالتَ نني.
َّ
ابلس َماع ،أم قَرَانه برا ٍو مل يُ َ
عرف ابلتَّدليس أصالً ،فينَجب التَّ ُ
 أو َّت من طُُرٍق أخرى غَي هذه الطَّريق املدلَّسة ِِّمَّا تَصلُح أن تكون متابعةً أو شاهداً
أن الشنَّي َخ نني أَ نخ َر َجا هذا الن َم ن َ
هلذه ِّ ِّ
ِّ
دليس بذلك.
ّ
الرَواية ،فيَنجب التَّ ُ
ِّ
الروايةِّ،
ٍ
 أو َّأَّنما َو َجدا َّأن َّ
األئمة أَ نخ َر ُجوا هذا الن َم ن َ
ت من طريق أخرى ِمَّا تَصلُح أن تكون متابعةً ،أو شاهداً هلذه َِّّ
ِّ
دليس بذلك.
فيَنجب التَّ ُ
ِّ
لشنيخه وأَ نعَرفَهم حبديثه.
ص نحبَةً َ
 أو َّأَّنما أ نَخ َر َجا عن املدلّس ،فانتقيا أَ نكثَ َرهم ُ
ِّ
 أو لقيام قر ٍينة َّ
الراوي بكونه ال حي ِّّدث إالَّ عن ثَِّقة.
ضبَطه هذا َّ
أبن ذلك ِمَّا َ
ف ِّّ
ابلرواية عنه ،أو أكثر عنه؛ حبيث مل يَ ُفنته من أحاديثه شيءٌ.
 أو إلمامته ،أو ل َك نونه عُ ِّر َِّ
ابلس َماع.
صَّر ُحوا فيه َّ
 أو َك نون احلديث من طر ٍيق َمن ال أيخذ عنهم إالَّ ما َ أو لعلُ ِّو ِّإسناد املدلِّّ ِّ
ابملقارنة بغَيه.69
س َ
ُّ
ِّ
َخَر َج الشنَّي َخان لبعض املدلِّّسني يف
إىل غَي ذلك من األسباب اليت ذَ َكرها علماءُ احلديث يف كتبهم؛ واليت ألجلها أ ن
ص ِّحني َحنيهما.
َ

 68ابن حجر ،نزهة النظر ،ص.86 :
 69انظر :القزاز ،كتاب املدلِّسي ومروايهتم يف صحيح البخاري.)409 ،408/2( :
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ِ
خاِتةُ البحث:
ِّ
لت إليها من خالل إعدادي له ،وهي كما أييت:
بعض َأه ّم النتائج اليت َّ
توص ُ
َس ُرَد َ
يف ختَام هذا البحث؛ َأوُّد أن أ ن
العني ِّ
َّ )1
ظ على فِّعل بعض
ب والتَّ نم ِّوينه .وأَطنلَ َق احمل ِّّدثون هذا اللف َ
أن "التَّدليس" يُطلَق يف اللغة على :إخفاء َ
ُّ ِّ
ِّ
بعض العُ ِّ
يوب يف األسانيد.
الرَواة من إخفائهم َ
الص ِّ
اجلاز ِّ
َ ِّ
ابلصني غَة ِّ
 )2و َّ
لسالَمتِّه
كالم عليه ،و
الراوي إذا روى
احلديث ٌ
مة َّ
أن َّ
رحية يف َّ
ُ
احلديث ّ
الس َماع فال َ
مقبول َ
ٍ
من التَّدليسَّ .أما إذا رواه ِّ
بصني غَ ٍة ُم نوِّمهٍَة ِّ
ف يف حديثه الحتمال تَطَُّرِّق
وغَي
صرحية يف َّ
الس َماع؛ فهنا يُتَ َوقَّ ُ
التَّدليس ِّلرَوايته.
 )3و َّ
وإيهام لِّ َما ليس
وتزوير
الراوي ال ِّّدينية .كما أنه غِّ ٌّ
أن "التَّدليس" يتسبَّب ابل َق ندح والطَّ نع ِّن يف َع َدالة َّ
ٌ
ش ٌ
ِّ
ِّ
أئم ِّة احلديث ،و َّ
وج َعلُوه ِّمن
بصحيح أنه
ٍ
صحيح؛ لذلك ذَ َّمه مجاهَيُ َّ
اشتد نكَيُ بعضهم على َمن يدلّسَ ،
ٌ
ال َك ِّذب.
ِّ ِّ
ف ابلتَّدليس ،وهذا يقتضي َّ
 )4و َّ
أن التَّدليس عندمها
ص ِّحني َحنيهما
َ
أحاديث كث ٍَي ِمَّن ُوص َ
أن الشنَّي َخ نني أَ نخ َر َجا يف َ
ليس جبَنرٍح تُرُّد به ِّّ
قدح به يف عدالة ِِّمَّن َخَّرجا هلم ِّمن املدلِّّسني.
الرَوايةُ ،وال يُ َ
َ
 )5و َّ
الص ِّحني َح نني إىل قولَ نني:
أن العلماء ذهبوا يف مسألة ُح نكم َعن َع ِّنة املدلِّّس يف َّ
ِّ
ِّ
أن َعن َعنَة املدلِّّ ِّ
األو ُلَّ :
عدد كبَيٌ من احمل ِّّدثني،
 ُالص َّحة ،وهذا َّ
ي عليه ٌ
س ُممولةٌ على االتّصال و ّ
القول ّ
الرأن ُ
س من ٍ
ُممول على ثُبوت َسَ ِّاع املدلِّّ ِّ
الرأن ِّي:
للعن َعنة هنا
ٌ
جهة أخرىِّ ،وِمَّن قال هبذا َّ
وجعلوا قَبُ نوَهلم َ
يب.
العالَئِّ ُّي واحلافِّ ُ
ي واحلافِّ ُ
ظ ابن َّ
احلافِّ ُ
اإلمام النَّ َوِّو ُّ
ظ َ
الصالَح و ُ
ظ ال ُقطُب ا نحلَلَِّ ّ
أن املدلِّّس يب أن يعامل يف َّ ِّ
عاملته يف ِّ
القول الثَّاينَّ :
الرأن ِّي
و ُخارجهما ،وذهب إىل هذا َّ
كم َ
ُ َ
الصحني َح نني ُ
عدد من علماء احلديث أمثال :احلافِّ ِّظ ابن دقيق العِّيد ،واحمل ِّّد ِّ
ث ابن الن ُمَرِّّحل ،واحلافِّ ِّظ ابن َح َج ٍر،
ٌ
ن
و ِّ
الصن َع ِّاينّ.
األمَي َّ
السنَ ِّن من الطُُّرق الكثَية
ص ِّحني َحنيهما) والن َم َسانِّني ِّد و ُّ
 )6وأنَّه يُش َفع للشنَّي َخ نني ما جاء يف الن ُم نستَ نخَرجات (على َ
الس َماع.
صِّّر َح فيها ابلتَّحديث و َّ
اليت ُ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صِّّر َح فيها
ُ  فهو أييت ابلن ُمتَّصلة ّأوالً وما،) وأنَّه يُش َفع لإلمام ُم نسل ٍم كثرةُ طُُرق احلديث الواحد يف صحيحه7
ِّ
ِّ  وهو هبذا إذا احتَ َّج َّإَّنا َحيتَ ُّج ابلنمت،ابلسماع
َّصلة فيها ال
َّ بلفظ
ن
ن
ٌ  مث يع ّقبها مبا ليس فيه تصر،الس َم ِّاع
ُ
َ َّ يح
.بغَيها

ِّ  و.ئ أثناء هذا البحث
َّ  و،رب العالَمني
ُالصالَة
ُ إىل غَي ذلك ِّمن النتائج اليت سَياها القار
ُ آخ ُر َد نعواي أن
ّ احلمد هلل
ِّ َّ
ِّ
ِّ
َِّّ
كل
َّ و
َ السالَ ُم على سيد األنبياء وأ نش َرف الن ُم
ِّّ  وعلى، وعلى آله الطيّبني الطاهرين، وعلى أصحابه الغُّر الن َميَام نني،رسلني
ٍ
.إبحسان ودعا بدعوهتم إىل يوم ال ِّّدينن
من تَبِّ َعهم
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