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البحث هو أحد موضوعات علم المصطلح الهامة والذي تكلمت فیه عن (اإلرسال 
ة مباحث ، أما المبحث الخفي والتدلیس والفرق بینهما) حیث تألف هذا البحث من ثالث

األول: ،تكون من مطلبین ، المطلب األول بینت فیه تعریف اإلرسال الخفي في 
یه عن كیفیة معرفة اإلرسال المعنیین اللغوي واألصطالحي،أما المطلب الثاني تكلمت ف

الثاني: وتكلمت فیه عن  ،ثم أشهر العلماء الذین ألفوا فیه. بعدها جاء المبحثالخفي
فیه تعریف التدلیس لغة  ، بینتوتألف هذا المبحث من عشرة مطالب ،التدلیس

الحاملة  ض، ثم بینت انواعه، وبیان حكم روایة المدلس، وما هي األغراواصطالحا
، یس، وكیف یعرف، ومتى یعتبر جرحا، وسبب كراهة التدل، واسباب ذم العلماء لهعلیه

 تدلیس.بعد ذلك تكلمت عن طبقاته وأجناسه وأشهر من عرف بال
. ثم الفرق بین المرسل الخفي والتدلیس: وخصصته لبیان ثم جاء المبحث الثالث

الیه من نتائج ، وأخیرا جاءت قائمة المصادر  تختمت البحث بأهم ما توصل
 والمراجع.

Abstract 
This thesis is one of the important of Al – Mustaleh science 

which I have spoken about (in hidden Sending of Unknown and 
the difference between them). This thesis contains three subjects. 

The first one I had talked about the hiding sending in the two 
meanings of the language but the second I talked about how I 
knew the hidden sending and the important scientists who they 
write about it. 

After that I had spoken about the dark. This contains ten 
subjects, I wrote about the definition of the Language and I talked 
about its kinds, and what are its items, the reasons that the 
scientists hated it. 

At the end I talked about this Thesis and its kinds. Finally I 
wrote about the Bibliography and Conclusion. 
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ن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور انفسنا ومن سیئات إ

اله اال اهللا  اعمالنا من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، واشهد ان ال

 وبعد: ...وحده ال شریك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

علم المصطلح هو عبارة عن مجموعة من القواعد والمباحث التي تتعلق  فإن

قبول والمردود، بضبط الحدیث سندا ومتنا، وبیان حال الراوي والمروي، ومعرفة الم

ك كله من الفنون الحدیثیة ، وما تفرع عن ذلوالناسخ والمنسوخ ،والصحیح والضعیف

 الكثیرة.

وهي: حفظ الحدیث النبوي  اقیم بنیان هذا العلم لغایة عظیمة جلیلة، اال وٕاذ

سالف (رحمهم اهللا وقد قدم علماؤنا اال، ، من الخلط او الدس او االفتراء علیهالشریف

باره وباعت، دین اوال على اساس أنها متكامال لصیانة الحدیث منهج عن طریقهتعالى) 

فال یمكن النیل منه او التشكیك في اصالته ، المصدر الثاني للتشریع االسالمي ثانیا

 . مهما حاول المغرضون الحاقدون ذلك

ومن منطلق المسؤولیة الشرعیة كوني وبكل فخر انتسب الى اصحاب هذا العلم 

 بسنة الحبیب المصطفى وطلب البركة من االشتغال ، الجلیل من اهل الحدیث اوال

لذلك توكلت على اهللا عز وجل وقمت بكتابة هذا البحث المتواضع الذي أسأل ، ثانیا

) وذلك االرسال الخفي والتدلیس والفرق بینهمااهللا ان یكون خالصا لوجهه الكریم (

الكتب والمصادر  بأهمواستعنت على كتابته ، هذا الموضوع في علم الروایة ألهمیة

بحث على عدة مطالب شرعت فیها بتعریف المرسل هذا الوقد اشتمل ، الباحثة فیه

وضرب بعض االمثلة علیه ثم عرفت التدلیس بالمعنى اللغوي ، الخفي لغة واصطالحا

بینت اقوال وانواع التدلیس واالغراض التي حملت الرواة على التدلیس و ، واالصطالحي
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ــــدواالعلماء الذین  ـ رحا ثم ختمت هذا جالتدلیس جرحا وغیرهم من الذین لم یعدوه  عـ

ث بالفرق بین االرسال الخفي والتدلیس،سائال المولى (عز وجل) ان اكون قد وفقت حالب

 تعالى الموفق والهادي هذا الموضوع واهللا عنفیما اقدمت علیه وما قدمت فیه 

 . للصواب
sybj€a@
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fiÎ¸a@szjæa@Z@
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¸Îa@ZÚÃ€@ Z@

 T U V W: ومن ذلك قوله تعالى، )١(ط واالطالق والتوجیهیلالس: االرسال

X Y Z [ \)٣(أي انهم ارسلوا علیهم وقیضوا لهم بكفرهم، )٢( . 

 . )٤(االظهار: والثاني، الستر: فاألولاصالن متباینان متضادان : والخفي
bÓ„bq@Zby˝�ña@Z@

وانما ، )٥(او لقیه ولم یسمع منه شیئا، واه الراوي عمن عاصره ولم یلقهوهو ما ر 

من مثل هذا السند خفي ال یدرك اال  الراويسمي بالمرسل الخفي الن اسقاط 

 . )٦(بالبحث

مر عن عقبة بن عا، ما رواه ابن ماجه عن طریق عمر بن عبد العزیز: مثاله

بن عبد العزیز لم یلق عقبة بن عامر فان عمر ، )٧()مرفوعا (رحم اهللا حارسا الحرس

 . )٨(كما قال المزي في تحفة االشراف

 . ٣/٣٩٥القاموس المحیط:  )١(

 . ٨٣ اآلیةسورة مریم:  )٢(

 . ١١/٣٨٥ :لسان العرب: البن منظور )٣(

 . ٣/٣٠٣معجم مقاییس اللغة:  )٤(

 . ١٥٧، ومعرفة انواع الحدیث: ص ٨٥نزهة النظر: البن حجر: ص  )٥(

 . ٣/٣٠٥ :تدریب الراوي: للسیوطي )٦(

برقم ، ٢/٩٢٥سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب فضل الحرس والتكبیر في سبیل اهللا:  )٧(

)٢٧٦٩ .( 

 . ٧/٣١٤ :اف: للمزيتحفة االشراف بمعرفة االطر  )٨(
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كان النبي : قال عن عبد اهللا بن أوفى ، )١(حدیث العوام بن حوشب: مثال اخر

  اذا قال بالل: (قد قامت الصالة نهض وكبر)٢( . 

 . )٣(العوام لم یلق ابن أبي اوفى: قال احمد بن حنبل

Ô„br€a@k‹�æa@Z@
Ó◊Ô–©a@fibéä¸a@Úœã»fl@ÚÓ–@LÈ‡ÿy@ÏÁ@bflÎ@L@

ÈÓœ@pb–‰óæa@ãËíaÎ@
¸Îa@ZÔ–©a@fibéä¸a@ Úœã»fl@ÚÓ–Ó◊@Z@

ووضعوا لمعرفته ضوابط ، لقد عني العلماء بكشف هذا النوع لما فیه من الخفاء

واخذ بتفصیلها الحافظ العراقي  )٤(دقیقة فصلها الحافظ العالئي في (جامع التحصیل)

 : بعد تنقیحها وتحریرها وهي، وغیره )٥(في (شرح االلفیة)

ان یعرف عدم اللقاء بین الراوي والمروي عنه مع كونهما في عصر واحد  -١

مثل ما رواه ابن ماجه من ، او بنص امام مطلع على ذلك، بمعرفة التاریخ

(رحم اهللا : مرفوعا طریق عمر بن عبد العزیز عن عقبة بن عامر 

مر بن عبد العزیز لم یلق عقبة بن (ع: قال المزي، )٦(حارس الحرس)

قلت ذلك الن عمر بن عبد العزیز ولد في حدود سنة ستین  )٧(عامر)

العوام بن حوشب بن برید الشیباني ابو عیسى الواسطي،ثقة ثبت فاضل، ینظر: تقریب  )١(

 . ١/٥٠٦ :التهذیب

 . ٥٨٣ارشاد طالب الحقائق: ص  )٢(

 . ٣٤٩جامع التحصیل: للعالئي: ص  )٣(

 . ١٤٥ص  :جامع التحصیل: للعالئي )٤(

 . ٢٦ – ٤/٢٥ :شرح االلفیة: للعراقي )٥(

برقم  ٢/٩٢٥سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب فضل الحرس والتكبیر في سبیل اهللا:  )٦(

)٢٧٦٩( 

 . ٣١٤/ ٧تحفة االشراف بمعرفة االطراف للمزي:  )٧(
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أي بعد ، بینما كانت وفاة عقبة بن عامر سنة ثمان وخمسین للهجرة، للهجرة

 . والدة عمر بسنتین

ان یعرف عدم سماع الراوي عن المروي عنه بان یصرح بعدم السماع او  -٢

، مثل احادیث ابي عبیدة عبد اهللا بن مسعود عن ابیه، كبنص امام على ذل

: فقد روى ابن سعد بسنده عن عمرو بن مرة قال، وهي في السنن االربعة

 . )١(ال: قال هل تذكر من عبد اهللا شیئا ؟: سألت ابا عبیدة

لحاجته  خرج النبي : وروى الترمذي حدیث ابي عبیدة عبد اهللا بن مسعود قال

، وروثة فأخذ الحجرین والقى الروثةفأتیته بحجرین : قال، ثالثة احجارالتمس لي : فقال

 .)٢(ثم قال الترمذي عقبه (وابو عبیدة لم یسمع من ابیه)، (انها ركس): وقال

او ، نبئت عنه: ان یذكر الراوي الحدیث عن رجل ثم یقول في روایة اخرى -٣

بن مسلم  مثل ما اخرجه الترمذي من طریق الولید، اخبرت عنه ونحو ذلك

عن كاتب المغیرة عن المغیرة بن اخبرني ثور بن یزید عن رجاء بن حیوة 

سألت ابا زرعة ومحمد بن اسماعیل ... وهذا معلول( :شعبة قال الترمذي

لیس بصحیح الن ابن المبارك روى هذا عن ثور : فقاال »یعني البخاري«

 . )٣(مرسل)، ُحدثُت عن كاتب المغیرة: عن رجاء بن حیوة قال
bÓ„bq@ZÈ‡ÿy@LÍ7Ã€@Âè®a@∂a@Èˆb‘mäa@fibrfl@…fl@Z@

اال انه یرتقي الى الحسن لغیره ، یعرف حال الساقط وال، منقطع ألنههو ضعیف 

مثل ما روى النسائي من طریق ابي عبیدة بن ، اذا جاء طریق اخر مثله او احسن منه

جات والمتوشمات (لعن اهللا المتنمصات والمتفل: عبد اهللا بن مسعود عن عبد اهللا قال

 . ٦/٣١٤الطبقات الكبرى: البن سعد:  )١(

 ). ١٧، برقم (١/٣٨سنن الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في االستنجاء بالحجرین:  )٢(

 ). ٩٧سنن الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفین اعاله واسفله برقم ( )٣(
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ومالي ال اقول : انت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: المغیرات خلق اهللا) فأتته امرأة فقالت

 . )١(؟ما قال رسول اهللا 

اال ان له ، هذا االسناد ضعیف الن ابا عبیدة لم یسمع من ابیه كما عرفنا سابقا

ارتقى به الى ، )٢(لهمتابعا رواه البخاري ومسلم من طریق علقمة عن عبد اهللا مرفوعا مث

 . الحسن لغیره
br€bq@ZÈÓœ@pb–€˚æa@Z@

 . للخطیب البغدادي: التفصیل لمبهم المراسیل -١

دراسة نظریة وتطبیقیة على مرویات  ،المرسل الخفي وعالقته بالتدلیس -٢

كتاب معاصر  ،الشریف حاتم بن عارف العوني لألستاذ ،الحسن البصري

 .»مطبوع«

، النامصة: هي المرأة التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تامر ١٨٨/ ٨النسائي:  )١(

 من یفعل بها ذلك، والمتفلجة: التي تفعل الفلج أي الفرجة بین الثنایا والرباعیات رغبة في

، ثم تحشى بكحل بإبرةتوشمة: هي التي یفعل بها الوشم، وهو ان یغرز الجلد سالتحسین، والم

 . ٥/١١٩:نظر لها كلها النهایة البن االثیریو یخضر. ( أفیزرق اثره  نیلاو 

)، ومسلم: كتاب اللباس، برقم  ٥٩٤٣)، (٥٩٣٩)، (٥٩٣١البخاري: كتاب اللباس: برقم ( )٢(

 . ١٦٤ات في علوم الحدیث: د. حارث الضاري: ص )، وینظر: محاضر ٣١٣٥(
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@ZÔ„br€a@szjæa@
êÓ€án€a@

fiÎ¸a@k‹�æa@Z@
êÓ€án€a@—Ìã»m@

¸Îa@ ZÚÃ€Z  الذي معناه  »الدلس«وذ من وهو مأخ، »التدلیس«اسم مفعول من

وهو ان  )١(وهو كتمان عیب السلعة عن المشتري: والتدلیس فیها، اختالط الظالم بالنور

ال كما قال اعرابي  )٢(ان یبیعه من غیر ابانة عن عیبه فكأنه خادعه واتاه به في ظالم

، )٣(أي مالي فیه خیانة وال خدیعة، مالي فیه ولس وال دلس: بسوء فیهقرف  ءمري

فكان المدلس ، )٥(واندلس الشي اذا خفي )٤(هو الظلمة أو اختالط الظالم »الدلس«و

 . ته على الحدیث اظلم امره، وصار الحدیث مدلسالتغطی
bÓ„bq@Zby˝�ña@Z@

 . )٦(هو الروایة عمن عاصره او سمع منه مالم یسمع منه

فان من اسقط من االسناد شیئا فقد اعطى ذلك الذي اسقطه وزاد في التغطیة في 

 . )٧(اتیانه بعبارة موهمة

، والتوقیف على مهمات ٦/٨٦ :( مادة دلس)، ولسان العرب٧٠٣القاموس المحیط: ص  )١(

 :، وتوضیح االفكار للصنعاني٤٣، وشرح النخبة البن حجر: ص ٢/١٦٧ :التعاریف للمناوي

١/٣٤٦ . 

 . ٣/٣٩٦ :معجم مقاییس اللغة )٢(

 . ١/٣٩٤٣ :تاج العروس )٣(

 . ٣/٣٣٤ :القاموس المحیط )٤(

 . ٨٥/ ١٦ :تاج العروس )٥(

 . ١٥٧معرفة انواع علوم الحدیث البن الصالح: ص  )٦(

 المصدر نفسه.  )٧(
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Üb‰é¸a@êÓ€ám@ Z 
وهو ان یروي الراوي عمن قد سمع منه مالم یسمع منه من غیر ان یذكر انه 

ر السماع مثل (عن فالن قال) او (ان فیرویه بلفظ یحتمل السماع وغی )١(سمعه منه

واما اذا صرح _ عند روایته ذلك ، قال فالن) لیوهم غیره انه سمعه منه(او  فالنا قال)

، حدثنا كذا: او قال، سمعته یقول كذا: الحدیث المدلس_ بالسماع او التحدیث فیقول

 . فحینئذ لم یكن مدلسا بل یصبح كذابا فاسقا

È€brfl :بما رواه الحاكم من طریق ابراهیم بن محمد  الحما مثل له ابن الص

: قیل له(عن الزهري) ف: قال لنا ابن عیینة: ثنا علي بن خشرم قال: السكري قال

حدثني عبد الرزاق عن ، وال ممن سمعه من الزهري، : السمعته من الزهري ؟ فقال

رواة بینه ففي هذا المثال كان قد اسقط ابن عیینة اثنین من ال، )٢(معمر عن الزهري

 . وبین الزهري كما ظهر ذلك في جوابه بعد سؤاله عن ذلك

@ fibrfleãÇ : اخرج الحاكم من طریق ابي عوانة عن االعمش عن ابراهیم التیمي عن

(فالن في النار ینادي حنان! یا منان!) قال ابو : قال عن ابي ذر ان النبي ابیه 

حدثني به حكیم بن جبیر  ال: سمعت هذا من ابراهیم؟ قال: لألعمشقلت : عوانة

 . هنا كان قد اسقط االعمش راویا واحدا بینه وبین ابراهیم )٣(عنه

، والنكت ٨٠للعراقي: ص  ، والتقیید واالیضاح١/٢٣٤ :شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي )١(

 . ٣/٦١٤ :على ابن الصالح البن حجر

 ، والمقدمة مع التقیید: ١٠٤علوم الحدیث: للحاكم: ص معرفة  )٢(

 . ١٠٥معرفة علوم الحدیث: ص  )٣(
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وكان شعبة بن الحجاج من اشدهم ذما له فقد ، )١(مكروه جدا وذمه اكثر العلماء

 . )٢((التدلیس اخو الكذب): قال
Üb‰é¸a@êÓ€áni@’z‹Ì@bøÎ@ Z@

، له ثقة عن رجل ضعیف عن ثقةوهو ان یروي عن شیخ : تدلیس التسویة

 . )٣(فیسقط الضعیف من الوسط
ÈmäÏñ@Z@

وقد سمعه ذلك الشیخ الثقة ، ان یجيء المدلس الى حدیث سمعه من شیخ ثقة

فیعمل المدلس الذي سمع ، من شیخ ضعیف وذلك الشیخ الضعیف یرویه عن شیخ ثقة

روایة شیخه  ویجعله من، الحدیث من الثقة االول فیسقط منه شیخ شیخه الضعیف

الثقة عن الثقة الثاني بلفظ یحتمل كالعنعنة ونحوها فیصیر االسناد كله ثقات ویصرح 

فال یظهر حینئذ في االسناد ما ، قد سمعه منه ألنههو باالتصال بینه وبین شیخه 

 . النقد والمعرفة والعلل ألهلیقتضي عدم قبوله اال 
È€brfl@Z@

وذكر الحدیث الذي رواه اسحاق بن ، ي(سمعت اب: قال ابن ابي حاتم في العلل

راهویه عن بقیة حدثني ابو وهب االسدي عن نافع عن ابن عمر حدیث (ال تحمدوا 

روى ، هذا الحدیث له علة قل من یفهمها: اسالم المرء حتى تعرفوا عقدة رأیه) فقال ابي

: هذا الحدیث عبید اهللا بن عمرو عن اسحاق بن ابي فروة عن نافع عن ابن عمر

، لهونسبه الى بني اسد لكي ال یفطن ، عبید اهللا كنیته ابو وهب وهو اسدي فكناه بقیةو 

 . )٤(حتى اذا ترك اسحاق ال یهتدي له)

 . ٣/٣٥١ :البن الصالح علوم الحدیث )١(

 . ٣٥٥ص  :الكفایة للخطیب البغدادي )٢(

 . ٣/٨٣٥ :شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي )٣(

 . ١٧٣ص  :معاصرها، وعلوم الحدیث اصیلها و ١٨٣تدریب الراوي: للسیوطي: ص  )٤(
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وهذا قادح فیمن تعمد ، افحش انواع التدلیس مطلقا النه مما یلزم منه الغرور

والتغطیة وربما حرام وهو شر اقسام التدلیس الن فیه الغش : وقال السخاوي، )١(فعله

یلحق الثقة الذي هو دون الضعیف الضرر من بعد تبین الساقط من الصاق صفة 

 . )٢(التدلیس به مع براءته منه
È‹»–Ì@Êb◊@Âfl@ãËía@Z@

 : )٣(قال ابو مسهر بقية بن الوليد -١

وسئل یحیى بن معین عن بقیة ، )٤(بقیة لیست احادیثه نقیة فكن منها على تقیة

واذا اكنى الرجل ولم یسم اسم الرجل فلیس ، لئك المجهولین فالاذا حدث عن او : فقال

 . )٥(یساوي شیئا 

 : الوليد بن مسلم -٢

: قلت: یقول )٦(قال صالح بن محمد االسدي الحافظ سمعت الهیثم بن خارجة 

تروي عن االوزاعي عن : كیف؟ قلت: قد افسدت حدیث االوزاعي قال: للولید بن مسلم

عبد اهللا بن ، لزهري وغیرك یدخل بین االوزاعي وبین نافعوعن االوزاعي عن ا، نافع

: فما یحملك على هذا؟ قال، )٨(ابراهیم بن مرةوبینه وبین الزهري ، )٧(عامر االسلمي 

، فاذا روى االوزاعي عن هؤالء: قلت، االوزاعي انبل من ان یروي عنه مثل هؤالء

 . ٩٧ص  :التقیید واالیضاح )١(
 . ٢٢٧– ١/٢٢١ :ینظر: فتح المغیث للسخاوي )٢(
 ٧٨هو عبد االعلى بن مسهر النسائي ابو مسهر الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة (ت  )٣(

 . ١/٢٣٢، ومیزان االعتدال: ١/٣٦٩ :ه) ینظر: تقریب التهذیب
 . ١/٣٦٩ :تهذیب الكمال للمزي )٤(
 . ١/٣٦٨ :المصدر نفسه )٥(
الهیثم بن خارجة المروزي، ابو احمد او ابو یحیى نزل بغداد، صدوق من كبار العاشرة (ت  )٦(

 . ٣/١٨٣ :ه) ینظر: تقریب التهذیب ٣٧
ه )  ٥١او  ٥٠عبد اهللا بن عامر االسلمي، ابو عامر المدیني، ضعیف من السادسة (ت  )٧(

 . ١/٣٣٧ :ینظر: تقریب التهذیب
 . ١/٥ :ابراهیم بن مرة الشامي صدوق من الثامنة، تقریب التهذیب )٨(
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من روایة االوزاعي عن انت وصیرتها  فأسقطتهم، وهؤالء ضعفاء احادیثهم مناكیر

 .)١(الثقات،ضعف االوزاعي فلم یلتفت الى قولي
ÖÏÓì€a@êÓ€ám@Z@

او ، فغیر اسمه او كنیته او نسبه، وهو ان یروي الراوي عن شیخ سمع منه حدیثا

صفته بما ال یعرف كي ال یعرف (أي على خالف ما اشتهر به بین الناس تعمیة 

یة بن سعد العوفي الشیعي) قال االمام احمد واكثر من كان یفعل ذلك (عط، )٢()ألمره

الكلبي (محمد بن  یأتي(هو ضعیف الحدیث بلغني ان عطیة كان : في عطیة هذا

(قال ابو : وكان یكنیه بابي سعید فیقول، السائب المتهم بالكذب) فیأخذ عنه التفسیر

وكان ، بها ولكنه لم یشتهر، (وابو سعید) كنیته الكلبي: قلت ،)٣(قال ابو سعید) سعید،

 . یفعل عطیة ذلك لیوهم انه انما یروي عن ابي سعید الخدري 

حیث كان ، المقرئومثل ابن الصالح له بما كان یفعله ابو بكر بن مجاهد االمام 

(حدثنا عبد اهللا بن : یحدث عن شیخه ابي بكر عبد اهللا بن ابي داود السجستاني فیقول

الذي ضعفه والده  )٤(االمام ابي داود السجستاني)ابي عبد اهللا) یرید بذلك (عبد اهللا بن 

لكیال یعرف (عبد اهللا بن ابي عبد اهللا) ، فذكر (ابا داود) بكنیته هو غیر معروف بها

 . هذا من هو

وال ، ولعلكم الحظتم ان هذا القسم من التدلیس لیس فیه اسقاط راو من السند

ویسمي العلماء هذا الفعل ، دولكن فیه اخفاء عیب في السن، معابهام سماع ما لم یس

 .)٥((تجویدا) فیقولون (جوده فالن) أي ذكر من فیه من االجواد الثقات وحذف غیرهم

 . ٥/  ١٠ :تهذیب الكمال )١(

، وتدریب الراوي: ٨٠ص  :، والمقدمة مع التقیید البن الصالح٥٣٠الكفایة: للخطیب ص  )٢(

 . ١/٢٢٨ :للسیوطي

 . ٢/٦٩٠ :شرح علل الترمذي: البن رجب الحنبلي )٣(

 . ١/٢٢٨ :، والتدریب: للسیوطي٨٠یید: البن صالح: ص المقدمة مع التق )٤(

 . ١/١٨٨تدریب الرواي: للسیوطي  )٥(
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النه لم یعمد الى اسقاط احد من السند ولكن ، )١(امره اخف من تدلیس االسناد

وتوعیر الطریق لمعرفته على من یطلب الوقوف على  ،ة الن فیه تضییع للمرويكراهی

 . )٢(اله واهلیتهح

s€br€a@k‹�æa@Z@
ê€áæa@ÚÌaÎä@·ÿy@

 : شهرهاأقوال أى إلاختلف العلماء في حكم روایة المدلس 

ال تقبل روایته  :هل الحدیث والفقهاء مجروحا بذلك وقالواأجعله فریق من  -١

 . )٣(و لم یبینأبحال بین السماع 

لم یجعلوه  ان خبر المدلس مقبول النهم :قول جمهور من یقبل المراسیل -٢

وزعموا ان نهایة امره ان ، بمثابة الكذب، ولم یروا التدلیس ناقصا لعدالته

 . )٤(یكون بمعنى االرسال

(حدثنا) او (اخبرنا) فهو  ما رواه بلفظ مبین االتصال نحو (سمعت) او -٣

 . )٥(مقبول محتج به

 ن المدلس اذا لم یصرح بالتحدیث لم یقبل اتفاقا محموله على اتفاق من الا -٤

 . )٦(یحتج بالمراسیل

 . )٧(واال فال، ان لم یدلس اال عن الثقات كسفیان بن عیینة قبل -٥

 . ٢٣٩ص  :ظفر االماني )١(

 . ١٠٠التقیید واالیضاح: ص  )٢(

 . ٢/٢٥٥ :علوم الحدیث: البن الصالح )٣(

 . ٣٩٩الكفایة: ص  )٤(

 . ٩٨التقیید واالیضاح: ص  )٥(

 . ١/٢٣٩شرح التبصرة والتذكرة:  )٦(

 . ١/٢٢٧فتح الباقي:  )٧(
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كما قال ، )١(اذا كان وقوع التدلیس منه نادرا قبلت عنعنته ونحوها واال فال -٦

علي بن المدیني حین سال عن الرجل یدلس ایكون حجة فیما لم یقل 

 . )٢(تى یقول حدثنااذا كان الغالب علیه التدلیس فال ح: حدثنا؟ قال

@…iaã€a@k‹�æa@Z@
cbflÏ‡«@êÓ€án€a@üaãÀ@

للمدلسین اغراض دعتهم الى تدلیس االسناد وتدلیس التسویة وتدلیس الشیوخ 

 : منها

فیدلسه حتى ال یظهر روایته عن ، )٣(كون شیخه الذي غیر سمته غیر ثقة -١

لى ،او یغیر اسمه او كنیته او لقبه لتوعیر طریق معرفته ع)٤(الضعفاء

 . )٥(السامع

امتحان االذهان واستخراج ذلك والقاؤه الى من یراد اختبار حفظه ومعرفته  -٢

 . )٦(بالرجال

وادائه الى من بعده بأقرب ، رغبة بعضهم في اختصار ما یحمله من السنة -٣

 . )٧(طریق وایسره

 . )٨(او كونه متاخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه -٤

 . ١/٣٢٣فتح المغیث:  )١(

 ٤٠٠الكفایة: ص  )٢(

 . ٢/٢٥٩علوم الحدیث: البن الصالح:  )٣(

 . ١٨٧ص  :تدریب الراوي )٤(

 . ٤٢٢االمام الزهري واثره في السنة د. حارث الضاري: ص  )٥(

 . ١/٣٣٦ :فتح المغیث: للسخاوي )٦(

 . ٦٢ص  :ارث الضاريمحاضرات في علوم الحدیث د. ح )٧(

 . ٢/٢٥٩ :علوم الحدیث: البن الصالح )٨(
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 . )١(من الراوي عنهاو كونه اصغر سنا  -٥

او تكون احادیثه التي عنده عنه كثیرة فال یحب تكرار الروایة عنه فغیر  -٦

 . )٢(حاله

ومنها ما یكره فقط ، فهي متفاوتة في الحكم فمنها ما یحرم كاخفاء ضعف راو

 . )٣(ومنها ما هو بین ذلك ، كاخفائه لصغر سنه

@êflb©a@k‹�æa@Z@
êÓ€án€a@ÚÁaã◊@

ومنهم ، أي تدلیس االسناد، لیس وذموا القسم االول منه ذما شدیداكره العلماء التد

اما تدلیس الشیوخ فكانت كراهتهم له ، من اعتبر التسویة اشد انواع التدلیس كراهة

 . اخف

 . )٤(التدلیس للحدیث مكروه عند اهل العلم: قال الخطیب

ثم قال ، االتدلیس في الحدیث اشد من الزن: وروي عن شعبة بن الحجاج انه قال

التدلیس اخو : وروي عنه ایضا انه قال، الن اسقط من السماء احب الي من ان ادلس

 . )٥(الكذب

 . )٦(المدلس متشبع بما لم یعط: وروي عن حماد بن زید قال

فقال فیه قوال شدیدا وانشد ، وقد ذكر لعبد اهللا بن المبارك رجل ممن كان یدلس

 : )٧(فیه

 . ٤٢مقدمة ابن الصالح: ص  )١(

 . ٤٠٤الكفایة: للخطیب: ص  )٢(

 . ٤٢٣االمام الزهري في السنة: ص  )٣(

 . ٣٩٢الكفایة: للخطیب: ص  )٤(

 . ٢/٢٥١ :علوم الحدیث: البن الصالح )٥(

 . ١٠٣ص  :معرفة علوم الحدیث: للحاكم )٦(

 المصدر نفسه.  )٧(
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  ال يقبل تدليساواهللا***  حاديثهأدلس للناس 
 . )١(فكیف تدلیس الحدیث، ال یحل تدلیس الثوب: وقال وكیع بن الجراح

یوهم  ؛ ألنه)٢((من غشنا فلیس منا): هو داخل في قوله : وقال الذهبي

فقد ، فان كان ضعیفا، وفیه انقطاع هذا ان دلس عن ثقة، السامعین ان حدیثه متصل

 . )٣(خان اهللا ورسوله 

Übè€a@k‹�æaë@Z@
êÓ€án‹€@ıb‡‹»€a@‚à@kjé@

وذلك مقارب االخبار بالسماع ممن لم ، ایهامه السماع ممن لم یسمع منه -١

 . یسمع منه

 . وذلك خالف موجب الورع واالمانة، عدوله عن الكشف الى االحتمال -٢

ان المدلس انما لم یبین من بینه وبین من روى عنه لعلمه بانه لو ذكره لم  -٣

وفیه ایضا انه ، ل النقل، فلذلك عدل عن ذكرهیكن مرضیا مقبوال عند اه

انما ال یذكر من بینه وبین من دلسه عنه طلبا لتوهم علو االسناد واالنفة 

وذلك خالف موجب العدالة ومقتضى الدیانة من ، من الروایة عمن حدثه

وترك الحمیة في االخبار باخذ العلم عمن ، التواضع في طلب العلم

 . )٤(اخذه

 . ٢/٦٣٢النكت على ابن الصالح: البن حجر:  )١(

برقم  ١٣٨/  ١٠:)، والمعجم الكبیر: للطبراني١١٢٨٠برقم ( ٥/٣٥٥ :السنن الكبرى: للبیهقي )٢(

)١٠٢٥٦.( 

 . ٢٣٨ – ٢٣٧ظفر االماني اختصار السید الجرجاني: ص  )٣(

 . ٣٩٦- ٣٩٥الكفایة: للخطیب البغدادي: ص  )٤(
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ibè€a@k‹�æa…@Z@
êÓ€án€a@“ã»Ì@"@Lê€áæa@ÚÌaÎä@·ÿy@bflÎ@L@ãr◊a@·Á@ÂflÎ

µè€áæa@LÈÓœ@pb–€˚æa@ãËíaÎ@
¸Îa@ZêÓ€án€a@“ã»Ì@"@ Z@

المدلس نفسه اذا سئل وكما مر بنا في حدیث ابن عیینة حین سئل  بأخباریعرف 

 . )١(او ان ینص على ذلك امام من ائمة هذا العلم من خالل البحث والتتبع

لى ذكاء المدلس حین روى الحدیث بصیغة التمریض حتى ال یقال وهذا یدل ع

 . انه كذاب حین یعرف انه مدلس
bÓ„bq@Zê€áæa@ÚÌaÎä@·ÿy@Z@

 : اختلف العلماء في قبول روایة المدلس على اقوال اشهرها قوالن

، رحرد روایة المدلس مطلقا وان بین السماع الن التدلیس نفسه ج: القول االول

 . ر معتمدوهذا القول غی

 . التفصیل وهو الصحیح: القول الثاين

 . ان صرح بالسماع قبلت روایته أي قال(سمعت) او نحوها قبل حدیثه -١

وان لم یصرح بالسماع لم تقبل روایته، أي ان قال (عن) ونحوها لم تقبل  -٢

 . )٢(روایته
br€bq@Zµè€áæa@ãr◊a@Z@

یسیر من اهل البصرة اما ونفر ، ثر المدلسین تدلیسا اهل الكوفةقال الحاكم اك

مدینة السالم فقد خرج منها جماعة من ائمة الحدیث فلم یذكر عن احد منهم التدلیس 

 . )٣(اال ابي بكر محمد بن سلیمان الباغندي الواسطي

 . ٨٤ص  :محمود الطحان تیسیر مصطلح الحدیث )١(

 . ٦٨- ٦٧علوم الحدیث: ص  )٢(

 . ١١٢ – ١١١معرفة علوم الحدیث للحاكم: ص  )٣(
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b»iaä@ZÈÓœ@pb–€˚æa@ ãËía@Z@

 . المدلسین) للخطیب البغدادي ألسماء(التبیین  -١

 . ین الحلبيالمدلسین) لبرهان الد ألسماء(التبیین  -٢

(تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس) للحافظ ابن حجر  -٣

 . العسقالني

@Âflbr€a@k‹�æa@Z@
_@byãu@êÓ€án€a@5n»Ì@›Á@

، ذهب بعض السلف مذهبا شدیدا في التدلیس حتى عده بعضهم بمنزلة الكذب

، به الراوي مطلقا لتدلیس جرحا یردمع ان الواقع العلمي اننا رأیناهم جمیعا ال یجعلون ا

او ما ظن انه دلس فیه بمجرد عنعنته على قول ، وانما یرد ما عرف انه دلس فیه

 . اخرین

فلم یكن وقوع التدلیس في الراوي قادحا عندهم في عدالته مع ما جاء عن طائفة 

وقال شعبة بن ، (التدلیس كذب): قال حماد بن زید وعوف االعوج، عیبه وانكاره

س اخو الكذب) وقال ایضا (الن اخر من السماء احب الي من ان (التدلی: الحجاج

 . ادلس)

ان یدخل في حدیث النبي ، (اقل حاالت المدلس عندي: وقال ابو عاصم النبیل

 :(المتشبع بما لم یعط كالبس ثوبي زور))ولكن لیس ، فهؤالء شددوا على انكاره، )١

 . فیهم من جرح راویا بالتدلیس فرد حدیثه بذلك مطلقا

لیس كذبا یرد به كل  وبین الشافعي ولعل من الواضح في عبارته ان التدلیس

 . )٢(هذا قول احمد وغیره من االئمة: ، وقال بن رجبحدیث الراوي

)، ٤٩٩٩برقم ( ٤/٤٥٧ :سنن ابي داود)، و  ٢١٣٠)، ومسلم (  ٥٢١٩أخرجه البخاري (  )١(

 ). ١٤٥٧١برقم ( ٧/٣٠٧وسنن البیهقي الكبرى: 

، وینظر: ضوابط الجرح والتعدیل مع دراسة ٣/٢١٣ :لعبد اهللا الجدیع تحریر علوم الحدیث: )٢(

 . ١/٨٥ :تحلیلیة
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وما من احد شدد ، فهو ال ینافي الثقة، التهمة بالتدلیس جرح ولكنه نسبي: قلت

وقد روى عن جماعة ، وشعبة من اظهرهم في ذلك، في التدلیس اال روى عمن ذكر به

، واالعمش من ائمة زمانه، كأبي اسحاق السبیعي، من شیوخه من المعروفین بالتدلیس

 . وال دعاه الى الطعن علیهم، فما منعه وقوع ذلك منهم من الروایة عنهم

التدلیس جرحا  أنهم عدوامن اهل الحدیث والفقهاء وحكى ابن الصالح عن فریق 

ثم اختار التفصیل ، تقبل روایته بحال السماع او لم یبینه ال: قالوا أنهمفي الراوي و 

 . )١(دون ما لم یصرح بسماعه، بقبول ما صرح فیه بالسماع

حیث عدل عن الكشف الى ، واعتبر التدلیس جرحا لما فیه من التهمة والغش

و والحدیث لوالع، حیث یوهم السماع لما لم یسمع، االحتمال وكذا التشبع بما لم یعط

 . )٢(بنزولعنده 

العدالة الدینیة وانه لیس  جهةیعدوا التدلیس جرحا للراوي من اال ان المحدثین لم 

كذبا في الحقیقة وان كان منهم من یبالغ في ذم المدلس فانهم جمیعا یسمعون من 

المدلس وهذا االمام شعبة بن الحجاج الذي بالغ في ذم التدلیس قبل قتادة وغیره من 

 . )٣(ولكن فقط حین صرحوا بالسماع ،المدلسین احادیثهم

العلم في حدیث المدلس الذي ال یذكر فیه السماع  ألهلوالمذاهب المعتبرة 

 : تحصر في اربعة

fiÎ¸a@ kÁâæa :ولم یتبین فیها علة قادحة وان لم ، قبول روایته مطلقا ما دام ثقة

في  ألنه: وهذا یمكن ان تنزل علیه مذاهب من رأى قبول المراسیل، یبین سماعه

والمدلس ، فالمرسل قد عمل في االنقطاع جزما، التحقیق اولى بالقبول من المرسل

وممن ذهب الى هذا ابو محمد بن ، انقطاعه على سبیل المظنة الواردة بسبب العنعنة

 . ١٧١علوم الحدیث: ص  )١(

 . ١/١٨٠ :فتح المغیث: للسخاوي )٢(

 . ١/٨٤ :علوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین النقاد )٣(
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منا انه اسقط بعض اسناده، وما عل، (نترك حدیثه ما علمنا یقینا انه ارسله: حزم فقال

نوقن شیئا من ذلك ،سواء قال (اخبرنا فالن) او قال(عن فالن) من حدیثه ما لم  ونأخذ

مالم یتیقن انه اورد حدیثا بعینه ایرادا ، او قال(فالن عن فالن) كل ذلك واجب قبوله

 . واخذنا سائر روایاته، غیر مسند فان ایقن ذلك تركنا الحدیث وحده فقط

Ô„br€a@ kÁâæa :اال فیما یبین ، واحدة منع قبول روایة من عرف بالتدلیس ولو مرة

، ورد ما رواه بصیغة احتمال السماع واحتمال التدلیس كالعنعنة، فیه سماعه صریحا

، (ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان عورته في روایاته: وهذا مذهب الشافعي فانه قال

وال النصیحة في الصدق فتقبل منه ما قبلنا ، ولیست تلك العورة بالكذب فنرد بها حدیثه

فقلنا ال نقبل من دلس مطلقا حتى یقول (حدثني او ، هل النصیحة في الصدقمن ا

(المدلس ما لم یبین خبره عمن كتب عنه ال یجوز االحتجاج : وقال ابن حبان، سمعت)

ال یدري لعله سمعه من انسان ضعیف یبطل الخبر بذكره اذا وقف  ألنهبذلك الخبر 

م یقل المدلس في خبره وان كان ثقة (سمعت) او علیه او عرف الخبر به، فما ل

 . : (وهذا هو الصحیح عندنا)قال الخطیب، جوز االحتجاج بخبره(حدثني) فال ی

s€br€a@ kÁâæa : رد روایة من شاع عنه التدلیس واشتهر به وكثر منه حتى یبین

سماعه صریحا دون من ذكر به ولم یعرف له كبیر اثر على صحة حدیثه وروایته 

جملة فهذا یقبل حدیثه وان عنعن فیه من اجل ضعف مظنة التدلیس خصوصا ان بال

حدیث الراوي معروض في العادة على المعروف من حدیث الثقات المتقنین فلدنیا بهذا 

 . االعتبار میزان لكشف اثر تدلیسه ان وجد

كذلك یقال كما سبق التدلیس قدح نسبي في الراوي مظنة فیمن استقرت ثقته ولم 

ن فیه شبیهه بمظنة فیها وعلى هذا المذهب في التحقیق عمل الشیخین وعلیه دلت یك

 . عبارات كبار ائمة الحدیث
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قلت له: ، سالت یحیى بن معین عن التدلیس؟ فكرهه: قال یعقوب بن شیبة

ال یكون : (اخبرنا) فقال او : (حدثنا)مدلس حجة فیما روى؟ او حتى یقولفیكون ال

 . )١(حجة فیما دلس

فابن معین هنا ال یشترط بیان السماع لقوله حدیث المدلس وانما هو لدیه : تقل

 . مقبول اال فیما یثبت انه دلس فیه

یكون حجة فیما ت علي بن المدیني عن الرجل یدلس أسال: وقال یعقوب بن شیبة

 (ان كان الغالب علیه التدلیس فال حتى یقول حدثنا).: (حدثنا) ؟ قال: لم یقل

لتدلیس على الراوي هي السبب في رد ما لم یبین السماع فیه دون فجعل غلبة ا

 . من لم یغلب علیه وان كان یذكر به نادرا

وكان هذا من صنیع احمد بن حنبل في توقفه في قبول روایة لهشیم بن بشر وهو 

حدیث ابن شبرمة : سمعت احمد یقول: معروف بالتدلیس مشهور به فقد قال ابو داود

اخبرنا فال ادري سمعه ام : نذرت ان اخلق امراتي لم یقل فیه هشیم: قال رجل للشعبي

 . ال

سمعت احمد سئل عن الرجل یعرف بالتدلیس یحتج فیما لم : كذلك قال ابو داود

(یضیق : له االلفاظ؟ قال متى تصاداالعمش : (ال ادري) فقلت: یقل (سمعت) ؟ قال

 هذا) أي اتل تحتج به.

وقبولها دون ، مد في قبول عنعنة المدلس في حالفهذا اول على توقف اح: قلت

توقف في حال اخرى فحال التوقف ینبغي ان تحمل على عنعنته من اشتهر امره 

بالتدلیس وكثر ذلك منه كهشیم اما من ذكر به وكان كثیر الحدیث الصحیح المتصل 

 عمشكاألوشق تتبع ذكره للسماع في كثرة ما روى وندرة اثر ما ذكر به من التدلیس 

 . فهذا یحتج به

 . ما لم یثبت انه دلس فیه: ولكن یجب ان یقید بالقول

 . ٢/٩٧١ینظر: تحریر علوم الحدیث:  )١(
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وال ، (ال اعرف لسفیان الثوري عن حبیب بن ابي ثابت: ومن ذلك قو البخاري

ال اعرف لسفیان هؤالء ، وذكره مشایخ كثیرة... وال عن منصور، عن سلمة بن سهیل

 تدلیسا ما اقل تدلیسه.

…iaã€a@ kÁâæa :بین من عرف انه لم ، ین اصناف المدلسین من الثقاتالتفریق ب

وهذا المذهب یجب اعتباره على ، یدلس عن المجروحین والضعفاء والمجهولین

 . التفصیل

 ألهل( ال یدلس اال عن ثقة فیجب ان یكون ذلك الثقة معروفا : فمن قالوا فیه -

ربما ، عنده(ال یدلس اال عن ثقة) فذلك الثقة : على قول الناقد ألبناءالعلم 

 . یكون مجروحا عند غیره لو سمي

 . ما دام قائله في الراوي من النقاد العارفین بإطالقبل نقبل ذلك : ولو قیل -

قبول خبر الحافظ الناقد اذا روى لنا عن شیخ له  بإطالقاذا یلزم ان نقبل : قلنا

كان یعده لو  ألنهبالعنعنة من اجل ما احسناه فیه من الظن انه دلسه وهو عنده ثقة 

 . مجروحا فدلسه كان ذلك مما یقدح فیه

 : اذن الواجب تقسیم هذه المسالة الى صورتین

∂Î¸a : من عرف بالتدلیس عن الثقات في الجملة كالذي ذكر به سفیان بن عیینة

فحیث ، یدلس اال عن ثقة ال: فهذا ان احتملنا تدلیسه عن شیخ في موضع العنعنة وقلنا

: لثقة فهو بمنزلة تصریحه بمن دلسه بصیغة االبهام فقالجهلنا من یكون ذلك ا

(حدثني ثقة عن ذلك الشیخ) والراوي اذا ابهم فانه ال یغني في قبول روایته ان یطلق 

 . توثیقه دون تسمیته من اجل انه لو سماه فجائز ان یكون مجروحا عند غیره

ÚÓ„br€a : المدلس ثقة فهذا ان نكون قد عرفنا من دلسه الراوي ان كان دلس وكان

 . )١(ال یقدح في ثبوت الروایة بین المدلس ومن روى عنه

 . ١٧٠، وعلوم الحدیث:ص ١/٨٥دراسة تحلیلیة:  ضوابط الجرح والتعدیل مع )١(
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pb‘r€a@Â«@ÊÏè€áÌ@Êb◊@Âfl@ù»i@Z@

 . مالك انس بنحمید الطویل عن  -١

 .عبید وهو من اصحاب الحسن البصري یونس بن -٢

ویستثنى من هذه الصورة االخیرة ان یكون سائر االسناد سلسلة معروفة كمالك 

: (حدثنا) التسویه روى عن مالك حدیثا فقال فلو ان من یدلس عن نافع عن ابن عمر

قد عرف  سلسلة ألنها، وبین نافع وابن عمر، لم یضره ثم ذكره بالعنعنة بین مالك ونافع

 .اتصالها

وعلى هذا فال تجوز التهمة للثقة بالتدلیس دون دلیل من قبیل الجرح المبهم 

ة موجب لقبول ما یخبر به، وال یستثنى فیعتبر لقبول الجرح، وتسلم وصف الراوي الثق

  )١(من خبره اال ما قام دلیل على رده وال یقبل منه الجرح اال ان یكون مفسرا

@Z…ébn€a@k‹�æa@
µè€áæa@pb‘j†@

كما قسمهم الحافظ العالئي فقال: المدلسین لیسوا على حد  )٢(للمدلسین طبقات

 :)٣(واحد بل هم على طبقات

¸Îa@Z€âi@—ñÏÌ@%@Âfl¢@aáu@ aäÜb„@¸a@Ÿ·ËÓœ@á»Ì@Êa@ÔÃj‰Ì@¸@È„a@sÓ مثل: 

 .یحیى بن سعید االنصاري -١

 هشام بن عروة. -٢

 . موسى بن عقبة -٣

، وینظر: ضوابط الجرح والتعدیل مع دراسة ٣/٢١٣ :تحریر علوم الحدیث: لعبد اهللا الجدیع )١(

، وعلوم الحدیث: ١/٨٤:، وعلوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین النقاد١/٨٥ :تحلیلیة

 . ٦٢-٦١ ص :، ومحاضرات في علوم الحدیث: د. حارث الضاري١٧١ص 

بل قال (مراتب التدلیس)  طبقات، فانه لم یقل ٢/٢٦٩ :ینظر: علوم الحدیث: البن الصالح )٢(

 . ١١٣ص  :اعم منه جامع التحصیل: للعالئي ألنهوقد ذكرت تقسیم العالئي 

 . ١١٣جامع التحصیل: ص )٣(
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bÓ„bqZ@ b‡è€bi@ÅãóÌ@%@ÊaÎ@|Ózó€a@¿@È€@ aÏuãÇÎ@ÈèÓ€ám@Ú‡ˆ¸a@›‡nya@Âfl  وذلك اما

 : ال یدلس اال عن ثقة مثل ألنهو أ او لقلة تدلیسه في جنب ما روى، ألمانته

 . هريالز  -١

 . ابراهیم النخعي -٢

 . سفیان الثوري -٣
Ú«bª@·ËÓœ@—”Ïm@Âfl@ Zbr€bq@±@·‹œ b‡è€bi@ÈÓœ@aÏyãñ@b∑@¸a@·Ëi@ aÏvn@L@ÊÎãÇa@·Ë‹j”Î

b‘‹�fl ،كالطبقة التي قبلهم مثل : 

 . الحسن البصري -١

 . قتادة بن دعامة السدوسي -٢

 . ابي سفیان طلحة بن نافع -٣
Âfl@ ıÔìi@ wn±@ ¸@ È„a@ Û‹«@ aÏ‘–ma@ Âfl@ Zb»iaä@ÈÓœ@ aÏyãñ@ b∑@ ¸a@ ·ËrÌáy@@Új‹Ã€@  b‡è€bi

µ€ÏË1a@ ıb–»õ€a@ Â«@ Èmãr◊Î@ ·ËèÓ€ám  وهؤالء ال یحكم على ما رووه بلفظ (عن) حكم

 : مثل، المرسل

 . بقیة بن الولید -١

 . الولید بن مسلم -٢

 . أرطاةج بن احج -٣
bèflbÇ@ Z@ —»ö@ á”@ Âflãfldi@@Åãñ@ Ï€@ àa@ È€@ ÈuÎ@ ¸@ Èi@ ·ËrÌáy@ Üãœ@ êÓ€án€a@ 7À@ ãÇa

€biÈi@bvn´@ÂÿÌ@%@ sÌázn ،مثل : 

 . ابي جناب الكلبي -١

 . ابي سعد البقال -٢

 . )١(فهذا كله في تدلیس الراوي مما لم یحتمله

 . فاذا صرح المدلس بالسماع قبل منه فاذا لم یصرح فال

 . ١١٣ص  :جامع التحصیل: للعالئي )١(
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، بقیة بن الولید مدلس اذا صرح بالسماع بصیغة (سمعت) او(حدثني) قبل منه

بصیغة التمریض مثل (قال) او (عن) ال یقبل منه اال اما اذا لم یصرح بالسماع وحدث 

 . او شاهد، او له متابع، اذا جاء الحدیث عن طریق اخر

قال (عن فالن) فال یؤخذ  واذا، اذا قال (حدثنا واخبرنا) فهو ثقة: قال النسائي

 . )١(ال یدري عمن اخذه ألنه، نهع

 . )٢(بقیة عجب اذا روى من الثقات فهو ثقة: وقال ابو زرعة

وذلك للجهل بحال الراوي اما لكونه محذوف او انه موجود ولكن ال یعرف حاله 

 هل هو مقبول الروایة او ال؟

ãíb»€a@k‹�æa@Z@
µè€áæa@ëb‰ua@

ان للمدلسین اجناسا في التدلیس قد ذكرهم (ابو عبد اهللا الحاكم النیسابوري) في 

 : )٣(على ستة اجناس  والتدلیس عندنا: كتابه (معرفة علوم الحدیث) فقد قال

fiÎ¸a@ ê‰ßa :او دونه، من دلس على الثقات الذین هم في الثقة مثل المحدث ،

ابو سفیان طلحة : فمنهم من التابعین. اال انهم لم یخرجوا من عداد الذین تقبل اخبارهم

 . وقتادة بن دعامة وغیرهم، بن نافع

Ô„br€a@ ê‰ßa :قع الیهم من ینقر عن فاذا و ، قال فالن: قوم یدلسون فیقولون

وهشیم بن ، :محمد بن اسحاقسماعاتهم فمنهم ذكروا فیه، سماعاتهم ویلح ویراجعهم

 . بشیر وغیرهم

، وینظر: موقف االمامین البخاري ومسلم ١/٤١٧ :ذیب، وتهذیب الته١/١٩٨تهذیب الكمال:  )١(

 . ١/٥٤ :من اشتراط اللقیا والسماع

 المصادر انفسها.  )٢(

، ومنهج ١/٩٨ :، وجامع التحصیل للعالئي١١٠ – ١٠٣معرفة علوم الحدیث للحاكم: ص  )٣(

 . ١/٥٦ :ومیزان الدرایة في الحدیث :الروایة
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s€br€a@ ê‰ßa :ومن این هم، قوم دلسوا على اقوام مجهولین ال یدرى من هم ،

 . وغیرهم... وشعبة بن الحجاج، بقیة بن الولید: فمنهم

…iaã€a@ ê‰ßa :اسامیهم وكناهم ث رووها عن المجروحین فغیروا قوم دلسوا احادی

 . كي ال یعرفوا

êflb©a@ê‰ßa : قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثیر وربما فاتهم الشيء عنهم

 والمتأخرین، ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثین المتقدمین: قال الحاكم، فیدلسونه

یمیز بین ما سمعوه وما  مخرج حدیثهم في الصحیح اال ان المتبحر في هذا العلم

 . دلسوه

ëÜbè€a@ ê‰ßa :ولم یسمعوا منهم انما قالوا، قوم رووا عن شیوخ لم یروهم قط :

 . فحمل ذلك عنهم على السماع ولیس عندهم سماع عال وال نازل، قال فالن

هذا باب یطول فیعلم صاحب الحدیث ان االعمش لم یسمع من : قال الحاكم

، عنها) وال من عبد اهللا بن مسعود من عائشة (رضي اهللا وان الشعبي لم یسمع، انس

وان ذلك كله یخفى اال على الحفاظ ، وان قتادة لم یسمع من صحابي غیر انس

 . للحدیث

ویرى الباحث ان اخطر هذه االجناس هو الجنس الثالث لما فیه من الخداع 

 . )١(ي الكبیر وقد یعمل ذلك المدلس لتعمیة وتوعیر طریق معرفة حال الراو 

 

 المصادر السابقة أنفسها.  )١(
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s€br€a@szjæa@Z@
êÓ€án€aÎ@Ô–©a@›éãæa@µi@÷ã–€a@

¸Îa لم یسمع منه بصیغة موهمة  ، او لقیه ماعمن سمع منه: ان المدلس یروي

 .للسماع

فهو روایة الراوي عمن لم یسمع منه ولم یلقه او لقیه ولم یسمع منه : واما المرسل

 . او عاصره فقط

bÓ„bq فلو ذكر م یسمع، ولیس في االرسال ایهامل: التدلیس ایهام سماع ما ،

 .الذي دلس عنه لصار الحدیث مرسال المدلس انه لم یسمع الحدیث

br€bq حین ان االرسال ال یتضمن التدلیس: التدلیس متضمن االرسال في. 

b»iaä لقد ذم العلماء من دلس في حدیث رسول اهللا :  في حین لم یذموا من

 . )١(ارسل في الحدیث

 :، وفتح المغیث: للسخاوي٨٦، ونزهة النظر: ص ٣٩٥ظر: الكفایة: للخطیب: ص ین )١(

 . ٢/٢٣٤ :، وعلوم الحدیث: البن الصالح١/٣٠٨
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©a@Ú∏b@

والصالة والسالم على سیدنا محمد نور ، الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات

ومخرج البشریة من الظلمات وعلى اله وصحابته الذین ساروا على نهجه ، الهدى

 : الدرجات وبعد بأعلىواستنوا بسنته ففازوا 

لهذا وكانت اهم النتائج ، بعد اتمام هذا البحث بعون اهللا فان لكل عمل نتائج

 : البحث كاالتي

ان تدلیس االسناد هو ان یروي الراوي عن شیخ سمع منه بعض االحادیث  -١

ویرویه بصیغة تحتمل وتوهم السماع ، ولكن الحدیث الذي دلسه لم یسمعه

وغیره مثل (قال) او (عن) كما ان المدلس على هذا ال یروي بصیغ الجزم 

 . ال یعد كذابامثل (سمعت) او (حدثني) حتى اذا ما اكتشف امره 

بهذا النوع تدلیس التسویة وهو اشر انواع التدلیس النه روایة الراوي ویلحق  -٢

عن شیخ له ثقة عن رجل ضعیف عن الثقة فیسقط الضعیف بین الثقتین 

 . ویسوي االسناد كله ثقات

 . تدلیس الشیوخ ال یسقط احدا ولكن یوعر طریق معرفة الراوي -٣

انه لم یثبت ان احدا من االئمة رد روایة  اال، مع المبالغة في ذم المدلس -٤

 . احد المدلسین النهم یرون انه نسبي وال ینافي الثقة

 . فهو ان یروي عمن لم یلقه وانما وانما اكتفى بالمعاصرة فقط: اما المرسل -٥

 . التدلیس متضمن االرسال في حین ان االرسال ال یتضمن التدلیس -٦

في حین لم یذموا من ارسل  هللا لقد ذم العلماء من دلس في حدیث رسول ا -٧

 . في الحدیث

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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…uaãæaÎ@äÜbóæa@
 . بعد القران الكریم

لالمام ابي زكریا بن : معرفة سنن خیر الخالئقارشاد طالب الحقائق الى  .١

، ٢ط، ، بیروتدار البشائر االسالمیة، عتر حققه نور الدین، شرف النووي

 . م١٩٩١–ه١٤١١

 مطبعة جامعة الموصل،، د. حارث الضاري: االمام الزهري واثره في السنة .٢

 . م١٩٨٥

، للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي: تاج العروس من جواهر القاموس .٣

 . د.ت، حققه مصطفى حجازي

، لجالل الدین عبد الرحمن السیوطي: تدریب الراوي شرح تقریب النواوي .٤

، ١ط، بیروت، مؤسسة الریان، فاریابيحققه ابو قتیبة نصر محمد 

 . م٢٠٠٥–ه١٤٣٦

، حققه ایمن عرفة، الحمد بن علي بن حجر العسقالني: التهذیبتقریب  .٥

 . القاهرة، المكتبة التوفیقیة

للحافظ زین الدین عبد الرحیم بن : تقیید واالیضاح شرح مقدمة ابن الصالح .٦

لفیة في المدینة المكتبة الس، حققه عبد الرحمن محمد، الحسین العراقي

 . م١٩٦٩–ه١٣٨٩، ١ط، المنورة

، ین ابي الحجاج یوسف المزيلجمال الد: في اسماء الرجال: تهذیب الكمال .٧

 . م١٩٩٨–ه١٤١٨، ١ط، مؤسسة الرسالة د. بشار عواد معروف، :حققه

د. : حققه، لمحمد عبد الرؤوف المناوي: التوقیف على مهات التعاریف .٨

 . ه١٤١٠، ١ط، بیروت، كردار الف، محمد رضوان الدایة

، مكتبة المعارف للنشر، د. محمود الطحان: تیسیر مصطلح الحدیث .٩

 . م١٩٩٦–ه١٤١٧، ٩ط، الریاض
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للحافظ صالح الدین ابي سعید بن : جامع التحصیل في احكام المراسیل .١٠

، عالم الكتب، حققه حمدي عبد المجید السلفي، خلیل الكیكلدي العالئي

 . م١٩٨٦–ه١٤٠٧، ٢مكتبة النهضة العربیة، ط

دار ، لحصة بنت عبد العزیز الصغیر: الحدیث المرسل بین القبول والرد .١١

 .م٢٠٠٠–ه١٤٣٠، ١ط، بیروت، االندلس الخضراء ودار ابن حزم

حققه محمد فؤاد عبد ، للحافظ عبد اهللا بن یزید القزویني: سنن ابن ماجه .١٢

 . دار احیاء التراث العربي، الباقي

لالمام الحافظ زین الدین ابي الفضل عبد الرحیم بن : شرح التبصرة والتذكرة .١٣

دار الكتب ، حققه عبد اللطیف الهمیم وماهر الفحل، الحسین العراقي

 . م٢٠٠٢–ه١٤٣٣، ١ط، العلمیة

حققه همام ، البي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: شرح علل الترمذي .١٤

، ٢ط، یة السعودیةالمملكة العرب، الریاض، مكتبة الرشید، عبد الرحمن سعید

 . م٢٠٠١–ه١٤٣١

لعبد : ضوابط الجرح والتعدیل مع دراسة تحلیلیة لترجمة اسرائیل بن یونس .١٥

 . العزیز بن محمد العبد اللطیف

: ظفر االماني شرح مختصر السید الشریف الجرجاني في مصطلح الحدیث .١٦

، وضع حواشیه خلیل منصور، محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي لألمام

 . م٢٠٠٨–ه١٤١٨، ١ط، بیروت، الكتب العلمیةدار 

حققه ابو معاذ طارق بن عوض اهللا بن ، البن الصالح: علوم الحدیث .١٧

 . م٢٠٠٨–ه١٤٢٩، ١ط دار بن عفان للنشر،، محمد

مؤسسة ، د محمد ابو اللیث الخیراباديأ.: علوم الحدیث اصلها ومعاصرها .١٨

 . م٢٠١١–ه١٤٣٢، ١ط، الرسالة
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للقاضي زین الدین ابي یحیى زكریا بن : یة العراقيفتح الباقي في شرح الف .١٩

–ه١٤٣٣ ،١ط محمد االنصاري،حققه عبد اللطیف الهمیم وماهر الفحل،

 . م٢٠٠٢

شمس الدین ابي الخیر محمد بن  للحافظ: فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث .٢٠

حققه عبد الكریم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن ، عبد الرحمن السخاوي

، ١ط، مكتبة دار المناهج ن عبد اهللا بن فهید ال فهید،الخضیر ومحمد ب

 . ه١٤٢٦

، دار الجیل، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي: القاموس المحیط .٢١

 . د.ت

ابي بكر احمد بن علي المعروف بالخطیب  لإلمام: الكفایة في علم الروایة .٢٢

، ٢ط، بیروت، دار الكتاب العربي، حققه احمد عمر هشام، البغدادي

 . م١٩٨٦–ه١٤٠٦

ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  لإلمام: لسان العرب .٢٣

 . د.ت، بیروت، دار الفكر، االفریقي

، دار النقاش، حارث سلیمان الضاريد. : محاضرات في علوم الحدیث .٢٤

 . م٢٠٠٠–ه١٤٣٠، ٤ط، االردن

عبد  حققه، البي الحسین احمد بن فارس بن زكریا: معجم مقاییس اللغة .٢٥

 . م١٩٧٩–ه١٣٩٩، دار الفكر، السالم محمد هارون

الحاكم ابي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا  لإلماممعرفة علوم الحدیث:  .٢٦

، دار االفاق الجدیدة، اعتنى به وعلق علیه السید معظم حسین، النیسابوري

 . م١٩٧٩، ٣ط، بیروت

ن عبد للحافظ ابي عمرو عثمان ب: مقدمة ابن الصالح في علوم الحدیث  .٢٧

، حققه عبد الحمید الهنداوي، الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصالح

 . م٢٠٠٣–ه١٤٢٤، بیروت، المكتبة العصریة
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للشریف توفیق عمر : منهج الروایة ومیزان الدرایة في الحدیث الشریف .٢٨

 . سیدي

موقع مكتبة ، موقف االمامین البخاري ومسلم من اشتراط اللقیا والسماع .٢٩

 . صید الفوائد

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن  :میزان االعتدال في نقد الرجال .٣٠

دار المعرفة للطباعة  ،: علي محمد البجاويهقحق عثمان بن َقاْیماز الذهبي

 . م١٩٦٣-هـ١٣٨٢، ١ط، والنشر، بیروت

البي الفضل : نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح اهل االثر .٣١

، دمشق، مطبعة الصباح، حققه نور الدین عتر، احمد بن حجر العسقالني

 . م٢٠٠٠–ه١٣٢١، ٣ط

حققه ربیع ، للحافظ ابن حجر العسقالني: النكت على كتاب ابن الصالح .٣٢

 م.١٩٨٨–ه١٤٠٨، ٢ط، الریاض، دار الروایة، هادي عمیر

 

 

 


