
بسسن إسسسحاق نا ياسين بن يونس بن إسماعيل إسحاق أبو ( حدثنا
سسسليم بن صفوان عن جريج ابن عن الرزاق عبد نا إسرائيل أبي
: ( تزوجسست قسسال النصسسار مسسن رجسسل عن المسيب بن سعيد عن

ًا امرأة النسسبي فأتيت حبلى هي فإذا عليها فدخلت سترها في بكر
اسسستحل بمسسا الصسسادق لهسسا فقاله وسلم آله وعلى عليه الله صلى

) . فاجلدوها ولدت فإذا لك عبد والولد فرجها من
جريسسج ابسسن هسسو صسسفوان عسسن جريج ابن : حديث الرزاق عبد قال
)  سليم بن صفوان عن يحيى أبي بن إبراهيم عن
:  فقال آخر طريق من رواه ثم

نسسا سسسنان بسسن محمسسد نسسا الزيات الفضل بن محمد بن إسحاق ( نا
ن صسفوان عسن السلمي إسحاق أبو إدريس بن إسحاق سسليم ب

ًا امسسرأة تزوج أنه الغفاري نضرة عن المسيب بن سعيد عن بكسسر
ً فوجدها سترها في عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول ففسسرق حامل

فرجهسسا مسسن استحل بما الصداق وأعطاها بينهما وسلم آله وعلى
. ) اهس الحد عليها فأقيموا وضعت إذا وقال
. يحيى أبي بن إبراهيم هو السلمي إسحاق وأبو

*************************
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الثاني الوجه
بييالنفي فيجيييب سماعه عن المدلس الراوي يسئل أن

الواسطة ذكر وربما
ًا يسسروي قسسد المسسدلس أن بمعنسسى بالسسسماع فيسسه يصسسرح ول حسسديث
: هسسل بعينسسه الحديث هذا عن بسؤاله غيره أو عنه الراوي فيقوم
الواسسسطة يسسذكر وقسسد ، بسسالنفي فيجيبسسه ، عنسسه روى ممسسن سمعه
. بينهما

ذلك - مثال1
ن عتبسة بسن اللسه عبسد حسديث عن الله رحمه قطني الدار سئل ب

تطلقسستين ويطلسسق اثنسستين العبسسد : ( ينكسسح قوله عمر عن مسعود
ض لم وإن حيضتين المة وتعتد هرين تح ال فش و)1() . فق  : ( ه

مسسولى الرحمن عبد بن محمد عن عيينة وابن شعبة يرويه حديث
. عمسسر عسسن عتبسسة بسسن اللسسه عبد عن يسار بن سليمان عن طلحة
ن عبد بن محمد عن الثوري ورواه بهسذا طلحسة آل مسولى الرحم

: سسسألت مهسسدي بن الرحمن عبد وقال ، بصنعاء به حدث السناد
وقسسال ، محمسسد مسسن أسسسمعه : لسسم فقال الحديث هذا عن سفيان

بن سفيان به حدثت : أنا قال عيينة ابن : حدثنا المديني بن علي
) أعلم والله عيينة ابن عل دلسه الثوري أن على هذا فدل سعيد

. اهس
ابسن وذكسر ، للحسديث سسماعه بعسدم الثسوري صسرح فقد:  قلت
. به حدثه الذي هو أنه عيينة

آخر - مثال2
 :)2(الله رحمه حاتم أبي ابن قال

عن إسحاق أبي عن وغيره الثوري رواه حديث عن أبي ( سألت
: ركسسب حيسسن فقسسال ، علسسي رديسسف : ( كنسست قسسال ربيعة بن علي

ًا لله الحمد )) . الحديث وذكر هذا لنا سخر الذي سبحان ثلث
ن يحيسى عسن القطان زياد أبو : حدثني أبي فقال : قسال سسعيد ب
)) لن علسسي ردف (( كنت ربيعة بن علي حديث من أعجب كنت
ًا كان ربيعة بن علي يكسون أن انكسرت ومثلسسه ، علسسي عد في حدث
ربيعة بن علي عن إسحاق أبي عن سفيان حدثنا حتى علي ردف

:
. ؟ ربيعة بن علي من إسحاق أبو : سمعه لسفيان قلت
بسسن علسسي عن رجل : حدثني فقال عنه إسحاق أبا : سألت فقال
. ) اهس ربيعة

2/168)  قطني الدار  ( علل )1(
1/271) حات أبي ابن  ( علل )2(
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)3(: الحديث هذا عن الله رحمه مهدي بن الرحمن عبد وقال

: مسسن قسسال ، سسسمعته : ممسسن إسسسحاق لبسسي : قلسست شعبة ( قال
ممسسن ، فقلسست ، خبسساب بن يونس : فأتيت قال ، خباب بن يونس

. ) اهس ربيعة بن علي عن أراه رجل : من قال ، سمعته
منسسه تعجب لذا منكر الحديث لفظ بأن القطان صرح : فقد قلت

من الحديث يسمع لم بأنه سؤاله بعد صرح إإحاق أبا أن ذكر ثم ،
، واهسسم بينهمسسا بالتحسسديث صسسرح فمن هذا فعلى ، ربيعة بن علي

أبسسي عسسن معمسسر عسسن السسرزاق عبسسد بالخبسسار التصريح ذكر وممن
عنسسه حميسسد بسسن عبسسد رواية في كما ربيعة بن علي أخبرنا إسحاق

( سنن في كما عنه منصور بن أحمد ورواية ) ،88( مسنده في
)1/115( مسنده في أحمد المام وخالفهما ) ،5/252 البيهقي
) فروياه10/396) ( الرزاق عبد ( مصنف لس روايته في والدبري

وهسسو ربيعسسة بسسن وعلي إإحاق أبي بين بالعنعنة بن الرزاق عبد عن
. أعلم والله ، الرزاق عبد من الوهم يكون أن إل ، الصحيح

آخر - مثال3
 :)1(الطيالسي داود أبو قال

عهسسد علسسى نعسسزل : ( كنسسا قال جابر عن عمرو عن شعبة ( حدثنا
) عليه ينزل والقرآن وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول

.
. ؟ جابر من سمعته : أنت س شعبة أي س فقلت

. ) اهس : ل س عمرو أي س قال
آخر - مثال4

)2(: الله رحمه العقيلي قال

يعقسسوب بسسن يوسسسف حدثنا الحضرمي الله عبد بن محمد ( حدثنا
 الصفار

: قسسال إبراهيسسم عسسن العمسسش عسسن عياش بن بكر أبو :حدثنا قال
) ) . الدمين من كره ما الخليطين من كره ( إنما

. ؟ إبراهيم من : أسمعته : قلت قال
. عليه فأعدت ، : فسكت قال

. ) اهس ثقة غير وكان عنه حماد : حدثني فقال
*****************

1/326 ) للبخاري الصغير  ( التاريخ )3(
) من9092) ( ( الكبرى في النسائي في وهو  ،236) ص  ( المسند )1(

ًا شعبة عن آخر طريق  أيض
1/3010)  العقيلي  ( ضعفاء )2(
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الثالث الوجه
بالتصييريح آخيير وجييه ميين عنييه نفسه الحديث يروي أن

وشيخه المدلس الراوي بين بواسطة
والسسرواة السسسانيد فسسي والنظر الحديث اعتبار بعد يتبين أن وذلك

بيسسن واسسسطة بسسذكر آخسسر وجسسه من روي السناد أن المدلس عن
فيسسه تسذكر لسم السذي السسسناد أن علسى يدل مما وشيخه المدلس
. مدلس الواسطة

ذلك - مثال1
 :)1(قطني الدار قال

عسسن جريسسج ابسسن حسسديث سسس ومسسسلم البخسساري أي سسس ( وأخرجسسا-1
 يسار بن سليمان عن الزهري

. الفضل عن عباس ابن عن
كسسان فسسإن ، الزهسسري عسسن حسسدثت جريسسج ابن : عن الحجاج وقال
. ) اهس أفسد فقد ضبط
: ) قال1755( الحديث هذا البخاري أخرج : وقد قلت
بسسن سسسليمان عسسن شهاب ابن عن جريج ابن عن عاصم أبو حدثنا
حسسدثنا ح امسسرأة أن عبسساس بسسن الفضسسل عن عباس ابن عن يسار

ابسسن حسسدثنا سسسلمة أبي بن العزيز عبد حدثنا إسماعيل بن موسى
عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابن عن يسار بن سليمان عن شهاب

: قال
إن اللسسه رسسسول : يسسا قالت الوداع حجة عام خثعم امرأة ( جاءت
ًا أبسسي أدركسست الحسسج فسسي عبسساده على الله فريضة ًا شسسيخ ل كسسبير

؟ عنه أحج أن عنه يقضي فهل الراحلة على يستوي أن يستطيع
) . : نعم قال

أخبرنسسا خشرم بن علي حدثني ) قال1335( مسلم رواه وكذلك
. به جريج ابن عن عيسى

: للحديث قطني الدار تعليل طريقة من فيستفاد
وهو ، التدليس بإثبات هو المدلسين أحاديث تعليل طريقة أن-1

 ابن لطريق تعليله في هنا فعله ما
علسسى يسسدل ممسسا ، للنقطاع المثبت الحجاج بإسناد المتصل جريج

. تؤثر ل بمجردها العنعنة أن

352) ص  ( التتبع )1(
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فهسسو الواسسسطة وجهلسست التسسدليس فيسسه ثبسست إذا السسسناد أن-2
 ( فإن قال قطني الدار لن ، ضعيف

ًا لسسه ذكر البخاري أن مع ) ، أفسد فقد ضبط قد كان وهسسو متابعسس
. سلمة أبي بن العزيز عبد

لحاديث إخراجهم ليس الشيخين : إن قال من على رد هذا وفي
ًا المعنعنة المدلسين . لمجردها لها تصحيح

فسسي المعنعنسسة المدلسسسين أحاديث تعليل قطني الدار ترك أن-3
 يقول كما يقول لنه ل الصحيحين

بسسل ) ، آخسسر طريسسق مسسن تصسسالها على اطلعا ( لعلهما المتأخرون
ثبسست مسسا أعسسل لنسه ؛ التصال على فهي مدلسة أنها يثبت لم لنه
. تدليسها لديه

آخر - مثال2
ًا)1(البيهقي روى ي ابسن عن إسحاق بن محمد طريق من  حديث أب
صسسلى اللسسه رسول قال: ( أهدى عباس ابن عن مجاهد عن نجيح
الحديبية عام هدية في جهل أبي جمل وسلم آله وعلى عليه الله

) . فضة من برة رأسه وفي
صسسالح بسسن محمسسد أخبرني الحافظ الله عبد أبو : ( أخبرنا قال ثم

المسسديني علسسي بن الله عبد ثنا المستعيني جعفر أبو ثنا الهاشمي
إسحاق ابن حديث صحيح من هذا أن أرى : كنت قال أبي حدثني

أبيسسه عسسن سسسعد بسسن إبراهيم بن يعقوب حدثنا ، دلسه قد هو فإذا
نجيسسح أبسسي ابن عن اتهم ل من حدثني قال إسحاق بن محمد عن
 ) اهس عباس بن عن مجاهد عن

ن علي : أن هنا فالمقصود ابسن حسديث أن يسرى كسان المسديني ب
طريسسق مسسن دلسسسه قد أنه له تبين حتى صحيح حديث هنا إسحاق

. آخر
آخر - مثال3

من وغيرهم حبان وابن خزيمة وابن والحميدي أحمد المام روى
صلى النبي أن هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن طرق

: قال وسلم آله وعلى عليه الله
) . .. الحديث مؤتمن والمؤذن ضامن ( المام

ًا أحمد المام أعله وقد  :)2(فقال أيض
أنسه العمسش عسن أحد فيه يقول ليس أصل الحديث لهذا ( ليس

. ) اهس ضعاف عن يحدث والعمش صالح أبو أنا قال
ً لوروده بالتحديث العمش تصريح بعدم الحديث فأعل مسسن فعل
: صالح وأبي العمش بين بانقطاع أخرى طرق

5/2290)  الكبرى  ( السنن )1(
1/433 الجوزي ) لبن المتناهية  ( العلل )2(
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) وابسسن518( داود ) وأبسسو2/382( مسسسنده فسسي أحمسسد روى فقد
عسسن نميسسر بسسن اللسسه عبسسد عن طرق من ) وغيرهم1529( حزيمة

عسسن سسسمعته قد إل أراني ول صالح أبي عن حدثت قال العمش
:  وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي

واغفسسر الئمسسة ارشسسد ) اللهسسم مسسؤتمن والمسسؤذن ضسسامن ( المام
) . للمؤمنين

ًا وروى ( داود أبسسو ) وعنه2/232( المسنده في أحمد المام أيض
أبي عن رجل عن العمش ثنا فضيل بن محمد طريق ) من517
وعلى عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن صالح

. به وسلم آله
ًا رواه محمسسد بسسن أسسسباط ) أن207( الترمسسذي وذكسسر عسسن أيضسس

النسسبي عسسن هريسسرة أبسسي عسسن صالح أبي عن حدثت قال العمش
. به وسلم آله وعلى عليه الله صلى
الوليسسد بسسن شجاع طريق  ) من1/65 ( علله في الترمذي رورى

هريرة أبي عن صالح أبي عن حدثت يقول العمش سمعت قال
. نحوه فذكر وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن
 :)1(القطان يحيى قال

" ل ضامن " المام صالح أبي عن العمش حديث سفيان ( قال
. ) اهس صالح أبي من سمعه أراه

مع : لسم الثسوري سسفيان  : ( قسال)2(معيسن بسن يحيسى وقسال يس
. )) ) اهس ضامن (( المام صالح أبي من الحديث هذا العمش

آخر - مثال4
)3(: الله رحمه الترمذي قال

أبسسي عسسن صسسالح أبسسي عسسن العمسسش عسسن عوانة أبو قتيبة ( حدثنا
: ( وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول : قال قال هريرة

كربسسة عنسسه اللسسه نفس الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس من
السسدنيا فسسي اللسسه سسستره مسسسلم علسسى ستر ومن الخرة كرب من

) . أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في والله والخرة
. عمر وابن عامر بن عقبة عن الباب : وفي قال
غيسسر روى هكسسذا هريسسرة أبي : حديث س الترمذي س عيسى أبو قال

صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن واحد
أسسباط وروى ، عوانسة أبسي رواية نحو وسلم آله وعلى عليه الله
أبسسي عسسن صسسالح أبسسي عسسن : حسسدثت قسسال العمش عن محمد بن

هذا وكان نحوه وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن هريرة

 1/82)  والتعديل  ( الجرح )1(
3/497)  الدوري  ( تاريخ )2(
1425)  الترمذي  ( سنن )3(
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محمسسد بسسن أسسسباط بن عبيد بذلك حدثنا ، الول الحديث من أصح
. ) اهس الحديث بهذا العمش عن أبي حدثني قال

)4(: الله رحمه حاتم أبي ابن وقال

أبسسي عسسن العمش عن جماعة رواه حديث عن زرعة أبا ( سألت
وسسسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح
) . كرية مؤمن عن نفس ( من
أبسسي عسسن رجسسل عسسن العمسسش يقسسول مسسن : منهسسم زرعة أبو قال

عن والصحيح ، وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن هريرة
) وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن رجل

. اهس
)1(: الله رحمه الهروي الفصل أبو وقال

) : مسلم صحيح في ( يعني فيه ( ووجدت
صسسلى النسسبي عسسن هريسسرة أبي عن صالح أبي عن العمش حديث

) . الحديث كربة مؤمن عن ( من وسلم آله وعلى عليه الله
أبسي عسن العمسش عن الخلق رواه حديث : وهو الفضل أبو قال

فيسسه قسسال فسسإنه أسامه أبي غير إسناده في الخبر يذكر فلم صالح
عسسن محمسسد بن أسباط ورواه ، صالح أبو حدثنا قال العمش عن

، هريسسرة أبسسي عسسن صسسالح أبسسي عسسن أصسسحابه بعسسض عن العمش
.  اهس)2(الثقات غير من أخذ فربما تدليس صاحب كان والعمش

)3(: الله رحمه رجب ابن وقال

صسسالح أبسسي عسسن العمسسش رواية من مسلم خرجه الحديث ( هذا
تخريجسسه فسسي الحفسساظ مسسن واحسسد غيسسر عليه واعترض هريرة عن

محمسسد بسسن أسسسباط فسسإن قطنسسي والدار الهروي الفضل أبو منهم
العمسسش أن فتسسبين صسسالح أبي عن حدثنا قال العمش عن رواه

الترمذي ورجح عنه حدثه من يذكر ولم صالح أبي من يسمعه لم
. ) اهس الرواية هذه وغيره

2/162)  حاتم أبي ابن  ( علل )4(
الفضل ) لبي الحجاج بن لمسلم الصحيح كتاب في الحاديث  ( علل )1(

136ص الهروي
: الله رحمه القيم ابن  وقال )2(

عن العمش عن أسامه أبو حدثنا غيلن بن محمود حدثنا الترمذي رواه ( ما
آله وعلى عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن صالح أبي

ًا سلك ( من وسلم ًا فيه يلتمس طريق ًا له الله سهل علم ) ، الجنة إلى طريق
الحديث هذا في يقل : ولم بعضهم قال ، حسن حديث : هذا الترمذي قال

فقال بعضهم رواه لنه الحديث هذا في العمش دلس يقال لنه صحيح
1/71)  السعادة دار ( مفتاح من ) اهس صالح أبي عن حدثت

337) ص والحكم العلوم  ( جامع )3(
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صالح أبي عن العمش عن كبير جمع رواه الحديث  فهذا: قلت
أبسسي عن رجل عن العمش عن محمد بن أسباط ورواه بالعنعنة

وجعلسسوه الثسساني بالسسسناد الول السناد علل من علل لذا ، صالح
. العمش دلسه مما

5

آخر - مثال5
)1(: الله رحمه الترمذي قال

داود بسسن وائسسل عسسن عيينسسة بن سفيان حدثنا عمر أبي ابن ( حدثنا
اللسسه صسسلى النسسبي : ( أن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي عن

) وتمر بسويق يحيى بنت صفية على أولم وسلم آله وعلى عليه
. غريب حسن حديث : هذا عيسى أبو قال

الزهسسري عن عيينة ابن عن الحميدي حدثنا يحيى بن محمد حدثنا
. ابنه أو أبيه عن وائل عن فيه يذكروا ولم أنس عن
) : ( الترمذي عيسى أبو قال

يسسذكر لسسم فربما الحديث هذا في يدلس عيينة بن سفيان ( وكان
. ) اهس ذكره وربما أبيه عن وائل عن فيه
آخر - مثال6

)2(: الله رحمه النسائي قال

بكسسر بن الله عبد ثنا قال إبراهيم بن إسماعيل بن محمد ( أخبرنا
سسسعيد عسسن زيسسد بن علي عن س عروبة أبي ابن هو س سعيد ثنا قال
ًا أن عباس ابن عن المسيب بن عليسسه اللسسه صسسلى للنبي قال علي

: ( إنهسسا فقسسال جمالهسسا من وذكر حمزة ابنة في وسلم آله وعلى
وعلى عليه الله صلى الله نبي قال ثم ) ، الرضاعة من أخي ابنة
من حرم ما الرضاعة من حرم الله أن علمت ما : ( أو وسلم آله

) . النسب
: زيد بن علي بن سعيد يسمعه : لم النسائي قال ثم

عسسن رجسسل عسسن سعيد ثنا قال غندر ثنا قال سعيد بن قتيبة أخبرنا
ًا أن عباس ابن عن المسيب بن سعيد عن زيد بن علي قسال عليس
مسسن فسسذكر حمزة ابنة في وسلم آله وعلى عليه الله صلى للنبي

: وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول فقال جمالها
مسسن حسسرم اللسسه أن علمسست مسسا أو الرضسساعة مسسن أخسسي ابنة ( إنها

. ) اهس النسب من حرم ما الرضاعة
. رجل عن مدلس هذا الحديث أن الخر بالسند : فتبين قلت

)1095(  السنن )1(
ًا وانظر  ،3/296)  الكبرى  ( السنن )2(  ،4/202 في فيه المثلة من مزيد
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آخر - مثال7
)3(: الله رحمه الترمذي قال

عسسن عيينسسة بسسن سسسفيان حسسدثنا السسبزار الصباح بن الحسن ( حدثنا
: قسسال قسسال حذيفة عن ربعي عن عمير بن الملك عبد عن زائدة

باللسسذين : ( اقتسسدورا وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول
) . وعمر بكر أبي بعدي من

) . عمر أبي بعدي من باللذين ( اقتدوا
عسسن عيينة بن سفيان حدثنا قالوا واحد وغير منيع بن أحمد حدثنا
فسسي يسدلس عيينسسة بسسن سسسفيان وكان ، نحوه عمير بن الملك عبد
عميسسر بسسن الملسسك عبسسد عسسن زائسسدة عسسن ذكره فربما الحديث هذا

. ) اهس زائدة عن فيه يذكر لم وربما
آخر - مثال8

 ) :3475(  الله رحمه الترمذي قال
بن زيد حدثنا الكوفي الثعلبي عمران بن محمد بن جعفر ( حدثنا
بريسسدة بسسن اللسسه عبسسد عسسن مالسسك عسسن معاوية بن زهير عن حباب

: قال أبيه عن السلمي
ً وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه اللسسه صلى النبي سمع وهسسو يسسدعو رجل
أنت إل إله ل الله أنت أنك أشهد بأني أسألك إني : " اللهم يقول
ًا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد الحد : " قال أحد كفو
السسذي العظسسم باسمه الله سأل لقد بيده نفسي : " والذي فقال

" . أعطى به سئل وإذا أجاب به دعي إذا
: فقسسال ، بسسسنين ذلسسك بعسسد معاويسسة بسسن لزهير : فذكرته زيد قال

ذكرتسسه : ثسسم زيسسد قسسال ، مغسسول بسسن مالك عن إسحاق أبو حدثني
. مالك عن فحدثني الثوري اسفيان

هسسذا شسسريك وروى ، غريسسب حسسسن حسسديث : هذا عيسى أبو قال
وإنمسسا ، أبيسسه عن بريدة بن الله عبد عن إسحاق أبي عن الحديث

دلسسسه وإنمسسا مغسسول ابسسن مالسسك عسسن الهمسسداني إسحاق أبو أخذه
. ) اهس إسحاق أبي عن الحديث هذا شريك وروى
إسسسحاق أبسسو ( حسسدثني معاوية بن زهير قول من تبين : فقد قلت
بسسل بريسسدة بسسن اللسسه عبد من يسمعه لم ) أنه مغول بن مالك عن
. الطرق بعض من ) فدلسه مغول بن ( مالك من
آخر - مثال9

 :)1(قطني الدار قال

)3662(  السنن )3(
168) ص  ( التتبع )1(
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أبسسي عسسن يحيسسى عسسن المبسسارك بن علي حديث البخاري ( وأخرج
وسسسلم آلسسه وعلى عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن سلمة

) . أحدهما به باء كافر يا لخيه الرجل قال ( إذا قال
بسسن الله عبد عن يحيى عن عمار بن عكرمة : وقال البخاري قال
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن هريرة أبا سمع سلمة أبا سمع يزيد

. مثله وسلم آله وعلى
يسسدلس كثير أبي بن : يحيى س قطني الدار يعني س الحسن أبو قال

ًا ؛ بالصسسواب أولسسى عمسسار بسسن عكرمسسة قول يكون أن ويشبه كثير
ً زاد لنه  ) اهس ثقة وهو رجل

سسسلمة وأبسسي كسثير أبسي بسن يحيسى بيسن أن بالسند فتبين:  قلت
ً ًا الثسساني السند صواب على بتدليسه واستدل رجل ولسسم خصوصسس
)1(الول في بالتحديث التصريح يأت

آخر - مثال10
 :)2( أحمد بن الله عبد قال

عسن وائسل أبسي عسن العمش عن هشيم حدثنا قال أبي ( حدثني
) . الموطي من نتوضأ ل : ( كنا قال الله عبد

ول العمسسش مسسن هشسسيم يسسسمعه لسسم : هسسذا يقسسول أبسسي سمعت
. ) اهس وائل أبي من سمعه العمش

هو عمن س أحمد للمام أي س له : فقلت مهنا  : ( قال)3(مهنا وقال
 ؟

عسسن الفقيمسسي عمسسرو بسسن الحسن عن يرويه العمش : كان قال
ولسسم وائسسل أبسسي عسسن وجعلسسه عمسسرو بسسن الحسن فخرج وائل أبي

 ) اهس منه يسمع

على البخاري صنيع  : ( ودل10/515)  ( الفتح في حجر بن الحافظ  قال )1(
لم المعلقة الرواية هذه في سلمة وأبي يحيى بن يزيد بن الله عبد زيادة أن

عنده يزيد بن الله عبد ذكر بدون يحيى عن المبارك بن علي رواية في تقدح
أبي من سمعه ثم بواسطة سلمة أبي من سمعه يحيى يكون أن لحتمال إما

، عنده حفظه لضعف عمار بن عكرمة بزيادة يعتد لم يكون أن وإما ، سلمة
: وقال ، المبارك بن علي لرواية إخراجه عليه قطني الدار استدرك وقد

ً عكرمة فيه زاد وقد مدلس كثير أبي بن (( يحيى ل هذا مثل أن والحق ، رجل
أنه إلى وأشار وأبرزها عرفها بل العلة عليه تخف لم لنه البخاري به يتعقب

عدة من مروي مشهور ومتنه معروف الحديث أصل لن ذلك وكأن ، تقدح ل
إذا منها القدح ظاهر ما وأن متفاوتة العلل مراتب أن منه فيستفاد ، طرق
الدار نظر طريقة هنا والمقصود ، ) اهس أعلم والله القدح عنه زال انجبر

. المدلس لحديث قطني
2/252)  الرجال ومعرفة  ( العلل )2(
136) ص التحصيل : ( جامع  انظر )3(
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 :)4(خزيمة ابن وقال
بن وسعيد الزهري محمد بن الله وعبد العلء بن الجبار عبد ( ثنا
قسسال الجبار عبد قال سفيان حدثنا قالوا المخزومي الرحمن عبد

اللسه عبسد عسن شقيق عن العمش عن الخران : وقال العمش
فل وسسسلم آلسسه وعلى عليه الله صلى النبي مع نصلي : ( كنا قال

رسسسول مسسع نتوضأ : ( كنا المخزومي وقال ) ، موطئ من نتوضأ
) ، مسسوطئ مسسن نتوضسسأ ول وسسسلم آله وعلى عليه الله صلى الله

وسسسلم آلسسه وعلسسى عليه الله صلى النبي مع : ( كنا الزهري وقال
) . موطئ من نتوضأ فل

يسسسمعه لسسم علسسة له الخبر : هذا س خزيمة ابن يعني س بكر أبو قال
: الوقت في فهمته أكن لم شقيق عن العمش

أخبرنسسا إدريسسس بسسن اللسسه عبسسد ثنسا أيسسوب بسن زيساد هاشسسم أبسسو ثنا
ًا نكف ل : ( كنا الله عبد : قال قال شقيق عن العمش ول شعر

ًا ) . موطئ من نتوضأ ول الصلة في ثوب
حسسدثت أو شقيق حدثني العمش ثنا معاوية أبو أيوب بن زياد ثنا

 ) اهس بنحوه الله عبد عن عنه
، وائسسل أبسسي مسسن العمسسش سسسماع بعسسدم الحسسديث : فأعلوا قلت
العمسسش روايسسة من المام عليه وقف آخر بإسناد ورد لنه وذلك

،)1(الفقيمي عمرو بن الحسن عن ره ولما   ن ذك ة اب ي خزيم ف
 .)2() عنه حدثت أو العمش ( حدثني الراويةالخرى

 آخر - مثال11
 :)3(البر عبد ابن قال

بسسن قاسسسم أن عليسسه منسسي قسسراءة سفيان بن الوارث عبد ( حدثنا
حسسدثنا قسسال السسبزار الواحسسد عبسسد بسسن عبيد حدثنا قال حدثهم أصبغ

حميسسد عسسن الفسسزاري إسسسحاق أبسسو حسسدثنا قال موسى بن محبوب
صسسلى اللسسه رسول انصرف : لما قال مالك لن أنس عن الطويل

المدينسسة مسسن دنسسا حين تبوك غزوة من وسلم آله وعلى عليه الله
ًا بالمدينة : ( إن قال ًا سرتم ما أقوام ًا قطعتم ول مسير إل واديسس

) . ... الحديث معكم كانوا

1/25)  خزيمة بن  ( صحيح )4(
عمرو بن الحسن طريق  من5/147)  ( الكامل في عدي ابن رواه  وقد )1(

 به وائل أبي عن الفقيمي

العمش رواية تصحيح إلى مال  فإنه5/110)  قطني الدار ( علل وانظر  )2(
المتصلة

12/267)   ( التمهيد )3(
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: أنسسس مسسن حميسسد يسسسمعه لسسم الحديث : وهذا البر عبد ابن قال
حدثنا داود أبو حدثنا بكر بن محمد حدثنا محمد بن الله عبد حدثنا

بسسن موسسسى عسسن حميد عن حماد حدثنا قال إسماعيل بن موسى
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول : أن مالك بن أنس أبيه عن أنس

ًا بالمدينسسة تركتسسم : ( لقد قال وسلم آله وعلى سسسرتم مسسا أقوامسس
ًا .. معكسسم وهسسم إل واد من قعطتم ول نفقة من أنفقتم ول مسير

. ) اهس الحديث
ذكره بما وأنس حميد بين الول السند في النقطاع وجود فأثبت

. الواسطة إثبات من الثاني السند في

الرابع الوجه
المييدلس يسييمعه لييم الحديث بأن الئأمة أحد يصرح أن

فوقه ممن
أو الحسسديث هذا بأن المعروفين الحديث أئمة أحد ينص بأن وذلك
: صورتين على هذا ويأتي ، شيخه من المدلس يسمعه لم ذاك

الولى الصورة
مسييموعة غير بأنها معينة أحاديث على المام ينص أن

للمدلس
ذلك - مثال1

)1(: الله رحمه داود أبو قال

قال قال جريج ابن ثنا بكر بن محمد أخبرنا علي بن نصر ( حدثنا
عليسسه الله صلى الله رسول قال الله عبد بن جابر قال الزبير أبو

نهبسسة انتهسسب ومسسن قطسسع المنتهب على : ( ليس وسلم آله وعلى
) . منا فليس مشهورة

عسسن جريسسج ابسسن عن يونس بن عيسى أخبرنا علي بن نصر حدثنا
وسسسلم آلسسه وعلسسى عليه الله صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي

) . قطع المختلس على : ( ول زاد بمثله
أبسسي مسسن جريسسج ابسسن يسمعهما لم الحديثان : هذان داود أبو قال

ابسسن سسسمعهما : إنمسسا قسسال أنسسه حنبل بن أحمد عن وبلغني الزبير
بن المغيرة رواهما : وقد داود أبو قال ، الزيات ياسين من جريج

وعلسسى عليسسه الله صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي عن مسلم
. ) اهس وسلم آله

)2(: الله رحمه النسائي وقال

)4391) ( داود أبي  ( سنن )1(
 )7462) ( الكبرى  ( السنن)2(
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سسسفيان عن الحفري داود أو حدثنا قال غيلن بن محمود ( أخبرنا
اللسسه رسسسول قسسال قسسال جسسابر عسسن الزبيسسر أبي عن جريج ابن عن

ول منتهب ول خائن على ( ليس وسلم آله وعلى عليه الله صلى
) . قطع مختلس

ًا يسسسمعه : ولم النسائي قال ، الزبيسسر أبسسي مسسن جريسسج ابسسن أيضسس
ابسسن عسسن اللسسه عبسسد أنسسا قسسال سويد أنا قال حاتم بن محمد أخبرنا
اللسسه صسسلى الله رسول أن جابر عن الزبير أبو أخبرني قال جريج
والخسسائن والمختلسسس المنتهسسب عسسن ( درأ وسسسلم آله وعلى عليه

) . القطع
ًا عمل ) : ما ( النسائي الرحمن عبد أبو لنا قال لم جريج بن شيئ

: قال ... ثم ، أعلم والله عندنا الزبير أبي من يسمعه
والفضسسل يسسونس بن عيسى جريج ابن عن الحديث هذا روى وقد
وسسسلمة يزيسسد بسسن ومخلد ربيعة بن ومحمد وهب وابن موسى بن
زمسسانه أهسسل خير وكان صفوان أبي ابن قال ثقة بصري سعيد بن

مسسن سسسمعه أحسسسبه ول الزبير أبو حدثني فيه منهم أحد يقل فلم
.. ، أعلم تعالى والله الزبير أبي
: وقسسال بسسه الزبير أبي عن مسلم بن المغيرة طريق من رواه ثم

حديث غير وعنده الزبير أبي في بالقوي ليس مسلم بن المغيرة
. ) اهس منكر
 :)1(حاتم أبي ابن وقال

الزبير أبي عن جريج ابن رواه حديث عن زرعة وأبا أبي ( سألت
وسسسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن الله عبد بن جابر عن

) . قطع منتهب ول خائن على : ( ليس
أنسسه يقسسال الزبير أبي من الحديث هذا جريج ابن يسمع : لم فقال

. ، الزبير أبي عن جريج ابن به حدثت أنا ياسين من سمعه
. ، ياسين حال : ما لهما فقلت
. ) اهس بقوي : ليس فقال
 )2(:  الله رحمه الخليلي وقال

اللسسه صسسلى النسسبي عسسن جابر عم الزبير أبي عن جريج ابن ( روى
المختلسسس علسسى ول المنتهسسب على " ليس وسلم آله وعلى عليه

أبسسي مسسن يسسسمعه لسسم هسسذا : إن ويقسسال " ، قطع الخائن على ول
ًا ضسسعيف وهو الزيات ياسين عن أخذه لكنه الزبير أبسسي عسسن جسسد

علسسى ذلسسك يخفسسى ول أحسساديث فسسي يسسدلس جريسسج وابسسن الزبيسسر
. ) اهس الحفاظ

1/450)  حاتم أبي ابن  ( علل )1(
1/352)   ( الرشاد )2(
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)3(: الحديث هذا عن الله رحمه الخطيب وقال

من الحديث هذا جريج ابن يسمع : لم يقولون العلم أهل ( وكان
روايته في فدلس عنه الزيات ياسين من سمعه وإنما الزبير أبي
. ) اهس الزبير أبي عن

عسسن جريسسج ابسسن حسسديث أعلسسوا الئمة هؤلء أن : فالمقصود قلت
جسسزم فقسسد العنعنسسة بمجرد ل الحديث هذا سماع بعدم الزبير أبي

أنه والنسسائي داود وأبسو أحمسد المام وذكسر ، منسه يسسمعه لسم ب
وأبسسو زرعسسة أبسسو ذبك ،وذكر الزيات ياسين بينهما أن أحمد المام
ً حاتم . ياسين عن نقل
خة في وقع ما  : ( وكل)4(حبان ابن قال وقد ن نس ج اب ن جري ع
ياسسسين عسسن جريسسج ابن سمعه مما كذلك المناكير من الزبير أبي

. ) اهس عنه فدلس الزبير أبي عن الزيات
ً مروى الحديث وهذا : الزبير أبي عن الزيات ياسين عن فعل
جسابر عسم أخسبره الزبير أبا أن ياسين عن)1(الرزاق عبد روى فقد
: قال

قطسسع المختلسسس علسسى ول المنتهسسب على ول الخائن على ( ليس
: قسسال ، وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه الله صلى النبي : اغن قلت ) ،

 .)2(؟ من فعن
آخر - مثال2

 :)3(الله رحمه الدوري قال
عسسن هشيم يرويها أحاديث ) عن معين ابن ( يعني يحيى ( سألت
بلسسي ( إذا و ) ، دنسساءة مسسرآة فسسي ( النظسسر إبراهيسسم عسسن مغيسسرة

هشسسيم : سمعها . فقال الحاديث هذه وأشياء ) ، دفن المصحف
: ليحيسسى . قلسست مغيسسرة عسسن الواسسسطي عطيسسة بسسن إبراهيم من

 ؟ الحاديث هذه مغيرة من  سمع)4(هذا إبراهيم

2/397)  المتناهية ( العلل في الجوزي ابن عنه  ذكره )3(
3/142)  المجروحين  ( كتاب )4(
ًا10/206 وانظر  ،10/209)   ( المصنف )1( .  أيض
النسائي الزبير وأبي جريج ابن بين بالخبار بالتصريح الحديث هذا  روى )2(

، الزبير أبا أنا جريج ابن عن عاصم أبي ) عن2310( الدارمي ورواه ، وأعله
شيبة أبي ) وابن2591) ( ماجة ابن ( سنن بشار بن محمد رواه ولكن

وكذلك ، بالعنعنة جريج ابن عن عاصم أبي عن ) كلهما528) ( ( المصنف
أبو لي قال قال جريج ابن ) بلفظ10/206( في مصنفه في الرزاق عبد رواه

تعالى والله ، ) بالعنعنة210  ،10/209( آخرين موضعين في ورواه ، الزبير
. أعلم

4/389)  الدوري  ( تاريخ )3(
والظاهر سؤال صيغة ) على ، هذا إبراهيم  ( من1/245)  ( الكامل  في )4(

 تحريف أنها
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ًا يساوي ل هذا إبراهيم : كان فقال قسسد هذا يكون أن وينبغي شيئ
مغيرة عن منه الحاديث هذه سمع إنما وهشيم مغيرة من سمع
. ) اهس بهذا شبيها أو يحيى قال هكذا مغيرة يقول وكان
ل من عطية بن إبراهيم  : كان)5(هارون بن يزيد وقال ط أه واس
عسسن أحسسدهما فسسروى هشسسيم فبلغاهمسسا مغيسسرة عن حديثين يروي
دناءة الحجام مرآة في النظر حديث وهو إبراهيم وأسقط مغيرة

.
إنمسسا الثسسار هسسذه أن علسسى ونصسسوا الئمسسة هسسؤلء ذكسسر : فقد قلت

عنسسه ودلسها س ضعيف وهو س عطية بن إبراهيم من هشيم سمعها
.

آخر - مثال3
)6(أحمد بن الله عبد قال

: ( ل قال وائل أبي عن سيار عن هشيم حدثنا قال أبي ( حدثني
مسسن هشسسيم يسسسمعه : لم أبي ) قال حائض ول جنب القرآن يقرأ

) . سيار
آخر - مثال4

 :)1(أحمد بن الله عبد قال
: قسسال إبراهيسسم عسسن مغيسسرة عسسن هشيم حديثنا قال أبي ( حدثني

مسسن إلسسى أحب السماء من أقع ولن عثمان من إلى أحب ( علي
)  عثمان يعني أتناول أن

. ) اهس مغيرة من هشيم يسمعه : لم يقول أبي سمعت
آخر - مثال5

)2(: حاتم أبي ابن قال

ًا وذكر أبي ( سمعت )3(حسسدثنا قال سفيان عن المؤمل رواه حديث

ً أن : ( بلغني قال ثابت أبي بن حبيب يعقسسوب اللسسه بنبي مر رجل
بخرقسسة رفعهمسسا وقسسد عينيسسه علسسى حاجبسساه سقد قد السلم عليه
الخسسوان وكسسثرة الزمسسان : طسسول قال ، أرى ما بك بلغ : ما فقال

خطيئسسة ربسسي : أي قسسال ) ، تشكوني يعقوب ( يا إليه الله فأوحى
) . لي فاغفرها

1/60 ) للعقيلي  ( الضعفاء )5(
2/244)  الرجال ومعرفة  ( العلل )6(
284 س2/246 الكتاب نفس وانظر  ،2/246)  الرجال ومعرفة  ( العلل )1(

، يسمعه لم مما هشيم حديث من كثيرة أحاديث فيه ذكر أحمد المام فإن
معلوم هو كما يسمعه لم وما سمعه ما هشيم حديث في عمدة أحمد والمام

2/104)  حاتم أبي ابن  ( علل )2(
عن أحمد طريق  من84) ص ( الزهد في عاصم أبي ابن رواه  الحديث )3(

. فيه مؤمل اضطرب فربما ، بالعنعنة حبيب عن سفيان عن مؤمل
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إنمسسا حبيب من الحديث هذا يسمع لم الثوري إن : يقال أبي قال
. ) اهس حبيب عن المنقري أسلم من سمعه

عسسن بالتحسسديث التصريح ورود لمجرد حاتم أبو يلتفت : فلم قلت
: بينهما الواسطة وجود احتمال ذكر بل سغيان

: حسسدثنا  ) قسسال7/74 ( المصسسنف فسسي شسسيبة أبسسي ابن رواه وقد
عسسن المنقسسري أسسسلم عسسن سسسفيان حسسدثنا قسسال هشام بن معاوية
. : فذكره قال ثابت أبي بن حبيب
)4(بينهما الواسطة فذكر

6

آخر - مثال
 :)1(حاتم أبي ابن قال

عسسن حكيسسم بسسن علسسي رواه حسسديث عسسن زرعسسة وأبسسا أبي ( سألت
ذر أبسسي عسسن أبيسسه عسسن السستيمي إبراهيسسم عن العمش عن شريك
ًا بنى : ( من قال رفعه لسسه الله بنى قطاة مفحص مثل لو مسجد

ًا ) . الجنة في بيت
، يرفعسسوه فلسسم شسسريك أصسسحاب مسسن عسسدة رواه : هكسسذا فقسسال

. موقوف شريك حديث من ذر أبي عن والصحيح
ونفسسس ورفعسسه العمسسش عن عياش بن بكر أبو : ورواه أبي قال

. أصح وهو موقوف الحديث
حسسدثنا قسسال أبسسي : وحسسدثني س حاتم أبي ابن يعني س محمد أبو قال

العمسسش : حسسديث قسسال مهسسدي ابسسن سسسمت قال زاذان بن حماد
ًا لله بنى (( من صسسحيح مسسن ) ليسسس فطسساة كمفحص ولو مسجد
. ) اهس العمش حديث
 :)2(الحديث هذا عن البر عبد ابن وقال
: وشعبة سفيان قال سعيد بن يحيى قال المديني بن علي ( قال

. ) اهس التيمي إبراهيم من الحديث هذا العمش يسمع لم
هسسذا أن علسسى مهسسدي وابن والثوري شعبة الئمة نص : فقد قلت

. فوقه ممن العمش يسمعه لم الحديث
***********************

عن المنقري أسلم طريق ) من783) ( ( الزهد في هناد رواه  وكذلك )4(
. به حبيب

1/97)  حاتم أبي ابن  ( علل )1(
1/32)   ( التمهيد )2(
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الثانية الصورة
راو عيين المييدلس مسموعات عدد على المام ينص أن

)1(معين

ًا بأن الئمة أحد ينص أن وذلك كسسذا إل فلن مسسن يسسسمع لسسم فلنسس
الروايسسات هسسذه عسسدا مسسا أن النسسص هسسذا مسسن فيسسستفاد ، وكسسذا

. يسمعها لم مدلسة تكون المنصوصة
ذلك - مثال1

 :)2(شعبة قال
أربعسسة إل العسسور الحسسارث مسسن الهمسسداني إسحاق أبو يسمع ( لم

) . أحاديث
 :)3(داود أبو وقال
فيهسسا ليسسس أحسساديث أربعة إل الحارث من إسحاق أبو يسمع ( لم

. ) اهس واحد مسند
آخر - مثال2

 :)4(المديني ابن قال
: قال س القطان سعيد ابن يعني س يحيى ( سمعت

. أشياء ثلثة إل العالية أبي من قتادة يسمع : لم شعبة قال
. : عدها ليحيى قلت
( ل ) وحسسديث ثلثسسة ( القضسساة عنسسه اللسسه رضسسي علي : قول قال

.  اهس)5() متى بن ( يونس ) وحديث العصر بعد صلة
آخر - مثال3

أحد عن المدلس يسمعه لم مما سمعه ما مقدار في الئمة يختلف  وقد )1(
فبعضهم ، مجاهد من العمش سمعه ما عدد في كخلفهم وذلك ، مشايخه

القرائن إلى المر فيعود ، ذلك من أكثر يقول وبعضهم أحاديث أربعة يقول
. ذلك ونحو الرواة من الثقات وموافقة بالتحديث التصريح وجود منها الخرى

1/148)  والتعديل  ( الجرح )2(
31) ص داود أبي  ( رسالة )3(
1/127)  والتعديل  ( الجرح )4(
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ًا المديني ابن قال  :)6(أيض
. ) اهس أحاديث أربعة جبير بن سعيد من العمش سمع ( إنما

: معين بن يحيى  عن)1(الدوري وقال
وسسسمع خمسة أو أحاديث أربعة مجاهد من العمش سمع ( إنما

. ) اهس فقط خمسة جبير بن سعيد من
آخر - مثال4

 :)2(الدوري قال
) : معين ابن ( يعني يحيى ( سمعت

مع السذي يقول ن جريسج ابسن س ن حسبيب م ابت أبسي ب ماع ث س
، يسسسمعها ولسسم عنسسه بلغسسه أظنه ذلك سوى عنه روى وما حديثين

والحسسديث ) ، الغرائسسب أكسسذب ( مسسا سسسلمة أم حديث سمع الذي
) . الرقبي حديث  الخر
ثسسابت أبسسي بسسن حسسبيب عسسن عطاء حدثني قال جريج ابن به حدث

ًا فلقيت . ) اهس فحدثني حبيب
آخر - مثال5

ًا الدوري قال  :)3(أيض
: يقول س معين ابن يعني س يحيى ( سمعت

ًا إل السفر أبي من العمش يسمع لم ًا حديث . ) اهس واحد
آخر - مثال6

 :)4(أحمد بن الله عبد قال
. الجعفي جابر من هشيم سمع : كم لبي ( قلت

. : حديثين قال
. ؟ : فالباقي قلت
) . : مدلسة قال

تنبيه
مسسن المدلس لمسموعات حصرهم في الئمة أقوال من يستفاد
على الحصر إن ثم س سبق كما س مدلسة غيرها على الحكم شيخه
: وجهين

ًا كان إذا-1 . المسموع عدا فيما بالتدليس جزم معلوم

الحاديث هذه غير حديثين العالية أبي عن قتادة عن الشيخان أخرج  قد )5(
: )  انظر السراء ليلة موسى رؤية ( حديث ) والثاني الكرب ( دعاء أحدهما
2/741)  الترمذي علل ( شرح

186) ص التحصيل ( تحفة  ،136) ص التحصيل ( جامع  انظر )6(
3/327)  الدوري  ( تاريخ )1(
3/130)  الدوري  ( تاريخ )2(
3/398)  الدوري  ( تاريخ )3(
1/255)  الرجال ومعرفة  ( العلل )4(
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ًا كان وإذا-2 قرائن من يحفه ما بحسب ، التدليس ترجع أغلبي
. س
الول مثال
عن الحارث عن إسحاق أبي طريق من وغيره أحمد المام روى
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول لسسي قال قال عنه الله رضي علي

وأكسسره لنفسي أحب ما لك أحب إني علي : ( يا وسلم آله وعلى
وأنست تصسسل ول سساجد وأنست ول راكسع وأنست تقرأ ل لنفسي لك

ول السسسجدتين بيسسن تقسسع ول الشسسيطان كفسسل فإنه شعرك عاقص
تختسسم ول المام على تفتح ول ذراعيك تفترش ول بالحصى تعبث

) . المياثر على تركب ول القسي تلبس ول بالذهب
أربعسسة إل الحسسارث مسسن يسسسمع لسسم إسحاق  : ( أبو)1(داود أبو قال

. ) اهس منها هذا ليس أحاديث
آخر مثال

 :)2(الترمذي قال
العمسسش عسسن الجلسسح بن الله عبد حدثنا الشج سعيد أبو ( حدثنا

اللسسه صسسلى النسسبي : ( أن عبسساس ابن عن مقسم على الحكم عن
بمنسسى وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه اللسسه صلى وسلم آله وعلى عليه

) . عرفات إلى غدا ثم والفجر الظهر
. وأنس الزبير بن الله عبد عن الباب : وفي قال
ن علسي قسال ، عبساس ابسن عن مقسم : حديث عيسى أبو قال ب

: المديني
خمسسسة إل مقسسسم من الحكم يسمع : لم شعبة : قال يحيى قال

. ) اهس شعبة عد فيما الحديث هذا وليس ،  وعدها)3(أشياء
الثاني ومثال

 :)4(حاتم أبي ابن قال
وفطسسر الفقيمسسي عمرو بن الحسن رواه حديث عن أبي ( سألت
فطسسر رفعسسه ، عمسسرو بن الله عبد عن مجاهد  عن كلهم العمش
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال قال العمش يرفعه ولم والحسن

الواصسسل ولكسسن بالمكسسافئ الواصل ( ليس وسلم آله وعلى عليه
) . فيصلها يقطع من

3/212)  البيهقي ( سنن  انظر )1(
3/227)  الترمذي  ( جامع )2(
وجزاء ، الطلق عزمية وحديث ، القنوت وحديث ، الوتر حديث : هي  وهي )3(

( سير  ،1/536)  الرجال ومعرفة ( العلل وانظر ، الحائض وإتيان ، الصيد
 5/210)  النبلء أعلم

2/210)  حاتم أبي ابن  ( علل )4(
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ًا يكون أن يحتمل والحديث أحفظهم : العمش أبي قال مرفوعسس
العمسسش لن مجاهسسد مسسن العمش سمع يكون ل أن أخشى وأنا

) مسسدلس مجاهسسد عسسن يسسروى ما وعامة مجاهد من السماع قليل
. اهس

وإن قليسسل منها المسموع مجاهد عن العمش مرويات لن وهذا
: ذلك قدر في اختلف

أربعسسة إل مجاهسسد مسسن العمسسش يسسسمع  : ( لسسم)1(وكيسسع قال فقد
. ) اهس أحاديث

فسسإذا مجاهد من العمش سمع ما نتتبع  : ( كنا)2(عنه رواية وفي
 ) اهس بها حدثنا ثم ثمانية أو سبعة
: لسسم يقولسسون البخسساري يعنسسي لمحمسسد  : ( قلت)3(الترمذي وقال
ليسس ربسح فقسال أحساديث أربعسة إل مجاهسد مسن العمس يسمع
ًا أحاديث له عددت لقد بشئ أكسسثر أو أقسسل أو ثلثين من نحو كثير

. ) اهس مجاهد حدثنا فيها يقولون
 :)4(أحمد بن الله عبد وقال

. ؟ هي عمن مجاهد عن العمش : أحاديث لبي ( قلت
سمعته : ممن للعمش رجل : قال عياش بن بكر أبو : قال قال

سسس بالفارسية س مر كزاز : مر قال س مجاهد عن رواه شئ في . س ؟
. ) اهس مجاهد عن ليث حدثنيه

مجاهسسد عسسن يسسدلس العمش أن يرون الئمة أن تبن : فقد قلت
ًا فسسي عنه روايته فتحدث ، سمعه ما مقدار في اختلفوا وإن كثير

ًا مخالفسة أدنى عند شئ القلب كمسا التصسريح عسدم مسع خصوصس
. الله رحمه حاتم أبي كلم في رأيت
آخر مثال
فسسإني الخسسبر صسسح ... إن الثمار يخرص الخارص بعثة وقت ( باب
: شهاب ابن من الخبر هذا يسمع لم جريج ابن يكون أن أخاف
ابن عن جريج ابن أخبرنا الرزاق عبد حدثنا يحيى بن محمد حدثنا

: خيسسبر شسسأن تسسذكر وهي قالت أنها عائشة عن عروة عن شهاب
ابسسن يبعسسث وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول كان

ثسسم تؤكسسل أن قبسسل الثمسسر أول يطيب حين النخل فيخرص رواحة
بسسذلك اليهسسود يسسدفعه أم الخسسرص بسسذلك يأخذوها بأن اليهود يخبر
أمسسر وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول كان وإنما

 ) اهس وتفرق الثمرة تؤكل أن قبل الزكاة تحصى لكي بالخرص

1/224)  والتعديل  ( الجرح )1(
1/227)  والتعديل  ( الجرح )2(
1/388)  الكبير  ( العلل )3(
1/255)  الرجال ومعرفة  ( العلل )4(
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كلم لوجسسود هسسو الله رحمه خزيمة ابن من الستثناء : فهذا قلت
بعسسض منسسه سمع فإنه ، الزهري من جريج ابن سماع على الئمة

بل مناولة أخرى أحاديث عنه وروى ، أخرى عنه ودلس الحاديث
:)5(سماع

مسسن سسسمعت : ( ما قال جريج ابن  عن)1(حاتم أبي ابن روى فقد
ًا ) . لي وأجازه فكتبته جزءا الزهري أعطاني إنما الزهريشيئ

فقسسال بأحاديث الزهري إلى جريج ابن  : ( جاء)2(عيينة ابن وقال
فأرويهسسا قسسال بشسسغلي أصسسنع كيسسف فقسسال عليك أعرضها أن أريد
. ) اهس نعم قال عنك
كلسه الزهسري عسن جريسج ابسن  : ( سماع)3(محمد بن صالح وقال

. ) اهس ومناولة عرض
) . الزهري في بشئ : ( ليس جريج ابن  عن)4(معين ابن وقال

الروايسسة يسسروي جريسسج ابن  ( وكان)5(: الله رحمه الذهبي قال لذا
السسداخل عليسسه دخل ثم ومن ذلك في ويتوسع وبالمناولة بالجازة

الشسسياء وهسسذه مناولسسة عنسسه حمسسل لنسسه السسوهري عن رواياته في
فسسي حسسدث يكسسن لسسم العصسسر ذلك في سيما ول التصحيف يدخلها
. ) اهس نقط ول شكل بعد الخط

***********************

اتصالها ثبت التي الحاديث بعض الزهري عن جريج لبن الشيخان  أخرج )5(
5/357)  والتعديل  ( الجرح )1(
1/319)  ( الكفاية  )2(
1/326)   ( الكفاية )3(
) الدارمي  ( تاريخ )4(
6/331)  النبلء أعلم  ( سير )5(

132



الخامس الوجه
ًا المدلس رواه الذي الحديث يكون أن رواية من معروف

الضعفاء أحد
ًا الحديث يكون أن وذلك ولسسم الضسسعفاء أحسسد ورايسسة مسسن مشهور
هسسذا مسسن بالخسسذ معسسروف مسسدلس روايسسة من يأتي ثم غيره يروه

. الضعيف
ذلك - مثال1

 :)1(الدوري قال
عسسن معتمسسر : ( حسسدثنا ) يقسسول معين ابن ( يعني يحيى ( سمعت

( يجسسزئ قسسال الحسسسن عن يونس عن سلول بني من شيخ زهير
وقسد بشسسئ الشسيخ هسسذا : وليسس يحيى ) قال الصلم الصوم من

ثقة يرويه ليس بشئ الحديث هذا وليس يونس عن هشيم دلسه
. ) اهس

إسسسحاق بسسن زهيسسر روايسسة مسسن معسسروف هسسذا : فالحسسديث قلسست
هسسذا  : ( وهيسسر)2(معين بن يحيى قال لذلك ، يونس عن السلولي

هسسذا ذكسسر وقسسد ) ، فسساتهمه الحسسديث هسسذا روى ومن ، بشئ ليس
عسسدي وابسسن والعقيلسسي النسسسائي هسسذا زهير منكرات من الحديث
 .)3(وغيرهم

)4(آخر - مثال2

: ) قال6058( الله رحمه البخاري روى
عبسسد بن محمد حدثنا س المديني ابن هو س الله عبد بن علي ( حدثنا

حسسدثني قسسال العمسسش سليمان عن الطفاوي المنذر أبو الرحمن
رسول : أخذ قال عنهما الله رضي عمر ابن الله عبد عن مجاهد

فسسي : ( كسسن فقسسال بمنكسسبي وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله
: إذا يقسسول عمسسر ابسسن وكسسان ) ، سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا

وخسسذ المسسساء تنتظسسر فل أصسسبحت وإذا الصباح تنتظر فل أمسيت
. ) اهس لموتك حياتك ومن لمرضك صحتك من

4/204 الدورري  تاريخ )1(
4/199 الدوري  تاريخ )2(
 ،2/91 ) للعقيلي ( الضعفاء  ،43 ) للنسائي والمتروكين ( الضعفاء  انظر )3(

3/223 عدي ) لبن ( الكامل
ولكن س تعالى الله شاء إن سيأتي كما س الحديث هذا تضعيف أعني ل  أن )4(

. الباب هذا في التعليل في وطرقهم الئمة مآخذ معرفة المراد
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 :)5(الله رحمه رجب ابن قال : وقد قلت
وقالوا ، مجاهد حدثنا قوله في الحفاظ من واحد غير تكلم ( وقد

يسسسمع لسسم وقسسالوا المسسديني ابسسن علسسى وأنكروهسسا ثابتسسة غيسسر هي
أبسسي بسسن ليسسث مسسن سسسمعه إنما مجاهد عن الحديث هذا العمش

. ) اهس سليم

)1(: الله رحمه حجر ابن وقال

اللفظسسة  هسسذه)2(العقيلي أنكر مجاهد حدثني العمش عن ( قوله
مجاهسسد عسسن بصيغة العمش رواه إنما وقال مجاهد حدثني وهي
، عنسسه الطفسساوي أصسسحاب وكذا عنه العمش أصحاب رواه كذلك
مسسن العمسسش يسسسمعه ولسسم قسسال بالتصسسريح المسسديني ابن وتفرد
وأخرجسسه فدلسسسه عنه سليم أبي بن ليث من سمعه وإنما مجاهد

محمسسد حسسدثنا قزعة بن الحسن طريق من صحيحه في حبان ابن
، بالعنعنسسة مجاهسسد عسسن العمسسش عسسن الطفسساوي عبدالرحمن بن

إل معيسسن بسسن يحيسسى سألني : " ما قزعة ابن الحسن : قال وقال
) من العقلء ( روضة في حيان ابن وأخرجه " ، الحديث هذا عن

ًا بالعنعنسسة الطفاوي عن المقدمي بكر أبي بن محمد طريق أيضسس
وإنمسسا مجاهسسد عسسن دلسه العمش أن أظن مدة : " مكثت وقال

الطفسساوي عسسن رواه المديني بن علي رأيت حتى ليث من سمعه
) البساب فسي الستي البخساري رواية إلى )) يشير بالتحديث فصرح

. اهس
ابسسن علسسى أنكسسر الناقسسد محمسسد بسسن عمسسرو إن العقيلسسي قسسال وقد

حسسدثهم الطفسساوي إن ) وقسسال مجاهسسد ( حسسدثنا قسسوله المسسديني
 .)3(الطفاوي عن رواه ممن الناقد وعمرو ، بالعنعنة

سسس الناقسسد محمد بن عمرو بالعنعنة الطفاوي عن رواه : وقد قلت
س عنه العقيلي رواه كما

ًا ورواه رواه كمسسا الطفسساوي عن المقدمي بكر أبي بن محمد أيض
،)4() ( الزهد في أحمد عنه ابسسن عنسسد كمسسا قزعسسة بسسن والحسن  

 .)5(حبان

379)  والحكم العلوم  ( جامع )5(
11/233)  الباري  ( فتح )1(
3/239)  ( الضعفاء في المديني بن علي ترجكة في ذلك  ذكر )2(
6/28)  الشراف  تحفة0  ،3/239)  العقيلي ( ضعفاء  انظر )3(
92)   ( الزهد )4(
2/471 حبان ابن  صحيح )5(
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)8(زيسسد بسسن  وحمسساد)7(معاويسسة  وأبسسو)6(الثسسوري سسسفيان رواه وقسسد

. به مجاهد  عن سليم أبي ليث عن وغيرهم
: سبق ما كل من قالمقصود

حكمهسسم فسسي تعسسالى اللسسه رحمهسسم المتقدمين دقة إلى النظر هو
روى س به وحسبك س المديني بان أن من فبالرغم ، الحاديث على

أنكسسر ذلسسك أن إل مجاهد عن بالتحديث العمش بتصريح الحديث
: لمور العمش مدلسات من هذا وجعل ، عليه

رووه سسس المسسديني ابسسن غيسر سسس الطفاوي عن رواه من أن:  الول
 ، بالعنعنة
عسسن سسسليم أبي بي ليث رواية من معروف الحديث  أن: الثاني
. الحفاظ عنه رواه كما مجاهد

كمسسا ، شئ غير مجاهد عن ليث عن دلس العمش  أن: الثالث
ً عياش بن بكر أبو ذلك ذكر  .)1(نفسه العمش عن نقل
الحسسديث هسسذا ينتقسسدون الئمسسة هسسؤلء جعلسست القرائسسن هذه فكل

السسذين المعاصرين بعكس وذلك ، له العمش بتدليس ويحكمون
التدليس بحجة عنعنوا إذا الثبات الحفاظ الثقات أحاديث يردون

ًا وجدوا إذا ثم ، ًا كان ولو س بالتحديث صرح أحد صسسححوه س ضعيف
!!!)2(. 
آخر - مثال3

 :)3(حاتم أبي ابن قال
بسسن هشسسام عسسن الربيسسع ابسسن زيسساد رواه حسسديث عسسن أبي ( سألت
اللسسه رسسسول قسسال قسسال جسسابر عسسن المنكدر بن محمد عن حسان

2333 الترمذي  ،2/24  أحمد )6(
2/41  أحمد )7(
4114 ماجة ابن  ،2333  الترمذي )8(
: أحاديث لبي : قلت  قال1/255 أحمد ) للمام الرجال ومعرفة  ( العلل )1(

رجل : قال عياش بن بكر أبو : قال قال ؟ هي عمن مجاهد عن العمش
س مر كزاز : مر قال ، س مجاهد عن رواه شئ في س ، سمعته : ممن للعمش

.  مجاهد عن ليث حدثنيه ؟ س بالفارسية
ابن وكلم الفتح في حوله حجر ابن كلم وانظر ، صحيح البخاري  حديث )2(

ًا رجب من كل من أحفظ المديني وابن ) ، والحكم العوم ( جامع في أيض
فحفظه بالتحديث بالتصريح مرة به حدث الطفاوي أن يظهر والذي ، خالفه

من والمقصود ، الخرون فرواه بالعنعنة أخرى به وحدث ، المديني ابن عنه
أحكام مع المتقدمين تعامل معرفة هو س وذكرت سبق كما س المثال هذا

بالصيغ الحاديث يردون ل كما ، التعليل عن الصيغ تردهم ل وأنهم ، التدليس
.
2/260)  حاتم أبي ابن  ( علل )3(
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فسسإنه النسسوم عند بالثمد ( عليكم وسلم آله وعلى عليه الله صلى
) الشعر وينبت البصر يجلى
() ( الضسسعفاء إل محمد عن يروه لم ، منكر حديث : هذا أبي قال

مسسن أخسسذه حسسسان بن هشام ولعل ونحوه مسلم بن  إسماعيل)4
. )) اهس يدلس كان فإنه مسلم بن إسماعيل

لسسم السسسناد بهسسذا الحديث هذا بأن جزم حاتم أبو فالمام:  قلت
وهسسو ، مسسسلم بن كإسماعيل ، الضعفاء إل المنكدر ابن عن يروه
ل ولكنسسه الطريسسق هسسذا غيسسر مسسن روي كسسان وإن ، قسسال كما منكر
منهم سمعه قد هشام يكون أن المر فاحتمل س ضعف من يسلم

: ودلسه
)1085( حميسسد بسسن ) وعبسسد3496( ماجسسة ابن رواه قد والحديث

. به المنكدر ابن عن مسلم بن : إسماعيل طريق من
الطبراني رواه فيما بالواسطة حسان بن هشام تصريح جاء وقد
حسسسان بسسن هشسسام طريسسق من رواه ) حيث6053( الوسط في
. به المنكدر ابن عن مسلم بن إسماعيل عن

تنبيه
، والبيسسان للتوضيح هو إنما السابة الخمسة الوجوه من ذكرته ما

السستي المور من أمر من أكثر الحاديث بعض في يجتمع فقد وإل
: ذكرها سبق
ذلك مثال

 :)1(قطني الدار قال
سسسفيان عسسن عاصم أبو نا محمد بن عباس نا مخلد بن محمد ( نا
قسسال ترتسسد المرأة ( في عباس ابن عن رزين أبي عن عاصم عن

) . تستحيا
وقلسست ، أكتبه فلم بهذا عاصم عن حنيفة أبو نا عاصم أبو قال ثم
أن : نسسرى عاصسسم أبسسو وقسسال ، يكفينسسا سسسفيان عسسن بسسه حدثتنا قد

ًا فكتبتهما حنيفة أبي عن دلسه إنما الثوري سفيان ) ) اهسسس جميع
.

، بسسه صسسرح قسسد سسسفيان عسسن مشسسهور معسسروف  وهسسذا: قلييت
. حنيفة بأبي معروف والحديث

 :)2(عدي ابن قال
: يقسسول علسسي بسسن عمسسرو سسسمعت حمسساد بن أحمد بن محمد ( ثنا

: سسسمعت قلسست سسسفيان : سسسألت يقسسول سعيد بن يحيى سمعت

) والله ( الضعفاء من مصحف أنه يظهر ) والذي ( الصعقل المطبوع  في )4(
. أعلم

3/201 قطني الدار  سنن )1(
7/5  الكامل )2(
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أخييذ ميين سييمعت قلت قال ، ؟ عاصم من المرتدة حديث
. فل ثقة من : أما قال عنه
ثنييا أحمييد بيين اللييه عبد ثنا سعيد بن محمد بن أحمد ثنا

فييي عاصم حديث عن سفيان سألت مهدي ابن ثنا أبي
أبسسو : وكسسان أبسسي قسسال ؟ فل ثقيية ميين : أما قال ، المرتدة

. عاصم عن يحدثه حنيفة
قسسال حسسرب بسسن زهيسسر بسسن أحمسسد ثنا سعيد بن محمد بن أحمد ثنا

أبسسي علسسى يعيسسب الثسسوري : كسسان يقسسول معيسسن بسسن يحيى سمعت
ًا حنيفة عن عاصم عن حنيفة أبي غير يرويه يكن ولم يرويه حديث

عاصسسم عن دلسه اليمن إلى خرج فلما عباس ابن عن رزين أبي
.

ثنسسا سهل بن حسن بن على ثنات سعيد بن محمد بن أحمد حدثنا
وكيسسع عسسن فرافصة بن حماد بن داود ثنا البلخي فضيل بن محمد

( فسسي عبسساس ابسسن عسسن رزين أبي عن عاصم عن حنيفة أبي عن
: كسسان وكيسسع قسسال ) ، يقتلسسن ول يحبسسسن قسسال ارتددن إذا النساء
عن النعمان ثنا قال فربما بالشام الحديث هذا عن يسأل سفيان
. ) اهس أصحابنا بعض ثنا قال وربما عاصم

الوجسسوه مسسن وجسسوه أربعسسة الحسسديث هسسذا في اجتمع فقد:  قلت
: السابقة

. حنيفة أبي رواية من معروف أنه-1
. بالنفي فأجاب سمعه هل سئل الثوري أن-2
. الزاسطة بذكر آخر بإسناد رواه أنه-3
. يسمعه لم أنه ذكروا الئمة أن-4

******************
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الثانية الحالة
عليية الحديث في تكون ولكن التدليس وجود يعلم ل أن

 فتحمل
التدليس وجود احتمال على العلة هذه
يصسسرح ولسسم ثقسسة مسسدلس رواتسسه أحسسد بإسسسناد ورد إذا فيمسسا وذلك

ة الحسديث هسذا فسي علة وجدت ثم بالتحديث لمجموعسة كمخالف
ً الثقات من الئمسسة فسسإن ؛ ونحوذلسسك مسسا وجسسه علسسى نكارة أو مثل

ًا السسسند يعللسسون ، الحسسديث أصسسل فسسي وجودهسسا السستي للعلسسة تبعسس
لسسذلك وجدوا ما توهيمه أو الثقة تخطئة عن يبتعدوا أن ويحاولون

ً . سبيل
فسسإنهم بالتحديث يصرح لم مدلس السند في كان : إذا ذلك ومن

ً عليها الصلية العلة يحملون ًا هسسذا يكسسون ول احتمال منهسسم جزمسس
بالمثلسسة تعالى الله شاء إن لك سيتبين كما س مدلس الحديث بأن

 س
الراوي موضع كان لو بحيث الحديث في موجودة الصلية فالعلة

النكسسارة أو ( النخالفسسة متحققسسة فالعلسسة مدلس غير راو المدلس
. المدلس تصريح عدم لجل الحديث تعليل فليس ) ، ونحوها
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حديث في الطرق أحد من بالتحديث المدلس تصريح فإثبات لذا
احتمسسال انتفسساء يفيسسد بل للحديث تقوية يفيد ل الحاديث هذه من

. أخرى علة في فينظر التدليس وجود
المسألة هذه مثل في جيدة قاعدة الله رحمه المعلمي ذكر وقد

بمبحثنسسا وثيقسسة علقسسة لهسسا أن إل التدليس في ليست كانت وإن س
:  س الشيخ كلم من النتهاء بعد أذكرها هذا
 :)1(الله رحمه قال
الصسسحة السسسند ظاهر وكان المتن المحققون الئمة استنكر ( إذا

ًا قادحة على يجدوا لم فإذا ، علة له يتطلبون فإنهم حيسسث مطلقسس
ًا قادحة ليست بعلة أعلوه وقعت كافيسسة يرونهسسا ولكنهسسم ، مطلقسس
: قال ثم ذلك على أمثلة ذكر ... ثم ، المنكر ذلك في للقدح

ً العلة بتلك القدح عدم أن هذا في وحجتهم علسسى بنسسي إنما مطل
المتسسن يكسسون أن اتفسسق فسسإذا ، نسسادر جهتهسسا مسسن الخلسسل دخول أن

ًا وإذا الخلل وجود يحقق فقد بطلنه الناقد ظن على يغلب منكر
ذلسسك وأن ، السبب هي فالظاهر ، العلة تلك إل له سبب يوجد لم

وقسسع مسسا أن يتسسبين وبهذا ، جهتها من الخلل يحيئ الذي النادر من
قسد وأنهسم ، قادحسة غيسر العلسة تلسك بأن التعقب من دونهم ممن

غفلسسة هو إنما فيها وجودها مع الحاديث من يحصى ل ما صححوا
غيسسر الخسسبر أن المتعقب يثبت أن إل اللهم ، الفرق من تقدم عما

. ) اهس منكر
، متمكسسن مطلسسع رجسسل من متين كلم الله رحمه المعلمي وكلم

وكسسان المحققسسون اسسستنكره إذا الحسسديث : أن ذكسسر مسسا وجملسسة
ظسساهرة علة يجدوا لم فإن علة له تطلبوا الصحة ظاهره السناد

ًا قادحة غير علة ذكروا ، لهسسم بعسسدهم جاء من تعقب إن ثم ، دائم
، أولئسسك الئمسسة منهج دقة عن ) غفلة قادحة غير العلة ( هذه بأن
وقسسد ، اللسسه رحمه المعلمي له يتعرض لم آخر فريق يوجد أنه إل

وهسسو ، التسسدليس في المتقدمين لمنهج دراستي مع ذلك لي تبين
القادحسسة غيسسر سسس العلسسة هسسذه يطرد أن أراد من المتأخرين من أن

ًا يعللسون قسد الئمسة : أن بمعنسى ، الموضسع ذلسك غيسر في س دائم
ًا ً الحسسديث فسسي مخالفسسة لوجسسود سسس بعلة الحاديث من حديث سسس مثل
المخالفة هذه من سالم حديث في جاءت لو تقدح ل العلة وهذه

بهسسذه الحديث لذلك بتعليلهم فيستدل المتأخرين بعض فيراها ، س
) لوجسسود المخالفسسة مسسن ( السالم الحديث هذا ضعف على العلة
. العلة هذه نفس

:  بالمثال هذا ويتبين
ذلك مثال

. ) للشوكاني المجموعة ( الفوائد كتاب على  مقدمته )1(
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 :)1(قطني الدار قال
غفلسسة بسسن سسسويد عسسن الشسسعبي عن قتادة حديث مسلم ( وأخرج

عسسن ( نهسسى وسسسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن عمر عن
وشسسعبة هشسسام حسسديث مسسن ) ، إصسسبعين موضسسع إل الحريسسر لبس

مسسدلس وقتادة ، قتادة غير الشعبي عن يرفعه ولم ، عنه وسعيد
الشسسعبي عن السفر أبي ابن عن شعبة رواه وقد ، عنه بلغه لعله
الشعبي عن هند أبي بن وادود بيان رواه وكذلك ، قوله عمر عن
وأبسسو ، سسسويد عسسن العلى عبد بن وإبراهيم ، عمر عن سويد عن

. ) اهس قوله عمر عن سويد عن النخعي إبراهيم عن حصين
بلغسسه لعلسسه مسسدلس ( قتسسادة قطنسسي الدار قول إلى : فانظر قلت
: لمرين هذا قال ) فإنه عنه

عسسن الحسسديث برفسسع انفسسرد قتسسادة فإن ، المخالفة وجود:  الول
رواه ، عمسسر عسسن السسرواي فسسسويد ، السسرواة خالفه وقد ، الشعبي

ًا وخيثمسسة العلسسى عبد بن وإبراهيم النخعي إبراهيم عنه ، موقوفسس
أبسسي وابسسن وداود بيسسان عنسسه ورواه ، سسسويد عسسن رواه الشعبي ثم

. ظاهرة هنا فالمخافلة ، فرفعه قتادة وخالفهم ، فوقفوه السفر
) التسسدليس ( احتمال على هذه قتادة مخالفة حمل  أنه: الثاني

عسسن السسرواة مسسن فسسإن وإل ، فيهسسا الخطسسأ عهسسدة من لقتادة تبرئة
كمسسا بالسسسماع فيسسه صرح ما إل عنه يحمل ل ) وهو ( شعبة قتادة
. ضعيف العلة هذه وجود فاحتمال سبق
أراد مسسن بسسأن أقول ما لك تحقق المثال هذا مثل في نظرت فإذا
( قتسادة مرويسسات جميسع فسي العلسسة هذه يطرد أن المتأخرين من

يقسسل لسسم قطنسسي الدار لن أخطأ فقد الكلم هذا ) لمثل المعنعنة
. سبق كما المخالفة من حصل لما إل هذا

ًا ذكرناه مما فيتقرر على التدليس بعلة السلف تعليلت أن سابق
ًا قادحة العلة هذه جعل بها يقصد ل هذه الثانية الحالة . دائم
جعلسست أمسسور مسسن حفهسسا مسسا دون فقسسط العلة هذه إلى نظر ومن

: خطأ كلها أمور ثلثة أحد يلزمه فإنه بها يعللون الئمة
ًا الئمة مذهب يجعل أن:  الول حيسسث ، الباب هذا في مضطرب
، سسس الحسساديث كهذه س بالتحدي التصريح وجود لعدم أحاديث عللوا

التوفيسسق فيحسساول ، العلة نفس وجود مع أخرى أحاديث وصححوا
علسسى الكلم أثناء سبق فيما ذكرته نحو على المذهبين هذين بين

) . الصحيحين في المدلسين ( عنعنة
مرويسسات جميسسع العلسسةفي هسسذه يطسسرد أن يحسساول  أن: الثيياني

يكسسر ثسسم ، سسس المعاصرين من كثير فعله كما س المعنعنة المدلسين
ًا العلة بهذه فيعللهسسا السسسلف صسسححها السستي الحسساديث علسسى أيض

384) ص  ( التتبع )1(
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ًا دقسسة عسسن اللسسه رحمسسه المعلمسسي قسسال كمسسا غفلة وهذه ، بها أيض
. تعالى الله رحمهم المتقدمين منهج

برجسسود الحاديث هذه لمثل السلف تعليل على يرد  أن: الثالث
ً بالتحديث التصريح ًا أن أو مثل شيخه عن يحمل ل وهو رواه فلن

ًا كان ما إل الحديث بتصحيح أعلها من فيلزم ، ذلك ونحو ، سماع
ً العلة هذه زيف ) عن ( الكشف هذا على بناءا العلسسة عسسن غسسافل

. الصلية
أولئسسك مسن أحسسد أعلسسه حسسديث عسسن يتحدث أن أراد من كل فعلى
ً الئمة ً ويعيده ينعم أن تصحيحه محاول حقيقسسة يفهم حتى طويل
 .)1(العلة

ًا يلي فيما أذكر وسوف تزيسد البساب هسذا فسي المثلسة مسن مزيسد
ًا المر : وقوته الله بحول وضوح
مثال
ًا قطني الدار وقال  :)1(أيض

ًا هنا  وأذكر )1( ليعلم ، المعاصرين بعض وتعقبهم السلف بعض علله حديث
أعل فقد ، المعاصرين من كثير وتعليل ، المتقدمين الئمة تعيل بين الفرق
النيسابوري علي وأبو الهرري الفضل وأبو أحمد المام ومنهم الئمة لعض

أبي عن الجزري الله عبيد بن معقل رواه الذي الحديث والبيهقي والبزار
ًا عمر عن جابر عن الزبير : ) وقالوا وضوءك فأحسن ( ارجع حديث مرفوع

ابن رواية صحة من ذكرته ما أمام يقوى ل ليهعة أبي حديث من يعرف بأنه
بالتحديث يصرح ولم ، بالتدليس معروف وهو الزبير أبو فيبقى ، عنه وهب

أبي رواية فترجيح ، ليهعة ابن وطريق معقل طريق ، عنه الطريقين كل في
) اهس الجو هذا من يكون الحديث لهذا سفيان

التي العلل هذه مثل وإخراج المتقدمين الئمة نظر دقة أن العجيب ومن
ً الحفاظ من كثر على تخفى لنه لهذه ترق ) لم المصطلح ( قراء عن فضل

 :2/756)  العلل ( شرح في الله رحمه رجب ابن قال وقد ، علتهم يفهم لم
بالرجال ومعرفتهم للحديث ممارستهم لكثرة الحفاظ من النقاد ( حدائق
يشبه الحديث هذا أن به يفهمون خاص فهم لهم منهم واحد كل وأحاديث

المثلة من بعدد ذلك على مثل .. ثم بذلك الحاديث فيعللون فلن حديث
حديث يشبه الزبير أبي عن حديثه  فيه أحمد المام وقول الحديث هذا ومنها

ومعرفة دقيق فهم إلى تحتاج العلة هذه معرفة فمثل ، ) اهس ليهعة ابن
هذا إن ثم ، السلف حال كان النقدوهكذا في وحذق والسانيد بالرجال

المخالفة علة وجود مع ، الدقيقة العلة هذه ترك الجهابذة لولئك المتعقب
ًا العلة ) وهذه الزبير أبي ( عنعنة هي الحقيقية العلة أن وصحح ، أيض

!! أعجب بفهمها أظهرها حتى القرون هذه كل مختفية !!! ) كانت ( العجيبة
طلب أبلد يفهمها علة وصحح !! ، عنده تقوى ل النقاد الجهابذة فعلة ،

!!! .   السناد رؤية من أكثر إلى تحتاج ول الحديث

556) ص  ( التتبع )1(
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عمسسر عسسن معسسدان عسسن سسسالم عسسن قتادة حديث مسلم ( وأخرج
ًا : وهشام شعبة حديث " من والبصل الثوم " في موقوف

أبسسي بسسن سالم عن رووه ثقات ثلثة إسناده في قتادة خالف وقد
ً غمر عن الجعد بن منصور وهم ، معدان فيه يذكروا لك ، مرسل

عسسن ورواه مسسرة بسسن وعمسسرو الرحمسسن عبسسد بن وحصين المعتمر
أبسسو منهسسم جماعة حصين عن ورواه الحميد عبد بن جرير منصور

بسسن عمسسرو عسسن ورواه ، عيينسسة وابن فضيل وابن وجرير الحوص
مقبولة الثقة وزيادة ثقة كان وإن وقتادة ، البرجمي عمران مرة

أن فاشسستبه سسسالم مسسن سسسماعه فيسسه يذكر ولم يدلس فإنه عندنا
)2() عنه فرواه عنه بلغه يكون

قتسسادة حسسديث يعلسسل لسسم قطنسسي السسدار أن هنا والمقصود:  قلت
وجسود احتمسسال علسى ذلسسك حمسل هنا رأى لما بل ، العنعنة بمجرد

العهسسدة مسسن لقتسسادة تبرئسسة بالتحسسديث التصسسريح وعسسدم التسسدليس
ًا السابق كالمثال وهو شعبة قتادة عن الرواة من فإن وإل ، تمام

هسسذه وجسسود احتمال يجعل مما له مسموع هو ما إل عنه يحمل ل
ًا العلة . ضعيف
آخر مثال

هذا ذكر وقد ، خالفه من كل من أحفظ فإنه قتادة رواية هو  والصحيح )2(
بن معدان حديث : ( عن سئل  حيث2/217)  ( العلل في نفسه قطني الدار
ًا كأن : ( رأيت قوله عمر عن اليعمري طلحة أبي الخلفة وفي نقرني ديك

قتادة يرويه حديث : هو ) . فقال والكراث البصل الشجرتين وفي والكللة
عن به حدث ، عمر عن طلحة أبي بن معدان عن الجعد أبي بن سالم عن

عروبة أبي بن وسعيد الحجاج بن وشعبة الله عبد أبي بن هشان قتادة
بطوله السناد بهذا قتادة عن فرووه يحيى بن وهمام الحجاج بن والحجاج

بشر بن الله عبد وتابعه الخراساني صبيح بن يحيى عن عيينة بن ورواه
معدان عن سالم عن قتادة عن رووه فروة أبي بن وإسحاق الوراق ومطر

ًا عمر عن عمر عن سالم عن قتادة عن سلمة بن حماد ورواه ، مختصر
ً ًا وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن مرسل الثوم قصة ( في مختصر
عبد حصين ورواه ، معدان السناد في يذكر ولم غيره ) دون والبصل
ً عمر عن الجعد أبي بن سالم عن الرحمن ًا مرسل ، معدان فيه يذكر لم أيض

حصين عن وجرير عيينة بن وسفيان فضيل بن ومحمد الحوص أبو ذلك قال
ولم عمر عن الشام أهل من رجل عن سالم عن حصين : عن شعبة وقال ،

الجعد أبي بن سالم عن حصين عن العوام بن عباد عن وروى ، الحديث يرفع
ًا لن حفظ أحسبه وما عمر عن معدان عن وكذلك ، معدان يذكر ل حصين

سالم عن رووه مرة بن وعمرو الثقفي عون وأبو المعتمر بن المنصور رواه
ً عمر عن عبد وقاله منصور عن جرير قاله معدان فيه يذكروا لم مرسل

قول والصحيح ، مرة بن عمرو عن عمران بن وحفص القاسم بن الغفار
.  ) اهس أعلم والله قتادة عن تابعهم ومن عروبة أبي وابن وهشام شعبة
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 :)1(البر عبد ابن قال
عليه الله صلى النبي ( أن عائشة عن عمير بن عبيد حديث ( أما

الكسوف صلة وسلم آله وعلى عليه الله صلى وسلم آله وعلى
عسسن قتسسادة يرويسسه فإنما ) ، ركعة كل في وسجدتين ركعات ثلث

مسسن عنسسدهم قتسسادة وسماع عائشة عن عمير عن عبيد عن عطاء
ه فسي وخولف سمعت يقل لم إذا  وقتادة)2(صحيح غير عطاء نقل

ًا يدلس لنه حجة به تقوم فل وربمسسا منه يسمع لم من عمن كثير
. ) ) اهس ثقة غير بينهما كان
التسسدليس باحتمسسال الحديث أعل الله رحمه البر عبد : فابن قلت

 :)3(لمرين
فسسي الثابتسسة الصحيحة للحاديث مخالف الحديث هذا أن:  الول
، الحديث هذا قبل البر عبد ابن ساقها وقد الكسوف صلة كيفية
0 بقسسوله بالسسسماع قتسسادة تصسسريح عسسدم فسسي التوقسسف قيسسد لذلك

) . نقله في وخولف
ًا ذكسسره سسسبق مسسا  وهو: الثاني التسسدليس علسسى حملسسه أن مسسرار

ًا . الخطأ تبعة تحمل من الثقة للراوي تنزيه
ًا العلة هذه فيه تطرد قتادة عنعنه ما أن يعني ول سسسبق لمسسا دائم

يقسسول مسسن بعسسض  ( وقسسال)4(القائسسل هسسو السسبر عبد فابن وإل بيانه
حجة فل حدثنا أو سمعت يقل لم إذا قتادة المرفقين إلى بالتيمم

. ) اهس تعسف وهذا نقله في
ًا جعله كيف فانظر ، العنعنسسة بمجسسرد للروايسسة رد هذا لن ؛ تعسف

. قتادة بعنعنة الحديث ذلك أعل أنه مع
آخر مثال
: سعيد أبي عن صالح أبي عن العمش طريق من البزار روى
الله صلى الله رسول إلى جاءت المعطل بن صفوان امرأة ( إن
يضسسربني زوجي إن الله رسول : يا فقالت وسلم آله وعلى عليه

حسستى الفجسسر صسسلة يصسسلي ول ، صمت إذا ويفطرني ، صليت إذا
: أمسسا فقسسال ، فسسسأله ، عنسسده : وصسسفوان قسسال ، الشسسمس تطلع
وأما ، عنها نهيتها وقد سورتي تقرأ فإنه صليت إذا يضربني قولها
قولهسسا وأمسسا ، أصسسبر ل شاب رجل فأنا ، صمت إذا يفطرني قولها

) . ... الحديث الشمس تطلع حتى أصلي ل إني
 :)1(بعده البزار قال

3/307)   ( التمهيد )1(
الصحيحين في هو  بل )2(
 بعلة وليس صحيح فهو عطاء من قتادة سماع أما  )3(
19/287)   ( التمهيد )4(
8/462)  الباري ( فتح  انظر )1(
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ثقسسة غيسسر مسسن أخسسذه العمسسش ولعسسل منكسسر كلمه الحديث ( هذا
) أصسسل عنسسدي للحديث وليس الصحة سنده ظاهر فصار فدلسه

. اهس
ذكسسره بسسل ، التسسدليس لمجسسرد الحسسديث يسسرد لسسم والسسبزار:  قلت

ً ) وذلسسك فدلسسسه ثقة غير من أخذه العمش ( لعل فقال احتمال
: منها لمور

. المتن استنكر  أنه: الول
أن صسسحته علسسى المتفسسق الفسسك حسسديث فسسي ورد أنه ذلك وسبب
واللسسه اللسسه سبحان فقال الرجل ذلك المر : ( فبلغ قالت عائشة

) . قط أنثى كتف كشفت ما
ً قط امرأة أصبت ما ( والله رواية وفي ًا ول حلل ) . حرام
) . النساء يقرب ل ( وكان أخرى وفي
ًا كان ( أنه أخرى وفي ) . حصور

الح أبسي عسن العمسش ورواية هسذه تعسارض سسعيد أبسي عسن ص
. الروايات
أبسسي عسسن ثسسابت عن حميد عن رواه سلمة بن حماد  أن: الثاني

ً وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن المتوكل كمسسا مرسسسل
. داود أبو ذكره

إلسسى اسسستطاع مسسا الخطسسأ تبعة ثقة يحمل ل أن أراد  أنه: الثالث
ً ذلك السسسند تعليسسل حسساول المتسسن اسسستنكر عنسسدما هنسسا فهو سبيل

، النكسسارة العلة بل العلة أصل هي هذه وليست ، المدلس بعنعنة
في بالتحديث العمش تصريح رود قد أنه حجر ابن ذكر فقد وإل

تصريح على وقف لو البزار أن هذا يعني ول   ،)2(الروايات بعض
. قال كما منكر عنده هو بل ، لصححه بالتحديث العمش

آخر مثال
 )3(الله رحمه حاتم أبي ابن قال

سسسوار بن أشعث عن علي بن عمر رواه حديث عن أبي ( سألت
معبسسد بسسن وابصة عن المعتمر بن حنش عن الخنس بن بكير عن
خلسسف صسسلى ( أنسسه وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه الله صلى النبي عن

) . وحده الصف
وابصسسة عسسن بكيسسر عن أشعث عن الكوفيين بنض : رواه أبي قال
. وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن
جسساء إذ لحكمنسسا تدليسسسه ولول الصدق فمحله عمر : أما أبي قال

هسسو وأشسسعث ، ثقة غير عن أخذه يكون أن نخاف أنا غير بالزيادة
. أشعث

8/462)  الباري ( فتح  انظر )2(
1/166)  حاتم أبي ابن  ( علل395  )3(
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. ؟ وابصة أدرك : حنش قلت
. ) اهس أبعده : ل قال

بسسن ) ( حنسسش المقسسدمي ( وهسسو علسسي بسسن عمر زاد  فقد: قلت
رووه الكسسوفيين أن حسساتم أبسو وذكر ، ووابصة بكير ) بين المعتمر

. تدليسه بسبب قبولها في حاتم أبو توقف لذا بدونها
لسسم زيسسادة روايتسسه فسسي وجسسد لما تدليسه في العلة جعل إنما فهو

. حديثه رووا الذين الكوفيون يذكرها
آخر مثال

 :)1() ( العلل في الله رحمه الترمذي قال
ًا ( سألت مسسسلم بسسن الوليسسد حديث ) عن البخاري ( يعني محمد

( ذبسسح هريسسرة أبسسي عسسن سسسلمة أبي عن يحيى عن الوزاعي عن
مسسن اعتمسسر عمسسن وسسسلم آلسسه وعلسسى عليه الله صلى الله رسول
) . بينهن بقرة الوداع حجة في نسائه
وأراه الوزاعسسي حسسدثنا فيسسه يقسسل لسسم مسلم بن الوليد : إن فقال
وضسسعف الحسسديث ذاهسسب ويوسسسف السسسفر بسسن يوسف عن أخذه

. ) اهس الحديث هذا محمد
سسسماعه يسسذكر ولسسم مسلم بن الوليد به  : ( تفرد)2(البيهقي وقال

أن يخسساف كان البخاري إسماعيل بن ومحمد ، الوزاعي عن فيه
. ) اهس أعلم والله السفر بن يوسف عن أخذه يكون
لتفسسرد هسسو إنمسسا الحسسديث لهسسذا البخسساري تضسسعيف وسبب:  قلت
وهسسو ، اللفسسظ بهسسذا الحديث هذا بذكر س البيهقي قاله كما س الوليد

بلفسسظ عائشسسة حسسديث مسسن ومسلم البخاري في ورد لما مخالف
نسسسائه عسسن وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول ( ضحى

،)3(بالبقر السستي العلسسة أن هسسذا يعني ول ، ظاهرة هنا فالمخالفة  
تصسسحيحه بسسدليل بالسسسماع الوليد تصريح عدم الحديث يرد جعلته
المخالفسسة هسسذه لوجسسود وإنمسسا ، المعنعنسسة الوليد روايات من لعدد
هنسسا البخساري ضسعفه السذي الحسسديث فسإن وإل ، العلسة هسذه ذكسر

ً البر عبد ابن وصححه  ،)1(خزيمة ابن صححه : ( حديث عنه قائل
عسسن الوليسسد روايسسة مسسن عنسسدهما معنعسسن  وهسسو)2() ثسسابت صسسحيح

رحمهمسسا السسبر عبد وابن خزيمة ابن صنع من فيستفاد ، الوزاعي
133ص:1:  ج للقاضي الترمذي  علل )1(
4/354)  البيهقي  ( سنن )2(
بقرة ذبح هل فيها واختلف الباب هذا في عائشة عن روايات عدة  وردت )3(

وابن  ،4/353)  ( سننه في البيهقي ذكرها بقرة واحدة لكل أو بينهن واحدة
. بعدها  وما12/132)  ( التمهيد في البر عبد

4/288)  خزيمة ابن  ( صحيح )1(
12/136)  ( التمهيد  )2(
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باحتمسسال يعلهسسا لسسم لسسذا مخالفسسة هنسسا يريسسا لسسم أنهمسسا تعسسالى اللسسه
. به فأعلها المخالفة رأى فإنه البخاري بخلف التدليس

حافظ ( وهو دحيم عنه رواه إذ ، بالتحديث صرح قد الوليد إن ثم
 .)3(ماجة ابن عند كما بالتحديث ) بالتصريح

رواه فقسد ، الوزاعسسي عسن الحديث بهذا ينفرد لم فالوليد وكذلك
ًا الوزاعي عن س ثقة وهو س سماعه بن الله عبد بن إسماعيل أيض

 .)4(منه قريب بلفظ
تعسسالى اللسسه رحمسسه البخسساري تعليسسل أن هسسو سبق مما فالمقصود

ًا رآه لنه بل ، الوليد من التحديث وجود عدم لمجرد ليس مخالف
البخسساري يلزم فل لذا ، عائشة عن وردت التي الخرى للحاديث

لما الطرق بعض في التحديث لوجود الحديث تصحيح الله رحمه
ًا ذكره سبق ولكنسسه العلسسة لهسسذه ليسسس الحسسديث تضعيف أن مرار
مسسن للثقسسات تبرئسسة الحديث ضعف الحتمال هذا مثل وجود حمل

. الخطأ
آخر مثال

 :)5(البيهقي قال
أبسو أنبسأ إسسحاق بسن بكسسر أبسو ثنسا الحسسافظ اللسه عبد أبو ( أخبرنا
أبسسي بسسن حسسبيب حدثني قال سفيان عن يحيى ثنا سدد ثنا المثنى

وعلى عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن طاوس عن ثابت
كسسسوف فسسي وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه الله صلى ( أنه وسلم آله

الخرى وفي سجد ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم فقرأ
وغيسسره المثنسسى بسسن محمد عن الصحيح في مسلم رواه ) ، مثلها
اللسسه رحمه البخاري إسماعيل بن محمد وأما ، القطان يحيى عن
، الجماعسسة روايسسة خلف فيها التي الروايات هذه عن أعرض فإنه
عبسساس ابسسن عسسن عبسساس بسسن وكثير يسار بن عطاء عن روينا وقد
ركعسستين صسسلها ( أنسسه وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي عن
مسسن كسسان وإن ثسابت أبسسي بسن ) وحسسبيب ركوعسسان ركعسسة كسسل في

الحسسديث هسسذا فسسي سماعه ذكر أجده ولم يدلس كان فقد الثقات
عسسن بسسه موثسسوق غيسسر عسسن حملسسه يكسسون أن ويحتمسسل طاوس عن

3/354)  ( السنن في البيهقي وروى ) ،3133( ) رقم ماجة ابن  ( سنن )3(
بالتصريح الوليد عن السكندراني ميمون بن الله عبد بن محمد طريق من

ًا الوزاعي حدثنا قوله كان ( فإن قال ثم بالتحديث الحديث صار محفوظ
ًا بالعنعنة ميمون بن الله عبد بن محمد عن خزيمة ابن رواه والحديث ) ، جيد

) . أعلم تعالى فالله ،
في البر عبد ) وابن9/319( صحيحه في كما حبان ابن طريقة من  رواه )4(

12/135)  ( التمهيد
  3/327 الكبرى  السنن )5(
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عبساس ابسن عسن طساوس عسن الحول سليمان روى وقد طاوس
فسسي فخسسالفه سسسجدات أربع في ركعات ست صلها أنه فعله من

ًا والعدد الرفع . ) اهس جميع
ثسسابت أبسسي بسسن حسسبيب حسسديث أعسسل الله رحمه فالبيهقي:  قلت
: لمرين السماع ذكر بعدم

تسسدل سسس قسسال كمسسا سسس الجماعة لرواية مخالف الحديث  أن: الول
فسسإن وكسسذلك ، ركوعسسان ركعسسة كسسل فسسي ركعسستين صلها أنه على

يوافسسق مسسا عبسساس ابسسن عن رويا عباس بن وكثير يسار بن عطاء
ابسن عسن طساوس عسن الحسول سسليمان ورواه ، الجماعسة رواية

ًا فعله من عباس ًا العدد في وخالفه موقوف فسي فالمخالفسة أيضس
. ظاهرة الحديث
ًا يحمل ل أن أراد أنه:  الثاني السسوهم أو الخطسسأ الثقات من أحد

) . التدليس ( احتمال على العلة هذه فحمل الحديث هذا في
عن طاوس عن ثابت أبي بن حبيب  : ( خبر)1(حبان ابن قال وقد
اللسسه صسسلى وسسسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي أن عباس ابن

وأ{بسسع ركعات ثماني الشمس كسوف في وسلم آله وعلى عليه
ًا لن بصحيح ليس سجدات الخسسبر هذا طاوس من يسمع لم حبيب

. ) اهس
. له سماعه بعد جزم فقد

آخر مثال
)2(: الله رحمه النسائي قال

حسسدثنا قسسال يسسونس بن سريج حدثنا قال علي بن بكر أبو ( أخبرنا
شسسداد بسسن اللسسه عبد عن الثقة حدثني قال شبرمة ابن عن هشيم

: قال عباس ابن عن
) . شراب كل من والسكر وكثيرها قليلها بعينها الخمر ( حرمت

: الثقفي الله عبيد بن محمد عون أبو خالفه
حسسدثنا قسسال حنبسسل بن أحمد حدثنا قال منصور بن الحسين أخبرنا

ذريسسح بسسن عبسساس عسسن شريك حدثنا قال العباس أبي بن إبراهيم
قسسال عبسساس ابسسن عسسن شسسداد بسسن اللسسه عبسسد عسسن عسسون أبسسي عن

) . شراب كل من أسكر وما وكثيرها قليلها الخمر ( حرمت
: س النسائي أي س الرحمن عبد أبو قال
بشسسير بسسن وهشسسيم ، شبرمة ابن حديث من بالصواب أولى وهذا
ورواية شبرمة ابن من السماع ذكر حديثه في وليس يدلس كان
. ) اهس عباس ابن عن الثقات رواه بما أشبه عون أبي

7/98)  حبان ابن  ( صحيح )1(
3/233 الكبرى  السنن )2(
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بسسسبب للسسسماع كسسره بعسسدم هشسسيم حسسديث علسسل  فهسسو: قليت
. عباس ابن عن الثقات لحاديث المخالفة
بينمسسا ) ، شسسراب كسسل مسسن ( والسسسكر بلفسسظ هسسو هشسسيم فحديث
شسسراب كل من أسكر ( وما هو صوابه النسائي رجع الذي اللفظ

الخمسسر عدا س المسكر من المحرم بأن يشعر الول اللفظ لن ) ،
. الكوفيين مذهب هو كما س فقط السكار هو س

شسسرب فيجوز س مذهبهم على الحنفية استدل ونحوه اللفظ وبهذا
هسسذا بعسسد جاء ثم ، الثاني اللفظ بخلف ، يسكر لم ما ونحو النبيذ

تحريسسم فسسي مسسذهبه تسسبين عبسساس ابسسن عسسن بأحسساديث الحسسديث
. والنبيذ المسكرات

آخر مثال
)1(: الله رحمه حاتم أبي ابن قال

بسسن موسى عن جريج ابن راوه حديث عن زرعة أبا أبي ( سألت
النسسبي عن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن عقبة
:  قال وسلم آله وعلى عليه الله صلى
يقسسوم أن قبسسل قسسال ثسسم لغطسسه فيسسه كثر مجلس في جلس ( من

) . الحديث وبحمدك اللهم سبحانك
. خطأ : هذا فقال
أصسسح وهذا موقوف الله عبد بن عون عن سهيل عن وهيب رواه

.
. ؟ هو ممن : الوهم لبي قلت
يكسسون أن ويحتمسسل جريسسج ابسسن من الوهم يكون أن : يحتمل قال
عسسن الحسسديث  هسسذا)2(دلسسس جريسسج ابسسن أن وأخشسسى سسسهيل مسسن

بعسسض مسسن أخسسذه موسسسى مسسن يسسسمعه ولسسم عقبسسة بسسن موسسسى
. الضعفاء
عسسن الحسسديث هسسذا روى أعلسسم : ل يقسسول أخرى مرة أبي سمعت
ًا سهيل يذكر ولم عقبة بن موسى عن جريج ابن يرويه ما إل أحد

أبسسي بن إبراهيم عن أخذه يكون أن فأخشى الخبر فيه جريج ابن
عسسن الحسسديث هسسذا روى أعلم ل سهيل أصحاب يروه لم إذا يحيى
أبسسي طسسرق مسسن شسسئ في وسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي

. ) اهس هريرة

ًا الحديث نفس عن الله رحمه قطني الدار وسئل  :)1(فقال أيض

2/195 حاتم أبي ابن علل  )1(
تصحيف ) وهو ( وليس الصل  في )2(
8/201 قطني الدار  علل )1(
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واختلسسف ، هريسسرة أبسسي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل ( يرويه
: عنه

جريسسج ابن عنه به حدث كذلك سهيل عن عقبة بن موسى فرواه
بسسن علي أبو الحديث بهذا وحدث غيره موسى عن رواه نعلم ول

عسسن حجسساج عسسن السوسسسي موسى بن الرحمن عبد عن بسطام
عسسن صسسالح أبسسي بسسن سسسهيل عن عقبة عن موسى عن جريج ابن
ذكسسر فسسي ووهسسم هريرة أبي عن صالح أبي عن دينار بن الله عبد
ًا دينار بن الله عبد ًا وهم جريسسج ابسسن عسسن حجسساج رواه وإنمسسا قبيح
. هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن عقبة بن موسى عن

وأضسساف عقبة بن موسى عن جريج ابن عن الواقدي رواه كذلك
سسسهيل بسسن بلل بسسن وسليمان حفص بن عمر بن عاصم عن إليه
عسن عمسار بسن هشسام رواه . وكسذلك هريسرة أبسي عسن أبيسه عن

، هريسسرة أبسسي عسسن أبيسسه عسسن سسسهيل عسسن عيسساش عسسن إسماعيل
اللسسه عبسسد بسسن عون عن سهيل عن رواه خالد بن وهيب وخالفهم

. قوله عقبة بن
عقبسسة بسسن موسى عن جريج ابن بن : حدث حنبل بن أحمد وقال
 قول والصحيح وهم وفيه

بن موسى عن دلسه جريج ابن يكون أن  وأخشى)2(وقال وهيب
. ) اهس أحمد قال كما والقول عنه الضعفاء بعض من أخذه عقبة
: المخالفسسة مسسع التفرد وهي ظاهرة علة له الحديث  فهذا: قلت

هسسذا مسسن إل السسسناد بهسسذا صسسالح أبسسي بسسن سسسهيل عسسن يروى فل
ًا مخالف . وهو الطريق سسهيل عسن رواه الذي وهيب لرواية أيض

. س مرفوع غير س قوله الله عبد بن عون عن
علسسة قطنسسي والسسدار حاتم أبو المامان تلمس العلة هذه أجل من
بعسسض عن دلسه جريج ابن إلى مال أو رجحا فكأنهما ، السند في

هسسذا تبعسسة مسسن الحفسساظ الثقسسات تبرئسسة أجسسل مسسن وذلك ، العلماء
أو جريسسج ابسسن من الوهم يكون أن احتمال حاتم أبو وذكر ، الخطأ

ًا سهيل من . أيض
حجسساج عسسن صسسحيحه طسسرق مسسن بالخبسسار صسسرح جريج ابن ولكن

،)3(عنه وجسسود ( لعسسدم السسوهم بوجسسود حكم أحمد فالمام لذلك  
) . التدليس احتمال

قد أحمد المام لن أحمد المام ل قطني الدار هو هنا القائل أن لي  يظهر )2(
ًا جريج ابن عن العور حجاج عن المسند في رواه . بالخبار فيه مصرح

، الكبير التاريخ في والبخاري  ،2/294 المسند في أحمد رواه  كما )3(
)397) ( والليلة ( اليوم في والنسائي
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ن لموسسى يعسرف ل أنسه فيسه العلسة فجعسل البخاري المام أما ب
ًا عقبة )4(سهيل من سماع

آخر مثال
)1(: الله رحمه خزيمة ابن قال

الحسسسن عسسن الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد عن روى ( وقد
دعساء علمسه وسسلم آلسه وعلسى عليه الله صلى النبي أن علي بن

: الوتر قنوت في يقوله
إبسسي عن إسرائيل نا آدم ابن يعني يحيى نا رافع بن محمد حدثناه
بسسن الحسسسن عن الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد عن إسحاق

: قال علي
وسسلم آلسه وعلسى عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول مسن " حفظت

" . القنوت عند أقولهن علمنيهن كلمات
بسسن يسسونس ثنا وكيع ثنا قال أيوب بن وزياد موسى بن يوسف ثناه
الحسسسن عن الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي
:  قال علي بن

كلمسسات وسسسلم آلسسه وعلسسى عليسسه الله صلى الله رسول " علمني
وعسسافني ، هسسديت فيمن اهدني : ( اللهم الوتر قنوت في أقولهن

، أعطيسست فيمسسا لسسي وبارك ، توليت فيمن وتولني ، عافيت فيمن
يسسذل ل وإنه ، عليك يقضى ول تقضي فإنك ، قضيت ما شر وقني

) . وتعاليت ربنا تباركت ، واليت من
: قال ثم

فسسي مريسسم أبسسي بن بريد عن الحجاج بن شعبة رواه الخبر ( وهذا
: الوتر ول القنوت يذكر ولم الدعاء قصة

مريسم أبسسي ابسن سمعت قال شعبة نا جعفر بن محمد نا بندار نا 
ح شسسعبة نسسا زريسسع بن يزيد نا الصنعاني العلى عبد بن محمد وثنا
اللسسه رسسسول مسسن تذكر : علم علي بن الحسن نا موسى أبو وثنا

. ، وسلم آله وعلى عليه الله صلى
بمثل هديت فيمن اهدني : اللهم الدعاء هذا يعلمنا : " كان فقال

" . الدعاء في وكيع حديث
يسسونس مثسسل عدد من أحفظ وشعبة ، الوتر ول القنوت يذكر ولم
بريسسد مسسن الخسسبر هذا أسمع يعلم ل إسحاق وأبو ، إسحاق أبي بن
كسسل أن علمائنا بعض يدعي كما يكون أن إل اللهم ، عنه دلسه أو
معه ممسا هسو إسحاق أبو أبوه عنه روى من عن يونس رواه نا س

الله صلى النبي عن الخبر ثبت ولو عنه روى ممن أبيه مع يونس

2/1550 ) للعقيلي ( الضعفاء وانظر  ،4/104 الكبير  التاريخ )4(
152  س150)  خزيمة ابن  ( صحيح )1(
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فسسي قنسست أو السسوتر فسسي بسسالقنوت أمسسر أنه وسلم آله وعلى عليه
ًا أعلمه ولست النبي خبر مخالفة عندي يجز لم الوتر ) انتهى ثابت

.
هسسذا روايسسة فسسي شسسعبة وابنسسه إسسسحاق أبو هنا خالف فقد:  قلت

عسسن الحسسوراء أبسسي عسسن بريسسد عسسن رواه إسسسحاق فسسأبو ، الحسسديث
ورواه ) ، الوتر قنوت في أقولهن كلمات ( علمني بلفظ الحسن

والمخالفسسة ) ، السسدعاء هسسذا يعلمنا ( كان بلفظ به بريد عن شعبة
روايسسة الصسسواب بسسأن خزيمة ابن حكم لذلك ظاهرة اللفظين بين

إسسسحاق أبي بن يونس مثل عدد من أحفظ ( وشعبة وقال شعبة
أراد أنسسه إل ، وهسسم إإحسساق أبسسي روايسسة أن هسسذا حكمسسه ومقهوم ) ،

( وأبسسو فقال الثقات توهيم غير من السند في ممكنة علة تلمس
علسسى ) ، عنسسه دلسسسه أو بريد من الخبر هذا أسمع يعلم ل إسحاق

سسس يسسدل ممسسا اللفظ في أباه تابع ) قد إسحاق أبي بن ( يونس أن
يبق فلم مدلس غير له مسموع أنه س العلماء بعض عن ذكره كما
. التوهيم إل

تنبيه
: وجهين من بينهما يظهر والثانية الولى الحالتين في النظر من

ثبسست بما الولى الحالة في متحقق التدليس أن:  الول الوجه
فسسي أمسسا ، ذلسسك ونحسسو ، الواسسسطة ورود من الخرى السانيد في

وهسسو الرئيسسس للتعليل تابع هو إذ محتمل فالتدليس الثانية الحالة
) . ذلك ونحو المخالفة أو ( النكارة وجود

سسس الولسسى الحالسسة فسسي التسسدليس وجسسود نفي  أن: الثاني الوجه
ًا يصلح س ما بشكل ًا ويصلح به علل الذي للحديث تصحيح لتلك رد
ًا يصلح فل الثانية الحالة في وجوده نفي أما ، العلة لذلك تصحيح

ًا يصلح ولكن ، الحديث العلسسة وتبقسسى ، التسسدليس احتمال لعلة رد
ًا ردت إذا إل هسسي كما الصل أو النكسسارة وجسسود عسسدم كبيسسان أيضسس
. ونحوه المخالفة وجود عند المتابعين وجود

**********************
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لمسسا تعسسالى اللسسه شسساء إن مفيسسدة خلصسسة بذكر البحث هذا واختم
: السابقة البواب في ذكرته

في الحديث على أحكامهم في المتقدمين منهج أساس أن-1
 الستقراء على قائم الجملة

اعلسسم بهسسذا اشسستغال طسسول مسسع والمقارنة والسبر والتتبع الواسع
. الئمة ومدارسة ومذاكرته وحفظه

بل ، خاص حكم لها صورة وكل ، صور عدة له التدليس أن-2
 خاص حكم مدلس لكل

ًا . تقريب
. بالرسال يلحق ما التدليس من فهناك
مثسسل ) وذلسسك ( الصسسيغة إلسسى في ينظر ل ما التدليس من وهناك

) . الصحيفة من ( الخذ ) و الشيوخ ( تدليس
ًا يكون ما التدليس من وهناك معين براو خاص هو ما وهناك عام

مسسن لنهسسا ؛ ، التسسدليس مسسن فيهسسا يؤمن ما الروايات من وهناك ،
معينيسسن شسسيوخ روايسسات من أو معينين شيرخ عن المدلس رواية

وأقسسوال المسسدرس حسال بدراسسسة يعسسرف هذا وكل ، المدلس عن
. رواياته واعتبار فيه الئمة

ًا ( التغييسسر ) يلحقهسسا والداء التحسسديث ( صسسيغ أن-3 ، ) كسسثير
 ممن تكون الغالب في فالعنعنة

، خطسسأ فقط العنعنة على بناءا بالتدليس فالحكم ، المدلس دون
بالتحسسديث التصريح فيه طريق وجود على بناءا بالتصال والحكم

المسسور هسسذه ومعرفسسة ، خطسسأ س الطرق جميع مخالفتها مع س فقط
. بدقة الرواة حال معرفة مع الروايات باستقراء تكون

المدلسسسين روايات على حكمهم في المتقدمين طريقة أن-4
: قسمين إلى تنقسم المعنعنة

:  حالتين في وهو ؛ : الرد الول القسم
بعينسسه هذا حديثه أن على الدليل قام يكون : أن الولى الحالة
: مدلس
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. الرابع الفصل في ذكرتها الوجوه من بعدد يعرف وهذا
فسسي تكسسون ولكسسن التسسدليس وجسسود يعلسسم ل أن:  الثانية الحالة
: التدليس وجود احتمال على العلة هذه فتحمل علة الحديث
. ذلك عد فيما وهو ؛ : القبول الثاني القسم

فسسي والئمة السلف طريقة في وتأمل طول بعد لي ظهر ما هذا
ًا ذكرتسسه مسسا يكون فإن ، الباب هذا اللسسه مسسن فضسسل فسسذلك صسسواب

الخسسرى تكسسن وإن ، الحسن الثناء وله والشكر الحمد فله ونعمة
. الجتهاد على الجر أعدم ل أن تعالى الله فأسأل

. العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
. أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

الموضوعات فهرس
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خاتمة
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