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 ( 6التسلسل العاـ للدروس )
 

 
 اضتمد هلل رب العاظتُت ، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت:

 َْقِطُع.     قاؿ اظتؤلف رزتو هللا: َوالث اِلُث:  ِإْف َكاَف اِبثْػنَػُْتِ َفَصاِعًدا َمَع التػ َوايل فَػُهَو اْلُمْعَضُل، َوِإال  فَاْلُمنػ 

 الت ْأرِيِخ. ُثُ  َقْد َيُكوُف َواِضًحا َأْو َخِفيًّا. فَاأْلَو ُؿ:  يُْدَرُؾ ِبَعَدـِ الت بَلِقي، َوِمْن ُثَ  اْحِتيَج ِإىَل 

 اِصٍر َلْ يَػْلَق مْن حّدَث عنُو.َوالث اين: اْلُمَدل ُس َويَرُِد ِبِصيَغِة حَتَْتِمُل الل ْقَيا: َكَعْن، َوقَاَؿ، وََكَذا اْلُمْرَسُل اطْتَِفيُّ ِمْن ُمعَ 

يف الدرس ا١تاضي وال نزاؿ اآلف , بُتَّ أف سبب رد اٟتديث إما سقط يف السند, وإما طعن يف الراوي, -رٛتو هللا -ا١تؤلف 
نتحدث عن السبب األوؿ يف الضعف, وىو السَّقط, السقط يعارض اتصاؿ السند, ١تاذا كاف ىذا اٟتديث ضعيًفا؟ 
لوجود السقط, والسقط يعارض شرط اتصاؿ السند, فالساقط من السند, ىذا سبب موجب لضعف اٟتديث, عرفنا أف 

 ن نوع السقط لو مسمى .أنواع السقط تتعدد, الكل ضعيف, لك

 فإذا سقط من أولو كاف معلًقا.  .1
سِند( كالواحدي مثًل, يف أسباب النزوؿ, أحيااًن يذكر الواحدي 

ُ
تعاذل أسباب نزوؿ  -رٛتو هللا  -مثل أف يقوؿ اإلماـ )ا١ت

وؿ: وعن ابن عباس مسندة بصيغة التحديث, حدثنا فلف, إذل أف ينتهي من السند إذل ابن عباس مثًل, لكن أحيااًن يق
أنو قاؿ كذا, أو: عن ٣تاىد عن ابن عباس أنو قاؿ كذا, نقوؿ: ىذا أخرجو معلًقا ؛ ألنو دل يذكر شيوخو منو إذل تلميذ ابن 

 عباس مثًل, ٣تاىد عن ابن عباس, ىذا يعترب معلًقا. 

 ا١تعضل: إذا سقط منو اثناف فصاعًدا على التوارل, من وسط السند . .2
 , الزىري عن حفصة ٭تتاج إذل ثلثة يف أقل تقدير, ىذا معضل .-اهنع هللا يضر  -الزىري عن حفصة وىذا مثل: حديث

 ا١تنقطع: سقط راوي واحد, أو أكثر لكن ليسوا على التوارل. .3

ٔتعٌت أنو سقط بُت التابعي واتبع التابعي رجل, مث ىناؾ سقط يف موقع آخر من السند, طبًعا الغالب أف يكوف السقط 
رجل واحد, لكن أحيااًن تواجو أحاديثًا فيها سقط, كما لو جاءتك رواية قتادة عن ابن عباس, ىناؾ سقط ؛ ألف  بسقوط

قتادة حىت يصل إذل ابن عباس ٭تتاج سعيد بن جبَت مثًل, كثَتًا ما يرد يف األسانيد : قتادة عن سعيد عن ابن عباس, 
 للها األئمة, قالوا: ىذا سقط, ىذا انقطاع. أحيااًن أييت يف األسانيد قتادة عن ابن عباس, ويع

من ضمن األسانيد ا١تروية ىو السند  قاؿ: "لبيك عن شربمة"مثل: ما حصل من بعض الرواة يف حديث شربمة يف اٟتج, 
 ا١تعروؼ, قتادة عن سعيد بن جبَت عن ابن عباس, لكن جاء راو فقاؿ: قتادة عن ابن عباس, قلنا: ىنا سقط وانقطاع.

 يُْدَرُؾ ِبَعَدـِ الت بَلِقي ، َوِمْن ُثَ  اْحِتيَج ِإىَل الت ْأرِيِخ.  فَاأْلَو ُؿ: اظتؤلف:قاؿ 
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ىو يقوؿ: السقط من أسباب ضعف اٟتديث, والسقط لو عدة مسميات, اآلف تكلم عن تقسيم جديد, وىو: نوع 
صة, ما ٭تتاج إذل تعب كثَت, حىت السقط من حيث الظهور وا٠تفاء, عندان سقط سهل الكشف, مثل: الزىري عن حف

, وجدت بواًن شاسًعا, -اهنع هللا يضر  -يصل إذل حفصة ٭تتاج إذل ثلثة رجاؿ, لو قرأت اتريخ وفاة الزىري, واتريخ وفاة حفصة 
 تعلم أف بينهما سنُت كثَتة جًدا, حىت مات ىذا وولد ىذا, ىذا يكوف سهًل, ابلرجوع إذل التاريخ. 

 لظاىر: مثاؿ آخر للسقط ا

, رواية أيب عبيدة عن أبيو إذا رجعنا للتاريخ, وجدان السقط ظاىرًا -هنع هللا يضر  -رواية أيب عبيدة, عن أبيو ابن مسعود الصحايب,
 جًدا ؛ ألف ابن مسعود تويف, وكاف البنو سنة أو سنتاف, كيف يسمع ويتحمل من أبيو؟ مستحيل. 

فتقوؿ مثًل: رواية ىذا عن ىذا غَت ٦تكنة, االنقطاع ىنا ظاىر جًدا, عمن أخذ ىو عن أبيو؟ أحيااًن ابلتاريخ تعرؼ أنو 
ولد ىذا ومات ىذا, أو حينما مات ىذا كاف ٢تذا سنة أو سنتاف أو ثلث, ما ىناؾ ٖتمل من الراوي, يستحيل التحمل 

 ىنا. 
ا درجة ا٠تفاء كبَتة جًدا ؛ ولذلك تفاوت األئمة يف العلم يف ىذه الناحية من العلل, أحيااًن يكوف السقط خفًيا جًدا, طبعً 

 حينما يكوف السقط خفًيا جًدا, تتعب أكثر, سنتكلم اليـو عن السقط يف اإلسناد من النوع ا٠تفي.

 ٨تن قلنا: إف ضعف اٟتديث لو سبباف: 
 السبب األوؿ: السقط يف اإلسناد .

 يف الراوي .السبب الثاين: الضعف 

 إذل اآلف دل نزؿ نتكلم عن القسم األوؿ )السقط(, السقط منو خفي ومنو ظاىر. 

 . -يف الذي ذكر اٟتافظ ىنا  -ا٠تفي ىو: اٟتديث ا١تدلس, وا١ترسل ا٠تفي فقط 

 . قاؿ رزتو هللا: اْلُمَدل ُس َويَرُِد ِبِصيَغِة حَتَْتِمُل الل ْقَيا: َكَعْن، َوقَاَؿ 

 يث ا١تدلس؟ ومن ىو الراوي ا١تدلس؟. ما ىو اٟتد

 التدليس ىو: أف يروي الراوي عمَّن عاصره, وٝتع منو ما دل يسمع, بعبارة ٖتتمل السماع .تعريف التدليس: 

 ىذا التعريف من خلؿ كلـ ا١تؤلف ىنا. 

 دتهيد: 

 سأمهد لكم بتمهيد قبل أف أنخذ التعريف فقرة فقرة. 

يروي عن أنس, وأيخذ عن أنس اٟتديث والعلم, ولو رواايت كثَتة, يوًما ما حدث أنس مثاؿ واقعي يف اٟتديث: قتادة 
ْتديث, كاف قتادُة غَت موجود, جاء قتادة وأُخرب أف أنًسا حدث هبذا اٟتديث, طبًعا ىو غَت موجود, ماذا قاؿ؟ ىو عادة 

أنو قاؿ, ٨تن نريد أف نتشدد  لنيب يقوؿ: حدثنا أنس, ىذه ا١ترة ما قاؿ: حدثنا أنس, قاؿ: عن أنس بن مالك عن ا
قليًل, نقوؿ لقتادة: ىل ٝتعت أنًسا؟ قاؿ: ال, قلنا: إذف, ١تاذا دل تقل: حدثنا؟ قاؿ: إذا قلت: حدثنا كذبت, لكن أان 
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أجيء لكم بلفظة ٘تشي عليكم )عن(, أنت إذا قلت: عن فلف, ٭تتمل أنك ٝتعت و٭تتمل أنك ما ٝتعت, لكن إذا 
ليك أقوؿ لك: ىل حدثك؟ تقوؿ: ال, ما حدثٍت, حدث زميلي, أو قريٍت, قلنا: إذف أنت دلستو علينا أردت أف أشدد ع

 ! قاؿ: نعم.

شعبة راو عن قتادة, لكن شعبة متشدد, يقوؿ: كنت أنظر إذل فم قتادة, إذا قاؿ: عن, قلت لو: قل: حدثنا, قل حدثنا, 
٦تتحًنا, لكن ليس كل طالب ٯتتحن شيخو, ىناؾ طلب قد فإذا قاؿ: حدثنا كتبت, وإذا رفض دل أكتب, شعبة كاف 

يكونوف ٯتتحنوف مشاٮتهم, وعند شعبة امتحاف آخر, يرجع لو مرة اثنية, يسألو السؤاؿ نفسو, يرى اختلف أـ دل ٮتتلف؟ 
ين رويت ولذلك يقوؿ شعبة: كفيتكم تدليس ثلثة: قتادة, وأيب إسحاؽ السبيعي, واألعمش سليماف بن مهراف, إذا رأيتمو 

 عنهم رواية فهي ٝتاع ؛ ألين ال أٛتل التدليس.

 ظتاذا يدلس الراوي؟ .

يقوؿ: ىذا شيخي ٝتعت منو سنُت عديدًة, ودل أٝتع منو ىذا اٟتديث, سأقوؿ: عن, فهذا الباعث للتدليس ؛ ولذلك 
 فصيغة "حدثنا, أخربان" امتحاف لو. 

 ا؟ عاصره. يف ا١تثاؿ الواقعي قتادة معاصر ألنس أو ليس معاصرً 

ىل قتادة لو ٝتاعات من أنس وحديث ٝتعو من أنس؟ نعم, وىذا الذي جعلو خفًيا, ىو عاصره, وروى عنو, حديث 
واحد أخفاه عليك, كيف تعرفو؟ كاف قتادة يدلس على طلبو, قاؿ :اليـو سأدلس عليكم, وقاؿ أحاديثًا ودلسها, قاؿ: 

لى دلست, التدليس خفي, ١تاذا كاف خفًيا؟ ألف التلميذ عاصر شيخو دلست عليكم؟ قالوا: ال وهللا ما دلست, قاؿ: ب
 وٝتع منو, روى عنو ما دل يسمعو منو. 

مثل: عبد ا١تلك بن ُجريج, الـز عطاء عشر سنُت, أخذ علم عطاٍء كلَّو, إذا دل يسمع يوًما من األايـ حديثًا من عطاء 
ع, فأحيااًن التلميذ يعاصر شيخو, لكن دل يسمع منو ىذا دلَسو, ولذلك ابن جريج مدلس, لكن روايتو عن عطاء ٝتا 

 اٟتديث, فيدلسو, إذا فعل ذلك كاف مدلًسا, واستحق وصف التدليس يف اٞتملة, وىذا يسمونو: تدليس اإلسناد.

 وجدان حديثًا يرويو دمحم بن إسحاؽ, دمحم بن إسحاؽ مدلس, إذا وجدان حديثًا يرويو دمحم بن إسحاؽ عن الزىريمثاؿ: 
مثًل, طبًعا ىو من تلميذ الزىري, وإف كاف ىو من طبقات الزىري النازلة كثَتًا, لكن يروي عن الزىري, إذا جاءان حديث 

 حملمد بن إسحاؽ عن الزىري ابلعنعنة, قلنا: ىذا اإلسناد ضعيف, ١تاذا كاف ضعيًفا؟ 

ا٠تفي ىنا سبب ضعًفا يف اٟتديث, فإذا جاءان ألف دمحم بن إسحاؽ مدلس, ودل يصرِّح ابلسماع, فهذا وجو كوف الساقط 
 راو موصوؼ ابلتدليس, ورأينا يف اإلسناد كلمة "عن" دل يقل: حدثنا, إذا قاؿ: حدثنا قضي األمر ؛ ولذلك ا١تؤلف قاؿ :

 ََويَِرُد ِبِصيَغِة حَتَْتِمُل الل ْقَيا: َكَعْن، َوقَاؿ. 
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 نعتربه دلس ىنا, لكن اإلشكاؿ إذا قاؿ: عن, فلو روى دمحم بن لكن لو قاؿ: حدثنا لكاف صادقًا, ونقبل حديثو وال
إسحاؽ عن الزىري ابلعنعنة, قلنا: ىذا اٟتديث ضعيف ؛ ألنو مدلس, وا١تدلس قد يسقط رجًل, فنتوقف يف حديثو, 

 فنقوؿ: حديث دمحم بن إسحاؽ عن الزىري ضعيف اإلسناد ؛ لكوف دمحم بن إسحاؽ مدلًسا .
جاءان عبد هللا بن ٢تيعة, أو جاءان ابن ُجريج, أو سفياف الثوري, أو قتادة, كلهم مدلسوف, فالتدليس يف ىكذا أيًضا لو 

 اٟتقيقة يقدح يف صحة اٟتديث, وإف كاف ال يقدح يف الراوي, ويصبح اٟتديث ضعيًفا ؛ لكونو مدلًسا.

 ذا ا١تنت. أان سأفصل قليًل, وبشكل سهل ؛ حىت يتوسع مفهومنا عن التدليس يف إطار ى

 لو سألتكم سؤااًل: ىل ا١تدلس دائًما يدلس أـ أحيااًن؟ 

 ابلطبع أحيااًن, فهو ال يشتهي التدليس ليل هنار, ال, ىو أحيااًن يقع يف التدليس ؛ لذلك ىنا أيتينا سؤاؿ مهم جًدا: 
 كيف نتعامل مع رواية ا١تدلس؟. 

 سأذكر لكم ٜتس خطوات بسهولة .

 ف الراوي مدلس. أواًل: ال بد أف يثبت أ

ألنو أحيااًن يتهم الراوي ابلتدليس لكنو ليس مدلًسا, ىناؾ كتب ألفت يف ا١توصوفُت ابلتدليس, مثل: كتاب اٟتافظ ابن 
ىو خصَّو ابلرواة ا١تدلسُت, عدد لك الرواة ا١تدلسُت, وكذلك طلب ابن حجر ألفوا يف "تعريف أىل التقديس" حجر 

 يف ا١تختلطُت, وأحيااًن يصف بعضهم ابالختلط مع التدليس, لكنو خصصو اب١تختلطُت,  التدليس, ابن َكياؿ ألف كتاابً 
كتب الرجاؿ عموًما, ٕتدىم ينصوف على أف الراوي "هتذيب الكماؿ"، "هتذيب اضتافظ ابن حجر" كذلك الًتاجم, مثل 

 طبقات ا١تدلسُت.مدلس أـ ال؟ ىذا موجود بكثرة يف الًتاِجم, لكن ىناؾ كتب أيًضا أُلفت يف معرفة 

 فا٠تطوة األوذل: ال بد أف يثبت التدليس, فيحتمل أف يوصف إماـ ابلتدليس وىو ليس مدلًسا. 

اثنًيا: إذا ثبت التدليس, رجعنا إذل كتب التدليس والًتاجم, فإذا وجدان ىذا اإلماـ موصوفًا ابلتدليس, ىنا ننظر يف كلـ 
 سو كثَت نوعا ما؟ األئمة, ىل قالوا: إف تدليسو اندر, أو تدلي

 إذا قالوا: اندر, ىذا ال نلتفت لو, ال نصفو ابلتدليس.
٭تِت بن سعيد األنصاري اندرًا ما ]األعماؿ ابلنيات[، مثًل: ٭تِت بن سعيد األنصاري, إماـ مشهور, وىو راوي حديث: 

 يدلس, فهذا ال نلتفت لو, ال يعترب مدلًسا .

 لة, ا١تدلس روايتو ضعيفة, إال إذا حصل اآليت.اثلثًا: إذا ثبت عليو التدليس يف اٞتم

 أف يصرح يف رواية أخرى ابلسماع . -

 إذا رأينا مدلًسا فيجب أف نستويف الطرؽ, ىل ىناؾ رواية صرح ابلسماع؟. 

 . -دل يدلس عنو -أال يكوف شيخو يف اإلسناد  -
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وفلف وفلف, ىذا مهم جًدا, وىو  بعض ا١تدلسُت ينصوف يف ترٚتتهم أبنو صحيح أنو مدلس, لكنو ال يدلس عن فلف
 موجود يف الًتاجم .

مثًل: سفياف الثوري مدلس, لكن العلماء يقولوف: سفياف الثوري ال يدلس عن سلمة بن ُكَهيل مثًل, وال منصور بن 
 ا١تعتمر, وال أيب إسحاؽ السبيعي. 

مثاؿ آخر: ابن ُجريج ال يدلس عن عطاء, ىو مدلس لكن يف شيوخ معينُت دل يدلس, عرفهم العلماء, وأحصُوا األمر, 
 ىذا مهم جدا. 

 ننظر: ىل من تلميذه من بُّت ٝتاعات اإلماـ, أي أحصى أحاديثو ابلتحديث.  -

 مثًل: شعبة يقوؿ: أان كفيتكم تدليس قتادة, وأيب إسحاؽ, واألعمش. 

 اًن أييت تلميذ, وينقل ٝتَاعات شيخو, ىذه مهم أف نطلع عليها .فأحيا

 مثل: الليث بن سعد الَفهمي, أخذ عن ابن الزبَت ما ٝتعو فقط, ما دلسو تركو .

 أف ٧تد حديثو يف كتب اشًتط أصحاهبا الصحة.  -

مثًل: كثَتًا ما ٧تد رواية دمحم بن إسحاؽ يف صحيح ابن حباف مثًل, وصحيح ابن خزٯتة, نقبلها, ولو رواىا ابن حباف 
ابلعنعنة ؛ ألف ابن حباف يف مقدمة صحيحو قاؿ: دل أورد من أخبار ا١تدلسُت يف كتايب ىذا إال ما ٝتعوه, أي يورد 

يف أحد الكتب اليت اشًتطت الصحة, مثل: ابن خزٯتة, وابن حباف,  األحاديث الصحيحة, فإذا وجدان ا١تدلس روايتو
 وكذلك من ابب أوذل إذا وجدانه يف الصحيحُت, كأف ٧تد حديث قتادة عن أنس يف الصحيحُت. 

 إذا توبع اظتدلس:

واتبعو  إذا اتبعو أحد قبل, وىذا يفعلو البخاري يف صحيحو, البخاري إذا خرج حديث قتادة عن أنس ابلعنعنة, يقوؿ:
 أابُف و٫تاـٌ, حىت ال تقوؿ للبخاري: قتادة عنعن, يقوؿ لك: نعم, لكن ىناؾ متابعات لو, ىذه صورة خفيفة وسريعة .

 انتقل ا١تؤلف إذل نوع آخر من أنواع اٟتديث ا٠تفي, وىو: اٟتديث ا١ترسل ا٠تفي .

 ٍِر َلْ يَػْلَق. قاؿ اضتافظ رزتو هللا:  وََكَذا اْلُمْرَسُل اطْتَِفيُّ ِمْن ُمَعاص 

 صورة اٟتديث ا٠تفي: أف يروي الراوي عمن عاصره ودل يلقو .

 الحظ : يف التدليس لقَيُو, وٝتع منو, يف ا١ترسل ا٠تفي اثناف تعاصرا, ودل يلتقيا .

اٟتسن البصري عن أيب ىريرة, اٟتسن عاصر أاب ىريرة, لكن دل يلقو, وىذا موجود, أنت قد تعاصر شيًخا مثاؿ واقعي: 
معاصرًا, وٯتوت ىذا الشيخ ودل تلقو, وقد يعاصر التلميذ أو الراوي مع شيخو فًتة طويلة, اٟتسن كاف ابلبصرة, ودل يلَق أاب 
ىريرة, مث جاءان حديث اٟتسن عن أيب ىريرة, وىذا جاء عند النسائي, يف رواية "ا١تختلعات " ىذا ضعيف ؛ ولذلك وجو 

 يسمع من أيب ىريرة, تقوؿ: عاصره, أقوؿ لك: نعم عاصره, لكن دل يلقو, ١تاذا كاف النسائي لو نقد االنقطاع, أف اٟتسن دل
 ىذا مرسًل خفًيا؟ 
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 لوجود تعاصر, وأحيااًن يكوف ىذا التعاصر مدتو طويلة .
اٟتسن البصري أيًضا, عن أيب بكرة, الدارقطٍت يقوؿ: اٟتسن عن أيب بكرة تعاصرا, لكن دل يسمع منو, إذف  مثاؿ آخر: 

 ف عرفوا أنو دل يسمع منو؟ كي

الدارقطٍت يقوؿ: اٟتسن كثَتًا ما يدخل األحنف بن قيس بينو وبُت أيب بكرة, ١تاذا يدخل اٟتسن األحنف بن قيس بينو 
وبُت أيب بكرة, وحذفو لو يف بعض األسانيد, دليل على أنو ليست لو واسطة إذل أيب بكرة إال األحنف بن قيس, وإف كاف 

 قد ٝتع اٟتسن بضعة أحاديث من أيب بكرة, لكن ىذا فيو خلؼ بُت العلماء .أبو حامت يقوؿ: 
كذلك عمرو بن دينار, دل يسمع من عامة الصحابة, فإذا جاءت لو رواية عن أيب ىريرة, صحيح أنو عاصر مثاؿ آخر: 

 أاب ىريرة, لكنو دل يسمع .

ما يلتقياف, ودل ٖتصل لو رواية, ىذا مرسل خفي, فإذا ولذلك أحيااًن ٯتكن أف يراه, لكن دل يسمع منو, وىذه تشتد, أهن
 جاءان إماـ, وقاؿ: ىذا اٟتديث ضعيف, قلنا: ١تاذا؟ 

 قاؿ: فلف دل يسمع من فلف, مع أنو عاصره, ىنا نعرؼ أف ىذا مرسل خفي .
 ٨تن عرفنا يف التدليس أف رواية ا١تدلس إذا صرح ابلسماع نقبلها .

 ي؟ .كيف نقبل رواية ا١ترِسل ا٠تف

نقبل روايتو إذا صرح يوًما من األايـ ابلتحديث, مرة واحدة فقط تكفيو ؛ حىت نعلم أنو لقيو, ٓتلؼ التدليس, التدليس 
٨تتاج للتحديث يف كل رواية, ا١ترسل ا٠تفي نريد إثبات أنو لقيو, وىذا ال ٯتكن معرفتو عند احملدثُت إال ابلسماع مرة واحدة 

الرواة يكفيهم أف ىذا الراوي مرة صرح ابلسماع, وابقي عنعنتو على االتصاؿ, ال نشًتط يف ؛ ولذلك احملدثوف يف ٚتيع 
الراوي أنو دائًما يصرح ابلسماع, ىذا نشًتطو يف ا١تدلس فقط, أما الراوي السادل من التدليس, فنشًتط أف يقوؿ مرة 

 واحدة: حدثنا, وا١ترَسل ا٠تفي راويو ليس مدلًسا. 

شعبة ما يدلس, شعبة ليس يف كل إسناده يقوؿ: حدثنا, لكن ٨تمل عنعنتو على السماع ؛ ألنو  يدلس:أنخذ راوًَي ال 
ليس مدلًسا حىت نتهَمو, صاحب ا١ترسل ا٠تفي, وىو ا١ترِسل ا٠تفي, قلنا: ال ٯتكن أف نزيل إرسالك ا٠تفي إال أف تقوؿ 

ن عن أيب بكرة سنحملها على السماع ؛ ألنو ليس مرة واحدة: حدثنا أبو بكرة, كما يف اٟتَسن, وابقي رواايت اٟتس
 مدلًسا, وإ٪تا مرِسل إرسااًل خفًيا, نقوؿ: دل يلَقو, لكن إذا تبُت أنو ٝتع مرة واحدة, قلنا: لقيو. 

٨تن ننظر ىل دلس الراوي عن شيوخو ىؤالء أـ دل يدلس؟ ؛ ألف ىذا ٭تصل أحيااًن يف التلميذ الذي أكثر عن مبلحظة: 
ريج الـز عطاًء عشر سنوات, ١تاذا يريد أف يدلس؟ ما عنده شيء يدلسو, لكن لو الزمو سنة, وأحاديثو  شيخو, ابن جُ 

كثَتة فقد يدلس, فالراوي حينما يكثر عن شيخو إكثارًا كبَتًا ال ٭تتاج إذل التدليس ؛ كما يقوؿ ابن ُجريج: علم عطاء كلو 
ليس بصحيح, ١تاذا يدلس؟ حىت لو تقوؿ لو: دلِّس, عندي, حىت يقوؿ: من حدثكم ْتديث عن عطاء ليس عندي ف
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يقوؿ: ما عندي شيء أدلسو, ىات رل شيًئا من عطاء أدلسو لك, ما عنده شيء يدلسو, فإذا أكثر والـز ملزمة شديدة, 
 فغالًبا ال ٭تتاج إذل التدليس, أو رٔتا ليس عنده شيء يدلسو عن ىذا الشيخ. 

ؼ, اٟتسن عن أيب بكرة اختلف يف ىذه الرواية, أكثر األئمة يقولوف: اٟتسن دل يسمع ىذا ا١تثاؿ ١تا فيو خلمثاؿ واقعي: 
من أيب بكرة, أبو حامت قاؿ: ٝتع شيًئا, وىذا ىو الصواب, أنو ٝتع أحايثًا يسَتة منو, فحملوا روايتو عن أيب بكرة على 

يف فالقاتل واظتقتوؿ يف النار[  ]إذا اقتتل اظتسلماف بسيفيهماالسماع, ومنها: حديث اٟتسن عن أيب بكرة: 
زادؾ هللا حرًصا , وحديث أيب بكرة ا١تشهور, حينما عدا يف الصف, وقاؿ: ]]إف ابٍت ىذا سيد[الصحيحُت, وحديث: 

 [ من رواية اٟتسن عن أيب بكرة.وال تعد

 ىل يطعن يف الراوي ابلتدليس؟. 

كن التدليس يدفع إليو الذي قلت لكم, أنو دل يرو ىذا وروى لو طعنا ابلتدليس لكاف األئمة الكبار كلهم مطعواًن فيهم, ل
 عن شيخو, لكن طبًعا ليس ٤تموًدا.

 كثَتًا ما نعرؼ الكتب, لكن ال نعرؼ ىدؼ ا١تؤلف, أ٪تاط التصانيف ٗتتلف .فائدة: 

أف ٮترج سنًنا  سنن الدارقطٍت, كثَت من الطلب يقوؿ: ننظر فيها, وفيها أحاديث صحيحة, الدارقطٍت أرادمثاؿ واقعي: 
 معللة, على خلؼ قصدؾ أنت, وما تظن فيو, ىو يريد سنًنا معللة .

ألف ىذا الكتاب ؛ ليبُت األحاديث الغرائب الشواذ, وأنت تقوؿ: الفوائد أليب ٘تاـ, ما  "الفوائد"مثًل: أبو ٘تاـ, يف كتابو 
ألحاديث اٟتساف, ١تا قيل لفلف: دل ال أتخذ ِحساف شاء هللا, الفائدة معناىا: حديث ليس جيًدا, أو يسموهنا أحيااًن: ا

 فلف؟ قاؿ: من حسنها فررت. 

اإلماـ أٛتد أراد كتااًب ٬تمع فيو األحاديث, بغض النظر عن الصحة, لكن ١تا اختلف قصد البخاري,  مسند اإلماـ أزتد:
" دل يشًتط األدب اظتفردكتاب "يف كتاب ا١تفرد أورد الضعيف والصحيح, يف  "الصحيح اظتسند"، أراد الصحيح ٝتاه 

 الصحة, فالتأليف لو أىداؼ .

طبًعا السنن األربع ومسند اإلماـ أٛتد, تعترب كتًبا منتقاة, لكن إذا ذىبت إذل الدارقطٍت, الغرائب والفرائد والفوائد ! 
 ن.ونقصد هبا الضعاؼ, فإذا قالوا: ىذا اٟتديث فائدة, فمعناه ضعيف, ما ىو فائدة من فوائدان ٨ت

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُت

 
 

 
 


