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 ( 8التسلسل العاـ للدروس )
 

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

تكلمنا عن الوىم من قبل, ويقصد ا١تؤلف الوىم من أي راو, سواء كاف الراوي ثقة أـ ضعيفا ؛ ألف الوىم يرد على الثقة, 
 ويرد على الضعيف ؛ ولذلك أكثر ما يهتم بو األئمة, ىو وىم الثقة. 

بعد ذلك إذل نوع من العلل, وىو العلل اب١تخالفة, وما زاؿ يتكلم عن الطعن على الراوي, بعدة أشياء, قاؿ: إما أف انتقل 
 يكوف لكذب الراوي أو هتمتو بذلك أو فحش غلطو, أو غفلتو, أو فسقو, أو و٫تو .

  َأْو ؼُتَاَلَفِتِو.-رزتو هللا  -قاؿ : 

 عنها عدة أشياء. ا١تخالفة ذكر اٟتافظ ابن حجر أنو ينتج

 ا١تدرج. .1

 ا١تقلوب. .2
 ا١تزيد يف متصل األسانيد.  .3

 ا١تضطرب . .4

 ا١تصحف. .5

 واحملرؼ. .6

 فالطعوف اليت تتوجو إذل الراوي اب١تخالفة, ىي ما سبق, فيقاؿ: ىذا حديث مدرج أو مضطرب.. إخل. 

 َياِؽ: -رزتو هللا  -قاؿ ْسَناِد، َأْو ِبَدْمِج َمْوُقوٍؼ ِبَْرُفوٍع: َفُمْدرَُج : ُثُ  اْلُمَخاَلَفُة: ِإْف َكاَنْت بِتَػْغِيَِت السِّ َفُمْدرَُج اإْلِ
، َأْو بِتَػْقِدمٍي َأْو ََتِْخٍَت: فَاْلَمْقُلوُب، َأْو ِبِزََيَدِة رَاٍو: فَاْلَمزِيُد يف ُمت ِصِل اأْلََسانِيِد، َح:  اْلَمْْتِ َأْو ِبِِْبَداِلِو َواَل ُمَرجِّ

 فَاْلُمْضط ِرُب .

َياِؽ: فَاْلُمَصح ُف َواْلُمَحر ُؼ.وَ  ْبَداُؿ َعْمًدا اْمِتَحااًن، َأْو بِتَػْغِيٍَت َمَع بَػَقاِء السِّ  َقْد يَػَقُع اإْلِ

 ىذه العلل ابظتخالفة .

 أواًل: ا١تدرج. 

 اٟتافظ ىنا قسم اإلدراج إذل قسمُت: 

 القسم األوؿ: إدراج يف ا١تنت.

 القسم الثاين: إدراج يف السند .
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 اد ابإلدراج ىنا اإلدخاؿ, أي أف يدخل سند على سند, أو يدُخل منت على منت, ونبدأ اب١تنت. ا١تر 

 مثاؿ: 

من مات وىو يشرؾ ابهلل شيًئا دخل قاؿ: ] , يف صحيح مسلم, أف النيب -هنع هللا يضر  -حديث عن ابن مسعود  .1
 ابهلل شيًئا دخل اٞتنة ".[ ابن مسعود قاؿ بعد اٟتديث: "وأقوؿ أان: من مات دل يشرؾ النار

, والثاين من قوؿ ابن مسعود, جاء راو فأدرج كلـ ابن ا١تسعود يف ا١تنت, فقاؿ: عن ابن مسعود,  األوؿ من قوؿ النيب 
قاؿ: "من مات يشرؾ ابهلل شيًئا دخل النار, ومن مات ال يشرؾ ابهلل شيًئا دخل اٞتنة" لكن رواية مسلم  أف النيب 

 , رواية مسلم فيها التفصيل, جاء راو فخلط اٞتميع. بينت أهنا مدرجة
اجلسي قدر ما كانت حتبسك حيضتك، ُث قاؿ: ] يف ا١تستحاضة, أف النيب  -اهنع هللا يضر  -حديث عائشة  .2

[ واٟتديث موجود ىكذا يف البخاري, طبًعا ىو من طريق ىشاـ بن عروة عن عائشة, قاؿ عروة بعد اغتسلي وصلي
, ما أمر ا١تستحاضة أف تتوضأ لكل صلة, إ٪تا أمرىا ابالغتساؿ اٟتديث: "وتوضئي لكل صلة" ىذا عروة يقولو, النيب 

اد بن زيد عند النسائي, فأدخلها يف اٟتديث, عند االنتهاء من حيضتها, لكن عروة قاؿ: "وتوضئي لكل صلة" جاء ٛت
[ البخاري بصنيعو ىذا يكشف ما رواه النسائي, أهنا مدرجة, البخاري كاف  صبلة لكل وتوضئيقاؿ: ] أف النيب 

, وقوؿ عروة بعد اٟتديث, بعدما انتهى من اٟتديث ٘تاًما, قاؿ: وقاؿ عروة, ىذا سياقو يف غاية الوضوح, بُّت قوؿ النيب 
, ألمرانىا ابلوضوء لكل صلة, وىي مسألة فقهية خلفية ؛ ولذلك اإلماـ مسلم تفيد منو حكًما, لو كاف من النيب نس

 أخرج ىذا اٟتديث, قاؿ: وىنا حرؼ عن ٛتاد, حذفتو عمًدا, يقصد هبذا: "وتوضئي لكل صلة".
صلة جهرية, فقرأ بعض الصحابة, فلما يف  حديث أيب ىريرة, الذي ٯتر معكم دائًما يف الفقو, حينما قرأ النيب  .3

 [ أي: ال أحد يقرأ معي وأان أقرأ. ما يل أانزَع القرآف؟قاؿ: ] انتهى النيب 

بعد ىذا اٟتديث جاءت لفظة, من كلـ الزىري, قاؿ: "فانتهى الناس عن القراءة فيما ٬تهر فيو اإلماـ, ىذا اٟتديث يعترب 
هرية, يعترب اٟتديث نًصا يف ىذه ا١تسألة, وىذا اٟتديث جاء من طريق الزىري عن ابن مهًما, أانَّ ما ٧تهر مع اإلماـ يف اٞت

ُأَكيمة, عن أيب ىريرة, وىو حديث مهم, لكن ىذه من كلـ الزىري, ىذه الرواية اليت قلت لكم ىي الصحيحة, أف 
الزىري َمْعن, معن بُّت أف ىذا من   الزىري قاؿ بعد ذلك: فانتهى الناس عن قراءة ما يقرأ فيو اإلماـ, ىكذا قاؿ تلميذ

 كلـ الزىري.

[ وقاؿ أبو ىريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما ما يل أانزع القرآف؟, قاؿ: ]جاء راو قاؿ: عن أيب ىريرة, أف النيب 
لـ أيب , تكوف الكلمة مهمة, حينما تكوف من ك٬تهر فيو اإلماـ, إذا كاف من كلـ أيب ىريرة, فهو ٭تكي عن النيب 

ىريرة, أو من كلـ الزىري, جاء ىذا الراوي, أدرجها عن أيب ىريرة, فأدرجها من كلـ أيب ىريرة, طبًعا الزىري كاف متميزًا 
يف الشروح, الزىري كلما قاؿ حديثًا يشرحو, حىت إف الناس كانوا يقولوف: اي زىري افصل, لنعرؼ الكلـ ىذا من ىذا, 
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ي كاف ٭تب أف يشرح, ويعقب بعد اٟتديث, فهذا الراوي ظن أهنا من كلـ أيب ىريرة, ومشت أي افصل لنا حديثًا, فالزىر 
 عليو, وقاؿ: عن أيب ىريرة .

 النوع األوؿ من األحاديث الضعيفة اب١تخالفة:
 مدرج اإلسناد

أان لن أطيل معكم فيو ؛ ألف ىذا ٭تتاج إذل خلفية تطبيقية, فمن الصعوبة أف نورد صور اإلدراج, العلماء توسعوا يف صور 
 اإلدراج, لكن سأعطيكم اللب. 

إدراج السند يف سند آخر: يكوف اٟتديث من ىذا السند جاء بلفظ, ومن ىذا السند جاء بلفظ, فيأخذ الراوي ىذا ا١تنت 
 , و٭تذؼ إسناد ىذا, و٬تعل اإلسناد إسناًدا واحًدا, وٯتشي عليو ! .ويضيفو ٢تذا

فاشربوا من ألباهنا : ] إٝتاعيل بن جعفر, روى عن ٛتيد عن أنس, حديث قصة العرنيُت, اللفظ قاؿ النيب مثاؿ ذلك:
 [.وأبواعتا

 اعيل بن جعفر ماذا فعل ىنا؟أنتم لن تكشفوا ماذا فعل إٝتاعيل بن جعفر اآلف, لكن سنكشفو يف هناية ا١تثاؿ, إٝت
[ أبًدا, رواىا غَته ال مانع, لكن ىو ما رواىا, ىو أصًل أبواعتاأصًل ٛتيد الذي يروي عنو إٝتاعيل بن جعفر ما روى ]

 [ فقط.فاشربوا من ألباهناحديثو: ]
فاشربوا عن أنس:] إٝتاعيل بن جعفر لو إسناد آخر, روى عن ٛتيد, عن قتادة, عن أنس, ٛتيد ٝتع, روى عن قتادة 

[ وأضعها يف اللفظ أبواعتا[ إٝتاعيل حذؼ قتادة, قاؿ: ما داـ ٛتيٌد ٝتع من أنس أصل اٟتديث, آخذ ]من أبواعتا وألباهنا
األوؿ, وىو حديث قتادة, ولن تكشفو, لن ينكشف الوضع ٘تاًما ؛ ألف ٛتيًدا أصًل يروي عن أنس, وقتادة يروي عن 

[ إال من قتادة, فأدرج ىذا السند يف ىذا السند, وجعل الرواية عن ٛتيد عن أنس, أبواعتاأنس, لكن ٛتيًدا دل يسمع ]
 ونقل اللفظ, ىذا يسمونو اإلدراج, أدرج سنًدا يف سند. 

 النوع الثاين من األحاديث الضعيفة اب١تخالفة:  

 اظتقلوب
يًضا" أكتفي أبمثلة اٟتافظ حىت ال أطيل وا١تقلوب على اٝتو, اٟتافظ يقوؿ "القلب يكوف يف السند ويكوف يف ا١تنت أ

 عليكم, إذا مثَّل أنخذ أمثلتو, وإذا دل ٯتثِّل أتيت لكم أبمثلة كثَتة. 
 اٟتافظ مثَّل يف القلب يف السند بقلب الراوي. 

األٝتاء: كُمرة بن كعب, وكعب بن مرة, الراوي يكوف اٝتو كعُب بن مرة, فيقلب, يقوؿ: مرة بن كعب, قلب  يفمثاؿ:
 فقط, ا١تثاؿ واضح, ٬تعل االسم مقلواًب .

 يقوؿ أيًضا: القلب ال يقع يف السند فقط, بل يف ا١تنت أيًضا, وضرب لو مثااًل. 
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بعض الرواة قلب, أخفاىا، حىت ال تعلم شنينو ما تنفق مشالو[، ورجل تصدؽ بصدقة حديث أيب ىريرة ا١تشهور:]مثاؿ: 
 [ ىذا يعترب قلًبا. : ]حىت ال تعلم مشالو ما تنفق شنينوقاؿ

طبًعا ىذه الصور كلها صور ضعيفة, اإلدراج ضعف يف اٟتديث, كذلك القلب ضعف يف اٟتديث, اٟتديث مبلحظة: 
 ا١تقلوب سنرده .

 الضعيفة اب١تخالفة:النوع الثالث من األحاديث 

 اظتزيد يف متصل األسانيد

، سنرج لو رأسو، وىو يف اظتسجد، حىت ترجلو، وىي ] أف عائشة اهنع هللا يضر كاف النِب حديث يف الصحيحُت: مثاؿ: 
 وىو من أحاديث العمدة .حائض[، 

يث إسناد آخر, يُػْربك القضية, ىذا اٟتديث من طريق ىشاـ بن عروة, عن عروة, عن عائشة, الحظوا ابلعنعنة, جاء للحد
جاء بعض الرواة قاؿ: عن ىشاـ, عن عروة, عن عمرة, عن عائشة, قلنا لعروة: ىناؾ إشكاؿ, أنت ٝتعتو من عائشة أـ 
أخذتو من عمرة؟ عْمرة دخلت بُت عروة وبُت عائشة, الحظوا البخاري ماذا أخرج, أخرج اإلسناد الساقط ابلسقط, 

وكذلك مسلم, من طريق ىشاـ عن عروة عن عائشة, جاء اٟتديث من طريق آخر, عن  البخاري أخرجو يف صحيحو,
ىشاـ, عن عروة, عن عمرة عن عائشة, قلنا: وهللا ٩تشى أف الذي يف البخاري سقطت منو عمرة, فهذا اٟتديث ىل ىو 

 منتقد على البخاري؟ 

ىذا ىو الصحيح, إذف ماذا ٨تكم على إذا كاف اٟتديث صحيًحا, ىشاـ عن عروة عن عائشة, بدوف عمرة, قلنا: 
 حديث: ىشاـ عن عروة عن عمرة عن عائشة؟ 

نعتربه و٫تًا, نعترب اإلسناد الصحيح بدوف عمرة, ونقوؿ عن رواية البخاري: ا١تتصل, الرواية متصلة, نقوؿ: ىذا مزيد يف 
 متصل األسانيد , ماذا تقوؿ يف رواية عمرة؟ 

 د يف متصل األسانيد" ألف رواية البخاري متصلة, فنحكم عليها نقوؿ: اتركها, ١تاذا؟ نقوؿ: عمرة ٨تكم عليها أبهنا "مزي
 ىذه مزيدة يف متصل األسانيد, نقوؿ: االتصاؿ متصل بدوف عمرة.

ولذلك اإلماـ مسلم يف ا١تقدمة قاؿ عن عمرة: زايدة عمرة خطأ, وىي رواية مزيدة يف متصل األسانيد, أي: احذؼ عمرة, 
لى ذلك رواية أخرى عند البخاري, قاؿ: حدثتٍت عائشة, فعروة أخذه من عائشة, وعمرة مزيدة, رواية الذي ساعده ع

التحديث ىذه ألغت رواية عمرة, ليس معناه أهنا ال تعترب صحيحة, نفت التهمة عن السقط يف رواية البخاري ؛ ألنو قاؿ: 
ابلسماع يف موضع الزايدة, وإال فمىت كاف معنعًنا حدثتٍت, انتهى ؛ ولذلك اٟتافظ يقوؿ: "وشرطو أف يقع التصريح 

 ترجحت الزايدة". 

 إذا كاف معنعًنا فعندان احتماالف: 
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أف اٟتديث ٬توز ابلوجهُت أي أف عروة كاف يسمعو من عمرة عن عائشة, مث قابل عائشة, فأخذ الوجهُت, وىذا يفعلو 
ابن عباس, ىكذا البخاري ٮترجها يف موضع واحد  البخاري يف رواية طاوس عن ٣تاىد عن ابن عباس ومرة طاوس عن

خلف بعض, فمعناىا أف طاوًسا أخذ بروايتُت: مرة عن ٣تاىد, مث لقي ابن عباس وأخذ منو, وال مانع, خصوًصا طاوس, 
 يستطيع الرواية ابلوجهُت بكل سهولة ؛ ألنو متمكن من رواية الوجهُت. 

لكن إذا جاءان حديث, زاد راو فيو, نقوؿ: إذا صرح ابلتحديث مثل عروة, حكمنا أبف الزايدة غَت صحيحة, كما ىو 
 , إذا كاف ابلعنعنة, فعندان احتماالف: الواقع يف حديث ترجيل شعر النيب 

 االحتماؿ األوؿ: أف يكوف الراوي رواه ابلوجهُت. 
 لصحيحة, واإلسناد ا١تقابل سقطًا, كيف نرجح؟ ابلقرائن. االحتماؿ الثاين: أف تكوف الزايدة ىي ا

 النوع الرابع من األحاديث الضعيفة اب١تخالفة: 

 اظتضطرب
 ا١تضطرب ىو: اٟتديث الذي يُروى على أوجو ٥تتلفة, متساوية يف القوة, وال مرجح .

 فعندان أربعة أشياء: 

 أف االختلؼ مؤثر.  .1

 واحد .اٖتاد ا١تخرج: أي يدوروف على إسناد  .2

 األوجو متساوية.  .3

 ال ٯتكن اٞتمع وال الًتجيح . .4

 [.ال تصوموا يـو السبت إال فيما افًتض عليكمقاؿ: ] حديث الصماء بنت ُبْسر, أف النيب مثاؿ: 

, عن خالد بن َمْعداف, عن عبد هللا بن بسر, عن أختو الصماء بنت بسر, طبًعا ىذا اٟتديث يرويو ثَور بن يزيد الُكلعي
جاء راو آخر فقاؿ: ثور, عن خالد بن معداف, عن عبد هللا بن بسر, وحذؼ األخت, جاء راو اثلث فقاؿ: ثور, عن 

 خالد بن معداف, عن عبد هللا بن بسر, عن أمو, إذف ىل ىي الصماء أـ عبد هللا أـ أمو؟ من؟ 

يقوؿ: ىذا حديث مضطرب عند أىل العلم ؛ لوجود االختلؼ, مع قوة "التلخيص" ث مضطرب, اٟتافظ يف اٟتدي
, لو عندان ترجيح صححنا الوجو الراجح, وصار اٟتديث غَت مضطرب, كما ىو  األوجو, والتساوي, وما عندان ترجيح بُتِّ

 حاؿ كثَت من األحاديث ا١تنتقاة, يف الصحيحُت ويف غَتىا. 
  يقع االضطراب يف ا١تنت: أحياانً 

 حديث القلتُت, كم قلة؟ اختلف, ىذا اضطراب يف ا١تنت . مثل:

 استطرد اٟتافظ: 

 ْبَداُؿ َعْمًدا اْمِتَحااًن.-رزتو هللا  -قاؿ  : َوَقْد يَػَقُع اإْلِ
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يقصد أنو كاف األئمة, رٔتا ٯتتحنوف الراوي, كما وقع للبخاري, والُعقيلي, وغَت٫تا, أحيااًن بعض الناس ٯتتحن اإلماـ, وىذه 
طبًعا قصة ذُكرت يف البخاري, وبعضهم ضعفها, أنو جيء لو ٔتائة سند, وقلبت األسانيد, جعل ىذا ا١تنت ٢تذا السند, 

ري كما ىي, طبًعا ىي ليست بغريبة, البخاري ال ٨تتاج لو قصة كهذه, البخاري إماـ  وىذا السند ٢تذا ا١تنت, فردىا البخا
كبَت, وحافظ, ليس حافظًا, بل جاوز القنطرة, فالبخاري كاف إماًما حافظًا, كمسلم وغَته من اٟتفاظ, ٭تفظوف ما يقاؿ 

فلف وفلف وفلف, يقوؿ: أما فلف فقاؿ: ٢تم, ال ٮترموف منو حرفًا, حىت اإلماـ مسلم يف الصحيح إذا ٚتع وقاؿ: حدثنا 
أخربان, وأما فلف فقاؿ: حدثنا, وأما فلف فقاؿ: كذا, ىذا صعب, صعب جًدا, أف ٖتفظ لكل واحد ماذا قاؿ, شيء 
عظيم جًدا, حِفظ الراوي, وعمن, وأتقن اإلسناد, فضًل عن أف أييت هبذه األلفاظ هبذه الدقة, و٭تفظوف أف فلاًن حدَّث, 

 فلاًن حدَّث, وأف فلاًن دخل البصرة, وفلاًن خرج منها, والتواريخ والرواة, حفظًا عظيًما, قيَّض هللا ٢تم ذلك.  وأف

والذي يقرأ يف سَتة البخاري, لو ترٚتة حافلة, بعض الكتب ٥تصصة, وبعضها ضمن تراجم, يعرؼ مدى إمامة البخاري 
مرتُت, مرة يف صغره, فدعت لو جدتو, وكانت امرأة صاٟتة, فأرجع هللا  , ويقولوف: البخاري ُعمِّي-رٛتو هللا تعاذل  -

بصرة, ومرة وىو كبَت, وُنصح اب٠َتْطمي, فوضعو على رأسو ورجع بصره, والسبب أف رحلتو يف الشمس كانت كثَتة, 
الكبَت حافل جًدا, وضع يف السفر أيًضا كما يقولوف, التاريخ  "التاريخ الكبَت"وطبًعا دل يتوقف عند ىذا, حىت إنو ألف 

فيو عشرات آالؼ الرواة, ٭تفظهم كما ٭تفظ اٝتو ٘تاًما, بل قد ٭تفظ الرواة أكثر من اٝتو, وأحيااًن كانوا يغَتوف لو, يقولوف 
لو: من أبو دمحم ا٢تلرل؟ أيتوف بكنية غَت دارجة, أو لقب غَت معروؼ عنو, كنية أو نسب, فيعرؼ الُكٌت, ومع ذلك 

 تو: مرة أرسل لو ستة أو سبعة أشخاص يسلموف عليو, فقيل لو: من أرسل لك الرسالة البارحة؟ يقولوف يف سَت 

 قاؿ: ال أذكر, ما ٭تفظ الناس, لكن ٭تفظ الرواة, من الذي أرسل لك يسلم عليك؟ 
 يقوؿ: ال أذكر, ال ٭تفظ إال اٟتديث والرواة فقط, مسخر ٢تذا ٘تاًما. 

 يث الضعيفة اب١تخالفة: النوع ا٠تامس والسادس من األحاد

 اظتصحف واحملرؼ
اٟتافظ يف شرحو للنخبة يقوؿ:"أو كانت ا١تخالفة بتغيَت حرؼ أو حروؼ, مع بقاء صورة ا٠تط يف السياؽ, فإذا كاف ذلك 
 ابلنسبة إذل النقد فا١تصحف, وإف كاف ابلنسبة إذل الشكل فاحملرؼ" فرؽ بينهما, ا١تصحف يف النقد, واحملرؼ يف الشكل. 

 ثاؿ: م

 العواـ بن مزاحم, يقوؿ: العّواـ بن ُمراجم.  .1
 ىذا يف النقد, أحيااًن ٭تصل تصحيف, ىو العواـ بن ُمزاِحم, يقوؿ: العواـ بن ُمراِجم .

 عاصم األْحوؿ, يقوؿ: واصل األْحَدب.  .2

 ُعباد: َعّباد )ىذا ابلتشكيل( . .3
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حصل ٬تعل الراوَي غَت معروؼ, إذا قاؿ مثًل: عاصم أحيااًن ٭تصل التحريف والتصحيف يف األسانيد, طبًعا ىذا إذا 
األحوؿ, الحظوا التصحيف, حىت إنو ٭تصل يف االسم األوؿ, عاصم األحوؿ إماـ معروؼ, ٝتاه واصل األحدب ! أين 
أجد ىذا الراوي؟ ىو عاصم األحوؿ, سبحاف هللا, أصبح: واصل األحدب, أو مزاحم ومراجم, وأنت تبحث, ىذا الراوي 

 ه ! ىو عاصم األحوؿ أو مزاحم ! .دل أجد

انظروا ماذا يفعل التصحيف والتحريف ماذا يفعل يف األٝتاء ! ىذا من العلل, فإذا جاء يف إسناد: واصل األحدب, قلنا: 
ىذا الراوي غَت معروؼ, ٣تهوؿ, اإلسناد ضعيف, التصحيف والتحريف من الراوي قدح يف الراوي وعلة, فيقاؿ: ىذا 

 وىو فلف بن فلف, ليس كما قاؿ الراوي.الراوي صحَّف, 
 فوائد: 

الطَتة شرؾ، ما منا إال، ولكن يذىبو هللا قاؿ: ] حديث مشهور عن ابن مسعود يف السنن, أف النيب  -
[ العلماء يقولوف كما نص اٟتفاظ: إف كلمة "ما منا إال" من كلـ ابن مسعود ؛ ألنو يستحيل إضافتها إذل النيب ابلتوكل
فالنيب ,  [ :أما "ما منا إال ولكن يذىبو هللا ابلتوكل" ىذا من كلـ ابن مسعود, فينبٍت عليو أهنا ال الطَتة شرؾقاؿ ]

 ترفع .

ٛتاد بن زيد ١تا أدرج رواية "وتوضئي لكل صلة" ردت رويتو, طبًعا ٛتاد بن زيد ىذا إماـ حافظ, كاف يقوؿ: ال  -
بو, قاؿ: إال شعبة, فإنو يسمع اٟتديث مرتُت, كاف ٛتاد بن زيد حافظًا كبَتًا  أابرل ٔتن خالفٍت, أي واحد ٮتالفٍت ما أابرل

 جًدا, ومع ذلك يقوؿ اإلماـ مسلم: ىنا حرؼ عن ٛتاد بن زيد حذفتو عمًدا. 

  انـ من غَت أف شنس ماء[. : ]إف النِب أبو إسحاؽ السبيعي إماـ كبَت جًدا, ١تا روى حديث -

جًدا, من أئمة اٟتديث, حديثو يف الصحيحُت ويف غَتىا, ما أحد يستغٍت عن أيب إسحاؽ أبو إسحاؽ السبيعي إماـ كبَت 
, انـ من غَت أف ٯتس ماء, يقوؿ أٛتد بن صاحل ا١تصري: ال السبيعي, فلما جاء روى ىذا اٟتديث يف السنن, أف النيب 

ن شدة ما شذ فيها, يقوؿ: ما فعل النيب ٭تل ألحد أف يذكر رواية أيب إسحاؽ ىذه إال على جهة البياف, أي أهنا كذب, م
  ىذا قط, لكن ما أدري ماذا فعل أبو إسحاؽ, كاف شعبة يتشدد, يقوؿ: إذا أتى ىذا الثقة ْتديث آخر فيو مثل ىذا

 ا٠تطأ أان أترؾ كل حديثو, ىم ٮتطّئوف يف ثقات, لكن ىذا من شدة رد ا٠تطأ  وليس من شدة رد الراوي.

 نا دمحموصلى هللا وسلم على نبي
 
 
 

 
 


